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Abstract 

 

Introduction: Play therapy is effective in improving the cognitive problems of children with 

learning disabilities. 

Aim: The objective of this study is to examine effectiveness of cognitive games (games based on 

executive functioning) on the cognitive flexibility of the students with dyscalculia.  

Method: In this study which we have used the pre-test, post-test quasi-experimental design / 

plan with control group, 20 students with dyscalculia who were selected through purposive 

sampling, were randomly divided into control and experimental groups (each group n=10). 

Wisconsin executive function test has used to assess cognitive flexibility performance. The data 

resulting from the study has analyzed by MANCOVA.  

Results: The finding have shown that experimental group compared to control group have 

significant difference in the results of the test after participating in the intervention. 

Conclusion: Cognitive games can improve the cognitive dysfunction of children with math 

disorders. 
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 مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

 9318، 2، شماره مششسال 

 931-918: صفحات

 

 انعطاف شناختی کودکان دارای اختالل ریاضی های شناختی بر تأثیر بازی بررسی

 

 2، علی اکبر ارجمندنیا1مریم حسن وند

 fm.hasanvand@gmail.com :ایمیل(. مسئولمولف ) شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه تهران، ایرانکارشناسی ارشد روان.9

 .، ایرانانشگاه تهرانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، ددانشیار گروه روان. 2

 
91/19/9318 :تاریخ پذیرش مقاله                                    22/91/9311 :تاریخ دریافت مقاله  

 

 چکیده

 

 . باشد درمانی در بهبود مشکالت شناختی کودکان دارای اختالالت یادگیری اثربخش می بازی: مقدمه

 بر انعطاف شناختی( کارکردهای اجرایی های مبتنی بر بازی) های شناختی بازیر بررسی اثربخشی هدف پژوهش حاض :هدف

 . بوددارای اختالل ریاضی  آموزان دانش

آموزان دارای  نفر از دانش 21آزمون با گروه کنترل استفاده شد،  پس -آزمون آزمایشی پیش در این پژوهش که از طرح شبه :روش

( نفر 91هر گروه )گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش  اختالل ریاضی که از طریق نمونه

 (9118گرانت و برگ، ) لکرد عملکرد انعطاف شناختی از آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسینبه منظور سنجش عم. تقسیم شدند

 . متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتون تحلیل کواریانس چندهای حاصل از پژوهش نیز با آزم داده. ستفاده شدا

از شرکت در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت  نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پسها  یافته :ها یافته

 .معناداری دارند

 . شود کودکان دارای اختالل ریاضی می بهبود عملکرد انغطاف شناختیهای شناختی منجر به  بازی :گیری نتیجه

 های شناختی بازی انعطاف شناختی، اختالل ریاضی،: واژه هاکلید

 

 

 

 

 

 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

ترین دالیل شکست تحصیلی در  یکی از عمده

ها  این ناتوانی. های یادگیری است آموزان، ناتوانی دانش

ترین  ها هستند که مهم گروه نامتجانسی از اختالل

های آن دشواری در فراگیری و کارکرد  مشخصه

خواندن، نوشتن و محاسبات است که روند تحولی داشته 

رگسالی ادامه پیدا و از پیش از دبستان شروع و تا بز

 (. 2111گارتلند و استروس مندر، )کنند  می

یکی از انواع اختالالت یادگیری ، اختالل در ریاضیات 

، اختالل یادگیری خاص با DSM-5است که در 

اختالل . اسپیسیفایر دیسکلکولیا نامگذاری شده است

ریاضی به دامنۀ وسیعی از نارسایی توانایی ریاضی در 

بندی  برای قرار گرفتن در طبقه. اشاره داردگسترۀ زندگی 

اختالل ریاضی باید عملکرد فرد در حساب به طور اساسی 

های هوش و تحصیلی مورد انتظار باشد و  زیر سن، توانایی

همچنین این اختالل باید به طور جدی بر پیشرفت 

به عالوه . تحصیلی یا زندگی روزمره مشکل ایجاد کند

قایص بینایی، شنوایی، جسمی، اختالل نباید به علت ن

هیجانی و شرایط نامناسب محیطی، فرهنگی یا 

در (. 9311 امانی و همکاران،)ی باشد آموزشگاه

ها  های ریاضی نقایصی در چهار گروه از مهارت اختالل

هایی که  مهارت)مهارت زبانی ( 9: شناسایی شده است

مربوط به درک اصطالحات ریاضی و تبدیل مسائل 

های  مهارت( 2، (به نمادهای ریاضی استنوشتاری 

توانایی شناسایی و درک نمادها و مرتب کردن )ادراکی 

جمع، تفریق، )های ریاضی  مهارت( 3، (مجموعه اعداد

کپی کردن )های توجهی  مهارت( 1و ( ضرب و تقسیم

این ( صحیح اشکال و مشاهده درست مفاهیم عملیاتی

ل بیان نوشتاری اختالل اغلب همراه با خواندن و اختال

گریستن، جردن  (.2111کاپالن و سادوک،)شود دیده می

در بررسی خود در ارتباط با کودکان ( 2112) 9و فلوجو

دارای مشکالت ریاضی به این نتیجه دست یافتند که 

های قبل از دبستان شروع  مشکالت ریاضی در سال

ها، تشخیص  شود و مشکل در شمارش، مقایسۀ کمیت می

های مهم در تشخیص  را از شاخص 2فعال  فظهاعداد و حا

نقل از )دانند  زودهنگام مشکالت ریاضی کودکان می

 (. 9381عابدی و آقابابایی، 

است که با  علل زیادی برای اختالل ریاضیات عنوان شده

های  های ایجادکننده روش توجه به هرکدام از علت

برای مثال برخی از . آموزشی نیز متفاوت خواهد بود

ترین عوامل مؤثر در این اختالل را  وهشگران مهمپژ

ها، بدکاری دستگاه عصبی  عوامل ژنتیکی، تراتوژن

هاالهان و )شناختی  های پردازش روان مرکزی، اختالل

، (9311؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 2113، 3کافمن

تدریس ناکافی، عملکرد پایین هوش غیر کالمی، اختالل 

اختالل در تشخیص و درک در تشخیص و درک بینایی، 

شنوایی، اختالل در ادراک فضایی و فقدان آمادگی ذهنی 

دانند و برخی نیز به  می( 9381سیف نراقی و نادری، )

گیری مشکالت  شناختی در شکل های عصب آسیب

-؛ شالیو و گراس9113، 1رورکی)اند  ریاضی اشاره کرده

(. 9381یکتا و پرند،  نقل از شکوهی 9113، 2تی سور

ها ضعف در کارکردهای اجرایی و حافظه  برخی پژوهش

فعال را علت اصلی در پیدایش مشکل در ریاضیات 

؛ راسل 2112؛ گری، 2119 بوتگ و همکاران،)دانند  می

؛ سوانسون و 9111؛ کارکمن و پسونن، 2111و نوئل، 

مطالعات زیادی هم مشکل در عملکرد (. 2119سیگل،

                                                                 
1. Gersten, Jordan & Flojo 
2. Workinng Memory (WM) 
3. Hallahan & Kauffman 
4. Rourke 
5. Shalev & Gross Tsur 
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ضی را عنوان لوب پس سری در بروز مشکالت ریا

 (.2193 سر و همکاران،؛ ها2193کاپلتیو پریس، )کنند  می

های  های جدید به نقش مهارت با این وجود پژوهش

فراشناختی و از این میان نقش آموزش کارکردهای 

وندراسلویز )یادگیری تأکید دارنداجرایی بر بهبود اختالل 

 (.2111، و همکاران

ای از فرایندهای  مجموعهکارکردهای اجرایی به عنوان 

سازد آگاهانه  شود که افراد را قادر می فرضی تصور می

. رفتار و افکار خود را در جهت اهداف آینده کنترل کنند

های بازداری، حافظه فعال،  این فرایند معموالً شامل مؤلفه

ریزی، سازماندهی روانی و  پذیری ذهنی، برنامه انعطاف

ن کارکردهای اجرایی را همچنیشود،  مفهوم می اکتساب

توان به عنوان یک رهبر ارکستر توصیف کرد که  می

، 9برون)نماید  رفتارهای دیگر را هدایت و کنترل می

در تحقیقی که (. 9313پور و مهدوی،  ؛ نقل از علی2112

آموزان صورت  روی مشکالت کارکردهای اجرایی دانش

آموزان دارای اختالل  گرفت، نشان داد که دانش

ضیات در تمام کارکردهای اجرایی مشکل دارند ریا

آموزان با اختالل  عملکرد ضعیف دانش(. 2199ویت، )

های مربوط به کارکردهای اجرایی و  یادگیری در آزمون

است  حافظه فعال در تحقیقات زیادی تأیید شده

؛ 2113، 1؛ دنکال9181، 3؛ بری و هالبرو9181، 2رینولدز)

، 1و والرا و سیدمن 2111، 2بوم، اسمدلر و فارسبرگ

 (.9312،کوهبانی و همکاران ؛ نقل از سلطانی2111

اند که آموزش و رشد  همچنین تحقیقات نشان داده

کارکردهای اجرایی، نقش اساسی در گسترش 

                                                                 
1. Brown 
2. Reynolds & Chowdbury  
3. Holborow & Berry  
4. Denckla  
5. Bohm, Smedler & Forssberg  
6. Valera E, & Seidman 

های تحصیلی و  های اجتماعی و توانایی توانمندی

به ویژه (. 2112، و همکاران 1بالیر)ی دارند آموزشگاه

تواند موجب  در رشد این کارکردها، میکه هرگونه نقص 

ریزی  فعالی یا اختالل در برنامه اختالل نقص توجه و بیش

برای شروع و اتمام تکلیف، به یادسپاری تکالیف، اختالل 

با توجه به اینکه . حافظه و اختالل یادگیری شود

توان  کارکردهای اجرایی یک فعالیت شناختی است، می

ن از بروز و پیدایش یک چرخۀ های بهبود آ با ایجاد راه

؛ 2191، و همکاران 8التزمن)د منفی ناکامی جلوگیری کر

 (.9312؛ سلطانی کوهبانی و همکاران، 2191

های مرتبط با کارکردهای جرایی،  یکی از حوزه

به  1پذیری شناختی انعطاف. پذیری شناختی است انعطاف

توانایی انسان برای سازگار کردن راهکارهای فرایند 

شود که به منظور مواجهه با شرایط  شناختی اطالق می

و  91کاناس)رود  کار می جدید و غیرمنتظره در محیط به

(. 9381 ؛ نقل از عابدی و همکاران،2113همکاران، 

های اصلی کارکرد  پذیری شناختی یکی از مؤلفه انعطاف

 . شدبا اجرایی می

اختالل ریاضی یک اختالل پیچیده است و بر مبنای 

گیرد و نسبت به  های شناختی مختلف شکل می توانایی

است، با  اختالل خواندن توجه بسیار کمتری به آن شده

آموزان با اختالل  این وجود، شمار رو به رشد دانش

ریاضی به عالیق تخصصی در این زمینه نیرو بخشیده 

ترجمۀ یارمحمدیان و کجباف،  ؛2119، 99سوسا)است 

های ریاضی  طور کلی، درک دانش و مهارت به(. 9388

آموزان مبتال به  آموزان به ویژه دانش برای تمام دانش

اختالل ریاضی یک ضرورت است، زیرا این 

                                                                 
7. Blair etal 
8. Latzman etal 
9. Cognitive flexibility 
10. Cañas etal 
11. Souse 
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آموزان باید بتوانند با تسلط یافتن بر مفاهیم، اصولی  دانش

کار ببندند  بههای روزانه  اند در موقعیت را که فراگرفته

آموزان به دلیل  بسیاری از دانش(. 9381جانه، )

شوند و  های مکرر تحصیلی دچار ناکامی می شکست

کنند، همچنین در صورتی که مشکالت  ترک تحصیل می

ای  های مداخله موقع تشخیص داده نشود و برنامه ها به آن

مناسب طراحی نشود، احتمال بروز اختالالت افسردگی، 

یابد  بزهکاری در این کودکان افزایش می اضطرابی و

عملکرد ضعیف و ناتوانی (. 9382شکوهی یکتا و پرند، )

در ریاضیات در دنیای اقتصادی امروز اثرات زیادی در 

و  کدوش) سالمت روانی و جسمی افراد جامعه دارد

( 9111) 9مایسنی، مک ناوتون و رول(. 2193، همکاران

در زمینۀ اختالالت  شده های انجام به بررسی پژوهش

درس ریاضی پرداختند و تنها شش مطالعه در مورد 

آموزان با ناتوانی یادگیری در جبر یافتند و  عملکرد دانش

گیری های یاد ناتوانی هایی که در حیطۀ اغلب پژوهش

اند به مشکالت خواندن اختصاص دارد چرا  صورت گرفته

 که فرض بر این است که اختالالت خواندن بر سایر

های زبانی تأثیر دارد  های یادگیری و مهارت ناتوانی

های  از دیگر سو پژوهش(. 9382شکوهی یکتا و پرند، )

و مشکالت یادگیری و به   اخیر مبین ارتباط بین حافظه

، سوانسون و همکاران)ی هستند ویژه مشکالت ریاض

، جردن و 2191؛ گری، 2111، ؛ گری و همکاران9111

و مایر و  2191کو و هانیچ، ؛ مازو2191همکاران، 

در (. 9381، نقل از عابدی و همکاران، 2191همکاران، 

شواهدی از ( 9112)یک مطالعه توسط هایدست و پریهام 

گسترش و اوج بالیدگی کارکردهای اجرایی از ابتدای 

کودکی تا بزرگسالی شواهدی به دست آمد و نشان داد 

                                                                 
1. Maccini, McNaghton & Ruhl 

ای اجرایی سال رشد کارکرده 91تا  1که در دامنۀ سنی 

یابد و در پایان بزرگسالی به باالترین حد خود  سرعت می

این یافته ضرورت آموزش . رسد از بالیدگی می

کارکردهای اجرایی از ابتدای کودکی تا بزرگسالی را 

؛ نقل از 9112، براردی و همکاران)شود  مییادآور 

 (. 9381میرمهدی، 

های تخصصی، به مشکالت حساب و  گرچه در نوشته

شود، شمار وسیعی  ها توجه اندکی می چگونگی درمان آن

از کودکان و نوجوانان مدارس ما، همچنان در درس 

حساب با مشکل روبرو هستند؛ لذا موضوعی که پس از 

تشخیص این نوع ناتوانی مهم است به کار بستن اقدامات 

درمانی به موقع و مناسب جهت بهبود مشکالت این 

 .های بعدی است از آسیبآموزان و جلوگیری  دانش

های بسیاری در کمک به کودکان دارای  امروزه از روش

ها بهره برده  های آن اختالالت یادگیری و ارتقاء توانایی

های  توان به درمان شود که از جملۀ این موارد می می

های شناختی  در خصوص ویژگی. شناختی اشاره کرد

ای صورت ه افراد مبتال به اختالالت یادگیری، بررسی

گرفته، تعدادی از فرایندهای شناختی ویژه را مشخص 

اند که کودکان مذکور را از همساالن بهنجارشان  ساخته

ها بر روی فرایندهای  کند که بیشتر این پژوهش متمایز می

. اند حافظه، توجه، فراشناخت و اسناد متمرکز بوده

آموزان به طرق گوناگون  های خاص این دانش  ویژگی

فعال نبودن یادگیرندگان، نابسندگی حل : شوند میبیان 

مسئله، درماندگی آموخته شده و ناکارآمدی در استفاده 

، ترجمه و همکاران2راینیکه)شناختی از راهبردهای 

به  بر همین اساس عالقه(. 9381عالقبندراد و فرهی، 

های شناختی در زمینۀ  گسترش و کاربرد درمان

                                                                 
2. Reineck etal  
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. های اخیر افزایش یافته است های یادگیری در سال اختالل

های شناختی برای انواع  های متمادی درمان اگرچه سال

مشکالت بالینی بزرگساالن و کودکان مورد استفاده قرار 

های یادگیری از این قاعده مستثنی  اند، اختالل گرفته

تنها بعد از گردآوری شواهد در خصوص . اند بوده

ی یادگیری بود ها های شناختی مربوط به اختالل ویژگی

در واقع . که این قلمرو، رویکرد شناختی را انتخاب کرد

های شناختی بر این باور مبتنی هستند که  درمان

ها و رفتارها، ماهیت تعاملی و متقابل  ها، احساس شناخت

دارند؛ بدین سبب رویکردهای شناختی با نیازهای 

هایی  های یادگیری که ویژگی آموزان دچار اختالل دانش

بخشی،  نظم  انند درماندگی آموخته شده، نقص در خودم

آگاهی فراشناختی محدود و مشکالتی در توجه و حافظه 

(. 9188هریس، )دهند، سازگاری زیادی دارند  را نشان می

هایی که نشانگر نقایص شناختی در بین افراد مبتال  پژوهش

های یادگیری هستند، مبنای محکمی را برای  به اختالل

اند؛ زیرا  های شناختی فراهم ساخته گسترش درمان ایجاد و

این رویکردها چندجانبه هستند و دستۀ وسیعی از راهبردها 

آموزان مبتال را با هم تلفیق  و فنون مناسب برای دانش

آموزان و سپردن کنترل و  کنند و به فعال ساختن دانش می

ل تأکید ها در ارائۀ راه حل مسائ مسئولیت شخصی به آن

؛ نقل از امیری و 9113فینچ و همکاران، )د دارن

 (.9381،همکاران

به کودکان   تواند در غالب بازی های شناختی می درمان

های مؤثر در درمان  درمانی یکی از روش بازی. ارائه شود

بر اساس . مشکالت رفتاری و روانی کودکان است

درمانی نوعی مداخلۀ درمانی است که  تعاریف رایج، بازی

در آن از بازی به عنوان ابزاری محوری برای درمان 

به . شود الت دوران کودکی استفاده میمشکالت و اختال

درمانی فرآیندی تخصصی است که در آن،  عبارتی بازی

های بازی برای  دیده از ظرفیت درمانگر آموزش یک بازی

کمک به مراجعین و بهبود بخشیدن به عملکردهای ایشان 

جهت بهبود اختالالت و همچنین دستیابی به رشد و 

در پژوهشی (. 2113ون، رابینس)کند  بالندگی استفاده می

در زمینۀ بررسی ( 9381)که توسط صاحبان و همکاران 

های  بازی)مدت آموزش کارکردهای اجرایی  اثر کوتاه

با ( 1-92)آموز  دانش 11بر روی ( مبتنی بر بازداری پاسخ

انجام گردید، نشان داده شد که  ADHDاختالل 

های  های مبتنی بر بازداری پاسخ موجب کاهش نشانه بازی

، نیز در (9319)قمری گیوی و همکاران . این اختالل شد

افزاری پیشبرد شناختی  پژوهشی نشان دادند که بازی نرم

بر بهبود بازداری پاسخ و حافظۀ فعال کودکان دچار 

 مور. فعالی تأثیر دارد بیش -نارساخوانی و نقص توجه

، نیز در (2113) و پنکسب و همکاران( 2111)

ریزی  شان دادند که خودکنترلی، برنامههای خود ن پژوهش

و بازداری پاسخ و دیگر عملکردهای اجرایی در طول 

درمانی  در این میان بازی. کند طور مناسب رشد می بازی به

با رویکرد شناختی رفتاری بیش از دیگر رویکردها مورد 

درمانی  هرچند بازی. استفادۀ درمانگران قرار گرفته است

درمانی مبتنی بر  رفتاری و بازی -با رویکرد شناختی

اند، لیکن  کارکردهای شناختی در بعد شناختی مشترک

رفتاری بر اصالح تعبیر و تفسیرهای  -درمانی شناختی بازی

ها و پیوند بین افکار و رفتار و  کودک از موقعیت

ورزد و نسبت به کارکردهای اجرایی  هیجانات، تأکید می

درمانی  ه در بازیگیری خاصی ندارد، در حالی ک جهت

افزایی  مبتنی بر کارکردهای شناختی، هدف اصلی مهارت

های  فرد در کارکردهای اجرایی است و تکالیف و فعالیت

گونۀ آن بر توانمندسازی فرد در به کارگیری مؤثر  بازی
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اصغری نکاح، )کارکردهای اجرایی متمرکز است 

9313.) 

ریاضی در  الل یادگیریبا توجه به ضعف افراد دارای اخت

، این پژوهش به بررسی پذیری شناختی عملکرد انعطاف

پذیری  های شناختی بر عملکرد انعطاف اثربخشی بازی

 .آموزان دارای اختالل یادگیری پرداخت دانش شناختی

 

 روش

جامعۀ آماری پژوهش حاضر در برگیرندۀ تمام افرادی 

است که  به مراکز اختالل یادگیری شهر تهران مراجعه 

. انداند و تشخیص اختالل یادگیری ریاضی گرفتههکرد

نفر از این جامعه بود که  21نمونۀ پژوهش حاضر شامل 

از . های دوم، سوم و چهارم دورۀ ابتدایی بودند در پایه

و  نفر به گروه آزمایش 91تعداد فوق به صورت تصادفی 

گیری روش نمونه. نفر به گروه کنترل اختصاص یافتند 91

این  .گیری هدفمند بودپژوهش به شیوۀ نمونهدر این 

-پژوهش به صورت شبه آزمایشی است که از طرح پیش

های ورود  مالک .آزمون استفاده شده استآزمون ـ پس

پژوهش حاضر، تشخیص اختالل ریاضی توسط 

کارشناسان مراکز اختالل یادگیری شهر تهران و عدم 

عدم فعالی و  نقص توجه و بیشهمبودی با اختالل 

و  های دیگر در طول مدت اجرای پژوهش دریافت درمان

سپس برنامۀ . بود پایه تحصیلی دوم تا چهارم ابتدایی

های شناختی بر روی گروه آزمایش طی  ای بازیمداخله

 (شش هفته)ای به مدت یک ماه و نیم  دقیقه 11جلسۀ  92

آوری شده با استفاده از بسته های جمعداده. اجرا شد

و به کارگیری مدل کوواریانس تک spss 22آماری 

( MANCOVA)و چند متغیری ( ANCOVA)متغیری 

 .تحلیل شدند

ذکر شده  9خالصه جلسات درمانی در جدول شماره 

:است

 
 خالصه جلسات درمانی 1جدول 

برخی از فعالیت های پیشنهادی از طرف دانش . قوانین گروه و برقراری ارتباط برای شکل گیری و انسجام گروهمعارفه، بیان  جلسه  اول

 .آموزان مانند ترسیم نقاشی و گفتن طنز و بازی حدس زدن کلمات توسط اعضا در گروه انجام گردید

در ادامه جلسه به فعالیت های بازی محور از جمله تانک بازی روی کاغذ . در ابتدا، تجارب جلسه قبل مرور می شود جلسه دوم

 .بازی حدس زدن اعداد ابتدا به صورت کلی و بعد بااستفاده از راهبردهای تخمین زدن دامنه .پرداخته شد

 .جایی اشیا بازی با کارت کلمات، بازی جابه جلسه سوم

 .شمارش پلکانی مستقیم و معکوس چهارمجلسه 

 .بازی با کارت اعداد، پیدا کردن اعداد قبل و بعد کارت هدف جلسه پنجم

 .هب بازیبادکنک اعداد، جور کردن کارتهای حرف و عدد،  جلسه ششم

 .جستجو در جدول اعداد و حروف جلسه هفتم

 .پیدا کردن اعداد از روی جدول رمزی جلسه هشتم

 .منچ بازی با دو تاس و سه تاس جلسه نهم

 .عدد نویسی با چند رنگ، نوشتن بدون نقطه جلسه دهم
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 ابزار

ارزیابی ها قبل و بعد از مداخله با ابزار زیر مورد  آزمودنی

 :قرار گرفتند

این آزمون ابتدا  :های ویسکانسین بندی کارت آزمون دسته

در . ساخته شد 9118  توسط گرانت و برگ در سال

پذیری شناختی از این  مطالعۀ رفتار انتزاعی و انعطاف

این آزمون یکی . آزمون به طور وسیع استفاده شده است

امروزه  های اصلی فعالیت قطعۀ پیشانی است و از شاخص

کنندۀ میزان انتقال پاسخ که یکی از  به عنوان ارزیابی

رود  ر میهای کارکردهای اجرایی است به کا مؤلفه

 928آزمون متشکل از (. 2111 روسی و همکاران،)

مثلث، ستاره، )های متفاوت  کارت غیر مشابه و با شکل

برای اجرای . های مختلف است و با رنگ( صلیب و دایره

کارت الگو در مقابل آزمودنی قرار داده  1 آزمون ابتدا

بندی قرار  آزمونگر ابتدا رنگ را مبنای دسته. شود می

بدون آنکه این اصل را به آزمودنی اطالع دهد و . دهد می

ها را یک به یک  خواهد که بقیۀ کارت از آزمودنی می

بعد از هر کوشش به آزمودنی گفته . زیر کارت قرار دهد

اگر آزمودنی . درست بوده یا خیرشود که تالشش  می

بندی درست انجام دهد  دسته 91بتواند به صورت پیاپی 

بندی، شکل  کند و این اصل دسته بندی تغییر می اصل دسته

تغیر اصل فقط با تغییر دادن الگوی . خواهد بود

به این ترتیب پاسخ . گردد بازخوردی بلی و خیر انجام می

. گردد غلط قلمداد میصحیح قبلی، در اصل جدید، پاسخ 

باشد و بعد سه اصل به ترتیب تکرار  اصل بعدی تعداد می

شود که آزمودنی  آزمون زمانی متوقف می. شوند می

در محاسبه . بندی نماید طبقه را به صورت دسته 1بتواند 

آید که دوتای آن از  چند نمره از این آزمون به دست می

وقتی انجام : نمرۀ خطای درجامانگی. تر است همه مهم

شود که علی رغم تغییر اصل بر اساس اصل قبلی به  می

بندی خود ادامه دهد یا در سری اول بر اساس یک  دسته

بندی خود مبادرت ورزد و حتی در  اصل غلط به دسته

از . صورت گرفتن بازخورد نه، به کار خود اصرار ورزد

توان  ها یکسان نیست می آنجایی که پاسخ همۀ آزمودنی

نمرۀ تعداد . های درجامانده استفاده کرد سبت پاسخاز ن

های  بندی طبقات به تعداد دسته: طبقات به دست آمده

. در نوسان است 11تا  1شود و از  صحیح اطالق می

کنند که پایایی بین ارزیابان  اکسرود و همکاران اظهار می

پایایی بین ارزیابان در این . بخش بوده است رضایت

. گزارش شده است 83/1ی و باالی آزمون در حد عال

های صحیحی  یعنی تعداد کارت: های صحیح تعداد پاسخ

 11نمره برای  11حداکثر )بندی کرده است  که دسته

 (. کارت

 

 هایافته

شناختی  برای های توصیفی جمعیتیافته 1تا  2در جدول 

 .دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک ارائه شده است

 

 

 

 .نقطه و خط بازی جلسه یازدهم

 .ترکیبی از فعالیت های جلسات گذشته با انتخاب مشارکت کنندگان جلسه دوازدهم
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 های توصیفی گروه کنترل و آزمایش براساس سنیافته 2جدول 

 ویژگی

 

 گروه

 

 تعداد

 

 میانگین

 

      انحراف 

 استاندارد

     استاندارد     خطای

 میانگین

 کمینه بیشینه

 آزمایش سن

 کنترل

91 

91 

8/8 

9/1 

18/1 

13/1 

21/1 

23/1 

91 

91 

8 

8 

 
 پایۀ تحصیلی گروه نمونه به تفکیک گروه کنترل و آزمایش 3جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش طبقات متغیر

 

پایۀ 

 تحصیلی

 

 دوم

 سوم

 چهارم

 فراوانی

1 

1 

2 

 درصد

11 

11 

21 

 فراوانی

2 

2 

3 

 درصد

21 

21 

31 

 
 جنسیت گروه نمونه به تفکیک گروه کنترل و آزمایش 4جدول 

 کنترل گروه گروه آزمایش طبقات متغیر

 

 جنسیت

 

 دختر

 پسر

 فراوانی

1 

3 

 درصد

11 

31 

 فراوانی

1 

1 

 درصد

11 

11 

 

های آمار  ها از روش به منظور تجزیه و تحلیل داده

توصیفی مثل میانگین، واریانس و انحراف استاندارد و 

تنباطی مثل تحلیل واریانس های آمار اس همچنین از روش

به منظور برابری و )، آزمون برابری لوین چندمتغیری

و کواریانس برای ( همسانی گروه آزمایش و کنترل

آزمون و تفاوت  پس -آزمون بررسی تفاوت نمرات پیش

 . ها استفاده شده است گروه

 
 هاهای توصیفی آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین به تفکیک خرده مقیاسیافته 5جدول 

       خرده 

 مقیاس

 انحراف مرحله گروه

 معیار

    انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد  

 میانگین

 بیشینه کمینه

 

خطای   

 درجاماندگی

 آزمون پیش آزمایش

 آزمونپس

9/1 

1/1 

81/3 

23/3 

29/9 

12/9 

9 

1 

93 

99 

 آزمونپیش کنترل

 آزمونپس

9/99 

3/92 

13/2 

11/2 

81/9 

88/9 

2 

2 

98 

91 

 

 تعداد

 طبقات

 آزمونپیش آزمایش

 آزمونپس

1/9 

3/3 

11/1 

12/9 

39/1 

33/1 

1 

2 

3 

2 

 آزمونپیش کنترل

 آزمونپس

1/9 

1/9 

22/9 

33/9 

18/1 

12/1 

1 

1 

2 

2 

 31 91 11/9 29/1 8/21 آزمونپیش آزمایش 
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تعداد 

پاسخهای 

 صحیح

 13 22 82/9 82/2 1/31 آزمونپس

 آزمونپیش کنترل

 آزمونپس

32 

8/32 

21/2 

11/2 

11/9 

81/9 

22 

21 

19 

12 

 

نشان داده شده است، نمرات  2همانطور که در جدول 

آزمون نشان آزمون و پسافراد در گروه آزمایش در پیش

-دهد که مداخله مؤثر بوده است و نمرات از پیشمی

در . آزمون تغییر داشته و افزایش یافته استآزمون تا پس

شود میانگین نمرات گروه کنترل نشان داده میبررسی 

آزمون بیانگر عدم تفاوت و آزمون و پسنمرات در پیش

ابتدا فرض نرمال بودن در  .باشدتغییر در گروه کنترل می

مورد آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین مورد 

 .بررسی قرار گرفت

 
 های وابسته در آزمون فرض نرمال بودن نمرهویلک جهت بررسی -آزمون شاپیرو 6جدول 

 ها آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین به تفکیک خرده

 سطح معناداری درجه آزادی آماره ها مقیاس گروه

 

 آزمایش

 خطای درجاماندگی

 تعداد طبقات

 های درست تعداد پاسخ

822/1 

881/1 

129/1 

91 

91 

91 

111/1 

922/1 

189/1 

 

 کنترل

 

 درجاماندگیخطای 

 تعداد طبقات

 های درست تعداد پاسخ

811/1 

821/1 

128/1 

91 

91 

91 

981/1 

119/1 

111/1 

 

شود نتایج آزمون مشاهده می 1همانطور که درجدول 

دهندۀ این موضوع است که هر دو ویلک نشان-شاپیرو

و آزمایش در آزمون کارکردهای اجرایی گروه کنترل 

به (. ˃12/1p)دارای توزیع نرمال هستند ویسکانسین 

سطح  کارکردهای اجرایی ویسکانسینعبارتی در آزمون 

نبوده و این نکته به این معنا است  12/1معناداری کمتر از 

که توزیع نمرات در این متغیر نرمال است در نتیجه اولین 

فرض استفاده از تحلیل کواریانس برقرار بوده و پیش

 .کواریانس بالمانع است استفاده از تحلیل

 
 های وابسته در آزمونآزمون لوین جهت بررسی فرض همسانی واریانس خطای نمره 7جدول 

 ها آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین به تفکیک خرده 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی آزمون لوین ها مقیاس

 خطای درجاماندگی

 تعداد طبقات

 های صحیح تعداد پاسخ

812/9 

121/1 

122/1 

9 

9 

9 

98 

98 

98 

911/1 

218/1 

213/1 
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 ،فرض دوم در استفاده از آزمون تحلیل کواریانسپیش

از این رو از آزمون لوین . ها استفرض همسانی واریانس

ی هاخطای نمره به منظور بررسی فرض همسانی واریانس

استفاده  کارکردهای اجرایی ویسکانسینوابسته در آزمون 

 Fشود نسبت مشاهده می 1همانطور که در جدول . شد

در نتیجه ( ˃12/1p)مشاهده شده معنادار نشده است 

آزمون کارکردهای  مفروضۀ برابری واریانس خطای

باشد و استفاده از تحلیل برقرار میاجرایی ویسکانسین 

 . کوواریانس بال مانع است

 
 ها آزمون مفروضۀ همگنی شیب خط رگرسیون برای آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین به تفکیک خرده 8جدول 

 سطح معناداری آزمون لوین مجذوراتمیانگین  آزادیدرجه  ها مقیاس

 خطای درجاماندگی

های  پاسختعداد طبقاتتعداد 

 صحیح

812/9 

121/1 

122/1 

111/1 

312/2 

121/93 

821/1 

118/3 

121/9 

381/1 

111/1 

218/1 

 

شود سطح معناداری مشاهده می 8همانطور که در جدول 

در محاسبۀ همگنی شیب خط رگرسیون برای آزمون 

معنادار نیست به این معنا  کارکردهای اجرایی ویسکانسین

که تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنادار 

بر این اساس مفروضۀ همگنی شیب خط  (˃12/1p)نبوده 

 .رگرسیون نیز برقرار است

های فوق با توجه به برقراری دو مفروضه از مفروضه

برای تحلیل ( شیب خط رگرسیون و نرمال بودن توزیع)

ز پژوهش حاضر در زمینۀ آزمون های حاصل اداده

، تحلیل کواریانس چند متغیری مورد کارکردهای اجرایی

 .استفاده قرار گرفت

فرض همسانی قبل از انجام این تحلیل برقراری پیش

های کواریانس به وسیلۀ آزمون ِام باکس نیز ماتریس

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نیز حاکی از 

 11/9F= ، 1) فرض است برقراری این پیش

df1=،112/2311df2=  311/1 وp= ). 
 

 

 آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسینهای چندمتغیری نتایج کلی آزمون 9جدول 

 

 

 

 

 

 

نشان داده شده است هر چهار  1همانطور که در جدول 

المبدای ویلکز، اثر هاتلینگ، )آزمون چند متغیری 

معناداری ( بزرگترین ریشه اختصاصی روی و اثر پیالیی

این به ( =F=119/1P ,  89/92)دهند آماری را نشان می

آزمون و در پیش معنی که آزمون کارکردهای اجرایی

 .ستآزمون به صورت معناداری متفاوت شده اپس

 درجه آزادی مقدار نوع آزمون

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

نسبت تغییرات بین 

 ها ها به درون گروه گروه

سطح 

 معناداری

 1/ 119 89/92 93 3 111/1 اثر پیالیی

 119/1 89/92 93 3 223/1 المبدای ویلکز

 119/1 89/92 93 3 121/2 هاتلینگاثر 

 119/1 89/92 93 3 121/2 ریشه رویبزرگترین 
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 هاسآزمون به تفکیک خرده مقیاگروهی پس از حذف اثر پیشهای آزمون تحلیل کواریانس بینیافته 11جدول 

نوع سوم  هامقیاس

 مجذورات

درجات 

 آزادی

 نسبت تغییرات بین 

 ها ها به درون گروه گروه

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

 توان آزمون

خطای 

 درجاماندگی

818/33 9 321/21 119/1 211/1 188/1 

 111/1 111/1 113/1 221/92 9 191/8 تعداد طبقات

های تعداد پاسخ

 صحیح

911/11 9 213/99 111/1 131/1 889/1 

 

شود به منظور مشاهده می 91همانطور که در جدول 

له در عملکرد بررسی میزان اثربخشی برنامۀ مداخ

آموزان دارای اختالل دانش شناختیپذیری  انعطاف

ریاضی تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد استفاده قرار 

دهد که نتایج حاصل از این تحلیل نشان می. گرفته است

گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پس از شرکت 

در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت 

 .معناداری داشته است

 

 بحث 

آموز  انگیزۀ پیشرفت و میل به برنده شدن در بازی، دانش

ایجاد محیطی . کند منفعل را به تکاپو و اندیشیدن وادار می

های  امن و مثبت برای کودکان که در آن بتوانند توانایی

ها را با  که آن خود را به عرصۀ ظهور برسانند، فارغ از آن

ایجاد  ها یکدیگر مقایسه کرده و احساس ضعف را در آن

های کودکان  تواند موجبات شکوفایی توانمندی کنیم می

در روند این درمان، سعی درمانگر بر این . را فراهم کند

آموزان را مرحله به مرحله مورد تشویق قرار  بود که دانش

ها بتوانند تصویر جدیدی از خود در ذهنشان  دهد تا آن

داً به بسازند و اعتماد به نفس از دست رفتۀ خود را مجد

آموزان  دست آورند که این موضوع به نوبۀ خود به دانش

کمک کرد تا بیشتر مشارکت داشته و خودباوری بیشتری 

داشته باشند و در برخورد با تکالیف جدید راهکارهای 

ها،  همچنین در خالل این بازی.  بیشتری ارائه دهند

ها به  چگونگی حل برخی از مسائل و نحوۀ برخورد با آن

ان آموزش داده شد که تجربیات حاصل از این کودک

ها موجب خودپروری کودک شده و توانایی  بازی

ها را به  دادن به آن  استفاده از این اطالعات و سازمان

ها  های دیگر از آن کودک داده تا بتواند در موقعیت

 .   استفاده کند

برای مثال در بازی حدس زدن اعداد، کودک یک سری 

آموزد که مسائل  گیرد، و می ختی را فرا میراهبردهای شنا

در این بازی . ای دیگر نیز حل شوند توانند به گونه می

من به یک عددی فکر : گوید درمانگر به کودک می

کنم که در ذهن من است، تو بگو آن عدد کدام  می

که  است؟ معموالً کودکان در پاسخ به این سؤال بدون آن

رسد  ا که به ذهنشان میسؤالی را مطرح کنند اعدادی ر

بینند که از  کنند اما در خالل این بازی آموزش می بیان می

راهبرد تخمین دامنه استفاده کنند تا به پاسخ صحیح دست 

 .یابند

پذیری یا درجاماندگی با توانایی ریاضیات  ضعف انعطاف

بنابراین با (. 2119بول و اسکریف، )رابطۀ معکوس دارد 
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از این پژوهش با استفاده از توجه به نتایج حاصل 

توان به افزایش توانایی کودک در  های شناختی می بازی

های شناختی بر این  در واقع درمان. این حوزه کمک کرد

ها و رفتارها،  ها، احساس باور مبتنی هستند که شناخت

ماهیت تعاملی و متقابل دارند؛ بدین سبب رویکردهای 

های  چار اختاللآموزان د شناختی با نیازهای دانش

هایی مانند درماندگی آموخته شده،  یادگیری که ویژگی

بخشی، آگاهی فراشناختی محدود و  نظم  نقص در خود

دهند، سازگاری  مشکالتی در توجه و حافظه را نشان می

هایی که نشانگر  پژوهش(. 9188هریس، )زیادی دارند 

یری های یادگ نقایص شناختی در بین افراد مبتال به اختالل

هستند، مبنای محکمی را برای ایجاد و گسترش 

اند؛ زیرا این رویکردها  های شناختی فراهم ساخته درمان

چندجانبه هستند و دستۀ وسیعی از راهبردها و فنون 

کنند و  آموزان مبتال را با هم تلفیق می مناسب برای دانش

آموزان و سپردن کنترل و مسئولیت  به فعال ساختن دانش

ها در ارائۀ راه حل مسائل تأکید دارند  آنشخصی به 

نقل از امیری و  ؛9113فینچ، نلسون و اُت، )

جنبۀ آموزشی و سازندۀ بازی آن است (. 9381،همکاران

کنند طرز  که افراد به دنبال پیشرفت در بازی، سعی می

؛ ترجمۀ 9119، 9کاستر)بازی کردن خود را اصالح کنند 

 (.9311رسولی و هاشمی، 

فزایش عملکرد های درمان و امطالعاتی در زمینه اگر چه

در کودکان دارای اختالل یادگیری  کارکردهای اجرایی

ریاضی صورت گرفته است، اما در زمینۀ بررسی اثربخشی 

پذیری  ی بر افزایش عملکرد انعطافهای شناخت بازی

کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی پژوهشی  شناختی

 .انجام نشده است

                                                                 
1. Koster  

 گیریهنتیج
نشان  های حاصل از این پژوهش کهبنابراین برمبنای یافته

ترل در بهببود عملکرد داد بین دو گروه آزمایش و کن

-تفاوت معناداری وجود دارد می پذیری شناختی انعطاف

های شناختی در  توان چنین نتیجه گرفت که مداخلۀ بازی

کودکان دارای پذیری شناختی  هبود عملکرد انعطافب

فزایش توان گفت امیباشد و اختالل ریاضی مؤثر می

های در درمان ناتوانی پذیری شناختی عملکرد انطاف

ویژه ناتوانی یادگیری در ریاضی امری  یادگیری به

 .ضروری است

شود این مداخله را، برای سایر به پژوهشگران پیشنهاد می

اختالل یادگیری خواندن و )های اختالل یادگیری گروه

با توجه به سهولت همچنین  .نیز اجرا نمایند( شتننو

ها برای کودکان  ها، جذابیت آن گونه برنامه استفاده از این

کودکان عادی و کودکان با )و نیازمندی کودکان 

به ارتقای عملکردهای شناختی، این ( نیازهای ویژه

آموزان  ها در مدارس به عنوان بخشی از برنامۀ دانش برنامه

ت حضور کودک در مدرسه به کودکان در طی ساعا

 .ارائه شود

 

 سپاسگزاری

آموزان و همچنین  از دانشمراتب سپاس خود بدینوسیله 

مسئولین مراکز اختالل یادگیری شهر تهران جهت 

 .داریم همکاری الزم را اعالم می
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