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چکيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی تقويت توجهه و در دك حسهی  -حرکتهی بهر لکردهرر ياضهی
ردنشآموزدن پسر با ناتودنی يارگیری ياضی دنجام شد.
روش :وش پژوهش نیکهآزمايشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گهرو کتتهر بهور .جامعهه آمها ی شهامه هکههی
ردنش آموزدن پسر با ناتودنی يارگیری ياضی پايه سوم و چها م دبتدديی شههر کرمانشها ر سها تیلهیری 3131-3131
بورند که دز بین آنها نکونهدی به حجم  13نفر به وش نکونهگیری ر رسترس دنتخها و بههطهو تلهاریی ر رو گهرو
آزمايش و کتتر جاگکا ی شدند ،بهطو ی که هر گرو  31نفر بور .دز هر رو گهرو پهیشآزمهون بهه لکهه آمهد و گهرو
آزمايش برنامه آموزش تقويت رقت و توجه و در دك حسی  -حرکتی د ر  33جرسه ر يایهت کررنهد ،ر حهاکی کهه بهه
گرو کتتر دين آموزش د دئه نشد و ر پايان بردی هر رو گرو پسآزمهون دجهرد شهد .بهردی گهررآو ی ردر هها دز آزمهون
دستاندد ر شد کی -مت و مقیاس تجديدنظر شد هوشی وکسرر کورکان دستفار شد.
يافتهها :تیریه ردر ها با دستفار دز وش تیریه کوود يانس يکمتغیر و تیریه کوود يهانس چتهدمتغیر نشهان ردر کهه
میانگین نکردت دستاندد ر ياضی و خرر مقیاسهای آن ر گرو آزمايش بهبور يایته دست ()P<3/33؛
نتيجهگيری :بتابردين ،میتهودن دز برنامهه آمهوزش تقويهت توجهه و در دك حسهی -حرکتهی بههمتظهو بهبهور لکردهرر
ردنش آموزدن با ناتودنی يارگیری ياضی دستفار نکور و پیهشتهار میشهور کهه معرکههان مهدد س ر یههرديتد آمههوزش و
تهد يس خور ،به ظرییت لامه توجه و در دك حسی  -حرکتی ردنشآموزدن رد دی مشدالت يارگیری توجه ردشته باشتد.
کليدواژهها :تقويت توجه ،در دك حسی -حرکتی ،لکردرر ياضی ،ردنشآموزدن ،ناتودنی يارگیری ياضی.
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 .1مقدمه
ناتودنی ياضی 3دصطالحی دست که بردی دشا به دکگوی ناتودنیهای مشخصشد توسط مشدالت
پرردزش دطاللات لدری ،يارگیری حقايق لدری و دنجام میاسبههای ر ست و ودن ،دستفار
میشور(دنجکن ودنپزشدی آمريدا .)1331 ،1پژوهش ر مشدالت ياضی دز دهکیت بسیا ی
برخو رد دست؛ زيرد مشدالت ياضی ر چشمدنددز شغری مخر تر دز مشدالت خودندن میباشد(هابر،
سو ی ،دبیتستن و نرك .)1331 ،1دلددر ر زندگی وزمر وجور رد ند و بردی لکردرر وزدنه ر
جامعه یعری نیازمتد مها تهای ياضی هستیم .سالمتی ،حکه و نقه ،دقتلار و تغذيه دز جکره
مود ری هستتد که بردی مها ت ياضی بهطو وزمر با آنها د تباط رد يم(کایکن ،مازوکو ،ردوکر،
ونستر و گوبه 1331 4و ريفیو  ،گوبه ،جسیر و يتونت .)1334 ،1شد مها ت ياضی بردی هکه
کورکان ،کا آسانی نیست و برخی دز کورکان ر یرديتد تیو شتاختیشان رچا مشده حسی دوکیه
ر شتاخت دلددر هستتد(تردف1331 ،6؛ گرستن ،جررن و یروجو .)1331 ،7هر ردنشآموزی که
تودنايی پايینتر دز حد مو ر دنتظا ر ياضی ،با ر نظر گریتن سن تقويکی و هوش دنددز گیری شد
و تیلیالت متتاسب با سن دو ردشته باشد ،بهلتودن یرر رد دی ناتودنی يارگیری خاص دز نوع ياضی
میسو میشور( جبی و پاکیز  .)3133 ،ردنشآموزدن رد دی تشخیص ناتودنی يارگیری ياضی ر
به خاطر آو رن و ر ك مفاهیم دساسی مشده رد ند و دغرب نکیتودنتد جدو ضر د با وجور صرف
زمان و تالش یردودن جهت به خاطر سپررن آن حفظ کتتد .خودندن لالمتهای ياضی و نوشتن
دلددر و يا جددو بهر ستی بردی دين ردنشآموزدن رشود دست(بیتس 8و هکدا دن1334 ،؛
ساسداچودن .)1334 ،3دين کورکان ر يک سری زمیتهها دز جکره ر ك ودبط یضايی ،ر ك تلوير
بدنی دز خور ،تودنايی ريدد ی  -حرکتی و ريدد ی -در دکی ،زبان و خودندن ،جهت و زمان ،به
يارسپا ی و دهبررهای يارگیری ياضیات مشده رد ند(کرنر ،بیتا؛ به نقه دز لابدی ،پیروزيجرری و
يا میکديان .)3133 ،دين کورکان لکوماً ر يارگیری و يارآو ی دلددر مشده ردشته و نکیتودنتد
ودقعیات پايه مربوط به دلددر د به خاطر بسپا ند و ر میاسبه کتد و غیررقیق هستتد (ساروك و
ساروك .)1337 ،دين ناتودنی به دحتی بالث ديجار دحساس نادمیدی و ر ماندگی ر کورك شد و
بالث میشور که دو حس کتد ر مجکوع ردنشآموز ضعیف و ناتودنی دست که دين خور دنگیزش
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تیلیری ضعیف و خورپتدد ضعیف د ر پی رد ر(آ و و آهونن .)1333 ،3پژوهشها نیز گزد ش
کرر دند که بین  4تا  7ر صد دز کورکان مد سه و ر ر س ياضی مشده رد ند(کوزنتسود1334 ،1؛
یوچس و کامپتون ،یوچس ،پاکسن و بريانت.)1331 ،1
توجه بردی لکردرر شتاختی ،ذهن و یتا دهکیت زياری رد ر؛ زيرد حتی کمتوجهیهای کوچک
هم بر يارگیری تأثیر میگذد ند .دستر )1331( 4بیان کرر دست که ناتودنی يارگیری ياضی میتودند
هکرد با مشدالتی ر توجه باشد .دس )3376( 1بیان میکتد که يدی دز نقايص با زی که بیشتر
کورکان رد دی ناتودنی يارگیری با آن مودجهدند ،لدم تودنايی ر تکرکز رقت و توجه بر مطرب مو ر
بیث دست(لابدی ،پیروزيجرری و يا میکديان .)3133 ،دين کورکان دغرب مشدالتی ر مها تهای
حسی و حرکتی ر سکت چپ بدنشان نسبت به سکت دست نشان میرهتد .آنها تقريباً هکیشه
مشدالتی ر تداکیفی مانتد جهتيابی با دنگشتان ،بازشتاسی شدههای ککسی و چاالکی و سرلت ر
مها تهای حرکتی ظريف دز خور بروز میرهتد(ها ون شیدی ،جاهديانپو و لبد پو  .)3183 ،دز
سويی ريگر نیز ،نتايج پژوهشهای گوناگونی (شايويتز و هکدا دن1331،6؛ وکف ،باو س و بید ،7
1333؛ بوس ،تايتچر و وکدويس1337 ،8؛ ری کوکا ،بو دنی ،پیزی ،دسپیرتی و زوکوکوتی1333 ،3؛
ومانی ،توکتیدد ،ری بتا و آکسون1333 ،33؛ گری1333 ،33؛ دستیتدن و هکدا دن1333 ،31؛ با ،
کوی ،دسچیپرز و تیری )1331 ،31وجور نا سايیهايی د ر مها تهای حسی  -حرکتی دين کورکان
آشدا کرر و نشان ردر دند .ر ودقع کورکان رد دی ناتودنیهای يارگیری ر مها تهای حسی -
حرکتی ،نقصهايی رد ند( يد )1333 ،که متجر به کتتر توجه ضعیف ،سطح بردنگیختگی پايین و
تأخیر ر مها تهای حرکتی و  ...میشور(کاپرتد .)1338 ،دز آنجايی که ر ون ردر حس لکقی
میتودند دثر آ دمکتتدگی و سازمان رهتد بر سامانه للبی ردشته باشد(يوك ،آکیوال و سوتن،34
 ،)1331بتابردين میتودند به شده یشا لکقی ،کورك د دز طريق بهبور تتظیم پرردزش دطاللات ر
سامانه للبی مرکزی آ دم سازر(هانگ ،هود ر و هومی .)1331 ،31پژوهشهای مخترف به نقش توجه
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ر ناتودنی يارگیری دشا نکور دند و نشان ردر دند که لرت بسیا ی دز مشدالت دين ردنشآموزدن
نقص توجه میباشد (آنت ،1334 ،3لابدی ،مرکپو  ،موکوی ،لريضی و دمیری .)3187،ر هکین
دستا ،دس بیان می کتد که يک نقص ذهتی وجور رد ر که بیشتر کورکانی که رچا ناتودنیهای
يارگیری هستتد با آن مودجهدند و آن لدم تودنايی ر تکرکز رقت و توجه بر مطرب مو ر بیث دست.
هکچتین کرنر1333( 1؛ ترجکه ردنش )3184 ،بیان میکتد که کورکانی که رد دی ناتودنی يارگیری
هستتد یرديتد شد آنها ر کسب رقت و توجه طبیعی رچا تأخیر يا وقفه شد دست.
دیزون بر مود ر مذکو  ،گری ( )1336ر مطاکعه خور دز صدها کورك با ناتودنی يارگیری ياضهی
مدد ك متقالدکتتد دی د دئه ردر دست که کورکان دين گهرو ر توجهه ،پهرردزش بیتهايی-یضهايی،
سازمانرهی ودنی-حرکتی ،در دك بیتايی و ساخت مفهوم ضعیف هستتد .هکچتین ون ر دسرويس،
ری يونگ و وند کی )1331( 1ر پژوهشی به دين نتیجه سید دند که تودنايی کورکان ر کا کررهای
دجرديی و توجه ر رو دن پیشربستانی میتودند ،تودنکتدی آنها د ر خودندن و ياضیات ر سها -
های بعد بهخوبی پیشبیتی کتد .ر تأيید دين موضوع ،دسهتر ( )1331ر پژوهشهی بهه ديهن نتیجهه
سید دند که ناتودنی يارگیری ياضی میتودند ناشی دز مشدالتی ر توجه باشهد .ر مهو ر دثربخشهی
آموزش توجه بر مشدالت گوناگون دیردر با نهاتودنی يهارگیری ،دسهتیه ،)1334( 4ر پژوهشهی تیهت
لتودن تشخیص و مددخره زورهتگام کورکان خررسا با دختال يهارگیری نشهان ردر کهه مشهدالت
زبان ،توجه و کا کررهای دجرديی دز مهمترين متغیرههای پیشهايتدی دخهتال يهارگیری کورکهان ر
ربستان میباشد و با مددخالت آموزشی میتودن کا کررهای دجرديی و توجه د بهبهور ردر .هکچتهین
پژوهشها نشان میرهتد که آموزش توجه بالث دیهزديش میهزدن توجهه ر کورکهان رد دی نا سهايی
توجه -بیشیعاکی(شوشتری ،مرک پو  ،لابدی و دهرمی )3133 ،و نا ساخودنی(کرهو1331 ،1؛ دهرمی،
شوشتری ،گرشتی متز و ککرز ين )3133،میشور.
با وجور دين مشدالت ر کورکان رد دی ناتودنیهای يارگیری ،دثربخشی مددخرههای مخترف کامالً
دمیدود کتتد بور دست .نتايج بر سیها نشهان مهیرههد کهه ر مهانههای ودنشهتاختی ر بهبهور
لکردرر دين کورکان ر زمیته يدپا چگی ريدد ی -حرکتی ،مهها تههای خودنهدن ،دمهال و ياضهی
(یتگر ،)3331 ،6لکردرر ياضی (کانیگهام و مو یی )3383 ،7و بهبور خرهق و دیهزديش مهها تههای
رقت و توجه (جاکوبز )1331 ،8مؤثر دست .قر باغی ،میکهدجانی ،سهو تچی و بیگرريهان ( )3183ر
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تیقیقی با لتودن تأثیر تیريک حسی با دستفار دز جریقه وزين بر مهها تههای حرکتهی و توجهه ر
کورکان مبتال به ناتودنی های يارگیری به دين نتیجه سیدند که تیريک حسی بر مها تهای حرکتی
مؤثر بور دما بر توجه تأثیر ندد ر.
ندته قابه ذکر دين دست که ر پژوهشهای پیشین هر کددم دز برنامههای تقويت رقهت و توجهه و
د تقا در دك حسی -حرکتی به شده جددگانهدی دنجام گریته دست دما ر ديهن پهژوهش بهه بر سهی
تأثیر هکزمان تقويت رقت و توجه و د تقا در دك حسی -حرکتی بهر نهاتودنی ياضهی پرردختههشهد
دست؛ بتابردين ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هکزمان برنامههای تقويت رقت و توجهه و د تقها
در دك حسی -حرکتی بر بهبور لکردرر ياضی به رنبا بر سی یرضیهی زير دست:
برنامههای تقويت توجه و در دك حسی -حرکتی ر لکردرر ياضهی ردنهشآمهوزدن پسهر بها نهاتودنی
يارگیری ياضی و خرر مقیاسهای آن مؤثر دست.
 .2روش پژوهش
دزآنجايی که هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر برنامههای تقويت توجه و در دك حسهی  -حرکتهی ر
لکردرر ياضی ردنش آموزدن رد دی دختال ياضی دست ،وش پژوهش حاضر ،نیکهآزمايشی با طهرح
پیشآزمون و پسآزمون با گرو گود بور.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری :جامعه آما ی پژوهش شامه هکهی ردنشآمهوزدن پسهر بها
ناتودنی يارگیری ياضی پايه سوم و چها م دبتدديی شهر کرمانشها ر سها تیلهیری 3131-3131
بورند .نکونه دين پژوهش نیز شامه  13نفر دز دين ردنشآموزدن بهور کهه بهر حسهب شهرديط و ور بهه
پژوهش (ردشتن هوش متوسط يعتی باالتر دز  81و پهايینتهر دز 331؛ نددشهتن نهاتودنی دضهایی و يها
هکبور ،رو تیلیری دبتدديی ،پايه سوم و چها م و ردشتن دختال ياضی) دنتخا و بهطو تلهاریی
ر رو گرو آزمايش و کتتر جاگکا ی شدند ،بهطو ی که هر گرو  31نفر بور.
 .2-2ابزار پژوهش :ر دين پژوهش دز دبزد های زير دستفار شد.
 .1-2-2آزمون رياضی ايران کی– مت :دين آزمون توسط کتوکی )3338( 3مهو ر هتجا يهابی قهرد
گریته دست و شامه سه بخش مفاهیم دساسی (شکا ش ،دلددر گويا ،هتدسهه) تعهددر سهؤدالت ديهن
بخش  66و باالترين نکر ر يایتی  66دسهت؛ لکریهات (جکهع ،تفريهق ،ضهر  ،تقسهیم ،میاسهبهی
ذهتی) تعددر سؤدالت دين بخش  33و باالترين نکر ر يایتی  33دست؛ و کا برر (پرسشههايی بهردی
دنددز گیری ،زمان ،پو  ،تخکین ،تفسیر ردر ها و حهه مسهئره) تعهددر سهؤدالت ديهن بخهش  331و
باالترين نکر ر يایتی  331دست .دين بخشها ر مجکوع به  31خرر آزمون تقسیم میشهوند .ديهن
آزمون ر ديردن توسط میکد دسکالیه و هومن ( )3183هتجا يابی شد دست و وديهی آن دز طريهق
1. Connolly
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وديی میتوديی ،وديی تفدیدی و وديی پیشبین و وديی هکزمان بین  3/11تا  3/67بههرسهتآمهد
دست .هکچتین پايايی آن نیز با دستفار دز وش آکفای کرونباخ بین  3/83تا  3/84گزد ششد دست.
 .2-2-2آزمون هوشی وکسلر کودکان :دين مقیاس (وکسهرر )1331 ،رد دی  31خهرر آزمهون (6
خرر آزمون کالمی شامه دطاللات ،شباهتها ،حسها  ،ودگگهان ،یههم ،حایظهه لهدری؛ و  6خهرر
آزمون غیرکالمی يا لکری شامه تدکیه تلاوير ،تتظیم تلاوير ،مدعبهها ،تتظهیم قطعهات ،تطبیهق
لالئم و مازها) دست که دز دين تعددر  1خرر آزمون مازها و حایظهه لهدری جتبهه ذخیهر ردشهته و
الزم دالجرد نیستتد(شهیم .)3181 ،مقیاس تجديدنظر شد هوشی وکسرر کورکان د شههیم ()3181
بهمتظو ستجش هوش کورکان  6تا  31ساکه و بردی دسهتفار ر شههر شهیردز ترجکهه نکهور و بها
دستفار دز يک نکونه  3433نفری ر پی هتجا يابی آن برآمد دست .پايهايی بهازآزمون ديهن مقیهاس
 3/44تا ( 3/34میانه  )3/71و پايايی تتلیفی آن  3/41تا ( 3/38میانهه  )3/63گهزد ششهد دسهت.
شیو نکر گذد ی آزمون مذکو بدينصو ت دست که بردی پاسخ ههر سهؤد يهک نکهر خهام یهردهم
میشور ،نکردت خام هکه خرر آزمونها بر دساس جدو هايی که بر حسب سهن و بهردی گهرو ههای
کالمی و غیرکالمی بهطو جددگانه تهیه شد دند ،به مقیاس ودحدی تبديه مهیشهوند و نکهردت تهردز
شد به رست میآيد .جکع که نکردت تردز شد آزمورنی ر خرر آزمونها بر دساس جدو ريگهری
به ضريب هوشی تبديه میشور که میتودن ضرديب هوشی د بردی هر مقیاس کالمی و غیرکالمی يها
بردی که آن میاسبه کرر.
 .3-2برنامه مداخله :برنامه تقويت توجه با دستفار دز برنامه آموزش توجه که دز کتا نهاتودنیههای
يارگیری دز تشخیص تا مددخره نوشتهی یرچهر ،اليهون ،یهانو و بهیکس )1337( 3و لابهدی ،قهار ی،
شوشتری ،نجفآباری و گرشتی ( )3183دقتباس شد دست ،دسهتفار شهد .هکچتهین ،بهردی تقويهت
در دك حسی -حرکتی دز دهبررهای آزمون دوز تسدی دستفار شد کهه خالصهه ديهن مددخرهههها ر
جدو  3د دئهشد دست .شايان ذکر دست کهه برنامههههای آمهوزش تقويهت توجهه و در دك حسهی-
حرکتی به مدت ر هفته و هفتهدی يک جرسه  3سالته بها هکهديگر آمهوزش ردر مهیشهد (ر ههر
جرسه نیم سالت دو جرسه به آموزش تقويت توجه و نهیم سهالت روم بهه آمهوزش در دك حسهی-
حرکتی دختلاص يایت) .شايان ذکر دست که وديی برنامه مو ر تأيید  1نفر دز دساتید شته آمهوزش
کورکان دستثتايی و متخلص ر حوز دختال های يارگیری قرد گریت و دز نظر دلتبا رد دی دلتبها
کههایی دسههت ،زيههرد ر پههژوهشهههای گونههاگون دثربخشههی آن تأيیدشههد دسههت(بههردی مثهها یرچههر و
هکدا دن 1337،و لابدی و هکدا دن.)3183 ،

1. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes
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جدول  :1برنامه مداخله
مشخصات کلی برنامه

موضوع

موضوع :آموزش تقويت توجه و در دك حسی -حرکتی
تعددر جرسات 33 :جرسه
زمان 41 :دکی  63رقیقه
تعددر دیردر شرکتکتتد  31 :نفر
مباحث هر جلسه

بازی با لروسک بردی
تقويت توجه و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی زمان63:
رقیقه

ر دين جرسه مفهوم توجه با بازی لروسک به کورك آموزش ردر شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورنهد دز :کشهیدن شهده و
حروف وی قسکت های مخترف بدن و حدس زرن ،پرتا توپ به هدف به تتهاو بها ههر رو
رست ،پرتا توپ به طرف يدديگر هکرد با نام بررن ،ضربه به توپ با رست دست ،چپ و هر
رو رست.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

تقويت توجه
شتیدد ی و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی
زمان 63 :رقیقه

ر دين جرسه گوش ردرن به دصودت ،صددهای ضبطشد مخترف ،صددی خو رنیها و صددهای
مربوط به تدان ردرن چیزها به آزمورنیها آموزش ردر شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :یعاکیهتههای ديهن
جرسه لبا ت بورند دز :تتفس لکیق به دیزون گوش ردرن به موسیقی ،د یهتن بها چشهم بها
دنگشتان ،تکرين چرخش مهددر ر رسهت بهه چهپ و دسهت ،آمهوزش خالقیهت و تیريدهات
يدپا چگی حسی.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر

جلسه چهارم

تقويت توجه بیتايی و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی
زمان 63 :رقیقه

ر دبتدد بازی ببین و بگو ،ريدن تلاوير کورکان و سپس بازشتاسی آنها ،بازی پیدد کررن
دشدا مطابق نگ و دنددز های آنها و سپس تغییر مجکوله پاسخها به آزمورنی آموزش
ردر شد .سپس یعاکیتها و تکرينهای جرسات مربوط به توجه شتیدد ی و بیتايی مجدردً
مرو و تکرين شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :گوش ردرن به
موسیقی با چشمبسته ،مچاکه کررن کاغذ با هر رو رست و پرتا آن ،گفتن کطیفه و به خاطر
سپا ی آن و آشتايی با چرتده ،بستن چشم و پیدد کررن د تکرين مددر شکعی.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

جلسه پنجم

دنجام حرکات موزون
و یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی
زمان 63 :رقیقه

دنجام حرکات موزون توسط مربی و دجردی آنها توسط کورکان و وقفه و نگهدد ی حرکات ر
زمانهای کوتا آموزش ردر شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :یعاکیتهای دين
جرسه لبا ت بورند دز :بازی با چرتده ،جکع دلددر يک قکی بهصو ت برتد گفتن مردحه و
نتايج ،آموزش خالقیت و بازی با شاقو باال و پايین دنددختن میره.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

جلسه اول

آشتايی با لتاصر
برنامه
زمان 63 :رقیقه

سالم و دحود پرسی ،خوشآمد گويی  .حضو و غیا دیردر گرو آزمايش ،آشتايی با لتاصر
برنامه (مربی ،شرکتکتتدگان و چا چو برنامه) .هکچتین ر دين جرسه ر با ناتودنی
يارگیری ياضی بردی ودکدين و سپس ر با هدف و ضرو ت آموزش توجه بردی آنها توضیح
ردر شد .سپس پیشآزمون لکردرر تیلیری ياضی بر وی ردنشآموزدن دجرد شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :معریی دوکیه
تکريتات حرکتی مانتد قدم زرن به جرو ،لقب ،پهروها و پريدن ،سیتهخیز یتن ،د یتن
يتکیک و شکا ش مستقیم و معدوس پرش تقاطعی و قرد ردرن دنگشت شست ر مقابه هر
يک دز دنگشتان.

جلسه دوم
جلسه سوم
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جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

بازیهای هدفگیری
زمان 63:رقیقه

ر دين جرسه بازیهای هدفگیری نظیر پرتا توپ ر حرقه ،رد ت و بوکیتگ دنجام شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :یعاکیهتههای ديهن
جرسه لبا ت بورند دز :مرو جرسات گذشته ،آموزش خالقیت ،تکرين حرکات چشم با رنبها
کررن چردغقو  ،گذدشتن چو کبريت الی کهبهها و حرکهت آن ،خودنهدن ردسهتان و گهریتن
دحساسات مخترف مربوط به ردستان و د یتن با چشمبسته.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

ردستانپرردزی و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی زمان63:
رقیقه

ر دين جرسه ردستانهايی بردی آزمورنیها خودند شد و دز آنها خودسته شد که پس دز دتکام
ردستان به سؤدالت جود رهتد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :یعاکیتهای دين
جرسه لبا ت بورند دز :تأکید وی یعاکیتهای رستی ،کی کی کررن با هر پا بهصو ت جددگانه،
چرخاندن توپ وی بدن و بازی نقش.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

بازی با کا تها و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی زمان63:
رقیقه

ر دين جرسه بازی با کا تهای شروغ دنجام شد و همچتین بازی تفاوتها و شباهتها نیز
دنجام شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :یعاکیتهای دين
جرسه شامه :تکرين ديستارن وی شانه ،پا ،روچرخه ،د یتن با کتا وی سر ،پرش،
آموزش مها ت دجتکالی ،تلو بدنی.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر

خط زنی ،مزنويسی
و کا تهای تدکیه
تلاوير و یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی
زمان 63 :رقیقه

ر دين جرسه خرر مقیاسهای خط زنی ،مزنويسی و کا تهای تدکیه ريدد ی آزمون
وکسرر دنجام شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتی لبا ت بورند دز :ساختن طرح،
ردرن شده به یرر و ساخت جکره و ضربه يتکیک وی پا.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

نگهدد ی توجه و
آزمون لکردرر
تیلیری ياضی و
یعاکیتهای
تقويت در دك حسی-
حرکتی
زمان 63 :رقیقه

ر دين جرسه به کورکان نگهدد ی توجه وی يک تدریف و سپس تغییهر توجهه نسهبت بهه
یعاکیت ريگر آموزش ردر شد و آزمون لکردرر تیلیری ياضی دجرد شد.
یعاکیتهای دين جرسه بردی تقويت در دك حسی -حرکتهی لبها ت بورنهد دز :سهاختن طهرح،
ردرن شده به یرر و ساخت جکره و ضربه يتکیک وی پا.
وش آموزش :دکگوسازی ،تکرين و ديفای نقش ،مرو ذهتی ،پرسش و پاسخ و ردرن بازخو ر.

 .4-2روش تحليل دادهها :بردی تیریه ردر های توصیفی دز وشهای آما توصیفی دز قبیه
یردودنی ،میانگین و دنیردف دستاندد ر دستفار شد و بردی تیریه ردر های دستتباطی دز وش تیریه
کوود يانس يک متغیر و وش تیریه کوود يانس چتدمتغیر دستفار شد.
 .3يافتهها
ر دين بخش نخست دطاللات توصیفی آزمورنیها د دئهشد دست و سپس نتايج آزمون تیریه
کوود يانس يک متغیر و تیریه کوود يانس چتدمتغیر بردی تعیین تأثیر برنامههای تقويت توجه و
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در دك حسی -حرکتی ر لکردرر ياضی ردنشآموزدن پسر با ناتودنی يارگیری ياضی و
خرر مقیاسهای آن د دئهشد دست.
جدول  :2ميانگين و انحراف استاندارد نمرات عملکرد رياضی و خردهمقياسهای آن در گروههای آزمايش و
کنترل در مراحل پيشآزمون و پسآزمون
گروه آزمايش
متغيرها

شمارش
هندسه
اعداد گويا
جمع
تفريق
ضرب
تقسيم
محاسبه
ذهنی
اندازهگيری
زمان و پول
حل مسئله
تفسير دادهها
تخمين
نمره عملکرد
رياضی

ميانگين

گروه کنترل

انحراف
استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

پیشآزمون

1/17

3/73

1

3/77

پسآزمون

33

1/16

1

3/77

پیشآزمون

7/31

3/68

6/47

1/43

پسآزمون

33/83

1/14

6/11

1/18

پیشآزمون

1/87

3/33

1/43

3/31

پسآزمون

7/11

1/68

1/63

3/41

پیشآزمون

1/31

3/13

1/67

3/14

پسآزمون

3/11

3/87

1/63

3/14

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

4/37
3/47
1/63
7
4/17
8/11
4/47
6/11

1/31
1/33
3/43
1/46
3/73
11/1
3/68
3/33

1/43
1/47
1/43
1/13
1/47
1/11
1/63
1/71

3/31
3/33
3/33
3/16
3/41
3/14
3/38
3/18

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

6/83
33/17
1/17
8
4/63
8/43
1
3/47
1/11
33/43
74/37
33/13

3/31
1/38
3/11
1/41
3/13
1/13
3/16
1/31
3/13
1/13
6/71
36/31

1/11
6/37
1/71
1/31
1/63
1/43
1/63
4
1/83
1/17
73/43
73/13

3/84
3/33
3/18
3/11
3/41
3/38
3/11
3/83
1/33
3/11
6/17
6/31
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يایتههای جدو  1نشان میرهد که میانگین گرو آزمايش ر مؤکفههای آزمون ياضی و
هکچتین نکر دستاندد ر ياضی دز پیشآزمون به پسآزمون دیزديشيایته دست .ر حاکی که ر گرو
کتتر دين میانگینها دز پیشآزمون به پسآزمون تفاوت چتددنی نددشته دست .بردی بر سی نرما
بورن توزيع متغیرها دز آما کاککوگروف  -دسکیرنف دستفار شد که نتايج دين آما بردی تکامی
متغیرها معتیرد نبور؛ بتابردين میتودن نتیجه گریت که توزيع متغیرها نرما دست.
بردی بر سی خطی بورن دبطه بین پیشآزمون و پهسآزمهون متغیرههای تیقیهق ر گهرو ههای
آزمايش و کتتر نیز آما  Fمو ر دستفار قرد گریت کهه بهردی تکهامی متغیرهها ر سهطح 3/333
معتیرد بور .با توجه به دين يایتههای معتیرد مهیتهودن نتیجهه گریهت کهه دبطهه پهیشآزمهون و
پسآزمون متغیرهای پژوهش خطی دست .هکچتین بهمتظو تعیین دثر متغیر مسهتقه (برنامههههای
تقويت رقت و توجهه و در دك حسهی  -حرکتهی) بهر مؤکفههههای آزمهون ياضهی دز آزمهون تیریهه
کوود يانس چتدمتغییر (ماندود) دستفار شد .بردی دين کا مفروضههای دستفار دز دين وش بر سهی
شد .دبتدد هکگتی شیبخط گرسیون مو ر بر سی قرد گریت که نشهان ردر تعامهه بهین شهرديط و
پیشآزمون معتارد نیست ( )F=1/36 ،P>3/83ر نتیجه ردر ها دز هکگتی شیب گرسیون حکايت
میکتد .سپس به متظو بر سی بردبری ماتريس کوود يانس متغیرهای ودبسته ر بین گرو آزمايش و
کتتر دز آزمون دم باکس دستفار شد که آما  Fآزمون دم باکس ( )7/78معتهیرد نبهور (،P=3/11
)F=3/31؛ بتابردين ماتريس کوود يانس متغیرهای ودبسته ر رو گرو بردبر دست.
نتايج آزمون خی رو با ترت نیز بردی بر سی کرويت يا معتیرد ی دبطه بهین مؤکفههههای آزمهون
ياضی  383/68مو ر دستفار قرد گریت که ر سطح  3/333معتیرد بور که نشان میرههد دبطهه
معتیرد ی بین دين مؤکفهه هها وجهور رد ر .بهر ديهن دسهاس مهیتهودن دز آزمهون تیریهه کوود يهانس
چتدمتغیری دستفار کرر .ر جدو  1نتايج آزمون تیریهه کوود يهانس چتهدمتغیری گهزد ش شهد
دست.
جدول  :3نتايج آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره مؤلفههای رياضی در گروههای آزمايش و کنترل
نام آزمون

مقدار

F

df
فرضيه

df
خطا

سطح معناداری

اثر پياليی

3/33

11/17

31

1

3/33

المبدای ويلکز

3/33

11/17

31

1

3/33

اثر هتلينگ

333/17

11/17

31

1

3/33

بزرگترين ريشه روی

333/17

11/17

31

1

3/33

بر دساس نتايج جدو  ،1آما  Fتیریه کوود يانس چتدمتغیری بر سی تفهاوت گهرو آزمهايش و
کتتر ر مؤکفههای آزمون ياضی معتیرد دست ()P>3/33؛ بتابردين میتودن گفت کهه بهین گهرو
آزمايش و کتتر حددقه ر يدی دز مؤکفههای آزمون ياضی ر پهسآزمهون بعهد دز کتتهر نکهردت
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پیش آزمون و تعامه بین مؤکفه های آزمون ياضی ،تفاوت معتیرد ی وجور رد ر .ر دردمه به بر سهی
دثردت بین آزمورنیهای مؤکفههای آزمون ياضی پرردخته میشور که نتايج مربوط به آن ر جدو 4
آمد دست.
جدول  .4اثرات بين آزمودنیها نمرات تحليل واريانس چندمتغيره با کنترل پيشآزمون و تحليل پسآزمون
مؤلفههای آزمون رياضی گروههای آزمايش و کنترل
متغير وابسته

مجموع
مجذورات

Df

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

شمارش

44/31

3

44/31

17/68

3/333

3/68

هندسه

13/84

3

13/84

8/38

3/33

3/18

اعداد گويا

11/81

3

11/81

33/43

3/333

3/13

جمع

331/41

3

331/41

16/13

3/333

3/67

تفريق

31/43

3

31/43

38/34

3/333

3/13

ضرب

41/47

3

41/47

31/37

3/331

3/13

تقسيم

41/11

3

41/11

1/63

3/31

3/13

محاسبه ذهنی

1/34

3

1/34

3/13

3/14

3/33

اندازهگيری

11/14

3

11/14

36/31

3/333

3/11

زمان و پول

11/31

3

11/31

3/63

3/338

3/41

حل مسئله

47/37

3

47/37

11/33

3/333

3/73

تفسير دادهها

66/78

3

66/78

11/11

3/333

3/71

تخمين

17/71

3

17/71

36/11

3/333

3/16

بر دساس نتايج جدو  4میتودن گفت که ر هکه مؤکفههای آزمون ياضی ،غیر دز مؤکفه میاسبه
ذهتی بین رو گرو آزمايش و کتتر تفاوت معتارد ی وجور رد ر.
هکچتین ،بردی تعیین تأثیر برنامههای تقويت رقت و توجه و در دك حسی -حرکتی بر نکهر کهه
ياضی ،دز تیریه کوود يانس يک متغیر دستفار میشور .بردی دين کا مفروضه دستفار دز دين وش
بر سی شد .بر دين دساس ،هکگتی شیبخط گرسیون مو ربر سی قرد گریت که نشهان ردر تعامهه
بین شرديط و پیشآزمون معتارد نیسهت ( )F=4/17 ،P>3/41ر نتیجهه ردر هها دز هکگتهی شهیب
گرسیون حکايت میکتد .سپس بهمتظو بر سی يدسانی ود يهانس متغیهر ودبسهته دز آزمهون کهوين
دستفار شد که نتايج آن نشان ردر یرض هکگتی خطاهای هر رو گرو بردی نکهر آزمهون دسهتاندد ر
ياضی تأيید شد ()F=3/371 ،P=3/783؛ بتابردين ،با توجه به هکگتی شیب گرسیون و هکینطهو
يدسانی ود يانس متغیر ودبسته بردی بر سی دثر برنامههههای تقويهت رقهت و توجهه و در دك حسهی-
حرکتی بر نکر آزمون دستاندد ر ياضی دز آزمون تیریه کوود يانس يکمتغیر دستفار شهد .جهدو
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شکا  1نتايج آزمون تیریه کوود يانس يکمتغیر نکر پهسآزمهون لکردهرر ياضهی ر رو گهرو
آزمايش و کتتر د نشان میرهد.
جدول  .5نتايج آزمون تحليل کوواريانس يکمتغيره نمره پسآزمون عملکرد رياضی
در دو گروه آزمايش و کنترل
منبع

مجموع
مجذورات

Df

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

پيشآزمون

3117/17

3

3117/17

33/33

3/331

3/13

گروه

4431/36

3

4431/36

43/77

3/333

3/63

هکانطو که ر جدو  1مشاهد میشور ،تیریه کوود يانس پسآزمون نکر دسهتاندد ر ياضهی
پس دز تعديه پیشآزمون ،نشان میرهد که با حذف دثر نکر پیشآزمون ،دثر برنامههای تقويت رقت
و توجه و در دك حسی -حرکتی بر نکر پسآزمون معتارد دست ( )F=43/77 ،P>3/333و میتهودن
نتیجه گریت که برنامههای تقويت رقت و توجه و در دك حسی -حرکتی ر دیزديش نکر که ياضی
آزمورنیها مؤثر بور دست.
 .4بحث و نتيجهگيری
يایتههای پژوهش با دستفار دز تیریه کوود يانس يک متغیر نشهان ردر کهه تقويهت توجهه و در دك
حسی -حرکتی بر لکردرر کری ياضی آزمورنیها تأثیرگذد دست ،يعتی مددخره دنجامشهد تودنسهته
دست نکردت ياضی آزمورنیهای گرو آزمايش د دیزديش رهد .نتايج پژوهشهای ماکهوترد و هکدا دن
( ،)1333مک کروسدی و هکدها دن ( ،)1333مهاير و هکدها دن ( ،)1333جهررن و ههانیو (،)1333
گیری ( ،)1333لابدی و هکدا دن ( )3133و هونجانی ( )3186نیز نشان ردر که آموزش مها تهای
شتاختی بالث د تقا مها تهای رقت و توجه ،حایظه ريدد ی ،يارآو ی یهو ی کالمهی ،يهارآو ی بها
تأخیر ،يارگیری کری و مها تهای ريدد ی -یضايی میشور که با نتايج ديهن پهژوهش هکسهو دسهت.
هکچتین نتايج دين پژوهش با يایتههای دموس ( )1334مبتی بر تعیین تأثیر آمهوزش مهها تههای
حرکتی ظريف بر يارگیری مفاهیم ياضی ر کورکان رد دی ناتودنی يارگیری ياضی هکخودن دسهت.
ر جهت پژوهشهای دنجامگریته ر مو ر تقويت در دك حسی -حرکتی نیز نتايج پژوهش حاضهر بها
پژوهش نريکانی و سریکانی ( )3131هکسو دست .ر تبیین يایتههای پژوهش میتودن گفت که يدی
دز راليه دختال ياضی مربوط به دختال ر مردحه تیوکی کورك دسهت .بهدين معتهی کهه کهورك
مردحه تیو خور د بهخوبی طی ندرر و يا خیری رير به دين مرحره سید دست کهه دصهطالحاً بهه
آن «تأخیر تیوکی» میگويتد؛ بتابردين برخی دز تکريتات دنجامشد ر برنامه د تقا حسهی -حرکتهی
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جهت جبردن مردحری دست که کورك بهخوبی طی ندرر دست .دين تکريتات جهت تقويت نیکدهر -
های مغزی به کا می وند و با توجه به ديتده نیکدر های مغز رد دی سهاختا جهانبی شهدن هسهتتد
(نیکدر دست بیشهتر ر کتتهر سهاخت و ديجهار تشهخیصههای پیچیهد ريهدد ی و یرآيتهدهای
غیرکالمی و آگاهیهای در دکی نظیر موسیقی و موز ياضهی نقهش رد ر) و پهژوهشهها نشهان ردر
دست که کورکان با دختال های يارگیری و دزجکرهه دخهتال ر يهارگیری ياضهی ر جهانبی شهدن
مشده رد ند(گوير و یريدمن ،)3371 ،3دیهزون بهر تدکیهه شهدن یههرآيتد جهانبی شهدن ر آنهها،
نیکدر ها تأخیر شدی الزم د جبردن کرر و يارگیری ياضی میسر میشور که سهردنجام ر بهبهور
لکردرر مغز و ر نتیجه پیشریت ر ياضیات تأثیر یردودن رد ند .دیزون بر دين ،میتودن چتین گفهت
که کورکان بردی يارگیری تداکیف ياضی بايد بر يک سری مها تها تسرّط ردشهته باشهتد کهه ديهن
مها تها شامه توجه ،حایظه و  ...میشور .دکتسا دين مها تها دز طريق تجربه ،آموزش و يارگیری
میباشد .بیشتر کورکان دين مها تها د بهصو ت خورکا دنجام میرهتهد ،وکهی کورکهان بها نهاتودنی
يارگیری ياضی ر يارگیری دين مها تها با مشهده مودجهه هسهتتد و بايهد بهه آنهها آمهوزش ردر
(لابدی و هکدا دن)3133 ،؛ بتابردين ،آموزش توجه میتودند بالث بهبور و باال یتن سهطح لکردهرر
تیلیری شور.
هکچتین نتايج تیریه مؤکفههای لکردرر ياضی با تیریه کوود يانس چتهدمتغیر نشهان ردر کهه
تأثیر برنامه آموزشی تقويت توجه و در دك حسی -حرکتی بر تکامی مؤکفههای لکردرر ياضی غیر دز
میاسبه ذهتی مؤثر دست که بها نتهايج پهژوهشههای دمهوس ( ،)1334جهررن و ههانیو ( )1333و
نريکانی و سریکانی ( )3131هکسو دست .ر تبیین يایتههای دين پژوهش مهیتهودن گفهت توجهه دز
جکره تودنايیهايی دست که کورکان بردی يارگیریهای مد سهدی بهه آنهها نیازمتدنهد(کرك ،گهاالگر،
آناستازيو و کرکان .)1336 ،1ر تأيید دين موضوع ،هها تکن و هانفهاکوی )1331( 1بیهان کررنهد کهه
میزدن توجه يارگیرندگان به موضوع ر س دز جکره لودمه دصهری ر دمهر آمهوزش و يهارگیری دسهت.
پهژوههشها نشهان ردر دنهد کهورکهان با نهاتودنی يهارگیری رچها مشهدالت و نها سههايی ر توجههه
میبهاشتد(لريضی ،لابدی و تاجی ،3187 ،لابهدی و هکدها دن .)3183 ،ر هکهین دسهتا ،پهژوهش
دستر ( )1331بر وی کورکان با ناتودنیهای يارگیری نشان ردر که ديهن کورکهان ر توجهه ريهدد ی
دنتخابی ،تغییر توجه و توجه پايدد لکردرر ضعیف رد ند .دز سويی ريگهر پهژوهشهها نشهان ردر دنهد
آموزش توجه بر لکردرر تیلیری ديهن کورکهان دثهر مثبهت رد ر(بخشهايش و میرحسهیتی)3131،؛
بتابردين میتودن چتین دستتباط کرر که بهبور لکردرر ياضی آزمورنیههای ديهن پهژوهش ناشهی دز
آموزش توجه بور دست که دين آموزش دحتکاالً دز سويی بالث بهبور مها تهای سازماندهی ،توجه و
1. Guyer & Friedman
2. Kirk, callagher, Anastasiow & Coleman
3. Hartman & Hunfalvay
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تکرکز شد و دز سويی ريگر متجر به کهاهش تدانشهگری ،بهیش یعهاکی و حهودسپرتهی شهد دسهت
(کاکاوند )3186 ،که هکه مود ر يارشد نیز بهنوبه خور بالث بهبور لکردرر ياضهی آزمهورنیهها ر
دبعار مخترف شد دست.
نتايج پژوهش هکچتین نشان ردر که برنامههای تقويت مها تهای توجه و در دك حسی -حرکتی
ر بهبور مؤکفههای لکردرر ياضی ردنشآموزدن دبتدديی مؤثر دست و تتها ر مؤکفه میاسهبه ذهتهی
دست که مددخره دنجامگریته تأثیرگذد نبور دست .شايد لرت آن نیز دين باشهد کهه میاسهبه ذهتهی
مؤکفهدی دست که بیشتر به شتاخت مرتبط میباشد و برنامه مددخره پهژوهش بهر حیطههههای ريگهر
متکرکز بور دست .هکچتین میاسبه ذهتی يک یرآيتدی دست که به نسبت ساير مؤکفههای ياضهی
پیچیدگیهای بیشتر رد ر و دیزون بر در دك حسی -حرکتی و رقت و توجه با متغیرهای ريگری نیهز
مرتبط دست.
پیشتهار میشور که دز دين مددخرههای آموزشی (تقويت توجه و در دك حسی  -حرکتهی) ر دمهر
آموزش و يارگیری ر سهای ريگر غیر دز ياضی پژوهشهايی دنجام شور و ر پژوهشهای آتی ديهن
رو وش جدد دز هم دنجام شور که دمدان مقايسه بین دين رو وش یهردهم شهور .هکچتهین پیشهتهار
میشور که دز دين مددخرهها بردی بهبور مشهدالت يهارگیری ياضهی ردنهشآمهوزدن ر مردکهز ويهژ
دختال های يارگیری دستفار شور .دیزون بر دين پیشتهار میشور ر جهت د تقا سیستم آموزشی و
دیزديش بازرهی ردنش آمهوزدن لهاری ر ر س ياضهی نیهز دز ديهن مهددخالت بههر گریتهه شهور .دز
میدوريتهای دين پژوهش میتودن به لدم دنجام مرحره پیگیری مددخره دشا کرر که به لرت پايان
يایتن سا تیلیری قار به دجردی دين مرحره نبوريم و هکچتین نکونه شامه ردنشآموزدن پسر بهور
و ر دنتخا جتسیت میدوريت وجور ردشت.
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ودنشتاسی دیردر دستثتايی.311-343 :)3(1 ،
بخشايش ،لریرضا و میرحسیتی ،دضیه« .)3131( .دثربخشی بازیر مانی بر کاهش لالئم دخهتال بهیش
یعاکی /ککبور توجه و بهبور لکردرر تیلیری کورکان» .مجره لرکی پژوهشی ردنشگا لرهوم پزشهدی
ديالم.31 -3 :)6(11 ،
جبی ،سو دن و پاکیز  ،لری« .)3133( .مقايسه نیکرخ حایظه و توجه ردنشآموزدن مبتال به ناتودنیهای
يارگیری با ردنشآموزدن لاری» .مجره ناتودنیهای يارگیری.84-61 :)3(4 ،
شهیم ،سیکا .)3181( .مقیاس تجديدنظر شد هوشی وکسرر بردی کورکان/دنطباق و هتجا يابی ،شهیردز:
ردنشگا شیردز.
شوشتری ،مژگان؛ مرکپو  ،مختا ؛ لابدی ،دحکد و دهرمی ،مرضیه« .)3133( .تأثیر مددخالت زورهتگام
مبتتی بر بازیهای توجهی بر میزدن توجه کورکهان مبهتال بهه دخهتال نقهص توجهه  -بهیش یعهاکی/
تدانشگری» .مجره ودنشتاسی باکیتی.33-3 :)33(1 ،
لابدی ،دحکد؛ مرکپو  ،مختا ؛ موکوی ،حسین؛ لريضی ،حکید ضا و دمیهری ،شهعره« .)3187( .مقايسهه
ويژگی های للب ودنشتاختی کورکان خررسا با نهاتودنی يهارگیری للهب ودنشهتاختی /تیهوکی و
لاری پیش دز ربستان» ،پژوهش ر حیطه کورکان دستثتايی.38-3 :)3(8 ،
لابدی ،دحکد؛ پیروزيجرری ،معلومه و يا میکديان ،دحکد« .)3133( .تأثیر آمهوزش توجهه بهر لکردهرر
ياضی ردنشآموزدن با ناتودنی يارگیری ياضی» ،مجره ناتودنیهای يارگیری.336-31 :)3(1 ،
لابدی ،دحکد و مرکپو  ،مختا « .)3183( .تأثیر مددخالت زورهتگام آموزشی  -ودنشتاختی بر بهبهور
کا کررهای دجرديی و توجه کورکان با ناتودنیهای يارگیری للب  -ودنشتاختی» .مجره ويدررهای
نوين آموزشی ،ردنشدد لروم تربیتی و ودنشتاسی ردنشگا دصفهان.86-61 :)1(3 .
قر باغی ،ثريا؛ میکدجانی ،زهرد؛ سو تچی ،حسین و بیگرريان ،دکبر« .)3183( .تهأثیر تیريهک حسهی بها
دستفار دز جریقه وزين بر مها تهای حرکتی و توجه ر کورکان مبتال به دختالالت يارگیری» .مجرهه
تودنبخشی.13-17 :)31(1 ،
کاکاوند ،لریرضا .)3186( .دختال نقص توجه /بیش یعاکی ،تهردن :سردیردز.
کرنر ،گدنت .)1333( .ناتودنیهای يارگیری (نظريهها ،تشهخیص و دهبررههای تهد يس) .ترجکهه للهکت
ردنش ( ،)3184تهردن :مرکز چاپ و دنتشا دت ردنشگا شهید بهشتی.
میکددسکالیه ،دکهه و هومن ،حید لری .)3183( .دنطباق و هتجا يابی آزمون ياضیات ديردنی کی -مت.
تهردن :سازمان آموزشو پرو ش کورکان دستثتايی کشو .
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 «دثربخشی تودنبخشی شتاختی بهر کا کررههای دجرديهی.)3131( . دسکالیه، میکد و سریکانی،نريکانی
 مجرهه.»(حایظه کا ی و توجه) و پیشریت تیلهیری ردنهشآمهوزدن رد دی دخهتال يهارگیری ياضهی
.331-33 :)1(1،ناتودنیهای يارگیری
 «دخهتال ههای يهارگیری.)3183( . دکههام،  یهیکهه و لبهد پهو،  جاههديانپهو، هکايون،ها ون شیدی
.14-33:)1(31 ، مجره تعریم و تربیت دستثتايی.»غیرکالمی
 تأثیر آموزش رقت بر تودنايی ريدتهنويسی ردنشآموزدن رو دبتدديی رد دی.)3186( . دسکالیه،هونجانی
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