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 چکیده
-دانش در) اضیری(یادگیري  اختالالت بر شناختی راهبردهاي آموزش اثربخشی میزان بررسی پژوهش، هدف این

 و کنترل گروه دو در آزمونپس و آزمونپیش با تجربی يمطالعه یک حاضر بوده است. پژوهش دبستانی آموزان
 شهرستان ابتدایی مدارس در یادگیري اختالل آموزان دارايدانش يکلیه شامل آماري يجامعه. باشدمی آزمایش

 کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و انتخاب ساده یتصادف گیرينمونه از استفاده با نفر 30. بود سقز
 .کردند دریافت را شناختی راهبردهاي آموزش ايدقیقه 80ي جلسه 10 مدت به آزمایش گروه. جایگزین شدند

 و میانگین ابتدا ها،گروه تفاوت دادن نشان براي. بود متکی ایران ریاضیات مقیاس کمک به هاداده گردآوري
 هاداده نهایی تحلیل براي کوواریانس تحلیل از سپس و شد محاسبه گواه و آزمایش هايگروه معیار افانحر

طور کلی  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهاي شناختی بر بهبود اختالل ریاضی و به. شد استفاده
 آموزان مؤثر است. اختالل یادگیري این دانش

 
 ري ریاضیات، راهبردهاي شناختی، پیشرفت تحصیلی.اختالل یادگی: واژگان کلیدي
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 مقدمه
ي راهنماي تشخیصی و ، در سومین نسخه1980، در سال 1اختالل یادگیري ریاضی
یک اختالل مطرح شد. این اختالل  عنوان  به) DSM- III( 2آماري اختالالت روانی

هاي محاسباتی با توجه به ظرفیت هوش و سطح ر مهارتعبارت است از ناتوانی د
-گیري میي فردي اندازهشدههاي میزانها به کمک آزمونآموزش کودك. این مهارت

ي راهنماي تشخیصی و آماري شوند. بر اساس ویراست چهارم بازنویسی شده
انی، هاي زب، این کودکان در چهار گروه از مهارت(DSM- IV- TR)اختالالت روانی 

 اختالل دیگر،  عبارت  ادراکی، ریاضی و توجه مرتبط با ریاضیات مشکل دارند. به
 در دیرپا هايناتوانی از وسیعی يگستره براي که است اصطالحی ریاضی یادگیري
این اختالل در برخی کودکان ). 325: 2005  ،3دوکر(رود می کار به ریاضیات يحوزه

دهد و تا ي دبستان خود را نشان میغلب در دورهشود، ولی ادر سنین کم شروع می
؛ دوکر، 2005، 5، جردن و فلوجو4یابد (گرستني راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه میدوره

 ). 5: 1389؛ به نقل از عابدي، 2005
ریاضی، ناتوانی در ریاضیات است. این ناتوانی که  یادگیري عالمت اساسی اختالل

ي ریاضی ي استدالل یا محاسبههاي استاندارد شدهزمونبر اساس اجراي انفرادي آ
گیري شده، و میزان آموزش شود. با توجه به سن تقویمی، هوش اندازهگیري میاندازه
 یادگیري تر از سطح انتظار است. همچنین اختاللاي پایین مالحظه  طور قابل فرد به
نحو  . اختالل در ریاضیات، بهتر از سطح انتظار استتوجهی پایین  طور قابل به ریاضی

اي که مستلزم مهارت ریاضی است هاي روزانهبارزي در پیشرفت تحصیلی یا فعالیت
-دهد. در این اختالل ممکن است تعدادي از مهارتها را کاهش می تداخل نموده و آن

هاي زبانی (نظیر فهم یا نام بردن اند از: مهارت هاي مختلف آسیب ببیند که عبارت
صورت نماد  هاي نوشتاري بهحات، عملیات یا مفاهیم ریاضی و رمزگشایی مسئلهاصطال

                                                      
1. Mathmatics learning disorder 
2. Diagnostic and statistical Manual of mental Disorder- third edition 
3. Dowker 
4. Gersten 
5. Jordan & Flojo 
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هاي ادراکی (نظیر تشخیص یا خواندن نمادهاي عددي یا عالئم ریاضی)، مهارت
هاي دقت (نظیر رونویسی ها)، مهارتصورت گروه بندي موضوعات بهریاضی و دسته

هاي ي عالئم عملیاتی) و مهارتهي عددي، مشاهدکردن دقیق اعداد یا اشکال حافظه
ي موضوعات و یادگیري جدول ریاضی (نظیر پیگیري توالی مراحل ریاضی، محاسبه

 ).   1385:121ضرب) (حمید،  
ها، تشخیص اعداد و ي کمیتنظران، مشکل در شمارش اعداد، مقایسه صاحب

 ریاضی گیريیاد هاي معتبر در تشخیص زودهنگام اختاللي فعال را از شاخصحافظه
 یادگیري گیري اختالل ). محققان، همه569: 2005و فوکس،  1دانند. (فوکسکودکان می

) در شهر تهران 45: 1380اند و رمضانی (درصد تخمین زده 8تا  5را در دبستان  ریاضی
فرد  آموزي منحصربهکه هر دانشاست. با توجه به این درصد برآورد کرده 5حدود 

هر حال،   کانی که مشکالت ریاضی دارند متفاوت است. اما بههاي کوداست، ویژگی
ها اشتراك دارند مانند آشفتگی در روابط فضایی،  هایی وجود دارد که در آنویژگی

بینایی، –بینایی و حرکتی–حس ضعیف در مورد تصویر بدنی، مشکل در توانایی ادراکی
و اضطراب ریاضی.  گیري، اشکال در حافظهضعف در مفاهیمی چون زبان و جهت

ترین مشکل کودکان مبتال به این اختالل، اضطراب ریاضی است. برخی کودکان عمده
ریاضی در حل مسائلی که صورت مسئله دارند با دشواري  یادگیري مبتال به اختالل

رو هستند. انتزاعی بودن صورت مسائل و فقدان اجسام عینی و ملموس زیادي روبه
تواند براي حل مسائل به تحلیل و استدالل ریند. وي نمیآفبراي کودك دردسر می

 ). 135: 1382اي در اختیار ندارد (احدي، دار یا تحلیلی بپردازد. کودك هیچ روش نظام
توجه کرده است که  ریاضی یادگیري ) به سه نوع اختالل75: 2001(2مازاکو
انی اول به شکل بازیابی . ناتو5فضایی–و بینایی 4، روندي3معنایی اند از: حافظه عبارت

                                                      
1. Fuchs 
2. Mazzocco 
3. Semantic memory 
4. Procedural 
5. Visuospatial 
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) نشان 305: 2006( 1شود. گريي معنایی مربوط میواقعیات بنیادي ریاضی از حافظه
ي بلندمدت مشکل داده است که این گروه از کودکان در رمزگردانی اطالعات از حافظه

اند و عملکردشان در ریاضی ضعیف است. دارند، احتماالً در خواندن دچار ناتوانی
ع ناتوانی مربوط به سرعت پردازش کم و اشتباهات محاسباتی در تکالیف دومین نو

ي فعال مشکل دارند و به همین دلیل در ریاضی است. این گروه از کودکان در حافظه
-محاسبات ریاضی از راهبردهاي رشدنایافته مانند شمارش با انگشت دست استفاده می

فضایی است که خود را در –یناییصورت ناتوانی در پردازش ب کنند. سومین نوع به
ي صدها کودك دچار ) با مطالعه306: 2006دهد. گري (اطالعات ریاضی نشان می

دهد کودکان این اي ارائه داده که نشان می کننده ناتوانی یادگیري ریاضی، مدارك قانع
بینایی و ساخت –حرکتی، ادراکی–دهی روانیفضایی، سازمان–گروه در پردازش بینایی

ي ) در پژوهشی به مقایسه179: 2006( 2اند. سوانسون، ژرمن و زنگوم ضعیفمفه
با کودکان داراي اختالل  ریاضی یادگیري عملکرد شناختی کودکان دچار اختالل

یادگیري خواندن، کودکان مبتال به هر دو اختالل (یادگیري ریاضی و خواندن) و 
داد که عملکرد شناختی کودکان  ي آنان نشانکودکان عادي پرداختند. نتایج مطالعه

ي ي کاري کالمی، حافظههاي حل مسائل کالمی (سرعت، حافظهعادي در سنجش
 یادگیري ي درازمدت) بهتر از کودکان دچار اختاللفضایی و حافظه–کاري دیداري

 است. ریاضی
ند، گیرها یاد می که شناخت به فرایندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آن از آنجایی 

آورند، هر تدبیري که یادگیرنده براي این منظور به کار گیرد کنند و به یاد میفکر می
). بنا به تعریف راهبردهاي شناختی به 201: 2002، 3نام دارد (مایر» راهبرد شناختی«

شود که یادگیرنده در ضمن یادگیري مورد هرگونه رفتار، اندیشه یا عمل گفته می
سازي دانش و  دهی و ذخیرهو هدف آن کمک به فراگیري، سازماندهد استفاده قرار می

                                                      
1. Gray 
2. Swanson, german, Zheng 
3. Mayer 
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؛ به 1988، 1ها در آینده است (واینستاین و هیوم برداري از آنمهارت و نیز سهولت بهره
کند تا طور کلی راهبردهاي شناختی به ما کمک می ). به368: 1387نقل از سیف، 

ي سازي آن در حافظهه و ذخیرهشد اطالعات تازه را براي ترکیب با اطالعات آموخته
درازمدت آماده کنیم. بنابراین راهبردهاي شناختی ابزارهاي یادگیري هستند و این 

و » بسط یا گسترش معنایی«، »تکرار یا مرور ذهنی«اند از:  راهبردها عبارت
دیگر، کنش اصلی یک راهبرد شناختی این است که به فرد در  عبارتی به». سازماندهی«

 ). 152: 2007، 3و فلیپو 2کند (پانوراهدف یک اقدام شناختی کمک مینیل به 
 روش

آزمون براي گروه پس–آزمونروش پژوهش این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش
گواه بود. متغیر مستقل، آموزش راهبردهاي شناختی و متغیر وابسته، عملکرد تحصیلی 

-ي آماري شامل دانشبود. جامعه اضیری یادگیري آموزان دچار اختاللریاضی دانش

ي شهر سقز بود. نمونه ریاضی یادگیري آموزان پسر دوم و سوم دبستان مبتال به اختالل
دادند. این تشکیل  ریاضی یادگیري آموز پسر دچار اختالل دانش نفر  30پژوهش را 

 ز بود باهاي یادگیري شهر سقها بر اساس لیستی که در اختیار مرکز ناتوانیآزمودنی
 ریاضی یادگیري مت مبتال به اختاللگیري تصادفی ساده که با آزمون کیروش نمونه

 15صورت تصادفی در دو گروه  ها بهتشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. آزمودنی
نفره (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. بر روي گروه آزمایش آموزش راهبردهاي 

در سال  5اولین بار توسط کانلی 4متشد. آزمون کیشناختی ( متغیر مستقل) اجرا 
ساخته شد. این آزمون از لحاظ موضوع و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی  1988

ي عملیات از جمع، تفریق، از سه آزمون فرعی شمارش، اعداد گویا و هندسه، حوزه
گیري، ازههایی براي اندي کاربرد از پرسشي ذهنی، و حوزهضرب، تقسیم و محاسبه

ها و حل مسئله تشکیل شده است. پایایی این آزمون  زمان، پول و تخمین و تفسیر داده
                                                      
1. Weinstein & Hume 
2. Panaoura 
3. Philippou 
4. Keymath 
5. Connolly 
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 6/6آموزان ایرانی )  و با نظارت هومن براي دانش329: 1381توسط محمد اسماعیل (
 55/0، 56/0، 67/0، 62/0، 57/0 1ساله هنجاریابی شد با روش آلفاي کرونباخ 8/11تا 

 ریاضی یادگیري آموزان دچار اختاللن آزمون در شناسایی دانشگزارش شده است. ای
). در پژوهش حاضر از این آزمون براي شناسایی 233: 1988کاربرد بسیار دارد (کانلی، 

 استفاده شد.  ریاضی یادگیري آموزان دچار اختاللدانش
آزمون، براي روش اجراي پژوهش به این صورت بود که پس از اجراي پیش

هاي راهبردهاي شناختی (تکرار و تمرین، بسط و گسترش معنایی، راهبرد نبهآموزش ج
)، اگن 1978)، کیس (1985هاي آموزشی گانیه (دهی) بر اساس ترکیبی از برنامهسازمان

)، طراحی و اجرا شد. مداخالت 47: 1384)، به نقل از ملکی (2001و کاوچاك (
اي دو جلسه) انجام شد. آموزش فتهساعته (ه 1ي جلسه 10راهبردهاي شناختی  در 

ماه و نیم طول کشید. براي آموزش کودکان از دو نفر کارشناس  1گروه آزمایش حدود 
 1اي از پروتکل این نوع مداخله در جدول شناسی استفاده گردید. خالصهارشد روان
 آمده است.

 شناختی راهبردهاي آموزش پروتکل .1 جدول
 -2برقراري ارتباط و معرفی اعضاء به یکدیگر   -1راهبردهاي شناختی:  معرفی جلسات آموزش جلسه اول

 انجام تکالیف محوله به صورت مرتب -3بیان قواعد گروه، اهداف و معرفی دوره 
قبل  -2خود را در مورد موضوعاتی که آموخته است مورد سؤال قرار دهد  -1ي مفهومی: نقشه جلسه دوم

ي کلمات کلیدي و رئوس مطالب، آن مطلب را شروع به وسیلهاز اینکه هر مطلبی را بخواند 
 نماید.  

-استفاده  -2ي مفهومی؛ آموزش و معرفی نقشه -1بسط و گسترش عبارات و اعداد و جمالت:  جلسه سوم

ها ي مفهومی در یکپارچه ساختن و سازمان دادن به اطالعاتی که به آنآموزان از نقشهي دانش
ستفاده از کلمات کلیدي در موضوعی که قرار است مورد مطالعه قرار گیرد؛ ا -3شود؛ ارائه می

سنجش واپیسن از موضوعی که مطالعه شده  -6دهی؛ راهبرد سازمان -5سازي ذهنی؛  سیال -4
 است.  

مرور ذهنی عبارات یا   -2شود؛ ها داده میمجسم کردن کلمه یا عباراتی که به آن -تجسم: ا جلسه چهارم
 نوشتن کلمات یا عبارات یا انجام عملیات به صورت ذهنی. -3ی که مجسم شده است؛ کلمات

اطالعات در چندین حالت درك از آن بهتر است؛  -1آموزش قوت و ضعف یادگیري دیداري:  جلسه پنجم

                                                      
1.  Cronbach,s alpha 
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ي آن بهتر ي فرایندهاي پیچیده به وسیلهرابطه -3سازماندهی بهتر اطالعات در حافظه؛  -2
تواند به ما منتقل یک نما یا نمودار ساده را از اطالعات پیچیده نمی -4ود (قوت)؛ شفهمیده می

 ها پیچیده هستند.نمودارها براي بسیاري از یادگیري -5کند؛ 
تداعی بین اعداد و جمالتی که تازه آموخته شده با اعداد و عباراتی که قبالً  -1تداعی و تقطیع:  جلسه ششم

شکستن کلمات و عبارات  و اعداد پیچیده و دشوار به قطعات  -2یاد گرفته شده است؛ 
 تر.  کوچکتر و قابل هضم

خود را از موضوعاتی که آموخته است مورد سؤال  -1مورد سؤال قرار دادن خود و پیگردي :  جلسه هفتم
ي کلمات کلیدي رئوس مطالب، آن قبل از اینکه هر مطلبی را بخواند به وسیله -2قرار دهد؛ 

 لب را شروع نماید.  مط
ي مطالب درسی در عین خواندن و مطالعه -1دهی: خط کشدن زیر عبارات و جمالت و سرنخ جلسه هشتم

 -2زیر مطالب مهم، مشکل و پیچیده که براي نوشتن و خواندن مشکل است خط کشیده شود؛ 
 لب جدید.دیدن یا تلفظ شفاهی مطالبی که  قبالً یادگرفته شده است براي یادگیري مطا

استفاده از به یادآوري کلمات و جمالت به  -1استفاده از یادیار و صداي کلمات و اعداد:  جلسه نهم
استفاده از به یادآوري  -2ي کنار هم گذاشتن حروف و کلمات اول جمالت و عبارات؛ وسیله

 ي جدید.ي صداي حروف و کلمات به کار رفتهکلمات و عبارات جدید به وسیله
ها و کار بر روي روش -3گویی به سؤاالت؛ پاسخ -2بندي؛ جمع -1گیري: بحث و نتیجه دهم جلسه

 آزمون.اجراي پس -4ها کمک کند؛ تواند در نوشتن و خواندن به آنهایی که میتکنیک

دهی، هایی بود که باعث سازمانزیربناي آموزش راهبردهاي شناختی شامل فعالیت
ها شامل شد. این فعالیتي حافظه کاري میدازش دوگانهتصویرسازي و توانایی پر

 موارد زیر بودند:
راهبرد تکرار و مرور: تکرار اطالعات در حافظه کاري، بخش کردن، حفظ  -1

بار رونویسی  رو خواندن، چند ي بافاصله، چند بار ازکردن، تمرین پراکنده یا مطالعه
 یار.، استفاده از تدابیر یادکردن، تکرار اصطالحات مهم و کلیدي با صداي بلند

ها، تصویرسازي ها یا واسطهراهبرد بسط و گسترش معنایی: استفاده از میانجی -2
 ي کلید، سرواژه.ها، کلمهذهنی، روش مکان

ي مفهومی، الگوي بندي کردن اطالعات، نقشهدهی: دستهراهبرد سازمان -3
 مفهومی. 

ها در خانه به انجام بعضی تمرین ي آموزشی، تکالیفی نیز برايدر پایان هر جلسه
نفره بود و محل اجراي تحقیق  شد. ضمناً آموزش گروهی سهآموزان داده میدانش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهی ــــ یپژوهشی مطالعات آموزش -فصلنامه علمی 122

بود. در این پژوهش از میانگین و » دبستان رازي سقز«و » انقالب دبستان شکوفه«
ها براي آزمون فرضیه 1ها و از تحلیل کوواریانسانحراف معیار براي توصیف داده

 اده شد.  استف
 هایافته

ها، ابتدا میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گواه و براي نشان دادن تفاوت گروه
 سپس تحلیل کوواریانس ارائه شده است.

 آزمون عملکرد تحصیلی ریاضیآزمون و پسهاي آزمایش و شاهد در پیشهاي توصیفی گروه آمار .2جدول 
 شاخص آماري

 منابع
 زمونآ پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 41/1 6/95 37/1 80/6 گروه شاهد
 95/1 86/13 56/1 85/6 گروه آزمایش

آزمون آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گواه در پیش 2جدول
 دهد. بر اساس این اطالعات، میانگین گروهعملکرد تحصیلی ریاضی را نشان می

 ي آموزش راهبردهاي شناختی افزایش یافته است.آزمایش پس از مداخله
 ي نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی بر عملکرد تحصیلی ریاضیخالصه. 3جدول

شاخص آماري 
 منابع    

 مجموع
 مجذورات

 میانگین درجه آزادي
 مجذورات

F مجذور  سطح معناداري
 اتا

 توان

 059/0 003/0 779/0 08/0 122/0 1 122/0 آزمونپیش
 100 88/0 001/0 18/200 54/305 1 54/305 گروه
 - - - - 52/1 27 21/14 خطا

-هم متغیر عنوان به آزمونپیش نمرات گرفتن نظر در با که دهدمی نشان 3 دولج

 گروه بین )>001/0P( معنادار تفاوت به شناختی راهبردهاي مداخالت) کمکی(پراش 
 درصد 88 یعنی است؛ بوده 88/0 تأثیر میزان. است شده منجر شاهد و زمایشآ

-برمی شناختی راهبردهاي مداخالت به) ریاضی تحصیلی عملکرد(آزمون پس واریانس

 2 جدول از بنابراین. است نمونه حجم کفایت يدهنده نشان نیز 100 آماري توان. گردد

                                                      
1. Analysis of covariance 
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 تحصیلی عملکرد بهبود بر شناختی راهبردهاي مداخالت که شودمی گرفته نتیجه
 . است داشته تأثیر یادگیري اختالل به مبتال آموزاندانش ریاضی
 گیرينتیجه
 و یادگیري در درگیر درونی فرایندهاي که است این شناختی راهبردهاي رویکرد فرض
 است مهارت موضوع ي بسیار مهم این است کهنکته. کندمی رهبري و انتخاب را تفکر
 ذهنی، هايمهارت. کندمی متمایز ذهنی هايمهارت سایر از را شناختی هايارتمه که

 معادالت یا نمودارها ها،جمله مثل محیطی رویدادهاي و هاموضوع از هاقاعده و مفاهیم
 تأثیر فرد شناختی راهبردهاي موضوعات مقابل، در. گیرندمی سرچشمه ریاضی
 که است یادگیرنده شناختی راهبردهاي مثالً .دارد خبرپردازي کیفیت بر توجهی قابل
-می خاطر را به گرفته یاد از آنچه چقدر گیرد،می یاد سرعتی چه با او که کندمی تعیین

، به نقل 1988 گانیه،(کند می فکر میزان سیالیتی چه با دهد ومی قرار مورد توجه و آورد
 ). 342: 1387از سیف 
 عملکرد بهبود بر شناختی راهبردهاي آموزش اثر بررسی حاضر پژوهش هدف
 نشان کوواریانس تحلیل نتایج. بود ریاضی یادگیري اختالل دچار آموزاندانش تحصیلی

 آموزش ،)کمکی(پراش هم متغیر عنوان به آزمون،پیش نمرات گرفتن نظر در با که داد
 اهبردر معنایی و گسترش و بسط راهبرد و مرور، تکرار راهبرد( شناختی راهبردهاي

 یادگیري اختالل داراي آموزاندانش ریاضی عملکرد بهبود و افزایش بر) دهیسازمان
 .است داشته تأثیر ریاضی

 رودولیکو ،)1384(پور عبداهللا ،)1384(ملکی  هايیافته با پژوهش این نتایج 
 که اندداده نشان خود تحقیقات در محققان این. است همسو) 2001( ورمانت ،)2002(

به دلیل اینکه . مؤثر است ریاضی یادگیري اختالل بهبود بر شناختی راهبردهاي زشآمو
کودکان دچار اختالالت یادگیري عملکرد ضعیفی در حافظه دارند و تحقیقات متعدد 

این موضوع را  )1389( آقا بابایی عابدي، و )1386(شهیم  ،)1389(همکاران  و کجباف
-برمی آن به شناختی راهبردهاي که هاییدیدگاه از اند و از طرف دیگر یکی تأیید کرده

 از ذهنی فرایندهاي تبیین به نظریه این در است. اطالعات پردازش ينظریه گردد،
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 این و شودمی پرداخته دادبرون پاسخ تا داددرون هايمحرك دریافت يلحظه
 بر و ندنمای دخالت داددرون تا دادبرون محرك از توانندمی شناختی راهبردهاي
 با که اندداده نشان هاپژوهش بگذارند. این تأثیر آموزاندانش اختالل بهبود و یادگیري
 آنجایی و از بخشید بهبود را کودکان این يحافظه توانراهبردهاي شناختی می آموزش

 کنندمی فکر گیرند،می یاد ها آن کمک به افراد که دارد اشاره فرایندهایی به شناخت که
 در تواندمی گیرد، کار به منظور این براي یادگیرنده که تدبیري هر آورند،می ادی به و

 اختالل داراي کودکان به تواندمی امر این. باشد مؤثر یادگیري و یادآوري حافظه،
 همچنین .بپردازند راهبردها این از استفاده و یادگیري به تا نماید کمک یادگیري ریاضی

 نیازمند اطالعات کسب فرایند در اینکه دلیل به گیري ریاضییاد اختالل داراي کودکان
 را نیازها این شناختی راهبردهاي از هستند استفاده خارجی هايمحرك به دهینظم
 کند. می تأمین

ها اشاره شد  هاي دیگري که در باال به آنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش
تواند مشکالت کودکان با شناختی می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهايمی

توان چنین گفت هاي پژوهش میرا کاهش دهد. در تبیین یافته یادگیري ریاضی اختالل
ها تسلط داشته سري از مهارتکه کودکان براي تسلط بر تکالیف ریاضی باید بر یک

ر هاي مختلف راهبرد شناختی همچون حافظه، توجه و مروها جنبهباشند. این مهارت
باشد. ها از طریق تجربه، آموزش و یادگیري میسر میذهنی هستند. اکتساب این مهارت

دهند ولی کودکان با اختالل صورت خودکار انجام می ها را بهاکثر کودکان این مهارت
ها آموزش داده  ها مشکل دارند و باید به آنیادگیري ریاضی در یادگیري این مهارت

الباً مؤثر در حل مسائل پیچیده ریاضی، خرد کردن مسئله به شود. یک راهبرد شناختی غ
که کودکان داراي اختالل ریاضی اجزاء و یافتن راه حل براي هر جزء است. به دلیل این

ها  بهره هستند، الزم است که به آنها بیي آناز خرد کردن مسائل ریاضی و تجزیه
به پیشایندهاي یادگیري ریاضیات  ي ابتدایی بایدآموزش داده شود. لذا معلمان دوره

 توجه نمایند. 
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 یادگیري ریاضی که کودکان با اختاللتوان گفت، با توجه به ایندر تبیینی دیگر می
هاي دیگر در سازماندهی مطالب مشکل دارند، آموزش راهبرد سازماندهی و مؤلفه

الب گردد که دهی بهتر مطتواند موجب بهبود حافظه و سازمانراهبردهاي شناختی می
دیگر   عبارت  تواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی شود. بهي خود مینوبه این امر به

گونه راهبردها، رفتار و افکاري هستند که بر فرایند ذخیره و بازیافت مؤثر اطالعات  این
مرور در یادگیري و یادآوري کمک  گذارند. راهبردهاي شناختی بهاز حافظه تأثیر می

ي خود را با شده  دهند که اطالعات تازه کسببه فرد این امکان را می کنند ومی
ي بلندمدت خود نگهداري کند. اطالعاتی که قبالً آموخته ادغام کرده و در حافظه

هاي مختلف هاي یادگیري ریاضی در جنبهآموزان با ناتوانیکه دانششناسایی این
تواند مطالب چه مشکالتی دارند، می راهبردهاي شناختی از جمله حافظه و سازماندهی

و پرورش، در فهم و دریافت چگونگی مشکل و یا در طراحی و   ي آموزشبه مجموعه
هاي آموزشی کمک کند. با توجه به تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی در ي برنامهتهیه

به  توان نتیجه گرفت توجهمی یادگیري ریاضی، آموزان با اختاللبهبود عملکرد دانش
تواند ي مهارت زیربنایی یادگیري ریاضی میمثابه آموزش راهبردهاي یادگیري به

 رویکرد مؤثري در درمان اختالالت یادگیري باشد.         
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