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 چکیده

آموزان دارای اختالل  درمانی گروهی فعال بر حافظه فعال و پیشرفت ریاضی دانش موسیقیثربخشی اپژوهش حاضر باهدف 

آزمون با  پس –آزمون  زمایشی بوده و از طرح پیشآروش این پژوهش از نوع شبه شده است. یادگیری اختصاصی ریاضی انجام

آموزان دارای اختالل یادگیری اختصاصی ریاضی بود که  انشد گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

نفر( و به مرکز دولتی اختالالت یادگیری  121در پایه اول تا چهارم مشغول به تحصیل بودند ) 0987-89در سال تحصیلی 

آموز  دانش 21گیری در دسترس، تعداد  که با استفاده از روش نمونه اختصاصی شهر قم در منطقه دو و چهار مراجعه نمودند

وری اطالعات از خرده مقیاس ٓ  منظور گردا به .نفر( 01نفر و گروه گواه  01گروه آزمایش شد ) عنوان نمونه پژوهش انتخاب به

عدد و محاسبه  –های فراخنای ارقام مستقیم و معكوس، توالی حرف  حافظه فعال در آزمون وکسلر که شامل خرده آزمون

آموزان و آزمون وکسلر جهت بررسی میزان  ون معلم ساخته ریاضی جهت بررسی پیشرفت ریاضی دانشباشد و آزمعددی می

عدد، محاسبه  –توالی حرف تواند باعث بهبود  درمانی می های این پژوهش نشان داد موسیقی یافتهها استفاده شد.  هوش آن

فراخنای ارقام مستقیم و شود اما در بهبود  یاضیاختالل یادگیری اختصاصی ردارای  آموزان عددی و پیشرفت ریاضی دانش

هفته و طی جلسات  9های دونفری در طول درمانی گروهی فعال، در گروه موسیقی این کودکان تأثیر چندانی نداشت... معكوس

با استفاده از وتحلیل اطالعات نیز  ای برای گروه آزمایش اجرا شد وگروه گواه روال معمول خود را ادامه داد. تجزیهدقیقه 91

-درمانی گروهی فعال بر حافظه فعال، توالی عدد های این پژوهش نشان داد که موسیقیتحلیل کوواریانس انجام شد. یافته

آموزان دارای اختالل یادگیری اختصاصی ریاضی تأثیر مثبت و معنادار داشته است  حرف، محاسبه و پیشرفت ریاضی دانش

(111/1p=اما بر فراخنای ارقا )عنوان  تواند به گروهی فعال می درمانی موسیقیبر اساس نتایج پژوهش حاضر  .اثر بوده استم بی

 استفاده گردد. اختالل یادگیری اختصاصی ریاضیدارای  آموزان دانشبخشی  های توان یكی از شیوه

عملكرد پیشرفت ریاضی، ری ریاضی، حافظه فعال، درمانی گروهی فعال، اختالل اختصاصی یادگی موسیقیهای کلیدی:  واژه
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