
 1401  بهار،  29  شماره،  روانشناسی و علوم رفتاری ایرانفصلنامه  

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 
 

 کودکان اتیسم دبستانی  ییو فضا   یداریبر مهارت دنرم افزاری  هایآموزش یاثربخش یبررس

The effectiveness of software training on visual and spatial skills of children  

with primary school autism 
 

 *  عسل کریمی

 . کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

 Asal Karimi 

M.A. in Public Psychology, Azad University, 

Tehran Markaz.  

Email: Justice4all_asal@yahoo.com 

 چکیده 
نرم افزاری بر  آموزش های  اثر بخشی  پژوهش حاضر با هدف  

انجام شده است.   اتیسم  مهارت دیداری و فضایی در کودکان 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه  

پس آزمون بوده است و ابزار    –تجربی، به صورت پیش آزمون  

بسته ی آموزشی طراحی  گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر  

است.   پژوهشگر  توسط  پژوهش  شده  دانش    ۳۵شامل  نمونه 

آموزان دبستانی طیف اتیسم مراجعه کننده به مرکز آوای رهایی  

سال   در  تهران  نمونه   ۱۴۰۰شهر  روش  و  است  گیری  بوده 

انتخاب تصادفی بود. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با  

کواریانس تحلیل  پژوهش    روش  های  یافته  است.  شده  انجام 

داد که   پذی  تمامی فرضیه نشان  است و  مورد  قرار گرفته  رش 

بسته  و دیداری مهارت بر افزاری نرم آموزشی اثربخشی 

 کودکان اتیسم دبستانی به صورت مثبت بوده است.  در فضایی

افزاری،مهارت بسته  : های کلیدیواژه های آموزشی نرم 

 . دیداری و فضایی، اتیسم کودکان دبستانی

 
Abstract 

The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of software training on visual and 

spatial skills in children with autism. The present 

study was a pre-test-post-test in terms of applied 

purpose and quasi-experimental implementation 

method, and the data collection tool in the present 

study is an educational package designed by the 

researcher. The research sample consisted of 35 

primary school students with autism spectrum 

referred to the Voice of Liberation Center in Tehran 

in 1400 and the sampling method was random 

selection. Also, data analysis method was performed 

by analysis of covariance. Findings showed that all 

hypotheses have been accepted and the effectiveness 

of the software package on visual and spatial skills 

in primary school children with autism has been 

positive.  

Keywords: software training packages, visual 

and spatial skills, autism of primary school 

children.. 
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 مقدمه 
  یافته   تکامل  سرعت  به  یادگیری  و  آموزش  مورد  در  غالب  هایایده  و  کرده  تغییر  جهان  سراسر  در  آموزشی  هایبرنامه   جدی  ظهور

  غیرمستقیم   ایجاد  با  معموالً  است،  مجازی مربی  نوعی   کودکان  آموزشی  افزار  نرم.  کندمی  برجسته  را  غیرمستقیم  آموزش  نقش  و

کند، این نرم افزارها در یادگیری کودکان نقش  می منتقل کودک به را آموزشی هایپیام کودک برای کننده سرگرم محیط یک

از طرفی برای کودکان اتیسم محیط های آموزشی مجازی می تواند بسیار جذابتر از ارتباط با یک انسان  (.  ۱۳9۴دارند )حبی،  
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بق بررسی ها  باشد و از سوی دیگر، تجربه آموزشهای اولیه پایه و اساس یادگیری های دوره بعد و به ویژه دوره دبستان است. ط

و پژوهش ها، معلوم شده است ساختارهای هوشی وشناختی کودک تحت تاثیرتجربه تغییرمی کند.آموزش مهارت ها به کودکان  

بهتر است به صورت عینی انجام شود زیرا آنها هنوز توانایی اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی را به طور کامل کسب نکرده اند.نرم  

شی می توانند به عنوان رسانه ای مفید و کارآمد در سطوح رسمی و غیررسمی مورد استفادة معلمان  افزارها و بازی های آموز

قرار گیرند. هدف غایی این نرم افزارها و بازی ها فقط تفنن یا پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه چنین نرم افزارهای آموزشی، 

، با فراهم ساختن تجربه هایی نزدیک به تجربه های دست اول، در ضمن ایجاد لحظاتی لذت بخش و فرح انگیز برای مخاطبان

را سبب می شوند )جعفری،   پایدارتر  به  ۱۳9۳یادگیری سریعتر و  بازی های آموزشی،  به ویژه  بازی ها  (. کودکان در خالل 

ازی و این نرم  مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می کنند. آنان به کمک ب 

افزارها، با رنگ های مختلف، اشکال گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می گردند و تجارب ارزنده ای را به دست می آورند و  

در حین بازی مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود.پژوهشگران بر این باورند، با انتخاب بازیهای  

مک نرم افزارهای آموزشی( مناسب و به موقع، یادگیری برای هر دانش آموزی با هر اندازه استعداد و  سازماندهی شده )با ک

ها با مشکالت و مسائل روزمره بروز  روابط آنان و طرز برخورد آن  یدر بزرگساالن، بر رو سمیوت ا توانایی امکان پذیر خواهد بود .

  ییآنان خودنما  ی حاالت و حرکات اجتماع   یو بر رو  کند یآنان سخت م   یرا برا  طیارتباط با مح  جاد یکه ا  ی. به طورکند یم

شخص    کینرمال    یزندگ  تواندیاختالل بشدت م  نیا.کندیمو پرخاشگر    یو حالت نرمال را از فرد گرفته و او را منزو  کندیم

سال   ۳  ری ز  نیتر از بزرگساالن باشد؛ چراکه کودکان در سنبه مراتب سخت   دیدر کودکان، شا  سمیاوت.قرار بدهد  ریرا تحت تأث

اوج   از آن  ، یعامل   نیا.هستند  رامونیپ   طیخود به کمک مح  یریادگی در  را  بگتعامل  گران تمام خواهد شد.    شانیبرا  رد، یها 

مانند    یرعادیغ  یحرکات  سم،یاوتکه کودکان مبتال به    چرا.کندیسخت م  اریرا بس  سمیاختالل اوت  صیکودکانه، تشخ  اتیخصوص

را از خود، به عنوان عالئم، بروز    شماریب  یو دادها  غیج  نیو همچن  لیدلیب   یهادنیو پا کوب  یجان یبدون منبع ه  یهادست زدن 

های  بستهو    ، بازیاین کودکان. یکی از مؤثرترین ابزارهای آموزش  شودیکودکانه گم م  یهاطنتیش  یالبه ال  هانیو ا  دهندیم

نیاز به محیطی    سالهای اولیهپرورش کامل استعدادهای کودک به ویژه در   .(۱۳99)لنگری و همکاران ،  است  آموزشی نرم افزاری

او را گسترش داده و موجب  شود و دنیای اجتماعی  بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می.  محرک و برانگیزنده دارد

کشتکار و    جعفری،)  یابد شود. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه میشکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خالقیت می

کودکان دبستانی را تحت اثربخشی قرار   فضایی  -هوش دیداریتواند  می  های آموزشی نرم افزاریی بازیبسته   .(۱۳9۳  جعفری،

صورت بصری و ایجاد تغییر در این ادراک. این مؤلفه هوشی    فضایی یعنی توانایی درک درست جهان به  -هوش دیداریدهد.  

تأمل  تمایل دارند در تصویر    ،ندهستن  نمایانگر توانایی افراد در ادراک امور دیداری است. کسانی که در این مقوله هوشی تواناتر

خواهند تصویرهای ذهنی روشنی برای نگهداری اطالعات ایجاد کنند، چون نسبت به دیگران تصویرها را با وضوح ها میکنند. آن

های معمولی  های چندگانه روش و آزمون خاصی وجود ندارد و تستبرای بررسی جامع هوش.  پرورانندبیشتری در ذهن خود می

آموزان، روش مشاهده  های چندگانه دانشدهند. بهترین روش سنجش هوشتیار ما قرار میهایی را در این مورد در اخسرنخ

ریاضی، به گسترش دیدگاه طراحان      های کالمی و منطقیهایی به غیر از هوشویژه در زمینههای چندگانه، بهنظریه هوش.  است

های  ای و مغفول برنامهعنوان یکی از ابعاد حاشیه بهفضایی     کند. با این وصف، به هوش دیداریریزان درسی کمک میو برنامه

های یادگیری بسیار اندکی نیز برای رشد و  ها و تجربهوپرورش ایران کمتر توجه شده و در عمل فرصتدرسی نظام آموزش

ای تدوین مجموعهتوان به طراحی و  های چندگانه میشود. حال آنکه به استناد نظریه هوشپرورش آن به مورد اجرا گذاشته می

 ف یافراد مبتال به اختالل ط(.  ۱۳9۷)نیرو و غفاری شریف،    های یادگیری در این زمینه اقدام کردها و تجربهمتنوع از فعالیت

در مقایسه با کودکان عادی    سمیاوت  یدارند. کودکان دارا  ینسبت به افراد عاد   یمتفاوت  یو هوش  یشناخت  یها  یژگیو  سم،یاوت

انواع هوش ها کالمی و غیر کالمی مشکالتی را دارند و در آنها   اولیه داردفراگیری خواندن نیاز به مهارتدر    های شناختی 
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ا  نی. لذا با توجه به ا(2۰۱۸)قنبری و همکاران   به بررس  ن یمباحث در  افزار  یاثر بخش"  یپژوهش  بر مهارت   یآموزش نرم 

  ج یدر ساخت پک  نرم افزار کاپیتان الگ  نیو کوشا و همچن  شای. نرم افزار ممیاپرداخته   "اتیسمدر کودکان   ییو فضا  یدارید

 استفاده شده است. آموزش نرم افزاری 

  انگر ینما  یمؤلفه هوش  نیادراک. ا  نیدر ا  رییتغ  جادیو ا  یصورت بصردرک درست جهان به    ییتوانا  ی عنی  یی فضا  -یداریهوش د 

ها  تأمل کنند. آن  ریدارند در تصو  لیتواناتر هستند، تما   یمقوله هوش  نیکه در ا  ی است. کسان  یداری افراد در ادراک امور د  یی توانا

  ی شتر یرا با وضوح ب  رهای تصو  گرانیکنند، چون نسبت به د  جاد یاطالعات ا  ینگهدار  یبرا  یوشنر  ی ذهن  یرهایتصو  خواهندیم

از شکل، اندازه،    یقیقضاوت دق  دهدیبه فرد امکان م   یداری(.ادراک د۱۳9۷  ف،یشر  یو غفار  روی)ن  پرورانندیدر ذهن خود م

خود را    ی روزمره زندگ  یها تیکه فرد بتواند فعال  نیا  یراب  نیداشته باشد، بنابرا  رامونیپ   طیو مح  ایاش  یی رنگ و ارتباطات فضا

اشکال شود   ایدچار ضعف و    یدر فرد  یینایکه ادراک ب  یورتدارد. در ص  یینایبه پردازش اطالعات ب  ازیانجام دهد ن  یبه خوب

  از یو پول و ن  تلفن استفاده از    اءیاش  ی ده یجا  دن،یهمچون غذا خوردن، لباس پوش  یاریخود یهامهارت  یدر اجرا  یعملکرد و

زندگ  یهامهارت تحص  ی شغل  ،ی روزمره  م  یلیو  سوشودیمختل  از  د  یهامهارت   گرید  ی.  گونه   یداریادراک  با   عیوس  یابه 

شکل از   صیو همچون درک ثبات شکل، تشخ  یداریپردازش اطالعات د  یهاافراد ارتباط دارد. مهارت  یشناخت  ی کارکردها

  یلیتحص  یهاتوانش مهارت  نیتریو ضرور  کندیم  فایکودکان ا  یریادگیدر    ی نقش مهم  یگ و ... هم  ییارتباطات فضا  نه،یزم

  انی. طاعت(۱۳9۱  ،ییبه نقل از فرح بخشا   نیبورست  ای)راشودیو نوشتن محسوب م  اتیاضیر  یریادگیهمچون شروع خواندن،  

پرداختند. در گذشته مردم باور داشتند    "و عوامل موثر بر آن  ییفضا  یداریهوش د  یبررس"به    ی( در پژوهش۱۳9۴و اصغرزاده )

  ییکه هوش فضا  یاستاندارد شده است. اصوالً دانش آموزان  ای   IQ  یهابا تست  یریگثابت و قابل اندازه  یادهیکه هوش بشر، پد

. در  برندیلذت م  یدارید   یو از معماها  کنندیاستفاده م  یریادگی  یبرا  یلمبرداریو ف  یعکاس  نیربدارند، از دو  یقو  یو بصر

  دهند یم  حینوع هوش، افراد ترج  نی. در اکندی م  فیآن را توص  یالم که هوش ک  کنند،یرا مجسم م  یافراد موضوعات  نیواقع، ا

عکس، پوستر،  ر،یتصو ،یمختلف نقشه، نمودار، جدول، منحن نواعفکر کنند. را که استفاده و کاربرد اشکال و ا یریبه شکل تصو

 ، یریتصو  یهااستعاره  ،یلیتخ  ییداستان سرا  ،یاشکال سه بعد  ،یاانهیرا  یکیگراف  ینرم افزارها  ،یبصر  یمعماها  لم،یف  د،یاسال

 ی تجسم  یهنرها  یهازهحو  یو تمام  یذهن  یطراح  ،یسفالگر  ،یمجسمه ساز  گ،یآبرنگ، گراف  ،یکوالژ، نقاش  ،یر یبص  یطراح

کودکان در    یداریادراک د  یهامهارت   تیتقو  تیاهم  دارند.  یشگرف  ریدانش آموزان تاث  یو بصر  ییدر رشد و پرورش هوش فضا

از اطالعات    یعیحجم وس  رایز  میتوجه کن  راکز توانبخشیارائه شده در م  یکه به مواد آموزش  گرددیروشن م  یزمان  اتیستیک

 . گرددیارائه م یینایب قیاز طر یمواد درس یریادگیجهت 

  ف ی انتقال تعر  لهیوس  تیو در نها  زی دو چ  نیدر لغت نامه به عنوان ابزار، واسطه و رابط ب  یرسانه آموزش آموزش نرم افزاری یا  

رسانه    یارتبه عب   دهد،یم  لیبه مصرف کننده تحو  عیتوز  ای  دیاست که محصول را از تول  یاله یرسانه وس   گر،ی. به عبارت دشودیم

موارد   یاریکه در بس ،یدر نگاه آموزش رساند،یمصرف کننده م به دست عیتوز ای دیاست که کاال را از محل تول یالهیهمان وس

است که به واسطه آن آموزش به    یعامل  یلذا رسانه آموزش  باشد،یهمان معلم م  یآموزش معلم است رسانه آموزش  یعامل اصل

 ( ۱۳9۴. )طاعتیان ، رندگانیادگیو سطح سواد  یریادگی شیافزابرای  گردد یم هیارا رندهیادگی

 این قسمت به بررسی پژوهشهایی که مشابه با این زمینه انجام شده است می پردازیم: در 

ی که غیاثوند  ریادگی یهایناتوان  یآموزان دارافعال دانش  ۀالگ بر حافظ   تان یکاپ   یافزار شناختنرم  یاثربخشبرای مثال پژوهش  

  یهایآموزان با ناتواندانش  فعال  ۀ بر حافظ  الگتانیاپ ک   یافزارشناخت نشان داد که نرم  انجام دادند ۱۳9۷و امیری مجد در سال  

  یی فضا-یداریالگ بر ادراک د  تانینرم افزار کاپ   یایبه مزادر پژوهشی دیگر    ۱۳9۸همچنین در سال    مثبت دارد.  ریتأث  یریادگی

آموزان   رسید.    پرداختنددانش  تأیید  به  دوباره  آن  مثبت  اثرات  )  شاهرضائیکه  همکاران  بررسی  ۱۳9۷و  به  پژوهشی  در   )

  "دبستانیفضایی کودکان پیش  -های دیداریاثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر مدل حافظه کاری دیداری بر بهبود مهارت"
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های تشخیص بر مدل حافظه کاری دیداری بر مهارتنشان داد که مداخله توانبخشی شناختی مبتنی  پژوهش   . نتایجپرداختند

 .سطح معناداری موثر بود شکل از زمینه و ثبات دیداری و وضعیت شکل در فضا

را مورد بررسی قرار داد.   "های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانیاثربخشی بازی"( در پژوهشی  ۱۳9۳)  جعفری

اند با دانش آموزانی که  های آموزشی انجام دادهرشد اجتماعی دانش آموزانی که بازینشان داد که بین میانگین    پژوهشنتایج  

های آموزشی موجب بازی  حاکی از آن است کههای پژوهش  وجود دارد. یافته  یدارااند تفاوت معنها را انجام ندادهاین بازی

 . شودافزایش رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی می

 خواندن   توانایی   و  بینایی   هایمهارت  کودکان،   اجرایی  عملکرد  بین  طرفه  دو   روابط"( در پژوهشی به  2۰۱9و همکاران ) ۱لیو 

  اجرایی،  عملکرد   بین  دوطرفه  روابط  بررسی  به  طولی  مطالعه  پرداختند. این   "دبستان  به  کودک  مهد  از  انتقال  هنگام  در  کلمه

  ۱6۵  کل   در.  است  پرداخته  دبستان   به  گذر  حال   در  کودکان  در  انگلیسی  و   چینی  کلمات   خواندن  توانایی   بینایی،   هایمهارت

 گیری اندازه  های ارزیابی  شدند.   پیگیر  سالگی ۷  دبستان   اول  سال   تا   سالگی ۳  مهد کودک   سوم  سال  از  کنگ  هنگ   در   کودک

 برای  زمانی   نقطه  دو   در   انگلیسی  و   چینی   کلمه  خواندن  و   مورفولوژیکی  آگاهی  ،واجی  آگاهی   ،بینایی  های مهارت  ،اجرایی  عملکرد

  شود، می   کنترل  مورفولوژیکی  آگاهی  و  واجی  آگاهی  سن،  از  پس  که  داد  نشان  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج.  شد  انجام  کودکان

  زبان  به  کلمه  خواندن  و  اجرایی  عملکرد   ، این  بر   عالوه .  دهندمی  نشان  دوطرفه  رابطه  یک   بینایی  هایمهارت  و   اجرایی  عملکرد

  ، حال  این  با.  کردندمی  بینیپیش  هامهارت   سایر  کنترل  از  بعد  مدرسه  انتقال  دوره  در  را  یکدیگر  متقابل  طور  به  انگلیسی  یا  چینی

  بین  تنگاتنگی   ارتباط  هایافته این.  کردند نمی بینیپیش  را  یکدیگر  ، انگلیسی  یا   چینی  زبان  به کلمه  خواندن  و  بصری  هایمهارت

  کودک  مهد  در  انگلیسی  و  چینی  خواندن  یادگیری  در  اجرایی  عملکرد  اهمیت  همچنین  و  بینایی  هایمهارت  و  اجرایی  عملکرد

 . دهدمی نشان را دبستان و

 ه یاول یهاپس از کنترل مهارت اتیاضیر یریادگی  جیبر نتا ییو هوش فضا یآموزش یهامدل ریتأث"( 2۰۱9و همکاران ) 2سالم

 ی ریادگی  جهینشان داد که نت  ج ینتا  است.  شده   یطراح  یتجرب  مهیبا استفاده از روش ن  این پژوهشپرداختند.    "آموزاندانش

  ت ی پس از کنترل صالح میمستقکه با آموزش  ی، باالتر از کسانشوندیم سیتدر کپارچهیکه با آموزش  یدانش آموزان اتیاضیر

  جه یوجود دارد. نت  اتیاضیر  یریادگی  جهیبر نت  یو هوش مکان  یمدل آموزش  نیمتقابل ب، باالتر است. اثر  شوندیم  سیتدر  هیاول

شوند باالتر از آن است که با  یم   سیتدر  کپارچهی  سیبرخوردار بوده و با تدر  یی باال  یی که از هوش فضا  یدانش آموزان  یریادگی

با آموزش    ی که از هوش مکان   ی دانش آموزان  یریادگی  جهیشوند و نتیم  س یتدر  میمستق  وزشآم  کپارچه یکم برخوردارند و 

 شدند. یم سیتدر میبود که با آموزش مستق یتر از کسان نییشوند پایم  سیتدر

پرداختند.   "کنگهنگ  در  دبستانی   پیش   کودکان  فضایی  -های دیداریمهارت  عملکرد"( در پژوهشی به2۰۱۵و همکاران ) ۳نگ

ک بیان  چنین  پژوهش  این  در  مهارتآنها  آموزش  که   توسط   که  است  مهم  ارزیابی  ابزار  یک(  VMI)  فضایی  -دیداری  ردند 

  هایتفاوت  شناسایی (  الف)  مطالعه  این  از  هدف .  گیردمی  قرار  استفاده  مورد  کنندمی  کار   کودکان  با  که  کاردرمانی   متخصصین

 تهیه (  ب. )بود  متحده  ایاالت  در   آنها  همتایان  و  کنگ  هنگ  دبستانی   پیش  کودکان  بین  فضایی  -دیداری  مهارت  در  عملکرد

  ترتیب  و   ابعاد   بررسی(  ج)  و   کنگ  هنگ  در  دبستانی   پیش   کودکان  برای(  پنجم  چاپ )  فضایی   -دیداری  مهارت  برای  محلی   منابع

  ماه  6  سال   ۳  بین  سالم   کودک   2۸۸  کل  در  راش.  گیریاندازه  مدل  از  استفاده   با  فضایی   -دیداری  مهارت  موارد  از  مراتبی  سلسله

 مهارت. شدند انتخاب ایمرحله چند گیرینمونه  روش از استفاده  با  کنگ  هنگ  در محلی  کودکستان ۵۴ از ماه   ۱۱ و  سال  ۵ و

  هونگ  دبستانی  کودکان  .شدمی  آموزش داده  کودکان  به  خود به خود  هادبستانی  پیش  در  جداگانه  طور  به  فضایی  -دیداری

 
1 Liu 
2 Salam 
3 Neg 
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 که  داد  نشان  آزمون راش  نتایج.  بودند   آمریکا  در  کودکان  از  بهتر  آماری  نظر  از  فضایی   -دیداری  مهارت  عملکرد  لحاظ  از  کونگ

اند.  شده مرتب مراتبی سلسله صورت به موارد از بسیاری. است گرفته قرار  طرفه یک قبول قابل  حد در فضایی  -دیداری مهارت

 کاربرد   به  توجه  با  روانشناسان  و  کاردرمانی  متخصصین  برای  را  دیگری  هایبینش  مطالعه،  این   در  یافته  توسعه  محلی  مرجع

 .داشت همراه به ماه   ۱۱ و سال  ۵ و  ماه 6 و  سال ۳ بین کنگ  هنگ کودکان برای فضایی   -دیداری مهارت

 

 ابزار و روش 
با گروه آزمایش و  پس آزمون    –پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون  

های الزم با مسئولین ذیربط در جهت  پس از هماهنگیجوزهای مورد نظر و  در این پژوهش پس از اخذ م  نجام شد.کنترل ا

 . های واجد شرایط تعیین شدندحضور یافته و نمونه آموزشیه در مراکز های مورد نظر در طی روزهای هفتدسترسی به نمونه 

روش    بوده است  ۱۴۰۰شهر تهران در سال    سمیات  فیط  ینمونه پژوهش دانش آموزان دبستانجامعه آماری پژوهش حاضر شامل  

مراجعه کننده به مرکز   م سیات  فیط  یدانش آموزان دبستان ۳۵نمونه پژوهش شامل  در این روش  .  گیری تصادفی ساده بودنمونه 

ابزار گردآوری اطالعات پکیج نرم افزاری با استفاده از نرم افزار کاپیتان الگ   . بوده است ۱۴۰۰شهر تهران در سال  یی رها یآوا

 باشد.  و نرم افزار کوشا و میشا در زمینه ی دیداری فضایی می

 

 نرم افزار کاپیتان الگ 
نرم افزار   ن یاست. ا  یارتقا عملکرد ذهن  طهیدر ح  یشناخت  ینرم افزار ها  نیاز بهتر  یکی Capitan's Log الگ  تانینرم افزار کاپ 

تشخ روانشناخت  صیدر  مشکالت  درمان  د  یو  ادراک  در  حافظه، ضعف  اختالالت  انواع  شن  یداریچون  کاربرد    یداریو   ... و 

نرم افزار در دو    ی و چالش  یآموزش  یو الگوها  نات یباشد. تمر  ی و سرگرم کننده م  ی زشیانگ  ییدئوهایو   یالگ حاو  تانیکاپ .دارد

شود و ارتقا عملکرد آنان  یافراد به بهتر شدن م  قیمنجر به تشو یسطح کودکان و بزرگساالن با فعال کردن چرخه پاداش مغز

نرم  .  باشد   یمو...  و انواع حافظه    یمتوال  یمفهوم  ی، ادراک اعداد ،الگوها  یداریشن   صی،تشخ  یدارید  صیتشخ.دارد  یرا در پ 

  دینما  یفرد برگزار م  یدر دو سطح ) کودکان و بزرگساالن( برا  یمرحله ا   9آزمون    کیدر ابتدا   Captain`s Log یافزار شناخت

زمان پاسخ   نیانگیمرحله آزمون و گزارش از م 9فرد در هرکدام از  یگزارش از قبول کیو با توجه به سن مشخص شده مراجع 

  یدر مرحله بعد.دهد  یآزمونگر قرار م   اریکامل در اخت  یا   سهیو نمودار مقا ( Reaction Time ) به سئواالت آزمون   ی ده

توسط   یانتخاب پلن سفارش  ایو    شده توسط نرم افزار با توجه به تست انجام شده  هیتوص  یآزمونگر امکان استفاده از برنامه درمان

  یابینرم افزار با توجه به ارز . ( را خواهد داشت  نیتمر  ۱۵۰سطح مختلف ) حدود    ۳در    نی نوع تمر  ۵۰حدود    نیدرمانگر از ب

توان از آن استفاده کرد و    یکند که م  یم  هیتوص  یشناخت  یها  نیشده به شما تمر  هیکه در آن تعب  ییانجام شده و الگو  یها

نگارش    . دیکن  فیمراجع تعر  یمورد نظر خود را برا   یشناخت  یبرنامه ها  یکامال به صورت تخصص  دیتوان  یشما م  نطوریهم

  یدارا م  زیرا ن  دبکینوروف  یاز دستگاه ها  یکسریامکان اتصال به   ( Captain`s Log ) الگ  تانیکاپ   ینرم افزار شناخت  دیجد

 ی با صفحات لمس  ( Captain`s Log ) الگ  تانیکاپ   ینرم افزار شناخت.ها را انجام داد  نیتمر  یبیوان به صورت ترکت  یباشد و م 

  یم  یکه دچار مشکل حرکت  یافراد  ا یتوانند از موس استفاده کنن و    یکودکان کم سن که نم  یباشد و برا  یهماهنگ م   زین

  یم   ی باشد و خارج از چهارچوب تفاوت فرهنگ  یساله م   9۰  ی ال  ۵  نینرم افزار ب  نیا  یسن کاربر.امکان کاربرد دارد  زیباشند ن

است که در ابتدا درمانگر    ازمندیباشد و ن  یم  یسیانگل ( Captain`s Log ) الگ  تانیکاپ   ینسخه از نرم افزار شناخت   نیباشدا

جهت انجام   یبحث دستور  چگونهیه  گر ید  شروع شود  نیکه تمر  ی زمان  ی ول  د ی را به مراجع اعالم نما  ن یمربوط به تمر  حیتوض

 ن یا .دهد  یدرمانگر قرار م  اریها در اخت  نیو پسرفت در تمر  شرفتیپ   زانیاز م  ینرم افزار گزارش  نیا  باشد  ینم  ازین  نیتمر
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بعد از    یشود ول  یم   یبه استفاده در مراکز درمان  هیباشد که عموما توص  یم  یکین یالگ نسخه کل  تانینسخه از نرم افزار کاپ 

تواند    ی نمود درمانگر م  شانیا  شرفتیاز پ   ی مختلف حاک  یگرفته و تست ها   اد یاستفاده از نرم افزار را    ند یکه مراجع فرآ  ی مدت

  ی مدت ها  یدهد و براتا فرد ادامه برنامه را در منزل انجام    دینما  هی مراجع توص  یتان الگ را براینرم افزار کاپ   ینسخه خانگ

نرم    ن یا  ینسخه خانگ   یاز تفاوت ها   ی کیذکر است    انیشا دی به مرکز مراجعه نما  یدوره ا  ی ها  یاب یمشخص جهت انجام ارز

 ن یاز بهتر  یکینرم افزار    نیآن امکان تست ندار ا  یباشد که نسخه خانگ  یم  یشناخت  یدر انجام تست ها  یکینیافزار با نسخه کل

   . باشد  یم  یریادگیاختالل    یو انواع درمان ها  یآموزش ذهن  ناتی، تمر  دبکینوروف  ناتیمورد کاربرد به همراه تمر  ینرم افزارها

 

 نرم افزار میشا و کوشا دبستانی 
ها و  زیر نظر کارشناسان مجرب آموزش و پرورش مطابق با سرفصل  بوده و به لحاظ محتوایی تماماًهر مقطع تحصیلی  مختص  

آموزش و پرورش،    یهاهدفمند مطابق با سرفصل  ی های شامل باز  .  اهداف آموزشی آن سازمان محترم به تولید رسیده است

  میعداد و مفاهدبستان، آموزش ا  مقاطع مختلف  یکودک، آماده کردن ذهن کودک برا  یو اجتماع   یموثر در رشد و آموزش فکر

و  یداریشن یبا الگوها ییآشنا ،ییهوش فضا تیو تقو یداریشن ،یداریتوسعه حافظه د ،یو خواندن کلمات فارس یاضیر یاصل

،  ی)جعفر  باشدیآزمون و خطا  م  یبرا  ییفضا  جادیا  ل،یقدرت تخ  تیتقو  ،یریحافظه تصو  تی تقو  ،یدارید  زیتم  تیتقو  ،یدارید

۱۳9۳). 

 

 آموزشی مربوط به سنجش دیداری فضایی  های جلسه
ها به صورت عینی و کار با اشیا و سپس به صورت شد. در ابتدا فعالیتهای جلسات قبل تکرار میدر ابتدای هر جلسه فعالیت

 . دقیقه است ۴۵ اتجلسزمان  می باشد ۱جلسات دیداری فضایی به شرح جدول نیمه مجسم از تصاویر استفاده شد. 

 1جدول 

  جلسات

 آموزشی 
 تکلیف عنوان 

 اول

 آشنایی با کودکان

 آشنایی کودکان با روش کار 

 نرم افزار میشا وکوشا و کاپیتان الگ

 و بازی های منتخب آن

 آشنایی با اشکال هندسی 

 تقویت هوش فضایی 

 آشنایی با الگوهای دیداری

 ایجاد فضایی برای آزمون وخطا 

 دوم
 بندیطبقه 

 گیریزهاندا و

 اندازه  هایی از اشیا بر اساس رنگ، شکل و یجاد طبقها-

 شی ۸های دوتایی از ساخت گروه -

گیری طول، وزن وحجم و ندازها-شی 9های سه تایی از ساخت گروه-

دمای اشیا بدون وسیله اندازه گیری با استفاده از کلمات بلندترو  

-سردتر تر و گرم ،ترتر و کوچکتر، بزرگتر و سنگینتر، سبککوتاه

 ادگیری روش استفاده از خطکش ی

 اندازه گیری طول یک خط با استفاده از خط کش -

 تغییر ناپذیری تعداد با تغییر اندازه اشکال- حدس بزن سوم 
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 تغییر ناپذیری تعداد با تغییر آرایش اشکال- از نرم افزار میشاوکوشا

 کسان ماندن تعداد با شمارش افراد مختلف ی-

 چهارم

 بادکنکها  بازی

 نرم افزار میشا وکوشا 

 منتخب کاپیتان الگ  و

حد یک کندمی تغییر ناپذیری اعداد وقتی که یک ردیف از اشیا تغییر

 رقم با استفاده از اشکال و اشیا 

 پنجم

 کوشای ماهیگیر   بازی

 نقاشی پنهان  و

   نرم افزار میشا وکوشا

 بازی شعبده بازی وبگردوپیدا کن و

 رنگهایی که در بازی می بیند . معرفی وپرسش 

 معرفی حیواناتی که در برکه زندگی می کنند 

 معرفی غذای هر حیوان ومعرفی حیوانات دیگر

 – آشنایی با اشکال هندسی –پروش توانایی استدالل وتجسم فضایی 

 تقویت حافظه تصویری –پیکره شناسی کلمه از روش گشتالتی 

 

 یافته ها 
 نشان داده شده است.  2و   ۳از پیش آزمون و پس آزمون در جدول میانگین های بدست آمده 

 ی پروتکل درمان یپژوهش قبل از اجرا یهامولفه  یفیتوص یهاآزمون (: آماره   شی)پ 2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش پژوهش

حجم 

 نمونه
 میانه  میانگین  بیشینه کمینه

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی 

   پیش آزمون 

دیداری  مهارت  

 و فضایی 
۳۵ 9۸ ۱۵2 ۸۰/۱۳ ۱2۰ ۱۵/۱۴ ۴9۳/۰ 2۱۸/۰- 

   پس آزمون 

مهارت دیداری  

 و فضایی 
۳۵ 9۸ ۱6۵ ۷۱/۱29 ۱۳۰ 92/۱9 ۰۰۵/۰ ۰۵/۱- 

 ی پروتکل درمان یپژوهش پس از اجرا یهامولفه  یفیتوص ی ها)پس آزمون (: آماره  3جدول 

متغیرهای 

 پژوهش پژوهش

حجم 

 نمونه
 میانه  میانگین  بیشینه کمینه

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی 

   پیش آزمون 

مهارت دیداری و 

 فضایی 
۳۵ 9۵ ۱۵۵ ۸۵/۱2۳ ۱2۳ 69/۱۴ ۳6۵/۰ 2۷۸/۰- 

   پس آزمون 

مهارت دیداری و 

 فضایی 
۳۵ ۱2۴ ۱۸۰ 2۰/۱۵۱ ۱۵۰ ۸6/۱۴ ۰۳۳/۰ ۷۰۱/۰- 
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بر    یافزارنرم  یبسته آموزش  یاز اجرا  ی آزمون نسبت به پس آزمون ناش  یشدر پ   ییو فضا  یداری مهارت د  نیانگیم  شیافزا  لیدل

آزما   یرو پژوهش    .باشدیم   شیکودکان گروه  متغیرهای  بودن  نرمال  است،  آمده  بدست  باال  از دو جدول  نتیجه دیگری که 

قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های این پژوهش از   2تا    -2باشد زیرا مقادیر چولگی و کشیدگی این متغیرها در بازه  می

ها برقرار شود. این فرض فرض همگنی واریانستحلیل کوواریانس استفاده شده است.قبل از پرداختن به بررسی فرض اصلی باید  

شده است، بنابراین فرض همگنی    ۰۵/۰شود. و از آنجا که سطح معناداری آزمون لوین بیش از  با استفاده از آزمون لوین انجام می

 ها برقرار است.واریانس

 ه یفرض انسیکووار زی: انال4جدول 

 سطح معناداری Fآماره  منبع تغییرات 

 ۰۰۰/۰ ۱۴۱/96 تصحیح شده مدل 

 ۰۰۰/۰ ۱۴۵/2۸ اثر ثابت

 ۵۴۱/۰ ۰۴2/۰ کودکان فضایی و دیداری مهارت

 ۰۱۱/۰ ۷۱۴/۸ گروه

 2۴۵/۰ 6۵۴/۱ کودکان فضایی و دیداری گروه مهارت

 

 فضایی و دیداری در اینجا جا دارد که پیش فرض همگنی شیب رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ در قسمت گروه مهارت

باشد. بنابراین فرض همگنی  می  ۰۵/۰شده است که بیش از    2۴۵/۰و سطح معناداری نیز    F  ،6۵۴/۱کودکان ، آماره آزمون  

و    ۷۱۴/۸سطر گروه جدول باال و سطح معناداری آن که به ترتیب برابر با    Fشیب رگرسیونی نیز برقرار است. با توجه به آماره  

در دو سطح وجود   کودکان فضایی و دیداری گیریم که تفاوت معناداری بین میانگین نمره مهارتمیشده است؛ نتیجه  ۰۱۱/۰

 فضایی و دیداری مهارت بر افزاری نرم شده است. به عبارتی دیگر، بسته آموزشی  ۰۵/۰دارد زیرا این سطح معناداری کمتر از  

 تاثیر داشته است.  اتیسم کودکان

 

 بحث و نتیجه گیری 
کودکان دبستانی طیف  فضایی و دیداری  مهارت  بر افزاری   منر  آموزشی  پژوهش به بررسی تاثیرگذاری و اثربخشی بستهاین  

 اتیسم پرداخته است که بر اساس آنچه که گذشت و با استفاده از تحلیل کوواریانس، نتایج زیر حاصل شد: اثربخشی بسته

 باشد. دکان مثبت و معنادار میفضایی کو و دیداری مهارت بر افزاری منر  آموزشی

همکاران) و  تجریشی  پورمحمدرضایی  نتایج  با  همراستا  فرضیه  این  همکاران)۱۳9۸نتیجه  و  شاهرضایی  و  سالم  ۱۳9۷(  و   )

کودکان   تواند ادراک دیداری و فضاییهایی میاند که چنین بسته باشد. در واقع این افراد بیان نموده( می2۰۱6( و ژانگ )2۰۱9)

 شودمی سرانجام باعث کودکان  در فضایی - و مهارت دیداری پردازش رشد که آنجا ها ازدهد. بنابر نتایج این پژوهش ایشرا افز

 شناختی رشد به منجر تواندفضایی می – بینایی ادراک بهبود که گفت توانمی درک کنند، را بیشتری انتزاعی مفاهیم کودکان

و یادگیری    مبتنی بر فناوری، باعث مـشارکت  هایها مشخص گردیده است که روش بنابر این پژوهش  .شود کودکان کالمی و

افزارهایی و چنین نرم  گیری از رایانهبهرهگردد. بر اساس نظر این افراد،  های آموزشی مربوط میآموزان در فعالیت بیشتر دانش

باشد و پیشرفت تحصیلی آنها را در این حوزه در پی  موثر میا یکدیگر  آنان ب  افزایش تعامل   و  آموزاندر افزایش یادگیری دانش

کودکان  دبستانی طیف اتیسم را   در فضایی و دیداری توانسته است مهارت افزاری منر آموزشی خواهد داشت. درنتیجه بسته 
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آموزان است. بنابراین وقتی در مقاطع دبستانی  برای دانش  به منزله نیروی محرکهای آموزشی  ارتقا و بهبود ببخشد. این بسته 

هایی مطابق و منطبق با  باشند به ارائه بازیو پیش دبستانی و حتی مهدکودک که درواقع مقاطع تحصیلی قبل از مدرسه می

ودکان پرداخته های آموزش و پرورش پرداخته شود و با استفاده از بازی و سرگرمی به آموزش کهای کتاباهداف و سرفصل

تر و با یک  کند تا بهتر و آسان شود تا ذهن کودکان در مسیر رشد فکری گام بردارد و ذهن آمادگی پیدا میشود، موجب می

های تحصیلی پیش رو برود.  همچنین در همین بین است که جنبه رشد اجتماعی کودک نیز به  زمینه قبلی به استقبال دوره 

های خود در محیطی به جز خانه یاری  ارتقا یافته و کودک را برای حضور در جمع هم سن وسال  های صورت گرفتهوسیله بازی

(. بر اساس نظر برخی ۱۳9۷بینند. )نیرو و غفاری شریف،  افزارها مینماید. عالوه براین کودکان طی آموزشی که از اینگونه نرم می

 توانندمی روش این با نامید زیرا یادگیرندگان معنادار ن یادگیریتواها را میاز محققین، یادگیری حروف بر اساس این بسته 

از منسجم تصویر یک یعنی چندگانه منابع ذهنی  به   و کنند فیلم کسب و  ای رایانه بازی انیمیشن، تصویر، صدا، اطالعات 

 (.۱۳9۳دد)جعفری ، گردر آنها فراهم می یادگیری تثبیت  موجبات دهند و به این صورت است که معنا شده ارائه مطالب

تقویت است که  دریافت منجر تواندمی فضایی - مهارت دیداری شایان ذکر  به  تقویت و بهتر بینایی هایبه  نوشتار کودکان 

روابط ادراک  اتیسم شود.   این برای است مطلوب و شودمربوط می اشیا دیگر با شی رابطه ادراک به فضایی خصوص طیف 

به   است مطلوب همچنین  .شود عرضه ها آن در های متفاوتچیدمان و متنوع  وسایل که شود گرفته نظر هایی دربازی کودکان

 توجه است بیشتر بهتری ادراک و پردازش مستلزم که بیشتر و اشیای افراد با کردن بازی و بازی در کودک دید زاویه تغییر

 . رسد می نظر به بسیار مفید هایبازی  ادامه به او تشویق و بازی  در کودک موفقیت اولیه کار مناسب پیشرفت برای  و شود

 مهم یک قسمت بازی زیرا کنند تر پررنگ کودکان این زندگی را در بازی نقش شاغل در زمینه ی اتیسم باید مربیان و والدین

 معلولی و علت روابط و ها اشکال، رنگ خود، اندامهای مورد در را بسیاری مطالب جریان بازی در کودکان .است کودکی رشد از

 هایمهارت تا کند می کمک کودک به همچنین بازی یابد، می افزایش کودک شناختی رشد این طریق از که گیرند می یاد

با توجه به تاثیر مثبت بسته آموزشی نرم افزاری بر عملکرد کودکان طیف اتیسم، پیشنهاد    بگیرد. یاد را اجتماعی و حرکتی روانی

افزارهایی از این دست که مورد تائید متخصصین و وزارت اموزش و پرورش باشد در اختیار مراکز افزار یا نرم شود که این نرممی

 های مرتبط با اتیسم و مدارس اتیسم  قرار گیرد. دبستانیها و پیشتوانبخشی اتیسم . مهد کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



87 

 ۱۴۰۱ بهار،  29شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

 

 منابع 
 .۱۱9معرفت، سال شانزدهم، ش    یروانشناس  ی جانی، هوش ه۱۳9۳ناصر،    ،ییآقابابا [۱]

رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر    (،۱۳9۱؛ )احمد  ،عابدی   ؛مژگان   ،شوشتری  ؛ساالر   ،فرامرزی  ؛راضیه  ،اهرمی [2]

- ۴۳. ص  9گیری تربیتی،  ، فصلنامه اندازه ( مبتنی بر نظریه گاردنرMIهای چندگانه )( و هوش WISC_IV)  ۴کودکان فرم  

6۴. 

 در  دبستانیپیش   کودکان  خالقیت  افزایش  در  بازی  آموزش  (، تاثیر۱۳9۳علیرضا؛ )  الهه؛ جعفری،  کشتکار،  اصغر؛  جعفری، [۳]

 . 6۸-۵۵(، ص  ۱9) 6رفتاری،    مهدکودک، فصلنامه علوم

  ، تربیتی  اسیروانشن ، فصلنامه  دبستانیهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش اثربخشی بازی (،  ۱۳9۳؛ )علیرضا  ،جعفری [۴]

۳۳  . 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد. ارتباطی نرم افزارهای آموزشی ویژه کودکان در ایران  تحلیل  (،۱۳9۴حبی، زهرا، ) [۵]

  معلمان   کاردرمانگران،:  توانبخشی  متخصصان  برای  ادهاستف   قابل)  دیداری  ادراکی  هایمهارت  (، بازسازی۱۳9۱بورستین، )  رایا [6]

 بخشایی، تهران: نشر دانژه.    فرح  ، مترجم(مهدکودک  و  دبستانیپیش  مربیان  ویژه،  نیازهای  با  آموزاندانش 

آموزان  فعال دانش   ۀالگ بر حافظ  تانیکاپ  یافزار شناختنرم  یاثربخش(.  ۱۳9۷، مجتبی . )مجد   یر یام  ،نسترن؛اثوندیغ  وندت یرو [۷]

 ۱۵-۵(.  ۳)9ی. نشریه ی توانمند سازی کودکان استثنایی  ریادگی  یهای ناتوان  یدارا 

اثربخشی توانبخشی شناختی  (، ۱۳9۷؛ )مهدی  ،زاده عرب ؛ هادی ،هاشمی رزینی ؛حمیدرضا ،آبادی حسن  ؛مهسا  ،شاهرضائی [۸]

  سی کارشنا پایان نامه  ،  دبستانیفضایی کودکان پیش   -های دیداریمبتنی بر مدل حافظه کاری دیداری بدلی بر بهبود مهارت 

 . المللپردیس بین  دانشگاه خوارزمی،  ،ارشد

بر آن(،  ۱۳9۴طاعتیان، سارا، اصغرزاده، علی، ) [9] انسان،  ،  بررسی هوش دیداری فضایی و عوامل موثر  المللی  کنفرانس بین 

 . معماری، عمران و شهر

بررسی اثربخشی استفاده از نرم افزار آموزشی )میشا و    (،۱۳9۳.)  فتانه حسنی جعفری، فروزان ضرابیان، امنه وظیفه شناس [۱۰]

– 9۳کوشا( بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان شیروان در سال تحصیلی )

 . نسانیدانشکده ادبیات و علوم ا  -دانشگاه پیام نور استان تهران  -دانشگاه پیام نور  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (،92

  زان یبا م  یپردازش اطالعات حس  تیوضع  نی(. ارتباط ب2۰۱۸. )ینعمت اله  ی و, جمالی, پورزمانیدر یپور, ح  ی, ولیقنبر [۱۱]

طب    یپژوهش-ی(. دوماهنامه علمی)هوش عاد   کیستیو ات  یعاد  یکودکان دبستان  یروزمره زندگ  یها  تیمشارکت در فعال

 . ۷6-۷۱(,  ۱)۷,  یتوانبخش

  ی فن  یها  تیو قابل  ی. الزامات داده ا (۱۳99.)محمد  یدر یحو   لیاسماع  نیی, مهرآترایم  ی شوشتر  می, حکیزاده مصطف  یلنگر  [۱2]

 . ۸۱-۷۱.  سمیکودک مبتال به ات  یدارا   نیوالد  یبر تلفن همراه برا  یمبتن  ینرم افزار آموزش

ی آموزش آگاهی واج شناختی بر حافظه  اثربخش  (،۱۳9۸، )، سحر پهلوان نشان، فائزه گل کارتجریشی  معصومه پورمحمدرضای [۱۳]

 . ۳66-۳۵۵ . روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی .فعال دیداری فضایی دانش آموزان با اختالل بیان نوشتاری

- ۸(،  ۴)۳۷، فصلنامه رشد معلم،  فضایی  –های هوش دیداریتجسم قوی نشانه(.  ۱۳9۷.)   مسعود  ،غفاری شریف؛  نیرو، محمد [۱۴]

۱۰.   
[15] Liu, C., Hoa, K. K., & Fung, W. K. (2019). Bidirectional relationships between children’s executive 

functioning, visual skills, and word reading ability during the transition from kindergarten to primary 

school. Contemporary Educational Psychology, 101779 . 

[16] Ng.M,  Chui.M,  Lin. L,  Fong. A, &  Chan. D, 2015, Performance of the Visual-Motor Integration of 

Preschool Children in Hong Kong, Hong Kong Journal of Occupational Therapy, Volume 25, June 

2015, Pages 7-14. 



88  

 کودکان اتیسم دبستانی  ییو فضا یداریبر مهارت دنرم افزاری  هایآموزش یاثربخش یبررس

 

 

[17] Salam, M., Ibrahim, N., & Sukardjo, M. (2019). Effects of Instructional Models and Spatial 

Intelligence on the Mathematics Learning Outcomes after Controlling for Students' Initial 

Competency. International Journal of Instruction, 12(3), 699-716 . 

[18] Sze, A. C. S., Din, N. C., Ahmad, M., Ibrahim, N., Razak, R. A., & Shuen, P. K. (2018). Phonological 

awareness and global visual spatial ability among Malay speaking children with Specific Learning 

Disorder with Dyslexia. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 2018(Specialissue1), 115-124 .  

[19] Zhang. X, 2016, Linking language, visual-spatial, and executive function skills to number competence 

in very young Chinese children, Early Childhood Research Quarterly, Volume 36, 3rd Quarter 2016, 

Pages 178-189. 
 


