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 چکیده 

پرداخته شده و همچنین اختالل یادگیری ریاضی ( learning disability)الل یادگیریدر این مقاله ابتدا به معرفی اخت

 است.

.بعد از عوامل ایجاد کننده به دقیق و جامع به عوامل ایجاد کنتده اختالل یادگیری ریاضی اشاره می شوددر ادامه نگاهی 

روش های موسیقی درمانی و رابطه ی بین موسیقی و ریاضی پرداخته است.و در آخر  کاربرد موسیقی در اختالالت یادگیری و 

 پرداخته است. نتیجه گیری کلی از این مقالهبه بیان می کند و همچنین استفاده از موسیقی را 

 

 

 

 موسیقی درمانی-ات و موسیقیریاضی -یادگیری-اختالل یادگیری ریاضیکلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همقدم 

 ( learning disability)اختالل یادگیری

طور مداوم در کارهای درسی خود است که بهآموزانی برخاستهاختالل یادگیری، از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش حاصطال

گنجند. ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی نمی کودکان استثنایی شوند و در عین حال درچهارچوب سنیبا شکست مواجه می

کنند، مانند سایر ها کمابیش عادی است، به خوبی صحبت میآن  هوش شان حاکی از بهنجار بودن آنان است.و قد و وزن

های الزم را دارند و کارهایی را کنند. درخانه نیز یاریکودکان بازی میکنندو مثل همساالن خود با سایرین ارتباط بر قرار می

جریان اندازی اطالعات برای بیان کردن دهند. لیکن توانایی الزم برای به کنند به خوبی انجام میکه والدین به آنان واگذار می

ها را در گروه جدیدی به نام دانش توان آنآموزان، میو به ویژه، نوشتن را ندارند. پس با توجه به مشخصات کلی این دانش

از زبان  آموزان با اختالل یادگیری قرار داد و گفت این دانش آموزان در یک یا چند فرایند روانی که به درک کردن با استفاده

تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن، صحبت شود، اختالل دارند که این اختالل میشفاهی یا کتبی مربوط می

 (۱۳۸۲هرگنهان،)یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود. هجی کردن کردن، خواندن، نوشتن،

 اختالل یادگیری ریاضی

کودکان اختالل ریاضی در آن دچار تاخیر هستند  زمینه هایریاضیات،مدلها و اندازه گیری به محققان اجازه میدهد در زمینه 

مهارت یابی و مهارت های مورد در نقایص شناختی دارد.خصوصأ این کودکان تأخیر در را روشن کنند که این زمینه ها تأکید 

خره به همکالسی های خود سباتی ساده دارند.اما خیلی از این کودکان بألمحااستفاده در روش های محاسبه برای حل مسائل 

یک نقص اساسی در توانایی ذخیره ترکیب کردن اعداد و یادآوری آنها از حافظه می رسند.در مقابل بسیاری از کودکان 

 (.۲۰۰۵گری،بلندمدت دارد)

گذارد. اختالالت یادگیری در محاسبات ریاضی تاثیر می( در توانایی فرد به روی Dyscalculiaناتوانی یادگیری ریاضی )

تواند های مختلف داشته و از فردی به فرد دیگر نیز متفاوت باشد. در کودکان خردسال اختالل ریاضی میتواند نشانهریاضی می

ی و یا به خاطر شود ممکن است در حل مسایل ریاضطور که کودک بزرگ میدر شمارش و تشخیص اعداد تاثیر بگذارد. همان

ضرب دچار مشکل شود. کودکان مبتال به ناتوانی در ریاضیات در زمینه درک مفاهیم ریاضی، محاسبات، خواندن سپاری جدول

 باشند.یا نوشتن اعداد، حل مساله و درک روابط فضایی دچار مشکل شدید می

، نمی توانند مانند همساالن خود در زمینه های تدریس مناسبکودکان دارای ناتوانی ریاضی با وجود به کارگیری روش

اند که برخی از دانش آموزان دارای ناتوانی در ریاضی، دارای مطالعات نشان داده ریاضیات، به اندازه کافی پیشرفت نمایند.

موزان تنها ناتوانی خواندن و اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی نیز هستند. براساس برخی از مطالعات نیز، گروهی از دانش آ

 ناتوانی ریاضی دارند.

 

 

 

 

 

 



 عوامل ایجاد کننده اختالل یادگیری ریاضی

های شود، ناتوانی او ممکن است ناشی از یک یا چند مورد از حوزه وقتی کودکی دارای ناتوانی ریاضیات تشخیص داده می

 حافظه، رشد شناختی و توانایی بینایی ـ فضایی باشد.

های باالتر ممکن با توانایی به یاد آوردن اعمال اصلی ریاضی تداخل می نماید. در کالسمشکالت حافظه ای  حافظه: .1

های سخت تر، مراحل حل است مشکالت حافظه ای، توانایی کودک را در یادآوری مراحل مورد نیاز حل مسئله

 معادالت جبری و یا معانی عالئم خاص تحت تاثیر خود قرار دهد.

 

های عددی و به کارگیری تواند شامل درک صورت مسئله ریاضی، درک نظاممی این مشکالت رشد شناختی: .2

 های موثر شمارش باشد.شیوه 

های ممکن است مشکالت بینایی ـ فضایی با توانایی کودکان در حل درست مسئله  مشکالت بینایی ـ فضایی: .3

ها جهت محاسبه، مشکالت مربوط ستونریاضی تداخل پیدا کند و موجب مشکالتی در زمینه درج نامرتب اعداد در 

 ها و هندسه باشد.به ارزش مکانی اعداد و مشکل درک نقشه

 :رندب با ناتوانی در یادگیری ریاضی از مشکالت زیر رنج می  آموزاندانش   

 اعداد مشکل دارند. بخاطر سپردن و یادآوری در یادگیری-۱

 مفاهیم بنیادی اعداد را درک نمیکنند.-۲

 محاسبه کند هستند.در -۳

 مهارت های الزم را برای محاسبه ندارند یا در آن ها ضعیف هستند.-۴

 :ضعیفی دارند  از مهارت های اساسی یادگیری پیشرفت دسته  ۴آموزان دراین دانش 

 (مهارت های زبانی،شامل:الف

 طالحات ریاضیفهمیدن و نامیدن اص-۱

 بردن عمل ها و مفاهیم ریاضی فهمیدن و نام-۲

 تبدیل دستورات مکتوب به نمادهای ریاضی-۳

 ب(مهارت های اداراکی،شامل:

 حساب نشانه های خواندن و شناخت نمادهای عددی یا-۱

 اشیاء و تجسم ادراک فضائی-۲

 درک ثبات شکل-۳

 



 د(مهارت های مربوط به توجه،شامل:

 کپی کردن درست اعداد-۱

 به طرز صحیح  نمادهای عملیاتیمشاهده -۲

 (۱۹۹۶()لرنر،۱۳۸۸)محمدی،هماهنگی چشم و دست-۳

 متفاوتی تقسیم می شود. عملیات ریاضی به طبقاتمشکل در 

شود یا در نوشتن اعداد دچار مشکل  که به آن آلکسیا گفته می افردا ممکن است مشکالتی در خواندن اعداد داشته باشند

 که به آن آگرافیا می گویند. باشند

.بنابراین این اختالل که در ریاضی مشکل خواندن و نوشتن بود( )معنای قبلی آننورولوژی رایج است واژه آلکسی و آگرافی در

مسائلی در ارائه  .دیگر مشکالت ریاضی شاملبرای اعداد نام گذاری می شود بر حسب آلکسی و آگرافی خورد به چشم می

داشتن مهارت  اعشاری علی رغم مشکل با جای اعداد ،حذف اعداد یا داشتنئمفضائی به وسیله بد خواندن عال اطالعات عددی

 (.۱۹۶۲هیکا،)،می باشدکه به آن آکولولیای فضایی گفته می شود خواندن و نوشتن اعداد

آکولولیا آسیب نمیکره چپ تداعی می شود.رخ می دهد و با  بیشتر در غیاب ناتوانی های ریاضیبرای اعداد  آلکسی و آگرافی 

و ریاضی غلبه فضائی دیداری حساب کردن مهارت های به علت تاکید روی خلفی و احتماال  فضائی یا آسیب نیمکره راست

طبیعت فضائی احتماال به علت ،بر نیمکره راست با مسائل ریاضی ند که پیش غلبه درگیر د.مدارک نشان می دهشونده می باش

 (۱۹۹۹)مارتین،است که در ریاضیات دخیل است.برخی از فعالیت هایی 

لوب و بیشتر از همه در ضایعات مربوط به حساب مشخص است که با ناتوانی برای انجام اعمال ساده نوعی آفازی وجود دارد 

 حساب شناخته شده است:ی برای ناتوانی در .گروه های مختلفتامپورال مشاهده می گردد

،آگنوزی معموال با نارساخوانی فضائیعالمت بارز است و ارقام  یدر سازمان فضائ،نوعی فضائی در آن اختالل دیس کالکولی-۱

 اختالل حرکات چشمی همراه است.حرکتی و -آپراکسی حسیفضائی،

 .ارقام و اشکالیا نارسانویسی برای غالب بودن نارساخوانی -۲

 (۱۳۷۶)پورافکاری،مربوط به حساب بارزتر هستندکه در آن اختالل در اعمال آناریتمی -۳

 

 د موسیقی در اختالالت یادگیریرکارب

 یادگیری ضروری است.  یادگیری در افراد دچار ناتوانیمهارت ها و کنترل رفتار جهت توسعه 

و کنترل تحریکات استفاده می به عنوان تقویت کننده ای جهت تسهیل رفتار موسیقی همراه با نظم و ساختار توأم میتواند  

و به شنوایی را فراهم می آورد حرکات مو بخاطر آوری توجه و نظم بخشی شنیداری موسیقی باعث فعالیت های شود.مثال 

 تمرکز در وظایف محموله کمک میکند.

آوازها و  و تشخیص شنیداری استفاده می شود.برای کمک به تقویت هشیاری سرعت،رنگ و زیرو بمی از بلندی و کوتاهی صدا،

به محرک های به یادگیری درک و پاسخ  یا اشیاء ربط میدهند میتواندرا به اعمال ،دستورات  بازی های موزیکال که صدا



مورد در زمینه مفاهیم فضائی در تقویت ساختار برنامه های آموزشی  ریتم و نظم در موسیقی میتواندشنوایی کمک کند.

و مفاهیم مربوط به جهت تصور بدنی آنها را تقویت کرده  بدن در طی آواز میتواند استفاده قرار گیرد.لمس و حرکت

به رکتی که نیاز کنترل ح.تشخیص فضائی و توانایی همروه با حرکات و آواز آموخته شود یابی)باال،پایین،راست،چپ و...(

جدول  تحصیلی مانندری اطالعات وآ ربه خاطعبارات آهنگین موسیقی درنیز تقویت می گردد.هماهنگی چشم و دست دارد 

و یادگیری کمک در تقویت حافظه کوتاه مدت همچنین ترکیب عالئم بینایی و شنوایی می تواند ضرب کمک میکند.

 دو کدفیت حسی را می آموزدهماهنگ کردن تحریک  وسایل بصری استفاده می شوداز  در آن کهفعالیت های موزیکی کند.

 (.۱۳۸۰و همکاران، زاده محمدی).سازد و به کار بردن اطالعات را فراهم می همچنین تسهیالتی در جهت کشف رمزها

 روش های مختلف موسیقی درمانی:

 موسیقی درمانی ابتکاری- ۱

و غیره است. فلسفه اصلی موسیقی درمانی  ۸۵، شولورک ارف بالینی  ۸۴رابینز  -های نوردوفسبکمدل ابتکاری، اغلب شامل 

کننده و شود. این شیوه در طول تجربه موسیقی امکان تماس با مراجعه ابتکاری این است که باعث پاسخ مراجعه کننده می

دل اغلب به صورت فرد پشتیبان است. او برای دهد. نقش متخصص موسیقی درمانی در این مارتباط با او را گسترش می

نماید. این روش تجاربی مراجعه کننده را دریافت و آن را تقویت می هایکند که پاسخموسیقی نوعی محیط هیجانی ایجاد می

 کند.کنندگان گروه فراهم میبرای اجتماعی کردن، ارتباطات و ابراز احساسات و هیجاناتِ شرکت

تواند همچنین شود ابزار ریتم و ابزار اریف است. موسیقی درمانگر مییی که در این روش استفاده میترین ابزارهارایج 

 های جنبش، سخنرانی و فن نمایش را در این مدل با هم تلفیق کند.تکنیک 

 آوازخوانی و بحث - ۲

الخورده مورد استفاده قرار آواز خواندن و بحث، نوعی روش موسیقی درمانی است که برای افراد بزرگسال و همینطور س

شود. بعضی اوقات خود موسیقی گونه میهای غزلکننده در برابر قسمتهای مراجعهاین موسیقی باعث تحریک پاسخگیرد.می

 شود.باعث تقویت افکار و احساسات مرتبط با این گونه آوازها می

کنندگان آشنا رمانی را با خواندن آوازهایی که برای مراجعه روال معمول این شیوه اینگونه است: معالج معموالً یکی از جلسات د

کند. بعد از این که چند آواز را خواند، در مورد موضوعات و الگوهای مرتبط با این آوازها بحثی به اجرا است شروع می

 کلمات همراه معالج داد، قرار بحث مورد و کرد ابراز را  خود یهادهیا و احساسات افکار، گذارد. به محض این که هر کسمی

 .سازدیم بداهه یآواز کنندگانمراجعه 

 و موسیقیتصویرسازی ذهنی هدایت یافته  - ۳

( یا تصویر سازی ذهنی هدایت یافته و موسیقی، تکنیکی است که طی آن عمل گوش GIMتصویر سازی ذهنی هدایت یافته )

استراحت ذهن و جسم ترکیب و باعث فراخوانی تصویرسازی ذهنی به کردن به موسیقی کالسیک با حالت آرامش و همراه با 

کند و مراجعه کننده می شود. این تصویر سازی ذهنی، ابعاد مختلف خود انسان را منعکسمنظور واقعیت بخشیدن به خود می

 برد.آن را به کمک متخصص درمانی به کار می

م بیماری را به خوبی ظاهر سازد، بلکه آگاهی درونی مراجعه کننده را تواند عالئ( نمیGIMتصویر سازی ذهنی هدایت یافته )

تواند مشکالت خود را درک کند و قادر است بر مشکالت درون خود غلبه کند. کند. برخی معتقدند هر کس میتقویت می



ها و تحقیقاتی که ( بر اساس درمان بشردوستانه است. یعنی همان تالشGIMبنابراین، تصویر سازی ذهنی هدایت یافته )

 (۱۳۹۲منن،صورت داده بودند.) ۸۷و یانگ  ۸۶آبراهام ماسلو 

 

 موسیقی و ریاضی

در انجام بودند گوش کرده تزارت قطعات مودانشجویانی که به یکی از و همکارانش  )فیزیکدان(طبق گزارش گوردون شاو

یا قبل از فعالیت در سکوت به  که یک موسیقی آرام بخش گوش کرده بودند بهتر از کسانی عمل کردندفعالیت های استداللی 

راهی  مردم دنیا از تاثیرات موسیقیکه تصور .این گزارش نشان داد دقیقه باقی ماندند ۱۰اما این تاثیرات فقط  سر برده بودند

 و در نتیجه مقاالت و کتابهایبیهوده برای تقویت هوش است 

 که اغلب به اثبات نرسیده اند.ادعاهایی کرده اند 

مانند ریاضی  که موسیقی بسیاری از عملکردهای باالی مغزروی یادگیری دارد.شاو معتقد است  موسیقی واقعا تاثیراتی سودمند

 .(۲۰۰۰)شاو،این عملکرد ها را افزایش دهد.و آموزش در قالب موسیقی می تواند  مورد استفاده قرار می دهدو علوم را 

 درمورد ریاضیات و موسیقی و ارتباط بین آنها می گوید:از سویی دیگر تمپل گراندین 

،موسیقی تاثیر حسی و ریاضیات یک تاثیر و انسان را تداعی میکند[ از فهم قوانین طبیعت ]سطح عمیقیموسیقی و ریاضیات

 (.۱۳۸۲ ،) ساطعی.طبیعت حرکت را نشان میدهدمنطقی از 

که به شاگردان امکان می  نقاشی متحرک ساخته انداستدالل فضای گیجگاهی رایانه ای به نام شاو و همکارانش یک برنامه ی 

افزایش می دهد.ترکیب  کارکردن با اشکال را در ذهنشانرا حل کنند که این قدرت تا معماهای ریاضی و هندسه ای دهد 

کالس نسبی و کسرهای دانش آموزان به این شد که نمره ی ریاضی کلیدهای پیانو منجر آموزش این برنامه با آموزش کردن 

نصف زبان انگلیسی دیده و با این برنامه کار کرده اند.که از طریق رایانه آموزش درصد باالتر از بچه هایی شود  ۳۷دوم آن شهر 

و نمره آنها دوبرابر نمره هایی شد  در منطقه مرفه مجاور گرفتنده های کالس پنجم بچه های کالس دوم نمره های برابر با بچ

 (.۱۳۸۰فردوسی،)هیچ کدام از آموزش ها را ندیده اندکه 

 رابطه هوش موسیقی با یادگیری ریاضی

نگام یادگیری ریاضی،حل مسئله و تمرکز بر مباحث ریاضی از یک موسیقی به دانش آموزان اجازه دهیم اگر دوست دارند ه

 درس متمرکز شوند.پس زمینه استفاده کنند.موسیقی به آنها آرامش میدهد و کمک می کند بیشتر روی مباحث 

وسیقی و ریاضی دانش آموزان را تشویق کنیم نواختن یک ساز را آغاز کنند و موسقی بیاموزند.تحقیقات زیادی رابطه ی بین م

اصوات و هم نظم .موسیقی سراسر خالقیت و در قالب منظم و ریتمیک است و یک آهنگ را هم از نظر را به اثبات رساندند

  .یادگیری موسیقی بطور غیرمستقیم به درک مفاهیم ریاضی کمک می کند.هجایی می توان به زبان ریاضی ترجمه کرد

 استفاده از موسیقی در آموزش

انواع راه های زیادی برای استفاده از موسیقی پیدا کنند.فضای کالس و یادگیری دانش آموزان آموزگاران میتوانند برای تقویت 

.بعضی معلمان گزارش داده اند رند و فعالیت مغز را کند یا تند می کنندالگوی امواج مغز اثر می گذامشخصی از موسیقی روی 

.انواع مختلف  که مارش های نظامی تاثیر انرژی زا دارندآموزان را آرام و ساکت میکند،در حالی دانش که آهنگ های کالسیک 



و درک آنها از نحوه و الگوهای موسیقایی بیشتر کند تا قدرت شاگردان را برای تحلیل صداها موسیقی باید استفاده شوند 

 یقی می تواند وسیله ای قدرتمند موسببرد. ترتوسط موسیقی شان را باالارتباط آهنگسازان  برقراری

که به قابل فهم تر کردن هستند زیربنایی مفاهیم سمبل های موسیقی الگوها و درسی مختلف باشد.برای تکمیل زمینه های 

کامل،نصفه و یک نت های که هنگامی که شاگردان ارزش یک ارتباط طبیعی این است برای مثال؛ریاضی کمک می کنند 

 به آنها کسر را یاد بدهیم.چهارم را یاد می گیرند 

اگر دانش رفتار مردم تقویت نماییم.روی احساسات و تاثیرات آهنگ های وطن پرستانه با دیدن ما میتوانیم مطالعه تاریخ را 

 که مردم چطور از ضرب طبل  آموزان یاد بگیرند 

،می توانند از محلی به محل دیگر منتشر کنندتا اطالعات یا اجزای یک فرهنگ را و ترانه های دوره گردی استفاده کرده اند 

،دانش آموزان می توانند تجربه کنند که در یک کالس فیلم سازی یا داستان نویسیفهم بیشتری از ارتباط آنها داشته باشند.

 احساس آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.چطور انواع مختلفی از موسیقی د،وقتی یک فیلم وحشتناک تماشا می کنن

همانگونه که قبال مشکل بود را فراهم می سازند.که یادسپاری آنها،مکانیزم های زیادی برای ذخیره اطالعات وزن و قافیه 

یادآوری همان اطالعات در قالب نوشته موسیقی یا قافیه باشد بسیار راحت تر از یادآوری اطالعاتی که در قالب گفتیم 

 ( ۲۰۰۱)ولف،است

 

نتایج <کی بورد>دوم بو آموزش از طریقنشان میدهد که دانش آموزان کالس (۱۹۹۹،پترسون و شاو)از طرفی مطالعات گرزینو

به که پایه خاص استدالل ریاضی است  زمانی-سازمان یافتگی فضاییئویی در زمینه ویدرا نسبت به برنامه های ریاضی باالتری 

  مانند زبان،یادگیری خواندن،حسابهای ابزاری  مهارتدر تحول می توان به اثربخشی موسیقی همچنین .دست می آورند

 (.۱۳۸۴،نورمحمدیاشاره نمود)دیداری -مهارت های حرکتیکردن و انواع خاصی از استدالل و خالقیت 

.موسیقی (۲۰۰۰توالی شنیداری کمک می کند)پیکا،به تحول تمیز که گوش دادن و یا آموزش موسیقی پیکا عنوان می دارد 

همچنین موسیقی پتانسیلی می گردد که افراد را درگیر کرده ،پرخاشگری و دیگر رفتارها سبب کاهش رفتارهای خودتخریبی

 مهرت های ارتباطی مراجعین می باشد.برای بهبود 

آزمون خالقیت تورنس افزایش امتیاز در همراه موسیقی سبب  دریافتند که آموزش حرکات موزون(۱۹۹۲موهانتی و هجمدی)

 میشود.

نقش عمده ای اجتماعی و تحصیلی بسیاری از مهارت های که موسیقی در تقویت تعداد تحقیقات همچنان نشان میدهد 

 (.۱۹۹۳)داولینگ،می آید بوجودو درنتیجه یادگیری پایدار ،حافظه فرایندی بدن را تقویت می کند مطمئنا موسیقیدارد.

بر پیشرفت شرکت در فعالیت های ورزشی تاثیر آموزش موسیقی و )عنوانکلوتز تحت تحقیقی توسط اشنایدر و  ۲۰۰۰در سال

 در ریاضی و زبان برخوردار بودند.از عملکرد بهتری و نتایج نشان داد که گروه آموزشی موسیقی تحصیلی(انجام گرفت 

 در موسسه عصب شناختی مونترال می گوید:رابرت زاتور روانشناس عصب شناختی 

از به نظر جاستین سرجنت تمام مغز درگیر می شود گوش می دهید به یک قطعه واقعی موسیقی  ما)شک ندارم که وقتی ش

 نت های موسیقی هر دو طرف مغز را درگیر می کند. همین مؤسسه خواندن 

 :در بررسی اثر موسیقی بر حافظه می گوید (۱۳۹۶)شفیعی،



 .موسیقی بر حافظه اثر تسهیل کننده داد-۱

 .دیداری اثر بیشتری دارددر مقایسه با حافظه موسیقی با کالم بر حافظه کالمی -۲

 . )کالمی و دیداری(اثر بیشتری دارددر هر نوع حافظهبر یادآوری مواد غمگین موسیقی غمگین -۳

 دارد.غیرکالمی شاد اثر بیشتری با مواد مواد کالمی شاد در مقایسه بر یادآوری  موسیقی با کالم شاد-۴

 مواد غیرکالمی شاد اثر بیشتری دارد.غمگین در مقایسه با  بر یادآوری مواد غیرکالمیموسیقی بی کالم -۵

 مواد کالمی غمگین اثر بیشتری دارد.مواد کالمی شاد در مقایسه با  موسیقی با کالم شاد بر یادآوری-۶

که به گزارش نمود گروهی از دانش آموزان کالج  جلب کرد و این زمانی بود که ویتوجه جهانی را به خود  ۱۹۹۳شاو در

او به همراه یکی از دانشجویان ری را نشان داده اند.بهافزایش هوش  ماژور گوش کرده بودند موقتأ  Dموتزارت درسنوات پیانو 

طبق الگوهای مغزی استفاده نمود.ریاضی موزیکال با اشاره به را اختراع نمود و آن را برای فارغالتحصیل،یک مدل کامپیوتر 

و سپس ساله  ۳روی مغز کودکان سپس نتایج موسیقی موتزرات(نه کالسیک تجربی )وی در آغاز روی موسیقی گزارش 

 آزمون شدند برای بعد از اینکه سه گروه از دانشجویان کالج دانشجویان کالج را آزمون کرد.

که وقتی دوباره آزمون شدند آنها گروه سوم سکوت.نوای آرامش یابی و ارائه شد،برای گروه دیگر  یک گروه موسیقی موتزرات 

از دقیقه این اثر  ۵که بعد ازافزایش یافته بود درحالی نمره  ۹شان حدود کرده بودند سطح هوشی به موسیقی موتزرات گوش 

که در حال حاضر در ریاضیات را درست کرد،پیانو برای بهبود یادگیری کامپیوتری و آموزش کی بورد  یک برنامهبین رفت.

 امریکن موزیک تودی(.ارائه میشود)کودکستان 

 نتیجه گیری  

 مشکالت استفاده کرد.از راهبردهای گوناگون برای حل میتوان با اختالل در یادگیری ریاضی دانش آموزان 

و راهبردهایی که بتواند و گیجگاهی ابزار  در یادگیری به ویژه لوب های پس سری،آهیانه ایبا توجه به نقش دو نیمکره مغزی 

نیز شنیداری و -ادراک بیناییاین لوب ها مسئولیت پردازش و مهم است.و تقویت داده کارکرد این لوب ها را افزایش داده 

موسیقی هنری از جمله موسیقی می تواند آن را تقویت کند.حل مسئله را بر عهده دارند و ابزار محاسبه عددی و فرایند های 

و کارکردهایی چون مکانیزم یادگیری تحت الشعاع قرار گرفته موسیقی در مغز  و با ادراکدارای ریتم و نظم خاصی است 

 بهبود پیدا می کند.تقویت شده و فرایند یادگیری ریاضی که با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارند حافظه و ادراک 

که استفاده از موسیقی را در و آموزش توصیه کرد به معلمین و کارشناسان توانبخشی با توجه به اهمیت این مسئله میتوان 

 راهبردهای آموزشی مدنظر قرار دهند.و در کنار دیگر دانش آموزان با اختالل در یادگیری ریاضی برنامه های آموزشی 
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