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های ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت-های آموزشیتأثیر بازی

 آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضیریاضی دانش
 

 شناسی تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایرانروانگروه استادیار  لیال ذوقی

  

 علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه تربیت بدنی و  ابوالفضل گودرزی  

  

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی، تهران، ایران کارشناسی ارشد روان نژاد مریم رجبی 

  

 

 چکیده
بازی اثربخشی  بررسی  پژوهش،  این  انجام  از  آموزشی هدف  مهارت -های  بر  ریتمیک  حرکات  و  های  ورزشی 

آموزان دختر دارای اختالل یادگیری ریاضی اول دبستان بود. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی بود. ریاضی دانش

تمامی دانش ابتدایی دچار اختالل  جامعه آماری شامل  اول  پایه  یادگیری ریاضی منطقه کهریزک  آموزان دختر 

نفره آزمایش و   15ای به دو گروه ای چندمرحلهعنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی خوشه نفر به  30تهران بود که 

  10ها از آزمون هوش وکسلر استفاده شد. گروه آزمایش به مدت  سازی گروهکنترل تقسیم شدند. برای یکسان 

ورزشی و حرکات ریتمیک شرکت کردند. از هر دو گروه قبل و بعد از -موزشی های آای در بازیدقیقه   60جلسه  

مت جهت تعیین میزان اختالل یادگیری اخذ شد. پس از تحلیل نتایج با اجرای مداخله، آزمون ریاضی ایران کی 

ندگان در  کنهای ریاضی شرکت های آنکوا و مانکوا نتایج نشان داد؛ میزان یادگیری مهارتآمار توصیفی و آزمون

تفاوت معناداری وجود    05/0ورزشی، در سطح  -های آموزشی پژوهش بین گروه آزمایش و کنترل پس از بازی

آموزان های ریاضی درک مفاهیم اساسی )محتوا(، عملیات و کاربرد )حل مسئله( دانشدارد. همچنین بین مهارت

 
 نویسنده مسئول  :Leila.zoghi@yahoo.com 
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آزم گروه  دو  بین  ریاضی  یادگیری  اختالل  دارای  دبستان  اول  بازی دختر  از  پس  کنترل  و  آموزشی ایش  - های 

معناداری  05/0ورزشی، در سطح   نتیجه می وجود داشت تفاوت  بهبود گروه  . در  و  تغییرات  اذعان داشت  توان 

های  ورزشی بوده است؛ بنابراین از بازی-های آموزشی آزمایش نسبت به گروه کنترل، ناشی از شرکت در بازی

عنوان یک روش غیرتهاجمی و غیر دارویی که تأثیر مثبتی در  وان بهتورزشی و تمرینات ریتمیک می -آموزشی 

 کاهش اختالل یادگیری کودکان دارد، برای اصالح و درمان کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی بهره برد. 

 ورزشی. -های آموزشی اختالل یادگیری ریاضی، مهارت ریاضی، مفاهیم ریاضیات، بازی: کلیدواژه

 

 مقدمه
شایع  اختالالت از  چالش یادگیری  و  زمین ترین  در  اختالالت  و  روان  ۀبرانگیزترین  شناسی 

چشمآموزش بخش  و  است  مراجعهوپرورش  از  کلینیکگیری  به  روانکنندگان  شناختی،  های 

احمدزاده،   و  صمدی  عابدی،  )شمسی،  هستند  یادگیری  اختالالت  به  مبتال  (  1392کودکان 

( میزان شیوع اختالالت یادگیری در مدارس 1384و رجبی )  که بر اساس گزارش نریمانیطوریبه

آموزان، وجود  درصد است. یکی از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در دانش   13ابتدایی بیش از  

نفس و نفس و عزتاختالالت یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش اعتمادبه

آن تحصیل  میترک  )بیرانوند،  ها  بزرگ  (.1386شود  دیگر،  سویی  ناتوانایی  از  مبتالبه  ساالن 

و   )کاپالن  دارند  قرار  اجتماعی  انطباق  و  اشتغال  در  بیشتری  مشکالت  معرض  در  یادگیری 

 (. 2013 ،2گری ؛ 2001، 1سادوک

اند درصد گزارش کرده  30تا    7/2پژوهشگران میزان شیوع اختالالت یادگیری در ایران را  

 2گیرد و در پسران  آموزی کشور را در برمیرصد جمعیت دانش د  20تا    10طور متوسط  که به

الی   5(. میزان رواج اختالالت ریاضی  1392  برابر دختران شیوع دارد )جلیل آبکنار و عاشوری،

گیری  ( میزان همه2006(. دسوت و گریگور )2015،  شده است )وانگ و تانگبینیدرصد پیش   8

 
1 Kuplan & Sadouce 
2 Geary 
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 درصد گزارش داده است )دسوت و گریگور،  6ان مدرسه  های ریاضی را در کودکاختالل ناتوانی

2006 .) 

های برخورد با  ترین و پرکاربردترین شیوهشناختی و آموزشی یکی از مطمئن مداخالت روان

)دانش  همکارانش  و  شمسی  است.  یادگیری  اختالالت  دارای  فراتحلیل  1392آموزان  در   )

روان مداخالت  بهبود  اثربخشی  بر  آموزشی  و  دانش شناختی  تحصیلی  با عملکرد  آموزان 

بندی شده بود،  پژوهش استاندارد در این حوزه جمع  22های یادگیری ریاضی که از نتایج  ناتوانی

انداز میزان  دادند  روان  ۀگزارش  مداخالت  تحصیلی اثر  عملکرد  بهبود  بر  مختلف  شناختی 

حد باالی اثربخشی ارزیابی  است که این میزان در    57/0آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی  دانش 

 گردد.می

توان از آن برای کمک و یادگیری  های آموزشی موردعالقه کودکان که مییکی از روش

)کالرک  است  بازی  کرد،  استفاده  زمین2006،  1کودکان  بازی  و    ۀ(.  کودکان  توجه  افزایش 

آن بیشتر  میدرگیرشدن  فراهم  را  درسی  تکالیف  در  فتحها  و  )قرایی  (.  36:1392ی،  آبادکند 

آموزان از نظریه  توان از بازی برای آموزش درک مفهومی دانش اند که میمطالعات نشان داده

(. تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی  2014  ،2انتخاب طبیعی استفاده کرد )هیرو، کاسیلو و منجلوت 

و و از سوی  سکودکان و ارتباط بین بازی و توانایی خواندن و ریاضیات در بین کودکان از یک

های مزاحم شنیداری و کمک به توجه انتخابی در حین  دیگر توانایی شناسایی و حذف محرک

به بیش یادگیری  را  بازی  درمانی  و  آموزشی  جنبه  بازی،  میوسیله  مشخص  سازد؛  ازپیش 

درمانی رویکردی با ساختار و مبتنی بر نظریه درمان بوده که فرایندهای یادگیری و ارتباط  بازی

وسیله بازی در راستای  ( و آموزش به1391کند )تبریزی،  ریزی مییعی و بهنجار کودک را پایهطب 

)آموزش است  طبیعی کودکان  کلمبیا،  فطرت  بریتیش  ایالت  راه2011وپرورش  از  یکی  های  (. 

 
1. Clark 
2. Herrero, Castillo & Monjelut 



 بهار   |  59شماره |  1400سال |تربیتی  شناسی روان  |378

های ورزشی است. با تلفیق این دو عالوه بر ها برای آموزش تلفیق بازی و فعالیتاستفاده از بازی

 ها نیز کمک کرد.توان به آموزش شناختی آنحرکتی کودکان می  هایها و مهارتسعه تواناییتو

می ورزشی  و  بدنی  مویرگیفعالیت  رشد  افزایش  با  خون، تواند  جریان  مغزی،  های 

سلولاکسیژن به  سلولرسانی  رشد  و  مغز  و  های  یادگیری  )مرکز  هیپوکامپ  در  عصبی  های 

های عصبی، توسعه اتصاالت عصبی، تراکم شبکه عصبی  دهندهقالعملکرد شناختی(، سطوح انت

می سبب  تغییرات  این  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  مغز  فیزیولوژی  مغز،  بافت  حجم  تا  و  شود 

عملکردهای شناختی از جمله توجه، پردازش اطالعات، ذخیره و بازیابی اطالعات، افزایش عاطفه  

طور خاص عملکرد  توان گفت عملکرد شناختی و بهمثبت، کاهش هوش و درد بهبود یابد. می

(. این در حالی است که  2013یابد )کریستوفر،  اجرایی از طریق فعالیت بدنی هوازی افزایش می

فعالیت به  پرداختن  در  یادگیری  اختالالت  دارای  دارند کودکان  کمتری  تمایل  ورزشی  های 

 (. 1388)سعدی، 

محمودی  پژوهش  همکاران  نتایج  اختالل  1395)  و  به  مبتال  که کودکان  است  آن  بیانگر   )

تری  های پایین گرایی بیشتر و نمرهثباتی هیجانی و منفییادگیری در مقایسه با کودکان عادی بی

اند،  کنند و همچنین پژوهشگران دیگر گزارش دادهرا در استفاده از راهبرد تنظیم هیجان کسب می

درپی و سطوح پایین انتظارات از  های پیاختالل یادگیری به دلیل شکستآموزان مبتال به  دانش 

کنند )عالیی خرایم، نریمانی و عالیی  خود، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی را تجربه می

های آغازین  (. تمرکز روی مشکالت ریاضی کودکان قبل از مدرسه و در سال85:1391خرایم،  

این نظر حائز اهمیت   این سنین دارای مشکالت در یادگیری آن از  است که کودکانی که در 

معموالً در سال با مشکالتی روبریاضی هستند،  شوند، همچنین در  رو میههای تحصیل مدرسه 

 (. 2013سالی قرار دارند )گری، سوادی ریاضی در بزرگبی خطر

دا تأکید  یادگیری  اختالالت  بهبود  بر  بازی  مثبت  تأثیر  به  تفتی،  پژوهشگران  )اخوان  رند 

(. همچنین در نتایج پژوهش بیگلری و 1395،  و همکاران  یر؛ بیگل1396جزی و هاشمی،  رباط
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( آمده است، آموزش حل مسئله ریاضی  1395زاده )فر، رضایی و عبدالحسین بیگلری، محمدی

ؤثر بوده  آموزان مبتال به اختالل یادگیری ممبتنی بر بازی برای یادگیری حل مسئله و توجه دانش 

های ورزشی در بهبود نواقص و مشکالت ناشی از اختالل  است. پژوهشگران به اثربخشی فعالیت

؛ 1395؛ مسعودی و همکاران،  1392 اند )قربانپور و همکاران،آموزان تأکید کردهیادگیری دانش 

همکاران،  و  اسماعیل1393 عابدی  راستا  همین  در  )(؛  پاکدامن  و  گزارش  1395پور  دادند، ( 

آموزان دارای اختالل یادگیری  حرکتی بر عملکرد شناختی دانش -های ادراکی آموزش مهارت

 تأثیر مثبت دارد. 

( در مطالعه خود تحت عنوان بررسی موانع  2018)  و مورای  1کنزی، مورایدر همین راستا مک

ها  به این یافته  ،اهفعالیت فیزیکی در افراد دارای ناتوانی یادگیری و تشویق سطح فعالیت در آن

یادگیری ناتوانی  دارای  افراد  که  یافتند  و    ،دست  کمتر  روانی  و  بدنی  سالمتی جسمی  فعالیت 

های جسمانی باعث افزایش  کنند و شرکت در فعالیتهمساالن تجربه مینسبت  به    نیز   کمتری را

خود در رابطه    های( در بررسی2017)  2ها شده است. آکامکا و یلدریم سالمت جسمی و روانی آن

پیشرفت کودکان و پیش  با  باز  در فضای  یادگیری کودکان،  نتیجه رسیدند که  این  به  دبستانی 

های  ها باعث بهبود مهارتهای حرکتی افزایش یافته و همچنین این نوع فعالیتهمراه با فعالیت

و همکاران    3عاطفی و حرکتی کودکان خواهد شد. همچنین رابرتسون   - شناختی، زبانی، اجتماعی

بدنی در کاهش ناتوانی ذهنی در نوجوانان و جوانانی که دارای  دادند، فعالیت  ش( گزار2018)

( نیز در بررسی خود با  2017)و همکاران    4ناتوانی ذهنی خفیف هستند، نقش داشته است. هاتزلر

نوجوانان با محدودیت های فیزیکی در میان  یافته و فعالیتهای سازمانعنوان شرکت در ورزش

یافته  های سازمانهای فیزیکی و ورزشدر عملکرد، به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیت

 
1. MacKenzie & Murray 
2. Akamca & Yildirim 

3. Robertson 
4. Hutzler 



 بهار   |  59شماره |  1400سال |تربیتی  شناسی روان  |380

( در 2017) 1موجب بهبود عملکرد در بین نوجوانان شده است. در همین راستا جارسما و اسمیت 

ر و بهبود توانایی  های بدنی باعث بینش بهت پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که گسترش فعالیت

 افراد معلول شده است. 

کاکوو و  سیوسکا  پیشرفت  2013)  2پتروسکا،  در  بازی  نقش  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )

پیش  بازیکودکان  دادند؛  نشان  توانایی صحبت  دبستانی  به رشد فکری و سالمتی کودکان،  ها 

سینثیا،  کند.  مک میها کسازی تخیل، افزایش دقت و اجتماعی شدن آنکردن، کنجکاوی، غنی

های  و ریتمیک حرکات و بازی  به دلیل جنبه نشاط( نیز گزارش دادند،  2020)  3ول و مولسکول

از مفاهیم و مضامین آموزشی   بودن این حرکات با موسیقی، کودکان، بسیاری  موزون و نیز توأم

حرکت انجام  ضمن  را  شناختی  میو  فعالیتها  مو  هایآموزند.  و  ریتمیک  در  حرکتی  زیکال 

به توجه  رفتار  جدول  افزایش  یادآوری  تحصیلیتکلیف،  اطالعات  و  دارای    ضرب  کودکان 

 مشکالت یادگیری مفید هستند.

های  از سویی دیگر کودکان با مشکل یادگیری نسبت به همساالنشان تمایل کمتری به فعالیت

- ی استقامت قلبی هاکه کودکان دارای اختالالت یادگیری در شاخصطوریجسمانی دارند به

پذیری، استقامت و قدرت اختالف معناداری با کودکان عادی دارند )سعدی، عروقی، انعطاف

ها و مشکالت عدیده دیگر  مدت سبب بروز ناهنجاریتواند در طوالنی( که این مهم می1388

ود  های ورزشی در بهب ناشی از فقر حرکتی گردد. از سوی دیگر پژوهشگران به اثربخشی فعالیت

اند؛ در همین راستا قربان آموزان تأکید کرده نواقص و مشکالت ناشی از اختالل یادگیری دانش 

( و حسینی  رحمانی  پاکدامن،  ایروبیک  1392پور،  ریتمیک  آموزش حرکات  دادند  گزارش   )

آموزان مبتالبه اختالل یادگیری در مقطع ابتدایی را  مدت و شنیداری دانش تواند حافظه کوتاهمی

( بیانگر تأثیر مثبت تمرینات  1395جو )السالم و ثاقبهای مسعودی، ثقهود بخشد. همچنین یافتهبهب 

 
1. Jaarsma & Smith 
2. Petrovska, Sivevskaa & Cackov 
3. Cynthia, Colwell & Mulless 
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عنوان  توان از آن بهایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری بود که می

، عنوان یک مداخله مفید استفاده کرد و عابدییک روش مطلوب غیرتهاجمی و غیر دارویی به

های یادگیری  ( بر اثربخشی تمرینات ایروبیک بر بهبود برخی ناتوانایی1393کاظمی و شوشتری )

پ گزارش  اساس  بر  کردند.  تأکید  پیشرفت ژکودکان  و  کودکان  شناختی  عملکرد  وهشگران 

 (. 2013، 1ها با فعالیت بدنی و سطح آمادگی جسمانی ارتباط دارد )کریستوفر تحصیلی آن

قابلضرورت   منظر  سه  از  حاضر  پژوهش  اولانجام  است.  بین  بررسی  موجود  شکاف  تعیین 

کاربردهای احتمالی نتایج پژوهش و سوم جنبه بدیع بودن و استفاده از    دوم ،  های موجودپژوهش 

ها.  نوین در تلفیق دو مقوله توسعه فعالیت ورزشی کودکان و بهبود مشکالت یادگیری آن  ۀ شیو

پژوهش  اناکثر  بازی  ،شدهجامهای  مداخالت  اثربخشی  بررسی  حرکات  به  انجام  یا  و  درمانی 

ایروبیک به به اهمیت باالی هر دو موضوع صورت جداگانه پرداختهورزشی و  با توجه  اما  اند؛ 

داخله  زمان هر دو ماختالالت یادگیری و فقر حرکتی در کودکان، انجام پژوهشی مستقل که هم

گیر  آید. همچنین با توجه به رشد چشممهم و اثرگذار را بررسی کند، الزم و ضروری به نظر می

به یادگیری  اختالالت  انواع  دانش بروز  بین  ریاضی  یادگیری  اختالل  پیش ویژه  بینی  آموزان، 

و یا  وپرورش، بهزیستی  شناسان، مشاوران، مربیان، معلمان و درمانگران در آموزشگردد روانمی

ها با مشکالت اختالل یادگیری مواجه هستند، از نتایج این پژوهش  حتی والدینی که کودکان آن

آموزان  های مداخالت غیرتهاجمی اقدام به رفع مشکالت دانش های مشابه که به شیوهو پژوهش 

ی  هاحلاند؛ برای کمک به این دسته از کودکان این مرزوبوم راهدارای اختالل یادگیری کرده

های آن برای تری را گزینش و اجرا نمایند. از سوی دیگر زندگی شهرنشینی و محدودیتمناسب

تحرکی  پرداختن آزادانه کودکان به بازی و فعالیت بدنی پرتحرک و سبک زندگی همراه با بی

ها، سبب بروز فقر حرکتی بسیاری از کودکان گردیده است. این مقوله سبب بروز بسیاری  خانواده

زمان به دو مقوله اختالالت گردد. لذا توجه همها میهای جسمی و روانی برای آنناهنجاریاز  

 
1. Christopher 
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سازان این مرزوبوم هستند، های ورزشی برای کودکان که آیندهیادگیری و پرداختن به فعالیت

زمان بازی با هدف یادگیری و توسعه و تقویت فاکتورهای  یابد. تلفیق همازپیش ضرورت میبیش 

مهارتآما برخی  توسعه  و  جسمانی  میدگی  هم  کودکان،  در  حرکتی  بهبود  های  سبب  تواند 

آموزان شود و هم سبب کاهش فقر حرکتی و توسعه برخی  اختالالت یادگیری ریاضی در دانش 

 ها گردد.های حرکتی آنفاکتورهای آمادگی جسمانی و توانایی

مثبت بازی بر بهبود اختالالت یادگیری از    شناختی و تأثیر بنابراین تأثیر مثبت مداخالت روان 

های ورزشی بر کاهش اختالالت یادگیری از سوی دیگر، ما را بر سو و اثرات مثبت فعالیتیک

زمان دو مقوله بازی به همراه انجام  آن داشت تا در پی پاسخ به این سؤال باشیم که اثربخشی هم

برای کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی،  شناختی  عنوان مداخله روانهای ورزشی بهفعالیت

بازی اثربخشی  تعیین  پژوهش  این  انجام  از  هدف  لذا  است؟  آموزشی چگونه  بر -های  ورزشی 

 آموزان دختر دارای اختالل یادگیری ریاضی اول دبستان است.های ریاضی دانش مهارت

 

 روش 

بود.    آزمایش و گواهگروه  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع، شبه آزمایشی با  

آموزش پژوهش  این  تمامی  قلمرو  شامل  آماری  جامعه  بود.  تهران  کهریزک  منطقه  وپرورش 

در منطقه    97-96آموزان دختر اول دبستان دارای اختالل یادگیری ریاضی در سال تحصیلی  دانش 

ه شد که بر نفر برای هر گروه در نظر گرفت   15. حجم نمونه در این پژوهش  کهریزک تهران بود

ای بود. ابتدا از  تصادفی خوشه  ۀ روش تعیین نمونه به شیواساس فرمول کوکران محاسبه گردید.  

مدرسه ابتدایی نوبت اول دخترانه منطقه کهریزک تهران )شهرهای باقرشهر و کهریزک(،    13بین  

صورت تصادفی  صورت تصادفی انتخاب شدند؛ سپس از هر مدرسه یک کالس بهمدرسه به  7

پس ا شد.  دانش نتخاب  کالسازآن  معلم  توسط  که  در  آموزانی  اختالل  داشتن  به  مشکوک  ها 

مت که توسط  یادگیری ریاضی بودند، توسط آزمون استاندارد سنجش اختالل یادگیری ایران کی



 383  |ذوقی و همکاران 

نفر بر اساس نمره آزمون سنجش اختالل یادگیری    42پژوهشگر انجام گرفت، غربال شدند. تعداد  

های  سازی گروهآموزان مذکور آزمون هوش وکسلر جهت همسانسپس از دانش   شناسایی شدند.

نفر به دلیل پایین بودن سطح نمره   6آماری پژوهش )گروه آزمایش و گواه( اخذ گردید. تعداد  

ازآن، پس از اطمینان از اینکه از حد نرمال در آزمون هوش، از پژوهش کنار گذاشته شدند. پس 

پژوهش شرکت در  نمیهیچ  کنندگان  مصرف  رفتاری  اختالالت  خاص  داروی  کنند، گونه 

مانده( به همراه معرفی روش انجام کار  نفر باقی  36نامه شرکت در پژوهش برای والدین )رضایت

نفر حاضر به شرکت در پژوهش شدند که با توجه به   30و اهداف آن ارسال گردید. از این بین، 

پژوهش که شبه آزمایش از گروههدف تحقیق و روش  برای هر یک  های آزمایش و ی است، 

نامه  صورت تصادفی ساده در این دو گروه تقسیم شدند. سپس با کسب رضایتنفر به 15کنترل، 

شده جهت شرکت در پژوهش از هر دو گروه با استفاده  آموزان شناساییمکتوب از والدین دانش 

کی ایران  ریاضی  یادگیری  میزان  آزمون  پیش از  در  آزمون  مت  آزمایش  گروه  آمد.  عمل  به 

چهارشنبه(   و  دوشنبه  )شنبه،  جلسه  سه  هفته  هر  در  و  )بعدازظهرها(  کالس  از  خارج  ساعات 

مهارتیک تمرین  به  بازیساعته  از  استفاده  با  ریاضی  پایه  و  های  ساخته  محقق  آموزشی  های 

حیاط یکی از زمان انجام مداخالت به مدت ده جلسه بود و در  حرکات ریتمیک پرداخت. مدت

حیات مدرسه، زمین صاف و بدون موانع خطرناک،   ۀ)انداز  لآه مدارس منتخب که شرایط اید

ها داشت، انجام شد. گروه آموزان منتخب( برای بازی بچهنزدیکی به محل زندگی بیشتر دانش 

ستفاده  آزمون با ا ازآن، از هر دو گروه پس ای را دریافت نکرد. پس گواه هیچ آموزش و مداخله

آزمون  آزمون و پس مت اخذ شد. در واقع با احتساب جلسات پیش از آزمون ریاضی ایران کی

 جلسه به طول انجامید. 12)جلسات ابتدایی و انتهایی( پروتکل مداخله 

شامل؛   تمرین  جلسه  کردن.    10هر  گرم  گروه  10دقیقه  و  بازی  آموزش  بندی دقیقه 

دقیقه سرد کردن بود. شرح   5های آموزشی و حرکات ریتمیک و  بازیدقیقه    35آموزان.  دانش 

بازی  1ها در جدول  جامع تمامی بازی ها به جهت تشابه و همچنین نزدیکی  آمده است. برخی 



 بهار  | 59شماره | 1400سال |تربیتی  شناسی روان  |384

آموزان تکرار یا در یک روز اهداف و همچنین رعایت تنوع در تمرینات و حفظ انگیزه دانش 

آموزان قباًل مطالب  ن الزم به ذکر است که تمامی دانش گردید. همچنیبیش از دو بازی اجرا می

آموزان دریافت کرده  تئوری و توضیحات الزم را توسط آموزگار کالس به همراه سایر دانش 

بازی است  ذکر  به  الزم  همچنین  میبودند.  نظر  مورد  مهارتهای  توسعه  بنیادی  بایست  های 

لذا   ؛شدندسنی در نظر گرفته می  ۀین بازکودکان و در راستای اهداف حرکتی تعیین شده در ا

مهارت از  مسیرها و جهتبیشتر  بنیادی دویدن در  لی کردن،  های مختلف، لیها و سرعتهای 

 ها استفاده گردید. ریزی بازیجهیدن، پرتاب کردن و مانند آن در طرح

اطالعات برای   گردآوری  کودکان   ابزار  وکسلر  هوش  آزمون  ویرایش  سومین  برای   1از 

های آماری استفاده شد. این  سازی گروه کنندگان در پژوهش جهت همسانارزیابی هوش شرکت

مورد تجدیدنظر کلی قرار داد. پس    1974توسعه داد و در سال    1949مقیاس را وکسلر در سال  

نام برای کودکان  تجدیدنظر شده وکسلر  مقیاس هوش  به  هنجاریابی  گذاری گردید. شمیم  از 

  44/0ن آزمون را در ایران هنجاریابی کرد. اعتبار این آزمون در بازآزمایی در محدوده  ( ای1387)

آزمون  94/0و   همبستگی  از  روایی  تعیین  برای  است.  شده  همبستگی  گزارش  یکدیگر،  با  ها 

بهرها با یکدیگر استفاده شده است. آزمون وکسلر به دو بخش  بهرها و هوشها به هوشآزمون

می تقسیم  دارای شش خرده  گاصلی  )هوش کالمی( که  اول شامل آزمون کالمی  بخش  ردد. 

مقیاس و بخش دوم آزمون عملی یا غیرکالمی )هوش عملی( است که دارای شش خرده آزمون 

خرده مقیاس مکمل یا ذخیره به کار  است. درواقع پنج خرده مقیاس از هرکدام اصلی بوده و یک

آزمونمی خرده  کال رود.  مقیاس  اصلی  شباهتهای  عمومی،  اطالعات  شامل  محاسبه، می  ها، 

تنظیم تصاویر، طراحی   نیز تکمیل تصاویر،  مقیاس عملی  و در  بود  لغات و درک فهم  گنجینه 

محسوب    WISC-Rهای اصلی  ها، الحاق قطعات و رمزگردانی یا نماد عددی جزء آزمونمکعب

ملی جزء خرده آزمون مکمل یا  شوند. فراخنای ارقام از مقیاس کالمی و مازها از مقیاس عمی

 
1. Wecher Intelligence Scale for Children (WISC) 
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ها زیر آموزانی که نمره آزمون آنشوند. بر اساس دستورالعمل آزمون دانش ذخیره محسوب می

 بود از گروه حذف شدند. 90

( ترجمه و هنجاریابی  1976از آزمون ریاضی ایران کی مت )کنولی، ناچی من و پریچت،  

آموزان  تالل یادگیری ریاضی در دانش ( جهت ارزیابی اخ1381توسط محمداسماعیل و هومن ) 

ابزار در سال   این  در   1981استفاده گردید.  و  کندی تجدیدنظر گردید  توسط  در سال  و  تهیه 

صورت انفرادی قابلیت اجرا دارد و برای سنین های مختلف برآورد شده است. این آزمون بهپایه

برآورد شده است و   98/0تا    90/0سالگی مناسب است. اعتبار این آزمون    12قبل از دبستان تا  

انواع روایی و پایایی  1381دارای روایی محتوایی و سازه است. محمد اسماعیل و هومن در سال 

سازی و هنجاریابی  آن را مجدداً در ایران ارزیابی کردند و آن را برای استفاده در کشور بومی

های مختلف تحصیلی گزارش دادند. در پایه  84/0الی    80/0ها اعتبار این آزمون را  کردند. آن 

پژوهشگران زیادی در طول سالیان گذشته از این ابزار استفاده کرده و اعتبار و پایایی آن را تأیید  

 اند. کرده

این آزمون از سه بخش اصلی و سیزده خرده مقیاس فرعی تشکیل شده است که همگی از  

 اهمیت آموزشی یکسانی برخوردارند؛

 سه خرده مقیاس شمارش، اعداد گویا و هندسه. :مفاهیم اساسی ۀحوز

 : با پنج خرده مقیاس جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه ذهنی. عملیات ۀحوز

، تخمین، تحلیل و حل  ، زمان، پولگیریهای اندازهخرده آزمون کاربرد )حل مسئله(: ۀحوز

 مسئله.

کل آزمون یا هر یک از    آموزانی که در نتیجه مت، دانش بر اساس هنجار آزمون ایران کی

عنوان  تر از میانگین نمره اخذ کنند، بهاندازه دو انحراف استاندارد پایین های آن بهخرده مقیاس

 گردند.آموزان مبتالبه اختالل یادگیری ریاضی شناسایی میدانش 
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داده  تحلیل  و  تجزیه  بیان  ها  جهت  برای  استاندارد(  انحراف  و  )میانگین  توصیفی  آمار  از 

کنندگان در پژوهش. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای ارزیابی نرمال  های شرکتویژگی

داده آزمون  بودن  و  اصلی  فرضیه  آزمون  برای  متغیره  تک  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  و  ها 

 های فرعی پژوهش استفاده شد.کوواریانس چند متغیره برای آزمون فرضیه

 
 ده در مداخله تمرینیهای اجرا ش. پروتکل فعالیت 1جدول  

بازی و گروه  10دقیقه گرم کردن؛    10ای شامل؛  دقیقه  60هر جلسه تمرین   آموزان تا  بندی دانشدقیقه آموزش 

های آموزشی  دقیقه بازی  35اند.  آموزان کامالً با بازی آشنا شدهدرصد دانش  85که اطمینان حاصل شود حداقل  وقتی

 دقیقه سرد کردن. 5های بنیادی گروه سنی(؛ هارتو حرکات ریتمیک )در راستای توسعه م 

ف
ردی

هدف   نام بازی  

 شناختی 

  -هدف روانی

 حرکتی 

هدف  

 عاطفی 

 مالحظات  ورزشیفعالیت زمان

اعداد را مرتب   1

 کن

شناسایی 

اعداد  

رقمی و  تک

ها و  توالی آن

آشنایی با  

نوشتاری  

 ها آن

افزایش  

استقامت 

عروقی -قلبی

افزایش  

 تمرکز.

نظم،  رعایت 

احترام به  

قوانین.  

تمرین 

استقامت و  

استمرار در 

 تمرین

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

یورتمه و ... 

همراه با  

 موزیک

 

ها را  توپ 2

 جمع کن

آشنایی با  

مفهوم جمع و  

اجرای جمع  

اعداد  

 رقمی تک

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

استقامت و  

قدرت 

 عضالنی.

احترام به  

قوانین بازی. 

کار  تمرین 

 گروهی. 

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

جفت زدن و ... 

همراه با  

 موزیک
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چه کسی  3

بیشتر توپ  

 جمع کرده

آشنایی  

 تر و کوچک

تر و  بزرگ

مقایسه اعداد  

 رقمی تک

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

چابکی.  

سرعت.  

 تعادل 

احترام به  

قوانین.  

تمرین 

استقامت و  

استمرار در 

تمرین. 

 همکاری

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

جفت زدن و ... 

همراه با  

 موزیک

 

چندتا توپ   4

 کردی جمع

آشنایی با  

مفهوم جمع  

چند عدد  

 رقمی تک

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

چابکی.  

 سرعت. 

احترام به  

قوانین؛ و  

 کار گروهی. 

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

جفت زدن و ... 

همراه با  

 موزیک

 

خراب کن،   5

 درست کن.

آشنایی با  

مفهوم تفریق 

اعداد  

 رقمی تک

سرعت.  

چابکی.  

آمادگی  

 عضالنی.

استقامت و  

استمرار در 

تمرین. 

شادی و  

 نشاط.

1 

 ساعت 

لی زدن. همراه 

 با موزیک شاد 

 

خراب کن،   6

 درست کن

آشنایی با  

مفهوم 

 ها نامساوی

سرعت.  

چابکی.  

آمادگی  

 عضالنی

استقامت و  

استمرار در 

تمرین. 

شادی و  

 نشاط.

1 

 ساعت 

لی زدن. همراه 

 با موزیک شاد 

بازی  مشابه

 6شماره 

جورچین   7

 اعداد 

آشنایی با  

مفهوم اعداد  

و شناخت  

 ها ترتیب آن

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

چابکی.  

 دقت. 

رعایت نظم،  

احترام به  

قوانین.  

کمک به  

 دوستان. 

1 

 ساعت 

لی  دویدن، لی

همراه با  

 موزیک
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جورچین   8

تفریق و  جمع، 

 نامساوی 

تمرین جمع 

و تفریق 

 اعداد 

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

 چابکی. دقت 

نظم و دقت، 

احترام به  

قوانین.  

استمرار در 

 تمرین.

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

جفت زدن و ... 

همراه با  

 موزیک

بازی  مشابه

 7شماره 

ها را پیدا  شکل 9

 کن

آشنایی با  

مفهوم اشکال  

هندسی و  

 پول 

سرعت.  

چابکی.  

 تعادل. 

نظم و  

احترام به  

قوانین.  

استمرار در 

 تمرین.

1 

 ساعت 

دویدن 

انفجاری، یا  

تقلیدی  

حیوانات همراه  

 با موزیک 

 

شکلت را   10

 بساز

آشنایی با  

مفهوم اشکال  

 هندسی 

تعادل.  

چابکی.  

هماهنگی  

عضالنی. 

 افزایش توجه 

رعایت نظم،  

احترام به  

قوانین و کار  

 گروهی 

1 

 ساعت 

ایستادن روی  

زدن. یکپا. لی 

دویدن در 

های جهت

مختلف همراه  

 با موزیک 

 

آشنایی با   هدفت را بزن  11

مفهوم اعداد  

زوج و فرد و  

 پول 

هماهنگی  

دست. -چشم

آمادگی  

عضالنی. 

مهارت 

 پرتاب کردن 

احترام به  

قوانین و  

کمک به  

 دوستان 

1 

 ساعت 

پرتاب کردن  

انواع توپ در  

 فواصل مختلف 

 

روی  برو  12

 شکلت بایست 

آشنایی با  

اعداد زوج و  

فرد و تمرین  

جمع 

چندتایی و  

مقایسه اعداد.  

 پول و زمان 

سرعت.  

چابکی.  

هماهنگی  

 چشم و پاها 

احترام به  

قوانین.  

تمرین 

استقامت و  

استمرار در 

تمرین و 

تالش  

1 

 ساعت 

دویدن 

انفجاری، یا  

تقلیدی  

حیوانات همراه  

 موزیک با 
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 هایافته
دهد. میانگین سن گروه کنندگان در پژوهش را نشان میهای توصیفی شرکتویژگی   2جدول  

و گروه کنترل    9/7آزمایش   به  7/ 89سال  بود.  میانگین سن شرکتسال  در  طورکلی  کنندگان 

ها  بود. همچنین این جدول بیانگر همسان بودن نمونه  39/0سال با انحراف استاندارد    89/7پژوهش  

آزمایش  در آزمون هو این آزمون در گروه  میانگین  است.  میانگین    46/101ش وکسلر    IQو 

بود. نتایج آمار توصیفی بیانگر همگن    6/4با انحراف معیار    101و در کل    53/100گروه کنترل  

 های آزمایش و کنترل است.بودن گروه

 
 کنندگان در پژوهش. آمار توصیفی سن و آزمون هوش وکسلر شرکت 2جدول  

 های آماری گروه

 هوش وکسلر متغیر سن 

 تعداد
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 15 5/4 46/101 47/0 9/7 آزمایش

 15 8/4 53/100 32/0 89/7 کنترل

 30 6/4 101 39/0 89/7 کل

 

بیشتر. توجه  

 به فرامین

عددهایت را   13

 بساز

آشنایی با  

مفهوم اعداد  

دو و  

رقمی. پول  سه

 و زمان 

افزایش  

استقامت 

قلبی عروقی. 

 چابکی. 

رعایت 

قوانین.  

تالش بیشتر  

توجه به  

 فرامین 

1 

 ساعت 

لی،  دویدن، لی

جفت زدن و ... 

همراه با  

 موزیک
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دهد.  مت در هر دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میهای آزمون کیخرده مقیاس  3جدول  

با   26/13آزمون  میانگین گروه آزمایش در پیش مشاهده است،  قابل  3طور که در جدول  همان

بود. میانگین گروه آزمایش پس    24/1با انحراف معیار    86/12و گروه کنترل    3/1انحراف معیار  

در گروه    بود ولی  98/0با انحراف معیار    6/16ورزشی( برابر    هایاز دریافت مداخله )اجرای بازی

 86/13مت )متغیر وابسته(  یانگین آزمون ریاضی کیای دریافت نکرده بود مکنترل که هیچ مداخله

 حاصل شد. 24/1با انحراف استاندارد 

 
 های آن. مت و خرده مقیاس. میانگین و انحراف معیار آزمون کی 3جدول  

 ها گروه

 آزمون پس آزمون پیش
شاخص  

 آماری 
کل 

 آزمون 
 کارکرد عملیات  مفاهیم 

کل 

 آزمون 
 کارکرد عملیات  مفاهیم 

گروه 

 آزمایش 

 میانگین  86/15 73/16 00/17 6/16 73/11 33/13 33/14 26/13

3/1 17/1 67/1 75/1 98/0 75/0 79/0 3/1 
انحراف  

 استاندارد 

گروه 

 کنترل 

 میانگین  23/14 33/15 8/15 87/13 4/11 23/13 33/14 86/12

24/1 21/1 5/1 69/1 24/1 49/1 78/1 2/2 
انحراف  

 استاندارد 

 

کارکرد  مت که عبارت بودند از مفاهیم، عملیات و  کی  آزمونپیش   هایمیانگین خرده مقیاس

به دست آمد و در گروه کنترل   11/ 73و    33/13،  33/14)حل مسئله( در گروه آزمایش به ترتیب  

مت در گروه آزمایش آزمون کیها در پس بود. این خرده مقیاس  11/ 4و    13/ 23،  33/14به ترتیب  

 86/15و در خرده مقیاس کارکرد    73/16، در خرده مقیاس عملیات  17مقیاس مفاهیم    در خرده

  1  شکل  به دست آمدند.  23/14و    15/ 33،  8/15حاصل شد، این نتایج در گروه کنترل به ترتیب  
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دانش  ریاضی  یادگیری  بر اختالل  مستقل(  )متغیر  مداخله  اثر  اول دبستان  تغییرات  آموزان دختر 

 دهد.را نشان می)متغیر وابسته(  

 
 مت در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از اجرای مداخله . تغییرات نمره آزمون کی 1 شکل

 
 

ها، نرمال بودن نمرات، برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس عالوه بر مستقل بودن گروه 

جمع همچنین  و  کنترل  و  آزمایش  گروه  ترکیب  تصادفی  مقیاس  دادهآوری  انتخاب  با  ها 

 ای، الزم است سه شرط زیر حتماً محقق باشد.گیری حداقل فاصلهاندازه

پیش  .1 نمرات  بین  معناداری  تفاوت  )تساوی عدم  آزمایش  و  کنترل  گروه  در  آزمون 

 ها( واریانس 

 آزمون. آزمون و پس وجود رابطه بین نمرات پیش  .2

پیش  .3 نمرات  بین  رابطه  بودن شیب خط  پس برابر  و  )همگنی شیبآ آزمون  خط  زمون 

 رگرسیون(. 

در هر دو گروه بیانگر نرمال بودن    05/0تر از  در سطح معناداری بزرگ  K-Sنتایج آزمون  

دهد و با توجه  نشان می 4طور که جدول آزمون بود. همانآزمون و پس های آماری در پیش داده
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فرض (، پیش 05/0تر از  است )سطح معناداری بزرگ  186/0به سطح معناداری این آزمون که برابر  

 ار است.ها برقرتساوی واریانس 
 

 هافرض تساوی واریانس. آزمون لوین برای بررسی پیش4جدول  

 سطح معناداری  2درجه آزادی 1درجه آزادی Fمیزان

838/1 1 28 186/0 

تر  بود )سطح معناداری بزرگ  45/0آمده از آزمون که برابر  دستبا توجه به سطح معناداری به

آزمون  آزمون و پس خط رگرسیون پیش همگنی شیبفرض توان نتیجه گرفت، پیش ( می 05/0از  

 آمده است. 5برقرار است. جزئیات این نتایج در جدول 
 آزمون آزمون و پس خط رگرسیون پیشفرض همگنی شیب . پیش5جدول   

 سطح معناداری  درجه آزادی  Fمیزان میانگین مربعات  مجموع مربعات 

37/0 37/0 582/0 1 45/0 

با توجه به برقرار بودن شروط استفاده از آزمون کوواریانس، نتایج تحلیل آزمون کوواریانس  

اول   آموزان  دانش  ریاضی  یادگیری  اختالل  بر  مستقل  متغیر  مداخله  اثربخشی  در  متغیره  تک 

معنادار است   001/0و با سطح معناداری   97/71آزمون    Fآمده است. میزان    6ابتدایی در جدول  

ر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در میزان پیشرفت در آزمون ایران  که بیانگ

آموزان دختر اول دبستان دارای  های ریاضی دانش بین میزان یادگیری مهارتمت است؛ لذا »کی
گروه   دو  در  ریاضی،  یادگیری  کنترلاختالل  و  بازی  آزمایش  از  تفاوت  پس  آموزشی،  های 

درصد این تغییرات    72توان گفت  با در نظر گرفتن مجذور اتا حاصله می  که  معناداری وجود دارد« 

 ورزشی بوده است.-های آموزشی یا بهبود، ناشی از تمرینات و بازی

 

 



 393  |ذوقی و همکاران 

تالل یادگیری ورزشی بر اخ -های آموزشی. نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره در اثربخشی بازی 6جدول  

 ریاضی 

 منبع تغییر
مجموع  

 مربعات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مربعات 
 Fمیزان

سطح  

 معناداری 

مجذور  

 اتا
 توان 

 438/18 1 041/45 متغیر همراه 
466/2

9 
001/0 522/0 

999/

0 

 041/45 1 041/45 گروه
979/7

1 
001/0 727/0 1 

     626/0 27 895/16 خطا

       367/91 مجموع 

 

ابتدا شرایط الزم استفاده از آن   برای استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره الزم است 

نتایج   7ها بود. جدول  ها در تمامی گروه بیانگر نرمال بودن داده  K-Sبررسی گردد. نتایج آزمون  

م  خصوص  در  لوین  میهآزمون  نشان  را  کوواریانس  آزمون  از  استفاده  شرایط  بودن  دهد.  یا 

میطهمان نشان  فوق  جدول  که  خرده ور  در  آزمون  این  معناداری  سطح  به  توجه  با  و  دهد 

و    749/0،  59/0مت که به ترتیب برابر  های درک مفاهیم، عملیات و کاربرد آزمون کیمقیاس

 ها برقرار است. فرض تساوی واریانس (، پیش 05/0تر از بود )سطح معناداری بزرگ 0/ 976

 
 هافرض تساوی واریانسبرای بررسی پیش. آزمون لوین 7جدول  

 معناداری سطح 2درجه آزادی  1درجه آزادی Fمیزان 

 59/0 28 1 883/3 درک مفاهیم 

 749/0 28 1 104/0 عملیات

 976/0 28 1 001/0 کاربرد 
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دهد. با توجه  آزمون را نشان میآزمون و پس همگنی شیب رگرسیون نمرات پیش   8جدول  

مت که برای مفاهیم، عملیات و  های آزمون کیآمده از خرده مقیاسدستمعناداری بهبه سطح  

توان ( می05/0تر از  بودند )سطح معناداری بزرگ  716/0و    442/0،  515/0کاربرد به ترتیب برابر  

 آزمون برقرار است. آزمون و پس خط رگرسیون پیش فرض همگنی شیبنتیجه گرفت پیش 
 

 آزمون آزمون و پس خط رگرسیون پیشفرض همگنی شیبپیش . 8جدول  

 مجموع مربعات  
میانگین  

 مربعات 
 سطح معناداری  درجه آزادی  Fمیزان

 515/0 2 684/0 716/0 358/0 درک مفاهیم 

 442/0 2 845/0 08/1 54/0 عملیات

 716/0 2 339/0 680/0 34/0 کاربرد 

 

نتایج آزمون کوواریانس چند    9کوواریانس، جدول  با فراهم بودن شرایط استفاده از آزمون  

بازی )مداخله  مستقل  متغیر  اثربخشی  در  آموزشی متغیره  مقیاس  - های  خرده  بر  های  ورزشی( 

نشان    9شماره  که جدول    طوردهد. همانمت )متغیر وابسته( را نشان میآزمون اختالل ریاضی کی

 001/0سطح معناداری  با  842/74اساسی«  مفاهیممقیاس »درک    حاصله در زیر  F  دهد، میزان می

=p    بیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل بود که با توجه به مجذور اتای جدول

درصد تغییرات و بهبود   9/74توان گفت  است، می  0/ 749در زیر مقیاس مفاهیم اساسی که برابر  

ورزشی بوده  -های آموزشی شرکت در بازیدر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، ناشی از  

میزان   حاصل شد که    p=  001/0با سطح معناداری    F=365/73است. در زیر مقیاس »عملیات« 

مت بیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در میزان پیشرفت در آزمون ایران کی

حاصله در زیر مقیاس عملیات،  با عنایت به مقدار مجذور اتای  »عملیات« است؛    در زیر مقیاس

درصد تغییرات و بهبود در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، ناشی از    6/74گفت  توان  می
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بازی در  آموزشیشرکت  میزان  - های  است.  بوده  »کاربرد«    Fورزشی  مقیاس  زیر  در  حاصله 

ش و کنترل در بیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمای  p=  0/ 001با سطح معناداری    71/ 658

با توجه به مقدار مجذور اتای بدست  مت در زیر مقیاس »کاربرد« بوده است لذا آزمون ایران کی

درصد تغییرات و بهبود گروه آزمایش    1/74توان اذعان داشت  آمده در این خرده مقیاس، می

 ورزشی بوده است. -های آموزشی بازینسبت به گروه کنترل، ناشی از شرکت در 
 

های آزمون  ورزشی بر زیر مقیاس  - های آموزشی. نتایج آزمون کوواریانس در اثربخشی بازی 9جدول  

 اختالل یادگیری ریاضی

مجموع   متغیرها 

 مربعات 

میانگین   خطا

 مربعات 

درجه   Fمیزان خطا

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

مجذور  

 اتا

 توان 

درک 

 مفاهیم 

036/38 767/12 036/38 511/0 842/74 1 001/0 749/0 1 

 1 746/0 001/0 1 365/73 631/0 278/46 77/15 278/46 عملیات 

 1 741/0 001/0 1 658/71 95/0 084/68 753/23 084/68 کاربرد 

 

  گیرینتیجه  و  بحث
مقیاسهمان خرده  میانگین  که  کیطور  ایران  آزمون  شرکتهای  داد،  نشان  در  مت  کنندگان 

 23/14آزمون و  در پیش   4/11کاربرد )حل مسئله( با میانگین  پژوهش در خرده مقیاس مهارت  

های شریفی و داودی  ترین نمره را کسب کردند. این نتیجه با نتایج پژوهش آزمون پایین در پس 

ها  ( همخوانی دارد. آن2005( و بارباراسی و همکاران )2201)   1و همکاران   (، موگاسیل1391)

حل   یادگیری  اختالل  یادگیری  شیوع  اختالل  دارای  کودکان  بین  در  ریاضی  )کاربرد(  مسئله 

( همخوانی ندارد؛  1392پور )ریاضی را بیشتر گزارش کردند؛ اما با پژوهش خدادای و موسوی

 
1. Mogasale & et al 
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ها بیشترین شیوع انواع اختالل یادگیری ریاضی در کالس اول ابتدایی را در حیطه عملیات  آن

 گزارش کرده بودند.

بیانگر تفاوت معنادار میزان یادگیری  نتیجه آزمون   آنکوا در آزمون فرضیه اصلی پژوهش، 

آموزان دختر اول دبستان دارای اختالل یادگیری ریاضی، بین دو گروه های ریاضی دانش مهارت

بازی از  پس  کنترل  و  می  هایآزمایش  بنابراین  بود؛  ریتمیک  و حرکات  اذعان آموزشی  توان 

گرو بهبود  و  تغییرات  بازیداشت  در  شرکت  از  ناشی  کنترل،  گروه  به  نسبت  آزمایش  های  ه 

می-آموزشی  است.  بوده  نتیجهورزشی  چنین  بازیتوان  مداخله  که  کرد  آموزشی  گیری  های 

ورزشی بر کاهش میزان اختالل یادگیری ریاضی دختران اول دبستان منطقه کهریزک اثربخش  

های فرعی پژوهش بیانگر وجود تفاوت  رضیهبوده است. همچنین نتیجه آزمون مانکوا در آزمون ف

مت )درک های آزمون ریاضیات کیمعنادار آماری بین گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس

گیری کرد، تغییرات و بهبود گروه  توان نتیجهمفاهیم اساسی، عملیات و کاربرد( بود؛ بنابراین می

بازی در  از شرکت  ناشی  کنترل،  به گروه  نسبت  آموزشی آزمایش  و  -های  است  بوده  ورزشی 

ورزشی بر کاهش میزان اختالل یادگیری ریاضی دختران اول دبستان  -های آموزشیمداخله بازی

های مسعودی و همکاران  منطقه کهریزک اثربخش بوده است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

(1395( همکاران  و  عابدی  موسوی1391(،  و  خدادادی   ،)( قرب1392پور  همکاران  (،  و  انپور 

کول  سینثیا،  (،  2017)  2و یلدریم  1(، آکامکا1391(، دهقانی و همکاران )1392(، درتاج )1392)

( اثربخشی انواع 1395لی و همکاران )ر( همخوانی دارد. در همین راستا بیگ2020)  3ول و مولس 

( نیز در 1392بازی بر آموزش حل مسئله ریاضی را مؤثر گزارش کردند و شمسی و همکاران )

شناختی و آموزشی بر بهبود اختالالت یادگیری ریاضی  فراتحلیل اثربخشی انواع مداخالت روان

 در حد باال گزارش کردند. 57/0دانش آموزان، اثر این مداخالت را با میزان 

 
1. Akamca 

2. Yildirim 
3. Cynthia ,Colwell & Mulless 
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عنوان یک روش  تواند به( گزارش دادند تمرینات ایروبیک می1395مسعودی و همکاران )

یر دارویی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری  غیرتهاجمی و غ 

چونگ  باری  و  هال  گابل  باشد.  فعالیت1993)  1داشته  اثربخشی  چگونگی  در خصوص  های  ( 

آورده یادگیری  افزایش  بر  به  ورزشی  بدن  نیاز  هوازی  موزون  حرکات  و  ورزشی  فعالیت  اند، 

دهد، روی وضعیت رفتاری و عملکرد شناختی افراد با اختالل  می  استفاده از اکسیژن را افزایش

توانایی و  دارد. چمن یادگیری  مثبت  تأثیر  آن  با  توأم  )های  کارشکی  و  غنایی  بین  1390آباد   )

فعالیت به  اختالل پرداختن  دارای  کودکان  عددی  حافظه  کارکرد  و  ریتمیک  ورزشی  های 

(. همچنین قربانپور  1390آباد و کارشکی،  ایی چمن یادگیری خاص رابطه مثبت گزارش دادند )غن 

تواند حافظه  های ورزشی و ریتمیک و بازی می( بیان کردند پرداختن به فعالیت1392و همکاران )

دانش کوتاه و شنیداری  بخشد مدت  بهبود  را  ابتدایی  مقطع  در  یادگیری  اختالل  مبتالبه  آموزان 

ارش پژوهشگران چگونگی عملکرد شناختی و پیشرفت  (. بر اساس گز1392)قربانپور و همکاران،  

بدنی (. فعالیت2013:1بدنی و سطح آمادگی جسمانی ارتباط دارد )کریستوفر،  تحصیلی با فعالیت

می ورزشی  مویرگیو  رشد  افزایش  با  رشد تواند  و  تولید  اکسیژن  خون،  جریان  مغزی،  های 

یادگیری و عملکردسلول انتقال  های عصبی در هیپوکامپ )مرکز  های  دهندهشناختی(، سطوح 

عصبی، توسعه اتصاالت عصبی، تراکم شبکه عصبی و حجم بافت مغز، فیزیولوژی مغز را تحت 

می سبب  تغییرات  این  دهد.  قرار  پردازش  تأثیر  توجه،  جمله  از  شناختی  عملکردهای  تا  شود 

د و  هوش  کاهش  مثبت،  عاطفه  افزایش  اطالعات،  بازیابی  و  ذخیره  یابد. اطالعات،  بهبود  رد 

بهمی و  شناختی  عملکرد  فعالیتتوان گفت  طریق  از  اجرایی  عملکرد  خاص  هوازی  طور  بدنی 

 (.2017و آکامکا و همکاران،  2013یابد )کریستوفر، افزایش می

( اشاره 2002کول ول و مولس )  سینثیا،  گیری پژوهش توان به نتیجهدر تبیین این فرایند می

پژوهش خود، به این نتایج دست یافتند که به دلیل جنبه نشاط و ریتمیک حرکات  ها در  کرد. آن

 
1. Gabel_halle, Halle, Barry Chung 
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های موزون و نیز توأم بودن این حرکات با موسیقی، کودکان، بسیاری از مفاهیم و مضامین  و بازی

حرکت انجام  ضمن  را،  شناختی  و  میآموزشی  فعالیتها  و  آموزند.  ریتمیک  حرکتی  های 

ضرب و اطالعات تحصیلی کودکان ر توجه به تکلیف، یادآوری جدولموزیکال در افزایش رفتا

( هستند  مفید  یادگیری  مشکالت  مولس،  کول  سینثیا،دارای  و  راستا  2002ول  همین  در   .)

انعطافصاحب و  با ورزشنظران عملکرد شناختی  های حرکتی مرتبط  و فعالیت پذیری مغز را 

بخش هستند و کل بدن کودک را درگیر و به او های حرکتی لذتدانند. از آنجا که فعالیتمی

کنند تا توجه و تمرکزش را حفظ کرده و رفتارهای ناشی از تحریک محرک آنی را  کمک می

حرکت فرآیند  در  خالق  روش  این  کند،  بهکنترل  کودک  یگانگی  روی  یک  درمانی  عنوان 

می کمک  و  دارد  تمرکز  استعداد  از  بیشتر  کوارزش،  خود  مفهوم  که  بهکند  که  وسیله  دک 

آسیبشکست مکرر  جنب های  دلیل  به  شود.  درمان  است،  و    ۀ دیده  حرکات  ریتمیک  و  نشاط 

های موزون و نیز توأم بودن این حرکات با موسیقی، کودکان بسیاری از مفاهیم و مضامین  بازی

های حرکتی  آموزند. فعالیتها میآموزشی و شناختی را به گونه تلویحی، ضمن انجام حرکت

دارای  کودکان  تحصیلی  اطالعات  و  تکلیف  به  توجه  رفتار  افزایش  در  موزیکال  و  ریتمیک 

 (. 2017، 1پاخولیک و ندلووا مشکالت یادگیری مفید هستند ) 

های ورزشی و اثربخشی آن در فرایند تحصیل و زندگی  در ضرورت توجه به مقوله فعالیت

به  کودکان می )یب ت توان  پژوهش سعدی  نتایج  ا1388ین  آمادگی  (  بررسی  به  او که  شاره کرد، 

است؛ توجه به آمادگی    بیان کردههای یادگیری پرداخته بود،  جسمانی کودکان مبتالبه معلولیت

آور برای مربیان عنوان یک امر الزام به  ،جسمانی و نقش آن در سالمت روحی و جسمی کودکان

  دهند، انجام می  این کودکانرفع معلولیت یادگیری    ۀ ای در زمین ربط که کار حرفهو مسئوالن ذی

آموزان دارای  ( گزارش دادند، دانش 1384در همین راستا نریمانی و رجبی )گردد.  محسوب می

 
1 . Pacholík &Nedělová 
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حرکتی )پرتاب و دریافت توپ، شوت کردن با پا، لی لی کردن    هایاختالل یادگیری از توانایی

 (. 1384نریمانی و رجبی، تری برخوردارند )و هماهنگی طرفی( ضعیف

آ به  توجه  میبا  آمد  فوق  در  نتیجهنچه  چنین  فعالیتتوان  به  پرداختن  که  کرد  های  گیری 

های حرکتی و پر جنب جوش عالوه بر آنکه ابزار مؤثری برای آموزش و بهبود  ورزشی و بازی

میمهارت فراهم  کودکان  پایه  جسمانی  و  حرکتی  میهای  شناختی،  کند،  فرایندهای  به  تواند 

ماهنگی عصبی عضالنی و رشد ارتباطات فردی کودکان تأثیر  توجه، ادراک، تمرکز حواس، ه 

درمانی اثربخش بوده و والدین، درمانگران و مثبت داشته باشد و یادآور این نکته باشد که ورزش

می درمانمشاوران  درمانتوانند  به  را  حرکتی  و  رفتاری  دهند.  های  ترجیح  دارویی  صرفاً  های 

های آموزش  و دوسویه همراه با بازی را جایگزین شیوههای آموزش غیرمستقیم  همچنین شیوه

 مستقیم و غیرفعال کنند. 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین با عنایت به نتایج سایر پژوهشگران و مبانی نظری  

های ورزشی و حرکات  ویژه بازی و فعالیتشناختی بهموجود که از تأثیر مثبت مداخالت روان

کنند و از سوی دیگر اهمیت باالی هر  های اختالل یادگیری حمایت مینشانهریتمیک در کاهش  

تحصیلی، شغلی و    ۀدو مقوله اختالالت یادگیری و فقر حرکتی کودکان در زندگی حال و آیند

این    ،هااجتماعی آن از  استفاده  در  امر  و مسئوالن  مدیران مدارس  مربیان،  بیشتر  هر  توجه  لزوم 

ورزشی و تمرینات ریتمیک    -های آموزشیتأکید است؛ بنابراین از بازی  های اثربخش موردشیوه

موزیکال   بهمیو  تأثیر  توان  غیردارویی که  و  غیرتهاجمی  بسزایی در کاهش  عنوان یک روش 

اختالل یادگیری کودکان دارد، برای اصالح و درمان کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی  

پیشنهاد بنابراین  برد؛  کلینیکمی  بهره  در  بازیگردد  از  ابتدایی  مدارس  و  مشاوره  های  های 

شناختی اثربخش در رفع اختالالت یادگیری ریاضی  عنوان یک مداخله روانورزشی به  -آموزشی 

نمایند. همچنین می استفاده  با ساماندهی درس تربیتکودکان  توانمند توان  و  بدنی در مدارس 

تربیت معلمان  اولیای  کردن  و  فوقبدنی  ساعات  و  ساعات  این  از  استفاده  برنامه مدرسه جهت 
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ورزشی در رفع اختالالت یادگیری    -های آموزشی آموزان، برای آموزش با استفاده از بازیدانش 

 اقدام کرد.

آموزان دختر اول ابتدایی بود، بنابراین  با توجه به اینکه این جامعه آماری این پژوهش دانش 

می اثربخشی  پیشنهاد  اختالل  -آموزشی  هایبازیگردد  رفع  در  ریتمیک  حرکات  و  ورزشی 

همچنین   گیرد.  قرار  مطالعه  و  موردبررسی  نیز  دبستان  سنین  سایر  و  پسران  ریاضی  یادگیری 

گردد  که این پژوهش سایر اختالالت یادگیری کودکان را کنترل نکرده بود، پیشنهاد میازآنجایی

 ای یادگیری کودکان پژوهش مستقلی انجام پذیرد.هدر پژوهشی مستقل با کنترل سایر اختالل
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 .69-80: 2. طب ورزشی (. آمادگی جسمانی کودکان مبتال به معلولیت یادگیری.1388سعدی، سامی. )
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آموزان پایۀ اول و دوم  های یادگیری در دانش ع ناتوانی (. شیو1391اکبر و داوری، رقیه. ) شریفی، علی

 . 63-76(:  2)1؛های یادگیریمجله ناتوانی ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری.

( مریم.  احمدزاده،  و  مریم  صمدی،  احمد؛  عابدی،  عبدالحسین؛  اثربخشی  1392شمسی،  فراتحلیل   .)

های یادگیری  یلی دانش آموزان با ناتوانی شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصمداخالت روان 

 .61-81(:4)7. های یادگیریمجله ناتوانایی ریاضی. 

(. مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای کودکان. انتشارات دانشگاه شیراز. چاپ 1387شمیم، سیما. )

 پنجم.

ش ایروبیک (. اثربخشی آموزش حرکات ورز1393عابدی، احمد؛ کاظمی، فرشته و شوشتری، مژگان. )

ناتوانی با  کودکان  توجه  و  اجرایی  کارکردهای  بهبود  عصببر  یادگیری  مجله    روانشناختی.-های 
 . 38- 54(:2)13. های یادگیریناتوانایی

( باورهای خودکارآمدی و  1391عالیی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و عالیی خرایم، سارا.  (. مقایسۀ 

(:  1)3.  های یادگیریمجلۀ ناتوانیو بدون ناتوانی یادگیری.    آموزان باانگیزۀ پیشرفت در میان دانش 

104-85 . 

های اجتماعی  درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت(. اثربخشی بازی1392آبادی، جلیل. )قرائی، نفیسه و فتح 

 . 25-40(:2)26. فصلنامۀ روانشناسی کاربردیدبستانی دچار نشانگان داون. کودکان پیش

( غالمحسین.  حسینی،  و  محمدباقر  رحمانی،  مجید؛  پاکدامن،  کبری؛  آم1392قربانپور،  تأثیر  وزش  (. 

آموزان  مدت و حافظه شنیداری دانش های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه حرکات و بازی

 . 35-44(:4)1. فصلنامه سالمت خانواده مبتال به اختالل یادگیری. 

( جمیز.  بنجامین  سادوک،  و  هرود  روان 1385کاپالن،  خالصه  جلد  (.  اله  2پزشکی.  نصرت  ترجمه:   .

 2001تهران. تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، پورافکار. نشر شهرآب. 

پژوهش  مت.  (. انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات کی1381محمداسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی. )
 . 323-332(:4)6. در حوزه کودکان استثنایی
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دخانه،  محمودی، مریم؛ برجعلی، احمد؛ علیزاده، حمید؛ غباری بناب، باقر؛ اختیاری، حامد و اکبری زر

فصلنامۀ پژوهش در  (. تنظیم هیجان در کودکان با اختالل یادگیری و کودکان عادی.  1395سعید. )
 . 48-69(:4)13. یادگیری آموزشگاهی و مجازی

هفته تمرین ایروبیک بر عملکرد   8(. تأثیر  1395جو، مرضیه. )السالم، علی و ثاقب مسعودی، مریم؛ ثقه 

 . 161-168(:3)18. مجله اصول بهداشت روانی گیری.شناختی کودکان دارای اختالل یاد 

آموزان دوره  (. بررسی شیوع و علل اختالالت یادگیری در دانش 1384نریمانی، محمد و رجبی، سوران. )

 . 231-252(:3)17. پژوهش در حیطه کودکان استثناییابتدایی استان اردبیل. 
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