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تأثیر بازیهای آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارتهای
ریاضی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی
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هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی بازیهای آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارتهای
ریاضی دانشآموزان دختر دارای اختالل یادگیری ریاضی اول دبستان بود .روش انجام پژوهش شبه آزمایشی بود.
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تهران بود که  30نفر بهعنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی خوشهای چندمرحلهای به دو گروه  15نفره آزمایش و
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کنترل تقسیم شدند .برای یکسانسازی گروهها از آزمون هوش وکسلر استفاده شد .گروه آزمایش به مدت 10
جلسه  60دقیقهای در بازیهای آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک شرکت کردند .از هر دو گروه قبل و بعد از
اجرای مداخله ،آزمون ریاضی ایران کیمت جهت تعیین میزان اختالل یادگیری اخذ شد .پس از تحلیل نتایج با
پژوهش بین گروه آزمایش و کنترل پس از بازیهای آموزشی-ورزشی ،در سطح  0/05تفاوت معناداری وجود
دارد .همچنین بین مهارتهای ریاضی درک مفاهیم اساسی (محتوا) ،عملیات و کاربرد (حل مسئله) دانشآموزان
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دختر اول دبستان دارای اختالل یادگیری ریاضی بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از بازیهای آموزشی-
ورزشی ،در سطح  0/05تفاوت معناداری وجود داشت .در نتیجه میتوان اذعان داشت تغییرات و بهبود گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل ،ناشی از شرکت در بازیهای آموزشی-ورزشی بوده است؛ بنابراین از بازیهای
آموزشی-ورزشی و تمرینات ریتمیک میتوان بهعنوان یک روش غیرتهاجمی و غیر دارویی که تأثیر مثبتی در
کاهش اختالل یادگیری کودکان دارد ،برای اصالح و درمان کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی بهره برد.

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

مقدمه
اختالالت یادگیری از شایعترین و چالشبرانگیزترین اختالالت در زمینۀ روانشناسی و
آموزشوپرورش است و بخش چشمگیری از مراجعهکنندگان به کلینیکهای روانشناختی،
کودکان مبتال به اختالالت یادگیری هستند (شمسی ،عابدی ،صمدی و احمدزاده)1392 ،
بهطوریکه بر اساس گزارش نریمانی و رجبی ( )1384میزان شیوع اختالالت یادگیری در مدارس
ابتدایی بیش از  13درصد است .یکی از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در دانشآموزان ،وجود
اختالالت یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی ،کاهش اعتمادبهنفس و عزتنفس و
ترک تحصیل آنها میشود (بیرانوند .)1386 ،از سویی دیگر ،بزرگساالن مبتالبه ناتوانایی
یادگیری در معرض مشکالت بیشتری در اشتغال و انطباق اجتماعی قرار دارند (کاپالن و
سادوک2001 ،1؛ گری.)2013 ،2
پژوهشگران میزان شیوع اختالالت یادگیری در ایران را  2/7تا  30درصد گزارش کردهاند
که بهطور متوسط  10تا  20درصد جمعیت دانشآموزی کشور را در برمیگیرد و در پسران 2
برابر دختران شیوع دارد (جلیل آبکنار و عاشوری .)1392 ،میزان رواج اختالالت ریاضی  5الی
 8درصد پیشبینیشده است (وانگ و تانگ .)2015 ،دسوت و گریگور ( )2006میزان همهگیری
Kuplan & Sadouce
Geary
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اختالل ناتوانیهای ریاضی را در کودکان مدرسه  6درصد گزارش داده است (دسوت و گریگور،
.)2006
مداخالت روانشناختی و آموزشی یکی از مطمئنترین و پرکاربردترین شیوههای برخورد با
دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری است .شمسی و همکارانش ( )1392در فراتحلیل
اثربخشی مداخالت روانشناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با
ناتوانیهای یادگیری ریاضی که از نتایج  22پژوهش استاندارد در این حوزه جمعبندی شده بود،
گزارش دادند میزان اندازۀ اثر مداخالت روانشناختی مختلف بر بهبود عملکرد تحصیلی
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی  0/57است که این میزان در حد باالی اثربخشی ارزیابی
میگردد.
یکی از روشهای آموزشی موردعالقه کودکان که میتوان از آن برای کمک و یادگیری
کودکان استفاده کرد ،بازی است (کالرک .)2006 ،1بازی زمینۀ افزایش توجه کودکان و
درگیرشدن بیشتر آنها در تکالیف درسی را فراهم میکند (قرایی و فتحآبادی.)36:1392 ،
مطالعات نشان دادهاند که میتوان از بازی برای آموزش درک مفهومی دانشآموزان از نظریه
انتخاب طبیعی استفاده کرد (هیرو ،کاسیلو و منجلوت .)2014 ،2تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی
کودکان و ارتباط بین بازی و توانایی خواندن و ریاضیات در بین کودکان از یکسو و از سوی
دیگر توانایی شناسایی و حذف محرکهای مزاحم شنیداری و کمک به توجه انتخابی در حین
یادگیری بهوسیله بازی ،جنبه آموزشی و درمانی بازی را بیشازپیش مشخص میسازد؛
بازی درمانی رویکردی با ساختار و مبتنی بر نظریه درمان بوده که فرایندهای یادگیری و ارتباط
طبیعی و بهنجار کودک را پایهریزی میکند (تبریزی )1391 ،و آموزش بهوسیله بازی در راستای
فطرت طبیعی کودکان است (آموزشوپرورش ایالت بریتیش کلمبیا .)2011 ،یکی از راههای
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استفاده از بازیها برای آموزش تلفیق بازی و فعالیتهای ورزشی است .با تلفیق این دو عالوه بر
توسعه تواناییها و مهارتهای حرکتی کودکان میتوان به آموزش شناختی آنها نیز کمک کرد.
فعالیت بدنی و ورزشی میتواند با افزایش رشد مویرگیهای مغزی ،جریان خون،
اکسیژنرسانی به سلولهای مغز و رشد سلولهای عصبی در هیپوکامپ (مرکز یادگیری و
عملکرد شناختی) ،سطوح انتقالدهندههای عصبی ،توسعه اتصاالت عصبی ،تراکم شبکه عصبی
و حجم بافت مغز ،فیزیولوژی مغز را تحت تأثیر قرار دهد .این تغییرات سبب میشود تا
عملکردهای شناختی از جمله توجه ،پردازش اطالعات ،ذخیره و بازیابی اطالعات ،افزایش عاطفه
مثبت ،کاهش هوش و درد بهبود یابد .میتوان گفت عملکرد شناختی و بهطور خاص عملکرد
اجرایی از طریق فعالیت بدنی هوازی افزایش مییابد (کریستوفر .)2013 ،این در حالی است که
کودکان دارای اختالالت یادگیری در پرداختن به فعالیتهای ورزشی تمایل کمتری دارند
(سعدی.)1388 ،
نتایج پژوهش محمودی و همکاران ( )1395بیانگر آن است که کودکان مبتال به اختالل
یادگیری در مقایسه با کودکان عادی بیثباتی هیجانی و منفیگرایی بیشتر و نمرههای پایینتری
را در استفاده از راهبرد تنظیم هیجان کسب میکنند و همچنین پژوهشگران دیگر گزارش دادهاند،
دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری به دلیل شکستهای پیدرپی و سطوح پایین انتظارات از
خود ،سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی را تجربه میکنند (عالیی خرایم ،نریمانی و عالیی
خرایم .)85:1391 ،تمرکز روی مشکالت ریاضی کودکان قبل از مدرسه و در سالهای آغازین
آن از این نظر حائز اهمیت است که کودکانی که در این سنین دارای مشکالت در یادگیری
ریاضی هستند ،معموالً در سالهای تحصیل مدرسه با مشکالتی روبهرو میشوند ،همچنین در
خطر بیسوادی ریاضی در بزرگسالی قرار دارند (گری.)2013 ،
پژوهشگران به تأثیر مثبت بازی بر بهبود اختالالت یادگیری تأکید دارند (اخوان تفتی،
رباطجزی و هاشمی1396 ،؛ بیگلری و همکاران .)1395 ،همچنین در نتایج پژوهش بیگلری و
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بیگلری ،محمدیفر ،رضایی و عبدالحسینزاده ( )1395آمده است ،آموزش حل مسئله ریاضی
مبتنی بر بازی برای یادگیری حل مسئله و توجه دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری مؤثر بوده
است .پژوهشگران به اثربخشی فعالیتهای ورزشی در بهبود نواقص و مشکالت ناشی از اختالل
یادگیری دانشآموزان تأکید کردهاند (قربانپور و همکاران1392 ،؛ مسعودی و همکاران1395 ،؛
عابدی و همکاران)1393 ،؛ در همین راستا اسماعیلپور و پاکدامن ( )1395گزارش دادند،
آموزش مهارتهای ادراکی-حرکتی بر عملکرد شناختی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
تأثیر مثبت دارد.
در همین راستا مککنزی ،مورای 1و مورای ( )2018در مطالعه خود تحت عنوان بررسی موانع
فعالیت فیزیکی در افراد دارای ناتوانی یادگیری و تشویق سطح فعالیت در آنها ،به این یافتهها
دست یافتند که افراد دارای ناتوانی یادگیری ،سالمتی جسمی و روانی کمتر و فعالیت بدنی
کمتری را نیز به نسبت همساالن تجربه میکنند و شرکت در فعالیتهای جسمانی باعث افزایش
سالمت جسمی و روانی آنها شده است .آکامکا و یلدریم )2017( 2در بررسیهای خود در رابطه
با پیشرفت کودکان پیشدبستانی به این نتیجه رسیدند که یادگیری کودکان ،در فضای باز و
همراه با فعالیتهای حرکتی افزایش یافته و همچنین این نوع فعالیتها باعث بهبود مهارتهای
شناختی ،زبانی ،اجتماعی -عاطفی و حرکتی کودکان خواهد شد .همچنین رابرتسون 3و همکاران
( )2018گزارش دادند ،فعالیتبدنی در کاهش ناتوانی ذهنی در نوجوانان و جوانانی که دارای
ناتوانی ذهنی خفیف هستند ،نقش داشته است .هاتزلر 4و همکاران ( )2017نیز در بررسی خود با
عنوان شرکت در ورزشهای سازمانیافته و فعالیتهای فیزیکی در میان نوجوانان با محدودیت
در عملکرد ،به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیتهای فیزیکی و ورزشهای سازمانیافته
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موجب بهبود عملکرد در بین نوجوانان شده است .در همین راستا جارسما و اسمیت )2017( 1در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که گسترش فعالیتهای بدنی باعث بینش بهتر و بهبود توانایی
افراد معلول شده است.
پتروسکا ،سیوسکا و کاکوو )2013( 2در پژوهش خود با عنوان نقش بازی در پیشرفت
کودکان پیشدبستانی نشان دادند؛ بازیها به رشد فکری و سالمتی کودکان ،توانایی صحبت
کردن ،کنجکاوی ،غنیسازی تخیل ،افزایش دقت و اجتماعی شدن آنها کمک میکند .سینثیا،
کولول و مولس )2002( 3نیز گزارش دادند ،به دلیل جنبه نشاط و ریتمیک حرکات و بازیهای
موزون و نیز توأم بودن این حرکات با موسیقی ،کودکان ،بسیاری از مفاهیم و مضامین آموزشی
و شناختی را ضمن انجام حرکتها میآموزند .فعالیتهای حرکتی ریتمیک و موزیکال در
افزایش رفتار توجه به تکلیف ،یادآوری جدولضرب و اطالعات تحصیلی کودکان دارای
مشکالت یادگیری مفید هستند.
از سویی دیگر کودکان با مشکل یادگیری نسبت به همساالنشان تمایل کمتری به فعالیتهای
جسمانی دارند بهطوریکه کودکان دارای اختالالت یادگیری در شاخصهای استقامت قلبی-
عروقی ،انعطاف پذیری ،استقامت و قدرت اختالف معناداری با کودکان عادی دارند (سعدی،
 )1388که این مهم میتواند در طوالنیمدت سبب بروز ناهنجاریها و مشکالت عدیده دیگر
ناشی از فقر حرکتی گردد .از سوی دیگر پژوهشگران به اثربخشی فعالیتهای ورزشی در بهبود
نواقص و مشکالت ناشی از اختالل یادگیری دانشآموزان تأکید کردهاند؛ در همین راستا قربان
پور ،پاکدامن ،رحمانی و حسینی ( )1392گزارش دادند آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک
میتواند حافظه کوتاهمدت و شنیداری دانشآموزان مبتالبه اختالل یادگیری در مقطع ابتدایی را
بهبود بخشد .همچنین یافتههای مسعودی ،ثقهالسالم و ثاقبجو ( )1395بیانگر تأثیر مثبت تمرینات
1. Jaarsma & Smith
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3. Cynthia, Colwell & Mulless
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ایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری بود که میتوان از آن بهعنوان
یک روش مطلوب غیرتهاجمی و غیر دارویی بهعنوان یک مداخله مفید استفاده کرد و عابدی،
کاظمی و شوشتری ( )1393بر اثربخشی تمرینات ایروبیک بر بهبود برخی ناتواناییهای یادگیری
کودکان تأکید کردند .بر اساس گزارش پژوهشگران عملکرد شناختی کودکان و پیشرفت
تحصیلی آنها با فعالیت بدنی و سطح آمادگی جسمانی ارتباط دارد (کریستوفر.)2013 ،1
ضرورت انجام پژوهش حاضر از سه منظر قابلبررسی است .اولتعیین شکاف موجود بین
پژوهشهای موجود ،دوم کاربردهای احتمالی نتایج پژوهش و سوم جنبه بدیع بودن و استفاده از
شیوۀ نوین در تلفیق دو مقوله توسعه فعالیت ورزشی کودکان و بهبود مشکالت یادگیری آنها.
اکثر پژوهشهای انجامشده ،به بررسی اثربخشی مداخالت بازیدرمانی و یا انجام حرکات
ورزشی و ایروبیک بهصورت جداگانه پرداخته اند؛ اما با توجه به اهمیت باالی هر دو موضوع
اختالالت یادگیری و فقر حرکتی در کودکان ،انجام پژوهشی مستقل که همزمان هر دو مداخله
مهم و اثرگذار را بررسی کند ،الزم و ضروری به نظر میآید .همچنین با توجه به رشد چشمگیر
بروز انواع اختالالت یادگیری بهویژه اختالل یادگیری ریاضی بین دانشآموزان ،پیشبینی
میگردد روانشناسان ،مشاوران ،مربیان ،معلمان و درمانگران در آموزشوپرورش ،بهزیستی و یا
حتی والدینی که کودکان آنها با مشکالت اختالل یادگیری مواجه هستند ،از نتایج این پژوهش
و پژوهشهای مشابه که به شیوههای مداخالت غیرتهاجمی اقدام به رفع مشکالت دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری کردهاند؛ برای کمک به این دسته از کودکان این مرزوبوم راهحلهای
مناسبتری را گزینش و اجرا نمایند .از سوی دیگر زندگی شهرنشینی و محدودیتهای آن برای
پرداختن آزادانه کودکان به بازی و فعالیت بدنی پرتحرک و سبک زندگی همراه با بیتحرکی
خانوادهها ،سبب بروز فقر حرکتی بسیاری از کودکان گردیده است .این مقوله سبب بروز بسیاری
از ناهنجاریهای جسمی و روانی برای آنها میگردد .لذا توجه همزمان به دو مقوله اختالالت
1. Christopher
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یادگیری و پرداختن به فعالیتهای ورزشی برای کودکان که آیندهسازان این مرزوبوم هستند،
بیشازپیش ضرورت مییابد .تلفیق همزمان بازی با هدف یادگیری و توسعه و تقویت فاکتورهای
آمادگی جسمانی و توسعه برخی مهارتهای حرکتی در کودکان ،هم میتواند سبب بهبود
اختالالت یادگیری ریاضی در دانشآموزان شود و هم سبب کاهش فقر حرکتی و توسعه برخی
فاکتورهای آمادگی جسمانی و تواناییهای حرکتی آنها گردد.
بنابراین تأثیر مثبت مداخالت روانشناختی و تأثیر مثبت بازی بر بهبود اختالالت یادگیری از
یکسو و اثرات مثبت فعالیت های ورزشی بر کاهش اختالالت یادگیری از سوی دیگر ،ما را بر
آن داشت تا در پی پاسخ به این سؤال باشیم که اثربخشی همزمان دو مقوله بازی به همراه انجام
فعالیتهای ورزشی بهعنوان مداخله روانشناختی برای کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی،
چگونه است؟ لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی بازیهای آموزشی-ورزشی بر
مهارتهای ریاضی دانشآموزان دختر دارای اختالل یادگیری ریاضی اول دبستان است.

روش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع ،شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه بود.
قلمرو این پژوهش آموزشوپرورش منطقه کهریزک تهران بود .جامعه آماری شامل تمامی
دانشآموزان دختر اول دبستان دارای اختالل یادگیری ریاضی در سال تحصیلی  97-96در منطقه
کهریزک تهران بود .حجم نمونه در این پژوهش  15نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد که بر
اساس فرمول کوکران محاسبه گردید .روش تعیین نمونه به شیوۀ تصادفی خوشهای بود .ابتدا از
بین  13مدرسه ابتدایی نوبت اول دخترانه منطقه کهریزک تهران (شهرهای باقرشهر و کهریزک)،
 7مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ سپس از هر مدرسه یک کالس بهصورت تصادفی
انتخاب شد .پسازآن دانشآموزانی که توسط معلم کالسها مشکوک به داشتن اختالل در
یادگیری ریاضی بودند ،توسط آزمون استاندارد سنجش اختالل یادگیری ایران کیمت که توسط
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پژوهشگر انجام گرفت ،غربال شدند .تعداد  42نفر بر اساس نمره آزمون سنجش اختالل یادگیری
شناسایی شدند .سپس از دانشآموزان مذکور آزمون هوش وکسلر جهت همسانسازی گروههای
آماری پژوهش (گروه آزمایش و گواه) اخذ گردید .تعداد  6نفر به دلیل پایین بودن سطح نمره
از حد نرمال در آزمون هوش ،از پژوهش کنار گذاشته شدند .پسازآن ،پس از اطمینان از اینکه
شرکتکنندگان در پژوهش هیچگونه داروی خاص اختالالت رفتاری مصرف نمیکنند،
رضایتنامه شرکت در پژوهش برای والدین ( 36نفر باقیمانده) به همراه معرفی روش انجام کار
و اهداف آن ارسال گردید .از این بین 30 ،نفر حاضر به شرکت در پژوهش شدند که با توجه به
هدف تحقیق و روش پژوهش که شبه آزمایشی است ،برای هر یک از گروههای آزمایش و
کنترل 15 ،نفر بهصورت تصادفی ساده در این دو گروه تقسیم شدند .سپس با کسب رضایتنامه
مکتوب از والدین دانشآموزان شناساییشده جهت شرکت در پژوهش از هر دو گروه با استفاده
از آزمون میزان یادگیری ریاضی ایران کیمت پیشآزمون به عمل آمد .گروه آزمایش در
ساعات خارج از کالس (بعدازظهرها) و در هر هفته سه جلسه (شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه)
یکساعته به تمرین مهارتهای پایه ریاضی با استفاده از بازیهای آموزشی محقق ساخته و
حرکات ریتمیک پرداخت .مدتزمان انجام مداخالت به مدت ده جلسه بود و در حیاط یکی از
مدارس منتخب که شرایط ایدهآل (اندازۀ حیات مدرسه ،زمین صاف و بدون موانع خطرناک،
نزدیکی به محل زندگی بیشتر دانشآموزان منتخب) برای بازی بچهها داشت ،انجام شد .گروه
گواه هیچ آموزش و مداخلهای را دریافت نکرد .پسازآن ،از هر دو گروه پسآزمون با استفاده
از آزمون ریاضی ایران کیمت اخذ شد .در واقع با احتساب جلسات پیشآزمون و پسآزمون
(جلسات ابتدایی و انتهایی) پروتکل مداخله  12جلسه به طول انجامید.
هر جلسه تمرین شامل؛  10دقیقه گرم کردن 10 .دقیقه آموزش بازی و گروهبندی
دانشآموزان 35 .دقیقه بازیهای آموزشی و حرکات ریتمیک و  5دقیقه سرد کردن بود .شرح
جامع تمامی بازیها در جدول  1آمده است .برخی بازیها به جهت تشابه و همچنین نزدیکی
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اهداف و همچنین رعایت تنوع در تمرینات و حفظ انگیزه دانشآموزان تکرار یا در یک روز
ال مطالب
بیش از دو بازی اجرا میگردید .همچنین الزم به ذکر است که تمامی دانشآموزان قب ً
تئوری و توضیحات الزم را توسط آموزگار کالس به همراه سایر دانشآموزان دریافت کرده
بودند .همچنین الزم به ذکر است بازیهای مورد نظر میبایست توسعه مهارتهای بنیادی
کودکان و در راستای اهداف حرکتی تعیین شده در این بازۀ سنی در نظر گرفته میشدند؛ لذا
بیشتر از مهارتهای بنیادی دویدن در مسیرها و جهتها و سرعتهای مختلف ،لیلی کردن،
جهیدن ،پرتاب کردن و مانند آن در طرحریزی بازیها استفاده گردید.
برای ابزار گردآوری اطالعات از سومین ویرایش آزمون هوش وکسلر کودکان 1برای
ارزیابی هوش شرکتکنندگان در پژوهش جهت همسانسازی گروههای آماری استفاده شد .این
مقیاس را وکسلر در سال  1949توسعه داد و در سال  1974مورد تجدیدنظر کلی قرار داد .پس
از هنجاریابی به مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر برای کودکان نامگذاری گردید .شمیم
( )1387این آزمون را در ایران هنجاریابی کرد .اعتبار این آزمون در بازآزمایی در محدوده 0/44
و  0/94گزارش شده است .برای تعیین روایی از همبستگی آزمونها با یکدیگر ،همبستگی
آزمونها به هوشبهرها و هوش بهرها با یکدیگر استفاده شده است .آزمون وکسلر به دو بخش
اصلی تقسیم میگ ردد .بخش اول شامل آزمون کالمی (هوش کالمی) که دارای شش خرده
مقیاس و بخش دوم آزمون عملی یا غیرکالمی (هوش عملی) است که دارای شش خرده آزمون
است .درواقع پنج خرده مقیاس از هرکدام اصلی بوده و یکخرده مقیاس مکمل یا ذخیره به کار
میرود .خرده آزمونهای اصلی مقیاس کالمی شامل اطالعات عمومی ،شباهتها ،محاسبه،
گنجینه لغات و درک فهم بود و در مقیاس عملی نیز تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،طراحی
مکعبها ،الحاق قطعات و رمزگردانی یا نماد عددی جزء آزمونهای اصلی  WISC-Rمحسوب
میشوند .فراخنای ارقام از مقیاس کالمی و مازها از مقیاس عملی جزء خرده آزمون مکمل یا
)1. Wecher Intelligence Scale for Children (WISC
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ذخیره محسوب میشوند .بر اساس دستورالعمل آزمون دانشآموزانی که نمره آزمون آنها زیر
 90بود از گروه حذف شدند.
از آزمون ریاضی ایران کی مت (کنولی ،ناچی من و پریچت )1976 ،ترجمه و هنجاریابی
توسط محمداسماعیل و هومن ( )1381جهت ارزیابی اختالل یادگیری ریاضی در دانشآموزان
استفاده گردید .این ابزار در سال  1981تهیه و در سال توسط کندی تجدیدنظر گردید و در
پایههای مختلف برآورد شده است .این آزمون بهصورت انفرادی قابلیت اجرا دارد و برای سنین
قبل از دبستان تا  12سالگی مناسب است .اعتبار این آزمون  0/90تا  0/98برآورد شده است و
دارای روایی محتوایی و سازه است .محمد اسماعیل و هومن در سال  1381انواع روایی و پایایی
آن را مجدداً در ایران ارزیابی کردند و آن را برای استفاده در کشور بومیسازی و هنجاریابی
کردند .آنها اعتبار این آزمون را  0/80الی  0/84در پایههای مختلف تحصیلی گزارش دادند.
پژوهشگران زیادی در طول سالیان گذشته از این ابزار استفاده کرده و اعتبار و پایایی آن را تأیید
کردهاند.
این آزمون از سه بخش اصلی و سیزده خرده مقیاس فرعی تشکیل شده است که همگی از
اهمیت آموزشی یکسانی برخوردارند؛
حوزۀ مفاهیم اساسی :سه خرده مقیاس شمارش ،اعداد گویا و هندسه.
حوزۀ عملیات :با پنج خرده مقیاس جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و محاسبه ذهنی.
حوزۀ کاربرد (حل مسئله) :خرده آزمونهای اندازهگیری ،زمان ،پول ،تخمین ،تحلیل و حل
مسئله.
بر اساس هنجار آزمون ایران کیمت ،دانشآموزانی که در نتیجه کل آزمون یا هر یک از
خرده مقیاسهای آن بهاندازه دو انحراف استاندارد پایینتر از میانگین نمره اخذ کنند ،بهعنوان
دانشآموزان مبتالبه اختالل یادگیری ریاضی شناسایی میگردند.
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جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) برای بیان
ویژگیهای شرکتکنندگان در پژوهش .از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای ارزیابی نرمال
بودن دادهها و از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای آزمون فرضیه اصلی و آزمون
کوواریانس چند متغیره برای آزمون فرضیههای فرعی پژوهش استفاده شد.
جدول  .1پروتکل فعالیتهای اجرا شده در مداخله تمرینی
هر جلسه تمرین  60دقیقهای شامل؛  10دقیقه گرم کردن؛  10دقیقه آموزش بازی و گروهبندی دانشآموزان تا
وقتیکه اطمینان حاصل شود حداقل  85درصد دانشآموزان کامالً با بازی آشنا شدهاند 35 .دقیقه بازیهای آموزشی
و حرکات ریتمیک (در راستای توسعه مهارتهای بنیادی گروه سنی)؛  5دقیقه سرد کردن.
ردیف

نام بازی

1

2

هدف

هدف روانی-

هدف

شناختی

حرکتی

عاطفی

زمان

فعالیتورزشی

اعداد را مرتب

شناسایی

افزایش

رعایت نظم،

1

دویدن ،لیلی،

کن

اعداد

استقامت

احترام به

ساعت

یورتمه و ...

تکرقمی و

قلبی-عروقی

قوانین.

همراه با

توالی آنها و

افزایش

تمرین

موزیک

آشنایی با

تمرکز.

استقامت و

نوشتاری

استمرار در

آنها

تمرین

توپها را

آشنایی با

افزایش

احترام به

1

دویدن ،لیلی،

جمع کن

مفهوم جمع و

استقامت

قوانین بازی.

ساعت

جفت زدن و ...

اجرای جمع

قلبی عروقی.

تمرین کار

همراه با

اعداد

استقامت و

گروهی.

موزیک

تکرقمی

قدرت
عضالنی.

مالحظات
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چه کسی

آشنایی

افزایش

احترام به

1

دویدن ،لیلی،

بیشتر توپ

کوچکتر و

استقامت

قوانین.

ساعت

جفت زدن و ...

جمع کرده

بزرگتر و

قلبی عروقی.

تمرین

همراه با

مقایسه اعداد

چابکی.

استقامت و

موزیک

تکرقمی

سرعت.

استمرار در

تعادل

تمرین.
همکاری

4

چندتا توپ

آشنایی با

افزایش

احترام به

1

دویدن ،لیلی،

جمعکردی

مفهوم جمع

استقامت

قوانین؛ و

ساعت

جفت زدن و ...

چند عدد

قلبی عروقی.

کار گروهی.

تکرقمی

چابکی.

همراه با
موزیک

سرعت.
5

خراب کن،

آشنایی با

سرعت.

استقامت و

1

لی زدن .همراه

درست کن.

مفهوم تفریق

چابکی.

استمرار در

ساعت

با موزیک شاد

اعداد

آمادگی

تمرین.

تکرقمی

عضالنی.

شادی و
نشاط.

6

خراب کن،

آشنایی با

سرعت.

استقامت و

1

لی زدن .همراه

مشابهبازی

درست کن

مفهوم

چابکی.

استمرار در

ساعت

با موزیک شاد

شماره 6

نامساویها

آمادگی

تمرین.

عضالنی

شادی و
نشاط.

7

جورچین

آشنایی با

افزایش

رعایت نظم،

1

دویدن ،لیلی

اعداد

مفهوم اعداد

استقامت

احترام به

ساعت

همراه با

و شناخت

قلبی عروقی.

قوانین.

ترتیب آنها

چابکی.

کمک به

دقت.

دوستان.

موزیک
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جورچین

تمرین جمع

افزایش

نظم و دقت،

1

دویدن ،لیلی،

مشابهبازی

جمع ،تفریق و

و تفریق

استقامت

احترام به

ساعت

جفت زدن و ...

شماره 7

نامساوی

اعداد

قلبی عروقی.

قوانین.

همراه با

چابکی .دقت

استمرار در

موزیک

تمرین.
9

شکلها را پیدا

آشنایی با

سرعت.

نظم و

1

دویدن

کن

مفهوم اشکال

چابکی.

احترام به

ساعت

انفجاری ،یا

هندسی و

تعادل.

قوانین.

تقلیدی

استمرار در

حیوانات همراه

تمرین.

با موزیک

پول
10

شکلت را

آشنایی با

تعادل.

رعایت نظم،

1

ایستادن روی

بساز

مفهوم اشکال

چابکی.

احترام به

ساعت

یکپا .لیزدن.

هندسی

هماهنگی

قوانین و کار

دویدن در

عضالنی.

گروهی

جهتهای
مختلف همراه

افزایش توجه

با موزیک
11

هدفت را بزن

12

آشنایی با

هماهنگی

احترام به

1

پرتاب کردن

مفهوم اعداد

چشم-دست.

قوانین و

ساعت

انواع توپ در

زوج و فرد و

آمادگی

کمک به

پول

عضالنی.

دوستان

فواصل مختلف

مهارت
پرتاب کردن
برو روی

آشنایی با

سرعت.

احترام به

1

دویدن

شکلت بایست

اعداد زوج و

چابکی.

قوانین.

ساعت

انفجاری ،یا

فرد و تمرین

هماهنگی

تمرین

تقلیدی

جمع

چشم و پاها

استقامت و

حیوانات همراه

چندتایی و

استمرار در

با موزیک

مقایسه اعداد.

تمرین و

پول و زمان

تالش
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بیشتر .توجه
به فرامین
13

عددهایت را

آشنایی با

افزایش

رعایت

1

دویدن ،لیلی،

بساز

مفهوم اعداد

استقامت

قوانین.

ساعت

جفت زدن و ...

دو و

قلبی عروقی.

تالش بیشتر

همراه با

سهرقمی .پول

چابکی.

توجه به

موزیک

فرامین

و زمان

یافتهها
جدول  2ویژگیهای توصیفی شرکتکنندگان در پژوهش را نشان میدهد .میانگین سن گروه
آزمایش  7/9سال و گروه کنترل  7/89سال بود .بهطورکلی میانگین سن شرکتکنندگان در
پژوهش  7/89سال با انحراف استاندارد  0/39بود .همچنین این جدول بیانگر همسان بودن نمونهها
در آزمون هوش وکسلر است .میانگین این آزمون در گروه آزمایش  101/46و میانگین IQ
گروه کنترل  100/53و در کل  101با انحراف معیار  4/6بود .نتایج آمار توصیفی بیانگر همگن
بودن گروههای آزمایش و کنترل است.
جدول  .2آمار توصیفی سن و آزمون هوش وکسلر شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر سن
گروههای آماری

میانگین

انحراف
استاندارد

هوش وکسلر
میانگین

انحراف

تعداد

استاندارد

آزمایش

7/9

0/47

101/46

4/5

15

کنترل

7/89

0/32

100/53

4/8

15

کل

7/89

0/39

101

4/6

30
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جدول  3خرده مقیاسهای آزمون کیمت در هر دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
همانطور که در جدول  3قابلمشاهده است ،میانگین گروه آزمایش در پیشآزمون  13/26با
انحراف معیار  1/3و گروه کنترل  12/86با انحراف معیار  1/24بود .میانگین گروه آزمایش پس
از دریافت مداخله (اجرای بازیهای ورزشی) برابر  16/6با انحراف معیار  0/98بود ولی در گروه
کنترل که هیچ مداخلهای دریافت نکرده بود میانگین آزمون ریاضی کیمت (متغیر وابسته) 13/86
با انحراف استاندارد  1/24حاصل شد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار آزمون کیمت و خرده مقیاسهای آن.
پیشآزمون
گروهها

کل

آزمایش
گروه
کنترل

کل

مفاهیم

عملیات

کارکرد

آماری

17/00

16/73

15/86

میانگین

0/79

1/3
14/23
2/2

مفاهیم

عملیات

کارکرد

13/26

14/33

13/33

11/73

16/6

1/3

1/17

1/67

1/75

0/98

0/75

12/86

14/33

13/23

11/4

13/87

15/8

15/33

1/24

1/21

1/5

1/69

1/24

1/49

1/78

آزمون
گروه

پسآزمون
آزمون

شاخص

انحراف
استاندارد
میانگین
انحراف
استاندارد

میانگین خرده مقیاسهای پیشآزمون کیمت که عبارت بودند از مفاهیم ،عملیات و کارکرد
(حل مسئله) در گروه آزمایش به ترتیب  13/33 ،14/33و  11/73به دست آمد و در گروه کنترل
به ترتیب  13/23 ،14/33و  11/4بود .این خرده مقیاسها در پسآزمون کیمت در گروه آزمایش
در خرده مقیاس مفاهیم  ،17در خرده مقیاس عملیات  16/73و در خرده مقیاس کارکرد 15/86
حاصل شد ،این نتایج در گروه کنترل به ترتیب  15/33 ،15/8و  14/23به دست آمدند .شکل 1
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تغییرات اثر مداخله (متغیر مستقل) بر اختالل یادگیری ریاضی دانشآموزان دختر اول دبستان
(متغیر وابسته) را نشان میدهد.
شکل  .1تغییرات نمره آزمون کیمت در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از اجرای مداخله

برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس عالوه بر مستقل بودن گروهها ،نرمال بودن نمرات،
انتخاب تصادفی ترکیب گروه آزمایش و کنترل و همچنین جمعآوری دادهها با مقیاس
اندازهگیری حداقل فاصلهای ،الزم است سه شرط زیر حتماً محقق باشد.
 .1عدم تفاوت معناداری بین نمرات پیشآزمون در گروه کنترل و آزمایش (تساوی
واریانسها)
 .2وجود رابطه بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون.
 .3برابر بودن شیب خط رابطه بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون (همگنی شیبخط
رگرسیون).
نتایج آزمون  K-Sدر سطح معناداری بزرگتر از  0/05در هر دو گروه بیانگر نرمال بودن
دادههای آماری در پیشآزمون و پسآزمون بود .همانطور که جدول  4نشان میدهد و با توجه
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به سطح معناداری این آزمون که برابر  0/186است (سطح معناداری بزرگتر از  ،)0/05پیشفرض
تساوی واریانسها برقرار است.
جدول  .4آزمون لوین برای بررسی پیشفرض تساوی واریانسها
میزانF

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

1/838

1

28

0/186

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون که برابر  0/45بود (سطح معناداری بزرگتر
از  )0/05میتوان نتیجه گرفت ،پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون
برقرار است .جزئیات این نتایج در جدول  5آمده است.
جدول  .5پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون
مجموع مربعات

میانگین مربعات

میزانF

درجه آزادی

سطح معناداری

0/37

0/37

0/582

1

0/45

با توجه به برقرار بودن شروط استفاده از آزمون کوواریانس ،نتایج تحلیل آزمون کوواریانس
تک متغیره در اثربخشی مداخله متغیر مستقل بر اختالل یادگیری ریاضی دانش آموزان اول
ابتدایی در جدول  6آمده است .میزان  Fآزمون  71/97و با سطح معناداری  0/001معنادار است
که بیانگ ر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در میزان پیشرفت در آزمون ایران

کیمت است؛ لذا «بین میزان یادگیری مهارتهای ریاضی دانشآموزان دختر اول دبستان دارای
اختالل یادگیری ریاضی ،در دو گروه آزمایش و کنترل پس از بازیهای آموزشی ،تفاوت
معناداری وجود دارد» که با در نظر گرفتن مجذور اتا حاصله میتوان گفت  72درصد این تغییرات
یا بهبود ،ناشی از تمرینات و بازیهای آموزشی-ورزشی بوده است.
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جدول  .6نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره در اثربخشی بازیهای آموزشی -ورزشی بر اختالل یادگیری
ریاضی
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

متغیر همراه

45/041

1

18/438

گروه

45/041

1

45/041

خطا

16/895

27

0/626

مجموع

91/367

منبع تغییر

میزانF
2/466
9
7/979
1

سطح

مجذور

معناداری

اتا

0/001

0/522

0/001

0/727

توان
/999
0
1

برای استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره الزم است ابتدا شرایط الزم استفاده از آن
بررسی گردد .نتایج آزمون  K-Sبیانگر نرمال بودن دادهها در تمامی گروهها بود .جدول  7نتایج
آزمون لوین در خصوص مهیا بودن شرایط استفاده از آزمون کوواریانس را نشان میدهد.
همانطور که جدول فوق نشان میدهد و با توجه به سطح معناداری این آزمون در خرده
مقیاس های درک مفاهیم ،عملیات و کاربرد آزمون کیمت که به ترتیب برابر  0/749 ،0/59و
 0/976بود (سطح معناداری بزرگتر از  ،)0/05پیشفرض تساوی واریانسها برقرار است.
جدول  .7آزمون لوین برای بررسی پیشفرض تساوی واریانسها

میزانF

درجه آزادی1

درجه آزادی  2سطح معناداری

درک مفاهیم

3/883

1

28

0/59

عملیات

0/104

1

28

0/749

کاربرد

0/001

1

28

0/976
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جدول  8همگنی شیب رگرسیون نمرات پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد .با توجه
به سطح معناداری بهدستآمده از خرده مقیاسهای آزمون کیمت که برای مفاهیم ،عملیات و
کاربرد به ترتیب برابر  0/442 ،0/515و  0/716بودند (سطح معناداری بزرگتر از  )0/05میتوان
نتیجه گرفت پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون برقرار است.
جدول  .8پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون
میانگین

میزانF

درجه آزادی

سطح معناداری

درک مفاهیم

0/358

0/716

0/684

2

0/515

عملیات

0/54

1/08

0/845

2

0/442

کاربرد

0/34

0/680

0/339

2

0/716

مجموع مربعات

مربعات

با فراهم بودن شرایط استفاده از آزمون کوواریانس ،جدول  9نتایج آزمون کوواریانس چند
متغیره در اثربخشی متغیر مستقل (مداخله بازیهای آموزشی -ورزشی) بر خرده مقیاسهای
آزمون اختالل ریاضی کیمت (متغیر وابسته) را نشان میدهد .همانطور که جدول شماره  9نشان
میدهد ،میزان  Fحاصله در زیر مقیاس «درک مفاهیماساسی»  74/842باسطح معناداری 0/001
= pبیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل بود که با توجه به مجذور اتای جدول
در زیر مقیاس مفاهیم اساسی که برابر  0/749است ،میتوان گفت  74/9درصد تغییرات و بهبود
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،ناشی از شرکت در بازیهای آموزشی-ورزشی بوده
است .در زیر مقیاس «عملیات» میزان  F=73/365با سطح معناداری  p= 0/001حاصل شد که
بیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در میزان پیشرفت در آزمون ایران کیمت
در زیر مقیاس «عملیات» است؛ با عنایت به مقدار مجذور اتای حاصله در زیر مقیاس عملیات،
میتوان گفت  74/6درصد تغییرات و بهبود در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،ناشی از
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شرکت در بازیهای آموزشی-ورزشی بوده است .میزان  Fحاصله در زیر مقیاس «کاربرد»
 71/658با سطح معناداری  p= 0/001بیانگر وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در
آزمون ایران کیمت در زیر مقیاس «کاربرد» بوده است لذا با توجه به مقدار مجذور اتای بدست
آمده در این خرده مقیاس ،میتوان اذعان داشت  74/1درصد تغییرات و بهبود گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل ،ناشی از شرکت در بازیهای آموزشی-ورزشی بوده است.
جدول  .9نتایج آزمون کوواریانس در اثربخشی بازیهای آموزشی -ورزشی بر زیر مقیاسهای آزمون
اختالل یادگیری ریاضی
متغیرها

مجموع

خطا

مربعات
درک

38/036

میانگین

خطا

میزانF

مربعات
12/767

38/036

0/511

74/842

درجه

سطح

مجذور

آزادی

معناداری

اتا

1

0/001

0/749

توان
1

مفاهیم
عملیات

46/278

15/77

46/278

0/631

73/365

1

0/001

0/746

1

کاربرد

68/084

23/753

68/084

0/95

71/658

1

0/001

0/741

1

بحث و نتیجهگیری
همانطور که میانگین خرده مقیاسهای آزمون ایران کیمت نشان داد ،شرکتکنندگان در
پژوهش در خرده مقیاس مهارت کاربرد (حل مسئله) با میانگین  11/4در پیشآزمون و 14/23
در پسآزمون پایینترین نمره را کسب کردند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای شریفی و داودی
( ،)1391موگاسیل و همکاران )2012( 1و بارباراسی و همکاران ( )2005همخوانی دارد .آنها
شیوع اختالل یادگیری حل مسئله (کاربرد) ریاضی در بین کودکان دارای اختالل یادگیری
ریاضی را بیشتر گزارش کردند؛ اما با پژوهش خدادای و موسویپور ( )1392همخوانی ندارد؛
1. Mogasale & et al
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آن ها بیشترین شیوع انواع اختالل یادگیری ریاضی در کالس اول ابتدایی را در حیطه عملیات
گزارش کرده بودند.
نتیجه آزمون آنکوا در آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،بیانگر تفاوت معنادار میزان یادگیری
مهارتهای ریاضی دانشآموزان دختر اول دبستان دارای اختالل یادگیری ریاضی ،بین دو گروه
آزمایش و کنترل پس از بازیهای آموزشی و حرکات ریتمیک بود؛ بنابراین میتوان اذعان
داشت تغییرات و بهبود گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،ناشی از شرکت در بازیهای
آموزشی-ورزشی بوده است .میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مداخله بازیهای آموزشی
ورزشی بر کاهش میزان اختالل یادگیری ریاضی دختران اول دبستان منطقه کهریزک اثربخش
بوده است .همچنین نتیجه آزمون مانکوا در آزمون فرضیههای فرعی پژوهش بیانگر وجود تفاوت
معنادار آماری بین گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاسهای آزمون ریاضیات کیمت (درک
مفاهیم اساسی ،عملیات و کاربرد) بود؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد ،تغییرات و بهبود گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل ،ناشی از شرکت در بازیهای آموزشی-ورزشی بوده است و
مداخله بازیهای آموزشی-ورزشی بر کاهش میزان اختالل یادگیری ریاضی دختران اول دبستان
منطقه کهریزک اثربخش بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای مسعودی و همکاران
( ،)1395عابدی و همکاران ( ،)1391خدادادی و موسویپور ( ،)1392قربانپور و همکاران
( ،)1392درتاج ( ،)1392دهقانی و همکاران ( ،)1391آکامکا 1و یلدریم ،)2017( 2سینثیا ،کول
ول و مولس )2002( 3همخوانی دارد .در همین راستا بیگرلی و همکاران ( )1395اثربخشی انواع
بازی بر آموزش حل مسئله ریاضی را مؤثر گزارش کردند و شمسی و همکاران ( )1392نیز در
فراتحلیل اثربخشی انواع مداخالت روانشناختی و آموزشی بر بهبود اختالالت یادگیری ریاضی
دانش آموزان ،اثر این مداخالت را با میزان  0/57در حد باال گزارش کردند.
1. Akamca
2. Yildirim
3. Cynthia ,Colwell & Mulless
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مسعودی و همکاران ( )1395گزارش دادند تمرینات ایروبیک میتواند بهعنوان یک روش
غیرتهاجمی و غ یر دارویی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری
داشته باشد .گابل هال و باری چونگ )1993( 1در خصوص چگونگی اثربخشی فعالیتهای
ورزشی بر افزایش یادگیری آوردهاند ،فعالیت ورزشی و حرکات موزون هوازی نیاز بدن به
استفاده از اکسیژن را افزایش میدهد ،روی وضعیت رفتاری و عملکرد شناختی افراد با اختالل
یادگیری و تواناییهای توأم با آن تأثیر مثبت دارد .چمنآباد غنایی و کارشکی ( )1390بین
پرداختن به فعالیتهای ورزشی ریتمیک و کارکرد حافظه عددی کودکان دارای اختالل
یادگیری خاص رابطه مثبت گزارش دادند (غنایی چمنآباد و کارشکی .)1390 ،همچنین قربانپور
و همکاران ( )1392بیان کردند پرداختن به فعالیتهای ورزشی و ریتمیک و بازی میتواند حافظه
کوتاهمدت و شنیداری دانشآموزان مبتالبه اختالل یادگیری در مقطع ابتدایی را بهبود بخشد
(قربانپور و همکاران .)1392 ،بر اساس گزارش پژوهشگران چگونگی عملکرد شناختی و پیشرفت
تحصیلی با فعالیتبدنی و سطح آمادگی جسمانی ارتباط دارد (کریستوفر .)2013:1 ،فعالیتبدنی
و ورزشی میتواند با افزایش رشد مویرگیهای مغزی ،جریان خون ،اکسیژن تولید و رشد
سلولهای عصبی در هیپوکامپ (مرکز یادگیری و عملکرد شناختی) ،سطوح انتقالدهندههای
عصبی ،توسعه اتصاالت عصبی ،تراکم شبکه عصبی و حجم بافت مغز ،فیزیولوژی مغز را تحت
تأثیر قرار دهد .این تغییرات سبب میشود تا عملکردهای شناختی از جمله توجه ،پردازش
اطالعات ،ذخیره و بازیابی اطالعات ،افزایش عاطفه مثبت ،کاهش هوش و درد بهبود یابد.
میتوان گفت عملکرد شناختی و بهطور خاص عملکرد اجرایی از طریق فعالیتبدنی هوازی
افزایش مییابد (کریستوفر 2013 ،و آکامکا و همکاران.)2017 ،
در تبیین این فرایند میتوان به نتیجهگیری پژوهش سینثیا ،کول ول و مولس ( )2002اشاره
کرد .آنها در پژوهش خود ،به این نتایج دست یافتند که به دلیل جنبه نشاط و ریتمیک حرکات
1. Gabel_halle, Halle, Barry Chung
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و بازیهای موزون و نیز توأم بودن این حرکات با موسیقی ،کودکان ،بسیاری از مفاهیم و مضامین
آموزشی و شناختی را ،ضمن انجام حرکتها میآموزند .فعالیتهای حرکتی ریتمیک و
موزیکال در افزایش رفتار توجه به تکلیف ،یادآوری جدولضرب و اطالعات تحصیلی کودکان
دارای مشکالت یادگیری مفید هستند (سینثیا ،کولول و مولس .)2002 ،در همین راستا
صاحبنظران عملکرد شناختی و انعطافپذیری مغز را با ورزش و فعالیتهای حرکتی مرتبط
میدانند .از آنجا که فعالیتهای حرکتی لذتبخش هستند و کل بدن کودک را درگیر و به او
کمک می کنند تا توجه و تمرکزش را حفظ کرده و رفتارهای ناشی از تحریک محرک آنی را
کنترل کند ،این روش خالق در فرآیند حرکتدرمانی روی یگانگی کودک بهعنوان یک
ارزش ،بیشتر از استعداد تمرکز دارد و کمک میکند که مفهوم خود کودک که بهوسیله
شکستهای مکرر آسیبدیده است ،درمان شود .به دلیل جنبۀ نشاط و ریتمیک حرکات و
بازی های موزون و نیز توأم بودن این حرکات با موسیقی ،کودکان بسیاری از مفاهیم و مضامین
آموزشی و شناختی را به گونه تلویحی ،ضمن انجام حرکتها میآموزند .فعالیتهای حرکتی
ریتمیک و موزیکال در افزایش رفتار توجه به تکلیف و اطالعات تحصیلی کودکان دارای
مشکالت یادگیری مفید هستند (پاخولیک و ندلووا.)2017 ،1
در ضرورت توجه به مقوله فعالیتهای ورزشی و اثربخشی آن در فرایند تحصیل و زندگی
کودکان میتوان به تبیین نتایج پژوهش سعدی ( )1388اشاره کرد ،او که به بررسی آمادگی
جسمانی کودکان مبتالبه معلولیتهای یادگیری پرداخته بود ،بیان کرده است؛ توجه به آمادگی
جسمانی و نقش آن در سالمت روحی و جسمی کودکان ،بهعنوان یک امر الزامآور برای مربیان
و مسئوالن ذیربط که کار حرفهای در زمینۀ رفع معلولیت یادگیری این کودکان انجام میدهند،
محسوب میگردد .در همین راستا نریمانی و رجبی ( )1384گزارش دادند ،دانشآموزان دارای

1 . Pacholík &Nedělová
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اختالل یادگیری از تواناییهای حرکتی (پرتاب و دریافت توپ ،شوت کردن با پا ،لی لی کردن
و هماهنگی طرفی) ضعیفتری برخوردارند (نریمانی و رجبی.)1384 ،
با توجه به آنچه در فوق آمد میتوان چنین نتیجهگیری کرد که پرداختن به فعالیتهای
ورزشی و بازیهای حرکتی و پر جنب جوش عالوه بر آنکه ابزار مؤثری برای آموزش و بهبود
مهارتهای حرکتی و جسمانی پایه کودکان فراهم میکند ،میتواند به فرایندهای شناختی،
توجه ،ادراک ،تمرکز حواس ،ه ماهنگی عصبی عضالنی و رشد ارتباطات فردی کودکان تأثیر
مثبت داشته باشد و یادآور این نکته باشد که ورزشدرمانی اثربخش بوده و والدین ،درمانگران و
مشاوران میتوانند درمانهای رفتاری و حرکتی را به درمانهای صرفاً دارویی ترجیح دهند.
همچنین شیوههای آموزش غیرمستقیم و دوسویه همراه با بازی را جایگزین شیوههای آموزش
مستقیم و غیرفعال کنند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین با عنایت به نتایج سایر پژوهشگران و مبانی نظری
موجود که از تأثیر مثبت مداخالت روانشناختی بهویژه بازی و فعالیتهای ورزشی و حرکات
ریتمیک در کاهش نشانههای اختالل یادگیری حمایت میکنند و از سوی دیگر اهمیت باالی هر
دو مقوله اختالالت یادگیری و فقر حرکتی کودکان در زندگی حال و آیندۀ تحصیلی ،شغلی و
اجتماعی آنها ،لزوم توجه هر بیشتر مربیان ،مدیران مدارس و مسئوالن امر در استفاده از این
شیوههای اثربخش مورد تأکید است؛ بنابراین از بازیهای آموزشی -ورزشی و تمرینات ریتمیک
و موزیکال میتوان بهعنوان یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی که تأثیر بسزایی در کاهش
اختالل یادگیری کودکان دارد ،برای اصالح و درمان کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی
بهره برد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد در کلینیکهای مشاوره و مدارس ابتدایی از بازیهای
آموزشی -ورزشی بهعنوان یک مداخله روانشناختی اثربخش در رفع اختالالت یادگیری ریاضی
کودکان استفاده نمایند .همچنین میتوان با ساماندهی درس تربیتبدنی در مدارس و توانمند
کردن معلمان تربیتبدنی و اولیای مدرسه جهت استفاده از این ساعات و ساعات فوقبرنامه
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دانشآموزان ،برای آموزش با استفاده از بازیهای آموزشی -ورزشی در رفع اختالالت یادگیری
اقدام کرد.
با توجه به اینکه این جامعه آماری این پژوهش دانشآموزان دختر اول ابتدایی بود ،بنابراین
پیشنهاد میگردد اثربخشی بازیهای آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک در رفع اختالل
یادگیری ریاضی پسران و سایر سنین دبستان نیز موردبررسی و مطالعه قرار گیرد .همچنین
ازآنجاییکه این پژوهش سایر اختالالت یادگیری کودکان را کنترل نکرده بود ،پیشنهاد میگردد
در پژوهشی مستقل با کنترل سایر اختاللهای یادگیری کودکان پژوهش مستقلی انجام پذیرد.

تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافعی در این مقاله وجود ندارد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از زحمات ارزشمند مدیران مدارس و آموزگارانی که در جمعآوری دادههای این
تحقیق ،تیم پژوهش را یاری کردند نهایت امتنان را دارد.
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