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 با اختالل یادگیري ریاضیآموزان دانش عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی
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 چکیده
داشتن هوش  وجود بارود که در آن کودکان یمشمار از اختالالت شایع یادگیري در مدارس به 1اختالل یادگیري ریاضی

لیل اختالل در تمرکز، مشکالت دهاي ریاضی را ندارند. این امر ممکن است بهطبیعی، توانایی یادگیري و درك مهارت
اي یسهمقا صورتبهاي و حرکتی هاي رایانهوجود آید. در این تحقیق اثر بازيحافظه یا هماهنگ نبودن کامل حرکات بدن به

دختر با  آموزدانش 20به این منظور  آموزان بررسی شد.بر کارکردهاي اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش
 گروه دو به مت کی نمرة ریاضی براساس گروه دو بودن همگن سال جهت 9تا  8ري ریاضی با دامنۀ سنی اختالل یادگی

هاي حرکتی و دقیقه به بازي 45مدت  بهي اجلسه 3هفتۀ  8به مدت  1هاي گروه یآزمودن). n=10شدند ( تقسیم متوازن
ي ریاضی کی مت (براي تشخیص هاآزموناي پرداختند. ههاي رایاندر همین بازة زمانی به انجام بازي 2هاي گروه یآزمودن

 آزمون گرفتهو پس آزمونشیدر مراحل پ N-backو ارزیابی عملکرد تحصیلی)، برونینکز اوزرتسکی، استروپ و آزمون 
 آموزاننشدا تحصیلی و عملکرد اجرایی بر کارکردهاي حرکتی يهايباز با مقایسه در ياانهیرا يهايبازداد  نشان نتایج شد.

 بوده مؤثرتر آموزاندانش این حرکتی تبحر بر حرکتی يهايباز مقابل و در داشته بیشتري تأثیر ریاضی یادگیري اختالل با
  است.
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 مقدمه

ي یادگیري و ناتوانی در هاجنبهمشکالت جدي در چیرگی بر برخی از  عنوانبهیادگیري خاص  اختالالت

آموزان است. شود که ناشی از تالش کم یا توانایی ذهنی پایین دانشیک یا چند زمینۀ درسی تعریف می

رسانند، یمجام کودکان داراي اختالل یادگیري خاص توانایی آنچه را که دیگران با همان ضریب هوشی به ان

. )1(ندارند و در یک یا چند زمینۀ یادگیري از جمله خواندن، نوشتن، هجی کردن و حساب مشکل دارند 

ي هااختاللکودکان با  به مدارس استثنایی متعلق به این گروه کنندهمراجعهدرصد کودکان  40حدود 

آموزان . در حقیقت نکتۀ حائز اهمیت در این خصوص این است که این دانش)2(هستند  1یادگیري خاص

تري یفضعآموزان عادي عملکرد در شرایط یکسان آموزشی نسبت به دانش حالین ا باهوش طبیعی دارند، 

ي در محیط آموزشی مناسب و نداشتن مشکالت اجتماعی، روانی یرقرارگدهند و با وجود یماز خود نشان 

. دالیل )3(هاي خاص مانند خواندن، نوشتن و محاسبات نیستند و اقتصادي، قادر به یادگیري در مهارت

توان به اختالل در عوامل یماست که از این میان  شده عنوانمتعددي براي بروز اختالل یادگیري ریاضی 

. برخی محققان سطح )4(کزي اشاره کرد ها و نقص در سیستم عصبی مرمحیطی، ژنتیکی، وراثت، تراتوژن

پایین عملکردي هوش کالمی، اختالل در تشخیص و درك شنوایی، اختالل در تشخیص و درك بینایی، 

ن آمادگی اختالل در ادراك حرکتی، اختالل در ادراك فضایی، ضعف حافظۀ بینایی و شنوایی، نداشت

ي اقتصادی، نظام آموزشی نامناسب، عدم عالقه و انگیزه و شرایط شناختعصبهاي یبآسذهنی، نواقص و 

 .)4(گیرند یمیري و بروز اختالل یادگیري ریاضی در نظر گشکلي شلوغ را در هاکالس باپایین 

دگیري و یادآوري مفاهیم ریاضی، دشواري در انجام محاسبات، استفاده از راهبردهاي اشکال در یا

فضایی و نقص در -هاي پردازش بینایییینارسانامناسب در حل مسئله، ناتوانی در درك روابط بین اعداد، 

ي دیگر، هاي اختالل یادگیري ریاضی عنوان کرد. از سویژگیوترین یاصلتوان  یمکارکردهاي اجرایی را 

هاي حرکتی پایه از جمله آموزان در تبحر حرکتی و مهارتتحقیقات نشان داده است که این دانش

هاي حرکتی درشت، تعادل، هماهنگی دوطرفه، کنترل چشمی و خام هاي حرکتی ظریف، مهارتمهارت

آموزان با اختالل اند که دانشها محققان بر این عقیده. بر پایۀ این یافته)5( اندمواجهحرکتی با مشکل 

بر مشکالت تحصیلی در کارکردهاي اجرایی و تبحر حرکتی نیز عملکرد یادگیري خاص در ریاضی عالوه

هاي ها و مهارتییتوانا. با رشد کودك و افزایش )6(دهند یمتري نسبت به همساالن خود نشان یفضع
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حرکتی او، عوامل زیادي همچون شناخت، رشد بدنی، حالت آمادگی جسمانی، تنوع سطوح مهارت، انگیزه 

هاي . نقش اساسی مهارت)7(و هدف ممکن است موجب تسهیل یا بازدارندگی در امر یادگیري شود 

آموزش کودکان به ابراز این عقیده منجر شده است که یادگیري حرکتی، مبدأ  وحرکتی در یادگیري 

هاي ریاضی پس از رشد مناسب تر مانند مهارتهاي بعدي است. بنابراین فرایندهاي ذهنی عالییادگیري

هاي ها و مهارتییتواناتر یقدقعبارت به آید.یموجود سیستم حرکتی و ادراکی و پیوند میان آن دو به

هاي یادگیري روانی، حرکتی، شناختی و عاطفی بسیار حرکتی بر عملکرد مؤثر و کارامد فرد در حیطه

، کاهش نفس عزتشدن  دارخدشههاي ریاضی موجب . اختالل در یادگیري مهارت)8(ضروري هستند 

شود. بنابراین یافتن ، نگرش منفی نسبت به خود و کاهش پیشرفت تحصیلی کودکان مینفساعتمادبه

تواند در یادگیري، تقویت یی براي بهبود و تقویت تبحر حرکتی و کارکردهاي اجرایی میهاحلراه

 . )9 ،10(آموزان با اختالل یادگیري ریاضی مؤثر واقع شود ضی و پیشرفت دانشهاي ریامهارت

منظور بهبود فضایی به-هاي بیناییهاي حرکتی ظریف و مهارتاز مداخالت حرکتی مانند فعالیت

ي باز. استفاده از انواع )11(است  شده استفادهآموزان با اختالل یادگیري ریاضی نیز مشکالت دانش

ي هاسالدر ارتقاي سطح تبحر حرکتی و کارکردهاي اجرایی طی  اثربخشنوعی مداخله و روش  عنوانبه

ي شناختی را بر هايباز) تأثیر 2019. حسنوند و همکاران ()12(یدا کرده است پاي یژهواخیر جایگاه 

ي دوم، سوم و چهارم بررسی کردند. در این مطالعه هاهیپاآموزان در اختالل یادگیري ریاضی در دانش

بازي با جایی اشیا، پیدا کردن اعداد از روي جدول رمزي و منچیی چون بازي با کارت کلمات، جابههايباز

خوبی نشان داد که پس از مداخله گروه کار گرفته شد. نتایج این تحقیق بهر آزمون بهدو و سه تاس د

. در تحقیق عباسلو )13(ي شناختی بهتري نشان داده است ریپذانعطافآزمون در مقایسه با گروه کنترل، 

آموزان با اختالل یادگیري خاص سنجش و پیشرفت تحصیلی دانش نفس)، تأثیر بازي بر عزت 2020(

بر پیشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد  توانندیمرفتاري -با رویکرد شناختی هايبازشد. نتایج نشان داد که 

. )14(با گروه کنترل اثر مثبت بگذارند  آموزان در گروه آزمون در مقایسهخواندن و حساب نارسایی دانش

تواند ترین شکل تمایل کودك براي تماس و برخورد با دنیاي اطرافش است، مییعیطبکه بازي  آنجا از

شمار در کودکان با اختالل یادگیري به خصوصبهقدرتمند براي ارتقاي سطوح مختلف یادگیري ابزاري 

یابد، از سوي یمآموزان با اختالالت یادگیري افزایش رود. در بازي تحریکات الزم براي رشد و بهبود دانش

. )15(، افزایش دهد آنهایی منظور بهبود تواناآموزان با اختالل یادگیري را بهتواند انگیزة دانشدیگر، می

هاي حرکتی، تقلیدي، نمایشی، نمادین، تخیلی، آموزشی، از: بازي اندعبارتمختلفی دارند که  ها انواعبازي



 1400، تابستان 2ة  ،  شمار13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               166

 
گفت انتخابی و داوطلبانه بودن و انجام آن  توانیم اهيبازا توجه به تعدد باي و ویدئویی. درمانی، رایانه

 .)16( هاستيبازي مشترك بین تمام هایژگیوبراساس میل باطنی و رغبت فرد و ایجاد لذت شخصی از 

جسم و عضالت از طریق  آنهاروند و در شمار میترین انواع بازي بهیمیقدهاي حرکتی از بازي 

که تیتز و طوري. به)17(شوند یمی درگیر خوببههاي حرکتی ظریف هاي حرکتی درشت و فعالیتیتفعال

ۀ کاري و بر حافظهاي حرکتی مبتنی ) در پژوهشی به بررسی میزان تأثیر تمرین بازي2018(1کارباچ

هاي تحصیلی کودکان با اختالل یادگیري پرداختند که نتایج بیانگر تأثیر یشرفتپکارکردهاي اجرایی در 

هاي اجرایی، حافظۀ کاري و پیشرفت یک مداخله در بهبود کارکرد عنوانبههاي حرکتی مثبت بازي

حافظۀ کاري با ) نیز اثر تمرینات 2011و همکاران ( 2. در پژوهش وایت)18(تحصیلی این کودکان بود

ساله بررسی  10تا  9آموزان ي حرکتی، بر بهبود حافظۀ کاري و عملکرد تحصیلی ریاضی دانشبازکمک 

شد. عملکرد بهتر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل حاکی از نقش بازي حرکتی در ارتقاي عملکرد 

 .)19(آموزان بود تحصیلی دانش

اي هاي رایانههاي نوین، بازييفناوربا توجه به تغییر سبک زندگی افراد در جوامع امروزي و پیدایش 

ي مستلزم پردازش سریع اطالعات و ارائۀ اانهیراهاي . بازيانددادههاي حرکتی جاي خود را به بازي

هاي یژگیووهی، از . مشارکت فعال، تعامل، یادگیري، رقابت و یا همکاري گراستي منطقی هاپاسخ

 هاي اجرایی کودکان کمک کند و از سوي دیگر، حرکاتتواند به افزایش مهارتهاي رایانه است که میبازي

 استفاده با ) که2006( همکاران و 3ویلسون تحقیق . در)20(حین بازي را نیز درگیر کند  آنهاو هماهنگی 

مقایسۀ عددي، سرعت شمارش و رمزگذاري، براي کودکان داراي اختالل  بر مبتنی ياانهیرا يهايباز از

 بهبود روز هفته استفاده شد، 4ي یک ساعت و نیم در هادورهطی  و هفته 5 مدت یادگیري ریاضی به

 مارش، ارتقاي سطح توجه و عملکرد تحصیلی این کودکان مشاهده شدعددي، افزایش سرعت ش مقایسۀ

یزي، ربرنامههاي یاسمقاي بر خردههاي رایانه) اثربخشی بازي2015( همکاران و يمراد. همچنین )21(

ی بررسآموزان داراي اختالل یادگیري ریاضی پنجم ابتدایی را ی و کارکردهاي اجرایی دانشسازمانده

 قابلی خوببهش آموزان در گروه آزمایکردند که تفاوت بهبود سطح عملکرد و کارکردهاي اجرایی دانش

 .)22(بود  مشاهده

                                                           
1. Titz &  Karbach 
2. Witt 
3. Wilson 
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هاي حرکتی ي حرکتی در مهارتهايبازاگرچه تاکنون مطالعاتی بر مبناي بررسی اثربخشی 

ي حرکتی هايبازي اثر اسهیامقي یادگیري انجام گرفته، تحقیقی مبنی بر بررسی هااختاللآموزان با دانش

است. بر همین  حرکتی انجام نگرفته تبحر همچنین و اجرایی کارکردهاي و تحصیلی ي بر عملکرداانهیراو 

ي بر عناصر ذکرشده در اانهیراي هايبازهاي حرکتی و اساس پژوهش حاضر براي اولین بار اثربخشی بازي

 آموزان با اختالل یادگیري ریاضی را بررسی و آزمون کرد. دانش

 روش کار

کردهاي اي بر کارهاي رایانههاي حرکتی در برابر بازيمقایسۀ اثربخشی بازي هدف بااین پژوهش 

ي یادگیري خاص در هااختاللآموزان مقطع دبستان با اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش

ي هادبستانساله با اختالل یادگیري ریاضی از  9تا  8 آموزدانش 20ریاضی انجام گرفت. در این پژوهش 

نمرات آزمون  براساستخاب هدفمند انتخاب شدند. این ان صورتبهشهر اصفهان  پرورش و آموزش 3ناحیۀ 

و مصاحبه با معلمان هر پایه انجام گرفت. براساس نتایج آزمون ریاضی کی مت،  1ی متکریاضی 

) تقسیم شدند. بهرة هوشی نفر 10( CG3نفر) و گروه تجربی  MG2 )10 آموزان به دو گروه تجربیدانش

آموزان ف دارو معیارهاي ورود دانشمتوسط، نداشتن معلولیت جسمی و اختالل یادگیري دیگر و عدم مصر

آموزان از آزمون ریاضی منظور تشخیص و ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشبه پژوهش در نظر گرفته شد. به

آموزان اول تا ششم ابتدایی با اختالل یادگیري ایران کی مت استفاده شد. این آزمون براي تشخیص دانش

آزمون خرده 13مفاهیم اساسی، عملیات و کاربردهاست و به شود که داراي سه بخش ریاضی استفاده می

) در نظر 21درصد ( 80شود. ضریب پایایی آزمون کی مت با استفاده از روش آلفاي کرونباخ تقسیم می

منظور ارزیابی کارکردهاي اجرایی (توجه و دقیقه است. به 50تا  30گرفته شده است و مدت اجراي آن 

 بالینی هايگروه در مختلف يهاپژوهش در آزمون ساده استفاده شد. این 4ستروپحافظۀ فعال) از آزمون ا

 يریپذانعطاف و شناختی تغییرپذیري انتخابی، توجه پاسخ، بازداري توانایی يریگاندازه براي متعدد،

گرفته مشخص شده است که در سنجش بازیابی در کودکان ي انجامهاپژوهشکار رفته و طی به شناختی

 مطابق( همخوان رنگی کلمۀ 48 شامل آزمون .)23 ،24(زرگساالن داراي روایی و اعتبار کافی است و ب

با ) کلمه با معناي کلمه رنگ بودن متفاوت( ناهمخوان رنگی کلمۀ 48 و) کلمه با معناي کلمه رنگ بودن

                                                           
1. Key-math 
2. Motor game 
3. Computer game 
4. Stroop 
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 که است این آزمودنی تکلیف. شودیم داده نشان هایآزمودن به که است سبز و زرد آبی، قرمز، هايرنگ

کند. زمان ارائۀ هر محرك روي صفحۀ  مشخص را آنها ظاهري رنگ فقط کلمات، معناي از نظرصرف

 کردن کم با تداخل یا بازداري میزان هزارم ثانیه است. 800ثانیه و فاصلۀ بین ارائۀ دو محرك  2نمایشگر 

 بودن تریطوالن همچنین،. دیآیم دستبه انهمخو صحیح تعداد نمرة از ناهمخوان صحیح تعداد نمرة

 براي دیگري معیار همخوان يهامحرك با مقایسه در ناهمخوان يهامحرك به پاسخ زمان مدت میانگین

 تا 80/0 از ايدامنه در بازآزمایی طریق از آزمون این اعتبار. شودیم محسوب تداخل میزان يریگاندازه

 .)25(است شده گزارش  91/0

براي سنجش عملکرد شناختی  N-backتفاده شد. اس N-backمنظور ارزیابی حافظۀ کاري از آزمون به

سال نیز روایی  6-12گرفته براي کودکان ي انجامهاپژوهشي اجرایی است و با توجه به هاکنشمرتبط با 

. شودیمبه آزمودنی ارائه  گامبهگام صورتبه(اغلب دیداري)  هامحركي از ادنباله. در این آزمون )26(دارد 

دهد. انجام این آزمایش با مقادیر مختلف  تشخیص را قبلی محرك با فعلی محرك باید همخوانی آزمودنی

n گیرد و با افزایش یمم انجاnنگهداري هم تکلیف این که آنجا شود. از، بر دشواري آزمون افزوده می 

 مناسب نظر به حافظه عملکرد سنجش براي ،شودیم شامل را آنها دستکاري هم و شناختی اطالعات

و  يریگمیکنترل و تخصیص توجه، تصم ماننداجرایی  يها، کنشN-backهنگام انجام تکلیف  رسد.می

نیز، هنگام انجام  يکار ۀحافظ ۀ. در حیطشودیپردازش اطالعات پیرامونی درگیر ممنظور به يزیربرنامه

هدف از اجراي . شودیاین تکلیف، بیشترین میزان درگیري در عملکرد سیستم پردازشگر مرکزي ایجاد م

اجرا، با  ةزمان شیو مدت بیشترین سرعت و بهترین عملکرد است. ،آزمون حداکثر استفاده از توانایی

. ضرایب اعتبار این آزمون در دامنۀ بین )27( دقیقه است 3حدود  در مجموعآزمایشی،  ۀاحتساب مرحل

عنوان شاخص سنجش عملکرد حافظۀ دهد و روایی آن نیز بهآن را نشان میاعتبار باالي  84/0تا  54/0

. براي ارزیابی تبحر حرکتی آزمون برونینکس اوزرتسکی انجام گرفت. )28(کاري بسیار قابل قبول است 

آزمون خرده 8و شامل  شدهی طراحسال  5/14تا  5/4این آزمون براي ارزیابی عملکرد حرکتی کودکان 

و تبحر حرکتی یا اختالالت  انجامدیمدقیقه به طول  45-60بخش جداگانه) است. اجراي کامل آن  46(

آزمون مهارت حرکتی درشت (سرعت دویدن و کند. چهار خردهیمیري گاندازهیف را حرکتی درشت و ظر

هاي حرکتی ظریف (سرعت پاسخ، آزمون مهارتچابکی، تعادل، هماهنگی دوطرفه و قدرت)، سه خرده

ی هماهنگآزمون هر دو نوع مهارت حرکتی (خرده کي فوقانی) و یهااندامکنترل بینایی حرکتی و چاالکی 

 هنجار حرکتی مقیاس یک اوزرتسکی برونینکس حرکتی تبحر آزمون سنجد. مجموعۀیمفوقانی) را  اندام
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 و درصد 78 طوالنی فرم در آزمون این پایایی ضریب و باالست آزمون اعتبار میزان. است استاندارد مرجع

   .)28(است شده گزارش  درصد 86 کوتاه فرم در

 یابیاستروپ (ارز يهاآزمون در خود گروه با مرتبط يهابرنامه در شرکت از قبل آموزاندانش تمام

 يهامهارت یابی(ارز اورزتسکی برونیکز یحافظه) و آزمون رشد حرکت یابی(ارز N-backتوجه)، آزمون 

دقیقه  45جلسه در هفته) به مدت  3(هفته  8به مدت  MGگروه تجربی  .کردند شرکت )یفظر یحرکت

ی چشم و دست به تمرین هماهنگیت حافظه، توجه، بر تقوهاي حرکتی مبتنی با استفاده از بازي

در کتاب رشد و تقویت  شدهارائههاي ها و بازيهایی از فعالیتیدهاهاي حرکتی با پرداختند. بازيیم

 3هفته ( 8مدت  به CG یتجرب . گروه)29(حرکتی در کودکان انتخاب و انجام شدند -هاي ادارکیمهارت

حافظه، در جهت  یتوبر تق یمبتن ايرایانه هايبازياز  استفادهبا  یقهدق 45جلسه در هفته) به مدت 

 هايبازي يافزارهااز مجموعه نرم هابازي ین. اکردندیم ینچشم و دست تمر یتوجه و هماهنگ یشافزا

 CGو تجربی  MGآموزان گروه تجربی پس از اتمام جلسات مداخله، از تمام دانش .)30( عروج انتخاب شد

هاي حرکتی ظریف (هماهنگی چشم و و تمام متغیرها اعم از توجه، حافظه، مهارت آمد عملبهآزمون پس

ي هاروشاز  هادادهوتحلیل یهتجزیري شد. براي گاندازهدست و چاالکی دستان) و میزان پیشرفت تحصیلی 

نسخۀ  SPSS افزارنرمو  هادادهي مناسب با مقیاس هاآزمونآماري در دو سطح توصیفی و استنباطی و از 

منظور توصیف استفاده شد. در سطح توصیفی از مقادیر میانگین و انحراف معیار و نمودارهاي آماري به 24

همبسته بهره برده شد.  tنین افراد در دو گروه و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس و همچ

 گرفته شد. در نظر≥P 05/0 هاآزمونسطح معناداري 

 

 هایافته

 مداخله از آزمون یشاثربخ نییتع يو برا اری، انحراف معنیانگیها از مداده لیتحل يپژوهش برا نیدر ا

ت. ی شدبررس آن يهاابتدا مفروضه انسیکووار لیمنظور استفاده از تحلشد. به استفاده انسیکووار لیتحل

 )عیتوز ودنبو نرمال  ونیخط رگرس بی، شهاانسیوار یهمسان(آن  يهانشان داد که از مفروضه جینتا

کارکردهاي اجرایی، عملکرد  آزمونپسآزمون و یشپمیانگین و انحراف معیار  1. جدول نشده است یتخط

هاي ي بازيهاروهگر ریاضی در ي یادگیري خاص دهااختاللآموزان با تحصیلی و تبحر حرکتی دانش

نسبت به مرحلۀ  آزمونپسدهد. نتایج حاکی از بهبود نمرات در اي را نشان میهاي رایانهحرکتی و بازي

 ي است.اانهیراي هايبازي حرکتی و هايبازآزمون در هر دو گروه یشپ
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لکرد تحصیلی و ی، عمکارکردهاي اجرای آزمونپسآزمون و یشپ. میانگین و انحراف معیار 1جدول 

 ايهاي رایانههاي حرکتی و بازيتبحر حرکتی در دو گروه بازي
 ايهاي رایانهبازي هاي حرکتیبازي گروه متغیر

انحراف  میانگین
 معیار

 انحراف معیار میانگین

کارکردهاي 
 اجرایی

توجه (تعداد 
 صحیح)

 78/5 10/10 34/7 70/11 آزمونیشپ
 13/6 10/18 35/9 80/15 آزمونپس

حافظه (تعداد 
 صحیح)

 55/8 50/37 55/5 80/38 آزمونیشپ
 57/8 80/44 35/5 70/42 آزمونپس

 عملکرد تحصیلی (نمره)
 34/1 40/9 95/1 60/9 آزمونیشپ

 15/1 16 13/2 10/13 آزمونپس

 تبحر حرکتی

هماهنگی اندام 
 فوقانی

 49/1 16 71/1 60/16 آزمونیشپ
 49/1 19 2 23 آزمونپس

 87/0 10/4 66/0 4 آزمونیشپ سرعت پاسخ
 69/0 40/6 51/0 60/8 آزمونپس

-کنترل بینایی
 حرکتی

 97/2 80/14 59/1 10/16 آزمونیشپ
 94/1 30/18 71/2 60/23 آزمونپس

سرعت و چاالکی 
 اندام فوقانی

 33/2 90/20 32/3 80/21 آزمونیشپ
 20/2 80/24 99/2 90/28 آزمونپس 

 
هاي حرکتی و آزمون عملکرد تحصیلی در گروه بازيآزمون و پسیشپتفاوت بین میانگین نمرات 

 است. هدهمشا قابل 2اي، در جدول هاي رایانهگروه بازي

 

هاي آزمون عملکرد تحصیلی در گروه بازيآزمون و پسیشپ. تفاوت بین میانگین نمرات 2جدول 
 ايحرکتی و رایانه

انحراف  میانگین متغیر
 معیار

t  درجۀ
 آزادي

سطح 
 معناداري

آزمون عملکرد یشپاختالف بین میانگین 
آزمون عملکرد تحصیلی تحصیلی و پس
 هاي حرکتی)(بازي

50/3- 707/0 652/15- 9 0001/0 

آزمون عملکرد یشپاختالف بین میانگین 
آزمون عملکرد تحصیلی تحصیلی و پس
 اي)هاي رایانه(بازي

60/6- 264/1 50/16- 9 0001/0 
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 روه موردمطالعهدر دو گ آزمونپسآزمون و یشپ. میانگین نمرات تبحر حرکتی در دو مرحلۀ 1شکل 

اي در مورد نمرات ي بازي حرکتی و رایانههاگروهتفاوت معناداري بین هر دو  2نتایج جدول  براساس

هر دو نوع بازي در بهبود عملکرد تحصیلی  ة تأثیر مؤثردهندنشانعملکرد تحصیلی وجود دارد که 

بررسی تفاوت دو گروه در کارکردهاي اجرایی  منظوربهآموزان با اختالل یادگیري در ریاضی است. دانش

 ارائه 3و عملکرد تحصیلی از تحلیل کوواریانس در متن مانکو استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

، بین دو گروه شدهمحاسبه Fآزمون و با توجه به ضریب نمرات پیش است. براساس این نتایج با حذف شده

شده تفاوت یلتعدهاي یانگینم) بین F=831/63) و حافظه (F=602/74و  P ≥ 0001/0به لحاظ توجه (

هاي هاي حرکتی و بازي، فرض صفر رد شده و بازيگرید عبارتبه). P ≥ 05/0ي وجود دارد (معنادار

ترتیب آزمون مؤثرند و میزان این تأثیر بهدهاي اجرایی (توجه و حافظه) در مرحلۀ پساي بر کارکررایانه

با توجه به باالتر بودن میانگین  گرید عبارتبهدرصد است.  80درصد و در مؤلفۀ حافظه  82در مؤلفۀ توجه 

ایی تأثیر بیشتري اي بر کارکردهاي اجرهاي رایانهتوان نتیجه گرفت که بازي)، می1توجه و حافظه (جدول 

آموزان تحصیلی دانش بر عملکرداي هاي حرکتی و بازهاي رایانهدارد. از سوي دیگر، اثربخشی بازي

هاي است. نتایج بررسی این اثربخشی گویاي تأثیر بیشتر بازي شده دادهنشان  3در جدول  معنادار صورتبه

 Fآزمون و با توجه به ضریب یر نمرات پیشکه با حذف تأثيطوربهاي بر عملکرد تحصیلی است. رایانه

پیش 
آزمون 

هماهنگی

پس 
آزمون 

هماهنگی

پیش 
آزمون 
سرعت  
پاسخ

پس 
آزمون 
سرعت  
پاسخ

پیش 
آزمون 
کنترل  
-بینایی

حرکتی

پس 
آزمون 
کنترل  
-بینایی

حرکتی

پیش 
آزمون 
چاالکی

پس 
آزمون 
چاالکی

بازي هاي حرکتی 16.6 23 4 8.6 16.1 23.6 21.8 28.9

بازي هاي رایانه اي 16 19 4.1 6.4 14.8 18.3 20.9 24.8

0
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بازي هاي حرکتی بازي هاي رایانه اي
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ي وجود معنادار) تفاوت F=479/45و  P ≥ 0001/0عملکرد تحصیلی ( لحاظ از، بین دو گروه شدهمحاسبه

 ).P ≥ 05/0دارد. (

 آزمون کارکردهاي اجرایی و عملکرد تحصیلی. نتایج تحلیل کوواریانس در میانگین نمرات پس3جدول 

منبع 
 تغییرات

 SS df MS F P متغیرها
میزان 
 تأثیر

توان 
 آماري

 آزمونپیش
 00/1 985/0 0001/0 072/1028 410/1056 1 410/1056 توجه
 00/1 985/0 0001/0 552/1037 080/871 1 080/871 حافظه

 گروه
 00/1 823/0 0001/0 602/744 659/76 1 659/76 توجه
 00/1 80/0 0001/0 63//831 589/53 1 589/53 حافظه

 آزمونپیش
عملکرد 
 تحصیلی

389/35 1 389/35 356/34 0001/0 669/0 00/1 

 گروه
عملکرد 
 تحصیلی

846/46 1 846/46 479/45 0001/0 728/0 00/1 

 

 تبحر حرکتیآزمون نمرات پس یانگینم يبر رویانس کووار یلتحل نتایج .4 جدول
منبع 

 تغییرات
 SS df MS F P متغیرها

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماري

 آزمونپیش

 996/0 639/0 0001/0 785/24 815/26 1 815/26 هماهنگی اندام فوقانی
 112/0 041/0 451/0 602/0 137/0 1 137/0 سرعت پاسخ

 535/0 257/0 045/0 842/4 556/19 1 556/19 رکتیح-کنترل بینایی
سرعت و چاالکی اندام 

 فوقانی
322/1 1 322/1 835/5 030/0 294/0 613/0 

 هگرو

 00/1 788/0 0001/0 061/52 324/56 1 324/56 هماهنگی اندام فوقانی
 00/1 890/0 0001/0 897/112 589/25 1 589/25 سرعت پاسخ

 992/0 615/0 0001/0 387/22 415/90 1 415/90 رکتیح-کنترل بینایی
سرعت و چاالکی اندام 

 فوقانی
903/48 1 903/48 033/11 0001/0 441/0 870/0 

 
آزمون اي بر تبحر حرکتی در مرحلۀ پسهاي رایانههاي حرکتی و بازي، بازي4جدول اساس نتایج بر

-درصد، کنترل بینایی 89درصد، سرعت پاسخ  78یرات در هماهنگی اندام فوقانی تأثمؤثرند و میزان این 

میانگین تبحر درصد است. با توجه به باالتر بودن  44درصد و سرعت چاالکی اندام فوقانی  61حرکتی 
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هاي حرکتی بر تبحر حرکتی تأثیر توان نتیجه گرفت که بازيهاي حرکتی میحرکتی در گروه بازي

 بیشتري دارند.

 

 گیريیجهنتبحث و 

هفته بر کارکرد اجرایی،  8اي به مدت یانهراهاي هاي حرکتی و بازيهدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازي

تالل یادگیري ریاضی بود. پژوهش حاضر ساله با اخ 8-9آموزان انشتبحر حرکتی و عملکرد تحصیلی د

بر کارکردهاي اجرایی،  همزمان طوربهاي یانهراهاي حرکتی و يبازبراي اولین بار به مقایسۀ اثربخشی 

یاضی پرداخته است. در ي یادگیري خاص در رهااختاللآموزان با عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش

ي هاگروهر متغیرهاي وابستۀ آزمون شامل کارکرد اجرایی، تبحر حرکتی و عملکرد تحصیلی داین مطالعه 

 انسیکووار يآمار لیوتحلهیتجز جینتای شد. بررسآزمون آزمون و پسپیش صورتبه CGو MGتجربی 

عملکرد  ی وتبحر حرکت توانند در بهبود کارکرد اجرایی،اي هر دو میهاي حرکتی و رایانهکه بازي نشان داد

ج آموزان با اختالل یادگیري ریاضی مؤثر واقع شوند. با وجود این در جایگاه مقایسه نتایتحصیلی دانش

بخشی بیشتري ي در بهبود کارکرد اجرایی و عملکرد تحصیلی اثراانهیراي هايبازحاکی از این بود که 

ري خاص در وزان با اختالل یادگیآمي حرکتی در بهبود تبحر حرکتی دانشهايبازدارند و در مقابل 

 . اندکردهي عمل اانهیراي هايبازریاضی مؤثرتر از 

آموزان با اختالل یادگیري ي حرکتی بر بهبود کارکردهاي اجرایی دانشهايبازدر خصوص اثربخشی 

و  1، پاسالونگی)31( )2014هاي پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات تیتز و کارباچ (خاص در ریاضی، یافته

هاي يبازهماهنگ و همسو بوده است که نشان دادند  )19( ) 2011و وایت ( )32() 2012همکاران (

شود. براساس یمآموزان حافظۀ فعال این دسته از دانش جمله ازحرکتی سبب بهبود کارکردهاي اجرایی 

، بیگدلی )34() 2018آبادي و ناعمی (یضف، )33() 2019نتایج تحقیقات دهقانی و حکمتیان فرد (

آموزان با اختالل یادگیري ریاضی در حوزة توجه ، دانش)36() 2016، خانزاده و همکاران ()35() 2016(

هاي حرکتی يبازتوان با استفاده از یمکه  ندامواجهي کارکردهاي اجرایی است، با مشکالتی هامؤلفهکه از 

هاي حرکتی بر کارکردهاي اجرایی يبازها را که تمرین این نقایص و مشکالت را بهبود بخشید. این یافته

نیاز یشپي هامهارتنیاز کودکان به داشتن  براساستوان یماست،  مؤثرحافظه فعال و توجه  جمله از
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 از هامهارتکودکان براي یادگیري تکالیف ریاضی باید بر این  واقع دریین کرد. تبشناختی روان-عصب

توجه و حافظه تسلط کافی یابند. فرایند رشد کودکانی که دچار اختالل یادگیري ریاضی هستند،  جمله

دانند، یمی خوببهینکه عملیات ریاضی را ا بایر یا وقفه شده است. این کودکان تأخدر کسب توجه دچار 

ي یکان، دهگان و صدگان یا ننوشتن کامل اعداد، هاستون، هاعالمتتوجهی به مانند بی آنهاتوجهی یباما 

آورد. این کارکردهاي عالی مغز شامل توجه و حافظه یمرا در محاسبات و درك ریاضی پایین  آنهاعملکرد 

ي هامهارترین هاي منظم حرکتی بهبود بخشید. متخصصان حرکتی معتقدند تمینتمرتوان با یمرا 

تر مغز را افزایش یعالمنظور بهبود عملکرد عالی مغز است و کارایی سطوح هایی بهیهپا عنوانبهحرکتی 

تواند این بهبودي در یمهاي حرکتی يبازدهد که ورزش و یمدهد. شواهد رو به رشد نشان یم

 . )37(ي ذهنی و شناختی را فراهم آورد عملکردها

فظه و توجه (کارکرد اي در بهبود حاهاي رایانهاز سوي دیگر، نتایج این پژوهش مبنی بر اثربخشی بازي

ودکاسترو  )38() 2015( همکارانو  1ها قبلی از جمله کاسترالاجرایی) هماهنگ با نتایج بسیاري از پژوهش

هایی است که با پیشرفت فناوري و تغییر شرایط زندگی اي بازيهاي رایانهبوده است. بازي 2)39() 2014(

دهد و به همین هاي حرکتی میها و تمرینيبازجاي خود را به  رفتهرفتهینی، نشآپارتمانامروزي مانند 

جلب شده است. در آموزان ي بر عملکردهاي دانشهايبازدلیل توجه بسیاري از محققان به اثربخشی این 

نیز همسو با این تحقیق نشان داد که انجام  )4() 2011و همکاران ( 3این خصوص، نتایج پژوهش گري

تواند در بهبود حافظه، توجه و عملکرد تحصیلی گروه مورد مطالعه نقش مثبت ایفا کند. ها میاین بازي

اي در بهبود عملکرد تحصیلی، ایانههاي رنشان داد که مداخلۀ بازي )40( )2015ی (ملک و يمراد شپژوه

آموزان مبتالبه اختالل یادگیري ریاضی سرعت شمارش، سرعت رمزگذاري، مقایسۀ عددي و توجه دانش

اي بر افزایش کارکردهاي اجرایی، توجه پایدار، هاي رایانهمؤثر است. هرچند نتایج حاکی از اثر مثبت بازي

ها نیز ودکان مبتال به اختالل ریاضی است، اما برخی پژوهشپذیري شناختی در کحافظۀ فعال و انعطاف

 . )41(ها بر کارکردهاي اجرایی (حافظه و توجه) دارند نشان از عدم تأثیر معنادار این بازي

هاي حرکتی يبازبا توجه به ارتباط کارکردهاي اجرایی و عملکرد تحصیلی، پس از بررسی تأثیر تمرین 

هاي يبازآموزان با اختالل یادگیري ریاضی است، تأثیر نیاز یادگیري دانشیشپبر کارکردهاي اجرایی که 
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حرکتی بهبود عملکرد  هاييبازی شد. نتایج نشان داد که اجراي بررسحرکتی بر عملکرد تحصیلی نیز 

ي قبلی نیز هماهنگ هاپژوهشهاي همراه داشته است. این نتایج با یافتهآموزان را بهتحصیلی این دانش

آموزان هاي حرکتی بر یادگیري دانشيبازها و یتفعال) نشان دادند که 2018( همکاران و زادهرستماست. 

کتی ظریف، توجه، تمرکز، دقت و حافظه دیداري تأثیر ي حرهامهارتتقویت  ازنظرداراي اختالل یادگیري 

 ،یخدام. )42(آموزان شده است دارد که سبب افزایش یادگیري و بهبود عملکرد تحصیلی در این دانش

آموزان با اختالل یادگیري ریاضی را پس از پایان عملکرد بهتر دانش )43() 2011( و آتش پور يعابد

 کارپاچ و تزیت پژوهشجلسات تمرین بازي، در کارکردهاي اجرایی و عملکرد تحصیلی نشان دادند. در 

هاي حرکتی بر بهبود حافظه و عملکرد تحصیلی يباز) اثر مثبت تمرینات حافظۀ کاري از طریق 2014(

توان اذعان یم هاپژوهش. در کل با مرور )31(راي اختالل یادگیري ریاضی نشان داده شد آموزان دادانش

ي توجهی و حافظه بهبود سازوکارهاداشت که عملکرد تحصیلی فعالیتی شناختی است و تحت تأثیر 

هاي قبلی، بر همسو بودن با پژوهشهاي حرکتی بر عملکرد تحصیلی عالوهتایج مثبت اثر بازيیابد. نیم

. نتایج پژوهش استبا نتایج اولیه مبتنی بر اثربخشی آن در بهبود کارکردهاي اجرایی نیز همراست

تواند هاي حرکتی ظریف میدهد که تمرین مهارتنشان می )44() 2010( و همکاران یکارگرشورک

هاي راموس نشان داد هگانۀ مربوط به مفهوم جمع داشته باشد. یافتهاي سهتأثیرات مثبتی بر حیطه

اند، در پاسخگویی به امتحانات هاي حرکتی کردهها و بازيکودکانی که قسمتی از وقت خود را صرف فعالیت

هاي مختلف به اند. اطالعات و دروندادهاي حسی بعد از دریافت از طریق گیرندهتر بودهدرصد موفق 28

ی و سازماندهتلف مغز و مخچه و کورتکس، شده توسط سطوح مخرسد. دروندادهاي دریافتمغز می

اظهار  )45() 2007( و همکاران 1کوك يو شام. شودیمشده و به بروندادهاي مناسب منجر  کپارچهی

منظور جذب فعاالنۀ دروندادهاي هاي مناسب بههاي حرکتی با ایجاد فرصتدارند که تمرین مهارتیم

حسی مختلف از محیط و از بدن خود شخص و در قالب رفتارهاي حرکتی هدفمند، سبب بهبود عملکرد 

ۀ خود در بهبود یادگیري نقش نوبشود که به تر مغز یعنی مخچه میس مغز و سطوح پایینمتقابل کورتک

 خواهد داشت.

اي هاي رایانه) نشان داد که بازي2012( همکاران و یقزالنتایج این پژوهش همسو با نتایج مطالعۀ 

عالوه نتایج . به)46( آموزان را نیز ارتقا خواهد بخشیدمتمرکز بر حافظه و توجه، عملکرد تحصیلی دانش
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 بهبود در مؤثري روش ايرایانه هايبازي داد نشان که )47() 2017( 1ترزیپ پژوهشآمده با نتایج دستبه

 آموزاندانش در انگیزه افزایش سبب و است تحصیلی عملکرد در پیشرفت و ریاضی هايمهارت یادگیري

 بهبود سبب ايرایانه هايبازي که داد نشان )21() 2006( لسونیو شود،می ویژه یادگیري اختالل با

 ریاضی یادگیري اختالل با آموزاندانش تحصیلی عملکرد و فعال حافظۀ ویژهبه شناختی هايتوانایی

 در ياانهیرا يهايباز انجام و مجازي محیط دادند نشان )39() 2014( همکاران و دکاسترو شود،می

 پژوهش کند،می کمک بیشتر کودکان شناختی هايهارتم رشد و یادگیري به سنتی شیوة با مقایسه

 تحصیلی عملکرد و یادگیري بهبود بر ايرایانه هايبازي تأثیر از حاکی که )41() 2013(2نیاهلد

 هايبازي داد نشان که )4() 2011ي (گر شپژوه و بود ریاضی در خاص یادگیري اختالل با آموزانشدان

 .همسوست و هماهنگ شود،می تحصیلی عملکرد درنهایت و توجه حافظه، بهبود سبب ايرایانه

کتی بر تبحر حرکتی (هماهنگی چشم و دست و چاالکی دستان) با هاي حرنتایج بررسی تأثیر بازي

هاي حرکتی بر ر تمرین بازيکه تأثی )42() 2018( همکاران و زادهرستمهاي مختلفی از جمله پژوهش

آموزان داراي اختالل یادگیري ریاضی را نشان هاي حرکتی ظریف در دانشبهبود تبحر حرکتی و مهارت

هاي ها و بازينیز در پژوهش خود به اثربخشی فعالیت )48() 2015( همکاران ودادند، همسوست. حاتمی 

آموزان دختر هاي حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانشحرکتی منتخب بر بهبود تبحر حرکتی، مهارت

حرکتی ظریف و افزایش تبحر حرکتی  هايهبود مهارتداراي اختالل ریاضی پرداختند. نتایج حاکی از ب

هاي هاي کودکان با اختالالت یادگیري رشد ناکافی مهارتترین ویژگیآموزان بود. در واقع از ابتداییدانش

هاي حرکتی درشت، هماهنگی حرکتی و کنترل حرکتی هاي حرکتی ظریف، مهارتویژه مهارتحرکتی به

تواند در پردازش اطالعات و هماهنگی بین چشم و دست مؤثر ی ظریف میهاي حرکتاست. انجام مهارت

تواند تأثیرات چشمگیري را در ایجاد یک طرحوارة بدنی مناسب که خود ها میباشد و انجام این فعالیت

اي بر تبحر هاي رایانهریزي حرکتی در سیستم عصبی است، ایجاد کند. بررسی تأثیر بازياساس طرح

آموزان با اختالل یادگیري ریاضی از دیگر اهداف این پژوهش بود. نتایج نشان داد که انجام حرکتی دانش

آموزان با اختالل تواند به بهبودي هماهنگی چشم و دست و چاالکی دستان دانشي میاانهیراهاي بازي

اي بر بهبود هاي رایانهیادگیري خاص در ریاضی منجر شود. هرچند مطالعاتی که بر بررسی تأثیر بازي

هاي موجود حاکی از اثربخشی تبحر حرکتی تمرکز داشته باشند، چندان زیاد نیست، اما نتایج پژوهش
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اي هاي رایانهنشان داد که بازي )49() 2013( و همکاران 1یبورک قیتحقها بر تبحر حرکتی است. این بازي

نیز  2015در سال  )50(و همکاران  2تأثیرات مثبت بر دقت، سرعت و تبحر حرکتی دارند. پژوهش گائو

اي هاي رایانهدبستانی نشان داد. بازيیشپرایانه را در بهبود فعالیت فیزیکی در کودکان هاي اثر بازي

شوند. یمفضایی منجر -ویژه حافظۀ فعال دیداريی به بهبود حافظه بهشناختروانفرایندهاي عصب براساس

طلبد، همین امر یمي منطقی و سریع را هاپاسخها مستلزم پردازش سریع اطالعات است و ارائۀ این بازي

 .)50(همراه خواهد داشت حرکتی را در بازیکنان به-پیشرفت فرایندهاي شناختی و توانایی ادارکی

اي هاي حرکتی و رایانهدر این مطالعه، براي اولین بار بررسی شد، مقایسه و تفاوت تأثیر بازي آنچهاما 

ي یادگیري خاص در ریاضی هااختاللآموزان با بر کارکرد اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش

هاي حرکتی بهبودي بیش از بازي مراتببهتواند اي میهاي رایانهها نشان داد که بازيل یافتهبود. تحلی

باال  یساداتآموزان را فراهم آورد. این نتایج با نتایج پژوهش کارکردهاي اجرایی (حافظه و توجه) دانش

اي با هاي رایانهر آن به مقایسۀ اثربخشی بازيهمسو بود که د )51( 2019در سال  و همکاران یده

آموزان با اختالل یادگیري یزي دانشربرنامههاي سنتی ایرانی بر کارکردهاي اجرایی، حافظۀ فعال و بازي

دلیل درگیر کردن اجزاي بیشتري از حافظه و اي بههاي رایانهبازي رسدیمنظر ریاضی پرداخته بودند. به

هاي حرکتی توانسته موفقیت بیشتري را در ارتقاي کارکردهاي اجرایی ت به بازيبودن نسب هدفدارتر

عمل کرده و همین  مؤثرتراي در افزایش انگیزه هاي رایانهبر این بازي. عالوه)52 ،53(نصیب خود کند 

هاي کند. از سوي دیگر، بازيیمآموزان ایجاد افزایش انگیزه نگرش مثبت به یادگیري دروس را در دانش

هاي حرکتی در ارتقاي عملکرد تحصیلی نشان داد. بازي اي اثربخشی بیشتري را در مقایسه بارایانه

هاي مستقیم مهارت طوربههایی که ي شناختی و تمرینهاجنبهید بیشتر بر تأکدلیل اي بههاي رایانهبازي

هاي دهد، کارکردهاي اجرایی و بالطبع عملکرد تحصیلی را بیش از بازيحافظه و تمرکز را هدف قرار می

ي اانهیراي هايبازکه  مینیبیم شدهکارگرفتهبهي هايبازبا نگاهی به نوع  دهند.یمقرار  حرکتی تحت تأثیر

ي پیش رفته هدفدارتر صورتبهي است که اجزاي بیشتري از حافظۀ فعال و توجه را درگیر کرده و اگونهبه

 یسلطان پژوهش. )54(ي باشد اانهیراي هايبازي موفقیت بیشتر هاعلتاز  تواندیم، همین امر است

بر  معناداري ریتأثي مبتنی بر حافظۀ فعال اانهیراي هايباز)، نشان داد 2013همکاران ( و یکوهبان

. در تبیین )55(با اختالل یادگیري ریاضی داشته است  آموزاندانشکارکردهاي اجرایی و عملکرد ریاضی 
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ه به ایجاد نگرش ي به افزایش انگیزه و افزایش انگیزاانهیراي هايبازگفت که استفاده از  توانیمدیگر 

هدفدار استفاده  صورتبهي اانهیراي هايبازکه از . زمانیشودیممثبت به یادگیري دروس خود فرد منجر 

از حافظه حداکثر  توانیمو  شودیمي دیداري و شنیداري وارد حافظه هاکانال، اطالعات از طریق شودیم

، به شده بیترکي مختلف با دانش پیشین هاکانالاز طریق  واردشدهاطالعات  تینها دراستفاده را برد. 

ي را نسبت به اانهیراي هايبازي رگذاریتأثکه  شودیمساخت اطالعات جدید و پایدار در حافظه منجر 

هاي حرکتی را احتماالً اي نسبت به بازيهاي رایانهتأثیر بیشتر بازي). 54( کندیمي حرکتی بیشتر هايباز

 و شناختی هايدرمان با استفاده از اصول زیربنایی ايرایانه هايبازي د: روشکربیین ت نیز گونهبتوان این

 فراهم ۀوسیلها بهبخشد. این بازيرا بهبود می شناختی يعملکردها یکیولوژینوروب یندهايافر براساس

 شودمی آنها بهبود موجب حافظه و مختلف توجه هايجنبه کردن تمرین براي ساختارمند هايکردن فرصت

که ند، درحالیشومبناي شناختی طراحی می اي و اینکه در اصل برهاي رایانهماهیت شناختی بازي. )56(

تبع طور غیرمستقیم و بههاي شناختی بهند که در آنها مهارتاهاي حرکتی داراي بعد حرکتی غالببازي

اي بر کارکردهاي هاي رایانه، احتماالً توجیهی براي تأثیر بیشتر بازيیابدهاي حرکتی بهبود میتمرین

آموزان با بر عملکرد تحصیلی دانش ياانهیحرکتی و را يهايتفاوت تأثیر باز در ادامه به اجرایی باشد.

هاي اي بیش از بازيهاي رایانهنشان داد که بازي هاافتهی. پرداختیمیادگیري خاص در ریاضی  يهااختالل

. در این زمینه، ه استریاضی شد یادگیريآموزان با اختالل حرکتی موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانش

اي بر عملکرد تحصیلی پرداخته باشد، یافت حرکتی و رایانه ۀتأثیر دو روش مداخل ۀپژوهشی که به مقایس

اي بر عملکرد و رایانه هاي حرکتیهاي مختلفی حاکی از تأثیر هریک از روشنشد، اما نتایج پژوهش

 .اي بر عملکرد تحصیلی مؤثر استحرکتی و رایانه ياهاي مداخلهبازيگفتیم، طورکه تحصیلی است؛ همان

کاستالر و  ،)47() 2017( ترزیپ ،)42() 2018( زاده و همکارانرستم يهاپژوهش يهاافتهیاین نتایج با 

هماهنگ است.  )58() 2016ي (اسد و )57( ) 2018ي (محمد زارع، ،يدریح ،)36( )2015( همکاران

 توانمی تحصیلی عملکردزمینۀ  هاي حرکتی دربازي اي نسبت بههاي رایانهدر تبیین تأثیر بیشتر بازي

 ۀن توجه و تمرکز، دقت، حافظهمچو شناختی هايمهارت و نیازهاپیش مستلزم درسی عملکرد گفت

ها ریاضی در این مهارت اختالل یادگیري مبتال بهو کودکان  استفعال و کارکرد اجرایی  ۀدیداري، حافظ

تواند به بهبود عملکرد تحصیلی منجر هاي مناسب میها با مداخلهمهارتدارند، بنابراین تمرین این  مشکل

) 2016 ؛ پیتر،2012 ؛ گري،2014 هاي مختلفی (براي مثال تیتز و کارباچ،طورکه پژوهشهمان ،شود

بهبود  پژوهش بیانگر فرضیات قبلینتایج  .اندها و پیشرفت تحصیلی را نشان دادهبهبود همزمان این مهارت
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اشاره  طورکهاي بود؛ اما همانهاي حرکتی و رایانهدنبال مداخله بازيدهاي اجرایی توجه و حافظه بهکارکر

طور مستقیم بهبود هایی که بههاي شناختی و تمریندلیل تأکید بیشتر بر جنبهاي بههاي رایانهبازي شد،

هاي اجرایی حافظه و توجه داشتند؛ کارکرد يدادند، تأثیر بیشتري در ارتقا هایی را هدف قرارچنین مهارت

اي هاي رایانهطور هماهنگ، به تأثیر بیشتر بازيتوان بهآمده در این فرضیه را میدستبه ۀبنابراین نتیج

 نسبت داد. و عملکرد تحصیلی هاي شناختیبر مهارت

آموزان با اي بر تبحر حرکتی دانشهاي حرکتی و رایانهیت در این پژوهش تفاوت اثر بازينها در

هاي هاي حرکتی نسبت به بازيها حاکی از تأثیر بیشتر بازي. تحلیل یافتهی شدبررساختالل یادگیري 

آموزان با اختالل یادگیري دست، چاالکی دستان) دانش اي، بر تبحر حرکتی (هماهنگی چشم ورایانه

توان به این نکته اشاره کرد: میهاي حرکتی، تأثیر بیشتر بازياثر بیشتر  نییتبدر خاص در ریاضی بود. 

نند، کهاي جسمی و فیزیکی بیشتري را درگیر میند و جنبهاهاي حرکتی داراي ماهیت حرکتیبازي

هاي حرکتی تأثیر دارد، بیشتر با توجه به اصول شناختی، اي، اگرچه بر مهارتهاي رایانهکه بازيدرحالی

هاي حرکتی و فعالیت فیزیکی در نند و جنبهکدرگیر می هاي شناختی مربوط به کارکرد اجرایی راجنبه

اي گونهدهد. بههاي حرکتی را تشکیل میگیرند، چیزي که عنصر اصلی بازيآنها کمتر تحت تأثیر قرار می

 فعاالنه جذب جهت مناسب هايفرصت جادیا هاي حرکتی باکه در این نوع تمرین از طریق مهارت

 سبب هدفمند، یحرکت رفتارهاي قالب در و شخص خود بدن از و طیحاز م مختلف حسی دروندادهاي

از طرف دیگر، بهبود  .)45( دشومی مخچه یعنی مغز ترپایین سطوح و مغز متقابل کورتکس عملکرد بهبود

؛ بنابراین، تفاوت در ستهاهاي متنوع و تقویت فیزیکی اندامحرکتی مستلزم انجام تمرین يهامهارت

تقویت  منظوربهانجام تمرین  اي و حرکتی و نیز لزومرایانه يهايباز هاي درگیر درعناصر اصلی و مؤلفه

 تواند دلیلی براي اثربخشی متفاوت این دو نوع مداخله باشد.هاي حرکتی، میمهارت

 

 يریگجهینت

اجرایی (توجه و  بر کارکرداي هاي رایانههاي حرکتی و بازيمقایسۀ اثربخشی بازي هدف بااین پژوهش  

م و دست و چاالکی انگشتان) پرداخت. نتایج حافظه)، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی (هماهنگی چش

حال  نیا بااند، مؤثر بوده هامؤلفه اي هر دو بر بهبود اینهاي رایانههاي حرکتی و بازينشان داد که بازي

اي نتایج بهتري در مورد ارتقاي کارکردهاي اجرایی و عملکرد تحصیلی از خود نشان داد، هاي رایانهبازي

اي بهبود بخشیدند. در این خصوص هاي رایانهحرکتی تبحر حرکتی را بیش از بازي هايکه بازيیدرحال
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نیز بررسی شود. نتایج  تربزرگي آماري هانمونهبراي بررسی بیشتر نتایج این تحقیق  شودیمپیشنهاد 

ي هاپژوهشبا انجام  تواندیمآموزان دختر بود، پژوهش حاضر که تنها شامل بررسی آزمون بر دانش

آموزان پسر نیز مورد تحقیق قرار گیرد. از نگاهی دیگر در این پژوهش پیگیري بر روي دانش ترگسترده

آموزان ي بر بهبود کارکردهاي اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانشاانهیراي حرکتی و هايبازاثر 

ي هايریگیپوص با انجام در مطالعات دیگر در این خص شودیمانجام نگرفت، به همین دلیل پیشنهاد 

، تربزرگطور کلی ادامۀ تحقیقات در این زمینه با جوامع نمونۀ بیشتر، بر اعتبار نتایج افزوده شود. به

أیید هرچه بیشتر این نتایج، تبر تواند عالوهاي میهاي هدفمند حرکتی و رایانهطراحی شود و انجام بازي

ت ناشی از اختالالت یادگیري ریاضی در کودکان را هموارتر براي حل مشکال مؤثرتري هاراهمسیر یافتن 

 سازد. 
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Abstract 
The mathematical learning disorder is one of the most common learning 
disorders in schools that occurs due to inadequate concentration and poor 
memory or lack of coordination of motor proficiency in students. 
Mathematical learning disorder may be due to difficulty concentrating, 
memory problems or a lack of complete coordination of body movements. In 
this study, the effect of motor games in comparison to computer games on the 
executive, academic functions, and motor proficiency in students with 
mathematical learning disorder was investigated. In this study, 20 female 
students with math learning disabilities ranging in age from 8 to 9 years were 
divided into two balanced groups (n = 10) based on K Matt's mathematical 
score. Subjects in the first experimental group performed motor games for 8 
weeks, 3 sessions of 45 minutes per week, and the second experimental group 
performed computer games during the same period. Mathematical tests of Key 
math (To diagnose and evaluate academic performance), Bruininksoseretsky, 
Stroop, and N-back in the pre-test and post-test stages were used to collect 
data. The results of this study have clearly shown that computer games 
compared to movement games had a greater effect on the executive functions 
and academic performance of students with a mathematical learning disorder. 
In contrast, it has been observed that the motor games were more effective on 
the motor proficiency of these students.  
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