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ثربخشی آموزش حرکات ترکیبی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد  ا

 1ریاضی دانش آموزان پسر دارای اختالل ریاضی 

 4، پری داعی الحسین3، نعمت اله صالحی 2رضا میرمهدی

 چکیده  

اثربخشی آموزش حرکات ترکیبی بر بهبود کارکردهرای اجرایری   با هدف  حاضر  پژوهش  هدف:

، سازماندهی و عملکرد ، بازداری پاسخ؛ حافظه فعال، تصمیم گیری و برنامه ریزیدر چهار حوزۀ

 نروعایرن پرژوهش از    روش  روش:.  انجرام شردریاضی دانش آموزان پسر دارای اختالل ریاضی  

آمروزان . جامعۀ آمراری شرامل دانشبودبا گروه گواه پس آزمون -طرح  پیش آزمون  باآزمایشی  

نفرر از   30. تعرداد  برودنفرر    56با اختالل یادگیری ریاضی شهر اراک، بره تعرداد  دبستانی  پسر  

در دو گرروه آزمرایش و  تصادفی شکل جایگماری   به  وصورت تصادفی انتخاب    آموزان به  دانش

ی و آزمرون عصرب شرناختی کرولیج بررای گواه قرار گرفتند. از آزمون حافظرۀ فعرال کورنولرد

گیری عملکررد ریاضری ، بررای انردازهمرت-گیری کارکردهای اجرایی و آزمون ریاضی کیاندازه

-فعالیرت از  بر اساس ترکیبریجلسه یک ساعته  15طی  استفاده شد. آموزش حرکات ترکیبی

هرای عصب شناختی و مهارت هایمهارت تقویت با هدفحرکتی و افزایش توجه، و -حسی  های

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش حرکات ترکیبی بر   ها:یافتهاجرا شد.  حرکتی  

(  و عملکرد ریاضی دانش آمروزان دارای اخرتالل ریاضری بره P  <  05/0بهبود عملکرد اجرایی)

ا تلفیرق آمروزش حرکرات ترکیبری بر  گیری:نتیجههه  ( .P  <  05/0لحاظ آماری معنادار است )

برر بهبرود عملکررد اجرایری و عملکررد   معنرادارحرکتی و افزایش توجه تأثیر  -های حسیروش

 .ریاضی داردریاضی دانش آموزان دارای اختالل 

 .، اختالل ریاضی، کارکردهای اجراییحرکات ترکیبی کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

شرناختی،   روان  فرایندهای  با  که  هستند  مهمی  ساختارهای  شناختی  عصب  اجرایی  کارکردهای

 را  کارکردهرای اجرایری(.    1385،  علیزاده)هستند  مرتبط  عمل  و  تفکر،  هوشیاری  کنترل  مسؤل

وقت«انجام دادن عملکردهای رفتاری توصیف برای »چگونه« و »چه  شاخصی  عنوان  به  می توان

شری مغرز کارکردهای شناختی، محصول فرآیندهای پرداز(.1944  2هیلمن؛  0042  1لوفتیز)کرد

که تفکر و عملکررد فررد  3؛ یکی کارکردهای مبتنی بر قانوناست و شامل دو زیر مجموعه است

شرود و دیگرری کنرد و تحرت عنروان کارکردهرای اجرایری شرناخته میرا تنظیم و کنترل می

که مبتنی بر هیجانات، امیال، شناخت اجتماعی و عوامل تأثیر گرذار   4کارکردهای غیر قانونمند

(.  اگرچه وظیفه اصلی و اولیه کارکردهای اجرایری   2007و همکاران،    5تی است) پاسینیموقعی

اند و آن را بیشتر در حیطره عمرومی کرارکرد شرناختی را مشارکت در کنترل شناختی دانسته

ها یرا خررده شرود کره کارکردهرای اجرایری دربردارنرده مؤلفره، امرا تأکیرد میاندمطالعه کرده

هستند، مانند حافظه کاری، بازداری پاسرخ، برنامره ریرزی و سرازماندهی. ایرن کارکردهایی نیز  

خرده کارکردها در جهت رفتار خودفرمان و حل مسأله با یکدیگر همکاری و به نوعی هماهنرگ 

 ،6کنند تا از این رهگرذر بتواننرد موجرب رفترار هدفمنرد شروند)گیتسبا نظریه ذهن عمل می

2009.) 

های های تحصریلی در زمینرهی است که در آن فرد در پیشرفت مهارتاختالل یادگیری شرایط

، ریاضیات و یا نوشتن نقص دارد. این شرایط مادام العمر و بسیار شایع است کره در آن خواندن

، 7خطر ابتال افراد به طیف وسریعی از مشرکالت روانری و اجتمراعی وجرود دارد ) پرول و فراین

توصیف شد ) چسرتر،   8توسط کرک 1963اولین بار در سال (. اصطالح ناتوانی یادگیری 2014

اخرتالالت روانری  ( و امرروزه در کتراب راهنمرای تشخیصری و آمراری 2001،  9آندرو و کرارلز

 
1 . loftiz 
2 . Heilman 
3. Rule Base Functions 
4. Non Rule Base Functions 
5 . Pasinni 
6 . Gates 
7 . Paul & Fine 
8 . Kirk 
9 . Chester, Andrew & Charles 
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در زیر گروه اختالل های عصبی رشدی و با نام اخرتالل یرادگیری   (DSM-5)1ویرایش پنجم 

 (.2013،  2اند ) انجمن روانپزشکی آمریکا خاص طبقه بندی شده

هرای مشرخص شرده توسرط اختالل ریاضی اصطالحی است که برای اشراره بره الگروی ناتوانی

، ای درسرت و روانه، یادگیری حقایق عددی و انجام محاسبهمشکالت پردازش اطالعات عددی

(. پژوهش در مشکالت ریاضی از اهمیرت   2013،  3شود) انجمن روانپزشکی آمریکا  استفاده می

ترر از مشرکالت بسیاری برخوردار است؛ زیررا مشرکالت ریاضری در چشرم انرداز شرغلی مخرب

 (.2015، 4خواندن است) هابر، سوری، رابینستن ونرک

اختالل یادگیری ریاضی در کودکران سرن مدرسره را ( میزان شیوع  2007)  5سادوک و سادوک

اند. بر مبنای بررسی آنان از هر پرنج کرودک مبرتال بره اخرتالل تقریبا یک درصد گزارش کرده

تواند (. این مشکل می1394یادگیری، تقریبا یک نفر به اختالل ریاضی مبتال هستند)میرمهدی،

آموز احسراس کنرد و باعث شود دانش باعث ایجاد احساس ناامیدی و درماندگی در کودک شده

در مجموع فرد ضعیف و ناتوانی است و این مساله انگیزش تحصیلی ضعیف و خودپنداره پرایین 

(. با این حال اختالل یادگیری ریاضی نسربت بره حیطره   2011،  6را در پی دارد ) آرو و آهونن

 رسی قرار گرفته است.های ناتوانی یادگیری در خواندن و نوشتن کمتر مورد مطالعه و بر

آموز با اختالل یادگیری در کارکردهای اجرایری و فرآینردهای شرناختی چرون حافظره و دانش

توجه، سازماندهی و بازداری پاسخ  با مشکالت متعددی رو به رو می باشد) جانسرون و مایکرل 

، 10بیسرنز  ؛ مرابوت و2004، 9؛ هالره و فرایرلو2014،    8؛ زاکوپولرو و همکراران  2011،  7باست  

 (. 2004،  11؛ فرست 2008

( بره نقرش مهرم کارکردهرای اجرایری برر بهبرود 2001)  12پژوهش های ویلسون و سوانسون 

دهرد های آنهرا نشران میعملکرد درس ریاضیات کودکان با اختالل ریاضیات اشاره دارد. یافتره

 
1 . Diagnostic  and  Statistical Manual  of  Mental  Disorders –Fifth  Edition( 

DSMV) 
2 . American Psychiatric Association (APA) 
3 . American Psychiatric Association (APA) 
4 . Huber , Sury,  Moeller , Rubinsten  and Nuerk 
5 . Sadock  &  Sadock 
6 . Aro &  Ahonen 
7 . Johnson  & Mykelbust 
8 . Zakopoulou  & et al 
9 . Hale &  Fiorello 
10 . Mabbott &  Bisanz 
11 . Forrest 
12 .Swanson  &  Wilson 
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ازماندهی نسربت بره کودکان با اختالل ریاضیات به ترتیب در حافظه فعال، بازداری پاسخ و سر

تری دارند. آنچره مشرهود اسرت مهارتهرای یرادگیری مهمری ماننرد گروه عادی عملکرد ضعیف

خواندن، نوشتن و ریاضیات و همچنین کارکردهای اجرایی هرر دو جرزء مهارتهرای شرناختی و 

انرد. فراشناختی می باشند که بر اساس مطالعات صورت گرفته دارای زیربنای عصرب شرناختی

های قشر پیش ویژه آسیب به بخشهای مغزی بههای حاصل از مطالعه روی افراد با آسیبیافته

پیشانی مغز بیانگر این موضوع است که این افراد در یک یرا چنرد حروزه کارکردهرای اجرایری 

و همزمران دارای ضرعف در   مانند حافظه کاری؛ سازمان دهی و بازداری پاسخ با مشکل مواجره

 (.1394اند )میرمهدی،و تحصیلی  های یادگیریمهارت

آمروزانی کره دچرار های باز پروری و آموزشی گوناگونی بررای دانشطی سالهای متمادی روش

 -هرا، روش ادراکرینوعی اختالل ویژه در امر یادگیری هستند ارائه شده است. یکی از این روش

ادگیری حرکتری معتقدنرد کره یر   1حرکتی است. طرفداران این روش کپارت ، گتمن و برارش

تر پرس از رشرد مناسرب نظرام حرکتری و نظرام مبداء یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی

آید )سریف نراقری و ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری و ادراکی به وجود می

 (.1390نادری،  

ری کره اهرداف یادگیری ادراکی ممکن است در یادگیری حرکتی به ویژه در مراحل اولیه یادگی

اند نقرش مهمری برازی کنرد ) دارینری وحردت و حسی حرکات به طور ضعیفی مشخص شرده

(. مطالعات اخیر نشانگر تاثیر آموزش ادراکی روی یادگیری حرکتری اسرت. در 2014  2آستری؛

( و لمیتی، 2014مطالعه کنترل اندام حرکتی، و یادگیری حرکتی گفتاری، دارینی و همکاران )

( نشان دادند که مدت کوتاهی پس از آموزش ادراکری مشرخص شرده، 2012)  3رینسیر و آست

 میزان و سرعت یادگیری حرکتی بهبود می یابد.

حرکتی به فرآیند سازماندهی اطالعات ورودی برا اطالعرات ذخیرره شرده کره بره   -واژه ادراکی

ر فرآینردهای (. وجرود مشرکل د2007  4شود)گاالهو و ازمون؛عملکرد منجر می گردد گفته می

، ادراک شرنیداری، ادراک المسره ای تواند به شکل مشکالت ادراک بیناییحرکتی می  -ادراکی

های حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریرف، تعرادل، ، مشکالت حرکتی که مهارتحرکتی  –

(. همراهنگی  2013، 5یابی، آگاهی و تصویربدنی نمود پیدا کند ) کیس اسرمیتتشخیص جهت

 
1 . Kephart, Barsch  &  Getman 
2 . Darainy , Vahdat  &  Ostry 
3 . Lametti, Nasir  & Ostry 
4 . Gallahue  and  ozmun, 
5 . Case- Smith  et al 
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توانایی استفاده از دو طرف بدن به طور همزمان است . کودکانی کره در ایرن زمینره    1دوطرفه

ضعف دارند در فعالیت های حرکتی درشت مثل پریردن، گررفتن تروپ و ضرربه زدن ریتمیرک 

ها نیازمند بکارگیری همزمران دو دسرت اسرت . روی طبل مشکل دارند زیرا بیشتر این فعالیت

کننرد و بره دو طرفه دارند بیشتر اوقات از یک دست اسرتفاده می  کودکانی که تأخیر هماهنگی

 (. 2010، 2همین دلیل ظرافت الزم در انجام حرکات ظریف را ندارند ) اسکات

هرایی اسرت های آموزشگاهی و به خصوص یادگیری ریاضی، توجه از جمله تواناییدر یادگیری

هرا نشران (. پژوهش3،2006)کرک؛گاالگر؛آناسرتازیو و کلمرانکه دانش آموزان به آن نیازمندند 

، عابردی انرد )عریضریداده اند کودکان با ناتوانی یادگیری دچار مشکالت و نارسرایی در توجره

( برر روی 2003(. در همرین راسرتا پرژوهش اسرتر )1389، عابردی و همکراران،1387وتاجی  

دکان در توجه دیداری انتخابی، تغییر توجره و های یادگیری نشان داد این کوکودکان با ناتوانی

انرد آمروزش و تقویرت هرا نشران دادهتوجه پایدار عملکرد ضعیف دارند. از سویی دیگر پژوهش

(؛ بنرابراین 1392توجه بر عملکرد تحصیلی این کودکان اثر مثبت دارد)بخشایش و میرحسینی،

نش آمروزان برا اخرتالل یرادگیری می توان چنین استنباط کرد که بهبود عملکرد ریاضی در دا

هرا از سرویی باعرث بهبرود مهارتهرای ریاضی ناشی از آموزش توجره بروده اسرت. ایرن آموزش

سازماندهی، توجه و تمرکز شده و از سویی دیگر منجر بره کراهش تکانشرگری، بریش فعرالی و 

 (.1389حواس پرتی شده است )کاکاوند ،

کودکران برا اخرتالل  4رسرد کرارکرد اجرایریمی  های انجام گرفتره بره نظرربا توجه به پژوهش

یادگیری در هماهنگی مهارتهای حرکتری، ادراکری، توجره دیرداری و شرنیداری ضرعیف ترر از 

کودکان عادی باشد. با توجه بره ایرن نکتره  کره کنتررل کننرده حرکرات دوطرفره؛ کرورتکس 

ای  و لوب ه های قاعدههستند و با توجه به نقش عقد  7و عقده های قاعده ای  6، مخچه5حرکتی

) که در ارتباط نزدیک با قشرر حرکتری مری باشرد ( در حافظره و یرادگیری بره نظرر   8پیشانی

توان از طریق تصحیح و تقویت مهارتهای حرکتری دو طرفره کره منجرر بره بهبرود رسد میمی

 عملکرد کلی مناطق یاد شده در سیستم اعصاب مرکزی می شوند به ارتقرا حافظره و یرادگیری

 
1 . Bilateral  Coordination 
2 . Scott 
3 . Kirk.  Gallagher,  Anastasiow  &  Coleman 
4 . Executive  function 
5 . Motor cortex 
6 . Cerebellum 
7 . Basal ganglia 
8 . Prefrontal 
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از سروی دیگرر  .(1395در این کودکان کمک کرد)سیمین قلم؛ علری بخشری و احمردی زاده، 

بسیاری از متخصصین و پژوهشگران معتقدند که مهارتهای حرکتی و مهارتهرای شرناختی ) از 

دهند که تقویت هر یک باعرث تقویرت دیگرری ای  را میجمله توجه( با یکدیگر تشکیل چرخه

تواند منجر به تقویرت مهرارت هرای حرکتی می  –. مداخالت حسی  (1384می گردد ) اکبری،  

؛ ساداتی، سازمند، کریملو و میرزایی، 2008،  1شناختی از جمله افزایش دامنه توجه گردد ) اون

؛ هارتشرون و 1389؛ کراگر شرورکی، ملرک پرور و احمردی،  2012،    2؛ ولپرت و الندی  1388

این روش بررای افرزایش دامنره توجره دانرش آمروزان  ( بنابراین می توان از 2001،   3همکاران

 استفاده کرد.

حرکتری  -( در پژوهش خود با عنوان بررسی مهارتهرای ادراکری1395سیمین قلم و همکاران )

در کودکان با  اختالل یادگیری خاص؛ به این نتیجره رسریدند کره عملکررد کلری کودکران برا 

ضعیف تر از کودکان غیرر مبرتال مری باشرد؛ اختالل یادگیری در مهارتهای هماهنگی دو طرفه  

توان از طریق تصحیح و تقویرت مهارتهرای حرکتری دو طرفره کره بنابراین به نظر می رسد می

منجر به بهبود عملکرد کلی مناطق یاد شده در سیستم اعصاب مرکرزی مری شروند بره ارتقراء 

های مناسربی تحافظه و یادگیری در این کودکان کمک کرد.آموزش مهارتهرای حرکتری فرصر

آورد. در واقرع رفتارهرای برای جذب فعاالنه دروندادهای حسی مختلرف از محریط فرراهم مری

حرکتی هدفمند، بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثیر گذاشته و این منجر بره 

(. بررای 4،2001گردد)شرام وی کروک و ووالکروتبهبود مهارتهای شناختی از جمله توجره می

( در پژوهشی اهمیت مداخالت در جهت تسرهیل سرازی 2011و  همکارانش)5وستندارپ  نمونه

های تحصیلی را بررسی کردند. در این مطالعره مهارتهرای مهارتهای حرکتی و همچنین توانایی

حرکتی درشت و همچنین ارتباط میان این مهارتها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در زمینره 

ضیات هم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کودکان با های خواندن، امال و ریا

اختالل یادگیری نمره کمتری را در خرده تست های حرکتی و کنترل شئ بره دسرت آوردنرد، 

همچنین بین  نمره عملکرد خواندن و مهارت های حرکتری و برین نمرره عملکررد ریاضریات و 

 مهارت های کنترل شئ  همبستگی وجود داشت.

 
1 . Owens 
2 . Wolpert   &  Landy 
3 . Hartshorn  et  al 
4 .  Shomwey  Cook  &  Woollacott 
5 .Westendrop 
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هرای حسری و با توجه به این نکته که بسیاری از متخصصین و پژوهشگران بر اهمیرت آمروزش

آموزان برا اخرتالل حرکتی از یک سو و نقش تقویت کارکردهای اجرایی از سوی دیگر در دانش

یادگیری ریاضی تاکید دارند؛ در این مطالعه نیز با تقویت مهارتهای حرکتی پیچیده و ترکیبری 

جه را نیز در بر دارد و آموزش تکالیف پیچیده مغزی که بکارگیری همزمان هر دو که افزایش تو

دارد سعی در بهبود دامنه توجه دانش آموزان و بهبود عملکرد اجرایی و قشر مغز را ضروری می

 ریاضی آنان شده است.

بنابراین در پژوهش حاضر با آموزش حرکات ترکیبی و تقویرت مهارتهرای حرکتری دو طرفره و 

های ادراکی حرکتری پیچیرده و درگیرر های متنوع و بکارگیری همزمان مهارتتلفیقی از روش

های دیداری و شنیداری و گفتاری برر توجره و تمرکرز، فعالیرت حافظره کراری و کردن مهارت

آموزش حرکات ترکیبری برر  مهارت فراشناختی این دانش آموزان این سوال مطرح است که آیا

 ایی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر دارای اختالل ریاضی موثر است؟ بهبود کارکردهای اجر

 روش

پس آزمون با گروه گرواه و –پژوهش حاضر با روش آزمایشی و با استفاده از  طرح پیش آزمون  

 به روش جایگزینی تصادفی انجام شده است. 

آموزان پسرر دانشجامعه، نمونه، روش نمونه گیری: در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی  

در مرکرز  99- 98دارای اختالل یادگیری ریاضی دوره دوم مقطرع ابتردائی در سرال تحصریلی 

آموزان با تشخیص اختالل اختالالت یادگیری  وابسته به آموزش و پرورش شهر اراک بود. دانش

ه در آموزان پسرری بودنرد کرنفر از آنان دانش  56نفر بودکه    290یادگیری در این مرکز شامل  

دوره دوم مقطع ابتدائی) چهارم، پنجم و ششم( مشغول تحصیل بوده و به تشخیص متخصصان 

و کارشناسان این مرکز و مصاحبه بالینی معیارهای تشخیص اختالل ریاضری را مطرابق مرالک 

دانرش آمروز بره   30آموز پسر دارای اختالل ریاضری،  دانش  56داشتند. از بین     DSM-5های  

خاب و به شکل جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قررار گرفتنرد. صورت تصادفی انت

، 95؛ بهرره هوشری براالی  سال برود. معیارهرای ورود بره نمونره  11میانگین سنی آزمودنی ها  

آموزان پسر دوره دوم ابتدایی، عدم همزمانی اختالل یادگیری ریاضی برا سرایر اخرتالالت دانش

 ( بود.   DSM-5با نظر کارشناسان مرکز مطابق با معیارهای )وتشخیص قطعی اختالل ریاضی 

 ابزارهای اندازه گیری
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 از  کره  است  هوشی  بهره  سنجش  هایآزمون  ترینشده  شناخته  از   1ریون  تصویری  هوش  آزمون

 یرا هراماتریس از متشکل ریون هوش آزمون. شودمی  یاد  نیز  تصویری  هوش  آزمون  عنوان  با  آن

 دشرواری درجره برا و  آورنردمی  وجرود  بره  را  منطقری  توالی  یک  که  انتزاعی است  تصاویر  سری

پایایی فرم پیشرفته آزمون هوشی ماتریس های پیشررونده ریرون بره   اند.شده  تنظیم  ایفزاینده

روش بازآزمایی مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور ضریب همبسرتگی دو برار اجررای آزمرون 

 به دست آمد.   91/0محاسبه و مقدار آن 

 آزمون ریاضی کی مت

ست . این آزمون مت آزمونی مالک مرجع با قواعدی برای تفسیر هنجاری ا  -آزمون ریاضی کی

هرا در از لحاظ گستره و توالی شامل سه بخش مفراهیم، عملیرات و کراربرد اسرت. ایرن بخرش

شود. بخش مفراهیم مجموع به سیزده خرده آزمون و هر بخش به سه یا چهار حیطه تقسیم می

-های: شمارش، هندسه و اعداد گویا، بخرش عملیرات شرامل خررده آزمرونشامل خرده آزمون

هرای فریق، ضرب، تقسیم و محاسبه ذهنی؛ و بخش کراربرد شرامل خررده آزمرونهای:جمع، ت

:اندازه گیری، زمان، حل مسئله، تفسیر و تخمین می باشد. آزمون فوق پس از ترجمه، سوالهای 

آن مطابق با پرسشهای کتابهای ریاضی مقطع ابتدائی سازمان دهری و سرپس در یرازده اسرتان 

ی آن از طریق روایی محتوا، روایی تفکیکی، روایی پریش برین کشور هنجاریابی شده است. روای

به دست آمده است. پایایی آن برا روش آلفرای   67/0تا    55/0محاسبه و روایی همزمان آن بین  

(. نمررات  1381گزارش شرده اسرت ) محمرد اسرماعیل و هرومن،   84/0تا    80/0کرانباخ بین  

ل آزمون همچون نمررات اسرتاندارد آزمونهرای استاندارد این آزمون در سه حیطه باال و نمره ک

 است.   15و انحراف معیار  100هوش دارای میانگین  

 آزمون کولیج  

( آزمرونی اسرت کره چنردین اخرتالل عصرب شرناختی و 2002آزمون عصب شناختی کولیج )

کند. هر اختالل در این آزمرون دارای ساله ارزیابی می  5  –17رفتاری را در کودکان و نوجوانان  

گویره بره ارزیرابی   19هرا برا  خرده مقیاس مشخصی است کره دو مرورد از ایرن خررده مقیاس

زنرد. ایرن دو خررده مقیراس کارکردهرای اجرایری را در سره حروزه پرداکارکردهای اجرایی می

هرای ایرن برنامه ریرزی و برازداری مری سرنجد. خررده  مقیاس  –سازمان دهی، تصمیم گیری  

( وبرازداری  9- 16( سازمان دهی، سؤاالت )1- 8آزمون تصمیم گیری و برنامه ریزی، سؤاالت )

 
1 . Raven 
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وسط والدین و در مقیاس لیکرت پاسرخ داده ( را شامل می شود. این آزمون ت17-  19سؤاالت )

شود.  سواالت به گونه ای طراحی شده اند که رفتار کودک را در یک هفته اخیر ارزیابی می می

 کنند.  

با توجه به اینکه در این آزمون به مشکالت رفتاری کودک نمره داده می شود بنرابراین نمررات 

ه مشکالت بیشرتری در همران حروزه هسرتند. های این آزمون نشان دهندباال در خرده مقیاس

و بررای خررده   85/0پایایی به دست آمده برای خرده مقیراس سرازمان دهری و برنامره ریرزی  

گزارش شده است. همسانی درونی دو خرده مقیاس با اسرتفاده از آلفرای   66/0مقیاس بازداری  

 (.   1384به دست آمده است ) علیزاده و زاهدی پور  91/0کرونباخ

 مون حافظه فعال کورنولدی  آز  

این آزمون به ماتریس حافظه فعال معروف است. پایایی این آزمون بر اسراس محاسربه ضرریب 

 3* 3(. در این آزمون از یرک مراتریس 1382گزارش شده است )کاکاوند    61/0آلفای کرونباخ  

ربع قرمرز شود . مکه تنها مربع متحرک سمت چپ و پایین آن به رنگ قرمز است  استفاده می

شود که به مراتریس نگراه به مثابه نقطه شروع در نظر گرفته شده است. از آزمودنی خواسته می

کند و آن را در حافظه خود نگه دارد. سپس به او گفته می شود که به دستوراتی که به صورت 

راست، چپ، پایین و ... از سوی آزمایشگر داده می شود به خوبی گروش کنرد و برر آن اسراس 

انه قرمز را که به مثابه شروع به آزمودنی معرفری مری شرود در داخرل مراتریس بره حرکرت خ

دستور تشکیل شده است. نمره   6شود و هر مرحله نیز از  درآورد. این آزمون سه مرتبه اجرا می

 گردد.هر فرد در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جداگانه ثبت می

 روش اجرا 

ای یک جلسه یک ساعته به صورت گروهی آموزش دیدنرد. تههفته و هف  15گروه آزمایش طی  

حرکتری، -این آموزش ها با عنوان آموزش حرکات ترکیبی باتأکید بر تقویت فعالیتهرای حسری

افزایش توجه و تمرکز و توانایی انجام دو فعالیت در یک زمان واحد برای افزایش هماهنگی بین 

ایی اجررا شرد. در هرر جلسره ابتردا تمرینرات کارکردهای مختلف مغز و بهبود کارکردهای اجر

هرا حرکتی ارایه و سپس تمرینات افزایش توجه به آن اضافه مری گردیرد و بره آزمودنی-حسی

شد که دو فعالیت را به طور هم زمان و بدون وقفه در هیچ کدام از فعالیرت هرا آموزش داده می

 انجام دهند.
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الردین آزمرودنی هرا معارفره و شررکت ای بررای وقبل از شروع جلسات آموزشری طری جلسره

فرزندانشان در یک پروژه تحقیقی به اطالع آنها رسید و از همکراری آنران در تشرکیل جلسرات 

آموزشی سپاس گزاری و همچنین  والدین  جهت تکمیل پرسش نامه هرای کرولیج راهنمرایی 

 شدند.

 خالصه جلسات آموزشی:

  جلسه اول: سینه خیز رفتن و پاسخ به جدول ضرب.

 جلسه دوم: پریدن روی یک خط و پاسخ به معنی کلمات.  

 جلسه سوم: کار با قیچی و بیان خاطره ای در یک مورد خاص.  

 جلسه چهارم: راه رفتن روی جدول کنار باغچه و پاسخ به سواالتی در مورد محیط اطراف. 

 جلسه پنجم: پرتاب کردن و گرفتن توپ وتعریف خالصه یک کتاب داستان. 

 شم: راه رفتن و حفظ تعادل توپ روی راکت تنیس و خواندن یک شعر از حفظ. جلسه ش

جلسه هفتم: راه رفتن مارپیچ از بین موانع و پاسخ به سواالت انتزاعی) توضیح مفراهیمی ماننرد 

 فداکاری، انتقام، بخشش(.  

جلسه هشتم: لی لی کردن، حفظ تعادل در امتداد یک خرط و محاسربه جمرع و تفریرق هرای 

 ه به صورت ذهنی.ساد

 جلسه نهم:پرتاب حلقه و شمارش برعکس اعداد.

 جلسه دهم: انجام حرکت پروانه و شمارش اعداد زوج.

جلسه یازدهم: درست کردن پازل های ساده و پاسخ به سرواالتی در مرورد رویردادهای جلسره 

 قبل.

 تا.5تا5جلسه دوازدهم: طناب زدن و شمارش اعداد با فاصله  

 انداختن و شعر خواندن.   جلسه سیزدهم: مچ

 جلسه چهاردهم : چینش قطعه های تانگرام طبق الگوها و تعریف یک داستان.

 جلسه پانزدهم : رنگ آمیزی اشکال از پیش آماده شده و شمارش اعداد فرد.  

 در پایان هر جلسه نیزتمرینات آرام سازی اجرا گردید.  

جلسه تمرین و آموزش، درمرحله پس آزمون آزمرون کری مرت، بررای تعیرین   15بعد از پایان  

های کولیج و کورنولدی برای تعیین اثرر بخشری آمروزش برر پیشرفت عملکرد ریاضی  و آزمون

از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیرل   بهبود عملکردهای اجرایی اجرا شد. نتایج با استفاده

 گردید.  
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 یافته ها

در پژوهش حاضر تأثیر آموزش حرکات ترکیبی بر روی عملکردهای اجرایی و عملکررد ریاضری 

دانش آموزان پسر دارای اختالل ریاضی بررسی شد. شاخص هرای توصریفی متغیرکارکردهرای 

 ارائه شده است. 1جدول  ها و مراحل اندازه گیری در اجرایی به تفکیک گروه

 : یافته های توصیفی متغیر کارکردهای اجرایی به تفکیک گروه و مراحل اندازه گیری 1جدول شماره

متغیرکارکردهای  

 اجرایی 

 گروه گواه  گروه آزمایش 

 پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

تصمیم گیری و 

 برنامه ریزی 
92/8 61/2 21/14 45/8 59/9 21/3 66/11 02/2 

 91/0 46/1 51/0 46/1 33/4 57/7 79/0 06/2 حافظه فعال 

 63/0 40/3 02/1 40/3 74/2 36/6 99/0 53/2 بازداری پاسخ 

 79/2 33/11 91/2 12/10 71/3 84/12 56/2 20/8 سازماندهی 

مشاهده می شود میانگین  نمرات متغیر کارکردهای اجرایی شرامل   1همان طور که در جدول  

نمرات چهار حیطه تصمیم گیری و بازداری؛ حافظه فعال؛ بازداری پاسخ و سازماندهی  در گروه 

 دهد.افزایش نشان میآزمایش در مرحله پس آزمون  نسبت به گروه گواه  

 : یافته های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی به تفکیک گروه و مراحل اندازه گیری 2جدول شماره

متغیر 

عملکرد  

 ریاضی 

 گروه گواه  گروه آزمایش 

 پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

مفاهیم 

 اساسی
06/29 19/3 25/39 29/4 53/24 33/3 72/25 59/3 

عملیات  

 ریاضی 
33/40 79/4 21/47 49/3 33/36 06/5 47/35 45/4 

 41/4 32/37 46/6 39 64/3 26/53 48/3 46/46 کاربردها 
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نمرات متغیر عملکرد ریاضری شرامل نمررات شود میانگین  مشاهده می  2آنگونه  که در جدول  

سه حیطه مفاهیم اساسی، عملیات ریاضی و کاربردها پس از مداخله آموزشی  در گروه آزمایش 

 دهد.در مرحله پس آزمون  نسبت به گروه گواه افزایش نشان می

گیری به منظور بررسی اثربخشی آموزش حرکات ترکیبی بر متغیرهای عملکرد اجرایی تصمیم  

و برنامه ریزی ؛ حافظره فعرال؛ برازداری پاسرخ؛ سرازماندهی؛ پیشررفت درک مفراهیم اساسری 

 یرادگیری  اخرتالل  آموزان با  ریاضی؛توانایی انجام عملیات ریاضی و توانایی کاربرد ریاضی دانش

 ها با استفاده ازبرابری واریانسریاضی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. ابتدا پیش فرض

 ( ارایه شده است.2آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول)

 ها :  نتایج آزمون لوین برای بررسی فرض برابری واریانس3جدول شماره
 Sig. df 2 Df 1 F متغیرهای وابسته 

 984/2 1 28 095/0 تصمیم گیری و برنامه ریزی 

 12/0 1 28 72/0 حافظه فعال 

 076/0 1 28 78/0 بازداری پاسخ 

 016/0 1 28 89/0 سازماندهی 

 016/0 1 28 89/0 مفاهیم اساسی ریاضی 

 58/2 1 28 119/0 عملیات ریاضی 

 936/2 1 28 098/0 کاربرد ریاضی 

نشان می دهد که پریش فررض برابرری واریرانس هرا بررای تمرامی متغیرهرای   3نتایج جدول  

 تحلیل کواریانس استفاده کرد.پژوهش رعایت شده و می توان از آزمون 

 : خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس متغیر کارکردهای اجرایی4جدول شماره

متغییرهای 

 وابسته 
 منبع تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
F Sig. 

ضریب 

 اتا

م 
می
ص
ت

ی 
یر
گ

ه  
نام
وبر

ی 
یز
ر

 

  .000 30/47 61/97 1 61/97 آزمون اثرپیش

 63/0 .000 13/39 74/80 1 74/80 گروه

    06/27 27 71/55 واریانس خطا 

ال
فع

ه 
فظ

حا
 

  .02 19/12 43/6 1 43/6 اثر پیش آزمون 

 34/0 .04 37/4 30/2 1 30/2 گروه

    52/0 27 23/14 واریانس خطا 

ی  
دار

از
ب

خ 
اس

پ
 

  .000 46/64 62/13 1 62/13 اثر پیش آزمون 

 47/0 01. 74/29 28/6 1 28/6 گروه
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    0/.21 27 7/5 واریانس خطا 

ی
ده

مان
از

س
 

  .01 89/69 52/145 1 52/145 اثرپیش آزمون 

 51/0 .01 23/47 34/98 1 34/98 گروه

    08/2 27 21/56 واریانس خطا 

آزمرون پرس از دهد با کنتررل اثرر پیشهمان گونه که نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان می

مداخالت آموزشی بین گروه آزمایش و کنترل  در بین کارکردهای اجرایی مورد بررسی تفراوت 

دهد مداخله آموزشی بر کارکردهرای اجرایری تصرمیم معنادارآماری وجود دارد. نتایج نشان می

/. باالترین اثر بخشی وپس 63(با ضریب اتای  F=39/13,df:1,27;P</01)گیری و برنامه ریزی

/.؛ عامرل برازداری 51با ضریب اترای  ( F=47/32,df:1,27;P</01ترتیب سازماندهی)از آن به  

/. ودر پایرررران حافظرررره 47( بررررا ضررررریب اتررررای F=29/74,df:1,27;P</01)پاسررررخ 

 اند./. معنادار بوده34( با ضریب اتای F=4/37,df:1,27;P<05)فعال

رکیبی بر عملکرد بخش دیگر یافته های پژوهش حاضر در خصوص اثر بخشی آموزش حرکات ت

ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضیات است.نتایج آزمون تحلیل کواریانس در جدول 

 ارایه شده است. 5

 : خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس متغیر عملکرد ریاضی5جدول شماره

متغییرهای 

 وابسته 
 منبع تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
F Sig. 

ضریب 

 اتا
م 
هی
مفا

ی  
اس
اس

ی 
اض
ری

 

  .000 22/37 10/173 1 10/173 آزمون اثرپیش

 58/0 .000 26/26 12/122 1 12/122 گروه

    65/4 27 56/125 واریانس خطا 

ت 
یا

مل
ع

ی
ض

ریا
 

  .02 52/35 71/386 1 71/386 اثر پیش آزمون 

 40/0 .01 50/13 07/147 1 07/147 گروه

    88/10 27 95/293 واریانس خطا 

د  
بر

ار
ک

ی
ض

ریا
 

  .000 52/35 17/481 1 17/481 اثر پیش آزمون 

 59/0 01. 09/20 38/204 1 38/204 گروه

    0/.21 27 7/5 واریانس خطا 

آزمرون پرس از دهرد برا کنتررل اثرر پیشنشران می  5نتایج آزمون تحلیل کواریانس در جدول

گروه آزمایش و کنترل  در بین عملکرد ریاضیات تفراوت معنادارآمراری مداخالت آموزشی بین  

وجرررود دارد.آمررروزش حرکرررات ترکیبررری بررره ترتیرررب برررر بهبرررود مفررراهیم ریاضررری 
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(f=26/26,df:1,27;p</01 بررررا ضررررریب اتررررای)؛ کررررارکرد عملیررررات ریاضرررری 58./

(f=13/50,df:1,27;p:/01  با ضریب اتای )40( و کاربرد ریاضی ./f=20/09,df:1,27;p:/01 )

/. تفاوت معناداری را در متغیر های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نشران 59با ضریب اتای 

دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت کره آمروزش حرکرات ترکیبری در گرروه آزمرایش هرم می

ایرن   موجب بهبود و ارتقای کارکردهای اجرایی شده و هم موجب ارتقای مهارت هرای ریاضری

 گره در سه حوزه مفاهیم اساسی ریاضی؛ عملیات و کاربرد ریاضی شده است. 

 گیریو نتیجه بحث

پژوهش حاضر با هدف اثربخشری آمروزش حرکرات ترکیبری برر بهبرود کارکردهرای اجرایری و 

عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی انجام گرفت. نتایج نشان داد پرس 

ات ترکیبی  بین کارکرد اجرایی تصمیم گیری و برنامه ریزی  دو گروه آزمرایش از آموزش حرک

و گواه ، تفاوت معنی دار وجود دارد و اجررای برنامره آموزشری حرکرات ترکیبری بررای دانرش 

ریزی آنهرا شرده آموزان با اختالل ریاضی موجب بهبود عملکرد اجرایی تصمیم گیری و برنامره

(، سراداتی 1389(،کارگر شورکی و همکاران)2012ای ولپرت و الندی)هاست. این نتایج با یافته

(، 2008(، اون)2008(، اندرسررررون)1388(، میرمهرررردی و همکرررراران)1388و همکرررراران)

 ( هم خوانی دارد.2001(، هارتشون و همکاران)2001(، اندلیچ )2004استیل)

دستیابی به تقویت کننرده دهد که  برنامه ریزی به فرد این امکان را می  -کارکرد تصمیم گیری 

های تکلیف مدار به انجام تکلیف درسی و فعالیرت هرای روزمرره را به تأخیر انداخته و به شیوه

بپردازد. برنامه ریزی به عنوان طرح، سازمان و یکپارچه سازی رفتارهای مورد نیاز بررای انجرام 

 (.2006یک قصد یا رسیدن به یک هدف می باشد)پری ، فیلیپ و هوتچینسون ،

بخش دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از آموزش بین کارکرد اجرایی حافظه فعرال  دو 

گروه آزمایش و گواه  تفاوت معنی دار وجود دارد و اجرای برنامه آموزشی حرکات ترکیبی برای 

 شود. این نتایج با یافته های ولپرتآموزان با اختالل ریاضی موجب بهبود حافظه فعال میدانش

(، میرمهردی و 1388(، سراداتی و همکراران)1389(،کارگر شورکی و همکاران)2012و الندی)

(،گررردرکول و 2008(،کانررردا و اسررراکا)2008(، اون)2008(، اندرسرررون)1388همکررراران)

(، هارتشرون 2001(، اندلیچ )2004(، استیل)2005(، کلینگ برگ و همکاران)2008همکاران)

 ( هم خوانی دارد.2001و همکاران)
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شود که در بررسی فراینردهای حافظه در نظام شناختی انسان یک توانایی مرکزی محسوب می

آموزان برای رسریدن حافظه و یافتن متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر آن به منظور کمک به دانش

به موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از اصلی ترین اهداف عینی آموزش و پرورش محسوب می 

 (.2009؛ سوانسون و اوکونور،2008؛ انگل و همکاران، 2006شود)ریپو و بدلی،

همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین کارکرد اجرایی بازداری پاسخ  دو گرروه آزمرایش و گرواه  

پس از مداخالت آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد و اجرای برنامه آموزشی حرکات ترکیبری 

شرود. ایرن موجب بهبود عملکرد اجرایی بازداری پاسخ میبرای دانش آموزان با اختالل ریاضی  

(، سراداتی و 1389(،کرارگر شرورکی و همکراران)2012های ولپررت و النردی)ها با یافترهیافته

(، 2008(، اون)2008(، اندرسررررون)1388(، میرمهرررردی و همکرررراران)1388همکرررراران)

 دارد. ( هم خوانی2001(، هارتشون و همکاران)2001(، اندلیچ )2004استیل)

 -نقص در پردازش مربوط به بازداری به عنوان اصل اساسری در اختالالتری ماننرد نقرص توجره

عملی و سندرم تورت پذیرفتره شرده اسرت)   -بیش فعالی، اسکیزوفرنی، اوتیسم، وسواس فکری

(. کودکان با این آسیب  در کارکردهرای اجتمراعی از جملره منتظرر 2004فریدمن و می یاک،

دن به نشانه های غیر کالمی ، درک احساسرات دیگرران و شررکت در موقعیرت ماندن، پاسخ دا

های اجتماعی نیازمند بازداری و مشارکت دچار نقص هستند. همچنین در ارتبراط برا دیگرران 

رفتارهای پرخاشگرانه بسیاری نشان می دهند و به این ترتیب ایجراد و حفرظ روابرط دوسرتانه 

 (.2006؛ بارکلی ،  2010السون،برای آنها بسیار دشوار می شود )ک

از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که بین کارکرد اجرایی سازماندهی  دو گرروه آزمرایش و 

آمروزان گواه  تفاوت معنی دار وجود دارد و اجرای برنامه آموزشی حرکات ترکیبری بررای دانش

این یافتره هرا برا یافتره شود.  بااختالل ریاضی موجب بهبود عملکرد اجرایی سازماندهی آنها می

(، 1388(، سراداتی و همکراران)1389(،کارگر شرورکی و همکراران)2012های ولپرت و الندی)

( 2001(، هارتشرون و همکراران)2001(، اندلیچ )2004(، استیل)2008(، اون)2008اندرسون)

 هم خوانی دارد.این توانایی در درک علت بسیاری از بی نظمی هرای رفتراری ایرن کودکران در

تنظیم وقت و استفاده بهینه از آن و استفاده درست از فضرای کاغرذ بررای نوشرتن و عملکررد 

 (.1393تحصیلی و انجام تکالیف روزمره زندگی مفید است) خسروراد و سلطانی کوهبان،

نتایج پژوهش در مورد تاثیر مداخله آموزشی بر عملکرد ریاضی نشران مری دهرد برین توانرایی 

اضی  دو گروه آزمایش و گواه  تفراوت معنری دار وجرود دارد و اجررای درک مفاهیم اساسی ری
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برنامه آموزشی حرکات ترکیبی برای دانش آموزان برا اخرتالل ریاضری موجرب پیشررفت درک 

(، 1395مفاهیم اساسی ریاضی آنها می شود. این یافته ها با یافته های سیمین قلم و همکراران)

(، 1393(، افررروز و همکرراران)1395و همکرراران) (، حسررین خررانزاده1395نصررری و همکرراران)

(،نرریم و 2012(، روزنکررراز و روت ول)2014و  2013(، وسررتندارپ و همکرراران)2014هرراپال)

 ( ، هم خوانی دارد.1388(، بهنیا و همکاران)2011(، ویوچ و همکاران)2012همکاران)

ویا و هندسره اسرت) مفاهیم اساسی ریاضی پیش نیاز یادگیری ریاضی مانند شمارش ، اعداد گ

(.از دیگر نتایج پژوهش در مرورد عملکررد ریاضری نشران داد برین توانرایی انجرام 1988کانلی،

عملیات ریاضی  دو گروه آزمایش و گواه  تفاوت معنی دار وجود دارد و  اجرای برنامه آموزشری 

لیرات حرکات ترکیبی برای دانش آموزان با اختالل ریاضی موجب پیشررفت توانرایی انجرام عم

(، نصرری و 1395ریاضی آنها می شود. این یافته ها برا یافتره هرای سریمین قلرم و همکراران)

(، 2014(، هراپال)1393(، افروز و همکاران)1395(، حسین خانزاده و همکاران)1395همکاران)

(، 2012(،نریم و همکراران)2012(، روزنکرراز و روت ول)2014و    2013وستندارپ و همکاران)

(  هم خوانی دارد.عملیات ریاضی در برگیرنده 1388(، بهنیا و همکاران)2011ن)ویوچ و همکارا

تمامی مهارت های عملیاتی است و شامل مدل ها و عملیات اساسی، الگروریتم بررای محاسربه 

 (.1988اعداد و محاسبه ذهنی الگوریتم هایی برای محاسبه اعداد حقیقی است)کانلی،  

بین توانایی کراربرد ریاضری  دو گرروه آزمرایش و گرواه    همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد

تفاوت معنی دار وجود دارد و اجرای برنامه آموزشی حرکرات ترکیبری بررای دانرش آمروزان برا 

های ها برا یافترهشرود. ایرن یافترهاختالل ریاضی موجب پیشرفت توانایی کاربرد ریاضی آنها می

(، 1395(، حسین خانزاده و همکاران)1395)(، نصری و همکاران1395سیمین قلم و همکاران)

(، روزنکرراز و 2014و    2013(، وسرتندارپ و همکراران)2014(، هراپال)1393افروز و همکاران)

( 1388(، بهنیرا و همکراران)2011(، ویوچ و همکراران)2012(،نیم و همکاران)2012روت ول)

ه در این بخش نشران داده هم خوانی دارد.توانایی به کار بستن دانش و مهارت های آموخته شد

می شود. این بخش یعنی کاربردها شامل حیطره انردازه گیرری، حیطره زمران و پرول، حیطره 

تخمین، حیطه بررسی و تحلیل داده ها  و حیطه حل مسئله است کره بره توانرایی یرادآوری و 

استفادۀ مهارت ها و کاربرد های پیشین پرداخته و بر حل مسرئله عرددی عرادی، درک و حرل 

(.بر مبنای یافته های حاصل از این پژوهش مری 1988سایل غیر معمول  تأکید دارد ) کانلی،  م

توان چنین استنباط نمودکه آموزش حرکات ترکیبری موجرب بهبرود عملکررد اجرایری دانرش 

آموزان در چهار حیطه؛ تصمیم گیری و برنامه ریزی، حافظه فعال، بازداری پاسخ و سرازماندهی 
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ت در سه حیطه ریاضی)مفاهیم اساسی ریاضری، عملیرات ریاضری، کراربرد و همین طور پیشرف

ریاضی( دانش آموزان پسر دارای اختالل یادگیری ریاضی شرده اسرت. بنرابر یافتره هرای ایرن 

های آموزشی را ترتیب دهنرد شود برنامه ریزان آموزش و پرورش   کالسپژوهش  پیشنهاد می

علمان دوره دبستان نسبت به مقوله آمروزش حرکرات که در آن مربیان دوره پیش دبستانی و م

حرکتی و افزایش توجه می باشدآشنا شده و نسبت به داشتن -ترکیبی که شامل حرکات حسی

این توانایی و مهارتها در دانش آموزان اطمینان کسب کرده و در غیر این صورت بره گنجانردن 

ریزان ا  بپردازند. همچنرین بره برنامرههبرنامه ای برای آموزش این نیازها در کنار سایر آموزش

گردد به ساعت درس تربیت بدنی و آموزش برنامه های هدفمنرد آموزش و پرورش پیشنهاد می

در این ساعات اهمیت بیشتری داده شود و از متخصصان تربیت بدنی و کاردرمرانی در مردارس 

چنرین بره والردین باالخص مدارس با نیازهای ویژه به صرورت تمرام وقرت اسرتفاده گرردد هم

های الزم جهت آموزش حرکات ترکیبی و تقویت کارکردهای اجرایری و آگراهی الزم در آموزش

ها بر عملکرد ریاضی و درسی دانش آموزان داده شود. در این پژوهش به مورد تأثیر این آموزش

یاء آموزان در مدرسه و عدم همکاری مسئولین مدارس و اولدلیل محدودیت زمانی حضور دانش

دانش آموزان اجرای دوره پیگیری جهت ارزیابی تداوم اثربخشی آموزش میسر نشرد. از ایرن رو 

شود در پژوهش های بعدی دوره پیگیری مد نظر قرار گیرد. در این تحقیرق فقرط پیشنهاد می

سال پسر مورد آزمون قرار گرفتند  لذا نمی توان یافتره هرای بره دسرت   12-10دانش آموزان  

دوره سنی دیگر تعمریم داد. همچنرین آمروزش حرکرات ترکیبری در ایرن پرژوهش   آمده را به

آموزان با اختالل یادگیری ریاضیات بود بنابراین تعمیم نتایج برای سایر طبقات محدود بر دانش

 اختالل یادگیری همچون اختالل خواندن و نوشتن باید با احتیاط صورت گیرد.

 

 و ماخذ منابع

زاده سوگند ، تازیکی طیبره، مهراجرانی محمرد ، دالونرد مرریم . اثربخشری  افروز غالمعلی ، قاسم

حرکتی بر افزایش دامنه ی توجه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ، پراییز -مداخالت حسی  

 23-37،صفحه  23-1/37، شماره 4، دوره  1393

کودکران هشرت ( . بررسی تأثیر بازی های دستی بر مهارت دستی ضعیف  1384اکبری، میمنت)

 ساله شهرستان بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
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(. اثربخشی بازی درمانی بر کاهش عالئم اختالل 1392بخشایش ، علیرضا و میرحسینی ، راضیه )

بیش فعالی ،کمبود توجه وبهبود عملکرد تحصیلی کودکان . مجله علمی پژوهشی دانشرگاه علروم 

 .1-13(:6)22ی ایالم ،پزشک

حسین خانزاده عباسعلی ، شجاعی ستاره ، امیری پرینراز ، صرادقی سرعید ، آزادی مرنش پگراه و 

حرکتی بر عملکررد –( تأثیر برنامه آموزشی تقویت توجه و ادراک حسی  1395آزادی منش صبا.)

( 7) 4یری ، ریاضی دانش آموزان پس با ناتوانی یادگیری ریاضی . راهبردهرای شرناختی در یرادگ

،156-139. 

( رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریه ذهرن 1393خسروراد  راضیه، ساطانی کوهبانی  سکینه)

، آذز و  6در دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضی.مجله دانشگاه علوم پزشکی سربزوار ،شرماره 

 .1152-1162،  1393دی 

(.بررسی ترأثیر 1388هوشنگ و کریملو ،مسعود ) ساداتی، آزاده ؛سازمند ، علی حسین ؛ میرزائی ،

فعالیت های حرکتی درشت بر فرآیند توجه دانش آموزان پسر مبتال به نشانگان داون .توانبخشری 

  ،10(3،)37-31  . 

(.نارسایی های ویژه یادگیری . چاپ سروم ، تهرران: 1390سیف نراقی ، مریم و نادری ، عزت اهلل)

 ارسباران .

( . بررسی مهارتهرای ادراکری 1395؛علی بخشی ، حسین ؛ احمدی زاده ، زهرا)سیمین قلم ، مونا

حرکتی در کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص ،علروم پیراپزشرکی و توانبخشری مشرهد ،   –

 .7-13، 1، شماره  5،دوره   1395بهار  

توجره (. رابطره میران توانرایی شرمارش ، 1384عریضی  حمیدرضا، عابدی احمد و تاجی  مریم )

بینایی، درک شنوایی و دانش فراشناختی با شایستگی ریاضی در کودکران پریش دبسرتانی شرهر 

 .1اصفهان، تهران : فصلنامه نوآوریهای آموزش، شماره 

هرای رشردی. تراز (رابطۀ کارکردهای اجرایی عصربی شرناختی برا اختالل1385علیزاده، حمید. )

 .57-70،    (4)8شناختی،    های علومه

( . » کارکردهای اجرایری در کودکران برا و بردون 1384علیزاده ، حمید و زاهدی پور ، مهدی . )

 .3و 4، شماره    6اختالل هماهنگی رشدی «. تازه های علوم شناختی ، سال  

 -( ترأثیر تمرینرات ادراکری1396قاسمیان مقدم، هانیه ؛ سهرابی، مهردی ؛ طراهری، حمیدرضرا)

اجرایی کودکان با اختالل یادگیری. پایران نامره کارشناسری ارشرد. حرکتی پاریاد بر کارکردهای  

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 (. ناتوانی های یادگیری . کرج :انتشارات سرافراز .1389کاکاوند ، علیرضا )
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مروزش (.بررسری اثربخشری آ1389کاگرشورکی ، قنبر ؛ملک پرور ،مخترار و احمردی ، غالمرضرا)

مهارت های حرکتی ظریف بریرادگیری مفراهیم ریاضری در کودکران دارای اخرتالالت یرادگیری 

-126(،  3)4ریاضی پایه ی سوم تا پنجم شهرستان میبد. فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی ،  

105 . 

. چراپ سروم ، تهرران ، نشرر DSM-5   (.آسیب شناسی روانی برر اسراس1393گنجی ،مهدی )

 ساواالن .

 کارکردهرای آمروزش (. تراثیر1388رمهدی، سیدرضا؛ علیزاده، حمیرد و سریف نراقری، مرریم.)می

یرادگیری.   در  ویرژه  نارسرلییهای   برا  امروزان  دانرش  خواندن  و  ریاضیات  عملکرد  بهبود  بر  اجرایی

 .18-1:1(1فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

 ئی. انتشارات پیام نور.(. روانشناسی کودکان استثنا1394میرمهدی، سید رضا)

نصری صادق ،کریمی لیچاهی رقیه ، مقایسه ی اثربخشی آموزش به روش چند حسری و ادراکری 

حرکتی در بهبود مهارت خواندن دانش آموزان نارسا خوان . ناتوانی هرای یرادگیری ، تابسرتان   –

 .123-123،141-4/140، شماره  5، دوره  1395
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