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Abstract 

Background and Aims: Todays learning disorders are the most important causes of poor academic 

performance and every year many students find it difficult to learn content of some of the textbooks, 

especially mathematics. The main aim of the current study was to investigate the effectiveness of the 

selected motor program on working memory, attention, and motor skills of female students with math 

learning disorders.  

Materials and Methods: In the current study, pre-test and post-test design was used as a semi-

experimental study and 30 female students with math learning disorder were selected as random 

sampling method from the statistical society that included all 8-12 year-old girls with learning 

disorders from primary school in the city of Estahban who were divided into two groups of 

intervention group and control (15 each). The instruments used were a researcher-made questionnaire, 

Raven’s IQ test, KMat math test, Wechsler numerical memory scale (Digit Span), Continuous 

Performance Test (CPT), and Bruninks-Oseretsky Motor proficiency test. The selected motor program 

(SPARC), which includes activities for reinforcement, play, and exercise for children, was conducted 

for 24 sessions (Eight weeks, three sessions per week). The normality of collected data was first 

studied using Shapiro-wilk test and to study the effect of independent variables on dependent 

variables, the analysis of multivariate variance was used.  

Results: The results of the study showed that there was a significant difference between experimental 

and control groups among students with math learning disorder in working memory, attention, and 

motor skills (P<0.001). This means that working memory, attention, and motor skills in the 

experimental group improved after the selected motor program.  

Conclusion: According to the results, it seems that the chosen motor program (SPARC) can improve 

the working memory, attention, and motor skills in children with math learning disorders. It is 

recommended that therapists, along with other therapeutic interventions, use these exercises for 

children with learning disabilities.  
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 چکیده

 مقدمه و اهداف

آموزان به این علت در فراگیری شود و هر ساله تعداد زیادی از دانشمیترین علت عملکرد ضعف تحصیلی محسوب مهماختالالت یادگیری امروزه 

 توجه و بررسی اثربخشی برنامه منتخب حرکتی بر حافظه کاری، هدف اصلی پژوهش حاضر .شونددر ریاضیات دچار مشکل میا صمطالب درسی خصو

 .آموزان دختر دارای اختالالت یادگیری ریاضی بودهای حرکتی دانشمهارت

 هاواد و روشم

 8-19تجربی، از بین کلیه کودکان دختر مبتال به اختالالت یادگیری نیمهصورت ه آزمون و بپس-آزمونبا استفاده از طرح تحقیق پیش حاضر تحقیقدر 

گیری تصادفی ساده انتخاب نمونهبتال به اختالل یادگیری ریاضی با استفاده از دختر م انآموزنفر از دانش 00 ،ساله مدارس ابتدایی شهرستان استهبان

 ساخته، آزمون هوشی ریون،نامه محقققرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نفر در گروه کنترل 11نفر در گروه مداخله و  11که  شدند

اوزرتسکی بود. برنامه –آزمون ریاضی کی مت، مقیاس حافظه عددی وکسلر )فراخنای ارقام(، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون تبحر حرکتی برونینکس

جلسه( اجرا شد. به  0هفته هر هفته  8جلسه ) 92بازی و ورزش برای کودکان است به مدت های تقویتی، منتخب حرکتی )اسپارک( که شامل فعالیت

 .ها از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغییره استفاده گردیدمنظور بررسی یافته

 هایافته

های حرکتی درشت و مهارت فظه کاری، توجه وآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی در حادانش گروه مداخله و گروه کنترلکه بین  ها نشان دادیافته

های حرکتی در گروه مداخله بعد از برنامه منتخب حرکتی مهارت بدین معنی که حافظه کاری، توجه و؛ >p)001/0ضعیف تفاوت معناداری وجود دارد )

 بهبود یافته است.

 گیرینتیجه

های حرکتی در کودکان دختر دارای مهارت تواند باعث بهبود حافظه کاری، توجه ومیبرنامه منتخب حرکتی )اسپارک( مورد استفاده رسد به نظر می

 .شود درمانگران در کنار سایر مداخالت درمانی از این تمرینات در کودکان دارای اختالل یادگیری استفاده نماینداختالل یادگیری ریاضی شود. توصیه می

 های کلیدیواژه

 های حرکتیمهارت توجه و ؛حافظه کاری ؛دگیری ریاضیاختالل یا ؛برنامه حرکتی منتخب
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 و اهدافمقدمه 

آموزان به این علت در اد زیادی از دانشد و هر ساله تعدشومحسوب میترین علت عملکرد ضعف تحصیلی اختالالت یادگیری مهم

ولی در شرایط تقریباً  ،ندهست آموزان از هوش متوسط یا باالتر برخوردارمعموالً این دانش ]1[.شوندفراگیری مطالب درسی دچار مشکل می

تن در محیط آموزشی مناسب رغم قرار داشد و علیدهنتری نشان میآموزان دیگر عملکرد تحصیلی ضعیفنسبت به دانش ،یکسان آموزشی

 های خاصی )خواندن، نوشتن وو نیز فقدان ضایعات بیولوژیک بارز و عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد، قادر به یادگیری در زمینه

کردی سیستم کارو ارتباط آنها در مغز، بدتوان گفت اختالل یادگیری از تفاوت در مسیرهای عصبی به زبان ساده می ]9[باشند.نمیمحاسبه( 

و مشکالتی که بر توانایی  های پردازش اطالعات در مغزشان، الگوی نامناسب رشدی و تفاوت در پردازش روانشناختینقص در راه ،عصبی

تر از فردی که این آموز کنددانششود که یک میشود و باعث ناشی می ،گذاردمغزی در دریافت، پردازش و ذخیره اطالعات تأثیر می

اشکال در فراگیری و یادآوری مفاهیم ریاضی و ویژگی  ،های کودکان دارای اختالل ریاضیویژگیو از  مطالب را یاد بگیرد ،نداردمشکل را 

کشف راه حل و میزان باالی خطا در انجام دوم آنها دشواری در انجام محاسبات، راهبردهای نارسا در حل مسئله، زمان طوالنی در 

های های مهم و مرتبط با اختالالت یادگیری ریاضی، مشکالت مربوط به حافظه، توجه و مهارتله حوزهمحاسبات ریاضی است. از جم

 ]0[حرکتی ظریف و درشت است.

ی انسان است. حافظه کاری به عنوان ترین ساختارهای مورد مطالعه در عملکرد شناختمدت یکی از مهمحافظه کاری در کنار حافظه کوتاه

کودکانی که دچار ظرفیت محدودی در  ]9[تر تعریف شده است.شده موقت در عملکرد تکالیف شناختی پیچیدهذخیره استفاده از اطالعات

شوند و دچار مشکل می های موجود در مدرسه که در نهایت منجر به یادگیری آنها خواهد شد،حافظه کاری خود هستند، در یادگیری فعالیت

چند این کودکان دارای اختالل یادگیری تحقیقات بسیاری شده است، هر ن دلیل نیز در مورد حافظهبه همی ]9[کنند.اغلب ناموفق عمل می

نشان داد کودکانی که ریاضیات آنها ضعیف است در کارکردهای اجرایی از  Bull (9012) ]2[اند.هتحقیقات هنوز به یک دیدگاه جامع نرسید

-( کودکانی که به طور هم9012) Seidmanبر اساس مطالعات  ]1[دی هستند.جمله حفظ اطالعات در حافظه کاری دچار مشکالت زیا

اجرایی بیشتر در هر دو زمینه کارکردهای اجرایی )توجه و حافظه( و غیر ،فعالی و ناتوانایی یادگیری داشتندبیش/زمان اختالل نارسایی توجه

 ]7[ر ریاضی به علت نقص زیادی در کارکرد اجرایی آنها است.پذیر بودند، خصوصاً ناتوانی در عملیات حساب در گروه ناتوان دآسیب

های عالی ذهن است و به تنهایی یکی از فعالیتترین باشد. توجه یکی از مهممیحوزه دیگر مرتبط با اختالل یادگیری، مشکالت توجه 

 ،( معتقد است توجه9012) Magill ]1[.های اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش، حافظه و ادراک نیز نقش مهمی داردجنبه

-توجههای از فعالیترسد که بعضی های هوشیار محدود نمود، زیرا به نظر نمیفعالیترا به  هوشیار نیست و نباید مفهوم آن کامالًیندی آفر

ارتباط است. برای مثال توجه و های شناختی نیز در توجه با دیگر عملکرد دیگر، از طرفی ]2[د.طلب به آگاهی هوشیارانه نیاز داشته باش

کند که چه چیزی باید رمزگذاری شود. مییین این توجه تعبنابر ؛کار روند. حافظه ظرفیت محدودی دارده توانند بدون یکدیگر بنمیحافظه 

افراد دارای نشان داد که  Sterr (9002) مطالعه ]7[کند.میگیری حافظه هوشیار جلوگیری تقسیم توجه در طول رمزگذاری از شکل

 ]8[تری برخوردار هستند و تفاوت دو گروه معنادار بود.ضعیفاز عملکرد  تغییر توجه و توجه پایدار ,ناتوانایی یادگیری در توجه بصری انتخابی

تری در یفضععملکرد  و آموزان دارای ناتوانایی یادگیری در توجه شنیداری تقسیم شدهدانش( نشان دادند که 9012امیریانی و همکاران )

 ]2[ت نیامد.در حالی که در توجه شنیداری انتخابی تفاوتی به دس ،آموزان عادی دارنددانشمقایسه با 

به  کامالباشد. رشد شناختی میهای حرکتی درشت و ظریف  حوزه دیگر مرتبط با اختالل یادگیری، مشکالت مربوط به اجرای مهارت

های ذهنی بستگی دارد. میان هوش و رشد و تکامل ه همان صورت، رشد حرکتی به تواناییهای حرکتی افراد بستگی دارد و بتوانایی

نزدیک وجود دارد. کودکانی که در نشستن، برخاستن و راه رفتن کند هستند  رابطه ،نخست زندگیهای سالحرکتی کودک مخصوصا در 

تواند به رشد میخوبی طراحی شده باشد ه وجود برنامه حرکتی که ب .مانندمیهای بعد از نظر رشد و تکامل هوشی نیز عقب معموالً در سال

 ]10[های مربوط به زندگی روزمره، بهبود وضعیت روانی و افزایش اعتماد به نفس کودک کمک کند.مهارت

Engelsman ( نشان دادند که 9011و همکاران )دیاد ندارناد و هاای جمهاارتودکان مبتال به اختالالت یادگیری تمایلی به یادگیری ک

پذیری پاسخ انعطافبندی حرکتی و ترتیبریزی و شود. این کودکان در برنامههمین مورد باعث ایجاد مشکالت حرکتی درشت و ظریف می

-همانشناسی عصبی چندین توضیح برای رخداد از لحاظ رو. شد در عملکرد حرکتی ضعف داشته باشندکه باعث  حرکتی دچار مشکل بودند
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بارای مثاال  ،شاودمایاول اینکه اعمال حرکتی و شناختی از طریق ساختار مشابه مغازی یکای  :د داردی حرکتی و شناختی وجوزمان اجرا

پیشانی نقش مهمی در اعمال شناختی و همچنین در اجرای حرکتی از طریق پیشمخچه شامل هر دو عمل شناختی و حرکتی است و قشر 

کند. عدم کارکرد ساختارهای مغز یا مسیر عصبی ممکن اسات باعاث ایجااد مشاکالت میایفا ارتباطات عصبی قوی بین هر دو طرف مغز 

رسد اعمال شناختی و حرکتی یک جادول زماانی مشاابه رشادی را باا جهات میتوضیح دوم این است که به نظر  .شناختی و حرکتی شود

 ،]19[شودمیسبب بهبود حافظه ارقام  که انجام  تمرینات بدنی ن داد( نشا9010) ییغنا ]11[کند.میسالگی دنبال  10تا  1رشدی بین سنین 

برای باال بردن فراخنای حافظه کاری افراد نوجوان مبتال  ییشنوا ی( در تمرین مرور ذهن9012) Mackenzieو  Hulmeاما در مقابل، 

( نیز اثر فعالیت بدنی بر عملکرد حافظه 9012)اران و همک یاکبر ]10[.اعداد، پیشرفت معناداری مشاهده نکردند به ناتوانی ذهنی در فراخنای

 ]12[را مشاهده ننمودند. ناودمدت در کودکان مبتال به اختالل سندرم کوتاهکاری و حافظه 

-داناشدرشات  یهای حرکتمهارتثیر ( در مطالعه تأ9012و برادرزاده و همکاران ) Spark( تأثیر برنامه حرکتی 9011نامدار و همکاران )

های قانونمند تأثیر مثبت بار رشاد بازی( نشان دادند 9012و همکاران ) Stok ]11، 12[ها مشاهده نکردند.گروهداری بین امعنن تفاوت آموزا

اما در  ،]17[جایی نداردههای درشت و جابمهارتهای آزاد تأثیری در رشد بازیجایی این کودکان دارد، در حالی که ههای درشت و جابمهارت

تواند سرعت پاسخ افراد میها، تمرینات و فعالیت بدنی بازینشان دادند که  (9011و اقلیدی و همکاران ) (9011هاشمی و صالحیان )مقابل، 

  ]18، 12[را افزایش دهد.

Aksay (9012،) اما  ،]90 ،91[حرکتی را برای پیشرفت تعادلی کودکان ضروری دانستند-اجرای برنامه ادراکی (9012تبار و همکاران )بسام

( با 9011نامدار و همکاران ) ]99[داری بر تعادل ایستا نداشت.امعن( گزارش کرد که تمرینات بدنی تأثیر 9012) Tunekchiدر مقابل 

سویه را توان ذهنی هماهنگی دوکمهای حرکتی درشت و ظریف افراد مهارتثر برنامه حرکتی اسپارک با برنامه منتخب بر بهبود بررسی ا

های منتخب دبستانی نسبت بازی( به این نتیجه رسیدند که 9012برادرزاده و همکاران ) و( 9019در مقابل، صباغیان ) ]11[نمودند.مشاهده 

 ]12، 90[سویه ندارد.داری بر هماهنگی دوامعنهای معمول تأثیر فعالیتبه 

های حرکتی درشت کودکان ابتال به اختالل نارسایی مهارتدر مطالعه تأثیر تمرینات بدنی منتخب بر رشد  (9010کوثری و همکاران )

داری بر قدرت امعن( گزارش کردند تمرینات بدنی تأثیر 9019اما درتاج و عاصمی ) ،]92[داری آزمون قدرت یافتندامعنفعالی تفاوت بیش/توجه

امتیاز  TGMD-2آزمون خردهناتوان در هر دو کودکان مشاهده کردند که   (9011و همکاران ) Westendorp ]91[نداشته است.

ارتباط نزدیکی بین مهارت کنترل شی با ریاضیات در کودکان با اختالل یادگیری مشاهده شد.  عالوه بر آن، ]92[کمتری به دست آوردند.

Brenner (9008)  ای را در مالحظهدر مطالعه تمرینات فیزیوتراپی در عملکرد حرکتی کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی نتایج قابل

آزمون هماهنگی اندام فوقانی در خرده (9010کوثری و همکاران )  و (9011هاشمی و صالحیان )  ]97[هماهنگی اندام فوقانی افراد نشان داد.

گروه  نشان دادند که نمرات زیر تست هماهنگی اندام فوقانی، بین دو (9012اما قنبری و همکاران ) ،]18، 92[دار یافتندامعنکودکان تفاوت 

تواند میهای دستکاری کودکان و همکاران نشان دادند که مهارت McKenezie (9000) ]98[تجربی و کنترل تفاوت معناداری نداشت.

اعالم کردند تمرین و فرصت تمرینی به طور  Youn  (9001)و Youn ]92[توسط متخصصین و معلمین تربیت بدنی با تجربه بهبود یابد.

( به نتایج مثبتی از تأثیر این برنامه حرکتی بر 9017طلب و همکاران )حمایت ]00[کامل کودکان سندرم داون موثر است.داری بر رشد و تامعن

حرکتی این کودکان -آزمون کنترل بیناییخردهداری در امعنهای حرکتی، ترکیب بدن و کاهش وزن دست یافتند، ولی افزایش مهارت

داری در سرعت و امعنافزایش  (9011و ساجدی و براتی )  (9011صالحیان ) (، هاشمی و9012) اکبری و همکاران ]01[مشاهده نکردند.

آزمون پسآزمون و پیش( تفاوتی بین میانگین 9011در مقابل، اقلیدی و همکاران ) ]12، 18، 09[مشاهده کردند.چاالکی اندام فوقانی کودکان 

آن جنبه آید که میشده چنین برگفتهبا توجه به تحقیقات و مطالب  ]12[قانی نیافتند.م فوآزمون سرعت و چاالکی انداخردهگروه تجربی در 

های مهارتحافظه و  ،منتخب حرکتی بر توجهبخشی تمرینات گیری و اثرکاربه ،ارزیابی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

د که آیا نصدد آن هستند که به این پرسش پاسخ دهحال محققان در ن با اختالالت یادگیری است.حرکتی ظریف کودکان به ویژه کودکا

 خیر؛کودکان دارای اختالل یادگیری موثر است یا های حرکتی درشت و ظریف مهارتاین مداخالت بر میزان توجه، حافظه کاری و 

باشد، بر رشد میزان توجه، حافظه ک مینتخب تمرینی را که برنامه تمرینی اسپاربنابراین پژوهشگر در پژوهش حاضر، اثر یک برنامه م

 .دادساله شهرستان استهبان مورد بررسی قرار  19-8ریاضی  کودکان دارای اختالل یادگیری های حرکتی درشت و ظریفمهارتکاری و 
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 هاروشمواد و 

جامعه آماری شاامل کلیاه کودکاان  آزمون برگزار شد.پس-آزمونست که با استفاده از طرح تحقیق پیشتجربی انیمهتحقیق حاضر از نوع 

بود. در این پژوهش تمریناات  1022-21های شهرستان استهبان در سال تحصیلی آموزشگاهساله  8-19دختر مبتال به اختالالت یادگیری 

ییار های حرکتی ظریاف و درشات باه عناوان متغشد و حافظه کاری، توجه و مهارتمیوب حرکتی اسپارک به عنوان متغییر مستقل محس

تکمیل گردید. سپس توسط یاک  هاآننامه توسط رضایتمراحل آزمون به اولیای کودکان، فرم  هتوجیدر نظر گرفته شد. ابتدا پس از وابسته 

شناسی، با اساتفاده از آزماون ریاضای کای مات، جهات جمعیتخته برای بررسی برخی اطالعات سامحققنامه روانپزشک و اجرای پرسش

عصار ماورد ارزیاابی  18-12وپرورش شهرستان از سااعت یادگیری ریاضی این کودکان در کانون مرکزی آموزشتشخیص قطعی اختالل 

گرفته شد تا  هاآناز  Ravenشده دارای ناتوانی یادگیری نباشند، آزمون هوشی انتخابآموزان دانشقرار گرفتند. در نهایت، به منظور آن که 

-پایشنفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. سپس  11د. سپس به صورت تصادفی دختران در دو گروه نباشن 20تر از پاییندارای بهره هوشی 

، جهات سانجش 1)فراخنای رقم( جهت ارزیابی حافظاه کااری، آزماون عملکارد پیوساته Wechslerهای مقیاس عددی آزمونآزمون )

های حرکتی ظریف از گروه مداخله و گروه کنتارل مهارتجهت ارزیابی  Bruninnks-Oseretsky (Boot) نگهداری توجه و آزمون

آماوزان گاروه داناشای برنامه تمرینی منتخب اسپارک با دقیقه 21گرفته شد و سپس به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه و هر جلسه 

 فعالیات کالسای ناوع 9 است که شامل کودکان یبرا سرگرمی و ییک نوع برنامه تمرینی باز مداخله تمرین شد. برنامه تمرینی اسپارک

-انعطااف عروقای،-قلبایاستقامت  عضالنی، استقامت و قدرت توسعه که هدفشان سالمتی به مربوط جسمانی یهافعالیت شود: الف(می

 با ورزش مرتبط یهامهارت و عمومی یکارتدس هدفشان توسعه که مهارت به مربوط یهافعالیتب(  و حرکتی است یهامهارت و یپذیر

هاای مهاارتدقیقاه  10هاای ماورد نظار، مهاارتدقیقه بازی  10دقیقه گرم کردن،  11بخش تقسیم شده بود:  2به این برنامه  ]98[است.

داد و بعد از اجرای برناماه مداخلاه، میهای معمول خود را انجام فعالیتکردن. گروه کنترل در این مدت  دقیقه سرد 10دستکاری و در آخر 

های گروه کنترل تقاضا گردید در این مدت برنامه تمرینی از شرکت خانوادهانجام گردید. از ن برای هر دو گروه آزموپیشآزمون همانند پس

 حرکتی اجتناب نمایند.-های آموزشیکالسدر 

 اصداروهاای خا کاه از دگیری ریاضای، دارای اختالل یاا20سال، دارای بهره هوشی باالتر از  8-19آموزان دختر دانش حاضر، تحقیقدر 

جلسه  0های تمرینی اسپارک برنامهجلسه حضور در  92مشارکت داشتند و در صورتی که از  نداشتند، مشکالت حرکتی کردند واستفاده نمی

 شدند.میاز تحقیق کنار گذاشته  ،کردندمیغیبت 

 طالعات عبارت بودند از:آوری اجمعابزارهای مورد استفاده جهت 

آمد خانواده، معدل سال شناختی نظیر سن، پایه تحصیلی، میزان درجمعیتنامه شامل برخی اطالعات سش: این پرساختهنامه محققپرسش

 یا ترم قبل، مصرف دارو و غیره بود.

سال ساخته شده است و  18تا  2گیری هوش در گروه سنی در انگلستان برای اندازه Raven: این آزمون توسط Raven آزمون هوشی

 89/0و ضریب پایایی بازآزمایی با میانگین  20/0باشد. ضریب همسانی درونی این آزمون با میانگین میتایی( 19ری س 1) گزینه 20دارای 

انتخاب افراد نمره معیار  کنونی پژوهشکالمی بیشتر گزارش شده است. در های غیرآزمونبه دست آمده است. میزان همبستگی آن با 

 ]07[بود. ترباالو  20هوش بهر 

هنجاریابی شده است. این آزمون به منظور تعیین نقاط قوت و  Knooleyتوسط   KMAT: آزمون ریاضیKMATیاضی آزمون ر

به  80/0رود. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با میار های مختلف ریاضی به کحوزهآموزان در دانشضعف 

 آموزان دارای اختالل ریاضی استفاده شده است.دانشمنظور شناسایی از این آزمون به  ]90[.دست آمده است

رود. در این آزمون میمدت به شمار کوتاهحافظه  فراخنای ارقام یک آزمون :]09[)فراخنای ارقام( Wechslerمقیاس حافظه عددی 

د. در بخش دوم این آزمون، آزمودنی باید نحفظ بازگو کن ها را ازها باید آنآزمودنیشود و میرقم به طور شفاهی ارائه  2تا  0هایی از فهرست

های زمانی چهار تا شش هفته برای ضرایب اعتبار بازآزمایی در فاصله .گو کندبه طور معکوس بازرا رقم(  8تا  9شنود )میارقامی که 

                                                           
1 CPT 
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مقیاس ههای خرددرونی برای نمرهبیانگر این مطلب است که همسانی  III-III, WAIS-WMSراهنمای  .بود 88/0فراخنای ارقام تا 

 .های سنی استمورد همه گروه در 20/0تا  72/0اولیه دارای دامنه 

و همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت.  Razvaldتوسط  1221: این آزمون برای اولین بار در سال آزمون عملکرد پیوسته

فرد و همکاران هادیانهای مختلف آزمون در مطالعه قسمت .ر کودکان استانگیختگی دهدف این آزمون سنجش نگهداری توجه و زود

شده محاسبهقرار دارد. تمام ضرایب  20/0تا  12/0ای بین در دامنه ،آموز پسر دبستانی انجام شددانش 20روز روی  90فاصله  هب ]01[(9012)

آموز پسر دانش 00سازی مالکی از طریق مقایسه گروه به هنجار )روایید. روایی آزمون با شیوه همبستگی معناداری دار 001/0در سطح 

های مختلف آماری میانگین دو گروه در قسمت آموز پسر دبستانی( انجام گرفت. مقایسهدانش 91فعالی با نارسایی توجه )بیشدبستانی( و 

این آزمون به عنوان یک بازی به کودک معرفی گردید  . در واقع>P)001/0) آزمون، تفاوت معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشان داد

ها ش از موعد و انحراف معیار میانگینیها، خطای ارائه، پاسخ پبعد از استخراج نتایج، شاخص میانگین زمان پاسخ .تا دچار اضطراب نشود

 شود.میبررسی 

تاا  1/2ملکرد حرکتای کودکاان ار است که عیک مجموعه آزمون هنج :]ootB( Oseretsky-Bruninnks ]02(آزمون تبحر حرکتی 
که تبحر حرکتی یاا  بخش جداگانه( تشکیل شده است 22آزمون )شامل خرده 8کند. مجموعه کامل این آزمون از میساله را ارزیابی  1/12

گاناه اسات. بخاش جدا 2خارده آزماون و  8شاده آزماون مشاتمل بار خالصاهکند. فارم میاختالالت حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی 
Bruninnks  های تبحر حرکتیآزمونبا اصالح  1287در سال Oseretsky  این آزمون را تهیه کارده اسات. اجازای مجموعاه کامال

رشت )سرعت دویدن و های حرکتی دمهارتهای آزموندقیقه زمان نیاز دارد. آزمون برونینیکس اوزرتسکی )بوت( خرده 20تا  21آزمون به 
های حرکتی ظریف )سرعت پاسخ، کنتارل بیناایی، حرکتای، سارعت و چااالکی انادام هنگی دوطرفه و قدرت(، مهارتچابکی، تعادل، هما

ای شاامل این آزمون را بر روی نموناه Bruninnksسنجد. میرا  های حرکتی درشت و ظریف )هماهنگی اندام فوقانی(و مهارت فوقانی(
انتخاب شده بودناد، اساتاندارد کارد.  1270منطقه جغرافیایی مطابق سرشماری سال کودک بر اساس سن، جنس، نژاد، حجم جامعه و  712

 ]98[.گزارش شده است 82/0و روایی آن  87/0ضریب پایایی بازآزمایی مجموعه 

 هایافته

0جدول  : های حرکتی درشتمهارتروی حافظه عددی کالمی، عملکرد پیوسته و  تحلیل واریانس چندمتغییره بر   

وابسته متغیر  
بع میانگین مر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

یدارامعن  

 آزمون حافظه عددی کالمی
     

بندیطبقه  20/128  1 20/128  19/10  019/0  

990/122 بازشناسی  1 990/122  217/21  028/0  

201/112 نمره کل  1 201/112  227/921  011/0  

80/102 آزمون عملکرد پیوسته  1 80/210  22/102  012/0  

98/120 خطای ارائه پاسخ  1 98/120  20/71  009/0  

91/170 پاسخ حذف  1 91/170  98/12  02/0  

22/210 تعداد پاسخ صحیح  1 22/210  72/118  017/0  

09/108219 زمان واکنش  1 09/108219  21/109  011/0  

یاوزرتسک-آزمون برونینکس  77/109  1 77/109  11/78  0101/0  

رکتی درشتهای حمهارت  12/101  1 12/101  82/72  020/0  

12/87 سرعت دویدن و چابکی  1 12/87  97/11  001/0  

29/107 تعادل  1 29/107  02/28  071/0  

07/21 هماهنگی دوطرفه  1 07/21  2/82  08/0  

82/112 قدرت  1 82/112  18/20  022/0  
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مقیاس بازشناسی تأثیر کمی مشااهده خردهبندی، تأثیر مثبت، اما در مقیاس طبقهخردههفته تمرین اسپارک در  8 دهد کهمینشان  1جدول 

 به طور کلی  ؛ثبتی داشته استمقیاس خطای ارائه پاسخ تأثیر نداشته، اما در پاسخ حذف، تعداد پاسخ و زمان واکنش تأثیر مخردهدر . شودمی

 .تساداشته آموزان تأثیر دانشهفته برنامه تمرینی اسپارک بر میزان حافظه کاری  8

مقیاس سرعت دویدن و چاالکی تأثیر مثبت نداشته، اما در تعادل، هماهنگی دوطرفاه، همچناین در خردههفته برنامه تمرینی اسپارک، در  8

آموزان تاأثیر مثبات دانشهای حرکتی درشت مهارتهفته برنامه تمرینی اسپارک در مقیاس  8به طور کلی  ؛تی داشته استقدرت تأثیر مثب

 .ته استداش

 

های حرکتی درشت و ظریفمهارتروی  تحلیل واریانس چندمتغیره بر :9جدول   

 متغیر وابسته
بع میانگین مر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

یدارامعن  

های حرکتی درشت و ظریفمهارت  29/82  1 29/82  28/72  019/0  

29/82 هماهنگی اندام فوقانی  1 29/82  28/72  019/0  

های حرکتی ظریفمهارت  00/190  1 00/190  20/82  021/0  

98/102 سرعت پاسخ  1 98/102  92/111  01/0  

21/192 کنترل بینایی حرکتی  1 21/192  18/70  008/0  

79/27 سرعت و چاالکی اندام فوقانی  1 79/27  22/21  09/0  

 

مقیااس خردهدر . مقیاس هماهنگی اندام فوقانی تأثیر مثبتی نداشته استخردهدر  هفته برنامه تمرینی اسپارک 8دهد که مینشان  9جدول 

هفتاه برناماه  8به طور کلای  ؛در کنترل بینایی، در سرعت و چاالکی اندام فوقانی تأثیر مثبت مشاهده نشده استسرعت پاسخ تأثیر اندک، 

 .ت، اما در آزمون بوت تأثیر مثبت داشته استهای حرکتی ظریف، تأثیر نداشته استمرینی اسپارک در مقیاس مهارت

 بحث

آماوزش تمارین منتخاب بادنی و ن یتمرین بدنی منتخب بر حافظه کاری نشان داد که با ها در خصوص میزان تأثیر یک دوره برنامهیافته

آزمون مرین اسپارک در خصوص خردهت ،به عبارت دیگر ؛دار وجود داردامعنرابطه مثبت  یریادگیآموزان مبتال به اختالل حافظه کاری دانش

ز داشاته یان یانادک آزمون بازشناسی تاأثیره مداخله داشته و همچنین تمرین اسپارک هم در خردهداری بر میانگین گروامعنبندی تأثیر طبقه

  Seidman (9012،)Bullهاای پژوهشاست. کودکان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی دچار اختالل در حافظه هستند. این موضوع در 

ن گروه از کودکان به لحاظ حرکتی نسبت باه همسااالن خاود یطور او همین ]1، 7، 19[عنوان شده است (9010و همکاران ) غنایی و (9012)

 ت تاأثیریاو اکثراسات های بدنی جهت بهبود حافظه این افراد استفاده شده تمرینبرده از های نامو در هر کدام از پژوهشتر هستند ضعیف

پژوهش حاضر نیز به این نتیجه دست یافته است. در نتیجه با  د کهشباید متذکر  و اندکردهه این افراد گزارش مثبت تمرین بدنی را بر حافظ

نات بادنی یتوان از تمرتوان نتیجه گرفت برای بهبود حافظه این افراد میهای مذکور میهای پژوهش حاضر با یافتهیافتهتوجه به همسویی 

ن  بدنی بر حافظه کاری در کودکان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی، تفاوت یآمده در زمینه تأثیر یک دوره تمردستهنمود. نتایج بفاده است

در تمریناات  Seidman (9012) ]7[باشد.میهمسو  Seidman (9012)با نتایج تحقیق  ج پژوهش حاضریدهد. نتامیمعناداری را نشان 

-اندازهحافظه آزاد که ارتباط مستقیم با حافظه بلندمدت دارد را مورد و همچنین  های تیمی استفاده کرده بودوازی و بازیخود از تمرینات ه

های ایروبیک برای کاهش زوال لیتکه از فعا ]18[(9011نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش هاشمی و صالحیان ) ]7[.گیری قرار داده بود

اناد کاه هیپوکاما  دادهنشاان  یکیدانیم مطالعات نروفیزیولاوژمیگونه که باشد. همانمیهمسو  ،حافظه در بزرگساالن استفاده کرده است

رهای های مشخصی از یادگیری و حافظه دارد. با وجود اینکاه مکانیسام دقیاق عملکردهاای حافظاه از طریاق مساینقش کلیدی در جنبه

تاوان میبنابراین  ؛باشدیها ضروری مرسد که این منطقه برای سیستم حافظه در انسانولی به نظر می است، هیپوکامپی هنوز روشن نشده

یاادگیری شاود و باا توجاه باه  تواند سبب بهبود حافظه کاری در کودکان مبتال به اخاتاللمیکرد که تمرینات بدنی  یریگگونه نتیجهاین

گونه نتیجه گرفت که برای بهباود حافظاه کااری در کودکاان توان اینهای تحقیقات مذکور میهای پژوهش حاضر با یافتهافتههمسویی ی
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اده نمود. نتایج تحقیق فوق باا نتاایج تحقیاق اکباری و همکااران نات منتخب بدنی استفیتوان از تمرمبتال به اختالل یادگیری ریاضی می

متفااوت باودن ناوع فعالیات تمرینای،  به توانمی رتیاز دالیل این مغا ]10، 12[مغایر بود.  eMcKenezi (9012)و  Hulme( و 9012)

نسبت به پژوهش حاضر بسیار کمتر باوده اسات،  هاآنجامعه متفاوت در پژوهش و همچنین نوع تمرین و مدت زمان تمرینی که در تحقیق 

 .اشاره کرد

آموزان مبتال به نتایج بیانگر آن است که بین آموزش تمرین منتخب بدنی و توجه دانش ل یادگیریمبتال به اختالر توجه در کودکان در متغی

ق توانسته است میزان توجه را دار وجود دارد. در نتیجه تمرینات بدنی مورد استفاده در این تحقیامعناختالالت یادگیری ریاضی رابطه مثبت 

تواند موجب بهبود عملکرد مید فعالیت جسمانی و ورزشی دهشواهد رو به رشد نشان میدهد.  های گروه مداخله تحت تأثیر قراردر آزمودنی

ختی در کودکاان سانین اخیراً مشخص شده است که ارتباط مثبتی بین فعالیت جسمانی و ورزشی و عملکرد شانا ]17[ذهنی و شناختی شود.

مطالعاات بار روی  ]12[بر بهباود عملکارد شاناختی اسات. یعالیت بدنکه به طور واضح بیانگر نقش مثبت ف سال وجود دارد 2-19مدرسه 

ریازی برناماهویاژه در ماورد هاستقامتی نقش محافظتی در برابر کاهش عملکرد شاناختی، با و یهای بدنفعالیت استسالمندان نشان داده 

کنناده قاوی در برابار است یک عامل محافظات عالوه بر این، نشان داده شده است فعالیت ورزشی ممکن ]91[اجرایی و حافظه کاری دارد.

تواند عملکارد شاناختی را در افاراد مسان افازایش دهاد و پیشاروی مین یدهد و همچنتحلیل عصبی باشد که در اثر افزایش سن رخ می

 ]91[انحطاط شناختی که مبتنی بر زوال عقلی است را کاهش دهد.

های رفتاری یادگیری و حافظاه و همچناین تغییار زایی و بهبود عملکرد در تستوننردر مطالعات دیگر مشاهده شده است ورزش منجر به 

مطالعاات قبلای اثار  مشاخص اساتطور کاه مانه ]92[شود.میها دار از تشکیالت هیپوکام  موشپالسیتیسیته سیناپسی در شکنج دندانه

ند بدون یکدیگر به کاار نتوانمی. توجه و حافظه استنشان داده ویژه حافظه و یادگیری را به خوبی بهبر عملکردهای شناختی،  یفعالیت بدن

باید رمزگذاری شاود. تقسایم توجاه در طاول رمزگاذاری از  کند که چه چیزیمیبنابراین توجه تعیین  ،روند. حافظه ظرفیت محدودی دارد

ام  و ساختارهای لوب گیجگاهی میاانی، مثل هیپوک استکند. نواحی مغزی که برای حافظه مهم میگیری حافظه هوشیار جلوگیری شکل

، فهمیادن ایان نکتاه کاه کادام اطالعاات بارای به دلیل اینکه حافظه ظرفیت محادودی دارد ]12[د.گیرمیدر تکالیف توجهی نیروی تازه 

باه  ،ن ثابات اساتهایی که نسبتا در طول زماشود، بسیار مهم است. به همین شکل، به دلیل اینکه توجه در موقعیتمیرمزگذاری انتخاب 

از نظر پردازش مناابع تخصایص داده  از یک دیدگاه، حافظه ]17[رود، تکیه به تجربیات گذشته برای انتخاب بهینه، بسیار مفید است.کار می

شود. از دیادگاه دیگار، توجاه در انتخااب ایان مناابع ضاروری و جلاوگیری از پاردازش چیزهاای میشده به یک تکلیف، به توجه مربوط 

 ]10[مفید است. کند،میشود. تمایز بین منابع و انتخاب، برای فهم اینکه توجه چگونه حافظه را تنظیم میروری دیگر درگیر غیرض

کودکان دچار اختالل توجهی  ]2[نیازی برای یادگیری هستند.پیشهای تمرکز ای در یادگیری دارد. تواناییتوجه اهمیت ویژه ،از طرفی دیگر

-اما خطر مرتبط با رفتاار بای ،]19[تری از همتایان خود که این اختالل را نداشتند، برخوردار بودندپایینهای آکادمیک کردفعالی، از عملبیش

عملکردهاای  کننادهبینایهای اولیه مدرسه، باه طاور اهام پایششده نیست. اثر منفی توجه در سالشناختهتوجه، تنها متوجه این جمعیت 

اثرگذاری فعالیت ورزشی بر حافظه و  دیگر، یادگیری با توجه و از طرفیحافظه،  شدهبا توجه به ارتباط ذکر ]01[های بعد است.آکادمیک سال

 تأثیر فعالیت ورزشی بر توجه نیز قابل توجیه است. و یادگیری

خاوانی دارد. مها Seidman (9012)( و 9011هاشامی و صاالحیان ) ،(9012) با پژوهش افروز و همکارانحاضر پژوهش نتایج حاصل از 

ند کاه آماوزش هسات بسیاری از متخصصین معتقد دیگر، از طرفی ]7، 18، 02[های پژوهش حاضر است.کننده یافتهشده همگی تاکیدنتایج یاد

های حرکتی آورد و در واقع بازیهای حسی مختلف از محیط فراهم میهای مناسبی برای جذب فعاالنه دروندادفرصت ،های حرکتیمهارت

 ]12[گرددهای شناختی از جمله توجه مید، بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثیر گذاشته و این منجر به بهبود مهارتهدفمن

دهند کاه تقویات هار یاک باعاث ای میهای حرکتی و شناختی با هم تشکیل چرخهند که مهارتهست و همچنین پژوهشگران بر این باور

 ]12[.گرددمیتقویت دیگری 

و باا تحقیقاات تحقیاق  ]18، 02[همساو( 9011هاشمی و صاالحیان )و  (9012افروز و همکاران )با نتایج  حاضر ن نتایج پژوهشیعالوه بر ا

، 12[جلسه تمرین مقاومتی بر حافظه کاری ناهمسو باود.تک( در مورد اثر 9012) McKenezieو  Hulme( و 9012اکبری و همکاران )

شده حاضر تحقیق ها با که احتماالً همین موضوع منجر به تفاوت نتایج آن اندشدهای انجام جلسهتکی به صورت تحقیقات ناهمسو همگ ]10
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ها، نوع ورزش استقامتی توان به تفاوت در نوع و سن آزمودنیمیاست. به طور کلی علت تفاوت نتایج این تحقیق با برخی تحقیقات دیگر را 

 اختیاری یا اجباری بودن تمرین نسبت داد. و مقاومتی، تعداد جلسات تمرین و

نتایج بیانگر آن است که بین آموزش تمارین منتخاب بادنی و مهاارت  مبتال به اختالل یادگیریهای حرکتی در کودکان در متغییر مهارت

هاای تحقیاق مشااهده شاد فتهه در یاکطور دار وجود دارد. همانامعنآموزان مبتال به اختالالت یادگیری ریاضی رابطه مثبت حرکتی  دانش

-خاردهبار  داری دارد وامعنا هماهنگی اندام فوقانی و سرعت پاسخ تأثیر-قدرتطرفه هماهنگی دو-تعادل هایآزموندر خرده برنامه تمرین

ه رشاد سارعت و چاابکی باداری نادارد. امعنا کنترل بینایی و سرعت و چاالکی انادام فوقاانی تاأثیر ,های سرعت دویدن و چابکیمقیاس

-انعطااف، و چابکی در مدت زمان کوتاه، در پی افزایش قدرت، هماهنگی اندام فوقانی، سارعت پاساخ و فاکتورهایی از جمله سرعت پاسخ

 ]10، 12[( مغایر است.9012) McKenezieو  Hulme( و 9012اکبری و همکاران )های تحقیق این نتایج با یافته ]90[دهد.میپذیری رخ 

در حالی کاه افاراد ماورد مطالعاه تحقیاق  ،دانست هاآنآموزان عادی( تحقیق دانشتوان افراد مورد مطالعه )میمغایرت را احتماالً دلیل این 

درصاد بهتار از کودکاان دارای  90 یادعا ( کودکاان9012حاضر کودکان دارای اختالل یادگیری بودند. طبق گزارش اکبری و همکااران )

( و 9012های برادرزاده و همکاران )افتهینتایج این تحقیق با  ،از سویی دیگر ]12[کنند.میکی عمل اختالل یادگیری در سرعت دویدن و چاب

Stok ( و 9012و همکاران )( 9011هاشمی و صالحیان )12-18[است. همسو[ 

آزماون آزمون و پاسر پیشهای تعادل ایستا دمیانگین آزمون تعادل که به صورت تعادل ایستا سنجیده شد، نتایج حاصل از مقایسهدر خرده

تغییرات تعادل ایساتا باین  عالوه بر این، نتایج حاصل از مقایسه ؛داری داشته استامعننشان داد که میانگین تعادل در گروه تجربی افزایش 

 باا نتاایج کناونی تحقیاقداری پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته اسات. نتاایج امعنداد که گروه تجربی به طور  گروهی نشان

Aksay (9012 ،)هااای ایاان نتااایج بااا یافتااه ]18، 90، 91[خااوانی دارد.( هاام9011( و هاشاامی و صااالحیان )9012تبااار و همکاااران )بسااام

Tunekchi (9012) .دلیل اصلی مغایرت نتایج مطالعه  ]99[مغایر استTunekchi (9012)  تواند ناشی از سان میبا نتایج مطالعه حاضر

ماندگی ذهنی( دانست. با توجه عقبتوان علت این مغایرت را انتخاب نوع برنامه حرکتی و افراد مورد مطالعه )میشد. همچنین ها باآزمودنی

 ،که کودکان دارای اخاتالل یاادگیریچرا ؛رسدمیاین تناقص بدیهی به نظر  ،بخشی تمرینات دارده بهره هوشی نقش بسزایی در اثربه اینک

 مانده ذهنی دارند.کودکان عقب ت بهنسببهره هوشی باالتری 

در حین ترسیم دایره با انگشتان و بااال پریادن و کاف زدن  در میان با پا یسویه که با دو آزمون ضربه زدن یکآزمون هماهنگی دودر خرده

 یآزمون همااهنگن خردهیگانینشان داد که م آزمونآزمون و پسآزمون در پیشن خردهیهای امیانگین سنجیده شد، نتایج حاصل از مقایسه

دار باوده اآمده در دو گروه تجربی و کنتارل نیاز معناوجودهمیانگین تغییرات ب، . عالوه بر اینردداداری امعنه در گروه تجربی افزایش یسودو

العاه )اوتیسام( دانسات. توان افراد مورد مطمیدلیل اصلی مغایرت را  ]90[است. مغایر (9019های صباغیان )افتهیاست. نتایج این بررسی با 

های شناختی و حرکتی کودکان اوتیسمی مربوط باشد و یا به تمریناات اختصاصای و یاا مادت ممکن است این مغایرت به نقص در مهارت

ن هاای بارادرزاده و همکاارابا یافتهکنونی تحقیق  نتایج ،حرکتی دانست. از سویی دیگر-زمان تمرین جهت ارتقای این جنبه از رشد ادراکی

(9012،)Brenner  (9008( و هاشمی و صالحیان )9011 ) 12، 18، 97[است.همسو[ 

های کنترل و تجربی نیز تفاوت داری بر قدرت داشته است. بین میانگین تغییرات قدرت گروهامعنآزمون قدرت، برنامه تمرینی تأثیر خردهدر 

علت این مغایرت را  ]11، 91[مغایر است. (9011اران )( و نامدار و همک9019ی )های درتاج و عاصمیافتهها با یافتهداری مشاهده شد. این امعن

ها حرکتی بیشترین تأثیر را بر هماهنگی و کنترل حرکتی اندام-که برنامه تمرینی ادراکیتوان مناسب نبودن برنامه تمرینی دانست، چرامی

خوانی گیری موجب این عدم همل و شدت تمرینات یا محتوای اندازهدارد و تأثیر زیادی بر قدرت بدنی ندارد. ممکن است تفاوت در شک

های کوثری و همکاران نتایج آن تحقیق با یافته ،از سویی دیگر ؛تواند عامل دیگری باشدمیباشد. طول مدت اجرای برنامه حرکتی نیز 

 ]18، 92[است.خوان هم( 9011هاشمی و صالحیان )و  (9010)

 ،شده با دو دست و پرتاب توپ به هدف با دست برتر سنجیده شدپرتاباندام فوقانی که با دو آزمون دریافت توپ آزمون هماهنگی در خرده

سات. داری داشته اامعنآزمون در گروه تجربی افزایش ن خردهیآمده در ادستهنشان داد که میانگین ب آزمونخردهن ینتایج مقایسه میانگین ا

هاای تحقیاق قنباری و دار بوده است. این نتاایج باا یافتاهامعنآمده در دو گروه تجربی و کنترل نیز وجودهت بعالوه بر این، میانگین تغییرا

بودن نتایج  ماندگی ذهنی( یکی دیگر از دالیل ناهمسوعقببهر افراد مورد مطالعه ) همچنین میزان هوش ]98[( مغایر است.9012همکاران )
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کاه کودکاان دارای چرا ؛رسدمیبخشی تمرینات دارد، این تناقض بدیهی به نظر ی نقش بسزایی در اثرباشد. با توجه به اینکه بهره هوشمی

 (،9011ی )نتاایج تحقیاق حاضار باا نتاایج سااجدی و براتا ،. از سویی دیگرمانده ذهنی دارندعقباختالل بهره هوشی باالتری از کودکان 

Westendorp ( 9011و همکاااران ،)Brenner (9008،)Youn  و Youn (9001،) ( و کااوثری و 9011هاشاامی و صااالحیان )

دلیل  احتماالً ]11[است. ناهمسو( 9011) نتایج این بررسی با نتایج تحقیق نامدار و همکاران ]18، 92، 92، 97، 00، 09[است. همسو( 9010) همکاران

بارای رشاد کودکاان در ایان جنباه از رشاد  زیاراد، ها و اصل اختصاصی بودن تمرین جستجو کرتوان در محتوای بازیمیاین مغایرت را 

شاد، شارکت داد. ریازی شاده بابرناماهها را در تمرینات ویژه در برنامه حرکتی مناسب که با تاکید بر این امار بایست آنمیحرکتی -ادراکی

از  ]12[داری بگاذارد.اسرعت پاسخ اثار معنا آزمونخرده( نتوانسته است بر 9012، برنامه تمرینی برادرزاده و همکاران )احتماالً به همین دلیل

 همسو (9011ان )( و اقلیدی و همکار9011(، هاشمی و صالحیان )9011نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ساجدی و براتی ) ،سویی دیگر

 ]18، 12، 09[است.

تر، تقلید دایره با دست برتر سنجیده شد، نتایج آزمون ترسیم خط در مسیر مستقیم با دست بر دو حرکتی که با-آزمون کنترل بیناییخردهدر 

داری امعندر گروه تجربی تغییر  یحرکت-یینایکنترل ب یهاآزمونخرده نشان داد که میانگین آزمونن خردهیهای احاصل از مقایسه میانگین

دار نیست. دلیل اصلی مغایرت نتاایج تحقیاق انمعآمده در دو گروه تجربی و کنترل نیز وجودهنداشته است. عالوه بر این، میانگین تغییرات ب

در حالی که افراد ماورد مطالعاه  ]01[ورد مطالعه )کودکان دارای اضافه وزن( دانست.توان افراد ممی( با تحقیق حاضر را 9017طلب )حمایت

راحتی و کنترل حرکت مورد نیااز  وقتی که اطالعات حسی برای دهدتحقیق حاضر کودکان با میانگین وزن نرمال بودند. مطالعات نشان می

کناد. از ساویی میحرکتی حمایت -ی دارند که این امر از نظریه نقص ادراکیترضعیفکودکان دارای اضافه وزن رفتارهای حرکتی  ،هستند

 همساو( 1901) (، و هاشامی و صاالحیان9012(، اکبری و همکااران )9012و همکاران ) Stokنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق  ،دیگر

بنابراین این  ؛جایی این کودکان داشته استههای درشت و جابمثبتی بر رشد مهارت های قانونمند تأثیربازینتایج نشان داد  ]12، 17، 18[است.

 حرکتی کودکان مهم دانستند.-های قانونمند در دوره پیش از دبستان را در رشد کنترل بیناییبازیمحققان استفاده از 

گذاری در دایره با دست برتر سنجیده ها با دست برتر و نقطهجور کردن کارتمون سرعت و چاالکی اندام فوقانی که با دو آزمون آزخردهدر 

گروه تجربی افازایش  ن حاصله دریکه میانگ نشان داد آزمونآزمون و پسآزمون در پیشخردهن یا هاینتایج حاصل از مقایسه میانگین ،شد

 ]18، 12[اسات. همساو( 9011هاشمی و صاالحیان )و ( 9011نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق اقلیدی و همکاران ) ست.نداشته ا داریامعن

دلیل اصلی مغایرت نتایج ایان تحقیاق باا  ]01[ر است.ی( مغا9012) فرد و همکارانهای هادیانهمچنین نتایج تحقیق حاضر با برخی از یافته

های بینایی به عنوان بازخوردی از اجارای حرکات بینا( دانست. دادهکمآموزان دانشهای مورد مطالعه )مودنیآزتوان میهای رحمتی را یافته

کناد و از ایان های ما فاراهم مایای را درباره وضعیت و جهت اندامگیرد و همچنین با توجه به اینکه اطالعات اضافهمورد استفاده قرار می

 نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق قنبری ،رسد. از سوی دیگرد، این تناقص بدیهی به نظر مینمایمی های حسی را تکمیلطریق سایر داده

( به نتایج مثبتی از بهبود سرعت و چاالکی اندام فوقاانی در کودکاان 9012) Aksayو  Youn (9001) و Youn ]98[راست.یمغا (9012)

توان به بهره هوشی افراد مورد مطالعاه )ساندرم می (9012) ل مغایرت نتایج تحقیق قنبریاز دالی ]90، 00[یافتند.مبتال به سندرم داون دست 

، چراکاه رسادمایاین تناقص بدیهی باه نظار  ،بخشی تمرینات داردسزایی در اثرببا توجه به اینکه بهره هوشی نقش  ]98[داون( اشاره کرد.

 سندرم داون دارند.مبتال به کان دکو نسبت بهارای اختالل یادگیری بهره هوش باالتری کودکان د

 آن با محقق که بودند مشکالتی از کنندگانشرکت تغذیه نوع و میزان سنی، محدودیت بیشتر، هاینمونه به دسترسی عدم حاضر تحقیق در

 بود. روبرو

 گیرینتیجه

آزماون باوت همچناین ای حرکتای درشات و هابرنامه تمرینی اسپارک بر میزان حافظه کاری، مهارتوید آن بود که م حاضر تحقیق نتایج

هاای فرصات ،هاای حرکتایند که آموزش مهارتهست . بسیاری از متخصصین معتقدآموزان دارای اختالالت ریاضی تأثیر مثبتی دارددانش

هباود عملکارد های حرکتی هدفمناد، بار بآورد و در واقع بازیمیمختلف از محیط را فراهم های حسی مناسبی برای جذب فعاالنه درونداد

هاای حرکتای و مهارتگردد. میهای شناختی از جمله توجه متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثیر گذاشته و در نتیجه منجر به بهبود مهارت

 .گرددمیتقویت هر یک باعث تقویت دیگری دهند که میای شناختی با هم تشکیل چرخه
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