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Abstract 

Background & Objective: Learning disabilities are the essential poor academic performance, of which mathematical problems are the most 

important. One of the significant issues in young children with learning disabilities is a weakness in executive functions and memory. One of 

the most important components of executive functions is working memory, and another is the ability of planning and problem-solving. On the 

other hand, Playing is an important part of everyday life, and it has different functions, one of which is its educational aspect. Given the 

weaknesses in executive functions such as working memory and the ability of planning in students with learning disabilities, also, due to the 

emergence and development of new technologies, the purpose of this study was to compare the effectiveness of computer games with traditional 

Iranian games on working memory and planning in students with mathematical disabilities. 

Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with the control group. The statistical population was all 

fourth to sixth-grade elementary school students aged 10-12 years in Tehran who faced mathematical disabilities in the 2017-2018 school year. 

For this purpose, 30 subjects who were qualified and satisfied selected by convenience and purposive sampling, were chosen, they were included 

in the study and then randomly divided into three groups (control group, traditional game experimental group, and computer game experimental 

group). Inclusion criteria were three criteria as teacher Report Based on DSM5 Mathematical Disability Screening Test, Wechsler Test, and key-

math Test. According to the DSM5 Screening Criterion for Mathematical Disability, students with specific learning disabilities were selected, 

and then the Wechsler Intelligence Test was taken from them. According to the Wechsler test, students with a difference of 20 points or more in 

verbal and non-verbal intelligence who were weak in calculations and numerical memory subscales diagnosed with mathematical learning 

disabilities. Then the third criterion, the key-math mathematical test, obtained from them, and when these three criteria showed that the student 

had a mathematical disability, they selected as the sample group. Before running training packages, Pre-test was taken from the students of the 

sample group by using a key-math mathematical test (1976), WISC-R (1949) to measure working memory and London Tower Computer Test 

(1982) to measure planning ability and after the training sessions, each person was taken post-test. Mean and standard deviation used to describe 

the data and according to the pre-test and post-test with the control group, multivariate analysis of covariance) MANOVA (was used to analyze 

the data, and the assumptions of applying covariance analysis used by Levine test at the significant level of 0.01. Statistical analysis performed 

by using SPSS-24 software. 

Results: The results showed that the mean of the working memory of the traditional game experimental group was 48.60±6.932 in the pretest to 

50.60±6.077 in the posttest, and the mean of the planning of the traditional game experimental group was 24.20±4.211 in the pretest to 

25.70±4.111 in the posttest. The mean of the working memory of the computer game experimental group was 46.80±8.284 in the pretest to 

50.61±8.168 in the posttest, and the mean of the planning of the computer game experimental group was 23.10±4.149 in the pretest to 

25.50±4.007 in the posttest, increased. At last the results showed that the effectiveness of computer games was more than traditional Iranian 

games (p<0.001). 

Conclusion: The results showed that there was a significant difference between the effect of traditional games and computer games in the area 

of working memory and planning, and the impact of computer games was more significant. It found that using computer-based learning games 

strategies, increased motivation, and a positive attitude toward learning lessons and a positive attitude towards oneself. When computer games 

are used purposefully, information enters memory through audio and visual channels and combined with prior knowledge. It will lead to the 

creation of new, consistent information in memory. Computer program assignments are designed to incorporate more sections of working 

memory and planning components, and they are progressing more purposefully, and that could be one of the reasons for the success of these 

programs. 

Keywords: Computer Games, Iranian Traditional Games, Working Memory, Programming, Students with Mathematical Disability. 
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1 

  .۹۹:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ آذرماه برخط انتشار 

 

 یزیربرنامه و فعال حافظٔه بر یرانیا یسنت یاهیباز با یاانهیرا یهایباز یاثربخش سٔهیمقا
 یاضیر یناتوان یدارا آموزاندانش

 ۳یاستک مهناز ،۲وشاین بهشته* ،1یباالده یسادات مهسا

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا ساوه، ساوه، واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یانسان علوم دانشکدٔه ،یتیترب یشناسروان یدکتر یدانشجو. 1
  ران؛یا ساوه، ساوه، واحد یاسالم آزاد دانشگاه اریاستاد. ۲
  . رانیا تهران، مرکز، تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه اریاستاد. ۳
 beheshteh_niusha@yahoo.com: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸یوررهش۲۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸دادرم۷ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یناتوان به مبتال آموزاندانش در کارکردها نیا و است یریادگی در مهم اریبس عوامل از یزیربرنامه و فعال حافظٔه جمله از ییاجرا یکارکردها نکهیا به توجه باهدف: زمینه و 
 یناتوان یدارا آموزاندانش یزیربرنامه و فعال حافظٔه بر یرانیا یسنت یهایباز با یاانهیرا یهایباز یاثربخش سٔهیمقا حاضر پژوهش هدف است، نقص دچار یاضیر یریادگی
 .بود یاضیر

در  دبستان ششم تا چهارم پایٔه آموزاندانش تمامی شامل پژوهش آماری جامعٔه .ودب گواه گروه با آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه نوع از پژوهش روش بررسی:روش
 هدفمند و دردسترس گیرینمونه شیؤهبه آزمودنی نفر ۳۰ تعداد منظوربدین .بودند مواجه ریاضی ناتوانی با ۹۶-۹۷ تحصیلی سال در که بود سال 1۰-1۲ سنین با تهران شهر

 با آموزاندانش حافظٔه فعال (.ایرایانه هایبازی آزمایشی گروه و سنتی هایبازی آزمایشی گروه ،گواه گروه) گردیدند تقسیم گروه ۳ به تصادفی صورتبه و شدند انتخاب
 ترتیببدین اجرا روش .شد بررسی (1۹۸۲) لندن برج ایرایانه آزمون با هاآن ریزیبرنامه توانایی و (1۹۴۹) دهشتجدیدنظر سلرکو هوش اسیمقبا  یرقم حافظٔه اسیمقخرده

 انسیکووار لیتحل از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه .آمد عمل به آزمونپس گروه سه هر از درنهایت و گردید اجرا آزمایش گروه دو برای بازی جلسات ،آزمونپیش از بعد که بود
 .شد یبررس SPSS افزارنرم ۲۴ نسخٔه از استفاده با و ۰٫۰1 یمعنادار سطح در فرونیبن آزمون و مانووا یریمتغچند

 از سنتی هایبازی یشیآزما گروه ریزیبرنامه نیانگیمو  ۵۰٫۶۰± ۶٫۰۷۷ به ۴۸٫۶۰±۶٫۹۳۲ از سنتی هایبازی یشیآزما گروه حافظٔه فعال نیانگیم داد نشان هاافتهیها: یافته
 یشیآزما گروه ریزیبرنامه نیانگیم و ۵۰٫۶1±۸٫1۶۸ به۴۶٫۸۰± ۸٫۲۸۴ از ایرایانه هایبازی آزمایشی گروه حافظٔه فعال میانگین همچنین و ۲۵٫۷۰±۴٫111 به ۲۴٫۲۰±۴٫۲11

 بود یرانیا یسنت هایبازی از بیشتر معناداری طوربه ،یاانهیرا هاییباز یاثربخش یزانم بینیندرا که .داکردیپ شیافزا ۲۵٫۵۰±۴٫۰۰۷ به ۲۳٫1۰±۴٫1۴۹ از ایرایانه هایبازی
(۰٫۰۰1>p.) 

 پیش دارتریهدف صورتبه و نموده درگیر را ریزیبرنامه و حافظٔه فعال از بیشتری اجزای که بوده یاگونهبه ایرایانه برنامه تکالیف پژوهش هاییافته اساس بر گیری:نتیجه
 .باشد برنامه نوع این بیشتر موفقیت هایعلت از تواندمی امر همین و وندرمی

 .ریاضی ناتوانی دارای آموزاندانش ،ریزیبرنامه ،حافظٔه فعال ،ایرانی سنتی هایبازی ،ایرایانه هایبازیها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 محسعععوب یلیتحصععع فیضعععع عملکرد نیترمهم یریادگی یهایناتوان

 از یاضععیر مشععکالت ،یریادگی مشععکالت یتمام انیم از که شععوندیم
 کودکان یاساس مشکالت از یکی(. 1) است برخوردار یشتریب تیاهم

تانازشیپ یریادگی یهایناتوان مبتالبه خردسععععال  در ضعععععف دبسعععع
 به پژوهشعععگران از یاریبسععع(. ۲) اسعععت حافظه و ییاجرا یکارکردها
 توجه یریادگی یناتوان یدارا آموزاندانش ییاجرایکارکردها ضعععععف

(. ۴) اسععت فعال حافظٔه ییاجرا یکارکردها از یکی(. ۲،۳) اندداشععته
 از حافظه یکارکردها در اختالل که دادند نشعععان یمانیسعععل و یمانینر
 یکی(. 1) است یاضیر در یناتوان یدارا آموزاندانش مهم یهایژگیو
فه  از گرید نا ییاجرا یکارکردها یاسعععععاسعععع اریبسعععع یهامؤل  ییتوا

 ییاجرا یکارکردها از یکی عنوانبه که اسععت مسععهلهحل و یزیربرنامه
(. ۵) اسععت کرده جلب خود به را مختلف محققان توجه مهم، اریبسعع
 اتیاضیر یناتوان یدارا آموزاندانش که افتیدر یامطالعه در یمانیسل
 ضعععف یدارا توجه ینگهدار و مسععهلهحل ،یزیربرنامه یکارکردها در

شان همکاران، و یمحسن قیتحق جینتا نیهمچن(. ۶) هستند  که داد ن
 تمرکز، توجه، نٔهیزم در یریادگی یینارسععععا یدارا کودکان از یاریبسعععع

 (. ۷) دارند مشکل حافظه دقت،
ندگ از یمهم بخش یباز یطرف از ها و اسعععععت روزمره یز  یکارکرد

(. ۸) اسعععت آن یآموزشععع جنبٔه آن یکارکردها از یکی که دارد یمختلف
 در میقد اریبسععع یهازمان از که هاسعععتیباز از ینوع یسعععنت یهایباز

 یحرکت-یحسععع منظر از هاآن یمبنا و شعععده متداول و جیرا ینیسعععرزم
 و نکاح یاصععععغر پژوهش جینتا که همچنان(. ۹) شععععودیم یبررسعععع

بد  موجب ییاجرا یکارکردها بریمبتن یدرمانیباز داد نشععععان ،یعا
 و کل زمان و شیآزما زمان ر،یتأخ زمان تداخل، نمرٔه دارمعنا کاهش

 (. ۵) شد معکوس و میمستق ارقام یفراخنا دارمعنا شیافزا
نهیرا یهایباز یطرف از  ازجمله یادیز یهادهیفا آموزش، در زین یاا

 عملکرد و زهیانگ ل،یععتخ قععدرت تمرکز، توجععه، ت،یععخالق شیافزا
 همکاران، و یکوهبنانیسعععلطان پژوهش جینتا(. 1۰) دارد آموزاندانش
 یناتوان با آموزاندانش یاضیر عملکرد و ییاجرا یکارکردها داد نشان

 ابدییم ارتقا یکار حافظٔه اریانهیرا برنامٔه آموزش اثر در اتیاضععععیر
 بر یاانهیرا یهایباز که دادند نشععععان همکاران، و یمحسععععن(. 11)

 اسععععت رگذاریتأث یریادگی یناتوان یدارا کودکان فعال حافظٔه شیافزا
تا(. ۷) جار قیتحق جین ند کاران، و مو  یهایباز که داد نشعععععان هم
 ییتوانا ازجمله ییاجرا یعملکردها از یاریبسعععع توسعععععٔه در ییدئویو

مه نا تا یطرف از(. 1۲) اسعععععت رگذاریتأث یزیربر  یمراد پژوهش جین
 و یدهسععععازمان ندیفرآ بهبود در یدرمانیباز که داد نشععععان ،ییایزان

 یمعنادار ریتأث یاضععععیر یریادگی اختالل با آموزاندانش یزیربرنامه
 (. 1۳) است نداشته

جه با ها در ضعععععف به تو له ییاجرا یکارکرد ظٔه ازجم عال حاف  و ف
نا مه ییتوا نا  و ژهیو یریادگی یهایناتوان با آموزاندانش در یزیربر

جه با نیهمچن ناور گسععععترش و ظهور به تو  دیتول و دیجد یهایف
 بر میمسععععتق صععععورتبه توانندیم که یاانهیرا یهایباز انواع دارهدف
 یبررسععع باشعععند، رگذاریتأث ییاجرا یکارکردها ازجمله هاییتوانا انواع

 یهاوهیش با هاآن یاثربخش زانیم سٔهیمقا و هایباز گونهنیا یاثربخش

 یضرور یاضیر یناتوان یدارا آموزاندانش مشکالت بر درمان، یسنت
 نظراختالف به نظر و یپژوهش خأل به باتوجه نیهمچن. رسدیم نظر به
 ،(1۳) ییایزان یمراد پژوهش جینتا خصععععو به پژوهشععععگران نیب

ش سٔهیمقا پژوهش نیا از هدف  یهایباز با یاانهیرا یهایباز یاثربخ
 یناتوان یدارا آموزاندانش یزیربرنامه و فعال حافظٔه بر یرانیا یسععععنت

 .بود یاضیر

 یبررس روش 2
 با آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشععععیآزمامهین نوع از پژوهش روش
هایمتغ. بود گواه گروه قل یر نهیرا یهایباز بیترتبه مسععععت  و یاا

 یزیربرنامه و فعال حافظٔه وابسعععته یرهایمتغ و بوده یسعععنت یهایباز
 با ییابتدا ششم تا چهارم ٔهیپا آموزاندانش یتمام یآمار جامعٔه. بودند

 مدارس در 1۳۹۶-۹۷ یلیتحص سال در که بود سال 1۰-1۲ نیسن
 با نمونه انتخاب منظوربه. بودند لیتحصعععع به مشععععغول تهران شععععهر

فاده تدا هدفمند و دردسععععترس یریگنمونه از اسععععت  مناطق انیم از اب
 و انتخاب( سعععه دو، ک،ی مناطق) منطقه سعععه تهران، شعععهر گانٔهنوزده

 هر از و دبسععععتان چهار منطقه، هر از ییابتدا مدارس نیب از سعععع س
 پژوهش به ورود یارهایمع به توجه با. شد انتخاب کالس کی دبستان

 بارز اختالالت نداشتن ،یفارس زبان فهم در یناتوان نداشتن: شامل که
نه،پنج حواس در  نداشععععتن مزمن، یحسعععع تیمحروم نداشععععتن گا
 طبق بر معلم گزارش و یشععععناختروان اختالالت و مزمن یهایماریب

 آزمون و وکسعععلر آزمون ،DSM5 یینارسعععا حسعععاب یغربالگر آزمون
 افتیدر یریادگی اختالل صیتشععععخ که یآموزاندانش بود؛ مت-یک

 اسععتفاده با سعع س(. n=۴۶) شععدند انتخاب هیاول نمونٔه عنوانبه کردند
 نفر ۳۰ تعداد ن،یانگیم دربارٔه فرض آزمون یبرا نمونه حجم فرمول از

 یریگنمونه ؤهیشبه بودند، داده تیرضا و بوده طیشرا واجد که یآزمودن
 وارد مطالعه به و شععدند انتخاب یاصععل نمونٔه عنوانبه سععاده، یتصععادف

 گواه، گروه) شدند میتقس گروه سه به یتصادف طوربه س س و دندیگرد
 بر(. یاانهیرا یهایباز یشیآزما گروه و یسنت یهایباز یشیآزما گروه
بالگر اریمع طبق  انجام یینارسعععععا حسعععععاب جهت که DSM5 یغر

 بودنععد خععا  یریادگیعع ینععاتوان مبتالبععه کععه یآموزاندانش رد،یگیم
 آزمون طبق بر. آمد عمل به وکسلر هوش آزمون هاآن از و شدهانتخاب
 آنان در یرکالمیغ و یکالم بهرهوش تفاوت که یآموزاندانش وکسععععلر

 یعدد حافظٔه و محاسععبه یهااسیمقخرده در و بود شععتریب ای نمره ۲۰
 داده صیتشعععخ یاضعععیر یریادگی یناتوان یدارا کردند، عمل فیضعععع

ضیر آزمون که سوم مالک شدند،  آمد عمل به آنان از بود مت-یک یا
 نیا اسعععت، یاضعععیر یناتوان دچار آموزدانش که داد نشعععان که یزمان و

 . شدند انتخاب نمونه گروه عضو عنوانبه آموزاندانش از دسته
عه از خروج اریمع طال ما عدم: زین م نه تیرضعععععا و لیت ها گا  یبرا آ

شارکت ستٔه یاجرا از قبل. بود پژوهش در م ش ب  آموزاندانش از یآموز
 چتیپر و منیناچ ،یکرنول مت-یک آزمون از اسععععتفاده با نمونه گروه

 وکسععععلر هوش اسیععمق یرقم حععافظععٔه اسیععمقخرده و( 1۹۷۶)
 یاانهیرا آزمون و فعال حافظٔه سنجش جهت( 1۹۴۹) دنظرشدهیتجد
ندن برج هت( 1۹۸۲) سیشعععععال ل نا سععععنجش ج مه ییتوا نا  یزیربر

 فرد هر از یآموزشعععع جلسععععات اتمام از بعد آمد؛ عمل به آزمونشیپ
 مدنظر رابطه نیا در یپژوهش یاخالق مالحظات. شد گرفته آزمونپس
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۳ 

 شد تیرعا نمونه یاعضا یبرا یگمنام اصل که گونهنیبد گرفت؛ قرار
 با کامالً هاآزمون انجام و پرسعععشعععنامه لیتکم و پژوهش در شعععرکت و

 مرحله هر در بودند آزاد اعضا از هرکدام و دیگرد انجام اعضا تیرضا
 . شوند خارج پژوهش ندیفرا از ت،یرضا عدم صورت در پژوهش از

 و دو یخ آزمون ار،یمع انحراف ن،یانگیم از هاداده فیتوصعععع جهت
 با آزمونپس و آزمونشیپ طرح به توجه با و طرفهکی انسیوار لیتحل

 یریمتغچند انسیکووار لیتحل آزمون از هاداده لیتحل یبرا گواه، گروه
 لٔهیوسععععبه انسیکووار لیتحل آزمون یریکارگبه یهافرضشیپ و مانووا

 یبررسعع یبرا نیلو آزمون ،یونیرگرسعع خط بیشعع بودن کسععانی لیتحل
 یبررسعععع یبرا رنفیاسععععم-کولموگروف آزمون و هاانسیوار یهمگن
. دیگرد اسعععتفاده ۰٫۰1 یمعنادار سعععطح در نمرات عیتوز بودن نرمال
 یبررس SPSS-24 یآمار لیتحل افزارنرم کمک با یآمار مراحل یتمام
 . شد
کان هوش آزمون- جد وکسععععلر کود  نیا: WISC-R شعععععده دنظریت
 1۹۷۴ سععال در و شععد سععاخته وکسععلر توسععط 1۹۴۹ سععال در اسیمق

جد مورد فت قرار دنظریت جار از پس و گر  هوش اسیمق به یابیهن
شدٔهیتجد سلر دنظر  از اسیمق نیا(. 1۴) دیگرد یگذارنام کودکان وک

 آن آزمون خرده شععععش که اسععععت شععععده لیتشععععک آزمونخرده دوازده
 ها،شباهت ،یعموم اطالعات: شامل ،یکالم اسیمق یهاآزمونخرده

به، حاسعععع غات، نٔهیگنج م لب درک ل ظٔه و مط ند یرقم حاف . هسععععت
 رها،یتصو میتنظ ر،یتصو لیتکم: شامل یعمل اسیمق یهاآزمونخرده
 نیا. باشعععندیم مازها و یسعععیرمزنو قطعات، الحاق ها،مکعب یطراح
 دهیدمیتعل و متخصعععص آزمونگر توسعععط و یفرد صعععورتبه هاآزمون
 یهاسؤال و ابتدا در آسان یهاسؤال آزمونخرده هر در. شوندیم اجرا

 همه خام یهانمره نییتع از پس. گردندیم اجرا هاآن از پس دشععععوارتر
عه با ها،آزمونخرده جار، یهاجدول به مراج  به خام یهانمره هن
 سععه وکسععلر آزمون یاجرا با نیبنابرا شععوند؛یم لیتبد اریمع یهانمره
 و یعمل بهرهوش ،یکالم بهرهوش: دیآیم دسعععععت به بهرهوش نوع

 در وکسلر، توسط شدهگزارش یدرون یهمسان متوسط. یکل بهرهوش
 ۰٫۹۴ ،یکل اسیمق بهرهوش یبرا ۰٫۹۶ برابر یسععععن گروه ازدهی همٔه

(. 1۴) اسعععععت بوده یعمل اسیمق یبرا ۰٫۹۰ و یکالم اسیمق یبرا
 ییایپا بیضرا انٔهیم که نمود یابیهنجار رانیا در را اسیمق نیا میشه

 یکل و یرکالمیغ ،یکالم یبهرهاهوش نیب یهمبستگ بیضرا و ۰٫۷۳
 (. 1۵) آمد دست به ۰٫۸۵ و ۰٫۷۴ ،۰٫۸۴ بیترت به
 1۹۸۸ سعععال در یکنول توسعععط آزمون نیا: مت-یک یاضعععیر آزمون-
 یریادگی یناتوان با آموزاندانش ییشناسا در یادیز کاربرد که شده هیته
ضیر سر، شمارش،: ییمحتوا سطح یهاآزمونخرده(. 1۶) دارد یا  ک

 م،یتقسععع ضعععرب، ق،یتفر جمع،: یاتیعمل سعععطح عالئم؛ و هندسعععه
 موارد مسهله،حل: کاربرد سطح در و یحساب استدالل و یذهن محاسبٔه

ست زمان و پول یریگاندازه خطا، ست گونهنیبد یگذارنمره ٔهویش. ا  ا
 و هاآزمونخرده از کیع هر در آموز،دانش هر ٔهنمر نییتع از پس که

 اسعععتانداردانحراف و نیانگیم با حاصعععل ٔهنمر ها،آن مجموع محاسعععبٔه
 اسععععت، موجود هیپا هر یبرا و شععععده یابیهنجار قبالً که مرجع گروه

 Z ٔهنمر صعععورتبه آموزدانش هر اسعععتاندارد ٔهنمر. شعععودیم سعععهیمقا
 در شیآزما گروه یهایآزمودن ٔهنمر نیانگیم کاهش. شععععودیم گزارش

 مداخله یاثربخشعععع و یریادگی اختالل کاهش ٔهدهندنشععععان آزمون،پس
ست سط آزمون نیا(. 1۷) ا  شده یابیهنجار 1۹۸۸ سال در یکنول تو

بار و  مختلف یهاهیپا در ۰٫۹۸ تا ۰٫۹۰ زانیم به آزمون نیا کل اعت
 رانیا در را آزمون نیا هومن، و لیاسععععماع محمد(. 1۶) شععععد برآورد

 کردند؛ اجرا آمادٔه و یابیهنجار سععععال 11٫۸ تا ۶٫۶ آموزاندانش یبرا
 ییروا ،یکیتفک ییروا محتوا، ییروا قیطر از آزمون نیا ییروا

. آمد دست به ۰٫۶۷ تا ۰٫۵۵ نیب آن زمانهم ییروا و محاسبه نیبشیپ
 تا ۰٫۸ ٔهیپا پنج در کرونباخ یآلفا روش از اسععععتفاده با آزمون اعتبار
 (. 1۷) است شده گزارش ۰٫۸۶

 وکسععلر یهوشعع آزمون از: وکسععلر اسیمق یرقم حافظٔه اسیمقخرده-
ستفاده فعال حافظٔه یابیارز یبرا کودکان  وکسلر هوش اسیمق. شد ا

 ییتوانا یابیارز یبرا که است یانفراد یاجرا با ینیبال یابزار کودکان،
 دو از یرقم حافظٔه(. 1۴) رودیم کاربه نوجوانان و کودکان یهوشعععع
 از کی هر معکوس؛ ارقام و میمسععتق ارقام: اسععت شععده لیتشععک بخش

 در و هسعععتند سعععؤال هشعععت و کوشعععش دو از متشعععکل بخش، دو نیا
 افتیدر نمره کی کوشععش هر در فرد درسععت، ییپاسععخگو صععورت

 کرونبععاخ یآلفععا در آزمون نیا ییایععپععا گورمن، مطععالعععٔه در. کنععدیم
بد و یعیبد ،یصعععععادق رانیا در و( 1۸) اسعععععت۰٫۸۰  روش به یعا

ظٔه اسیمقخرده ییایپا کردنمهیدون ند ذکر ۰٫۷1 را یرقم حاف  کرد
(1۹ .) 

 در سیشال بارنینخست را لندن برج آزمون(: TOL) لندن برج آزمون-
 نگاشعععت و کرد مطرح یزیربرنامه ییتوانا یابیارز یبرا 1۹۸۲ سعععال

 آزمون نیا از سیمور(. ۲۰) شد یطراح 1۹۹۳ سال در آن یوتریکام 
 فرد به بیترتبه آزمون مسععهلٔه دو. کرد یطراح یوتریکام  نگاشععت کی

 سه با چهارم و سوم مسهلٔه حرکت، دو با اول مسهلٔه دو. شودیم ارائه
 با بعد به نهم مسععهلٔه از و حرکت چهار با هشععت تا پنج مسععهلٔه حرکت،
 آزمون شروع از قبل. شود ساخته دیبا نمونه طرح حرکت، پنج حداقل

ض فرد به شش هر یبرا که شودیم داده حیتو  و دارد شانس بارسه کو
 ؤهیشعععع. اسععععت مقدور مهره کی ییجاجابه امکان تنها حرکت هر در

 نیاول در حرکت نیکمتر با الگو سعاخت که اسعت یاگونهبه یگذارنمره
 در الگو سععععاخت یبرا و نمره دو دوم تالش یبرا نمره، سععععه تالش
 دوازده از آزمون نمرٔه حداکثر. شععودیم ارائه نمره، کی تالش نیسععوم

 و ۰٫۷۹ ییروا همکاران و سیمور. اسععت صععفر حداقل و ۳۶ مسععهله
 یمشعععهد(. ۲۰) اندکرده گزارش لندن برج آزمون یبرا را ۰٫۸۹ اعتبار

بار و اسععععتفاده را آزمون نیا یرانیا جامعٔه در همکاران و  از را آن اعت
 (. ۲1) کردند گزارش ۰٫۸۵ ییبازآزما قیطر

سته س س ش یهاب سهشش ساختار با یآموز  در که شد یطراح یاجل
 به ۲ جدول در و یسعععنت یهایباز یآموزشععع بسعععتٔه شعععرح به 1 جدول

 .است شده پرداخته یاانهیرا یهایباز
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۴ 

 سنتی هایبازی جلسات محتوای .1 جدول
 محتوا جلسه

 .یافت  ختصاا نکادکو با مناسب طتباار یاربرقر و گروه قوانین ناعبی ،فهرمعا ،وهگر تشکیل به جلسه ینا 1

 سازیغنی جهت ،ببرکباب-بیارنون و آسیابچرخ ،باشکقایم بازی ازجمله رمحویزبا هایفعالیت به جلسه ینا در ۲
 .شد ختهداپر هیوگر منسجاا و بطروا

 .شد انجام دولکالک و بازیطناب ازجمله ریزیبرنامه توانایی زیساغنی یترمحو با هاییفعالیت جلسه ینا در ۳

 افزایش فهد با دولکالک و ببرکباب-بیارنون ،بازیطناب نظیر رمحویزبا هایفعالیت گذشته جلسٔه همانند ۴
 .شد منجاا گیریتصمیم و ریزیبرنامه توانایی

 ازجمله هاییبازی تا شد ستهاخو نکادکو از یرکا افظٔهح دنگیرکردر تعجه ،هافعالیت ورمر ضمن جلسه ینا در ۵
 .دهند انجام را آسیابچرخ و خمیر تبتب

۶ 
 به درنهایت .شد منجاا آسیابچرخ و باشکقایم یزبا ،نظیر یرکا حافظٔه تقویت هدف اب هاییبازی نیز جلسه ینا در

 .شد ختهداپر شدهگفته مطالب تمامی ورمر و بندیجمع
 

 Captain’s Log مجموعه اساسبر اییانهرا هاییباز جلسات توایمح .۲ جدول
 محتوا جلسه

1 
 .یافت  ختصاا نکادکو با مناسب طتباار یارربرق و وهنینگراوعق ناعبی ،فهرمعا ،وهگر تشکیل به جلسه ینا ینا

 Drum بازی دو یکارحافظٔه  سازیغنی هتج جلسه ینا در .شد منجاا افزارنرم در کودکان نامثبت و آشناسازی

Signals و Musical Pairs کند پیدا را یکسان یالگوها بایستمی بازیکن هابازی این در .شد پرداخته.  

 فرد ،بازی دو این در .شد منجاا ،یزیربرنامه توانایی بردن باال فهد با ?What is Missing و Eagle Eye بازی ۲
  .دریابد را اعداد ترتیب الگوی باید

 حروف ییدوتا یهایسر دیبا فرد آن در که Code Cracker بازی از حافظه توانایی سازیغنی جهت جلسه ینا در ۳
  .شد ارائه ،بس ارد خاطر به ادی به را هابیترت ستیبایم فرد آن در که Tricky Tracks بازی و شدهارائه یسیانگل

 این در .شد استفاده The Ugly Ducking بازی از یریگتصمیم و ریزیبرنامه توانایی تقویت جهت جلسه این در ۴
  .کند پیدا را است متفاوت هاجعبه بقیه با آن درون ئش که ایجعبه بایستمی بازیکن بازی

 بازیکن بازی این در .شد استفاده Where is My Car بازی از حافظٔه فعال ظرفیت تقویت جهت جلسه این در ۵
  .داردقرار درکجا ،شده داده نمایش که خودرویی هر که باشد داشته یاد به بایستمی

۶ 
 ،بازی این در .شد استفاده Great Scape بازی از گیریتصمیم و ریزیبرنامه توانایی تقویت جهت جلسه این در

 هشدگفته مطالب تمامی ورمر و بندیجمع به جلسه ینا در درنهایت .کند آوریجمع را جوایز بایستمی بازیکن
  .شد ختهادپر

 

 هایافته ۳
.دهدمی نشان را توصیفی هایداده ۳ جدول

 گواه و ایرایانه هایبازی ،سنتی هایبازی گروه سه در سنی توزیع مقایسٔه .۳ جدول

 سن

 گروه
 مقدار احتمال دو خی

 گواه ایرایانه هایبازی سنتی هایبازی
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ۳۰ ۳ ۴۰ ۴ ۴۰ ۴ ده ساله ۰٫۵1۷ ۰٫۳۸
 ۵۰ ۵ ۴۰ ۴ ۳۰ ۳ یازده ساله
 ۲۰ ۲ ۲۰ ۲ ۳۰ ۳ دوازده ساله

 
.(=۰٫۵1۷p) نیست دارامعن تحصیلی پایه متغیر در هاگروه بین تفاوت که داد نشان دو خی آزمون نتایج

 
 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.1
25

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.125.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1664-fa.html


۵ 

 اهگو و ایرایانه هایبازی ،سنتی هایبازی گروه سه در سنی توزیع مقایسٔه .۴جدول

 متغیر
 گروه

 گواه ایهای رایانهبازی های سنتیبازی
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 ۰٫۶۳ ۸٫۷ ۰٫۸1 ۸٫۸ ۰٫۷۵ ۸٫۶ سن
 

 نظر از گروه سه سنی میانگین که داد نشان طرفهیک واریانس تحلیل
 و میانگین. (=۰٫1۴۸p) ندارند هم با معناداری اختالف آماری

 هایگروه در آزمونپس و آزمونپیش در وابسته متغیرهای معیارانحراف
.است شده ارائه ۵ جدول در گواه و آزمایش

 گروه تفکیک به گیریاندازه مرحلٔه دو در ریزیبرنامه و حافظٔه فعال نمرات معیار انحراف و میانگین .۵ جدول
 آزمونپس آزمونپیش  

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف نگینمیا متغیر گروه

 ۶٫۳۵۶ ۴۷٫۸۰ ۶٫۹۳۲ ۴۷٫۵۰ حافظٔه فعال گواه

 ۳٫۳۸1 ۲۳٫1۰ ۳٫۳۴۰ ۲۲٫۴۰ ریزیبرنامه

 ۶٫۰۷۷ ۵۰٫۶۰ ۵٫۹۲۹ ۴۸٫۶۰ حافظٔه فعال سنتی هایبازی

 ۴٫111 ۲۵٫۷۰ ۴٫۲11 ۲۴٫۲۰ ریزیبرنامه

 ۸٫1۶۸ ۵۰٫۶1 ۸٫۲۸۴ ۴۶٫۸۰ حافظٔه فعال ایرایانه هایبازی

 ۴٫۰۰۷ ۲۵٫۵۰ ۴٫1۴۹ ۲۳٫1۰ ریزیبرنامه

 
 برای لوین آزمون غیرمعنادار نتایج .نبود معنادار لوین آزمون نتایج

 داشت، متغیرها این واریانس همگنی از نشان پژوهش متغیرهای
 .بود برقرار ،هاواریانس همگنی مفروضٔه که گرفته شد نتیجه ترتیببدین

 آزمونپس در گواه گروه و آزمایش هایگروه در ،ریزیبرنامه و حافظٔه فعال مقایسٔه جهت وواریانسک تحلیل نتایج .۶ جدول
 اثر اندازه احتمال مقدار F مقدار مجذورات میانگین آزادی درجٔه مجذورات مجموع تغییرات منبع متغیرها

 حافظٔه فعال

 ۰٫۹۶1 <۰٫۰۰1 ۶۳۶٫۲۶۰ 1۲۴۵٫۵۰۴ 1 1۲۴۵٫۵۰۴ آزمونپیش

 ۰٫۵۴1 <۰٫۰۰1 1۵٫۳۳۶ ۳۰٫۰۲1 ۲ ۶۰٫۰۴۳ گروه

    1٫۹۵۸ ۲۶ ۵۰٫۸۹۶ خطا

     ۲۹ 1۳۴۸٫۶۶۷ کل

 ریزیبرنامه

 ۰٫۹۶۹ <۰٫۰۰1 ۸۰۴٫۰۳۰ ۳۸۶٫۹۸۶ 1 ۳۸۶٫۹۸۶ آزمونپیش

 ۰٫۵۴1 <۰٫۰۰1 1۵٫۳۵۰ ۷٫۳۸۸ ۲ 1۴٫۷۷۶ گروه

    ۰٫۴۸1 ۲۶ 1۲٫۵1۴ خطا

     ۲۹ ۴۴1٫۳۶۷ کل

 
 در ریزیبرنامه و فعال حافظٔه نمرات که ددا نشان واریانسکو تحلیل

 لذا ؛(=۰٫۰۰1p) دارند هم با معناداری اختالف آماری نظر از گروه سه
 یسنت هایبازی و ایانهیرا هایبازی اثربخشی برمبنی پژوهش هدف

 یاضیر ناتوانی دارای آموزاندانش ریزیبرنامه و حافظٔه فعال بر یرانیا
  .شد تأیید

 یفرونبن یبیتعق آزمون جینتا .۷جدول
 وابسته متغیر گروه گروه میانگین اختالف معیار خطای احتمال مقدار

 گواه یسنت هایبازی 1٫۷۵۰- ۰٫۶۲۷ ۰٫۰۲۹

 گواه ایانهیرا هاییباز ۳٫۴۶۸- ۰٫۶۲۶ <۰٫۰۰1 حافظٔه فعال
 یسنت هایبازی ایانهیرا هایبازی 1٫۷1۸- ۰٫۶۲۹ ۰٫۰۳۴

 گواه یسنت هایبازی ۰٫۸۶۲- ۰٫۳1۶ ۰٫۰۳۴

 گواه ایانهیرا هایبازی 1٫۷۲۴- ۰٫۳11 <۰٫۰۰1 ریزیبرنامه
 یسنت هایبازی ایانهیرا هایبازی ۰٫۸۶۲- ۰٫۳1۳ ۰٫۰۳1
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۶ 

 آزمون نتایج اساس بر .اندشده مقایسه باهم هاگروه ٔههم ۷ جدول در
 هایبازی و یرانیا یسنت هایبازی آموزش روش دو هر فرونیبن تعقیبی

 ندبود مؤثر آموزاندانش ،ریزیبرنامه و حافظٔه فعال افزایش در ایانهیرا
 حافظٔه فعال بهبود در ،ایانهیرا هایبازی اثربخشی میزان بیندراین که
 هایبازی از بیشتر ی،اضیر یینارسا دارای آموزاندانش در ریزیبرنامه و

 .بود یرانیا یسنت

 بحث 4
 هایبازی با ایرایانه هایبازی اثربخشی مقایسٔه پژوهش این از هدف
 ریاضی ناتوانی دارای آموزاندانش حافظٔه فعال عملکرد بر ایرانی سنتی

 هایبازی و سنتی هایبازی بین که داد نشان پژوهش نتایج .بود
 اثرگذاری میزان و داشته وجود تفاوت حافظٔه فعال حیطٔه در ایرایانه
 نظریٔه براساس پژوهش این هاییافته .بود بیشتر ایرایانه هایبازی
 ذهن شدن فعال برای مهمی عامل بازی دارد اعتقاد که گروس کارل

 دارد اعتقاد که شناختی پذیریانعطاف نظریٔه و (۲۲) است کودک
همسو  (۲۳) است پذیرامکان آموزش از استفاده با فعال حافظٔه یارتقا
 و محسنی یهایافته با همسو پژوهش این یهایافته همچنین ؛بود

 گویای که بود (11) همکاران و کوهبانیسلطانی و (۷) همکاران
 همسو طرفی از و هستند حافظٔه فعال بر ایرایانه هایبازی تأثیرگذاری

 حافظٔه فعال بر درمانیبازی تأثیرگذاری برمبنی پژوهشی یهایافته با
  (.۵) بود ییادگیر ناتوانی مبتالبه آموزاندانش

 ،اجرا سهولت که شد مشاهده ،پژوهش این یهایافته تبیین در
 با بودن آشنا سبببه بومی یهابازی با کودکان آشنایی و بودنمفرح

 شناختی سادٔه هایبازی گسترش امکان برای امیدبخش اییافته ،هاآن
 حاضر پژوهش در حالبااین .است دوستان و خانواده جمع در

 موفقیت حافظٔه فعال کارکرد یتقاار درزمینٔه ایرایانه هایآموزش
 هایآموزش نوع به نگاهی با .نمودند خود نصیب بیشتری

 که بوده یاگونهبه ایرایانه برنامٔه تکالیف که بینیممی شدهگرفتهکارهب
 دارتریهدف صورتبه و کرده درگیر را حافظٔه فعال از بیشتری اجزای

 نوع این بیشتر فقیتمو هایعلت از اندتومی امر همینرفته است،  پیش
 عملکرد ،همکاران و بوت پژوهش که همچنان (.۷) باشد برنامه
 ایرایانه هایبازی که گروهی در فعال حافظٔه در را ایمالحظهقابل

 پژوهش (.۲۴) داد نشان ،معمولی افراد با مقایسه در ،دادندمی انجام
 کاری حافظٔه یاررایانه موزشآ داد نشان ،همکاران و کوهبانی سلطانی

 با آموزاندانش ریاضی عملکرد و اجرایی کارکردهای بر داریامعن تأثیر
  (.11) است داشته ریاضیات ناتوانی

 هایبازی با ایرایانه هایبازی اثربخشی مقایسٔه همچنین در این مطالعه
 یاضیر ناتوانی دارای آموزاندانش ریزیبرنامه عملکرد بر ایرانی سنتی

 و سنتی هایبازی بین که داد نشان پژوهش نتایج .صورت گرفت
 میزان و دارد وجود تفاوت ریزیبرنامه حیطٔه در ایرایانه هایبازی

 پژوهش این هاییافته .است بیشتر ایرایانه هایبازی اثرگذاری
 فنون طریق از بازی دارد اعتقاد که رفتاری-شناختی نظریٔه براساس
 گفتارهای ،شناختی تغییر هایاستراتژی ،افکار ثبت لهازجم شناختی

 و خودیابی ،وابستگی مدیریت توانایی درمانیکتاب و ایمقابله درونی
 همچنین است. (۲۵) بردمی باال کودکان در را هافعالیت ریزیبرنامه
 (،1۲) همکاران و موندجار یهایافته با همسو پژوهش این یهایافته

 ایرایانه هایبازی تأثیرگذاری گویای که است (۷) محسنی و همکاران
 پژوهشی یهایافته با همسو طرفی از ؛هستند ریزیبرنامه عملکرد بر

 در توجه ینگهدار و مسهلهحل ی،زیربرنامه توانایی نیب تفاوت برمبنی
 با . اما(۶) باشدمی یعاد گروه و یاضیر ناتوانی مبتالبه آموزاندانش

 فرآیند بهبود در درمانیبازی داد نشان که (1۳) نیاییزا مرادی پژوهش
 تأثیر ریاضی یادگیری ناتوانی با آموزاندانش ریزیبرنامه و دهیسازمان

  .ای ناهمسو داشتندارد نتیجه داریامعن
 بر یمبتن یریادگی راهبرد از استفاده که توان گفتآن می تبیین در
 شیافزا نیا و شده زهیانگ شیافزا باعث یاانهیرا یآموزش یهایباز
 .شودیم فرد خود و دروس یریادگی به مثبت نگرش جادیا باعث زهیانگ

 ،دنشویم استفاده دارهدف صورتبه یاانهیرا یهایباز از که یزمان
 گردندمی حافظه وارد یدارید و یداریشن یهاکانال قیطر از اطالعات

 واردشده اطالعات تیدرنها .برد را استفاده حداکثر حافظه از توانیم و
 به منجر ،شده بیترک نیشیپ دانش با مختلف یهاکانال قیطر از

 یرگذاریتأث که شودیم حافظه در داریپا و دیجد اطالعات ساخت
 آنچه (.۲۶) کندیم شتریب یسنت یهایباز به نسبت را یاانهیرا یهایباز
 هایپژوهش خیبر با حاضر پژوهش هایافتهی و اجرا ؤهیش سٔهیمقا در

 در .است ریزیبرنامه کارکرد گیریاندازه شیؤه است؛ توجه شایان رایج
 عملکرد اساس بر و مستقیم طوربه ریزیبرنامه کارکرد حاضر مطالعٔه
 در کهدرحالی شد؛ سنجش لندن برج عملکردی آزمون وسیلٔهبه کودک

 یا والدین سطتو هانشانه ارزیابی مبنای بر هاداده این هاپژوهش اکثر
 استوار دومدست هاییافته پایٔه بر درنتیجه و پرسشنامه وسیلٔهبه مربیان

 اعتماد تیقابل تواندمی حاضر پژوهش هاییافته ترتیببدین .است بوده
 استفاده لذا .داشته باشد مذکور یهاپژوهش ریسا در مقایسه با یشتریب

 یریگاندازه یبرا یفزارارنرمیغ و یافزارنرم یعملکرد یهاآزمون از
 پژوهش نیا یهایژگیو از تواندیم ،یزیربرنامه ییاجرا کارکرد

 به که همکاران و موندجار پژوهش که همچنان (.۲۷) شود محسوب
 بر ییویدیو یهایباز ریتأث یبررس جهت مغز یهاگنالیس یآورجمع

 توسعٔه در هایباز نیا که داد نشان ،پرداخت ییاجرا یکارکردها
 رگذاریتأث یزیربرنامه ییتوانا ازجمله ییاجرا یعملکردها از یاریبس

  (.1۲) است

نا بر کل در  که گفت توانیم پژوهش نیا از حاصعععععل یهاافتهی یمب
نهیعرا آموزش مان در محورا  یناتوان ژهیوبه یریادگیع یهایناتوان در

ضیر ست یضرور یامر یا  نیا از گرددیم شنهادیپ رابطه نیا در لذا .ا
 یهایناتوان مراکز و یسععععشععععناروان یهاکینیکل در یامداخله روش

 نیهمچن .شود استفاده یریادگی یناتوان با کودکان درمان یبرا یریادگی
 ضععععمن یآموزشعععع یهادوره در ،روش نیا بودناثربخش به توجه با

 هاآن تیاهم ،ییاجرا یکارکردها بارٔهدر ییهاآموزش ،معلمان خدمت
 داده معلمان به کارکردها نیا آموزش و تیتقو یهاوهیش و یریادگی در

 مرحلٔه وجود عدم حاضععععر پژوهش یهاتیمحدود ازجمله .شععععود
 شععععشععععم تا چهارم ٔهیپا آموزاندانش به محدودشععععده نمونٔه و یریگیپ

 دیبا حاصععععل جینتا میتعم ، درمسععععهله نیا به توجه با که بود دبسععععتان
 یهاپژوهش در پژوهشگران تا گرددیم شنهادیپ ،نیبنابرا احتیاط نمود؛

 ریسا آموزاندانش انیم از را نمونه انتخاب و یریگیپ مرحلٔه یاجرا یآت
 .دهند قرار مدنظر یلیتحص مقاطع
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۷ 

 گیرینتیجه ۵
 کارکرد دو که گرفت جهینت توانیم قیتحق نیا یهاافتهی به توجه با

 یریادگی یناتوان با نآموزادانش در که یزیربرنامه و حافظٔه فعال ییاجرا
 مداخالت کاربرد جٔهیدرنت توانندیم ،دارای اشکال هستند یاضیر

 داد نشان پژوهش جینتا ازآنجاکه نیهمچن .ابندی بهبود ،یباز بریمبتن
 ،است شتریب یسنت یهایباز از یاانهیرا یهایباز یاثربخش زانیم که
 یریادگی یهایانناتو درماندر  نینو ایوهیش عنوانبه آن از توانیم

 .کرد استفاده
 

 تشکر و قدردانی 6
 دانشگاه در یسشناروان رشتٔه یدکتر نامٔهانیپا از برگرفته پژوهش نیا

 دانشگاه نیولمسه همٔه همکاری از پایان در .بود ساوه واحد یاسالم آزاد
 نیوالد ،مدارس نیمسهول و وپرورشآموزش سازمان ،ساوه یاسالم آزاد

 انجام در را ما یداشتچشم چیه بدون که تهران استان آموزاندانش و
 حاصل پژوهش این .شودیم یقدردان و تشکر ،کردند کمک پژوهش نیا

 خاصی سازمان مالی حمایت بدون که است مستقلی پژوهشی طرح
 .است گرفتهصورت
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