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Abstract 

Background & Objectives: Learning disorders or disabilities address specific disabilities in typically–developing children. However, they have 

problems learning some special topics, like reading or mathematical calculations. Math learning disorder can be diagnosed with problems in 

numerical comprehension, memorizing mathematical rules, accuracy, psychological calculation, and accuracy in mathematical reasoning around 
the age of 8 years using academic performance tests and screening. Learning disabilities often create an unbearable situation in the child's 

progress at school, and in some cases, lead to demoralization, low confidence, chronic frustration, and poor communication with peers. Using 

motor games is among the methods used to extend and improve educational situations. Playing is entertainment with a training aspect. Motor 
games facilitate learning and establishing relationships in children. Thus, the present study aimed at determining the effects of motor games on 

the accuracy, concentration, working memory, and math learning in children with math learning disabilities. 

Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The research population included children with 
a math learning disability in the elementary school grade one to three of Kerman City, Iran (N=35) and 30 matched children. The study subjects 

were randomly divided into the control and experimental (n=15/group). After performing the pretest, motor game exercises were applied in the 

experimental group for 2 months; however, the controls received no intervention. After the intervention sessions, a posttest was performed in 
both groups. The instruments used in this study were Wechsler Intelligence Scale for Children–IV (WISC–IV; Wechsler, 2003) and Keymath 

Test (KT; Connolly, 1988). In the WISC–IV, the subtests of image concepts, image completion, number capacity, and sequence of numbers and 

letters were used to measure accuracy, concentration, and working memory. The KT was applied for measuring mathematical learning. 
Descriptive statistics, including mean, standard deviation, and freuqncy were used to analyze the obtained data. In inferential statistics, 

Independent Samples t–test and Chi–square test were applied for comparing demographic indicators; Analysis of Covariance (ANCOVA) was 

also used. The obtained data were analyzed in SPSS at the significance level of p=0.05.  
Results: The present study results indicated a significant difference between the study groups in accuracy (p<0.001); thus, the effect of motor 

game exercises on accuracy equaled 0.79%, after controlling pretest scores between the study groups respecting concentration (p<0.001), there 

was a significant difference that the effect of motor game exercises on concentration was 0.33. After controlling pretest scores, there was a 
substantial difference between the experimental and control groups concerning working memory (p<0.001); the effect of movement game 

exercises on working memory was 0.81. Furthermore, After controlling the pretest effects, there was a significant difference between the 

experimental and control groups in math learning (p<0.001); therefore, the effect of motor game exercises on math learning was 0.55. 
Conclusion: Based on the research findings, motor game exercises with an experienced instructor improve accuracy, concentration, working 

memory, and math learning in children with math learning disabilities. 
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  .۸1۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دنفسا برخط انتشار   

فعال و یادگیری ریاضی کودکان مبتال به  های حرکتی بر دقت، تمرکز، حافظٔهتعیین تأثیر بازی
 اختالل یادگیری ریاضی

 ۴شجاعی معصومه ،۳قاسمی عبدالله ،۲شهبازی مهدی ،۲عامری عرب الهه* ،1ایرانمنش هانیه

 سندگانینو حاتیتوض

 ایران؛ تهران، اسالمی، زادآ دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد حرکتی، رشد - حرکتی رفتار دکتری دانشجوی .1
 ایران؛ تهران، تهران، دانشگاه دانشیار حرکتی، رفتار دکتری .۲
 ؛ایران تهران، اسالمی، زادآ دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد استادیار حرکتی، رفتار دکتری .۳
 ایران. تهران، الزهرا، دانشگاه دانشیار حرکتی، رفتار دکتری .۴

 eameri@ut.ac.ir مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۳۹۹ بهمن 1۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ مهر 1۰ 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

 ؛دکنیادگیری و برقراری ارتباط را در کودکان فراهم می هایی است که زمینٔهدرمانی یکی از روشاختالل یادگیری ریاضی از انواع اختالالت یادگیری است. بازی زمینه و هدف:
 بود. کودکان مبتال به اختالل یادگیری ریاضیفعال و یادگیری ریاضی  های حرکتی بر دقت، تمرکز، حافظٔهتعیین تأثیر بازی، بنابراین هدف پژوهش حاضر

اول تا سوم  کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی مقطع ابتدایی پایٔه را تمامیپژوهش  آزمون با گواه بود. جامعٔهآزمون و پستجربی با طرح پیشنیمه ،این پژوهش بررسی:روش
 گروهصورت تصادفی در گروه آزمایش و شدند و به پژوهشنفر واجد شرایط مطالعه و داوطلب شرکت، وارد  سیتعداد  .نفر بود ۳۵ها نکه تعداد آ تشکیل دادندشهر کرمان 

ای گروه گواه هیچ مداخله اما ؛های حرکتی روی گروه آزمایش اعمال شدتمرینات بازی ماه دو مدت ها، بهگروه درآزمون نفر(. پس از اجرای پیش پانزده)هر گروه  قرار گرفتندگواه 
( ۲۰۰۳وکسلر، ) ۴-برای کودکان آزمون هوش وکسلراز آزمون روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. دریافت نکرد. درنهایت پس از اتمام جلسات مداخله، پس

مت آزمون ریاضی کیهمچنین از فعال و  سنجش دقت، تمرکز و حافظٔه منظوربهترتیب بهحرف( -توالی عدد و ظرفیت عدد، تکمیل تصاویر، های مفاهیم تصاویرآزمون)خرده
 ۲۲نسخٔه  SPSS افزاردر نرم α=۰٫۰۵تحلیل کوواریانس در سطح معناداری روش ها با استفاده از . دادهاستفاده شدسنجش یادگیری ریاضی  منظوربه( 1۹۸۸کانولی، )

  تحلیل شدند.وتجزیه
( کودکان گروه p<۰٫۰۰1( و یادگیری ریاضی )p<۰٫۰۰1فعال ) (، حافظٔهp<۰٫۰۰1(، تمرکز )p<۰٫۰۰1های حرکتی باعث بهبود دقت )تمرینات بازی ،ن دادنشا نتایج ها:یافته

 .شدآزمایش درمقایسه با گروه گواه 
فعال و یادگیری ریاضی کودکان مبتال به اختالل  دقت، تمرکز، حافظٔهبهبود های حرکتی در کنار مربی باتجربه بر تمرینات بازی، های این پژوهشبراساس یافتهگیری: نتیجه

  ثیرگذار است.أاول تا سوم ت یادگیری ریاضی پایٔه
 فعال، یادگیری کودکان. های حرکتی، اختالل یادگیری، حافظٔهبازی :هاکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های آموزان، ناتوانیدر دانش 1شکست تحصیلی  ٔعمدهبسیار از دالیل 
علمی جدیدتر در  عنوان حوزٔهبه 1۹۶۰ است که در دهٔه  ۲یادگیری

ها گروه نامتجانسی از ی وارد شد. این ناتوانییکودکان استثنا یقلمرو
تر آن، دشواری در فراگیری های مهممشخصه .رودشمار میبهها اختالل

و از  ردو کارکرد خواندن، نوشتن و محاسبات است که روند تحولی دا
اختالل  کند.شود و تا بزرگسالی ادامه پیدا میپیش از دبستان شروع می

یکی از انواع اختالالت یادگیری ویژه است که به تأخیر بدون  ۳ریاضی
این  4از نظر مایکل باست .(1)شود می دلیل در توانایی حساب مربوط

 (۲به نقل از ) دارند نام 5روانی-ها، اختالالت یادگیری عصبیناتوانی
های غیرکالمی )درک فضایی، توانایی نیزهای کالمی و که توانایی

 بنابراین اختالل ؛(۳)گیرند تصویر بدن( را در بر می یابی وجهت
وانایی ریاضی در طول زندگی افراد وسیعی از نارسایی ت به دامنٔه ریاضی

دیگر  نیزطور ملموس در پیشرفت تحصیلی و اشاره دارد که به
آنان که مستلزم توانمندی ریاضی است، تداخل   ٔهای روزانهفعالیت

های ریاضی برای درک دانش و مهارت، ای نشان داد. مطالعه(۴)کند می
ضرورت  ،اختالل ریاضی باآموزان ویژه دانشآموزان بهتمام دانش

یافتن بر مفاهیم، آموزان باید بتوانند با تسلطاست؛ زیرا این دانش
اکثر  .(۵)ند رکار بهای روزانه بهاند در موقعیتگرفته اصولی را که فرا

و  استصورت پنهان اوقات چون اختالالت یادگیری در کودکان به
دانش کافی اولیا و  نبود دلیلدر دوران مدرسه نیز به ،کندبروز پیدا نمی

ماند و حتی پنهان باقی می طوراین اختالالت، به بارٔهحتی مربیان در
شان بنابراین در طول زندگی ؛شودآموز نیز شناخته نمیتوسط خود دانش

 .(۶) مشکالت مربوط به این اختالالت گریبانگیر آنان خواهد شد
خاطرسپاری به اختالل یادگیری ریاضی با مشکالتی در درک عددی،

قواعد ریاضی، دقت و روانی محاسبه و دقت در استدالل ریاضی در 
و  6های عملکرد تحصیلیسالگی با استفاده از آزمونهشتحدود سن 

سادوک  و کاپالن . براساس نظریٔه(۷) استغربالگری قابل تشخیص 
ای که مطالعه؛ درحالی(۸)درصد است حدود یکریاضی شیوع اختالل 

درصد ۳٫۶در تهران، شیوع این اختالل را حدود  1۳۸۵در سال 
آموزان دارای اختالالت یادگیری . دانش(۷به نقل از )گزارش کرد 

های مختلف توانند در زمینهریاضی نیز مانند دیگر اختالالت، می
له این است که هر تالشی برای ئولی مس ؛ریاضی مشکل داشته باشند

محسوب اختالل یادگیری ریاضی، اشتباه  باآموز کردن دانشمشخص
ند که بتوان هست تر از آنآموزان ناهمگونزیرا این دسته از دانش شود؛می
ها را به تیپ یا نوع خاصی نسبت داد. والدین کودکان دچار اختالل آن

ها مانند سایر ند که کودکان آندهیادگیری ریاضی اغلب گزارش می

                                                      
1. Academic failure 
2. Learning disabilities 
3. Dyscalculia 
4. Michael Bassett 
5. Neurological-psychological learning 
6. Academic performance tests 
7. Cognitive deficits 
8. Active memory 
9. Information processing 
10. Perceiving 

ها، الگوها یا ها، جورچیندبستانی با مکعبکودکان پیش
ها لذت کنند یا از بازی با آنهای ساختمانی بازی نمیبازیاسباب

آموزان با اختالل یادگیری ریاضی، تفاوتی در برند. همچنین دانشنمی
مدت و معیارهای فراشناختی درمقایسه با بلند کاری، حافظٔه حافظٔه
 اندخواندن نشان ندادهآموزان با اختالل یادگیری در ریاضیات و دانش

(۹). 
آموزان دارای ناتوانی در ریاضی، برخی از دانش مشخص کرد، پژوهشی

د. براساس دارنفعالی نیز ناتوانی خواندن و اختالل نارسایی توجه/بیش
ناتوانی ریاضی دارای آموزان تنها برخی از مطالعات گروهی از دانش

 .(1۰) ندهست
یاضی، نقایصی ازجمله نقایص کودکان دارای اختالل یادگیری ر

)نقص و تأخیر در پردازش اعداد، یادگیری راهبردهای مربوط  ۷شناختی
( و نقایصی ۸فعال  ٔکردن و نقایص مربوط به حافظهبه ریاضیات، حفظ

ند. این فرایندها به دار  ۹در فرایندهای مربوط به پردازش اطالعات
، 1۳که پردازش زبانی ستا مربوط  1۲و یادگیری  11، تفکر1۰ادراک

ی-پردازش فضایی ، سرعت پردازش، حافظه، توجه و 14دیدار
توان این نقایص را به هوش آنان نمی ودارند  15عملکردهای اجرایی

فعال علت اصلی  . ضعف در کارکرد اجرایی و حافظٔه(11)نسبت داد 
آموزان دارای در پیدایش مشکل در ریاضیات است. به همین دلیل دانش

های ریاضی و همچنین حفظ ریاضی در بازداری پاسخاختالل 
 .(1۲)فعال خود دچار مشکالت فراوانی هستند  اطالعات در حافظٔه

 .(1۳)شود های قبل از دبستان شروع میاین مشکالت از سال
موقع اختالل ریاضی در های مهم و معتبر برای تشخیص بهشاخص

خیص اعداد و ها، تشکمیت کودکان، مشکل در شمارش، مقایسٔه
 . (1۴) استفعال  حافظٔه

که  استهای آموزشی بازی یکی از روش ،شواهد تحقیقی نشان داد
توان از آن برای کمک به یادگیری و می دارندعالقه به آن کودکان 

افزایش توجه کودکان و درگیرشدن  کودکان استفاده کرد. بازی زمینٔه
. درمانگـرها، (1۵)د کنها را در تکالیف درسی فراهم میبیشتر آن

آموزان دارای به دانش درمانی برای کمکها و والدین از بازیمعلم
درمانی و آموزشی اثربخـش  یعنـوان رویکرداختالل یادگیری ریاضی بـه

-درمانی با رویکردی شناختیبازی . آموزش(1۶)کنند استفاده می
بخشد که میآموزان را در درس ریاضیات بهبود رفتاری عملکرد دانش

شود ریاضیات در آنان می لٔهئحل مس اشکاالتدرنتیجه منجربه کاهش 
عددی و هوش  له، حافظٔهئمس عملکرد حل ،16مس. آموزش یوسی(1۷)

بنابراین با آموزش  بخشد؛بهبود میدر کودکان  را ریاضی-منطقی
های ریاضی کودکان را افزایش ها و تواناییتوان مهارتمس مییوسی

تدریس ریاضی مؤثر است  آموزشی در پروسٔههای کمکبازی .(1۸)داد 

11. Thinking 
12. Learning 
13. Language processing 
14. Visual spatial processing 
15. Executive functions 
16. Universal Concept of Mental Arithmetic System (UCMAS) 
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۳ 

درمانی روش بازی ،شد مشخص پژوهش تکین و سزر. در (1۹)
ن کسالی برای آموزش به کودکان مبتال به اختالل نارسایی   1آ

همراه سازگاری بهتر توجه بیشتر کودکان را به زمینٔه ۲کنشینفرو/توجه
 .(۲۰)کند ها فراهم میآن
آموزان های ریاضی برای تمام دانشطور کلی درک دانش و مهارتبه
زیرا این  ؛ضرورت است ،آموزان مبتال به اختالل ریاضیویژه دانشبه

 فراکه یافتن بر مفاهیم، اصولی را آموزان باید بتوانند با تسلطدانش
 پژوهشاین اساس در  ند. بررکار بهای روزانه بهاند در موقعیتگرفته

درمانی استفاده کنند؛ با بازی ایمحققان بر آن شدند تا از برنامهحاضر 
این فرض که ممکن است با انجام این دوره تمرینات، دقت و تمرکز 

ای برای فعال شود که مؤلفه و باعث تقویت حافظٔه افزایش یابدکودکان 
حاضر، تعیین  پژوهشیادگیری بهتر ریاضی است؛ بنابراین هدف از 

فعال و یادگیری  های حرکتی بر بهبود دقت، تمرکز، حافظٔهتأثیر بازی
ریاضی در کودکان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی در مقطع ابتدایی 

 اول تا سوم بود. پایٔه

 بررسیروش 2
آزمون با آزمون و پستجربی با طرح پیشاین مطالعه، پژوهشی نیمه

ن دارای اختالل آماری پژوهش را تمامی کودکا گروه گواه بود. جامعٔه
اول تا سوم در مراکز اختالالت  یادگیری ریاضی مقطع ابتدایی پایٔه

 ۳۵ها یک و دو شهر کرمان تشکیل دادند که تعداد آن واحییادگیری ن
پاور و جی افزار حجم نمونٔهنفر براساس نرم سیتعداد  .نفر بود

 درصد و اندازٔه۸۰درصد و توان آزمون ۹۵درنظرگرفتن سطح اطمینان 
 عنوان نمونٔهبه (۲1)مورگان  کرجسی و مؤثر متوسط و مطابق با جدول

. شدند پژوهشآماری واجد شرایط مطالعه و داوطلب شرکت، وارد 
 پانزدهآزمایش )گروه نفر( و  پانزدهطور تصادفی در گروه گواه )به سپس

 نفر( قرار گرفتند.
ماه تمرینات  دومدت ها، بهآزمون روی گروهپس از اجرای پیش

گروه گواه هیچ  ؛ اماهای حرکتی روی گروه آزمایش اعمال شدبازی
صورت جلسات گروهی در اتاق ای دریافت نکرد. مداخله بهمداخله

یک شهر کرمان در محیطی شاد  بازی مرکز اختالالت یادگیری ناحیٔه
های متنوع، آرام و به دور از های مختلف و رنگبازیاسباب شامل

درنهایت پس  زا، با حضور مربی و کودکان انجام شد.عوامل استرس
 گرفته گواههر دو گروه آزمایش و  ازآزمون از اتمام جلسات مداخله، پس

 شد. مالحظات اخالقی شامل کسب موافقت مدیریت ادارٔه
 یک و دو شهر واحیز اختالل یادگیری نوپرورش و مدیریت مراکآموزش

بخشی به مدیریت مراکز اختالل اطمینان و کرمان و والدین کودکان
  بودن اطالعات کودکان بود.محرمانه یادگیری و والدین در زمینٔه

پس از اطمینان از سالمت بینایی و شنوایی و  برای انجام این پژوهش،
 ۴-برای کودکان وکسلر، آزمون هوش هازمودنیآهمٔه هوش  بهرٔه

(IV-WISC۳( )۲۲ )حافظٔه و برای سنجش متغیرهای دقت، تمرکز 

                                                      
1. Axline 
2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
3. Wechsler Intelligence Scale for Children-IV  
4. KeyMath Test 
5. Verbal comprehension 

در آزمون آزمون مفاهیم تصویر از خرده ؛ به این صورت کهفعال اجرا شد
آزمون از خرده ،برای سنجش دقت ۴-برای کودکان وکسلرهوش 

برای سنجش  ۴-برای کودکان  وکسلردر آزمون هوش تکمیل تصویر 
در حرف -آزمون توالی عددآزمون ظرفیت عدد و خردهاز خرده تمرکز و

فعال  برای سنجش حافظٔه ۴-برای کودکان  وکسلرآزمون هوش 
سنجش  منظوربه( ۲۳) 4متاستفاده شد. همچنین آزمون ریاضی کی

  .کار رفتبهیادگیری ریاضی 
 کار رفت.بهاین مطالعه  زیر درابزارهای 

 شدٔه: این آزمون فرم تجدیدنظر۴-برای کودکان آزمون هوش وکسلر-
کودکان است که توسط برای سومین ویرایش آزمون هوش وکسلر 

این  .(۲۲)سال تهیه شد  1۶تا۶برای کودکان  ۲۰۰۳وکسلر در سال 
گذاری بر نظام نمرهگذاری آن مبتنیو فرایند نمره داردسؤال  ۷۹۰آزمون 

آزمون خرده پانزدهون شامل دو ارزشی صفر و یک است. همچنین آزم
آزمون جانشین( است. این خرده ۵آزمون اصلی و خرده 1۰)

ی چهارها در آزمونخرده ها، )شباهت  5شاخص درک مطلب کالم
ها، درک مطلب، اطالعات عمومی و استدالل کالمی(، استدالل واژه

ها، مفاهیم تصویری، استدالل تصویری و تکمیل )مکعب  6ادراکی
ل تصاویر(، حافظٔه عدد و -)فراخنای ارقام، توالی حرف  ۷فعا

ش زنی( )رمزنویسی، نمادیابی و خط  ۸محاسبات( و سرعت پرداز
گذاری سه شاخص اول )درک . فرایند نمرهستا بندی شدهدسته

دوارزشی صفر  گسستٔهفعال( برمبنای  مطلب، استدالل ادراکی و حافظٔه
گذاری شاخص سرعت پردازش به این فرایند نمره شود.انجام میو یک 

ازای هر ازای هر سؤال صحیح یک امتیاز اضافه و بهصورت است که به
خام درج  عنوان نمرٔهها بهشود. حاصل آنسؤال اشتباه یک امتیاز کم می

، عملکرد باشد ترشیهرچه نمرات ب .شودتراز تبدیل می و سپس به نمرٔه
ها با استفاده از روش تنصیف . پایایی این شاخص(۲۴)بهتر است 

زمان روش مقیاس همو روایی به ۰٫۸۸و  ۰٫۹۲، ۰٫۹۲، ۰٫۹۴ترتیب به
( با استفاده از WICS-III) ۳-برای کودکان وکسلرهوش با آزمون 

 ۰٫۸1و  ۰٫۷۲، ۰٫۷۴، ۰٫۸۷ترتیب ضریب همبستگی به محاسبٔه
زمان با هم شد. همچنین روایی این آزمون با استفاده از مقایسٔهگزارش 

هوش ( و آزمون III-WPPSI۹) ۳-دبستانیوکسلر پیش هوش آزمون
. این آزمون (۲۲) رسیدتأیید  به( III-WAIS1۰) ۳-وکسلر بزرگساالن

توسط عابدی و همکاران با حمایت مالی سازمان  1۳۸۶در سال 
یاری ترجمه، انطباق و هنجاریابی شد وبختوپرورش چهارمحالآموزش

ها ازطریق آلفای کرونباخ بین آزمونکه ضرایب پایایی خرده
. دست آمدبه ۰٫۹1تا۰٫۷۶و ازطریق روش تنصیف بین  ۰٫۹۴تا۰٫۶۵

زمان با آزمون وکسلر شهیم و روایی این آزمون نیز ازطریق اجرای هم
نین . همچ(۲۵)در سطح مطلوب گزارش شد  11مقیاس هوش ریون

بود  ۰٫۷1روایی این آزمون با استفاده از ضریب همبستگی درونی 
(۲۶). 
-برای کودکان آزمون مفاهیم تصاویر در آزمون هوش وکسلر. خرده1

6. Perceptual reasoning 
7. Work memory 
8. Processing speed 
9. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III 
10. Wechsler Adult Intelligence Scale-III 
11. Raven 
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۴ 

 1۶تا۶سؤال است که برای سنین  ۲۸آزمون شامل خردهاین (: ۲۲) ۴
گذاری دوارزشی بر نظام نمرهگذاری آن مبتنیفرایند نمره .تهیه شدسال 

سنین برای سال از سؤال یک و  ۷تا۶برای سنین  است وصفر و یک 
شود. در هر سؤال به آزمودنی دو شروع می 1۰سال از سؤال  1۶تا1۳

شود و او باید از هر ردیف یک تصویر یا سه ردیف تصویر نشان داده می
شده دارای ویژگی بتصاویر انتخا ای انتخاب کند که مجموعٔهگونهبهرا 

یک برای  ثانیه وقت دارد. نمرٔه بیستمشترک باشد. هر سؤال حداکثر 
صفر برای پاسخ نادرست در فرم ثبت درج  پاسخ درست و نمرٔه

دست آورد، آزمون صفر متوالی به نمرٔه چهارشود. اگر آزمودنی می
رین تهب منزلٔهکه به بوده ۲۸خام  شود. حداکثر مجموع نمرٔهمتوقف می

. ضریب (۲۴)شود ها محاسبه میعملکرد است. سپس نمرات تراز آن
آزمون توسط وکسلر با روش تصنیف و بازآزمایی پایایی این خرده

آزمون با روش دست آمد. روایی این خردهبه ۰٫۷۶و  ۰٫۸۲ترتیب به
. (۲۲)مطلوب گزارش شد  ۳-وکسلرهوش زمان با آزمون هم مقایسٔه

 زمان با آزمونهم آزمون با روش مقایسٔهخردههمچنین روایی این 
cloze test (۲۷) بود ۰٫۴۶ ضریب همبستگی با استفاده از محاسبٔه .

آزمون را ازطریق روش عابدی و همکاران، ضریب پایایی این خرده
گزارش کردند. روایی  ۰٫۶۵و ازطریق روش بازآزمایی  ۰٫۷۴تنصیف 

مان با آزمون وکسلر شهیم و زآزمون نیز ازطریق اجرای هماین خرده
. همچنین روایی (۲۵)شد  عنوانمقیاس هوش ریون در سطح مطلوب 

 .(۲۸) بود ۰٫۴۵کید بر ضریب حساسیت أآزمون با تاین خرده
-برای کودکان آزمون تکمیل تصاویر در آزمون هوش وکسلر. خرده۲
 1۶تا۶سؤال است که برای سنین  ۳۸آزمون شامل خردهاین (: ۲۲) ۴

گذاری دوارزشی بر نظام نمرهگذاری آن مبتنیفرایند نمره .تهیه شدسال 
و برای سنین  1سال از سؤال  ۷تا۶که برای سنین است صفر و یک 

شروع  1۰سال از سؤال  1۶تا1۳و برای سنین  ۵سال از سؤال  1۲تا۸
تصویر را پیدا کند.  شدٔهگم شود. برای هر سؤال آزمودنی باید قطعٔهمی

. پس از پایان شده استثانیه در نظر گرفته  بیستر سؤال برای ه
صفر برای پاسخ  یک برای پاسخ درست و نمرٔه زمانی نمرٔه محدودٔه

دست صفر متوالی به نمرٔه چهارشود. اگر آزمودنی نادرست درج می
که  بوده ۳۸خام  شود. حداکثر مجموع نمرٔهآورد، آزمون متوقف می

شود سپس نمرات تراز محاسبه می .استترین عملکرد هب منزلٔهبه
آزمون توسط وکسلر با روش تصنیف و . ضریب پایایی این خرده(۲۴)

آزمون دست آمد. روایی این خردهبه ۰٫۸۴و  ۰٫۸۴ترتیب بازآزمایی به
 ۳-برای کودکان وکسلرهوش زمان با آزمون هم با روش مقایسٔه

زمان با هم ایسٔهروش مق. همچنین روایی به(۲۲)مطلوب گزارش شد 
 بود ۰٫۸۸ ضریب همبستگی با استفاده از محاسبٔه cloze testآزمون 

آزمون را ازطریق . عابدی و همکاران، ضریب پایایی این خرده(۲۶)
. دست آوردندبه ۰٫۸۵و ازطریق روش بازآزمایی  ۰٫۸۴روش تنصیف 
زمان با آزمون وکسلر شهیم آزمون نیز ازطریق اجرای همروایی این خرده

. همچنین (۲۵)و مقیاس هوش ریون در سطح مطلوب گزارش شد 
 .(۲۸) بود ۰٫۴۵ضریب حساسیت  کید برأآزمون با تروایی این خرده

 ۴-برای کودکان آزمون ظرفیت عدد در آزمون هوش وکسلر. خرده۳
آزمون شامل ظرفیت عدد مستقیم و ظرفیت عدد خردهاین : (۲۲)

 ،ظرفیت عدد مستقیم و معکوس هایآزمونخردهست. معکوس ا

ال ؤس ۳۲ درمجموعکه  شودمیسؤال دوکوششی  هشتهرکدام شامل 
دوارزشی  صورت گسستٔههگذاری آن برای هر کوشش ب. فرایند نمرهاست

صفر و یک است که صفر برای پاسخ نادرست و یک برای پاسخ درست 
ترتیب که به استای از اعداد . هر کوشش شامل دنبالهشودمیاعمال 

شود. در آزمون ظرفیت عدد مستقیم، سؤاالت به تعداد اعداد اضافه می
در آزمون  . همچنینکندآزمودنی اعداد دنباله را به همان ترتیب بازگو می

معکوس یا وارونه اعداد را بازگو  شیؤهظرفیت عدد معکوس، آزمودنی به
مجموع نمرات خام در ظرفیت عدد مستقیم و معکوس  اکثرکند. حدمی
تراز آن محاسبه  ترین عملکرد است. سپس نمرٔههب منزلٔهکه به بوده ۳۲
آزمون توسط وکسلر با روش . ضریب پایایی این خرده(۲۴)شود می

دست آمد. روایی این به ۰٫۸۳و  ۰٫۸۷ترتیب تصنیف و بازآزمایی به
برای  وکسلرهوش زمان با آزمون هم ٔهآزمون با روش مقایسخرده

 روش مقایسٔه. همچنین روایی به(۲۲)مطلوب گزارش شد  ۳-کودکان
 ضریب همبستگی و با استفاده از محاسبٔه cloze testزمان با آزمون هم

آزمون را . عابدی و همکاران، ضریب پایایی این خرده(۲۷) بود ۰٫۷1
گزارش  ۰٫۷1ازآزمایی و ازطریق روش ب ۰٫۷1ازطریق روش تنصیف 

زمان با آزمون آزمون نیز ازطریق اجرای همکردند. روایی این خرده
. (۲۵)شد  عنوانوکسلر شهیم و مقیاس هوش ریون در سطح مطلوب 

 بود ۰٫۸۸ضریب حساسیت  کید برأآزمون با تهمچنین روایی این خرده
(۲۸). 
برای  حرف در آزمون هوش وکسلر-آزمون توالی عدد. خرده۴

که هر  دارد کوششیسهسؤال  دهآزمون خردهاین : (۲۲) ۴-کودکان
این گذاری ای از اعداد و حروف است. نمرهکوشش شامل دنباله

دوارزشی صفر و یک است. آزمودنی باید  صورت گسستٔهبهآزمون خرده
ترتیب از مقدار کوچک به بزرگ و حروف این اعداد این دنباله را به

ترتیب سؤاالت به ترتیب حروف الفبا بازگو کند. همچنین بهدنباله را به
عدد و  ۸به  1۰شود تا اینکه سؤال تعداد اعداد و حروف اضافه می

یک برای پاسخ درست  رسد. پس از اجرای هر کوشش، نمرٔهحرف می
شود. حداکثر مجموع نمرات صفر برای پاسخ نادرست درج می و نمرٔه
تراز آن  ترین عملکرد است. سپس نمرٔههب منزلٔهاست که به ۳۰خام 

آزمون توسط وکسلر با روش . پایایی این خرده(۲۴)شود محاسبه می
دست آمد. روایی این به ۰٫۸۳و  ۰٫۹۰ترتیب تصنیف و بازآزمایی به

مطلوب  ۳-وکسلرهوش زمان با آزمون هم آزمون با روش مقایسٔهخرده
زمان با آزمون هم مقایسٔهروش . همچنین روایی به(۲۲)گزارش شد 
cloze test دست به ۰٫۳۲ ضریب همبستگی و با استفاده از محاسبٔه

آزمون را ازطریق . عابدی و همکاران، ضریب پایایی این خرده(۲۷) آمد
گزارش کردند.  ۰٫۸۳و ازطریق روش بازآزمایی  ۰٫۸۲روش تنصیف 
وکسلر هوش مون زمان با آزآزمون نیز ازطریق اجرای همروایی این خرده

. (۲۵)شد  عنوانشهیم و مقیاس هوش ریون در سطح مطلوبی 
 بود ۰٫۸۸ضریب حساسیت  کید برأآزمون با تهمچنین روایی این خرده

(۲۸). 
در  توسط کانولیمت تجدیدنظرشدٔه کیآزمون  مت:آزمون ریاضی کی-

آموزان دارای برای دانش ( که۲۲)اجرا شد  تهیه و آمادٔه 1۹۸۸سال 
از لحاظ محتوا این آزمون  .اختالل در یادگیری ریاضی کاربرد فراون دارد

و تعالی دارای سه بخش مفاهیم اساسی، کاربردی و عملیاتی است که 
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۵ 

گذاری آن برای هر فرایند نمره شود.میسؤال  ۲۵۸شامل  درمجموع
رای پاسخ درست یک ب که نمرٔه استدوارزشی  صورت گسستٔههحیطه، ب

تراز  سپس نمرٔه .شودصفر برای پاسخ نادرست در فرم ثبت می و نمرٔه
. استعملکرد بهتر  منزلٔهتر بهیششود و نمرات بخام محاسبه می نمرٔه

آزمون شمارش، اعداد گویا و هندسه مفاهیم اساسی از سه خرده حیطٔه
عملیات شامل  سؤال دارد. حیطٔه ۶۶تشکیل شده است و 

جمع، تفریق، تقسیم، ضرب و محاسبات ذهنی  ها در حوزٔهآزمونخرده
های آزمونکاربردی شامل خرده . حیطٔهداردسؤال  نودو  است
و  استله ئها و حل مسگیری، زمان و پول، تخمین، تحلیل دادهاندازه
های دقیقه است. در پایه ۵۰تا۳۰. زمان اجرای آزمون داردسؤال  1۰۲

های ضرب، آزمونجز خردهها بهآزمونمام خردهاول و دوم ابتدایی ت
 آزمون حلشود. خردهذهنی و اعداد گویا اجرا می تقسیم، محاسبٔه

مت اساسی در آزمون ریاضی کی شود. نکتٔهاول اجرا نمی له در پایٔهئمس
آزمون شمارش منظور تعیین سطح ورودی ابتدا از خردهبه که این است

در  ؛یابدآزمون شمارش ادامه میسقفی خردهو تا سطح شود میشروع 
. ضریب پایایی (۲۹)طور است ها نیز همینآزمونرابطه با دیگر خرده

های مختلف این آزمون براساس روش تنصیف توسط کانولی برای پایه
بررسی روایی، ضریب  منظوربهگزارش شد.  ۰٫۹۴تا۰٫۷۳تحصیلی بین 

های مان با آزمون جامع مهارتزهمبستگی این آزمون ازطریق اجرای هم
 ۶۸٫۰و  ۶۲٫۰ترتیب به  ۲های اساسی آیوواو آزمون مهارت  1اساسی

. در ایران این آزمون توسط محمداسماعیل و هومن (۲۲) دست آمدبه
 ایساله با استفاده از نمونه1۲تا۶٫۵منظور ارزیابی اختالالت کودکان به

پایایی این آزمون با  نفری هنجاریابی و انطباق داده شد. ضریب۶۳۹۵
 پایٔه پنجاستفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان آن در 

 WART۳. همبستگی این آزمون با آزمون بود ۸۴٫۰تا۸۰٫۰ابتدایی بین 

های اول تا پنجم و ضریب همبستگی حاصل از پایه شد محاسبه
 .(۲۹)دست آمد به ۰٫۵۵و  ۰٫۵۶، ۰٫۶۷، ۰٫۶۲، ۰٫۵۷ترتیب به
آمار های شاخص ،شناختیهای جمعیتمنظور توصیف شاخصبه

ها در هر گروه انحراف معیار و تعداد آزمودنی ،میانگینتوصیفی شامل 
 در بخش آمار استنباطی، .کار رفتبهتحصیلی  تفکیک جنسیت و پایٔهبه

آزمون مستقل و  تیشناختی از آزمون های جمعیتشاخص مقایسٔه برای
دار امنظور بررسی وجود تفاوت معنبههمچنین  شد.استفاده  کای دو

آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه از آزمون و پیشبین تغییرات در پس
بودن نرمالبررسی  های آن شاملفرض)و پیش تحلیل کوواریانسروش 

 باها ارزیابی همگنی واریانس ،اسمیرنفلموگروفوآزمون ک باها داده
ها با استفاده از داده استفاده شد.( رگرسیون همگنی شیب وآزمون لون 

وتحلیل تجزیه ۲۲نسخٔه  SPSSافزار تحلیل کوواریانس در نرمروش 
 در نظر گرفته شد. α=۰٫۰۵ هاآزمونهمٔه داری برای ا. سطح معنشدند

 هایافته ۳
اول  کودکان دختر و پسر دارای اختالل یادگیری پایٔه ،در پژوهش حاضر

یک و دو شهر کرمان در  واحیتا سوم در مراکز اختالل یادگیری ن
. شرکت کردندآزمایش گروه در گروه گواه و  ،سال ۹تا۷سنی  محدودٔه

 فراوانی جنسیت و پایٔه و همچنین نتایج میانگین و انحراف معیار سن
تفکیک در جدول گواه بهگروه ه آزمایش و ها در گروتحصیلی آزمودنی

بین گروه آزمایش  نشان داد، مستقل تیآزمون نتایج . ه استارائه شد 1
داری مشاهده نشد اها تفاوت معنگواه از نظر سن آزمودنی و گروه

ها در گروه بین توزیع آزمودنی ،داددو نشان . نتایج آزمون کای>(۰۵٫۰)
های اول، دوم و سوم و کل نسیت در پایهآزمایش و گروه گواه از نظر ج

(.p>۰۵٫۰) داشتن وجودداری اتفاوت معن ،هاآزمودنی

 های گروه گواه و گروه آزمایششناختی آزمودنیهای جمعیت. ویژگی1دول ج

 روهگ
 نسیتج تحصیلی ایٔهپ نس

 نحراف معیارا یانگینم
 وم دبستانس وم دبستاند ول دبستانا

 سرپ خترد
 سرپ خترد سرپ خترد سرپ خترد

 ۹ ۶ ۲ ۴ ۳ ۲ ۴ ۰ ۸۸۴٫۰ ۷۰/۸ نفر( پانزدهآزمایش )
 ۸ ۷ ۲ ۳ ۴ ۳ ۲ 1 ۷۴۳٫۰ 1۳٫۸ نفر( پانزدهگواه )

فعال و  ، میانگین نمرات دقت، تمرکز، حافظٔه۲جدول  براساس
در گروه آزمایش  ،آزمونآزمون درمقایسه با پیشیادگیری ریاضی در پس

تمرکز و یادگیری  بهبود یافت. همچنین در گروه گواه برای متغیرهای
متغیرها  همٔهآزمون میانگین نمرات شد. در پسریاضی بهبود مشاهده 

. برای بررسی وجود دبیشتر بو گروه گواه درمقایسه بادر گروه آزمایش 
در گروه آزمایش آزمون آزمون و پیشدار بین تغییرات در پساتفاوت معن

تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از روش و گروه گواه از 
های اصلی تحلیل کوواریانس فرضپیش نشدناز ردها حاکیتحلیل داده

(، p>۰٫۰۵های دو گروه در متغیر وابسته )شامل برابری واریانس
متغیر  بودن رابطٔه(، خطیp>۰٫۰۵بودن توزیع متغیر وابسته )نرمال

                                                      
1. Comprehensive Test of Basic Skills 
2. Iowa Tests of Basic Skills 

( p>۰٫۰۵آزمون( )متغیر وابسته )پس آزمون( باتصادفی کمکی )پیش
( برای p>۰٫۰۵) شدههای مطالعهو همگنی شیب رگرسیون در گروه

مانعی بنابراین استفاده از تحلیل کوواریانس  ؛بود شدهمتغیرهای بررسی
 .نداشت

غیر ، برای مت۲اریانس در جدول وهای حاصل از تحلیل کوبراساس یافته
آزمون بین گروه آزمایش داری در پسادقت، از لحاظ آماری تفاوت معن

(. به p<۰٫۰۰1آزمون وجود داشت )پیشاثر و گروه گواه پس از کنترل 
شده برای گروه آزمایش عبارت دیگر، باتوجه به مقدار میانگین مشاهده

های حرکتی آزمون برای متغیر دقت، تمرینات بازیو گروه گواه در پس
داری موجب بهبود دقت کودکان دارای اختالل یادگیری اطور معنهب

3. Wide Range Achievement Test  
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۶ 

ریاضی در گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه شد. باتوجه به مقدار 
که  امعنبدین دست آمد؛هب ۰٫۷۹مجذور اتا، این میزان تأثیر برابر با 

 های حرکتی بود.درصد این تفاوت مربوط به تأثیر بازی۷۹
اریانس برای متغیر تمرکز، از وحاصل از تحلیل کوهای براساس یافته

آزمون بین گروه آزمایش و گروه داری در پسالحاظ آماری تفاوت معن
(. به عبارت p<۰٫۰۰1آزمون وجود داشت )پیشاثر  گواه پس از کنترل

شده برای گروه آزمایش و گروه دیگر، باتوجه به مقدار میانگین مشاهده
طور های حرکتی بهتغیر تمرکز، تمرینات بازیآزمون برای مگواه در پس

داری موجب بهبود تمرکز کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی امعن
در گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه شد. باتوجه به مقدار مجذور 

درصد ۳۳که  امعنبدین دست آمد؛هب ۰٫۳۳اتا، این میزان تأثیر برابر با 
 های حرکتی بود.بازی این تفاوت مربوط به تأثیر

 اریانسوهمراه نتایج تحلیل کوگواه بهگروه تفکیک گروه آزمایش و آزمون بهآزمون و پسپیش های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو مرحلٔه. شاخص۲جدول 

 گروه تغیرهام
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین

 دقت
 ۲٫۸۷ 1۰٫۸۶ ۲٫۵۰ ۸٫۴۰ آزمایش

1۰1٫۷۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۹ 
 ۲٫۹۷ ۸٫۴۰ ۲٫۹۴ ۸٫۶۶ گواه

 تمرکز
 ۲٫۶۳ 11٫۷۳ ۲٫۴۶ ۵٫۶۶ آزمایش

1۳٫۲۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۳ 
 1٫۴۳ ۶٫۰۶ 1٫۴۳ ۵٫۹۳ گواه

 ۰٫۸1 <۰٫۰۰1 11۵٫۶۶ ۳٫۳۰ 1۴٫۳۳ ۴٫۵۳ 11٫۳۳ آزمایش فعال حافظٔه
 ۲٫۵۵ ۹٫۵۳ ۳٫۰۹ 1۰٫۰1 گواه

 ۰٫۵۵ <۰٫۰۰1 ۳۳٫۰۲ ۲۵٫۸۵ 1۸۵٫۸۶ ۲۷٫1۰ 1۳۴٫۰۶ آزمایش یادگیری ریاضی
 ۳۴٫۸۵ 1۵۹٫۸۶ 1۷٫۵۷ 1۳1٫۰1 گواه

فعال،  اریانس برای متغیر حافظٔهوهای حاصل از تحلیل کوبراساس یافته
داری در اآزمون از لحاظ آماری تفاوت معنپیشاثر پس از کنترل 

(. به p<۰٫۰۰1آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود داشت )پس
شده برای گروه آزمایش عبارت دیگر، باتوجه به مقدار میانگین مشاهده

های فعال، تمرینات بازی آزمون برای متغیر حافظٔهو گروه گواه در پس
فعال کودکان دارای  داری موجب بهبود حافظٔهاطور معنحرکتی به

اختالل یادگیری ریاضی در گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه شد. 
 دست آمد؛هب ۰٫۸1باتوجه به مقدار مجذور اتا، این میزان تأثیر برابر با 

 های حرکتی بود.ر بازیدرصد این تفاوت مربوط به تأثی۸1که  امعنبدین
اریانس برای متغیر یادگیری وهای حاصل از تحلیل کوبراساس یافته

آزمون بین گروه داری در پساریاضی، از لحاظ آماری تفاوت معن
آزمون وجود داشت پیشاثر آزمایش و گروه گواه پس از کنترل 

(۰٫۰۰1>pبه عبارت دیگر، باتوجه به مقدار میانگین مشاهده .) شده
آزمون برای متغیر یادگیری رای گروه آزمایش و گروه گواه در پسب

داری موجب بهبود اطور معنهای حرکتی بهریاضی، تمرینات بازی
یادگیری ریاضی کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی در گروه 
آزمایش درمقایسه با گروه گواه شد. باتوجه به مقدار مجذور اتا، این 

درصد این ۵۵که  امعنبدین دست آمد؛هب ۰٫۵۵ میزان تأثیر برابر با
 های حرکتی بود.تفاوت مربوط به تأثیر بازی

 بحث 4
های حرکتی بر بازی اثربخشیپژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین 

فعال و یادگیری ریاضی کودکان مبتال به اختالل  دقت، تمرکز، حافظٔه
یک و دو شهر کرمان  واحییادگیری ریاضی مراکز اختالل یادگیری ن

باتوجه به  ،های حرکتی، تمرینات بازینشان داد نتایج. گرفتانجام 
فعال و یادگیری ریاضی کودکان  دقت، تمرکز، حافظٔهنمرات میانگین 

دارای اختالل یادگیری ریاضی گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه، 
ودکان فعال و یادگیری ریاضی ک موجب بهبود دقت، تمرکز، حافظٔه

آمده دستهب . نتیجٔهشددارای اختالل یادگیری ریاضی در گروه آزمایش 
 مداخلٔه ،نریمانی و همکاران دریافتند زیر همسوست: با مطالعات

 بر توجه، سبب بهبود حافظٔهدرمانی مبتنیهای اجرایی و بازیکنش
آموزان با فعال، نگهداری توجه، تمرکز و پیشرفت تحصیلی دانش

بازی  نشان دادند،بیگدلی و همکاران  .(۳۰)شود حساب مینارسایی 
آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی دانش لٔهئدر آموزش حل مس

مشخص کالرک  .(۳1)د آورتوجه بیشتر را فراهم می ریاضی، زمینٔه
ها را در افزایش توجه کودکان و درگیرشدن بیشتر آن بازی زمینٔه کرد،

روش  ،تکین و سزیر دریافتند؛ (1۵)د کنمی مهیاتکالیف درسی 
درمانی آکسالین برای آموزش به کودکان مبتال به اختالل نارسایی بازی
همراه سازگاری کودکان را بهاین توجه بیشتر  کنشی زمینٔهنفرو/توجه

در  و جرمان، ساوان. در پژوهشی (۲۰) دسازها فراهم میبهتر آن
ها است، استفاده که تمایل ذاتی آنله به کودکان از بازی ئآموزش حل مس

 .(۳۲)آورد زمینٔه توجه بیشتر کودکان را فراهم می و نشان داد دکر
اختالالت یادگیری  ،توان گفتمیحاضر  های پژوهشدر تبیین یافته

که با  رودشمار میبهریاضی یکی از انواع اختالالت یادگیری ویژه 
ریاضی، دقت و روانی  خاطرسپاری قواعدمشکالتی در درک عددی، به

درمانی . بازی(۷)محاسبه و دقت در استدالل ریاضی همراه است 
درمانی برای درمان اختالل -روشی جذاب و مؤثر و رویکردی آموزشی

بهترین روش برای افزایش دقت،  ؛ همچنینیادگیری ریاضی است
فعال و یادگیری ریاضی کودکان دارای اختالل یادگیری  تمرکز، حافظٔه

ن حرکتی، تمرینات ا. متخصصاستهای حرکتی ضی، بازیریا
بهبود  برایای مناسب و مؤثر و کارساز های حرکتی را شیوهبازی

دانند عملکرد مغز و درنهایت درمان اختالالت یادگیری ریاضی می
های ها ازجمله بازیپس اگر در رفع اختالالت ریاضی از بازی ؛(1۵)

زیرا بازی  ؛تر خواهد بودتر و پربازده، قطعًا مؤثرشودحرکتی استفاده 
آموز باعث ایجاد انگیزه و رغبت )مستقیم یا غیرمستقیم( در دانش
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۷ 

  خوبی طی کند.شود تا مراحل درمان را بهمی

 گیرینتیجه ۵
های تمرینات بازی شود کهنتیجه گرفته میهای پژوهش یافتهبراساس 

فعال و  تمرکز، حافظٔهدقت، بهبود حرکتی در کنار مربی باتجربه بر 
اول تا  یادگیری ریاضی کودکان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی پایٔه

برای اجرای  ،مراکز اختالل یادگیریگفتنی است،  ثیرگذار است.أسوم ت
 ستند.هدرمان اختالل یادگیری نویدبخش  منظوربهتمرینات مفید 

 قدردانی و تشکر 6
یک و دو شهر کرمان و  واحیاز مدیران مراکز اختالالت یادگیری ن

های آنان که در اجرای این پژوهش ما را یاری آموزان و خانوادهدانش
 کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

 و اول از دانشگاه علوم دکتری نویسندٔه این مقاله برگرفته از رسالٔه
رشد -بدنی، گرایش رفتار حرکتیتربیت ران در رشتٔهتحقیقات ته
 دربارٔه یکتبی اطالعات شکلکنندگان بهتمامی شرکت .حرکتی است

دند. این کرمشارکت  آنو در صورت تمایل در  ندپژوهش دریافت کرد

اطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور 
منظور رعایت حریم شد. همچنین بهپژوهشی استفاده خواهند 

 کنندگان ثبت نشد.خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت
 انتشار برای رضایت
 قابل اجرا است. غیراین امر 
 ها و موادداده هب یدسترس

اول  ازطریق ارتباط با نویسندٔه ها و موادداده
(@gmail.com80h.iranmanesh) .دردسترس است 
 منافع ضادت

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

ای انجام نشده این پژوهش با حمایت مالی نهاد، سازمان یا مؤسسه
 است.

 مشارکت نویسندگان
ها، مقاله و تحلیلگر داده مجری پژوهش و نگارندٔه ،اول نویسندٔه
تحلیلگر  ،سوم پرداز، نویسندٔهناظر بر تحلیل آماری و ایده ،دوم نویسندٔه

 شناسی بودند. همٔهمسئول روش ،چهارم و پنجم گاننویسند و هاداده
 و تأیید کردند. ندنهایی را خواند نوشتٔهدست نویسندگان نسخٔه
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