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Abstract
Objective: Movement is the cause of all actions. Movement is the column of human learning. This study aims to study the effects of selected
physical activities and perceptual motor ability on learning math conception in pre-school children with neuropsychological learning disabilities.
Methods: This study is an experimental survey conducted with pre-test and post -test and using control group. The subjects of this study included
all 5-6 year-old children of kindergartens and pre-school centers of Babol, in 2013. Accordingly, 45 patients were (by sampling) selected in three
groups of 15 subjects in the control and experimental groups. The children in three groups (15 people) and control (group exercise and perceptual
motor skills) were randomly selected .Group exercise program selected physical activities perceptual skills to run for 15 sessions. At this time,
the control group began their usual activities. At the end of the 15th session, both groups were assessed. Perceptual-motor movement skills
program consists of 45 minutes per session. Measuring tool in the study of keyment mathematics test and Conner’s neuropsychological test. In
order to analyze the data, descriptive statistics, statistical indicators descriptive and inferential statistics, the reliability of the data distribution
and homogeneity of variance groups as well as analysis of covariance was used .The data obtained were analyzed using SPSS-19.
Results: The average age of participants in the experimental group (move app) was 6.6, the experimental (perceptual-motor skills) 6.8 and 6.9
the control group. The mean pre-test and post-test, significant differences were found in children learning math concepts (p=0.004). The
educational interventions (perceptual-motor skills and physical exercise selected) the cause of a significant difference on Learning math concepts
between the control and experimental groups (p =0.006). The average scores show that perceptual motor skills exercise greater influence than
the elected. The statistical power of 97.0 units, respectively, indicating the sample size is sufficient. The average score on the posttest learning
mathematical concepts experimental groups increased. Also, before doing statistical analysis and compared with the groups using ANOVA
showed a significant difference between the groups was not significant between the pre-test learning mathematical concepts (p=0.128).
Conclusion: These findings suggest that the perceptual-motor skills exercises have greater influence than the physical ones do on the
development of the mathematical concepts in children and they can be used as an important factor in the development of mathematical concepts.
The results of this study showed that the application of the selected motor and perceptual-motor skills as a non-medical method to improve math
learning in children with neurological disorders - are very effective psychological and mathematical concepts for children learning more
enjoyable and comfortable.
Keywords: Exercise, Perceptual-Motor, Math, Children with Disabilities.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶؛ ()۷؛.۹۳

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی و مهارتهای ادراکی-حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در
کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصبی-روانشناختی تحولی

توضیحات نویسندگان

 .1گروه روانشناسی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران؛

 .۲دانشجوی دکتری تخصصی رشد حرکتی ،گروه رشد حرکتی ،دانشکدٔه تربیت بدنی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۳کارشناسارشد مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۴کارشناسارشد ریاضی ،ادرأه آموزشوپرورش شهرستان بابل ،بابل ،ایران.

*آدرس نویسندۀ مسئول :تهران ،خیابان کارگرشمالی ،دانشکدٔه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

*رایانامهmortezahomayoun@gmail.com :

تاریخ دریافت1۳ :اسفند1۳۹۳؛ تاریخ پذیرش1۳ :اردیبهشت1۳۹۴

چکیده

هدف :مبدأ تمام اعمال ،حرکت است .حرکت ستون یادگیری انسان است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی منتخب و مهارتهای ادراکی-حرکتی بر

یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصبی-روانشناختی تحولی پیش از دبستان بود.

روشبررسی :پژوهش حاضر مطالعهای از نوع آزمایشی بود .جامعٔه آماری در این پژوهش تمامی کودکان پیشدبستانی  ۵تا ۶سالٔه مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی شهرستان
بابل در سال  1۳۹۲بودند .بر این اساس ۴۵نفر (از طریق نمونهگیری در دسترس) بهعنوان نمونه انتخاب شده و در سه گروه 1۵نفرٔه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .گروه آزمایش
برنامٔه تمرینی منتخب و مهارتهای ادراکی-حرکتی را مدت 1۵جلسه اجرا کردند .در این مدت گروه کنترل به فعالیتهای معمول خود میپرداختند .در پایان جلسٔه پانزدهم از
هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .برنامٔه حرکتی و مهارتهای ادراکی-حرکتی شامل ۴۵دقیقه در هر جلسه بود .ابزار اندازهگیری در این تحقیق شامل آزمون ریاضیات ایران

کیمت و آزمون عصب-روانشناختی کانرز بود .اطالعات بهدستآمده با کمک  SPSSنسخٔه  1۹تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :بین میانگین پیشآزمون و پسآزمون یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان تفاوت معنادار بود ( .)p=۰٫۰۰۴همچنین مداخالت آموزشی )تمرین بدنی منتخب و مهارتهای
ادراکی-حرکتی) موجب تفاوت معنادار بین گروههای آزمایش و کنترل در یادگیری مفاهیم ریاضی شده است (.)p=۰٫۰۰۶

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق بیانگر این بود که مهارتهای ادراکی-حرکتی در مقایسه با تمرینات بدنی منتخب ،تأثیر بیشتری در رشد مفاهیم ریاضی در کودکان دارد و میتواند

بهعنوان عاملی مهم در جهت توسعٔه مفاهیم ریاضی به کار رود.

کلیدواژهها :تمرین بدنی ،ادراکی-حرکتی ،ریاضی ،کودکان دارای اختالل.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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علیرضا همایونی* ،1مرتضی همایوننیا ،۲علی اباذری ،۳زهرا ادبی

فیروزجایی۴

۱

مقدمه

بیشتر تسریع شود (.)۶
اختال ت ی ادگیری تنه ا ب ه اُف ت تحص یلی و اتالف بودج ه پ ای ان

ریاض یات برای عامه مردم موض وع مهمی تلقی ش ده و درواقع این

نمی پذیرد ،بل که به س رزنش ،تحقیر از جانب س ایر دانشآموزان،

فعال یت ذهنی که دارای س یس تم های پیچ یدهای از مفاهیم بی نایی،

بهوجودآمدن خودباوری ضعیف و کاهش عزتنفس آنها میانجامد و

فض ایی و هندس ی بوده ،بس یار انتزاعی اس ت و ش کس ت در یادگیری

سالمت روانشان را به مخاطره میاندازد (.)۷

م فاهیم و م هارت های بن یادی آن بس یار آزارده نده اس ت .همواره

ناتوانیهای یادگیری در کودکان را میتوان به س ه دس تٔه ،اختال ت

دانشآموزان در مدارس با ترس از ش کس ت در یادگیری ر یاض ی
مواجهند و گاه از اولین س ال ورود به مدرس ه این ترس آغاز ش ده و

ریاض ی و ظهور این اختالل و ش ناس ایی آن باتوجه به کمیبودن نتایج

گاهی هرگز پا یان نمی پذیرد ( .)1اگر چه این کود کان از نظر رش د

در امت حا نات این درس ،اهم یت تو جه به این نوع از اختالل را برای

جس می ،قد و وزن ،هوش ،ص حبتکردن ،بازی و تعامل با دیگران و

همگان بیشازپیش نمایان میکند .متخص ص ین حرکتی ،روش آموزش

مهارتهای خودیاری ،بهنجار و تقریباً مش ابه همس ا ن خود عمل

مهارتهای حرکتی را ش یؤه مناس ب و مؤثر در درمان این اختال ت

میکنند ،لیکن وقتی به مدرسه میروند و میخواهند خواندن ،نوشتن و

میدانند ( .)۸احمدی و شاهی در تحقیقی به برر سی تأثیر تمرینهای

حس اب را بیاموزند دچار مش کالت جدی میش وند .کلمٔه ناتوانیهای

ادراکیحرکتی بر مهارتهای حرکتی و ریا ضی در اوتی سم ،پرداختند و

یادگیری برای چنین مواردی ،اولینبار توس ط س امو ل کرک در س ال

به این نتیجه رسیدند که تمرینهای ادراکیحرکتی بهخوبی مهارتهای

1۹۶۲به کار برده شد .هرگونه عاملی که باعث ایجاد اختالل در حرکت

حرکتی کودک دچار اوتیس م را بهبود بخش ید؛ حالآنکه تأثیر آنها بر

کودک گردد مش کالت ز یادی در زمی نٔه ش ناختی برای او به وجود

مهارتهای ریاض ی بارز نبود ( .)۹ش ورکی و همکاران در تحقیقی به

میآورد .یکی از اختال ت ،ناتوانیهای یادگیری عصبی-روانشناختی

بررس ی اثربخش ی آموزش م هارت های حرکتی ظریف ،بر یادگیری

اس ت .این ناتوانی بهعنوان اختالل یادگیری ش ناخته ش ده و بهوس یلٔه
متخص ص

ان به داش

مفاهیم ریا ضی در کودکان با اختال ت یادگیری ریا ضی در پایٔه سوم

ت روان و پزش کی ب ه عنوان اختالل

تا پنجم ش هرس تان می بد پرداختند و یافتند که آموزش مهارت های

عصبزی ست شناختی تشخیص داده شده است؛ این اختالل از طریق

حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ر یاض ی در کودکان با اختال ت

عملکرد مغز به وجود میآید (.)۲

ریا ضی مؤثر ا ست .محمدی و فرهبد در پژوه شی با عنوان کاردرمانی

علت ناتوانی یادگیری عص بی-روانش ناختی تحولی پیش از دبس تان

و مهارت های ادراکیحرکتی در اختال ت ویژٔه یادگیری معتقدند که

شامل اختال ت زی ست شناختی ،اختال ت ادراکی-حرکتی ،اختالل

کاردرمانگرانی که در زمینٔه کودکان با اختال ت یادگیری با این دیدگاه

در پردازش بینایی و ش نوایی و اختالل حافظه و توجه اس ت که عمدتاً

کار میکنند ،معتقد ند که این روش ها بهعنوان پا یه هایی برای بهبود

در دورٔه پیش از دبس تان رخ میده ند ( .)۳ناتوانی های رش دی،

عملکردهای عالی مغز مثل خواندن و محاس بات اس ت؛ همچنین

پیشدرآمد ناتوانی های یادگیری تحص یلی در آی نده اس ت .کودکان

کارآیی س طو انتزاعیتر مغز را افزایش داده و از این راه بر کارآیی

خرد سالی که از نظر مهارتهای ر شدی ،طبیعی ه ستند ،قبل از این که

تحصیلی و آموزشی این کودکان تأثیر میگذارد (.)1۰

بهطور رسمی وارد مدرسه شوند به سهولت مهارتهای پیشتحصیلی

در پژوهش ی که مس عودن یا ان جام داد ،اثربخش ی بازی بر در مان

را فرا میگیر ند ،ا ما هر انحراف رش دی ممکن اس ت پیشدرآ مد

اختال ت ریاض ی را نش ان داد و اینکه بازیهای حرکتی میتواند در

ناتوانی های یادگیری ش ود .دربارٔه چنین کودکانی با ید از راهبردهای

درمان اختال ت ریاضی کارساز باشد ( .)۸اصلی آزاد و یارمحمدیان

مداخلهای خاص استفاده نمود تا بتوانند مهارتهای اولیه زم را برای

نیز در تحقیق خود به بررس ی اثر آموزش فراش ناخت و روابط فض ایی

موفق یت در یادگیری تحص یلی آی نده کس ب کنند .کودکان مبتال به

بر عملکرد ریاض ی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاض ی پرداختند و

اختالل ناتوانی یادگیری ع صبی-روان شناختی تحولی پیش از دب ستان

براساس یافتهها هر دو روش آموزش فراشناختی و آموزش درک روابط

از نظر حرکتی ضعیف ،کند و بی سازماناند و در حرکتهای ظریف و

فض ایی به یک اندازه در درمان اختالل یادگیری ریاض ی مفید هس تند.

کنترل حرکتی مشکل دارند (.)۴

از یافتههای این پژوهش نتیجه گرفته می شود که میتوان از فرا شناخت

پژوهش گران نش ان میدهند که بین رش د ادراکیحرکتی و عملکرد

و درک روابط فضایی در آموختن ریاضی به دانشآموزان دچار اختالل

تحص یلی کودکان ،همبس تگی مثبت وجود دارد و دانشآموزانی که

ریاض ی بهره برد ( .)11عابدی و همکاران نیز در پژوهش ی به بررس ی

عملکرد بهتری در رشد ادراکیحرکتی دارند ،پیشرفت تحصیلی بهتری

اثربخش ی آموزش توجه بر عملکرد ر یاض ی دانشآموزان با ناتوانی

از خود نشان میدهند (.)۵،۶،۷

یادگیری ر یاض ی پرداختند ،آن ها نش ان دادند که آموزش توجه بر

بهعالوه حجم پایین تحقیقات مربوط به ناتوانی ریاض ی در مقایس ه با

عملکرد تحصیلی ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر

تحقیقات حیطٔه اختالل خواندن ،ض رورت و اهمیت پرداختن به این

اس ت .بر این اس اس میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش توجه همانند

موضوع را نشان میدهد .توجه به این موضوع که یکی از نقایص همراه

س ایر مهارتهای زیربنایی یادگیری ریاض ی میتواند دارای رویکرد

اختال ت یادگیری مش کالت حس یحرکتی اس ت ،ض رورت انجام

مؤثری در درمان ناتوانی یادگیری ریاضی باشد (.)1۲

مداخ له های حس یحرکتی بیشازپیش احس اس میش ود .هدف

باتوجه به چنین ض رورتی ،این پژوهش س عی میکند به بررس ی تأثیر

برنامه های ادراکیحرکتی انجام فعال یت هایی برای کودکان اس ت تا

ف عال یت های بدنی منت خب و م هارت های ادراکیحرکتی بر یادگیری

جریان ر شد و تکامل در تواناییهای ضروری ادراکی -شناختی هرچه

۲
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خواندن ،اختال ت دیکته و اختال ت ریاض ی طبقهبندی کرد .درس

مف اهیم ری اض ی در کودک ان ب ا ن اتوانیه ای ی ادگیری عص بی-

اعتبار س ازههای فرمهای کانرز با اس تفاده از روشهای تحلیل عوامل،

روان شناختی تحولی در دورٔه پیش از دب ستان بپردازد و برا ساس نتایج

به دست آمده و اعتبار افتراقی آنها ،با بررسی آماری توانایی پرسشنامه

تری را ب ه وال دین دانشآموزان ،مربی ان،

در ت مایز افراد مبتال به کود کان بیشف عال از عادی و دیگر گروه های

آن ،دی دگ اهه ای واض

برنامهریزان و مسئو ن امور تعلیموتربیت کودکان ارا ه دهد.

2

بالینی ،قویاً تأیید شده ا ست .رواییِ سازٔه این ابزار را منا سب ارزیابی
کرده و پ ای ایی این ابزار را ب ه روش کرونب اخ ۰٫۷۲گزارش کردهان د

روش بررسی

( .)1۵در تحقیق حاض ر نیز آلفای کرونباخ این پرس ش نامه ۰٫۷۹

پژوهش حاض ر م طال عهای از نوع نی مهآز مایش ی با پیشآزمون و
پسآزمون ب ا گروه کنترل بود .ج امع ٔه آم اری در این پژوهش تم امی

پس از هماهنگیهای بهعملآمده با آموزشوپرورش شهرستان بابل۵ ،

کودک ان پیشدبس ت انی  ۵ت ا ۶س ال ه در مه دکودکه ا و مراکز

مهد و پیشدبس تانی بهص ورت تص ادفی انتخاب ش د .بعد از گرفتن

پیشدبستانی شهرستان بابل در سال  1۳۹۲بودند .برای انتخاب نمونه

رضایت از والدین دانشآموزان و مسئولین مدرسه ،برنامٔه تمرینی روی

از بین  ۳۵مهدکودک شهر ۵ ،مهد و پیشدبستانی انتخاب شد ،سپس

دانشآموزان اجرا گرد ید .گروه آزمایش برنامٔه تمرینی منتخب را مدت

ت مام کود کان کالس های منت خب ،توس ط پرس ش نا مٔه عص ب

1۵جلس ه اجرا کرد .در این مدت گروه کنترل به فعال یت های معمول

روان شناختی کانرز آزمون شدند .د ور در مقاله خود بیان کرده بود که

خود پرداخت .در پا یان جلس ٔه پانزدهم از هر دو گروه پسآزمون به

برای انتخاب نمونه در تحقیقات در دس ترس و آزمایش ی باید حداقل

عمل آمد .برنامٔه حرکتی ش امل ۴۵دقیقه در هر جلس ه بود که هفتهای

 1۵نمونه انتخاب گردد ( .)1۳بر این اس اس  ۴۵نفر به تص ادف (از

س هجلس ه توس ط مربی ترب یت بدنی و آگاه به این آزمون و در پنج

طریق نمونهگیری در دس ترس) از میان کودکانی که نمرٔه بیش تری در

مهدکودک ش هرس تان بابل (نیایش ،مریم ،نیلوفرآبی ،مبینا و مهربان)

پرسشنامٔه عصبی-روان شناختی کانرز دریافت کردند ،انتخاب شدند.

انجام شد .این برنامه به چهار بخش تق سیم شد1۲ :دقیقٔه اول برنامه،

کودکان انتخابش ده در س ه گروه 1۵نفرٔه کنترل و آزمایش (گروه

ش امل گرمکردن؛ پس از آن 11دقیقه بازی ،ش امل مهارتهای حرکتی

تمرینات بدنی و گروه مهارتهای ادراکیحرکتی) بهص ورت تص ادفی

جابهجایی؛ س پس 11دقیقه ش امل مهارتهای حرکتی دس ت کاری و

قرار گرفتند.

در آخر 11دقیقه سردکردن بود.

برنامٔه تمرینی منتخب در این تحقیق برگرفته از روش حرکتی اس پارک

ب همنظور رع ای ت اخالق پژوهش ،فرآین د و اه داف تحقیق برای

و مربوط به توس عٔه مهارتهای پایٔه کودکان بود .این برنامه ش امل

م سئولین مهد و مربیان و والدین دانشآموزان تو ضی داده شد و آنها

ورزش ،بازی و خالقیتهای فعال برای کودکان اس ت .برنامٔه تمرینی

توجیه شدند که این مطالعه تنها تحقیقی پژوه شی ا ست و ک سانی که

اسپارک شامل 1۵دقیقه گرمکردن1۰ ،دقیقه برنامٔه تمرینی مهارتهای

تمایل ندارند میتوانند ش رکت نکنند .ایش ان رض ایتنامٔه مربوط به

ظریف1۰ ،دقیق ه برن ام ٔه تمرینی مه ارته ای درش ت1۰ ،دقیق ه

شرکت کودکان در انجام این تحقیق را تکمیل نمودند.

سردکردن است.

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار تو صیفی ،از شاخصهای

آزمون ریاض یات ایران کیمت :این آزمون توس ط محمداس ماعیل
( )1۳۸۹در ایران هنج اری ابی ش

آماری توص یفی و در بخش آمار اس تنباطی ،پس از اطمینان از توزیع

د .روایی محتوایی آن از طریق

طبیعی دادهها و همچنین تجانس واریانس گروهها ،از تحلیل کواریانس

مش ورت با کارش ناس ان و متخص ص ان ریاض ی تأیید ش ده و روایی

اس تفاده ش د .اطالعات بهدس تآمده با کمک  SPSSنس خٔه ،1۹

پیشبین آن نیز از طریق همبس تگی نمرٔه کل آزمون با دروس ریاض ی،

تجزیهوتحلیل شد.

علوم و فار سی محا سبه شد و نتایج آن ب سیار مطلوب بود .روایی این

۳

آزمون  ۰٫۹1گزارش شده است (.)1۴
آزمون عص ب-روانش ناختی کانرز :این آزمون توس ط کانرز در س ال

یافتهها

جدول  1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای فردی دو گروه آزمایشی

 ۲۰۰۴بهمنظور ارزیابی مهارتهای عص ب روانش ناختی از جمله

و کنترل را نشان میدهد.

توجه ،حافظه ،فعالیتهای حس ی-حرکتی و پردازش بینایی-فض ایی

در جدول  1به توصیف ویژگیهای فردی شرکتکنندگان در سه گروه

در چهار طیف (مش اهدهنش ده تا ش دید) برای کودکان  ۵تا  1۲س ال

پرداخته شده است .میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه آزمایش

ساخته شده است .این پرسشنامه در ایران ترجمه و هنجاریابی شده و

(برنامٔه حرکتی)  ،۶٫۶گروه آزمایش (مهارتهای ادراکی-حرکتی)

ض رایب پایایی درونی با دامنهای از  ۰٫۷۵تا  ۰٫۹۰و ض ریب پایایی

 ۸٫۶و گروه کنترل  ۹٫۶بود.

بازآزمایی با هش تهفته فاص له ۰٫۶۰ ،تا  ۰٫۹۰گزارش ش ده اس ت.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار ویژگی فردی آزمودنیها
متغیر
سن

گروه آزمایش(برنامٔه حرکتی)

گروه آزمایش

گروه کنترل

(مهارتهای ادرکی-حرکتی)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۶٫۶

۰٫۴

۶٫۸

۰٫۵

۶٫۹

۰٫۵

۳
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گزارش شده است که برای انجام این تحقیق مناسب است.

قد

11۰٫۴

۷٫۲

11۲٫۴

۷٫۷

1۰۹٫۷

۷٫۶

وزن

1۷٫۵

1٫۹

1۷٫۴

1٫۶

1۷٫۹

1٫۹

جدول  .۲میانگین و انحراف معیار سه گروه بررسیشده در آزمون یادگیری مفاهیم ریاضی
پس آزمون

پیش آزمون

آزمایش( تمرین بدنی)

1۵

۲1٫۲1

آزمایش(مهارتهای ادراکی-حرکتی)

1۵

1۷٫۲1

1٫۹1

گروه کنترل

1۵

۴٫۵1

۴٫۳1

۲٫11

۶٫۴۳1

۸٫۶1

۰٫۰۳۲

۲۷٫1۴

۷٫۸1

۰٫۰۴1

۶۶٫1۲

۵٫1۲

۰٫1۲۲

جدول  ۲نمرههای میانگین پیشآزمون و پسآزمون یادگیری مفاهیم

آماری و مقایسٔه بین گروهی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس

ریاضی را در سه گروه نشان میدهد .براساس این اطالعات،

یکراهه نشان داده شد که تفاوت معناداری بین یادگیری مفاهیم

میانگینهای امتیاز یادگیری مفاهیم ریاضی گروههای آزمایشی در

ریاضی در پیشآزمون بین گروهها وجود نداشت (.)p=۰٫1۲۸

پسآزمون افزایش یافته است .همچنین پیش از انجام دادن تحلیلهای
جدول  .۳نتایج تحلیل کواریانس تفاوت سه گروه در یادگیری مفاهیم ریاضی
توان آزمون

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجٔه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

1۹٫۳۴

1

1۹٫۳۴

F
۲۶٫1۲

sig
۰٫۰۰۰1

Eta
۰٫۲۸

۰٫۹۷

گروه

۹٫۴۳

۲

۵٫1۸

۶٫1۳

۰٫۰۰۴

۰٫۲۰

۰٫۸۲

خطا

۲۹٫۶۴

۴۰

۰٫۸۲

نتایج انجام آنالیز کواریانس نشان داد که فرض همگنی واریانس نمرات

مؤثر و امکانپذیر است .استفاده از چنین آموزشهایی موجب ارتقای

یادگیری مفاهیم ریاضی دو گروه تأیید میشود ()p<۰٫۰۰1؛ لذا

یادگیری در مفاهیم ریاضی برای کودکان با اختال ت یادگیری ریاضی

میتوان برای این فرض از نتایج تحلیل کواریانس بهره گرفت .با

میش ود ( .)۷انگلس من نیز در تحقیق خود ب ا عنوان بررس ی

درنظرگرفتن نمرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش(کمکی)،

بر نا مه های حرکتی بر اختال ت یادگیری به این نتی جه رس ید که

مداخالت آموزشی (تمرین بدنی منتخب و مهارتهای ادراکیحرکتی)

تمرینهای بدنی نقش مهمی در فراهمس ازی بهتر یادگیری ریاض ی در

موجب تفاوت معنادار بین گروههای آزمایش و کنترل شده است

این کودک ان دارد ( .)1۶نت ایج این تحقیق ب ا پژوهش راموس نیز

( .)p=۰٫۰۰۴میانگین نمرات نشان میدهد که مهارتهای

همخوانی دا شت؛ او در تحقیق خود که به برر سی یادگیری در کودکان

ادراکیحرکتی تأثیر بیشتری در مقایسه با تمرین بدنی منتخب داشت.

با اختال ت یادگیری انجام داد به این نتیجه رسید که تمرینات ورزشی

همچنین توان آماری  ۰٫۹۷واحد به دست آمد که نشاندهندٔه کفایت

انواع یادگیریهای شناختی را در این کودکان تقویت میکند (.)1۷

حجم نمونه است.

در تبیین این یافته که برنامٔه حرکتی اسپارک و مهارتهای روانیحرکتی
میتواند بر بهبود یادگیری مفاهیم ریاضی تأثیرگذار باشد میتوان گفت

4

که مهارت های روانیحرکتی با ای جاد توانایی هایی در فرآی ند یادگیری

بحث

از اهمیت خاص ی برخوردار هس تند .این تواناییها به کودک کمک

نتایج بهدس تآمده از این تحقیق نش ان داد که م یانگین های امت یاز

میکند که عملکرد خود را ارز یابی کند و موانع احتمالی را برطرف و

یادگیری مفاهیم ریاض ی در گروههای آزمایش ی در پسآزمون افزایش

میزان پیش رفت خود را ارزیابی نماید؛ بنابراین ،با غنیس ازی محیط و

قابلمالحظهای یافته اس ت؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که انجام

بس ترس ازی برای بازیهای گروهی و بهبود مهارتهای روانیحرکتی،

مهارت های حرکتی و مهارت های ادراکی-حرکتی نقش بس زایی در

یادگیری مفاهیم ریاض ی حاص ل خواهد ش د ،زیرا این مهارتها از

یادگیری مفاهیم ر یاض ی دارد .نتایج این تحقیق با تحقی قات کارگر

طریق تجربه ،آموزش و یادگیری به دست میآید .تمرینات فکری که در

ش ورکی که به بررس ی تأثیر برنامٔه حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم

این بازیها کودک را به چالش فکری میکش اند س بب بهبود عملکرد

ریاضی در کودکان با اختال ت یادگیری پرداخت همسو بود .آنها در

وی به خصوص در مقیاسهای حرکتی و شناختی میشود.

پژوهش خود اظهار داش تند که اس تفاده از آموزش مهارتهای حرکتی

به دلیل این که مهارتهای روانیحرکتی عملکردهای واس طهای مهمی

ظریف باعث بهبود هماهنگی چ شم و د ست ،توالی حرکتی ،طر وارٔه

هس تند ،نظام های پیچ یده و هدفمندی را به وجود میآورند که پا یٔه

بدنی و پردازش اطالعات میگردد .یادگیری مفاهیم ریاض ی با انجام

شناخت می شوند و ر شد مهارتهای روانیحرکتی در ر شد همهجانبٔه

مهارت های حرکتی تقو یت ش ده که این تقو یت بر عملکرد کودک،

۴
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گروه شاخص

تعداد هر گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مقدار p

کودک مؤثر ا ست و احتما ً ر شد و تقویت نظامهای روانیحرکتی در

امروزه کارش ناس ان تعلیموترب یت عق یده دارند که این فعال یت های

کودکان در س الهای اولیه زندگی ،پایه و مقدمٔه رش د مهارتهای

حرکتی و جنب شی میباید در درجٔه اول جزو برنامههای موظف آموزش

ادراکی و بهویژه نظام شناختی است .این یافته با مطالعات دیگر همسو

دانشآموزان بهویژه در مقاطع پیشدبستانی و دبستانی قرار داده شوند.

است (.)۶

موفقیت در یادگیری ریاض یات و خواندن از حوزههایی هس تند که

یادگیری ریاضی در کودک دارای اختالل اوتیسم پرداخت به این نتیجه
رس ید که تمرین های ادراکیحرکتی بر افزایش م هارت های حرکتی

زیادی در رش د مفاهیم ریاض ی در کودکان دارد و میتواند بهعنوان

کودک مبتال به اختالل اوتیس م مؤثر بوده و بر افزایش این مهارتها

عاملی مهم در جهت توس عٔه مفاهیم ریاض ی به کار رود .نتایج این

تأثیر به سزایی دارند .گ سترش و ترکیب الگوهای حرکتی به تعمیمهای

تحقیق با پژوهش مازاکو و هانیچ همس و بود .این پژوهش گران در

حرکتی منجر میش ود .تعمیمهای حرکتی به یگانگی و تلفیق الگوهای

پژوهش خود بهنوعی نش ان داد ند که دانشآموزان با ناتوانی های

حرکتی در محدودٔه وظایف و اعمال حرکتی وس یعتر اطالق میش ود.

یادگیری ر یاض ی در دبس تان در مقایس ه با دانشآموزان عادی در

این م هارت ها بر کارایی یادگیری ر یاض ی در کودک دارای اختالل

مهارتهای ش ناختی ،ض عف بیش تری دارند و با انجام فعالیتهای

اوتیسم مؤثر بود (.)۹

ادراکی و تمرین حاف ظٔه ف عال آن ها میتوان این ض عف را کاهش و

ن تایج برخی تحقی قات نش انده ندٔه ض عف کودکان دچار ناتوانی

یادگیری مفاهیم ریاض ی را در آنها بهبود بخش ید ( .)۲۰باتوجه به

یادگیری ریاض ی در درک و روابط فض ایی اس ت ،این مش کالت در

یافتهها و تحقیقات انجام شده پی شنهاد می شود که یکی از راهکارهای

تص ور ذهنی نظام اعداد ،اختالل ایجاد کرده و س بب میش ود که این

مناسب و ضروری برای اصال و ترمیم مشکالت یادگیری در مفاهیم

کودکان نتوانند فاص لٔه بین اعداد و مکان مربوط به آنها را تش خیص

ریاض ی برای کودکان با اختال ت عص بی-روانش ناختی پیش از

دهند .بدیهی اس ت که باتوجه به نارس ایی دانشآموزان با ناتوانی

دبس ت ان ،طر بر نا مٔه منتخ ب حرکتی و ادراکیحرکتی براس اس

یادگیری ریاض ی در یافتن روابط بین نظام اعداد ،مکان ،فض ا ،ثبات

اس ت ان دارده ای ورزش ی و در نه ای ت اجرای این طر در تم ام

شیء ،طول ،م ساحت ،حجم ،ن سبت ،ترتیب و ت شخیص مجموعهها

مهدکودکها و دب ستانهای ک شور ا ست .در شروع هر سال تح صیلی

میتوان از آموزش درک روابط فض ایی در کاهش این نارس اییها بهره

طر س نجش توانایی اداراکیحرکتی و ش ناس ایی کودکان با اختالل

جست (.)1۸

عص بی-روانش ناختی نیز برگزار ش ود تا این کودکان ش ناس ایی و در

هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیش تر باش د ،فرص ت

همان مراحل ابتدایی درمان گردند .همچنین در قالب دورههای ض من

انعطافپذیر به موقعیتهای

خدمت روش های مناس ب آموزش کودکان با این اختالل به معلمان

مختلف حرکتی بیش تر میش ود .متأس فانه پیچیدگی جامعهد مدرن

داده ش ود و همینطور آموزش خ اص و رایگ ان ب ه وال دین این

امروز غالباً از رش د بس یاری از تواناییهای ادراکیحرکتی ممانعت

دانشآموزان نیز داده ش ود تا برای بهبود یادگیری مفاهیم ریاض ی در

میکند ( .)۶محیطی که امروزه کودکان در آن رش د میکنند ،آنچنان

این کودکان تالش کنند.

همتایی ادراکیحرکتی و رش د یک پاس

پیچ یده و خطر ناک اس ت که ازدس تزدن م مان عت ش ده و از

۵

موقع یت هایی که م قدار ز یادی از حرکت و اطال عات ادراکی را در

نتیجهگیری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،کاربرد برنامٔه حرکتی منتخب و

اختیار آنان میگذارد ،بازدا شته می شوند .امروزه محیط کودکان ب سیار

مهارتهای ادراکیحرکتی بهعنوان روش غیردارویی در جهت بهبود

منفعالنه و بیتحرک اس ت .بس یاری از آنان در ش هرهای بزرگ،

یادگیری ریاضی کودکان مبتال به اختال ت عصبی-روانشناختی،

برج های آپارتمانی و مهدکودک های بس یار کوچک رش د نموده و

بسیار مؤثر بوده و یادگیری مفاهیم ریاضی برای این کودکان را

محیط مدرس ه نیز چ ندان آن ها را تش ویق یا وادار به تالش برای

لذتبخشتر و راحت کرده است.

یادگیری از راه حرکت نمیکند ( .)۹در جوامع معا صر تنها معدودی از
کودکان از درختان با رفته ،از لبٔه دیوار راه میروند ،از نهر آب پریده
یا ا سب سواری میکنند .آنان ب سیاری از تجاربی را که میبای ست برای
ر شد تواناییهای حرکتی خود دارا با شند ،از د ست میدهند .کودکانی
که وقت خود را ص رف تماش ای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر میکنند
عادت های کمتحرکی و منفعال نه را در خود رش د میده ند (.)1۷
فقدان تجارب حرکتی متنوع ،میتواند رش د حرکتی و ش ناختی را به
تأخیر بیاندازد .معمو ً کودکی که از نظر ادراکی عقب مانده است ،در
توانایی ادراکی و تعبیر و تفس یر دادهها و محرکها و مقایس ٔه آنها با
دادههای اصلی مشکل عمدهای دارد .تواناییهای حرکتی برای عملکرد
مؤثر و کارآمد فرد در حیطههای یادگیری روانی-حرکتی-ش ناختی و
عاطفی بسیار ضروری است (.)1۹

۵
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در پژوهش احمدی که به بررس ی تأثیر مهارت های ادراکیحرکتی بر

متأثر از مهارتهای حرکتی ظریف هستند (.)۹
ن تایج این تحقیق ب یانگر این بود که م هارت های ادراکیحرکتی تأثیر
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