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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

he largest group of children with special 

needs is children with learning 

disabilities. In the United States in the 

2017-2018 school year, they constituted 

one third of students with special needs 

in special schools (Lockwood, Farmer, 

Winans, & Sealander, 2021). Moreover, 

the rate of this disability is increasing 

among university students (Grimes, 

Southgate, Scevak, & Buchanan, 2021). 

Undoubtedly, one of the goals of 

psychologists and  educators is  to  find 
 

 

 

the causes of learning disability among students 

as well as treating it (Benson et al., 2020). 

Although various sciences such as medicine, 

psychology, and so forth are advancing, their 

progress in responding to individuals with 

learning disabilities is rather slow (Lister, 

Pearson, Collins, & Davies, 2021) Investigation 

and identification of factors related to learning 

disabilities can be of significant help to therapists 

in the prevention, diagnosis, and adoption of 

treatment of such disabilities (Parveen & Baig, 

2021). Spatial perception is one of the 

psychological factors affecting learning 

disabilities.
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of rhythmic kinesthetic games on 

spatial perception, working memory, and cognitive failures of students with learning disabilities.  
 

Methods: The present study adopted an experimental design (pre-test and post-test with a control group) 

and the statistical population of the study was all female students with learning disabilities in Maragheh 

in the second semester of 2020. Using the convenience sampling method, 30 individuals were selected 

and randomly placed in experimental (n=15) and control (n=15) groups. The research instruments 

included Broadbent’s standard cognitive failures questionnaire, Frostig’s developmental test of visual 

perception and Wechsler’s working memory Test, all of which had satisfactory validity and reliability. 

Finally, analysis of covariance was used to analyze the data.  
 

Results:  The results showed that the differences between the mean scores of the participants in the 

experimental and control groups regarding working memory, cognitive failures and spatial 

perception after removing the post-test effects were significant (P<0.05). 
 

Conclusion:  This means that rhythmic kinesthetic games have improved spatial perception, working 

memory and cognitive failures of students with learning disabilities in Maragheh. 
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The student's ability to imagine or visualize in their 

mind the state of objects, their shapes, their spatial 

relationships with one another, and the movement they 

make to create new spatial relationships is referred to 

as spatial perception (Witt, 2021). Another 

psychological variable that can affect students' 

learning disabilities is working memory, which is a 

mental ability that has a limited capacity and 

accommodates a fixed, small number of items (Ma, 

Husain, & Bays, 2014). Cognitive impairment is a 

multi-category term that includes defects in goal 

planning, schema activation, and action initiation 

(Wallace, Kass, & Stanny, 2002). Of useful treatments 

for strengthening spatial perception and working 

memory as well as reducing cognitive impairment in 

students with learning disabilities are rhythmic 

kinesthetic games, which are the fastest and easiest 

way to explore and stimulate students' brain abilities 

(Peck–Murray, 2015). 

 

2. Materials and Methods 

Given the objectives, hypotheses, and data collection 

method, the research method of the study was 

experimental in the form of a pre-test and post-test 

with a control group. The statistical population in this 

study was all female students admitted to the Learning 

Disabilities Center in Maragheh in the academic year 

2020-2021. Thirty female students were selected 

through convenience sampling and randomly assigned 

to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. 

The research instruments included Frostig’s Spatial 

Perception Test, Bradbent’s Standard Cognitive 

Impairment Questionnaire, and Wechsler’s Working 

Memory Test (4th edition), which were taught to the 

participants for 10 sessions using rhythmic games. The 

Kolmogorov-Smirnov test and analysis of covariance 

were used to analyze the data. 

 

3. Results 

The analysis of covariance test was used to determine 

the effectiveness of rhythmic kinesthetic games on 

spatial perception, working memory, and cognitive 

impairment of students with learning disabilities. The 

differences between the mean scores of the groups on the 

post-tests of spatial perception (F = 21.867), working 

memory (F = 23.182), digit span (F = 9.758), sequence 

of numbers-letters or arithmetic (F = 25.295), and 

cognitive impairment (F = 83.653) were significant. 

According to Table 1, these differences were in favor of 

the experimental group regarding working memory, 

spatial perception, memory span, and number-letter 

sequence, indicating that by applying the independent 

variable, working memory, spatial perception, memory 

span, and number-letter sequence were significantly 

increased in the experimental group on the post-test. 

However, the difference in the cognitive impairment 

variable was in favor of the control group. That is, by 

implementing the independent variable, the rate of 

cognitive impairment in the experimental group on the 

post-test was significantly reduced. The results are 

shown in Table 1.

 
Table 1. Results of analysis of covariance to investigate the effect of pre-test, group, and error on study variables 

 

Variable Source Sum of squares df Mean Square F Sig. Eta Squared 

Spatial perception 

Pre-test 7.233 1 7.233 16.505 0.000 0.379 

Group 9.583 2 9.583 21.867 0.000 0.447 

Error 11.833 27 0.438    

Working memory 

Pre-test 368.36 1 368.36 107.75 0.000 0.800 

Group 79.248 1 79.248 23.182 0.000 0.462 

Error 92.30 27 3.419    

Memory span 

Pre-test 78.252 1 78.252 49.347 0.000 0.646 

Group 15.473 1 15.473 9.758 0.004 0.265 

Error 42.815 27 1.586    

Sequence of numbers-

letters or arithmetic 

Pre-test 285.88 1 285.88 309.81 0.000 0.920 

Group 23.342 1 23.342 25.295 0.000 0.484 

Error 24.915 27 0.923    

Cognitive impairment 

Pre-test 434.59 1 434.59 9.888 0.004 0.268 

Group 3676.8 1 3676.8 83.653 0.000 0.756 

Error 1186.7 27 43.953    
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4. Discussion and Conclusion 
 

The results of analysis of covariance indicated that the 

effectiveness of rhythmic kinesthetic games on spatial 

perception (F = 21.867) is significant. This finding is 

consistent with the results of (Ashrafi, Namazi Zadeh, 

& Davari, 2015), which showed that the rhythmic 

training program is a contributing factor in improving 

cognitive-motor skills of visually impaired children. 

Rhythmic kinesthetic games, if done regularly, will 

cause large and small muscles, nerves, eye-hand 

coordination, right and left recognition in space, and 

spatial processing to grow. As a result, these factors 

will lead to balanced reactions, a correct 

understanding of the position of the organs in relation 

to each other, the movement of the organs in space, 

and proper positioning in the child, and thus their 

spatial perception will be improved. The results also 

showed the significant effectiveness of rhythmic 

kinesthetic games (F = 23.182) in increasing students' 

working memory capacity. The results of other 

researchers’ studies indicate that teaching aerobic 

rhythmic movements can improve short-term and 

auditory memory of students with learning disabilities 

in primary school (Ghorbanpour, Pakdaman, 

Rahmani, Hoseni, 2013). It can be stated that the 

student's mind must be active in order for it to 

transform and grow. In this regard, games have played 

an important and unique role for the reason that, in 

addition to keeping students active, they provide a rich 

environment replete with new events so that students 

can accelerate their mental development and 

intelligence through observing experience and 

activity. Furthermore, the results showed a significant 

role of the independent variable (F = 83.653) in 

reducing the rate of cognitive impairment in the 

experimental group on the post-test. The previous 

research consistent with the findings of the present 

study also showed that rhythmic kinesthetic games, in 

addition to being an effective method in training and 

practicing motor skills, contribute to cognitive 

processes such as concentration, perception, attention, 

and neuromuscular coordination (Carmeli, Bar-

Yossef, Ariav, Levy, & Liebermann, 2008) .Cognitive 

impairment, which includes distraction and 

inadvertent mistakes, is a psychological phenomenon 

that is accompanied by various complications, and 

weakness in professional and academic performance 

caused by cognitive impairment increases the 

likelihood of developing mental disorders such as 

anxiety and depression, frustration, loneliness, and 

impudence in life. Due to the effectiveness of rhythmic 

kinesthetic games in increasing students' learning 

ability, education officials and experts in this field are 

recommended to raise awareness in the instructors at 

learning disability centers of the importance and role 

of rhythmic games and to encourage them to use this 

treatment program. 
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اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه فعال و نارسایی شناختی 

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری
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مقدمه
خاص، به کودکان مبتال  یازهاین یگروه از کودکان دارا نیبزرگتر

سوم  کیکه  یاختصاص دارد، به طور یریادگی یبه ناتوان

در  کایکشور آمر ییخاص مدارس استثنا یازهاین یآموزان دارادانش

)الک وود،  شدیکودکان شامل م نی، به ا2017-2018 یلیتحصسال

 نیدر ب یناتوان نیا زانیم یحت. (2021،  1لندریو س نازیفارمر، وا

ثوث قت،  مز،ی)گرا هست شیها هم در حال افزادانشگاه انیدانشجو

از اهداف  یکی د،یترد. بدون (2021واک و بوچان ،  یاس س

 یریادگی یو درمان ناتوان یابیعلت  ،یتیو ترب یمتخصصان روانشناس

. هر (2020)بنسون  و همکاران،  باشد یآموزان مبتال مدانش نیدر ب

و ... در حال   یتجرب ،یروانشناس ،یپزشک ریچند علوم مختلف نظ

 یریادگی یدر برابر افراد مبتال به ناتوان هاهستند، اما پاسخ آن بشرفتیپ

 .(2020،  سیویو د نزیکال رسون،یپ ستر،ی)لآهسته ادامه دارد  ندیبا فرآ

در پیشگیری،  ،یریادگی یو شناسایی عوامل مرتبط با ناتوان بررسی

کند یبه درمانگران م یانیدرمانی، کمک شا وهیتشخیص و اتخاذ ش

 یموثر بر ناتوان ی. از عوامل روانشناخت(2021،  کیو ب نی)پرو

آموز تجسم دانش ایتصور  ییباشد. توانایم  ییادراک فضا ،یریادگی

 ییها، روابط فضاآن یهاشکل اء،یت اشیدر ذهن خود از وضع

 ییروابط فضا جادیا یکه برا یو حرکت گریکدیها با ( آنی)مکان

 . (2021،  تی)و شود یگفته م ییادراک فضا کند،یم جادیا دیجد
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در ذهن  اءیاش ینسب یهامکان یادآوریدرک و  ،ییادراک فضا

ی، لی)ش فرم دادند رییتغ ایچرخش  ،یحرکت ذهن قیاست، که از طر

های . یافته(2021، بن ایزاک، لوگاسی، ماتالون، پیلو و همکاران

و  ییاند که نقص در ادراک فضانشان داده یکولوژینوروسا محققان

 یبه ویژه نقص در مسیر ماگنو سالوالر سیاستم بیناایی،  عامل ناتوان

نشان دادند که  ن،ی. همچن(2009و پام ،  اساگاریدی)ویاادگیری است 

دن و نوشتن نقش در خوان یناتوان جادیدر ا ،یینایاختالل در توجه ب

 (2021فرناندز ،  گزویگالگوس، رودر-)فلورس کندیم فایا یاساس

 یریادگی یناتوان یتواند رویکه م یبعد یروانشناخت ریمتغ

 کیآموزان اثر گذار باشد، حافظه فعال هست. حافظه فعال، دانش

 یدارد و تعداد ثابت و کم یمحدود تیهست که ظرف یذهن ییتوانا

. حافظة (2014،  زیو با انی)ما، حوثدهد یم یها را در خود جا تمیاز آ

ها کاری همان جایی است که ذهن روی اطالعات کار می کند و آن

دهد و به اطالعات سازی یا دور انداختن سازمان میرا برای ذخیره

سبزی و پورپناهی کل تپه، )امیدوار، دانا، حمزه سازددیگر مرتبط می

و  تیظرف شیو آزما العهقرن مط میدانشمندان پس از ن.(1397

حافظه در برابر تداخل هم  نیحافظه فعال، متوجه شدند که ا شیگنجا

 قاتیتحق .(2021پاکوک ،  سی، مالت و لوئس)لورنمقاوم هست 

و مهارت  یاضیدرس ر یریادگینقش حافظه فعال را در  ن،یشیپ

 ،ینور یکرم ،یحاتم ،ی)محمد خواندن و نوشتن موثر نشان دادند

 یبرا ،یاز مطالعات قبل ی. تعداد(1399 ،یو مفاخر یمنصور

آموزان از حافظه فعال استفاده دانش  یاضیعملکرد ر ینیبشیپ

آموزان مبتال به . دانش(2021آدامز،  و نزیگی)آلن، جوفر، هاند کرده

و   ونزیبر-نزی)مارتاز نظر حافظه فعال مشکل دارند  یریادگی یناتون

 (.2021همکاران، 

تواند با یهست که م یگرید یروانشناخت ری، متغ یشناخت یینارسا

عبارت اساات  یشناخت ییارتباط داشته باشد. نارسا ،یریادگی یناتوان

رود آنها را   یکه از او انتظار م ییفهایشخص در انجام تکل یاز ناتوان

و عدم  یانجام دهد، که به اختالل در  حافظه، اشتباهات سااهو

،  زکیژائو و ر و،ی)دورنهوفر، ل شودیرا شامل م یماسا یادآوری

است که نقص در  یااصطالح  چناد مقوله یشاناخت یی. نارسا(2021

در  یطرحواره ها و ناتوان یاهداف، نقص در فعال ساز یزیبرنامه ر

. (2002،  ی)واالس، کاس و استن شودیشروع کنش ها را شامل م

آموزان در دانش یو اجتناب شناخت یجانیه یینارسا ،یشناخت یینارسا

است  یآموزان عادتر از دانش شیخاص ب یریادگی لاختال یدارا

 . (1394 ،یو عباس ی)پورعبدل، صبح

فعال و  یو حافظه  ییادراک فضا تیتقو نهیدر زم دیمف یهااز درمان

 ،یریادگی یآموزان مبتال به ناتواندانش یشناخت ییکاهس  نارسا

 یحرکت یهایموزون  نام برد.  باز یحرکت یها یتوان از بازیم

و  یبارای کشاف درونا وهیش نیرتو راحت نیعتریموزون، سر

، ی)پک مور دیآیبه شمار م آموزانمغزی دانش  هایتیتحارک قابل

مووزون تعامالت و  یهامعتقد است حرکت  پارتیک (.2015

 حیآورد که باعث ادراک صح یدر ذهن به وجود م یارتباطات

شود و به علت توام بودن حرکات یشان م طیکودکان از خود و مح

حرکات،  نیا یکیتمیو جنبه نشاط و ر یقیبا موس کیتمیر یهایو باز

 یرا به گونه یآموزش و شناخت نیو مضام میاز مفاه یاریبس دکانکو

به  1998 پارت،ی)ک رندیگیم ادیانجام حرکت ها  نیدر ح ،یحیتلو

 نکهیموزون عالوه  بر ا یحرکت یهای. باز(1399 ،یمینقل ار رح

حرکتی به شمار  یهامهارت نیدر آموزش و تمر یروش مؤثر

تمرکز حواس، ادراک، توجه،  ریظشناختی، ن یندهایبر فرا د،یآیم

یوسف،  -ی، بارلی)کار م نقش دارد زیهماهنگی عصبی ا عضالنی ن

-یمطالعات محققان، باز جی. براساس نتا(2008، آریاو، لوی و لیبرمن

عملکرد شناختی موش ها موثر بوده  تیموزون در تقو یحرکت یها

و  یگروه یدرمان ی. راهبرد باز(2005)برشتولد  و همکاران،  است

آموزان پسر دانش یداریشن یعملکرد توجه و توال کیتمیحرکات ر

نسب،   ییو رضا  یانارک ی، خاکسار ، بلوچک ینی)زرا ارتقا داد 

برنامه  کیتمیر ینیمحققان نشان دادند که برنامه تمر نی. همچن(1395

کودکان کم  یا حرکت یهاای ادراکاجهت ارتقاای مهاارت یمناسب

. با طراحی برنامة (1393 ،یزاده و داور ینماز  ،ی)اشرف باشد یم نایب

حرکتی  _های ادراکی توان تواناییحرکات ریتمیک مناسب می

 ،یزسنگیکهر ی)قاسم کودکان کم توان ذهنی را بهبود بخشید

 فیحرکتی ظر  یها. آموزش مهارت(1391 ،یدریو ح یصالح

آموزان در دانش یداریتوجه انتخابی و ادراک د شیموجب افزا

از  یکی. (1397 ،یناعم ،یآباد ضی)فشد  اضییاختالل ر یدارا

 ،یو ارتقا پردازش شناخت ییمهارت ادراک فضا تیتقو یهاروش

و  یچلیتور لو،یورچ ،ینی)توماس باشدیم کیتمیر یحرکت یهایباز

محققان حاکی از آن است که  ری. نتایج مطالعات سا(2018مورونه ، 

تواند حافظه کوتاه مدت می یککه آموزش حرکات ریتمیک ایروب

به اختالل یادگیری را در مقطع ابتدایی آموزان مبتال و شنیداری دانش

 یهای. باز(1392 ،ینیحس وی)قربان پور، پاکدامن، رحمان بهبود بخشد

در  یکودکان ناتوان ذهن ین مشکالت توجهزایم بر کیتمیر یحرکت

  ییجابجا دار،یاعملکرد توجه آنان )مرکز توجه ، توجه پ یهااسیمق
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توجه( و توجه کل و حافظه و  تیشده، ظرف میتوجه، توجه تقس

)حافظه کوتاه مدت،حافظه فعال،حافظه بلند مدت و  یریادگی

آموزان ناتوان دانش یرفتار -یجانیه ی( و سازماندهیعموم یریادگی

 ن،ی. همچن(1391پور،  ی)تق باشدیموثر م فیخف یعقب مانده  یذهن

در  ییاجرا یموجب بهبود کارکردها ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر

با  کیستیو حافطه فعال کودکان اوت یرفتار یبازدار یهامؤلفه

، با (1399 ،یو رستم یاحمد ،ینصرت ،ی)فتح آبادعملکرد باال شد 

یادگیری و  یناتوان شیتوجه به مطالب بیان شده و روند روبه افزا

آنان،  انیو اطراف نآموزامشکالت ناشی از این اختالل برای دانش

حافظه فعال و  ،ییادراک فضا تیبا توجه به نقش و اهم نیهمچن

آموزان، دانش یلیو عملکرد تحص یریادگی زانیبر م یپردازش شناخت

 زانیموزون بر م یحرکت یهایباز یپژوهش حاضر با هدف اثربخش

آموزان مبتال به دانش یشناخت ییو حافظه فعال و نارسا ییادراک فضا

 . در شهر مراغه اجرا شد یریادگی یتواننا

 

  پژوهش روش

ها و روش جمع روش پژوهش مطالعه  با توجه به اهداف، فرضیه

پیش آزمون، پس آزمون با گروه آوری اطالعات، آزمایشی از نوع 

 کنترل بود.

جامعه آماری در این  :جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 

پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پذیرش شده در مرکز اختالالت 

بودند، که از بین  1400 - 1399یادگیری شهر مراغه در سال تحصیلی 

دسترس نفر)دانش آموز دختر( به صورت نمونه گیری در  30آنها 

ای انتخاب شدند و بعد از انتخاب به صورت تصادفی، در گروهه

نفر( گمارش شدند. پژوهشگر با  15نفر( و کنترل) 15آزمایش)

هماهنگی مسئولین آموزش و پرورش در مرکز اختالالت یادگیری 

ها را نسبت آموزان و والدین آنشهرستان مراغه حاضر شده و دانش

آگاه ساخت و تاکید کرده که شرکت به اهمیت و ضرورت  پژوهش  

در مطالعه کامال اختیاری هست و عدم شرکت در مطالعه اثری بر 

های ها از ابزارآوری دادهها نخواهد داشت. به منظور جمعارزیابی آن

 زیر استفاده شد:

 ییآزمون ادراک فضا : گیفراست ییادراک فضا آزمون

 1996کرده است و در سال  یطراح 1982گاردنر در سال  ک،یفراست

 یاشکال وارونه و چرخش زیقرار گرفته هست. شامل تم یمورد بازنگر

دو  ای کیالزم  لیاست وسا فیباشد که در چند رد یارائه شده م

 یم 1حداکثر نمره  8تا  1 نهیباشد. گز یم یشینما یمداد و کارها

.  دریگیرا م 1اگر کودک شکل درست را عالمت بزنند نمره  باشد.

اگر خود  یحت ردیگ یکردن نمره  صفرم حیها و تصحپاک کردن

دوبار  تاکنون آزمون نی. اردیگیکودک متوجه اشتباه شود باز نمره نم

انطباق و  رانیو همکارانش در ا یزیشده و و توسط تبر دنظریتجد

گزارش شده  ییایپا بیضر. (1394)فراستیگ،  است شده یابیهنجار

تا  69/0 نینمره کل، ب یبرا ییبه روش بازآزما گیآزمون فراست یبرا

 80/0تا  (خرده آزمون اول) 29/0 نیها بخرده آزمون یو برا 98/0

تا  78/0نمره کل  یکردن، برا مهیدو ن روش و به (خرده آزمون سوم)

 .(1398)دالور،  بوده است 96/0تا  35/0ها خرده آزمون یو برا 89/0

پرسشنامه  برادبنت : یشناخت ییاستاندارد نارسا پرسشنامه

 نیساخته شده است . ا 1982توسط برادبنت در سال  یشناخت یینارسا

 کرتیل اسیمق کیاست با  اسیخرده مق 4و  هیگو 25 یدارا اسیمق

 1 نیب یارزش یدارا( و هر ماده ادیز یلیکم تا خ یلیخی )اپنج درجه

-یخوانم و متوجه میرا م یمطلب ی: )گاهنندما یاست. با سواالت 5تا 

سنجد. در یرا م یشناخت ییدر مورد آن ندارم.( نارسا یشوم که فکر

اعتبار  بیکرونباخ و ضر یآلفا بی، ضر(2004واالس )مطالعه 

 رانیدر ا نیبه دست آمد. همچن 51/0و  96/0 بیپرسشنامه به ترت

 ییبازآزما بیضر (1394)ییایو خشنودن یوسفی یمیکر ،یابوالقاسم

گزارش  89/0و  77/0 بیپرسشنامه به ترت یدرون یهمسان بیو ضر

به 83/0کرونباخ پرسشنامه  یآلفا بیکرده اند. در پژوهش حاضر ضر

 دست آمد.

آزمون  (:2003چهارم ) شیرایحافظه فعال وکسلر   و آزمون

باشد یم 4 شیرایوکسلر و یحافظه فعال وکسلر جز خرد آزمون هوش

  8ارقام، که شامل  یخرده آزمون است: الف( فراخنا 3که شامل 

باشد که به دو صورت  یقسمت و هر قسمت شامل دو کوشش م

 میدر قسمت مستق هک بیترت نیشده، بد یو معکوس طراح میمستق

و در  کندیتکرار م شنودیکه م یبیعددها را به همان ترت ندهیآزما

را به صورت  یگفته شده توسط مرب یهاقسمت معکوس عدد

باشد  یم 2و  1نمرات به صورت صفر،  .معکوس تکرار خواهد کرد

و هردو  حیپاسخ صح ک،یکوشش نمره  کیبه  حیکه به پاسخ صح

خرده  نیحروف: ا-اعداد ی. ب( توالردیگیتعلق م 2کوشش نمره 

سال بوده و هر سوال سه کوشش را در بر  10آزمون هم شامل شامل 

شده است. ج(  ینمره گذار 3و  2، 1که با نمرات صفر، ردیگیم

 یعنیاشد، بیم نیخرده آزمون که به عنوان آزمون جانش نیحساب: ا

 اسیخرده مق نتوانکه  شودیم دینمره آن در حافظه فعال ق یدر صورت

به حروف الفبا،  ندهیعدم تسلط آزما لیحروف را به دل-اعداد یتوال

سوال زمان  34شامل  زیحساب ن اسیآزمودن اجرا کرد. مق یبر رو

 .شودیم یگذارنمره کیدار حساب بوده که به صورت صفر و 
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طبق دستور نقطه توقف  اسیاست هر سه خرده مق حیبه توض الزم

به نمرات پاسخ دهنده  یها بستگادامه دادن سوال زانیم یعنیدارند. 

نشان دادند که بین ویرایش  (1390)یو عابد یعیرب ،یصادقدارد. 

چهارم مقیاس هوش و کسلر کودکان، مقیاس تجدیدنظر شده هوش 

های پیشرونده ریون در بخش های مرتبط و کسلر کودکان و ماتریس

های آزمون را با روش عتبارا ن،یهمبستگی معنادار وجود دارد. همچن

نیمه دونیمه سازی و بازآزمایی محاسبه کردند  و ضرایب اعتبار دو 

سازی کلیه زیرمقیاس ها در حد کافی تا عالی نمودند. ضرایب اعتبار 

ها به غیر از زیرمقیاس مفاهیم تصویری نیز زیرمقیاس  بازآزمایی کلیه

عالوه بر سنجش  یاس،در حد کافی تا عالی به دست آوردند. از این مق

توان برای تشخیص اختالل ساله می 16تا  6بهره هوشی افراد 

های اضطراب ، اختالل نارسایی توجه، آسیب مغزی، اختاللیادگیری

 .(1390 ،یو عابد یعیرب ،ی)صادقو وسواس بهره گرفت 

 مالحظات اخالقی مطالعه بود از: گمنامی برای تک تک پاسخگویان  
 

ها در به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی منفی برای تک تک آن

 گردد. پژوهش رعایت

.موافقت کتبی و تمایل شخصی برای شرکت در پژوهش دریافت  2

 شد.

های حاصل از پرسشنامه های پژوهش فقط در راستای اهداف .داده 3

 های پژوهش مورد تحلیل و استفاده قرار گرفتندو فرضیه

 .کد اخالقی نیز از دانشگاه کسب شد.4

بازی ریتمیک در جلسات مداخله  10در این پژوهش روش اجرا: 

ها از ساده مورد استفاده واقع شد. اصول تطابق سازی و اجرای بازی

ها و اشعار پس از تهیه توسط به مشکل اجرا شد. متن موسیقی

ها در ابتدا متخصصان حوزه ی اختالالت یادگیری تایید شد. این بازی

ه به صورت آموزشی جهت فراگیری گروه آموزش طی دو جلس

ها به کمک مربیان مرکز اختالالت آموزش داده شد و سپس بازی

 .یادگیری اجرا گردید. که مفاد آموزش به صورت ذیل بود

 های حرکتی موزون. خالصه جلسات بازی1جدول 
 

 محتوای جلسات مراحل

جلسه اول:  بازی حرکات 

 ریتمیک با اعداد

توجه به ضرب آهنگ موسیقی بدود و با شنیدن هرعدد دستورات قبال گفته شده )مانند عدد یک بچرخ، آموز باید با در این بازی دانش

 عدد دو دست راست باال، سه بچرخ و با پای چپ لی لی کن و ...( را اجرا نماید.

 شود.انواع تمرینات اجرا می بر اساس انواع سوت مانند تک سوت دست راست باال و دو سو دست چپ باال و غیره، جلسه دوم: بازی سوت ها

جلسه سوم:  حرکت متوازی 

 االضالع

های رنگی متفاوتی طراحی گردید. بر اساس روش مربی به همراه آموز می بایست روی شکل متوازی االضالعی که ضلع آن با خطدانش

 شود.اجرا می موسیقی حرکت کند که در ابتدا حرکت بدون استفاده از موسیقی بوده و شعر توسط دانش آموز

جلسه چهارم: بازی خط 

 موزیکال

دانش آموز باید روی خط راستی که کشیده شده همراه ضرب آهنگ موسیقی حرکت کند و دستورات گفته شده در متن موسیقی 

 )پرش، بشین، پاشو، لی لی کردن و جفت پریدن و ...( را اجرا نماید.

 جلسه پنجم: بازی صدا
گذارند. مثالً با شنیدن صدای هواپیما یا قطار شروع با توجه به صداهای پخش شده شکل صدا را به نمایش میآموزان در این بازی دانش

 کنند. در این بازی می توان از مشاغل مختلف نیز بهره برد.به حرکت مانند هواپیما یا قطار می

جلسه ششم: بازی گوی های 

 رنگی

های گوناگون به شوند. انتهای این نوارها  با فاصلهگوناگون بر روی سطح زمین قرار داده میهای در این بازی نوارهای رنگی با اندازه

آموز باید با موسیقی و به صورت حرکت لی لی با توجه به رنگی که در موسیقی گفته شود. دانشهایی قرار داده میرنگ هر نوار گوی

 وارها می برد.شود، گوی موردنظر را به ظرف تعبیه شده در انتهای نمی

 جلسه هفتم: بازی میدان اشکال
آموزان همزمان با ریتم مدنظر برای هر شکل به شود. دانشهای متفاوت ساکن گذاشته میاشکال مختلف )دایره، مربع و ...( در قسمت

 دهد.های خاص آن و انجام میسمت شکل تعیین شده توسط مربی حرکت کرده و شرکت

 اعدادجلسه هشتم: بازی جدول 
آموز باید به عدد داخل موسیقی در این بازی عددها به صورت تصادفی و در هم و در یک محیط مستطیل شکل رنگی می چینیم. دانش

 شود به طرف عدد مورد نظر بدود.که به صورت تعداد اشیا یا گلها گفته می

 جلسه نهم : بازی اشکال نواری
های وی نوار رنگی حرکت کند و با رسیدن به اشکال گوناگون با توجه به تعداد دست زدنخواهیم بر رآموز میدر این بازی از دانش

 شود.مربی فعالیت مورد نظر را انجام بدهد که در این بازی به مرور به شکلهای روی نوار افزوده می

 جلسه دهم: بازی صفحه شطرنج
شده با دستورات موسیقی )سه خانه باال، دو خانه به راست و ...( دانش آموز با قرار گرفتن روی صفحه شطرنجی که روی زمین کشیده 

 به جهات مختلف شروع به حرکت روی یک پا یا به صورت پرش جفت پا می کند.

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

ها از دو سطح آمار توصیفی و در این پژوهش برای تحلیل داده

استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی، 

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، -کلموگروف

ر نهایت ها استفاده شد. دآزمون لوین برای بررسی برابری واریانس

های حرکتی موزون بر جهت بررسی مقایسه اثربخشی مداخله  بازی

آموزان میزان ادراک فضایی و حافظه فعال و نارسایی شناختی دانش
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 گردید.استفادهکوواریانس تحلیلیادگیری از آزمونتالبه اختالالتمب

 هایافته 

آموز ناتوان یادگیری شهر نفر دانش 30نمونه آماری مطالعه شامل   

نفر  16سال،  10( زیر %30نفر ) 9مراغه بودند که از لحاظ سنی 

( در محدوده %7/16نفر ) 5سال و  11الی   10( در دامنه سنی3/53%)

از لحاظ پایه ی تحصیلی این سال قرار داشتند. همچنین  12سنی باالی 

نفر  9نفر در کالس پنجم،  12نفر  در کالس چهارم،  2دانش آموزان 

نفر در کالس هفتم مشغول به تحصیل بودند.که  7در کالس ششم و 

میانگین، انحراف معیار متغیرها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون 

.آمده است 1ها در جدول گروه
 

 آزمونآزمون و پسمعیار متغیرها در مرحله پیش . میانگین و انحراف1جدول
 

 مراحل ابعاد متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

M SD M SD 

ل
حافظه فعا

 

 فراخنای ارقام
 پیش آزمون

 پس آزمون

40/11  

33/13  

58/2  

91/1  

73/11  

13/12  

01/2  

23/2  

حروف یا حساب-توالی اعداد  
 پیش آزمون

 پس آزمون

13/11  

80/12  

94/3  

62/3  

86/10  

80/10  

29/3  

00/3  

 نمره کل
 پیش آزمون

 پس آزمون

53/22  

13/26  

80/4  

71/3  

60/22  

93/22  

73/4  

36/4  

ی
خت

ی شنا
 نارسائ

 حواس پرتی
 پیش آزمون

 پس آزمون

53/25  

33/16  

04/3  

49/2  

00/26  

00/25  

47/4  

20/4  

 مشکالت مربوط به حافظه
 پیش آزمون

 پس آزمون

60/16  

73/10  

50/2  

21/2  

33/16  

60/16  

84/2  

18/4  

 اشتباهات سهوی
 پیش آزمون

 پس آزمون

53/19  

53/12  

64/2  

88/1  

73/19  

93/18  

60/2  

65/2  

 عدم یادآوری اسامی
 پیش آزمون

 پس آزمون

86/4  

33/3  

74/0  

29/1  

73/4  

66/4  

48/1  

49/1  

 نمره کل
 پیش آزمون

 پس آزمون

53/66  

93/42  

68/7  

14/6  

80/66  

20/65  

39/9  

83/8  

ی
ضای

ک ف
 ادرا

 ادراک بینائی
 پیش آزمون

 پس آزمون

26/6  

66/7  

03/1  

48/0  

13/6  

46/6  

99/0  

06/1  

 نمره کل
 پیش آزمون

 پس آزمون

26/6  

66/7  

03/1  

48/0  

13/6  

46/6  

99/0  

06/1  
 

 هایهای پژوهش، ابتدا پیش فرضبا هدف تحلیل استنباطی داده

تحلیل کوواریانس بررسی شدند. مرتبط با آمار پارامتریک و آزمون 

اسمیرنف و شاپیرو ویلک -که خروجی آزمونهای کولموگروف

نمرات حافظه فعال، نارسایی شناختی و  نشان دهنده نرمال بودن توزیع

. با هدف بررسی همگنی واریانس های ادراک فضایی می باشد

متغیرهای وابسته، از آزمون آماری لوین استفاده شده است؛ که عدم 

نی داری شاخص لون نشان از  برابری واریانس تمامی متغیرهای مع

 . ارائه گردیده است 2وابسته پژوهش می باشد که نتایج در جدول 
 

 .  آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته پژوهش2جدول 
 

 F df1 df2 p متغیر

 621/0 28 1 250/0 حافظه ی فعال

 182/0 28 1 874/1 شناختینارسائی 

 140/0 28 1 308/2 ادراک فضایی
 

برای بررسی اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک 

آموزان مبتال به فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش

اختالالت یادگیری از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. که 

ها در متغیر ادراک فضایی نمرات پس آزمون گروهتفاوت میانگین 

(867/21F=) ،ی فعالحافظه (182/23F= ،) فراخنای ارقام

(758/9F=)حروف یا حساب  -، توالی اعداد(295/25F= و نارسایی ) 
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معنی دار به دست آمد که این تفاوت با توجه ( =F 653/83شناختی )

در متغیر  حافظه فعال، ادراک فضایی، فراخنای حافظه و  1به جدول 

حروف به نفع گروه آزمایش بوده، یعنی با اعمال متغیر –توالی اعداد 

– مستقل حافظه فعال، ادراک فضایی، فراخنای حافظه و توالی اعداد

حروف در پس آزمون گروه آزمایش به صورت معنی دار افزایش 

یافت. اما تفاوت متغیر نارسایی شناختی به نفع گروه به دست آمد، 

یعنی با اجرای متغغیر مستقل میزان نارسایی شناختی در پس آزمون 

گروه آزمایش به صورت معنی دار کاهش پیدا کرد. که نتایج در 

.نشان داده شده است 3جدول 

 .  نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر پیش آزمون، گروه و خطا در متغیرهای مطالعه3جدول 
 

 SS df MS F P Eta منابع تغییرات متغیر

 ادراک فضایی

 379/0 000/0 505/16 233/7 1 233/7 پیش آزمون

 447/0 000/0 867/21 583/9 1 583/9 گروه

    438/0 27 833/11 خطا

 حافظه ی فعال

 800/0 000/0 75/107 36/368 1 36/368 پیش آزمون

 462/0 000/0 182/23 248/79 1 248/79 گروه

    419/3 27 30/92 خطا

 فراخنای حافظه

 646/0 000/0 347/49 252/78 1 252/78 پیش آزمون

 265/0 004/0 758/9 473/15 1 473/15 گروه

    586/1 27 815/42 خطا

 حروف یا حساب-توالی اعداد

 920/0 000/0 81/309 88/285 1 88/285 پیش آزمون

 484/0 000/0 295/25 342/23 1 342/23 گروه

    923/0 27 915/24 خطا

 نارسائی شناختی

 268/0 004/0 888/9 59/434 1 59/434 پیش آزمون

 756/0 000/0 653/83 8/3676 1 8/3676 گروه

    953/43 27 7/1186 خطا
 

 گیریبحث و نتیجه

موزون بر  یحرکت یهایباز یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

آموزان دانش یشناخت ییو حافظه فعال و نارسا ییادراک فضا زانیم

 لیحاصل از تحل جهینت انجام شد. یریادگیمبتال به اختالالت 

 زانیموزون بر م یحرکت یهایباز ینشان داد که اثربخش انسیکوار

مطالعه  جهیهمسو با نت افتهی نیباشد. ا یدار میمعن ییادراک فضا

برنامه  کیتمیر ینیهست که نشان دادند که برنامه تمر (1393) یاشرف

کودکان کم  یا حرکت یهاای ادراکاجهت ارتقاای مهاارت یمناسب

 قاسمی کهریزسنگی، صالحی و حیدریه با مطالع ایباشد. یم نایب

ریتمیک،  رکاتبرنامة ح یراستا هست که با اجرا کیدر  (1391)

حرکتی کودکان کم توان ذهنی را بهبود  _های ادراکی توانایی

 ،ینیتوماس ( و1397) یناعم ،یآبادضیفبا مطالعه  نیبخشیدند. همچن

دارد که با آموزش  یهمخوان (2018و مورونه ) یچلیتور لو،یورچ

-دانش یداریتوجه انتخابی و ادراک د ف،یحرکتی ظر یهامهارت

کردند. با  تیرا تقو اضییدرس ر یریادگی یآموزان مبتال به ناتوان

کردن حواس پنجگانه  ریموزون و درگ یحرکت یهایباز یطراح

کودکان  نیبهتر در ا ییبه درک فضا توانیاختالل م یکودکان دارا

 یهایتوان گفت، بازیم افتهیبخش از  نیا نییکمک کرد. در تب

شود، باعث خواهد  جامبه طور منظم ان کهیموزون در صورت یحرکت

و  چشم یشد تا عضالت بزرگ و کوچک، سلسله اعصاب، هماهنگ

به رشد  ییراست و چپ در فضا و پردازش فضا صیدست، تشخ

در کودک،  یتعادل یهاعوامل باعث واکنش نیا جهیبرسد. در نت

حرکت اندام ها  گر،یکدیاندام ها نسبت به  تیاز وضع حیدرک صح

 ییها خواهد شد و ادراک فضاآن تیوقعم حیصح زییدر فضا و تم

 .افتیشان بهبود خواهد 

 یحرکت یهایباز یاثر بخش یمطالعه به منظور بررس نیدر ا نیهمچن

از  یریادگی یآموزان مبتال به ناتوانحافظه فعال دانش زانیموزون بر م

 یحاصل نشان از اثربخش جهیاستفاده شد نت انسیکوار لیآزمون تحل

حافظه فعال  تیظرف شیموزون در افزا یحرکت یهایدار باز یمعن

محققان حاکی از آن  ریبوده است. نتایج مطالعات ساآموزان دانش

تواند حافظه کوتاه است که آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک می

آموزان مبتال به اختالل یادگیری را در مقطع مدت و شنیداری دانش

.(1392 ،ینیحس وی)قربان پور، پاکدامن، رحمان ابتدایی بهبود بخشد
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کودکان ناتوان ی ن مشکالت توجهزایم بر کیتمیر یحرکت یهایباز

 دار،یعملکرد توجه آنان )مرکز توجه ، توجه پا یااسهیدر مق یذهن

توجه( و توجه کل و حافظه  تیشده، ظرف میتوجه، توجه تقس ییجابجا

)حافظه کوتاه مدت،حافظه فعال،حافظه بلند مدت و  یریادگیو 

آموزان ناتوان نشدا یرفتار -یجانیه ی( و سازماندهیعموم یریادگی

 ن،ی. همچن(1391پور،  ی)تق باشدیموثر م فیعقب مانده خف یذهن

در  ییاجرا یموجب بهبود کارکردها ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر

با  کیستیو حافطه فعال کودکان اوت یرفتار یبازدار یهامؤلفه

، که (1399 ،یو رستم یاحمد ،ینصرت ،ی)فتح آبادعملکرد باال شد 

باشند. در یمطالعه حاضر م افتهی دییدر تا یبه نوع لعاتمطا نیهمه ا

نمود که الزمه تحول و رشد ذهن  انیتوان بیم افتهی نیا نییرابطه با تب

 یها نقش مهم و بیباز نیب نیآموز،  فعال بودن آن است. در ادانش

آموز موجب در کنار فعال نگه داشتن دانش رایکرده، ز فایرا ا یرینظ

-تازه شده تا دانش یدادهایو سرشار از رو یغن یطیمح ودنفراهم نم

و هوش خود را  یرشد ذهن تیه و فعالمشاهده تجرب قیآموز از طر

موزون،  یحرکت یهایباز ییایقیجنبه موس ن،ی. همچندینما عیتسر

که به  یندیفرآ یموجود در قشر مخ را ط ینورون انیم یهاارتباط

به  د،ینمایم تیساخته و تقو ،تکامل در مغز شباهت دارد ندیفرآ

 جادیموجب ا یقیهمراه با موس یحرکت طیدر مح گر،یعبارت د

 کیگردد که باعث تحر یم ینوران انیم یرسان عصب امیپ یهاچرخه

 انیکه در جر ییایمیوشیب راتیی.  بعالوه، تغشودیحافظه و شناخت م

 لیدل تواندیم زین شودیم جادیموزون در کودکان ا یحرکت یهایباز

 شیها را افزاحافظه آن یریادگیباشد که سطح  یگرید هیو توج

 نیو دوپام نینفر یاپ ن،ینفر یها مانند نوراپنیکه کته کوالم دهدیم

 ییایمیهستند که نقش انتقال دهنده ش ییایمیاز مواد ش یجزء گروه

 . کنندیم فایرا ا

موزون  یحرکت یهایباز یاثربخش یمطالعه حاضر، بررس یبعد هدف

 یریادگیآموزان مبتال به اختالالت دانش یشناخت یینارسا زانیبر م

حاصل  جهینت .استفاده شد انسیکوار لیمنظور از تحل نیبوده است. بد

 یشناخت یینارسا زانیدر کاهش م مستقل ریدار متغ ینشان از نقش معن

 افتهیهمسو با  قاتیبوده است. تحق شیدر پس آزمون گروه آزما

 نکهیموزون عالوه بر ا یحرکت یهایمطالعه حاضر نشان دادند که باز

 یحرکتی به شمار م یهامهارت نیدر آموزش و تمر یروش مؤثر

تمرکز حواس، ادراک، توجه،  ریشناختی، نظ یندهایبر فرا د،یآ

یوسف،  -ی، بارلی)کار م ردنقش دا زیهماهنگی عصبی ا عضالنی ن

 یهاینشان دادند که باز نیهمجن .(2008، آریاو، لوی و لیبرمن

 باشدیها موثر معملکرد شناختی موش تیموزون در تقو یحرکت

خاکسار،  ،ینیز. (2005، ، چین، چو، کساک و کاتمن)برشتولد

 یدرمان یبا استفاده از باز (1395نسب ) ییو رضا  یانارک یبلوچک

-دانش یداریشن یالعملکرد توجه و تو کیتمیو حرکات ر یگروه

 کیمطالعه حاضر در  هجیبا نت یدادند، به نوعیآموزان پسر را ارتقا م

 ییتوان گفت که نارسایبدست آمده م افتهی نییباشد. در تبیراستا م

 کی باشد،یم یو اشتباهات سهو یکه خود شامل حواسپرت یشناخت

 عفبه دنبال دارد، و با ض یاست که عوارض گوناگون یروان دهیپد

احتمال بروز اختالالت  شیافزا یلیو تحص یاحرفه یدر عملکردها

 یادب یو ب ییاحساس تنها یدیناام یمانند اضطراب و افسردگ یروان

امکان را  نیموزون ا یحرکت یهایگردد.کاربرد بازیم یدر زندگ

 یرا با افزودن حواس پرت کننده ها یکه توجه انتخاب کندیم ایمه

ها و آموزش ناتیارائه تمر نی. همچندینما تیتقو یداریو شن یدارید

 یریتوجه و جلوگ تیموجب تقو تمیو الگو همراه با ر یدر قالب باز

 نیگردد. چرا که ظاهر جذاب ایم یو اشتباهات سهو یاز حواس پرت

 یو بدون خستگ شتریب جانیگردد تا کودکان با هیها موجب م یباز

به علت  یزمان تیمحدود جودو یرا انجام دهند و حت ناتیتمر نیا

در کودکان  شتریباعث تالش و سرعت عمل ب تمیبا ر افتنی قیتطب

 یریجلوگ یاز خستگ ناتیتمر نیبودن زمان انجام ا یو طوالن شودیم

موزون بر اساس اصل  یحرکت یهایمداخله باز ن،یهمچن. کندیم

در  یدرپیپ یختگیانگبر جادیبا ا یمغز یمیترم-و خود یریشکل پذ

در  داریپا یناپسیس راتییتغ جادیمناطق کمتر فعال است و موجب ا

کند، اگر مناطق یمغز انسان اظهار م یریشکل پذ هی. فرضشودیآنها م

 یراتییتغ نیگردد، چن کیمناسب و مکرر تحر یکمتر فعال به گونه ا

 خواهد بود. داریدر ساختار نورون ها پا رییتغ جادیا لیبدل

مطالعه وجود داشت عبارت بود است از:  نیهایی که در امحدودیت

 یدارا یآموزان دختر دبستاندانش یپژوهش صرفاً بر رو نیا -1

به مقاطع  جینتا میهنگام تعم دیبا نیانجام شد. بنابرا یریادگیاختالل 

با توجه  -2. ردیالزم صورت پذ اطیباالتر و جنس پسر احت یلیتحص

 قیفراهم نمودن شاخص دق لیبه دل یریگیپ یهامونوجود آز نکهیبه ا

 یابیارز یو تداوم بهبود، برا تیبهبود افراد در جهت تثب تیتر از وضع

پژوهش  نیدر ا یباشد ولیم یمدت مداخالت ضرور یطوالن یها

که در  ییاگر چه ابزارها -3است.  دهیاستفاده نگرد یریگیاز آزمون پ

دارند و  یقابل قبول ییایپا و ییپژوهش حاضر استفاده شده روا

ابزارها، به تخصص  نیا ییاستاندار شده هستند اما در مجموع، روا

در  یو بدون استرس آزمودن یروح طیدقت و شرا تیو رعا ندهیآزما

 یمناسب برا ینداشتن فضا -4به مواد آزمون وابسته است.  یپاسخ ده

  تیدموزون از جمله محدو یحرکت یهایباز یو اجرا یبرگزار
 

.78-90(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه فعال(. 1401و همکاران. )مظفر غفاری 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   
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 جینتا یبر رو یمثبت ریاست که قطعاً با برطرف نمودن آن تاث یگرید

در  کیتمیر یحرکت یهایباز یتوجه به اثربخش با گذاشت. میخواه

آموزش و پرورش آموزان، به مسئوالن دانش یریادگی ییتوانا شیافزا

 انیحوزه، مرب نیکه با کمک متخصصان ا گرددیم هیکشور توص

 کیتمیر یهایو نقش باز تیرا از اهم یریادگیمراکز اختالالت 

 .شوند قیتشو یماندربرنامه نیاز ا یریآگاه ساخته و در بکارگ
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

مقاله رعایت شده است. در تمامی تمامی اصول اخالقی در این 

مراحل، مشارکت کنندگان اجازه خروج از مطالعه را داشتند. همجنین 

گاهانه از مطالعه دریافت شده ها رضایت نامه مشارکت آاز تمامی آن

 .بود
 

 مالی حامی
 

 . اعتبار مالی این پژوهش توسط دانشگاه پیام نور تامین شده است
 

 نویسندگان مشارکت
 

نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش تمام 

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد
 

 منابع
ابوالقاسمی، ع .، کریمی یوسفی، س. ه و خشنودنیای چماچائی، ب. 

های شناختی در  (. مقایسه باورهای فراشناختی و نارسایی1394)

، شناسی پیریروانسالمندان با و بدون رفتارهای دینی. 

1(3،)223-213. https://jap.razi.ac.ir/article_332.html   

 ریتأث(. 1397امیدوار، ع.، دانا، ا.، حمزه سبزی، ا و پورپناهی کل تپه. )

-دانش یبر حافظه کار یرشد یبدن تیآموزش براساس ترب

(، 1)7، روانشناسی مدرسه و آموزشگاهمقطع ابتدایی.  آموزان

83-101             .http://jsp.uma.ac.ir/article_658.html 

(. تأثیر تمرینات 1393اشرفی، ل.، نمازی زاده، م و داوری، فرزانه. )

های ادراکی ا حرکتی کودکان دارای اختالل ریتمیک بر مهارت

 . 130-117(، 18)6، رفتار حرکتی .بینایی
https://mbj.ssrc.ac.ir/article_235.html 

(. نیمرخ نارسایی شناختی، 1394پورعبدل، س.، صبحی، ن و عباسی، م. )

آموزان با و بدون -نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش

، 20 شناختی،روش ها و مدل های رواناختالل یادگیری خاص. 

63-49    . [DOI: 20.1001.1.22285516.1394.6.20.4.1] 

بررسی اثربخشی بازیهای حرکتی ریتمیک (. 1391تقی پور جوان ، ع . )
فتاری هیجانی کودکان )موزون( بر توجه ، حافظه و سازماندهی ر 

. پایان نامه کارشناسی ارشد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

 .دانشگاه اصفهان
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df1366a455ee5a6fc5

45b469c58d19c4 

اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان (. 1399رحیمی، ب. )
ادراک فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان 

. پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی مبتال به اختالالت یادگیری

 دانشگاه پیام نور تهران.
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b09ceacb6c4a8a65d8

793320f945fcfc 
(. 1395زینی، م.، خاکسار، ا.، بلوچکی انارکی، م و  رضایی نسب، ف. )

بازی بر بهبود عمل دقت  اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و

و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی. 

 .79-61( ، 32) 3 های تربیتی،نشریه پژوهش
 [DOI:10.18869/acadpub.erj.3.32.61]  

 راستی)و یتیو علوم ترب یدر روان شناس قیروش تحق(. 1400دالور ع. )
 تهرن، انتشارات: ویرایش. .پنجم(

https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022 
(. رواسازی و اعتباریابی 1390صادقی، ا.،  ربیعی، م و عابدی، م. )

روانشناسی چهارمین ویرایش مقیاس هوش و کسلر کودکان. 
 .386-377(، 28)7تحولی )روانشناسان ایرانی(،

 http://jip.azad.ac.ir/article_512280.html 
(.  اثر 1399تح آبادی، ر.،  نصرتی، ف.،  احمدی، ا و رستمی،  ب.)ف

بخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکرد اجرایی در مولفه 

های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان پسر اوتیستیک با 

(، 2)11، های کاربردی روانشناختیفصلنامه پژوهشعملکرد باال. 

163-143.  
[DOI:10.22059/japr.2020.293911.643391] 

 گیفراست یینایب - یادراک شرفتهیآزمون پ(. 2018فراستیگ، م. )

. ترجمه مصطفی تبریزی و معصومه موسوی. "و درمان صیتشخ"

 تهران، انتشارات فراروان.

https://www.adinehbook.com/gp/product/9646135005 
(. تاثیرآموزش مهارتهای حرکتی 1397فیض آبادی، ز و  ناعمی، ع. م. )

ادراک دیداری دانش آموزان دارای  ظریف بر توجه انتخابی و

فصلنامه روانشناسی افراد ابتدایی.  اختالل ریاضی دوره اول
 . 79-100، 31، استثنایی

[DOI:10.22054/jpe.2019.32243.1774]  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

مظفر غفاری و همکاران. )1401(. اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه فعال.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)4(، 78-90.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان  
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(. تاثیر یک 1391قاسمی کهریزسنگی، غ.، صالحی، ح و حیدری، ل. )

حرکتی کودکان  –برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی 

 ورزشی،-رشد و یادگیری حرکتیآموزش پذیر،  کم توان ذهنی

9 ،92-75    .          [DOI:10.22059/jmlm.2012.25076] 

(. تاثیر 1392قربان پور، ک.، پاکدامن، م.، رحمانی، م. ب و حسینی، غ. )

آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه 

کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتال به اختالالت 

  .35-44(، 4)1نسیم تندرستی )سالمت خانواده(،یادگیری. 

http://jfh.iausari.ac.ir/article_635730.html 
محمدی، ح.، حاتمی، ج.، کرمی نوری، ر.، منصوری، ج.،  مفاخری، د و 

آموزان (. مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش1399خادمی، ه )

نامه فصلزبانه و دوزبانه. های ویژه یادگیری یکدارای ناتوانی
 .179-165(، 4)11 های کاربردی روانشناختی،پژوهش

[DOI:10.22059/japr.2021.294000.643394] 
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