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Abstract 

Background and Objective: Appropriate programs should be provided to improve 

the function of memory, learning, and the effects of processing efficiency in the 

daily life of children with intellectual disabilities. Therefore, the present study 

aimed to compare the effectiveness of motor-working memory training and 

perceptual-motor exercises on digit span and letter-number sequencing in educable 

children with intellectual disabilities. 

Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with a pre-test 

and post-test design and two experimental groups and one control group. A total 

of 30 students with intellectual disabilities between 8-11 years were selected as a 

statistical sample using the available sampling method and then randomly divided 

into three groups: motor-working memory training, perceptual-motor activities, and 

control group. The experimental groups participated in a 16-session training course 

for two months (two sessions per week) according to specific protocols. Subtests of 

digit span and letter-number sequencing of the fourth edition of Wechsler 

intelligence were used to measure working memory. Data were analyzed using 

repeated-measures ANOVA, one-way ANOVA, Kruskal–Wallis and Friedman in

SPSS software (version 24). 

Results: The results indicated a significant difference in subtests of digit span of 

direct, total digit span, and letter-number sequencing between motor-working 

memory training, and perceptual-motor exercises with the control group (P>0.05).

However, no significant difference was observed between perceptual-motor 

activities and motor-working training groups (P<0.05).

Conclusion: According to the results, motor-working memory training and 

perceptual-motor activities improve the function of memory in educable children 

with intellectual disabilities. 

Keywords: Intellectual Disability, Motor-Working Memory Training, Perceptual-

Motor Activities, Working Memory 

Article history: 

Received: 15 December 2021 

Revised: 15 February 2022 

Accepted: 17 April 2022 

ePublished: 28 May 2022 

*Corresponding author: Hossein

Samadi, Department of 

Physical Education and Sports 

Sciences, Faculty of 

Psychology and Educational 

Sciences, Yazd University, 

Yazd, Iran.  

Email: samadih@yazd.ac.ir  

Please cite this article as follows: Samadi H, Hossen Nejad E, Sohbatiha M. Comparison of Effectiveness of Motor-

Working Memory Training and Perceptual-Motor Exercises on Digit Span and Letter–Number Sequencing in Educable 

Children with Intellectual Disabilities. Avicenna J Clin Med. 2022; 29(1): 41-49. DOI: 10.52547/ajcm.29.1.41 

AJCM 

Avicenna Journal of Clinical Medicine 

 Avicenna J Clin Med, 2022; 29(1): 41-49. Doi: 10.52547/ajcm.29.1.41

https://sjh.umsha.ac.ir 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://sjh.umsha.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=samadih-ATSIGN-yazd.ac.ir&a_ordnum=2263
https://orcid.org/0000-0002-1073-3393


 ذهنی توانکم کودکان کاری حافظه 

 

 

 

 

 

 

     1401 بهار، 1، شماره 29سینا، دوره  ابنمجله پزشکی بالینی           42

 مقاله پژوهشی

 

                                                                                                                       

 

 

 

AJCM 

 سینا ابنمجله پزشکی بالینی 

 41-49 صفحات: ،1401 بهار، 1شماره  ،29دوره 

https://sjh.umsha.ac.ir 

 

 
 
 
 

    1 
 
 
 
 
 

                    

   
  
 
 
 

فیت حرکتی بر ظر-های ادراکیحرکتی و فعالیت-حافظه کاریمقایسه اثربخشی تمرینات 
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  چکیده

های بعدی توان ذهنی در حافظه کاری و اهمیت آن در یادگیریبا توجه به مشکل کودکان کم سابقه و هدف:

تقویت حافظه کاری این کودکان  منظوربههای مناسب معرفی برنامهو اثرات کارایی پردازش در زندگی روزمره، 

های حرکتی و فعالیت-هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی تمرینات حافظه کاری ،بسیار مهم است. بنابراین

 پذیر بود.توان ذهنی آموزشحرف کودکان کم-حرکتی بر ظرفیت فراخنای اعداد و توالی عدد-ادراکی

آزمون با دو گروه تجربی و یک گروه پس-آزمونتجربی با طرح پیشمطالعه حاضر از نوع نیمه :هامواد و روش

سال  11 تا 8 توان ذهنی در رده سنیآموز کمدانش 30گیری در دسترس، کنترل بود. با استفاده از روش نمونه

تی حرک-حرکتی، ادراکی-یصورت تصادفی به سه گروه حافظه کارسپس به ند.عنوان نمونه آماری انتخاب شدبه

ای به مدت دو ماه جلسه 16های آزمایش طبق پروتکل مشخص در دوره اکتساب و کنترل تقسیم شدند. گروه

های ظرفیت فراخنای اعداد و آزمونمنظور سنجش حافظه کاری، از خرده)هر هفته دو جلسه( شرکت کردند. به

های آماری تحلیل ها از آزمونوتحلیل دادهبرای تجزیه حرف نسخه چهارم هوش وکسلر استفاده شد.-توالی عدد

 24نسخه  SPSSافزار نرمسویه، کروسکال والیس و فریدمن در های تکراری، تحلیل واریانس یکواریانس با اندازه

 استفاده شد.

ین حرف ب-عددهای ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد کل و توالی نتایج تفاوت معناداری را در مؤلفه :هايافته

های حال، بین گروه(. با این P<05/0حرکتی با گروه کنترل نشان داد )-حرکتی و ادراکی-های حافظه کاریگروه

 (.P>05/0حرکتی تفاوت معناداری مشاهده نشد )-حرکتی و ادراکی-حافظه کاری

هبود حرکتی باعث ب-ادراکیهای حرکتی و فعالیت-بر اساس نتایج مطالعه، تمرینات حافظه کاری گیری:نتیجه

 شود.پذیر میتوان ذهنی آموزشعملکرد حافظه کاری کودکان کم
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 .41-49(: 1)29؛1401 بهار ،سینا ابنمجله پزشکی بالینی . پذیرتوان ذهنی آموزشحرف کودکان کم-عدد

مقدمه
های بنیادی در کنش صورت محدودیتتوانی ذهنی بهکم

عمومی هوشی به همراه اختالل در مهارت سازشی کاربردی مانند 

های با دیگران، مراقبت از خود، مهارتسازگاری با محیط، ارتباط 

کارایی در جامعه، بهداشت و ایمنی ، های حرکتیاجتماعی، مهارت

. ]2،1[دهد رخ میسالگی  18تعریف شده است که تا قبل از سن 

هایی است که کودکان ظرفیت شناختی و هوش یکی از حوزه

 رو هستندهتوجهی روبهای قابلذهنی در آن با محدودیتتوان کم

توان ذهنی در زمینهاند کودکان کمها عنوان کردهپژوهش. ]4،3[

ویژه در استفاده از راهبردهای مرور ههای متعدد رشد شناختی ب

 مدت بهافظه کوتاهیندهای بازیابی، انتقال مطالب از حاذهنی، فر

ها در شده و استفاده از آنبلندمدت، دستیابی به اطالعات حفظ

. بیشترین ]5[دارند بندی مطالب مشکل های جدید و طبقهموقعیت
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توان ذهنی در حافظه کاری و حافظه بلندمدت مشکل کودکان کم

ها بیشتر آن تر باشد، مشکالتو هر قدر اطالعات انتزاعی است

 . ]6[ شودمی

حافظه کاری همان توانایی نگهداری اطالعات در ذهن حین 

توانایی نظارت بر عملکرد و ارزیابی  .انجام تکالیف پیچیده است

دهی و های شناختی و مرور ذهنی، کدگذاری، سازمانپردازش

مطالعات نشان  شود.بازیابی اطالعات در حافظه کاری انجام می

اند حافظه کاری نقش مهمی در عملکرد بسیاری از اعمال داده

شناختی و تعیین خصوصیات فردی مانند ضریب هوشی عمومی و 

ضعف در یادگیری  موجبنقص آن  و داردهای تحصیلی پیشرفت

هایی همچون محاسبات، خواندن و نوشتن برای این کودکان مهارت

توان ذهنی نشان ه در حوزه افراد کمشدمطالعات انجام .]7[ شودمی

و در حافظه کاری بههستند  تحركداده است این افراد اغلب کم

  .]9،8،6[ دارند های هوش، چالش عنوان یکی از شاخص

رویکردهای درمانی نوین برای بهبود امروزه بررسی و معرفی 

 توان ذهنی یکیعملکرد شناختی ازجمله حافظه کاری کودکان کم

توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود  است که از موضوعات مهم

شناسان فعالیت حرکتی را تحریک. عصب]6[ است کردهمعطوف 

و معتقدند نند کمیکننده مسیرهای عصبی مغز قلمداد 

ثیر أو با ت گذاردمیهای مغز اثر های حرکتی بر رشد سلولفعالیت

زایی، موجب تحریک و تغییرات ساختاری و کارکردی بر روند نرون

ین . با توجه به ارتباط تنگاتنگ بشودمیمستقل در سیستم عصبی 

توسعه بسترهای مغزی مسئول هماهنگی حرکتی و کارکرد 

ای به بررسی تأثیر مداخالت شناختی و جه ویژه                 شناختی، اخیرا  تو

 استانجام شده حرکتی بر عملکردهای شناختی کودکان 

شده در مطالعات گذشته های مختلف ارائهروش از برخی. ]12،10[

ن تواحاکی از بهبود حافظه کاری و عملکرد شناختی کودکان کم

. برای ]12،5]است درمانی، تمرینات ریتمیک و هوازی بازیدر اثر 

با  را رین دویدن( اثربخشی تم2020و همکاران ) Affes، مثال

شدت کم و متوسط بر حافظه و توجه کودکان با نارسایی هوشی 

ه ارتباط شدهای انجام. اگرچه اغلب پژوهش]13[کردند گزارش 

مثبتی را بین فعالیت بدنی و بهبود کارکردهای شناختی نشان 

دهد همه مداخالت فعالیت نشان میتحقیقات برخی  ،]14[اند داده

بدنی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل اجرایی مؤثر 

 نیستند و میزان پیشرفت در عملکرد شناختی از طریق فعالیت

شده های انجامهای حرکتی فعالیتبدنی ممکن است به ویژگی

 .]15،14[ مربوط باشد

ها و بخصوص اهمیت نوع با توجه به تفاوت در نتایج پژوهش

های اخیر گرایش به استفاده از رویکردهای درمانی تمرین، در سال

های نوین برای بهبود عملکرد شناختی با این ذهنیت که آسیب

های مرتبط قابل ه با تمرینهشناختی موجود از طریق مواجعصب

 لیدل به .]16[ خود جلب کرده استبهبود است، توجه زیادی به 

ترین مسیر اکتشاف درونی و ترین و سریعحرکت راحتاینکه 

بخشی مبتنی بر حرکت با توان       اخیرا تحریک پتانسیل مغزی است، 

که افراد با نیازهای خاص باید در استفاده شده است این ایده 

گیرند که نیازمند استفاده از تر قرار معرض تجارب یادگیری عینی

به ضعف در  با توجه. ]17[ دهی فعال استوسایل فیزیکی و پاسخ

کاری که مستلزم  هرشد شناختی و بازخوانی اطالعات از حافظ

گیری برای اجرای یک سازی اطالعات محیطی و تصمیمیکپارچه

و مؤثر بر بهبود های تمرینی جدید عمل خاص است، یکی از روش

. استحرکتی -کارکردهای اجرایی، استفاده از تمرینات ادراکی

ای پیچیده و چندبعدی از حرکتی مجموعه-تمرینات ادراکی

گیری از تمام حواس های رشدی کودك است که با بهرهتوانایی

سازی آن باعث تقویت وتحلیل اطالعات و یکپارچهتجزیه

و بر عواملی چون  ]18[ ودشمیفرایندهای ادراکی و حرکتی 

آگاهی بدنی، آگاهی فضایی، آگاهی زمانی و آگاهی جهتی تأکید 

اثربخشی  زمینهشده در های انجام. اگرچه پژوهش]19[ شودمی

، رشد اجتماعی ]20[ حرکتی بر رشد حرکتی-های ادراکیفعالیت

حاکی از نتایج  ]21،7[ و کارکردهای شناختی ]21[ تعادل، ]1[

و  Sooriمثبت این تمرینات است، برخی مطالعات ازجمله 

گزارش ر کارکردهای شناختی داثر مثبتی  (2017همکاران )

 . ]2[ نکردند

که استفاده از مداخالت اثربخش برای بهبود ابعاد  بدین دلیل

توان ذهنی یکی از اهداف شناختی و اجتماعی کودکان کم

های ادراکی ، عالوه بر فعالیت]17[متخصصان و پژوهشگران است 

شناختی بر اساس تئوری عصب های زیادی                   حرکتی، اخیرا  پژوهش

بخشی شناختی با هدف ارتقا و گسترش های تواناز برنامه

کارکردهای اجرایی و شناختی و تثبیت الگوهای رفتاری و جبران 

 انداستفاده کرده دیدهیا سازش عملکردهای سیستم عصبی آسیب

بخشی شناختی حافظه های توانتأثیر برنامه . با توجه به]23،17[

توان بدنی بر عملکرد شناختی و اینکه کودکان کم کاری و فعالیت

کاری بدنی نیز هستند ، دچار کمیذهنی با توجه به اختالل ذهن

، بررسی اثربخشی ترکیب فعالیت بدنی با تمرینات شناختی ]24[

حرکتی( نتایج جالبی در پی -حافظه کاریحافظه کاری )تمرینات 

-تمرینات حافظه کاریدر واقع، با توجه به اینکه . خواهد داشت

و نیازمند اجراى منظم  زیادی دارد                        حرکتی بار شناختی نسبتا 

رسد برای به نظر می، هاى مشخص استحرکات مختلف با توالی

 این کودکان چالشی را ایجاد کند.

 توان ذهنى اندکى متفاوتکودکان کم طورکلی، روند رشد دربه

؛ زیرا به دلیل نواقص و تأخیرات رشد ذهنى و شناختى، ابعاد است

گیرد. با توجه به اینکه برای دیگر رشد آنان نیز تحت تأثیر قرار می

، باید به آن]19[توان دارویی تجویز کرد افراد با نیازهای خاص نمی

ه ، نظر بدیگر راحل پیشرفت را طی کنند. از طرفیها کمک کرد م

ثر آن در ؤکودکى و نقش م ههای حرکتی در دوراهمیت فعالیت

هاى اجتماعى، ها، هوش، مهارتافزایش هماهنگى چشم و اندام

سازى نفس، بهبود رشد حرکتى و کارکرد اجرایى، غنیاعتمادبه

 .]25[ دهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرمحیط به شیوه

توان ذهنی در حافظه کاری و با توجه به مشکل کودکان کم
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های بعدی و اثرات کارایی پردازش نقش حافظه فعال در یادگیری

 هایو نظر به اثربخشی متفاوت نوع فعالیت ]5[در زندگی روزمره 

کارکردهای اجرایی و اینکه ها بر حرکتی و میزان بار شناختی آن

             است، احتماال  نشدههای مختلف حرکتی بررسی اثربخشی برنامه

ویژه تمرین برتر، هاى این شکل از تمرینات حرکتی بهبتوان از مزیت

 منظوربههاى تربیت بدنى هاى جبرانى در برنامهعنوان برنامهبه

با توجه  نهمچنی. کردتوان استفاده حافظه کاری کودکان کم یارتقا

های مناسب بر به نتایج متناقض در خصوص اثربخشی فعالیت

 نوعیهای شناختی فرایندهای شناختی و اینکه پرورش مهارت

و مطالعات قبلی کمک زیادی در  استهدف آموزشی مطلوب 

های مناسب بر گیری در خصوص اثربخشی فعالیتتصمیم

هدف مطالعه ، ]26[ فرایندهای شناختی این کودکان نکرده است

های حرکتی و فعالیت-تأثیر تمرینات حافظه کاری بررسی حاضر

توان ذهنی کم کودکانحرکتی بر بهبود حافظه فعال -ادراکی

 پذیر بود.آموزش

 

 کار روش
آزمون پس-آزمونتجربی با طرح پیشمطالعه حاضر از نوع نیمه

پژوهش جامعه آماری  بود.با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل 

مدارس در پذیر توان ذهنی آموزشآموزان پسر کمشندا شامل

. برای انتخاب بود 98-99ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 

 30گیری در دسترس، ها با استفاده از روش نمونهآزمودنی

عنوان نمونه سال به 11 تا 8 توان ذهنی در رده سنیآموز کمدانش

نداشتن نقص  شامل ورود به مطالعه هایشدند. معیار آماری انتخاب

 فعالی، بهره هوشیسندروم داون یا بیش نداشتنیا ناتوانی جسمانی، 

المللی در آزمون آدمک گودیناف و مقیاس عملکرد بین 70 تا 50

شناختی یا های دارویی، رواناز درمان نکردن الیتر، استفاده

شامل غیبت در جلسات نیز معیار خروج  بود. مداخالت رفتاری

 به ادامه همکاری بود. نداشتن تمرینی یا تمایل 

 

 پژوهش ابزار
 گوديناف آدمک آزمون

های ترین آزمونترین و کاربردیاین آزمون یکی از آسان

هدف آزمون، تعیین  است.سال  13تا  3سنی  گروهتصویری برای 

و حساسیت  استدرجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودك 

. پایایی آزمون آدمک گودیناف با استفاده از روش زیادی دارد

 .]24[ گزارش شده است 0/ 72کرونباخ 
 

 اليتر المللیبین عملکرد مقیاس
 گروهبرای  شد کهصورت عملی و انفرادی اجرا این مقیاس به

صورت سن های آن بهنمره است. سال تنظیم شده 18تا  2سنی 

. ازجمله تکالیف این مقیاس شودمیذهنی و نسبت هوشی ارائه 

اره ی و ... اشیتوان به تکمیل تصاویر، تخمین اعداد، روابط فضامی

. روایی و پایایی این مقیاس در مطالعات، مطلوب گزارش شده کرد

 .]24[ است

 

 اعداد فراخنای آزمون
های اصلی آزمونآزمون فراخنای اعداد یکی از خردهخرده

شاخص حافظه کاری در آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش 

این آزمون نیازمند توجه، رمزگردانی . شودمیچهارم محسوب 

از دو بخش ارقام مستقیم  و استصحیح و بازیابی دقیق اطالعات 

. در فراخنای ودشمیجلو( و ارقام معکوس )وارونه( تشکیل )روبه

شوند مییک سری اعداد روی صفحه نمایش ظاهر  ،جلوارقام روبه

شود تا حداکثر و پس از آن هر بار یک رقم به سری اعداد اضافه می

زنجیره هفت رقم شود و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب تکرار 

کند. روش اجرای فراخنای ارقام وارونه هم مانند ارقام مستقیم 

جز اینکه کودك باید ارقام را به ترتیب معکوس ارائه، ت، بهاس

جمع نمراتی است  آزمودنی در این آزمون حاصل ه. نمرکندیادآوری 

همسانی  .آورددست میهکه آزمودنی از آزمون مستقیم و معکوس ب

های سنی آزمون برای تمامی گروههای این خردهدرونی برای نمره

 . ]27[ شده است برآورد 93/0تا  74/0بین 

 

 حرف-عدد آزمون
عدد نیز -مقیاس توالی حرفبرای سنجش حافظه کاری از خرده

استفاده شد. در هر کوشش آزمونگر اعداد و حروف را برای شرکت

شده را با رعایت کننده باید موارد خواندهخواند و شرکتکننده می

در اولین مرتبه، اعداد از کوچک به . کندسازی بازگو فرایند توالی

سپس  .شوندبزرگ و پس از آن، حروف با نظم الفبایی بیان می

حروف با نظم الفبایی و پس از آن، اعداد از کوچک به بزرگ عنوان 

سازی برای آزمون توالی . ضرایب اعتبار بازآزمایی و دونیمهشوندمی

 . ]27[ دست آمده استهب 72/0عدد حرف 

 

 اجرا روش
صورت تصادفی به سه هها بآزمون، آزمونیپس از انجام پیش

و  حرکتی-های ادراکیحرکتی، فعالیت-گروه تمرینات حافظه کاری

جلسه در مدت دو ماه  16کنترل تقسیم و در دوره اکتساب شامل 

 حرکتی-)هر هفته دو جلسه( شرکت کردند. تمرینات حافظه کاری

قطعه اطالعاتی( از  2±7ظرفیت محدود حافظه کاری )بر اساس 

 بالكافزار کرسی( و منطبق با نرم1971) Shiffrinو  Atkinsonنظر 

(Corsi-Block) یک صورتبه تمرینات طراحی شده بود. این 

 برای تصادفی هنقط پنج یا چهار گرفتن در نظر با تمرینی پروتکل

 سؤال و کاغذی قطعاتکمک  آموز بادانش حرکت جایی وهجاب

 هتقویت حافظ برایشده مشخص نقاط بین جاییهجاب ترتیب بارهدر

حرکتی بر اساس پروتکل -برنامه گروه ادراکی .]28[ بود کاری

طرفی، حرکتی کودکان شامل تمرینات یک-های ادراکیفعالیت

ی تمریناتهای متقاطع جانبی و ترکیبی ازجمله دوطرفی، فعالیت
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پریدن و ... بود که در طول تمرینات از  حرکت مارپیچ بین موانع،

ت تمام تمرینا .تمرین شناختی استفاده شد برایهای آموزشی کارت

های های ادراکی با استفاده از کارتاجراشده ترکیبی از مهارت

های آموزشی و حرکات بنیادی بود. گروه کنترل طی دوره به فعالیت

و آموزش خاصی دریافت نکردند. یک روز بعد از  نداختمعمول پرد

ها با استفاده از آزمون پایان دوره اکتساب، حافظه فعال آزمودنی

 شد. سنجیدهحرف -فراخنای اعداد و توالی عدد

مربوط به مراحل مختلف مطالعه حاضر،  یهاآوری دادهپس از جمع

های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. از آمار توصیفی شامل شاخص

ویلک )برای تعیین -از آمار استنباطی شامل آزمون شاپیرو همچنین

منظور تعیین همگنی ، آزمون لوین )به)هاطبیعی بودن توزیع داده

، تحلیل واریانس اریهای تکرها(، تحلیل واریانس با اندازهواریانس

های شرطدمن به شرط وجود پیشیسویه، کروسکال والیس و فریک

ها با استفاده استفاده شد. داده P<05/0ها در سطح معناداری این آزمون

 .شدندتحلیل  و تجزیه 24نسخه  SPSSافزار از نرم
 

 نتایج
شناختی های جمعیتمیانگین و انحراف استاندارد ویژگی 1جدول 

 دهد.کنندگان سه گروه را نشان میشرکت

گیریمنظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع متغیرهای اندازهبه

ـ ویلک استفاده شد. نتایج آزمون مذکور نشان  شده از آزمون شاپیرو

جز متغیر ظرفیت عدد به شدههای مطالعهها در گروهداد توزیع داده

گروهی درون عوامل(. بر اساس P>05/0طبیعی است ) ،معکوس

)دو گروه تجربی و گروه  گروهیآزمون( و بینمون و پسزآ)پیش

( 2×3کنترل( از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری مرکب )

 آمده است. 2استفاده شد. نتایج در جدول 

 
 گروه سه کنندگانشرکت شناختی جمعیت هایویژگی :1 جدول

 انحراف استاندارد( ±بهره هوشی )میانگین  انحراف استاندارد( ±سن )میانگین  تعداد گروه

 61.8±3.88 9.5±1.08 10 حرکتی-ادراکی

 60.6±4.9 9.8±1.13 10 حرکتی-حافظه کاری

 62±3.82 9.7±1.15 10 کنترل

 
 مطالعه یرهایمتغ یگروه نیب و یگروه درون سهیمقا یبرا مرکب یتکرار یها اندازه با انسیوار لیتحل آزمون نتایج :2 جدول

 متغیرها
 اثر اصلی

 زمان× اثر تعامل گروه 
 زمان                                          گروه

 اندازه اثر F P اندازه اثر F P اندازه اثر F P هاشاخص
 56/0 0005/0* 02/17 34/0 004/0* 90/6 67/0 0005/0* 7/55 عدد مستقیم ظرفیت

 36/0 003/0* 53/7 30/0 0008/0* 77/5 57/0 0005/0* 53/36 حرف-توالی عدد

 46/0 0005/0* 68/11 31/0 0007/0* 05/6 68/0 0005/0* 40/58 ظرفیت عدد کل

 P<05/0دار در سطح معنی *

 

با توجه به معناداری اثر تعاملی گروه در زمان و اثر اصلی زمان، 

های مکرر برای بررسی تغییرات از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

آزمون( استفاده آزمون تا پسنمرات سه گروه در طول زمان )پیش

 گزارش شده است. 3شد. نتایج در جدول 

 

  زمان طول در رهایمتغ راتییتغ خصوص در یتکرار یهااندازه با انسیوار لیتحل آزمون نتایج :3 جدول

 هاشاخص

 تغییرات منبع
 متغیرها گروه

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی
 اتا مجذور داریمعنی F آماره مجذورات میانگین

 زمان

 کنترل
 10/0 3/0 1 2/0 1 2/0 مستقیم عدد ظرفیت
 20/0 50/0 47/0 20/0 1 20/0 حرف-عدد توالی

 20/0 16/0 25/2 80/0 1 80/0 کل عدد ظرفیت

-ادراکی

 حرکتی

 90/0 0005/0* 81 45 1 45 مستقیم عدد ظرفیت

 58/0 006/0* 87/12 20/51 1 20/51 حرف-عدد توالی
 80/0 0005/0* 30/36 125 1 125 کل عدد ظرفیت

 حافظه

-کاری

 حرکتی

 68/0 002/0 45/19 42 1 42 مستقیم عدد ظرفیت

 79/0 0005/0* 73/34 48 1 48 حرف-عدد توالی
 70/0 001/0* 21 76 1 76 کل عدد ظرفیت

 P<05/0 سطح در داریمعن*.



 ذهنی توانکم کودکان کاری حافظه 
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 آزمونپس مرحله نمرات سهیمقا یبرا هیسوکی انسیوار لیتحل آزمون نتایج :4 جدول

 هاشاخص 

 مرحله
 داریمعنی Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 آزمونپس

ظرفیت عدد 

 مستقیم

 30/36 2 60/72 بین گروهی
 92/2 27 90/78 گروهیدرون 0005/0* 42/12

  29 50/151 کل

-توالی عدد

 حرف

 30/43 2 60/86 بین گروهی
 95/5 27 90/160 گروهیدرون 003/0* 26/7

  29 50/247 کل

ظرفیت عدد 

 کل

 43/59 2 87/118 بین گروهی
 37/6 27 10/172 گروهیدرون 001/0* 32/9

  29 97/290 کل

 P<05/0 سطح در دارمعنی*.

 

زمان از آزمون تحلیل با توجه به معناداری اثر تعاملی گروه در 

سویه برای مقایسه نمرات سه گروه در هریک از مراحل واریانس یک

ان آزمون نشآزمون استفاده شد. نتایج مرحله پیشآزمون و پسپیش

ها وجود داری بین گروه، تفاوت معنیشدهداد در متغیرهای مطالعه

ر آزمون متغیرها نشان داد دنمرات پس(. مقایسه P>05/0ندارد )

در جدول  . نتایجدارد وجود یدارتفاوت معنیشده متغیرهای مطالعه

 ارائه شده است. 4

سویه در نمرات داری نتیجه آزمون آنوای یکبا توجه به معنا

ها حرف برای تشخیص محل تفاوت-آزمون در متغیر توالی عددپس

آزمون ظرفیت عدد مستقیم از آزمون تعقیبی توکی و در نمرات پس

ها از آزمون تعقیبی ظرفیت عدد کل با توجه به ناهمسانی واریانس و

ها بین استفاده شد. محل تفاوت( Games-Howell) هاول-جیمز

ها در متغیرهای ظرفیت عدد مستقیم، توالی آزمون گروهنمرات پس

 ارائه شده است. 1حرف و طرفیت عدد کل در شکل -عدد

های متغیر ظرفیت عدد با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده

آزمون این متغیر، بهها در نمرات پیشمعکوس و ناهمگنی واریانس

آزمون این متغیر در هر آزمون و پسمنظور مقایسه نمرات پیش

ها در گروه از آزمون آماری فریدمن و برای مقایسه نمرات بین گروه

آزمون از آزمون کروسکال والیس آزمون و پسهریک از مراحل پیش

-استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد در گروه حافظه کاری

آزمون تفاوت معناداری آزمون و پسحرکتی بین دو مرحله پیش

( P=0/1های کنترل )(. با این وجود در گروهP=008/0وجود دارد )

آزمون آزمون و پس( بین دو مرحله پیشP=3/0حرکتی )-و ادراکی

نتایج آزمون کروسکال  همچنین تفاوت معناداری مشاهده نشد.

( و P=8/0آزمون )ها در مرحله پیشوالیس نشان داد بین گروه

 ( تفاوت معناداری وجود ندارد.P=07/0آزمون )پس
 

 
  گروه سه در شدهمطالعه متغیرهای آزمونپس نمرات :1 شکل

 /05 سطح در معنادار :*

0

1

2

3

4

5

6

7

ظرفیت عدد مستقیم حرف-توالی عدد ظرفیت عدد کل

گروه کنترل حرکتی-گروه ادراکی حرکتی-گروه حافظه کاری

*
* 
 

* 
 * 

 
* 
 

* 
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بحث
-هدف مطالعه حاضر مقایسه تأثیر تمرینات حافظه کاری

حرکتی بر حافظه فعال کودکان -های ادراکیحرکتی و فعالیت

ساله بود. نتایج نشان داد  11 تا 8 پذیرتوان ذهنی آموزشکم

مرحله های تجربی نسبت به گروه کنترل از مداخالت گروه

آزمون باعث پیشرفت معناداری در آزمون ظرفیت آزمون تا پسپیش

داری حال تفاوت معنیحرف شده است. بااین-عدد کل و توالی عدد

در متغیر ظرفیت عدد معکوس مشاهده نشد. همچنین اگرچه نتایج 

در متغیرهای ظرفیت عدد کل، ظرفیت عدد  را داریتفاوت معنی

حرکتی و -های حافظه کاریبین گروهحرف -مستقیم و توالی عدد

حرکتی با گروه کنترل نشان داد، در متغیرهای مذکور بین -ادراکی

 .داری مشاهده نشددو گروه آزمایش تفاوت معنی

 کند که انجام فعالیتاطالعات پژوهش این ایده را تأیید می

یمطور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شناختی تأثیر بدنی به

. نتایج مطالعات حاکی از آن است که فعالیت بدنی با ]26[ گذارد

 ]29[، افزایش اکسیژن ]29،17،11[ های مغزیافزایش رشد مویرگ

 دهنده عصبیو جریان خون به مناطقی از هیپوکامپ، سطوح انتقال

و  ]29،11[، توسعه اتصاالت عصبی، تراکم شبکه عصبی ]29،11[

 ودهد میی مغز را تحت تأثیر قرار فیزیولوژ ،]29[حجم بافت مغز 

درنتیجه این تغییرات سبب بهبود عملکردهای شناختی ازجمله 

                 . همچنین احتماال  شودمیتوجه، پردازش اطالعات و حافظه فعال 

پذیری عصبی ازجمله نوروژنز این اثرات به دلیل تغییرات در شکل

ویژه در بهترین نروترفین در مغز( باشد که )فراوان BDNFو افزایش 

هیپوکمپ و قشر پیشانی یعنی مناطقی فعال است که برای  هناحی

یادگیری، حافظه و تفکر عالی حیاتی است و نقش مهمی در رشد 

های عصبی و تقویت دهندهپذیری سیناپسی، انتقالمغز، شکل

 . ]11[دارد یادگیری و حافظه 

                                           هایی که اخیرا  برای بهبود کارکردهای اجرایی یکی از فعالیت

ها عنوان حرکتی است. پژوهش-های ادراکی، فعالیتشودانجام می

واسطه به چالش کشیدن حرکتی به-های ادراکیکنند فعالیتمی

وتحلیل اطالعات، سبب افزایش فرایند تحکیم تجزیه درذهن فرد 

این  عقیده دارند کهن دیگر شوند. افزون بر این، متخصصامی

های درونهای مناسبی را برای جذب فعالیتها فرصتمهارت

و بر بهبود عملکرد  کنندمیدادهای حسی مختلف از محیط فراهم 

بهبود  و موجبگذارند متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثیر می

-های ادراکی. آموزش مهارت]29[ دنشوهای شناختی میمهارت

حرکتی باعث بهبود طراحی حرکتی، طرحواره بدنی، عملکرد حسی 

حرکتی، بهبود ادراك فضایی -یکپارچگی دیداری یحرکتی و ارتقا

شود. همچنین این تمرینات به دلیل داشتن و ادراك شکل و فضا می

وجوه شناختی بیشتر باعث افزایش توجه، تمرکز و به حافظه سپردن 

 .]24[ شودها میواکنش

شده مربوط به افراد دارای اختالل تحقیقات انجام بیشتر

سازی محیط از حرکتی و غنی-تمرینات ادراکی .مبین آن است

وری بهره ،طریق افزایش فرصت یادگیری و فعالیت بدنی

 و باعث بخشدمیفیزیولوژی عصبی و رشد و نمو مغز را بهبود 

. شودمیم عصبی و عملکرد شناختی افزایش عملکرد سیست

-سازهای ادراکیفراهم اند کهبیان کردهها همچنین پژوهش

 ندشوحرکتی سبب افزایش کارایی حافظه کاری در کودکان می

رسد شرایط و نوع تمرینات در مطالعه . لذا به نظر می]31،30[

حاضر باعث تأثیرات مثبت روانی و درنتیجه بروز ظرفیت باالی 

 ذهنی کودکان طی اجرای آزمون شده است. 

نتایج این پژوهش با نظریه تحکیم شرینگتون درباره فرایند 

های نتایج با یافته . همچنین این]10[است عصبی تحکیم همسو 

و و قاسمیان  ]7[( 2019نیا و همکاران )همایونهای پژوهش

های سوری و ولی با یافته ،دارد همخوانی  ]29[( 2018) همکاران

همخوانی  ]32[( 2016و همکاران ) Pindasو  ]2[( 2017همکاران )

ندارد. این تناقض ممکن است به دلیل ماهیت برنامه تمرینی 

البته باید عنوان کرد ها یا شدت فعالیت باشد. متفاوت، سن آزمودنی

دار نبود که یکی معنی ،هاکه تفاوت بین نمره ظرفیت معکوس گروه

دشوار بودن آزمون مدنظر برای  ممکن استله ئاز دالیل این مس

  توان باشد.کودکان کم

-ی پژوهش نشان داد تمرینات حافظه کاریهایافتههمچنین 

ین در تبی. استحرکتی بر بهبود حافظه فعال کودکان تأثیرگذار 

 ستاذکر چندین تبیین قابل حرکتی-های تمرین حافظه کارییافته

های کرد مغز با فعالیتقوی بین عمل ها وجود ارتباطکه یکی از آن

و همکاران  Klingbergهای شناختی است. حرکتی و آموزش

( در خصوص تبیین تأثیر 2004و همکاران ) Olesenو ( 2005)

توان مثبت تمرینات حافظه کاری بر پیشرفت حافظه کودکان کم

ذهنی بیان کردند که آموزش حافظه کاری با افزایش فعالیت در 

ای هنگام انجام تکلیف حافظه پیشانی و آهیانهنواحی مغزی پیش

 . ]34،33[ کاری در ارتباط است

های حرکتی بهاند بازی و فعالیتمطالعات مختلف نشان داده

کند، موجب هایی که فرد را درگیر مسائل شناختی میویژه بازی

توان فرایندهای شناختی در افراد کمبهبود عملکرد سیستم عصبی و 

های های حرکتی و بازیبرنامه .شودمیذهنی و اختالالت شناختی 

ر های تربیتی و پرورشی بستشناختی هدفمند همراه با سایر فعالیت

مفاهیم ذهنی و شناختی  از برای تمرین و تکرار برخی ی رامناسب

. همچنین پژوهشگران ]26[ کندتوان ذهنی ایجاد میدر کودکان کم

خصوص تمریناتی که بار شناختی تمرینات جسمانی به عقیده دارند

، با استفاده از فرایندهای تولید عصبی و تولید فاکتور دارندبیشتری 

دهد، به                                             زایی مشتق از مغز که عمدتا  در هیپوکامپ رخ مینورون

رسد با این . به نظر می]35،9،2[ کندفرایند حل مسئله کمک می

تمرینات عالوه بر حل مسئله و به چالش کشیده شدن کودك، به 

های مختلف دلیل داشتن بار شناختی بیشتر و فعال شدن قسمت

د کرعملکودك و لذا  انجام شودمغز، بازیابی و تشخیص موقعیت 
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 . ]36[داشته باشد بهتری 

Holzschneider  در مطالعه خود آموزش  (2012)و همکاران

های جسمانی و تکالیف شناختی را با هم ترکیب و تأثیرات فعالیت

. ]37[ کردندساالن بررسی آن را بر کارکردهای حافظه فضایی بزرگ

حاکی از اثربخشی ترکیب فعالیت جسمانی و آنان نتایج مطالعه 

شناختی بر کارکرد حافظه فضایی این افراد بود. در واقع، با در نظر 

داشتن نقش اساسی و مهم هیپوکامپ در یادگیری فضایی و حافظه، 

ها شد و درنتیجه در زایی در آنفعالیت حرکتی باعث افزایش نرون

ه مفهومی و حافظه کاری بهبود چشمگیری تکالیف فضایی، حافظ

در پژوهش حاضر با ترکیب تکالیف حرکتی با بار . ]38[ شدایجاد 

 شدتوان بررسی ثیر آن بر حافظه کاری کودکان کمأ، تزیادشناختی 

که نتایج حاکی از اثربخشی این برنامه در بهبود حافظه کاری 

 . توان ذهنی بودکودکان کم

ها در این زمینه با توجه به اینکه پژوهش حاضر از اولین پژوهش

های قبلی از تمرینات بهبود حافظه کاری پژوهش بیشتراست و 

اهمیت انجام تحقیقات بیشتر  موضوعاند، این ای استفاده کردهرایانه

طورکلی، نتایج نشان داد هر دو دهد. بهدر این زمینه نشان میرا 

حرکتی باعث بهبود -حرکتی و ادراکی-حافظه کارینوع تمرین 

های ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد مقیاسحافظه کاری )خرده

تأییدی بر فرضیات  یافتهو این  شودمیحرف( -کل و توالی عدد

های بدنی بر بهبود کارکردهای قبلی مبنی بر اثربخشی فعالیت

 . استاجرایی ازجمله حافظه 

گیری پژوهش استفاده از روش نمونه ترین محدودیت اینمهم

در دسترس و نداشتن مرحله پیگیری بود. همچنین مقایسه این 

ها مانند دارویی، رفتاری، شناختی، فراشناختی و روش با سایر روش

ی در پرا های کودکان با نیازهای ویژه نتایج جالبی در دیگر گروه ...

تأثیر  های آتیدر پژوهش شودمی. پیشنهاد خواهد داشت

-ازجمله تمرینات حافظه کاری زیادهای بدنی با بار شناختی فعالیت

های اجرایی مانند توجه، بازداری و ... بررسی حرکتی بر سایر کنش

های عصبی و و در صورت امکان از تصویربرداری شود

 .ودشویژه در این کودکان استفاده های فیزیولوژیکی بهگیریاندازه

 گیرینتیجه
حرکتی و -نتایج نشان داد هر دو تمرینات حافظه کاری

های حرکتی باعث پیشرفت معناداری در مؤلفه-های ادراکیفعالیت

حرف نسبت -ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد کل و توالی عدد

داری در متغیر حال تفاوت معنی. با اینشودمیبه گروه کنترل 

شد. با توجه به ظرفیت عدد معکوس بین این دو گروه مشاهده ن

توانند از هر دو نوع شیوه نتایج پژوهش، مربیان و متخصصان می

 بهبود حافظه برایحرکتی -حرکتی و ادراکی-تمرین حافظه کاری

 .کنندپذیر استفاده توان آموزشکاری کودکان کم
 

 تشکر و قدردانی 
وسیله است. بدینگرفته شده این مقاله از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه یزد 

وژه یاری دادند، رآموزان و والدین محترم که ما را در انجام این پدانش تماماز 

 کنیم.میصمیمانه تشکر و قدردانی 
 

 منافع تضاد
 .گونه تعارض منافعی گزارش نشدهیچ

 

 یاخالق مالحظات

اولیه و نگارش پروپوزال، در کمیسیون های طرح مذکور پس از ارزیابی

تأیید  IR.YAZD.REC.1399.049 اخالقی با شناسه نظرپژوهشی دانشگاه یزد از 

پژوهش اصل محرمانه ماندن اطالعات و انتشار نتایج حاصل از آن  ایندر شد. 

منظور شرکت ورود، از اولیا به های مربوط به شرایطپس از بررسی .رعایت شد

 نامه آگاهانه کتبی گرفته شد.ر مطالعه رضایتآموزان ددانش
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 متونها و بازنگری گردآوری داده ،نویسنده دوم )پژوهشگر همکار( نژادالهه حسین

نویسنده سوم )پژوهشگر همکار(، تحلیلگر آماری  هامحمد صحبتی(. درصد 25)

 (.درصد 25) شناسیطرح و تدوین بخش روش
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