
 51-68.، صص 1399بهار ، 39شماره  ،12هدور                                                                          رفتار حرکتی

 مقاله پژوهشی

ا اختالل ب کودکان یحرکت تبحر بر منتخب یحرکتـ  یاداراک ناتیتمر اثر

 1یریادگی
 

 3یحمیدرضا طاهر ،2سهرابی مهدی ،1مقدمنهانیه قاسمیا

 

 ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس .1

 )نويسنده مسئول( استاد رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد .2

 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد. 3
 

 25/10/1396تاريخ پذيرش:              27/06/1396تاريخ دريافت: 
 

 دهیچک
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 مقدمه
الت اشاره دارد و با مشکالت از اختال یاست که به گروه ناهمگون یکل یاصطالح 1یریادگياختالل 

کردن، خواندن، نوشتن، تفکر و صحبت دن،یشن یهاو استفاده از مهارت یریدر فراگ یامالحظهقابل

که روند  شودیآشکار م یو درجات متنوع باتیدر ترک یحرکت یهازبان و مهارت ،یاضير یناتوان

ه کيیجاآناز. (1ـ3) کندیم دایادامه پ یو تا بزرگسالشود میدبستان شروع از  شیو از پ اردد یتحول

شکل  یدر مغز و نظام عصب یریادگي یدارد و تمام عملکردها یشناختعصب عتیطب یریادگياختالل 

از  یکيعنوان به یمرکز یعصب ستمیسبخش پیشانی نقص در کارکرد  که گفت توانیم د،نریگیم

آموزان دانش زانیم 1391تا  1381های در سال. (4) شودیمطرح م یریادگيعلل اختالل  نيترعيشا

کودکان  اند که شمارها نشان داده. پژوهش(1) است افتهي شيافزا درصد 38حدود  یریادگياختالل  با

 تواندیممطلب  نيکه ايابد می شيسرعت افزابه هايیاز ناتوانا گريد یهمانند برخ یریادگيبا اختالل 

شدن در اجرای يک تکلیف ، ماهرتبحر حرکتی. (5) باشد نهیزم نيا در شتریب عهمطال تیاهم بر یلیدل

مشکالت ادراک بینايی، ادراک  صورتبه تواندهای حرکتی میدفرآينوجود مشکل در حرکتی است. 

 درشت، های حرکتیمهارت همچون حرکتی حرکتی، مشکالتـ  ایالمسه شنیداری، ادراک

 .(6) يابد نمود بدنی تصوير و آگاهی يابی،جهت جوانب، ظريف، تعادل، تشخیص حرکتی هایمهارت

 ی،يادراک فضا عمقی، حرکتی، حسـ  بینايی کپارچگیي در تعادل حرکتی، رییادگاختالل يکودکان با 

 ـ بینايیدر پردازش  نقص حاکی از یپژوهش هایافته. ي(7) دارند و آگاهی حسی مشکل داريپا توجه

 مئپردازش در برخی عال اختالل. (8)است  کودکان نيحسی ا کپارچگیي ادراک حرکتی و ی،يفضا

 زياد، انرژی .(9) شودمشاهده می رییادگاختالل يبه  انيمبتال اغلب شناختی در تی وحرک ـ ادراکی

منجر  تمرکز اختالل به که دندار دنبالرا به توجه میزان محدوديت اینهتکا رفتارهای و تحرکیپر

 در چون ،درنتیجه ؛دندارباز می حرکتی هایمهارتدرست  اجرای از را اين کودکان و شوندمی

باعث  مورد همین که ندارند جديد حرکتی هایمهارت يادگیری به تمايلی مشکل دارند، رییادگي

در برنامه کودکان با اختالل يادگیری براين،افزون .شودمی ظريف و درشت حرکتی مشکالت ايجاد

اين امر که  هستند مشکل دچار حرکتی پاسخ پذيریو انعطاف حرکتی بندیترتیب حرکتی، ريزی

 که گرفت ( نتیجه1969) 2کراتی. (10 ،11)داشته باشند  ضعف حرکتی عملکرد در شودمی باعث

 دارد دادنتعمیم و فکرکردن، انتقال نوشتن، خواندن، زبان، در مهمی بسیار نقش حرکتی يندفرا

قشر  یشانیپشیپ هیدر ناح ژهيومنظم و رشد مغز به یبدن تیفعال نیب هها رابطپژوهشتاکنون  .(12)

                                                 
1. Learning Disorder (LD) 

2. Craty 
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و حافظه  یریادگيکه در  1پوکامپیه یهایسازگار ليبه تعدمنظم  یبدن تیاند. فعالکرده ديیمغز را تأ

 ،یمغز یهارگيرشد مو شيبا افزا تواندیم یبدن تیفعال .(13)د شویم منجر دارد، يیسزانقش ب

 ،یعصب هدهند، سطوح انتقالپوکامپیدر ه یعصب یهاو رشد سلول دیتول ژن،یخون، اکس انيجر

تأثیر قرار دهد. را تحتمغز  یولوژيزیو حجم بافت مغز، ف یعصب هتراکم شبک ،یاتصاالت عصب هتوسع

 یابيو باز رهیجمله توجه، پردازش اطالعات، ذخاز یشناخت یعملکردها دنشویسبب م راتییتغ نيا

 یهاکه در برنامه یافراد ،همچنین .دنابيکاهش احساس بهبود  و ثبتم هعاطف شياطالعات، افزا

است  یشناخت یمغز که مخصوص کارها 3نهایو قشر آه 2یشانیاز پ یمناطق ،کنندیشرکت م یورزش

 یعملکردهای برا یشتریب یهاتيباشد، مز شتریفرد ب یبدن یچه آمادگ. هردنشویا فعال منهدر آ

 رییادگي اختالل باکودکان  در مهارت حرکتی( 1997) 4نکسیبرون .(14، 15) شودیجاد ميا یشناخت

در حرکات  رییادگي اختاللبا  آموزاندانشنتايج حاکی از آن بود که  کرد.بررسی  و کودکان عادی را

 نقص در حرکات ،گريد یپژوهش در. (16) کنندمی عمل ترضعیفصورت معناداری به درشت و فيظر

 حرکتی بر کینماتیک تحلیل قيطرعادی از کودکان با سهيدر مقا رییادگي اختالل باکودکان  فيظر

حرکات،  اجرای در يادگیری کودکان با اختاللکه  داد نشاننتايج  شد. بررسی فيحرکتی ظر عملکرد

 رشد در ناتوانی ( اظهار کرد که1969) 5کراهی ،راستادرهمین .(17) کنندمی هیتک بازخورد بر شتریب

 و دست و هماهنگی چشم ظريف، حرکتی هایمهارت به که يادگیری تکالیفی در تواندمی حرکتی

 که گرفت ( نتیجه1997) 6کیپرس ،همچنین .(18) بروز مشکالتی شود باعث ،هستند نیازمند تعادل

 مثبت ارتباط ،است تعادل و هماهنگی شناختی، يندهایفرا شامل که حرکتی و ذهنی عملکرد بین

شان یحرکت یرفتارها که یکودکان، در (2014) 7سانیر هبه عقید .(12) وجود دارد درحد متوسط و

و  استا نهآ یروح و یسالمت جسم هدهنداين امر نشان شان است،یميمتناسب با سن تقو وی خوببه

 .(16) است ریخأتبا کودکان  نيا دری مهارت حرکت ،یو روان یذهن ،یوجود اختالالت جسم صورتدر

بر بهبود  یمنتخب حرکت مهبرنای اثربخش یبررس خود به پژوهش در زین( 19) و همکاران حاتمی

 آن بود از یحاک هاافتهي ی پرداختند.اضير اختاللبا دختر آموزان دانش فيظر یحرکت یهامهارت

( 16) اسماعیلی و همکاران بهتر عمل کردند. ،را انجام دادند ینيتمر منتخب مهکه برنا تجربیگروه 

را بررسی ی ریادگياختالل با کودکان حرکتی ـ  یروان یهابر رشد مهارتجسمانی  ـ تمرين عصبی اثر

                                                 
1. Hippocampus 

2. Frontal 

3. Parietal 

4. Burininks 

5. Crahy 

6. Kipers 

7. Saneir 
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 و همکاران شیخ .دنشان دا تجربیبه نفع گروه  آزمونپس نمرات در و نتايج تفاوت معناداری را کردند

 هاىینايناتوا با کودکان حرکتى ـادراکی  هاىمهارت بر منتخب بدنى هاىفعالیت ( تأثیر20)

را  منتخب حرکتى هبرنامتأثیر مثبت و نتايج  را مطالعه کردند رشدی شناختىروان ـ يادگیرى عصب

( 12)و همکاران  درتاجراستا، درهمین. نیامد دستبه معنادارى سرعت تفاوت همؤلفاما در  نشان داد؛

آموزان با اختالل حرکتی دانش ـ بر توانمندی ادراکیمنتخب حرکتی  هتأثیر برنام به بررسی میزان

نشان  اين کودکان حرکتی ـ بر توانمندی ادراکیيادگیری پرداختند و نتايج تأثیر مثبت اين برنامه را 

 همکاران و 1فراگالپینکهام. روه در عامل قدرت مشاهده نشدگ دو بین چشمگیری تفاوت اما هیچ ؛داد

 .را بررسی کردندکودکان با اختالل يادگیری حرکتی  ـ های ادراکیتوانايیاثر تمرينات هوازی بر ( 21)

 ندنتوامی و دندار زيادی تأثیر هاتوانايی اين بر بدنی فعالیت و تمرين که پژوهش نشان داد اين نتايج

به بررسی  (22و همکاران )2هاج .شوند منجر کودکان اين در حرکت بدنی و چابکی سرعت بهبود به

ی ریادگي با اختالل کودکاندر  یسازمختلف آماده یهاتیفعال قيطراز حرکتیعملکرد  شيافزا

کودکان با اختالل يادگیری عملکرد حرکتی ها بر تأثیربودن اين فعالیتاکی از بینتايج ح پرداختند.

پسر با اختالل  کودکان یتبحر حرکت بر یهواز نيتمر هاثر برنام (23)  3نمکماه ،همچنین بود.

 نیدر سن را نشان داد. یبر تبحر حرکت ناتيتمر نيبودن اریتأثیب جيو نتا را بررسی کردند یریادگي

ی شتریاز سرعت ب بعدی هاکودک نسبت به سال یعقالن و یشناخت ،یعاطف ،یجسمان رشد ،دبستان

 هئارا با کهیانهگوبه بسیار زياد است؛کودکان  یريپذاصالح تیقابل يیابتدا در مقطعو  است برخوردار

 ،گريدعبارتبه ند.برخورداری اژهيو تیمقطع از اهم نيا منظم در یحرکت یهاتیفعالهمین دلیل، 

 یبعدهای یریادگي و هایآگاه یبناريز یزمان هبره نيکودک در ا یحرکت تجاربکه گفت  توانیم

اصالح عوارض  برای مهم یدر دبستان عامل یحرکت یهابرنامه هئارا ؛ بنابراين،دنآوریم کودک را فراهم

 شرفتیپ سبببود که  خواهد کودک یحرکت یهامهارت هتوسع و سبب یتجارب حرکت کمبود از یناش

 شودیم یناش آنجاپژوهش از نيا تیاهم .(16) شودیم یزندگی هادر تمام جنبه تیموفق و یلیتحص

براين، افزون .دنشویممنجر  کشور اتالف اقتصاد خانواده و وی لیبه افت تحص يادگیری مشکالت که

 به سرزنش وآنان مواقع  اکثر در ،از اين مشکالت انیو مرب نيوالد درست و قیدق یآگاهنا علتبه

روان  در نفس راو کاهش عزت یپندارفیضعخود نديحس ناخوشا و می پردازندآموزان دانش ریتحق

 یکودکان نیسالمت چن ،بیترتد؛ بديننکن تیرا تثب پندار نيا دنتوانیم یو حت دنآوریوجود ما بهنهآ

 ن،یهمچن .شود در کودک یو پرخاشگر یرفتاری هایناهنجار بروز موجب بساو چه افتدیم خطربه

 از یاديساله تعداد ز هر و دشویمحسوب م یلیتحص فیضع علت عملکرد نيترمهم یریادگي اختالل

                                                 
1. Fragala- Pinkham 

2. Hodge 

3. Macmahol 
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 نهپیشیدر بررسی  .(24) شوندیمشکل م دچار یمطالب درس یریفراگ علت در نديب آموزاندانش

 هایبسیاری به وجود نقص در مهارت عاترسیم که مطالبه اين نتیجه می پژوهشپژوهشی موضوع 

با افزون تعداد کودکان افزايش روز .انداشاره کرده یریادگياختالل با حرکتی درشت و ظريف کودکان 

ای های حرکتی اين کودکان، اين موضوع را به مسئلهرشد طبیعی مهارتفقدان  و يادگیریاختالل 

 هایرده است. با توجه به اهمیت مهارتهای آموزشی تبديل کمحیط کنونی و هاساسی در جامع

ا در اين کودکان الزم و ضروری رشدی کودکان، تالش برای بهبود اين مهارت ه حرکتی در ساير ابعاد

موجب  یمناسب در مدارس و مراکز آموزش یکمبود امکانات و فضابراين، افزوننظر می رسد. به

مراکز مقدور  نيدر ا تبحر حرکتیبهبود  با هدف ینيتمر ههر نوع برنام یشود که عمالً امکان اجرایم

پژوهش که بتوان  نياستفاده در امورد ناتيهمانند تمر ینيتمر هبرنام کياستفاده از  ،رونينباشد؛ ازا

 ناتياست. تمر یضرور اجرا گذاشت،به یمحدودتر یدر فضا مدارس کشور یبا توجه به فضاآن را 

به و  دهندمیکودکان شکل  ژهيورا در افراد به یریادگي یهاهيپا احتماالً پژوهش نياستفاده در امورد

 نيشده در اکارگرفتهبه ناتيتمر یتمام نکهيالیدلبه .دنکنکمک می انهآ مشکالت حرکتیبهبود 

و هماهنگی  مغز همکریزمان هر دو نهم تيسبب تقو احتماالً ،دنریگیتعادل انجام م هتخت یرو پژوهش

در توجه  یمشکالت یریادگيکودکان با اختالل  نکهيالیدلبه ،نيابرعالوه .دنشویم بیشتر در حرکات

 نهزمیهمین  در دارند و از سوی ديگر و تعادل یهماهنگ ،(یتوجهبی و یپرتحواس توجه کوتاه، نه)دام

 یهماهنگ و یحرکت ـ یداريد یکودکان در هماهنگ نياکه  اندردهک انی( ب1995) 1فلچر و نورمن

استفاده در اين مورد ناتيتمر احتمال وجود دارد که نيا. دارند یکمبودها و نواقص یادراک ـ یداريد

های فرآيند ديگر،ازسوی. (25) شوند نیزتعادل و  2توجه، هماهنگی یهامؤلفه باعث بهبود پژوهش

اين مطلب د و نآيوجود میدستگاه حرکتی و دستگاه ادراکی بهپس از رشد مناسب  ترذهنی عالی

 پژوهش هدف ؛ بنابراين،(26) دهداختالل يادگیری را نشان میبا  ت حرکتی در افرادالاهمیت مشک

اختالل  باکودکان تبحر حرکتی بر  منتخبحرکتی  ـ ادراکی ناتيدوره تمر يک ریتأث یحاضر بررس

  ی بود.ریادگي
 

 پژوهش روش
آزمون با گروه کنترل آزمون پسشیبا طرح پ یکاربرد ،هدف ثیحو از یتجربمهینوع نپژوهش حاضر از

 یکه با همکاربودند  یریادگياختالل  باسال  نههفت تا کودکان پسر  ههم یآمار ه. جامعبود

از مراکز اختالل ، شش هیحپرورش ناوا به آموزشنهشهر مشهد و ارجاع آ یئپرورش استثناوآموزش

                                                 
1. Fletcher & Norman  

2. ABC Learning (Attention Balance Coordination)  
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پسران  شیوع اختالل يادگیری در شدند. مالک انتخاب کودکان پسرو حافظ انتخاب  شيرو یریادگي

 روند ،پژوهش. قبل از اجرای (27)موجود بود  هاین سنین دبستان براساس نظريهنسبت به دخترا

نظر ازلحاظ مداخله و چه از چه پژوهش اين .طور شفاف توضیح داده شدبه هایو نقش آزمودن پژوهش

به هر قادر بودند  پژوهشدر هر مرحله از  هایآزمودنو  گیری خطر و آسیبی نداشتاندازه یهاروش

 ها بهیارهای ورود به پژوهش شامل مبتالبودن آزمودنی. معرا ترک کنند پژوهشعلتی يا بدون علت 

 مهرناا در بنهحضورنداشتن آ و اکز مربوطسنجش مر طبق يادگیری و داشتن مشکالت حرکتی اختالل

 نيوالد تيبا رضاا نهآاز نفر  30، هاآزمودنی از نفر 50 ازبین ابتدا .بود ریماه اخ يکمنظم در  ینيتمر

با توجه به ريزش  ايتنهانتخاب شدند که در نهعنوان نموبه سترسدصورت درمراکز مربوط، به ريو مد

 هدر مرحلشدند.  میو کنترل تقس یگروه تجرب دوبه  یصورت تصادفبها نهآ از نفر 24تعداد ها، آزمودنی

 سپس،. شد یابيارز اوزرتسکی ـ آزمون برونینکسطريق از هاآزمودنی تبحر حرکتیآزمون شیپ

 ـ ادراکی تمرينات هبرنام در (جلسه 20) هفته چهار مدتبه تجربی گروه ،یمقدمات عهاساس مطالبر

 اين در .ندکرد شرکت ،شدمی انجام هفته در ایدقیقه 30 هجلس پنج صورتبه که حرکتی منتخب

در  ینيپروتکل تمر یپس از برگزار .ندکردنمی دنبال را داری هدف تمرينی هبرنام کنترل گروه ،مدت

آزمون پس همرحل در شده مجدداًذکر مهارت علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، هدانشکد

 .شد یآمار لیتحلوهيتجزآمده دستهب جينتا انيو در پا ی شدریگاندازه

از آزمون ها آزمودنیحرکتی  تبحر سنجش برای. بودتبحر حرکتی متغیر وابسته در اين پژوهش 

 یروی آزمون اوزرتسکرا نظر ديتجد نيآخر سنکیرابرت. اچ. برون .استفاده شد 1اوزرتسکی ـ برونینکس

 1978کرد و در سال  آغاز 1972را در سال  یاوزرتسک ـ سنکیآزمون برون هیتهس نکی. بروندادانجام 

 ـ سنکیبرون یحرکت هایتوانايینظر شده ارائه کرد. آزمون ديتجد هجینتهمراه را به يیانهگزارش 

. سنجدمیرا ساله  5/14تا  5/4 کودکان یو عملکرد حرکت شودیانفرادی اجرا م صورتهب یاوزرتسک

فرم و است  تشکیل شده (نهبخش جداگا 46آزمون )شامل کامل اين آزمون از هشت خرده همجموع

تبحر و اختالل اين آزمون  است. نهآزمون و چهارده بخش جداگاهشت خردهحاوی آزمون  هشدخالصه

قدرت، سرعت پاسخ،  ه،يدوسو یتعادل، هماهنگ دن،يو سرعت دو یچابک) حرکتی درشت و ظريف

را ارزيابی می کند.  ی(اندام فوقان یو سرعت و چاالک یفوقان اندامی هماهنگ ،یحرکت ـ يینایکنترل ب

های هنمراعتبار  بيکه ضرطوریهب ؛و اعتبار الزم برخوردار است يیاز روا یاوزرتسکـ  نکسیبرون آزمون

 بيضربوده است.  درصد 90با  سال برابر 13پنج تا  کودک 12حرکتی های مهارت یدر بررس آن

، پژوهش نيا در .(28) گزارش شده است درصد 87برابر با  مجموعه در فرم کوتاه نيا يیبازآزما يیايپا

                                                 
1. Burininks-Oseretsky (BOTMP) 
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حاضر  پژوهشاستفاده در تمرينی مورد هبرنام آزمون استفاده کرده است. هشداز فرم خالصه پژوهشگر

 ناتياز تمر یامجموعه يادگیری هپارياد يا پکیج ويژ .بود 1پارياد حرکتی ـ ادراکیشامل تمرينات 

ا نهآ درستانجام  یاند که براشده یطراح یانهگوبه اين تمرينات .خاص است یشناسو روان یحرکت

که از  یبازخورد و نيبا هر بار تمر نهچگو ردیبگ ادي ديفرد با (ناتيشدن تمرترشرفتهیبا پ ژهيو)به

 یریادگيهمان  نيو اجرا کند و ا یزيربرنامه م،یرا تنظ یحرکت بعد رد،یگیحرکت خود م هجینت

 انعطافاست.  2پذيری عصبیانعطافاصل  بر هیتک ناتينوع تمر نيدر ا یاز اصول اساس یکي است.

گرفته در شکل یعصب یرهایدهد. مس رییکه مغز قادر است خودش را تغ کندیم انیب پذيری عصبی

نادرست حذف شوند.  یرهایو مس شوند عالف فعالریغ یرهایمس ،کنند رییتغ نيبا تمر توانندیمغز م

است که  یورزش حرکتی و عملکردهمچون  یمغز ویرشیپ یهافرآيند تيتقو برنامه نيهدف از ا

 افراد ناتينوع تمر نيسطوح باالتر خواهد بود. با استفاده از ا یریادگي یهامهارت يیحاصل آن شکوفا

 .(25) ارتقا دهندعملکرد حرکتی خود را  را اصالح کنند و خود یگوناگون مغز یهاپردازش توانندیم

 دستیهای شنی، چوبتعادلی، کیسه هتخت :اند ازعبارتپارياد  تمريناتاستفاده در اصلی مورد قطعات

های هدف. تصوير اين ابزار در مکعب پايه و، مخصوصهای توپ و برخورد ه، توپ پاندولی، صفحمدرج

 نشان داده شده است. يک هشمارشکل 

 
 
 

 

 

               

 

 

                                             
 ابزار پارياد ـ1 شکل

 

شود، میداده براساس آموزش درست که به فرد د و نگیرتعادل انجام می هتمرينات روی تخت یتمام

از شروع  شیپ .درست در مرکز تخته بايستد و تمرينات را مطابق راهنما در هر روز انجام دهداو بايد 

 نيانجام ا یبرا یمناسب آزمودن یاز داشتن آمادگتعادل الزم است  هتخت یرو ناتيو انجام تمر

                                                 
1. Paaryaad 

2. Neuroplasticity  
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 کيو  کندمیباز  طرفدو خود را به  یهادست یآزمودنابتدا  اساس،ويم؛ براينمطمئن ش ناتيتمر

تعادل  کندیم یو سع لک()تعادل لک کندیرا بلند م گريد یو پا گذاردمی نیزم یخود را رو یپا

 .دهدخود انجام  گريد یرا با پا نيتمر نيا ،حفظ کند و سپس هیثان 15مدت حالت به نيخود را در ا

روز دوم و در هر هفته از روز اول تا  ههفتاول تا  هاول از هفت یسر دارند: یدو سرپارياد  ناتيتمر

اول و دوم  یهادر هفته .شدنددوم انجام  یسر ناتيسوم و چهارم تمر یهاو در هفته شدپنجم اجرا 

تعادل و  هتختبا استفاده از  نيتمر 13 ،در روز اولبدين صورت که  ؛انجام شدند اول یسر ناتيتمر

 نيتمر 11 ،روز سومدر  ،یتوپ پاندولتعادل و  هتختبا استفاده از  نيتمر 14 ،روز دومدر  ،یشن هسیک

توپ  تعادل، هبا استفاده از تخت نيتمر 22 ،روز چهارمدر  ،یتوپ پاندولتعادل و  هتختبا استفاده از 

برخورد و  ه، صفحتعادل هتختن با استفاده از يتمر 27 ،روز پنجمدر و  مدرج یدستو چوب یپاندول

بدين  ؛انجام شدند دوم یسر ناتيسوم و چهارم تمر یهادر هفته انجام شدند.مخصوص  هایتوپ

با  نيتمر 13 ،روز دومدر  ،شنی هکیستعادل و  هتختبا استفاده از  نيتمر نه ،در روز اول صورت که

 ،یتوپ پاندول ،تعادل هتختبا استفاده از  نيتمر 15 ،روز سومدر  ،یتوپ پاندولتعادل و  هتختاستفاده از 

 نيتمر 13 ،روز چهارمدر (، یلوز و ضربدر، مربع، مثلث ره،ي)شامل اشکال دا هدف یهاـبکعـو م هياـپ

 نه ،روز پنجمدر هدف و  یهاو مکعب هي، پامدرج دستیچوب ،ی، توپ پاندولتعادل هتختبا استفاده از 

 نيا یتمام ند.مخصوص انجام گرفتهای و توپ برخورد هصفح، تعادل هتختبا استفاده از  نيتمر

 یشدند و آزمودنتر دهیچیپ ناتيتمر نيبا گذشت زمان ا و شدنداجرا  یبا تعداد تکرار مشخص ناتيتمر

 ی وهای مربوط به دو گروه تجربداده ت،يانهدر .(25)کرد می دایدر اجرا پ یشتریب یبه هماهنگ ازین

 لیاز آزمون تحل رهایمتغ هسيمقابرای . شدند لیتحل 21 هنسخ 1اس.پی.اس.اس. افزاربا نرم کنترل

تبحر حرکتی  بر ینيتمر همداخل هدور یاثربخشی برای بررس 2 × 2 یتکرار یهااندازه با انسيوار

 .( P < 0.05) استفاده شد کودکان

 

 نتایج
 ها ازوتتفا معناداری سطح تعیین برای و توصیفی آمار هایشاخص از پژوهش هایداده تحلیل برای

 شد. استفاده 2 × 2 یتکرار یهااندازهبا  واريانس تحلیل آزمون

 
 

 

                                                 
1. SPSS 
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 آزمون هایمؤلفه مداخله در از بعد و قبل تجربی و کنترل گروه استاندارد دو انحراف و میانگین ـ1 جدول

 اوزرتسکی ـ برونینکس

 استانداردانحراف  میانگین مرحله گروه متغیرها

 
 سرعت دويدن و چابکی

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

67/14 
15 
15 
15 

77/0 
60/0 
80/0 
85/0 

 
 تعادل

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

4 
5/9 
58/5 
83/4 

95/2 
16/1 
35/2 
65/2 

 
 هماهنگی دو سويه

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

5 
6 
5/5 
3/5 

20/1 
1/1 
52/0 
88/0 

 
 قدرت

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

25/6 
5/9 
75/9 
25/9 

2 
9/0 
41/2 
34/2 

 
 هماهنگی اندام فوقانی

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

2 
17/4 
33/2 
42/2 

85/0 
57/0 
49/1 
99/0 

 
 سرعت پاسخ

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

25/5 
5/2 
5/3 

4 

96/0 
52/0 
88/1 
70/1 

 
 حرکتی  ـبینايی کنترل 

 تجربی
 

 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

83/1 
17/4 
67/1 
42/2 

83/0 
26/1 
07/1 
31/1 

 
 چاالکی اندام فوقانیسرعت و 

 

 تجربی
 کنترل

 آزمونپیش
 آزمونپس
 آزمونپیش
 آزمونپس

4 
5/6 
92/3 
08/4 

47/1 
78/1 
67/1 
56/1 
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تعادل، قدرت، سرعت  هایمؤلفه ترتیب دربه تجربی گروه نمرات میانگین که دهدمی نشان تايجن

حرکتی، هماهنگی اندام فوقانی، سرعت و چاالکی اندام فوقانی، هماهنگی  ـ پاسخ، کنترل بینايی

 کنترل گروه از بهتر آزمون، در پساوزرتسکی ـ برونینکس آزمون دوسويه، سرعت دويدن و چابکی

 هاداده بودنطبیعی و شدند بررسی آماری آزمون های اينفرضپیش ها،فرضیه آزمون پیش از است.

اوزرتسکی، از  ـ آزمون برونینکسهای مقیاسخردهبر  اتتمرين بررسی میزان تأثیر برای شد. تأيید

  .شد استفاده 2 × 2 یتکرار یهااندازه با واريانس تحلیل آزمون
 

 ـ برونینکس آزمونهای مقیاسدر خرده 2 × 2ی تکرار یهااندازهبا  واريانس تحلیل نتايج آزمون ـ2 جدول

 اوزرتسکی

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 سرعت دويدن و چابکی

2 = 22،1F 

2 = 22،1F 

01/0 P <  

01/0 P <  

09/0 = p
2r  

09/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 تعادل

4 = 22،1F 

24 = 22،1F   

05/0  P < 

01/0 P <  

10/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 سويهدو هماهنگی

0 = 22،1F 

6 = 22،1F 

01/0  P < 

01/0  P < 

60/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 قدرت

4 = 22،1F 

31 = 22،1F   

04/0  P < 

01/0  P < 

10/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 هماهنگی اندام فوقانی

3 = 22،1F 

12 = 22،1F   

01/0 P < 

01/0 P <  

10/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 سرعت پاسخ

08/0 = 22،1F     

02 = 22،1F 

01/0 P <  

01/0 P <  

40/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون
 حرکتی ـبینايی کنترل 

5 = 22،1F 

15 = 22،1F 

03/0 P <  

01/0 P <  

10/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 اثر اصلی گروه

 اثر اصلی مراحل آزمون

سرعت و چاالکی اندام 

 فوقانی

3 = 22،1F 

31=22،1F 

06/0 P <  

01/0 P <  

10/0 = p
2r  

10/0 = p
2r  

 

 تأثیر است توانسته پژوهش اين در شدهارائه تمرينی هبرنام که است اين بیانگر واريانس نتايج تحلیل

 (. P < 0.05) داشته باشد اوزرتسکی ـ آزمون برونینکس هایمقیاستمام خرده بر مثبتی معنادار
 

 گیرینتیجه و بحث
کودکان با اختالل  تبحر حرکتیبر  منتخبادراکی ـ حرکتی  ناتيتمر اثر یبررسا هدف ب پژوهش نيا

 تبحرموجب بهبود  منتخبادراکی ـ حرکتی  ناتينشان داد که تمر پژوهش جي. نتادش انجام یریادگي

حرکتی، ـ  تعادل، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل بینايی هایمؤلفه در با اختالل يادگیری کودکان حرکتی
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در  هماهنگی اندام فوقانی، سرعت و چاالکی اندام فوقانی، هماهنگی دوسويه، سرعت دويدن و چابکی

گروه  برتری هدهندنشان که(  (P < 0.05شوندیم نسبت به گروه کنترل یگروه تجرب آزموننمرات پس

 .است حرکتی تبحر و درشت ،ظريفحرکتی  هایمهارت گروه کنترل در به نسبت تجربی

يادگیری نسبت به کودکان عادی  ای حرکتی، کودکان با اختاللهشده روی مهارتهای انجامدر بررسی

 1لین و روت .(29، 30ند )تری داشتمعناداری عملکرد ضعیفصورت در حرکات درشت و ظريف به

 جسمانی هایفعالیت اختالل يادگیری در با آموزاندانش که مطالعات خود بیان کردند ( در1993)

 در زيادی هایو کاستی هستند بیشتری مشکالت دچار ،هستند هايیمهارت داشتن نیازمند که

 .(12) دارند حرکتی هماهنگی و ظريف و درشت حرکتی هایمهارت

سرعت پاسخ، کنترل  )شاملهای حرکتی ظريف های مهارتمقیاسخرده خصوصدر اين پژوهش، در

 کهها بیانگر اين است يافته هماهنگی دوسويه( کتی، سرعت و چاالکی اندام فوقانی وحر ـ بینايی

 هاىمهارت اهمیت ( به31) 2اون است.تجربی بهتر از گروه کنترل  گروه آزموننمرات پس میانگین

 به و کمک پشتیبانى براى حرکتى هاىمهارت به توجه و يادگیرى هتوسع در ظريف حرکتى

 فراگیران يادگیرى توان بردنباال و در توسعه ندنتوامی هامهارت اين اندازه چهتا  اينکه و يادگیرى

 و نويسىشديد دست مشکالت که دادند ( نشان32)و همکاران  3اسمیتثدارد.  باشد، تأکید مؤثر

 (1375زوارکی ) .تسا همراه ظريف حرکتى هاىدر مهارت نواقصى با کردنترسیم و نوشتن اختالل

 ازجمله موارد حرکتی همه در يادگیری اختاللبا  کودکان تمام که کرد خود اظهار پژوهشدر 

با توجه به براين، افزون .(12) اندداشته داریمعنا اختالف عادی کودکان به نسبت ،حرکات سرعت

 با کودکان از زيادی تعداد ،دکنمی ايفا محیط شناخت در ایعمده شـقـن ادراک بینايی اينکه

 ( دريافت33) 4استین لوين .شوندمی تی مواجهمشکال با حرکتی ـ بینايی هحیط در يادگیری اختالل

 ـ بینايی تدريجی تکاملی مسیر و حرکتی ـ هماهنگی کمبود به مربوط آموزاندانش نوشتناشتباه که

 در ،دارند هماهنگی دوسويه ضعف نهدرزمی که کودکانی .تاس در تمرکز اختالل و حرکتی ضعیف

 مشکلنیز  طبل يک روی زدن ريتمیکضربه و توپ گرفتن پريدن، مثل درشت های حرکتیفعالیت

 ههمديگر، ازسویاست.  دست دو زمانهم درگیری نیازمند هافعالیتاين  بیشترانجام  ،زيرا ؛دارند

 ،روازاين کنند؛می استفاده دست از يک اوقات بیشتر ،سويه دارنددو در هماهنگی تأخیر که کودکانی

  .(34)شود  می ديدها نهدر آ خاص وظايفانجام در  ظرافتفقدان 

                                                 
1. Root & Lyn 

2. Owens 

3. Smits 

4. Lowenstein 
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تعادل، قدرت،  )شاملهای حرکتی درشت رتهای مهامقیاسخصوص خردهدر اين پژوهش، در

 آزموننمرات پس میانگین کهها بیانگر اين است قانی، سرعت دويدن و چابکی( يافتههماهنگی اندام فو

 اجزاى يکپارچگى و هماهنگى های حرکتی درشت بهمهارت است.تجربی بهتر از گروه کنترل  گروه

 فضايى، يکپارچگى روابط درک و بدنى آگاهى بدنى، تعادل و وضعیت حرکتى، ثبات طرح نظیر ديگر

اند که رشد مناسب مطالعات نشان دادهد. نبدن بستگی دارهنیم تقاطع و جانبى برترى بدن، طرفدو

را برای نوشتن، ويژه توانايی آنان به های حرکتی درشت، عملکرد شناختی و تحصیلی کودکانمهارت

اهمیت  ایمطالعه ( در35و همکاران )  1وستنرپ(. 18، 19) دکنتسهیل می خواندن و رياضیات

 کردند. در بررسی تحصیلی هایتوانايی نیزو  حرکتی هایمهارت کردنتسهیل با هدف را مداخالت

-دانش تحصیلی عملکرد و هامهارت میان اين ارتباط نیز و درشت حرکتی هایمهارت ا،نهآ همطالع

-خرده درکمتری  هنمر يادگیری اختالل با کودکان که داد نشان های حاصلنهزمی در آموزان

های مهارت و خواندن بین خاص یارتباط ،عالوهبه آوردند. دستهب شی کنترل و حرکتی اینهوـآزم

 و 2ويجکجل  براين،افزون شد. مشاهده شیکنترل  هایمهارت و رياضیات بین ارتباطنیز  و حرکتی

 از آن در که دادند انجام يادگیری ناتوانی با دبستانی کودک 37 روی ایمطالعه (36) همکاران

 با رياضیات هایمهارت بین را معناداری ارتباط شد. نتايج استفاده 3ارزيابی حرکتی کودکان آزمون

 دستی هایمهارت با کردنهجی بین و بازیتوپ ایـهمهارت با خواندن تعادلی، بین هایمهارت

 وضعی شامل کنترل هایشاخصظريف و  درشت، هاى حرکتىمهارتضعف  به توجه با داد. نشان

کودکان با اختالل  در قامت داشتننگه در ناتوانی و تعادلی هایواکنش نبودن تعادل، يا تأخیر

د نشو هانارسايی اين بهبود و پیشرفت سازنهزمی ندنتوابدنی می تمرينات که رسدمی نظريادگیری، به

( بیان 1969خود ) پژوهش در کراتی .دنکن نیز تقويت را ديگر حرکتی هایمهارت طريق اين از و

 ههم و باشد کرده کافی رشد ظرافت و توازن چاالکی، و سرعت قدرت، ازلحاظ کودک بايد که کرد

 .(12) گذارندمی تأثیر کودک يادگیری بر مستقیم طوربدنی، به هایمهارت يادگیری برای موارد اين

و پايین نهباالت اعضای عملکرد بین اختالف دوطرفه و حرکات در اختالل يادگیری با کودکان اغلب

 4يهانآ .شودمی جرـمن یـرکتـح هماهنگی مشکالت به دهند کهنشان می را ناقصی الگوی نهت

 و حرکتیفه دوطر هماهنگی خواندن، و نوشتن و در يادگیری موفقیت هالزم که داد نشان( 2007)

 تمرين هرچه و دنگذارمی تأثیر افراد اين هماهنگی بر تجربه و تمرين .(12) است چشمی کنترل

 حاضر پژوهش در مورداستفاده حرکتی . تمريناتشودمی بیشتر باشد، هماهنگی افراد نیز بیشتر

                                                 
1. Westendrop 

2. Jelle Vuijk 

3. MABC (Movement Assessment Battery for Children) 

4. Ayhan 
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 اند.شدهکودکان با اختالل يادگیری  حرکتی تبحر و ريف، درشتظحرکتی  هایموجب بهبود مهارت

حاتمی و  (،16اسماعیلی و همکاران )(، 12) همکاران و درتاج مطالعات نتايج با پژوهش حاضر نتايج

با نتايج اما  ؛( همسو است21) همکاران و فراگالپینکهام و (20و همکاران ) شیخ(، 19همکاران )

دلیل توانند بهها میمغايرت اين .مغاير است( 32) ماهنمک و (22هاج و همکاران ) هایپژوهش

از  (32) ماهن. در پژوهش مکدنيا شدت ورزش باش هامتفاوت، سن آزمودنی تمرينی هبرنام ماهیت

استفاده شده بود و بیشترين های توپی مختلف یر دويدن، ورزش ايروبیک و فعالیتهوازی نظتمرينات 

تمرينات پژوهش حاضر که هدف درصورتی ؛های حرکتی درشت بوده استکید بر تقويت مهارتأت

با توجه به انجام تمام تمرينات پژوهش  ،همچنین های حرکتی درشت و ظريف بود.تمهارتقويت 

شد و هماهنگی و موفقیت بیشتری ن فعال میزماطور هممغز به هتعادل، هر دو نیمکر هحاضر روی تخت

در ديگر، ازسوی. شد، تبحر حرکتی اين کودکان ايجاد میايتنهدر انجام حرکات درشت و ظريف و در

ن که کودکان در آ بود شدهاستفاده  شیجايی و کنترل جابه ،های بنیادی( از مهارت22)هاج  مطالعه

حاضر  پژوهشاستفاده در که تمامی تمرينات مورددرصورتیکردند؛ نیاز کمتری به هماهنگی پیدا می

ها بیشتر سنی آزمودنی نهچه دام، هرهمچنین .ندنیازمند هماهنگی چشم با دست و چشم با پا بود

استفاده تمرينات مورد بنابراين، ؛حرکتی دارند حسی، ادراکی و نظر رشدتفاوت بیشتری ازا نهآ، باشد

 نهدلیل دامبهممکن است و بود نظر انتخاب شده تمام گروه سنی موردبرای شده ذکرهای در پژوهش

تمرين  تروانسته باشند همانند کودکان بزرگتر نتها، کودکان سنین پايینآزمودنی زياد اين سنی

 .ها طول مدت جلسات تمرين بوداز ديگر داليل تناقض يافتهدرستی اجرا کنند. شده را بهدرنظرگرفته

دقت  عضالنی، ـ عصبی هماهنگی نیرو، تولید توانايی باعث کاهش خستگی مطالعات، نتايج براساس

 شودمی العملعکس زمان افزايش عضالت و انقباضیهم مفصلی، ثبات عمقی، حس حرکتی، کنترل

های نکه در پژوهشبا توجه به اي .(37) است عضالت عملکرد در کاهش مشخص آن اصلی هنتیج که

ی اين ممکن است عامل خستگی بر اجراهای طوالنی انجام شده بودند، موردنظر تمرينات در هفته

 آزمودنی ها تأثیر گذاشته باشد.

 هاینظريه ارچوبهچ در توانمی را شدهذکر هایپژوهش و حاضر پژوهشاز  آمدهدستبه نتايج 

 حرکتی هایمهارت رشد در یمؤثر عامل را محیط پويا هایسیستم هنظري .دانست پويا هایسیستم

 در حرکتی تکلیف هويژ نیازهای شامل حرکتی رشد رد مؤثر عوامل ،نظريه اينبراساس  .داندیم

 اين و هستند (يادگیری و تجربه عوامل) محیط و (وراثتی و شناختیزيست عوامل) فرد با تبادل

 که است بالیدگی ديدگاه برخالفمطلب  اين .نداثرگذار ایپايه حرکتی هایتوانايی رشد در عوامل

 است اطالعات پردازش ديدگاه برخالف نیز و داندمی حرکت مسئول را مرکزی عصبی سیستم انهت

 تمرينی هبرنام .(7، 11) دکنمی گیریتصمیم حرکات ههم درمورد عامل يک کندمی بیان که
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 است و متفاوت قبل روز با روز هر ديگر،ازسوی و است بازی برمبتنی سويکاز شده،ارائه منتخب

می پايه هایمهارت از تعدادیبرنامه شامل  اين شود.می برنامه در شرکت به کودک ترغیب سبب

می تمرين جلسه هر تقريباً را حرکتی هایتعدادی از مهارت برنامه اين در شرکت با کودک و شود

 يابد دست تریقبولقابل پیشرفت و رشد به هامهارت تمام در تجربی گروه که شودمی و موجب کند

 حرکتی هایکه مهارت گرفت نتیجه توانمی شدهانجام هایپژوهش و هايافته به توجه با. (25)

های حرکتی مهارت داشتن بدون .شوندمی کودکان با اختالل يادگیری تبحر حرکتی هتوسع باعث

 معمولی مدارس سطحی که در رياضی اعمال انجام و نوشتن خواندن، به قادر آموزانمناسب دانش

و  های حرکتی ظريف در کودکان با اختالل يادگیریا توجه به نقص مهارتب .بود نخواهند ،طلبندمی

ح مناسبی سط کسب ،(38) شناختی هستند هفعالیت حوز از سطوحی مستلزم هامهارت اين نیز اينکه

و پیشرفت تحصیلی  اجرايی کارکردهایبهبود های شناختی، فرآيندبر بهبود  حرکتیهای از مهارت

 شودمی بهبود مشکالت يادگیری بر های حرکتیمهارتايت موجب اثر مثبت نهگذارد که درتأثیر می

 ،هستند مختلط جانبی تسلط دارای اختالل يادگیری با کودکان اکثر اينکه به توجه با ديگر،ازسوی

 به حرکتی هایمهارت بهبود و تمرين رياضیات دارند؛ بنابراين، و خواندن، نوشتن در مشکالتی

 خود اين که کندکمک می انهآ جانبی تسلط بهبود ،ايتنهدر و رترب پای و دست و شناسايی چشم

 برای ضروری و مناسب راهکارهای از يکی .است مشکالت اختالل يادگیری بهبود رد ثرمؤ عامل يک

 براساس استانداردهای تمرينی مناسب هبرنام طرح ،آموزاندانش نهگواين حرکتی مشکالت بهبود

با توجه به تحصیلی ابتدايی است.  هدور هایپايه تمام در طرح اين اجرای ،ايتنهدر و وپرورشآموزش

، اين کودکان (39) های حرکتی کودکان با اختالل يادگیری نسبت به کودکان عادیضعف مهارت

 ساعات خود ضعف جبران برای ناچارند نهخا به دنآم با و کنندمی صرف مدارس در را زيادی زمان

، تمرينات مورداستفاده در اين پژوهش بنابراين د؛بگذرانن يادگیری و تکالیف انجام به را بیشتری

 وجود پژوهش اين در نیز هايیمحدوديت د.ناين کودکان کمک کن تبحر حرکتیند به بهبود نتوامی

 تیوضع ،همچنین .بودند پسر اين پژوهش در کنندهشرکت هایآزمودنی اينکه ازجمله ند؛داشت

، و افراد یتجارب قبل، آزموناجرای  در روز و ساعت هایآزمودن یروانو  یحاالت روح ی،دارودرمان

پژوهش  اينبر  تأثیرگذار عوامل از دنتوانی میریادگيکودکان با اختالل  نيیپا یجسمان یآمادگ

ادراکی ـ حرکتی  ناتيبودن تمرمنيبودن و اساده ،حاضر و همچنیننتايج پژوهش با توجه به  .دنباش

د شویم ادنهشیپ یریادگياختالل  اکودکان ب یدارا یهاو خانواده یریادگياختالل  انیبه مرب ،منتخب

 نيا از مشابه ايمنتخب ادراکی ـ حرکتی  ناتيکودکان خود از تمرحرکتی تبحر بهبود  که برای

 کودکان استفاده کنند. نيا یبرا ناتيتمر
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 تبحر بهبود موجب منتخبادراکی ـ حرکتی تمرينات  که داد نشان حاضر همطالع: مقاله پیام

 از حمايت و هايافته اين تأيید برای حال،بااين ؛دنشودر کودکان با اختالل يادگیری می حرکتی

 .استالزم  بیشتری هایپژوهش انجام تمرينات اثربخشی اين

 

 قدردانیتشکر و 
، همچنین و با ما همراه شدند نهو صبورا نها که مشتاقانههای دلسوز آو خانوادهاز تمامی کودکان عزيز 

  کنیم.تشکر و قدردانی مین محترم که ما را در اين پژوهش ياری کردند، مسئوال
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of selected perceptual  motor ـ 

exercises on motor proficiency of children with learning disorder. Based on this study, 24 

boys (79ـ years old) with learning disorder in Mashhad were selected and randomly 

assigned to experimental and control groups. The experimental group was subjected to 

selected perceptual  motor exercises for 20 sessions of 30 minutes, which was repeated 5 ـ 

days per week. During this period, the control group performed its routine activities. 

Changes in the motor proficiency were measured using with the Burininks ـ   Oseretsky test 

before and after the intervention. Repeated measures analysis of variance. showed that 

selected perceptual ـ motor exercises improved the balance, power, response speed, vision 

motor control, upper limb coordination, speed agility of the upper limb, bilateral 

coordination and sprint agility of children in the experimental group, relative to the control 

group (P <0.05).  

 

Keywords: Learning Disorder, Motor Proficiency, Selected Perceptual ـ   Motor 

Exercises. 
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