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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی حرکتدرمانی بر خطاهای دیداری -حرکتی دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص در مدارس شهر تهران بود .این پژوهش در قالب یک پژوهش
نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه
آزمایشی و گواه اجرا شد .گروه نمونه  30نفر از دانش آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص ساکن
شهر تهران بودند که بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و سپس بهصورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و گواه در هر گروه  15نفر جایگزین شدند .میزان خطاهای دیداری – حرکتی
شرکتکنندگان در این پژوهش توسط آزمون دیداری -حرکتی بندرگشتالت در پیشآزمون و
پسآزمون سنجیده شد .مداخله برنامه حرکتدرمانی بر روی گروه آزمایش به مدت  12جلسه 90
دقیقهای و سه روز در هفته اجرا گردید .پس از اتمام برنامه حرکتدرمانی از هر دو گروه پسآزمون به
عمل آمد .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد میزان خطاهای دیداری – حرکتی گروه آزمایش کاهش
معناداری در سطح اطمینان ( )P<0/05یافته است؛ بنابراین میتوان گفت که حرکتدرمانی میتواند
میزان خطاهای دیداری – حرکتی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص را کاهش دهد.

کلیدواژهها :خطاهای ادراک دیداری  -حرکتی ،اختالل یادگیری خاص ،حرکتدرمانی.
 .1دانشجوی دکتری ،مدرس دانشگاه غیرانتفاعی ناصرخسرو ساوه ،ایران iran1107@yahoo.com
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مقدمه
اصطالح ناتوانی یادگیری1برای اولین بار در سال  1962توسط ساموئل کرک2مطرح شد و
از آن تاریخ همیشه این اختالل موردبحث بوده است ( .)Benjamin, 2019ناتوانی یا اختالل
یادگیری خاص عبارت است از وجود اختالل در یک یا بیش از یک فرایند روانشناختی
( )Arjomandiyan, et al., 2016که دارای ماهیتی ناهمگن بوده و در الگوهای تحصیلی،
قوت و ضعف پردازش اطالعات و همچنین در سیستمهای طبقهبندی اصلی بهعنوان اختاللهای
تحصیلی حوزه خاص منعکس میشود ( .)Brueggeman, 2014این اختالل برای همه افراد
آسیبهای طوالنیمدت در فعالیتهای وابسته به مهارتهای تحصیلی مانند عملکرد شغلی
ایجاد کرده و با این موارد مشخص میشود )1 :آسیب در خواندن؛ )2 3آسیب در بیان نوشتاری

4

و  )3آسیب در ریاضیات .)American Psychiatric Association, 2015(5مهارتهای
ادراکی -دیداری یکی از مهمترین علل اختالل یادگیری محسوب میشود؛ بهطوریکه
نظریهپردازان ادراکی -حرکتی ناتوانیهای یادگیری را معلول مشکالت ادراکی ناشی از
اختالل در کارکرد مغز و سیستم اعصاب مرکزی میدانند که در آن فرد قادر نیست از طریق
حس بینایی اطالعات را دریافت کند که آنها را با اطالعات پیشین خود تلفیق کرده و پاسخ
حرکتی مناسبی را ارائه دهد ( .)Nazari, et al., 2013پژوهشها نیز نشان دادهاند که اختالالت
یادگیری با ساختار بیولوژیکی بهویژه نقایصی در ناحیة حسی و حرکتی لوب پیشانی،
هیپوکامپ ،پرة فرونتال ،مخچه و همچنین نقایصی از نوع عدم تحقق غلبة طرفی ،عوامل
خانوادگی و محیط زندگی فرد در ارتباط است ( .)Afrouz, 2013همچنین بر اساس نظریههای
موجود همچون  ...بر اهمیت یادگیری حرکتی در تکامل هرچه بیشتر مغز تأکید دارند و
معتقدند مشکالت افراد دارای ناتوانی یادگیری در اثر رشد ناکافی عملکرد منطقة حرکتی مغز
1
. Learning disabilities
2
. Samuel Kirk
3
. Dyslexia
4
. Dysgraphia
5
. Dyscalculia

اثربخشی حرکتدرمانی بر خطاهای ادراک دیداری  -حرکتی

...

3
3

است ( .)Sadati Firoozabadi, 2012در این راستا ،روانشناسان رشد گزل 1،کپارت 2،گتمن،
دومان و دالکاتو 4،بارش 5،کوگلر6و گاالهو بیان میکنند که بازی و حرکت ابزار اصلی رشد
زبان ،حل مسئله ،خالقیت و تواناییهای ادراکی  -حرکتی است ()Frost, 1992؛ بنابراین به
نظر میرسد فرایندهای حرکتی نقش بسیار مهمی در یادگیری دارند و پس از ظهور کارایی
سیستم حرکتی ،سیستم ادراکی نیز رشد میکند؛ چراکه هرگونه اختاللی در فرایند حرکتی،
سیستم ادراکی و درنتیجه یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب بروز نارسایی و مشکل در
یادگیری میشود ( .)Sadati Firoozabadi, 2018ادراک و حرکت الزمه یکدیگر بوده و
کسب مهارتهای حرکتی مستلزم کسب مهارتهای ادراکی و بالعکس است .هرچه حرکت و
تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد ،فرصت یکپارچگی ادراکی – حرکتی و رشد
یک پاسخ انعطافپذیر به موقعیتهای مختلف حرکتی بیشتر میشود ( Goodway, et al.,

 .)2019تواناییهای حرکتی برای عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطههای یادگیری روانی-
حرکتی -شناختی و عاطفی بسیار ضروری است ( .)Bushnell, & Boudreau, 1993به نظر
میرسد عملکرد کلی کودکان مبتال به اختالل یادگیری در مهارت هماهنگی دوطرفه ضعیفتر
از کودکان غیر مبتال باشد .ازآنجاییکه کنترلکننده حرکات دوطرفه کورتکس حرکتی،
مخچه و عقدههای قاعدهای هستند و با توجه به نقش عقدههای قاعدهای و لوب پیشانی (ارتباط
نزدیک آن با قشر حرکتی) در یادگیری ،به نظر میرسد میتوان از طریق تصحیح و تقویت
مهارتهای حرکتی که منجر به بهبود عملکرد کلی مناطق یادشده در سیستم اعصاب مرکزی
میشوند ،به دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص کمک کرد (Siminghalam, et al.,

.)2016
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اکثر مراکز توانبخشی اختالالت یادگیری فقط در حیطه تقویت حافظه دیداری و شنیداری
این کودکان فعال هستند و از حرکتدرمانی به علت نبودن فضا در این مراکز غافل هستند .این
مراکز ،معموالً تمرینهایی را برای این کودکان در منزل در نظر میگیرند که کمتر خانوادهای
توانایی انجام آن را با کودک دارد .با توجه به اینکه این اختالل با اختالل بیش فعالی و کاستی
توجه همبودی دارد ،چنانکه بهموقع و درست تشخیص داده نشود و درمان اعمال نشود،
بهمرورزمان به ترک تحصیل میانجامد .به علت جنبوجوش باالی این کودکان حتی بروز
بزهکاری و مشکالتی برای خانواده متصور است و در کل بهزیستی خانواده را به خطر
میاندازد .با آسیب دیدن بهزیستی خانواده و این کودکان ،یک چرخه معیوب بین مسائل
خانواده و فرزند ایجاد میشود که موجب تشدید مشکالت میشود .در این میان ،روانشناسان و
روانپزشکان برای درمان مشکالت مربوط به کودکان با اختالل یادگیری درمانهای متنوعی را
مطرح کردهاند که شامل دارودرمانی توأم با آموزش و تقویت حافظههای دیداری – شنیداری
و افزایش تمرکز و توجه میشود .به علت فقدان یک برنامه منظم منطبق با تقویت مغز و
اعصاب مرکزی ،طراحی یک پروتکل حرکتدرمانی مخصوصاً با تأکید تقویت ادراک
دیداری – حرکتی ضروری به نظر میرسید؛ بنابراین در مطالعه حاضر این سؤال مطرح شد که
آیا حرکتدرمانی بر خطاهای ادراک دیداری – حرکتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری
خاص در مدارس شهر تهران مؤثر است؟

پیشینه پژوهش
ساداتی فیروزآبادی ( )2018در مطالعهای با عنوان «طراحی و اثربخشی برنامه حرکتدرمانی
بر مشکالت خواندن در دانشآموزان با ناتوانی یادگیری» که بر روی  30دانشآموز دارای
اختالل یادگیری مراجعهکننده به مراکز مشکالت یادگیری شهر شیراز انجام شد ،نشان داد
برنامه حرکتدرمانی منجر به بهبود مشکالت خواندن در دانشآموزان با ناتوانی یادگیری شده
است (.)Sadati Firoozabadi, 2018
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محمد اسماعیلبیگی و پیرزادی ( )2018در مطالعهای با عنوان «نقش بازیدرمانی در بهبود
مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه» بازیدرمانی بر جنبههای مختلف رشد کودکان با
اختالل یادگیری ویژه تأثیر مثبت دارد و درمانگران ،معلمان و والدین میتوانند از بازیدرمانی
بهعنوان یک رویکرد درمانی و آموزشیِ اثربخش برای کمک به کودکان با اختالل یادگیری
ویژه استفاده کنند (.)Mohammad Esmaeilbeygi, & Pirzadi, 2018
پن و همکاران ( )2017با عنوان «تأثیر مداخله فعالیت بدنی بر تبحر حرکتی و تناسب بدنی
در کودکان ای دی اچ دی» 1حاکی از افزایش اجرای مهارتهای حرکتی در کودکان مبتال به
اختالل ای دی اچ دی پـس از برنامه تمرینی تعـادل و مهارتهای دسـتی بـود ( Pan, et

.)al.2017
سیمین قلم و همکاران ( )2016در مطالعهای با عنوان «بررسی مهارتهای ادراکی -حرکتی
در کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص» که بر روی  76دانشآموز  7الی  9ساله مبتال به
اختالل یادگیری و مشغول به تحصیل در مدارس عادی شهر سمنان انجام شد ،نشان دادند
کودکان مبتال به اختالالت یادگیری در مهارت حرکتی هماهنگی دوطرفه ضعیفتر از
کودکان غیر مبتال عمل میکنند ()Siminghalam, et al.2016
اسماعیل پور و پاکدامن ( )2014در مطالعهای با عنوان «تاثیر آموزش مهارت های ادراکی-
حرکتی بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختالل یادگیری» که بر روی 30
دانشآموز دختر پایه سوم ابتدایی دارای اختالل یادگیری و با مهارتهای ادراکی -حرکتی
پایین انجام شد ،نشان دادند آموزش مهارتهای ادراکی  -حرکتی باعث بهبود هوش هیجانی و
مؤلفههای آن در دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختالل یادگیری میشود ( Samailpour

)& Pakdaman, 2014

1. ADHD
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هاپاال و همکاران ( )2014در مطالعهای با عنوان «ارتباط بین حرکت و عملکرد قلبی عروقی
با مهارتهای آموزشی کودکان» بیان کردند که مهارت حرکتی ضعیف با ضعف در
مهارتهای آموزشی مرتبط است که این ارتباط در پسران بیشتر دیده میشود .آنها بر اهمیت
تشخیص زودهنگام ضعف حرکتی و مداخله در جهت رفع آن بهمنظور بهبود مهارتهای
تحصیلی در سال اول مدرسه تأکید کردند (.)Haapala, et al, 2014
سلیمانی درچه ( )2012در مطالعهای با عنوان «تاثیر یک برنامه ادراکی -حرکتی منتخب بر
اختالل یادگیری ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی» که بر روی  30کودک مبتال
به اختالل یادگیری ریاضی  8تا  11سال از مراکز اختالل یادگیری شهر اصفهان انجام شد،
نشان دادند برنامه ادراکی – حرکتی منظم بر حوزه مفاهیم اساسی یادگیری ریاضی ،حوزه
کاربردی یادگیری ریاضی ،عملکرد کل یادگیری ریاضی و کارکرد حافظه عددی تأثیر مثبت
و معناداری دارد (.)Soleimani Darcheh, 2012
عابدی و همکاران ( )2012در مطالعهای با عنوان «اثربخشی آموزش حرکات ورزش
ایروبیک بر میزان توجه دیداری و شنیداری دانشآموزان پسر پیشدبستانی با اختالل نارسایی
توجه /بیش فعالی شهر اصفهان  »1388-1389که بر روی نمونهای به حجم  30نفر انجام شد،
نشان دادند آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود توجه دیداری و شنیداری کودکان با
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی مؤثر است (.)Abedi, et al, 2012
لو و همکاران ( )2010در مطالعهای با هدف تعیین اثربخشی بازیدرمانی با شِن بر تحریک
خالقیت کودکان اوتیسم به این نتیجه رسیدند که اثر برنامههای تمرینی دوره پیشدبستانی بر
افزایش و بهبود مهارتها و رشد روانی حرکتی کودکان دارای اختالل اوتیسم معنادار است
(.)Lu,. et al, 2010
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات و برنامه درمانی
در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیشآزمون و
پسآزمون برای دو گروه آزمایش و گواه صورت گرفت .جامعه آماری در این تحقیق شامل
کلیه دانش آموزان پسر دوم دبستان با اختالالت یادگیری خاص ساکن شهر تهران در سال
 1398بودند .نمونه موردمطالعه شامل  30دانشآموز بود که ابتدا به روش نمونهگیری هدفمند و
بر اساس گزارشهای مدرسه ،مالکهای تشخیص  DSM-5و آزمون بندرگشتالت غربالگری
شدند .بهطوریکه دانشآموزانی که  2انحراف معیار باالتر از میانگین ( )4/43و بیش از 10
خطای ادراک دیداری – حرکتی در آزمون بندرگشتالت داشتند ،انتخاب شدند .سپس
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند .نمره آزمون بندرگشتالت
بهعنوان پیشآزمون در نظر گرفته شد .گروه آزمایش در  12جلسه  90دقیقهای (هفتهای سه
جلسه) برنامه حرکتدرمانی که با استفاده از ورزش رزمی تکواندو تنظیم و طراحیشده بود،
شرکت کردند .در این مدت ،گروه گواه برنامه خاصی دریافت نمیکرد .یک هفته پس از
اتمام مداخله ،پسآزمون (آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت) هم از گروه آزمایش و هم
از گروه گواه گرفته شد.
آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت :این آزمون مرکب از  9کارت سفید رنگ
در اندازههای  10×15سانتیمتر است که روی هر کارت یک طرح هندسی سیاهرنگ موجود
است .برای اجرای این آزمون ،هر کارت بهطور مجزا در اختیار آزمودنی گذاشته و از وی
خواسته میشود طرحهای روی آن را در یک برگ کاغذ  A4بدون خط ترسیم کند .آزمون
بندر گشتالت را میتوان بهصورت گروهی و یا انفرادی اجرا کرد و محدودیت زمانی وجود
ندارد؛ بنابراین آزمودنی آزاد است زمان دلخواه را صرف ترسیم هر کارت نماید .در این
پژوهش از سیستم نمرهگذاری تحولی کوپیتز ( )Koppitz, 1975برای نمرهگذاری استفاده شد.
این سیستم ،معروفترین نظام نمرهگذاری برای این آزمون به شمار میرود که در سال 1963
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فراهم شد و در سال  1975مورد تجدیدنظر قرار گرفت .سیستم نمرهگذاری تحولی کوپیتز
برای کودکان  5تا  11سال به کار میرود .پایایی این آزمون با روش آزمون مجدد با فواصل
زمانی متفاوت (از یک روز تا  8ماه) از  0/50تا  0/90به دست آمد .پایایی بین نمره گذاران این
آزمون نیز از  0/77تا  0/99گزارششده است ( .)Koppitz, 1975برای تعیین روایی ،همبستگی
آزمون بندرگشتالت با سایر آزمونهای هوشی موردمطالعه قرار گرفت که ضرایب همبستگی
گزارششده توسط پژوهشگران مختلف در دامنه  0/19تا  0/60قرار داشت (.)Azimi, 1996
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) با استفاده
از نرمافزار اس پی اس اس1موردبررسی قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش ،ابتدا به شاخصهای آماری میانگین ،انحراف معیار،
حداقل نمره و حداکثر نمره در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
پرداخته شد.
جدول  .1گروه گواه در دو مرحله پیشآزمون -پسآزمون ( )n1=n2=15خطاهای ادراک دیداری-حرکتی
متغیر
خطای تحریف شکل
خطای ترکیب نادرست اجزاء
خطای تداوم
خطای چرخش

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

پیشآزمون

4/20

0/676

3

5

پسآزمون

3/87

0/640

3

5

پیشآزمون

3/07

0/458

2

4

پسآزمون

2/73

0/594

2

4

پیشآزمون

2/27

0/594

1

3

پسآزمون

1/93

0/704

1

2

پیشآزمون

1/27

0/458

2

1

پسآزمون

1

0/535

2

0

1. SPSS 22
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اطالعات مندرج در جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد متغیر خطاهای ادراک
دیداری – حرکتی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای گروه گواه را نشان میدهد.
همانطور که قابلمشاهده است در همه خطاهای ادراک دیداری – حرکتی ،تفاوت بین نمرات
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون جزئی است.
جدول  .2گروه آزمایش در دو مرحله پیشآزمون -پسآزمون ( )n1=n2=15خطاهای ادراک دیداری -
حرکتی
متغیر
خطای تحریف شکل
خطای ترکیب نادرست اجزاء
خطای تداوم
خطای چرخش

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

پیشآزمون

4/07

0/704

3

5

پسآزمون

1/87

0/352

1

2

پیشآزمون

2/93

0/594

2

4

پسآزمون

1/47

0/516

1

2

پیشآزمون

2/87

0/516

2

4

پسآزمون

1/47

0/640

0

2

پیشآزمون

0/93

0/594

2

0

پسآزمون

0/27

0/458

1

0

اطالعات مندرج در جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد متغیر خطاهای ادراک
دیداری – حرکتی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای گروه آزمایش را نشان میدهد.
همانطوری که قابلمشاهده است ،تقریب ًا در بیشتر خطاهای ادراک دیداری – حرکتی ،تفاوت
بین نمرات در مراحل پیشآزمون و پسآزمون زیاد است.
در این بخش جهت آزمون فرضیه پژوهش ،از تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد.
پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ،یکسان بودن شیبخط رگرسیون و همسانی واریانسها
از طریق آزمون لوین ،تحلیل کوواریانس انجام شد که نتایج حاصل در جدول شماره  3نشان
داده شدهاند.
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فرضیه پژوهش :حرکتدرمانی در کاهش میزان خطاهای ادراک دیداری – حرکتی
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص مدارس شهر تهران تأثیر دارد.
جدول  .3خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی معناداری تفاوت میانگینها در متغیر
خطاهای ادراک دیداری – حرکتی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

خطاهای ادراک دیداری-حرکتی

4/706

1

4/706

8/179

اثر درمان

2/620

1

2/620

4/553

خطا

14/959

26

0/575

منبع تغییرات

F

سطح معناداری

ضریب ایتا

0/008

0/388

0/042

0/489

طبق اطالعات بهدستآمده از جدول شماره  ،3اثر گروه در سطح ()F=4/553 ،P=0/05
متغیر خطاهای ادراک دیداری – حرکتی معنیدار شده است و فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع
شد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی حرکتدرمانی بر خطاهای دیداری -حرکتی دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص در مدارس شهر تهران بود .نتایج این پژوهش حاکی از
اثربخشی حرکتدرمانی بر کاش میزان خطاهای ادراک دیداری – حرکتی درگروه آزمایش
بود ،زیرا افزایش معناداری در پسآزمون گروه آزمایش پس از مداخله حرکتدرمانی در
مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد.
در تبیین نتایج یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر ،در تقابل با تحقیقات گذشته،
عابدی و همکاران ( ،)Abedi, et al, 2012در پژوهش نشان دادند که آموزش حرکات ورزش
ایروبیک بر بهبود توجه دیداری و شنیداری کودکان با اختالل نارسایی ای دی اچ دی مؤثر
است .همچنین ساداتی فیروزآبادی ( )Sadati Firoozabadi, 2018در مطالعه خود نشان داد
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برنامه حرکتدرمانی منجر به بهبود مشکالت خواندن در دانشآموزان با ناتوانی یادگیری شد.
هاپاال و همکاران ( )Haapala,. et al, 2014بیان کردند که مهارت حرکتی ضعیف با ضعف
در مهارتهای آموزشی مرتبط است .همچنین نتایج تحقیقات محمداسماعیلبیگی و پیرزادی
( ،)2018پن و همکاران ( ،)2017سیمین قلم و همکاران ( ،)2016اسماعیل
پور و پاکدامن ( ،)2014سلیمانی درچه ( )2012و عابدی و همکاران ( )2012با نتایج این تحقیق
همسو و همخوانی دارد ( Mohammad Esmaeilbeygi, & Pirzadi, 2018; Pan, et al,
2017; Samailpour & Pakdaman, 2014; Soleimani Darcheh, 2012; Abedi, et al,

.)2012
در بازبینی پژوهشهای انجامشده ،میتوان گفت که در سالهای اولیه دوران کودکی،
اولین مرحله رشد ،مرحله حسی ـ حرکتی است که نوزاد از طریق حواس و حرکت جهان
اطراف را میشناسد .بر طبق نظر پیاژه دانش نوزاد از طریق عمل کسب میشود ،یا عمل
جسمانی یا عمل ذهنی و در این دوره عمل جسمانی همراه با طرحوارههای فعالیت ،اصلیترین
منبع کسب اطالعات جدید است .بهطورکلی نظریهها و پژوهشهای انجامشده مربوط به رشد
کودک نشان میدهد که کودکان از آغاز تا بلوغ ،از مراحل مختلف رشد میگذرند .کودکان
با لمس کردن ،چنگ زدن و گرفتن ،رها کردن ،حفظ توازن ،سینهخیز رفتن ،خزیدن و راه
رفتن بهتدریج بهسوی مرحله ادراکی پیشرفت میکنند .هرچند حس شنوایی و عضالنی ـ لمسی
نیز در مرحله ادراکی نقش مهمی دارد؛ اما واسطه اصلی یادگیری در این مرحله ،معموالً رشد
ادراکی و حرکتی است .هر دو مرحله فوق پایه و اساس پیشرفت و ارتقاء کودک به سطح
شناختی است .برخورداری کودکان از یک زمینه غنی و استوار از تجربیات ادراکی ـ حرکتی
بهعنوان پایهای برای یادگیریهای آموزشی ،دارای اهمیت بسزایی است .بیشترین تأکید در
زمینة اختالالت یادگیری روی فعالیتهای ادراکی -حرکتی است .ادراک به عملیات
روانشناختی برای کشف معنی یک احساس اطالق میشود .ادراک ،محرکات شنوایی ،بینایی
و المسه را سازماندهی ،دارای ساختار و تعبیر و تفسیر میکند .کودکانی که مشکالت ادراکی
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دارند معموالً برای تعبیر و تفسیر و پیدا کردن معنی محرکهای محیطشان دچار مشکل
میشوند .ازآنجاکه اصطالح حرکت به جابجایی بدن اطالق میشود ،وجود مشکل در تحول
حرکتی میتواند باعث بروز مشکالتی در یادگیری تکالیفی گردد که به مهارتهای حرکتی
ظریف ،هماهنگی دست و چشم و تعادل نیازمندند .این مشکالت میتواند حرکات را ضعیف
کرده ،روی استفاده و کنترل ماهیچهها اثر منفی بگذارد و یا میتواند باعث ضعف در هماهنگی
عملکرد حرکتی و ادراکی شود .در اختالل یادگیری ،مهارتها و کارایی دانشآموز بهطور
قابلمالحظهای پایینتر از سطح مورد انتظار است و با پیشرفت تحصیلی و با فعالیتهای روزمره
که مستلزم بهکارگیری این مهارتها هستند تداخل ایجاد میکند .این امر ناشی از نقص در
دستگاههای حسی -حرکتی و یا اختالالت عصبی است .نظریهپردازان ادراکی -حرکتی
فرضیههای گوناگونی را درزمینهٔ ناتوانیهای یادگیری ناشی از نقایص دیداری -حرکتی
مطرح کردهاند .گروهی از این نظریهپردازان مانند ویلیام کویک شانک و ماریان فراستیگ،
اختالالت یادگیری را معلول مشکالت ادراک ناشی از اختالل در کارکرد مغز و سیستم
اعصاب مرکزی میدانند و عدم توانائی کپی کردن طرحهای هندسی ،عدم توانائی رونویسی از
تختهسیاه و عدم درک تفاوت میان حروفی را که از نظر شکل به یکدیگر شباهت دارند،
بهعنوان شاخصهای نقص ادراکی ذکر میکنند .ضعف در مهارتهای حرکتی بهطور فراوانی
در دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص دیدهشده است .این ضعف بهنوبه خود بر مسائلی
همچون توجه و تمرکز ،عملکرد شناختی ،مهارت اجتماعی و بهزیستی آنها اثرات نامطلوب
گذاشته است؛ بنابراین بیشترین نیازمندی این کودکان در درمان مشکلهایی که این افراد با آن
روبرو میشوند این است که در این سه زمینه بهطور همزمان با کودک کار شود در این راستا
برنامه درمانی پژوهش حاضر در راستای این سه نیاز (مهارتهای حرکتی ،برنامه کوچکی و
توالی حرکتی) و در قالب رشته ورزشی رزمی تکواندو تنظیم و طراحی گردید .اثر این برنامه
باعث کاهش خطاهای ادراک دیداری –حرکتی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص شد
که نتیجه آن موجب کاهش اختالل دیکته دانش آموزان (درزمینهٔ دقت ،حافظه دیداری،
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، قرینه نویسی، حافظه توالی دیداری، تمیز دیداری، حساسیت شنیداری،حافظه شنیداری
- بدین ترتیب روشهای تقویت ادراک دیداری. آموزشی و ترکیبی) نیز گردید،وارونهنویسی
حرکتی بهعنوان راهکارهایی برای کاهش اختالل یادگیری خاص مورد تأیید و پیشنهاد
.میشود
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