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 چکیده
 دانش یحرکت -یدارید یخطاها بر یدرمانحرکت یاثربخش یبررس حاضر، پژوهش هدف

 وهشپژ کی قالب در پژوهش نیا. بود تهران شهر مدارس در خاص یریادگی اختالل یدارا آموزان

 گروه دو یبرا آزمونپس و آزمونشیپ طرح کی چهارچوب در و گواه گروه با یشیآزما مهین

 ساکن اصخ یریادگی اختالل با پسر آموزان دانش از نفر 30 نمونه گروه. شد اجرا گواه و یشیآزما

 یتصادف صورتبه سپس و شدند انتخاب یاخوشه یتصادف یریگنمونه صورتبه که بودند تهران شهر

 یرکتح – یدارید یخطاها زانیم. شدند نیگزیجا نفر 15 گروه هر در گواه و شیآزما گروه دو در

 و آزمونشیپ در بندرگشتالت یحرکت -یدارید آزمون توسط پژوهش نیا در کنندگانشرکت

 90 جلسه 12 دتم به شیآزما گروه یرو بر یدرمانحرکت برنامه مداخله. شد دهیسنج آزمونپس

 به آزمونپس گروه دو هر از یدرمانحرکت برنامه اتمام از پس. دیگرد اجرا هفته در روز سه و یاقهیدق

 اهشک شیآزما گروه یحرکت – یدارید یخطاها زانیم داد نشان انسیکوار لیتحل جینتا. آمد عمل

 تواندیم یدرمانحرکت که گفت توانیم نیبنابرا است؛ افتهی( >05/0P) نانیاطم سطح در یمعنادار

 .دهد کاهش را خاص یریادگی اختالل با آموزان دانش یحرکت – یدارید یخطاها زانیم

 .یدرمانحرکت خاص، یریادگی اختالل ،یحرکت - یدارید ادراک یخطاها :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 و شد مطرح 2کرک ساموئل توسط 1962 سال در بار اولین برای 1یادگیری ناتوانی اصطالح

 اختالل یا ناتوانی(. ,Benjamin 2019) است بوده موردبحث اختالل این همیشه تاریخ آن از

 شناختیروان فرایند یک از بیش یا یک در اختالل وجود از است عبارت خاص یادگیری

(2016et al.,  Arjomandiyan, )تحصیلی، الگوهای در و بوده ناهمگن ماهیتی دارای که 

 هایاختالل عنوانبه اصلی بندیطبقه هایسیستم در همچنین و اطالعات پردازش ضعف و قوت

 افراد همه برای اختالل این(.  ,2014Brueggeman) شودمی منعکس خاص حوزه تحصیلی

 شغلی عملکرد مانند تحصیلی هایمهارت به وابسته هایفعالیت در مدتطوالنی هایآسیب

 4نوشتاری بیان در آسیب( 2 ؛3خواندن در آسیب( 1: شودمی مشخص موارد این با و کرده ایجاد

 هایمهارت(.  ,2015American Psychiatric Association) 5ریاضیات در آسیب( 3 و

 کهطوریبه ؛شودمی محسوب یادگیری اختالل علل ترینمهم از یکی دیداری -ادراکی

 از ناشی ادراکی مشکالت معلول را یادگیری هایناتوانی حرکتی -ادراکی پردازاننظریه

 طریق از نیست قادر فرد آن در که دانندمی مرکزی اعصاب سیستم و مغز کارکرد در اختالل

 پاسخ و کرده تلفیق خود پیشین اطالعات با را هاآن که کند دریافت را اطالعات بینایی حس

 اختالالت که اندداده نشان نیز هاپژوهش (. ,.2013Nazari, et al) دهد ارائه را مناسبی حرکتی

 ،پیشانی لوب حرکتی و حسی ناحیة در نقایصی ویژهبه بیولوژیکی ساختار با یادگیری

 عوامل ،طرفی غلبة تحقق عدم نوع از نقایصی همچنین و مخچه فرونتال، پرة ،هیپوکامپ

 هاینظریه اساس بر همچنین (. ,2013Afrouz) است ارتباط در فرد زندگی محیط و خانوادگی

 و دارند تأکید مغز بیشتر هرچه تکامل در حرکتی یادگیری اهمیت بر...  همچون موجود

 مغز حرکتی منطقة عملکرد ناکافی رشد اثر در یادگیری ناتوانی دارای افراد مشکالت معتقدند

                                                 
1. Learning disabilities 

2. Samuel Kirk 

3. Dyslexia 

4. Dysgraphia 

5. Dyscalculia 
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 ،3گتمن ،2کپارت ،1گزل رشد روانشناسان راستا، این در (.Sadati Firoozabadi, 2012) است

 رشد اصلی ابزار حرکت و بازی که کنندمی بیان گاالهو و 6کوگلر ،5بارش ،4دالکاتو و دومان

 به بنابراین ؛( ,1992Frost) است حرکتی - ادراکی هایتوانایی و خالقیت مسئله، حل زبان،

 کارایی ظهور از پس و دارند یادگیری در مهمی بسیار نقش حرکتی فرایندهای رسدمی نظر

 ،حرکتی فرایند در اختاللی هرگونه چراکه ؛کندمی رشد نیز ادراکی سیستم ،حرکتی سیستم

 در مشکل و نارسایی بروز سبب و دهدمی قرار تأثیر تحت را یادگیری درنتیجه و ادراکی سیستم

 و بوده یکدیگر الزمه حرکت و ادراک (. ,2018Sadati Firoozabadi) شودمی یادگیری

 و حرکت هرچه. است بالعکس و ادراکی هایمهارت کسب مستلزم حرکتی هایمهارت کسب

 رشد و حرکتی – ادراکی یکپارچگی فرصت باشد، بیشتر کودک ادراکی یادگیری تجارب

 ,.Goodway, et al) شودمی بیشتر حرکتی مختلف هایموقعیت به پذیرانعطاف پاسخ یک

 -روانی یادگیری هایحیطه در فرد کارآمد و مؤثر عملکرد برای حرکتی هایتوانایی (.2019

 نظر به (. ,1993Bushnell, & Boudreau) است ضروری بسیار عاطفی و شناختی -حرکتی

 ترضعیف دوطرفه هماهنگی مهارت در یادگیری اختالل به مبتال کودکان کلی عملکرد رسدمی

 حرکتی، کورتکس دوطرفه حرکات کنندهکنترل کهازآنجایی. باشد مبتال غیر کودکان از

 ارتباط) پیشانی لوب و ایقاعده هایعقده نقش به توجه با و هستند ایقاعده هایعقده و مخچه

 تقویت و تصحیح طریق از توانمی رسدمی نظر به یادگیری، در( حرکتی قشر با آن نزدیک

 مرکزی اعصاب سیستم در یادشده مناطق کلی عملکرد بهبود به منجر که حرکتی هایمهارت

 ,.Siminghalam, et al) کرد کمک خاص یادگیری اختالل دارای آموزان دانش به ،شوندمی

2016.) 

                                                 
1. Gesell, A. 

2. Kephart 

3. Getman 

4. Doman & Delacato 

5. Barsch 

6. Kugler 
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 یداریشن و یداریحافظه د یتتقو یطهفقط در ح یادگیریاختالالت  یبخشتوانمراکز  اکثر

 ینافل هستند. اغمراکز  ینبه علت نبودن فضا در ا یدرمانحرکتکودکان فعال هستند و از  ینا

 یاخانوادهکه کمتر  گیرندیمکودکان در منزل در نظر  ینا یرا برا هاییینتمر معموالًمراکز، 

 یکاست و یفعال یشاختالل با اختالل ب ینا ینکهبه ا با توجهانجام آن را با کودک دارد.  ییتوانا

 ،نشود داده نشود و درمان اعمال یصو درست تشخ موقعبهدارد، چنانکه  یتوجه همبود

بروز  یکودکان حت ینا یباال وجوشجنب علت. به انجامدیم یلترک تحص به مرورزمانبه

ر خانواده را به خط یستیدر کل بهز و است متصورخانواده  یبرا یو مشکالت یبزهکار

 مسائل ینب معیوب چرخه یک کودکان، این و خانواده یستیبهز یدند آسیب. با اندازدیم

روانشناسان و  ن،میا این در. شودیم مشکالت یدموجب تشد که شودیم ایجاد فرزند و خانواده

 را یمتنوع یهاندرما یادگیریبا اختالل  کودکان به مربوطدرمان مشکالت  یبرا پزشکانروان

 یداریشن – یدارید یهاحافظه یتو تقو آموزشبا  توأم یکه شامل دارودرمان اندکرده مطرح

مغز و  یتبرنامه منظم منطبق با تقو یک فقدانعلت  به. شودیم توجهتمرکز و  یشو افزا

 ادراک یتتقو یدتأکبا  مخصوصاً یدرمانحرکت پروتکل یک یطراح ی،اعصاب مرکز

طرح شد که م سؤال یندر مطالعه حاضر ا بنابراین؛ رسیدیم نظربه  ضروری یحرکت – یدارید

 یادگیریل اختال یدانش آموزان دارا یحرکت – یداریادراک د یبر خطاها یدرمانحرکت یاآ

 خاص در مدارس شهر تهران مؤثر است؟

 پژوهش پیشینه

 یدرمانرکتح برنامه یو اثربخش یطراح»با عنوان  یا( در مطالعه2018) یروزآبادیف یسادات

 یآموز دارادانش 30 یورکه بر  «یادگیری یآموزان با ناتوانبر مشکالت خواندن در دانش

د، نشان داد ش انجام یرازشهر ش یادگیریبه مراکز مشکالت  کنندهمراجعه یادگیریاختالل 

 شده یادگیری یآموزان با ناتوانمنجر به بهبود مشکالت خواندن در دانش یدرمانحرکتبرنامه 

 (.Sadati Firoozabadi, 2018) است
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در بهبود  درمانییبازقش ن» عنوان با ایمطالعه در( 2018) پیرزادی و بیگیاسماعیلمحمد  

مختلف رشد کودکان با  یهابر جنبه درمانییباز «یژهو یادگیریمشکالت کودکان با اختالل 

 درمانییبازاز  توانندیم ینمثبت دارد و درمانگران، معلمان و والد یرتأث یژهو یادگیریاختالل 

 دگیرییاالل کمک به کودکان با اخت یاثربخش برا یِو آموزش یدرمان یکردرو یک عنوانبه

 (.Mohammad Esmaeilbeygi, & Pirzadi,  2018) استفاده کنند یژهو

 یو تناسب بدن یبر تبحر حرکت یبدن یتمداخله فعال یرتأث» عنوان با( 2017و همکاران ) پن

در کودکان مبتال به  یحرکت یهامهارت یاجرا یشاز افزا یحاک «1ای دی اچ دی در کودکان

 Pan, etبـود ) یدسـت یهامهارتتعـادل و  ینیپـس از برنامه تمر ای دی اچ دی اختالل

al.2017.) 

 یحرکت -یادراک یهامهارت یبررس»با عنوان  یا( در مطالعه2016قلم و همکاران ) یمینس

اله مبتال به س 9 یال 7 آموزدانش 76 روی بر که «خاص یادگیریمبتال به اختالل  در کودکان

دند شهر سمنان انجام شد، نشان دا یدر مدارس عاد یلمشغول به تحص و یادگیریاختالل 

از  تریفدوطرفه ضع یهماهنگ یدر مهارت حرکت یادگیریکودکان مبتال به اختالالت 

 (Siminghalam, et al.2016) کنندیمبتال عمل م یرکودکان غ

 -یادراک یآموزش مهارت ها یرتاث» عنوان با ایمطالعه در( 2014) اکدامنپ و پور یلاسماع

 30 یکه بر رو «یادگیریاختالل  یسوم دارا یهدانش آموزان دختر پا یجانیهوش ه بر حرکتی

 یحرکت -یادراک یهامهارت با و یادگیریاختالل  یدارا ییسوم ابتدا یهدختر پا آموزدانش

و  یجانیباعث بهبود هوش ه یحرکت - یادراک یهامهارتشد، نشان دادند آموزش  انجام یینپا

 Samailpour) شودیم یادگیریاختالل  یسوم دارا یهآن در دانش آموزان دختر پا یهامؤلفه

& Pakdaman, 2014) 

                                                 
1. ADHD 

https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86
https://elmnet.ir/article/20626109-61671/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C?elm_num=2
https://elmnet.ir/article/20626109-61671/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C--%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C?elm_num=2
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 یعروق یرد قلبحرکت و عملک ینارتباط ب» عنوان با ایمطالعه در( 2014) همکاران و هاپاال 

با ضعف در  یفضع یکه مهارت حرکت کردند یانب «کودکان یآموزش یهامهارتبا 

 یتبر اهم هاآن. شودیم یدهد یشترارتباط در پسران ب ینمرتبط است که ا یآموزش یهامهارت

 یهامهارتبهبود  منظوربهو مداخله در جهت رفع آن  یضعف حرکت زودهنگام یصتشخ

 (.Haapala, et al, 2014) کردند یدتأکدر سال اول مدرسه  یلیتحص

 بر منتخب حرکتی -ینامه ادراکبر یک یرتاث» عنوان با ایمطالعه در( 2012) درچه یمانیسل

کودک مبتال  30 یکه بر رو «ابتدایی دوره آموزان دانش ریاضی یادگیری اختالل

شهر اصفهان انجام شد،  یادگیری اختالل سال از مراکز 11تا  8 یاضیر یادگیری اختالل به

حوزه  یاضی،ر یادگیری یاساس یممنظم بر حوزه مفاه یحرکت – ینشان دادند برنامه ادراک

مثبت  تأثیر یو کارکرد حافظه عدد یاضیر یادگیریعملکرد کل  یاضی،ر یادگیری یکاربرد

 (.Soleimani Darcheh, 2012دارد ) یو معنادار

آموزش حرکات ورزش  یاثربخش» با عنوان یا( در مطالعه2012) همکاران و عابدی

 ییبا اختالل نارسا دبستانییشپپسر  آموزاندانش یداریو شن یداریتوجه د یزانبر م یروبیکا

نفر انجام شد،  30به حجم  یانمونه یکه بر رو «1388-1389شهر اصفهان  یفعال یشتوجه/ ب

ا بکودکان  یداریو شن یداریبر بهبود توجه د یروبیکنشان دادند آموزش حرکات ورزش ا

 (.Abedi, et al, 2012است )مؤثر  یفعال یشتوجه/ ب ییاختالل نارسا

 یکبا شِن بر تحر درمانییباز یاثربخش یینبا هدف تع یامطالعه( در 2010) همکاران و لو

بر  دبستانییشپدوره  ینیتمر یهابرنامهکه اثر  یدندرس یجهنت ینبه ا یسمکودکان اوت یتخالق

 ادار استمعن یسماختالل اوت یکودکان دارا یحرکت یو رشد روان هامهارتو بهبود  یشافزا

(Lu,. et al, 2010). 

 

 

https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%86%D9%87
https://elmnet.ir/article/10574408-32721/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C---%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C?elm_num=6
https://elmnet.ir/article/10574408-32721/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C---%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C?elm_num=6
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 پژوهشروش 
 یماناطالعات و برنامه در یگردآور یوهو از نظر ش یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

و  آزمونیشپطرح  یکبا گروه گواه و در چهارچوب  یشیآزما نیمهپژوهش  یکدر قالب 

شامل  یقتحق یندر ا یآمار جامعه. گرفتصورت  گواهو  یشدو گروه آزما یبرا آزمونپس

 الس در تهران شهر ساکن خاص یادگیری اختالالت با دبستان دوم پسرآموزان  دانش یهکل

و  هدفمند یریگنهنمو روشبه  ابتداکه  بود آموزدانش 30شامل  موردمطالعه. نمونه بودند 1398

 یالت غربالگرو آزمون بندرگشت DSM-5 یصتشخ یهامالکمدرسه،  یهابر اساس گزارش

 10از  یش( و ب43/4) ینیانگباالتر از م یارانحراف مع 2که  یآموزاندانش کهیطوربهشدند. 

 سپسدر آزمون بندرگشتالت داشتند، انتخاب شدند.  یحرکت – یداریادراک د یخطا

گشتالت بندر آزمون نمره. شدند جایگزینو گواه  یشیآزمادر دو گروه  یتصادف صورتبه

 سه ایهفته) اییقهدق 90جلسه  12 در یشآزما گروهشد.  نظر گرفتهدر  آزمونیشپ عنوانبه

بود،  شدهیراحط و تنظیمتکواندو  یاستفاده از ورزش رزم باکه  یدرمانحرکت( برنامه جلسه

 از سپهفته  یک. کردینم یافتدر یگروه گواه برنامه خاص ،مدت ینشرکت کردند. در ا

و هم  یشز گروه آزماات( هم بندرگشتال یحرکت – یداریآزمون )آزمون دپس مداخله، اتمام

 از گروه گواه گرفته شد.

رنگ  یدکارت سف 9آزمون مرکب از  اینبندرگشتالت:  یحرکت – یدارید آزمون

موجود  رنگیاهس یطرح هندس یکهر کارت  یاست که رو متریسانت 10×15 یهادر اندازه

 یگذاشته و از و یآزمودن یارمجزا در اخت طوربهآزمون، هر کارت  ینا یاجرا یاست. برا

کند. آزمون  یمبدون خط ترس A4برگ کاغذ  یکآن را در  یرو یهاطرح شودیخواسته م

 وجود زمانی محدودیت و اجرا کرد یانفراد یاو  یگروه صورتبه توانیبندر گشتالت را م

 این در .یدهر کارت نما یمآزاد است زمان دلخواه را صرف ترس یآزمودن بنابراین ندارد؛

استفاده شد.  یگذارنمره ی( براKoppitz, 1975) یتزکوپ یتحول یگذارنمره یستمس از پژوهش

 1963که در سال  رودیمآزمون به شمار  ینا یبرا یگذارنظام نمره ینترمعروف یستم،س ینا
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 یتزکوپ یتحول یگذارنمره یستم. سگرفت قرار تجدیدنظر مورد 1975 سال در و شد فراهم

آزمون با روش آزمون مجدد با فواصل  ینا یایی. پارودمی کار به سال 11 تا 5 کودکان برای

 یننمره گذاران ا ینب یاییپا .به دست آمد 90/0تا  50/0ماه( از  8روز تا  یکمتفاوت )از  یزمان

 همبستگی یی،روا یینتع برای(. Koppitz, 1975است ) شدهگزارش 99/0تا  77/0از  یزآزمون ن

 یهمبستگ یبکه ضرا گرفتقرار  موردمطالعه یهوش یهاآزمون یرآزمون بندرگشتالت با سا

 (.Azimi, 1996) داشت قرار 60/0 تا 19/0 دامنه در مختلفتوسط پژوهشگران  شدهگزارش

 با استفاده)آنکوا(  یریمتغ یک یانسکووار یلتحلبا استفاده از آزمون  هاداده وتحلیلیهتجز

 قرار گرفت. یموردبررس 1اس پی اس اس افزاراز نرم

 تحقیق هاییافته
، معیارانحراف  ،یانگینم یآمار یهاشاخص به ابتدا ،پژوهش یهاداده یلتحل منظوربه

 آزمونپسو  آزمونیشپو گواه در مراحل  یشآزماحداقل نمره و حداکثر نمره در دو گروه 

 .شدپرداخته 

 حرکتی-یدارید ادراک خطاهای( n1=n2=15) آزمونپس -آزمونپیش مرحله دو در گواه گروه .1 جدول 

 نمره حداکثر نمره حداقل اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 شکل فیتحر یخطا
 5 3 676/0 20/4 آزمونشیپ

 5 3 640/0 87/3 آزمونپس

 اجزاء ادرستن بیترک یخطا
 4 2 458/0 07/3 آزمونشیپ

 4 2 594/0 73/2 آزمونپس

 تداوم یخطا
 3 1 594/0 27/2 آزمونشیپ

 2 1 704/0 93/1 آزمونپس

 چرخش یخطا
 1 2 458/0 27/1 آزمونشیپ

 0 2 535/0 1 آزمونپس

                                                 
1. SPSS 22 
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راک اد خطاهای متغیرو انحراف استاندارد  یانگینم 1 شماره جدول در مندرج اطالعات

. دهدیم شانن راگروه گواه  یبرا آزمونپسو  آزمونیشپدر مراحل  یحرکت – یدارید

نمرات  ینب فاوتت ی،حرکت – یداریادراک د یاست در همه خطاها مشاهدهقابلکه  طورهمان

 .است یجزئ آزمونپسو  آزمونیشپدر مراحل 

- دیداری ادراک خطاهای( n1=n2=15) آزمونپس -آزمونپیش مرحله دو در آزمایش گروه. 2 جدول

 حرکتی

 نمره حداکثر نمره حداقل اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 شکل فیتحر یخطا
 5 3 704/0 07/4 آزمونشیپ

 2 1 352/0 87/1 آزمونپس

 اجزاء نادرست بیترک یخطا
 4 2 594/0 93/2 آزمونشیپ

 2 1 516/0 47/1 آزمونپس

 تداوم یخطا
 4 2 516/0 87/2 آزمونشیپ

 2 0 640/0 47/1 آزمونپس

 چرخش یخطا
 0 2 594/0 93/0 آزمونشیپ

 0 1 458/0 27/0  آزمونپس

راک اد خطاهای متغیرو انحراف استاندارد  یانگینم 2شماره  جدول در مندرج اطالعات

. دهدیم نشان را یشگروه آزما یبرا آزمونپسو  آزمونیشپدر مراحل  یحرکت – یدارید

 تفاوت ی،حرکت – ییدارادراک د یخطاها یشتردر ب یباً تقر ،است مشاهدهقابلکه  یطورهمان

 .است زیاد آزمونپسو  آزمونیشپنمرات در مراحل  ینب

. دشاستفاده  متغیری یک یانسکووار یلاز تحل ،پژوهش یهفرضبخش جهت آزمون  یندر ا

 هایانسارو یو همسان یونرگرس خطیبشبودن  یکسان یر،متغ یعنرمال بودن توز یاز بررس پس

نشان  3جدول شماره  درحاصل  یجکه نتا شد انجام یانسکووار یلتحل لوین، آزمون طریق از

 .اندشدهداده 
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 یحرکت – یدارید ادراک یخطاها یزاندر کاهش م یدرمانحرکت پژوهش: یهفرض

 دارد. یرتأثمدارس شهر تهران  خاص یادگیری اختالل دارایآموزان  دانش

 متغیر در هامیانگین تفاوت معناداری بررسی برای متغیری یک کواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه .3 جدول

 حرکتی – دیداری ادراک خطاهای

 راتییتغ منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F تایا بیضر یمعنادار سطح 

 388/0 008/0 179/8 706/4 1 706/4 یحرکت-یدارید ادراک یخطاها

 489/0 042/0 553/4 620/2 1 620/2 اثر درمان

    575/0 26 959/14 خطا

( =P ،553/4F=05/0، اثر گروه در سطح )3 شمارهاز جدول  آمدهدستبهطبق اطالعات 

واقع  ییدأتپژوهش مورد  یهشده است و فرض داریمعن یحرکت – یداریادراک د یخطاها متغیر

 .شد

 یریگجهینتبحث و 
 دانش یتحرک -یدارید یبر خطاها یدرمانحرکت اثربخشی یپژوهش حاضر بررس هدف

از  کیحاپژوهش  این نتایجبود.  تهران شهر مدارس درخاص  یادگیریاختالل  یدارا آموزان

 زمایشآ گروهدر یحرکت – یداریادراک د یخطاها یزانکاش م بر یدرمانحرکت یاثربخش

در  یدرمانحرکتپس از مداخله  یشگروه آزما آزمونپسدر  یمعنادار یشافزا یرابود، ز

 شد. یجادبا گروه کنترل ا یسهمقا

گذشته،  یقاتاز پژوهش حاضر، در تقابل با تحق آمدهدستبه هاییافته یجنتا تبیین در

ورزش  حرکاتآموزش  که ند(، در پژوهش نشان داد ,2012Abedi, et al) همکاران و یعابد

 مؤثر ییی ای دی اچ دنارسابا اختالل  کودکان یداریشنو  یداریدبر بهبود توجه  یروبیکا

نشان داد  خود مطالعه( در  ,2018Sadati Firoozabadi) یروزآبادیف یسادات ین. همچناست
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شد.  یادگیری یآموزان با ناتوانمنجر به بهبود مشکالت خواندن در دانش یدرمانحرکتبرنامه 

با ضعف  یفضع یکه مهارت حرکت کردند یان( ب ,2014Haapala,. et al) همکاران و هاپاال

 پیرزادی و بیگیمحمداسماعیل یقاتتحق یجنتا همچنینمرتبط است.  یآموزش یهامهارتدر 

 یلاسماع ،(2016قلم و همکاران ) یمین(، س2017و همکاران ) پن(، 2018)

 یقتحق ینا یجنتا با( 2012) همکاران و عابدی و( 2012) درچه یمانیسل (،2014) اکدامنپ و پور

Pan, et al, 2018  beygi, & Pirzadi,Mohammad Esmaeil ;دارد ) یهمسو و همخوان

Abedi, et al,  ;2012; Soleimani Darcheh, 2014Samailpour & Pakdaman,  ;2017

2012). 
 ی،دوران کودک یهاول یهاسالگفت که در  توانیم ،شدهانجام یهاپژوهش ینیبازب در

حواس و حرکت جهان  یقاست که نوزاد از طر یـ حرکت یحس مرحله ،مرحله رشد یناول

عمل  یا شود،یعمل کسب م یقدانش نوزاد از طر یاژهنظر پ بر طبق. شناسدیاطراف را م

 تریناصلی فعالیت، هایوارهطرح با همراه جسمانی عمل دوره این در و ذهنی عمل یا جسمانی

به رشد  مربوط شدهانجام یهاو پژوهش هایهنظر یطورکلبه. است جدید اطالعات کسب منبع

. کودکان گذرندیکه کودکان از آغاز تا بلوغ، از مراحل مختلف رشد م دهدیکودک نشان م

و راه  یدنرفتن، خز خیزینهبا لمس کردن، چنگ زدن و گرفتن، رها کردن، حفظ توازن، س

 یـ لمس یو عضالن یی. هرچند حس شنواکنندیم یشرفتپ یمرحله ادراک یسوبه یجتدربهرفتن 

مرحله، معموالً رشد  یندر ا یادگیری یواسطه اصل امادارد؛  ینقش مهم یدر مرحله ادراک یزن

و ارتقاء کودک به سطح  یشرفتو اساس پ یهاست. هر دو مرحله فوق پا یو حرکت یادراک

 یـ حرکت یادراک یاتو استوار از تجرب یغن ینهزم یککودکان از  یاست. برخوردار یشناخت

در  یدتأک یشتریناست. ب ییبسزا یتاهم یدارا ی،آموزش هاییادگیری یابر اییهپا عنوانبه

 یاتاست. ادراک به عمل یحرکت -یادراک هاییتفعال یرو یادگیریاختالالت  ینةزم

 یناییب یی،. ادراک، محرکات شنواشودیاحساس اطالق م یک یکشف معن یبرا یشناختروان

 یکه مشکالت ادراک ی. کودکانکندیم یرو تفس یرساختار و تعب یدارا ،یدهسازمانو المسه را 

https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%86%D9%87
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%86%D9%87
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دچار مشکل  یطشانمح یهامحرک یکردن معن یداو پ یرو تفس یرتعب یدارند معموالً برا

 تحول در مشکل وجود شود،می اطالق بدن جابجایی بهاصطالح حرکت  ازآنجاکه. شوندیم

 حرکتی هایمهارت به که گردد تکالیفی یادگیری در مشکالتی بروز باعث تواندمی حرکتی

 ضعیف را حرکات تواندمی مشکالت این. نیازمندند تعادل و چشم و دست هماهنگی ظریف،

 هماهنگی در ضعف باعث تواندمی یا و بگذارد منفی اثر هاماهیچه کنترل و استفاده روی کرده،

 طوربه آموزدانش ییکاراو  هامهارت یادگیری،اختالل  در. شود ادراکی و حرکتی عملکرد

روزمره  هاییتفعالو با  یلیتحص پیشرفتو با  است مورد انتظاراز سطح  تریینپا یامالحظهقابل

از نقص در  یامر ناش ین. اکندیم یجادهستند تداخل ا هامهارت ینا یریکارگبهکه مستلزم 

 یحرکت -یادراک پردازانیهنظر. است عصبیاختالالت  یاو  یحرکت -یحس یهادستگاه

 یحرکت -یدارید یصاز نقا یناش یادگیری هاییناتوان ٔ  ینهدرزمرا  یگوناگون هاییهفرض

 یگ،فراست یانشانک و مار یککو یلیاممانند و پردازانیهنظر یناز ا ی. گروهاندکردهمطرح 

 سیستم واز اختالل در کارکرد مغز  یرا معلول مشکالت ادراک ناش یادگیریاختالالت 

از  یسیرونو یعدم توانائ ی،هندس یهاطرحکردن  یکپ یو عدم توانائ دانندیم یاعصاب مرکز

شباهت دارند،  یکدیگررا که از نظر شکل به  یحروف یانو عدم درک تفاوت م یاهستخته

 یفراوان طوربه یحرکت یها. ضعف در مهارتکنندیمذکر  ینقص ادراک یهاشاخص عنوانبه

 یخود بر مسائل نوبهبهضعف  یناست. ا شدهیدهدخاص  یادگیریبا اختالل  آموزان دانشدر 

اثرات نامطلوب  هاآن یستیو بهز یمهارت اجتماع شناختی، عملکردهمچون توجه و تمرکز، 

افراد با آن  ینکه ا ییهاکودکان در درمان مشکل ینا یازمندین یشترینب بنابراینگذاشته است؛ 

راستا  ینبا کودک کار شود در ا زمانهم طوربه ینهزم سه یناست که در ا ینا شوندیروبرو م

و  یبرنامه کوچک ی،حرکت یها)مهارت یازسه ن ینا یپژوهش حاضر در راستا یبرنامه درمان

برنامه  ین. اثر ایدگرد طراحی و تنظیمتکواندو  یرزم ی( و در قالب رشته ورزشیحرکت یتوال

 شدخاص  یادگیریبا اختالل  آموزان دانش حرکتی– یداریادراک د یکاهش خطاها اعثب

 یداری،دقت، حافظه د ٔ  ینهدرزم) آموزاندانش  یکتهکاهش اختالل د موجب آن یجهنت که
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 یسی،نو ینهقر یداری،د یحافظه توال یداری،د یزتم یداری،شن یتحساس یداری،حافظه شن

 -یداریادراک د یتتقو یهاروش یبترت ین. بدگردید نیز( ترکیبی و آموزشی ،یسینووارونه

 یشنهادپ و ییدتأخاص مورد  یادگیریکاهش اختالل  یبرا هکارهاییرا عنوانبه یحرکت

 .شودیم
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