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Extended Abstract

1. Introduction

n developmental coordination disorder, 
learning and performing coordinated mo-

tor skills are significantly lower than expected based on a 
person's chronological age and the opportunities available 
to learn and apply the skill [3]. An appropriate level of 

performance in performing motor tasks compared to the 
normal growth of their peers; They need more time and 
opportunity [5].The onset of the disorder occurs in early 
childhood, which varies depending on the age of the indi-
vidual when the child enters school [6]. was done on chil-
dren's movement problems. The results showed that chil-
dren with movement problems have less mobility than 
normal children during the fun bell with low movement 
behaviors and are more interested in fixed and immobile 
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Background and Aims Developmental coordination disorder is one of the most obvious deficiencies in 
the development of motor skills in primary school children. The aim of this study was to investigate the 
effect of perceptual skills program on improving motor problems in children with developmental coordi-
nation disorders in elementary students. 
Methods The research was quasi-experimental with a pretest-posttest design. The statistical population 
includes all students (age range 7-9 years) in the city of Mashhad who had referred to rehabilitation 
centers in this city in 1396 and their number was 40 people. After identifying students with develop-
mental coordination disorder, 20 of them were randomly selected to receive training and trained for 16 
sessions of 30 minutes. The instruments used in the study were Developmental Coordination Disorder 
Questionnaire Version 7 for Parents (DCDQ-7), Wechsler Intelligence Test for Children (short form) and 
Broninex-Ozertsky Motor Skills Test.
Results Analysis of statistical results showed that reconstruction of perceptual skills had a significant 
effect on the growth of perceptual-motor macro performance (P<0.001, F= 51.25 ) perceptual-motor 
equilibrium performance (P<0.001, F= 25.11). And fine motor perceptual function( P<0.001, F= 42.32) 
in children with developmental coordination disorder, and the results of the study indicate a significant 
effect of perceptual exercises on motor skills of subjects in the experimental group compared to the 
group. It was control.
Conclusion The present study showed that perceptual skills training can have useful and significant applica-
tions for improving motor problems in children with developmental coordination disorders and can pro-
vide various and valuable services for assessment, educational methods and treatment of these children.
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games. Motor and coordination problems are the main 
features of children with developmental coordination dis-
orders, while an intervention program in the early years 
is both cheaper and more effective than treatment in later 
years and can help these children in Help for progress [7].

Werner Perceptual-Motor Reconstruction Program, giv-
en that it has a comprehensive assessment of motor skills 
- large and delicate, and is a task that activates both sides 
of the nervous system that is involved in the balance and 
movement of children with DCD and at the same time 
in Several subsystems are recognizable. The functional 
processes of the nervous system operate on the basis of 
information provided by subsystems and ultimately lead 
to skillful and purposeful action. Any deficiency in one 
of the subsystems or processes leads to motor weakness 
in the child with DCD. The Werner-Rhythm Cognitive-
Motor Reconstruction Program has the advantage over 
other training programs used in other studies that it per-
forms a comprehensive assessment and understands all 
the constructive subsystems in a motor skill that includes 
a sense of motion. It has vision, balance and posture con-
trol, memory and attention, motor executive system, mo-
tor readiness processes, perceptual feedback process, au-
tomatic control and learning process. So far, no research 
has been found in Iran that has used this tool to assess mo-
tor skills in children with DCD. This is while the selected 
training program of perceptual-motor reconstruction has 
been able to provide suitable conditions and environ-
ment, as well as creating motivational factors including 
play, pleasure and creativity for the child on the one hand 
and the variety of exercises in each training session on 
the other hand. Help strengthen this core skill. Convenient 
training, cost savings, no need for a lot of equipment and 
facilities, as well as easy implementation by children are 
the benefits of perceptual-motor reconstruction exercises.

2. Methods 

This research was quasi-experimental study with a pre-
test-posttest design with a control group. Population, sam-
ple, sampling method: The statistical population includes 
all students (age range 7-9 years) in the city of Mashhad 
who in 1396 had referred to rehabilitation centers in this 
city and their number was 40 people. The sample was 
considered equal to the community and 40 people. These 
children with symptoms such as cycling, running, jump-
ing, painting, abnormal and clumsy walking or problems 
in the field of education, etc., referred to the clinic (mostly 
at school and on the advice of teachers and sports instruc-
tors) and on Based on the fourth diagnostic and statistical 
guide for mental disorders, the basic motor ability test, 
the college neuropsychological and personality question-

naire and the Raven IQ test were used to diagnose devel-
opmental coordination disorder. Then, using the DCDQ 
questionnaire of parents, children who obtain the required 
score from the DCD-Q7 questionnaire of parental form 
(70-74), to confirm the diagnosis and ensure the existence 
of developmental coordination disorder, by the researcher 
using the Ozertsky motor proficiency test. Wechsler intel-
ligence test was evaluated and used by a specialist psychi-
atrist for final confirmation. After random selection and 
distribution of children, developmental coordination dis-
order in two experimental groups (Werner Cognitive Re-
construction Program) and control of 20 people each was 
performed in the pre-test stage. Then, the experimental 
group practiced the perceptual skills reconstruction pro-
gram for 8 weeks and 2 sessions per week, each session 
lasting 30 minutes. The control group did not receive any 
skills training programs and participated in routine school 
programs but did not receive any skills training.

3. Results

 Analysis of statistical results showed that reconstruction 
of perceptual skills had a significant effect on the growth of 
perceptual-motor macro performance (P<0.001,F=25.25) 
perceptual-motor equilibrium performance (P<0.001, 
F=25.11). And fine motor perceptual function( P<0.001, 
F=42.32 ) in children with developmental coordination 
disorder, and the results of the study indicate a significant 
effect of perceptual exercises on motor skills of subjects 
in the experimental group compared to the group. 

4. Discussion and Conclusion

The aim of this study was to determine the effect of per-
ceptual skills rehabilitation program on motor problems 
in students with developmental coordination disorders 
and the results showed that perceptual skills rehabilita-
tion program was effective on large, fine, perceptual and 
motor performance variables. The results were consistent 
with numerous studies that have shown the effectiveness 
of perceptual motor skills in reducing motor problems in 
children with developmental coordination disorders [13, 
20]. Motor experiences in various perceptual-motor fields 
increase their ability in motor disabilities. In a study con-
ducted by Remo, Dorty, Asdar [21], they examined the ef-
fect of education and play on balance and balance-related 
skills in children with poor motor function. It is weak. In 
recent years, this disorder has attracted the attention of 
many specialists, physicians, psychologists, therapists, 
pediatricians, and motor behavior, which is probably due 
to the secondary consequences of this dysfunction [22]. 
Since the physical, intellectual and cognitive development 
of the child has the highest speed in primary school ages, 
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the ability of extraordinary children to correct and the 
child's motor experiences at these ages will be the basis 
of his future knowledge [36]. Perception and movement 
are interrelated and act as a unit. Therefore, the purpose of 
this study is to develop skills to enhance motor problems 
and create an environment rich in perceptual stimuli that 
improve motor function in students with developmental 
coordination disorder.
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مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامه مهارت های ادراکی بر بهبود مشکالت حرکتی دانش آموزان با اختالل هماهنگی رشد

زمینه و هدف اختالل هماهنگی رشدی یکی از نارسایی های بارز در زمینه رشد مهارت های حرکتی در کودکان سنین دبستان است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه مهارت های ادراکی بر بهبود مشکالت حرکتی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی دانش آموزان 

ابتدایی انجام شد.
مواد و روش ها پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان )دامنه سنی 
7-9 سال( در شهر مشهد هستند که در سال 1396 به مراکز توان بخشی در این شهر مراجعه کرده بودند و تعداد آن ها 40 نفر بود. پس 
از شناسایی دانش آموزان با اختالل هماهنگی رشدی، 20 نفر از آن ها به طور تصادفی ساده برای دریافت آموزش انتخاب شدند و به مدت 
DCDQ-( 16جلسه 30 دقیقه ای آموزش دیدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه اختالل هماهنگی رشدی نسخه 7 ویژه والدین

7(، آزمون هوش وکسلر کودکان )فرم کوتاه( و آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی بود.
یافته ها تجزیه و تحلیل نتایج آماری نشان داد که بازسازی مهارت های ادراکی تأثیر معناداری بر رشد عملکرد درشت ادراکی حرکتی 
 ،  P <0/001 ) ادراکی حرکتی و عملکرد ظریف   )F =25 /11 ،  P<0/ 001 ( ادراکی حرکتی  تعادلی  ، عملکرد   )F =51/25 ،  P <0/001(
F=42/32( در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی دارد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر معنادار تمرینات ادراکی بر مهارت های 

حرکتی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.
نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت های ادراکی می تواند برای بهبود مشکالت حرکتی در کودکان با اختالل هماهنگی 
رشدی کاربردهای مفید و قابل توجهی داشته باشد و بتواند خدمات گوناگون و ارزشمندی را برای ارزیابی، شیوه های آموزشی و درمان 

این کودکان ارائه دهد

کلیدواژه ها: 
اختالل هماهنگی 
رشدی، مشکالت 

حرکتی، مهارت های 
ادراکی
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مقدمه

مهارت های  و  بشر  زندگی  مهم  جنبه های  از  یکی  حرکت 
حرکتی کودکان در سن مدرسه حائز اهمیت است. طی فرایند 
رشد حرکتی، کودکان الگوهای حرکتی و مهارت های حرکتی را 
فرامی گیرند، اما گاهی عواملی باعث ایجاد مشکالتی در این فرایند 
رشد می شوند و کودک دچار اختالالتی می شود که مهارت های 
حرکتی درشت، ظریف و هماهنگی حرکتی را درگیر می کند ]1[. 
یکی از شایع ترین اختالل های رشدی1 که مهارت های حرکتی 
درشت2، مهارت های حرکتی ظریف3و هماهنگی حرکتی را درگیر 

1.Developmental disor
 2. Gross motor
3. Fine motor

می کند اختالل هماهنگی رشدی4 است. اختالل هماهنگی رشد 
به   توضیح مشکالتی در زمینه رشد مهارت های حرکتی  برای 
کار می رود که در ابتدای کودکی به صورت مشکلی در زمینه 
به هماهنگی حرکتی  نیاز  یا داشتن مهارت هایی که  یادگیری 
دارند آشکار می شود ]2 [. در اختالل هماهنگی رشد، یادگیری و 
انجام دادن مهارت های حرکتی هماهنگ، بر اساس سن تقویمی 
به کارگیری  و  یادگیری مهارت  برای  فرد و فرصت های موجود 
آن، به میزان چشمگیری کمتر از حد انتظار است ]3[ بنابراین 
این کودکان برای رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد، در انجام 
وظایف حرکتی در مقایسه با رشد معمولی همساالن خود، به 

4. Developmental coordination disorder
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فرصت و زمان بیشتری نیاز دارند ]4[. کودکان و نوجوانان دارای 
اختالل هماهنگی رشدی در فعالیت هایی که مستلزم پاسخ بدنی 
و  نوعی کم تحملی  و  نشان می دهند  بی میلی  است  و حرکتی 
ناکامی در آن ها مشاهده می شود ]5[. شروع این اختالل در اوایل 
کودکی رخ می دهد و بسته به سن فرد هنگامی که کودک وارد 
مدرسه می شود محدودیت های حرکتی متفاوتی را از خود نشان 

می دهد ]6[. 

در تحقیقی که توسط بایوتی و همکاران ]6[ روی مشکالت 
که  کودکانی  داد  نشان  نتایج  گرفت  انجام  کودکان  حرکتی 
مشکالت حرکتی دارند در طول زنگ تفریح با رفتارهای حرکتی 
کم، تحرک کمتری نسبت به کودکان عادی دارند و بیشتر به 
بازی های ثابت و بدون تحرک عالقه نشان می دهند. مشکالت 
اختالل  با  کودکان  اصلی  ویژگی های  از  هماهنگی  و  حرکتی 
برنامه مداخله ای در  اینکه یک  هماهنگی رشدی است. ضمن 
سال های ابتدایی نسبت به درمان در سال های بعدی، هم ارزان تر 
و هم مؤثرتر است و می تواند به این کودکان در جهت پیشرفت 
کمک کند ]7[. از دیدگاه سیستم های پویا، رشد حرکتی و رشد 
ادراکی به طور مجزا از یکدیگر عمل نمی کنند، بلکه آمیخته با هم 
هستند. بنابراین افراد برای تجربه کردن حرکت، ادراک می کنند 
و برای تجربه کردن ادراک، حرکت می کنند و هرچه حرکت و 
تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد، فرصت یکپارچگی 
انعطاف پذیر، به موقعیت های  ادراکی حرکتی و رشد یک پاسخ 
مختلف حرکتی بیشتر خواهد شد ]8[. مشکالت حرکتی ناشی 
زمینه های  به  را می توان  ادراکی حرکتی  مهارت های  اختالل  از 
مهارت های حرکتی درشت، ظریف، تعادل و توازن ادراکی حرکتی 

تقسیم کرد ]9[. 

شیربیگی در مطالعه خود نشان داد که آموزش مهارت های 
اختالل  با  بازپروری دانش آموزان  و  برای درمان  ادراکی حرکتی 
هماهنگی رشدی مفید است و این آموزش باعث بهبود عملکرد 
نوشتن )دستخط( آنان شده است ]10 [. مهارت های ادراکی که 
نتیجه رشد عصبی و تجارب یادگیری گذشته فرد هستند، معموالً 
با  تا حدودی قبل از ورود به مدرسه تکامل می یابند. کودکان 
این اختالل در طی سال های پیش دبستانی و ابتدایی مشکالتی 
داشتن  نگه  در  و  دارند  توپ  انداختن  یا  و  دوچرخه سواری  در 
مداد، ترسیم، انجام ورزش ها، بازی ها و استفاده از لباس های با 
دکمه و زیپ و دست نویسی ضعف داشته و دست و پاچلفتی 
هستند ]11[. در پژوهشی اسماعیل زاده و همکاران ]12[ تأثیر 
حرکت های منتخب ریتمیک بر هماهنگی، تعادل و کارکردهای 
حسی حرکتی کودکان دختر دارای اختالل هماهنگی رشدی را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که انجام این حرکات 
حسی حرکتی  کارکردهای  و  تعادل  هماهنگی،  بهبود  باعث 
این کودکان می شود. سلمان و همکاران ]13[ در پژوهشی به 
بررسی تأثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر قابلیت های حرکتی 

دانش آموزان ابتدایی با اختالل هماهنگی رشدی در شهر تهران 
پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد تمرین های ادراکی حرکتی 
هماهنگی  اختالل  با  دانش آموزان  مشکالت حرکتی  بهبود  در 
رشدی مؤثر است. برنامه بازسازی ادراکی حرکتی ورنر با توجه 
ظریف  و  حرکتی درشت  مهارت های  از  جامع  ارزیابی  اینکه  به 
دارد، به عنوان تکلیفی است که هر دو طرف سیستم عصبی که 
در تعادل و حرکت کودکان DCD نقش دارد را فعال می کند و 
هم زمان در چندین زیرسیستم قابل تشخیص است. فرایندهای 
عملکردی سیستم عصبی بر اساس اطالعات فراهم آمده به وسیله 
زیرسیستم ها عمل می کنند و در نهایت به عمل ماهرانه و هدفمند 
می انجامند. هر کمبود در یکی از زیرسیستم ها یا فرایندها، منجر 

به ضعف حرکتی در کودک مبتال به DCD می شود.

 برنامه بازسازی ادراکی حرکتی ورنر ریتی نسبت به برنامه های 
دیگر آموزشی که در پژوهش های دیگر استفاده شده است مزیتی 
دارد و آن این است که ارزیابی جامع انجام می دهد و تمام زیر 
سیستم های سازنده در یک مهارت حرکتی را که شامل حس 
حرکت، درک بینایی، تعادل و کنترل وضعیتی، حافظه و توجه، 
فرایند  حرکتی،  آمادگی  فرایند های  حرکتی،  اجرایی  سیستم 
تا  دارد.  را  یادگیری  فرایند  و  کنترل خودکار  ادراکی،  بازخورد 
کنون پژوهشی در ایران یافت نشده که از این ابزار برای ارزیابی 
استفاده کرده   DCD به مبتال  در کودکان  مهارت های حرکتی 
بازسازی  تمرینی منتخب  برنامه  این در حالی است که  باشد. 
محیط  و  شرایط  کردن  فراهم  با  است  توانسته  ادراکی حرکتی 
مناسب. همچنین با ایجاد عوامل انگیزشی شامل بازی، لذت و 
خالقیت برای کودک از یکسو و تنوع تمرین در هر جلسه تمرینی 
از سوی دیگر، به تقویت این مهارت بنیادی کمک کند. همچنین 
آموزش راحت، صرفه جویی در هزینه ها، عدم نیاز به تجهیزات و 
امکانات زیاد، همچنین اجرای آسان توسط کودکان از مزایای 

تمرینات بازسازی ادراکی حرکتی است ]14[. 

اختالل هماهنگی  دارای  از مشکالت حرکتی، کودکان  جدا 
رشدی دارای ادراک پایین از شایستگی، اضطراب و خودکارآمدی 
هستند که باعث بروز مشکالت روان شناختی و افت تحصیلی در 
با اختالل  بنابراین تشخیص کودکان  این کودکان خواهد شد. 
و  اجرایی  و  آموزشی  مناسب  تدابیر  و  راهبردها  ارائه  و  رشدی 
اختالالت  این  درمان  و  پیشگیری  برای  مناسب  بودجه بندی 
ضرورت خواهد داشت. با وجود شیوع باالی اختالل هماهنگی 
رشدی و گستره تأثیرگذاری آن و انتظار اثربخشی فعالیت های 
یکپارچگی ادراکی حرکتی، پژوهش چندانی در داخل کشور در 
این زمینه صورت نگرفته است و نتایج نیز در خصوص تأثیر این 
فعالیت ها گاه متناقض است. در این پژوهش، به بررسی تأثیر 
 DCD برنامه بازسازی ادراکی حرکتی بر مشکالت حرکتی کودکان

پرداخته شد. 
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مواد و روش ها

این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون 
با گروه کنترل بود. 

سنی 9-7  )دامنه  دانش آموزان  تمامی  شامل  آماری  جامعه 
سال( در شهر مشهد بود که در سال 1396 به مراکز توان بخشی 
در این شهر مراجعه کرده بودند و تعداد آن ها 40 نفر بود. نمونه 
برابر با جامعه و 40 نفر در نظر گرفته شد. این کودکان با داشتن 
کردن،  نقاشی  پریدن،  دویدن،  دوچرخه سواری،  مانند  عالئمی 
راه رفتن غیرطبیعی و ناشیانه یا مشکالتی در زمینه تحصیلی و 
غیره به کلینیک مراجعه کرده بودند )اکثراً در مدرسه و بر اساس 
توصیه معلمین و مربی ورزش( و بر اساس چهارمین راهنمای 
تشخیصی و آماری اختالالت روانی، آزمون توانایی حرکتی پایه، 
آزمون  و  کولیج  شخصیتی  و  عصب روان شناختی  پرسش نامه 
هوش ریون، تشخیص اختالل هماهنگی رشدی گرفتند. سپس 
با استفاده از پرسش نامه DCDQ والدین، کودکانی که نمره الزم 
را از پرسش نامه DCD-Q7 5 فرم والدین را کسب کردند )-74

70(، جهت تأیید تشخیص و کسب اطمینان از وجود اختالل 
هماهنگی رشدی، توسط محقق با استفاده از آزمون تبحر حرکتی 
اوزرتسکی و آزمون هوش وکسلر مورد ارزیابی قرارگرفتند و از نظر 

روان پزشک متخصص جهت تأیید نهایی استفاده شدند. 

کودکان با بهره هوشی پایین تر از 75 و امتیاز آزمون تبحر 
حرکتی برونیکز اوزرتسکی باالی صدک 15 و در صورت داشتن 
هرگونه ناتوانی یادگیری که ممکن بود عملکرد حرکتی آن ها را 
تحت تأثیر قرار دهد )ارزیابی های عصب شناختی قبلی مربوط 
به ADHD 6 و 7LD که توسط تیمی متخصص، متشکل از مربی 
اختالل یادگیری، روان شناس تربیتی و کاردرمانگر انجام شده بود( 
انتخاب نشدند. شرکت کنندگان  از نظر هوش بهر و سنی در دو 

گروه همسان شدند. 

انتخاب و توزیع تصادفی کودکان اختالل هماهنگی  از  پس 
رشدی در دو گروه آزمایش )برنامه بازسازی مهارت های ادراکی 
ورنر( و کنترل، هر یک به تعداد 20 نفر، مرحله پیش آزمون انجام 
شد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و 2 جلسه در هفته و 
هر جلسه 30 دقیقه به تمرین برنامه بازسازی مهارت های ادراکی 

پرداختند. 

گروه کنترل هیچ برنامه آموزش مهارتی را دریافت نکرده و 
در برنامه های مرسوم مدرسه شرکت کردند، ولی هیچ آموزش 
مهارتی ای دریافت نکردند. فعالیت های انجام شده عمدتاً شامل 
وسایل  و  نرده ها  از  شدن  آویزان  و  رفتن  باال  پریدن،  دویدن، 
بازی بود که از برنامه آموزشی ورنر ریتی )1984( استفاده شد. 

5. Developmental coordination disorders (DCD)
6. Disorder activity-Hyper Deficit Attent
7. Learning Disorder

ترکیبی  آن  در  است که  این  مداخله  این شیوه  ویژگی های  از 
شکل،  ادراک  فضایی،  آگاهی  تن آگاهی،  توازن،  تمرینات  از 
ادراک بینایی و ادراک شنیداری مورد توجه قرار گرفته است. 
در این زمینه صفوی و همکاران به بررسی اثر 12 هفته تمرین 
مهارت های حرکتی ظریف بر کارکردهای اجرایی حافظه کاری، 
حل مسئله و بازداری پاسخ در دانش آموزان ابتدایی با اختالل 
بر  تأکید  با  ظریف  مهارت های  تمرین  پرداختند.  یادگیری 
مهارت های هماهنگی بینایی حرکتی و یکپارچگی بینایی فضایی 
مطابق با بسته تمرینی ورنر ریتی )1984( طراحی شده بود ]14[. 
برنامه آموزشی ورنر ریتی )1984( بارها در پژوهش های زیادی 
مورد استفاده قرار گرفته است. قاسمی طوسی و همکاران ]15[ از 
این ابزار برای ارزیابی مهارت های ادراکی حرکتی در دانش آموزان 

با اختالل ریاضی استفاده کرده اند. 

با توجه به اینکه متخصصان رفتار حرکتی به اهمیت تعلیم و 
تربیت در دوره پیش  از دبستان و دبستان تأکید دارند، طراحی 
و اجرای برنامه های تمرینی مختلف و ارزیابی و اثربخشی آن ها 
توسط متخصصان رفتار حرکتی کشور ضروری است. اثربخشی 
باالیی  اعتبار  از  صاحب نظران  نزد  ادراکی حرکتی  مهارت های 
برخوردار است، از جمله دکتر نیول کپارت، یکی از مشهورترین 
پیشتازان روش ادراکی حرکتی، معتقد است یادگیری های حرکتی 
بر هوش و تحصیالت مؤثر است. وی نظریه خود را به  گونه ای 
سازمان دهی کرده که از آن مجموعه فعالیت ها و اقدام هایی برای 
ترمیم و یا اصالح ناتوانی ها تشخیص داده شده است ]15[. ابزار 

مورد استفاده در پژوهش حاضر در ادامه کهرفی شده اند.

والدین  ویژه   7 نسخه  رشدی  هماهنگی  اختالل  پرسش نامه 
 )DCDQ-7(

این پرسش نامه یک معیار و مقیاس برای آگاهی والدین است 
که به شناسایی اختالل هماهنگی رشد کودکان کمک می کند. 
عملکرد حرکتی  که  می خواهند  والدین  از  پرسش نامه  این  در 
کودکشان را نسبت به همساالن وی با استفاده از مقیاس 5ارزشی 
اندازه گیری  برای  استاندارد  روش  این  کنند.  مقایسه  لیکرت 
هماهنگی کودک در فعالیت های روزمره است. نسخه اولیه این 
پرسش نامه شامل 17 سؤال است و برای شناسایی کودکان 8 تا 
14/8 ساله پیشنهاد شده است. نسخه تجدیدنظرشده برای دامنه 
سنی وسیع تری )5 تا 15 سال( توسعه  یافته و شامل 15 سؤال در 
مورد کنترل هنگام حرکت، مهارت های حرکتی درشت و ظریف 
و هماهنگی عمومی است. دامنه امتیاز کل این سیاهه از 15 تا 
75 است. با توجه به جدول ارزیابي DCD-Q7، کودکان )5-7( 
سال با امتیاز 15-46، )9-8( با امتیاز 15-55 و 15-10 سال 
که امتیاز کل آن ها 15-57 باشد تحت عنوان مبتال یا مستعد 
ابتال به اختالل هماهنگی رشدی معرفي می شوند. درصورتی که 
امتیاز کل این کودکان به ترتیب 47 تا 75؛ 47 تا 75 و 58 تا 75 

سکینه سلطانی کوهبنانی و سمیه زارع نژاد. اثربخشی برنامه مهارت های ادراکی بر بهبود مشکالت حرکتی دانش آموزان با اختالل هماهنگی رشد

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


686

مهر و آبان 1400 . دوره 10 . شماره 4

باشد فاقد اختالل هماهنگی رشدی شناخته می شوند. این سیاهه 
به  عنوان ابزاری روا و پایا برای شناسایی اولیه کودکان مبتال یا 
مستعد به اختالل هماهنگی رشدی به کار می رود. ضرایب پایایی 
این سیاهه با روش همسانی درونی )0/83(، باز آزمایی )0/73( و 
آلفای کرونباخ )0/85( و همچنین روایی هم زمان این پرسش نامه 
در ارتباط با 2 خرده مقیاس جابه جایی و کنترل شی ء در آزمون 
رشد حرکتی درشت 2 به ترتیب 0/65 و 0/6 گزارش  شده است 

.]16[

آزمون هوش وکسلر کودکان )فرم کوتاه(

به  منظور  وکسلر  دیوید  توسط   1969 سال  در  آزمون  این 
سنجش هوش کودکان تهیه  شده است و داراي 6 مقیاس کالمي، 
شامل اطالعات عمومي، حافظه عددي، گنجینه لغات، حساب، 
درک مطلب و شباهت ها و 6 مقیاس عملي، شامل تکمیل تصاویر، 
تنظیم تصاویر، الحاق قطعات، طراحي با مکعب ها، رمزگرداني و 
مازها است براي برآورد هوش بهر با صرف وقت کم انواع متعدد 
فرم های کوتاه آزمون وکسلر کودکان تدوین  شده است. بهترین 
فرم کوتاه طبق هنجاریابي مقیاس هوش وکسلر کودکان در شهر 
شیراز توسط شهیم ]17[ تنظیم شده است که متشکل از 4 
خرده آزمون لغات، اطالعات، طراحي مکعب ها و تنظیم تصاویر 
است و همبستگي آن با کل مقیاس در آزمون وکسلر کودکان 
0/91 است. در این پژوهش به  منظور غربال آزمودنی ها به لحاظ 
وکسلر  تجدیدنظر شده  هوش  آزمون  کوتاه  فرم  از  هوش بهر، 
کودکان )فرم 4تایی( استفاده شد و افرادی که نمره هوش بهر 
آن ها از 75 پایین تر بود از طرح خارج شدند. ضریب اعتبار فرم 

سه تایی 0/92 گزارش  شده است ]17[.

آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی

یک مجموعه آزمون هنجار مرجع است که عملکرد حرکتی 
کودکان 4/5 تا 14/5 ساله را ارزیابی می کند. مجموعه کامل این 
آزمون از 8 خرده آزمون )شامل 46 بخش جداگانه( تشکیل شده 
است که تبحر حرکتی یا اختالالت حرکتی درشت و ظریف را 
ارزیابی می کند. فرم خالصه شده آزمون مشتمل بر 8 خرده آزمون 
و 14 بخش جداگانه است. برونینکس در سال 1978 با اصالح 
کرده  تهیه  را  آزمون  این  ازرتسکی  حرکتی  تبحر  آزمون های 
است. اجرای مجموعه کامل آزمون به 45 تا 60 دقیقه زمان نیاز 
دارد. 4 خرده آزمون مهارت های حرکتی درشت، 3 خرده آزمون 
مهارت های حرکتی ظریف و یک خرده آزمون هر دو مهارت را 
می سنجد. برونینکس این آزمون را بر روی نمونه ای شامل 756 
کودک که بر اساس سن، جنس، نژاد، حجم جامعه و منطقه 
انتخاب شده بودند،  جغرافیایی مطابق سرشماری سال 1970 
استاندارد کرد. ضریب پایایی بازآزمایی مجموعه 0/87 و روایی آن 

0/84 گزارش شده است ]18[.

شیوه های مداخله مورد استفاده در پژوهش حاضر که بر پایه 
برنامه های آموزشی ورنر ریتی ]14[ تهیه شده، در جدول شماره 

1 آمده است.

یافته ها

در این پژوهش داده های گردآوری شده از 40 دانش آموز دختر 
تا 9 سال )16  دامنه سنی 7  اختالل هماهنگی رشدی در  با 
دانش آموز 7 ساله ، 13 دانش آموز 8 ساله و 11 دانش آموز 9 ساله( 

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

برای بررسی نرمال بودن توزیع هریک از متغیرها در پیش آزمون 
که  استفاده شد  اسمیرنوف  کلموگروف  آزمون  از  و پس آزمون 
نتایج نشان داد برای هر یک از متغیرها، عملکرد درشت، عملکرد 
تعادلی و عملکرد ضعیف در پیش آزمون و پس آزمون در هر دو 
گروه معنی دار نیست. بنابراین توزیع متغیرهای عملکرد درشت، 
تعادلی و عملکرد ضعیف در پیش آزمون و پس آزمون نرمال است 
)P>0/05(. بنابراین از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس مختلط 
)2×2( برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در پژوهش حاضر 
نتایج بر اساس تحلیل چند متغیری و شاخص المبدای ویلکز 
مورد بررسی قرار گرفت است. همچنان که در جدول شماره 2 
مشاهده می  شود، اثر زمان و اثر تعاملی زمان در گروه، از نظر 
آماری معنی دار است. نتایج المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه 
 ، 0> P/001(( بر ترکیب متغیرهای عملکرد درشت ادراکی حرکتی
تعادلی  عملکرد  ویلکز(،  المبدای  مقدار   =0/35  ,F =51/25
المبدای  مقدار   =0/41  ،F= 25/11  ،0>P/001( ادراکی حرکتی 
 ،F= 42/32 ، 0>P/001( ادراکی حرکتی  ظریف  عملکرد  ویلکز(، 

0/38= مقدار المبدای ویلکز( معنادار است. 

با توجه به اینکه اثر تعاملی از نظر آماری معنی دار است در 
ادامه از آزمون تعقیبی تی وابسته برای بررسی اثر درون گروهی به 
تفکیک گروه ها و آزمون تی مستقل برای بررسی اثر درون گروهی 
در پیش آزمون و پس آزمون با تعدیل سطح معنی داری از طریق 

بنفرونی)P=0/025( استفاده شد. 

تفاوت  می شود،  مشاهده   3 شماره  جدول  در  که  همچنان 
معنی دار آماری در متغیرهای عملکرد درشت، ظریف، تعادل و 
توازن ادراکی و حرکتی از پیش آزمون تا پس آزمون فقط در گروه 

بازسازی مهارت های ادراکی وجود دارد. 

تفاوت  می شود،  مشاهده   4 شماره  جدول  در  که  همچنان 
مرحله  در  کنترل  و  آزمایشی  گروه  دو  بین  آماری  معنی دار 
پیش آزمون در متغیرهای عملکرد درشت ، ظریف، تعادل و توازن 
ادراکی و حرکتی وجود ندارد )P>0/025(. در مرحله پس آزمون 
در متغیر تفاوتی بین گروه آزمایشی و کنترل وجود نداشت، ولیکن 
در متغیرهای عملکرد درشت، ظریف، تعادل و توازن ادراکی و 
حرکتی در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت 
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دو  میانگین  بررسی   .)P<0/025( دارد  وجود  آماری  دار  معنی 
گروه نشان می دهد که میانگین گروه آزمایشی )تمرینات بازسازی 

مهارت های ادراکی( نسبت به گروه کنترل بیشتر است. 

بحث 

بازسازی مهارت های  برنامه  تأثیر  تعیین  با هدف  این پژوهش 
ادراکی بر مشکالت حرکتی در دانش آموزان با اختالل هماهنگی 
رشد انجام شد و نتایج نشان داد که برنامه بازسازی مهارت های 
ادراکی بر متغیرهای عملکرد درشت ، ظریف، تعادل و توازن ادراکی 
و حرکتی مؤثر بوده است که نتایج همسو با پژوهش های متعدد 
بود که اثربخشی مهارت های ادراکی حرکتی را در کاهش مشکالت 
حرکتی کودکان اختالل هماهنگی رشدی نشان داده است ]13، 
19، 20[. در این پژوهش با استفاده از این رویکرد مهارتی، فرصتی 
برای دانش آموزان فراهم شد تا از طریق غنی کردن تجارب حرکتی 
در زمینه های مختلف ادراکی حرکتی توانایی خود را در نارسایی های 
حرکتی افزایش دهند. پژوهشی که رمو و همکاران ]21[ در آن به 
بررسی تأثیر آموزش و بازی بر تعادل و مهارت های مربوط به تعادل 
کودکان با عملکرد حرکتی ضعیف پرداختند نشان داد که بازی به 
روش مؤثر در بهبود تعادل و قابلیت های حرکتی در کودکان با عملکرد 
حرکتی ضعیف است. در سال های اخیر این اختالل، توجه بسیاری 
از متخصصان، پزشکان و روان شناسان و درمانگران و متخصصان 
اطفال و رفتار حرکتی را به خود جلب کرده است که احتماالً دلیل 
این توجه ویژه، پیامدهای ثانویه ناشی از این ناکارآمدی است ]22، 
23[. مطالعات طولي نشان داده اند که نقص حرکتي این کودکان 

که احتماالً ریشه در کنترل حرکتی پیش بینانه دارد، موجب تداوم 
مشکالت عاطفي، اجتماعي و تحصیلي و یادگیري حتی تا دوره 
بزرگ سالی نیز می شوند ]24[. کودکان مبتال به اختالل هماهنگی 
رشدی عالوه بر مشکالت هماهنگی حرکتی مشکالت دیگری نظیر 
مشکل در یادگیری، مشکالت گفتاری و مشکل زبان نیز دارند. 
تصور بر این است که 50 درصد از کودکانی که مشکل یادگیری 
دارند، از اختالل هماهنگی رشدی نیز رنج می برند که در بسیاری 
از موارد کودک با کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس پایین رشد 

می کند ]25[. 

بین  معناداری  ارتباط  که  داد  نشان  پژوهشی  در  میدلند 
دارد  وجود  بینایی حرکتی  مهارت های  و  دست نویسی  درستی 
]26[. عملکرد ادراکی حرکتی کودکان در سنین مدرسه رابطه 
معناداری با سرعت نوشتن دارد ]27[. بنابراین با توجه به اثرات 
منفی روانی، اجتماعی و تحصیلی این اختالل بر کودکان، آگاهی 
هرچه سریع تر از این مشکالت و دانستن تفاوت های حرکتی این 
کودکان نسبت به کودکان عادی می تواند در چاره جویی برای 
حل این مشکالت کمک کننده باشد. برای کاهش محدودیت ها 
مکانیسم های  از  آگاهی  و  اطالع  کودکان،  این  دشواری های  و 
کنترل حرکتی آنان الزم است . این گونه به پیشرفت شیوه های 
درمانی و تمرینی با تأکید بر رشد مهارت های حرکتی و درنهایت 
به افزایش میزان مشارکت آن ها کمک خواهد شد ]28[. پیامد 
اصلی این مشکالت، مشارکت ضعیف در فعالیت های بدنی است. 
این کودکان عموماً از نظر جسمانی فاقد آمادگی الزم هستند و 
به  طور قابل  توجهی دارای بیش وزنی و چاقی هستند. درنتیجه 

جدول 1. دستورالعمل جلسات

شرحعنوانجلسه

1. پازل های توازن، 2. چوب موازنه، 3. تخته  موازنه، 4. تخته پرش، 5. تخته  غلتان، 6. تخته  چرخان، 7. تیوپ بزرگ، 8. تخته  آموزش توازن و تمرینات مرتبط با آناول
روروک، 9. راه رفتن با قوطی های کنسرو، 10. نردبان گام زدن.

تمرینات دیگری مرتبط با آموزش دوم
توازن

1. پازل های توازن، 2. چوب موازنه، 3. تخته  موازنه، 4. تخته پرش، 5. تخته  غلتان، 6. تخته  چرخان، 7. تیوپ بزرگ، 8. تخته  
روروک، 9. راه رفتن با قوطی های کنسرو، 10. نردبان گام زدن

آموزش تن آگاهی، نقش اندام  ها و سوم و چهارم
تمرینات مرتبط با آن

1. پیپ پاک کن به شکل انسان، 2. پازل انسان، 3. رسم اجزای بدن، 4. تخته نمدی با اشکال دست راست و چپ، 5. اجرای 
دستورات دست چپ روی پای راست و بر عکس، 6. آینه و تخته سیاه

آموزش آگاهی فضایی )مکان( و پنجم و ششم
تمرینات مرتبط با آن

1. نمودار و جهت خوانی فلش ها، 2. بلوک کف پوش، 3. پازل شباهت ها وتفاوت ها، 4. جهت یابی، 5. پیروی جهات، 6. خم شدن و 
توازن کودک روی اشکال هندسی، 7. تخته ی میخ دار

آموزش ادراک شکل و تمرینات هفتم و هشتم
مرتبط با آن

1. موانع هندسی، 2. ماسه، گل رس و رنگ آمیزی با انگشتان، 3. قالب، 4. دومینوی شکل، حروف و شماره، 5. پازل، 6. تمرینات 
شکل از زمینه، 7. بازی طرح و رنگ، 7. تنگرام

آموزش ادراک بینایی و تمرینات نهم و دهم
مرتبط با آن

1. ردیابی تیله، 2. توپ آونگی، 3. زمان شمار، 4. چرخش چشم، 5. چراغ قوه قلمی، 6. ماز، 7. چه چیزی فراموش شده؟، 8. 
تمرینات ثبات شکل، 9. تمرینات حافظه دیداری، 10. نخ و تسبیح، 11. بازی تیزبین، 12. تصاویر پنهان

یازدهم و 
دوازدهم

آموزش ادراک شنیداری و تمرینات 
مرتبط با آن

1. نوار شنیداری، 2. ضربه ی آهسته زدن، کف زدن و بشکن زدن، 3. فهرست تهجی، 4. ساخت جمله با افزودن یک کلمه به 
کلمات دیگر، 5. بیان قصه وتکرار قسمت هایی از آن، 6. برعکس گفتن جمله، 7. تمرین بابلز، 8. قوطی های تمیز شنیداری

سیزدهم و 
چهاردهم

آموزش ادراک جنبشی لمسی و 
تمرینات مرتبط با آن

1. تجربیات احساسات پوست، 2. گل رس و رنگ آمیزی با انگشت، 3. جعبه های المسه، 4. خمیربازی با چشم بسته، 5. بازی های 
تخمینی

پانزدهم و 
شانزدهم

هماهنگی چشم و دست، چشم و پا 
و اعمال حرکتی ظریف و تمرینات 

مرتبط با آن
1. میله های چوبی چهارگوش، 2. میله های گرد، 3. تخته ادراک عمق، 4. تشخیص با لمس، 5. راکت های سرهم بندی، 6. 

چرخاندن حلقه، 7. بادکنک، 8. حباب سازی، 9. شمع و تفنگ آب پاش، 10. پیچ و مهره، 11. تمرین های کاغذ و مداد
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این کودکان در یادگیری مهارت های حرکتی جدید به مشکل 
برخورده و رشد حرکتی همراه با تأخیر نشان می دهند ]29[. 
نتایج پژوهش  ها روی و رید ]30[ نشان داد که تمرین، فعالیت 
بدنی و بازی بر توانایی های ادراکی حرکتی تأثیر زیاد دارند و به 
رشد مهارت های حرکتی منجر می شوند. یافته های پژوهش حاضر 
همسو با نتایج شهبازی و همکاران ]31[، کاکوال و کیلیان ]9[ و 
گیوز ]32[ بود. فونگ وهمکاران ]33[ در پژوهشی به این نتیجه 
رسیدند که تمرینات تکواندو موجب بهبودی سازمان حسی و 

تعادل ایستا در کودکان با اختالل هماهنگی رشدی می شود. 

نتیجه  این  به  پژوهش خود  در  و همکاران ]34[  حمیدیان 
و  بزرگ  رشد عضالت  بر  تأثیر  با  بومی  بازی های  که  رسیدند 
کوچک، رشد سلسله اعصاب و ادراک دیداری حرکتی کودک را 
بهبود می بخشد. با توجه به نتایج پژوهش های پیشین می توان 
نتیجه گرفت که تبحر حرکتی کودکان بر عزت نفس و تطابق 
اجتماعی آن ها تأثیر گذار خواهد بود. بنابراین توسعه مهارت های 
حرکتی در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی مفید به نظر 
می رسد ]35[. از آنجا که در سنین دبستان رشد جسمانی، عقالنی 
و شناختی کودک بیشترین سرعت را دارد، قابلیت اصالح پذیری 
کودکان فوق العاده و تجارب حرکتی کودک در این سنین زیربنای 
او خواهد بود ]36[. ادراک و حرکت به هم  آگاهی های بعدی 
مرتبط اند و به مثابه یک واحد عمل می کنند ]37[. مهارت های 
ادراکی که نتیجه رشد عصبی و تجارب یادگیری گذشته فرد 
هستند، معموالً تا حدودی قبل از مدرسه تکامل می یابد. اما به 
علت کمبود تجارب مفید دوران کودکی و بروز اختالل هایی در 
روند رشد طبیعی، مشکالتی برای کودکان به وجود می آورد ]38[.

نتایج پژوهش حاضر همچنین با یافته های ویلیامز و هودگز 
]39[ و فیشر و همکاران ]40[ مغایرت دارد. ویلیامز و هودگز 
]39[ اعتقاد داشتند که شرکت در فعالیت های حرکتی تأثیری 
در تقویت مهارت های بنیادی ندارد و ضمن تأیید نظریه بالیدگی 

اشاره داشتند که مهارت های بنیادی تنها بر اساس سن و بالیدگی 
ارتقا می یابد. فیشر و همکاران ]40[ همچنین گزارش کرد که 
اجرای برخی بازی و فعالیت های منتخب در بین کودکانی که 
دوره  این  که  کودکانی  و  بودند  گذرانده  را  پیش دبستانی  دوره 
را نگذرانده بودند، تفاوت معناداری وجود ندارد. این یافته های 
به  یا  تمرینی  پروتکل  بودن  متفاوت  دلیل  به  شاید  متناقض 
علت زمان محدود اختصاص داده شده باشد. از آنجایی که انجام 
مهارت های حرکتی مستلزم رشد و تکامل یادگیری است. کسب 
مهارت های حرکتی یکی از مؤلفه های بنیادین فرایند رشد و از 
شرایط الزم برای یادگیری موفقیت آمیز در سایر حیطه ها، از جمله 

خودیاری و مهارت های اجتماعی است. 

درمان مبتنی بر تحریکات حسی مناسب و کنترل شده منجر به 
ایجاد پاسخ تطابقی شود و طی آن با یکپارچه شدن درون دادهای 
بهبود  و حرکتی  رفتاری  پاسخ های  عمقی،  و  دهلیزی، المسه 
می یابند. کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی مشکالت 
زیادی در رشد مهارت های حرکتی دارند و با توجه به اهمیت 
سایر  توسعه  و  کودک  استقالل  حفظ  در  حرکتی  مهارت های 
بازی،  مهارت های  خودیاری،  مهارت های  جمله  از  مهارت ها 
مهارت های تحصیلی و به  طور کلی تطبیق فرد با محیط، توسعه 
مهارت های حرکتی درشت و ظریف در بهبود عملکرد و رشد این 
کودکان مسئله مهم و قابل توجهی است. بر اساس یافته های 
می تواند  که  آن ها  حرکتی  مهارت های  به  است  الزم  پژوهش 
منجر به سازگاری بهتر و ایجاد خودکفایی در آن ها شود، توجه 
کرد تا آنان بتوانند به عنوان افرادی که در زندگی توانایی انجام 
فعالیت های مربوط به امور شخصی مانند بهداشت شخصی، توانایی 
لباس پوشیدن، غذا خوردن، انجام کارهای مفید در حد توان خود 
را دارند، در اولویت قرار گیرند. آموزش راحت، صرفه جویی در 
هزینه ها، عدم نیاز به تجهیزات و امکانات زیاد، همچنین اجرای 
آسان توسط کودکان از مزایای تمرینات بازسازی ادراکی حرکتی 

جدول 2. نتایج شاخص المبدای ویلکز از تحلیل واریانس مختلط

اندازه اثرسطح معنادارFارزشاثرمتغیر های وابسته

عملکرد درشت ادراکی حرکتی
0/37141/070/00010/605زمان

0/32551/250/00010/595زمان×گروه

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
0/7368/920/0050/304زمان

0/7977/010/0160/303زمان×گروه

عملکرد تعادل ادراکی حرکتی
0/47925/110/00010/401زمان

0/52221/920/00010/502زمان×گروه

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
0/38351/730/00010/711زمان

0/34932/420/00010/701زمان×گروه
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است. بنابراین می توان گفت که تمرینات ادراکی حرکتی روش 
تمرینی ایمن و مؤثری در بهبود مشکالت حرکتی کودکان با 

اختالل هماهنگی رشدی است.

با اختالل هماهنگی رشدی جایگاه  از آنجا که دانش آموزان 
کودکان  حیطه های  سایر  با  افتراقی  تشخیص  در  مناسب 
استثنایی را ندارند، میزان توجه به نشانه های تشخیص، مانند 
هوش بهر کالمی، عملی و مهارت های حرکتی، برای کلیه معلمان 

پیش دبستانی و دبستانی دوچندان خواهد بود. 

نتیجه گیری

به  طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت های 
ادراکی می تواند نقش اساسی در بهبود مشکالت حرکتی کودکان 
خدمات  می تواند  و  باشد  داشته  رشدی  هماهنگی  اختالل  با 
گوناگون و ارزشمند برای ارزیابی، شیوه های آموزشی و درمان 

این کودکان به  همراه آورد. از نقاط قوت برنامه ادراکی حرکتی 
بهبود  در  درمانی  برنامه های  سایر  به  نسبت  حاضر  پژوهش 
مشکالت حرکتی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی این است 
که برنامه های ادراکی حرکتی با یکپارچه کردن حواس مختلف، 
همچون  پایین تر  سطوح  رشدی  مهارت های  ارتقای  امکان 
مهارت های حسی حرکتی و مهارت های حرکتی درشت و ظریف 
از  که  ادراکی حرکتی هستند  فعالیت های  و  فراهم می کنند  را 
مهارت های  بهبود  باعث  حسی  یکپارچگی  فرایندهای  طریق 
حرکتی و یادگیری می شوند. مدل های علم حرکت، رفتار حرکتی 
را متأثر از سه عامل انسان، محیط و کار می دانند. تکرار و تمرین 
فعالیت ها، به ویژه در محیط باز، همراه با بازی و بازخوردی که 
را  یادگیری حرکتی  از محیط دریافت می شود، در گذر زمان، 
تسهیل می کند. کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در 
صرفاً  که  برنامه هایی  و  ندارند  خاصی  جایگاه  آموزش وپرورش 
اختصاص  اختالل  این  به  مبتال  دانش آموزان  به  کمک  برای 

جدول 3. نتایج آزمون تی وابسته

معنی داریمقدار تیپس آزمونپیش آزموننوع گروهمتغیرهای وابسته

عملکرد درشت ادراکی حرکتی
8/160/001-26/1232/01بازسازی مهارت های ادراکی

24/3425/090/6060/542کنترل

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
4/120/001-17/0218/99بازسازی مهارت های ادراکی

0/350/761-16/9819/14کنترل

عملکرد تعادل ادراکی حرکتی
5/730/001-16/9920/99بازسازی مهارت های ادراکی

0/430/745-16/8916/79کنترل

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
6/170/001-59/1183/06بازسازی مهارت های ادراکی

49/0152/173/250/404کنترل

جدول 4. نتایج آزمون تی مستقل

معنی داریمقدار تیمرحلهمتغیر های وابسته

عملکرد درشت ادراکی حرکتی
0/8090/37پیش آزمون

4/740/0001پس آزمون

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
1/70/2-پیش آزمون

1/110/07پس آزمون

عملکرد تعادل ادراکی حرکتی
0/630/59پیش آزمون

3/130/001پس آزمون

عملکرد ظریف ادراکی حرکتی
1/230/19پیش آزمون

4/950/0001پس آزمون
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داشته باشد، نسبتاً کم هستند. همچنین مدارس و مؤسساتی که 
بتوانند برنامه هایی را در جهت کمک به این کودکان ارائه دهند 
محدود هستند. بنابراین منظور از تحقیق حاضر تهیه و تدوین 
مهارت هایی در جهت تقویت مشکالت حرکتی و ایجاد محیط 
غنی از تحریکات ادراکی بود که موجب بهبود عملکرد حرکتی در 

دانش آموزان اختالل هماهنگی رشدی است.

پیشنهاد می شود مراکز رشدی زیر نظر تربیت بدنی ایجاد شود 
تا کودکانی که دارای مشکالت حرکتی و فقر حرکتی هستند، 
تشخیص داده شوند و تحت پوشش برنامه های متناسب رشدی 
قرار بگیرند. چنانچه معلمان مدارس با مشکالت هماهنگی رشدی 
کودکان آشنا هستند، می توانند با تدارک چنین تمریناتی که در 
مدارس قابل اجرا هستند، برای بهبود وضعیت این کودکان از این 
مهارت ها استفاده کنند. با برپایی کارگاه های آموزشی برای مربیان 
و معلمان و آشنایی با مهارت های ادراکی و استفاده از بسته های 
و  مربیان  استفاده  جهت  ورنر  ادراکی حرکتی  برنامه  آموزشی 
معلمان تربیت بدنی، می توان به آموزش مفاهیم شناختی، جسمی، 
اجتماعی، حرکتی به دانش آموزان اختالل هماهنگی رشدی کمک 
کرد. پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی به  منظور آگاهی از 
تداوم طوالنی مدت نتایج، آزمون پیگیری نیز انجام شود. همچنین 

اثر این برنامه بر سنین مختلف و در پسران بررسی شود. 

از محدودیت های این پژوهش پایین بودن حجم نمونه و محدود 
شدن به دختران و نبود امکان مقایسه اثربخشی درمانگری در 
هر دو جنس بود. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده در زمینه 
استفاده از این نوع مهارت های ادراکی برای نمونه بزرگ تری از 
دانش آموزان در هر دو جنس انجام گیرد. در نظر گرفتن نکاتی 
از قبیل تفاوت های فرهنگی، شیوه ارتباط درمانگر با آزمودنی ها و 
میزان همکاری مسئوالن مرکز با پژوهشگر الزامی است. از دیگر 
محدودیت های پژوهش حاضر، دیر بازخورد گرفتن والدین از درمان 
طوالنی و ضعف انگیزه دانش آموز در همکاری با پژوهشگران بود 
که موجب کند کردن روند درمان می شد. بنابراین پرداختن به 
عوامل مذکور به  عنوان یک متغیر اثرگذار می توانسته بر نتایج این 
تحقیق اثرگذار باشد. همچنین خستگی زودهنگام دانش آموزان 
با اختالل هماهنگی رشدی، به خصوص در جلسات اولیه درمان 
در کسب نتیجه و پیگیری درمان بی تأثیر نبود. از آنجا که حجم 
جامعه در این تحقیق بر اساس شرایط خاص تشخیص اندک بوده 
است، در تعمیم نتایج تحقیق به جامعه بزرگ تر باید احتیاط شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه فردوسی مشهد در نظر گرفته شد )کد 
آزمون های  و  پرسش نامه ها   .)IR.UM.REC.1399.037 اخالق: 

مورد استفاده و شرح پروتکل تحقیق و فرم رضایتمندی والدین 
از قبل به تأیید کمیته پژوهشی و اخالقی اداره آموزش وپرورش و 

دانشگاه فردوسی مشهد رسید.

حامي مالي

این مطالعه از رساله ی دکترای نویسنده اول در گروه روانشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز استخراج شده است. همچنین 
این مطالعه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی و با بودجه دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز بوده است. 

مشارکت نویسندگان

هر دو نویسنده نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت 
یکسان داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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