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 غان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوجارم

  )١٢٨(شماره پي در پي١٣٩٧مرداد و شهريور، ٣، شماره٢٣دوره 

 

 )يت بدنيو فعال يط آموزشي(محيفراهم سازر يثأت

اختالالت   يدارا كودكاني حركت بهبود يرو طيمح

   يذهن
  1و 2انيشهربان شهناز ،1ت طلبيرسول حما ،1خيمحمود ش ،*1روزجاهيا فيون نيهما يمرتض

 . رانيا نا، همدان،يس يدانشگاه بوعل ،يورزش يشناس بيآس گروه  ۲ ،رانيا تهران، تهران، دانشگاه، يرفتارحرکت گروه۱

  

 ۲۷/۴/۹۷ تاريخ پذيرش:         ۲۶/۴/۹۶ تاريخ وصول:

 :دهيچك
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  مقدمه

 اريکـودک بسـ   يزندگ ليدر اوا يتجارب حرکت

قابـل   يحرکتـ  يدوران، مبـان  نيـ در ا رايز ند؛هست مهم

 ندهيآ ياساس تکامل جسمان ،يمبان نيتوسعه هستند. ا

. به )۱(ستنده يدر اشکال مختلف حرکت تيموفق ديو کل

و  کنـد  يمحرکت کودک خود را اظهار  قيعالوه، از طر

 يجسـمان  بعـد و درک بهتـر   يو خودشناس تيبه خالق

کودکان بـه   ه،يپا يها حرکت قي. از طرديآ يم ليخود نا

و رشــد و  پردازنـد  يمـ بـه جســتجو   دار، يمعنـ  ينحـو 

کـودک از   يرشد همه ابعـاد وجـود  ). ۲(ابندي يمتکامل 

بعـد  »  يرشـد حرکتـ  «و  رديـ گ يمـ  سرچشمه» حرکت«

 نيشود. بنـابرا  يمرشد و تکامل محسوب  هيو پا ياصل

بـر رشـد و    ياول زنـدگ  يهـا  سـال  تيـ با توجه به اهم

که  دينما يم جابيفرصت، ضرورت ا يها چهيوجود در

 کيـ عامـل تحر  کيعنوان ه ب طيمح يفراهم ساز ريثأت

هـا جهـت رشـد     از فرصـت  نـه ياسـتفاده به  هتکننده ج

 يمـورد بررسـ   ياخـتالالت ذهنـ   يکودکـان دارا  نهيبه

 يهــا کــه در مهــارت يکــودک). ۳(رديــقــرار بگ شــتريب

ــ ــه دل    ،يحرکت ــدارد، ب ــار را ن ــد انتظ ــر در ح ــتبح  لي

و  يهـا، بـا اخـتالالت رشـد     يکنارگذاشته شدن در باز

 يداراکودکــان ). ۴روســت(ه بــ رو يجــد يرفتــار

 يننمـو جسـما   ياغلب بـه مراحـل اصـل    ياختالالت ذهن

کـه در رشـد    يامـا بـه سـبب مشـکالت     ابنـد، ي يدست م

 يهــا ييدارنـد، در توانـا   يحرکتـ  ـ  يو روانـ  يشـناخت 

 ،ييفضـا  يتعـادل، آگـاه   ،يهمـاهنگ ( يحرکتـ ـ  يادراک

 يسـاز  کپارچـه ي) که مستلزم يابيو جهت  يبدن ،يزمان

عمـل  ي اجـرا  يبـرا  يري گ ميو تصم يطياطالعات مح

دسـته از   نيـ . ا)۵دارنـد(  فياسـت، عملکـرد ضـع    ژهيو

نسبت به افـراد   زين هيپا يحرکت يها کودکان در مهارت

 نيــکننــد و ا يمــکســب  يتــر نييپــا يهــا نمــره يعــاد

. رنـد يگ يمـ  اديـ  يهـا را کنـدتر از افـراد معمـول     مهارت

 يامـر  ،ياختالالت ذهن يداراامروزه توجه به کودکان 

 يکشـورها  شتريکه ب يطوره ب شود؛ يمهم محسوب م

قشر  نيآموزش ا و تيترب يخود را برا تالش شرفتهيپ

 رو، توجـه بـه کـودك    نيـ ا برنـد. از  يکار مـ  هجامعه ب

ــاخــتالل  يدارا ــه کســان يذهن کــه در تمــاس  يتنهــا ب

قـرار دارنـد،    يذهنـ اخـتالل   يدارا فـرد  کيبا  ميمستق

ــات گســترده يمحــدود نمــ ــ يا گــردد. امکان منظــور  هب

الل اخـت  يداراکودکـان   هرشد و تحول هم يساز هنيبه

دوسـتانه و   يداشـتن زنـدگ   يو کمک به آنها برا يذهن

 يتيحمـا  عـه جام کيـ که در  يشهروندان عنوان هآزاد، ب

  ).۶(کنند، وجود دارد يم يزندگ

 بطـن  در زيـ ن مـا  يرفتارهـا  يواقعـ  يزندگ در

 حـال  در همـواره  طيمحـ  چـه  اگـر  افتد؛ يم اتفاق طيمح

ــ، امــا اســت رييــتغ  يعنــي باشــد؛ يمــ اطالعــات از يغن

 در يشـتر يب يمعنـا  شـود،  يم دهيد که چه آن رغم يعل

 يا  نـه يزمط، يمحـ  يروان شناس). ۷است( گنجانده خود

ش در نظـر داشـتن   يش از پـ يدر توسعه و گسـترش بـ  

گـر  ين فاعـل بـا د  يبـ  يعنـوان روابـط تعـامل   ه ت بيفعال

 يفضــا ).۸باشـد(  يمـ  يکــيزيف يهـا  سـتم يعوامـل و س 

ارد، بلکـه  نـد  يکينـام يخود سـاختار د  يبه خود يزندگ

 ياز اسـت تـا چگـونگ   يـ مـورد ن  يزشـ يانگ يها يبررس

ان يـ بسـون ب يده شـود. گ يـ ن فضا فهمير و تحول اييتغ

 ياهـ   تيـ قابل نيتـر  ن و استادانهيتر يداشت که مردم غن
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و  يســتم ادراکــين سيبــ .دارنــد يمــ عرضــه را طيمحــ

ن يــک وجــود دارد. بــر اســاس ايــارتبــاط نزد يحرکتــ

هـا، سـر و بـدن،     م چشـم دگاه افراد با حرکـت مـداو  يد

 يکننـد و بـرا   يمم ادراک يط خود را به طور مستقيمح

ده و پـردازش  يـ چيبه محاسبات پ يازيحرکت ن ياجرا

فـراهم   ).۹(اء و بدن خود ندارنديربوط به اشاطالعات م

 يروانــ نـه  و يکــيزيف انحصـاراً  تيــماه کيـ  نهسـازها 

 کيـ عنوان ه ب يطيمح يسازها فراهم يهاريتأث. هستند

ــار به عامــل ــهيمهــم در رشــد و رفت ــه  ن  در نظــر گرفت

 نـه يزم نيـ در ا يعامـل اصـل   يزنـدگ  طيو محشود  يم

دانست که  ديشناخت رشد با ي. برا)۱۰(شود يمقلمداد 

است کـه   يراتييتغ از يناش يرفتار حرکت رييتغ طيشرا

 يعـاطف  ،يانسان شامل شـناخت  يابعاد وجود ريدر سا

  ).  ۱۱(ديآ يمبه وجود  ياجتماع اي

داشـتند کـه    انيـ ب يپژوهش در وهمکاران مولر

 يدر فضـا  ه شـده يـ ارا يهـا  از محـرک  يعيوسـ  فيط

و  يورزشــــ ليو وســــا نيماننــــد تمــــر يکــــيزيف

کودکـان   يها منجر به بهبـود رشـد حرکتـ    يباز اسباب

 اريبسـ  ودکـان آمـوزش ک  تيـ فيحـال ک  نيشود. با ا يم

مورد استفاده  يو ابزارها تيباشد. محتوا، قابل يممهم 

 نيـ ا جيمهـم اسـت. نتـا    اريکودک بسـ  ير رشد حرکتد

و  يکـ يزيف ينشان داد که هر چقدر بتوان فضـا  قيتحق

داد  شيافـزا  يآموزشـ  يهـا  يرا در فضا طيمح تيقابل

 در کودکان کمـک کـرد.   يتوان به بهبود رشد حرکت يم

 يرشـد  ياستفاده از محتوا و ابزارها اب قيتحق نيدر ا

 يهـا  کترشت و حرد يحرکت يها مهارت شيسبب افزا

و همکـاران در   ييقرا نيچن هم.) ۱۲(کودکان شد فيظر

 و يحرکتـ ـ   يادراکـ  تجربـه  کـه  نـد داد نشـان  يقـ يتحق

 يسن معادل بر و يکل طور به يحرکت رشد بر يقيموس

 ريثأتـ  ياختصاص طور به فيظر و درشت يها حرکت

 در کـــه يمتعـــدد يهـــا هدرمطالعـــ). ۱۳(دارد مثبـــت

 اسـت  شده داده نشان گرفته، انجام مختلف يها فرهنگ

 تجـارب  امکـان  عـدم  و يطـ يمح يهـا  محرک کمبود که

 رشد روند بر ينامطلوب ياثرها يذهن و يحرکت ،يحس

  . )۱۴(گذارد يم کودکان ياجتماع و يروان

ــز  ــگ ــا يدر پژوهش ــان داد زب ــش  نش ــه نق ک

در رشــد  ياساســ ديــکل کيــهــا بــه عنــوان  تيمحــدود

از مفهوم رشـد   يباعث درک درست يريادگيو  يحرکت

 يبــه بررســ زبــا يدر پژوهشــ بــورگن).۱۵(شــود مــی

روبـاز بـا اسـتفاده از فـراهم      يدر فضـا  يبـدن  تيفعال

که  ييها و فراهم سازها تيعکه موق داشت انيسازها ب

 طيمحـ  کيـ کودکـان وجـود دارد    يباز بـرا  يدر فضا

 کي يبدن تيفعال بالقوه و يها تيفيه کيارا يبرا يعيطب

کودکـان   يرشد حرکتـ  شيجهت افزامناسب  زوريکاتال

 يمطالعـه نشـان داد کـه مشخصـه اصـل      نيباشد. ا يم

عامل فرصت بخـش و الهـام بخـش     کيباز  يها طيمح

در  و همکارانچن  نيهمچن .)۱۶(باشد يمکودکان  يبرا

پوسـچر و درک فـراهم    يها نوسان يه بررسب يقيتحق

 انيـ ب يرشـد  يسازها در کودکان بـا اخـتالل همـاهنگ   

ارتبـاط وجـود    يطـ يادراک و کـنش مح  نيکه بداشتند 

نشان داد که کودکان بـا اسـتفاده از    قيتحق جيدارد. نتا

مدنظر در  يتوانستند ارتفاع خود را از بلوک ها نيتمر

و کنتـرل پوسـچر    و نشستن حفظ کنند ستادنيهنگام ا
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ل بـه  يـ ، تمايفـراهم سـاز  ). ۱۷و ۱۸(خود را نگه دارند

 يسـاز  است. فراهم يرات رشدييب تغيا ترغيگسترش 

ا يـ ق و ي، گـرفتن دسـت و تشـو   ياتيح يها شامل کمک

ــوزش ــا آم ــدا يه ــت شــونده يه ــا ).۱۹(باشــد يم ج ينت

ک يـ عنـوان  ه ط بيدهد که مح يمفوق نشان  يها قيتحق

ن يـ امـا در ا  ،باشد يمر گذار در بهبود حرکت يثأعامل ت

کـه   ييط و ابزارهـا يعامـل محـ   يشـتر رو يب هـا  قيتحق

 ،د شـده اسـت  يکأط را بهبود ببخشد تيحن ميتواند ا يم

ز بـه  يـ را ن يت بدنيق محققان عامل فعالين تحقياما در ا

                     يب ابزارهـــايـــط اضـــافه کردنـــد تـــا بـــا ترکيمحـــ

ن عوامل در بهبـود  ير ايثأبه ت يت بدنيو فعال يآموزش

 ياخــتالالت ذهنــ يکودکــان دارا يحرکتــ يهــا مهــارت

  بپردازند.

در  يگذشته، مطالعات قابـل تـوجه  قرن  ميدر ن

در  سـازها  شـده و فـراهم   يغنـ  يهـا  طيمحنقش  نهيزم

 يهـا  قيـ حـال، تحق  نيرشد کودک انجام شده است. با ا

 تيـ و قابل يرشد حرکتـ  نيرابطه ب يبه بررس يمعدود

 ايـــدر دن يذهنـــاخـــتالل  يدر کودکـــان دارا طيمحـــ

و از  ان شـده يـ عوامـل ب بـا توجـه بـه     ).۱۱اند( پرداخته

 نـه يزم نيـ که تا به حـال در ا  يهاي همطالع شتريب يطرف

 نيـ باشـد و در ا  يم يا سهيمقاـ   يانجام شده از نوع عل

ن ي، محققان اصورت گرفته است يا کمتر مداخله نهيزم

 قيـ هـدف تحق  بـا توجـه بـه   ند بـر آن شـد   زينپژوهش 

 يسـاز  يغنـ  يا نقش مداخلـه  تياهم يبررسبه  حاضر

 يت بدنيو فعال يآموزش يط با استفاده از ابزارهايمح

                   يکودکـــان دارا يحرکتـــ يهـــا مهـــارتبهبـــود بـــر 

هــدف از مطالعــه  .نــدينما يرا بررســ ياخــتالالت ذهنــ

                     يط رويمحــ  يســاز  يغنــ تــأثير   يحاضــر بررســ 

اخـتالالت   يکودکـان دارا  يحرکتـ  يهـا  بهبود مهـارت 

  بود. يذهن

  

 يبررسروش 

 يهـا  همطالع و از نوع يربردپژوهش حاضر کا

بـا   يشـ ياز نـوع آزما  يا بود. مطالعه)يا مداخله(يتجرب

آزمون با گروه کنتـرل بـوده اسـت،     آزمون و پس شيپ

 ٩ يالـ  ٦آمـوزان   حاضر را دانش قيجامعه آماري تحق

شهرســتان بابــل در ســال  يذهنــاخــتالل  يســاله دارا

 مجمـوع دادنـد کـه در    ليتشـک  ١٣٩٥ ــ ١٣٩٦ يليتحص

انتخاب نمونـه   يکرد که برا انيدالور بفر بودند. ن ١٧٥

نمونـه   ١٥حـداقل   يشـ يهدفمنـد و آزما  يها قيدر تحق

بـا توجـه بـه    ن اسـاس و  يـ بر ا)، ٢٠انتخاب گردد( ديبا

 ييو معلمان مدارس اسـتثنا  رانيمد يامکانات و همکار

بـه   آمـوز  دانـش  ٥٠افـراد تعـداد    نيـ ا نيشهر بابل از ب

  .رس  انتخاب شدنددر دست يريگ صورت نمونه

و تبحر  نهياستنفورد ب يها شامل آزمون ابزار پژوهش

  ينينکزـ اوزرتسکي بود.برو يحرکت

ــون اســتنفورد ب ــک آزم ــه ي ــاين  ،يهــوش آزم

آزمـون  اسـت.   يمـ و کال  يمـ رکاليبهر غ هوش يمحتو

ار مناسب در جهت يبس ياز ابزارها يکينه ياستنفورد ب

در نسخه  باشد. يم ياختالالت ذهن يابيو ارز ييشناسا

 ،يدانش، استدالل کم ال،يپنجم به پنج عامل استدالل س

ــردازش د ــپ ــال تأک ييفضــا ـ   يداري ــو حافظــه فع  دي

محاسـبه    يمـ و کال  يمـ رکاليبهـر غ  و هـوش  شـود  يم

 ٨٥ اتـ  ٢افراد از  يبرگرفتن دامنه سن ). در٢١گردد( يم
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 ليبهر با استفاده از جداول تبـد  سال و محاسبه هوش

مختلـف، جـزء    نيسـن  يبـرا  يامالً اختصاصـ نمرات کـ 

و  اسيـ مق يتکـامل  ريآزمـون اسـت کـه سـ     نيا يايمزا

 نيانگيـ م ن،يچن کند. هم يمرا عنوان  يهوش يها اسيمق

و  ١٠ نيانگيـ در کـل و م  ١٥و انحراف اسـتاندارد   ١٠٠

خرده آزمـون بـه دسـت     ره يبرا ٣انحراف استاندارد 

کرونباخ و  ياآلف قيآزمون از طر نيا ييايآمده است پا

هـا بـا    اسينمره خرده مق يهمبستگ قيآن از طر ييروا

به دست آمـده   ٨٣/٠و  ٧٩/٠ بينمره کل آزمون به ترت

  قيـ تحق نيـ در ا يدرون يهمسان ليتحل جي). نتا١٨است(

و  ٨٤/٠ يکلـ  اسيـ مق يآلفـا بـرا   بينشان داد که ضـر 

ــرا ــز يبـ ــمق ريـ ــا  اسيـ ــا  ٧٣/٠هـ ــترده  ٨١/٠تـ گسـ

ق حاضـر  يـ ن آزمـون در تحق يـ ا يـي روا ).٢١باشـد(  يم

  دست آمده است.ه ب ٧٨/٠ز يآن ن ييايو پا ٨١/٠

 ياوزرتسـک ـ نکزـ ينيبرو يآزمون تبحـر حرکتـ  

)BOTMP( ، ــيله ــه وس ــرو ب ــال  نکسينيب ــا  ۱۹۷۲در س ب

د. شــ هيــته ،ياوزرتســک يحرکتــ يهــا اصــالح آزمــون

زمان  قهيدق ۴۵ـ۶۰آزمون به  نيمجموعه کامل ا ياجرا

 يحرکتـ  يهـا  آزمـون مهـارت   دارد. چهـار خـرده   ازين

ــدرشت(ســرعت دو ــابک دني ــاهنگ ،يو چ ــادل، هم  يتع

 يحرکت يها دوطرفه و قدرت) سه خرده آزمون مهارت

و سـرعت   يحرکتـ  ييناي(سرعت پاسخ، کنترل بفيرظ

خرده آزمون هر دو نوع  کي) و ياندام فوقان يو چاالک

سـنجد.   يمـ ) را يانـدام فوقـان   ي(هماهنگيمهارت حرکت

اوزر  ـ  نکسيـ ن يبـرو  يمون تبحـر حرکتـ  مجموعه آز

هنجار مرجع استاندارد اسـت.   يحرکت اسيمق کييتسک

کودکـان   يحرکت ييتوانا يابيآزمون به منظور ارز نيا

بـه   اسيـ مق نيشده است. ا يساله طراح ١٤تا  ٥ نيسن

مـاده اسـت    ٣٦ يشود و دارا يماجرا  يصورت انفراد

ــر اســاس ترت  ــه ب ــک ــب شــده يدشــوار بي ــد و  مرت ان

را مانند مهارت انگشتان،  يگوناگون يحرکت يها مهارت

بـزرگ،   عضـالت  يها تيچشم ـ دست و فعال  يهماهنگ

قـرار   يريگ و اندازه يدستها، پاها و تنه را مورد بررس

 نيـ دهد. همان گونه کـه از عنـوان مشـخص اسـت ا     يم

اسـت. اطالعـات موجـود     يشـاخص حرکتـ   کي اسيمق

 ،نسـبتاً ثابـت   يصـعود  بينوع ش کيدهد که  يمنشان 

ــ ــا  ٥ نيدر ســن يجيتــدر يول ســال وجــود دارد.   ١٤ت

سـاله و بـاالتر    ١٠تجربه نشان داده است که کودکـان  

دچـار مشـکل    اسيـ مق نيـ ا ييکمتر در پنج مـاده ابتـدا  

توان نمـره کامـل پـنج مـاده      يممورد  نيشوند. در ا يم

اول را به آنها داد و از ماده ششم شروع کرد.  نمـرات  

 انيـ و دو اسـت و در پا  کيـ صـفر تـا    نيبـ آزمون  ٣٦

خواهـد بـود. نمـره بـه دسـت       ١٥٩مجموع همه نمرات 

برده و در جدول استاندارد بـا   يمنحن يآمده را بر رو

 ايــهنجــار  نــهيفــرد را در زم گــاهيتوجــه بــه ســن، جا

آزمـون از   نيـ ا ييايـ . پاميدهـ  يمـ ناهنجار بودن نشان 

 يمبسـتگ ه قيـ آن از طر ييکرونباخ و روا يآلفا قيطر

 بيـ بـا نمـره کـل آزمـون بـه ترت      اه اسينمره خرده مق

 ليـ تحل جي). نتـا ٢٢به دست آمـده اسـت(   ٨٢/٠و  ٧٣/٠

 بينشـان داد کـه ضـر     قيتحق نيدر ا يدرون يهمسان

هـا   اسيـ مق ريـ ز يو بـرا  ٧٥/٠ يکلـ  اسيـ مق يآلفا برا

  .باشد يمگسترده  ٧٨/٠تا  ٧١/٠

 بـا اخـذ مجـوز از    ابتـدا  قيتحق نيانجام ا يبرا

کـه   ييآمـوزان اسـتثنا   دانـش  ژهيـ ومراکز مـورد نظـر   
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در آن وجـود دارد   ياخـتالالت ذهنـ   يآمـوز دارا  دانش

. با استفاده از آزمون هـوش  ديو انتخاب گرد ييشناسا

 ٧٣تــا  ٥٣ يهوشــ نيانگيــم يدارا کــه يکودکــان نــه،يب

، ها انتخاب شدند اساس نمونهن ياو بر  ييبودند شناسا

 رحشـ  قيـ دانشگاه، اهداف تحق نامه يه معرفيپس از ارا

بـه   صـالح يداده شد. سپس بـا اخـذ مجـوز از مرکـز ذ    

 ريمـد  يکـه بـا همـاهنگ    يا مدارس مراجعه و در جلسه

و  نيوالـد  يبـرا  قيـ داده شد اهداف تحق بيمدرسه ترت

 شـد.  يشرح و از آنها دعـوت بـه همکـار   کودکان آنها 

 يهـا  هشماره تماس تمام نمونـ  زيدر مدرسه ن نيچن هم

 قيـ از طر قيـ و داوطلـب شـرکت در تحق   طيشـرا  واجد

و با تمـام آنهـا تمـاس گرفتـه      افتيمدرسه در تيريمد

 نيداده شـد و والـد   حيتوضـ  کامالً قيشد و اهداف تحق

  ادامه کار انتخاب و دعوت شدند.  يداوطلب برا

 يهــا يو آزمـودن  نيمالقــات بـا والــد  کيـ  يطـ 

 هدادقـرار   آنـان  اريـ نامه در اخت تي، فرم رضاانداوطلب

ج آنها يکه نتا نيها و ا يو در مورد شرکت آزمودن شد

 يهـا  ينـان آزمـودن  يمحرمانه خواهـد مانـد و بعـد اطم   

مجهز شـده و   طيدر محها  يآزمودنپژوهش اجرا شد. 

در جهــت  يبــا نشــاط و بــا نظــارت کارشــناس پزشــک

 و  ها قـرار گرفتنـد   يآزمودن يدگيد بياز آس يريجلوگ

 يهــاريبــر اســاس متغ نامــه تيرضــا افــتيبعــد از در

فراهم سـازها بـر اسـاس     قيتحق نيشده در ا ينيب شيپ

 يمدرسـه بـرا   طيدر محـ  نيآموزش و تمـر  ايامکانات 

 تيـ به منطور رعاه شد. يشود ارا يم هيآموزان ته دانش

 نيمسـئول  يبرا قيو اهداف تحق ندياخالق پژوهش، فرآ

داده  حيآموزان توضـ  دانش نيو والد انيمدرسه و مرب

 قيـ تحق کيـ مطالعه تنها  نيشدند که ا هيآنها توجشد و 

تواننـد   يمـ ندارنـد   ليـ کـه تما  ياست و کسان يپژوهش

  شرکت نکنند.

ورود بـه مطالعـه    يارهـا يپـژوهش، مع  نيدر ا

شش تـا   يسن هدامن،  ٧٣تا  ٥٣ نيب يهوش هشامل بهر

 ،يقلبـ  ،يکـ يژنت يهـا  يمـار ينبودن به ب و مبتال سال نُه

 ،ياســـــکلت ) کيارتوپـــــد ک،يـــــارگان ،يعصـــــب

 يتيمعلـول  پوسـچرال و چنـد   يهـا  يناهنجـار (يعضالن

مشـارکت   عـه خـروج از مطال  اريـ مع نيچنـ  و هـم  بودن

نداشتن، در نظر گرفته شـد.   ها نيدر تمر مداوم منظم و

ت يـ و رعا هـا  يآزمودن يماز سالمت جس نانياطم يبرا

در  هـا  يآزمودن هورود و خروج مطالعه، هم يارهايمع

  شدند. يپزشک نهياول معا هجلس

بـا   نـه يشروع کارآزمون هوش استنفورد ب قبل

و  ليـ هـا تکم  تمـام شـرکت کننـده    يگر برا کمک آزمون

آزمـون   شينمره هر شرکت کننده محاسـبه شـد. در پـ   

از آزمـون و پرسشـنامه    يسـنجش رشـد حرکتـ    يبرا

مـدت دو   ي، طـ ياوزرتسـک ــ   نکسيبرون يتبحر حرکت

عمـل آمـد.   ه وه بـ هفته قبل از شروع طرح از هر دو گر

 به وسـيله  نيبا والد يزيبرنامه ر يط زيها ن آزمون نيا

 ٣٦بـه مـدت    يمحقق گرفته شـد. سـپس گـروه تجربـ    

 ٣٠جلسه) و هـر جلسـه    ٣ يا ماه و هفته ٣جلسه هفته(

شـده   ايمه ي) و با فراهم سازها۱۳و ۲۳(قهيدق  ٤٥ يال

 يپردازنـد پرداختنـد، در انتهـا    يم تيبه فعال ط،يدر مح

هـــا بـــا اســـتفاده از  يســـاز لســـه دوره فـــراهمج ٣٦

آزمون رشد کودکان  شينام برده شده در پ يها اسيمق
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آزمون و  شيقرار داده  شد و نمرات پ سنجشرا مورد 

  .ديگرد سهيپس آزمون با هم مقا

 طيفـراهم سـازها در محـ    ريثأتـ  يبررس يبرا

 جـاد يا يبـرا  نيمدرسه از امکانـات و آمـوزش و تمـر   

مـورد   يرهـا يمتغ يدر راسـتا  اديـ ز تيـ با قابل يطيمح

از مــوارد  يکـ ي يکـ يزيف يفضــا اسـتفاده شـد.   قيـ تحق

 يباشـد کـه در رشـد حرکتـ     يمـ  طيمهم در محـ  اريبس

). ١٠دارد( يا ژهيـ نقش و يذهن اختالالت يداراکودکان 

امکانـات   يدارا قيـ تحق يآموزشـ  طيمح قيتحق نيدر ا

 يبـاز  ليبـه همـراه وسـا    ل،يتردم ؛مانند يافزار سخت

امل تـاب، سرسـره، چـرخ و فلـک، االکلنـگ و سـطح       ش

الزم به  نيچن باشد بود. هم يمدار و استخر توپ  بيش

                            مـــرتبط بـــا   يهـــا اســـت کـــه آمـــوزش   ديـــکأت

ــفعال ــا تيــ ــيله يورزشــــ يهــ                       انيــــمرب بــــه وســ

تجربـه آمـوزش    يگران دارا درمان رکارآزموده و کاد

انجــام  يذهنــاخــتالل  ياخــتالالت ذهنــ يدارا کودکــان

 . ديگرد يم

ــتنباط  ــار اس ــش آم ــرل   ،يدر بخ ــه کنت ــدا ب ابت

 نيـ . به اه شدپرداخت کيپارامتر يها مفروضات آزمون

 تيوضـع  رنفيصورت که با آزمون کلموگروف اسـم 

خام و با آزمـون لـون،    يبهنجار(نرمال بودن) داده ها

 يبررس يبرا ها کنترل شد. انسيوار يمفروضات همگن

و  يفيخــام از آمــار توصــ يهــا ه داد يآمــار ليــو تحل

استفاده شد. اطالعات به دست آمده با کمـک   ياستنباط

SPSS ــورد تجز ــم ــو تحل هي ــت و از لي روش  قرارگرف

  استفاده شد. انسيکووار ليتحل يآمار

  ها افتهي

ن پژوهش شامل کودکان يشرکت کنندگان در ا

ت پسر کـه در  يه با جنسسال ٩تا  ٦ ياختالل ذهن يدارا

  ل بودند.يدر حال تحص ييمدارس ابتدا

  يهـا  يژگـ يار وين و انحراف معيانگيم ۱جدول 

  دهد. يمو کنترل را نشان  يشيدو گروه آزما يفرد

ــار دو گــروه   ۲جــدول ــانگين وانحــراف معي مي

ي را نشــان رشــد حرکتــکنتــرل و آزمــايش در حيطــه 

  دهد. يم

ن يانگيـ مدهـد کـه    ين جدول نشـان مـ  يج اينتا

ش آزمون با هم تفـاوت  يدو گروه در پ يعملکرد حرکت

  ندارند. يچندان

دهـد فـراهم سـازها     يمـ نشـان   ۳جـدول   يجنتا

و کنتـرل   يشگروه آزما ينب يدار يمنجر به تفاوت معن

در دو مهــارت حرکــات همــاهنگي انــدام فوقــاني و     

). مجـذور اتـا   p<۰۱/۰هماهنگي دو طرفـه  شـده اسـت(   

باشـد. در   يم ۵۴/۰اهنگي دو طرفهمربوط به مهارت هم

مجذور  ينچن درصد بوده است. هم ۵۴يرثأت يزانواقع م

باشـد.   يمـ  ۴۳/۰اتا مربوط به همـاهنگي انـدام فوقـاني    

نشان داد که فراهم سازها در  يقتحق ينا يجنتا ينچن هم

 يو سـرعت و چـاالک   حرکتيـ  يناييکنترل ب يرهايمتغ

ــان ــ يانــدام فوق ــر اســاس  ).p<۰۵/۰نداشــتند( يريثأت ب

 يـانگين م ينب يدار يمحاسبه شده، تفاوت معن Fيبضر

هاي رشد  خرده مقياسآزمون  نمرات پس  برآورد شده

غيـر از  ه بـ و کنتـرل   يشدو گروه آزما يندر بحرکتي 

حرکتـي و سـرعت و چـاالکي    ـ  دو متغير کنترل بينايي

که قبـل   يطياز شرا يگرد يکي وجود دارد.اندام فوقاني 
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 ينبـ  يبرقرار باشد همبستگ يدبا يانسوواراز آزمون ک

 يـن . شاخص اباشد يمستقل م يرهمپراش با متغ يرمتغ

 يـــلتحل ياصـــل ياز خروجـــ يفـــرض بخشـــ يشپـــ

آزمـون   يشپـ  f مقدار ۴است و طبق جدول  يانسکووار

 p<۰۱/۰مقـدار در سـطح    ينکه ا ۳۸۲/۱۸برابر است با 

مسـتقل   يـر همپراش بـا متغ  يرمتغ يناست و ب ردا يمعن

هر دو گـروه در   يگرد يروجود دارد. به تفس يهمبستگ

 يجـه دارنـد. در نت  يکسـاني  يبـاً آزمون نمـرات تقر  يشپ

 يـز مسـتقل و همپـراش ن   يـر متغ يفرض همبسـتگ  يشپ

  شده است. يترعا

نتايج آزمون تحليل کوواريانس را بـر   ۴جدول 

هاي آزمـايش    آزمون گروه  هاي پس روي ميانگين نمره

دهـد.   نشـان مـي  » يبهبـود حرکتـ  « ي و کنترل در نمره

 ۱/۴۱دهد که با کنترل رابطه  نتايج اين آزمون نشان مي

)و بر >p ۰۱/۰ي(بهبود حرکتآزمون  درصد نمرات پيش

داري بـين   يمحاسبه شده، تفاوت معن Fاساس ضريب 

ي بهبود حرکتـ آزمون  پسنمرات   ميانگين برآورد شده

بــه  وجــود دارد. در بــين دو گــروه آزمــايش و کنتــرل

بهبـود  آزمـون   پـس عبارت ديگر، تفاوت ميان ميـانگين  

آزمـون در دو گـروه    ، پس از کنترل متغير پيشيحرکت

ها حاکي  دار است. ميزان تفاوت يآزمايش و کنترل معن

درصد کوواريانس نمرات  ۶/۶۴ از آن است که دريافت

سـازي بـوده اسـت.     فراهم  آزمون، ناشي از برنامه پس

وت موجـود در ميـانگين نمـرات    درصد تفـا  ۶/۶۴ يعني

آزمون ناشـي از   دو گروه در مرحله پسي بهبود حرکت

عامل عضويت گروهي است. بنابراين با اطمينان بـيش  

توان نتيجه گرفت کـه برنامـه    درصد اطمينان مي ۹۹از 

                   دار  يثر بـوده و باعـث افـزايش معنـ    ؤمـ  يفراهم سـاز 

ــود حرکتــ  ــودنيبهب ــرو  ي آزم ــاي گ ــايش در ه                  ه آزم

آزمـون شـده    پـس   مقايسه با گـروه کنتـرل در مرحلـه   

  است.

بـين دو گـروه در حيطـه     ۵با توجه بـه جـدول  

. بـه  )>p ۰۱/۰(داري وجـود دارد  يي تفـاوت معنـ  حرکت

پـس از حـذف   عبارت ديگر تفاوت بين نمرات دو گروه 

بيان کننده اين است که فـراهم سـازها     کنترل يراثر متغ

ي در کودکـان داراي  رشـد حرکتـ  هاي  بر بهبود مهارت

ثير داشـته اسـت. بـا در نظـر گـرفتن      أتـ  اختالل ذهنـي 

درصد اين تغييـرات بـا    ۶۸توان گفت که  يممجذور اتا 

  ثير مداخله است.أبهبود ناشي از ت

  
  

  ها يآزمودن يفرد يژگيار وين و انحراف معيانگيم :1جدول

  

 گروه کنترل شيگروه آزما ريمتغ

 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم سن

 ۴/۷  ۶/۰ ۹/۷ ۸/۰ 

 ۶/۷ ۷/۱۰۸ ۲/۷ ۲/۱۰۸ قد

 ۸/۱ ۷/۲۵ ۶/۱ ۳/۲۴ وزن

  ۶/۵  ۴۷/۶۴  ۸/۶  ۳۳/۶۶  هوش
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   يطه رشد حركتيش در حيدو گروه كنترل و آزما آزمون پس ارين و انحراف معيانگيم: 2جدول 

 

  شيه آزماگرو  گروه کنترل  يرشد حرکت يها مهارت

  اريو انحراف مع نيانگيم  ارين و انحراف معيانگيم

  ۸۶۴/۰±۶/۰  ۸۷۷/۰±۷/۰  چابكي

  ۸۳۷/۰±۳/۰  ۸۲۵/۰±۴/۰  هماهنگي دو طرفه

  ۹۷۲/۰±۵/۰  ۹۳۴/۰±۳/۰  قدرت

  ۶۴۳/۱±۷/۰  ۲۵۲/۱±۹/۰  سرعت پاسخ

  ۴۵۷/۱±۲۳/۰  ۴۲۸/۱±۶/۰  ياندام فوقان يسرعت و چاالک

  ۶۵۷/۱±۱۲/۰  ۳۹۴/۱±۵/۰  هماهنگي اندام فوقاني

  ۸۴۹/۰±۸/۰  ۸۲۷/۰±۷/۰  يحرکتـ  يينايکنترل ب

  ۷۳۶/۰±۸/۰  ۷۲۹/۰±۹/۰  تعادل  

 

 

   

  

 يها اسيو كنترل در نمرات خرده مق آزمون تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش يپيش فرض ها :3جدول 

  يحركت

  

 يسطح معن مجذور اتا

يدار  

F 

انسيکووار  
ب هايش يهمگن انسيوار يهمگن  ه هايگو   

sig F sig نيلو  

۳۹/۰  ۰۰۴/۰  ٢٣/١٤  ٢٧٤/٠  ٧٤٥/٠  ١٣٧/٠  ٣٤/١  چابكي 

۵۴/۰  ۰۰۲/۰  ١٨/٢١  ٣٨٢/٠  ٥١٧/٠  ٢١٥/٠  ١٧/١  دوطرفه هماهنگي 

۶۱/۰  ۰۰۱/۰  ٣٤/١٩  ١٧٥/٠  ٣٧٢/٠  ١٤٩/٠  ٥٤/١  قدرت 

۴۷/۰  ۰۴/۰  ١٢/٧  ٢٨٤/٠  ٧٥٩/٠  ١١٩/٠  ٣٧/١  پاسخ سرعت 

۶۱/۰  ۱۳/۰  ١٦/١٨  ٠٦٧/٠  ٨٢٧/٠  ٣٥١/٠  ٠٨/٠  يفوقان اندام يچاالک و سرعت 

۴۳/۰  ۰۰۱/۰  ٠٤/٢١  ٢٣٤/٠  ٦٨٢/٠  ٢١٧/٠  ٢٩/١  فوقاني اندام هماهنگي 

۱۸/۰  ۱۱/۰  ٠٣/١٧  ٠٦٤/٠  ٦٢٩/٠  ٢٣٤/٠  ٠٧/٠  يحرکتـ  يينايب کنترل 

۲۷/۰  ۰۰۲/۰  ٠٧/١٤  ١٧٣/٠  ٤٧٣/٠  ١٦٥/٠  ٦٣/١  تعادل 

  ک است.يبرابر يدرجه آزاد

  
 

  

  يحركت ي ش و كنترل در نمرهيآزما يها  آزمون گروه  پس يها ن نمرهيانگيم يانس بر رويل كوواريج آزمون تحلينتا: 4جدول 

  

  راتييمنبع تغ  ريمتغ
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  يآزاد

ن يانگيم

  مجذورات
F 

سطح 

  يدار يمعن
  يتوان آمار  مجذور اتا

  يبهبود حرکت

  ۰,۹۸۷  ۰,۴۱۱  ۰,۰۰۰  ۱۸,۸۷۹  ۹۸,۲۱۱  ۱  ۹۸,۲۱۱  آزمون شيپ

  ۱,۰۰۰  ۰,۶۴۶  ۰,۰۰۰  ۴۹,۳۳۲  ۲۵۶,۶۳۱  ۱  ۲۵۶,۶۳۱  گروه

          ۵,۲۰۲  ۴۷  ۱۴۰,۴۵۶  خطا

            ۵۰  ۸۳۶۳  کل

  

  

  

  



ذهنيکتي کودکان داراي اختالالت ود حرروي بهب محيط تأثير فراهم سازي(محيط آموزشي و فعاليت بدني)  

343 )١٢٨(شماره پي در پي١٣٩٧ـ مرداد و شهريور ٣ـ شماره ٢٣مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  يحركت ياس هايش در خرده مقيره (مانكوا) تفاوت دو گروه كنترل و آزمايانس چندمتغيل كوواريج تحلينتا :5جدول

  يشاخص آمار

    منبع

  يتوان آمار  راتامجذو F P  لکزيالمبدا و

  ۷۹/۰  ۶۸۴/۰  ۰۰۱/۰  ۳۸۲/۱۸  ۴۸۳/۰  گروه

  

  بحث 

مناسـب در جهـت بهبـود     يطـ يفراهم کردن مح

عنوان ه همواره ب ياختالالت ذهن يحرکت کودکان دارا

   باشد. يم انين و مربيمسئول ياصل يها از دغدغه يکي

 هانجـام شـد   يها پژوهش حاضر جزو پژوهش

 يرو  يطـ يمح يسـازها  مفـراه  ريرابطه با تأث در هياول

 رانيـ در ا ياختالالت ذهنـ  يبهبود حرکت کودکان دارا

 تيـ قابلر يثأتـ  يق حاضـر بررسـ  يـ هـدف از تحق  است.

 يکودکـان دارا  يحرکت بهبود (فراهم سازها) در طيمح

گذشته  يها قياکثر تحقبود. ساله   ٩تا  ٦  يذهناختالل 

ــب ــه   ي ــتند ک ــان داش ــؤثر  طيمح ــل م ــد  يعام در رش

عوامـل مـؤثر بـر رشـد      باشـد.  يم يحرکت يها مهارت

خـانواده و   طيمح ،ييايجغراف تيموقع ه؛يپا يها مهارت

نمـودن   با فراهم ن،يفرصت تمر. هستند نيتمر فرصت

ن يـ (در امناسـب  زاتيـ زمان، امکانـات و تجه  عامل سه

و ١٢(شـود  يم ريپذ امکان ش)يگروه آزما يپژوهش برا

 پـژوهش  نيـ ا هجامع نيچن البته اغلب کودکان و هم. )٩

در  جيــرا يو مــذهب يفرهنگــ ،يل قــوميمســا بــه علــت

 کودکانه که مؤثر بر رشد يها يباز ياريبس از جامعه،

هستند، منع شده و در عـوض   هيپا يحرکت يها مهارت

 جـز فقـر   يا جـه يکه نت شوند يم قيتشو ييها تيفعال به

ــ ــدارد يحرکت  فرصــت جــاديدر ا گــريعامــل مهــم د. ن

 يبـاز  يب است. کمبـود فضـاها  امکانات مناس ،ينيتمر

ن يـ بزرگترها جهت حضور ا يبه همراه ازيو ن مناسب

 يهــا دوره يفضــاها و عــدم برگــزار نيــدر ا کودکــان

 شــتريکودکــان (و ب ههمــ يبــرا يحــيتفر ايــ يورزشــ

 هستند که مانع رشـد  ي) از عوامليذهن اختالل کودکان

گـر،  يد ياز سـو شـوند.   يمـ آنهـا   يحرکتـ  يهـا  مهارت

 يهستند و بـرا  گران مناسب معموالً يشورز زاتيتجه

ــ ــانواده ههم ــان خر خ ــا امک ــه ــدارد  دي ــا وجــود ن . آنه

ن يچنـ  ن پژوهش و هـم يمناسب در ا ينيتمر يها برنامه

کودکان فـراهم   يق براين تحقيکه در ا يطيامکانات مح

 ياز بـرا يـ شد فرصت استفاده برابر از امکانات مورد ن

  هم ساخت.تمام کودکان فرا يرا برا يبهبود حرکت

که فراهم سازها ق حاضر نشان داد يج تحقينتا

اخـتالل   يدر کودکان دارا يحرکت يها بر بهبود مهارت

داشته است. با در نظر گـرفتن مجـذور اتـا     ريثأت يذهن

 يبا بهبود ناش راتييتغ نيدرصد ا ٦٨توان گفت که  يم

ــ ــه  ريثأاز ت ــوده اســتمداخل ــا .ب ــج اينت ــن تحقي ــا ي ق ب

 ١٥(داشـت  ييهمسـو  همکـاران  و لرمو ،گز يها قيتحق

 و همکــاران کيپرســ ،بــورگن يهــا قيــو بــا تحق )١٢و

در پـژوهش خـود بـا عنـوان     گز. )١٦و ٢٤(بود ناهمسو

ــدود  ــازها و مح ــراهم س ــ  تيف ــد حرکت ــا در رش و  يه

نشان  يرشد ياختالل هماهنگ يکودکان دارا يريادگي

 ياساسـ  ديـ کل کيها به عنوان  تيدادند که نقش محدود

از  يباعــث درک درســت يريادگيــو  يرکتــدر رشــد ح
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نشـان داد کـه    قيـ تحق نيـ . اشـود  يمفهوم رشد دارد م

در کودکان  يرشد راتييو درک تغ ازهادرک فراهم س

 نـد يآاست. در طـول فر  ديمف يرشد يبا اختالل هماهنگ

و  يرشد حرکت، در کودکان بهنجـار، اطالعـات ادراکـ   

بـه   .کننـد  يبرقـرار مـ   ونـد يپ يعيبه صورت طب يحرکت

ــ ــاد برخ ــ  ياعتق ــد  ،ياز متخصصــان رشــد حرکت مانن

حاصـــل  يريادگيـــاز مشـــکالت  ياريدالکـــاتو، بســـ

 يها عفونت ،ياست که بر اثر عوامل ژن ييها ينماانابس

دوران  يطيمح يها تيمحروم اي يزمان باردار يارراد

ن ي). بنـابرا ۲۵(شـود  يمـ  جاديا يعصب ستميرشد در س

در کودکان نـا بهنجـار   جه گرفت که احتماالً يتوان نتيم

 يهـا ارتبـاط  ياخـتالالت ذهنـ   ياز جملـه کودکـان دارا  

ند رشد و بـه  ين ادراک و حرکت در طول فرايمناسب ب

  حساس شکل نگرفته است. يهاژه دورهيو

 ريثأبـا عنـوان تـ    يدر پژوهشـ  و همکارانمولر

کودکـان   يرشـد حرکتـ   يرو طيفراهم سازها در محـ 

ه شـده  يارا يها حرکاز م يعيوس فيداشتند که ط انيب

و  يورزشـ  ليو وسـا  نيماننـد تمـر   يکيزيف يدر فضا

کودکـان   يها منجر به بهبود رشـد حرکتـ   يباز اسباب

 اريبسـ  ودکـان آمـوزش ک  تيـ فيحـال ک  نيشود. با ا يم

مورد استفاده  يو ابزارها تيباشد. محتوا، قابل يممهم 

 قيتحق نيمهم است. در ا اريکودک بس يدر رشد حرکت

 شيسـبب افـزا   يرشد يه از محتوا و ابزارهااستفاد اب

کودکـان   فيـ درشت و حرکات ظر يحرکت يها مهارت

در مـورد   يکه باز ياژهيت ويبا توجه به اهم .)١٢(شد

دارد و بـا   يذهنـ  کودکان به خصوص کودکان اخـتالل 

ــه از د  ــه آنچ ــه ب ــتوج ــاز ي ــا صــرفاً ب و  يد بزرگتره

 ينـوع  يدگاه کودک، بازيشود، از ديم يتلق  يمسرگر

 يانجــام دادن آن حتــ يت اســت کــه کــودک بــرايــفعال

ت در يـ ن فعاليـ کنـد. ا يرا بر خـود همـوار مـ    يمشکالت

-يمـ  يرشد تلق يبه سو  يمز گاينده کودک نيآ يزندگ

بــا عنــوان  يدر پژوهشــ بــورگنن يچنــ هــم). ۲۶شــود(

روبـاز بـا اسـتفاده از فـراهم      يدر فضـا  يبـدن  تيفعال

 ييا و فـراهم سـازها  هـ  تيعداشتند که موق انيسازها ب

 طيمحـ  کيکودکان وجود دارد  يباز برا يکه در فضا

 کيـ  يبدن تيبالقوه و فعال يها تيفيه کيارا يبرا يعيطب

کودکـان   يرشد حرکت شيمناسب جهت  افزا زوريکاتال

 يمطالعـه نشـان داد کـه مشخصـه اصـل      نيباشد. ا يم

عامل فرصت بخش و الهـام بخـش    کيباز  يها طيمح

 يفرصـت هـا   ني. همچنـ )١٥(باشـد  يمـ کودکـان   يبرا

 ياثــرات مثبتــ نيشــتريب يو تعــامالت انســان ياجتمــاع

در کودکـان   يواسـطه بـاز  ه هست که در دراز مدت بـ 

در  يو ورزشـ  ياجتمـاع  ياهـ  فرصت ديوجود دارد. با

در  يچـون آمـوزش و زمـان کـاف     بـاز هـم   يهـا  طيمح

و  يتا آنهـا بـه رشـد حرکتـ     رديکودکان قرار گ ارياخت

بـا   ييسو علت عدم هم احتماالً مناسب برسند. يشناخت

ــتحق ــر ي ــق حاض ــر  يم ــوع تم ــد ن ــا نيتوان ــدت  ه و م

 ق استفاده شده اسـت. يباشد که در دو تحق يهاي نيتمر

 يهـا  رشـد مهـارت   ا،يپو يها ستميس دگاهيبر اساس د

بلکـه   سـت؛ ين سـتم يس کيـ تنها حاصـل رشـد    ،يحرکت

آن در درون و خـارج از بـدن در    يمتعدد يها ستميس

طـور  ه بـ  ايـ هـا،   ستميس نيا نينقش دارند. اثر متقابل ب

باعث ظاهر شـدن   فيو تکل طيفرد، مح نيتر اثر ب قيدق

  شود.  يم يحرکت يرفتارها
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حرکـت   کيـ  ياجـرا  يکـه بـرا   نيـ به ا هبا توج

 يهــا ســتميوجــود دارد، س ياديــز اريبســ يهــا روش

درون بدن به طور خود به خود با هم هماهنگ شـده و  

 گـر ي. بـه عبـارت د  نـد ينما يمها را محدود  نتخابتعداد ا

واحـد   کيـ مختلف درون بدن به صـورت   يها ستميس

هماهنگ) و بدون  ي(ساختارها افتهيسازمان  يعملکرد

ــن ــه فرمــان عصــب ازي اعصــاب  ســتميمتعــدد از س يب

حرکــت  نيکننــد. بنــابرا يمــحرکــت را اجــرا  ،يمرکــز

و  طيمح تيبدن، ماه يها ستميس يحاصل خودسازمان

بـه   تـوان  يرا م يساز فراهم ).١٨است( فيتکل يازهاين

 يبرا يفرد ليکرد که پتانس فيتعر ييها منزله فرصت

و رشـد   يريادگيکه به  سازد يانجام اعمال را فراهم م

ــ ــارت  کي ــمه ــا رشــد بخــش اي ــف س يه  ســتميمختل

و  کيسـ يپردر پـژوهش  ). ٢٧(انجامـد  ياو م يکيولوژيب

و  ککوچـ  يدر فضـاها  يساز همکاران با عنوان فراهم

داشتند کـه   انيکودکان ب دنينقش آن در به چالش کش

کودکـان   ياز مفهوم باز بسونيگ طيمح يروان شناس

عنـوان  ه بـ  طيمفهـوم از محـ   نيـ استفاده کرده اسـت. ا 

کودکـان اسـتفاده    يو حرکت يرشد شناخت يبرا يعامل

بــه  ليــکودکــان تما يکــرده اســت. بــه طــور کلــ    

نداشتند.  د،يکش يمرا به چالش نکه آنها  ييسازها فراهم

رفـتن و در عبـور    نييبه خصوص در پا ن،يعالوه بر ا

خــاص،  رضشــده در عــ يبنــد بلــوک يهــا از شــکاف

کــه پلـه بــود   يزمـان  يبــه پـرش حتــ  حيکودکـان تـرج  

ق بــا پــژوهش يــن تحقيــا ييعــدم همســو .)٢٤(داشــتند

ــوع فضــا حاضــر احتمــاالً ــ ييدر ن  يناســت کــه محقق

ــ  ــد و فض ــتفاده کردن ــک آزاد ياهااس ــل و  يکوچ عم

کودکـان   يرا بـرا  ينـ يو تمر يبـاز  يهـا  انتخاب روش

بـا عنـوان    يقـ يدر تحق همکـاران  و چنکند.  يممحدود 

نوسانات پوسچر و درک فراهم سازها در کودکـان بـا   

ادراک و  نيداشتند کـه بـ   انيب يرشد ياختالل هماهنگ

ارتباط وجـود دارد. از شـرکت کننـدگان     يطيکنش مح

ده بود که حـداکثر ارتفـاع نشسـته خـود و     خواسته ش

 يها از بلوک يمتر يسانت ١٠خود را در ارتفاع  ستادهيا

نشـان داد کـه    قيـ تحق جيشده قرار دهند. نتـا  ينيب شيپ

توانستند ارتفاع خود را از  نيکودکان با استفاده از تمر

و نشسـتن حفـظ    سـتادن يمدنظر در هنگـام ا  يها بلوک

 .)١٧(ا نگه دارندکنند و کنترل پوسچر خود ر

 يحرکتـ  يهـا  در رشد و اصالح مهارت يناتوان

حســاس پــيش از  يهــا و تخصصــي در ســال يبنيــاد

در  يهاي اوليـه مدرسـه موجـب نـاتوان     مدرسه و سال

 يشـود. نـاتوان   يم يو بزرگسال يانجام آنها در نوجوان

پرتاب کـردن، گـرفتن و    ؛در رشد الگوهاي باليده، مانند

ــ  ــانع موفقي ــازي ضــربه زدن م ــان در ب ــا ت کودک و  ه

 يها مهارت کودکان كه شود. در صورتي يم ها ورزش

الزم در يک فعاليـت را فـرا نگرفتـه باشـند، در      يحرکت

ج ينتـا  ).۱۹يابند( يمانجام آن فعاليت به موفقيت دست ن

 و همکاران يآدوران و همکاران ويديحم يها قيبا تحق

 .)٢٨ــ ٣٠(داشـت  ييسـو  هم يبخش ين قلم و عليميسو 

گـزارش دادنـد    يقـ يدر تحق يبخش يم و علـــقل نيميس

 ي، ادراك بصـري حرکتـ  يو محلـ   يمهـاي بـو   که بازي

و سـال اول دبسـتان کـم     يدبسـتان  شيآموزان پـ  دانش

هـاي   ر بازيين تأثيچن دهد. هم يمش يرا افزا يتوان ذهن

آموزان  دانش يحرکت ـ  بر ادراك بصري يو محل  يمبو



 ه و همکارانمرتضي همايون نيا فيروزجا
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همکـاران  و  يآدورنبـود.   تيتابع جنسـ  يکم توان ذهن

اطـراف کـودک    طيگزارش دادند که هر چقـدر محـ   زين

باشـد   شـتر يب يو شـناخت  يرشـد  يتر و ابزارهـا  يغن

رشد خواهـد   شتريب يو شناخت يکودک از لحاظ حرکت

 يايـ شوند تا کودکان با دن يمکرد. فراهم ساز ها سبب 

اطراف خود راحت تر ارتباط برقـرار کننـد و اطالعـات    

  کنند. ليو راحت تر تحل شتريا بر يطيمح

ده نو همـراه  يتوان به ا يمق ين تحقينقاط قوت ا

الزم  يا و کتابخانـه  يدانيـ م يقات و پژوهش هايبا تحق

ن و يکامـل والـد   ين پـژوهش و همراهـ  يـ جهت انجام ا

را  ييهـا  قيـ ن کار تحقين مدارس شهرستان با ايمسئول

 ييهـا  تيپـژوهش بـا محـدود    نيـ ان يچن ان داشت هميب

 تيوضـع  قيـ دق يريـ گيمانند عدم استفاده از آزمـون پ 

 يسـن  تيمحـدود  نيچن افراد در معرض مداخالت و هم

 نيچنـ  همـراه بـود. هـم    هـا  يو تعداد کـم آزمـودن   افراد

 يهـا  تياز محـدود  زيـ جنس(پسر) ن کياستفاده از تنها 

  پژوهش بود. نيا

انجـام شـده    يهـا  قيـ ها و تحق افتهيبا توجه به 

مناسـب و   ياز راهکارهـا  يکـ يکـه  شـود   يمـ  شنهاديپ

 يمشکالت رشد حرکتـ  مياصالح و ترم يبرا يضرور

 يهــا  طــرح برنامــه   يذهنــ اخــتالل   يکودکــان دارا

و در  يورزشـ  يبـر اسـاس اسـتانداردها    يساز فراهم

کشـور   يطرح در تمام مراکز آموزش نيا ياجرا تينها

طـرح سـنجش    يليباشد. در شروع هر سـال تحصـ   يم

 يذهن اختاللکودکان  ييو شناسا يرشد حرکت ييتوانا

کودکـان   نيـ برگزار شود تا ا زين ياختالل هوش يدارا

درمـان گردنـد.    ييو در همـان مراحـل ابتـدا    ييشناسا

 يهـا  ضـمن خـدمت روش   يهـا  در قالب دوره نيچن هم

اختالل  نيا يکودکان دارا يساز مناسب آموزش فراهم

 جينتارو طبق  نيداده شود . از ا نيبه معلمان و مسئول

 يپژوهش، به کاربرد برنامه فراهم سـاز  نيحاصل از ا

ــ ــوان ه ب ــعن ــيردارويروش غ کي ــود   ي ــت بهب در جه

مبـتال   يکودکان کم توان ذهنـ  يرشد حرکت يها مهارت

  .ميشو يمرهنمون  يبه اختالالت هوش

  

  يريگ جهينت

پژوهش نشان داد کـه الزم اسـت بـه     يها افتهي

 يهـا  ه از روشو اسـتفاد  يطيمح يها ييو تواناط يمح

 يهــا تيــش قابليدر جهــت افــزا يســاز مناســب فــراهم

ژه داشـت  يتوجه و يذهناختالل  يکودکان دارا يحرکت

و اسـتفاده از   يسـاز  فراهم يبا استفاده از روش هاو 

مشـكالت ايـن كودكـان در    از  يارياز بس طيت محيقابل

  حركتي كاست. هاي تاجراي مهار

  

  ر و تشكريتقد

ر برگرفتـه از رسـاله   پـژوهش حاضـ   يها افتهي

 يو علــوم ورزشــ يبــدن تيــدر دانشــکده ترب يدکتــر

نگارنــدگان بــر خــود الزم  ،باشــد يمــدانشــگاه تهــران 

کـه   ييهـا  ياز تمـام آزمـودن   لهيوسـ  نيـ داننـد بـه ا   يم

انـد تشـکر    داشـته  يبـا پژوهشـگران همکـار    مانهيصم

  .ندينما
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Abstract 
Background & Aim: Several studies have investigated the relationship between motor growth and 
environmental capability in children with mental disorder in the world.The purpose of this study was 
to determine the effect of providing (educational environment and physical activity) environment on 
motor improvement in children with mental disorders 6 to 9 years old. 
 
Methods: This is an applied and experimental study (interventional). The statistical population of 
this study was all 175 children with mental disorder 6 to 9 years old in Babol in 2017. Based on the 
facilities and cooperation of teachers and principals of exceptional schools in Babol, 50 male 
students were selected by convenience sampling and then randomly assigned to one of the 
experimental or control groups (25 in each group). To assess the motor skills of the children, the 
U.S. Bruinstein test was used. Data were analyzed by covariance analysis. 
 
Results: The results showed that the providers had an impact on improvement of motor skills such 
as upper extremity coordination, agility, balance, response rate (p <0.01). Also, the results of this 
study showed that the providers did not have any effect on visual acuity control and speed and 
agility of the upper limb (p> 0.01). Also, the results of this study showed that there is a significant 
difference between the estimated mean scores of post-test motor improvement between the 
experimental and control groups (p> 0.01). 
 
Conclusion: It is possible to pay attention to the environment and environmental abilities and the 
use of suitable methods for increasing the motor developmental abilities of children with mental 
disorders. By using the methods of providing and using the environment, many of the drug 
methods and complications arising from their use can be prevented. 
 
Key words: Providers, Educational environment, Physical activity, Improvement of movement, 
Children with mental disorder 
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