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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهای حرکتي ظریف بر توجه انتخابي و ادراک دیداری
دانشآموزان دارای اختالل ریاضي دوره اول ابتدایي شهر سبزوار در سال  6370انجام شد .این پژوهش ،نيمه
تجربي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود 33 .نفر از دانشآموزان دارای اختالل ریاضي در
دورة اول ابتدایي سبزوار به صورت تصادفي ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش ( 69نفر) و گروه گواه
( 69نفر) جایگزین شدند .پرسشنامههای رنگ – کلمه استروپ ( )6731و ادراک دیداری فراستيگ ()6703
به عنوان پيشآزمون اجرا شد .دانشآموزان گروه آزمایشي 61جلسة  36دقيقهای ( هر هفته دو جلسه) دربرنامة
آموزش مهارتهای حرکتي ظریف شرکت کردند و آنگاه پسآزمون اجرا شد .دادهها با روش تحليل
کوواریانس مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که مهارتهای حرکتي ظریف موجب افزایش توجه
انتخابي و ادراک دیداری در دانشآموزان دارای اختالل ریاضي شد .براین اساس آموزش مهارتهای
حرکتي ظریف یک برنامة مداخلهای موثر برای کمک به دانشآموزان دارای اختالل ریاضي ميباشد.

واژگان کليدي :مهارتهاي حرکتی ظریف ،توجه انتخابی ،ادراک دیداري ،اختالل ریاضی.
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مقدمه
امروزه اختالالت ویژه یادگيری به نحو چشمگيری گسترش یافته و توجه متخصصان و
متوليان حوزة آموزش را به خود معطوف ساخته است (مکلسکي و والدرون .)0666،6این

ناتوانایيهای یادگيری به عنوان اختالالت اساسي تحصيلي معرفي ميشود که با الگوی
خاصي از تغييرات روانشناختي و بيولوژیکي همراه است و حدود  66تا  61درصد از
کودکان مدرسه را تحت تاثير قرار ميدهد (اسکنلون .)0663 ،0این کودکان ممکن
است از هوش طبيعي برخوردار باشند؛ ولي در مدرسه عملکرد مطلوبي ندارند و از
اختالالت عصبي -روانشناختي خاصي در جنبههای عاطفي و شناختي رنج ميبرند
(هندریکسن ،کلرز ،فرون ،والسنبرگ و ولس .)0669 ،3در راهنمای تشخيصي و آماری
اختالالت رواني ویرایش پنجم( 3انجمن روانپزشکي آمریکا ،)0663 ،1اختالل یادگيری به
اختالل یادگيری خاص تغيير نام و ماهيت داده است .اختالل یادگيری خاص ،به عنوان
اختالل عصب-تحولي است که از سن مدرسه آغاز ميشود ،هرچند ممکن است تا چندین
سال بعد شناخته نشود .ناتوانيهای یادگيری در کودکان ميتواند منجر به پایين آمدن کيفيت
زندگي آنان در حوزة روابط ميان فردی ،درون فردی ،خودپندارة و عملکرد تحصيلي شود
(برابکوا ،زاروبوا ،کوهات ،جاست و کرسک.)0661 ،0
اختالل ریاضي اصطالحي است که برای گسترة وسيعي از ناتوانيهای دیرپا در حوزة
ریاضيات به کار ميرود (دوکر .)0661 ،9این اختالل در برخي کودکان از سنين کم شروع
ميشود ،ولي اغلب در دورة دبستان خود را نشان ميدهد و تا دورة دبيرستان ادامه پيدا ميکند
(دوکر .)0661 ،ناتواني ریاضي مشکالت اساسي در مواردی نظير حل مسالههای کالمي و

1. McLeskey & Waldron
2. Scanlon
3. Hendriksen, Keulers, Feron, Walsenburg, & Vles
)4. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5
5. American Psychiatric Association
6. Brabcová, Zárubová, Kohout, Jošt & Kršek
7. Dowker
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مهارتهای مربوط به آن ،تشخيص اطالعات بدیهي در مسالهها ،استفاده از راهبردهای خود-
تنظيمي و نظارتي در فرایند انجام تکليف و حفظ توجه تا پایان تکليف تأکيد دارد
(پدروتي.)0666،6
یکي از عواملي که با اختالل یادگيری ریاضي ارتباط پيدا ميکند ،توجه انتخابي است
(تفتي ،بایلي و کراوفورد .)0663 ،0توجه انتخابي اشاره به دو جنبه یعني تمرکز بر یک منبع
اطالعاتي و نادیده گرفتن سایر موارد دارد (پاساو 3و همکاران0660 ،؛ به نقل از ناعمي،
 .)6370اهميت و لزوم این دو مهارت برای انجام تکاليف مدرسه مانند خواندن و حل مسایل
ریاضي مورد تاکيد کارشناسان است (ناعمي .)6370 ،اسکوتان و اسکویلز ) 0660(3ادعا
ميکنند ،بسياری از دانشآموزان با ناتوانيهای یادگيری ،مشکالت حواسپرتي و توجه
انتخابي دارند .توجه برای عملکرد شناختي ذهن و رفتار اهميت زیادی دارد زیرا حتي
کمتوجهيهای کوچک هم ميتواند یادگيری را تحت تاثير قرار دهد .گری )0666( 1مدعي
است کودکان دارای اختالل ریاضي در توجه مشکل دارند .نریماني و سليماني ( )6370بيان
ميکنند دانشآموزان دارای ناتواني ریاضي در کارکردهای توجه ،بازداری ،تصميمگيری،
برنامهریزی و سازماندهي ضعيفتر از دانشآموزان بدون نارسایي در ریاضي هستند.
یافتههای انوبيل ،استيوانو و بار ،)0663( 0حسنيراد ،ارجمندنيا و باقری ( )6371حاکي از آن
است که بين توجه انتخابي و عملکرد ریاضي کودکان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
بينایي گستردهترین نظام حسي انسان و حس غالب در درک جهان خارج محسوب
ميشود .ادراک بينایي نتيجة درک و شناخت درست محرکهای بينایي است .برای این
که فرد بتواند از عهدة فعاليتها و تکاليف روزمرة خود برآید ،نياز به پردازش اطالعات
بينایي دارد و درصورتي که ادراک دیداری در فردی دچار مشکل شود ،عملکرد او نيز
در فعاليتهای روزمره دچار اشکال ميشود (شنک .)0661 ،9از مهمترین عوامل مرتبط
با مشکالت ویژه در یادگيری ،کاستي در توجه و تمرکز ،ادراک دیداری و ارتباطات
1. Pedrotty
2. Tafti, Boyle & Crawford
3. Passow
4. Skottun & Skoyles
5. Geary
6. Anobile, Stievano & Burr
7. Schneck
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فضایي است که معموالً با مشکالتي در ارتباط بين اعضای بدن خود و دیگران ،هماهنگي
بين چشم و دست ،جهتیابي فضایي ،تشخيص راست و چپ ،باال و پایين ،توالي
حروف و کلمات مشخص ميشود (گابای،گابای ،اسچيف ،اشکنازی و هنيک.)0663 ، 6
یافتههای پژوهشگران مختلف حاکي از آن است که افراد دارای اختالل یادگيری خاص
معموالً در توجه دیداری با مشکل مواجه هستند (تفتي ،بایلي وکراوفورد  .)0663 ،کارلسون،
رو و کولبای )0663( 0نيز بيان ميکنند که بين ادراک دیداری و عملکرد تحصيلي از جمله
مهارتهای نوشتاری و ریاضي رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش گاجر و
ستيا )0661( 3نشان داد که ضعف ادراک دیداری کودکان دارای اختالل یادگيری (مانند
نارساخواني ،نارسانویسي ،اختالل ریاضي ) سبب بروز چالش در کالس درس و کاهش
کارایي تحصيلي آنان ميشود .گاون و ارگان )0662(3دریافتند که درک مفاهيم ریاضي
چون طول ،عرض و ارتفاع دانشآموزان دارای اختالل یادگيری تحت تاثير ادراک دیداری
آنها قرار ميگيرد.
از آن جا که که اختالالت یادگيری برای کودکان ،خانواده و جامعه ميتواند یک
مشکل اساسي به حساب آید ،لذا دستيابي به راهحلهایي برای مقابله با این مشکل از اهميت
زیادی برخوردار است .یکي از این راهحلها ایجاد و رشد مهارتهای حرکتي ظریف است
که با کمک عضالت کوچک و با هماهنگي حواس به خصوص چشم و دست انجام
ميگيرند .حرکت بخش جدایيناپذیری از وجود انسان است .دستيابي به یک حرکت جدید
برای اکثریت افراد امری طبيعي است که در فرایند رشد حرکتي او ادغام ميگردد و از آن
برای مقابله با چالشهای زندگي و سازگاری با محيط مورد استفاده قرار ميگيرد .انجام
حرکات ظریف دست از جمله ویژگيهای خاص انسان است .این حرکات شامل گرفتن و
دستکاری دقيق و ماهرانه است که به نوبة خود نيازمند حرکات مستقل انگشتان ،قرار گرفتن
شصت در مقابل انگشتان دیگر و ادراک المسه ميشود ( نامر و کایسر .)0666 ،1نقش
حرکت در زندگي کودکان نيز قابل توجه است؛ زیرا رشد و تکامل کودک با پيچيدگيهای
1. Gabay, Gabay, Schiff, Ashkenazi & Henik
2. Carlson, Rowe & Curby
3. Gajre, & Setia
4. Güven, & Argün
5. Naumer & Kaiser
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حرکتي او ارتباط دارد .هرچه انـسان تکامل ميیابد توانایي حرکتي او پيشرفتهتر ميشود.
حرکت برای هرکودکي لذت بخش بوده ،و مهارتهای حرکتي برای وی اطمينان بخـش
است .وقتي کودک توانایيهای حرکتي را یاد ميگيرد عوامل زیادی مانند :شناخت ،رشـد
بـدني ،حالت آمادگي بدني ،مهارتهای پيش نياز ،تنوع سـطوح مهارت ،انگيزه و هدف
ممکن است موجب تسهيل یا بازداری در امر یادگيری شود .مهارتهای حرکتي یکي از
مهارتهای اساسـي وپایه برای ورود به مدرسه و یادگيری تحصيلي است (چو.)6770 ،6
پياژه 0معتقد است که دروني کردن روانبنههای حسي-حرکتي سبب درک و اختراع در
کودک ميشود و از حالت محسوس و ملموس جدا شده و جنبة تجسمي و ذهني پيدا ميکند
(هاسر-کرم0663 ،3؛ به نقل از ناعمي .)6370 ،تکاليفي مانند رنگآميزی و ترسيم از
مهارتهای حرکتي ظریف به شمار ميروند .اگر دانشآموزی در حرکات ظریف دچار
مشکل باشد ،احتمال وجود مشکل در حرکات درشت او نيز بسيار باال خواهد بود ؛ زیرا این
دو نوع مهارت حرکتي بسيار به هم وابسته هستند .مشکالت حرکتي ظریف در تکاليفي مانند
رنگآميزی ،ترسيم ،بریدن ،نخ کردن مهرهها ،استفاده از قيچي ،نقطه چينکردن و بستن
دکمههای لباس ،خود را نشان ميدهند .وجود مشکالت حرکتي ظریف و به ویژه ناهماهنگي
ميان چشم و دست ،موجب ناهماهنگي حرکات مختلف بدني با یکدیگر شده و سبب بروز
مشکالتي در نوشتن ،خواندن و ریاضي ميگردد.
گر چه در زمينة تاثير آموزش حرکات ظریف (مانند هنرهای تجسمي ،حرکات
ریتميک ،بازیهای گروهي و ذهنآگاهي) بر بهبود اختاللهای یادگيری پژوهشهایي انجام
شده است (فتاح ،استکي و عشایری6376،؛ ميرزاخاني ،عشایری ،زراعتي و بهنيا6370 ،؛
زیني ،خاکسار ،بلوچي انارکي و رضایينسب6371 ،؛ بلک و فرناندو0663 ،3؛ ریمر،
کاکس ،نيجهيس وندر-ساندن و بونسترا ،)0662 ،1اما در ارتباط با تاثيرگذاری آن پژوهشي
صورت نگرفته است .با این حال ،بررسي پژوهشهایي که در ارتباط با تاثيرگذاری این
آموزش بر انواع اختالالت یادگيری انجام شده ،مفيد به نظر ميرسد .فتاح و همکاران
1. Chu
2. Piajet
3. Hauser-Cram
4. Black & Fernando
5. Reimer, Cox, Nijhuis-Van der Sanden & Boonstra

08

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال هشتم ،شمارة  ،13پاییز 3179

( )6376در بررسي خود با عنوان تاثير آموزش هنرهای تجسمي و حرکات ریتميک بر کاهش
نشانگان اختالل هماهنگي رشدی به این نتایج دست یافتند که حرکات ریتميک و هنرهای
تجسمي(نقاشي ،سفالگری) در کاهش نشانگان اختالل هماهنگي چشم و دست ،اختالل
هماهنگي رشدی ،اخـتالل همـاهنگي حرکات ریز و درشت تاثير معناداری داشته است.
یافتههای ميرزاخاني و همکاران ( )6370حاکي از آن است که آموزش حرکات ظریف
دست در پيشرفت تحصيلى و یادگيرى مهارتهای ترسيمي و نوشتاری کودکان کُندآموز
تاثير مثبت و معناداری دارد .نتایج پژوهش زیني و همکاران ( )6371نشان داد که آموزش
حرکات ریتميک و بازیهای گروهي بر بهبود توجه و توالي شنيداری کودکان تاثير مثبت
و معناداری دارد .پژوهشگران مختلف دریافتند که تمرینهای ذهن آگاهي سبب بهبود
مهارتهای شناختي از جمله توجه (بلک و فرناندو ،)0663 ،حافظه (مرازک 6و همکاران،
 )0663و پردازش ادراک دیداری فضایي (زیدان و همکاران )0666 ،0ميشود .فرانسسچيني،
گوری ،رافينو ،ویوال ،مولتني و فاکوتي )0663(3نشان دادند که بازیهای ویدئویي به بهبود
مهارتهای توجه و سرعت خواندن کودکان کمک ميکنند .سان و ميسلس )0660(3مدعي
هستند که ادراک دیداری و مهارتهای ظریف حرکتي دو عامل کليدی برای عملکرد
تحصيلي در ریاضي ،نوشتن ،خواندن و علوم محسوب ميشوند .تاراش ،مارگاليت-شالوم و
برگر ) 0669( 1در پژوهش خود اعالم کردند که بين افزایش ادراک دیداری با کاهش
اضطراب و بهبود مهارتهای حرکتي ظریف رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنين
بين تمرینهای ذهنآگاهي با ادراک دیداری و مهارتهای حرکتي ظریف به عنوان مهارت-
های اساسي تاثيرگذار بر ویژگيهای تحصيلي مانند مهارتهای خواندن و ریاضي ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد .یافتههای ریمر و همکاران ( )0662نشان داد که آموزش
مهارتهای حرکتي درشت و ظریف موجب افزایش توجه و بهبود ادراک بينایي کودکان
دارای اختالل بينایي  0تا  60ساله گردید.

1. Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, & Schooler.
2. Zeidan, Johnson, Diamond, David, & Goolkasian
3. Franceschini, Gori, Ruffino, Viola, Molteni & Facoetti
4. Son & Meisels
5. Tarrasch, Margalit-Shalom & Berger
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امروزه نظامهای آموزشي ،تحصيل را به عنوان بخش مهمي از زندگي افراد تلقي
ميکنند .عالوه بر این ،کيفيت و کميت آموزش نيز ميتواند نقشي اساسي در آیندة افراد
بازی کند .از این رو ،کارشناسان جوامع مختلف در پي شناسایي عوامل موثر بر موفقيت
تحصيلي هستند (النس بری ،استيل ،الولند و گيبسون .)0663 ،6مشکالت تحصيلي نه تنها
هزینههایي را متوجه دانشآموزان و خانوادههای آنان نموده ،بلکه زیانهایي را نيز بر جامعه
تحميل ميکند .بنابراین دست یافتن به نتایج مثبت در زمينة موفقيت تحصيلي و شناسایي و
کنترل عوامل تاثيرگذار بر آن ميتواند منجر به پيشرفت همه جانبة دانشآموزان و جامعه
گردد .گرچه به مشکالت ریاضي توجه اندکي شده است ،اما تعداد زیادی از دانشآموزان
مقاطع مختلف تحصيلي از جمله کودکان دارای اختالل یادگيری ریاضي همچنان با
مشکالتي در یادگيری ریاضي مواجه هستند .لذا موضوعي که پس از تشخيص این نوع
ناتواني مهم است به کارگرفتن اقدامات مداخلهای به موقع و مناسب جهت کاهش مشکالت
این دانشآموزان و جلوگيری از آسيبهای بعدی است .الزم به ذکر است که تا کنون
پژوهشهای مداخلهای زیادی از جمله آموزش خودنظارتي ،آموزش خودتنظيمي ،درمان
شناختي و رفتاری ،مداخالت حرکتي ریتميک انجام شده است؛ ولي در ارتباط با تاثير
آموزش حرکات ظریف بر توجه انتخابي و ادراک دیداری دانشآموزان دارای اختالل
یادگيری ریاضي انجام نشده است .بنابراین ،ضرورت استفاده از برنامة مداخلهای مذکور به
منظور رفع یا کاهش مشکالت توجه و ادراک دیداری دانشآموزان آشکار ميگردد .براین
اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخگویي به این سوال است که آیا آموزش مهارتهای
حرکتي ظریف بر توجه انتخابي و ادراک دیداری دانشآموزان دارای اختالل ریاضي دورة
اول ابتدایي شهر سبزوار مؤثر است؟

روش
پژوهش حاضر نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود .جامعة آماری
پژوهش حاضر را تمام دانشآموزان مبتال به اختالل یادگيری ریاضي پایههای اول ،دوم و
سوم ابتدایي سبزوار معرفي شده به مرکز اختالالت یادگيری ویژه سبزوار در سه ماهة اول
سال تحصيلي  ،6370-79به تعداد  29نفر تشکيل دادند .این دانشآموزان بر اساس مقياس
1. Lounsbury, steel, Loveland & Gibson
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هوشي وکسلر 6و آزمون تشخيصي کيمت 0توسط متخصصان مرکز مذکور شناسایي و
معرفي شدند .تعداد  33نفر از دانشآموزان مذکور به روش نمونهگيری تصادفي ساده به
عنوان نمونه انتخاب و به صورت گمارش تصادفي در گروه آزمایشي( 69نفر) و کنترل(69
نفر)جایگزین گردیدند .پس از انتخاب نمونه ،همة آزمودنيها پرسشنامههای رنگ – کلمه

استروپ 3و ادراک بينایي فراستيگ 3را کامل کردند .آنگاه ،آزمودنيهای گروه آزمایش
برنامة آموزش مهارتهای حرکتي ظریف را دریافت کردند و برای گروه گواه برنامة
مداخلهای انجام نشد .پس از اتمام جلسات آموزشي ،مجدد آزمودنيهای دو گروه

پرسشنامههای رنگ – کلمه استروپ و ادراک بينایي فراستيگ تکميل کردند .معيارهای
ورود به پژوهش برای دانشآموزان شرکتکننده عبارت بود از :هوش متوسط به باال
(براساس نتایج مقياس هوشي وکسلر که توسط متخصصان مرکز اختالالت یادگيری ویژه
انجام شده بود) ،پایة تحصيلي اول ،دوم و سوم ابتدایي ،عدم ابتال به اختالالت رواني ،نداشتن
بيماریهای حاد ،عدم ابتال به اختالل بيشفعالي و کمبود توجه و معيار خروج نيز داشتن
بيش از دو جلسه غيبت از مجموع جلسات آموزشي بود.

آزمون رنگ – کلمه استروپ در سال  6731توسط رایدلي استروپ 1برای ارزیابي

توجه انتخابي و انعطاف پذیری شناختي ابداع شد .از آن زمان به بعد انواع متفاوتي از این
آزمون ساخته شده است ،ازجمله آزمون دودریل 0در سال  ، 6792آزمون نوع گلدن 9در
سال  6792و نوع گراف 2در سال  .6771تعداد کارتهای مورد استفاده در هر یک از این
آزمونها باهم فرق ميکند .در این پژوهش از نوع کارتي آزمون استروپ که بسيار شبيه به
آزمون طرح شده به وسيله استروپ است ،استفاده شد .این آزمون از چهار کارت تشکيل
شده است .هرکارت  01محرک را نشان ميدهد که به ترتيب در  1سطر و  1ستون تنظيم
شدهاند .از آزمودني خواسته ميشود به هر کارت نگاه کند و از سمت چپ بهطور افقي به
سمت راست ،این کار را ادامه دهد و پاسخ مناسب را سریع و تا جایي که محتمل است،
1. Wechsler
2. Key Math
3. Stroop Color-Word
4. Frostyge
5. Ridley Stroop
6. Doodril
7. Golden
8. Graf
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بدهد .در کارت W،محرک نام رنگهای پنجگانه ميباشد (قرمز ،آبي ،سبز ،قهوهای و
زرد) ،در این قسمت از آزمودني خواسته ميشود تا فقط واژههایي را که به رنگ خاکستری
نوشته شدهاند ،بخواند .کارت  Cمربعهای رنگي را نشان ميدهد (قرمز ،آبي ،سبز ،قهوهای
و زرد) ،در این قسمت از آزمودني خواسته ميشود تا رنگ مربعها را بگوید و کارت CW

نيز واژههایي که به نام رنگهای پنجگانه اشاره دارند و بارنگهای متعارض (مثالً واژه قرمز
به رنگ آبي نوشته شده) نوشته شدهاند را نشان ميدهد .در کارت سوم از آزمودني خواسته
ميشود آن واژهها را بدون توجه به رنگ آنها بخواند و در کارت چهارم از آزمودني
خواسته ميشود تا ر نگ آن واژهها را بدون توجه به چيزی که نوشته شده ،بگوید .در هر
چهار کارت زمان واکنش آزمودني و تعداد خطاها ثبت ميشود .پژوهشهای انجام شده
پيرامون این آزمون ،نشانگر اعتبار و روایي مناسب آن در سنجش بازداری در بزرگساالن و
کودکان است .پایایي این آزمون از طریق بازآزمایي در دامنة  6/26تا  6/76گزارش شده
است (ویال 6و همکاران .)0669،این آزمون برای سنجش هر دو نوع پردازش خودکار و
کنترل شده کاربرد دارد .از کارتهای اول و دوم برای اندازهگيری پردازش خودکار و از
کارتهای سوم و چهارم برای اندازهگيری پردازش کنترل شده استفاده ميشود .پایایي این
آزمون برای کارتهای اول و دوم  6/22و برای کارتهای سوم و چهارم  6/26گزارش
شـده اسـت (دني 0و همکاران0661 ،؛ به نقل از بشـرپور .)6321 ،روایي این مقياس در جامعة
ایراني مطلوب و پایایي آن را به روش بازآزمایي  6/91گزارش شده است(پورمرادیان
اسفندآبادی ،قياسي و صلحي فدردی )6327 ،و ضریب آلفای کرونباخ این مقياس در
پژوهش حاضر  6/97به دست آمد.
آزمون رشد ادراک بينایي در سال 6703توسط فراستيگ 3بهعنوان ابزاری برای شناسایي
نارسایيهای ادراک بينایي ساخته شد .مبنای نظری این آزمون نظریه های ادراکي  -حرکتي
در حوزه اختالالت یادگيری است .این آزمون شامل یک کتابچة  31صفحهای است .وسایل
موردنياز این آزمون از تعداد  7عدد کارت نمایشي (نمایش یک مثلث ،مستطيل ،صليب،
ماه ،بادبادک ،ستاره ،بيضي ،دایره ،مربع( ،برگ نمرهگذاری ،چهار عدد مدادرنگي تراشيده
در رنگهای متفاوت و یک مداد مشکي تراشيده بدون پاککن ،یک تخته سياه و گچ
1. Vila, Guerra, Munoz, Vico & Viedma-del Jesus
2. Danny
3. Frostyge
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تشکيل شده است .آزمون فراستيگ ميتواند پنج مهارت ادراکي عملياتي (توانایي هماهنگي
حرکتي و چشم ،تشخيص تصویر و زمينه ،درک ثبات شکل ،تميز وضعيت در فضا ،و درک
روابط فضایي) را اندازهگيری کند .اجرای این آزمون حدوداٌ  31دقيقه تا یک ساعت به طول
ميانجامد .پایایي این آزمون ،به روش بازآزمایي برای نمرة کل بين  6/07تا  6/27و برای
مولفههای آن بين  6/07تا  6/26و به روش دونيمه کردن برای نمرة کل  6/92تا  6/27و برای
مولفه های آن بين  6/31تا  6/70گزارش شده است .همچنين همساني دروني این مقياس از
طریق آزمون-آزمون مجدد بر روی  16نفر  6/72اعالم گردیده است .بنابراین ،دقت آزمون
فراستيگ برای ارزیابي ادراک بينایي هماهنگي چشم و دست مناسب بوده و این آزمون از
روایي الزم برخوردار است (فراستيگ ،لفاور و ویتلسي ،6709 ،6ترجمة تبریزی و موسوی،
6370؛ کردنوقابي و درتاج.)6320 ،
روش اجرا :پس از انتخاب نمونه و تقسيم تصادفي آنها ،همة آزمودنيها پرسشنامههای
رنگ – کلمه استروپ و ادراک بينایي فراستيگ را کامل کردند .آنگاه گروه آزمایش
برنامة آموزشي برنامة آموزش مهارتهای حرکتي ظریف را به صورت گروهي دریافت
کردند .برنامة آموزش مهارتهای حرکتي ظریف بهکار رفته در این پژوهش(جدول )6

برگرفته از کتابهای ناتواني های یادگيری نظریهها ،تشخيص وراهبردهای تدریس (لرنر،2

6796؛ ترجمة دانش )6323 ،و آزمون پيشرفته ادراکي -بينایي فراستيگ تشخيص
ودرمان(فراستيگ ،لفاور و ویتلسي6709 ،؛ ترجمة تبریزی و موسوی )6370 ،بود که طي
 61جلسة 36دقيقهای و هفتهای یک جلسه و به صورت عملي اجرا شد .در پایان برنامة
مداخلهای از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
جدول .1برنامة آموزش مهارتهای حرکتی ظریف (لرنر1791 ،؛ فراستیگ)1799 ،
جلسات

هدف

محتوا

اول

ایجاد ارتباط
اوليه

آشنایي با وضعيت خانوادگي ،انجام بازیهای گروهي برای آشنا شدن با
یکدیگر

دوم و سوم

افزایش دقت و
تمرکز

ردگيری ،تنظيم مقدار آب ،مچاله کردن کاغذهای باطله و روزنامهها.

1 Frostig, Lefever, Whittlesey
2. Lerner
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بریدن با قيچي روی خطوط منحني ،شکسته ،دایرهای ،شکلهای هندسي نظير
چهارم

مهارت بریدن

مربع ،مستطيل و مثلث ،الگوهایي که با نقطه چين وخطوط کم رنگ رسم
شدهاند.

افزایش توجه و
پنجم

مهارتهای
حرکتي
افزایش توجه و

ششم

هماهنگي دست

نمونهسازی :با استفاده از شابلون دور انواع شکلهای هندسي را خط کشيدن.
ساخت صفحات نمونهای از مقوا ،چوب ،پالستيک یا جعبههای فوم.
مهارت بستن :فعاليتهایي که در آنها ازبند ونخ استفاده مي شود( مانند رد
کردن بند کفش از سوراخهای آن).

و چشم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم

دوازدهم

سيزدهم و
چهاردهم

پانزدهم

هماهنگي چشم

بازی یه قل دو قل که به رشد هماهنگي چشم ودست ،حرکت های ظریف

و دست

انگشت ودست کمک ميکند؛ باز و بسته کردن پيچ و مهره و قفل و کليد.

افزایش دقت و

وصل گيرهها به بند یا جعبه در زماني معين و شمارش آنها در پایان زمان

تمرکز

تعيين شده .

هماهنگي چشم
و دست
مهارت کپي
کردن

فعاليتهایي با مداد وکاغذ مانند رنگ کردن شکلها و طرحهای نقطه چين.
نسخه برداری از طرحها ،ترسيم از روی مدل (کپي کردن).

بهبود مهارت-

حرکات تعادلي مانند حفظ تعادل چوب در دست ،ماهيگيری با استفاده از

های حرکتي

اسباببازی ،حمل فنجان آب بدون این که آب بریزد.

افزایش توجه و

دسته کردن چوب کبریتها،گذاشتن چوب کبریتها در جعبه ،درست

مهارتهای
حرکتي

کردن اشکال با چوب کبریت ،جدا کردن حبوبات از یکدیگر ،درست کردن
اشکال با حبوبات.

بهبود

بازیهای حرکتي مثل راه رفتن به عقب ،ایستادن روی یک پا و پنجه ،باز و
بستن متناوب دستها ،پيچاندن نخ دور قرقره ،ترسيم دایره در فضا ،انجام

مهارتهای
حرکتي

حرکات تعادلي از جمله حفظ تعادل با چوب در دست ،ماهيگيری با اسباب

مرور و
جمعبندی

بازی ،حمل فنجان آب بدون ریختن آب.
مروری بر تمرینهای قبلي و انجام پس آزمون.

دادههای جمعآوری شده از شرکتکنندگان با استفاده از روشهای آمار توصيفي مانند
ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي با توجه به برقرار بودن تمامي
مفروضههای تحليل کوواریانس ،برای تحليل دادهها از تحليل کوواریانس با کمک نرمافزار
آماری  SPSSویراست  03استفاده شد.
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نتایج
نتایج دادههای جمعيتشناسي نشان داد که حدود  30/31درصد آزمودنيها پایةَ اول(63/96
درصد گروه آزمایش و  69/01درصد گروه گواه) 30/31 ،درصد پایة دوم ( 69/01درصد
گروه آزمایش و  63/96درصد گروه گواه) و  31/36پایة سوم( هر گروه  69/01درصد)
بودند .سن کودکان در پایه های اول ،دوم و سوم به ترتيب  2 ،9و  7سال بود .همچنين تعداد
 69نفر( 16درصد) از آنها را دختران و  69نفر( 16درصد) را پسران تشکيل دادند که تعداد
آنها در هر دو گروه یکسان بود .ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در جدول  6ارائه
شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون توجه انتخابی و ادراک دیداری در دو گروه
متغير
توجه انتخابي
ادراک دیداری

گروه

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

21/00

66/73

639/60

63/01

کنترل

20/90

7/66

22/76

66/01

آزمایش

03/30

9/06

70/62

60/29

کنترل

00/29

9/66

01/60

9/10

همانطور که جدول  0نشان ميدهد ،ميانگين نمرات پسآزمون پردازش هيجاني،
توجه انتخابي و ادراک دیداری در آزمودنيهای گروه آزمایش بيشتر از ميانگين نمرات
پيشآزمون آنها است؛ درحاليکه تفاوت بين ميانگين نمرات پيشآزمون و پسآزمون
گروه گواه ناچيز است.
برای انجام تحليل کوواریانس ابتدا مفروضههای آن مورد بررسي قرار گرفت .نتایج
آزمون کالموگروف -اسميرنوف 6نشان داد که  Zبهدست آمده در پيش آزمون وپس
آزمون دو گروه گواه و آزمایشي برای توجه انتخابي بين  6/17تا  6/97و سطح معناداری
 6/11تا  6/97و برای ادراک دیداری بين  6/11تا  6/97و سطح معناداری  6/19تا  6/07بود.
با توجه به سطح معناداری توزیع داده ها نرمال است (.)P>6/61
جهت بررسي همگني واریانس متغيرهای پژوهشي از آزمون برابری خطای

1. Kolmogorov-Smirnov
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واریانسهای لوین 6استفاده شد .نتایج نشان داد که توجه انتخابي (F=6/303؛  )P> 6/61و
ادراک دیداری (F=6/319؛  )P>6/61در دو گروه با هم برابرند .به منظور بررسي همگني
شيب رگرسيون یعني رابطة متغير وابسته و متغير کمکي (در اینجا نمرة پيشآزمون) از
رگرسيون استفاده شد؛ نتایج نشان داد که مقدار شيبهای رگرسيون توجه انتخابي
( F=6/367؛  )P> 6/61و ادراک دیداری ( F=0/791؛  )P> 6/61در دو گروه همگن
هستند .بنابراین ميتوان از تحليل کوواریانس چند متغيری برای تجزیه و تحليل دادههای
پژوهش استفاده کرد تا اثر پيشآزمون نيز کنترل شود .به منظور آزمون معنيداری تفاوت
گروههای آزمایش و کنترل در متغيرهای وابسته توجه انتخابي و ادراک دیداری از تحليل
کوواریانس چند متغيره استفاده شد .نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تاثیر آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر توجه انتخابی
و ادراک دیداری
نوع آزمون

مقدار

dfفرضي

 dfخطا

اثر پيالیي

6/963

3

36

F
37/62

P
6/6666

6/17

المبدای ویلکز

6/000

3

36

16/77

6/6666

6/17

اثر هاتلينگ

6/170

3

36

39/60

6/6666

6/17

بزرگترین ریشه روی

6/063

3

36

16/71

6/6666

6/17

اندازه اثر

معنادار شدن شاخصهای آزمون چند متغيره یعني المبدای ویلکز ،0اثر هاتلينگ،3

بزرگترین ریشه روی 3و اثر پيالیي )p < 6/61( 1موید این موضوع است که بين گروه های
آزمایش و کنترل از لحاظ پس آزمون متغيرهای وابسته با کنترل پيش آزمون تفاوت معني
داری وجود دارد .بنابر این فرضيه اصلي در پژوهش حاضر تأیيد شد .بر این اساس ميتوان
بيان داشت که تفاوت معناداری حداقل در یکي از متغيرهای وابسته (توجه انتخابي و ادراک
دیداری) ایجاد شده است و ضریب اندازه اثر نشان ميدهد که  17درصد تفاوت دو گروه
مربوط به مداخله آزمایشي است.

1. Leven
2. Wilkś Lamda
3. Hotellingś Trace
4. Royś Largest Root
5. Pillai's Trace
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از تحليل کواریانس چند متغيره برای بررسي تاثير آموزش حرکات ظریف بر توجه
انتخابي و ادراک دیداری استفاده و نتایج آن در جدول ارائه شده است.
جدول  .4مقایسه پسآزمون توجه انتخابی و ادراک دیداری در دو گروه با گواه اثر پیشآزمون
منابع
تغييرات

متغيرها

مجموع
مجذورات

توجه
پيشآزمون

9/63

انتخابي
ادراک

گروه

انتخابي
ادراک

6/667

6/60

6/06

7/33

6

0/716

6/600

6/03

01/06

6

6/610

6/660

6/66

6/00

09/30

دیداری

6

0/63

معناداری

اتا

آماری

6/17

دیداری
توجه

Df

مقدار F

سطح

مجذور

توان

6

خطا

63

کل

33

6/33

6/666

6/19

6/67

با توجه به یافته های جدول فوق بين تفاضل ميانگين آزمودني ها گروه آزمایش و گر
وه کنترل از لحاظ متغيرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد لذا مي توان نتيجه گرفت
آموزش مهارتهای حرکتي ظریف بر توجه انتخابي و ادراک دیداری دانش آموزان دارای
اختالل ریاضي دوره اول ابتدایي شهر سبزوار مؤثر است .ميزان توان آماری برای هر یک از
این متغيرها حاکي از دقت آماری قابلقبول ميباشد.
جدول  .5میانگین نمرات تعدیلشده پسآزمون توجه انتخابی و ادراک دیداری گروههای آزمایش و
کنترل
متغير

آزمایش
ميانگين

کنترل
انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

توجه انتخابي

631/23

60/29

22/03

66/30

ادراک دیداری

76/60

66/79

03/02

9/02

مقایسة ميانگينهای اصالحشده دو گروه نشان ميدهد که ميانگين نمرات توجه انتخابي
و ادراک دیداری بيشتراز ميانگين نمرات گروه گواه بوده است ،بهعبارت دیگر ،آموزش
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حرکات ظریف موجب افزایش توجه انتخابي و ادراک دیداری در گروه آزمایش شده
است.

بحث و نتيجهگيري
این پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش حرکات ظریف بر توجه انتخابي و ادراک دیداری
در کودکان دارای اختالل یادگيری ریاضي سبزوار انجام شد .نتایج تحليل کواریانس نشان
داد که آموزش مهارتهای حرکتي ظریف بر افزایش توجه انتخابي تاثير مثبت و معناداری
داشته است .این یافته با نتایج پژوهشهایي که تاثير آموزش مهارتهای حرکتي ظریف را
بر ناتوانيهای یادگيری انجام شدهاند ،از جمله یافتههای زیني و همکاران ( ،)6371حسنيراد
و همکاران ( ،)6371فرانسسچيني و همکاران ( ،)0663انوبيل و همکاران ( ،)0663مرازک
و همکاران ( ،)0663بلک و فرناندو( ،)0663ریمر و همکاران ( )0662همخواني دارد.
درتبيين تاثير آموزش حرکات ظریف بر توجه انتخابي ميتوان گفت که کودکان دارای
ناتوانيهای یادگيری دچار نقص در کارکرد اجرایي توجه هستند و این عامل نقش اساسي
در توجه انتخابي بازی ميکند .طرفداران نظریة کوتاهي دامنة توجه در ناتوانيهای یادگيری
معتقدند که کودکان با نارسایيهای ویژة یادگيری دچار اشکال در تمرکز ،توجه و دقت
هستند .کارشناسان بر این باورند که کودکان دارای اختالالت ویژة یادگيری در فرایند
رشدشان در کسب دقت و توجه طبيعي دچار تأخير و وقفه ميشوند .همچنين ناتوانيهای
یادگيری را ميتوان یک تأخير تحولي در توانایي حفظ توجه انتخابي دانست ( فاکوتي،
کوراتي ،رافينو  ،گوری و زورزی .)0666 ،6سندلر و همکاران ( )6770مدعي هستند که
ضعف مهارتهای حرکتي ميتواند سبب کاهش پيشرفت تحصيلي در ریاضي ،هوش
کالمي و افزایش مشکالت توجه گردد .در حالي که آموزش مهارتهای ظریف ا ز طریق
فعاليتهای ریتميک و هنرهای تجسمي(نقاشي ،سفالگری) ميتواند در کاهش نشانگان
اختالل هماهنگي چشم و دست ،اختالل هماهنگي رشدی ،اخـتالل همـاهنگي حرکات ریز
و درشت موثر واقع شود (فتاح ،استکي و عشایری .)6376،همچنين فعاليتهای کامپيوتری
ميتواند مشکالت مذکور را کاهش داده و به بهبود آنها کمک کند (کالین ،اریکسون،

1. Facoetti, Corradi, Ruffino, Gori & Zorzi
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جيمز ،پرون ،ویليامسون ،زاکاروک .)0662 ،6آموزش حرکات ظریف از طریق گسترش و
ترکيب الگوهای حرکتي سبب تعميم حرکتي و بهبود تمرکز و توجه کودک ميشود .زیرا،
طرحوارههای حسي حرکتي در آغاز در سطح عمل هستند؛ اما بهتدریج در سطح ذهني
بازنمایي شده و زمينه را برای سازماندهي ادراک و اندیشه فراهم ميسازد.آموزش حرکات
ظریف سبب رشد مهارتهای حرکتي به عنوان مبدا یادگيری ميشود و یادگيری
مهارتهای حرکتي ظریف سبب رشد توجه ،هوش و بهبود عملکرد تحصيلي دانشآموزان
ميگردد .یافتههای پژوهشگران حاکي از این است که بين کنشهای ذهني و مهارتهای
حرکتي ظریف رابطة مثبت و معناداری وجود دارد (پان0663 ،0؛ سيف نراقي و نادری،
 .)6323امروزه کارشناسان تعليم و تربيت بر این باورند که آموزش فعاليتهای حرکتي و از
جمله حرکات ظریف بایستي در اولویت برنامههای آموزشي و درسي مراکز پيش دبستاني و
دبستاني قرار گيرد .موفقيت در یادگيری ریاضي و خواندن از جمله حوزههایي هستند که
متاثر از مهارتهای حرکتي ظریفاند .در صورتي که آموزش این مهارتها به درستي انجام
پذیرد ،زمينة رشد توجه و ادراک دیداری و در نهایت موفقيت تحصيلي را در پي خواهد
داشت(جانسویکز ،گلدبرگ ،نيواسکافر ،دنکال .الندا و موستوفسکي.)0660 ،3
یافتة دیگر پژوهش نشان داد که آموزش حرکات ظریف بر ادراک دیداری کودکان
دارای اختالل یادگيری ریاضي تاثير مثبت و معناداری داشته است .گرچه تا کنون مطالعهای
دقيقا با هدف پژوهش حاضر صورت نگرفته است ،اما با نتایج پژوهشهای کارلسون ،رو و
کولبای ( ) 0663مبني بر رابطة مثبت و معنادار بين ادراک دیداری و ریاضي؛گاجر و ستيا
( )0661که ضعف ادراک دیداری کودکان دارای اختالل یادگيری(نارساخواني،
نارسانویسي ،اختالل ریاضي ) سبب کاهش کارایي تحصيلي ميشود ،گاون و ارگان ()0662
مبني بر این که درک مفاهيم ریاضي تحت تاثير ادراک دیداری کوکان قرار ميگيرد؛ سان
و ميسلس ( )0660که ادراک دیداری و مهارتهای ظریف حرکتي دو عامل کليدی برای
عملکرد تحصيلي در ریاضي ميدانند؛ تاراش ،مارگاليت-شالوم و برگر ( )0669که معتقد به
رابطة مثبت و معناداری بين ادراک دیداری با کاهش اضطراب و بهبود مهارتهای حرکتي
ظریف هستند و باالخره ریمر و همکاران ( )0662که نشان داد آموزش مهارتهای حرکتي
1. Klein, Erickson, James, Perrott, Williamson & Zacharuk
2. Pan
3. Jansiewicz, Goldberg, Newschaffer, Denckla, Landa & Mostofsky
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درشت و ظریف موجب افزایش بهبود ادراک بينایي کودکان دارای اختالل بينایي  0تا 60
ساله ميگردد ،همخواني وجود دارد .درتبيين تاثير آموزش حرکات ظریف بر ادراک
دیداری ميتوان گفت که کودکان دارای اختالل یادگيری و از جمله ریاضي بيش از
کودکان عادی با مشکالت ادراکي-دیداری یعني مشکالت در سازماندهي ،تعبير و تفسير
محرکهای حسي دیداری درگيرند .و از آن جایي که ادراک بينایي از بدو تولد در شناخت
جهان پيرامون توسط اطالعاتي به دست آمده از طریق حس بينایي ،غير قابل انکار است
(هاالهان و کافمن 6773،؛ ترجمة ماهر ،)6370 ،آموزش حرکات ظریف ميتواند سبب
بهبود مهارتهای حرکتي شود و این امر توانایي فرد را در بسياری از فعاليتها از جمله
فعاليتهای روزمرة زندگي ،مراقبت از خود ،تحرک و ارتباطات اجتماعي تحت تأثير قرار
ميدهد (روگرز و کاس -اسميت .)0660 ،6تجربههای حرکتي کسب شده در سنين اوليه،
پایههای اصلي تکامل ادراکي ـ حرکتي (به عنوان تعبير ،تفسير و پاسخ فرد به یک محرک)
فرد را تشکيل ميدهند .پژوهشها نشان دادهاند که یادگيریهای اوليه در یادگيریهای بعدی
زندگي اثر مثبت دارند .ادراک از همان ابتدا تحت تأثير حرکت قرار ميگيرد و حرکت نيز
به نوبة خود بر ادراک تأثير ميگذارد .از این رو برخورداری کودکان از یک زمينةُ غني و
پایدار از تجربههای ادراکي حرکتي به عنوان پایهای برای یادگيریهای آموزشگاهي از
اهميَت بسزایي برخوردار است (پيک ،باینام و باررت .)0660 ،0در واقع ،هر بُعدی از ادراک
دیداری (یعني ادراک بصری ،تجسم فضایي ،تيزبيني و غيره) تحت تاثير فعاليتهای حرکتي
و الگوهای رفتاری است .در این راستا ،اوفرف )0660(3نشان داد که کودکان نياز به پردازش
اطالعات دیداری دارند تا کارهای روزمره خود را به نحو احسن انجام دهند .او همچنين
توضيح داد که نقص در ادراک دیداری منجر به اختالل در انجام کارهای روزمره ،مانند
خوردن ،پوشيدن لباس ،تعامالت اجتماعي و اشتياق ميشود .عالوه بر این ،بهبود حرکات
ظریف سبب بهبود مهارتهای اجتماعي(کيم ،کارلسون ،کوربای و وینسلر،)0660 ،3
پيشرفت تحصيلي ،کاهش اضطراب و افسردگي در کودکان ميشود (گال و ایسراتل،1
1. Rogers & Case-smith
2. Piek, Baynam & Barrett
3. Umphred & Lazaro
4. Kim, Carlson, Curby & Winsler
5. Gaul & Issartel
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 .)0660انجام حرکات ظریف در خالل فعاليتهای آموزشي و بازی سبب ایجاد انگيزه در
بهکارگيری حواس و از جمله بينایي شده و این امر بهبود توجه و ادراک دیداری کودکان
را فراهم ميسازد .هانا 6و همکاران ( )0669از طریق کار با کامپيوتر(مانند تایپ کردن) نشان
دادند که این تمرینها سبب بهبود هماهنگي دست و چشم و مهارتهای ظریف دستها
شده و نمرات مهارتهای حرکتي ظریف کودکان را افزایش ميدهد .آنها این پيشرفت را
ناشي از انگيزشي ميدانند که بدون دریافت پاداش و تنها در سایة لذت بخش بودن این

فعاليتها ایجاد شده است .بنابراین ،آموزش حرکات ظریف از طریق برنامههایي چون بازی-
های تعاملي و سرگرم کننده ميتواند سبب افزایش انگيزه برای یادگيری و بهبود مهارت
های جدید شود و در نتيجه ادراک دیداری ،تمرکز و توجه را افزایش دهد .چنين رخدادی
مورد تایيد پژوهشگران هم قرار گرفته است (چاویرکا ،گاني و بارتنر.)0660 ،0
از محدودیتهای پژوهش حاضر ميتوان به محدودیت جلسات آموزشي ،عدم
همتاسازی هوشبهر و صرفا حضور کودکان داران اختالل ریاضي دورة اول ابتدایي شهر
سبزوار اشاره کرد که الزم است در تعميم نتایج در بلند مدت و به سایر جوامع احتياط شود.
همچنين عوامل جمعيت شناختي مانند عوامل اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي نيز ميتوانند بر
روی این اختالل تاثيرگذار باشند که باید در پژوهشهای بعدی مورد توجه قرار گيرد .عالوه
براین ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی برنامة آموزشي مذکور برای گروه های سني
دیگر با کنترل دقيق هوشبهر و جنسيت ،والدین و معلمان کودکان دارای ناتوانيهای
یادگيری با تعداد جلسات بيشتر انجام شود .همچنين روانشناسان و رواندرمانگران ميتوانند
از این شيوة آموزشي به عنوان یک برنامة مداخلة انتخابي برای کمک به کودکان دارای
ناتوانيهای یادگيری از جمله ریاضي استفاده کنند.
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