
شناسی افراد استثناییفصلنامه روان  Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

311تا  97، ص 79، پاییز 13سال هشتم، شماره   Vol. 8, No. 31, Fall 2018 

 
 
 

 توجه انتخابی وبر  فیظر یحرکت هایمهارتآموزش تاثیر
دوره اول دارای اختالل ریاضی  آموزاندانش ادراک دیداری

 ییابتدا

 2، علی محمد ناعمی3زهرا فیض آبادی

 60/63/79تاریخ دریافت: 
 60/69/79تاریخ پذیرش: 

  چکيده

 داریادراک دی توجه انتخابي وبر  فیظر يحرکت هایمهارتپژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش 
انجام شد. این پژوهش، نيمه  6370در سال  یي شهر سبزواردوره اول ابتدادارای اختالل ریاضي  آموزاندانش

دارای اختالل ریاضي در  آموزاننفر از دانش 33بود.  گروه گواهآزمون با پس-آزمونتجربي از نوع پيش
گروه گواه نفر( و  69) آزمایشصادفي ساده انتخاب شده و در دو گروه دورة اول ابتدایي سبزوار به صورت ت

  (6703)  فراستيگدیداری ادراک ( و 6731)  کلمه استروپ –های رنگ جایگزین شدند. پرسشنامهنفر(  69)
دربرنامة  هر هفته دو جلسه( ) ایدقيقه 36جلسة 61گروه آزمایشي آموزان دانشآزمون اجرا شد. به عنوان پيش

ها با روش تحليل شد. داده آزمون اجراگاه پسشرکت کردند و آن فیظر يحرکت هایمهارتآموزش 
وجه افزایش تموجب  فیظر يحرکت هایمهارتکوواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

 هایمهارتشد.  براین اساس آموزش آموزان دارای اختالل ریاضي در دانش ادراک دیداری انتخابي و
 . باشدميدارای اختالل ریاضي  آموزاندانشای موثر برای کمک به یک برنامة مداخله فیظر يحرکت

 توجه انتخابی، ادراک دیداري، اختالل ریاضی. ،فیظر یحرکت هايمهارت: کليدي واژگان
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 مقدمه 
توجه متخصصان و  و افتهی گسترش یريگبه نحو چشم یريادگی ژهیاختالالت وامروزه 

این . (6،0666و والدرون يمکلسک)  است معطوف ساختهبه خود آموزش را  ةحوز وليانمت
 الگوی که با شوداساسي تحصيلي معرفي مي اختالالت عنوان به های یادگيریناتوانایي

 از درصد 61 تا 66 بيولوژیکي همراه است و حدود و روانشناختي تغييرات از خاصي
 ممکن (. این کودکان0663، 0دهد )اسکنلونمي قرار تاثير تحت را مدرسه کودکان

 عملکرد مطلوبي ندارند و از برخوردار باشند؛ ولي در مدرسه از هوش طبيعي است
برند رنج مي های عاطفي و شناختيجنبه در خاصي شناختيروان -عصبي اختالالت

در راهنمای تشخيصي و آماری (. 0669، 3، کلرز، فرون، والسنبرگ و ولس)هندریکسن
، اختالل یادگيری به (0663، 1)انجمن روانپزشکي آمریکا 3ویرایش پنجماختالالت رواني 

ن به عنوا خاص، یادگيری است. اختاللاختالل یادگيری خاص تغيير نام و ماهيت داده 
 چندین تا است ممکن هرچند شود،مي آغاز مدرسه سن از که است تحولي-اختالل عصب

کيفيت  تواند منجر به پایين آمدنهای یادگيری در کودکان ميناتواني. نشود شناخته بعد سال
 ودشعملکرد تحصيلي ، خودپندارة و درون فردی، زندگي آنان در حوزة روابط ميان فردی

 (. 0661، 0)برابکوا، زاروبوا، کوهات، جاست و کرسک
 ةحوز دیرپا در هایوسيعي از ناتواني ةاصطالحي است که برای گستر ریاضياختالل 

کم شروع  این اختالل در برخي کودکان از سنين(. 0661، 9دوکر) رودریاضيات به کار مي
 کنديمپيدا دبيرستان ادامه  ةردهد و تا دودبستان خود را نشان مي ةشود، ولي اغلب در دورمي

 و يکالم یهالهاحل مس رينظ یدر موارد يمشکالت اساس ياضیر يناتوان(. 0661)دوکر، 

                                                 
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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-ودخ یاستفاده از راهبردها ،هالهادر مس بدیهياطالعات  صيتشخ ،مربوط به آن هایمهارت

 دارد ديتأک تکليف انیپا تاتوجه حفظ و  فيانجام تکل ندیدر فرا يو نظارت يميتنظ
 (.6،0666)پدروتي

 خابي استتوجه انت کند،ریاضي ارتباط پيدا ميعواملي که با اختالل یادگيری یکي از 
بع تمرکز بر یک مندو جنبه یعني توجه انتخابي اشاره به . (0663، 0کراوفوردو  ي، بایليتفت)

؛ به نقل از ناعمي، 0660و همکاران،  3اطالعاتي و نادیده گرفتن سایر موارد دارد )پاساو
اهميت و لزوم این دو مهارت برای انجام تکاليف مدرسه مانند خواندن و حل مسایل  (.6370

ادعا  ( 0660)3لزیاسکوتان و اسکو(. 6370ناعمي، ارشناسان است )کریاضي مورد تاکيد 
توجه  و يپرتمشکالت حواس ،یريادگی یهايآموزان با ناتواناز دانش یاريبس ،کنندمي

ي حت رایدارد ز یادیز تيذهن و رفتار اهم يعملکرد شناخت یتوجه برا .دارندي انتخاب
مدعي  (0666) 1گری قرار دهد. ريتاثرا تحت  یريادگیتواند ميهم کوچک  یهايتوجهکم

 بيان (6370) سليمانيو  نریماني .در توجه مشکل دارند ختالل ریاضيدارای اکودکان  است
 ی،ريگميتصم ،یدارزبا ،توجه یدر کارکردها ياضیر يناتوان یآموزان دارادانش کنندمي

 هستند. ریاضيدر  یينارسابدون  آموزاندانش تر ازضعيف يو سازمانده یزیربرنامه
حاکي از آن ( 6371) راد، ارجمندنيا و باقریسني، ح(0663) 0های انوبيل، استيوانو و باریافته

 ود دارد.و معناداری وج مثبت ةو عملکرد ریاضي کودکان رابط انتخابياست که بين توجه 
 محسوب جهان خارج درک در غالب حس و انسان حسي نظام ترینبينایي گسترده

 این برای است. بينایيهای محرکدرست  شناخت و درک ةنتيج بينایي ادراک شود.مي
 اطالعات به پردازش نياز ،آیدبر خود ةروزمر تکاليف و هافعاليت ةعهد از بتواند که فرد

نيز  او عملکرد شود، مشکل فردی دچار در دیداری کادرا که درصورتي و دارد بينایي
 مرتبط عوامل مهمترین (. از0661، 9)شنک شوداشکال مي دچار روزمره هایفعاليت در

 ارتباطات و دیداری ادراک تمرکز، و در توجه کاستي یادگيری، در ویژه مشکالت با

                                                 
1. Pedrotty 

2. Tafti, Boyle & Crawford 

3. Passow 

4. Skottun & Skoyles 

5. Geary 

6. Anobile, Stievano & Burr 

7. Schneck 
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 هماهنگي دیگران، و خود اعضای بدن بين ارتباط در مشکالتي با معموالً که است فضایي

 توالي پایين، و باال چپ، و راست فضایي، تشخيص یابيجهت دست، و چشم بين

 (.0663 ، 6ی، اسچيف، اشکنازی و هنيکابای،گابا)گشود مشخص مي کلمات و حروف
اص خ افراد دارای اختالل یادگيریهای پژوهشگران مختلف حاکي از آن است که یافته

، کارلسون (.0663 ، ، بایلي وکراوفورد)تفتي با مشکل مواجه هستند توجه دیداریر د معموالً
کنند که بين ادراک دیداری و عملکرد تحصيلي از جمله ( نيز بيان مي0663) 0رو و کولبای

 گاجر و نتایج پژوهش نوشتاری و ریاضي رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. هایمهارت
 انندم) ( نشان داد که ضعف ادراک دیداری کودکان دارای اختالل یادگيری0661) 3ستيا

( سبب بروز چالش در کالس درس و کاهش اختالل ریاضي نارساخواني، نارسانویسي، 
( دریافتند که درک مفاهيم ریاضي 0662)3شود. گاون و ارگانکارایي تحصيلي آنان مي

دارای اختالل یادگيری تحت تاثير ادراک دیداری آموزان چون طول، عرض و ارتفاع دانش
 گيرد.ها قرار ميآن

 کی توانديخانواده و جامعه م ،کودکان یبرا یريادگیکه اختالالت از آن جا که 
 تياهماز ل مشک نیمقابله با ا یبرا یيهاحلبه راه يابيلذا دست ،آید حساببه  يمشکل اساس
 است فیظر يحرکت هایمهارتو رشد  جادیها احلراهاین از  يکیوردار است. زیادی برخ

 حواس به خصوص چشم و دست انجام يبا هماهنگ ک وکوچکه با کمک عضالت 
جدید  کتحر کیبه  يابياز وجود انسان است. دستناپذیری جدایي حرکت بخش. رنديگيم

از آن و  گردداو ادغام مي يرشد حرکت ندیاست که در فرا يعيطببرای اکثریت افراد امری 
نجام اگيرد. مورد استفاده قرار مي طيمحی با سازگارزندگي و  یهاچالشبرای مقابله با 

این حرکات شامل گرفتن و خاص انسان است.  یهايژگیو جملهاز ظریف دست حرکات 
قرار گرفتن ، انانگشتمستقل حرکات مند ازيخود ن ةکه به نوبدستکاری دقيق و ماهرانه است 

نقش (. 0666، 1) نامر و کایسر شودالمسه ميو ادراک  گریانگشتان دشصت در مقابل 
های چيدگيپي ابرا رشد و تکامل کودک ت؛ زیتوجه اس لقابنيز حرکت در زندگي کودکان 

                                                 
1. Gabay, Gabay, Schiff, Ashkenazi & Henik 

2. Carlson, Rowe & Curby 

3. Gajre, & Setia 

4. Güven, & Argün 

5. Naumer & Kaiser 
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شود. مي رتتوانایي حرکتي او پيشرفته یابدحرکتي او ارتباط دارد. هرچه انـسان تکامل مي
 شبخـ های حرکتي برای وی اطمينانمهارت حرکت برای هرکودکي لذت بخش بوده، و

گيرد عوامل زیادی مانند: شناخت، رشـد های حرکتي را یاد مياست. وقتي کودک توانایي
های پيش نياز، تنوع سـطوح مهارت، انگيزه و هدف حالت آمادگي بدني، مهارت بـدني،

رکتي یکي از های حموجب تسهيل یا بازداری در امر یادگيری شود. مهارت ممکن است
 (. 7706، 6و)چ های اساسـي وپایه برای ورود به مدرسه و یادگيری تحصيلي استمهارت

حرکتي  سبب درک و اختراع در -های حسيبنهکردن روان درونيمعتقد است که  0پياژه
 ندکپيدا مي ذهنيو از حالت محسوس و ملموس جدا شده و جنبة تجسمي و  شودکودک مي

از  ميو ترس یزيآممانند رنگ يفيتکال (.6370؛ به نقل از ناعمي، 0663، 3کرم-)هاسر
دچار  فیظر در حرکات یآموزروند. اگر دانشيبه شمار م فیظر يحرکت هایمهارت

 نیا رایباال خواهد بود ؛ ز اريبس زياو ن درشت مشکل باشد، احتمال وجود مشکل در حرکات
 مانند يفيکالت در فیظر يبه هم وابسته هستند. مشکالت حرکت اريبس يحرکتت دو نوع مهار

بستن  و کردننيچ نقطه ،يچيها، استفاده از قهنخ کردن مهر دن،یبر ،ميترسی، زيآمرنگ
 يناهماهنگه ژیو به و فیظر يمشکالت حرکتوجود  دهند.يم ، خود را نشانلباس یهادکمه

بروز  سببشده و  گریکدیبا  يبدن مختلف حرکات يچشم و دست، موجب ناهماهنگ انيم
  .گردديم خواندن و ریاضي در نوشتن، يمشکالت

حرکات  ،يسمهنرهای تج)مانند  گر چه در زمينة تاثير آموزش حرکات ظریف
ام انج یيهاهای یادگيری پژوهشبر بهبود اختالل آگاهي(ذهن و های گروهيبازی، ریتميک

 ؛6370 ،بهنياو  ميرزاخاني، عشایری، زراعتي ؛6376،فتاح، استکي و عشایریشده است )
ریمر، ؛ 0663، 3بلک و فرناندو؛ 6371 نسب،زیني، خاکسار، بلوچي انارکي و رضایي

، اما در ارتباط با تاثيرگذاری آن پژوهشي (0662، 1ساندن و بونسترا-کاکس، نيجهيس وندر
ن ارتباط با تاثيرگذاری ایهایي که در صورت نگرفته است. با این حال، بررسي پژوهش

 و همکاران فتاح رسد.آموزش بر انواع اختالالت یادگيری انجام شده، مفيد به نظر مي

                                                 
1. Chu 

2. Piajet 

3. Hauser-Cram 

4. Black & Fernando 

5. Reimer, Cox, Nijhuis-Van der Sanden & Boonstra  
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تاثير آموزش هنرهای تجسمي و حرکات ریتميک بر کاهش ( در بررسي خود با عنوان 6376)
 هنرهای و رکات ریتميکبه این نتایج دست یافتند که ح هماهنگي رشدی نشانگان اختالل

در کاهش نشانگان اختالل هماهنگي چشم و دست، اختالل گری( سفالنقاشي، تجسمي)
 .حرکات ریز و درشت تاثير معناداری داشته است هماهنگي رشدی، اخـتالل همـاهنگي

آموزش حرکات ظریف ( حاکي از آن است که 6370) و همکاران ميرزاخانيهای یافته
ندآموز کودکان کُ ترسيمي و نوشتاری هایمهارتدست در پيشرفت تحصيلى و یادگيرى 

آموزش ( نشان داد که 6371) و همکاران نتایج پژوهش زیني تاثير مثبت و معناداری دارد.
اثير مثبت ت های گروهي بر بهبود توجه و توالي شنيداری کودکانحرکات ریتميک و بازی

د بب بهبوآگاهي س های ذهنکه تمرین گران مختلف دریافتندشوهژپو معناداری دارد. 
و همکاران،  6زکار)م ، حافظه(0663بلک و فرناندو، ) شناختي از جمله توجه هایمهارت
فرانسسچيني، شود. ( مي0666، 0( و پردازش ادراک دیداری فضایي )زیدان و همکاران0663

به بهبود  یيدئویوهای نشان دادند که بازی (0663)3گوری، رافينو، ویوال، مولتني و فاکوتي
( مدعي 0660)3سان و ميسلس. کننديم کمکتوجه و سرعت خواندن کودکان  هایمهارت

ظریف حرکتي دو عامل کليدی برای عملکرد  هایمهارتهستند که ادراک دیداری و 
شالوم و -تاراش، مارگاليت شوند.تحصيلي در ریاضي، نوشتن، خواندن و علوم محسوب مي

( در پژوهش خود اعالم کردند که بين افزایش ادراک دیداری با کاهش 0669) 1برگر
 همچنين. مثبت و معناداری وجود دارد ةرابط ظریف حرکتي هایمهارتاضطراب و بهبود 

-مهارتبه عنوان حرکتي ظریف  هایمهارتآگاهي با ادراک دیداری و های ذهنبين تمرین

 خواندن و ریاضي ارتباط هایمهارتحصيلي مانند های تاساسي تاثيرگذار بر ویژگي های
( نشان داد که آموزش 0662) و همکاران های ریمریافته مثبت و معناداری وجود دارد.

حرکتي درشت و ظریف موجب افزایش توجه و بهبود ادراک بينایي کودکان  هایمهارت
  گردید.ساله  60تا  0بينایي اختالل دارای 

                                                 
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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تلقي  بخش مهمي از زندگي افرادرا به عنوان تحصيل های آموزشي، امروزه نظام
 افراد ةنددر آیاساسي  ينقشتواند مينيز آموزش عالوه بر این، کيفيت و کميت  کنند.مي

قيت موفشناسایي عوامل موثر بر از این رو، کارشناسان جوامع مختلف در پي  .بازی کند
(. مشکالت تحصيلي نه تنها 0663، 6و گيبسونالنس بری، استيل، الولند ) تحصيلي هستند

نيز بر جامعه هایي را زیان ، بلکهنمودهآنان  هایآموزان و خانوادهدانشهایي را متوجه هزینه
شناسایي و ي و يلتحصموفقيت  ةنابراین دست یافتن به نتایج مثبت در زمينب .کندتحميل مي

جامعه  آموزان ودانش ةپيشرفت همه جانبتواند منجر به يبر آن م کنترل عوامل تاثيرگذار
زان آمووجه اندکي شده است، اما تعداد زیادی از دانشبه مشکالت ریاضي تگردد. گرچه 

 مقاطع مختلف تحصيلي از جمله کودکان دارای اختالل یادگيری ریاضي همچنان با
وع نلذا موضوعي که پس از تشخيص این مشکالتي در یادگيری ریاضي مواجه هستند. 

کالت مشکاهش به موقع و مناسب جهت ای مداخلهاقدامات گرفتن کار ناتواني مهم است به
 کنونتا الزم به ذکر است که  است. بعدی هایآسيب آموزان و جلوگيری ازاین دانش

خودنظارتي، آموزش خودتنظيمي، درمان  زیادی از جمله آموزشای مداخلههای پژوهش
اثير با ت طولي در ارتبا ؛انجام شده است حرکتي ریتميکشناختي و رفتاری، مداخالت 

آموزان دارای اختالل و ادراک دیداری دانشانتخابي آموزش حرکات ظریف بر توجه 
ذکور به م ایمداخله ة، ضرورت استفاده از برنامیادگيری ریاضي انجام نشده است. بنابراین

این بر. گرددآشکار ميآموزان دانشادراک دیداری  مشکالت توجه و رفع  یا کاهشمنظور 
 هایمهارت آموزشآیا پژوهش حاضر در صدد پاسخگویي به این سوال است که اساس 
 ةورد ياضیاختالل ر دارای آموزاندانش یداریو ادراک د يبر توجه انتخاب فیظر يحرکت

 مؤثر است؟ شهر سبزوار یياول ابتدا

 روش
آماری  ةجامع .بود گروه گواهآزمون و پس آزمون با پژوهش حاضر نيمه تجربي با طرح پيش 

و  اول، دوم هایهیپا ياضیر یريادگیآموزان مبتال به اختالل دانش تمامرا پژوهش حاضر 
ه ماهة اول سدر   سبزوار ژهیو یريادگیاختالالت  معرفي شده به مرکز  سبزوار یيابتدا سوم

مقياس بر اساس  آموزان دانشاین  .دادند تشکيلنفر  29به تعداد ، 6370-79 يليسال تحص

                                                 
1. Lounsbury, steel, Loveland & Gibson 
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شناسایي و  توسط متخصصان مرکز مذکور 0متيک يصيآزمون تشخ و 6هوشي وکسلر
ه بساده  يتصادف یريگونهنمبه روش مذکور  آموزان نفر از دانش 33 معرفي شدند. تعداد

 69کنترل)نفر( و  69تصادفي در گروه آزمایشي)گمارش و به صورت انتخاب عنوان نمونه 
 کلمه –رنگ های پرسشنامهها همة آزمودني انتخاب نمونه، از پس نفر(جایگزین گردیدند.

آزمایش  گروه هایآزمودنيرا کامل کردند. آنگاه،  3گيفراست یينايادراک بو  3استروپ
برنامة  گروه گواهبرای و  را دریافت کردند فیظر يحرکت هایمهارتآموزش  برنامة

های دو گروه آزمودني، مجدد جلسات آموزشي اتمام از پس .شدن ای انجاممداخله
معيارهای  کردند.تکميل   گيفراست یينايادراک بو  استروپ کلمه –رنگ های پرسشنامه

 هوش متوسط  به باالکننده عبارت بود از: شرکت آموزاندانشورود به پژوهش برای 
 ژهیو یريگادیاختالالت  مرکز)براساس نتایج مقياس هوشي وکسلر که توسط متخصصان 

نداشتن ، ياختالالت روان به عدم ابتال یي،اول، دوم و سوم ابتدا تحصيلي ة، پایانجام شده بود(
 نيز داشتن خروج معيار وو کمبود توجه  يفعالشيب ختاللعدم ابتال به ا ی حاد،هایماريب

  .بود آموزشي جلسات مجموع از غيبت دو جلسه از بيش
برای ارزیابي  1استروپ يدلیراتوسط  6731در سال  استروپ  کلمه –رنگ  آزمون

شد. از آن زمان به بعد انواع متفاوتي از این  پذیری شناختي ابداع و انعطافنتخابي توجه ا
در  9آزمون نوع گلدن،  6792 در سال 0ازجمله آزمون دودریل ، است شده آزمون ساخته

استفاده در هر یک از این  مورد هایتعداد کارت. 6771 در سال 2نوع گرافو  6792 سال
 این پژوهش از نوع کارتي آزمون استروپ که بسيار شبيه به کند. درها باهم فرق ميآزمون

 کيلاین آزمون از چهار کارت تش .ستفاده شدله استروپ است، اوسي آزمون طرح شده به
 تون تنظيمس 1 سطر و 1دهد که به ترتيب در محرک را نشان مي 01هرکارت . تشده اس

ه طور افقي بکارت نگاه کند و از سمت چپ به شود به هراند. از آزمودني خواسته ميشده
محتمل است،  هکاین کار را ادامه دهد و پاسخ مناسب را سریع و تا جایي  ست،سمت را

                                                 
1. Wechsler  

2. Key Math 

3. Stroop Color-Word  

4. Frostyge 

5. Ridley Stroop 

6. Doodril 

7. Golden 

8. Graf 
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ای و باشد )قرمز، آبي، سبز، قهوهپنجگانه مي هایمحرک نام رنگWبدهد. در کارت ،
ری رنگ خاکست هایي را که بهشود تا فقط واژهقسمت از آزمودني خواسته مي زرد(، در این

ای دهد )قرمز، آبي، سبز، قهوهرنگي را نشان مي هایمربع Cبخواند. کارت  ،اندنوشته شده
 CWبگوید و کارت  ها راشود تا رنگ مربعاین قسمت از آزمودني خواسته مي و زرد(، در

های متعارض )مثالً واژه قرمز پنجگانه اشاره دارند و بارنگ هاینگرهایي که به نام نيز واژه
ته سسوم از آزمودني خوا دهد. در کارتاند را نشان ميشده شده( نوشته رنگ آبي نوشته به

چهارم از آزمودني  در کارتها بخواند و نگ آنر ها را بدون توجه بهشود آن واژهمي
 شده، بگوید. در هر نوشته ها را بدون توجه به چيزی کهر نگ آن واژهشود تا مي تهخواس

های انجام شده پژوهششود. تعداد خطاها ثبت مي چهار کارت زمان واکنش آزمودني و
و  االنبزرگس مناسب آن در سنجش بازداری در یياعتبار و روا نشانگر آزمون، نیا رامونيپ

گزارش شده  76/6تا  26/6 ةدر دامن یيبازآزما قیآزمون از طر نیا پایایي. استکودکان 
خودکار و  این آزمون برای سنجش هر دو نوع پردازش(. 0669و همکاران، 6)ویال است

گيری پردازش خودکار و از برای اندازه های اول و دومشده کاربرد دارد. از کارت کنترل
ي این پایایشود. استفاده ميشده  گيری پردازش کنترلچهارم برای اندازه های سوم وکارت

 گزارش 26/6 وم و چهارمهای سو برای کارت 22/6 اول و دوم هایارتک آزمون برای
 ةروایي این مقياس در جامع(. 6321 ؛ به نقل از بشـرپور،0661، و همکاران 0شـده اسـت )دني

پورمرادیان )گزارش شده است  91/6 به روش بازآزمایيآن را پایایي ایراني مطلوب و 
ضریب آلفای کرونباخ این مقياس در و  (6327، لحي فدردیو صقياسي ، اسفندآبادی

 به دست آمد. 97/6 پژوهش حاضر
 یيشناسا یبرا یعنوان ابزاربه 3گيتوسط فراست 6703در سال یينايآزمون رشد ادراک ب

رکتي ح - ادراکيهای نظریه  مبنای نظری این آزمونساخته شد.  یينايادراک ب یهایينارسا
 ای است. وسایلصفحه 31 ةآزمون شامل یک کتابچ در حوزه اختالالت یادگيری است. این

مثلث، مستطيل، صليب،  نمایش یک) عدد کارت نمایشي 7موردنياز این آزمون از تعداد 
گذاری، چهار عدد مدادرنگي تراشيده برگ نمره ،)ماه، بادبادک، ستاره، بيضي، دایره، مربع

 چسياه و گ کن، یک تختهبدون پاک هو یک مداد مشکي تراشيد های متفاوترنگدر 

                                                 
1. Vila, Guerra, Munoz, Vico & Viedma-del Jesus   

2. Danny 

3. Frostyge 

https://en.wikipedia.org/wiki/Danny
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ماهنگي عملياتي )توانایي ه تواند پنج مهارت ادراکيشده است. آزمون فراستيگ مي تشکيل
 درک ثبات شکل، تميز وضعيت در فضا، و درک حرکتي و چشم، تشخيص تصویر و زمينه،

طول  ساعت بهیک دقيقه تا  31جرای این آزمون حدوداٌ ا. گيری کنداندازه روابط فضایي( را
و برای  27/6تا  07/6بازآزمایي برای نمرة کل بين ین آزمون، به روش اپایایي  .انجامدمي

و برای  27/6تا  92/6ش دونيمه کردن برای نمرة کل و به رو 26/6تا  07/6های آن بين مولفه
از همچنين همساني دروني این مقياس  گزارش شده است.  70/6تا  31/6مولفه های آن بين 

بنابراین، دقت آزمون اعالم گردیده است.  72/6نفر  16آزمون مجدد بر روی -طریق آزمون
از  زموناین آ مناسب بوده و برای ارزیابي ادراک بينایي هماهنگي چشم و دست فراستيگ

و موسوی،  تبریزی، ترجمة 6709، 6اور و ویتلسيفراستيگ، لف) روایي الزم برخوردار است
 (.6320کردنوقابي و درتاج، ؛ 6370

ای هها پرسشنامههمة آزمودنيها، از انتخاب نمونه و تقسيم تصادفي آن پس: روش اجرا
یش گروه آزمارا کامل کردند. آنگاه  گيفراست یينايادراک باستروپ و   کلمه –رنگ 

را به صورت گروهي دریافت  فیظر يحرکت هایمهارتآموزش  برنامة آموزشي برنامة
 (6 پژوهش)جدولرفته در این  کاربه فیظر يحرکت هایمهارتآموزش  برنامة کردند.

، 2لرنر) سیتدر یوراهبردها صيها، تشخهینظر یريادگی یها يناتوان هایبرگرفته از کتاب
فراستيگ تشخيص  بينایي -و آزمون پيشرفته ادراکي (6323 ،دانش ةترجم ؛6796

بود که طي  (6370تبریزی و موسوی، ترجمة ؛ 6709، اور و ویتلسيفراستيگ، لفودرمان)
در پایان برنامة اجرا شد.  و به صورت عملي یک جلسه ایای و هفتهدقيقه 36ةجلس 61

 آزمون به عمل آمد.گروه پس از هر دوای مداخله

 (1799فراستیگ،  ؛1791، لرنر) فیظر یحرکت هایمهارتآموزش . برنامة 1جدول
 محتوا هدف جلسات

 اول
ایجاد ارتباط 

 اوليه
های گروهي برای آشنا شدن با ي، انجام بازیخانوادگ تيبا وضع يآشنای

 یکدیگر

 دوم و سوم
افزایش دقت و 

 تمرکز
 .هاباطله و روزنامه هایمچاله کردن کاغذ ،مقدار آب مي، تنظیريردگ

                                                 
1  Frostig, Lefever, Whittlesey  

2. Lerner 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marianne+Frostig%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+R.+B.+Whittlesey%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 مهارت بریدن چهارم
ظير های هندسي نشکل ،ایبریدن با قيچي روی خطوط منحني، شکسته، دایره

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

 پنجم
افزایش توجه و 

 هایمهارت
 حرکتي

های هندسي را خط کشيدن. استفاده از شابلون دور انواع شکل سازی: بانمونه
 های فوم.ای از مقوا، چوب، پالستيک یا جعبهساخت صفحات نمونه

 ششم
افزایش توجه و 
هماهنگي دست 

 و چشم

ها ازبند ونخ استفاده مي شود) مانند رد هایي که در آنفعاليتمهارت بستن: 
 های آن(.کردن بند کفش از سوراخ

 هفتم
هماهنگي چشم 

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

 .ديو مهره و قفل و کل چيباز و بسته کردن پ کند؛انگشت ودست کمک مي

 هشتم
افزایش دقت و 

 تمرکز
ها در پایان زمان ها به بند یا جعبه در زماني معين و شمارش آنوصل گيره

 تعيين شده .

 نهم
هماهنگي چشم 

 و دست
 های نقطه چين.ها و طرحهایي با مداد وکاغذ مانند رنگ کردن شکلفعاليت

 دهم
مهارت کپي 

 کردن
 (.کپي کردن)ترسيم از روی مدل  ها،نسخه برداری از طرح

 یازدهم
-مهارتبهبود 

 حرکتي های
گيری با استفاده از حرکات تعادلي مانند حفظ تعادل چوب در دست، ماهي

 بازی، حمل فنجان آب بدون این که آب بریزد.اسباب

 دوازدهم
افزایش توجه و 

 هایمهارت
 حرکتي

ها در جعبه، درست ها،گذاشتن چوب کبریتدسته کردن چوب کبریت
کردن اشکال با چوب کبریت، جدا کردن حبوبات از یکدیگر، درست کردن 

 اشکال با حبوبات.

 سيزدهم و

 چهاردهم

بهبود 
 هایمهارت

 حرکتي

های حرکتي مثل راه رفتن به عقب، ایستادن روی یک پا و پنجه، باز و بازی
نجام ا ها، پيچاندن نخ دور قرقره، ترسيم دایره در فضا،بستن متناوب دست

 گيری با اسبابحرکات تعادلي از جمله حفظ تعادل با چوب در دست، ماهي
 بازی، حمل فنجان آب بدون ریختن آب.

 پانزدهم
و مرور 

 بندیجمع
 های قبلي و انجام پس آزمون.مروری بر تمرین

های آمار توصيفي مانند با استفاده از روش کنندگانآوری شده از شرکتجمعهای داده
تمامي  بودن برقرار به توجه در بخش آمار استنباطي باميانگين و انحراف معيار و 

افزار نرمکوواریانس با کمک  تحليل از هاداده تحليل تحليل کوواریانس، برای هایمفروضه
 . شد استفاده  03ویراست   SPSSآماری 
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 نتایج

 96/63)ها پایةَ اولدرصد آزمودني 31/30حدود شناسي نشان داد که های جمعيتنتایج داده
درصد  01/69) دومپایة درصد  31/30، (گروه گواهدرصد  01/69درصد گروه آزمایش و 

 درصد( 01/69هر گروه  )سومپایة   36/31و  (گروه گواهدرصد  96/63گروه آزمایش و 
همچنين تعداد  سال بود. 7و  2، 9. سن کودکان در پایه های اول، دوم و سوم به ترتيب بودند

که تعداد  تشکيل دادند انپسررا درصد(  16)نفر 69و  اندخترها را از آن( درصد 16نفر) 69
ارائه  6ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در جدول . آنها در هر دو گروه یکسان بود

 شده است.

 گروهدو در توجه انتخابی  و ادراک دیداری آزمون آزمون و پسهای توصیفی پیش. شاخص2 جدول

 گروه متغير
 آزمونپس آزمونپيش

 انحراف استاندارد نيانگيم انحراف استاندارد نيانگيم

 توجه انتخابي
 01/63 60/639 73/66 00/21 آزمایش
 01/66 76/22 66/7 90/20 کنترل

 ادراک دیداری
 

 29/60 62/70 06/9 30/03 آزمایش

 10/9 60/01 66/9 29/00 کنترل

 ي،جانيپردازش هآزمون ميانگين نمرات پس دهد،مي نشان  0جدول  که طورهمان
 نمرات ميانگين از تربيشآزمایش  گروه هایآزمودني در دیداری ادراکتوجه انتخابي و 

 آزمونزمون و پسآتفاوت بين ميانگين نمرات پيشکه است؛ درحالي هانآ آزمونپيش
 ناچيز است. گواه گروه

های آن مورد بررسي قرار گرفت. نتایج مفروضه برای انجام تحليل کوواریانس ابتدا
در پيش آزمون وپس دست آمده به  Zنشان داد که  6اسميرنوف -آزمون کالموگروف

 و سطح معناداری 97/6تا  17/6 بين توجه انتخابيبرای و آزمایشي  گروه گواهدو آزمون 
بود.  07/6تا  19/6  و سطح معناداری 97/6تا  11/6و برای ادراک دیداری بين  97/6تا  11/6

 (.<61/6Pرمال است )با توجه به سطح معناداری توزیع داده ها ن
خطای  برابری آزمون از پژوهشي متغيرهای همگني واریانس بررسي جهت

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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و  (P< 61/6؛ F=303/6) توجه انتخابي شد. نتایج نشان داد که  استفاده 6لوین هایواریانس
همگني  در دو گروه با هم برابرند. به منظور بررسي (<61/6P؛ F=319/6)ادراک دیداری 

آزمون( از نمرة پيش جااین کمکي )در متغير و وابسته متغير یعني رابطةرگرسيون  شيب
ي توجه انتخابهای رگرسيون رگرسيون استفاده شد؛ نتایج نشان داد که مقدار شيب

(367/6=F  61/6؛ P>)  و ادراک دیداری(791/0=F  61/6؛ P>)  در دو گروه همگن
های دهبرای تجزیه و تحليل داچند متغيری توان از تحليل کوواریانس هستند. بنابراین مي

تفاوت  یداريبه منظور آزمون معن .آزمون نيز کنترل شودتا اثر پيش پژوهش استفاده کرد
حليل از تتوجه انتخابي و ادراک دیداری وابسته  یرهايدر متغ لو کنتر شیآزما یهاگروه

 .شده استارائه   3کوواریانس چند متغيره استفاده شد. نتایج در جدول 

نتخابی توجه احرکتی ظریف بر  هایمهارتتاثیر آموزش  یریچند متغ انسیکوار لیتحل جینتا .3 جدول
 و ادراک دیداری

 ثرااندازه  F P خطا df فرضيdf مقدار نوع آزمون
 17/6 6666/6 62/37 36 3 963/6 یيالياثر پ
 17/6 6666/6 77/16 36 3 000/6 لکزیو یالمبدا

 17/6 6666/6 60/39 36 3 170/6 نگيهاتل اثر
 17/6 6666/6 71/16 36 3 063/6 یرو شهیر نیبزرگتر

، 3، اثر هاتلينگ0چند متغيره یعني المبدای ویلکز های آزمونمعنادار شدن شاخص
گروه های  نيب ید این موضوع است که( موp > 61/6) 1و اثر پيالیي 3بزرگترین ریشه روی

 يت معنآزمون تفاو شيوابسته با کنترل پ رهایيو کنترل از لحاظ پس آزمون متغ شیآزما
 توانياساس م نیبر ا .شد دیيدر پژوهش حاضر تأ ياصل هيفرض نیبنابر ا داری وجود دارد.

و ادراک   توجه انتخابيوابسته ) رهایيمتغتفاوت معناداری حداقل در یکي از  داشت که انيب
درصد تفاوت دو گروه  17که  دهدياندازه اثر نشان م بیو ضر ایجاد شده است (دیداری

 است. يشیمربوط به مداخله آزما

                                                 
1. Leven 

2. Wilkś Lamda 

3. Hotellingś Trace 

4. Royś Largest Root 

5. Pillai's Trace 
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بررسي تاثير آموزش حرکات ظریف بر توجه از تحليل کواریانس چند متغيره برای 
 انتخابي و ادراک دیداری استفاده و نتایج آن در جدول ارائه شده است. 

 آزموندر دو گروه با گواه اثر پیشتوجه انتخابی و ادراک دیداری آزمون . مقایسه پس4جدول 

 گر وش آزمایبا توجه به یافته های جدول فوق بين تفاضل ميانگين آزمودني ها گروه 
 تلذا مي توان نتيجه گرفاز لحاظ متغيرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد وه کنترل 

 دارای آموزان دانش دیداری ادراک و انتخابي توجه بر ظریف حرکتي هایمهارت آموزش
ميزان توان آماری برای هر یک از  .است مؤثر سبزوار شهر ابتدایي اول دوره ریاضي اختالل

 .باشدقبول مياین متغيرها حاکي از دقت آماری قابل

آزمایش و  هایگروهادراک دیداری  وتوجه انتخابی آزمون شده پسمیانگین نمرات تعدیل .5 جدول
 کنترل

 کنترل آزمایش متغير
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

23/631 توجه انتخابي  29/60  03/22  30/66  
60/76 ادراک دیداری  79/66  02/03  02/9  

تخابي توجه اندهد که ميانگين نمرات شده دو گروه نشان مياصالح هایميانگين ةمقایس
آموزش  ،دیگر عبارتبهاست، بوده  گروه گواهاز ميانگين نمرات و ادراک دیداری بيشتر

منابع 
 تغييرات

 متغيرها
مجموع 

 Fمقدار  Df مجذورات
سطح 

 معناداری

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 آزمونپيش

توجه 
 انتخابي

63/9 6 63/0 667/6 60/6 06/6 

ادراک 
 اریدید

33/7 6 716/0 600/6 03/6 17/6 

 گروه

توجه 
 انتخابي

06/01 6 610/6 660/6 66/6 00/6 

ادراک 
 دیداری

30/09 6 33/6 666/6 67/6 19/6 

     36   خطا

     33   کل
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گروه آزمایش شده افزایش توجه انتخابي و ادراک دیداری در  موجبحرکات ظریف 
 است.

 گيريو نتيجه بحث
ی توجه انتخابي و ادراک دیدار حرکات ظریف بر موزشاین پژوهش با هدف بررسي تاثير آ

شان ننتایج تحليل کواریانس انجام شد.  سبزواراختالل یادگيری ریاضي کودکان دارای در 
اداری تاثير مثبت و معنتوجه انتخابي افزایش  برحرکتي ظریف  هایمهارتآموزش داد که 

را ریف حرکتي ظ هایمهارتآموزش هایي که تاثير نتایج پژوهشاین یافته با داشته است. 
 رادسني(، ح6371) و همکاران زیني هاییافته اند، از جملهههای یادگيری انجام شدناتوانيبر 

(، مرازک 0663) و همکاران انوبيل (،0663فرانسسچيني و همکاران ) ،(6371) و همکاران
همخواني دارد. ( 0662) و همکاران ریمر (،0663بلک و فرناندو) ،(0663) و همکاران

ارای دکان دکوتوان گفت که ميآموزش حرکات ظریف بر توجه انتخابي درتبيين تاثير 
ي امل نقش اساسهستند و این ع کارکرد اجرایي توجه نقص دردچار های یادگيری ناتواني

یادگيری  هایتوجه در ناتواني ةکوتاهي دامن ةنظری طرفدارانکند. ازی ميدر توجه انتخابي ب
دقت  توجه و یادگيری دچار اشکال در تمرکز، ةهای ویژکودکان با نارسایي معتقدند که

ند یادگيری در فرای ةکودکان دارای اختالالت ویژکه ند بر این باورکارشناسان . هستند
ای ه. همچنين ناتوانيشوندميدقت و توجه طبيعي دچار تأخير و وقفه  رشدشان در کسب

، يتفاکو )دانست  یک تأخير تحولي در توانایي حفظ توجه انتخابيتوان را ميیادگيری 
( مدعي هستند که 6770سندلر و همکاران ) (.0666 ،6کوراتي، رافينو ، گوری و زورزی

يشرفت تحصيلي در ریاضي، هوش پ سبب کاهش  دتوانحرکتي مي هایمهارتضعف 
ظریف ا ز طریق  هایمهارتدر حالي که آموزش کالمي و افزایش مشکالت توجه گردد. 

ان کاهش نشانگتواند در گری( ميو هنرهای تجسمي)نقاشي، سفال ریتميک هایفعاليت
حرکات ریز  اختالل هماهنگي چشم و دست، اختالل هماهنگي رشدی، اخـتالل همـاهنگي

کامپيوتری  یها(. همچنين فعاليت6376موثر واقع شود )فتاح، استکي و عشایری، و درشت
 کالین، اریکسون،) ها کمک کنده و به بهبود آنادتواند مشکالت مذکور را کاهش دمي

                                                 
1. Facoetti, Corradi, Ruffino, Gori & Zorzi 
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آموزش حرکات ظریف از طریق گسترش و (. 0662، 6جيمز، پرون، ویليامسون، زاکاروک
 زیرا،شود. يمتمرکز و توجه کودک  دو بهبو الگوهای حرکتي سبب تعميم حرکتي ترکيب

تدریج در سطح ذهني اما به ؛در آغاز در سطح عمل هستندهای حسي حرکتي طرحواره
سازد.آموزش حرکات بازنمایي شده و زمينه را برای سازماندهي ادراک و اندیشه فراهم مي

شود و یادگيری حرکتي به عنوان مبدا یادگيری مي هایمهارتظریف سبب رشد 
موزان آتحصيلي دانش بود عملکردحرکتي ظریف سبب رشد توجه، هوش و به هایمهارت

 ایهمهارتهای ذهني و های پژوهشگران حاکي از این است که بين کنش. یافتهگرددمي
 سيف نراقي و نادری،؛ 3066، 0)پان حرکتي ظریف رابطة مثبت و معناداری وجود دارد

رکتي و از حهای امروزه کارشناسان تعليم و تربيت بر این باورند که آموزش فعاليت (.6323
 های آموزشي و درسي مراکز پيش دبستاني وجمله حرکات ظریف بایستي در اولویت برنامه

ند که هایي هستدبستاني قرار گيرد. موفقيت در یادگيری ریاضي و خواندن از جمله حوزه
 ها به درستي انجاماند. در صورتي که آموزش این مهارتحرکتي ظریف هایمهارتمتاثر از 
زمينة رشد توجه و ادراک دیداری و در نهایت موفقيت تحصيلي را در پي خواهد پذیرد، 

 (.0660، 3داشت)جانسویکز، گلدبرگ، نيواسکافر، دنکال. الندا و موستوفسکي
آموزش حرکات ظریف بر ادراک دیداری کودکان یافتة دیگر پژوهش نشان داد که 

ای عهداشته است. گرچه تا کنون مطالتاثير مثبت و معناداری دارای اختالل یادگيری ریاضي 
، رو و کارلسونهای دقيقا با هدف پژوهش حاضر صورت نگرفته است، اما با نتایج پژوهش

تيا اجر و س( مبني بر رابطة مثبت و معنادار بين ادراک دیداری و ریاضي؛گ0663کولبای )
ي، ( که ضعف ادراک دیداری کودکان دارای اختالل یادگيری)نارساخوان0661)

( 0662شود، گاون و ارگان )( سبب کاهش کارایي تحصيلي مياختالل ریاضي نارسانویسي، 
سان يرد؛ گمبني بر این که درک مفاهيم ریاضي تحت تاثير ادراک دیداری کوکان قرار مي

ظریف حرکتي دو عامل کليدی برای  هایمهارت( که ادراک دیداری و 0660و ميسلس )
( که معتقد به  0669شالوم و برگر )-دانند؛ تاراش، مارگاليتعملکرد تحصيلي در ریاضي مي

تي حرک هایمهارتمثبت و معناداری بين ادراک دیداری با کاهش اضطراب و بهبود  ةرابط
حرکتي  هایرتمها( که نشان داد  آموزش 0662) و همکاران ریمرخره ظریف هستند و باال

                                                 
1. Klein,  Erickson, James,  Perrott, Williamson & Zacharuk 

2. Pan 

3. Jansiewicz, Goldberg, Newschaffer, Denckla, Landa & Mostofsky  
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 60تا  0درشت و ظریف موجب افزایش بهبود ادراک بينایي کودکان دارای اختالل بينایي 
آموزش حرکات ظریف بر ادراک درتبيين تاثير  گردد، همخواني وجود دارد.ساله مي
 بيش ازکودکان دارای اختالل یادگيری و از جمله ریاضي  توان گفت که ميدیداری 
فسير تعبير و ت، هيددیداری یعني مشکالت در سازمان-مشکالت ادراکي ابعادی  کودکان
ادراک بينایي از بدو تولد در شناخت و از آن جایي که ند. رگيرهای حسي دیداری دمحرک

 غير قابل انکار است ،به دست آمده از طریق حس بينایي اطالعاتي جهان پيرامون توسط
تواند سبب مي آموزش حرکات ظریف ،(6370؛ ترجمة ماهر، 6773هاالهان و کافمن ،)

له ها از جمبسياری از فعاليت توانایي فرد را درحرکتي شود و این امر  هایمهارتبهبود 
ارتباطات اجتماعي تحت تأثير قرار  زندگي، مراقبت از خود، تحرک و ةروزمر هایفعاليت

در سنين اوليه، های حرکتي کسب شده تجربه(. 0660، 6اسميت -روگرز و کاس) دهدمي
 (یک محرک پاسخ فرد به تعبير، تفسير و)به عنوان  اصلي تکامل ادراکي ـ حرکتي هایپایه

ای بعدی ههای اوليه در یادگيرییاند که یادگيرها نشان دادهدهند. پژوهشمي فرد را تشکيل
ت نيز کگيرد و حرحرکت قرار مي مثبت دارند. ادراک از همان ابتدا تحت تأثير زندگي اثر

ني و غ ةُکودکان از یک زمين گذارد. از این رو برخورداریبر ادراک تأثير مي خود ةوبنبه 
ز ا های آموزشگاهيیادگيری ای برایهای ادراکي حرکتي به عنوان پایهاز تجربه پایدار

ی از ادراک عددر واقع، هر بُ (.0660، 0)پيک، باینام و باررت برخوردار است اهميَت بسزایي
های حرکتي تحت تاثير فعاليت( رهيو غ تيزبيني ،یيتجسم فضا ،یادراک بصر يعنی)دیداری 

به پردازش  ازينشان داد که کودکان ن (0660)3راستا، اوفرف نیدر ا .ی استرفتار یالگوهاو 
 نيروزمره خود را به نحو احسن انجام دهند. او همچن یارند تا کارهادیداری داطالعات 

روزمره، مانند  یمنجر به اختالل در انجام کارهادیداری  داد که نقص در ادراک حيتوض
. عالوه بر این، بهبود حرکات شوديم اشتياقو  يلباس، تعامالت اجتماع دنيخوردن، پوش

، (0660، 3)کيم، کارلسون، کوربای و وینسلراجتماعي هایمهارتظریف سبب بهبود 
، 1ل)گال و ایسراتشود ميکاهش اضطراب و افسردگي در کودکان پيشرفت تحصيلي، 

                                                 
1. Rogers & Case-smith 

2. Piek, Baynam & Barrett 

3. Umphred & Lazaro 

4. Kim, Carlson, Curby & Winsler   

5. Gaul & Issartel  
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سبب ایجاد انگيزه در های آموزشي و بازی در خالل فعاليتانجام حرکات ظریف  (.0660
وجه و ادراک دیداری کودکان و این امر بهبود ت شدهکارگيری حواس و از جمله بينایي به

از طریق کار با کامپيوتر)مانند تایپ کردن( نشان ( 0669و همکاران ) 6هاناسازد. اهم ميرا فر
ها ظریف دست هایمهارتچشم و  و دست يبهبود هماهنگها سبب نیتمرادند که این د

 ا ر این پيشرفتها دهد. آنميکودکان را افزایش حرکتي ظریف  هایمهارتنمرات  شده و
 سایة لذت بخش بودن ایندر بدون دریافت پاداش و تنها دانند که مي انگيزشيناشي از 

-یازبهایي چون برنامه قبنابراین، آموزش حرکات ظریف از طریاست. ایجاد شده ها فعاليت
هارت میادگيری و بهبود  یبرا زهيانگ شیافزا سببتواند ميسرگرم کننده و  يتعامل یها
و در نتيجه ادراک دیداری، تمرکز و توجه را افزایش دهد. چنين رخدادی  دوش دیجد یها

 (.0660، 0، گاني و بارتنر)چاویرکا مورد تایيد پژوهشگران هم قرار گرفته است

، عدم توان به محدودیت جلسات آموزشيپژوهش حاضر ميهای از محدودیت
هر شداران اختالل ریاضي دورة اول ابتدایي  و صرفا حضور کودکان همتاسازی هوشبهر

سبزوار اشاره کرد که الزم است در تعميم نتایج در بلند مدت و به سایر جوامع احتياط شود. 
وانند بر تمينيز  اقتصادی و فرهنگي ،عوامل اجتماعيمانند شناختي  همچنين عوامل جمعيت

الوه مورد توجه قرار گيرد. عی بعدی هادر پژوهش بایدتاثيرگذار باشند که  این اختاللروی 
ني های س ي مذکور برای گروههای بعدی برنامة آموزششود در پژوهشپيشنهاد ميبراین، 

ای هکودکان دارای ناتواني والدین و معلمان جنسيت،و کنترل دقيق هوشبهر با  دیگر
توانند يدرمانگران مبا تعداد جلسات بيشتر انجام شود. همچنين روانشناسان و روان یادگيری

برای کمک به کودکان دارای  به عنوان یک برنامة مداخلة انتخابياین شيوة آموزشي از 
 استفاده کنند. های یادگيری از جمله ریاضيناتواني

 منابع
تهران: انتشارات  .ه حميد عليزادهترجم .حرکت درماني(. 6321) .و سينکلر، و ،.آرنهایم، د
 (.6771 زبان اصلي، )تاریخ انتشار به. رشد

                                                 
1. McGlashan, Blanchard, Sycamore, Lee, French & Holmes    

2. Chwirka, Gurney & Burtner 
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ساخت نسخه (. 6327. )، جلحي فدردیو صا، ص.، قياسي  ، س.،پورمرادیان اسفندآبادی
)ویژه  1، روانشناسي معاصر. دار و مطالعه مقدماتي آنای آزمون استروپ جهترایانه

 .060-063نامه(، 
شده و بررسي سرعت پردازش اطالعات، پردازش خودکار و کنترل (. 6321. )بشرپور، س

تاثير داروهای ضد افسردگي بر این سه متغير در اختالل افسردگي بر این سه متغير در 
نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه محقق . پایاناختالل افسردگي اساسي

 .اردبيلي
 ،ناتواني های یادگيری ) نظریه ها ، تشخيص و راهبردهای تدریس((.  6323) .ل .د ،ژانت

 .هشتيدکتر عصمت دانش ، ناشر: دانشگاه شهيد ب ترجمه:
 دیداری ادراک هایمهارت (. مقایسه6371) .باقری، ف و.، ا. ، ع نياارجمند .، وم د،راحسني

 توانمندسازی خواندن. بدون اختالل و با ابتدایي مقطع آموزانانتخابي دانش توجه و

 .33-03 (،06) 9 کودکان استثنایي،

های (. اثربخشي بازی6371. )و رضایي نسب، ف.، بلوچي انارکي، م .،خاکسار، ا .،زیني، م
 9تا  0 بر بهبود عملکرد دقت و توالي شنيداری کودکان (موزون) حرکتي ریتميک

 .97-06، 30، های تربيتيپژوهشسال. 
تشخيص  های ویژه در یادگيری و چگونگينارسایي(. 6323) .و نادری، ع.، نراقي، مسيف 

 .چاپ سوم، تهران: انتشارات مکيال .های باز پروریروش و
(. تاثير آموزش هنرهای تجسمي و حرکات 6376. )حو عشایری،  .،استکي، م .،فتاح، ف 

، تيفصلنامه تحقيقات روانشناخریتميک بر کاهش نشانگان اختالل هماهنگي رشدی. 
3(60 ،)6-09. 

: بينایي فراستيگ -آزمون پيشرفته ادراکي (.6370. )، جویتلسيو  ، و.،لف اور م.، فراستيگ،
ر چاپ هفتم. تهران: نش. موسوی معصومه و تبریزی مصطفيترجمة  تشخيص ودرمان.

 .فراروان
 .انتشارات نيما :تبریز .های یادگيریناتواني(. 6397)و رخشان، ف .،فریار، ا 

آزمون رشد ادراک  (. هنجاریابي، روایي و پایایي6320. ).،و درتاج، ف .،کردنوقابي، ر
فصلنامة آموزان اول و دوم ابتدایي شهر تهران. دیداری فراستيک در بين دانش

 .002-013(، 3)6 روانشناسي کاربردی،
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(. تاثير آموزش حرکات ظریف 6370. )و بهنيا، ف .،زراعتي، ح .،عشایری، ح .،ميرزاخاني، ن
ترسيمي و نوشتاری کودکان  هایمهارتدست در پيشرفت تحصيلى و یادگيرى 

 .76 -21(، 6)66، فصلنامة اندیشه و رفتارکندآموز. 
سبزوار:  .()تحوالت از لقاح تا پایان کودکي6روانشناسي رشد (. 6370. )مناعمي، ع. 
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