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Abstract
Introduction: Students require the coordination of many different skills to be successful in school. 
In the meantime, the role of motor skills as a cornerstone of the development of cognitive and social-
emotional function is of particular importance. Therefore, the aim of this study was to compare the 
motor profile of students with specific learning disorder and students with learning problems. 
Methods: Data were collected on 200 students aged 8 to 12 years old (Mage = 119.6 Months, SD = 
13.75 Months) with a diagnosis of either specific learning disorder and learning problem. The data 
were analyzed using the multivariate analysis of variances (MANOVA).
Result: The results showed that students with specific learning disabilities had lower performance in 
locomotor (F= 25.86, P<.001), object control skills (F= 35.95, P<.001), balance (F= 25.04, P<.001), 
bilateral coordination (F= 47.92, P<.001), and fine motor skills (F= 22.68, P<.05) compared to 
students with learning problems. Significant differences were found between the two groups. 
Conclusions: Based on the results of this study, consideration of motor skills in the identification, 
rehabilitation, and education of students with specific learning disabilities and learning problems 
can lead to effective results. these findings have important diagnostic and clinical implications for 
students with SLD and LP.
Keywords: Specific learning disorder, Learning problem, Motor profile.

Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN)                                                                                Orginal Article

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JPEN.8.4.50
http://jpen.ir/article-1-554-fa.html


نشریه پرستاری کودکان       مقاله پژوهشی

   https://doi.org/10.22034/JPEN.8.4.50                                                                     4 تابستان 1401، دوره 8، شماره
                                                            

بررسی نیمرخ حرکتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه و مشکل یادگیری
کمال پرهون1*، حمید علیزاده2، هادی پرهون3، حمیدرضا حسن آبادی4، کوروش امرایی5

1- پژوهشگر پسا دکتری  روان شناسی شناختی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- استاد، دانشگاه تحصیالت تکمیلی آلفرد آدلر، تورنتو، کانادا.
3- استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4-دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
5- استادیار،گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

نویسنده مسئول: کمال پرهون، پژوهشگر پسا دکتری  روان شناسی شناختی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Kamalparhon110@gmail.com :ایمیل

تاریخ دریافت: 1399/5/27               تاریخ پذیرش: 1400/8/4

چکیده
ــی -  ــناختی و اجتماع ــی، ش ــای حرکت ــی توانایی ه ــد هماهنگ ــه نیازمن ــت در مدرس ــب موفقی ــت کس ــوزان جه ــش آم ــه: دان مقدم
ــی-  ــناختی و اجتماع ــرد ش ــرفت عملک ــای پیش ــنگ بن ــوان س ــه  عن ــی ب ــای حرکت ــش مهارت ه ــن نق ــتند. دراین بی ــی هس هیجان
ــش آمــوزان دارای  ــی دان ــن رو، پژوهــش حاضــر باهــدف مقایســة نیمــرخ حرکت ــژه ای برخــوردار اســت. از ای ــی از اهمیــت وی هیجان

ــری انجــام شــد.  ــژه و مشــکل یادگی ــری وی ــالل یادگی اخت
روش کار: در ایــن پژوهــش علــی- مقایســه ای شــرکت کننــدگان شــامل 100 نفــر از دانــش آمــوزان 8 تــا 12 ســال دارای اختــالل 
ــد کــه در  یادگیــری و 100 نفــر از دانــش آمــوزان کــم پیشــرفت مــدارس ابتدایــی شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 98-1397 بودن
متغیرهــای ســن، جنســیت، پایــة تحصیلــی و هوشــبهر همگــن شــدند. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از روش آمــاری تحلیــل واریانــس 

چنــد متغیــری مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
ــای  ــژه در مهارت ه ــری وی ــالل یادگی ــوزان دارای اخت ــش آم ــف دان ــرد ضعی ــی از عملک ــده حاک ــه دســت آم ــج ب ــا: نتای ــه ه یافت
حرکتــی جابجایــی )F=25/86،P<0/001(، کنتــرل شــی )F=35/95، P<0/001(، تعــادل )F=25/04، P<0/001(، هماهنگــی 
حرکتــی دوطرفــه )F=47/92، P<0/001( و مهــارت هــای حرکتــی ظریــف )F=22/68، P<0/05( نســبت بــه دانــش آمــوزان دارای 
مشــکل یادگیــری بــود. از ایــن رو، بــا توجــه بــه یافتــه هــای بــه دســت آمــده مــی تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه نیمــرخ حرکتــی 

ــری اســت.   ــا مشــکل یادگی ــوزان ب ــش آم ــر از دان ــی داری ضعیف ت ــور معن ــژه به ط ــری وی ــالل یادگی ــوزان دارای اخت ــش آم دان
ــه مهارت هــای حرکتــی در ارزیابــی و تشــخیص  ــه  دســت آمده از پژوهــش حاضــر توجــه ب ــه نتایــج ب ــا توجــه ب نتیجــه گیــری: ب
و بــه تبــع آن طراحــی و امــکان ســنجی برنامــه هــای توان بخشــی بــرای دانــش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری ویــژه و مشــکل 
ــد نتایــج امیدبخشــی در پــی داشــته باشــد. همچنیــن نتایــج به دســت آمده کاربردهــای مهــم تشــخیصی و درمانــی  یادگیــری می توان

بــرای ایــن دو گــروه از دانــش آمــوزان دارد. 
کلیدواژه ها: اختالل یادگیری ویژه، مشکالت یادگیری، نیمرخ حرکتی.

مقدمه
ــالل  ــوزان دارای اخت ــش آم ــای منتشــر شــده دان براســاس آماره
یادگیــری ویــژه بــا 39 درصــد بیشــترین آمــار دریافــت کننــدگان 
ــد  ــر رش ــال های اخی ــتند )1( و در س ــژه هس ــوزش وی ــات آم خدم

ایــن اختــالل  در برخــی از کشــورها بیــش از 300 درصــد افزایــش 
ــده  ــام  ش ــای انج ــینه پژوهش ه ــت )2(. در پیش ــان داده اس نش
در ایــن حــوزه اصطالحــات اختالل هــای یادگیــری، ناتوانــی 
ــورد  ــب به جــای یکدیگــر م ــری اغل ــری و مشــکالت یادگی یادگی
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ــا یکدیگــر  ــا از بســیاری از جهــات ب ــد، ام ــرار می گیرن اســتفاده ق
متفــاوت هســتند. واژه »اختــالل«  بیشــتر یــک اصطــالح پزشــکی 
اســت. همان طــور کــه در ویراســت پنجــم راهنمــای تشــخیصی و 
ــدی  ــم طبقه بن ــی )3( و ویراســت یازده ــای روان ــاری اختالل ه آم
ــی  ــازمان جهان ــتی )س ــکالت بهداش ــا و مش ــی بیماری ه بین الملل
بهداشــت، 2018( مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت. واژه »ناتوانــی« 
ــی  ــا ناتوان ــراد ب ــون اف ــه در قان ــی اســت ک ــک اصطــالح قانون ی
ذکرشــده اســت )4(. درواقــع ایــن اصطــالح بــرای واجــد شــرایط 
بــودن جهــت دریافــت خدمــات و حمایت هــای  ویــژه الزم اســت 
ــا ناتوانی هــای  ــر اســاس شــواهد موجــود دانــش آمــوزان ب کــه ب
ــوزش  ــات آم ــده خدم ــروه دریافت کنن ــن گ ــری بزرگ تری یادگی

ــوند )5(. ــوب می ش ــژه محس وی
ــکالت  ــوزه مش ــی در ح ــری و پژوهش ــی نظ ــینه کاوی مبان  پیش
تحصیلــی و پیشــرفت پاییــن تــر از انتظــار دانــش آمــوزان 
حاکــی از وجــود گروهــی پرجمعیــت از دانــش آمــوزان اســت کــه 
مشــکالت آنهــا نــه آنقــدر شــدید اســت کــه بتــوان آنهــا را جــزء 
طبقــه اختــالل یادگیــری ویــژه بــه حســاب آورد و نــه مالکهــای 
تشــخیصی کارکــرد هــوش مــرزی یــا ناتوانــی هوشــی را دریافــت 

ــد )6(.  مــی کنن
بــر اســاس شــواهد عصــب شــناختی  و رفتــاری اختــالل یادگیــری 
ــای  ــه حوزه ه ــت ک ــر اس ــدار و فراگی ــت پای ــک وضعی ــژه ی وی
ــی-  ــناختی، حس ــناختی، زبان ش ــناختی، ش ــب  ش ــف عص مختل
حرکتــی و اجتماعــی- هیجانــی را درگیــر می کنــد؛ ولــی پیشــرفت 
تحصیلــی پاییــن در دانــش آمــوزان دارای مشــکل یادگیری بیشــتر 
منشــأ تربیتــی، محیطــی و آموزشــی دارد )6(. بــر مبنــای شــواهد 
پژوهشــی موجــود دانش آموزانــی کــه نمــرات  تحصیلــی آن هــا در 
ــر  ــع کمت ــار مرج ــر و هنج ــی معتب ــای پیشــرفت تحصیل آزمون ه
ــری  ــکل یادگی ــوان مش ــرد به عن ــرار گی ــدی 25 ق ــه درص از رتب
ــر از  ــا کمت ــرات آن ه ــه نم ــی ک ــرفت( و دانش آموزان ــم پیش )ک
ــژه  ــری وی ــالل یادگی ــوان اخت ــد به عن ــدی 10 باش ــه درص رتب
طبقه بنــدی می شــوند )7(. ولــی بــا توجــه بــه چنــد عاملــی بــودن 
ســبب شناســی اختاللهــای عصــب تحولــی و ایــن کــه ماهیــت هر 
اختــالل پیوســته و کمــی اســت تــا گسســته و کیفــی، از ایــن رو، 
انتخــاب هــر نقطــه بــرش بــه عنــوان مــالک تمایــز تــا حــدودی 
ســلیقه ای اســت )8(. در حقیقــت قســمت عمــده ای از مشــکالت 
تشــخیصی ایــن حــوزه ازجملــه تشــخیص هــای مثبــت و منفــی 
ــز  ــی جهــت تمای ــرز واقع ــرش و م ــود نقطــه ب کاذب ناشــی از نب

اختــالل یادگیــری از مشــکل یادگیــری اســت )9, 10(.
بــر اســاس مــدل  برنینگــر )2015( تشــخیص اختــالل یادگیــری 

ــاد  ــورد انتق ــی )FSIQ( م ــبهر کل ــره هوش ــای نم ــر مبن ــژه ب وی
ــی،  ــوزه تحول ــج ح ــه پن ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــه و اعتق قرارگرفت
شــناخت، زبــان، حســی- حرکتــی، اجتماعــی- هیجانــی و توجــه 
- کارکردهــای اجرایــی می توانــد در تشــخیص یــا تمایــز اختــالل 
ــده ای  ــش تعیین کنن ــی نق ــای تحول ــژه از اختالل ه ــری وی یادگی
ــده ای  داشــته باشــد.  درواقــع  تشــخیص اختــالل یادگیــری پدی
پیچیــده و چنــد عاملــی اســت کــه ارزیابــی بایــد شــامل توانایــی-
ــی  ــی و اجتماع ــی- حرکت ــناختی، حس ــان ش ــناختی، زب ــای ش ه
هیجانــی باشــد تــا بتــوان بــا مشــخص کــردن دقیــق نیمــرخ های 
ایــن دانــش آمــوزان نســبت بــه ضعــف هــا و قــوت هــای آن  بــه 

یافتــه هــای دقیقــی دســت پیــدا کــرد )11(.
ــالل  ــف اخت ــای مختل ــوع ه ــه در زیرن ــکالتی ک ــی از مش یک
ــن زدن  ــث دام ــود دارد و باع ــری وج ــکل یادگی ــری و مش یادگی
بــه مشــکالت تحصیلــی آن هــا مــی شــود، ضعــف هــای حرکتــی 
اســت )11(.  نخســتین تالش هــای انســان بــرای کشــف کــردن، 
آموختــن، ســازگاری و چیرگــی بــر ناشــناخته های هزارتــوی 
محیــط زندگــی بــر اســاس فعالیت هــای حســی - حرکتــی اتفــاق 
ــت از  ــامل حرک ــری ش ــی از یادگی ــای مختلف ــه ه ــد. جنب می افت
طریــق زمــان و فضــا اســت. نقــش حــرکات بــدن از طریــق زمــان 
ــم شــناختی در روان شــناختی یــک  ــرای تجســم پارادای و فضــا ب
امــر بنیــادی و اساســی محســوب مــی شــود کــه در دو دهــه اخیــر 
شــواهد پژوهشــی زیــادی در زمینــة تحــول شــناختی را بــه خــود 

ــت )12(.   ــاص داده اس اختص
ــی  ــد هماهنگ ــه نیازمن ــت در مدرس ــرای موفقی ــوزان ب ــش آم دان
ــی هســتند  توانایی هــای جســمی، شــناختی و اجتماعــی - هیجان
ــوان  ــی به عن ــای حرکت ــش مهارت ه ــن نق ــن  بی )13،14(. در ای
ــش  ــی دان ــناختی و اجتماع ــرد ش ــرفت عملک ــای پیش ــنگ بن س
در   .)17-15( اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  آمــوزان 
ســال های نخســت زندگــی کــودکان دوره ای از رشــد و یادگیــری 
ــف  ــاط عط ــه نق ــیدن ب ــد. رس ــه می کنن ــه را تجرب ــل  مالحظ قاب
ــود  ــوب می ش ــوزادان محس ــول ن ــی از تح ــش مهم ــی بخ حرکت
ــاژه، تحــول شــناختی  ــه کالســیک پی ــر اســاس نظری )18, 19(. ب
بــر مبنــای کارکــرد حســی- حرکتــی اســت )20(. اهمیــت تحــول 
مهارت هــای حرکتــی فراتــر از رســیدن بــه مهارت هــای ادراکــی- 
حرکتــی جدیــد اســت. تحــول در مهارت هــای حرکتــی نــوزادان را 
بــا فرصت هــای جدیــد بــرای یادگیــری در مــورد محیــط زندگــی 

ــد )18, 21(.  ــه می کن ــود مواج خ
حرکــت بــه کــودک اجــازه می دهــد تــا اطالعــات الزم راجــع بــه 
ــد  ــدا کن ــه ســازگاری دســت پی ــط زندگــی خــود کســب و ب محی
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ــی  ــف ادراک ــتم های مختل ــل سیس ــر در عم ــه آن تغیی ــه نتیج ک
اســت )21(. از منظــر سیســتم های پویــا، رشــد ادراکــی و حرکتــی 
ــتند.  ــه هس ــو و آمیخت ــه همس ــتند؛ بلک ــم نیس ــدا از ه ــا ج نه تنه
افــراد بــرای تجربــه حرکــت ادراک می کننــد و بــرای ادراک 
حرکــت می کننــد؛ درواقــع ادراک و حرکــت الزمــه یکدیگــر بــوده 
و کســب مهارت هــای حرکتــی مســتلزم کســب مهارت هــای 
ــرات تحــول در  ــن تغیی ــد ای ادراکــی و برعکــس اســت )22(. پیام
ــه  ــد ک ــازه می ده ــودک اج ــه ک ــه ب ــت ک ــان اس ــناخت و زب ش
محیــط اطــراف خــود را واکاوی و بــه ســازگاری و کشــف دســت 

پیــدا کنــد.
بخــش عمــده ای از شــواهد عصــب روان شــناختی و تصویربــرداری 
مغــز حاکــی از رابطــه بیــن حرکــت و شــناخت اســت. روش هــای 
تصویربــرداری مغــز حاکــی از آن اســت کــه مخچــه، قشــر پیــش 
پیشــانی جانبــی خلفــی و ســاختارهای ارتباطــی )عقده هــای 
قاعــده ای( در فعالیت هــای حرکتــی و شــناختی ویــژه فعال انــد؛ این 
مســاله ارتبــاط متقابــل بیــن شــناخت و حرکــت را تائیــد می کنــد 
)23, 24(. مطالعــات رفتــاری نیــز شــواهد قابل مالحظــه ای در 
جهــت تائیــد رابطــه بیــن حرکت و تحــول شــناختی و بیــن حرکت 
و تحــول زبــان نشــان داده انــد. همچنین مطالعــات هنجــاری و کار 
ــی حاکــی از رابطــة قــوی بیــن  ــا مشــکالت تحول ــا کــودکان ب ب
ــی  ــن عملکــرد حرکت ــی و شــناخت )25-28( و بی عملکــرد حرکت
و زبــان دارد )29-31(. در ایــن راســتا هــوون و همــکاران )2016( 
در پژوهشــی رابطــه درونــی بیــن حرکــت، شــناخت و تحــول زبــان 
در کــودکان بــا و بــدون اختالل هــای تحولــی و نارســایی هوشــی 
ــوی  ــج حاکــی از رابطــه ق ــد کــه نتای ــرار دادن ــورد بررســی ق را م
بیــن حرکــت، شــناخت و زبــان بــود )32(. شــواهد نشــان می دهــد 
ــای  ــژه در مهارت ه ــری وی ــالل یادگی ــودکان دارای اخت ــه ک ک
حرکتــی ظریــف و درشــت )33, 34( دچــار نقــص هســتند. ضعــف 
در مهارت هــای حرکتــی ظریــف در کــودکان بــا اختــالل نوشــتن 
به طــور مســتقیم روی دســت خــط تاثیرمنفــی می گــذارد و دســت 
خــط ضعیــف ازلحــاظ کمــی و کیفــی خروجــی نوشــتاری را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهــد. افــزون بــر ایــن همبــودی بــاال بیــن اختــالل 
یادگیــری بــا اختــالل هماهنگــی حرکتــی، اختــالل کاســتی توجه/
ــکالت  ــدت مش ــه ش ــد ب ــرع می توان ــاری ص ــی و بیم ــش فعال بی

حرکتــی در ایــن کــودکان دامــن بزنــد.
ارزیابــی نیمــرخ  حرکتــی دانــش آمــوزان  دارای اختــالل یادگیــری 
ــد در بحــث تشــخیص، توان بخشــی  ــری می توان و مشــکل یادگی
ــته  ــج امیدبخشــی داش ــودکان نتای ــروه از ک ــن دو گ ــوزش ای و آم

ــو پیــش روی معلمــان، درمــان گــران و والدیــن آن هــا  و افقــی ن
ــری  ــالل یادگی ــن اخت ــذاری بی ــز گ ــو تمای ــد. از یک س ــرار ده ق
ــگام  ــه هن ــخیص ب ــه تش ــد ب ــری می توان ــکل یادگی ــژه از مش وی
دانــش آمــوزان در معــرض خطــر اختــالل یادگیــری منجــر شــود 
ــه ســن طالیــی انجــام مداخله هــای آموزشــی و  ــا توجــه ب کــه ب
ــت،  ــی در وق ــث صرفه جوی ــد باع ــع می توان ــه  موق ــی ب توان بخش
هزینه هــای آموزشــی و درمانــی و جلوگیــری از بدنامــی برچســب 
خــوردن و تبعــات روانــی و اقتصــادی- اجتماعــی آن بــرای 
ــن  ــز گــذاری بی خانواده هــا و اجتمــاع شــود. از ســوی دیگــر تمای
اختــالل یادگیــری ویــژه از مشــکل یادگیــری می توانــد از وخامــت 
اختــالل و همبــود پیــدا کــردن از جملــه بــا اختالل هــای اضطرابی، 
خلقــی، کاســتی توجــه/ بیــش فعالــی جلوگیــری بــه عمــل آورد. 
افــزون بــر ایــن نتایــج پژوهــش حاضــر می توانــد در کلینیک هــا، 
ــای  ــنجی پروتکل ه ــی و امکان س ــن در طراح ــدارس و همچنی م
آموزشــی و درمانــی- توان بخشــی بــرای کــودکان دارای اختــالل 
یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــت  ــری اس ــای یادگی ــنگ بن ــاس و س ــی اس ــای حرکت فعالیت ه
ــتم   ــب سیس ــد مناس ــس از رش ــر پ ــی عالی ت ــای ذهن و فراینده
ــن مســاله  ــد کــه ای ــه وجــود می آین ــرد ب ــی در ف ادراکــی- حرکت
اهمیــت مشــکالت ادراکــی- حرکتــی در کــودکان دارای اختــالل 
یادگیــری ویــژه و مشــکالت یادگیــری را نشــان می دهــد. بــا ایــن 
 حــال همان طــور کــه پیــش تــر نیــز مطــرح شــد کــودکان دارای 
اختــالل یادگیــری در مهارت هــای حرکتــی دارای مشــکالت 
متعــددی هســتند کــه ایــن مســائل در آمادگــی و موفقیــت 
ــا  ــم و روان آن ه ــالمت جس ــی و س ــالت اجتماع ــی، تعام تحصیل
ــدد  ــخیصی متع ــکالت تش ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب ــذار اس تأثیرگ
ایــن حــوزه کــه منجــر بــه تشــخیص های مثبــت و منفــی کاذب 
فراوانــی شــده اســت و ازآنجاکــه پژوهشــی کــه بــه  طــور منســجم 
و جامــع و توانایی هــای حرکتــی کــودکان دارای اختــالل یادگیــری 
ــد در  ــرار داده باش ــی ق ــورد بررس ــری را م ــکل یادگی ــژه و مش وی
پیشــینه پژوهــش یافــت نشــد، از ایــن  رو بــا توجــه بــه مشــکالت 
ــه  ــروه ب ــن دو گ ــی ای ــزوم بررســی توانایی هــای حرکت موجــود، ل
ــه خــأ پژوهشــی موجــود  ــا توجــه ب  شــدت احســاس می شــود. ب
و تناقــض در نتایــج برخــی پژوهش هــای انجام شــده و مشــخص 
نبــودن نیمــرخ حرکتــی ایــن دو گــروه، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال 
پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اســت کــه نیمــرخ حرکتــی کــودکان 
ــا  ــی ب ــه تفاوت های ــری چ ــکل یادگی ــری و مش ــالل یادگی اخت

ــر دارد.  یکدیگ
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روش کار 
مطالعــة  حاضــر از نــوع پژوهــش هــای علــی- مقایســه ای اســت. 
ــری  ــالل یادگی ــا 12 ســال دارای اخت ــوزان 8 ت ــش آم ــن دان از بی
ــا  ــر انتخــاب و ب ــز شــهر تهــران  100 نف ــه مراک ــده ب مراجعه کنن
ــی  ــدارس ابتدای ــری در م ــکل یادگی ــوز دارای مش ــش آم 100 دان
ــه  ــی و پای ــره هوش ــیت، به ــن، جنس ــاظ س ــران از لح ــهر ته ش
ــای ورود در پژوهــش حاضــر  ــدند. مالک ه ــن ش ــی همگ تحصیل
ــی، کســب  ــا ششــم دورة ابتدای ــه ســوم ت ــل در پای شــامل تحصی
ــتفاده از  ــا اس ــتر ب ــالش بیش ــه ت ــاز ب ــول و نی ــل  قب ــره قاب نم
ــوزان دارای مشــکل  ــش آم ــرای دان ــی ب ــه توصیفــی- کیف کارنام
ــل  ــه تداخ ــه در حافظ ــی ک ــتفاده از داروهای ــدم اس ــری، ع یادگی
ایجــاد کننــد، دارا بــودن بهــره هوشــی متوســط و باالتــر و توجــه 
ــای  ــالل و ویژگیه ــود اخت ــه وج ــروج ازجمل ــای خ ــه مالک ه ب
روان پریشــی؛ وجــود تشــنج، بیماری هــای نورولوژیــک و یــا 
شــرایط پزشــکی کــه عملکــرد فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
 )G*Power( ــاور ــزار جــی پ ــق نرم اف ــه از طری ــود. گــروه نمون ب
و بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. 

ابزارهای گردآوری داده ها شامل:

 The( مقیــاس ارزیابــی اختــال یادگیــری- ویراســت چهــارم

 Learning Disability Evaluation Scale - Fourth

ــال کــردن دانــش آمــوزان دارای مشــکل  ــرای غرب Edition(: ب

یادگیــری از اختــالل یادگیــری ویــژه از ویراســت چهــارم مقیــاس 
ارزیابــی اختــالل یادگیــری )LDES-R4( مــک کارنــی و هــاوس 
)2018( اســتفاده شــد )35(. ایــن مقیــاس شــامل، هفــت خــرده 
مقیــاس شــنیدن، فکــر کــردن، صحبــت کــردن، خوانــدن، 
نوشــتن، دیکتــه و محاســبات ریاضــی اســت کــه می توانــد 
نیمــرخ دقیــق توانایی هــای دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری 
را مشــخص نمایــد. ایــن مقیــاس دارای 88 گویــه اســت کــه در 
ــرای  ــب ب ــا 3 )0= نامناس ــه ای از 0 ت ــرت چهارگزین ــف لیک طی
ــات  ــدرت،2= گاهــی اوق ــا به ن ــز ی ــی،1= هرگ ســن ازنظــر تحول
ــا همیشــه( نمره گــذاری می شــود. همســانی  3= اغلــب اوقــات ی
درونــی ایــن مقیــاس بــرای همــه خــرده مقیاس هــا 82/. بــه بــاال 
گــزارش  شــده اســت. ضریــب اعتبــار ایــن مقیــاس بــا اســتفاده 
ــن 0/88  ــاس بی ــرده مقی ــه 7 خ ــرای هم ــی ب از روش بازآزمای
ــون )1398(  ــون و پره ــت )35(. پره ــده اس ــا 0/97 گزارش ش ت
ــوزان دارای  ــش آم ــرای دان ــاس را ب ــن مقی ــی ای ــانی درون همس
اختــالل یادگیــری و مشــکل یادگیــری بــرای خــرده مقیــاس هــا 
ــد ک ایــن مســاله حاکــی از  ــا 0/94 گــزارش کردن بیــن 0/86 ت

ــی مناســب ایــن مقیــاس  اســت )5(.   همســانی درون

TGMD-) 2 -مقیــاس رشــد حرکتــی درشــت اولریــخ
ــای  ــی مهارت ه ــنجش کارای ــور س ــه  منظ ــاس ب ــن مقی 2(: ای
ــت  ــده اس ــی  ش ــخ )2000( طراح ــط اولری ــت توس ــی درش حرکت
ــخ- 2  ــت اولری ــی درش ــرد حرکت ــی عملک ــاس ارزیاب )36(. مقی
شــامل ارزیابــی کیفــی و مبتنــی بــر فراینــد مهارت هــای حرکتــی 
ــرد.  ــدازه می گی ــت را ان ــی درش ــارت حرکت ــه 12 مه ــت ک اس
مقیــاس  خــرده  دو  شــامل  درشــت  حرکتــی  مهارت هــای 
جابجایــی و کنتــرل شــی اســت. خــرده مقیــاس جابجایــی شــامل 
شــش مهــارت حرکتــی درشــت دویــدن، یورتمــه رفتــن، لی لــی 
ــرخوردن  ــول و س ــرش ط ــدن، پ ــیده جهی ــا گام کش ــردن، ب ک
اســت. همچنیــن خــرده مقیــاس کنتــرل شــی شــامل ضربــه بــه 
تــوپ ثابــت بــا چــوب چــوگان، درجــا دریبــل زدن، گرفتــن تــوپ، 
ــوپ از  ــاب ت ــت، مهــارت پرت ــای ثاب ــا پ ــوپ ب ــه ت ــه زدن ب ضرب
ــر  ــت. ه ــانه اس ــوپ از زیرش ــدن ت ــارت غلتان ــانه و مه روی ش
مهــارت دو بــار اجــرا می شــود و بــه کوشــش صحیــح آزمودنــی 
نمــره 1 و بــه اجــرای اشــتباه نمــره صفــر داده می شــود. 
ــه  ــت و هرچ ــاس 48 اس ــرده مقی ــر دو خ ــره در ه ــن نم باالتری
ــر اوســت.  ــی بیشــتر باشــد حاکــی از عملکــرد بهت نمــره آزمودن
نحــوه اجــرا ایــن مقیــاس بــه صــورت انفــرادی اســت و نیازمنــد 
ــرد  ــرای انجــام درســت عملک ــت ب ــدون مزاحم ــاز و ب فضــای ب
ــی و  ــالن های ورزش ــن رو در س ــت، ازای ــی هاس ــی آزمودن حرکت
ــرد  ــرا ک ــی اج ــاس را به خوب ــن مقی ــوان ای ــدارس می ت ــاط م حی
ــی  ــای پایای ــتفاده از روش ه ــا اس ــاس ب ــن مقی ــار ای )36(. اعتب
بــاز آزمایــی و بیــن ارزیابــان بــرای هــر دو خــرده مقیــاس ایــن 
مقیــاس بیــن 0/85 تــا 0/98 گــزارش  شــده اســت )33(. افــزون 
ــا اســتفاده از  ــاس ب ــن مقی ــی ای ــران همســانی درون ــن در ای برای
آلفــای کرونبــاخ بیــن 0/60 تــا 0/78 و همچنیــن بــا اســتفاده از 
روش بــاز آزمایــی بــرای خــرده مقیــاس جابجایــی 0/89 و بــرای 
ــزارش  شــده اســت )37(. ــرل شــی 0/86 گ ــاس کنت خــرده مقی

 :)BOT-2( ــکی ــس – اوزرتس ــی برونیک ــر حرکت ــون تبح آزم

ــی  ــر حرکت ــون تبح ــده آزم ــر ش ــخه تجدیدنظ ــون نس ــن آزم ای
ــور  ــال )2005( به منظ ــه در س ــت ک ــکی اس ــس- اوزرتس برونیک
ــاه  ــال 11 م ــا 21 س ــودکان 4 ت ــی ک ــرد حرکت ــی عملک ارزیاب
ــرادی  ــورت انف ــه  ص ــاس ب ــن مقی ــت )38(. ای ــه اس ــار یافت انتش
ــه  ــا 60 دقیق ــرای آن 45 ت ــل اج ــان کام ــود و زم ــرا می ش اج
ــتفاده از  ــا اس ــون ب ــن آزم ــی ای ــب پایای ــد. ضری ــول می کش ط
روش بــاز آزمایــی بــرای خــرده مقیاس هــا بیــن  0/88 تــا 0/99 و 
بــرای نمــره کل 0/99 گــزارش  شــده اســت. در پژوهــش حاضــر 
ــش  ــادل دان ــه و تع ــی دو طرف ــی هماهنگــی حرکت جهــت ارزیاب
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آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری از ایــن 
آزمــون اســتفاده شــد.

 FTF- ) پرســش نامــه مهــارت هــای حرکتــی ظریــف و درشــت

15-5): ایــن مقیــاس توســط کادســجو و همــکاران )2004( 

ــال  ــا 15 س ــج ت ــودکان پن ــاری ک ــی و رفت ــی تحول ــرای ارزیاب ب
ــش  ــن رو در پژوه ــت )39(. ازای ــده اس ــن طراحی ش ــط والدی توس
حاضــر بــرای ارزیابــی مهارت هــای حرکتــی ظریــف دانــش 
ــری از  ــکل یادگی ــژه و مش ــری وی ــالل یادگی ــوزان دارای اخت آم
ــن  ــد. ای ــتفاده ش ــاس اس ــن مقی ــی ای ــای حرکت ــش مهارت ه بخ
ــچ  ــرت از هی ــف لیک ــت و در طی ــه اس ــش نامه داری 17 گوی پرس
وقــت )0( تــا همیشــه )2(، نمره گــذاری می شــود. کمتریــن نمــرة 
کــه فــرد می توانــد کســب کنــد صفــر و بیشــترین آن 34 اســت؛ 
نمــره باالتــر در ایــن ابــزار نشــان دهنده مشــکالت حرکتــی بیشــتر 
ــر اســت.  ــی کمت ــر نشــان دهنده مشــکالت حرکت ــره پایین ت و نم
همســانی درونــی ایــن مقیــاس در پژوهــش پرهــون و همــکاران 
ــد )6(.  ــزارش ش ــاخ 0/87 گ ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس )1397( ب
ــالل  ــز اخت ــا مراک ــی ب ــای الزم و هماهنگ ــذ مجوزه ــس از اخ پ
ــران از  ــهر ته ــق 9 و 10 ش ــی مناط ــدارس ابتدای ــری و م یادگی
ــه غربالگــری هــای  ــا توجــه ب ــش دارای شــرایط الزم ب ــن دان بی
ــای  ــخیصی و مالکه ــای تش ــای ابزاره ــر مبن ــده ب ــل آم ــه عم ب
ــه انتخــاب شــد. پژوهــش حاضــر  ــروه نمون ــه پژوهــش گ ورود ب
 IR. KHU. بــه تائیــد کمیتــه اخــالق دانشــگاه خوارزمــی
ــروه  ــا گ ــن اعض ــی والدی ــت. تمام ــیده اس REC.1397.53  رس

ــش را  ــرکت در پژوه ــت ش ــه جه ــت آگاهان ــه رضای ــه برگ نمون
ــه  ــی از جمل ــت اصــول اخالق ــا رعای ــد. ب ــل و امضــاء کردن تکمی
ــات  ــه اطالع ــدگان؛ ارائ ــرکت کنن ــل رازداری ش ــه اص ــرام ب احت
کافــی در مــورد چگونگــی پژوهــش بــه تمامــی شــرکت کنندگان؛ 
ــد پژوهــش در  ــرای خــروج از رون ــدگان ب ــودن شــرکت کنن آزاد ب
ــول  ــت اص ــا رعای ــا ب ــرای آزمون ه ــرح؛ اج ــه ای از ط ــر مرحل ه
ایمنــی در حیــاط، اتــاق بــازی و ســالن ورزشــی مــدارس و مراکــز 
اختــالل یادگیــری به صــورت انفــرادی بــرای شــرکت کننــدگان و 
بــه کمــک دو دســتیار پژوهشــی کــه آموزش هــای الزم در زمینــه 
ــر را  ــورد نظ ــی م ــای حرکت ــذاری و تفســیر آزمون ه ــرا، نمره گ اج
ــان  ــخیص و درم ــه تش ــه الزم در زمین ــرده و از تجرب ــت ک دریاف

دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری برخــوردار بودنــد، انجام شــد. 
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ــردآوری، داده ه ــل و گ ــد از تکمی بع
آمــاری توصیفــي )میانگیــن و انحــراف معیــار( و آمــار اســتنباطي 
)تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری( بــا اســتفاده از نرم افــزار 
SPSS25 مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت و ســطح معنــاداری 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــاری α=0/05 در نظ ــای آم آزمون¬ه

یافته ها
از بیــن شــرکت کننــدگان در گــروه اختــالل یادگیــری 53 درصــد 
پســر و 47 درصــد دختــر و در گــروه مشــکل یادگیــری 47 درصــد 
پســر و 53 درصــد دختــر بودنــد. میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان 
درگــروه اختــالل یادگیــری13/61±120/33 و گــروه مشــکل 
ــاداری  ــی معن ــت بررس ــود. جه ــاه ب ــری 12/93±117/88 م یادگی
ایــن تفــاوت از آزمــون t مســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــان 
داد بیــن دو گــروه اختــالل یادگیــری و مشــکل یادگیــری در متغیــر 
 ،P=0/21( جمعیــت شــناختی ســن تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد
T=1/25 ،df=198(. همچنیــن دو گــروه از لحــاظ پایــة تحصیلــی 

.)x2=56/16 ،df=47 ،P=0/16( ــد نیــز همگــن بودن
شــاخص هــای توصیفــی مهارت هــای حرکتــی، بــر اســاس 
ــا در جــدول 1  ــروه ه ــک گ ــه تفکی ــار ب ــن و انحــراف معی میانگی
گــزارش شــده اســت. یافتــه هــای توصیفــی در جــدول 1. حاکــی 
ــوزان دارای  ــش آم ــروه دان ــن دو گ ــن میانگی ــه بی ــت ک از آن اس
ــای  ــری در مهارت ه ــکل یادگی ــژه و مش ــری وی ــالل یادگی اخت
حرکتــی تفــاوت هــای وجــود دارد، جهــت  بررســی تفــاوت هــای 
ــطح  ــا س ــته ب ــر وابس ــد متغی ــود چن ــه وج ــه ب ــا توج ــود، ب موج
ــا  ــه¬ای و دو گــروه دانــش آمــوزان ب اندازه¬گیــری حداقــل فاصل
ــل  ــون تحلی ــری از آزم ــژه و مشــکل یادگی ــری وی ــالل یادگی اخت
ــر  ــزون ب ــد. اف ــتفاده ش ــری )MANOVA( اس ــس چندمتغی واریان
ــرات نمــرات  ــة تغیی ــری میانگین هــا و دامن ــه ســبب نابراب ــن، ب ای
در متغیــرات پژوهــش در جهــت تعدیــل کشــیدگی توزیــع نمــرات 
ــه  ــرات ب ــروه، نم ــای دو گ ــودن نیمرخ ه ــل مقایســه ب ــام و قاب خ
نمــره اســتاندارد Z تبدیــل شــدند کــه نتیجــه آن در )شــکل 1( ارائه 

شــده اســت.
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جدول 1. شاخص های توصیفی مهارت های حرکتی به تفکیک گروه ه

زیر مقیاس هامتغیر
گروه

مشکل یادگیریاختال یادگیری
MSDMSD

مهارت های حرکتی

34/488/7440/477/89جابجایی
33/378/0239/987/55کنترل شی

18/926/5323/486/35تعادل
11/582/8514/573/25هماهنگی حرکتی دو طرفه
16/204/9813/094/21مهارت های حرکتی ظریف

ــری الزم  ــد متغی ــس چن ــل واریان ــون تحلی ــام آزم ــش از انج پی
بــود کــه از پیش فرض هــای نرمــال بــودن توزیــع نمــرات 
ــودن  ــال ب ــون نرم ــت آزم ــن  رو جه ــیم؛ از ای ــته باش ــالع داش اط
توزیــع نمونــه از آزمــون Z کالموگــروف اســمیرنف اســتفاده شــد 
ــی  ــای حرکت ــرات در مهارت ه ــع نم ــان داد توزی ــج نش ــه نتای ک
در دامنــه قابل قبــول قــرار دارد و انحــراف شــدیدی از حالــت 
ــس دو  ــه واریان ــی ک ــن معن ــداد )p<0/05(، بدی ــان ن ــال نش نرم
گــروه دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری و مشــکل یادگیــری 
ــد  ــر از ح ــادار و باالت ــاوت معن ــی تف ــورد بررس ــای م در متغیره
ــال  ــرط نرم ــن ش ــد؛ بنابرای ــان نمی دهن ــادف را نش ــان و تص نش
بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهــش برقــرار اســت. همچنیــن جهــت 
ــون ام-  ــس از آزم ــس  - کواریان ــای واریان ــس ه ــی  ماتری همگن
ــود  ــج به دســت آمده حاکــی از آن ب باکــس اســتفاده شــد کــه نتای

ــده  ــت ش ــی رعای ــن گروه ــای بی ــری واریانس ه ــرط براب ــه ش ک
ــا  ــته در دو گروه ه ــای وابس ــای متغیره ــس خط ــزان واریان و می
مســاوی بــوده اســت )P<0/05(؛ بنابرایــن مفروضــات اســتفاده از 
آزمــون تحلیــل واریانــس چندمتغیــری کــه شــامل نرمــال بــودن 
جامعــه و یکســانی واریانــس دو گــروه دانــش آمــوزان بــا اختــالل 
ــرار اســت و اســتفاده از  ــری اســت برق ــری و مشــکل یادگی یادگی
آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری مشــکلی نــدارد. همچنیــن 
 ،p=0/001( ویلکــز  النــدای  متغیــری  چنــد  آزمــون  نتایــج 
F=26/315( تائیــد کننــده ایــن موضــوع اســت که حداقــل دریکی 
ــا داری وجــود  ــاوت معن ــا تف ــن گروه ه از متغیرهــای وابســته در بی
دارد کــه جهــت بررســی ایــن مســاله از آزمــون تحلیــل واریانــس 

ــد. ــتفاده ش ــری )MANOVA( اس چندمتغی

 جدول 2.  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت بررسی تفاوت نیمرخ حرکتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و مشکل یادگیری

مجذور ایتاSSdfMSFSigمنبع تغییراتمتغیر

جابجایی
1794/00511794/00525/860/0010/12گروه

13731/8719869/35خطا

کنترل شی
2184/6012184/6035/950/0010/15گروه

12031/2719860/76خطا

تعادل
1039/6811039/6825/040/0010/11گروه

8218/3219841/50خطا

هماهنگی حرکتی دو طرفه
444/00گروه  5  1444/00  5  47/920/0010/19

1846/871989/32خطا

مهارت های حرکتی ظریف
483/601483/6022/680/010/10گروه

3158/7519815/95خطا

ــان     ــدول2( نش ــری  در )ج ــد متغی ــس چن ــل واریان ــج تحلی نتای
ــرل  ــی، کنت ــر جابجای ــروه در متغی ــن دو گ ــه بی ــد ک ــی ده م
ــاوت  ــف تف ــرکات ظری ــه و ح ــادل، هماهنگــی دو طرف شــی، تع
ــدول  ــی )ج ــای توصیف ــاس یافته ه ــود دارد. براس ــاداری وج معن

ــژه در  ــری وی ــوزان  دارای اختــالل یادگی ــش آم ــن دان 1( میانگی
ــی و  ــای جابجای ــرده مقیاس ه ــی درشــت )خ ــای حرکت مهارت ه
ــا مشــکل یادگیــری  ــر از دانــش آمــوزان ب کنتــرل شــی( پایین ت
ــل  ــج تحلی ــاس نتای ــر اس ــن  رو، ب ــت. از ای ــده اس ــزارش  ش گ
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ــن دو  ــادار بی ــاوت معن ــر تف ــی ب ــری مبتن ــد متغی ــس چن واریان
ــوان  گــروه در خــرده مقیاس هــای جابجایــی و کنتــرل شــی می ت
چنیــن اســتنباط کــرد کــه دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری در 
مهارت هــای حرکتــی درشــت عملکــرد ضعیــف تــری نســبت بــه 
دانــش آمــوزان بــا مشــکل یادگیــری نشــان می دهنــد. همچنیــن 
ــن  ــوان چنی ــی )جــدول 1( می ت ــه یافته هــای توصیف ــا اســتناد ب ب
ــا اختــالل یادگیــری ویــژه در  عنــوان کــرد کــه دانــش آمــوزان ب
تعــادل و هماهنگــی حرکتــی دو طرفــه نیــز عملکــرد ضعیف تــری 
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری نشــان دادنــد. افــزون 

ــکالت  ــده مش ــت  آم ــه  دس ــای ب ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ب
ــری  ــالل یادگی ــا اخت ــوزان ب ــش آم ــن دان ــف در بی ــی ظری حرکت
ویــژه از دانــش آمــوزان دارای مشــکل یادگیــری بیشــتر گــزارش 
ــه  ــری میانگین هــا و دامن ــه ســبب نابراب  شــده اســت. در ادامــه، ب
تغییــرات نمــرات در متغیــرات پژوهــش در جهــت تعدیل کشــیدگی 
توزیــع نمــرات خــام و قابــل مقایســه بــودن نیمرخ هــای دو گــروه، 
ــه نمــره اســتاندارد Z تبدیــل شــدند کــه نتیجــه آن در  نمــرات ب

)شــکل  1( ارائــه  شــده اســت.

-1 .5

-1

-0 .5

0

0.5

1

1.5

ي[ ی ا ج ب ا ج ي ش ل  ر ت ن ک ل د ا ع ت و  د گي  ن ه ا م ه
ه ف ر ط

یف ظر ت  ا ک ر ح

روه  گ و  د ي  کت ر ح رخ  م ی ن

اختال یادگیري مشکل یادگیري

 
شکل 1. نیمرخ حرکتی دانش آموزان دارای  اختالل یادگیری و مشکل یادگیری 

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نیمــرخ حرکتــی دانش آمــوزان 
دارای اختــالل یادگیــری و مشــکل یادگیــری انجــام شــد. نتایــج 
ــوزان  ــش آم ــف دان ــرد ضعی ــی از عملک ــده،   حاک ــت آم ــه دس ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــای حرکت ــری در مهارت ه ــالل یادگی دارای اخت

ــود.  ــری ب ــوزان دارای مشــکل یادگی ــش آم دان
ــالل  ــوزان دارای اخت ــش آم ــف دان ــرد ضعی ــه عملک ــه ب ــا توج ب
ــن شــناخت  ــی و رابطــة بی ــژه در کارکردهــای اجرای ــری وی یادگی
ــش  ــن دان ــی ای ــن مشــکالت حرکت ــه تبیی ــوان ب ــت می ت و حرک
ــناختی  ــای ش ــن مهارت ه ــة بی ــن رابط ــت. در تبیی ــوزان پرداخ آم
ــواهد  ــت، ش ــه نخس ــرد ک ــوان ک ــن عن ــوان چنی ــی می ت و حرکت
پژوهشــی نشــان می دهــد کــه بیــن قشــر پیــش پیشــانی، مخچــه 
ــی  ــناختی و حرکت ــف ش ــول تکالی ــده ای در ط ــای قاع و عقده ه

ــد  ــا نیازمن ــد ی ــده، جدی ــف پیچی ــه تکلی ــژه وقتی ک ــف، به وی مختل
پاســخ ســریع و تمرکــز بــاال باشــد فعالیــت مشــترکی وجــود دارد. 
تبییــن دوم در جهــت ارتبــاط بیــن حرکــت و مهارت هــای شــناختی 
ایــن اســت کــه ایــن مهارت هــا ممکــن اســت دارای جــدول زمانی 
ــا 10 ســالگی باشــند.  ــج ت ــه ســنی پن ــن دامن ــی مشــابه بی تحول
ســوم مهــارت شــناختی و حرکــت دارای چندیــن فراینــد اساســی 

ــتند. ــزی هس ــارت و برنامه ری ــی، نظ ــه توال مشــترک از جمل
ــالل  ــا اخت ــودکان ب ــی ک ــکالت حرکت ــن مش ــن در تبیی همچنی
یادگیــری ویــژه در حــرکات ظریــف می تــوان چنیــن عنــوان کــرد 
کــه هماهنگــی دیــداری حرکتــی و یکپارچگــی دیــداری- فضایــی 
هــر دو زیربنــای اصطــالح گســترده تر مهارت هــای حرکتــی 
ــه  ــف ب ــی ظری ــای حرکت ــوند. مهارت ه ــوب می ش ــف محس ظری
ــور  ــه  ط ــاره دارد. ب ــز اش ــای ری ــی ماهیچه ه ــی حرکت هماهنگ



نشریه پرستاری کودکان، تابستان 1401 ، دوره 8، شماره 4

58

ــداری  ــر ادراک دی ــی ب ــف، مبتن ــی ظری ــرد حرکت ــر عملک دقیق ت
ــن رو عملکــرد حرکتــی ظریــف  و هماهنگــی حرکتــی اســت؛ ازای
نیــاز بــه یکپارچگــی ایــن دو جنبــه دارد )15, 40(. افــزون بــر ایــن، 
ــا  ــی ب ــداری- فضای شــواهد حاکــی از رابطــه بیــن هماهنگــی دی
نوشــتن، مهــارت گرفتــن قلــم در دســت و خوش خطــی اســت کــه 
ــی  ــای تحصیل ــده مهارت ه ــی کنن ــائل در کل پیش بین ــن مس ای
اســت. ازایــن رو می تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه مشــکالت ایــن 
کــودکان در هماهنگــی دیــداری- حرکتــی و یکپارچگــی دیداری- 
فضایــی می توانــد بــه عملکــرد ضعیــف در حــرکات ظریــف منجــر 
شــود. در ایــن راســتا پیتــرز و همــکاران )2012( نشــان دادنــد کــه 
دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری ریاضــی در ادراک دیــداری، 
مهارت هــای حرکتــی و یکپارچگــی دیــداری- حرکتــی در مقایســه 
بادانــش آمــوزان عــادی نمــرات ضعیف تــری کســب کردنــد )41(. 
همچنیــن نتایــج بــه  دســت  آمــده حاکــی از تأخیــر تحولی متوســط 
ــی  ــی و هماهنگ ــداری- حرکت ــی دی ــداری، یکپارچگ در ادراک دی
حرکتــی ظریــف و تأخیــر شــدید در مهارت هــای حرکتــی در 

دانــش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری ریاضــی بــود.
از ســوی دیگــر، نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان داد کــه کــودکان 
ــت  ــی درش ــای حرکت ــژه در مهارت ه ــری وی ــالل یادگی ــا اخت ب
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری عملکــرد ضعیف تــری 
ــر  ــش حاض ــده از پژوه ــت  آم ــه  دس ــج ب ــد. نتای ــان می دهن نش
مبنــی بــر عملکــرد ضعیــف کــودکان بــا اختــالل یادگیــری ویــژه 
ــای انجــام   ــج پژوهش ه ــا نتای ــی درشــت ب ــای حرکت در مهارت ه
شــده در ایــن حــوزه از جملــه وســتندراپ و همــکاران )2014( کــه 
ــرده  ــژه در خ ــری وی ــالل یادگی ــا اخت ــودکان ب ــد، ک ــان دادن نش
مقیاس هــای جابجایــی و کنتــرل شــی در مقیــاس حرکتــی 
ــف  ــرد ضعی ــادی عملک ــروه ع ــه گ ــخ-2  نســبت ب درشــت اولری

ــد همســو اســت.  ــری دارن ت
ــودکان  ــه ک ــان داد ک ــت آمده نش ــج به دس ــن نتای ــر ای ــزون ب اف
ــه  ــی دوطرف ــی حرکت ــژه در هماهنگ ــری وی ــالل یادگی ــا اخت ب
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری عملکــرد ضعیف تــری 
ــی  ــج به دســت آمده از پژوهــش حاضــر مبن ــد. نتای نشــان می دهن
ــژه در  ــری وی ــالل یادگی ــا اخت ــودکان ب ــف ک ــرد ضعی ــر عملک ب
ــا نتایــج پژوهش هــای انجام شــده  هماهنگــی حرکتــی دوطرفــه ب
ــه در  ــتیجن )2012( ک ــد و هاالس ــه اورول ــوزه ازجمل ــن ح در ای
پژوهــش خــود بــه نقــص کــودکان بــا اختــالل یادگیــری ویــژه در 
توالی هــای حرکتــی کــه مبنــای هماهنگــی دوطرفــه اســت اشــاره 
ــم و همــکاران )2016( کــه  ــد )42( و پژوهــش ســیمین قل  کرده ان
ــری  ــالل یادگی ــا اخت ــودکان ب ــی ک ــی- حرکت ــای ادراک مهارت ه

ویــژه را بــا اســتفاده از مقیــاس رشــد حرکتــی برونیکــس- 
اوزرتســکی مــورد بررســی قــرار داده و نشــان دادنــد کــه کــودکان 
بــا اختــالل یادگیــری ویــژه در مهــارت حرکتــی هماهنگــی 
دوطرفــه ضعیف تــر از کــودکان عــادی عمــل می کننــد نیــز 

ــت )43(.  ــو اس همس
همچنیــن نتایــج به دســت آمده نشــان داد کــه کــودکان بــا اختــالل 
یادگیــری ویــژه در مهــارت حرکتــی تعــادل نســبت بــه کــودکان 
ــد.  ــان می دهن ــری نش ــرد ضعیف ت ــری عملک ــکل یادگی ــا مش ب
ــای  ــد مهارت ه ــه رش ــه گرچ ــرد ک ــوان ک ــن عن ــوان چنی می ت
ــي  ــر زندگ ــود و در سراس ــروع می ش ــد ش ــش از تول ــي از پی حرکت
نیــز ادامــه دارد، ولــي پیشــرفت در مهارت هــای حرکتــي نیازمنــد 
بــوده  روان شــناختی  و  زیست شــناختی  سیســتم های  رســش 
ــر دارد. در  ــي انکارناپذی ــرفت نقش ــن پیش ــز در ای ــري نی و یادگی
پیگیــري رشــد مهارت هــای حرکتــي کــودکان، درمی یابیــم 
ــله  ــتم سلس ــک سیس ــي ی ــي ط ــای حرکت ــرات رفتاره ــه تغیی ک
ــش  ــده پی ــه ســمت حــرکات پیچی ــي و از حــرکات ســاده ب مراتب
مــی رود. هرگونــه نقــص در ایــن مراحــل باعــث توقــف و نقــص در 
ــت  ــي درش ــای حرکت ــه مهارت ه ــردد ک ــر می گ ــل پیچیده ت مراح
ــرات  ــروز تغیی ــتند )44(. ب ــا هس ــن مهارت ه ــه ای ــف ازجمل و ظری
رشــدي طبیعــي تــا حــد زیــادي بســتگي بــه یکپارچگــي و تفســیر 
تحریــکات و درون دادهــای حســي و تجــارب حســي اولیــه کودک 
ــت  ــي دریاف ــات حس ــردازش اطالع ــودک در پ ــه ک ــر چ دارد. ه
شــده از محیــط و از بــدن خــود عملکــرد بهتــري داشــته باشــد، بــه 
همــان انــدازه در پیمــودن مراحــل بعــدي حرکــت و پیشــرفت بــه 
ــر، انتزاعــي و نیــز خــودکار  ســمت مهارت هــای حرکتــي پیچیده ت
ــر عمــل خواهــد کــرد )45(. از آنجــا  شــدن آن مهارت هــا موفق ت
کــه سیســتم دهلیــزي و عمقــي در بیشــتر مــوارد در افــراد دارای 
ــد؛ از  ــه نحــو مناســبي عمــل نمی کنن ــژه ب ــری وی ــالل یادگی اخت
ایــن رو، در تعــادل بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند. همچنین 
ازآنجاکــه مخچــه و هســته های قاعــده ای بــرای کنتــرل حرکتــی 
ــالل در  ــتند، اخت ــر هس ــی مؤث ــناختی و عاطف ــای ش و کارکرده
ــد نقص هــای  ــودکان، می توان ــز ک ــن قســمت های مغ عملکــرد ای

موجــود در ســطوح شــناختی و حرکتــی را تبییــن نمایــد )45(.
شناســایی و تشــخیص دانــش آمــوزان دارای اختــالل یادگیــری از 
لحــاظ آموزشــی، قانونــی و پژوهشــی دارای اهمیت اساســی اســت. 
تشــخیص مثبــت درســت می توانــد بــه آمــوزش جــدا، ارزیابــی و 
تغییــرات مبتنــی بــر نیازهــای آموزشــی در محتــوای برنامه درســی 
ــن  ــرای آنهــا منجــر گــردد. از ای ــی ب و تأمیــن حمایت هــای قانون
ــر  ــش حاض ــده از پژوه ــت  آم ــه  دس ــای ب ــه یافته ه ــه ب  رو، توج



کمال پرهون و همکاران

59

می توانــد کاربردهــای آموزشــی و توان بخشــی- درمانــی مناســبی 
ــکل  ــژه و مش ــری وی ــالل یادگی ــا اخت ــوزان ب ــش آم ــرای دان ب
ــه یافته هــای  ــن توجــه ب ــی داشــته باشــد. همچنی ــری در پ یادگی
ــر تفــاوت معنــا دار بیــن  به دســت آمده از پژوهــش حاضــر مبنــی ب
ــری در  ــژه و مشــکل یادگی ــری وی ــالل یادگی ــوزان اخت ــش آم دان
ــد در بحــث تشــخیص بهنــگام، آمــوزش  نیمــرخ حرکتــی می توان
و توان بخشــی ایــن دو گــروه از دانــش آمــوزان نتایــج موثــری در 
پــی داشــته باشــد.  افــزون برایــن، بــا توجــه بــه یافتــه هــای بــه 
دســت آمــده از پژوهــش حاضــر، پژوهشــگران در پژوهــش هــای 
آتــی مــی توانــد از طریــق تحلیــل تشــخیصی بررســی کننــد کــه 
ــدی  ــروه بن ــوان گ ــی مــی ت ــا اســتفاده از مهارتهــای حرکت ــا ب آی
کــودکان بــا اختــالل یادگیــری و مشــکل یادگیــری را پیــش بینــی 

کــرد.

نتیجه گیری
ــه  ــر توج ــش حاض ــت آمده از پژوه ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــگام و  ــه هن ــخیص ب ــث تش ــی در بح ــای حرکت ــه مهارت ه ب
ــری و مشــکل  ــالل یادگی ــوزان دارای اخت ــش آم توان بخشــی دان
ــد و  ــته باش ــی داش ــی در پ ــج امیدبخش ــد نتای ــری می توان یادگی
ــش  ــی کاذب و افزای ــت و منف ــای مثب ــخیص ه ــش تش ــه کاه ب

ــج  ــن، نتای ــن حــوزه منجــر شــود. همچنی ــار تشــخیص در ای اعتب
ــدارس و  ــی، م ــای درمان ــد در کلینیک ه ــر می توان ــش حاض پژوه
ــی و  ــای آموزش ــنجی پروتکل ه ــی و امکان س ــن در طراح همچنی
تــوان بخشــی بــرای دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری ویــژه و 

ــرد.  ــرار گی ــری مــورد اســتفاده ق مشــکل یادگی

سپاسگزاری
ــه  ــب ســپاس ژرف خــود را از همــکاری و همگامــی صمیمان مرات
ــز  ــش و نی ــن پژوه ــرکت کننده در ای ــوزان ش ــش آم ــی دان تمام
ــادی و  ــدارس ع ــران و پرســنل م ــان، مدی ــن، معلم ــه والدی از کلی
مراکــز اختــالل یادگیــری شــهر تهــران را بــه عمــل مــی آوریــم. 
ــا کــد 7739  ــه این کــه پژوهــش حاضــر  ب ــا توجــه ب همچنیــن ب
ــناختی  ــاوری ش ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــی س ــت مال تحــت حمای
انجــام شــد، بدین وســیله بــر خــود واجــب می دانیــم کــه از کلیــة 
حمایت هــای مــادی و معنــوی ایــن ســتاد در حمایــت از ایــن اثــر 

نهایــت ســپاس را داشــته باشــیم.

تضاد منافع
ــه  ــچ گون ــه هی ــد ک ــی کنن ــالم م ــر اع ــه حاض ــندگان مقال نویس

ــدارد. ــود ن ــش وج ــن پژوه ــگارش ای ــی در ن ــاد منافع تض
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