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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 socialemotional 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.
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چکیده
مقدمــه :دانــش آمــوزان جهــت کســب موفقیــت در مدرســه نیازمنــد هماهنگــی تواناییهــای حرکتــی ،شــناختی و اجتماعــی -
هیجانــی هســتند .دراینبیــن نقــش مهارتهــای حرکتــی بــ ه عنــوان ســنگ بنــای پیشــرفت عملکــرد شــناختی و اجتماعــی-
هیجانــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر باهــدف مقایســة نیمــرخ حرکتــی دانــش آمــوزان دارای
اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری انجــام شــد.
روش کار :در ایــن پژوهــش علــی -مقایســه ای شــرکت کننــدگان شــامل  100نفــر از دانــش آمــوزان  8تــا  12ســال دارای اختــال
یادگیــری و  100نفــر از دانــش آمــوزان کــم پیشــرفت مــدارس ابتدایــی شــهر تهــران در ســال تحصیلــی  1397-98بودنــد کــه در
متغیرهــای ســن ،جنســیت ،پایــة تحصیلــی و هوشــبهر همگــن شــدند .دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از روش آمــاری تحلیــل واریانــس
چنــد متغیــری مــورد تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا :نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از عملکــرد ضعیــف دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه در مهارتهــای
حرکتــی جابجایــی ( ،)F=25/86،P>0/001کنتــرل شــی ( ،)F=35/95، P>0/001تعــادل ( ،)F=25/04، P>0/001هماهنگــی
حرکتــی دوطرفــه ( )F=47/92، P>0/001و مهــارت هــای حرکتــی ظریــف ( )F=22/68، P>0/05نســبت 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
دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه بهطــور معنــی داری ضعیفتــر از دانــش آمــوزان بــا مشــکل یادگیــری اســت.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج ب ـ ه دس ـتآمده از پژوهــش حاضــر توجــه بــه مهارتهــای حرکتــی در ارزیابــی و تشــخیص
و بــه تبــع آن طراحــی و امــکان ســنجی برنامــه هــای توانبخشــی بــرای دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل
یادگیــری میتوانــد نتایــج امیدبخشــی در پــی داشــته باشــد .همچنیــن نتایــج بهدس ـتآمده کاربردهــای مهــم تشــخیصی و درمانــی
بــرای ایــن دو گــروه از دانــش آمــوزان دارد.
کلیدواژه ها :اختالل یادگیری ویژه ،مشکالت یادگیری ،نیمرخ حرکتی.
مقدمه
براســاس آمارهــای منتشــر شــده دانــش آمــوزان دارای اختــال
یادگیــری ویــژه بــا  39درصــد بیشــترین آمــار دریافــت کننــدگان
خدمــات آمــوزش ویــژه هســتند ( )1و در ســالهای اخیــر رشــد

ایــن اختــال در برخــی از کشــورها بیــش از  300درصــد افزایــش
نشــان داده اســت ( .)2در پیشــینه پژوهشهــای انجــامشــده
در ایــن حــوزه اصطالحــات اختاللهــای یادگیــری ،ناتوانــی
یادگیــری و مشــکالت یادگیــری اغلــب بهجــای یکدیگــر مــورد
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ویــژه بــر مبنــای نمــره هوشــبهر کلــی ( )FSIQمــورد انتقــاد
قرارگرفتــه و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه پنــج حــوزه تحولــی،
شــناخت ،زبــان ،حســی -حرکتــی ،اجتماعــی -هیجانــی و توجــه
 کارکردهــای اجرایــی میتوانــد در تشــخیص یــا تمایــز اختــالیادگیــری ویــژه از اختاللهــای تحولــی نقــش تعیینکننــدهای
داشــته باشــد .درواقــع تشــخیص اختــال یادگیــری پدیــده ای
پیچیــده و چنــد عاملــی اســت کــه ارزیابــی بایــد شــامل توانایــی-
هــای شــناختی ،زبــان شــناختی ،حســی -حرکتــی و اجتماعــی
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
یکــی از مشــکالتی کــه در زیرنــوع هــای مختلــف اختــال
یادگیــری و مشــکل یادگیــری وجــود دارد و باعــث دامــن زدن
بــه مشــکالت تحصیلــی آن هــا مــی شــود ،ضعــف هــای حرکتــی
اســت ( .)11نخســتین تالشهــای انســان بــرای کشــف کــردن،
آموختــن ،ســازگاری و چیرگــی بــر ناشــناختههای هزارتــوی
محیــط زندگــی بــر اســاس فعالیتهــای حســی  -حرکتــی اتفــاق
میافتــد .جنبــه هــای مختلفــی از یادگیــری شــامل حرکــت از
طریــق زمــان و فضــا اســت .نقــش حــرکات بــدن از طریــق زمــان
و فضــا بــرای تجســم پارادایــم شــناختی در روان شــناختی یــک
امــر بنیــادی و اساســی محســوب مــی شــود کــه در دو دهــه اخیــر
شــواهد پژوهشــی زیــادی در زمینــة تحــول شــناختی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت (.)12
دانــش آمــوزان بــرای موفقیــت در مدرســه نیازمنــد هماهنگــی
تواناییهــای جســمی ،شــناختی و اجتماعــی  -هیجانــی هســتند
( .)13،14در ایــنبیــن نقــش مهارتهــای حرکتــی بهعنــوان
ســنگ بنــای پیشــرفت عملکــرد شــناختی و اجتماعــی دانــش
آمــوزان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ( .)17-15در
ســالهای نخســت زندگــی کــودکان دورهای از رشــد و یادگیــری
قابــلمالحظــه را تجربــه میکننــد .رســیدن بــه نقــاط عطــف
حرکتــی بخــش مهمــی از تحــول نــوزادان محســوب میشــود
( .)19 ,18بــر اســاس نظریــه کالســیک پیــاژه ،تحــول شــناختی
بــر مبنــای کارکــرد حســی -حرکتــی اســت ( .)20اهمیــت تحــول
مهارتهــای حرکتــی فراتــر از رســیدن بــه مهارتهــای ادراکــی-
حرکتــی جدیــد اســت .تحــول در مهارتهــای حرکتــی نــوزادان را
بــا فرصتهــای جدیــد بــرای یادگیــری در مــورد محیــط زندگــی
خــود مواجــه میکنــد (.)21 ,18
حرکــت بــه کــودک اجــازه میدهــد تــا اطالعــات الزم راجــع بــه
محیــط زندگــی خــود کســب و بــه ســازگاری دســت پیــدا کنــد

اســتفاده قــرار میگیرنــد ،امــا از بســیاری از جهــات بــا یکدیگــر
متفــاوت هســتند .واژه «اختــال» بیشــتر یــک اصطــاح پزشــکی
اســت .همانطــور کــه در ویراســت پنجــم راهنمــای تشــخیصی و
آمــاری اختاللهــای روانــی ( )3و ویراســت یازدهــم طبقهبنــدی
بینالمللــی بیماریهــا و مشــکالت بهداشــتی (ســازمان جهانــی
بهداشــت )2018 ،مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت .واژه «ناتوانــی»
یــک اصطــاح قانونــی اســت کــه در قانــون افــراد بــا ناتوانــی
ذکرشــده اســت ( .)4درواقــع ایــن اصطــاح بــرای واجــد شــرایط
بــودن جهــت دریافــت خدمــات و حمایتهــای ویــژه الزم اســت
کــه بــر اســاس شــواهد موجــود دانــش آمــوزان بــا ناتوانیهــای
یادگیــری بزرگتریــن گــروه دریافتکننــده خدمــات آمــوزش

ویــژه محســوب میشــوند (.)5
پیشــینه کاوی مبانــی نظــری و پژوهشــی در حــوزه مشــکالت
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 اختــال یادگیــری ویــژه بــه حســاب آورد و نــه مالکهــای
تشــخیصی کارکــرد هــوش مــرزی یــا ناتوانــی هوشــی را دریافــت
مــی کننــد (.)6
بــر اســاس شــواهد عصــب شــناختی و رفتــاری اختــال یادگیــری
ویــژه یــک وضعیــت پایــدار و فراگیــر اســت کــه حوزههــای
ب شــناختی ،شــناختی ،زبانشــناختی ،حســی-
مختلــف عصــ 
حرکتــی و اجتماعــی -هیجانــی را درگیــر میکنــد؛ ولــی پیشــرفت
تحصیلــی پاییــن در دانــش آمــوزان دارای مشــکل یادگیری بیشــتر
منشــأ تربیتــی ،محیطــی و آموزشــی دارد ( .)6بــر مبنــای شــواهد
پژوهشــی موجــود دانشآموزانــی کــه نمــرات تحصیلــی آنهــا در
آزمونهــای پیشــرفت تحصیلــی معتبــر و هنجــار مرجــع کمتــر
از رتبــه درصــدی  25قــرار گیــرد بهعنــوان مشــکل یادگیــری
(کــم پیشــرفت) و دانشآموزانــی کــه نمــرات آنهــا کمتــر از
رتبــه درصــدی  10باشــد بهعنــوان اختــال یادگیــری ویــژه
طبقهبنــدی میشــوند ( .)7ولــی بــا توجــه بــه چنــد عاملــی بــودن
ســبب شناســی اختاللهــای عصــب تحولــی و ایــن کــه ماهیــت هر
اختــال پیوســته و کمــی اســت تــا گسســته و کیفــی ،از ایــن رو،
انتخــاب هــر نقطــه بــرش بــه عنــوان مــاک تمایــز تــا حــدودی
ســلیقه ای اســت ( .)8در حقیقــت قســمت عمــده ای از مشــکالت
تشــخیصی ایــن حــوزه ازجملــه تشــخیص هــای مثبــت و منفــی
کاذب ناشــی از نبــود نقطــه بــرش و مــرز واقعــی جهــت تمایــز
اختــال یادگیــری از مشــکل یادگیــری اســت (.)10 ,9
بــر اســاس مــدل برنینگــر ( )2015تشــخیص اختــال یادگیــری
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و افقــی نــو پیــش روی معلمــان ،درمــان گــران و والدیــن آنهــا
قــرار دهــد .از یکســو تمایــز گــذاری بیــن اختــال یادگیــری
ویــژه از مشــکل یادگیــری میتوانــد بــه تشــخیص بــه هنــگام
دانــش آمــوزان در معــرض خطــر اختــال یادگیــری منجــر شــود
کــه بــا توجــه بــه ســن طالیــی انجــام مداخلههــای آموزشــی و
توانبخشــی بــهموقــع میتوانــد باعــث صرفهجویــی در وقــت،
هزینههــای آموزشــی و درمانــی و جلوگیــری از بدنامــی برچســب
خــوردن و تبعــات روانــی و اقتصــادی -اجتماعــی آن بــرای
خانوادههــا و اجتمــاع شــود .از ســوی دیگــر تمایــز گــذاری بیــن
اختــال یادگیــری ویــژه از مشــکل یادگیــری میتوانــد از وخامــت
اختــال و همبــود پیــدا کــردن از جملــه بــا اختاللهــای اضطرابی،
خلقــی ،کاســتی توجــه /بیــش فعالــی جلوگیــری بــه عمــل آورد.
افــزون بــر ایــن نتایــج پژوهــش حاضــر میتوانــد در کلینیکهــا،
مــدارس و همچنیــن در طراحــی و امکانســنجی پروتکلهــای
آموزشــی و درمانــی -توانبخشــی بــرای کــودکان دارای اختــال
یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
فعالیتهــای حرکتــی اســاس و ســنگ بنــای یادگیــری اســت
و فرایندهــای ذهنــی عالیتــر پــس از رشــد مناســب سیســتم
ادراکــی -حرکتــی در فــرد بــه وجــود میآینــد کــه ایــن مســاله
اهمیــت مشــکالت ادراکــی -حرکتــی در کــودکان دارای اختــال
یادگیــری ویــژه و مشــکالت یادگیــری را نشــان میدهــد .بــا ایــن
حــال همانطــور کــه پیــش تــر نیــز مطــرح شــد کــودکان دارای
اختــال یادگیــری در مهارتهــای حرکتــی دارای مشــکالت
متعــددی هســتند کــه ایــن مســائل در آمادگــی و موفقیــت
تحصیلــی ،تعامــات اجتماعــی و ســامت جســم و روان آنهــا
تأثیرگــذار اســت .بــا توجــه بــه مشــکالت تشــخیصی متعــدد
ایــن حــوزه کــه منجــر بــه تشــخیصهای مثبــت و منفــی کاذب
فراوانــی شــده اســت و ازآنجاکــه پژوهشــی کــه بـ ه طــور منســجم
و جامــع و تواناییهــای حرکتــی کــودکان دارای اختــال یادگیــری
ویــژه و مشــکل یادگیــری را مــورد بررســی قــرار داده باشــد در
پیشــینه پژوهــش یافــت نشــد ،از ایــنرو بــا توجــه بــه مشــکالت
موجــود ،لــزوم بررســی تواناییهــای حرکتــی ایــن دو گــروه بــه
شــدت احســاس میشــود .بــا توجــه بــه خــأ پژوهشــی موجــود
و تناقــض در نتایــج برخــی پژوهشهــای انجامشــده و مشــخص
نبــودن نیمــرخ حرکتــی ایــن دو گــروه ،پژوهــش حاضــر بــه دنبــال
پاسـخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه نیمــرخ حرکتــی کــودکان
اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری چــه تفاوتهایــی بــا
یکدیگــر دارد.

کــه نتیجــه آن تغییــر در عمــل سیســتمهای مختلــف ادراکــی
اســت ( .)21از منظــر سیســتمهای پویــا ،رشــد ادراکــی و حرکتــی
نهتنهــا جــدا از هــم نیســتند؛ بلکــه همســو و آمیختــه هســتند.
افــراد بــرای تجربــه حرکــت ادراک میکننــد و بــرای ادراک
حرکــت میکننــد؛ درواقــع ادراک و حرکــت الزمــه یکدیگــر بــوده
و کســب مهارتهــای حرکتــی مســتلزم کســب مهارتهــای
ادراکــی و برعکــس اســت ( .)22پیامــد ایــن تغییــرات تحــول در
شــناخت و زبــان اســت کــه بــه کــودک اجــازه میدهــد کــه
محیــط اطــراف خــود را واکاوی و بــه ســازگاری و کشــف دســت
پیــدا کنــد.
بخــش عمــدهای از شــواهد عصــب روانشــناختی و تصویربــرداری
مغــز حاکــی از رابطــه بیــن حرکــت و شــناخت اســت .روشهــای
تصویربــرداری مغــز حاکــی از آن اســت کــه مخچــه ،قشــر پیــش
پیشــانی جانبــی خلفــی و ســاختارهای ارتباطــی (عقدههــای
قاعــدهای) در فعالیتهــای حرکتــی و شــناختی ویــژه فعالانــد؛ این
مســاله ارتبــاط متقابــل بیــن شــناخت و حرکــت را تائیــد میکنــد
( .)24 ,23مطالعــات رفتــاری نیــز شــواهد قابلمالحظــهای در
جهــت تائیــد رابطــه بیــن حرکت و تحــول شــناختی و بیــن حرکت
و تحــول زبــان نشــان دادهانــد .همچنین مطالعــات هنجــاری و کار
بــا کــودکان بــا مشــکالت تحولــی حاکــی از رابطــة قــوی بیــن
عملکــرد حرکتــی و شــناخت ( )28-25و بیــن عملکــرد حرکتــی
و زبــان دارد ( .)31-29در ایــن راســتا هــوون و همــکاران ()2016
در پژوهشــی رابطــه درونــی بیــن حرکــت ،شــناخت و تحــول زبــان
در کــودکان بــا و بــدون اختاللهــای تحولــی و نارســایی هوشــی
را مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه نتایــج حاکــی از رابطــه قــوی
بیــن حرکــت ،شــناخت و زبــان بــود ( .)32شــواهد نشــان میدهــد
کــه کــودکان دارای اختــال یادگیــری ویــژه در مهارتهــای
حرکتــی ظریــف و درشــت ( )34 ,33دچــار نقــص هســتند .ضعــف
در مهارتهــای حرکتــی ظریــف در کــودکان بــا اختــال نوشــتن
بهطــور مســتقیم روی دســت خــط تاثیرمنفــی میگــذارد و دســت
خــط ضعیــف ازلحــاظ کمــی و کیفــی خروجــی نوشــتاری را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .افــزون بــر ایــن همبــودی بــاال بیــن اختــال
یادگیــری بــا اختــال هماهنگــی حرکتــی ،اختــال کاســتی توجه/
بیــش فعالــی و بیمــاری صــرع میتوانــد بــه شــدت مشــکالت
حرکتــی در ایــن کــودکان دامــن بزنــد.
ارزیابــی نیمــر خ حرکتــی دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری
و مشــکل یادگیــری میتوانــد در بحــث تشــخیص ،توانبخشــی
و آمــوزش ایــن دو گــروه از کــودکان نتایــج امیدبخشــی داشــته
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روش کار
مطالعــة حاضــر از نــوع پژوهــش هــای علــی -مقایســه ای اســت.
از بیــن دانــش آمــوزان  8تــا  12ســال دارای اختــال یادگیــری
مراجعهکننــده بــه مراکــز شــهر تهــران  100نفــر انتخــاب و بــا
 100دانــش آمــوز دارای مشــکل یادگیــری در مــدارس ابتدایــی
شــهر تهــران از لحــاظ ســن ،جنســیت ،بهــره هوشــی و پایــه
تحصیلــی همگــن شــدند .مالکهــای ورود در پژوهــش حاضــر
شــامل تحصیــل در پایــه ســوم تــا ششــم دورة ابتدایــی ،کســب
نمــره قابــلقبــول و نیــاز بــه تــاش بیشــتر بــا اســتفاده از
کارنامــه توصیفــی -کیفــی بــرای دانــش آمــوزان دارای مشــکل
یادگیــری ،عــدم اســتفاده از داروهایــی کــه در حافظــه تداخــل
ایجــاد کننــد ،دارا بــودن بهــره هوشــی متوســط و باالتــر و توجــه
بــه مالکهــای خــروج ازجملــه وجــود اختــال و ویژگیهــای
روانپریشــی؛ وجــود تشــنج ،بیماریهــای نورولوژیــک و یــا
شــرایط پزشــکی کــه عملکــرد فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
بــود .گــروه نمونــه از طریــق نرمافــزار جــی پــاور ()G*Power

 :)2ایــن مقیــاس بــه منظــور ســنجش کارایــی مهارتهــای
حرکتــی درشــت توســط اولریــخ ( )2000طراحــیشــده اســت
( .)36مقیــاس ارزیابــی عملکــرد حرکتــی درشــت اولریــخ2 -
شــامل ارزیابــی کیفــی و مبتنــی بــر فراینــد مهارتهــای حرکتــی
اســت کــه  12مهــارت حرکتــی درشــت را انــدازه میگیــرد.
مهارتهــای حرکتــی درشــت شــامل دو خــرده مقیــاس
جابجایــی و کنتــرل شــی اســت .خــرده مقیــاس جابجایــی شــامل
شــش مهــارت حرکتــی درشــت دویــدن ،یورتمــه رفتــن ،لیلــی
کــردن ،بــا گام کشــیده جهیــدن ،پــرش طــول و ســرخوردن
اســت .همچنیــن خــرده مقیــاس کنتــرل شــی شــامل ضربــه بــه
تــوپ ثابــت بــا چــوب چــوگان ،درجــا دریبــل زدن ،گرفتــن تــوپ،
ضربــه زدن بــه تــوپ بــا پــای ثابــت ،مهــارت پرتــاب تــوپ از
روی شــانه و مهــارت غلتانــدن تــوپ از زیرشــانه اســت .هــر
مهــارت دو بــار اجــرا میشــود و بــه کوشــش صحیــح آزمودنــی
نمــره  1و بــه اجــرای اشــتباه نمــره صفــر داده میشــود.
باالتریــن نمــره در هــر دو خــرده مقیــاس  48اســت و هرچــه
نمــره آزمودنــی بیشــتر باشــد حاکــی از عملکــرد بهتــر اوســت.
نحــوه اجــرا ایــن مقیــاس بــه صــورت انفــرادی اســت و نیازمنــد
فضــای بــاز و بــدون مزاحمــت بــرای انجــام درســت عملکــرد
حرکتــی آزمودنــی هاســت ،ازایــنرو در ســالنهای ورزشــی و
حیــاط مــدارس میتــوان ایــن مقیــاس را بهخوبــی اجــرا کــرد
( .)36اعتبــار ایــن مقیــاس بــا اســتفاده از روشهــای پایایــی
بــاز آزمایــی و بیــن ارزیابــان بــرای هــر دو خــرده مقیــاس ایــن
مقیــاس بیــن  0/85تــا  0/98گــزارششــده اســت ( .)33افــزون
برایــن در ایــران همســانی درونــی ایــن مقیــاس بــا اســتفاده از
آلفــای کرونبــاخ بیــن  0/60تــا  0/78و همچنیــن بــا اســتفاده از
روش بــاز آزمایــی بــرای خــرده مقیــاس جابجایــی  0/89و بــرای
خــرده مقیــاس کنتــرل شــی  0/86گــزارششــده اســت (.)37

و بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند.

ابزارهای گردآوری داده ها شامل:
مقیــاس ارزیابــی اختــال یادگیــری -ویراســت چهــارم (The
Learning Disability Evaluation Scale - Fourth

 :)Editionبــرای غربــال کــردن دانــش آمــوزان دارای مشــکل
یادگیــری از اختــال یادگیــری ویــژه از ویراســت چهــارم مقیــاس
ارزیابــی اختــال یادگیــری ( )LDES-R4مــک کارنــی و هــاوس
( )2018اســتفاده شــد ( .)35ایــن مقیــاس شــامل ،هفــت خــرده
مقیــاس شــنیدن ،فکــر کــردن ،صحبــت کــردن ،خوانــدن،
نوشــتن ،دیکتــه و محاســبات ریاضــی اســت کــه میتوانــد
نیمــرخ دقیــق تواناییهــای دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری
را مشــخص نمایــد .ایــن مقیــاس دارای  88گویــه اســت کــه در
طیــف لیکــرت چهارگزینــه ای از  0تــا  =0( 3نامناســب بــرای
ســن ازنظــر تحولــی =1،هرگــز یــا بهنــدرت =2،گاهــی اوقــات
 =3اغلــب اوقــات یــا همیشــه) نمرهگــذاری میشــود .همســانی
درونــی ایــن مقیــاس بــرای همــه خــرده مقیاسهــا  ./82بــه بــاال
گــزارششــده اســت .ضریــب اعتبــار ایــن مقیــاس بــا اســتفاده
از روش بازآزمایــی بــرای همــه  7خــرده مقیــاس بیــن 0/88
تــا  0/97گزارششــده اســت ( .)35پرهــون و پرهــون ()1398
همســانی درونــی ایــن مقیــاس را بــرای دانــش آمــوزان دارای
اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری بــرای خــرده مقیــاس هــا
بیــن  0/86تــا  0/94گــزارش کردنــد ک ایــن مســاله حاکــی از
همســانی درونــی مناســب ایــن مقیــاس اســت (.)5

آزمــون تبحــر حرکتــی برونیکــس – اوزرتســکی (:)BOT-2

ایــن آزمــون نســخه تجدیدنظــر شــده آزمــون تبحــر حرکتــی
برونیکــس -اوزرتســکی اســت کــه در ســال ( )2005بهمنظــور
ارزیابــی عملکــرد حرکتــی کــودکان  4تــا  21ســال  11مــاه
انتشــار یافتــه اســت ( .)38ایــن مقیــاس بــهصــورت انفــرادی
اجــرا میشــود و زمــان کامــل اجــرای آن  45تــا  60دقیقــه
طــول میکشــد .ضریــب پایایــی ایــن آزمــون بــا اســتفاده از
روش بــاز آزمایــی بــرای خــرده مقیاسهــا بیـن  0/88تــا  0/99و
بــرای نمــره کل  0/99گــزارششــده اســت .در پژوهــش حاضــر
جهــت ارزیابــی هماهنگــی حرکتــی دو طرفــه و تعــادل دانــش
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دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری برخــوردار بودنــد ،انجام شــد.
بعــد از تکميــل و گــردآوری ،دادههــا بــا اســتفاده از روشهــاي
آمــاری توصيفــي (ميانگيــن و انحــراف معيــار) و آمــار اســتنباطي
(تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری) بــا اســتفاده از نرمافــزار
 SPSS25مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت و ســطح معنــاداری
آزمون¬هــای آمــاری  α=0/05در نظــر گرفتــه شــد.

آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری از ایــن
آزمــون اســتفاده شــد.
پرســش نامــه مهــارت هــای حرکتــی ظریــف و درشــت ( FTF-

 :)5-15ایــن مقیــاس توســط کادســجو و همــکاران ()2004
بــرای ارزیابــی تحولــی و رفتــاری کــودکان پنــج تــا  15ســال
توســط والدیــن طراحیشــده اســت ( .)39ازایــنرو در پژوهــش
حاضــر بــرای ارزیابــی مهارتهــای حرکتــی ظریــف دانــش
آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری از
بخــش مهارتهــای حرکتــی ایــن مقیــاس اســتفاده شــد .ایــن
پرســشنامه داری  17گویــه اســت و در طیــف لیکــرت از هیــچ
وقــت ( )0تــا همیشــه ( ،)2نمرهگــذاری میشــود .کمتریــن نمــرة
کــه فــرد میتوانــد کســب کنــد صفــر و بیشــترین آن  34اســت؛
نمــره باالتــر در ایــن ابــزار نشــاندهنده مشــکالت حرکتــی بیشــتر
و نمــره پایینتــر نشــاندهنده مشــکالت حرکتــی کمتــر اســت.
همســانی درونــی ایــن مقیــاس در پژوهــش پرهــون و همــکاران
( )1397بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  0/87گــزارش شــد (.)6
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و هماهنگــی بــا مراکــز اختــال
یادگیــری و مــدارس ابتدایــی مناطــق  9و  10شــهر تهــران از
بیــن دانــش دارای شــرایط الزم بــا توجــه بــه غربالگــری هــای
بــه عمــل آمــده بــر مبنــای ابزارهــای تشــخیصی و مالکهــای
ورود بــه پژوهــش گــروه نمونــه انتخــاب شــد .پژوهــش حاضــر

یافته ها
از بیــن شــرکت کننــدگان در گــروه اختــال یادگیــری  53درصــد
پســر و  47درصــد دختــر و در گــروه مشــکل یادگیــری  47درصــد
پســر و  53درصــد دختــر بودنــد .میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان
درگــروه اختــال یادگیــری 120/33±13/61و گــروه مشــکل
یادگیــری  117/88±12/93مــاه بــود .جهــت بررســی معنــاداری
ایــن تفــاوت از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــان
داد بیــن دو گــروه اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری در متغیــر
جمعیــت شــناختی ســن تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد (،P=0/21
 .)T=1/25 ،df=198همچنیــن دو گــروه از لحــاظ پایــة تحصیلــی
نیــز همگــن بودنــد (.)x2=56/16 ،df=47 ،P=0/16

شــاخص هــای توصیفــی مهارتهــای حرکتــی ،بــر اســاس
میانگیــن و انحــراف معیــار بــه تفکیــک گــروه هــا در جــدول 1
گــزارش شــده اســت .یافتــه هــای توصیفــی در جــدول  .1حاکــی
از آن اســت کــه بیــن میانگیــن دو گــروه دانــش آمــوزان دارای
اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری در مهارتهــای
حرکتــی تفــاوت هــای وجــود دارد ،جهــت بررســی تفــاوت هــای
موجــود ،بــا توجــه بــه وجــود چنــد متغیــر وابســته بــا ســطح
اندازه¬گیــری حداقــل فاصلــه¬ای و دو گــروه دانــش آمــوزان بــا
اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری از آزمــون تحلیــل
واریانــس چندمتغیــری ( )MANOVAاســتفاده شــد .افــزون بــر
ایــن ،بــه ســبب نابرابــری میانگینهــا و دامنــة تغییــرات نمــرات
در متغیــرات پژوهــش در جهــت تعدیــل کشــیدگی توزیــع نمــرات
خــام و قابــل مقایســه بــودن نیمرخهــای دو گــروه ،نمــرات بــه
نمــره اســتاندارد  Zتبدیــل شــدند کــه نتیجــه آن در (شــکل )1ارائه
شــده اســت.

بــه تائیــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه خوارزمــی
 REC.1397.53رســیده اســت .تمامــی والدیــن اعضــا گــروه
نمونــه برگــه رضایــت آگاهانــه جهــت شــرکت در پژوهــش را
تکمیــل و امضــاء کردنــد .بــا رعایــت اصــول اخالقــی از جملــه
احتــرام بــه اصــل رازداری شــرکت کننــدگان؛ ارائــه اطالعــات
کافــی در مــورد چگونگــی پژوهــش بــه تمامــی شــرکتکنندگان؛
آزاد بــودن شــرکت کننــدگان بــرای خــروج از رونــد پژوهــش در
هــر مرحلــهای از طــرح؛ اجــرای آزمونهــا بــا رعایــت اصــول
ایمنــی در حیــاط ،اتــاق بــازی و ســالن ورزشــی مــدارس و مراکــز
اختــال یادگیــری بهصــورت انفــرادی بــرای شــرکت کننــدگان و
بــه کمــک دو دســتیار پژوهشــی کــه آموزشهــای الزم در زمینــه
اجــرا ،نمرهگــذاری و تفســیر آزمونهــای حرکتــی مــورد نظــر را
دریافــت کــرده و از تجربــه الزم در زمینــه تشــخیص و درمــان
IR. KHU.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی مهارتهای حرکتی به تفکیک گروهه
گروه
زیر مقیاس ها

متغیر

اختالل یادگیری

مشکل یادگیری

M

SD

M

SD

جابجایی

34/48

8/74

40/47

7/89

کنترل شی

33/37

8/02

39/98

7/55

تعادل

18/92

6/53

23/48

6/35

هماهنگی حرکتی دو طرفه

11/58

2/85

14/57

3/25

مهارتهای حرکتی ظریف

16/20

4/98

13/09

4/21

مهارتهای حرکتی

کــه شــرط برابــری واریانسهــای بیــن گروهــی رعایــت شــده
و میــزان واریانــس خطــای متغیرهــای وابســته در دو گروههــا
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 اختــال
یادگیــری و مشــکل یادگیــری اســت برقــرار اســت و اســتفاده از
آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری مشــکلی نــدارد .همچنیــن
نتایــج آزمــون چنــد متغیــری النــدای ویلکــز (،p=0/001
 )F=26/315تائیــد کننــده ایــن موضــوع اســت که حداقــل دریکی
از متغیرهــای وابســته در بیــن گروههــا تفــاوت معن ـاداری وجــود
دارد کــه جهــت بررســی ایــن مســاله از آزمــون تحلیــل واریانــس
چندمتغیــری ( )MANOVAاســتفاده شــد.

پیــش از انجــام آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری الزم
بــود کــه از پیشفرضهــای نرمــال بــودن توزیــع نمــرات
اطــاع داشــته باشــیم؛ از ایــنرو جهــت آزمــون نرمــال بــودن
توزیــع نمونــه از آزمــون  Zکالموگــروف اســمیرنف اســتفاده شــد
کــه نتایــج نشــان داد توزیــع نمــرات در مهارتهــای حرکتــی
در دامنــه قابلقبــول قــرار دارد و انحــراف شــدیدی از حالــت
نرمــال نشــان نــداد ( ،)p<0/05بدیــن معنــی کــه واریانــس دو
گــروه دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری
در متغیرهــای مــورد بررســی تفــاوت معنــادار و باالتــر از حــد
نشــان و تصــادف را نشــان نمیدهنــد؛ بنابرایــن شــرط نرمــال
بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهــش برقــرار اســت .همچنیــن جهــت
س  -کواریانــس از آزمــون ام-
همگنــی ماتریــس هــای واریانــ 
باکــس اســتفاده شــد کــه نتایــج بهدس ـتآمده حاکــی از آن بــود

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

جابجایی
کنترل شی
تعادل
هماهنگی حرکتی دو طرفه
مهارتهای حرکتی ظریف

منبع تغییرات
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1

1039/68

خطا
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41/50
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5

1

444/00

5

444/00

خطا

1846/87
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9/32
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483/60

1

483/60

خطا

3158/75

198

15/95

نتایــج تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری در (جــدول )2نشــان
مــی دهــد کــه بیــن دو گــروه در متغیــر جابجایــی ،کنتــرل
شــی ،تعــادل ،هماهنگــی دو طرفــه و حــرکات ظریــف تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد .براســاس یافتههــای توصیفــی (جــدول
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35/95
25/04
47/92
22/68

0/001
0/001
0/001
0/01

0/15
0/11
0/19
0/10

 )1میانگیــن دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ویــژه در
مهارتهــای حرکتــی درشــت (خــرده مقیاسهــای جابجایــی و
کنتــرل شــی) پایینتــر از دانــش آمــوزان بــا مشــکل یادگیــری
گــزارششــده اســت .از ایــنرو ،بــر اســاس نتایــج تحلیــل

کمال پرهون و همکاران

بــر ایــن بــا توجــه بــه یافتههــای بــهدســتآمــده مشــکالت
حرکتــی ظریــف در بیــن دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری
ویــژه از دانــش آمــوزان دارای مشــکل یادگیــری بیشــتر گــزارش
شــده اســت .در ادامــه ،بــه ســبب نابرابــری میانگینهــا و دامنــه
تغییــرات نمــرات در متغیــرات پژوهــش در جهــت تعدیل کشــیدگی
توزیــع نمــرات خــام و قابــل مقایســه بــودن نیمرخهــای دو گــروه،
نمــرات بــه نمــره اســتاندارد  Zتبدیــل شــدند کــه نتیجــه آن در
ل  )1ارائــهشــده اســت.
(شــک 

واریانــس چنــد متغیــری مبتنــی بــر تفــاوت معنــادار بیــن دو
گــروه در خــرده مقیاسهــای جابجایــی و کنتــرل شــی میتــوان
چنیــن اســتنباط کــرد کــه دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری در
مهارتهــای حرکتــی درشــت عملکــرد ضعیــف تــری نســبت بــه
دانــش آمــوزان بــا مشــکل یادگیــری نشــان میدهنــد .همچنیــن
بــا اســتناد بــه یافتههــای توصیفــی (جــدول  )1میتــوان چنیــن
عنــوان کــرد کــه دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویــژه در
تعــادل و هماهنگــی حرکتــی دو طرفــه نیــز عملکــرد ضعیفتــری
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری نشــان دادنــد .افــزون
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مختلــف ،بهویــژه وقتیکــه تکلیــف پیچیــده ،جدیــد یــا نیازمنــد
پاســخ ســریع و تمرکــز بــاال باشــد فعالیــت مشــترکی وجــود دارد.
تبییــن دوم در جهــت ارتبــاط بیــن حرکــت و مهارتهــای شــناختی
ایــن اســت کــه ایــن مهارتهــا ممکــن اســت دارای جــدول زمانی
تحولــی مشــابه بیــن دامنــه ســنی پنــج تــا  10ســالگی باشــند.
ســوم مهــارت شــناختی و حرکــت دارای چندیــن فراینــد اساســی
مشــترک از جملــه توالــی ،نظــارت و برنامهریــزی هســتند.
همچنیــن در تبییــن مشــکالت حرکتــی کــودکان بــا اختــال
یادگیــری ویــژه در حــرکات ظریــف میتــوان چنیــن عنــوان کــرد
کــه هماهنگــی دیــداری حرکتــی و یکپارچگــی دیــداری -فضایــی
هــر دو زیربنــای اصطــاح گســتردهتر مهارتهــای حرکتــی
ظریــف محســوب میشــوند .مهارتهــای حرکتــی ظریــف بــه
هماهنگــی حرکتــی ماهیچههــای ریــز اشــاره دارد .بــهطــور

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نیمــرخ حرکتــی دانش آمــوزان
دارای اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری انجــام شــد .نتایــج
بــه دســت آمــده ،حاکــی از عملکــرد ضعیــف دانــش آمــوزان
دارای اختــال یادگیــری در مهارتهــای حرکتــی نســبت بــه
دانــش آمــوزان دارای مشــکل یادگیــری بــود.
بــا توجــه بــه عملکــرد ضعیــف دانــش آمــوزان دارای اختــال
یادگیــری ویــژه در کارکردهــای اجرایــی و رابطــة بیــن شــناخت
و حرکــت میتــوان بــه تبییــن مشــکالت حرکتــی ایــن دانــش
آمــوزان پرداخــت .در تبییــن رابطــة بیــن مهارتهــای شــناختی
و حرکتــی میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه نخســت ،شــواهد
پژوهشــی نشــان میدهــد کــه بیــن قشــر پیــش پیشــانی ،مخچــه
و عقدههــای قاعــدهای در طــول تکالیــف شــناختی و حرکتــی
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ویــژه را بــا اســتفاده از مقیــاس رشــد حرکتــی برونیکــس-
اوزرتســکی مــورد بررســی قــرار داده و نشــان دادنــد کــه کــودکان
بــا اختــال یادگیــری ویــژه در مهــارت حرکتــی هماهنگــی
دوطرفــه ضعیفتــر از کــودکان عــادی عمــل میکننــد نیــز
همســو اســت (.)43
همچنیــن نتایــج بهدسـتآمده نشــان داد کــه کــودکان بــا اختــال
یادگیــری ویــژه در مهــارت حرکتــی تعــادل نســبت بــه کــودکان
بــا مشــکل یادگیــری عملکــرد ضعیفتــری نشــان میدهنــد.
میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه گرچــه رشــد مهارتهــای
حركتــي از پیــش از تولــد شــروع میشــود و در سراســر زندگــي
نیــز ادامــه دارد ،ولــي پيشــرفت در مهارتهــای حركتــي نيازمنــد

دقیقتــر عملکــرد حرکتــی ظریــف ،مبتنــی بــر ادراک دیــداری
و هماهنگــی حرکتــی اســت؛ ازای ـنرو عملکــرد حرکتــی ظریــف
نیــاز بــه یکپارچگــی ایــن دو جنبــه دارد ( .)40 ,15افــزون بــر ایــن،
شــواهد حاکــی از رابطــه بیــن هماهنگــی دیــداری -فضایــی بــا
نوشــتن ،مهــارت گرفتــن قلــم در دســت و خوشخطــی اســت کــه
ایــن مســائل در کل پیشبینــی کننــده مهارتهــای تحصیلــی
اســت .ازایـنرو میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه مشــکالت ایــن
کــودکان در هماهنگــی دیــداری -حرکتــی و یکپارچگــی دیداری-
فضایــی میتوانــد بــه عملکــرد ضعیــف در حــرکات ظریــف منجــر
شــود .در ایــن راســتا پیتــرز و همــکاران ( )2012نشــان دادنــد کــه
دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری ریاضــی در ادراک دیــداری،

رســش سیســتمهای زیستشــناختی و روانشــناختی بــوده
و يادگيــري نيــز در ايــن پيشــرفت نقشــي انکارناپذیــر دارد .در
پيگيــري رشــد مهارتهــای حركتــي كــودكان ،درمییابیــم
كــه تغييــرات رفتارهــای حركتــي طــي يــك سیســتم سلســله
مراتبــي و از حــركات ســاده بــه ســمت حــركات پيچيــده پيــش
مـیرود .هرگونــه نقــص در ايــن مراحــل باعــث توقــف و نقــص در
مراحــل پیچیدهتــر میگــردد كــه مهارتهــای حركتــي درشــت
و ظریــف ازجملــه ايــن مهارتهــا هســتند ( .)44بــروز تغييــرات
رشــدي طبيعــي تــا حــد زيــادي بســتگي بــه يكپارچگــي و تفســير
تحريــكات و درون دادهــای حســي و تجــارب حســي اوليــه كودك
دارد .هــر چــه كــودك در پــردازش اطالعــات حســي دريافــت
شــده از محيــط و از بــدن خــود عملكــرد بهتــري داشــته باشــد ،بــه
همــان انــدازه در پيمــودن مراحــل بعــدي حركــت و پيشــرفت بــه
ســمت مهارتهــای حركتــي پیچیدهتــر ،انتزاعــي و نيــز خــودكار
شــدن آن مهارتهــا موفقتــر عمــل خواهــد كــرد ( .)45از آنجــا
کــه سيســتم دهليــزي و عمقــي در بیشــتر مــوارد در افــراد دارای
اختــال یادگیــری ویــژه بــه نحــو مناســبي عمــل نمیکننــد؛ از
ایــن رو ،در تعــادل بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند .همچنین
ازآنجاکــه مخچــه و هســتههای قاعــدهای بــرای کنتــرل حرکتــی
و کارکردهــای شــناختی و عاطفــی مؤثــر هســتند ،اختــال در
عملکــرد ایــن قســمتهای مغــز کــودکان ،میتوانــد نقصهــای
موجــود در ســطوح شــناختی و حرکتــی را تبییــن نمایــد (.)45
شناســایی و تشــخیص دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری از
لحــاظ آموزشــی ،قانونــی و پژوهشــی دارای اهمیت اساســی اســت.
تشــخیص مثبــت درســت میتوانــد بــه آمــوزش جــدا ،ارزیابــی و
تغییــرات مبتنــی بــر نیازهــای آموزشــی در محتــوای برنامه درســی
و تأمیــن حمایتهــای قانونــی بــرای آنهــا منجــر گــردد .از ایــن
رو ،توجــه بــه یافتههــای بــ ه دســتآمــده از پژوهــش حاضــر

مهارتهــای حرکتــی و یکپارچگــی دیــداری -حرکتــی در مقایســه
بادانــش آمــوزان عــادی نمــرات ضعیفتــری کســب کردنــد (.)41
همچنیــن نتایــج بــهدســتآمــده حاکــی از تأخیــر تحولی متوســط
در ادراک دیــداری ،یکپارچگــی دیــداری -حرکتــی و هماهنگــی
حرکتــی ظریــف و تأخیــر شــدید در مهارتهــای حرکتــی در
دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ریاضــی بــود.
از ســوی دیگــر ،نتایــج بــهدســتآمــده نشــان داد کــه کــودکان
بــا اختــال یادگیــری ویــژه در مهارتهــای حرکتــی درشــت
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری عملکــرد ضعیفتــری
نشــان میدهنــد .نتایــج بــهدســتآمــده از پژوهــش حاضــر
مبنــی بــر عملکــرد ضعیــف کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه
در مهارتهــای حرکتــی درشــت بــا نتایــج پژوهشهــای انجــام
شــده در ایــن حــوزه از جملــه وســتندراپ و همــکاران ( )2014کــه
نشــان دادنــد ،کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه در خــرده
مقیاسهــای جابجایــی و کنتــرل شــی در مقیــاس حرکتــی
درشــت اولریــخ 2-نســبت بــه گــروه عــادی عملکــرد ضعیــف
تــری دارنــد همســو اســت.
افــزون بــر ایــن نتایــج بهدســتآمده نشــان داد کــه کــودکان
بــا اختــال یادگیــری ویــژه در هماهنگــی حرکتــی دوطرفــه
نســبت بــه کــودکان بــا مشــکل یادگیــری عملکــرد ضعیفتــری
نشــان میدهنــد .نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش حاضــر مبنــی
بــر عملکــرد ضعیــف کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه در
هماهنگــی حرکتــی دوطرفــه بــا نتایــج پژوهشهــای انجامشــده
در ایــن حــوزه ازجملــه اورولــد و هاالســتیجن ( )2012کــه در
پژوهــش خــود بــه نقــص کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه در
توالیهــای حرکتــی کــه مبنــای هماهنگــی دوطرفــه اســت اشــاره
کردهانــد ( )42و پژوهــش ســیمین قلــم و همــکاران ( )2016کــه
مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی کــودکان بــا اختــال یادگیــری
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اعتبــار تشــخیص در ایــن حــوزه منجــر شــود .همچنیــن ،نتایــج
پژوهــش حاضــر میتوانــد در کلینیکهــای درمانــی ،مــدارس و
همچنیــن در طراحــی و امکانســنجی پروتکلهــای آموزشــی و
تــوان بخشــی بــرای دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویــژه و
مشــکل یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

میتوانــد کاربردهــای آموزشــی و توانبخشــی -درمانــی مناســبی
بــرای دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل
یادگیــری در پــی داشــته باشــد .همچنیــن توجــه بــه یافتههــای
بهدس ـتآمده از پژوهــش حاضــر مبنــی بــر تفــاوت معن ـادار بیــن
دانــش آمــوزان اختــال یادگیــری ویــژه و مشــکل یادگیــری در
نیمــرخ حرکتــی میتوانــد در بحــث تشــخیص بهنــگام ،آمــوزش
و توانبخشــی 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
آیــا بــا اســتفاده از مهارتهــای حرکتــی مــی تــوان گــروه بنــدی
کــودکان بــا اختــال یادگیــری و مشــکل یادگیــری را پیــش بینــی
کــرد.

سپاسگزاری
مراتــب ســپاس ژرف خــود را از همــکاری و همگامــی صمیمانــه
تمامــی دانــش آمــوزان شــرکتکننده در ایــن پژوهــش و نیــز
از کلیــه والدیــن ،معلمــان ،مدیــران و پرســنل مــدارس عــادی و
مراکــز اختــال یادگیــری شــهر تهــران را بــه عمــل مــی آوریــم.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر بــا کــد 7739
تحــت حمایــت مالــی ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری شــناختی
انجــام شــد ،بدینوســیله بــر خــود واجــب میدانیــم کــه از کلیــة
حمایتهــای مــادی و معنــوی ایــن ســتاد در حمایــت از ایــن اثــر
نهایــت ســپاس را داشــته باشــیم.
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