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Objec ve One of the most common neurological disorders in pre-school children is neuropsychological 
disabili es. Disorders in performing perceptual motor movements (ac vi es) are among the signs of this 
disorder in children. This study aimed to find out the effect of the selected physical ac vi es on percep-
tual motor abili es in preschool children with neuropsychological disabili es.
Materials & Methods This study was experimental research with pre-test, post -test and control group. 
The subjects of this study included all 5-6 year-old children of kindergartens and preschool centers 
of Babol, in 2013. To select the sample, 120 parents of these children filled up Conner neurological - 
psychological ques onnaire and 30 children (via convenience sampling) who received higher score in 
psychological-neural Conner ques onnaire and did not have a proper motor condi ons were selected 
randomly for inclusion in this study. The subjects were randomly assigned into two groups of experi-
mental and control group, each with 15 persons. The selected motor program in this research was Spark 
movement program that includes strengthening ac vi es, sports and games for children. This program 
was administered on experimental group for 15 sessions (each session 45 minutes and for 35 days). The 
Oseretsky- Lincoln test was used for assessment of perceptual motor skills in children. The data were 
analyzed by Mul variate analysis of covariance.
Results The results showed that the selected program was effec ve for improving perceptual motor skills 
of children with neuropsychological disabili es (p<0.05); however, only in the velocity motor compo-
nents no significant difference was observed.
Conclusion According to the results of the study, it can be concluded that sport and physical ac vi es 
as an essen al part of the daily program of these children can lead to the more useful results for these 
children.
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یادگیرى  ناتوانى هاى  با  کودکان  ادراکى-حرکتى  مهارت هاى  بر  منتخب  بدنى  فعالیت هاى  یادگیرى تأثیر  ناتوانى هاى  با  کودکان  ادراکى-حرکتى  مهارت هاى  بر  منتخب  بدنى  فعالیت هاى  تأثیر 
عصبى روان شناختى تحولى پیش از دبستانعصبى روان شناختى تحولى پیش از دبستان
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هدف یکى از گسترده ترین اختالالت در کودکان پیش از دبستان، ناتوانى هاى عصبى - روان شناختى است. اختالل در انجام حرکات  یکى از گسترده ترین اختالالت در کودکان پیش از دبستان، ناتوانى هاى عصبى - روان شناختى است. اختالل در انجام حرکات 
ادراکى-حرکتى، از نشانه هاى این ناتوانى در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى ادراکى-حرکتى، از نشانه هاى این ناتوانى در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى 

ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى -  روان شناختى تحولى پیش از دبستان بود.ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى -  روان شناختى تحولى پیش از دبستان بود.
روش بررسى این مطالعه از نوع تجربى با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کودکان  این مطالعه از نوع تجربى با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کودکان 
پیش دبستانى پیش دبستانى 5 تا  تا 6 ساله مهدکودك ها و مراکز پیش دبستانى شهرستان بابل در سال  ساله مهدکودك ها و مراکز پیش دبستانى شهرستان بابل در سال 13921392 تشکیل مى دهد. براى انتخاب نمونه  تشکیل مى دهد. براى انتخاب نمونه 120120 نفر  نفر 
از والدین کودکان پرسش نامه عصبى - روان شناختى کانرز را تکمیل کردند و از والدین کودکان پرسش نامه عصبى - روان شناختى کانرز را تکمیل کردند و 3030 کودك به طورتصادفى (از طریق نمونه گیرى دردسترس)  کودك به طورتصادفى (از طریق نمونه گیرى دردسترس) 
از میان کودکانى که نمره بیشترى در این پرسش نامه دریافت کردند و شرایط حرکتى مناسب نداشتند، به عنوان مالك ورود به تحقیق از میان کودکانى که نمره بیشترى در این پرسش نامه دریافت کردند و شرایط حرکتى مناسب نداشتند، به عنوان مالك ورود به تحقیق 
انتخاب شدند و به طورتصادفى در دو گروه انتخاب شدند و به طورتصادفى در دو گروه 1515 نفرى کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برنامه حرکتى منتخب در این تحقیق، برنامه حرکتى  نفرى کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برنامه حرکتى منتخب در این تحقیق، برنامه حرکتى 
اسپارك شامل فعالیت هاى تقویتى، بازى و ورزش براى کودکان بود و به مدت اسپارك شامل فعالیت هاى تقویتى، بازى و ورزش براى کودکان بود و به مدت 1515 جلسه (هر جلسه  جلسه (هر جلسه 4545 دقیقه و به مدت  دقیقه و به مدت 3535 روز) روى  روز) روى 
گروه آزمایشى اجرا شد. براى ارزیابى مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان، از آزمون حرکتى لینکلن-اوزرتسکى استفاده شد و داده ها با گروه آزمایشى اجرا شد. براى ارزیابى مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان، از آزمون حرکتى لینکلن-اوزرتسکى استفاده شد و داده ها با 

روش کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.روش کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها نتایج به دست آمده نشان داد که برنامه حرکتى منتخب بر بهبود مهارت هاى ادراکى- حرکتى کودکان داراى ناتوانى هاى یادگیرى  نتایج به دست آمده نشان داد که برنامه حرکتى منتخب بر بهبود مهارت هاى ادراکى- حرکتى کودکان داراى ناتوانى هاى یادگیرى 

عصب- روان شناختى مؤثر است (عصب- روان شناختى مؤثر است (P<0/0505) و تنها در مؤلفه سرعت حرکت، تفاوت معنادارى به دست نیامد.) و تنها در مؤلفه سرعت حرکت، تفاوت معنادارى به دست نیامد.
نتیجه گیرى با توجه به نتایج به دست آمده، از این پژوهش مى توان نتیجه گرفت که انجام فعالیت هاى بدنى و ورزشى به عنوان بخش ضرورى  با توجه به نتایج به دست آمده، از این پژوهش مى توان نتیجه گرفت که انجام فعالیت هاى بدنى و ورزشى به عنوان بخش ضرورى 

و اصلى برنامه روزانه این کودکان، مى تواند نتایج سودمندترى براى آنها به همراه داشته باشد.و اصلى برنامه روزانه این کودکان، مى تواند نتایج سودمندترى براى آنها به همراه داشته باشد.
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مقدمهمقدمه
حرکت کلید زندگى است و در تمام جنبه هاى زندگى بشر حرکت کلید زندگى است و در تمام جنبه هاى زندگى بشر 
وجود دارد. آنچه که در نگاه اول در رشد کودکان بیش از همه وجود دارد. آنچه که در نگاه اول در رشد کودکان بیش از همه 
به چشم مى آید، تغییرات سریع در حوزه حرکتى کودکان است به چشم مى آید، تغییرات سریع در حوزه حرکتى کودکان است 
مى یابد.  توسعه  نیز  ادراك  رشد  حرکت،  رشد  با  هم زمان  مى یابد. ).  توسعه  نیز  ادراك  رشد  حرکت،  رشد  با  هم زمان   .(1)
پیامد رشد حرکت در کودك تحول ادراك است. این دو جنبه پیامد رشد حرکت در کودك تحول ادراك است. این دو جنبه 
مکمل یکدیگر است و با ادامه رشد هر کدام و تأثیر متقابل بر مکمل یکدیگر است و با ادامه رشد هر کدام و تأثیر متقابل بر 
(روانى- یکپارچه  وجودى  که  مى رسد  مرحله اى  به  (روانى-همدیگر،  یکپارچه  وجودى  که  مى رسد  مرحله اى  به  همدیگر، 

 حرکتى حرکتى1) مى شود. بنابراین، توجه به جنبه هاى حرکتى کودکان ) مى شود. بنابراین، توجه به جنبه هاى حرکتى کودکان 
توجه  ابتدا،  همان  از  که  است  رشدى  مهم ترین  حوزه هاى  توجه از  ابتدا،  همان  از  که  است  رشدى  مهم ترین  حوزه هاى  از 
بسیارى از نظریه پردازان رشد کودك را به خود جلب کرده است. بسیارى از نظریه پردازان رشد کودك را به خود جلب کرده است. 
اهمیت رشد حرکتى به گونه اى است که ژان پیاژهاهمیت رشد حرکتى به گونه اى است که ژان پیاژه2 شناخت شناس  شناخت شناس 
معروف و نظریه پرداز حوزه رشد شناختى کودکان، بر این اصل معروف و نظریه پرداز حوزه رشد شناختى کودکان، بر این اصل 
که زیربناى ساخت ذهنى کودك فعالیت حرکتى است و در دو که زیربناى ساخت ذهنى کودك فعالیت حرکتى است و در دو 
سال اول زندگى انجام مى گیرد، وفادار مانده است (سال اول زندگى انجام مى گیرد، وفادار مانده است (2). بنابراین، ). بنابراین، 
هرگونه عاملى که باعث ایجاد اختالل در حرکت کودك گردد هرگونه عاملى که باعث ایجاد اختالل در حرکت کودك گردد 

PsychomotorPsychomotor .1
JeanJean PiagetPiaget .2
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مى آورد.  وجود  به  او  براى  شناختى  زمینه  در  زیادى  مى آورد. مشکالت  وجود  به  او  براى  شناختى  زمینه  در  زیادى  مشکالت 
دبستان،  از  پیش  کودکان  در  اختالالت  گسترده ترین  از  دبستان، یکى  از  پیش  کودکان  در  اختالالت  گسترده ترین  از  یکى 
به عنوان  ناتوانى  این  است.  روان شناختى   - عصبى  به عنوان ناتوانى هاى  ناتوانى  این  است.  روان شناختى   - عصبى  ناتوانى هاى 
اختالل یاد گیرى شناخته شده و به وسیله متخصصین بهد اشت اختالل یاد گیرى شناخته شده و به وسیله متخصصین بهد اشت 
زیست شناختى  عصبى-  اختالل  یک  به عنوان  پزشکى،  و  زیست شناختى روان  عصبى-  اختالل  یک  به عنوان  پزشکى،  و  روان 
تشخیص د اد ه شد ه است که از طریق عملکرد  مغز به وجود  آمد ه تشخیص د اد ه شد ه است که از طریق عملکرد  مغز به وجود  آمد ه 
است. یکى از پیامد هاى ناکارآمد ى مغز این است که افراد  مبتال است. یکى از پیامد هاى ناکارآمد ى مغز این است که افراد  مبتال 
به اختالل یاد گیرى، اطالعات را کسب و پرد ازش مى کنند ، اما در به اختالل یاد گیرى، اطالعات را کسب و پرد ازش مى کنند ، اما در 
اجراى آن با کودکان سالم تفاوت دارند و دچار مشکالتى هستند. اجراى آن با کودکان سالم تفاوت دارند و دچار مشکالتى هستند. 
اختالل یاد گیرى ممکن است از لحاظ علمى  د ر حوزه هاى اد راك، اختالل یاد گیرى ممکن است از لحاظ علمى  د ر حوزه هاى اد راك، 
استد الل کرد ن، ضعف در مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت به استد الل کرد ن، ضعف در مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت به 

وجود  آید (وجود  آید (3) . ) . 
علت ناتوانى یادگیرى عصبى- روان شناختى تحولى پیش از علت ناتوانى یادگیرى عصبى- روان شناختى تحولى پیش از 
ادراکى- اختالالت  زیست شناختى،   اختالالت  شامل  ادراکى-دبستان،  اختالالت  زیست شناختى،   اختالالت  شامل  دبستان، 

حرکتى، اختالل در پردازش بینایى و شنوایى و اختالل حافظه و حرکتى، اختالل در پردازش بینایى و شنوایى و اختالل حافظه و 
توجه است که عمدتاً در دوره پیش از دبستان رخ مى دهد (توجه است که عمدتاً در دوره پیش از دبستان رخ مى دهد (4). ). 
تحصیلى  یادگیرى  ناتوانى هاى  پیش درآمد  رشدى  تحصیلى ناتوانى هاى  یادگیرى  ناتوانى هاى  پیش درآمد  رشدى  ناتوانى هاى 
در آینده است. کودکان خردسالى که از نظر مهارت هاى رشدى در آینده است. کودکان خردسالى که از نظر مهارت هاى رشدى 
طبیعى هستند، قبل از اینکه به طوررسمى وارد مدرسه شوند طبیعى هستند، قبل از اینکه به طوررسمى وارد مدرسه شوند 
به سهولت مهارت هاى پیش تحصیلى را فرامى گیرند، اما هر انحراف به سهولت مهارت هاى پیش تحصیلى را فرامى گیرند، اما هر انحراف 
رشدى ممکن است پیش درآمد ناتوانى هاى یادگیرى باشد. در رشدى ممکن است پیش درآمد ناتوانى هاى یادگیرى باشد. در 
مورد چنین کودکانى باید از راهبردهاى مداخله خاص استفاده مورد چنین کودکانى باید از راهبردهاى مداخله خاص استفاده 
در  موفقیت  براى  را  موردنیاز  اولیه  مهارت هاى  بتوانند  تا  در نمود  موفقیت  براى  را  موردنیاز  اولیه  مهارت هاى  بتوانند  تا  نمود 
مختلفى،  مطالعات  مختلفى، ).  مطالعات  کنند (5).  کسب  آینده  تحصیلى  کنند (یادگیرى  کسب  آینده  تحصیلى  یادگیرى 
عملکرد شناختى و انعطاف پذیرى مغز را با ورزش و فعالیت هاى عملکرد شناختى و انعطاف پذیرى مغز را با ورزش و فعالیت هاى 
حرکتى مرتبط مى داند. بازى، به عنوان قسمتى از آموزش انسان ها حرکتى مرتبط مى داند. بازى، به عنوان قسمتى از آموزش انسان ها 
و فرهنگ هاى مختلف، امرى مهم تلقى مى شود. درآمیختگى این و فرهنگ هاى مختلف، امرى مهم تلقى مى شود. درآمیختگى این 
حرکات و بازى ها با موسیقى و اشعار ترانه هاى موزون و آهنگین، حرکات و بازى ها با موسیقى و اشعار ترانه هاى موزون و آهنگین، 

بر اثربخشى این روش در کار با کودکان مى افزاید (بر اثربخشى این روش در کار با کودکان مى افزاید (6).).
 - عصبى  یادگیرى  ناتوانى  اختالل  به  مبتال  - کودکان  عصبى  یادگیرى  ناتوانى  اختالل  به  مبتال  کودکان 
روان شناختى تحولى پیش  از دبستان، از نظر رفتار حرکتى داراى روان شناختى تحولى پیش  از دبستان، از نظر رفتار حرکتى داراى 
سازماندهى حرکتى ضعیف و نارسا هستند، دیرتر راه مى افتند و سازماندهى حرکتى ضعیف و نارسا هستند، دیرتر راه مى افتند و 
در نوع مرکب اختالل ناتوانى یادگیرى عصبى -  روان شناختى در نوع مرکب اختالل ناتوانى یادگیرى عصبى -  روان شناختى 
تحولى پیش از دبستان، مشکل ادراك دیدارى - حرکتى دارند. تحولى پیش از دبستان، مشکل ادراك دیدارى - حرکتى دارند. 
همچنین، این کودکان از نظر حرکتى ضعیف، ُکند و بى سازمان اند همچنین، این کودکان از نظر حرکتى ضعیف، ُکند و بى سازمان اند 
و در حرکت هاى ظریف و کنترل حرکتى مشکل دارند (و در حرکت هاى ظریف و کنترل حرکتى مشکل دارند (7). در ). در 
ارزیابى  حرکتى مشخص شد ارزیابى  حرکتى مشخص شد ٪6262 از این کودکان در هماهنگى  از این کودکان در هماهنگى 
حرکتى ضعیف اند و این ضعف در مهارت هاى ظریف و درشت حرکتى ضعیف اند و این ضعف در مهارت هاى ظریف و درشت 
آنها به طورکامل مشخص است؛ به عبارت دیگر، آنها خام حرکت آنها به طورکامل مشخص است؛ به عبارت دیگر، آنها خام حرکت 

هستند (هستند (8).).
تأثیر بازى هاى ریتمیک بر میزان کارکردهاى اجرایى کودکان تأثیر بازى هاى ریتمیک بر میزان کارکردهاى اجرایى کودکان 
با ناتوانى یادگیرى عصبى -  روان شناختى تحولى پیش از دبستان با ناتوانى یادگیرى عصبى -  روان شناختى تحولى پیش از دبستان 
نشان داد بازى هاى حرکتى ریتمیک در بهبود عملکرد آزمودنى ها نشان داد بازى هاى حرکتى ریتمیک در بهبود عملکرد آزمودنى ها 

و  حافظه  مشکالت  توجهى،  مشکالت  مقیاس هاى  عملکرد  و در  حافظه  مشکالت  توجهى،  مشکالت  مقیاس هاى  عملکرد  در 
یادگیرى و عملکرد حسى-حرکتى مؤثر است و سبب کاهش این یادگیرى و عملکرد حسى-حرکتى مؤثر است و سبب کاهش این 
مشکالت مى گردد. همچنین این بازى ها سبب افزایش مهارت مشکالت مى گردد. همچنین این بازى ها سبب افزایش مهارت 
حل مسئله - برنامه ریزى و مهارت سازماندهى رفتارى- هیجانى حل مسئله - برنامه ریزى و مهارت سازماندهى رفتارى- هیجانى 
در کودکان با ناتوانى یادگیرى عصب روان شناختى در پیش از در کودکان با ناتوانى یادگیرى عصب روان شناختى در پیش از 
دبستان مى شود (دبستان مى شود (9). نقش بازى در کاهش اختالالت یادگیرى در ). نقش بازى در کاهش اختالالت یادگیرى در 
کودکان پیش از دبستان نشان داد که بازى مى تواند به عنوان یک کودکان پیش از دبستان نشان داد که بازى مى تواند به عنوان یک 
عامل بیرونى شاد و روحیه آور در برنامه هاى بهبود این کودکان عامل بیرونى شاد و روحیه آور در برنامه هاى بهبود این کودکان 
جاى داشته باشد. میچاولسکى (جاى داشته باشد. میچاولسکى (20132013) بیان داشت کودکانى که ) بیان داشت کودکانى که 
در برنامه هاى ورزشى شرکت داشتند بعد از مدتى، در مهارت هاى در برنامه هاى ورزشى شرکت داشتند بعد از مدتى، در مهارت هاى 

یادگیرى آنها بهبود مشاهده شد (یادگیرى آنها بهبود مشاهده شد (1010).).
بین بازى و یادگیرى دانش آموزان رابطه مثبتى وجود دارد و بین بازى و یادگیرى دانش آموزان رابطه مثبتى وجود دارد و 
بازى مى تواند باعث بهبود توجه، مهارت برنامه ریزى، خالقیت و بازى مى تواند باعث بهبود توجه، مهارت برنامه ریزى، خالقیت و 
تفکر واگرا شود؛ لذا ورزش هاى سازماندهى شده عالوه  بر تقویت تفکر واگرا شود؛ لذا ورزش هاى سازماندهى شده عالوه  بر تقویت 
مهارت هاى روانى- حرکتى، مى تواند بر دیگر فرایندهاى شناختى مهارت هاى روانى- حرکتى، مى تواند بر دیگر فرایندهاى شناختى 
و حرکتى تأثیر داشته باشد (و حرکتى تأثیر داشته باشد (1111). تأثیر برنامه هاى فعالیت بدنى ). تأثیر برنامه هاى فعالیت بدنى 
روى کودکان داراى اختالالت یادگیرى نشان داد کودکانى که روى کودکان داراى اختالالت یادگیرى نشان داد کودکانى که 
به برنامه هاى بازى، حرکات موزون و ورزش مى پردازند نسبت به برنامه هاى بازى، حرکات موزون و ورزش مى پردازند نسبت 
عملکرد  نمى دهند،  انجام  را  برنامه ها  این  که  کنترل  گروه  عملکرد به  نمى دهند،  انجام  را  برنامه ها  این  که  کنترل  گروه  به 
اجتماعى  و  تحصیلى  جسمانى،  فعالیت هاى  زمینه  در  اجتماعى بهترى  و  تحصیلى  جسمانى،  فعالیت هاى  زمینه  در  بهترى 
از خود بروز مى دهند (از خود بروز مى دهند (1212). بررسى تأثیر تمرین بر مهارت هاى ). بررسى تأثیر تمرین بر مهارت هاى 
حرکتى در کودکان داراى اختالالت عصبى- روان شناختى نشان حرکتى در کودکان داراى اختالالت عصبى- روان شناختى نشان 
داد که تمرین مى تواند مهارت هاى حرکتى پایه این کودکان را داد که تمرین مى تواند مهارت هاى حرکتى پایه این کودکان را 
افزایش دهد و عاملى مهم در کسب اعتمادبه نفس حرکتى در این افزایش دهد و عاملى مهم در کسب اعتمادبه نفس حرکتى در این 

کودکان شود (کودکان شود (1313).).
برخى پژوهشگران بازى را از جنبه تأثیرى که بر جوانب گوناگون برخى پژوهشگران بازى را از جنبه تأثیرى که بر جوانب گوناگون 
زندگى اجتماعى مى گذارد، مورد مطالعه قرار داده اند. برخى دیگر زندگى اجتماعى مى گذارد، مورد مطالعه قرار داده اند. برخى دیگر 
آن را از منظر اثرگذارى بر رشد عاطفى مطالعه کرده اند و گروهى آن را از منظر اثرگذارى بر رشد عاطفى مطالعه کرده اند و گروهى 
نیز تأثیر بازى را بر رشد روانى حرکتى و رشد شناختى کودکان نیز تأثیر بازى را بر رشد روانى حرکتى و رشد شناختى کودکان 
مورد کاوش قرار داده اند، اما آن جنبه ارزیابى که کمتر موردتوجه مورد کاوش قرار داده اند، اما آن جنبه ارزیابى که کمتر موردتوجه 
پژوهشگران قرار گرفته است به کارگیرى و اثربخشى حرکات ویژه پژوهشگران قرار گرفته است به کارگیرى و اثربخشى حرکات ویژه 
بر بهبود مهارت هاى روانى- حرکتى کودکان به ویژه کودکان با بر بهبود مهارت هاى روانى- حرکتى کودکان به ویژه کودکان با 

ناتوانى هاى تحولى و عصبى - روان شناختى است (ناتوانى هاى تحولى و عصبى - روان شناختى است (1414).).

کارکرد  بر  ورزشى  ریتمیک  حرکات  آموزش  تأثیر  کارکرد بررسى  بر  ورزشى  ریتمیک  حرکات  آموزش  تأثیر  بررسى 
حافظه عددى دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیرى نشان حافظه عددى دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیرى نشان 
داد که بین انجام حرکات ریتمیک ورزشى و کارکرد حافظه این داد که بین انجام حرکات ریتمیک ورزشى و کارکرد حافظه این 
کودکان، همبستگى مثبت و معنى دارى وجود دارد؛ به گونه اى کودکان، همبستگى مثبت و معنى دارى وجود دارد؛ به گونه اى 
که دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیرى که تحت تأثیر متغیر که دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیرى که تحت تأثیر متغیر 
ورزشى قرار گرفته اند از سطح حافظه اى باالترى برخوردار شده اند ورزشى قرار گرفته اند از سطح حافظه اى باالترى برخوردار شده اند 
(1515). بررسى تأثیر ورزش در توسعه مفاهیم خواندن و نوشتن ). بررسى تأثیر ورزش در توسعه مفاهیم خواندن و نوشتن 
در کودکان با اختالل عصبى-روان شناختى نشان دهنده این نکته در کودکان با اختالل عصبى-روان شناختى نشان دهنده این نکته 
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بود که ورزش مى تواند به  عنوان یک عامل مفید و قابل اجرا نقش بود که ورزش مى تواند به  عنوان یک عامل مفید و قابل اجرا نقش 
مهمى در کاهش اختالالت شناختى این کودکان داشته باشد مهمى در کاهش اختالالت شناختى این کودکان داشته باشد 

.(.(1616)
تأثیر  بود،  نگرفته  قرار  بررسى  مورد  که  زمینه هایى  از  تأثیر یکى  بود،  نگرفته  قرار  بررسى  مورد  که  زمینه هایى  از  یکى 
فعالیت بدنى بر مهارت هاى روانى- حرکتى در کودکان ناتوانى فعالیت بدنى بر مهارت هاى روانى- حرکتى در کودکان ناتوانى 
یادگیرى عصبى- روان شناختى تحولى پیش از دبستان است که یادگیرى عصبى- روان شناختى تحولى پیش از دبستان است که 
این سؤال را براى محقق به وجود مى آورد که آیا فعالیت بدنى این سؤال را براى محقق به وجود مى آورد که آیا فعالیت بدنى 
منتخب مى تواند بر مهارت هاى روانى- حرکتى کودکان مبتال منتخب مى تواند بر مهارت هاى روانى- حرکتى کودکان مبتال 
به ناتوانى هاى عصبى- روان شناختى تأثیر داشته باشد یا خیر؟ به ناتوانى هاى عصبى- روان شناختى تأثیر داشته باشد یا خیر؟ 
به ویژه  و  کودکان  میان  در  اختالل  این  زیاد  درصد  به  توجه  به ویژه با  و  کودکان  میان  در  اختالل  این  زیاد  درصد  به  توجه  با 
کودکان سنین قبل از مدرسه و لزوم اجراى برنامه هاى درمانى کودکان سنین قبل از مدرسه و لزوم اجراى برنامه هاى درمانى 
فعالیت هاى  که  تأثیرى  همچنین  و  کودکان  این  روى  فعالیت هاى مناسب  که  تأثیرى  همچنین  و  کودکان  این  روى  مناسب 
بدنى مى تواند روى این کودکان داشته باشد، هدف از این تحقیق بدنى مى تواند روى این کودکان داشته باشد، هدف از این تحقیق 
بررسى تأثیر فعالیت بدنى بر کودکان مبتال به ناتوانى هاى عصبى- بررسى تأثیر فعالیت بدنى بر کودکان مبتال به ناتوانى هاى عصبى- 
روان شناختى است که درنهایت، به دنبال ارائه راهکارهایى براى روان شناختى است که درنهایت، به دنبال ارائه راهکارهایى براى 
بهبود نسبى این کودکان در زمینه مهارت هاى روانى-حرکتى و بهبود نسبى این کودکان در زمینه مهارت هاى روانى-حرکتى و 
توانبخشى این کودکان است. بسیارى از پژوهشگران و دانشمندان، توانبخشى این کودکان است. بسیارى از پژوهشگران و دانشمندان، 
ناتوانى هاى عصبى- روان شناختى را اختاللى رشدى مى دانند و ناتوانى هاى عصبى- روان شناختى را اختاللى رشدى مى دانند و 
مشخصات آن را رفتار آنى و ناگهانى، حواس پرتى و بى توجهى مشخصات آن را رفتار آنى و ناگهانى، حواس پرتى و بى توجهى 

ذکر کرده اند.ذکر کرده اند.

 روش بررسى  روش بررسى 
و  پیش آزمون  با  تجربى  نوع  از  مطالعه اى  حاضر  و پژوهش  پیش آزمون  با  تجربى  نوع  از  مطالعه اى  حاضر  پژوهش 
را  پژوهش  این  آمارى  جامعه  بود.  کنترل  گروه  با  را پس آزمون  پژوهش  این  آمارى  جامعه  بود.  کنترل  گروه  با  پس آزمون 
کلیه کودکان پیش دبستانى کلیه کودکان پیش دبستانى 5 تا  تا 6 ساله مهدکودك ها و مراکز  ساله مهدکودك ها و مراکز 
پیش دبستانى شهرستان بابل در سال پیش دبستانى شهرستان بابل در سال 13921392 تشکیل مى دهد.  تشکیل مى دهد. 
براى انتخاب نمونه موردنظر شیوه نمونه گیرى تصادفى انتخاب براى انتخاب نمونه موردنظر شیوه نمونه گیرى تصادفى انتخاب 
و پیش دبستانى هاى  مهدکودك ها  از بین  مهدکودك ها و پیش دبستانى هاى شد. بدین صورت که  از بین  بدین صورت که  شد. 
شهر بابل، شهر بابل، 5 مهد و پیش دبستانى انتخاب شد. سپس تمام کودکان  مهد و پیش دبستانى انتخاب شد. سپس تمام کودکان 
روان شناختى  عصبى-  پرسش نامه  توسط  منتخب،  روان شناختى کالس هاى  عصبى-  پرسش نامه  توسط  منتخب،  کالس هاى 
کانرز مورد آزمون قرار گرفتند. دالور(کانرز مورد آزمون قرار گرفتند. دالور(13881388) بیان کرد که شرط ) بیان کرد که شرط 
انجام کارآزمایى هاى بالینى وجود حداقل انجام کارآزمایى هاى بالینى وجود حداقل 1515 نفر در هر گروه  نفر در هر گروه 
است، ولى با توجه به مطالعات مى توان این نمونه را در هر گروه است، ولى با توجه به مطالعات مى توان این نمونه را در هر گروه 
بیشتر انتخاب کرد تا توان آزمون باالتر رود (بیشتر انتخاب کرد تا توان آزمون باالتر رود (1717). بر این اساس، ). بر این اساس، 
3030 نفر به طورتصادفى (از طریق نمونه گیرى در دسترس) از میان  نفر به طورتصادفى (از طریق نمونه گیرى در دسترس) از میان 
کودکانى که نمره بیشترى در پرسش نامه عصبى-روان شناختى کودکانى که نمره بیشترى در پرسش نامه عصبى-روان شناختى 
کانرز دریافت کردند (طبق این آزمون کودکانى که نمره باالترى کانرز دریافت کردند (طبق این آزمون کودکانى که نمره باالترى 
بگیرند از شرایط حرکتى مناسب برخوردار نیستند و کودکانى که بگیرند از شرایط حرکتى مناسب برخوردار نیستند و کودکانى که 
نمره پایین ترى بگیرند شرایط مناسب حرکتى دارند) و شرایط نمره پایین ترى بگیرند شرایط مناسب حرکتى دارند) و شرایط 
حرکتى مناسبى نداشتند، به عنوان مالك ورود به تحقیق انتخاب حرکتى مناسبى نداشتند، به عنوان مالك ورود به تحقیق انتخاب 
آزمون  این  در  کمترى  نمره  که  کودکانى  از  آن دسته  و  آزمون شدند  این  در  کمترى  نمره  که  کودکانى  از  آن دسته  و  شدند 
گرفتند از تحقیق خارج شدند. کودکان انتخاب شده به صورت گرفتند از تحقیق خارج شدند. کودکان انتخاب شده به صورت 
تصادفى در دو گروه تصادفى در دو گروه 1515 نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند .  نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند . 

به منطور رعایت اخالق پژوهش، فرآیند و اهداف تحقیق براى به منطور رعایت اخالق پژوهش، فرآیند و اهداف تحقیق براى 
مسئولین مهدکودك و مربیان و والدین دانش آموزان توضیح داده مسئولین مهدکودك و مربیان و والدین دانش آموزان توضیح داده 
شد و آنها توجیه شدند که این مطالعه تنها یک تحقیق پژوهشى شد و آنها توجیه شدند که این مطالعه تنها یک تحقیق پژوهشى 

است و کسانى که تمایل ندارند، مى توانند شرکت نکنند.   است و کسانى که تمایل ندارند، مى توانند شرکت نکنند.   
روش  از  برگرفته  تحقیق،  این  در  منتخب  تمرینى  برنامه  روش   از  برگرفته  تحقیق،  این  در  منتخب  تمرینى  برنامه   
کودکان  پایه  مهارت هاى  توسعه  به  مربوط  و  اسپارك  کودکان حرکتى  پایه  مهارت هاى  توسعه  به  مربوط  و  اسپارك  حرکتى 
است. این برنامه شامل ورزش، بازى و خالقیت هاى فعال براى است. این برنامه شامل ورزش، بازى و خالقیت هاى فعال براى 
کودکان است. برنامه  تمرینى اسپارك شامل کودکان است. برنامه  تمرینى اسپارك شامل 1515 دقیقه گرم کردن،  دقیقه گرم کردن، 
1010 دقیقه برنامه  تمرینى مهارت هاى ظریف،  دقیقه برنامه  تمرینى مهارت هاى ظریف، 1010 دقیقه برنامه  دقیقه برنامه 

تمرینى مهارت هاى درشت، تمرینى مهارت هاى درشت، 1010 دقیقه سردکردن است. دقیقه سردکردن است.
لینکلن- روانى-حرکتى  آزمون  از  اطالعات  جمع آورى  لینکلن-براى  روانى-حرکتى  آزمون  از  اطالعات  جمع آورى  براى 

توانایى  ارزیابى  منظور  به  آزمون  این  شد.  استفاده  توانایى   ارزیابى  منظور  به  آزمون  این  شد.  استفاده  اوزرتسکىاوزرتسکى3 
حرکتى کودکان سنین حرکتى کودکان سنین 5 تا  تا 1414 ساله طراحى شده است. این  ساله طراحى شده است. این 
مقیاس به صورت انفرادى اجرا مى شود و داراى مقیاس به صورت انفرادى اجرا مى شود و داراى 3636 ماده است و  ماده است و 
مهارت هاى حرکتى گوناگونى مانند مهارت انگشتان، هماهنگى مهارت هاى حرکتى گوناگونى مانند مهارت انگشتان، هماهنگى 
چشم-دست و فعالیت هاى عضالت بزرگ، دست ها، پاها و تنه را چشم-دست و فعالیت هاى عضالت بزرگ، دست ها، پاها و تنه را 
مورد بررسى و اندازه گیرى قرار مى دهد. همان گونه که از عنوان مورد بررسى و اندازه گیرى قرار مى دهد. همان گونه که از عنوان 
مشخص است این مقیاس یک شاخص حرکتى است. اطالعات مشخص است این مقیاس یک شاخص حرکتى است. اطالعات 
موجود نشان مى دهد که نوعى شیب صعودى نسبتاً ثابت ولى موجود نشان مى دهد که نوعى شیب صعودى نسبتاً ثابت ولى 
تدریجى در سنین تدریجى در سنین 5 تا  تا 1414 سال وجود دارد. مقیاس اوزرتسکى،  سال وجود دارد. مقیاس اوزرتسکى، 
مقیاس حرکتى است که توسط اوزرتسکى روسى ساخته شد که مقیاس حرکتى است که توسط اوزرتسکى روسى ساخته شد که 
در واقع ستون اصلى این آزمون هاى حرکتى را تشکیل مى دهد. در واقع ستون اصلى این آزمون هاى حرکتى را تشکیل مى دهد. 
در سال در سال 19501950، بعد از انجام یک رشته تحقیقات و حذف ، بعد از انجام یک رشته تحقیقات و حذف 4949 ماده  ماده 
از مقیاس اولیه، مقیاسى مرکب از از مقیاس اولیه، مقیاسى مرکب از 3636 ماده باقى ماند. ضمناً سعى  ماده باقى ماند. ضمناً سعى 
شده است که این شده است که این 3636 ماده براساس ترتیب دشوارى مرتب شوند.  ماده براساس ترتیب دشوارى مرتب شوند. 
تجربه نشان داده است که کودکان تجربه نشان داده است که کودکان 1010 ساله و باالتر کمتر در  ساله و باالتر کمتر در 
پنج ماده ابتدایى این مقیاس دچار مشکل مى شوند. در این مورد پنج ماده ابتدایى این مقیاس دچار مشکل مى شوند. در این مورد 
مى توان نمره کامل پنج ماده اول را به آنها داد و از ماده ششم مى توان نمره کامل پنج ماده اول را به آنها داد و از ماده ششم 
شروع کرد. نمرات شروع کرد. نمرات 3636 آزمون بین صفر تا یک و دو است و در پایان  آزمون بین صفر تا یک و دو است و در پایان 

مجموع همه نمرات مجموع همه نمرات 159159 خواهد بود. خواهد بود.
جدول  در  و  مى بریم  منحنى  روى  بر  را  به دست آمده  جدول نمره  در  و  مى بریم  منحنى  روى  بر  را  به دست آمده  نمره 
استاندارد با توجه به سن، جایگاه فرد را در زمینه هنجار یا ناهنجار استاندارد با توجه به سن، جایگاه فرد را در زمینه هنجار یا ناهنجار 
بودن نشان مى دهیم. پایایى این آزمون از طریق آلفاى کرونباخ بودن نشان مى دهیم. پایایى این آزمون از طریق آلفاى کرونباخ 
و روایى آن از طریق همبستگى نمره خرده مقیاس ها با نمره کل و روایى آن از طریق همبستگى نمره خرده مقیاس ها با نمره کل 
آزمون به ترتیب آزمون به ترتیب 0/7373 و  و 0/8282 به دست آمده است ( به دست آمده است (1818). در ). در 
تحقیقات داخلى روایى این ابزار تحقیقات داخلى روایى این ابزار 0/8282 و پایایى آن  و پایایى آن 0/8787گزارش گزارش 

شده است (شده است (1919).).
ارزیابى  منظور  به  ارزیابى   منظور  به   20042004 سال  در  کانرز  توسط  آزمون  سال این  در  کانرز  توسط  آزمون  این 
حافظه،  توجه،  جمله  از  روان شناختى   - عصبى  حافظه، مهارت هاى  توجه،  جمله  از  روان شناختى   - عصبى  مهارت هاى 
فعالیت هاى حسى- حرکتى و پردازش بینایى-فضایى در چهار فعالیت هاى حسى- حرکتى و پردازش بینایى-فضایى در چهار 
طیف (مشاهده نشده تا شدید) براى کودکان طیف (مشاهده نشده تا شدید) براى کودکان 5 تا  تا 1212 سال ساخته  سال ساخته 

LincolnLincoln-OseretskyOseretsky .3

تأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى پیش از دبستانتأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى پیش از دبستان
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و در ایران ترجمه و هنجاریابى شده است. همسانى درونى با و در ایران ترجمه و هنجاریابى شده است. همسانى درونى با 
استفاده از ضریب آلفاى کرونباخ با دامنه اى از استفاده از ضریب آلفاى کرونباخ با دامنه اى از 0/7575 تا  تا 0/9090 
و ضریب پایایى آزمون-بازآزمون با هشت هفته فاصله و ضریب پایایى آزمون-بازآزمون با هشت هفته فاصله 0/6060 تا  تا 
0/9090 گزارش شده است . اعتبار سازه  اى فرم هاى کانرز با استفاده  گزارش شده است . اعتبار سازه  اى فرم هاى کانرز با استفاده 
از روش هاى تحلیل عاملى به  دست  آمده و اعتبار افتراقى آنها با از روش هاى تحلیل عاملى به  دست  آمده و اعتبار افتراقى آنها با 
بررسى آمارى توانایى پرسش نامه در تمایز افراد مبتال به کودکان بررسى آمارى توانایى پرسش نامه در تمایز افراد مبتال به کودکان 
شده  تأیید  به شدت  بالینى  گروه هاى  دیگر  و  عادى  شده بیش فعال،  تأیید  به شدت  بالینى  گروه هاى  دیگر  و  عادى  بیش فعال، 
و  کرده  ارزیابى  مناسب  را  ابزار  این  سازه اى  روایى  و ).  کرده  ارزیابى  مناسب  را  ابزار  این  سازه اى  روایى  (است (1111).  است 
پایایى این ابزار را به روش کرونباخ پایایى این ابزار را به روش کرونباخ 0/7272 گزارش کرده اند ( گزارش کرده اند (2020). ). 
در تحقیق حاضر نیز آلفاى کرونباخ این پرسش نامه در تحقیق حاضر نیز آلفاى کرونباخ این پرسش نامه 0/7979 گزارش  گزارش 

شده است که براى انجام این تحقیق مناسب است.شده است که براى انجام این تحقیق مناسب است.
پس از هماهنگى هاى به عمل آمده با آموزش و پرورش شهرستان پس از هماهنگى هاى به عمل آمده با آموزش و پرورش شهرستان 
بابل بابل 5 مهدکودك و پیش دبستانى به صورت تصادفى انتخاب شد.  مهدکودك و پیش دبستانى به صورت تصادفى انتخاب شد. 
بعد از گرفتن رضایت از والدین دانش آموزان و مسئولین مدرسه، بعد از گرفتن رضایت از والدین دانش آموزان و مسئولین مدرسه، 
پیش آزمون از آزمودنى ها گرفته شد و سپس برنامه تمرینى روى پیش آزمون از آزمودنى ها گرفته شد و سپس برنامه تمرینى روى 
دانش آموزان اجرا گردید. گروه آزمایش برنامه تمرینى منتخب دانش آموزان اجرا گردید. گروه آزمایش برنامه تمرینى منتخب 
را به مدت را به مدت 1515 جلسه اجرا کردند. در این مدت، گروه کنترل به  جلسه اجرا کردند. در این مدت، گروه کنترل به 
فعالیت هاى معمول خود مى پرداختند. در پایان جلسه پانزدهم، فعالیت هاى معمول خود مى پرداختند. در پایان جلسه پانزدهم، 
شامل  حرکتى  برنامه  آمد.  عمل  به  پس آزمون  گروه  دو  هر  شامل از  حرکتى  برنامه  آمد.  عمل  به  پس آزمون  گروه  دو  هر  از 
4545 دقیقه در هر جلسه بود که هفته اى سه جلسه توسط مربى  دقیقه در هر جلسه بود که هفته اى سه جلسه توسط مربى 
تربیت بدنى آگاه به این آزمون و در پنج مهدکودك شهرستان بابل تربیت بدنى آگاه به این آزمون و در پنج مهدکودك شهرستان بابل 
(نیایش، هما، نیلوفرآبى، آرامش و مهربان) انجام شد که به چهار (نیایش، هما، نیلوفرآبى، آرامش و مهربان) انجام شد که به چهار 
بخش تقسیم مى شود: بخش تقسیم مى شود: 1212 دقیقه اول برنامه شامل گرم کردن،  دقیقه اول برنامه شامل گرم کردن، 
پس از آن پس از آن 1111 دقیقه بازى شامل مهارت هاى حرکتى جابه جایى،  دقیقه بازى شامل مهارت هاى حرکتى جابه جایى، 
سپس سپس 1111 دقیقه شامل مهارت هاى حرکتى دست کارى و در آخر  دقیقه شامل مهارت هاى حرکتى دست کارى و در آخر 

1111 دقیقه سردکردن بوده است.  دقیقه سردکردن بوده است. 

به منطور رعایت اخالق پژوهش، فرآیند و اهداف تحقیق براى به منطور رعایت اخالق پژوهش، فرآیند و اهداف تحقیق براى 
مسئولین مهدکودك و مربیان و والدین دانش آموزان توضیح داده مسئولین مهدکودك و مربیان و والدین دانش آموزان توضیح داده 
شد و آنها توجیه شدند که این مطالعه تنها یک تحقیق پژوهشى شد و آنها توجیه شدند که این مطالعه تنها یک تحقیق پژوهشى 

است و کسانى که تمایل ندارند، مى توانند شرکت نکنند.است و کسانى که تمایل ندارند، مى توانند شرکت نکنند.
براى بررسى و تحلیل آمارى داد ه هاى خام از آمار توصیفى و براى بررسى و تحلیل آمارى داد ه هاى خام از آمار توصیفى و 
استنباطى استفاده شد. اطالعات به دست آمده با کمک نسخه استنباطى استفاده شد. اطالعات به دست آمده با کمک نسخه 1919 
نرم افزار نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وپس از بررسى  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وپس از بررسى 
نرمال بودن توزیع، خطى بودن رابطه متغیر کمکى و پاسخ و نرمال بودن توزیع، خطى بودن رابطه متغیر کمکى و پاسخ و 
همگن بودن واریانس گروه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره همگن بودن واریانس گروه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

استفاده شد.                              استفاده شد.                              

یافته ها یافته ها 
کودك  کودك    1515) کودك   ) کودك  به 3030  مربوط  اطالعات  مطالعه  این  به در  مربوط  اطالعات  مطالعه  این  در 
در گروه کنترل و در گروه کنترل و 1515 کودك در گروه آزمایش) مورد تجزیه و  کودك در گروه آزمایش) مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت که ویژگى هاى جمعیت شناختى و بدنى آن ها تحلیل قرار گرفت که ویژگى هاى جمعیت شناختى و بدنى آن ها 
در جدول در جدول 1 آورده شده است . با توجه به جدول  آورده شده است . با توجه به جدول 2 بین دو گروه  بین دو گروه 
در حیطه مهارت هاى ادراکى-حرکتى تفاوت معنادارى وجود دارد در حیطه مهارت هاى ادراکى-حرکتى تفاوت معنادارى وجود دارد 
(P=0/001001). به عبارت دیگر، تفاوت بین نمرات دو گروه بیان کننده ). به عبارت دیگر، تفاوت بین نمرات دو گروه بیان کننده 
این است که تمرینات بدنى منتخب بر بهبود مهارت هاى اداراکى-این است که تمرینات بدنى منتخب بر بهبود مهارت هاى اداراکى-

حرکتى کودکان با ناتوانى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى حرکتى کودکان با ناتوانى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى 
اتا  مجذور  درنظرگرفتن  با  است.  داشته  تأثیر  دبستان  از  اتا پیش  مجذور  درنظرگرفتن  با  است.  داشته  تأثیر  دبستان  از  پیش 
مى توان گفت که مى توان گفت که 7474 درصد این تغییرات با بهبودى ناشى از تأثیر  درصد این تغییرات با بهبودى ناشى از تأثیر 
مداخله توضیح داده مى شود. جدول مداخله توضیح داده مى شود. جدول 3 براى بررسى اینکه در کدام  براى بررسى اینکه در کدام 
یک از مهارت هاى ادراکى- حرکتى بین دو گروه اختالف معنى یک از مهارت هاى ادراکى- حرکتى بین دو گروه اختالف معنى 

دارى وجود داشته، آورده شده است.دارى وجود داشته، آورده شده است.

جدولجدول1. . توصیف خصوصیات مختلف جمعیت شناختى و بدنى کودکان در دو گروه کنترل و آزمایشتوصیف خصوصیات مختلف جمعیت شناختى و بدنى کودکان در دو گروه کنترل و آزمایش

گروه کنترلگروه کنترلگروه آزمایشگروه آزمایشمتغیرمتغیر

سن(سال)سن(سال)
انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگین

5/80/35/90/4

105105/47/4105105/77/6قد(سانتی متر)قد(سانتی متر)

1616/41/81515/91/9وزن(کیلوگرم)وزن(کیلوگرم)

درصد چربىدرصد چربى
(FatFat massmass percentagepercentage)1616/63/21616/42/9

جدولجدول2. . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در خرده مقیاس هاى مهارت هاى ادراکى - حرکتىنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در خرده مقیاس هاى مهارت هاى ادراکى - حرکتى

شاخص آمارىشاخص آمارى
توان آمارىتوان آمارىمجذوراتامجذوراتاFPالمبدا ویلکزالمبدا ویلکزمنبع منبع 

0/3953951717/4614610/0010010/7417410/7878گروهگروه
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نتایج جدول نتایج جدول 3 نشان مى دهد برنامه حرکتى منتخب منجربه  نشان مى دهد برنامه حرکتى منتخب منجربه 
تفاوت معنادارى بین گروه آزمایش و کنترل در دو مهارت حرکات تفاوت معنادارى بین گروه آزمایش و کنترل در دو مهارت حرکات 
ارادى ناهم زمان- نامتقارن و هماهنگى عمومى پویا با توان باالى ارادى ناهم زمان- نامتقارن و هماهنگى عمومى پویا با توان باالى 
و  مهارت  به  مربوط  اتا  مجذور  و ).  مهارت  به  مربوط  اتا  مجذور   .(P=0/001001) است  شده  (آمارى  است  شده  آمارى 
هماهنگى عمومى پویا هماهنگى عمومى پویا 0/5151 است. درواقع، میزان تأثیر  است. درواقع، میزان تأثیر 5151 درصد  درصد 
بوده است. توان آمارى برابر با بوده است. توان آمارى برابر با 0/8989 حاکى از دقت باالى این  حاکى از دقت باالى این 
آزمون و کفایت حجم نمونه است. همچنین مجذور اتا مربوط آزمون و کفایت حجم نمونه است. همچنین مجذور اتا مربوط 
به حرکات ارادى ناهم زمان-نامتقارن به حرکات ارادى ناهم زمان-نامتقارن 0/4343 است. درواقع، میزان  است. درواقع، میزان 
تأثیر تأثیر 4343 درصد بوده است. توان آمارى برابر با  درصد بوده است. توان آمارى برابر با 0/7878 حاکى از دقت  حاکى از دقت 

باالى این آزمون و کفایت حجم نمونه است.            باالى این آزمون و کفایت حجم نمونه است.            

بحثبحث
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره یافته هاى پژوهش نشان نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره یافته هاى پژوهش نشان 
روانى- مهارت هاى  بهبود  بر  اسپارك  حرکتى  برنامه  که  روانى-داد  مهارت هاى  بهبود  بر  اسپارك  حرکتى  برنامه  که  داد 

حرکتى مؤثر و نتایج با یافته هاى محققان دیگر همسو بوده است حرکتى مؤثر و نتایج با یافته هاى محققان دیگر همسو بوده است 
(12،1312،13). این پژوهشگران در پژوهش هاى خود نشان دادند انجام ). این پژوهشگران در پژوهش هاى خود نشان دادند انجام 
فعالیت هاى روانى-حرکتى و بازى درمانى، باعث بهبود مهارت هاى فعالیت هاى روانى-حرکتى و بازى درمانى، باعث بهبود مهارت هاى 
روانى - حرکتى در کودکان مى شود. جوزف بعد از بررسى کودکان روانى - حرکتى در کودکان مى شود. جوزف بعد از بررسى کودکان 
مبتال به اختالالت عصبى - روان شناختى که به فعالیت هاى بدنى مبتال به اختالالت عصبى - روان شناختى که به فعالیت هاى بدنى 
عملکرد  در  کودکان  این  که  رسید  بدین  نتیجه  عملکرد مى پرداختند،  در  کودکان  این  که  رسید  بدین  نتیجه  مى پرداختند، 
تحصیلى و جسمانى خود بهتر از قبل شده اند. در تبیین این تحصیلى و جسمانى خود بهتر از قبل شده اند. در تبیین این 
به طورمستمر  فعالیت ها  این  انجام  با  که  گفت  مى توان  به طورمستمر فرضیه  فعالیت ها  این  انجام  با  که  گفت  مى توان  فرضیه 
پیشرفته تر  و  پیچیده تر  حرکتى  مهارت هاى  بهبود  به  پیشرفته تر مى توان  و  پیچیده تر  حرکتى  مهارت هاى  بهبود  به  مى توان 
که  دریافتند  محققان  کرد.  کمک  کودکان  این  در  ظریف تر  که و  دریافتند  محققان  کرد.  کمک  کودکان  این  در  ظریف تر  و 

حرکت مداوم حرکت و ورزش مى تواند بر بهبود توجه کودکان با حرکت مداوم حرکت و ورزش مى تواند بر بهبود توجه کودکان با 
بیش فعالى/نقص توجه تأثیرات مثبت داشته باشد (بیش فعالى/نقص توجه تأثیرات مثبت داشته باشد (2121). ). 

در تبیین این یافته که برنامه حرکتى اسپارك مى تواند بر بهبود در تبیین این یافته که برنامه حرکتى اسپارك مى تواند بر بهبود 
که  گفت  مى توان  باشد،  تأثیرگذار  روانى-حرکتى  که مهارت هاى  گفت  مى توان  باشد،  تأثیرگذار  روانى-حرکتى  مهارت هاى 
مهارت هاى روانى-حرکتى با توانایى هایى براى فرآیند یادگیرى مهارت هاى روانى-حرکتى با توانایى هایى براى فرآیند یادگیرى 
از اهمیت خاصى برخوردار است. این توانایى ها به کودك کمک از اهمیت خاصى برخوردار است. این توانایى ها به کودك کمک 
مى کند که عملکرد خود را ارزیابى کند و موانع احتمالى را برطرف مى کند که عملکرد خود را ارزیابى کند و موانع احتمالى را برطرف 
و میزان پیشرفت خود را ارزیابى نماید. بنابراین، با غنى سازى و میزان پیشرفت خود را ارزیابى نماید. بنابراین، با غنى سازى 
محیط و بسترسازى براى بازى هاى گروهى، بهبود مهارت هاى محیط و بسترسازى براى بازى هاى گروهى، بهبود مهارت هاى 
روانى - حرکتى حاصل خواهد شد؛ زیرا این مهارت ها از طریق روانى - حرکتى حاصل خواهد شد؛ زیرا این مهارت ها از طریق 
تجربه، آموزش و یادگیرى به دست مى آید. تمرینات فکرى اى که تجربه، آموزش و یادگیرى به دست مى آید. تمرینات فکرى اى که 
در این بازى ها کودك را به چالش فکرى مى کشاند سبب بهبود در این بازى ها کودك را به چالش فکرى مى کشاند سبب بهبود 

عملکرد وى به ویژه در مقیاس هاى حرکتى مى شود.عملکرد وى به ویژه در مقیاس هاى حرکتى مى شود.
عملکردهاى  حرکتى   - روانى  مهارت هاى  اینکه  دلیل  عملکردهاى به  حرکتى   - روانى  مهارت هاى  اینکه  دلیل  به 
واسطه اى اهمیت دارد، نظام هاى پیچیده و هدفمندى را به وجود واسطه اى اهمیت دارد، نظام هاى پیچیده و هدفمندى را به وجود 
مى آورد که پایه شناخت مى شود. رشد مهارت هاى روانى- حرکتى مى آورد که پایه شناخت مى شود. رشد مهارت هاى روانى- حرکتى 
رشد و تقویت  رشد و تقویت در رشد همه جانبه کودك مؤثر است و احتماالً  در رشد همه جانبه کودك مؤثر است و احتماالً 
نظام هاى روانى- حرکتى در کودکان در سال هاى اولیه زندگى نظام هاى روانى- حرکتى در کودکان در سال هاى اولیه زندگى 
پایه و مقدمه رشد مهارت هاى ادراکى و به ویژه نظام شناختى پایه و مقدمه رشد مهارت هاى ادراکى و به ویژه نظام شناختى 

است. این یافته نیز با مطالعات دیگر همخوانى دارد (است. این یافته نیز با مطالعات دیگر همخوانى دارد (1111).).
حرکتى  برنامه  که  داد  نشان  چندمتغیره  کوواریانس  حرکتى تحلیل  برنامه  که  داد  نشان  چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل 
منتخب در بهبود مهارت سرعت حرکت مؤثر نبوده است. نتایج منتخب در بهبود مهارت سرعت حرکت مؤثر نبوده است. نتایج 

جدول جدول 3. . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره(مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در خرده مقیاس هاى مهارتهاى ادراکى- حرکتى آزمون اوزرتسکىنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره(مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در خرده مقیاس هاى مهارتهاى ادراکى- حرکتى آزمون اوزرتسکى

   متغیر   متغیر

هماهنگى عمومى ایستاهماهنگى عمومى ایستا

توان آمارىتوان آمارىمجذور اتامجذور اتاFpمجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمیانگین و انحراف معیارمیانگین و انحراف معیارشاخصشاخص

3/23131/211211±8/3آزمایشآزمایش
1515/62620/03030/23230/4343

3/36161/532532±8/6کنترلکنترل

هماهنگى عمومى پویاهماهنگى عمومى پویا
3/34242/652652±8/8آزمایشآزمایش

7/18180/01010/0510510/8989
3/38484/118118±8/8کنترلکنترل

هماهنگى دستى پویاهماهنگى دستى پویا
1/33737/455455±7/5آزمایشآزمایش

8/85850/04040/35350/5656
1/27878/653653±7/4کنترلکنترل

3/32222/525525±8/6آزمایشآزمایشسرعت حرکتسرعت حرکت
1616/58580/80/12120/1616

3/27272/657657±8/2کنترلکنترل

حرکات ارادى همزمان- متقارنحرکات ارادى همزمان- متقارن
1/23434/647647±7/4آزمایشآزمایش

7/89890/01010/28280/3737
1/28585/141141±7/4کنترلکنترل

حرکات ارادى ناهمزمان- نامتقارنحرکات ارادى ناهمزمان- نامتقارن
1/33939/455455±7/6آزمایشآزمایش

7/65650/02020/37370/7878
1/39292/652652±7/7کنترلکنترل

نمره کل آزمون ازرتسکىنمره کل آزمون ازرتسکى
9/63636/421421±7979/7آزمایشآزمایش

7/66660/01010/43430/5252
9/59696/194194±7878/7کنترلکنترل

درجه آزادى برابریک است. درجه آزادى برابریک است. 

تأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى پیش از دبستانتأثیر فعالیت هاى بدنى منتخب بر مهارت هاى ادراکى-حرکتى کودکان با ناتوانى هاى یادگیرى عصبى-روان شناختى تحولى پیش از دبستان
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این پژوهش با پژوهش محققان (این پژوهش با پژوهش محققان (2222) همسو نبود. در پژوهش ) همسو نبود. در پژوهش 
افزایش  باعث  موزون  حرکات  انجام  که  رسیدند  نتیجه  این  افزایش به  باعث  موزون  حرکات  انجام  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
تعادل حرکتى و بهبود فعالیت هاى حرکتى مى شود. نتایج باال تعادل حرکتى و بهبود فعالیت هاى حرکتى مى شود. نتایج باال 
نشان مى دهد سرعت حرکت مهارتى است که نیازمند قدرت و نشان مى دهد سرعت حرکت مهارتى است که نیازمند قدرت و 
چابکى فراوانى است و فرد باید عضالتى سالم و کارآمد داشته چابکى فراوانى است و فرد باید عضالتى سالم و کارآمد داشته 
عدم همسویى با این تحقیق بدین علت است که  عدم همسویى با این تحقیق بدین علت است که باشد. احتماالً  باشد. احتماالً 
بهبود این مهارت ها نیازمند داشتن مهارت هاى پایه فراوانى است؛ بهبود این مهارت ها نیازمند داشتن مهارت هاى پایه فراوانى است؛ 
عصبى-عضالنى.  هماهنگى  و  تعادل  راه رفتن،  صحیح  جمله  عصبى-عضالنى. از  هماهنگى  و  تعادل  راه رفتن،  صحیح  جمله  از 
همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره یافته هاى پژوهش همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره یافته هاى پژوهش 
نشان داد برنامه حرکتى اسپارك در بهبود مهارت هایى از جمله نشان داد برنامه حرکتى اسپارك در بهبود مهارت هایى از جمله 
هماهنگى عمومى ایستا، هماهنگى دستى پویا، حرکات ارادى هماهنگى عمومى ایستا، هماهنگى دستى پویا، حرکات ارادى 
هم زمان - متقارن، حرکات ارادى ناهم زمان - نامتقارن مؤثر بوده هم زمان - متقارن، حرکات ارادى ناهم زمان - نامتقارن مؤثر بوده 
ندارد.  همخوانى  ما  پژوهش  با  تحقیقات  از  بعضى  نتایج  ندارد. است.  همخوانى  ما  پژوهش  با  تحقیقات  از  بعضى  نتایج  است. 
حرکات ریتمیک بر بهبود مهارت هاى سرعت حرکت مؤثر بوده حرکات ریتمیک بر بهبود مهارت هاى سرعت حرکت مؤثر بوده 
است، اما تحقیق محققان نشان داد که انجام حرکات ریتمیک و است، اما تحقیق محققان نشان داد که انجام حرکات ریتمیک و 
موزون بر متغیر هماهنگى دستى پویا در کودکان داراى اختالالت موزون بر متغیر هماهنگى دستى پویا در کودکان داراى اختالالت 
یادگیرى تأثیرى ندارد. دهقانى (یادگیرى تأثیرى ندارد. دهقانى (20122012) علت این امر را این  چنین ) علت این امر را این  چنین 
عنوان نمود که کودکان داراى این اختالل در انجام مهارت هاى عنوان نمود که کودکان داراى این اختالل در انجام مهارت هاى 
ظریف حرکتى نقص دارند (ظریف حرکتى نقص دارند (9). براساس یافته هاى تحقیق دیگر، ). براساس یافته هاى تحقیق دیگر، 
نتایج مشابهى با تحقیق ما به دست آمد. آنها بیان نمودند بازى نتایج مشابهى با تحقیق ما به دست آمد. آنها بیان نمودند بازى 
به  عنوان یک عامل خارجى بسیارمفید تأثیر مهمى در کاهش به  عنوان یک عامل خارجى بسیارمفید تأثیر مهمى در کاهش 
دارد.  روان شناختى   - عصبى  کودکان  در  هماهنگى  دارد. اختالالت  روان شناختى   - عصبى  کودکان  در  هماهنگى  اختالالت 
میچاولسکى(میچاولسکى(20132013) علت این امر را در فواید درمانى قوى ورزش ) علت این امر را در فواید درمانى قوى ورزش 
در بهبود و درمان اختالالت هماهنگى عصبى - عضالنى این در بهبود و درمان اختالالت هماهنگى عصبى - عضالنى این 
کودکان بیان نمود (کودکان بیان نمود (1010). نتایج این تحقیق با نتایج دیگر پژوهش ها ). نتایج این تحقیق با نتایج دیگر پژوهش ها 
(2323)، ()، (2424) و () و (2525) همسو بوده است. آنان در پژوهش هاى خود ) همسو بوده است. آنان در پژوهش هاى خود 
بازى درمانى  و  حرکتى   - روانى  فعالیت هاى  انجام  دادند  بازى درمانى نشان  و  حرکتى   - روانى  فعالیت هاى  انجام  دادند  نشان 
باعث بهبود مهارت هاى حرکتى در کودکان خاص مى شود. در باعث بهبود مهارت هاى حرکتى در کودکان خاص مى شود. در 
تبیین این نتایج مى توان چنین گفت که انجام فعالیت هایى مثل تبیین این نتایج مى توان چنین گفت که انجام فعالیت هایى مثل 
استفاده از جعبه لمسى در بهبود مهارت لمس کردن -که مهارت استفاده از جعبه لمسى در بهبود مهارت لمس کردن -که مهارت 
بسیارویژه اى براى کودکان عقب مانده ذهنى نابیناست- بسیارمؤثر بسیارویژه اى براى کودکان عقب مانده ذهنى نابیناست- بسیارمؤثر 
است. همین طور باید به نقش فعالیت هاى بازى گونه مثل ایروبیک است. همین طور باید به نقش فعالیت هاى بازى گونه مثل ایروبیک 
در کاهش اضطراب و تعادل فکرى و روحى این کودکان که باعث در کاهش اضطراب و تعادل فکرى و روحى این کودکان که باعث 
ایجاد زمینه اى براى انجام فعالیت هاى حرکتى به شکل صحیح ایجاد زمینه اى براى انجام فعالیت هاى حرکتى به شکل صحیح 
و بدون استرس مى شود و باعث بهبود مهارت هاى حرکتى آنان و بدون استرس مى شود و باعث بهبود مهارت هاى حرکتى آنان 

مى شود اشاره کرد.مى شود اشاره کرد.
در برنامه حرکتى منتخب، کودك موظف به رعایت الگوهاى در برنامه حرکتى منتخب، کودك موظف به رعایت الگوهاى 
از پیش تعیین شده در فعالیت بدنى است و در صورت تکرار و از پیش تعیین شده در فعالیت بدنى است و در صورت تکرار و 
تمرین، فضا براى بهبود مقیاس هاى حافظه به ویژه حافظه فعال تمرین، فضا براى بهبود مقیاس هاى حافظه به ویژه حافظه فعال 
فراهم مى شود. تکرار یک نظم در یک حرکت منتخب، کودکان فراهم مى شود. تکرار یک نظم در یک حرکت منتخب، کودکان 
افتاد،  خواهد  اتفاقى  چه  نمایند  پیش بینى  تا  مى سازد  قادر  افتاد، را  خواهد  اتفاقى  چه  نمایند  پیش بینى  تا  مى سازد  قادر  را 
به عبارتى با کمک حافظه خویش اجزاى بعدى یک حرکت را به عبارتى با کمک حافظه خویش اجزاى بعدى یک حرکت را 
پیش بینى مى کنند. نگهدارى ریتم برنامه حرکتى منتخب در پیش بینى مى کنند. نگهدارى ریتم برنامه حرکتى منتخب در 
کودکان داراى اختالل یادگیرى سبب تقویت حافظه و کاهش کودکان داراى اختالل یادگیرى سبب تقویت حافظه و کاهش 

یافته هاى  و  نتایج  مى شود.  آن  عملکرد  مقیاس هاى  یافته هاى مشکالت  و  نتایج  مى شود.  آن  عملکرد  مقیاس هاى  مشکالت 
تجربه  و  تمرین  مى دهد  نشان  حاضر  پژوهش  از  تجربه به دست آمده  و  تمرین  مى دهد  نشان  حاضر  پژوهش  از  به دست آمده 
روانى- حرکتى، عاملى مثبت در رشد مهارت هاى حرکتى پایه و روانى- حرکتى، عاملى مثبت در رشد مهارت هاى حرکتى پایه و 
بنیادى کودکان شرکت کننده در گروه آزمایش است. این یافته ها بنیادى کودکان شرکت کننده در گروه آزمایش است. این یافته ها 
برخالف دیدگاه بالیدگى در رشد حرکتى است. به طورخالصه، برخالف دیدگاه بالیدگى در رشد حرکتى است. به طورخالصه، 
این رویکرد بیان مى کند سیستم هاى مختلف (به ویژه سیستم این رویکرد بیان مى کند سیستم هاى مختلف (به ویژه سیستم 
عصبى) رشد حرکتى را کنترل و تعیین مى کند و محیط روى عصبى) رشد حرکتى را کنترل و تعیین مى کند و محیط روى 
مسیر رشدى تأثیر نمى گذارد (مسیر رشدى تأثیر نمى گذارد (27،2627،26). در مقابل، نتایج تحقیق ). در مقابل، نتایج تحقیق 
دیگرى که با آزمایش هایى که بر روى رفلکس راه رفتن نوزادان دیگرى که با آزمایش هایى که بر روى رفلکس راه رفتن نوزادان 
انجام دادند، به این نتیجه رسیدند محیط نیز در فرآیند رشد انجام دادند، به این نتیجه رسیدند محیط نیز در فرآیند رشد 
نقش مهمى دارد (نقش مهمى دارد (2828). نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر که ). نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر که 
تأییدکننده نقش برنامه تمرینى بر رشد کودك است با پژوهش تأییدکننده نقش برنامه تمرینى بر رشد کودك است با پژوهش 
تلن و همکاران همخوانى دارد و با دیدگاه بالیدگى متفاوت است. تلن و همکاران همخوانى دارد و با دیدگاه بالیدگى متفاوت است. 
بنابراین، نتایج به دست آمده با دیدگاه سیستم هاى پویا سازگار بنابراین، نتایج به دست آمده با دیدگاه سیستم هاى پویا سازگار 
است؛ زیرا براساس این دیدگاه عالوه بر وراثت، محیط نیز نقش است؛ زیرا براساس این دیدگاه عالوه بر وراثت، محیط نیز نقش 

مهمى در فرآیند رشد دارد (مهمى در فرآیند رشد دارد (30،2930،29). ). 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
یافته هاى پژوهش نشان داد که الزم است به توانایى ادراکى-یافته هاى پژوهش نشان داد که الزم است به توانایى ادراکى-

تحولى  روان شناختى   - عصبى  ناتوانى هاى  با  کودکان  تحولى حرکتى  روان شناختى   - عصبى  ناتوانى هاى  با  کودکان  حرکتى 
پیش از دبستان با استفاده از برنامه هاى تمرینى منتخب و مفید پیش از دبستان با استفاده از برنامه هاى تمرینى منتخب و مفید 
توجه کرد تا از این طریق به بهبود مهارت هاى حرکتى آنها کمک توجه کرد تا از این طریق به بهبود مهارت هاى حرکتى آنها کمک 
روش هاى  از  بسیارى  از  تمرینى،  روش هاى  از  استفاده  با  روش هاى شود.  از  بسیارى  از  تمرینى،  روش هاى  از  استفاده  با  شود. 
دارویى جلوگیرى مى شود و این کودکان دچار عوارض استفاده دارویى جلوگیرى مى شود و این کودکان دچار عوارض استفاده 

طوالنى مدت از داروها نیز نخواهند شد.طوالنى مدت از داروها نیز نخواهند شد.
مى شود  پیشنهاد  انجام شده  تحقیقات  و  یافته ها  به  توجه  مى شود با  پیشنهاد  انجام شده  تحقیقات  و  یافته ها  به  توجه  با 
کودکان  حرکتى   - ادراکى  مشکالت  ترمیم  و  اصالح  براى  کودکان که  حرکتى   - ادراکى  مشکالت  ترمیم  و  اصالح  براى  که 
داراى اختالالت عصبى - روان شناختى پیش از دبستان، طرح داراى اختالالت عصبى - روان شناختى پیش از دبستان، طرح 
برنامه منتخب حرکتى براساس استانداردهاى ورزشى در تمام برنامه منتخب حرکتى براساس استانداردهاى ورزشى در تمام 
مهدکودك هاى کشور به اجرا درآید و در شروع هر سال تحصیلى مهدکودك هاى کشور به اجرا درآید و در شروع هر سال تحصیلى 
طرح سنجش توانایى اداراکى - حرکتى و شناسایى کودکان داراى طرح سنجش توانایى اداراکى - حرکتى و شناسایى کودکان داراى 
اختالل عصبى - روان شناختى نیز برگزار شود تا این کودکان اختالل عصبى - روان شناختى نیز برگزار شود تا این کودکان 
شناسایى و در همان مراحل ابتدایى درمان گردند. همچنین در شناسایى و در همان مراحل ابتدایى درمان گردند. همچنین در 
قالب دوره هاى ضمن خدمت روش هاى مناسب آموزش کودکان قالب دوره هاى ضمن خدمت روش هاى مناسب آموزش کودکان 
مبتال به این اختالل به معلمان و والدین این دانش آموزان آموزش مبتال به این اختالل به معلمان و والدین این دانش آموزان آموزش 
ادراکى- مهارت هاى  بهبود  براى  تا  شود  داده  رایگان  و  ادراکى-خاص  مهارت هاى  بهبود  براى  تا  شود  داده  رایگان  و  خاص 

حرکتى در این کودکان تالش کنند.حرکتى در این کودکان تالش کنند.
از جمله محدودیت هایى که در انجام این پژوهش وجود داشت از جمله محدودیت هایى که در انجام این پژوهش وجود داشت 
مى توان به عدم استفاده از آزمون پیگیرى دقیق وضعیت افراد در مى توان به عدم استفاده از آزمون پیگیرى دقیق وضعیت افراد در 
معرض مداخالت، محدودیت سنى افراد و استفاده از تنها یک معرض مداخالت، محدودیت سنى افراد و استفاده از تنها یک 

جنس (پسر) اشاره کرد.جنس (پسر) اشاره کرد.
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