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Abstract 

Background & Objective: Approximately 1%–2% of all countries' population consists of individuals with Intellectual Disabilities (IDs); their 

main characteristic is defects in mental abilities. Compared to the healthy population, children with IDs are slow, lethargic, and aimless compared 

to the healthy population. Rehabilitation specialists believe that perceptual–motor training, including Brailletonik Exercise (BE), is appropriate 
and effective for developing essential motor skills and treating these disorders. BE is a new practice that individuals can practice individually or 

in groups at any time and place. BE is based on the coded letters of different languages and alphabets. Besides, it is inspired by the international 

"Braille" script. The present study aimed to evaluate the effects of BE training on perceptual–motor abilities in educable children with IDs. 
Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The study sample was selected from Omid 

special needs primary schools in Aran and Bidgol City, Iran. Thirty educable male students with IDs aged 7 to 10 years (mean±SD age: 8.37±1.19 

y) were enrolled in the study. The inclusion criteria included right–handedness, the unfamiliarity of the subjects with criterion skills, no physical 
problems, no hyperactivity, no audiovisual disorders, no speech disorders, no use of medications, and no history of brain surgery. Furthermore, 

these children's ID was not secondary to such clinical conditions as hydrocephaly, microcephaly, and macrocephaly. Then, these individuals 
were randomly divided into two homogeneous groups matched for chronological age, height, and weight (n=15/group). Lincoln Ozeretsly Test 

(LOT) was used to evaluate perceptual–motor skills at the pretest stage (Sloan, 1950) in both study groups. In the practice phase, for better 

control, the experimental group was composed of 15 subjects set in 3 groups. They were called to the training ground and practiced 3 sessions 
weekly for 8 weeks. Each session started with a 5–minute warm–up, including stretching, kinetic, and jumping movements. Then, BEs were 

performed for 50 minutes. The control group received no intervention. At the posttest, immediately one day after the last training session, all 

study subjects were evaluated by LOT. Statistical analysis was performed using descriptive statistics and Independent Samples t–test, Shapiro–
Wilk test, and Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS. 

Results: The obtained results revealed no significant difference between the study groups in the pretest; however, the experimental group 

performed significantly better than the controls in the posttest, suggesting that BE significantly changed the static balance, dynamic balance, 

coordination, strength, speed of finger movement, and accuracy in the experimental group (p<0.001). 

Conclusion: A BE program can improve the perceptual–motor abilities of children with IDs. 

Keywords: Lincoln–Ozertsky test, Intellectual disability, Brailletonik, Perceptual–Motor skills. 
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  .۰1۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دنفسا برخط انتشار   

حرکتی کودکان با ناتوانی -های ادراکیتونیک بر تواناییثیر یک دوره تمرینات برایأت
 پذیرذهنی/هوشی آموزش

 ۲پارسایی، نسرین 1*مسعود رحمتی آرانی

 سندگانینو حاتیتوض

 سینا، همدان، ایران؛ . کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی1
 . استادیار رفتار حرکتی، گروه مدیریت و رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.۲

 gmail.com18rahmatiarani@ :مسئول ندٔه*رایانامٔه نویس

 1۳۹۹آذر  ۲۲تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۹شهریور  ۲۷تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های ذهنی است. هایی در تواناییها، وجود نقصاصلی آن اند که مشخصٔهها را افراد با ناتوانی ذهنی/هوشی تشکیل دادهبین یک تا دو درصد جمعیت کشور هدف:زمینه و 
 روازاین ؛حرکتی عملکرد ضعیفی دارند-یهای ادراکتوانایی درنتیجه در ؛استهای مناسب بین ادراک و حرکت در طول فرآیند رشد شکل نگرفته همچنین در این افراد ارتباط

 پذیر بود.حرکتی کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی آموزش-های ادراکیتونیک بر تواناییثیر یک دوره تمرینات برایأهدف تحقیق حاضر بررسی ت
امید شهرستان آران و بیدگل  پذیر مدرسٔهاتوانی ذهنی/هوشی آموزشسال با ن 1۰تا۷آموز پسر دانش سی پژوهش را نمونٔه بود.تجربی صورت نیمههطرح تحقیق ب بررسی:روش

نفر(  پانزدهنفر( و تجربی ) پانزدهصورت تصادفی در دو گروه همسان گواه )ها براساس سن تقویمی، قد و وزن، بهسازی آنکه پس از همتا تشکیل دادندواقع در استان اصفهان 
-ها، آزمون لینکلنحرکتی آزمودنی-های ادراکیمنظور ارزیابی توانایی. بهشدای انجام دقیقهشصت هشت هفته و هر هفته سه جلسٔه مدتتونیک بهقرار گرفتند. تمرینات برای

 .صورت گرفتاریانس واز آنالیز کو با استفاده های پژوهش حاضروتحلیل داده. همچنین تجزیهکار رفتبه( 1۹۵۰ اوزرتسکی )اسلون،
داری بهتر از گروه گواه عمل اطور معنگروه تجربی به ،آزمونکه در پسداری بین دو گروه گواه و تجربی وجود نداشت؛ درحالیاآزمون تفاوت معندر پیش ،هایافتهبراساس  ها:یافته
شد عت حرکت انگشتان و دقت در گروه تجربی تغییرات معنادار در تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی، قدرت، سرباعث ایجاد تونیک که تمرینات برایطوریبه ؛کرد

(۰٫۰۰1>p.) 
 حرکتی کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی را بهبود بخشید.-های ادراکیتوان تواناییتونیک میتمرینی برای با طراحی برنامٔه گیری:نتیجه

 ی.حرکت-های ادراکیتواناییتونیک، پذیر، برایاوزرتسکی، ناتوانی ذهنی/هوشی آموزش-آزمون لینکلن ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
 1ها را افراد با ناتوانی ذهنی/هوشیبین یک تا دو درصد جمعیت کشور

افراد طبیعی آهسته،  درمقایسه باطور کلی این افراد به ؛اندتشکیل داده
هدف، بدون توجه، فاقد حس کنجکاوی و هوشیاری، حال، بیند، بیکُ

ندی و کمبود علت کُ .خور هستندباور و گولبدون اراده و مقاومت، زود
ها برای انجام کارهای ارادی، ضعف در کنترل ننیروهای عضالنی آ

(. ناتوانی ذهنی/هوشی یکی از 1اعصاب و عضالت است )
هایی را در کارکردهای مختلف فرد هایی است که محدودیتوانینات

کند و معموالً با تأخیر در رشد حرکتی و ذهنی، عملکرد ایجاد می
های اجتماعی و ارتباطی ضعیف نمایان تحصیلی پایین و مهارت

برای مثال کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی در مدرسه و محیط  ؛شودمی
با همساالن خود از لحاظ اجتماعی، ارتباطی خارج از مدرسه درمقایسه 
، عملکرد ضعیفی هستندهای پایه و اساسی و حرکتی که ازجمله مهارت

های مناسب بین ادراک و حرکت در دارند. همچنین در این افراد ارتباط
درنتیجه  ؛استهای حساس شکل نگرفته ویژه دورهطول فرایند رشد، به

سازی اطالعات که مستلزم یکپارچه  ۲حرکتی-های ادراکیتوانایی در
ویژه است، عملکرد ضعیفی  یگیری برای اجرای عملمحیطی و تصمیم

 (.۲دارند )
کننده در حرکتی از عوامل مهم و تعیین-های ادراکیتوانایی

جانبه انسان است. رشد همه جانبٔههای ورزشی و رشد همهپیشرفت
 های بالقوۀادشدن استعدموجب خودشکوفایی بیشتر و درخشان

ها (. این توانایی۳) شودمیروانی فرد در آینده و بزرگسالی -شناختی
 ؛دگیرمیتأثیر وراثت و محیط قرار های متفاوتی تحتبا نسبت

ویژه در دوران به ۳های حرکتیحال اثر ورزش و آموزش مهارتبااین
یکی از  گرفت. باتوجه به اینکه دوران کودکیتوان نادیده کودکی را نمی

طور های ادراکی بههای مهم زندگی است و در این دوران، تواناییدوره
بهبود  منظوربهریزی صحیح یابد، این دوران به برنامهپیوسته پاالیش می

نکه آ(. همچنین باتوجه به ۴حرکتی نیاز دارد )-های ادراکیعملکرد
ش مناسب انتخاب روش آموز ،(۵شود )گرفته می ها یاداین توانایی

 (.۳رود )شمار مییکی از اصول اساسـی در آموزش این کودکان به
با ناتوانی ذهنی/هوشی بسیار مهم  بدنی و ورزش برای افرادتمرینات 

تنها از نظر ذهنی دارای نقص هستند، بلکه از زیرا این کودکان نه ؛است
ن ارو متخصصازاین ؛(۶نظر جسمی نیز کمبودهایی دارند )

حرکتی را شیوۀ آموزشی مناسب های بخشی، روش آموزش مهارتتوان
های حرکتی پایه و روشی برای درمان این و مؤثر برای توسعٔه مهارت

حرکتی در رشد -های ادراکیتوانایی. (۷اند )اختالالت دانسته
کودکی اولیه  ها در طی دورۀاین توانایی .(۳)مهم است جانبٔه فرد همه

کودکی پایانی و  در طی دورۀپس از پاالیش  و هستند قابل پیشرفت
در سراسر ها ، آنهااین توانایی پاالیش نیز طور نامحسوس ونوجوانی به

عملکرد ضعیف کودکان باتوجه به  .(۸)مانند باقی میسنین بزرگسالی 
( و ازطرفی ۲) شدهی بیانهابا ناتوانی ذهنی/هوشی در توانایی

در زمینٔه  پژوهشزمینه، ضرورت اهمیت محدودبودن تحقیقات در این 
حرکتی طی دوران کودکی در -بدنی بر عملکرد ادراکی ثیر فعالیتأت

                                                      
1. Intellectual Disability 
2. Perceptoul-Motor 

 کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی محسوس است.
در همین راستا، تحقیقات پیشین تأثیر تمرینات منتخب متنوعی را بر 

حرکتی کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی دختر و -های ادراکیتوانایی
ثیر أطور مثال رهبانفرد تبه کرده است؛سر در سنین مختلف بررسی پ

حرکتی کودکان با -های ادراکیبر تواناییرا ی حرکتی ویژه ابرنامه
 کرد. ارزیابیسال شهر تهران  1۳تا1۰پذیر ناتوانی ذهنی/هوشی آموزش

حرکتی ویژه بر تعادل ایستا،  و به این نتایج دست یافت که برنامٔها
حرکتی کودکان -های ادراکیسرعت حرکت و توانایی هماهنگی،

ولی بر تعادل پویا، دقت  رد؛داری دااپذیر تأثیر معنذهنی آموزشتوانکم
(. در تحقیق دیگری، ۳) گذاردمیداری ناو قدرت این کودکان تأثیر معن

حرکات ریتمیک بر  تأثیر یک برنامٔهبه بررسی قاسمی و همکاران 
حرکتی کودکان دختران با ناتوانی ذهنی/هوشی -های ادراکیتوانایی
 ۸۰تا۵۰و ضریب هوشی سال  11٫۹۸با میانگین سنی  پذیرآموزش

حرکتی -های ادراکیها، توانایی. براساس نتایج تحقیق آنپرداختند
وه گر درمقایسه باحرکات ریتمیک  گروه مداخله پس از شرکت در برنامٔه

گواه بهبود یافت. به این صورت که حرکات ریتمیک منتخب موجب 
اما اثر  ؛بهبود حرکات هماهنگی دستی پویا و سرعت حرکت شد

آموزان با ناتوانی دانش یمعناداری بر هماهنگی عمومی ایستا و پویا
تأثیر  با ارزیابی (. همچنین فعال و همکاران۴ذهنی/هوشی نداشت )

های حرکتی درشت ی اسپارک بر بهبود مهارتحرکت جلسه برنامٔه ۲۴
جلسه تمرین  ۲۴ ند،داد پذیر نشانپسران با ناتوانی ذهنی/هوشی آموزش

های دار در متغیراحرکتی اسپارک باعث ایجاد تغییرات معن برنامٔه
تغییرات معناداری روی  اما؛ دشومیتعادل، قدرت و هماهنگی 

وند و (. همچنین آدینه۶) دکنمیمتغیرهای سرعت و چابکی ایجاد ن
های آموزشی روی هفته بازی هشتثیر أت به ارزیابی همکاران

بدنی در پسران با ناتوانی  های حرکتی انتخابی و تناسبمهارت
ها . نتایج تحقیق آنپرداختندساله 1۳تا۸پذیر ذهنی/هوشی آموزش

ابکی چ برثیر معنادار أتدارای های آموزشی هشت هفته بازی ،نشان داد
ثیر معناداری روی أها هیچ تاما این آموزش است؛و تعادل ایستا 

 (.۹) ردالعمل نداهماهنگی و سرعت عکس
کودکان ناتوانی  بارۀبنابراین، محدودیت تحقیقات پیشین در

های بر توانایی را ذهنی/هوشی، الزام به بررسی تأثیر برنامٔه مداخله
از مداخالت ذکرشده،  حرکتی ایجاب کرد. ازآنجاکه هریک-ادراکی

حرکتی کودکان با ناتوانی -های ادراکیتنها برخی از کارکردها و توانایی
، برای ایجاد انگیزه ه استذهنی/هوشی را دستخوش تغییرات مثبت کرد

ای جدید های مداخلهو گستردگی اثر مداخله، نیاز به بررسی تأثیر برنامه
برنامٔه حرکتی های حرکتی رایج، احساس شد. یکی از برنامه

 است. 4تونیکبرای
شکل فردی یا را به توانند آنتونیک ورزش نوینی است که افراد میبرای

و برای هر جنس، گروهی اجرا کنند. این ورزش در هر شرایط زمانی 
سن و شرایط جسمانی قابلیت اجرایی دارد. این ورزش برمبنای حروف 

 «برای»شده از خط گرفتههای مختلف الهام الفبای زبان شدۀکدگذاری
 ، نابینایان با لمس نقاط برجستٔه«برای»المللی است. در خط بین

3. Motor Skills 
4. Brailletonic 
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۳ 

نیک توشده قادر به خواندن حروف الفبا هستند. ورزش برایکدگذاری
 یآن جدول وسیلٔهشده است و به ، الهام گرفته«برای»از شش نقطه خط 

تونیک شود. اگر جدول برایی عمودی طراحی میای مستطیلخانهشش
ها را ها روی آن تمرینبا دست ددر فضا باشد و بخواه فرددرمقابل 
که نقاط یک و چهار در قسمت باال،  د، کافی است تجسم کندانجام ده

نقاط دو و پنج در قسمت وسط و نقاط سه و شش در قسمت پایین 
د و ورزشکار با شوواند نصب تقرار دارد. این صفحه در هر مکانی می

ها های جدول، تمرینسمت و روی خانهها و پاها بهدادن دستحرکت
یعنی با هر دست یا پایی تمرین  ؛جهته استرا انجام دهد. این جدول دو

 (.1۰بود )یک در سمت آن خواهد  ، نقطٔهشودشروع 

 (1۰تونیک )جدول راهنمای ورزش برای .1جدول 
1-۴ ۴-1 
۲-۵ ۵-۲ 
۳-۶ ۶-۳ 

تونیک، تحقیقات در این زمینه بودن برنامٔه تمرینی برایاما باوجود بدیع
بر را تونیک ثیر تمرینات برایأمحدود است. در این زمینه آقاجانی ت

 کردحرکتی کودکان سالم پسر کالس اول بررسی -های ادراکیتوانایی
های بر تواناییرا تونیک ثیر تمرینات برایأ(. همچنین تواناپور ت11)

(. 1۲حرکتی کودکان دختر سالم کالس دوم دبستان سنجید )-ادراکی
های مقیاسخرده تمامیاین تمرینات بر  ،ها نشان دادنتایج تحقیقات آن

وسیلٔه آزمون حرکتی که به-های ادراکیاییجایی توانو جابه ءرل شیتکن
ثیر مثبت أت شده است،( سنجش 1۹۵۰ اوزرتسکی )اسلون،-لینکلن

لذا بررسی این موضوع که آیا کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی  رد؛دا
توانند به اندازۀ کودکان سالم (، می۲حرکتی )-دارای مشکالت ادراکی

 ،مند شوند یا خیرکی قوی، بهرهتونیک دارای ابعاد ادرااز تمرینات برای
زاده و اهمیت خاص خود را نشان داد. همچنین در تحقیق دهقانی

های تونیک بر رشد مهارتهمکاران تأثیر یک دوره تمرینات برای
پذیر بررسی آموزشکودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی   1حرکتی درشت

داری اآزمون تفاوت معندر پیش مشخص کرد،ها . نتایج تحقیق آنشد
که در گروه آزمایش درحالی رد؛بین دو گروه کنترل و آزمایش وجود ندا

د شومیآزمون تفاوت معنادار مشاهده آزمون تا پساز نمرات پیش
این  داد،تونیک نشان ورزش برای تحقیقات پیشین در حوزۀ. (1۳)

در  است توانستهعنوان فعالیت بدنی و در قالب بازی تمرینات به
حرکتی -های ادراکیهای تواناییمقیاسخردهتمامی  پیشرفت و توسعٔه

 همٔه ( و توسعٔه1۲(، کودکان سالم دختر )11کودکان سالم پسر )
های حرکتی درشت کودکان با ناتوانی های مهارتمقیاسخرده

تمرینات  باشد؛ همچنین ( اثر مثبت داشته1۳ذهنی/هوشی )
در خانه  کمتر مثالا  زمان و شرایط و مکانی و با هزینٔه تونیک در هربرای

محققان بر آن شدند تا  رو؛ ازاین(1۰است ) ییو با کمک والدین اجرا
-های ادراکیتونیک را بر تواناییتأثیر یک دوره تمرینات منتخب برای

 1۰تا ۷پذیر آموزان پسر با ناتوانی ذهنی/هوشی آموزشحرکتی دانش
 .کنندسال مطالعه 

 بررسیروش 2
صورت میدانی با دو گروه تجربی بود که بهپژوهش حاضر از نوع نیمه

 آزمون( انجامپس ،آزمون، تمرین)تجربی و گواه( طی سه مرحله )پیش
استثنایی امید  آموزان دبستانآماری تحقیق را تمامی دانش . جامعٔهشد

نفر  سیشهرستان آران و بیدگل واقع در استان اصفهان تشکیل دادند. 
                                                      

1. Gross Motor Skills 

ساله )با 1۰تا۷پذیر آموزان پسر با ناتوانی ذهنی/هوشی آموزشاز دانش
سال  ۸٫۳۷±1٫1۹( مقطع دبستان با میانگین سنی ۷۰تا۵۰هوشی   ٔبهره

نفر تا پایان تحقیق باقی ماندند. معیارهای  سیه تمامی تعیین شدند ک
ها با آزمودنی نبودنبودن، آشنادستشامل راست به پژوهش ورود

اختالل  نداشتنفعالی، داشتن مشکل جسمانی و بیشنمهارت مالک، 
از داروهای  نکردناختالل تکلم، استفاده نداشتنبینایی و شنوایی، 

ذهنی  توانیمغز بود. همچنین کمجراحی  سابقٔه نداشتنخاص و 
از عالئم کلینیکی مانند هیدروسفالی، میکروسفالی و کودکان ناشی

ماکروسفالی نبود. سپس این افراد براساس سن تقویمی، قد و وزن 
 پانزدهنفر گروه تجربی و  پانزدهصورت تصادفی در دو گروه همگن )به

آزمون با استفاده از پیش نفر گروه گواه( سازماندهی شدند. در مرحلٔه
-های ادراکی(، توانایی1۹۵۰ اوزرتسکی )اسلون،-آزمون لینکلن

های هر دو گروه ارزیابی شد. سپس در مرحلٔه تمرین، حرکتی آزمودنی
نفر  پانزدههای گروه تجربی، منظور کنترل بیشتر محقق روی آزمودنیبه

نفری( وه سهنفری )پنج گرهای سههای این گروه در قالب گروهآزمودنی
خوانده  جلسه به محل تمرینات فرا سههفته و هر هفته  هشتمدت به

مدت پنج دقیقه شدند و به فعالیت پرداختند. در هر جلسه ابتدا به
کردن عمومی بدن شامل حرکات کششی، جنبشی و جهشی حرکات گرم

صورت تونیک دقیقه تمرینات برای پنجاهمدت اجرا شد. سپس به
تمرین برگرفته از  یازدهتونیک اجراشده، شامل ت برای. تمریناگرفت
اختصار بیان ( که در ادامه به1۰مویدی بود ) نوشتٔه تونیکبرایکتاب 

های سمت سبدهای کوچک پالستیکی بهپرتاب توپ .1شده است: 
 .۳ ؛تونیکهای برایهای هندبال در سبدقراردادن توپ .۲ ؛تونیکبرای

 .۴ ؛کیتونهای برایسمت سبدپرتاب آن به کرن توپ کاغذی ودرست
زدن پریدن و دست .۵ ؛تونیکهای رنگی در سبد برایدادن کارتقرار

دریافت توپ و پرتاب  .۶ ؛شده روی دیوارتونیک نصببه جدول برای
کردن لیلی .۷ ؛شده روی دیوارتونیک نصبسمت جدول برایآن به

پا به روی پای دیگر روی  پریدن از یک .۸ ؛تونیکروی جدول برای
پا با چشم باز روی جدول پرش جفت .۹ ؛تونیکبرای لجدو
 ؛تونیکپا با چشم بسته روی جدول برایپرش جفت .1۰ ؛تونیکبرای
سمت کارتن تونیک و پرتاب آن بههای برایبرداشتن توپ از سبد .11

مدت پنج تمرین، به یازده. بعد از اجرای این ایبا عبور از میلٔه دایره
های . در این مرحله، آزمودنیشد کردن انجامدقیقه حرکات کششی سرد
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۴ 

گونه خود مشغول بودند و هیچ های عادی و روزمرۀگروه گواه به فعالیت
یید أت منظوربهای را انجام ندادند. الزم به ذکر است شدهتمرین طراحی

علم رفتار یید متخصصان أو بررسی روایی محتوایی پروتکل تمرینی، ت
حرکتی گرفته شد و تمرینات زیر نظر مربی کودکان با ناتوانی 

 .انجام گرفتذهنی/هوشی 
آزمون، بالفاصله یک روز بعد از اتمام آخرین پس درنهایت در مرحلٔه

طور بههای گروه تجربی و گروه گواه جلسٔه تمرینی، تمامی آزمودنی
( 1۹۵۰ لون،اوزرتسکی )اس-مجدد با استفاده از آزمون لینکلن

رعایت مالحظات اخالقی در  منظوربهشدند. الزم به ذکر است  ارزیابی
پرورش شهرستان آران و واجرای این پژوهش، در ابتدا از ادارۀ آموزش

سپس پیش از اجرای طرح،  صورت گرفت.اخذ مجوز الزم  ،بیدگل
ها تحقیقی توسط والدین آن نامٔه شرکت فرزندان در پروژۀرضایت

 ل و به محقق تحویل داده شد.تکمی
آزمون و ها در پیشدر این تحقیق برای ارزیابی وضعیت آزمودنی

 1اوزرتسکی-حرکتی لینکلن-های ادراکیآزمون توانایی ،آزمونپس
نام مقیاس توانایی به آزمون دیگری  ٔشده. این آزمون، تعدیلکار رفتبه

ی روسی در که توسط اوزرتسکاست   ۲اوزرتسکی-حرکتی برونینکز
سال طراحی شد. درنهایت،  1۶تا۴برای سطوح سنی  نوزدهاواخر قرن 

بعد از  1۹۵۰اوزرتسکی در سال -مقیاس توانایی حرکتی برونینکز
ماده از مقیاس  ۴۹تحقیقات توسط اسلون و با حذف  ای ازانجام رشته

های ماده باقی ماند و به آزمون ۳۶و مقیاسی مرکب از  شداولیه بازبینی 
. این شدزرتسکی معروف وا-حرکتی لینکلن-های ادراکیتوانایی

سال  1۴٫۵تا۵٫۵شود و برای سنین طور انفرادی اجرا میهآزمون ب
های زیرمقیاس شامل زیرمقیاس ششمناسب است. این آزمون دارای 

ا ا۳تعادل ایست ، سرعت حرکت 6، قدرت5، هماهنگی4، تعادل پوی
ماده است. در این آزمون هشت ماده تعادل  ۳۶و  ۸و دقت ۷انگشتان

ایستا، دو ماده تعادل پویا، سیزده ماده هماهنگی، دو ماده قدرت، هشت 
سنجد. هریک از ماده سرعت حرکت انگشتان و سه ماده دقت را می

 ۀ(. نحو1۴شود )گذاری میهای آزمون از صفر تا سه نمرهماده
گیرد. های مختلف انجام میشکلهای مختلف آزمون بهگذاری مادهنمره

ها ها، این مادهشود. آزمودنیبار انجام میهای آزمون تنها یکبرخی ماده
که بتواند ماده توانند. آزمودنی درصورتیتوانند انجام دهند یا نمیرا یا می

امتیاز صفر خواهد کند جرا را ا آننتواند  اگرو  ۳را انجام دهد امتیاز 
یعنی  ۶ یعنی لمس بینی با انگشت یا مادۀ ۴ طور مثال مادۀبه ؛گرفت

بار است. ضربات موزون پاها و انگشتان تنها دارای تعداد تکرار یک
و در صورت  ۳ اول نمرۀ آزمودنی در صورت موفقیت در مرتبٔه

های این صفر خواهد گرفت. برخی ماده اول نمرۀ در مرتبٔه نشدنموفق
یعنی ایستادن روی یک  ۳ طور مثال مادۀبه ؛شودبار تکرار می دوآزمون 

امتیاز  اجرا کندکه آزمودنی بتواند برای بار اول این ماده را پا. درصورتی
. اگر گیردمی ۲را انجام دهد امتیاز  آنبرای بار دوم بتواند  اگرو  ۳

مربوط را انجام دهد امتیاز صفر به او  تکرار، مادۀ دو آزمودنی نتواند در
بار تکرار  سههای این آزمون تعلق خواهد گرفت. همچنین برخی ماده

ها. کردن متناوب دستیعنی باز و بسته 1۰ طور مثال مادۀبه ؛شودمی
که آزمودنی بتواند برای بار اول این ماده را انجام دهد امتیاز درصورتی

که بتواند و درصورتی ۲امتیاز جرا کند را ا آنواند برای بار دوم بت اگر، ۳
خواهد گرفت. اگر آزمودنی  1 برای بار سوم ماده را انجام دهد نمرۀ

مربوط را انجام دهد امتیاز صفر به او تعلق  تکرار، مادۀ سهنتواند در 
شود که حداکثر نمرات نمرات باهم جمع می . در پایان همٔهگیردمی

 شده برای تمامی گسترۀی کلی آزمون یادی(. ضریب پایا۳) است 1۵۹
این آزمون  (.1۵) است درصد۹۷و برای دختران  درصد۹۶سنی پسران 

حرکتی کودکان با ناتوانی -های ادراکیبرای سنجش توانایی
و قاسمی و  (۳های متعدد مانند رهبانفرد )ذهنی/هوشی در پژوهش

سنجی آزمون برای روایی ،به ذکر است ( استفاده شد. الزم۴همکاران )
( 1۶پور )کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی در داخل کشور توسط قاسم

گروهی ی درونیو ضریب پایا ۰٫۸۳ی آن یارزیابی شد که ضریب پایا
 .دست آمدبه ۰٫۸۳آن 
های پژوهش حاضر، از آمار توصیفی شامل تحلیل دادهومنظور تجزیهبه

آمار استنباطی شامل آزمون  از استاندارد و همچنینمیانگین و انحراف 
 SPSSافزار نرم دراریانس ومستقل، آزمون شاپیروویلک و آنالیز کو تی

 د.شاستفاده  ۰٫۰۵سطح معناداری  با ۲۶ورژن 

 هایافته ۳
های شناختی مانند سن، قد و وزن گروهاطالعات جمعیت ۲در جدول 

میانگین  ،۲نتایج جدول ه باتوجه بشده است.  هگواه و تجربی آورد
تفاوت آماری معناداری  شدههای مطالعهسن، قد و وزن بین گروه

یید أت بهشده ها براساس متغیرهای بررسیبودن گروهپس همگن ؛نداشت
 .رسید

 هاشناختی آزمودنیبررسی مشخصات جمعیت .۲جدول 

 تعداد 
 وزن )کیلوگرم( متر(قد )سانتی سن )سال(

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 ۳٫۹۰۷ ۲۸٫۷۷ ۴٫۲۰۷ 1۳۲٫۴۷ 1٫1۸۷ ۸٫۴۷ 1۵ گروه گواه

 ۳٫۳۵۷ ۲۹٫۵۳ ۴٫۴1۴ 1۳۲٫۲۰ 1٫۲۲۳ ۸٫۲۷ 1۵ گروه تجربی
 p  ۰٫۹۶۶ ۰٫۶۵۳ ۰٫۴۲1مقدار 

                                                      
1. Test abilities Perceptual-motor Lincoln - Ozertsk 
2.  Bruininks – Oseretsky Test For Motor Proficiency = BOTMP 
3. Static balance 
4. Dynamic balance 

5. Coordination 
6. Strength 
7. Finger movement speed 
8. Accuarcy 
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۵ 

ها، از آزمون شاپیروویلک استفاده بودن توزیع دادهبرای بررسی نرمال
صورت نرمال هها بدر تمامی متغیرها، توزیع داده ،د. نتایج نشان دادش

تحلیل واریانس برای تجزیهو(. همچنین آنالیز کوp>۰٫۰۵) است
 .کار رفتبهها داده

های های تواناییمقیاسخرده تمامیاطالعات مربوط به  ۳در جدول 
های گروه گواه و گروه تجربی طی مراحل حرکتی آزمودنی-اکیادر

 آزمون نشان داده شده است.آزمون و پسپیش

)برحسب امتیاز  تفکیک دو گروه گواه و تجربیهای آن بهمقیاسحرکتی و خرده-های ادراکیهای توصیفی تواناییشاخص .۳ جدول
 اوزرتسکی(-نشده در آزمون لینکلکسب

  متغیرها
 گروه تجربی گروه گواه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 تعادل ایستا
 ۲٫1۲ ۶٫۴۷ ۰٫۴۶ ۳٫۶۷ آزمونپیش
 ۲٫1۰ ۲۸٫۶۰ ۰٫۵۲ ۳٫۳۳ آزمونپس

 تعادل پویا
 ۰٫۹1 ۰٫۵۳ ۰٫۸۲۸ ۰٫۴۰ آزمونپیش
 ۰٫1۷ ۲۶٫۲۷ ۰٫۲۷ ۸٫۷۳ آزمونپس

 هماهنگی
 ۲٫۴۴ 1۲٫۲۰ ۳٫۴۶ 1۳٫۰۰ آزمونپیش
 ۲٫۳۰ ۳۴٫۸۰ ۲٫۳1 1۶٫۰۰ آزمونپس

 قدرت
 ۰٫۲۴ ۰٫۸۰ ۰٫۳1 ۰٫۸۰ آزمونپیش
 1٫1۳ ۴٫۸۷ ۰٫۴۷ ۰٫۸۰ آزمونپس

 سرعت حرکت انگشتان
 1٫1۲ ۷٫۳۳ ۲٫۸۵ ۸٫۲۰ آزمونپیش
 1٫۲۲ ۲۸٫1۳ 1٫۶۸ 11٫۲۰ آزمونپس

 دقت
 ۲٫۰۶ ۳٫۶۷ 1٫۸۷ ۳٫۹۳ آزمونپیش
 1٫۶۳ 1۳٫۴۰ 1٫۰۷ ۸٫۶۷ آزمونپس

 حرکتی-ادراکی هایتوانایی
 ۴٫۷۸ ۳1٫۰۰ ۴٫۵۳ ۳۰٫۰۰ آزمونپیش
 11٫۸۳ 1۳۶٫۰۶ ۳٫۲۸ ۴۸٫۷۳ آزمونپس

اریانس برای بررسی وتحلیل آنالیز کوو، نتایج تجزیه۴جدول در 
مون زآدر پس شدههای مطالعهداری اختالف میانگین متغیرامعن

 .شودمشاهده میپژوهش 

 مونزآدر پس شدههای مطالعهداری اختالف میانگین متغیرااریانس برای بررسی معنونتایج آنالیز کو .۴جدول 
 ضریب اتا pمقدار  F مقدار منبع اثر متغیرها

 تعادل ایستا
 ۰٫۴۰۲ <۰٫۰۰1 1۸٫1۳ آزمونپیش

 ۰٫۹1۴ <۰٫۰۰1 ۲۸۶٫۷۶ گروه

 تعادل پویا
 ۰٫1۶۹ ۰٫۰۲۷ ۵٫۴۸ آزمونپیش

 ۰٫۷۹۶ <۰٫۰۰1 1۰۵٫۶۳ گروه

 هماهنگی
 ۰٫۳۴۸ <۰٫۰۰1 1۴٫۴1 آزمونپیش

 ۰٫۸۵۸ <۰٫۰۰1 1۶۲٫۸۳ گروه

 قدرت
 ۰٫۳۵۲ <۰٫۰۰1 1۴٫۶۵ آزمونپیش

 ۰٫۶۹۰ <۰٫۰۰1 ۵۹٫۹۸ گروه

 انگشتان سرعت حرکت
 ۰٫۲۰۵ ۰٫۰1۴ ۶٫۹۵ آزمونپیش

 ۰٫۸1۷ <۰٫۰۰1 1۲۰٫۷۵ گروه

 دقت
 ۰٫1۴۶ <۰٫۰۴ ۴٫۶۳ آزمونپیش

 ۰٫۳۸۸ <۰٫۰۰1 1۷٫11 گروه

 حرکتی-های ادراکیتوانایی
 ۰٫۴۶1 <۰٫۰۰1 ۲۳٫1۲ آزمونپیش

 ۰٫۹۴1 <۰٫۰۰1 ۴۲۹٫۰۹ گروه

لحاظ آماری و ها بهبررسی معناداری تفاوت منظوربه، ۴برطبق جدول 
. اریانس انجام پذیرفتوآزمون، آنالیز کوپیشبا هدف حذف اثر 

تونیک باعث ایجاد بر تمرینات براید که مداخالت مبتنیشمالحظه 
آزمون بین گروه آزمایش و تعادل ایستا در پس تفاوت معنادار در نمرۀ

ثیر در أ(. میزان تp، ۲۸۶٫۷۶۳=F<۰٫۰۰1گروه گواه شده است )
آزمون مربوط درصد از واریانس پس۹1یعنی  ؛بود ۰٫۹1۴تعادل ایستا 

 که شد شاهدهشود. همچنین متونیک میبه مداخالت تمرینات برای
 در نمرۀ یتفاوت معنادار ،تونیکبر تمرینات برایمداخالت مبتنی
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۶ 

است ایجاد کرده آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه تعادل پویا در پس
(۰٫۰۰1>p ،1۰۵٫۶۳۸=Fمیزان ت .)۰٫۷۹۶ر در تعادل پویا ثیأ 
آزمون، مربوط به درصد از واریانس پس۷۹یعنی  دست آمد؛هب

مداخالت  مشخص شد،شود. تونیک میمداخالت تمرینات برای
 تونیک باعث ایجاد تفاوت معنادار در نمرۀبر تمرینات برایمبتنی

آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه شده است هماهنگی در پس
(۰٫۰۰1>p ،1۶۲٫۸۳۷=Fمیزان ت .)؛بود ۰٫۸۵۸ثیر در هماهنگی أ 

آزمون، مربوط به مداخالت تمرینات درصد از واریانس پس۸۵یعنی 
بر تمرینات مداخالت مبتنی که . مالحظه شداستتونیک برای
آزمون بین گروه قدرت در پس در نمرۀ یتفاوت معنادار ،تونیکبرای

(. p ،۵۹٫۹۸۴=F<۰٫۰۰1است ) ایجاد کردهآزمایش و گروه گواه 
درصد از واریانس ۶۹یعنی  ؛بود ۰٫۶۹۰ثیر در قدرت أمیزان ت

مشاهده شود. تونیک میآزمون، مربوط به مداخالت تمرینات برایپس
ایجاد تفاوت  سببتونیک بر تمرینات برایکه مداخالت مبتنی شد

آزمون بین گروه آزمایش سرعت حرکت انگشتان در پس معنادار در نمرۀ
ثیر در أ(. میزان تp ،1۲۰٫۷۵۸=F<۰٫۰۰1گواه شده است ) گروه و

درصد از ۸1یعنی  دست آمد؛هب ۰٫۸1۷سرعت حرکت انگشتان 
. استتونیک آزمون، مربوط به مداخالت تمرینات برایواریانس پس

تونیک باعث ایجاد بر تمرینات برایمداخالت مبتنی ،شدمشخص 
زمون بین گروه آزمایش و گروه آدقت در پس تفاوت معنادار در نمرۀ

ثیر در دقت أ(. میزان تp ،1۷٫11۲=F<۰٫۰۰1گواه شده است )
آزمون، مربوط به مداخالت درصد از واریانس پس۳۸یعنی  ؛بود ۰٫۳۸۸

بر مداخالت مبتنی ،دششود. همچنین مالحظه تونیک میتمرینات برای
-ای ادراکیهتوانایی در نمرۀ یتونیک تفاوت معنادارتمرینات برای
است  ایجاد کردهآزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه حرکتی در پس

(۰٫۰۰1>p ،۴۴۲۹٫۰۹=Fمیزان ت .)های ادراکیثیر در تواناییأ-
آزمون، مربوط به درصد از واریانس پس۹۴یعنی  ؛بود ۰٫۹۴1حرکتی 

 شود.تونیک میمداخالت تمرینات برای

 بحث 4
که  هستندخیر در رشد حرکتی أدچار تهوشی /افراد با ناتوانی ذهنی

ثیر دارد. ازآنجاکه أحرکتی ت-های ادراکیخود بر توانایی نوبٔهبه
تأثیر وراثت و های متفاوتی تحتحرکتی با نسبت-های ادراکیتوانایی

یکی از عوامل محیطی مهم در رشد این  (،۵) گیردمیمحیط قرار 
های فعال برای محیط های یادگیری وبودن فرصتها، فراهمتوانایی

ویژه های حساس رشدی، بهکسب تجربیات ادراکی و حرکتی در دوره
(. باتوجه به این موضوع، پژوهش حاضر با ۲دوران کودکی است )

دن آورتوان با فراهمهدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت که آیا می
ار را رشد بهنج  ٔ ، زمینهتونیکشرایطی خاص مانند انجام تمرینات برای

گروه تجربی  ،های تحقیق حاضر نشان دادیافته .کردمهیا ها برای آن
گروه گواه در همٔه  درمقایسه باهای تمرینی بعد از انجام برنامه

حرکتی شامل تعادل ایستا، -های ادراکیهای تواناییمقیاسخرده
تعادل پویا، هماهنگی، قدرت، سرعت حرکات انگشتان و دقت بهتر 

 .کرده استعمل 
های درگیر در تعادل )تعادل ایستا و تعادل پویا(، اطالعات مزاز مکانی

که نقش مهمی در کنترل پاسچر و ایجاد تعادل  استسیستم بینایی 

دارد. سیستم بینایی ازطریق شناسایی موقعیت و حرکت سر و بدن 
های مناسبی را برای سیستم عصبی مرکزی نسبت به محیط اطراف، داده

آورد. این مییص وضعیت بدن و گواه پاسچر فراهم تشخ منظورهب
وسیلٔه اشیاء و محیط اطراف و تعیین وضعیت سر نسبت به سیستم به

و نوسانات پاسچری را  شودمیها، باعث ایجاد ثبات در سر و بدن آن
تونیک (. ازآنجاکه برای اجرای تمرینات برای1۷) دهدمیکاهش 

تونیک، اطالعات اول برایشده روی جدمنظور درک اعداد درجبه
برای  الزمنظر رسید که اطالعات بینایی ، بهنیاز استسیستم بینایی 

اجرای این تمرینات، در ایجاد ثبات در سر و بدن و درنتیجه در کاهش 
هوشی /نوسانات پاسچری و بهبود تعادل کودکان با ناتوانی ذهنی

تمرینات تعادلی سبب  ،گذار است. همچنین ازآنجاکه اثبات شدثیرأت
عضالنی بهبود عملکرد سیستم حس عمقی و افزایش هماهنگی عصبی

تونیک در این رسد که تمرینات تعادلی برایمینظر به (،1۵) شودمی
های سیستم ( سبب تحریک گیرنده1۰، ۹، ۸، ۷های پژوهش )تمرین

های وتری گلژی، های عضالنی، اندامعمقی شامل دوکحسی
درنتیجه در بهبود  شود؛میهای پوستی ی مفصلی و گیرندههاگیرنده

لذا در  ؛ثر بوده استؤتعادل ایستای کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی م
ن بود که تمرینات آآزمون تعادل ایستا و تعادل پویا، نتایج بیانگر خرده

تغییرات معناداری روی  است در این پژوهش توانسته شدهاستفاده
عادل پویای گروه تجربی ایجاد کند. نتایج این بررسی تعادل ایستا و ت
 (.1۸) ردهای نوربخش و رضوانی اصل همخوانی دابا نتایج پژوهش

های دبستانی هفته بازی دهدر تحقیق نوربخش و رضوانی اصل، 
در شد. صورت انفرادی، گروهی و امدادی با چشمان بسته انجام به

صورت با چشمان بسته  (1۰ن یکی از تمرینات )تمری نیزتحقیق حاضر 
رسد تمریناتی که در هر دو تحقیق با چشمان مینظر به روگرفت؛ ازاین

های بینایی و تقویت از گیرنده نکردند سبب استفادهشبسته اجرا 
که در پیشرفت تعادل ایستا و تعادل  شودمیعمقی های حسیگیرنده

 ر بوده است.ؤثهای هر دو پژوهش مپویای آزمودنی
حرکتی و  ز عوامل اثرگذار بر هماهنگی، ظرافت و دقت حواس، تجربٔها

است. حس حرکت ازطریق  حرکتی-های زیستسطح پیشرفت توانایی
تر، تر، دقیقو به توانایی اجرای هماهنگ یابدمیتمرینات منظم بهبود 

(. باتوجه به اینکه در 1۹شود )ها منجر میتر مهارتتر و سریعکارآمد
صورت منظم هفته و به هشتتونیک طی تمرینات برای ضرحا پژوهش

حواس مختلفی چون بینایی و  ،د و در انجام این تمریناتشاجرا 
رسد مینظر ، بهکار رفتبهشنوایی در رابطه با ایجاد حرکات مختلف 

در  را با بهبود حس حرکت، میزان هماهنگی استاین تمرینات توانسته 
بین کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی بهبود بخشد. همچنین فرآیندی که 

دهد، های جدید قرار میها و موقعیتفرد را پیوسته درمعرض محیط
سازد و هماهنگی خوب را تسهیل می کندمیتر حرکتی را زیاد تجربٔه

های گروه تجربی این پژوهش آزمودنی توان گفت،میبنابراین  ؛(1۹)
کردند، شده شرکت های بدنی طراحیورت منظم در فعالیتصکه به

افراد گروه گواه با افزایش تجارب حرکتی خود  درمقایسه باند اهتوانست
از هماهنگی بیشتری برخوردار شوند. ازطرفی سطح پیشرفت 

حرکتی دیگر، نظیر سرعت، قدرت، استقامت و -های زیستتوانایی
های (. ازآنجاکه فاکتور1۹گذارد )میپذیری بر هماهنگی اثر انعطاف
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۷ 

بود  حاضر شده در پژوهشگیریمقیاس اندازهسرعت و قدرت دو خرده
ه جلسه تمرین بهبود یافت ۲۴این دو فاکتور بعد از  ،و نتایج نشان داد

رسد یکی دیگر از دالیل افزایش هماهنگی در این مینظر ، بهاست
مقیاس سرعت و قدرت پژوهش، ایجاد تغییرات معنادار در دو خرده

ن بود که تمرینات آآزمون هماهنگی، نتایج بیانگر لذا در خرده ؛باشد
تغییرات معناداری روی  است در این پژوهش توانسته شدهاستفاده

 پژوهشهای یافتههماهنگی گروه تجربی ایجاد کند. این نتایج با 
ران (. در تحقیق قاسمی و همکا۴) ردقاسمی و همکاران همخوانی ندا

 پژوهششده در نبودن برنامٔه حرکات ریتمیک استفادهاثربخشدربارۀ 
در برنامٔه  یان کرد،بتوان میها برای ارتقای سطح عملکرد هماهنگی آن

ها که در آن کار رفتبهمجموع حرکات ریتمیکی  ،هاشدۀ آنطراحی
احتمال زیاد اگر . بهردجایی وجود داعناصری از تعادل و جابه

تری از حرکات گسترده حرکتی دیگری با دامنٔه-های ادراکیبرنامه
در دیگر  را توان انتظار بهبودمیود هماهنگی استفاده ش و دستکاری

 داشت. حرکتی ازجمله هماهنگی-های ادراکیابعاد توانایی
قدرت به عوامل متعددی همچون سطح مقطع عضالنی، طول عضله 

 ایتنش تولیدی توسط عضلهحرکتی بستگی دارد.  و ترکیب واحدهای
. همچنین مرتبط استطور مستقیم با سطح مقطع عضالنی خاص به

تبع آن عضله، نقش مؤثری در هاندازۀ کشیدگی تارهای عضالنی و ب
رو ازاین ؛کندمقدار نیروی تولیدشده در هنگام انقباض عضالنی ایفا می

باشد، که عضله در زمان انقباض در حالت کشش و کشیدگی درصورتی
(. ازآنجاکه تمرینات ۲۰شود )نیروی بیشتری توسط عضله تولید می

 ،۷ ،۵های شده در این پژوهش )شامل تمرینپرشی و جهشی طراحی
بدن  تنٔه( در حالت کشش و کشیدگی عضالت باالتنه و پایین1۰ ،۹ ،۸

با افزایش میزان  ه استاین تمرینات توانست که توان گفتاجرا شد، می
ثری در افزایش قدرت ؤهای عضالنی، نقش مزان کشیدگی تارتنش و می

پذیر داشته باشد. ازطرفی کودکان با ناتوانی ذهنی/هوشی آموزش
های عملکردی خود قابلیت دلیل ساختار ویژگیتارهای تندانقباض به

تارهای کندانقباض دارند  درمقایسه باتری را تر و قویانقباضی سریع
شده در این پژوهش تونیک طراحیرینات برایرسید تمنظر (. به۲۰)

با تحریک واحدهای حرکتی فعال )از نوع تندانقباض(  استتوانسته 
آزمون لذا در خرده ؛ثری در افزایش قدرت عضالنی داشته باشدؤنقش م

 تونیک توانستهشده برایقدرت، نتایج نشان داد که تمرینات طراحی
تجربی ایجاد کند. این نتایج  تغییرات معناداری روی قدرت گروه است

باتوجه به مشابه  (.۳رهبانفرد همخوانی ندارد ) پژوهش هاییافتهبا 
حاضر که در هر  پژوهشرهبانفرد و  های مطالعٔهجنس آزمودنی نبود

زمان توان دلیل این مغایرت را به مدتها پسر بودند، میدو، آزمودنی
های چراکه آزمودنی حرکت در دو پژوهش ربط داد؛ تمرین برنامٔه

حرکتی  رهبانفرد، برنامٔه پژوهشهای حاضر، دو برابر آزمودنی مطالعٔه
درنتیجه در ایجاد قدرت بیشتر در  ؛جلسه( ۲۴را اجرا کردند )

 های تحقیق حاضر نقش بسزایی داشته است.آزمودنی
باتوجه به  ،توان بیان داشتدر رابطه با سرعت حرکت انگشتان می

تواند های حرکتی میختلف یادگیری، تمرین و فرصتهای مدیدگاه
و در افزایش  ودهای عصبی ارتباطی شگیری و افزایش مسیرباعث شکل

های عصبی جانبی های عصبی و شاخهدارشدن سلولسرعت میلین

شود، تأثیر های عصبی میها( که خود موجب تسریع پیام)دندریت
های تمرینی و حرکتی بیشتر این فرصت هداشته باشد. هرچ چشمگیری

شود تر میهای عصبی جانبی، بیشتر و کاملتر باشد، واسطهو متنوع
دهی عضالنی (. این توجیه شاید عاملی برای افزایش سرعت پاسخ11)

های مختلف و درنتیجه بهبود سرعت حرکت انگشتان و عصبی گیرنده
آزمون لذا در خرده ؛تونیک باشددر اثر هشت هفته تمرینات برای

 شدهن بود که تمرینات استفادهآسرعت حرکت انگشتان، نتایج بیانگر 
تغییرات معناداری روی این  استتوانسته  پژوهش حاضردر 

 هاییافتهمقیاس گروه تجربی ایجاد کند. نتایج این بررسی با خرده
(. عماراتی و همکاران 1۵تحقیق عماراتی و همکاران همخوانی دارد )

روی سرعت  را های دبستانیثیرگذاری بازیأخود دلیل ت پژوهش در
 که در برنامٔه نددکرگونه توجیه سال این ۹تا۸حرکت انگشتان دختران 

های متفاوت و از امل دریافت و پرتاب توپ با سرعتوها عتمرینی آن
های جهات مختلف و توانایی تغییر مسیر دادن سریع در تمام قسمت

 عواملشود که این تنه مشاهده میقسمت باالخصوص در بدن به
توانست در بهبود سرعت حرکت انگشتان نقش بسیار مهمی ایفا کند. 

همین اصول تمرینی  نیزپژوهش حاضر  ۶و  ۳ هایتمریندر ازآنجاکه 
نقش بسیار  است رسد این تمرین توانستهمیقرار گرفت، به نظر  مدنظر

 اشته باشد.مهمی در بهبود سرعت حرکت انگشتان د
شدۀ آزمون دقت، نتایج نشان داد که تمرینات طراحیدر خرده

تغییرات معناداری روی دقت گروه تجربی  است تونیک توانستهبرای
بودن توان در اصل اختصاصیگذاری را میثیرأایجاد کند. دلیل این ت

-برای رشد کودکان در این جنبه از رشد ادراکی زیراکرد؛  بیانتمرین 
حرکتی مناسب که با  ها را در تمرینات ویژه در برنامٔهآن دبای حرکتی

نظر لذا به ؛(1۵ریزی شده باشد، شرکت داد )تأکید بر این امر برنامه
که  (11 ،۴، ۳، 1شامل تمرینات )تونیک رسید تمرینات برای

این  است توانسته ،صورت اختصاصی برای بهبود دقت طراحی شدبه
حرکتی را افزایش دهد. نتایج این بررسی -ادراکیمقیاس توانایی خرده

( همخوانی 1۲پور )( و توانا11های آقاجانی )پژوهش هاییافتهبا 
. شاید از دالیل همخوانی نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات رددا

شده در این سه تحقیق پور شکل و نوع تمرینات انجامآقاجانی و توانا
 رای بهبود دقت طراحی شدند.صورت اختصاصی بباشد که به

تونیک تأثیر تمرینات برای ،نشان داد پژوهش حاضرهای درنهایت یافته
با ناتوانی  حرکتی کودکان پسر-های ادراکیداری بر تواناییامعن

این بررسی با نتایج  هاییافتهپذیر دارد. ذهنی/هوشی آموزش
راتی و ( و عما۴(، قاسمی و همکاران )۳های رهبانفرد )پژوهش

به این نتیجه  مذکور. تمامی تحقیقات رد( همخوانی دا1۵همکاران )
تأثیر تمرینات بدنی حرکتی تحت-های ادراکیرسیدند که توانایی

 هاییافتهمختلف بهبود یافته است؛ اما آنچه نتایج این تحقیقات را از 
فقط  ،آن بود که مطالعات پیشین نشان داد کندمیحاضر متمایز  پژوهش

اثر تمرین و  حرکتی بر-های ادراکیهای تواناییمقیاسضی از خردهبع
است و تحقیقات و تمریناتی مشاهده  فعالیت منتخب افزایش یافته
حرکتی را -های ادراکیمقیاسها و خردهنشد که بتواند تمامی فاکتور

حاضر  پژوهشبودن نتایج الشعاع قرار دهد. شاید دالیل متفاوتتحت
شده باشد. در شده، در نوع تمرینات استفادهقیقات اشارهبا نتایج تح
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۸ 

-های ادراکیثیر بر تواناییأ، تمرینات منتخبی برای تمذکورتحقیقات 
که ممکن است این نوع تمرینات نتوانسته  کار رفتبهها حرکتی آزمودنی

حرکتی را بهبود -های ادراکیهای تواناییمقیاسخرده همٔهباشد 
عنوان مثال ممکن است در این تحقیقات از تمریناتی استفاده به ؛بخشد

 دهد؛قدرت، بیشتر مدنظر قرار  درمقایسه باشده باشد که تعادل پویا را 
 درمقایسه با پژوهش حاضرهای بارزی که در اما یکی از ویژگی

ن است که در این پژوهش برای کودکان آ ،تحقیقات پیشین مطرح شد
-های ادراکیدارای عملکرد ضعیف در تواناییبا ناتوانی ذهنی/هوشی 

تونیک، برای هر براساس اصول تمرینات برای ،(۲حرکتی )
طور مجزا تمریناتی حرکتی به-های ادراکیمقیاس تواناییخرده

 .شداستفاده  ،عد ادراکی قویاختصاصی دارای بُ

 گیرینتیجه ۵
 تونیک مشابههفته تمرینات برای هشتگونه که اشاره شد، بنابراین همان

-های ادراکیحاضر توانست سطح توانایی پروتکل تمرینات مطالعٔه با
را در کودکان با ناتوانی  های مربوط به آنمقیاسحرکتی و خرده

شود برای ارتقای لذا پیشنهاد می ؛پذیر افزایش دهدذهنی/هوشی آموزش
و  های حرکتیعنوان زیربنایی برای اجرای مهارتها بهاین توانایی

تونیک استفاده تمرینات برای زندگی، از برنامٔه های روزمرۀفعالیت
 شود.

 تشکر و قدردانی 6
وپرورش شهرستان آران و آموزش ن محترم ادارۀاز تمامی مسئوال

ن محترم آموزشگاه استثنایی امید این شهرستان و بیدگل، مسئوال
در این  که علی سینای همدانن محترم دانشگاه بوهمچنین مسئوال

ها آرزوی و برای آن شودمیتشکر فراوان  ،دندکررا یاری  تحقیق ما
 توفیق داریم.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

تربیت بدنی و علوم  ارشد رشتٔهکارشناسی نامٔهاین مقاله برگرفته از پایان
روپوزال مصوب پ حرکتی با شماره نامٔهورزشی، گرایش رفتار

با کد  همچنین ؛در دانشگاه بوعلی سینای همدان است 1۲۷۰۲۲۹
رعایت  منظوربه در ایرانداک به ثبت رسیده است. ۲۳۰۵۷11

و مالحظات اخالقی در اجرای این پژوهش، ابتدا از ادارۀ آموزش
سپس  صورت گرفت.پرورش شهرستان آران و بیدگل اخذ مجوز الزم 

تحقیقی  نامٔه شرکت فرزندان در پروژۀپیش از اجرای طرح، رضایت
ها تکمیل و به محقق تحویل داده شد. الزم به ذکر توسط والدین آن

یید أتبه است پروتکل تحقیق حاضر در دانشگاه بوعلی سینای همدان 
 .رسید

 انتشار نامٔهرضایت
 است. غیرقابل اجرااین امر 
 ها و موادداده هب یدسترس

 یر است.پذامکانها دسترسی به داده
 منافع ضادت

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

طور مستقل و بدون و به بودهحاصل پژوهش نویسندگان   حاضرمقالٔه
 حمایت مالی مؤسسه یا سازمان خاصی انجام شده است.

 مشارکت نویسندگان
سعود رحمتی آرانی انجام ها و نوشتن مقاله توسط مآوری دادهجمع

گرفت. همچنین خانم نسرین پارسایی استاد راهنمای پروژه، مقاله را 
 .کردیید أبررسی و ت
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