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ABSTRACT
Introduction & Purpose: This study was conducted to scrutiny the
effect of eight weeks perceptual-motor exercising on static balance of
Taekwondo players of Kermanshah.
Methodology: In this study, 80 children aged 6 to 8 years old were
randomly selected from the city of Kermanshah and the effect of
perceptual - motor as independent variables on children's balance
were assessed. Balance with the force plate were measured. Subjects
were randomly divided into four groups; two control groups, two
active groups and equal number of gender in each group. First of all,
subjects were tested by pre-test, then the 40 subjects in the
experimental group were performed perceptual-motor exercises
Which consists of three section; warm-up and stretching exercises,
specific movements of perceptual-motor and combination and
professional Perceptual-motor activities eight weeks; three times a
week while 40 subjects in the control group do their usual activities in
this eight weeks. Then the post-test was conducted. To determine the
difference between pre-test and post-test analysis of covariance with
factorial design was used (P <0/05).
Results: The results showed that perceptual-motor exercises were
effective to improve the static balance of male and female Taekwondo
player. The impact of the training on the static balance of males and
females did not show significant difference.
Conclusion: According to the results of this study, it can be
recommended that perceptual-motor exercises and activities be
executed in the schools for children. In addition, The results can be
used by educators to be applied in sports.
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روششناسی 80 :کودک  6تا  8ساله به صورت تصادفی خوشهای سه مرحلهای از سطح شهر کرمانشاه
انتخاب شدند و تاثیرتمرینات ادراکی – حرکتی به عنوان متغیر مستقل بر تعادل ایستای کودکان ارزیابی
شد .فاکتور تعادل با دستگاه تعادل سنج اندازه گیری شد .آزمودنیها به صورت تصادفی در چهار گروه،
شامل دو گروه تجربی و دو گروه کنترل و به تعداد مساوی از نظر جنسیتی در هر گروه تقسیم شدند ،در
ابتدا از تمامی آزمودنیها پیش آزمون گرفته شد ،سپس  40آزمودنی دختر و پسر گروه تجربی ،هشت
هفته تمرینات ادراکی -حرکتی را که شامل سه بخش گرم کردن و تمرینات کششی ،حرکات اختصاصی
ادراکی-حرکتی و فعالیتهای ترکیبی و حرفهای ادراکی-حرکتی بود ،هفتهای سه جلسه انجام دادند در
حالی که  40آزمودنی گروه کنترل در این هشت هفته به فعالیتهای معمول خود پرداختند .سپس پس
آزمون انجام شد.
نتایج :برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با طرح عاملی استفاده شد (.)P <0/05نتایج
پژوهش نشان داد که تمرینات ادراکی-حرکتی بر بهبود تعادل ایستای تکواندوکاران دختر و پسر موثر
است اما این تمرینات بر تعادل ایستا در دو جنس تفاوت معناداری نشان نداد.
نتیجهگیری :بنابراین پرورش حرکات در دوران اولیه و دبستان به وسیله آموزشهای منظم ،پیوسته و
کیفی و از همه مهم تر تمرینهای تحت نظر میتوانند در دستیابی کودکان به سالمت جسمی و حرکتی
در دوره دبستان و باالتر ،بسیار با اهمیت تلقی گردد.
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کودک به صورت آموزش انفرادی یاگروههای کوچک باشند(لینر
و همکاران( .)1991در کنار این بحث که ورزش و فعالیتهای
حرکتی باعث پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی می شود،
فعالیتهای حرکتی باعث بهبود مهارتهای حرکتی هم می
شود(گابارد .)2016 ،در تحقیق حاضر یکی از این برنامهها یعنی
بازیهای سواد حرکتی 2با تأکید ویژه بر شناخت ،رفتار و حرکت
مورد بررسی قرار گرفته است .این برنامه شامل دستورالعملها و
تمرینات تخصصی برای رشد شناختی در الگوهای حرکتی و
ادراکی کودکان است(گراهام و هالت .)2010 ،3به نظر میرسد از
آنجا که بازیهای سواد حرکتی برای کودکان جذابیت دارد ،بتواند
در کمک به آنها جهت کسب مهارت حرکتیشان و رشد انگیزه
برای فعالیت حرکتی ،موثر باشد .آنتونیو )2014( 4گزارش داد که
بازیهای سواد حرکتی مانند سواد حرکتی کانادایی ممکن است
برای کودکان ایجاد انگیزه کند و خودکارآمدی خاص مهارت را
افزایش داده ،و امکان کسب مهارت را افزایش میدهد .عالوه بر
این ،بارنت و همکاران )2012(5نشان دادند که درگیریهای
حرکتی فعال مورد نیاز توسط بازیهای سواد حرکتی یادگیری و
تشکیل بازی کودکان را افزایش میدهد .کودکان در چنین
بازیهایی به لحاظ تجربه موفق ،تقویت بازخورد مثبت از لذت
عاطفی و دستاورد موفق ،که ممکن است سوق دهی کودکان به
تجربههای جدید را تقویت کند ،انجام میدهند(بارنت و همکاران،
 .)2012پژوهشگران نشان می دهند که بین رشد ادراکی حرکتی
و عملکرد تحصیلی کودکان ،همبستگی مثبت وجود دارد و دانش
آموزانی که عملکرد بهتری در رشد ادراکی حرکتی دارند،
پیشرفت تحصیلی بهتری از خود نشان می دهند (گیری و
همکاران2010 ،؛ نوربخش و همکاران .)2006 ،به عالوه حجم
پایین تحقیقات مربوط به ناتوانی ریاضی نسبت به تحقیقات حیطه
ی اختالل خواندن ،ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع را
نشان میدهد .توجه به این موضوع که یکی از نقایص همراه
اختالالت یادگیری مشکالت حسی حرکتی است ،ضرورت انجام
مداخله های حسی حرکتی بیش از پیش احساس میشود .هدف
برنامه های ادراکی حرکتی انجام فعالیت هایی برای کودکان است
تا جریان رشد و تکامل تواناییهای ضروری ادراکی -شناختی
هرچه بیشتر تسریع شود (نوربخش و همکاران .)2006 ،اختالالت
یادگیری تنها به افت تحصیلی و اتالف بودجه پایان نمی پذیرد،
بلکه به سرزنش ،تحقیر از جانب سایر دانش آموزان ،به وجود
آمدن خودباوری ضعیف و کاهش عزت نفس آنها می انجامد و
سالمت روانشان را به مخاطره می اندازد(پاین و همکاران.)2010 ،
ناتوانی های یادگیری در کودکان را می توان به سه دسته
ی،اختالالت خواندن ،اختالالت دیکته و اختالالت ریاضی طبقه
بندی کرد .اهمیت درس ریاضی و اینکه ظهور این اختالل و

مقدمه
اختالل یادگیری 1به معنی نارسایی در یک یا چند فرایند
روانشناختی در زمینه فهمیدن و به کار بردن زبان اعم از کالمی
یا نوشتاری است که به صورت نارسایی در زمینه گوش کردن،
فکر کردن ،صحبت کردن ،هجی کردن یا خواندن ،نوشتن و
حساب کردن بروز میکند( .الم و همکاران .)2013 ،اصطالح
نارسایی در یادگیری به وسیله روانشناسان و متخصصین تعلیم و
تربیت مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که متخصصان پزشکی
اختالل یادگیری را ترجیح می دهند .مثالً بر طبق تعریف انجمن
روان پزشکان آمریکا ( )2016اختالل زمانی روی میدهد که
پیشرفت درسی فرد بر اساس آزمونهای استاندارد فردی در
خواندن ،حساب کردن ،نوشتن یا بیان به طور چشمگیری پایین
تر از سطح مورد انتظار سنی ،درسی ،و یا هوشی وی باشد .اگر
چه تالش فراوانی برای یافتن یک تعریف جامع در زمینه اختالالت
یادگیری انجام گرفته است ،هنوز تعریف کاملی که مورد قبول
همگان باشد وجود ندارد .شاید یکی از دالیل عمده آن این باشد
که در بکار بردن اجزای اختالالت یادگیری هنوز ثبات چندانی
وجود ندارد .بعضی سعی میکنند آنها را از همدیگر مجزا نمایند
در حالی که بعضی دیگر نارسایی در یادگیری را به عنوان یک
اصطالح کلی مورد استفاده قرار میدهند که شامل تمام موارد
یادگیری است و بعضی در این زمینه اظهار نظر قاطعی نمیکنند.
از طرف دیگر تعاریف ،بسته به این که نارسایی در چه حوزه ای
تعریف می شود نیز تا اندازه ای فرق می کنند (مک میالن،
 .)2014پس با توجه به مشخصات کلی این دانشآموزان ،میتوان
آنها را در گروه جدیدی به نام دانش آموزان اختالل یادگیری
قرار داد و گفت این دانش آموزان در یک یا چند فرایند روانی که
به درک کردن با استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط میشود،
اختالل دارند که این اختالل میتواند به شکل عدم توانایی کامل
در گوش کردن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،هجی کردن یا
انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود .این اصطالح شرایطی چون
معلولیتهای ادراکی ،آسیب دیدگیهای مغزی ،نقص جزئی در
کار مغز ،و خوانشپریشی را در بر میگیرد .این تعریف آن دسته
از دانش آموزان را که به دلیل معلولیتهای دیداری ،شنیداری یا
حرکتی ،همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی،
فرهنگی یا اقتصادی به مشکالت یادگیری دچار شدهاند ،شامل
نمیشود(فاوست و نیکلسون .)2007 ،دانش آموزان مبتال به این
مشکل نیازمند آموزش ویژهای هستند که بنا بر نظر امز باید با
تمرینهای مخصوص ،غیر معمول و با کیفیتی غیر عادی سر و کار
داشته باشند این امر جدا از شیوههای آموزشی و منظمی است که
اکثر کودکان از آن استفاده میکنند .وظیفه ی کارشناسان در این
زمینه این است که عهده دار جبران ناتوانی یادگیری به خصوص
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تاثیر بازیهای سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان...

نمونه آماری شامل  20نفر از کودکانی بودند که در آزمون ریاضی
کی مت نمرات مشابه ای را کسب کردند .نمونه گیری به صورت
دردسترس انجام شد .نمونهها به صورت تصادفی در دو گروه ،که
شامل یک گروه تجربی(که بازی های سواد حرکتی را اجرا کرد)
و یک گروه کنترل(که هیچ تمرینی نداشت) بود .این برنامهها در
 8هفته که هر هفته شامل  2جلسه و در مجموع  16جلسه
میباشد اجرا شد .هر جلسه  45دقیقه خواهد بود که به سه بخش
تقسیم خواهدشد که شامل  15دقیقه گرم کردن و 20دقیقه
بازیهای روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل بود .بنابراین ،پس از انتخاب نمونه مورد
مطالعه ،پیش آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی توسط ازمون
ریاضیات کی مت به عمل آمد .آزمون ریاضیات ایران کی
مت(سنجش پیشرفت تحصیلی) برای پایه های اول تا پنجم
دبستان قابل اجراست و در پایه های اول و دوم دبستان تمامی
خرده آزمون ها به جز خرده آزمونهای ضرب ،تقسیم و محاسبه
ذهنی و اعداد گویا اجرا می شوند(خرده آزمون حل مساله نیز در
پایه اول دبستان اجرا نمی شود) نکته اساسی در آزمون ریاضی
ایران کی مت این است که در هنگام اجرای آن و به منظور تعیین
سطح ورودی دانش آموزان ابتدا از خرده آزمون شمارش شروع
می کنیم و تا تشکیل سطح پایه و سطح سقفی خرده آزمون
شمارش را ادامه می دهیم و در رابطه با دیگر خرده آزمون ها نیز
همینطور است .در سال  1984این آزمون به طور آزمایشی روی
 1600دانش آموز (کودکستانی تا کالس هشتم) اجرا شد .این
آزمون توسط کنولی هنجاریابی شده و ضریب پایایی این آزمون
با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 80درصد به دست آمده
است(اسماعیلی و هومن .)1381 ،برای بررسی و تجزیه تحلیل
آماری از آزمون  K_Sنرمال بودن توزیعها بررسی ،سپس از
آزمون لون برای پیش فرض تساوی واریانسها و از تحلیل
کوایانس برای تعیین اختالف میانگین گروهها استفاده شد .اجرای
کارهای آماری با استفاده ازنرم افزار SPSS17انجام شد.
همچنین سطح معنی داری برای آزمونهای آماری  P<0/01در
نظر گرفته شد.

شناسایی آن با توجه به کمی بودن نتایج در امتحانات این درس
 ،اهمیت توجه به این نوع از اختالل را برای همگان بیش از پیش
نمایان می کند .متخصصین حرکتی ،روش آموزش مهارتهای
حرکتی را شیوه ی مناسب و مؤثر در درمان این اختالالت می
دانند .احمدی و شاهی( )1389در تحقیقی به بررسی تاثیر
تمرینهای ادراکی حرکتی بر مهارتهای حرکتی و ریاضی در
کودکان دارای اختالل یادگیری ،پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که تمرینهای سواد بدنی به خوبی مهارتهای حرکتی کودک دچار
اختالل یادگیری را بهبود بخشید حال آن که تاثیر آن ها بر
مهارتهای ریاضی بارز نبود .شورکی و همکاران( )2014در
تحقیقی به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حرکتی ظریف،
بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختالالت یادگیری
ریاضی پایه سوم تا پنجم شهرستان میبد پرداختند و یافتند که
آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در
کودکان دارای اختالالت ریاضی موثر بوده است .محمدی و
فرهبد( )1388در پژوهشی باعنوان کاردرمانی و تمرینات شناختی-
حرکتی در اختالالت ویژه یادگیری معتقدند که کاردرمانگرانی که
در زمینه ی کودکان دارای اختالالت یادگیری با این دیدگاه کار
می کنند ،معتقدند که این روشها به عنوان پایه هایی برای بهبود
عملکردهای عالی مغز مثل خواندن و محاسبات میباشد و کارآیی
سطوح انتزاعی تر مغز را افزایش داده و از این راه بر کارآیی
تحصیلی و آموزشی این کودکان تأثیر می گذارد .با توجه به گفته
های باال پژوهش حاضر بر آن است که برای اولین بار به بیان این
مسئله بپردازد که بازی های سواد حرکتی تا چه اندازه بر پیشرفت
تحصیلی کودکان دارای اختالل یادگیری تاثیر دارد؟

روش شناسی
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون
با گروه کنترل خواهد بود .بنابراین ،پس از انتخاب نمونه مورد
مطالعه ،پیش آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی توسط ازمون
ریاضیات کی مت به عمل آمد .جامعه آماری این پژوهش را دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری در مقطع ابتدایی استان
سمنان(شهرستان سمنان) را در سال  98-99تشکیل دادند که
در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل می باشند انتخاب شدند.

یافته ها

جدول  .1یافتههای توصیفی نمونه تحقیق
متغیر(واحد) گروه تعداد میانگین±انحراف استاندارد
8±8
کنترل 10
سن (سال)
8±6
تجربی 10
156/2±15/24
کنترل 10
قد (سانتی متر)
154/6±20/34
تجربی 10
43/6±10/39
کنترل 10
وزن ()kg
39/1±20/50
تجربی 10
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
پسآزمون
پیشآزمون
گروه میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
متغیر
4/5
4/9
2/5
2/4
کنترل
پیشرفت تحصیلی(مفاهیم اساسی)
2/3
6/1
1/5
5/6
تجربی
3/3
7/4
2/3
4/3
کنترل
پیشرفت تحصیلی(عملیات)
2/6
4/7
3/2
2/3
تجربی
3/5
7/1
2/1
4/6
کنترل
پیشرفت تحصیلی(کاربردها)
3/4
8/4
2/3
5/2
تجربی

به پیشآزمون افزایش داشته است .لذا برای بررسی سطح معناداری،
از آزمون ها آماری استفاده میشود.

در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به
تفکیک پیش آزمون و پس آزمون گزارش شده است .نتایج نشان از
آن دارد که میانگین نمرات متغیرهای تحقیق در پسآزمون نسبت

جدول  .3بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک
گروه آماره درجه آزادی معناداری
متغیر
0/90
10
تجربی 0/45
پیشرفت تحصیلی(مفاهیم اساسی)
0/65
10
کنترل 0/91
0/76
10
تجربی 0/65
پیشرفت تحصیلی(عملیات)
0/43
10
کنترل 0/78
0/78
10
تجربی 0/56
پیشرفت تحصیلی(کاربردها)
0/98
10
کنترل 0/89

میگردد ( .)p <0/05لذا برای تحلیل دادهها در آزمون فرضیههای
تحقیق میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود .درنتیجه
برای مقایسه نمرات متغیرهای تحقیق میتوان از تحلیل واریانس
یک راهه استفاده نمود .بنابراین هر یک از فرضیات تحقیق بصورت
مجزا با آزمون آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت.

آمارههای جدول  3گواه بر این است که در تمامی گروه ها
نمرات نرمال هستند .در آزمون شاپیرو زمانی که معناداری
بدستآمده از مقدار  0/05بزرگتر باشد ،فرض مربوط به غیرنرمال
بودن دادهها رد و فرض نرمال بودن تایید میگردد .نتایج نشان
میدهد که با توجه به بزرگتر بودن معناداریهای بدستآمده از
 ،0/05در تمامی متغیرها فرض نرمال بودن توزیع دادهها تایید

جدول  .4بررسی همگنی تجانس واریانس ها برای هر سه متغیر پژوهش
سطح معنی داری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1
آماره لون
0/84
18
1
1/5
پیشرفت تحصیلی (مفاهیم اساسی)
0/77
18
1
1/6
پیشرفت تحصیلی (عملیات)
0/98
18
1
1/2
پیشرفت تحصیلی (کاربردها)

آزمون های پارامتریک همگن بودن واریانس متغیرهاست بنابراین
این پیش فرض با توجه به سطح معنی داری رعایت شده است.

نتایج جدول فوق با توجه به آماره لون و سطح معنی داری
حاکی از آن است که بین بین متغیرهای پژوهش هنگنی یا
تجانس واریانس وجود دارد .از آنجائیکه یکی از پیش فرض های

جدول  .5نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش
گروه آماره درجه آزادی معناداری
متغیر
0/90
10
تجربی 0/45
پیشرفت تحصیلی(مفاهیم اساسی)
0/65
10
کنترل 0/91
0/76
10
تجربی 0/65
پیشرفت تحصیلی(عملیات)
0/43
10
کنترل 0/78
0/78
10
تجربی 0/56
پیشرفت تحصیلی(کاربردها)
0/98
10
کنترل 0/89
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تاثیر بازیهای سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان...

عملیات در گروه تجربی و کنترل به ترتیب  0/65و  0/78و
کاربردها در گروه تجربی و کنترل به ترتیب  0/89 0/56بوده و
در سطح  0/05معنادار میباشد .لذا از فرض نرمال بودن توزیع
متغیرها ،تخطی نشده است .لذا بر این اساس میتوان تحلیل
کوواریانس را در این مورد به کار برد.

جدول  ،5نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای بررسی
پیشفرض نرمال بودن متغیرهای مفاهیم اساسی ،عملیات و
کاربردها را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار
آمارهی کلموگروف -اسمیرنف برای متغیرهای مفاهیم اساسی ،به
ترتیب برای گروه تجربی و کنترل برابر با 0/91 ،0/45؛ برای

جدول  .6آزمون لون برای بررسی فرض همسانی واریانس متغیرها
F
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1
0/501
18
1
0/56
مفاهیم اساسی
0/684
18
1
0/43
عملیات
0/347
18
1
0/77
کاربردها

جدول  ،6آزمون لون را برای بررسی فرض همسانی واریانس-
های بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای مفاهیم
اساسی ،عملیات و کاربردها نشان میدهد .همانگونه که مشاهده
میشود ،مقدار آمارهی  Fبرای متغیرهای مفاهیم اساسی ،عملیات
منبع تغییرات
گروه

و کاربردها والی به ترتیب برابر با  0/43 ،0/56و  0/77میباشد که
در سطح  0/05از نظر آماری معنادار نمیباشد ( .)P < 0/05لذا
فرض همسانی واریانس متغیرهای پژوهش در بین گروههای مورد
مقایسه رعایت شده است.

جدول  .7آزمونهای اثر بین گروهی متغیرها در بین گروه آزمایش و کنترل
سطح معناداری
درجه آزادی مجذورات میانگین
متغیر وابسته
F
0/003
11/14
4/26
1
مفاهیم اساسی
0/001
15/22
6/16
1
عملیات
0/002
11/32
5/07
1
کاربردها

مجذور همبستگی اتا
0/33
0/43
0/42

پردازش اطالعات می گردد .یادگیری مفاهیم ریاضی با انجام
مهارت های حرکتی تقویت شده که این تقویت بر عملکرد
کودک ،مؤثر و امکان پذیر می باشد .استفاده از چنین آموزش
هایی موجب ارتقاء یادگیری در مفاهیم ریاضی برای کودکان
دارای اختالالت یادگیری ریاضی می شود .انگلسمن( )2003نیز
در تحقیق خود با عنوان بررسی برنامه های حرکتی بر اختالالت
یادگیری به این نتیجه رسید که تمرین های حرکتی نقش مهمی
در فراهم سازی بهتر یادگیری ریاضی در این کودکان داشت.
نتایج این تحقیق با پژوهش راموس( )2004نیز همخوانی داشت.
او در تحقیق خود که به بررسی یادگیری در کودکان دارای
اختالالت یادگیری داشتند انجام داد به این نتیجه رسید که
تمرینات ورزشی انواع یادگیری های شناختی را در این کودکان
تقویت می کند .در تبیین این یافته که برنامه تمرینی سواد
حرکتی می تواند بر بهبود یادگیری مفاهیم ریاضی تأثیر گذار
باشد می توان گفت که مهارتهای روانی-حرکتی با
تواناییهایی در جهت فرآیند یادگیری از اهمیت خاصی
برخوردار هستند .این توانایی ها به کودک کمک می کند که
عملکرد خود را ارزیابی کند و موانع احتمالی را برطرف و میزان
پیشرفت خود را ارزیابی نماید .بنابراین ،با غنی سازی محیط و
بسترسازی برای بازی های گروهی و بهبود مهارتهای روانی –
حرکتی یادگیری مفاهیم ریاضی حاصل خواهد شد ،زیرا این
مهارت ها از طریق تجربه ،آموزش و یادگیری به دست می آید.
تمرینات فکری که در این بازی ها کودک را به چالش فکری

جدول  ،7آزمون مقایسهی بین آزمودنیها را برای متغیرهای
مفاهیم اساسی ،عملیات و کاربردها را نشان میدهد .همانگونه
که مشاهده میشود ،مقدار آمارهی  Fبرای بررسی تفاوت بین
گروه آزمایش و کنترل در مورد مهارت مفاهیم اساسی،11/14 ،
در مورد مهارت عملیات 15/22 ،و در مورد مهارت کاربردها،
 11/32و از نظر آماری در سطح  0/05معنادار میباشد (≥ 0/05
 .)Pبا توجه به جدول فوق میتوان گفت که مهارت مفاهیم
اساسی گروه آزمایش ،بیشتر از گروه کنترل است .عالوه بر این،
بر اساس مجذور همبستگی اتا 33 ،درصد متغیر مهارت مفاهیم
اساسی به وسیلهی متغیر مستقل پژوهش (بازیهای سواد
حرکتی) تبیین شده است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میانگین های
امتیاز پیشرفت تحصیلی گروه های آزمایشی در پس آزمون
افزایش قابل مالحضه ای یافته است .بنابراین می توان نتیجه
گیری کرد که انجام تمرینات سواد حرکتی نقش بسزایی در
یادگیری مفاهیم درسی دارد .نتایج این تحقیق با تحقیقات
شورکی( ) 1389که به بررسی تاثیر برنامه حرکتی ظریف بر
یا دگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختالالت یادگیری
پرداخت همسو بود .آنها در پژوهش خود اظهار داشتند که
استفاده از آموزش مهارت های حرکتی ظریف باعث بهبود
هماهنگی چشم و دست ،توالی حرکتی ،طرحواره بدنی و
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معدودی از کودکان از درختان باال رفته ،از لبه دیوار راه می
روند ،از نهر آب پریده و یا اسب سواری می کنند .آنان بسیاری
از تجاربی را که می بایست برای رشد توانایی های حرکتی خود
داشته باشند از دست می دهند .کودکانی که وقت خود را صرف
تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر می کنند عادتهای کم
تحرکی و منفعالنه را در خود رشد می دهند(فیروزجاه و
همکاران .)2015 ،فقدان تجارب حرکتی متنوع ،می تواند رشد
حرکتی و شناختی را به تأخیر بیاندازد .معموال کودکی که از
نظر ادراکی عقب مانده است ،در توانایی ادراکی و تعبیر و تفسیر
داده ها و محرک ها و مقایسه آنها با داده های اصلی مشکل
عمده ای دارد .توانایی های حرکتی برای عملکرد مؤثر و کارآمد
فرد در حیطه های یادگیری روانی -حرکتی -شناختی و عاطفی
بسیار ضروری است(گاالهو و اوزمون .)2011 ،امروزه
کارشناسان تعلیم و تربیت عقیده دارند که این فعالیت های
حرکتی و جنبشی می باید در درجه ی اول جزو برنامه های
موظف آموزش دانش آموزان به ویژه در مقاطع پیش دبستانی
و دبستانی قرار داده شوند .موفقیت در یادگیری ریاضیات و
خواندن از حوزه هایی هستند که متاثر از مهارت های حرکتی
ظریف می باشند(احمدی و همکاران .)2010 ،نتایج این تحقیق
بیانگر این بود که مهارت های ادراکی – حرکتی تاثیر زیادی در
رشد مفاهیم ریاضی در کودکان دارد و می تواند بعنوان عاملی
مهم در جهت توسعه مفاهیم ریاضی بکار رود .نتایج این تحقیق
با پژوهش مازاکو و هانیچ( ) 2010همسو بود .این پژوهشگران در
پژوهش خود به نوعی نشان دادند که دانش آموزان با ناتوانی
های یادگیری ریاضی در دبستان نسبت به دانش اموزان عادی
درمهارت های شناختی ضعف بیشتری دارند و با انجام فعالیت
های ا دراکی و تمرین حافظه فعال آنها می توان این ضعف را
کاهش و یادگیری مفاهیم ریاضی را در آنها بهبود بخشید .با
توجه به یافته ها و تحقیقات انجام شده پیشنهاد می شود که
یکی از راهکارهای مناسب و ضروری برای اصالح و ترمیم
مشکالت یادگیری مفاهیم ریاضی کودکان دارای اختالالت
عصبی -روان شناختی پیش از دبستان طرح برنامه منتخب
حرکتی و ادراکی -حرکتی(سواد حرکتی) بر اساس
استانداردهای ورزشی و در نهایت اجرای این طرح در تمام مهد
کودک ها و دبستان های کشور می باشد .در شروع هر سال
تحصیلی طرح سنجش توانایی اداراکی -حرکتی و شناسایی
کودکان دارای اختالل عصبی – روان شناختی نیز برگزار شود
تا این کودکان شناسایی و در همان مراحل ابتدایی درمان گردند.
همچنین در قالب دوره های ضمن خدمت روش های مناسب
آموزش کودکان دارای این اختالل به معلمان داده شود و همین
طور آموزش خاص و رایگان به والدین این دانش آموزان نیز داده
شود تا برای بهبود یادگیری مفاهیم ریاضی در این کودکان
تالش کنند.

می کشاند سبب بهبود عملکرد وی به خصوص در مقیاس های
حرکتی و شناختی می شود .به دلیل این که مهارتهای های
روانی -حرکتی عملکردهای واسطه ای مهمی هستند ،نظام های
پیچیده و هدفمندی را به وجود می آورند که پایه ی شناخت
می شوند و رشد مهارت های روانی  -حرکتی در رشد همه
جانبه کودک مؤثر می باشد و احتماالً رشد و تقویت نظامهای
روانی -حرکتی در کودکان در سال های اولیه زندگی پایه و
مقدمه رشد مهارت های ادراکی و بویژه نظام شناختی می باشد.
این یافته با مطالعات دیگر همسو می باشد(گری .)2010 ،در
پژوهش احمدی ( )1389که به بررسی تاثیر مهارتهای ادراکی
– حرکتی بر یادگیری ریاضی کودک دارای اختالل اتیسم
پرداخت به این نتیجه رسید که تمرین های ادراکی -حرکتی
بر افزایش مهارتهای شناختی کودک مبتال به اختالل یادگیری
موثر بوده و بر افزایش این مهارتها تاثیر به سزایی داشته اند.
گسترش و ترکیب الگوهای حرکتی به تعمیم های حرکتی منجر
می شود .تعمیم های حرکتی به یگانگی و تلفیق الگوهای
حرکتی در محدودهی وظایف و اعمال حرکتی وسیعتر اطالق
می شود .این مهارت ها بر کارایی یادگیری ریاضی کودک دارای
اختالل اتیسم موثر بوده است(محمدی و همکاران.)2009 ،
توجه به نتایج برخی تحقیقات که حاکی از ضعف کودکان دچار
ناتوانی یادگیری ریاضی در درک و روابط فضایی می باشد ،این
مشکالت در تصور ذهنی نظام اعداداختالل ایجاد کرده و سبب
می شود که این کودکان نتوانند فاصله بین اعداد و مکان مربوط
به آنها را تشخیص دهند .بدیهی است که با توجه به نارسایی
دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی در یافتن روابط
بین نظام اعداد،مکان ،فضا ،ثبات شی ،طول ،مساحت ،حجم،
نسبت ،ترتیب و تشخیص مجموعهها می توان از آموزش درک
روابط فضایی در کاهش این نارسایی ها بهره جست((کلیسکی،
.)2014
هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد،
فرصت همتایی ادراکی – حرکتی(سواد حرکتی) و رشد یک
پاسخ انعطاف پذیر به موقعیتهای مختلف حرکتی بیشتر می
شود .متأسفانه پیچیدگی جامعه ی مدرن امروز غالباً از رشد
بسیاری از تواناییهای ادراکی – حرکتی ممانعت می
کند(احمدی .)2010 ،محیطی که امروزه کودکان در آن رشد
می کنند ،آن چنان پیچیده و خطرناک است که از دست زدن
ممانعت شده و از موقعیت هایی که مقدار زیادی از حرکت و
اطالعات ادراکی را در اختیار آنان می گذارد ،بازداشته می شوند.
امروزه محیط کودکان بسیار منفعالنه و بی تحرک است.
بسیاری از آنان در شهرهای بزرگ ،برج های آپارتمانی و مهد
کودک های بسیار کوچک رشد نموده و محیط مدرسه نیز
چندان آنها را تشویق و یا وادار به تالش برای یادگیری از راه
حرکت نمی کند (اصلی .)2010 ،در جوامع معاصر تنها
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