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Abstract
Introduction & Purpose: Motor learning is the grade and base of other learning. The purpose of
this current study was to investigate the influence of motor intervention on fine motor skills and
academic achievement in third grade elementary students with academic failure in the town of
Chalus.
Methodology: Semi-experimental method with pretest-posttest control group. The sample
included 30 third grade elementary students who are experiencing academic failure, formed
from five schools in the town of Chalus that randomly assigned to two experimental and control
groups were randomly divided into two experimental and control groups. In this research, we
used sections of Bruininks_oseretsky test and self-made achievement test. After pre-test the
experimental group participate in motor intervention program for 8 weeks and 2 sessions per
week and 40 minutes per session, While the control group continued their daily activities.
Results: showed that the covariance between the two groups in educational achievement and
fine motor skills, including upper limb co-ordination, speed of response and control of vision
there was a statistically significant difference (001/0 = p).
Conclusion: It means the program can now improve fine motor skills, basic motor skills and
academic achievement.
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چکیده
مقدمه و هدف  :یادگیری حرکتی ،پایه و مبدا یادگیری های بعدی است .هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر برنامهی منتخب حرکتی
بر مهارت های حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار افت تحصیلی پایهی سوم ابتدایی شهرستان چالوس بوده است.
روش شناسی :روش تحقیق نیمه تجربی با روش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است .نمونه ی پژوهش را  30دانش آموز پایه
ی سوم مقطع ابتدایی که دچار افت تحصیلی هستند ،از پنج مدرسه در شهرستان چالوس تشکیل دادند که به صورت تصادفی در  2گروه
آزمایش وگواه جاى گرفتند و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .در این طرح از آزمون سنجش مهارت های
حرکتی برونینکس  -اوزرتسکی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شده است .پس از انجام پیش آزمون گروه تجربی به مدت
 8هفته و در هر هفته  2جلسه و در هر جلسه  40دقیقه ،در برنامه منتخب حرکتی شرکت کردند .در حالی که گروه کنترل به فعالیتهای
روزمره خود ادامه میدادند.
نتایج :نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای حرکتی ظریف که شامل هماهنگی
اندام فوقانی ،سرعت پاسخ دهی وکنترل بینایی بود تفاوت معنیدار آماری وجود دارد (.)p=0/001
نتیجه گیری :یعنی برنامه حاضر می تواند موجب بهبود رشد مهارت های حرکتی ظریف و در نتیجه مهارت های حرکتی پایه و همچنین
پیشرفت تحصیلی شود.
واژگان کلیدی :مهارتهای حرکتی ظریف ،پیشرفت تحصیلی ،افت تحصیلی ،مداخله حرکتی
ارجاع :رسولی نسیم ،قاسمی عبداهلل ،غالمی ماندانا ،اثر هشت هفته مداخله حرکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای حرکتی ظریف دختران
دانشآموز دچار افت تحصیلی ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره اول ،شماره اول ،تابستان ،1397صفحات .28-18
نویسنده مسئول :نسیم رسولی ،دانشجوی دکتری ،گروه علوم ورزشی  -رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیnasim.rasouli15@yahoo.com :

اثر هشت هفته مداخله حرکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای...

مقدمه

زندگی روزانه و ادامه ی حیات ضروری هستند .مهارت های

هنگامی که مبحث اختالالت یادگیری مطرح شد ،اولین سوال این
بود که چه تعداد از کودکان دارای اختالالت یادگیری هستند.

حرکتی بسیاری که در انجام بازی ،ورزش و فعالیتهای ورزشی

امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانیهای مهم خانواده و دست اندر
کاران تعلیم وتربیت است .همه ساله تعدادزیادی از دانش
آموختگان درکشورهای مختلف جهان با پدیدهای به نام افت
تحصیلی مواجه اند .اختالالت یادگیری تنها به افت تحصیلی و
اتالف بودجه پایان نمی پذیرد ،بلکه به سرزنش ،تحقیر از جانب
سایر دانشآموزان ،به وجود آمدن خودباوری ضعیف و کاهش عزت
نفس آنها میانجامد و سالمت روانشان را به مخاطره می اندازد.
این مشکالت از دانشآموز و مدرسه به خانه و خانواده نیز راه می
یابد و اضطراب و نا خشنودی را در هر فضای زندگی گسترش می
دهد .حاصل این امر ،آسیبی است که به بهداشت روانی فرد،
خانواده و جامعه وارد می شود .ناتوانیهای یادگیری در کودکان را
می توان به سه دسته اختالالت خواندن ،اختالالت دیکته و
اختالالت ریاضی طبقه بندی کرد .انسان از طریق حواس
گوناگون خود با پدیده های جهان ارتباط برقرار می کند و نسبت به
هر یك از آنها آگاهی می یابد و پس از احساس آن به حرکت
جهت شناخت پدیده و برقراری ارتباط و در نهایت تعبیر و تفسیر

سازمان یافته ،دخیلند فقط برای سالمت روانی و جسمانی الزم
هستند .عوامل بسیاری در رشد و بهبود مهارتهای حرکتی پایه
تأثیر دارند ،یکی از عوامل بسیار مهم در رشد این مهارتها ،بازی
و تمرینات حرکتی همراه با بازی است .فعالیتهای همراه با بازی
یکی ازتمرینات مورد عالقه کودکان است همچنین از مزایای بازی
میتوان به کسب تجربه در زندگی ،آشنایی با جامعه ،مسئولیت
پذیری و مهم تر از همه تحصیل مهارت و کسب رشد مطلوب
حرکتی اشاره کرد .به نظر میرسد بازی هدفمند و برنامه ریزی
شده با توجه به در برداشتن عناصر حرکت ،تفکر در رقابت ،از
بهترین راههای تسهیل در رشد مهارت حرکتی باشند .به خصوص
در زمینه کودکان کم توان ذهنی که به دلیل کم بودن تجارب
اجتماعی آنها به دالیل فرهنگی و اجتماعی ،بازی با همساالنشان
که شرایط مشابهی با آنها دارند باعث غنی شدن تجارب حرکتی
و اجتماعی آنان برای ادامه مستقل زندگیشانمیشود (کوثری و
همکاران . )1391مداخالت حرکتی ازجمله تمریناتی که با بازی
همراه هستند در بهبود کیفیت زندگی وعوامل جسمی و روانی افراد
کم توان ذهنی برای ادامه زندگی مستقلشان مؤثر باشد وباعث

آن می پردازد  ،بنابراین عمل احساس تنها سبب می شود که

میشودتا این کودکان قادرباشند با فرصت و تمرین کافی ،مهارت

انسان وجود محرك را دریابد .آن چه که امکان شناخت و درك
الزم را درباره محرك فراهم می آورد ،حرکت است .بنا بر نظریه
گتمن ، 1فرد در کسب مهارتهای حرکتی و ادراکی باید از مرحله

حرکتی خود را رشددهند (رهبانفرد1377 ،؛ اکبری )1392 ،لذا در
این پژوهش سعی بر اینست که با توجه به اهمیت مهارتهای

خاصی عبور کرده به مرحله بعدی برسد .افرادی که اختالالت
یادگیری دارند  ،در یکی از این مراحل توقف کردهاند و یا برخی از
مراحل را به خوبی طی ننموده اند (تبریزی )1384 ،از آنجایی که
حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان و دارای ریشه در
سرنوشت و عاملی برای رشد ،سالمت و نشاط است (هی وود،
 1980؛ ترجمه ی نمازی زاده و اصالن خانی )1366،بنابراین
کودك تنها زمانی می تواند فعالیت حرکتی خاصی را فراگیرد که
رشد جسمی وی برای انجام حرکت کافی باشد .اینکه انواع اساسی
مهارتها ی حرکتی که در سرتاسر حیات شخص مفیدند در اوایل
زندگی آموخته میشوند و به ندرت به عنوان بخشی از خزانه
رفتاری فرد به حساب می آیند .با وجود این ،این مهارتها برای

حرکتی ظریف بر سایر حیطههای رشدی از جمله پیشرفت
تحصیلی ،برنامهای در جهت بهبود آن طراحی گردد و به این سوال
پرداخته شود که آیا مداخلهی حرکتی بر مهارتهای حرکتی ظریف
و پیشرفت تحصیلی تاثیر معنا داری دارد؟
روش شناسی
شرکت کنندگان :این تحقیق از نوع نیمه تجربی با روش پیش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل میباشد .آزمودنی هاى پژوهش
را  30دانشآموز پایهی سوم مقطع ابتدایی که دچار افت تحصیلی
هستند ،از پنج مدرسه در شهرستان چالوس تشکیل دادند که به
صورت تصادفی در  2گروه آزمایش وگواه جاى گرفتند و با طرح
پیش آزمون و پس آزمون پیش رفتند .برنامه تمرینی مهارت
حرکتی ظریف در این تحقیق شامل بازیهایی برگرفته از آزمون

1. Getman
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نسیم رسولی ،عبداهلل قاسمی ،ماندانا غالمی

 MABCو همچنین بازیهایی از جمله پازل ،نقاشی با انگشت و

 انداختن سکهها داخل جعبه ،قرار دادن پین داخل سوراخ،

انواع ماز بود .آزمون  MABC–2آزمونی هنجار مرجع بوده و
برای شناسایی کودکان 3سال تا  16سال و  11ماه دارای

برگرداندن پینها و انواع ماز با سطوح پیچیدگی متفاوت
(این فعالیتها در آزمون مربوطه به منظور سنجش چاالکی
دستها استفاده میشود)

اختالالت حرکتی ،برنامه ریزی برای ارائه مداخله ،ارزیابی برنامه و

 پرتاب و دریافت کیسه لوبیا ،دریافت و پرتاب توپ با دو
دست و با یك دست ،پرتاب توپ و یا کیسه لوبیا در جای

انجام تحقیقات تدوین گردیده است .به طور قطع میتوان گفت
آزمون  MABCیکی از معتبرترین آزمونهای شناسایی رشد
بهنجار و متعاقب آن اختالالت رشدی در کودکان و نوجوانان

مشخص(این فعالیتها در آزمون مربوطه بهمنظور سنجش
دریافت و پرتاب استفاده میشود).

است .نسخهی اول در سال  1992و نسخهی دوم در سال 2007
گردآوری شد.

سایر بازیهای استفاده شده به عنوان فعالیت منتخب شامل انواع
پازل ،رنگ آمیزی ،نقاشی با انگشت و بریدن اشکال مختلف بود.

بازیها و فعالیتهای برگرفته از این آزمون شامل:
جلسات

فعالیتهای انجام شده

اول

 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( انداختن سکهها داخل جعبه  ،انواع پازل ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت
آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (قرار دادن پین داخل سوراخ ،برگرداندن پین ها) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی
جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( انواع ماز ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( رنگ آمیزی ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (پرتاب و دریافت کیسه لوبیا ،دریافت و پرتاب توپ با دو دست و با یك دست) 10 ،دقیقه سرد
کردن.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( نقاشی با انگشت ) 10 ،دقیقه وقت برای شستن دستها جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( بریدن اشکال مختلف ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس
بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (انداختن سکهها داخل جعبه  ،انواع پازل) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت
آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (قرار دادن پین داخل سوراخ ،برگرداندن پین ها) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی
جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (پرتاب توپ و یا کیسه لوبیا در جای مشخص) 10 ،دقیقه سرد کردن.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( انواع ماز ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( رنگ آمیزی ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( نقاشی با انگشت ) 10 ،دقیقه وقت برای شستن دستها جهت آمادگی برای کالس بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی ( بریدن اشکال مختلف ) 10 ،دقیقه شعر خواندن و ایجاد هماهنگی جهت آمادگی برای کالس
بعد.
 10دقیقه گرم کردن 20،دقیقه بازی (پرتاب و دریافت کیسه لوبیا ،دریافت و پرتاب توپ با دو دست و با یك دست) 10 ،دقیقه سرد
کردن.
 10دقیقه گرم کردن 30،دقیقهی مابقی انجام فعالیت دلخواه به صورت داوطلبانه و شرح احساس و تجربه بدست آمده در این دوره.

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
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ابزار :پرسشنامه ویژگیهای فردی :برای گرد آوری

آزمون ،به صورت رسمی موارد آزمون را اجرا نموده و مطابق

اطالعات اولیه از شرکت کنندهها ،پرسش نامهای شامل سواالتی از
قبیل سن ،سالمت عمومی ،تعداد فرزندان خانوده ،میزان درآمد و

سیستم نمره دهی امتیاز گرفتند .قبل از انجام خرده آزمون ها ،از

تحصیالت والدین ،محیط ،میزان و نوع فعالیتی که کودك در طول
روز به آن میپردازد میباشد.
 -2گزارش تحصیلی سال قبل به منظور ارزیابی وضعیت
دانشآموزان و انتخاب نمونه ها.
 - 3آزمون شایستگی حرکتی برونینکس -اوزرتسکی
آزمون پیشرفت تحصیلی و محقق ساخته
این آزمون محقق ساخته است که سؤال های آن از دروس
ریاضی ،علوم وامالی دانشآموزان کالس سوم با نظر سرگروه
آموزشی این پایه انتخاب گردید که شامل  20 :سؤال ریاضی ،ده
سؤال علوم و یك متن ده خطی امالء بود  .روایی این آزمونها با
نظر  6نفر از معلمین با سابقه ی کالس سوم تعیین گردید که در
مجموع ،روایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ  0/94محاسبه
شد و پایایی آن هم به روش باز زمایی محاسبه گردید .به بیانی،
سؤاالت این دروس در چند مدرسه برای دانشآموزان آنان اجرا شد
و مورد تأیید قرار گرفت که در مجموع پایایی این آزمون0/97
محاسبه گردید.
آزمون تبحر حرکتی بروینیکس_اوزرتسکی

پیش آزمون برتری دست و پا برای تشخیص دست و پای برتر
استفاده شد .به این صورت که آزمونگر توپ را به آزمودنی میدهد،
در فاصله سه متری او میایستد و از او میخواهد توپ را ازباالی
شانه به طرفش پرتاب کند .این کار دوبار تکرار میکند و دربرگه
ثبت دور کلمه راست یا چپ را خط میکشد .اگر هیچ یك از
دستها برتر نبود،دور کلمه مختلط را خط میکشد و هنگام اجرای
خرده آزمونهایی با دست برتر انجام شود ،به وی اجازه میهد از
هر دستی که میل داشت ،استفاده کند (دستور العمل اجرای
آزمون،واعظ و شجاعی) .به عنوان پیش آزمون برتری پا آزمونگر
توپ را روی زمین و بین دو پای آزمودنی قرار میدهد و از او
میخواهد به توپ لگد بزند .ایت کار دوبار تکرار میکند و دربرگه
ثبت دور کلمه راست یا چپ را خط میکشد .اگر هیچ یك از پاها
برتر نبود ،دور کلمه مختلط را خط میکشد و هنگام اجرای خرده
آزمونهایی باید با پای برتر انجام شود ،به وی اجازه میدهد از هر
پایی که میل داشت،استفاده کند .سپس به انجام آزمون اصلی
پرداخته شد .هریك از آزمونها عموماُ دارای یك یا دو و بعضا سه
خرده آزمون میباشد .آزمون شماره : 1هماهنگی اندام فوقانی یا
هماهنگی ردیابی بینایی با حرکات بازو و دستها بوسیله دو خرده

این آزمون یك مجموعه آزمون هنجار مرجع است وعملکرد

آزمون دریافت توپ پرتاب شده با دو دست (شمارش تعداد
دریافتها) و پرتاب توپ به هدف با دست برتر (شمارش تعداد

حرکتی کودکان  4/5تا  14/5ساله را ارزیابی میکند .مجموعه
کامل این آزمون از هشت خرده آزمون (شامل  46بخش جداگانه)

برخورد به هدف) و با  5کوشش در هر خرده آزمون اندازه گیری
میشود .آزمایش  :1دریافت توپ پرتاب شده با دو دست :آزمودنی

تشکیل شده است که تبحر حرکتی یا اختالالت حرکتی در
مهارتهای حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی میکند .بروینیکس

روی تشك مخصوص در پشت نوار چسب میایستد .او باید توپ
تنیسی را که آزمونگر به آرامی از پایین و با قوسی کم از فاصله 3
متری به طرفش پرتاب میکند در محدوده بین شانه و کمر ،با

در سال  1972با اصالح آزمونهای تبحر حرکتی اوزرتسکی  ،این
آزمون را تهیه کرد .اجرای مجموعۀ کامل این آزمون به 60-45

دودست بگیرد .آزمونگر یك بار به صورت آزمایشی توپ را پرتاب
کرده ،سپس تعداد دریافتهای صحیح از  5پرتاب انجام شده را

دقیقه زمان نیاز دارد .چهار خرده آزمون ،مهارتهای حرکتی
درشت ،سه خرده آزمون ،مهارتهای حرکتی ظریف و یك خرده
آزمون ،هر دو مهارت حرکتی را میسنجد .در این پژوهش از فرم

ثبت میکند .اگر آزمودنی نتواند توپ را بگیرد ،توپ را با یك دست
بگیرد ،آن را با کمك بدن نگه دارد و یا از تشك بیرون رود،

کوتاه این آزمون که شامل  3آزمون مهارتهای ظریف و  14خرده
آزمون میباشد ،استفاده خواهد شد .زمان اجرای فرم کوتاه آزمون

دریافت غلط در نظر گرفته میشود .در صورتی که توپ پرتاب
شده پایین تر از حد زانو یا باالتر از حد شانه و به طور کلی دور از

برای یك فرد سالم  15دقیقه خواهد بود .روش انجام بدین صورت
است که آزمودنیها پس از توضیح و انجام آزمایشی اجزاء این

دسترس آزمودنی بوده و آزمودنی نتواند آن را بگیرد ،کوشش تکرار
خواهد شد .آزمایش : 2پرتاب توپ به هدف با دست برتر :آزمودنی
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نسیم رسولی ،عبداهلل قاسمی ،ماندانا غالمی

پشت خط در فاصله  1/5متری از هدف میایستد .او باید توپ

ترسیم خط در مسیر مستقیم ،تقلید دایره و تقلید مدادهای روی هم

تنیس را از باالی یا کنار شانه به طرف هدف پرتاب کند .آزمودنی

افتاده با دست برتر ،شمارش تعداد خطاها در ترسیم و امتیاز در نظر

پس از یك کوشش تمرینی 5 ،بار توپ را پرتاب کرده و آزمونگر
تعداد پرتابهای صحیح را شمارش و برای هر پرتاب صحیح یك

گرفته شده برای صحت تقلیدها اندازه گیری میشود .آزمودنی باید
پشت میز و نزدیك به آزمونگر بنشیند .امتیاز یا خطای هیچ کدام از

امتیاز و برای پرتابهای غلط ،امتیازی منظور نمیکند .برداششتن
یك گام به جلو هنگام پرتاب ،اشکالی ندارد؛ ولی اگر آزمودنی

آزمایشهای این خرده آزمون را نباید قبل از اتمام آن شمارش
کرد .آزمایش  :1ترسیم خط در مسیر مستقیم با دست برتر:

نتواند توپ را به هدف بزند ،توپ را از پایین پرتاب کند و یا پایش
از خط عبور کند ،پرتاب اشتباه در نظر گرفته میشود .آزمون شماره

آزمونگر دفترچه آزمودنی را به تخته زیر دستی چسبانده و یك
مداد به او میدهد .آزمودنی باید با دست برتر خود در مسیر

 : 2سرعت پاسخ :سنجش سرعت پاسخ سریع به یك محرك
بینایی متحرك به وسیله یك خرده آزمون محاسبه میگردد که در

مشخص شده مستقیم خط بکشد و سعی کند از مسیر خارج نشود.
آزمودنی نباید هنگام ترسیم ،تخته را بیش از  45درجه بچرخاند.

این آزمون نمرات بر اساس ثانیههای تامل در لمس خط کش در 6

آزمونگر تعداد خطاها یا دفعات خروج از مسیر را شمارش و ثبت

کوشش از بیشترین تا کمترین عدد مرتب شده و عدد میانه به
عنوان نمره این آزمون درج میگردد .آزمونگر نوار چسبی به طول

میکند (حداکثر 7خطا) .اگر خط در حدود  27/1سانتی متر در
خارج از مسیر باقی ماند ،یك خطای دیگر محسوب میشود.

 30سانتی متر را در ارتفاعی بیشتر از طول خط کش و کمتر از
شانههای آزمودنی به دیوار میچسباند .سپس روبروی دیوار در کنار

آزمایش  :2تقلید یك دایره با دست برتر :آزمونگر دفترچه آزمودنی
را به تخته زیر دستی چسبانده و یك مداد به او میدهد .آزمودنی

آزمودنی مینشیند .آزمودنی باید طوری بنشیند که دست برترش
دور از آزمونگر باشد .آزمونگر خط کش را روبروی آزمودنی به طور

باید با دست برتر خود در چهار خانه خالی زیر الگوی دایره،
دایرهای مشابه بکشد .محدودیت زمانی وجود ندارد و آزمودنی

عمودی به دیوار چسبانده و خط شروع روی خط کش را با لبه
باالیی نوار چسب منطبق میکند .آزمودنی باید کف دست برتر

اجازه دارد خطش را پاك کند .آزمودنی نباید هنگام ترسیم ،تخته را
بیش از  45درجه بچرخاند .آزمونگر با توجه معیارهایی که در

خود را روی دیوار در کنار خط قرمز خط کش بگذارد ،انگشت

دستورالعمل ارائه شده ،به ترسیمها امتیاز  0،1یا  2میدهد.

شست را  1/5تا  2/5سانتی متر از خط کش فاصله دهد ،خط قرمز
روی خط کش را نگاه کند و هنگامی که آزمونگر خط کش را رها

آزمایش  :3تقلید مدادهای روی هم افتاده با دست برتر :آزمونگر
دفترچه آزمودنی را به تخته زیردستی چسبانده و یك مداد به او

کرد (با حرکت خط قرمز) ،آن را با حداکثر سرعت با انگشت شست

میدهد .آزمودنی باید با دست برتر خود در چهارخانه خالی زیر
مدادهای روی هم افتادهی الگو ،شکلی مشابه بکشد .محدودیت

نگه دارد  .آزمونگر در هر کوشش "آماده" میگوید مدتی مکث
کرده و سپس خط کش را رها میکند .دو کوشش اول به صورت
تمرینی انجام میشود .سپس  7کوشش انجام شده و امتیاز آن
ثبت میگردد .در صورتی که آزمودنی هنگام رها کردن خط کش

زمانی وجود ندارد و آزمودنی اجازه دارد خطش را پاك کند.
آزمودنی نباید هنگام ترسیم ،تخته را بیش از  45درجه بچرخاند.
آزمونگر با توجه به معیارهای ارائه شده ،به ترسیمها امتیاز  0،1یا 2

به آن نگاه نکند یا خط کش را از قبل و یا در حین رها کردن،

میدهد .معیارهای کلی امتیاز دهی در خرده آزمون  : 7خوب

لمس کند ،آزمونگر به وی تذکر داده و آزمون را تکرار مینماید.

(امتیاز  :)2شکل رسم شده ار نظر خطوط ،تناسب کلی و ساختار

امتیاز آزمودنی در هر کوشش ،عددی از خط کش است که در
امتداد یا باالی نوار چسب مشاهده میشود .اگر آزمودنی نتواند خط
کش را بگیرد و خط کش به زمین بیفتد ،به آن کوشش امتیاز صفر

شبیه شکا اصلی؛ یعنی تمام خطها را دارد و خط اضافه ندارد بنا به
تعریف خطوط اضافه خطوطی هستند که ربطی به شکل اصلی

داده میشود .میانه امتیازات  7کوشش ،به عنوان امتیاز کلی خرده
آزمون ثبت میگردد .آزمون شماره  :3کنترل بینایی-حرکتی یا
هماهنگی حرکات دقیق دست و بینایی بوسیله سه خرده آزمون
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ندارند؛ بنابراین خطوطی که روی هم رسم شده یا کمی کشیده
ترند ،اضافی نیستند .بین خطوط فاصلهای وجود ندارد .روی هم
افتادن یا کشیده تر شدن خطوط بیش از  0.5سانتی متر نیست
.کافی (امتیاز  :)1شکل رسم شده شبیه شکل اصلی است ،تمام

اثر هشت هفته مداخله حرکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای...

خطها را دارد و خط اضافی ندارد؛ ولی برخی از خطوط کوتاه یا بلند

دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف ( )k-sو برای بررسی

هستند و یا روی هم افتاده اند .حداقل سه چهارم شکل کامل

همگن بودن واریانس متغیرها از آزمون لون استفاده شد .سپس

است .نا کافی (امتیاز  :)0شکل رسم شده شبیه شکل اصلی نیست،
خطوط اضافی دارد یا بعضی از بخشهایش جا افتاده است .الزم به

مفروضههای تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت و به
منظور بررسی تفاوت دو گروه از پیش آزمون تا پس آزمون از
آزمون تحلیل کوواریانس با حذف تاثیرات پیش آزمون برای

ذکر است در دستورالعمل اجرایی آزمون که ویژه افراد سالم است
در مرحله انجام آزمونها استراحت مجاز میباشد ،با توجه به

بررسی اختالف در تغییرات دو گروه استفاده شد .کلیه آزمونهای
آماری در سطح  sig>0/05مورد تحلیل قرار گرفت .الزم به ذکر

شرایط خاص فیزیکی و روانی شرکت کنندگان برای انجام آزمون،
فشار مضاعفی به آنها وارد نشده و درصورت خستگی شدید شرکت

است که کلیه عملیات آماری از نرم افزار  SPSS-22و برای رسم
نمودار از نرمافزار آفیس  2013استفاده شد .بررسی طبیعی بودن

کننده ،انجام آزمون به پس از مدتی استراحت موکول گردید .در
سال  2009در مقالهای تحت عنوان قابلیت اطمینان و پاسخگویی

توزیع اطالعات اندازهگیری شده :برای تعیین طبیعی بودن توزیع

آزمون تبحر حرکتی بروئینیکس -اوزرتسکی ( نسخه دوم) در

دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد .نتایج این

کودکان با ناتوانی هوشی روایی و پایایی این آزمون توسط یانگ و

آزمون نشان داد توزیع تمام دادههای مورد اندازهگیری ،در هر دو
گروه به صورت طبیعی بوده است .از این رو از لحاظ توزیع دادهها،

یون سو به اثبات رسید( .)r=0/79پس از جمع آوری اطالعات
مربوط به رشد مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی با

شرایط برای انجام آزمونهای پارامتریك برقرار است .نتایج این
آزمون در جدول  2-4ارائه شده است.

استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای توصیف
اطالعات به دست آمده تحقیق و به منظور بررسی نرمال بودن

جدول  .2خالصه نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
گروه
تجربی
کنترل

نتایج آزمون K-S
آماره آزمون
p-value
آماره آزمون
p-value

هماهنگی اندام فوقانی
0/138
0/066
0/199
0/052

سرعت پاسخدهی
0/081
0/142
0/191
0/065

کنترل بینایی حرکتی
0/125
0/079
0/150
0/105

پیشرفت تحصیلی
0/112
0/092
0/235
0/130

برای تعیین برابر بودن واریانس دادهها از آزمون لون استفاده شد.
نتایج این آزمون نشان داد واریانسهای تمام دادههای مورد اندازه-

به منظور بررسی انتخاب تصادفی شرکت کنندگان ،از آزمون
تحلیل واریانس چند متغیره در مرحله پیش آزمون استفاده گردید.

گیری ،در هر دو گروه برابر بوده است .بنابراین دیگر مفروضه
استفاده از آزمون پارامتریك لحاظ گردیده است .نتایج این آزمون

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بین دو گروه تفاوت معنی
داری را در هیچ یك از متغیرها گزارش نکرد (.)sig=0/541
بنابراین پیش فرض انتخاب تصادفی نیز رعایت شد .نتایج آزمون

در جدول  3-4ارائه شده است.

تحلیل واریانس چند متغیره در جدول  4-4مشاهده میگردد.
جدول  .3خالصه نتایج آزمون لون برای متغیرهای تغییر
شاخص
متغیر
هماهنگی اندام فوقانی
سرعت پاسخدهی
کنترل بینایی حرکتی
پیشرفت تحصیلی
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درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

1/94
0/225
0/955
2/05

1
1
1
1

36
36
36
36

0/174
0/712
0/433
0/090
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در متغیرهای مورد بررسی
ارزش
0/087
0/913
0/096
0/096

نام آزمون
اثر پیالئی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه ری

فرضیه df
4
4
4
4

مقدار F
0/788
0/788
0/788
0/788

خطای df
33
33
33
33

سطح معنیداری
0/541
0/541
0/541
0/541

* سطح معنی داری p>0/05
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه در متغیر هماهنگی اندام فوقانی
منبع
پیش آزمون
گروه
خطا

SS
51/80
29/14
20/09

df
1
1
35

MS
51/80
29/14
0/574

F
90/25
50/77

سطح معنیداری
* 0/001
* 0/001

مجذور جزئی اتا
0/721
0/592

* سطح معنی داری p>0/05
همانطور که در جدول  5-4مشاهده میگردد ،نتایج آزمون تحلیل

کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر سرعت پاسخدهی

کواریانس نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری آماری

تفاوت معنی داری آماری وجود دارد ( .)p=0/001بنابراین فرضیه
پژوهش تأیید میگردد .این تفاوت در قالب نمودار در ادامه قابل
مشاهده میباشد.

وجود دارد ( .)p=0/001بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
این اختالف در نمودار  1-4مشاهده میگردد.
همانطور که در جدول  6-4مشاهده میگردد ،نتایج آزمون تحلیل

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه در متغیر سرعت پاسخ دهی
منبع
پیش آزمون
گروه
خطا

SS
31/32
33/28
16/35

df
1
1
35

MS
31/32
33/28
0/467

F
67/02
71/22

سطح معنیداری
* 0/001
* 0/001

مجذور جزئی اتا
0/657
0/671

* سطح معنی داری p>0/05
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه در متغیر کنترل بینایی حرکتی
منبع
پیش آزمون
گروه
خطا

SS
4/69
25/92
29/93

df
1
1
35

MS
4/69
25/92
0/855

F
5/48
30/30

سطح معنیداری
* 0/025
* 0/001

مجذور جزئی اتا
0/136
0/464

* سطح معنی داری p>0/05
همانطور که در جدول  7-4مشاهده میگردد ،نتایج آزمون تحلیل
کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر کنترل بینایی حرکتی

پژوهش تأیید میگردد .تفاوت دو گروه در مرحله پیش آزمون و
پس آزمون در نمودار  3-4قابل مشاهده میباشد.

تفاوت معنی داری آماری وجود دارد ( .)p=0/025بنابراین فرضیه

همانطور که در جدول  8-4مشاهده میگردد ،نتایج آزمون تحلیل
کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر پیشرفت تحصیلی
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تفاوت معنی داری آماری وجود دارد ( .)p=0/001بنابراین فرضیه

میگردد.

پژوهش تأیید میگردد .نتایج آزمون فوق در نمودار  4-4مشاهده
جدول  .8نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه در متغیر پیشرفت تحصیلی
منبع
پیش آزمون
گروه
خطا

SS
192/89
409/08
233

df
1
1
35

MS
192/89
409/08
6/65

F
28/97
61/45

سطح معنیداری
* 0/001
* 0/001

مجذور جزئی اتا
0/453
0/637

* سطح معنی داری p>0/05
بحث
طبق نتایج حاصل از تحلیلهای آماری ،مداخله حرکتی بر رشد
مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تاثیر
مثبت دارد .این نتایج با تحقیقات اون و فرسبرگ همخوانی دارد.
اون )2008(1به اهمیت مهارتهای حرکتی ظریف در توسعه
یادگیری و توجه به مهارتهای حرکتی برای پشتیبانی و کمك در
امر یادگیری تاکید داشته و اینکه تا چه اندازه این مهارتها در باال
بردن توان یادگیری فراگیران می تواند موثر باشد.

فرسبرگ2

( )2009نیز به مسئله توسعه مهارتهای حرکتی ظریف تاکید کرده
و لزوم توجه به این مهارتها را برای افزایش توانایی های فردالزم
وضروری می داند .همه نتایج به دست آمده از این پژوهش را
میتوان در چارچوب نظریه سیستمهای پویا دانست .شد نظریه
سیستمهای پویا محیط را عامل موثری را در رشد مهارتهای

حرکتی ندارد در حالی که در تحقیق حاضر مشاهده کردیم که
فرصت تمرین و محیط میتواند رشد مهارتهای حرکتی را تحت
تاثیر قرار دهد .برخالف نظریه بالیدگی که تنها عامل نمو و
بالیدگی را در رشد مهارتهای حرکتی موثر میداند .همانطور که
مشاهده شد ،محقق با دست کاری محیط از یك سو و از سویی
دیگر به کمترین میزان رساندن تاثیر عامل نمو و بالیدگی از طریق
همگن کردن گروهها تاثیر قابل توجهی بر رشد مهارتهای
حرکتی ظریف به دست آورده است .برنامه تمرینی منتخب ارائه
شده مبتنی بر بازی است که باعث میشود کودك با میل و رغبت
در آن شرکت کند به علتی تنوع این برنامه ،هر روز با روز قبل
متفاوت است و باعث ترغیب کودك به شرکت در برنامه میشود.
برنامه تمرینی منتخب دسته زیادی از مهارتها را شامل میشود و
محتوای این برنامه با مهارتهای حرکتی پایه به خوبی هم راستا
است .انواع مهارتهای حرکتی پایه در قسمتهای مختلف برنامه

حرکتی میداند .این نظریه داللت بر آن دارد که عوامل موثر بر
رشد حرکتی ،شامل نیازهای ویژه تکلیف حرکتی در تبادل با فرد
(عوامل زیست شناختی و وراثتی) و محیط (عوامل تجربه و

تمرینی منتخب وجود دارند و کودك با شرکت در این برنامه،
تمامی مهارتهای حرکتی پایه را تقریبا هر روز تمرین میکند این

یادگیری) است و این عوامل در رشد تواناییهای حرکتی جابجایی
و کنترل شیء اثر گذار است .چنین مدل تبادلی بر این نکته داللت

مسئله باعث میشود در مقابل گروه کنترل که به فعالیتهای
معمول روزانه پرداخته و فعالیتهای آنها محدود بوده ،گروه

دارد که سیستمهای همراه عوامل تکلیف ،فرد و محیط نه تنها با
یکدیگر تعامل داشته اند ،بلکه به طور بالقوه نیز میتوانند با

آزمون در تمامی مهارتهای پایه به رشد قابل قبول تری دست
یابد.بازی نسبت به فعالیتهای خشك و یکنواخت تاثیر عمیق

افزایش کنترل حرکتی و کفایت حرکتی تغییر ایجاد نموده یا خود
تغییر یابند (گاالهو و آزمون .)1383 ،اما نتایج این تحقیقات مغایر
با نتایج ویلیامز ( )2005و ساراکو ( )2005است زیرا آنها رشد

تری بر کودکان دارد و میتوان گفت در نظر گرفتن بازیهای
هدفمند و هدایت شده برای گروه برنامه تمرینی منتخب باعث
بهره بردن بیشتر آنها و کسب نمرات باالتر در پس آزمون شده

مهارتهای بنیادی را تنها بر اساس بالیدگی میدانستند و بیان
داشتند که شرکت در تمرینات حرکتی تاثیری بر رشد مهارتهای

است .همانطور که پیش تر گفته شد انگیزه از عامل محیطی بسیار
مهم موثر بر رشد مهارتهای حرکتی پایه است.
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