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 Background and Purpose: Motor skills are essential skills for learning and success in school. 

Movement and learning are the source of all perceptions and learning. In relation to motor 

impairments in students with intellectual disability, motor-sensory integration is one of 

interventions that is consistent with perceptual-motor theories. The purpose of this study was to 

investigate the effect of motor sensory integration exercises on the gross motor skills of students 

with intellectual disability. 

Method: The present study was conducted with experimental design with pre-test, post-test, and 

follow-up period with control group. The study population consisted of all students with intellectual 

disability in Firoozabad city during the academic year of 2017-2018. The sample consisted of 30 

students from this papulation (7-14 years old) who were selected by convenience sampling and then 

randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received motor 

sensory integration training for 10 sessions (two days a week), while the control group did not receive 

any training. In this study, the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, was used as pre-test, 

post-test, and follow-up for data collection. Multivariate analysis of variance was used to analyze the 

data. 

Results: The results of the data analysis of this study showed that the intervention of motor sensory 

integration increased the scores of gross motor skills in the experimental group which remained stable 

after one month (P <0.001). 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the intervention based 

on motor sensory integration method has been able to control basic motions, maintaining body 

posture or balance, lateral superiority, movement and orientation movements, body awareness and 

imagery, and thus improve motor skills in students with intellectual disabilities. 
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مقاله پژوهشی

 توان ذهنی آموزان كمهاي حركتی درشت دانشاثربخشی  يكپارچگی حسی حركتی بر مهارت
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 22/12/69دريافت شده: 

 20/20/60پذيرفته شده: 

 19/12/60منتشر شده: 

مدرسه است. حركت و يادگیري مبدأ تمام ادراكات هاي اساسي براي يادگیري و موفقیت در هاي حركتي از تواناييمهارت زمینه و هدف: 

ه منطبق هايي است كذهني، يکپارچگي حسي حركتي از جمله درمانتوانآموزان كمهاست. در راستاي مشکلات حركتي دانشو يادگیري

 كتي درشتهاي حرحركتي است. هدف از اين پژوهش بررسي تأثیر تمرينات يکپارچگي حسي حركتي بر مهارت -هاي ادراكيبر تئوري

 پذير بود.ذهني آموزشتوان آموزان كمدانش

آزمون، و دوره پیگیري، همراه با گروه گواه انجام شده است. جامعه مورد آزمون، پسپژوهش حاضر به روش آزمايشي با طرح پیش روش:

آموزان نفر از دانش  02. نمونه مورد مطالعه شامل بود 69-60ذهني شهر فیروزآباد در سال تحصیلي توانآموزان كممطالعه شامل تمام دانش

ورت صگیري در دسترس انتخاب و سپس بههاي اول تا ششم شهر فیروزآباد بود كه به شیوه نمونهسال كلاس 14تا  0توان ذهني مقطع سني كم

 42تا  22در هفته( و هرجلسه بین جلسه )دو روز  12تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايدهي شدند. سپس گروه آزمايش به مدت 

دقیقه، تمرينات يکپارچگي حسي حركتي را دريافت كردند؛ در حالي كه در اين مدت، گروه گواه هیچ گونه تمرين و آموزشي دريافت 

هاي داده يآزمون، و پیگیري براي گردآورآزمون، پسآزمون تبحر حركتي بروينینکز اوزرتسکي به عنوان پیشنکرد. در اين مطالعه از 

 ها از روش تحلیل واريانس چندمتغیره استفاده شد.استفاده شد. براي تجزيه و تحلیل داده

ي درشت هاي حركتهاي اين مطالعه نشان داد كه مداخله يکپارچگي حسي حركتي باعث افزايش نمره مهارتنتايج تحلیل داده ها:يافته

 (.>221/2P)ه نیز پايدار مانده است درگروه آزمايش شده است كه اين اثر بعد از يک ما

وانسته توان نتیجه گرفت كه استفاده از مداخله مبتني بر روش يکپارچگي حسي حركتي تهاي اين پژوهش ميبا توجه به يافتهگیري: نتیجه

ذهني بدن،  تصوير و آگاهي يابي،و جهت جابجايي جانبي، حركات برتري تعادل، يا بدن حالت است با تأكید بر مهار حركات پايه، حفظ

 توان ذهني را ارتقا دهد.آموزان كمهاي حركتي دانشمهارت
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 مقدمه
 است شده ارائه 1تواني ذهنيكم با كودكان از مختلفي تعاريف تاكنون

انجمن روانپزشکي  نیست. ساده چندان از آن روشن و دقیق تعريف ولي

خود باا ايجااد تغییراتي نسااابت به ويرايش  در آخرين ويرايش 2آمريکاا

ن قرار داده و آن را بدي قبلي، اين ناتواني را در زمره اختلال تحولي هوشي

تواني ذهني )اختلال تحول هوشااي(، كم» صااورت تعريف نموده اساات: 

شود و در برگیرندۀ  نارسايي اختلالي اسات كه در دوره تحول شاروم مي

و  اجتماعي،هاي عملي، در حوزهو هوشاااي فرد در كاركرد ساااازشاااي 

ندي خود بمفهومي است. انجمن روانپزشکي آمريکا در جديدترين تقسیم

ر تواني ذهني را به چهابا توجه به شادت و بر اساس عملکرد سازشي، كم

(. میزان بروز 1دساته خفیف، متوسا ، شديد و عمیق تقسیم كرده است )

 ز اين اختلال و همچنین باذهني باا توجاه باه تعااريف مختلف اتواني كم

آوري اطلاعات، متفاوت اسااات. در جديدترين آمار، توجه به نحوۀ جمع

پزشااکي آمريکا شاایوم اين اختلال را در حدود يک درصااد انجمن روان

تواني ذهني چه ( افراد جامعه گزارش كرده اسااات. در مجموم كم21/2)

وام شديد )نسبت ( و چه در ان1به  9/1در انوام خفیف )نسبت مرد به زن 

 (.2تر است )( در مردان شايع1به  2/1میانگین مرد به زن 

هااي حركتي و جساااماني ذهني داراي ويژگيتوانآموزان كمدانش

خاصي هستند. اين افراد به دلیل محدوديت در كاركرد ذهني و رفتارهاي 

هاي تأخیري حركتي برجسااته بوده و آساای  در سااازشااي، داراي ويژگي

 هاي عصبي و عضلاني اسکلتي وي و حركتي، روي سایستمعملکرد حسا

ور طحساي حركتي تأثیر خواهد داشات. وضعیت بدني ابل  اين افراد به

(. در مطالعات 0معمول ضااعیف بوده و شااادابي جساامي چنداني ندارند )

 ذهنيتوان اي حیطه حركت، نشااان داده شااده اساات كه افراد كممقايسااه

میناه قدرت بدني، تحمل، چابکي، تعادل، نسااابات باه افراد بهنجاار در ز

پذيري، و زمان واكنش، سااارعات دويادن، همااهنگي حركتي، انعطااف

آموزان نسبت به همسالان آورند. اين دانشهاي كمتري به دست ميامتیاز

(. علاوه بر اين در 4دهند )سال تأخیر حركتي نشان مي 4تا  2بهنجار خود 

هاي تحصاایلي مانند خواندن، توانايي هاي زباني، نوشااتاري،زمینۀ مهارت

هاي ريااضااایاات و قادرت ادراكي، حرفیات حاافياه، خلاقیت و مهارت

(. 2ند )تري برخوردار هستحركتي نسبت به همسالان خود از توانايي پايین

                                                           
1. Intellectual Disability (ID) 

تواني ذهني، اشکال در زمینۀ آموزان كمترين مشکلات دانشيکي از مهم

حركتي درشت، استفاده  هايهاي حركتي درشات اسات. مهارتمهارت

از عضاالات بزرم مانند ايسااتادن، راه رفتن، خزيدن، بالا و پايین رفتن از 

هاي حركتي هاي اولیه زندگي مهارتشااود. در سااالها را شااامل ميپله

يابند كه علاوه بر اكتشاف محی ، اي تحول و توساعه ميدرشات به گونه

صااورت ها به(. اين مهارت9براي ثبات و مهار بدن نیز مورد نیاز هسااتند )

هاي حركتي كردن و گرفتن، و ديگر فعالیتهاي راه رفتن، پرتابفعالیت

 (.0اند )درشت و تعادل، گروهبندي شده

نقش حركات در زنادگي كودكاان قابل توجه اسااات، زيرا تحول و 

هاي حركتي او ارتباط دارد. حركت يکي از تکاامل كودک با پیچیدگي

فزودن آگاااهي كودكااان اسااات و در واقع اولین هاااي اترين شااایوهمهم

اي اساات كه كودک توساا  آن، خود و محی  اطراف را درک وساایله

شااناس اي اساات كه پیا ه شااناختكند. اهمیت تحول حركتي به گونهمي

پرداز در حوزه تحول شاااناختي كودكان، بر اين اصااال معروف و نيرياه

تي الیت حركتأكید كرده اسااات كه زيربناي سااااخت ذهني كودک، فع

 (. 0يابد )است كه در دو سال اول زندگي تحول مي

هاي اساسي براي ورود به مدرسه هاي حركتي يکي از مهارتمهارت

ترين و يادگیري تحصایلي است؛ به عبارت ديگر تجارب حركتي از قوي

مین كنند. به ههاي ذهني افراد كمک ميعواملي هسااتند كه به تحول پايه

هاي حركتي پايه در دوران كودكي ضااروري اساات دلیل توسااعه مهارت

(. 6كنند )زيرا كودكاان از طريق آنهاا، جهان پیرامون خود را كاوش مي

هاي حركتي در زندگي كودک پیش از رفتن به مدرساااه، تحول مهارت

هاي بعدي دارد. در دوران كودكي آمیختگي و نقش اساسي در يادگیري

تا حدود  توانساایار بالاساات. ميهاي حركتي و ذهني بپیوسااتگي فعالیت

ي تر را نیز در يادگیري حركتزياادي ريشاااه رفتارهاي ذهني تکامل يافته

و پیا ه معتقدند  جساااتجو كرد. برخي مانند كپارت، گتمن، بارش، گزل

هاااسااات و كااه حركاات و يااادگیري مباادأ تمااام ادراكااات و يااادگیري

ي و حركت –كيهاي ادراتر، پس از تحول ساایسااتمفرآيندهاي ذهني عالي

 (. 12آيد )برقراري ارتباط میان يادگیري حركات و ادراک به وجود مي

هاي توان ذهني، پژوهشآموزان كمدرباره مشاااکلات حركتي دانش

هااي درماني متنوعي مانند درمان تعادلي، تمرين ذهني، متعادد بر شااایوه

2. American Psychiatric Association  
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و يکپارچگي  آموزش بینايي حركتي، تحريک چندحساااي، نوروفیدبک

اند. از جمله آموزان تمركز كردهبراي مشکلات اين دانش 1حركتيحسي 

هاااي هاااي منطبق بر تئوريتوان بااه درمااانهاااي درماااني رايج ميشااایوه

شاااود كه حركتي اشااااره كرد. در اين روش درماني تلاش مي –ادراكي

هاايي براي كودک فراهم شاااود تاا بتواند اطلاعاتي را از محی  موقعیات

(. 0کديگر ارتباط دهد، و به گونه مناساا  پاسد دهد )دريافت كند، به ي

هاايي اسااات كه منطبق بر حركتي از جملاه درماان 2يکپاارچگي حساااي

حركتي است و فرايندي است كه از دوران نوزادي  -هاي ادراكيتئوري

ها و يادگیري حركات است. هرچه شاروم شاده و اسااس شاناخت حس

ورودي كارآمدتر شوند،  هايكودكان درباره دريافت و پرداخت محرک

در فهم و درک محی  و در نتیجاه بیان و توصااایف خود تواناتر خواهند 

دهي اطلاعات يکپارچگي حساااي عبارت اسااات از توانايي ساااازمان بود.

هاي روزمره زندگي. حسااي به منيور اسااتفاده هدفمند از آنها در فعالیت

ساات از اگفت كه يکپارچگي حسااي عبارت توانتر ميدر تعريف جامع

توانايي سایساتم عصابي مركزي براي پردازش اطلاعات حسااي كه شامل 

از اين حس تعادل، حس عمقي، لامسااه، شاانوايي، و بینايي اساات. هدف 

پردازش و ساااازماندهي اطلاعات حساااي، ايجاد واكنش ساااازش يافته با 

 (. 12)محی  است 

اسااات كه طي آن فرد  0يکپارچگي حساااي برگرفته از نيريه آيرس

هاي حساي از محی  را تفسیر كرده و براي استفاده هر چه بیشتر، دريافت

(. در فرايند يکپارچگي حساااي، 11ساااازد )آنهاا را متحد و يکپارچه مي

)تعادلي(، و عمقي است.  4تمركز عمده روي ساه حس لامساه، وستیبولار

هاي اين ساه حس نه تنها با يکديگر در ارتباط هساتند، كه با ساير سیستم

حركتي شاااامل  –(. درمان يکپارچگي حساااي12ارتباط دارند )مغزي نیز 

مان فرهاي خودصورت فعالیتاي است كه بهتحريکات حساي مهار شده

دار بر نقش نیاازهااي بیولو يک جهت انگیزش رفتار، تأكید دارد و معني

ود و شاا(؛ به عبارت ديگر اين شاایوه به ايجاد پاسااد تطابقي منجر مي10)

هاي دن دروندادهاي دهلیزي، لامسه، و عمقي، پاسدطي آن با يکپارچه ش

(. طبق اصااال يکپارچگي حساااي، 14يابند )رفتااري و حركتي بهبود مي

تحرياک همزمان دو يا چند حس مختلف مانند حس ساااطحي و عمقي، 

                                                           
1. Motor sensory integrity 

2. Motor sensory integrity 

3. Aires 

تواند منجر به ايجاد يک پاسااد تطابقي در مغز شااده و كارايي احتمالاً مي

ات را افزايش دهد. همچنین دساااتگااه عصااابي مركزي براي مهاار حرك

هاي ساطحي و عمقي و ايجاد يکپارچگي حسي تحريکات همزمان حس

 شود و در نتیجه مهارها ميموج  افزايش بیشاتر آگاهي قشر مغز از اندام

 پژوهشاااگران(. 12آيد )منااسااابي در حین انجاام حركات به وجود مي

 انسااني، تحول در حركتي حساي يادگیري اهمیت در راساتاي متعددي

 اين جملۀ كنناد. ازمي مطرح را حركتي حساااي درماان يکپاارچگي

 (19فارساااي، عبدلي، كاوياني و كاوياني ) پژوهش به توانمي مطالعات

اشاره كرد كه تأثیر تجربه ادراكي حركتي بر بهرۀ تحول حركتي حركات 

ماهه را نشان دادند. در مطالعه ديگري كه  2-0درشات و حريف نوزادان 

(  انجام شد به تأثیر برنامۀ يکپارچگي حسي 10ومین و كاياهان )توسا  ب

حركتي بر بهبود وضاااعیت حركتي كودكان فلج مغزي اشااااره شاااد. در 

(؛ 10بابنده، حومنیان و عرب عامري ) هاي ديگري كه توسااا پژوهش

( و زينگ و همکاران 16آشاااوري، ضااارقامي، بفوريان و جلیل آبکنار )

 حركتي بر تحول -أثیر تمرينات ادراكي( انجاام شاااد باه بررساااي تا22)

توان ذهني پرداختند و نشااان هاي شااناختي و حركتي كودكان كممهارت

هاي داري بر مهارتدادند كه مداخله تمرينات ادراكي حركتي تأثیر معني

حركتي درشااات و شاااناختي در گروه تمريني داشاااته اسااات. سااااداتي 

به اين نتیجه رسااایدند كه ( نیز در مطالعه خود 0فیروزآبادي و عباساااي )

 آموزانهاي حركتي درشت در دانشدرمان يکپارچگي حساي بر مهارت

مبتلاا بااه ناااتواني يااادگیري موثر بوده و بااعااث بهبود آن شاااده اسااات. 

 سطحي حس تحريکات و ماسا  تأثیر "عنوان با پژوهشي در 2ساینکلاير

 اين به "با نشاااانگان داون كودكان حريف و درشااات عملکردهاي بر

 و هیپوتوني كاهش بر ماسااا ، به همراه تحريکات اين كه رسااید نتیجه

. در همین (0اساات )به نقل از  مؤثر درشاات حركتي عملکردهاي بهبود

هاي خود به اين نتیجه در پژوهش 9و پاپوساااکیو راساااتاا تئودورساااکیو

م هاي اصالي حركتي يعني سیستم وستیبولار و سیسترسایدند كه سایساتم

لمسااي )تجزيه و تحلیل لمسااي( نقش مهمي در تحول و توسااعۀ كودک 

(. در برخي از مطالعات انجام شاااده ديويي، كاپلان، 0دارناد )باه نقال از 

( و بادامي، 22الک )(، صاالحي، زارم زاده و س21كراوفورد و ويلساون )

4. Vestibular 

5. Sinclair 

6. Teodoreskeu  & Papoeskeu 
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( تأثیر درمان ادبام و يکپارچگي 20نزاكت الحسااایني، رجبي و جعفري )

هااي حركتي و تعاادل در كودكاان با اختلال حساااي حركتي بر مهاارت

همااهنگي تحولي را بررساااي كردناد. نتاايج اين مطاالعاه نشاااان داد كه 

 هايهااي حساااي حركتي كاه در واقع نیازيکپاارچگي و ادباام فعاالیات

طور مؤثر موجاا  بهبود كنااد؛ بااهختلف پردازش حواس را برآورده ميم

هااي حركتي و تعاادل پوياا در كودكان مبتلا به اختلال هماهنگي مهاارت

(، لوپز، اساااتودن و 24هاااي تااانتون )شاااود. همچنین پژوهشتحولي مي

ررسي ( به ب20( و كنیگ و مونستر )29(، بريان و تانتون )22رودريگوس )

حركتي  مشاااکلاااتحركتي بر بهبود هاااي اخلااه مهااارتمااد بخشاااياثر

آموزان ابتاادايي پرداختنااد و همگي مااداخلااه مهااارت حركتي را دانش

 اند. معنادار و اثربخش گزارش كرده

هاي حركتي را شیوۀ متخصاصاان توانبخشاي، روش آموزش مهارت

دانند. همچنین آنها معتقدندكه مناساا  و مؤثر در درمان اين اختلالات مي

هايي جهت بهبود عملکرد عالي مغز بوده و موج  ن روش به عنوان پايهاي

بهبود عملکردهااي حركتي و شااانااختي كودكاان و نوجوانان با ناتواني 

(. اگرچه مطالعات زيادي درباره تمرينات يکپارچگي حسي 20شاود )مي

حركتي و اثرات مثبت اين تمرينات بر سلامتي و كارآمدي حركات افراد 

 ریأثۀ تدرباربسیار ناچیزي  اطلاعاتشاده است، ولي  نجامذهني اتوان كم

ذهني توان كودكااان كم هيااپاااي حركتي هااامهااارتاين تمرينااات بر 

پذير وجود دارد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضاار بررسااي آموزش

ي هاهارتميک دوره تمرينات يکپارچگي حسااي حركتي بر بهبود  ریتأث

 پذير است.ذهني آموزشتوان ان كمآموزحركتي درشت دانش

 روش
پژوهش  اين اجراي روش: كنندگانشررركت و پژوهش الف( طرح

 گروه گواه با آزمون، دوره پیگیريپس ،آزمونپیش نوم از و آزمايشي

 مورد بررسي آزمايش برگروه مستقل متغیر اثربخشي آن طي اسات كه

ذهني توان كم آموزاندانش را تمامي پژوهش آماري قرارگرفت. جامعۀ

در  .( تشکیل دادند69-60سال تحصیلي ) درمقطع ابتدايي شهر فیروزآباد 

 02ذهني وجود دارد كه در حدود تواناين شاااهر يک مركز آموزش كم

ي گیردهد. براي نمونهتوان ذهني را تحت پوشش قرار ميآموز كمدانش

                                                           
1. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 

گاه تهیه شااد. سااپس با آموزان اين آموزشااابتدا فهرساات كاملي از دانش

 02آموزان هر پايه، از میان اين ها و مشاااخد شااادن دانشتفکیک پايه

توان نفر پسر( از كودكان كم 12نفر دختر،  12نفر ) 02آموز، تعداد دانش

با توجه به نير تخصااصااي مربي تربیت بدني و معلم  ذهني اين مركز كه

، با روش هاي حركتي درشااات مشاااکل داشاااتندكلاس در انجام مهارت

گیري در دسااترس انتخاب شاادند.  از لحاع وضااعیت تحصاایلي، نمونه

توان ذهني كه قادر به هاي يکم تا شااشاام كماعضاااي نمونه از بین كلاس

خواندن و نوشااتن بودند، انتخاب شاادند؛ اما از نير وضااعیت اقتصااادي و 

 ها وضااعیت مشااابهيها، تقريباً تمام آزمودنيفرهنگي و اجتماعي خانواده

 داشتند.

  ب( ابزار

 1602سال  در بروينینکز :1آزمون تبحر حركتي بروينینکز اوزرتساکي .1

اين  .كرد تهیه را آزمون اين اوزرتسااکي، حركتي هايآزمون اصالاح با

آزمون، ياک مجموعاه آزمون هنجار مرجع اسااات كه عملکرد حركتي 

مجموعه كامل اين آزمون . كندساله را ارزيابي مي 2/14 تا 2/4  كودكان

و تشاکیل شاده است  )بخش جداگانه 49 شاامل(آزمون از هشات خرده

كاه تبحر حركتي ياا اختلاالات حركتي در  گوياه دارد 14فرم كوتااه آن 

اجراي مجموعۀ  .كندهاي حركتي درشت و حريف را ارزيابي ميمهارت

ون مربوط آزمچهار خرده دقیقه زمان نیازدارد. 42-92كامل اين آزمون به

هاي حركتي آزمون  مهارتهاي حركتي درشااات، ساااه خردهبه مهارت

با  .كندآزمون هر دو مهارت حركتي را ارزيابي ميحريف، و ياک خرده

 يبررسااي تأثیر تمرينات يکپارچگي حساا توجه به هدف اين پژوهش كه

 ذهنيتوانهاااي حركتي درشااات كودكااان كمحركتي بر تحول مهااارت

هاي هاي مربوط به مهارتآزمونپژوهشااگر از خردهپذير اساات، آموزش

نمره مهارت حركتي درشت  درشات استفاده كرده است. در اين پژوهش

دويدن و چابکي، هاي ساارعت آزموناز مجموم نمرات اسااتاندارد خرده

آيد و يکي از بهترين ابزار براي سااانجش تعادل، و قدرت به دسااات مي

آزمون بروينینکز اوزرتسکي از روايي  هاي پايه افراد است.تحول مهارت

و پااياايي قاابال قبولي برخوردار اسااات. پايايي اين ابزار به روش آلفاي 

ها براي گزارش شده است. همچنین همساني دروني گويه 00/2كرونباخ 

و تركی  هر دو مهارت درشت  02/2تا  20/2هاي حركتي درشت مهارت
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و  (. هندرساااون22)گزارش شاااده اسااات  00/2تاا  40/2و حريف بین 

روايي همزمان بین نمره كل آزمون ارزيابي حركت كودكان  1سااااگدون

به  20/2ساله  12تا  4كودک  90و آزمون بروينینکز اوزرتساکي را براي 

روايي همزمان آزمون  2كارتيدسااات آوردناد. كروس، هوروات و مک

ارزيااابي حركاات كودكااان و شاااکاال بلنااد و كوتاااه آزمون بروينینکز 

ساله ارزيابي  12تا  2پسار و دختر  129اي به تعداد کي را با نمونهاوزرتسا

 6/2تا  9/2كردند كه روايي آن بر اسااس ضري  همبستگي پیرسون بین 

 (. 20گزارش شد )به نقل از 

درمان يکپارچگي حسااي حركتي در اين مطالعه  : ايج( برنامه مداخله

آن از  نوم تمريناتحركتي بوده است كه  -هاي ادراكيمنطبق بر تئوري

(، برناامه 20زاده )پور، قمراني و رحیمبرنااماه يکپاارچگي دادمهر، ملاک

( و تمرينات مرتب  با حواس دهلیزي و عمقي )با 0يکپارچگي عباساااي )

مربوط به  هايتأكید بر حواس دهلیزي و عمقي( برگرفته از برنامه فعالیت

( اقتباس 26فر )غيکپارچگي حساااي حركتي باربارافینک ترجمۀ مهناز را

هايي است كه براي موفق شدن در آن شده است. اين برنامه داراي تمرين

تا  22جلسااه  12ها را به پايان برساااند. اين برنامه طي كودک بايد فعالیت

( توسااا  پژوهشاااگر در حیاط و يکي از اي )دو روز در هفتاهدقیقاه 42

خلاصه  1جدول هاي مدرساه بر روي گروه آزمايش انجام شد. در ساالن

 حركتي ارائه شده است. -جلسات مداخله يکپارچگي حس

 
 حركتی -: خلاصه جلسات مداخله يكپارچگی حسی1جدول 

 و نحوه انجامفعالیت انجام شده  هدف شماره جلسه

 جلسه يکم
 تقويت عضلات پاها

 

هاي مشخد با استفاده از يک طناب براي سه مرتبه و هر بار به مدت بیست چینآموزان روي خ هر يک از دانش

 ثانیه حول مربي چرخیدند.

 جلسه دوم
تقويت عضلات انگشتان و تقويت بازوها و عضلات 

 شانه و گردن

هاي كابذي درست كرده و به سمت هدف معیني شد تا با مچاله كردن آنها توپ آموزان دادهكابذهايي به دانش

 پرتاب كنند.

 جلسه سوم
 تقويت عضلات شانه و بازوها

 هاي حركتي درشتتقويت مهارت

اي مساوي هآموزان در گروهآموزان به دو نیمه تقسیم كرد و دانشمعلم زمین را با كشیدن طنابي متناس  با قد دانش

هاي كابذي موجود كه در جلسه قبل توس  آنها ساخته شده بود، بین دو طرف طناب مستقر شدند.كل توپدر دو 

طور پراكنده در زمین بازي قرار گرفتند. با علامت معلم و شروم بازي هر گروه صورت مساوي تقسیم شد و بهگروه به

توپ تا پايان وقت ادامه داشت. در پايان بازي،  هاي خود را به زمین مقابل پرتاب كند. اين انتقالكرد توپسعي مي

 كرد.گروهي كه توپ كمتري در زمینش ثبت شده بود امتیاز بالاتري كس  مي

 جلسه چهارم

 تقويت عضلات دست و پا،

 هاي حركتي درشتمهارت

 

و هاي دگروهآموزان به در دو طرف زمین سبدهايي قرار گرفت. در يکي از سبدها ده عدد توپ گذاشته شد. دانش

آموزان بر روي موكتي ضخیم با باسن بدون اي مشخد شد. دانشنفره تقسیم شدند. وس  زمین با كشیدن دايره

ها را از سبد برداشته و در سبد ديگر انداختند. به هاي مشخد حركت كرده و توپها در مسیركمک گرفتن از دست

آموز ديگر داد تا بقیه مسیر را ادامه دهد. در مین برد و به دانشآموزان توپ را تا وس  زاين ترتی  كه يکي از دانش

 شد.هر بار تنها يک توپ حمل مي

 جلسه پنجم
هاي حركتي تقويت عضلات سر و گردن، مهارت

 درشت

آموزان بلتید. به دانشطور مجزا ميآموز بهمتر بلتیدند. شروم بلت از سر بود و هر دانش 0آموزان در حد دانش

 و قوانین آن گفته شد؛ خصوصاً بلت نزدن از روي ديگران و پیروي كردن از سرگروه.بازي 

 جلسه ششم
 تقويت عضلات دست و پا و كمر و شانه و گردن.

 هاي حركتي درشتمهارت

 6هاي خود به میزان اش با دستآموز به كمک همگروهيشدند هر دانشهاي دونفره تقسیم آموزان به گروهدانش

 رفت )در قال  مسابقه(.متر راه 

 تکرار جلسات اول و دوم  جلسه هفتم

 تکرار جلسات سوم و چهارم  جلسه هشتم

 تکرار جلسه پنجم  جلسه نهم

 تکرار جلسه ششم  جلسه دهم

 

                                                           
1. Henderson & Sagedon 2. Croce, Horvat & MmcCarthy 
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بعااد از كساااا  مجوزهاااي علمي و اداري از مراكز و : د( روش اجرا

اي هدف از انجام ابتدا با دعوت از والدين طي جلسه هاي ذيرب ،مؤسسه

اين پژوهش براي آناان تبیین شاااد و از محرمااناه بودن اطلااعات به آنها 

اطمینان خاطر داده شد. بعد از آن اعضاي گروه نمونه به صورت تصادفي 

آموزان گروه در دو گروه آزمااايش و گواه قرار گرفتنااد. ساااپس دانش

اي )دو روز در هفته( تحت مداخله دقیقه 42ا ت 22جلسه  12آزمايش طي 

اط و اي در حیيکپارچگي حساااي حركتي قرار گرفتند. جلساااات مداخله

هاي مدرسه به انجام رسید.افراد نمونه اين حق را داشتند كه يکي از سالن

اي از انجاام ماداخله از ادامه همکاري امتنام كنند؛ بنابراين در هر مرحلاه

آموزان و والدين آنها انجام شاااد. در كامل دانش اين مطالعه با رضاااايت

 هاي از تحلیل كوواريانس استفاده شد.پايان براي تحلیل داده

 هايافته
دو  هاينمرهآزمون، و پیگیري آزمون، پسپیشمیانگین زير  جدول

 .دهدنشان مي هاي حركتي درشتگروه را در مهارت

 
 هاي حركتی درشتهاي گواه و آزمايش در مهارتگروه و انحراف معیار میانگین: 2جدول 

 متغیر

 میانگین )انحراف معیار(

 آزمايش گواه

 پیگیري آزمونپس آزمونپیش پیگیري آزمونپس آزمونپیش

 حركتي درشتهاي مهارت
09/22 

(64/6) 

29/22 

(20/0) 

20/24 

(19/6) 

49/20 

(00/12) 

00/04 

(02/12) 

00/04 

(02/6) 

 

آزمون ها در پسشود آزمودنيملاحيه مي 2همان طور كه در جدول 

گین اند؛ بدين صورت كه میانآزمون داشتهعملکرد بهتري نسابت به پیش

آزمون افزايش يافته اسااات. در مرحله هاي گواه و آزمايش در پسگروه

ه اسااات تقريباً بدون تغییر بودهاي گواه و آزمايش پیگیري میانگین گروه

كه نشان دهنده تأثیر يکپارچگي حسي حركتي در متغیرها بعد از يک ماه 

 اسمیرنوف-ها از آزمون كالموگروفاست. براي بررسي نرمال بودن داده

به دست آمد، پس  22/2استفاده شد كه مقادير سطح معناداري بزرگتر از 

 ها نرمال هساااتند و درزيع دادهتوان گفات كه اين متغیرها به لحاع تومي

هاي پارامتريک اساااتفاده توان از آزمونمي هاي پژوهشتحلیل فرضااایه

 كرد..

منيور بررساااي معنااداري تفااوت دوگروه باا توجاه به شاااراي  باه 

آزمون، و پیگیري از روش تحلیاال واريااانس مختل  آزمون، پسپیش

زمون آماري از آنرمالیتي اين روش  فرضاساتفاده شد. براي بررسي پیش

شاارط كرويت )موچلي( اسااتفاده شااد كه نتايج نشااان داد مقدار آزمون 

دار نیست معني 22/2( در سطح خطاي بزرگتر از 004/2كرويت موچلي)

(؛ بنابراين مفروضاه اساسي تحلیل واريانس مختل  مبني بر برقرار 162/2)

زمون آتوان به درستي از اين فرض كرويت برقرار اسات و ميبودن پیش

 گزارش شده است.  0در جدول  استفاده كرد كه نتايج آن

 (، و پیگیريآزمونآزمون، پس)پیشهاي حركتی درشت در سه شرايط تفاوت دو گروه در مهارت :3جدول 

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي میانگن مجذورات F سطح معناداري

 اثر گروه 44/964 1 44/964 226/2 204/2

 اثر تکرار 29/401 2 90/242 904/20 222/2*

 اثر تعامل 20/010 2 24/029 642/42 222/2*

 خطا 94/400 29 020/0  

 

دهد اثر تعاملي گروه و آزمون با نشاااان مي  0طور كه جدول  هماان

حاكي از تفاوت معنادار اسااات؛   >P 221/2در ساااطح  642/42 مقدار

بنابراين در اين مورد بايد گفت كه بین میانگین مهارت حركتي درشااات 

آزمون، و مرحلااه آزمون، پسدر گروه گواه و آزمااايش در مرحلااه پیش
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پیگیري تفااوت وجود دارد. در نتیجاه تعاامل شاااراي  )تکرار( در گروه 

گروه افزايش نیافتند.  ها به يک اندازه درآزمونوجود داشاته است و پس

براي بررساي اثرهاي اصالي سااده و اين موضوم كه میانگین كدام گروه 

ها با میانگین ديگر گروه، تفاوت وجود دارد از میانگین در كادام آزمون

 گزارش شده است. 1و نمودار خطي استفاده شد كه نتايج آن در نمودار 

 

 
 

 نمودار تعامل اثر تكرار و گروه :1نمودار 

 

، 1و نمودار  2هاي گزارش شده در جدول ننتايج میانگی به با توجه

دهد كه پس آزمون گروه  آزمايش بیشتر از اثرهاي اصلي ساده نشان مي

آزمون گروه گواه بوده است. اين يافته به اين معناست كه مداخله پس

 هاي حركتي درشتركتي به افزايش نمره مهارتيکپارچگي حسي ح

هاي درگروه آزمايش منجر شده است و در نتیجه باعث بهبود مهارت

 حركتي درشت شده است.

 گیريبحث و نتیجه
 حسااي يکپارچگي درمان اثربخشااي بررسااي هدف با حاضاار پژوهش

توان آموزان كمدرشااات دانش حركتي هااايمهااارت بهبود بر حركتي

كه  داد نشان گیري مکررواريانس با اندازه تحلیل نتايج ذهني انجام شاد.

 حركتي، حساااي يکپارچگي دريافت تمرينات از پس آزمايش گروه

 حركتي هايمهارت آزمون در گروه گواه به نسااابت را بالاتري نمرۀ

 آزمون گروه آزمايشو میانگین نمرات پس اساات كرده درشاات كساا 

طور معناداري بیشاااتر از میانگین نمرات گروه گواه بود. به همین دلیل باه

شود كه تمرينات يکپارچگي حسي حركتي موج  بهبود گیري مينتیجه

شود. اين ذهني مي توانآموزان كمهاي حركتي درشات در دانشمهارت

(، ديويي 0ج مطالعات سینکلاير )به نقل از ها همسو و هماهنگ با نتاييافته

(، 20(، بادامي و همکاران )22(، صاااالحي و همکااران )21و همکااران )

(، كنیگ و مونستر 29(، بريان و تانتون )22(، لوپز و همکاران )24تانتون )

ها نشان ( همسو است كه همه اين پژوهش20همکاران ) و ( و دادمهر20)

است.  مؤثر حركتي عملکرد بهبود در تحرك و حس تحريک كه دادند

( در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر 0براي مثاال ساااینکلااير )باه نقال از 

ماساا  و تحريکات حس ساطحي بر روي عملکردهاي درشات و حريف 

كودكان با نشاااانگان داون به اين نتیجه رسااایده بود كه اين تحريکات به 

و بهبود عملکردهاي  همراه اساااتفاده از ماساااا  بر روي كاهش هیپوتوني

( 21درشات و حريف مؤثر اسات. در پژوهشي ديگر ديويي و همکاران )

تي هاي حركتأثیر درمان ادبام و يکپارچگي حسااي حركتي را بر مهارت

و تعاادل در كودكاان باا اختلال هماهنگي تحولي مورد تأيید قرار دادند. 

يکپارچگي ( نیز در پژوهش خود تأثیر 0ساااداتي فیروزآبادي و عباسااي )
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ا به آموزان مبتلهاي حركتي درشت دانشحساي حركتي بر بهبود مهارت

(، بريان و 22ناتواني يادگیري را نشاااان دادند. همچنین لوپز و همکاران )

( در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند 20( و كنیگ و مونستر)29تانتون )

د ند بر بهبوتواهاي حركتي ميي بر مهارتاي مبنهاي مداخلهكاه برنااماه

 آموزان اثربخش باشد.مشکلات حركتي دانش

با  توان بیان كرد كه نتايج اين پژوهشدر تبیین نتايج اين پژوهش مي

تي شناختي، نيريه ادراكي حركهاي تحول شناختي پیا ه، نيريه بومنيريه

تقدند ها معكپاارت، و نيريه تحول حركتي قابل توجیه اسااات. اين نيريه

هاي كننده در يادگیري مهارتتوانند نقش تعیینحسي ميمحی  و تجربه 

 رابطه و تعامل براساسحركتي داشاته باشاند. به اعتقاد پیا ه تحول انسان 

 ايجاد اثر تحولي در مراحل طي با انسان و است و محی  فرد بین متقابل

 و تکامل به خويش رواني دساااتگاه و بیروني هايمحرک بین تعامل

 كنشاي است و فعال موجود يک پیا ه انساان نير دررساد. مي پیشارفت

و مهار  ساماندهي را آن و كرده برقرار ارتباط خود پیرامون محی  با كه

 (.11و  12، 0)كند مي

 و تعامل را حاصاال انسااان يادگیري و شااناختي نیز تحولنيريه بوم

 داند و هر ساااه عامل را درمي محی ، و تکلیف فرد، بین متقابل ارتباط

 داناد. اين نيريه )بر خلاف نيريه بالیدگي كه تنهاتحول حركتي مؤثر مي

 داند(، تمامساایسااتم اعصاااب مركزي را در تحول و بلوغ انسااان مؤثر مي

داند. نيريه هاي بدن را در تحول انسااان دخیل ميها و ساایسااتمدسااتگاه

هاي شناختي داراي دو شاخه متفاوت است. يکي از آنها نيريه سیستمبوم

هاي پردازد. نيريه ساایستمپويا اسات كه به هماهنگي و مهار حركات مي

، كلساااو، و تروي مطرح شاااد. آنان معتقد بودند كه 1پويا توسااا  گاگلر

هاي متنوعي در بدن با هم در تعامل هسااتند تا يک حركت معین ساایسااتم

ر اين ها است. شاخه ديگانجام پذيرد و سایستم عصبي يکي از اين سیستم

دراكي كنشي است كه بر اساس آن، بین سیستم ادراكي و سیستم نيريه، ا

 (. 11حركتي بدن، ارتباط مستقیم وجود دارد )

توان نتايج اين پژوهش را با نيريه ادراكي حركتي در تبیین ديگر مي

كپارت هماهنگ و همسو دانست. به نير كپارت يادگیري حركتي اولین 

 قال  در عضاالاني يهاواكنش به صااورتيادگیري كودک اساات كه 

 حفظ پايه، كپارت مهار حركات .يابدمي حهور معین حركتي الگوهاي

                                                           
1. Gagler  

يابي، جهت جابجايي و حركات جانبي، برتري تعادل، يا بدن حاالت

ادراكي  تحول مرحلۀ اولین به عنوانبدن را  ذهني تصاااوير و آگاهي

 را حركات اين كه كودكي بود معتقد داد و قرار تأكید مورد حركتي

 سااطوح در بعدي هاييادگیري در نگیرد فرا كامل به طور و ترتی  به

 كندآموز كودكان شااد. بنابراين خواهد اختلالو  آشاافتگي بالاتر، دچار

 را تحول مراحل اين كه هستند كسااني اند،افتاده عق  تحول نير از كه

 اساات ممکن كپارت عقیده اند. بهنکرده طي زماني معین چهارچوب در

 ماانده، جااباه حركتي-ادراكي هاايفعاالیات و تمرين باازگشااات باا

 (.0) پذيرد ترمیم و اصلاح كودكان اين هايمهارت

نتاايج اين مطاالعه به نوعي با نيريه تحول حركتي ه  نیز مطابقت و 

 شاااوندمي مطرح نيريه اين با ارتباط در كه هاييوا ههمخواني دارد. 

 روند بر به نوعي كدام هر بني هستند كه هايمحی و  حسي محرومیت

 شاادن محدودالف( محرومیت حسااي:  .گذارندمي تأثیر كودک تحول

و هیجاني كودک  ذهن ، ادراك ، تحول ارگانیسم، اولیه حسا  تجارب

 اين ماندگ عق  اين براى ه  توضاایح اندازد.عق  مي به شاادت را

 ايجاد براى را ارگانیسااام حسااا ، تواناي  محدود تجارب كه اسااات

 هرگونه اسااااس عنوان به اىمرحله هاىزنجیره و سااالول  هاىمجتمع

 پژوهش خود نتیجه اين از ه  .كندم  محادود، شااانااخت  فعاالیات

 نوروفیزيولو يک  مناساا  تحول براى نه تنها حساا  تجربۀ كه گیردم 

است. ب( محی   لازم نیز طبیع  كاركرد حفظ براى است، كه ضرورى

به  بن ، محی  توساا  شااده ايجاد حساا  هاي بني: به نير ه  تنوم

 زنجیره و سااالول  مجتمع بیشاااترى تعداد تا مي دهد امکان حیوانات

هاي تازه استفاده وجود آورند و از آنها در يادگیريبه را پیچیده اىمرحله

 آثار آيا كه اساات اين شااودمي مطرح اينجا در كه مهمي سااؤالكنند. 

 و 2روزنزويااک پژوهش بااه بنااا اولیااه، پاااياادارنااد  فقیر هاااىمحی 

 نشان پژوهشگران اين است. منف  پرسش اين پاساد حاهراً همکارانش،

 در قراردادن با توانم  را فقیر حسااا  محی  يک تأثیرات كه دادند

جبران كرد؛ البته اگر شااراي  به نحو مطلوب تغییر يابد  بن  محی  يک

 (.22)به نقل از 

اما نتايج اين پژوهش با  نيريه بالیدگي ناهمسو است. نيريه بالیدگي، 

داند و معتقد اساات كه وراثت و  نتیک را پايه و اساااس تحول فردي مي

2. Rosenzweick 
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شاااود و سااایساااتم تحول هر فرد براسااااس عوامل ارثي و نوعي تعیین مي

شاااود. اين نيريااه اعصااااب مركزي باااعاث حهور تغییرات در رفتااار مي

هاي ديگر بدن، حتي محی  پیرامون و شراي  تمرين و ستمها و سیدستگاه

همچنین مي توان علاوه بر تبیین (. 0داند )تأثیر  ميتجرباه را در تحول بي

 تئوريکي، با توجه به پیشینه پژوهشي نیز اين نتايج را تبیین كرد؛ به طوري

(، صااالحي و 21ديويي و همکاران )ها مانند مطالعات كه بیشااتر پژوهش

(، لوپز و همکاران 24(، تانتون )20(، باادامي و همکااران )22اران )همکا

همکاران  و ( و دادمهر20(، كنیگ و مونساااتر )29(، بريان و تانتون )22)

 اند.نتايج اين پژوهش را تأيید كرده  (20)

شاااود اهمیت تحريکات محیطي اولیه در تحول و چنانچه ملاحيه مي

 ها، قابل انکار نیسااات؛ر يادگیريهاي حركتي و نیز ساااايتوساااعه مهارت

ذهني وانتآموزان كمدهي مطلوب دانشبنابراين با توجه به قابلیت پاسااد

مناس   ريزيبخشاي، رسیدگي به اين كودكان و برنامههاي توانبه برنامه

جهت بهبود وضااعیت ساالامت جسااماني، رواني، و اجتماعي اين گروه از 

 با حاضاار رسااد. با اين وجود پژوهشآموزان بساایار مهم به نير ميدانش

 روش به توانمي جملاه آناان از كاه هاايي نیز همااره بودمحادوديات

 ذهنيدساااترس، بررساااي تنهاا گروه كودكان كم توان در گیرينموناه

 دقیق اقتصادي وضعیت همچون عواملي كنترل در خفیف، و محدوديت

ها خانواده كودک-هاا، و نوم الگوي تعاامال والادو اجتمااعي خاانواده

در  برنامه آتي اثربخشااي هايپژوهش در شااودمي پیشاانهاد .كرد اشاااره

ها بر اساااس وضااعیت سااازي نمونههمگن ويژه، نیازهاي با سااايركودكان

 بررسي قرار مورد  كودک-اقتصادي، و نوم الگوي تعامل والد اجتماعي

گیرد. با ملاحيه اينکه مشاااکلات پردازش و يکپارچگي حساااي در افراد 

توان ذهني محرز و تأثیر آن بر تحول حركتي نیز واضح است؛ بنابراين مك

اي براي هاي به دسات آمده، استفاده از اين برنامه مداخلهبا توجه به يافته

توان ذهني براي ماعالامااان، درماااناگران، و والاادين داراي فرزنااد كم

 شود.تر، پیشنهاد ميهاي درماني دقیق و مفیدريزيبرنامه

در رشته  پژوهش برگرفته از پايان نامه كارشاناساي ارشاد نياتقدير و تشركر: 

شااناسااي و آموزش كودكان اسااتثنايي دانشااگاه دولتي شاایراز با شااماره روان

مجوز اجراي آن بر روي افراد نمونه از سوي اداره  نیهمچن .اسات 142446221

از  هلیوسنيبدصاادر شاده است. فیروزآباد اساتان فارس شاهر  وپرورشآموزش

كارشناس هسته مشاوره كه هماهنگي  مخصوصاً وپرورشآموزشمسئولین اداره 

و پژوهش را انجااام دادناد و همچنین از ماادير  لاازم بااا مادارس جهات آموزش

محترم مركز آموزشااي جناب رضااا فیروزآبادي، كادر اداري و مربیان مدارس، 

اين طرح به ما كمک كننده و والدين آنها كه در اجراي آموزان شاااركتدانش

 .شوديمكردند، تشکر و قدرداني 

داشته گونه تضاد منافع نانجام اين پژوهش براي نويسندگان هیچ تضراد منافع:

است.
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