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 چکیده 

به فلج مغزی شهرستان  التمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف در کودکان مبت پژوهش حاضر با هدف اثربخشی

فیروز آباد انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش 

بود. نمونه  99-1398سال در شهرستان فیروزآباد در بازه زمانی 11تا  7دامنه سنی شامل کلیه کودکان دچار فلج مغزی دختر و پسر در 

آماری این پژوهش به شیوه هدفمند انتخاب شد. به این صورت که ابتدا پژوهشگر یک لیست از مراکز نگهداری و توانبخشی کودکان دچار 

م آمادگی کردند و تمایل به شرکت در پژوهش دارند را النی راکه اعفلج مغزی شهرستان فیروز آباد تهیه شد و با مراجعه به مراکز والدی

انتخاب شدند و سپس با توجه به نمرات کسب شده در پیش آزمون تبحّر حرکتی  (سال 35 -18رده سنی بین )باتوجه به مالک ورود 

 قرعه) ی انتخاب شدند و به صورت تصادفینفر به عنوان نمونه پژوهش 30ترین سطح نمرات به ترتیب  اوزرتسکی، از پایین -بروینینکز 

اوزرتسکی جمع  -عات به کمک پرسشنامه تبحّرحرکتی بروینینکزالجای گرفتند. سپس اط( 15)(و آزمایش 15)در دو گروه کنترل (کشی

رکتی بر مهارت صورت پذیرفت. نتایج تحلیل نشان داد تمرین های ادراکی ح spss22 آوری شد تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار

ی حرکتی درشت و ریز ابه فلج مغزی تاثیر معنی داری گذاشته بود و باعث بهبود مهارت ه الهای حرکتی درشت و ظریف در کودکان مبت

به فلج مغزی در شهرستان فیروزآباد شد. نتیجه گیری: بنابراین مداخله ادراکی حرکتی میتواند بر بهبود مهارت های  الدر کودکان مبت

 .ی کودکان فلج مغزی مورد استفاده قرار گیردحرکت

 .تمرین های ادراکی حرکتی، درشت، ظریف، کودکان فلج مغزی: کلمات کلیدی
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  قدمه م

ت دائمی غیرپیشروندِ، حرکتی و رشدی مربوط به وضعیت بدن است الالح کلی برای توصیف گروهی از اختالفلج مغزی یک، اصط

شناختی، ارتباطی و رفتاری مرتبط می باشند. این بیماری نورولوژیکی است که به دلیل آسیب به ت الت با مشکالالکه این اخت

ت حسی، درکی، الالل غیرپیشرونده در سیستم حرکتی می شود که همراه با اختتال، باعث اخ(جنین و نوزاد)مغز در حال رشد

ت و باعث کاهش فعالیت های روزمره و اجتماعی نی اسکلتی اسالت عضالشناختی، ارتباطی، رفتاری و همچنین صرع و مشک

ت ارتباطی، عملکرد حرکتی تالالبه فلج مغزی ممکن است طیف وسیعی از اخ الکودکان مبت( Adler, W. Webb, 2014) می شود

 (.1391رضوی افضل، )و گفتاری را داشته باشند که با افزایش سن، به افزایش محدودیت های عملکردی دچار می شوند

به فلج مغزی، می توان به تکان دادن انگشتان و دست ها، جلو و عقب  الجمله شایع ترین رفتارهای قالبی کودکان مبتاز 

ت الدر این کودکان مشک . Angley, Baker, Young, Lane ),2010)می اشاره نمودالبردن بدن، بو کردن اشیا و پژواک ک

ونه کارکرد انطباقی است که می تواند به اشکال گوناگونی مانند اعمال حرکتی حرکتی و بروز رفتارهای قالبی و تکراری فاقد هر گ

های حرکت درشت  می و همچنین، مجموعه ای از عادات روزمره و تشریفاتی بروز نماید. واژهالمی یا غیر کالظریف یا درشت، ک

شوند، می توانند برای توصیف پیشرفت و رشد وه بر اینکه برای طبقه بندی انواع حرکت و شناساندن آنها استفاده میالو ظریف ع

حرکت نیز استفاده شوند. هنگامی که فرد در حرکت خاصّی پیشرفت میکند، مهارت فرد در هر دو جنبه درشت و ظریف، توسعه 

.(شواهد تحقیقی بیان میکند که مهارتهای حرکتی  1390پاینه و ایساکس؛ ترجمه خلجی و خواجوی، )یافته و یکپارچه میشود

پایه به کودکان اجازه میدهد تا در فضا حرکت کنند و نسبت به پاسخ به محرکهای مختلف آگاهی داشته باشند. مهارت های 

 1حرکتى بنیادى به سه روش تقسیم بندى می شوند. بر این اساس، حرکات بنیادى شامل سه گروه اصلى بدین شرح است: 

مهارت های جابه جایى مانند راه ( 2 تعادل پویا و حرکات محورى است؛  ایستا، -مهارت های پایداری که خود شامل تعادل (

ى شانه دریافت کردن توپ. کودک پس از رشد المهارت های دستکاری مانند پرتاب از با ( 3رفتن، دویدن، پریدن، لیلی کردن؛ 

پیچیده تر یا فعالیت هاى روزمره یش الگوهاى حرکتى بنیادى، از طریق ترکیب الگوهاى حرکتى بنیادى میتواند حرکات الو پا

را اکتساب و اجرا کند؛ لذا اعتقاد بر این است که عدم دستیابى به تبحر در مهارت های حرکتى بنیادى، باعث جلوگیری از رشد 

اگرچه مهارتهای ضعیف ( Ozmun & Gallahue, 2014)الگوهای حرکتى کارآمد و مؤثر در کودکان مبتال به فلج مغزی می شود

مناسب در ابتدای کودکی پذیرفته میشوند، امّا در عملکردهای حرکتی سال های بعد زندگی تأثیر منفی دارند. در صورتی که و نا

زمه موفقیت در فعالیتهای ویژه حرکتی بوده و نیازهای حرکتی زندگی روزمره الکسب این مهارتها و تسلّط یافتن بر آنها شرط و 

ه اینکه حرکت با شناخت و ذهن ارتباط مستقیمی دارد، آن دسته از افرادی که از نظر شناختی آنها را تأمین میکنند. با توجه ب

وذهنی مشکل دارند، نسبت به افراد سالم توانایی کمتری در اجرای تکالیف حرکتی خواهند داشت. البتّه رشد مهارتهای حرکتی 

به فلج مغزی اهمیّت بیشتری دارد، زیرا این مهارتها رشد شناختی کودکان را تسهیل میکنند و تأثیرات  الپایه در کودکان مبت

وه بر المثبتی در مشارکت زندگی روزمره ی این افراد دارند. بنابراین رشد مهارتهای حرکتی پایه در دوران کودکی میتواند ع

دراکی و حرکت ها میشود، در سالهای بعد زندگی نیز میتواند سبب توسعه اینکه در همین دوران باعث لذّت بردن از فعالیتهای ا

متی را کاهش و ظرفیت انجام کار را افزایش دهد الآمادگی گردد که این خود میتواند سبک زندگی فعال را توسعه، خطرهای س

مختلفی بهره می گیرند که .(معموال به منظور توسعه مهارت های حرکتی، از روش های  1393فعال مغانلو و همکاران، )

دیداری  حرکتی یکی از آنهاست. هماهنگی چشم و دست و چشم و پا، تعادل و تن آگاهی وابسته به سیستم -ت ادراکیالمداخ

مرکزى در  -ت چشم هاست. در اینجا رویکرد یکپارچگى حسّى از طریق بهبود کارکرد سامانه عصبىالمؤثر و کنترل درست عض

عات میتواند موجب بهبود رشد حرکتى آنان می شود. کپهارت معتقد بود کمبودهاى یادگیرى ناشى الاطپردازش و یکپارچگى 

عات ذخیره شده مربوط به محرکهای گذشته است. یکپارچگی حسّی مرحله الاز ضعف یکپارچگى محرکهاى حسّى فعلى با اط

بهادری (.(در این راستا  1390و خواجوی، پاینه و ایساکس؛ ترجمه خلجی )حرکتی است -ای حسّاس در فرآیند ادراکی

(طی پژوهشی به بررسی تأثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف دانش  1397خسروشاهی، 

به فلج مغزی پرداختند، نتایج پژوهش نشان داد که تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی  الآموزان دبستانی مبت

به فلج مغزی تأثیر دارد. در واقع تمرین های ادراکی حرکتی باعث بهبود مهارت های حرکتی  الیف در کودکان مبتدرشت و ظر



روشندل حصاری و همکاران، )به فلج مغزی می شود. همچنین در پژوهش دیگری که توسط  الدرشت و ظریف در کودکان مبت

توان ذهنی رابطه ی معنادار  حرکتی کودکان کم -و تمرینات ادراکی(انجام شده بود نتایج نشان داد، بین تعادل ایستا  1396

ت یکپارچگی البا عنوان اثر بخشی مداخ(   Servan , al et 2017)وجود دارد. در پژوهش دیگری که خارج از ایران توسط 

ی ادغام حسی بهبود  مداخله نوزاد نارس انجام شده بود نتایج نشان داد پس از 45حسّی در نوزادان نارس با نمونه آماری شامل 

 .عملکرد ذهنی نوزادان نارس افزایش چشمگیری داشته است

حرکتی میتوانند نقش تحریک کنندگی را برای سیستم عصبی ایفا  -بنابراین میتوان گفت که تمرینات مهارتهای ادراکی

های  ی قادر به استفاده مطلوب از برنامهکنند. البته کودکان دچار فلج مغزی به علت وقفه یا کمبود رشد بدنی در شرایط عاد

ورزشی، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نبوده و به دلیل کوتاهی اعضای بدن و یا دیگر ناتوانی های مختص فلج مغزی، از 

ج مغزی انجام فعالیت های صحیح و کامل به درجات مختلف محرومند. با توجه به این موضوع که یکی از نقایص همراه بیماران فل

حرکتی پیش از پیش احساس می شود. هدف  -مهارت های حرکتی درشت و ظریف است، ضرورت انجام مداخله های ادراکی

 )ادراکی شناختی)برنامه های ادراکی حرکتی انجام فعالیت هایی برای کودکان است تا جریان رشد و تکامل توانایی های ضروری 

ت بسیار ناچیزی درباره تأثیر این تمرینات روی مهارتهای حرکتی ظریف و درشت عاالهرچه بیشتر تسریع و تصحیح شود. اطّ

های این تحقیق میتواند سبب افزایش دانش و آگاهی معلمان و مربیان تربیت  کودکان دچار فلج مغزی وجود دارد. لذا یافته

ی و مهارتهای حرکتی ظریف و درشت حرکتی، یکپارچگی حسّ -های ادراکی بدنی و ورزش کودکان فلج مغزی در زمینه فعالیت

 های سازمان یافته تمرین های ادراکی حرکتی، برنامه پذیر جامعه از فواید برنامه مند کردن این قشر آسیب شود؛ تا برای بهره

و ریزی دقیق و مفیدتری را ارائه دهند. هدف برنامه های ادراکی حرکتی انجام فعالیت هایی برای کودکان است تا جریان رشد 

تکامل توانایی های ضروری هر چه بیشتر تسریع شوند. با توجه به موارد فوق، هدف برنامه ارائه شده، بهبود توانایی های ادراکی 

از طریق فعالیت های حرکتی و متعاقب آن بهبود کیفیت زندگی است؛ بنابراین با توجه به این مباحث، سوال اصلی پژوهش 

به فلج مغزی  الاکی حرکتی می تواند بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف در کودکان مبتآیا تمرین های ادر :ست حاضر این

 شهرستان فیروز آباد تاثیر معنی داری بگذارد؟

 روش 

ی نتیجه به دلیل ارائه نتایج عملی، از نوع تحقیقات کاربردی بود و از حیث روش تحقیق، از آن جا که  پژوهش حاضر از جنبه

 گیرد، امکان کنترل همه متغیرها وجود ندارد، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش روی انسانها صورت میدر تحقیقاتی که بر 

ها در گروه آزمایش و کنترل سازماندهی شده و در یک طرح  آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش آزمودنی آزمون و پس

ی کودکان دچار فلج مغزی دختر و پسر  پژوهش شامل کلیهحاوی پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. جامعه آماری این 

 بود. نمونه آماری این پژوهش به شیوه هدفمند 99-1398سال در شهرستان فیروزآباد در بازه زمانی 11تا  7در دامنه سنی 

شهرستان انتخاب شد. به این صورت که ابتدا پژوهشگر یک لیست از مراکز نگهداری و توانبخشی کودکان دچار فلج مغزی 

م آمادگی کردند و تمایل به شرکت در پژوهش دارند را باتوجه به الفیروز آباد تهیه شد و با مراجعه به مراکز والدینی راکه اع

انتخاب شدند و سپس با توجه به نمرات کسب شده در پیش آزمون تبحّر حرکتی  (سال 35 -18رده سنی بین )ک ورود الم

نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و به صورت  30نترین سطح نمرات به ترتیب اوزرتسکی، از پایی -بروینینکز 

عات به کمک آزمون تبحّرحرکتی ال(جای گرفتند. سپس اط 15)(و آزمایش 15)در دو گروه کنترل )کشی قرعه)تصادفی

رکتی درشت و ظریفت اوزرتسکی جمع آوری شد. این آزمون حرکتی هنجار مرجعی برای سنجش مهارتهای ح -بروینینکز

حرکتی شناسایی  اللساله می باشد. که به محققین کمک میکند تا کودکان بهنجار را از کودکان با اخت 5.14تا  5.4کودکان 

ماده دارد. ضریب پایایی بازآزمایی  14و فرم کوتاه آن  46نی آن والباشد که فرم ط خرده آزمون می 8کند.این مقیاس شامل 

%گزارش شده است. چهار خرده آزمون آن مهارت های حرکتی درشت و  86%و در فرم کوتاه  87ی النطواین آزمون در فرم 

.هماهنگی اندام 2.سرعت دویدن وچابکی، 1چهار خرده آزمون دیگر مهارتهای حرکتی ظریف را میسنجد. خرده آزمون ها شامل 

 2کنترل حرکتی دیداری، 1ی درشت و خرده آزمون های .سرعت واکنش، ، مهارت های حرکت 4.تعادل ایستا و پویا،. 3فوقانی، 



.هماهنگی دو هماهنگی دو جانبه مهارت های حرکتی ظریف را می  4کی و سرعت اندام های فوقانیال.چا 3نی پاها، ال.قدرت عض

ستند. بنابراین اوزرتسکی نسبتا آسان است زیرا اکثر آزمودنیها با مهارتهای آن آشنا ه-سنجند. روش اجرای آزمون بروینینکز

خود آزمونگر باید این آزمونها را خود چند بار تکرار کند تا در قضاوت دچار مشکل نشود. این آزمون میتواند به صورت انفرادی و 

یا از چندین نفر و نیز در یک یا چند جلسه انجام شود در صورتی که آزمون از چندین نفر در یک جلسه به عمل آید باید توجه 

هایی که در آزمون  اوزرتسکی بر اساس آیتم -شه یک نفر ثابت اولین اجرا کننده نباشد. امتیازات در آزمون بروینینکزکرد که همی

به این صورت که برای هر مهارت حرکتی یک خرده آزمون با بخشهای مختلف در نظر گرفته شده  .آورده شده محاسبه میشود

ن که دو بار تکرار میشود نتایج را ثبت میکند. ولی در پایان هر بخش نمره است. آزمونگر با مشاهده اجرای هر بخش از آزمو

بهترین اجرا مدنظر قرار میگیرد. در پایان از جمع نمرات تک تک بخشها و استاندارد کردن از طریق جدول مربوط نمره مهارت 

زمون ارزیابی حرکت کودکان، ابزارهای معتبر اوزرتسکی و آ -در ایران دو آزمون تبحّر حرکتی بروینینکز .آید مربوطه به دست می

و استاندارد شده برای ارزیابی تواناییها و مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان مبتال به مشکالت حرکتی شناخته شدهاند. 

 89/0تا  86/0بین اوزرتسکی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. پایایی این ابزار به روش بازآزمایی  -آزمون بروینینکز

 88/0تا 68/0و برای مهارتهای حرکتی ظریف بین 85/0تا  77/0پایایی برای مهارتهای حرکتی درشت بین  .گزارش شده است

تا  0/ 20،مهارتهای حرکتی ظریف  0/ 72تا  23/0ها برای مهارتهای حرکتی درشت به دست آمده است. همسانی درونی گویه

.(پایایی  1391صالحی، زارع زاده، سالک، )تعیین شده است  0/ 88تا  0/ 48و ترکیب هر دو مهارت درشت وظریف بین  0/ 71

 1978اوزرتسکی، -برونینکس)گزارش شده است  0/ 79و به شیوة بین آزمونگر برابر با  89/0این آزمون به شیوه بازآزمایی برابربا

 0 /79و برای مؤنثها  69/0.(ضرایب اعتبار این آزمون در ایران با استفاده از روش دونیمه کردن برای همه سنین، برای مذکرها 

سطوح مختلف بوده است براساس مطالعات انجام شده میتوان گفت این مقیاس نمره حقیقی آزمودنی را تقریبا با دقت مشابه در 

.(سپس اطالعات به دست آمده به روش تحلیل  1380یاریاری، رصافیانی، کریملو و پاشازاده آذری، ) سنی اندازهگیری میکند 

 .تجزیه و تحلیل شدند SPSS 21کوواریانس چند متغیره در نرم افزار 

 حرکتی فراستیگ و یکپارچگی حسّی –ی درمان ادراکی  معرفی جلسات برنامه
دقیقه در روز و در  45تنظیم گردید و مدت زمان اجرای آن  جلسه 12امه برای گروه آزمایش در طول یک ماه برای این برن

سه را انجام رجلسه آموز شی و تمرینی به صورت گروهی و انفرادی بود. در این مدت، گروه کنترل فعالیتهای عادی مد 3هفته 

حرکتی و یکپارچگی حسی با در نظر گرفتن  -دین منظور اجرای برنامه ادراکیمیدادند و فعالیت مؤثر و منظم حرکتی نداشتند ب

تمرین را  5آموزانی که شرایط ورود به  ت آنان انجام شد، در ابتدا کلیاتی در مورد این طرح پژوه شی به مربیان دانشالمشک

شده  عات گرفتهالها اطمینان داده شد که اطدارند، گفته شد. روند اجرای تمرینات به طور کامل و شفاف توضیح داده شد و به آن

آزمودنیها در هر  .محرمانه بوده و این تحقیق چه از نظر مداخله و چه از نظر روشهای ارزیابی، خطر و آسیبی ندارد لاز آنها کام

حرکتی فرا ستیگ  – مرحله از تحقیق قادر بودند تا به هر علتی تحقیق را ترک کنند. برنامه تمرینی برگرفته از تمرینات ادراکی

حرکتی دوره اول متو سطه پیش حرفهای ضمن رعایت مواردی همچون ایمنی، پوشیده بودن  -وکتاب تقویت مهارتهای حسی

 :کف محل تمرین با تشک و موکت و وجود فضای کافی برای انجام تمرینات، شامل موارد زیر میباشد



طرح جلسات درمانی 1جدول   

 



 
 

 

 

 

 نتایج

 .میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت های حرکتی درشت و ظریف در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش می شودیافته ها 



 میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت های حرکتی درشت و ظریف در دو گروه آزمایش و کنترل .2جدول 

 

 .وابسته در بین گروه آزمایش و گروه کنترل گزارش شده استنتایج آزمون لوین برای برر سی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای 

 نتایج آزمون لوین 3جدول 

 

 فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره تایید شد  3بر اساس جدول 
 میانگینهای برآورد شده برای مهارت های حرکتی درشت و ظریف 4جدول 

 

مهارت های حرکتی درشت و ظریف بیشتر از میانگین گروه کنترل میانگین گروه آزمایش در متغیر  4با توجه به جدول 

بنابراین با توجه به این یافته ها میتوان نتیجه گرفت که تمرین های ادراکی حرکتی باعث بهبود عملکرد مهارت های . میباشد

 .به فلج مغزی میشود الحرکتی درشت و ظریف در کودکان مبت

 و نتیجه گیری بحث

های پژوهش می توان بیان داشت که کاستی های موجود در یکپارچگی حسی در توانایی های کودک در مهارت با توجه به یافته 

سطح در،  های عملی و حرکتی تأثیر می گذارد و ممکن است در رفتار کودک مثل توانایی حفظ توجه و یادگیری سازمان دهی

علل مختلفی مانند اختصاص بخش وسیعی از مناطق قشر این مهارت ها به  Mulligan ,)1995)مناسب فعالیتی مفید باشد 

ی ظریف تر، ماهیتی آسیب پذیرتر از مهارت های حرکتی درشت النحرکتی مغز به آن ها و نیز به دلیل استفاده از گروه های عض

ل شده بازو مهارت های درشت دستی عبارت است از دستکاری ماهرانه اشیای بزرگ که با حرکات کنتر (. Suba ,2006)دارند 

و دست انجام می گیرد، در مقابل مهارت های ظریف انگشتی عبارت است از دستکاری ماهرانه اشیای ریزتری است که با حرکات 

کنترل شده ی انگشتان و دست صورت می پذیرد. می توان گفت هر چه کودکان در زمینه دریافت و پرداخت محرکهای ورودی 

توان بسیاری از پیشرفتهای  یط و انجام کاری های ریز و درشت موفق تر خواهند بود. میکارآمدتر شوند، در فهم و درک مح

کودکان در زمینه مهارتهای حرکتی را به رشد و بالیدگی عملکرد حواس و ادراک آنها نسبت داد. حاصل این کار اجرای بهتر 

ای حرکتی درشت از رویکردهای تمرین های در این پژوهش درمانگر به منظور توسعه، مهارت ه .مهارت حرکتی خواهد بود

به فلج مغزی استفاده کرد. پس از اتمام مداخله جهت  الادراکی حرکتی برای بهبود مهارت های حرکتی درشت کودکان مبت

ارزیابی مهارت های حرکتی درشت با اجرای آزمون جعبه و مکعب که به صورت انفرادی عمل آمد. و چنین استنباط کرد که 

به فلج  الی عصب روانشناختی تمرین های ادراکی حرکتی مورد استفاده در پژوهش حاضر سبب شده که کودکان مبتمداخله 



عات المغزی بهتر از قبل توانستند از مهارت های حرکتی درشت خود بهره بگیرند همچنین کودکان به تدریج توان ستند اط

مهارت  هسازمان دهی کنند و به صورت یکپارچه درآورند و با تجارب فزایندادراکی را بهتر انتخاب کرده و پس از پردازش، آنها را 

های حرکتی خود، هماهنگ کرده و پیشرفت کنند. حاصل این کار، اجرای بهتر مهارت های حرکتی بود.در راستای تایید این 

کتی بر مهارت های حرکتی حر-طی تحقیقات خود نشان داد تمرینات یکپارچگی حسی(   1393پور و همکاران،  قاسم)پژوهش 

ت مربوط الهمچنین طبق نظر پژوهشگران بیشترین مهایل و مشک .درشت کودکان کم توان ذهنی شدید تاثیر معناداری گذاشت

ل البه فلج مغزی اسپا ستیک، ضایعات حسی و حرکتی توأم است که متعاقب اخت البه مهارت های حرکتی ظریف در افراد مبت

 )پیکری، حس بینایی و سیستم تعادلی ایجاد می گردد -اسکلتی، حس -نیالی، عضالنیستم عصبی عضادر سیستم هایی نظیر س

,Thonnard. & M, Penta.; C, Arnould 2006 .) در این پژوهش درمانگر به منظور توسعه، مهارت های حرکتی ظریف

به فلج مغزی استفاده کرد. پس  الدکان مبتاز رویکردهای تمرین های ادراکی حرکتی برای بهبود مهارت های حرکتی ظریف کو

از اتمام مداخله جهت ارزیابی با مشاهده بهبود کنترل دست ها و انگشتان در طی مراحل انجام کار مانند گذاشتن قطعه های 

ا به پازل، گذراندن مهره ها از نخ، ساختن خانه با مکعب های بازی در کودکان فلج مغزی که در قبل یا صورت نمی پذیرفت ی

کندی انجام میشد استنباط کرد که مداخله تمرین های ادراکی حرکتی توانسته تاثیر مثبتی بر بهبود مهارت های حرکتی ظریف 

(به این نتیجه رسیدند که تأثیر تمرین  1390 )کودکان دچار فلج مغزی شود. در راستای این پژوهش دهقانی زاده و نیل فروش

به فلج مغزی می شود. لذا میتوان بیان دا شت که  المیزان عملکرد حرکتی در کودکان مبت های مقاومتی حرکتی باعث افزایش

از آنجا که هر  .به فلج مغزی تاثیر معنی داری دارد التمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان مبت

ورد استفاده می باشد. پژوهش های تجربی پژوهشی از محدودیت خالی نیست این پژوهش نیز محدودیت هایی چون روش م

مستلزم تداوم زمانی هستند و کفایت آن در مرحله پیگیری نمایان تر می شود، لذا عدم وجود مرحله پیگیری برای تعیین کفایت 

تداوم دستاوردهای این پژوهش می تواند از محدودیت های پژوهش محسوب شود. همچنین عوامل محیطی و فرهنگی قابل 

ه است، می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذار بوده که تحت کنترل محقق واقع نگریده است و همچنین تنوع خصوصیات مطالع

این پیشنهاد میشود از متغیرهای روانشناختی رفیزیکى و فیزیولوژیکى آزمودنی ها میتواند یکی از علل محدودیت ها باشد. بناب

یه و تحلیل قرار گیرد و تا حد امکان مطالعات پیگیری نیز برای بررسی تداوم تأثیرات مشابه استفاده کرده و نتایج آن را مورد تجز

 .مداخله انجام پذیرد
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Abstract 
 The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of perceptual motor exercises on large 

and delicate motor skills in children with cerebral palsy in Firoozabad city. The research design was 

semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. And the statistical population 
of this study included all children with cerebral palsy in boys and girls in the age range of 7 to 11 years 

in Firoozabad city in the period 2020-2019. The statistical sample of this study was selected in a targeted 

manner. Thus, the researcher first prepared a list of child care and rehabilitation centers for children 
with cerebral palsy in Firoozabad city and by referring to the parent centers that announced their 

readiness and willingness to participate in the research according to the entry criteria (age category 

between 18 - 35 years) were selected and then according to the scores obtained in the pretest skill test 
of Brvinginks-Ozersky, from the lowest level of scores, 30 people were selected as the research sample, 

respectively, and randomly (draw) in two groups. Control (15) and experiment (15) were included. The 

data were then collected using the Browning-Ozertsky Competitiveness Assessment Questionnaire. The 

findings were analyzed in two descriptive and inferential sections. Indicators such as mean and standard 
deviation were used in the descriptive section and covariance analysis in the inferential section. These 

analyzes were performed by spss22 software. Analytical results showed that perceptual motor exercises 

had a significant effect on coarse and fine motor skills in children with cerebral palsy and improved 
coarse and fine motor skills in children with cerebral palsy in Firoozabad city.  

Keywords: motor perceptual exercises, coarse motor skills, fine motor skills, cerebral palsy children 
 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:par.rostami@gmail.com

