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 چکیده

های حرکتی خصوص در مهارتناپذیری بهباشد که پیامدهای جبرانترین اختالل یادگیری، نارساخوانی میزمینه و هدف: شایع

ن توان این نقصاهای حرکتی میهمراه دارد و شناسایی آن در کودکان دبستانی دارای اهمیت زیادی است. با شناخت مهارتبه

های حرکتی کودکان نارساخوان دختر و پسر انجام شناختی را تا حدی برطرف نمود. از این رو این مطالعه با هدف مقایسه مهارت

پسر بررسی شدند. ابتدا با آموزش معلمان، شناسایی  30دختر و  30کودک نارساخوان شامل  60شد. روش بررسی: در این مطالعه 

های های هوشی ریون کودکان، پرسشنامه رفتای راتر، سیاههص اختالل نارساخوانی از آزموناولیه انجام شد. سپس جهت تشخی

حرکتی -وسیله مقیاس رشدیخواندن، آزمون دیداری اسنلن و آزمون شنیداری وپمن استفاده شد. سپس این کودکان به

( که این =P 006/0داری بود )رای تفاوت معنیهای حرکتی گروه پسران داها: میانگین کل مهارتیافته اوزرتسکی ارزیابی شدند.

باشد اما در دختران ( می028/0( و حرکات ظریف )032/0(، هماهنگی حرکات چشم و دست )020/0تفاوت در حرکات تعادلی )

ن دارای های این مطالعه حاکی از آن است که پسران نارساخوان در مقایسه با دختراگیری: یافتهنتیجه داری نداشت.تفاوت معنی

ها باشند که در حرکات ظریف، تعادل و هماهنگی چشم و دست دیده شد. این یافتههای حرکتی مینقصان بیشتری در مهارت

 دهد.  خصوص پسران را نشان میهای حرکتی در کودکان نارساخوان بهضرورت نیاز به توجه و تمرین بیشتر بروی مهارت
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 مقدمه

ان و پایین آمدن آموزدانشهای مختلف زندگی بویژه موقعیت تحصیلی عوامل متعددی وجود دارد که موجب شکست در زمینه

یکی از شود. یتنی و نهایتاً جسمانی م-ساز بسیاری از اختالالت روانی، رفتاری، روانها و در نتیجه زمینهاعتماد به نفس آن

 اختالالت کمیته مشترک ملی در زمینه اختالالت یادگیری معتقد است: عوامل، ابتالء کودک به اختالالت یادگیری است. 

 هایتوانایی بردن کار به و فراگیری در عمده اشکال هایمشخصه با که کندمی اشاره اختالالت از ناهماهنگ گروه به یادگیری

های درونی فرد متعلق است خصیصه به  اختالالت این. شودمی آشکار کردن حساب و نوشتن ندن،خوا کردن، صحبت شنیدن،

های مختلف زندگی روی دهد. اگرچه اختالالت یادگیری ممکن است که در دوره )معموالً به واسطه بدکاری سیستم عصبی( و

)مانند  هیجانی( یا همراه با تاثیرات بیرونی هایهای حسی و آشفتگی)مانند آسیب ممکن است همراه با شرایط معلولیتی

1مش و بارکلی) های فرهنگی و یا آموزش ناکافی و نامناسب( باشد اما این اختالالت نتیجه شرایط یا تأثیرات بیرونی نیستتفاوت  ،

2003). 

 هر که ریاضیات در لاختال و نوشتن، در اختالل خواندن، در اختالل شود:اختالالت یادگیری به سه گروه کلی تقسیم می

ترین انواع ناتوانی یادگیری که بر توانایی خواندن و هجی یکی از شایع .دارند نیز فرعی تقسیمات خود اختالالت این از کدام

2گذارد نارساخوانیان تأثیر میآموزدانشکردن  3است )داف و اسنولینگ   در که شخص عالرغم تجارب آموزشی و متعارف، (2016، 

ل ممکن اختال این. است عاجز باشد اشهوشی توانایی با متناسب که کردن هجی و نوشتن خواندن، زبانی، هایمهارت کسب

های خواندن در کودک اثر مهارت کسببعد از  کههای مادرزادی و یا در اثر آسیب مغزی پس از تولد باشد است ناشی از نقص

ها با توجه به چارچوب مفهومی و نظری خود از دارند که هر کدام از آن های متنوعی وجودبگذارد. در تبیین نارساخوانی دیدگاه

 .اندیین این پدیده پرداختهبت به زوایای متعدد و متفاوتی

است.  هوش کودک و آموزش سن، حسب بر انتظار مورد حد از ترخواندن پایین پیشرفت آن در که است حالتی نارساخوانی

 بین در را اللاخت این میزان شیوع محققان و شودمی فرد روزانه فعالیت یا موفقیت تحصیلی مانع زیادی میزان به اختالل این

 درسی کاهش ایهبرنامه همه در کودک پیشرفت بالقوه خواندن، احتمال توانایی اند. بدونکرده درصد برآورد 4 مدرسه کودکان

 (.1394است )وفایی،  اتیحی امری نیز محیط کاری در موفّقیت برای خواندن چنین هم یابد.می

شود که در های روانی، به حالتی اطالق میتعریف نارساخوانی بر مبنای ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

تر از حد مورد انتظار )برحسب سن، آموزش و هوش کودک( است. این اختالل به میزان زیادی مانع آن پیشرفت خواندن پایین

4شود )انجمن روان پزشکی آمریکاهای روزانه مستلزم خواندن میفعالیتموفقیت تحصیلی یا   ،1393.) 

ها با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهای های شبیه به هم، حدس زدن واژهنارساخوانی نوعی اختالل در اشتباه کردن واژه

میلی و انزجار از یادگیری خواندن و دشواری ها، بیهها، مشکالت شدید در هجی کردن واژخوانی واژهخوانی یا وارونهها، آینهواژه

5در تشخیص جزء از کل است )بروکس و همکاران  ،2011.) 

 توانایی لمه،ک رمزگشایی در مشکالتی است. با کودکان بین در های خواندنناتوانی ترینمهم و ترینشایع از که نارساخوانی

  .(1394شود )وفایی، می نوشتاری مشخص زبان زمینه در مختلفی تمشکال و واج شناختی پردازش هایمهارت در پایین

 تحصیلی است. مشکالت دورة در نایافتگی سازش عوامل و از بارزترین آموزشگاهی مسائل ترینمهم از یکی نارساخوانی

 توجه، قبیل: اختالل از هایییادگیری ویژگی هایناتوانی تمام در و باشدمی در مدرسه موفقیت عدم عامل ترینمهم خواندن

یادگیری  برای شناختی راهبردهای تجهیز و در ایجاد ناتوانی اطالعات، پردازش و ادراکی مشکالت حرکتی اندام، هایناتوانی

 مشترک اجتماعی رفتارهای نامناسب و ریاضی به مربوط مشکالت مشکالت نوشتاری، خواندن، مشکالت شفاهی، زبان مشکالت

6است )لرنر  ،1997.) 
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های موجود معتقدند افراد نارساخوان دانند و اغلب دیدگاهمروزه نارساخوانی را چیزی بیش از صرفا یک اختالل خواندن میا

7فورمن و تورکسنهای حرکتی ظریف هستند )های حرکتی بویژه مهارتهای مختلف از جمله مهارتدچار مشکالتی در زمینه  ،

8کرتچل .(2001 باشند. برخی دیگر عقیده دارند که های حرکتی میافراد نارساخوان دارای آشفتگی درصد 70معتقد است بیش از  

مربوط به اختالالت  اتدهای حرکتی بین افراد مبتال به اختالالت یادگیری این گونه مشکالت حرکتی عمعلیرغم وجود ناهماهنگی

 (. 1380باباپور و صبحی قرامکی، ) دیادگیری نیستند بلکه هر دو ممکن است ناشی از یک علت با علل دیگری باشن

استوار  باشد و در حقیقت اساس زندگی انسان بر روند حرکتیحرکت بیانگر وجود حیات در بین جانداران و طبیعت می

بد خود مانند های موجود در کالورزد، در واقع از تمامی جنبهباشد. وقتی انسان به انجام یک فعالیت حرکتی مبادرت میمی

رد برای اجرای فنماید و به این ترتیب یک های جسمانی، احساسی، عاطفی و روانی به صورت هماهنگ با هم استفاده میپارامتر

د و نارسایی حرکت بایستی از نظر عضالنی، فیزیولوژیکی، روان شناختی و عصبی آمادگی درک و فهم آن حرکت را داشته باش

امل کودک از بدو (. رشد و تک1367شعاری نژاد، ) ند حرکتی ایجاد خواهد نموددر هر یک از موارد ذکر شده تأثیراتی را بر رو

تکامل، رفتارهای  وشود. با ادامه رشد تر میهای ذهنی و شناختی کودک پیچیدهیابد و با افزایش تواناییتولد با حرکت معنا می

دهد. اگر رار میقهیجانات وی را نیز تحت تأثیر حرکتی کودک موجب برقراری ارتباط وی با همنوعان خود گردیده و رفتارها و 

باشد و دهنده سالمت جسمی و روحی او میرفتارهای حرکتی کودک بخوبی و متناسب با سن تقویمی وی صورت بگیرد نشان

دکان ی حرکتی کوگردد. بنابراین اگر رفتارهادر صورت وجود اختالالت جسمانی، ذهنی و روانی، در حرکت نیز اشکال ایجاد می

ریزی ی احتمالی و طرحهانارساییتواند در جهت بهبود و رفع هر چه سریعتر در همان اوایل مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد، می

 .های درمانی مؤثرتر باشدبرنامه

و به درک خود  یحرکت یاست و کودک به کمک رفتارها یو عضالن یدر کودکان غالبا از نوع حرکت یرفتار یهارشد پاسخ

نقش  یحرکت یهامهارت یسازد. از طرفیاو را فراهم م یهایادگیری یبنا یرز یتجارب حرکت ینشود و ایم یلاطراف نا یایدن

 یو اجتماع یلیتحص یهامهارت یلمهم از قب یهایادگیری یررشد سا یرا برا ینهزم ونموده  یفاکودکان ا یادگیریدر  یمهم یاربس

9)سیفکنند یفراهم م 1برنیک ؛1995،  0 های حرکتی، سبب بروز ضعف و مشکل لذا هر گونه اختالل در فرآیند مهارت (.2002، 

1)جپسنشود های فردی کودک میدر یادگیری و کسب مهارت 1 های حرکتی را در دو گروه حسناتی و همکاران، مهارت (.2002،

ها دار، مجزا، دقیق و ماهرانه بوده و انجام آنهای حرکتی ظریف؛ که شامل حرکات جهتاند، مهارتبه این صورت تعریف کرده

های حرکتی درشت که توسط عضالت بزرگ بدن هم چنین مهارت ،مستلزم استفاده از مجموعه عضالت کوچک و ظریف است

 (.2010)حسناتی و همکاران، گردند شوند و موجب حرکات عمومی، ایستایی و حفظ تعادل بدن میانجام می

های حرکتی های مختلفی از مهارتهای حرکتی در کودکان، محققین در مطالعات خود بررسیهارتبا توجه به اهمیت م

شریفی درآمدی در کتاب خود تحت  .اندکودکان عادی و کودکان با اختالالت خاص انجام داده و به نتایج ارزشمندی دست یافته

های ذهنی و مهارت حرکتی دارد که بین کنشبیان میهای حرکتی، با بررسی چند مطالعه مختلف عنوان توانایی در مهارت

های حرکتی کودکان طرفی در بررسی انجام شده روی مهارتاز  (.1998)شریفی، کودکان مورد آزمایش رابطه مثبتی وجود دارد 

د بهتری ان عادی در حرکات ظریف و درشت به صورت معناداری عملکرآموزدانشعادی نسبت به کودکان با اختالل یادگیری، 

توان ذهنی چنین در تحقیقات دیگری که در زمینه بررسی و مقایسه حرکات کودکان کمهم (.2007)آزاد و همکاران، داشتند 

حرکتی،  هایتوان ذهنی در مهارتنسبت به کودکان طبیعی هم سن انجام شد، نتایج حاصله نشان دهنده تاخیر کودکان کم

1)موس و هوگان بود کاری اشیاء و حرکات ظریف انگشتدست 2 نتایج در پژوهشی دیگر بیان  (.2000؛ رمضانی نژاد، 1981، 

نشان از سالمت جسمی و  ،گیردرفتارهای حرکتی شان به خوبی و متناسب با سن تقویمی صورت می دارند، کودکانی کهمی

ر این کودکان دچار اشکال و تاخیر باشد و در صورت وجود اختالالت جسمی، ذهنی و روانی، مهارت حرکتی دها میروحی در آن
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ی مختلف در کودکان با دقت و سرعت بیشتری تشخیص هانارساییگردد. امروزه با توجه به روند رو به رشد علوم پزشکی، می

های حرکتی لذا اگر مهارت ،گیردشود و تا جای ممکن درمان فوری آن مشکالت توسط متخصصان مربوطه صورت میداده می

ی احتمالی و هانارساییتر تواند در جهت بهبود و رفع هرچه سریعتری قرار بگیرد، مید بررسی و ارزیابی دقیقکودکان مور

 (.2007)نازی و همکاران، های درمانی موثرتر باشد ریزی برنامهطرح

وانبخشی کودکان ی در تترین اهداف کاردرمانهای حرکتی از مهمبا توجه به این که ارزیابی دقیق، بازآموزی و تقویت مهارت

توان ذهنی هدف این پژوهش بررسی این نکته است که دادن فرصت بیشتر به کودک کم (،1998)شریفی، توان ذهنی است کم

های حرکتی کودک ماندگی در مهارتها و عقبسن تقویمی چه تاثیری بر محدویت و به عبارتی بررسی سن عقلی به جای

سازی کسانی ،های انجام شده قبلیمختلف به آن اشاره شده است خواهد داشت. چون در بررسیتوان ذهنی که در مطالعات کم

های حرکتی کودکان سن تقویمی انجام شده است، در این تحقیق به بررسی اثر یکسان سازی سن عقلی در جبران انواع مهارت

تر درمان و در ریزی دقیقتوان جهت ارزیابی و طرحتوان ذهنی با کودکان عادی پرداخته شده و از نتایج به دست آمده میکم

 .های این کودکان استفاده نمودتر ناتوانینتیجه بهبود هر چه سریع

تجارب »دارد: دکتر علی اکبر شعاری نژاد در کتاب روانشناسی رشد، تفاوت رشد حرکتی میان پسر و دختر را چنین بیان می

های حرکتی و کارهای مربوط به قدرت و سرعت، پسران متوسط بر دختران مهارتدهند که در بیشتر به عمل آمده نشان می

1)دورتزکی« یابدها با پیشرفت سن افزایش میمتوسط برتری دارند و این تفاوت میان آن 3  ،1998.) 

. به نظر دهدهای بعدی را تشکیل میهای حرکتی اساس یادگیریییبرخی از دانشمندان عقیده دارند که رشد متعادل توانا

های ییاز مراحل متعدد به کسب توانا رکند و سپس با گذکودک فرایند رشدی خود را با حس و حرکت شروع می ،این افراد

های نامند. رویدادهای این مرحله تأثیر بسزائی در یادگیریحرکتی می -آید. این دوره از رشد را مرحله حسی دیگر نائل می

تواند عملکردهای جبران ناپذیری را بر کودک گذارد. اتفاقات منفی در این مرحله میتی میهای شناخبعدی بویژه یادگیری

اختالالت یادگیری بویژه نوع نارساخوانی آن  ،تواند تمام طول زندگی فرد را در بر بگیردتحمیل کند. یکی از این مشکالت که می

های حرکتی ناکافی نیز های شناختی، دارای مهارتتچنین مشکلی کودکان ضمن غیرطبیعی بودن از لحاظ مهار است. در

1کارنین) باشندمی 4 که اصالح طوریاین قبیل افراد از نظر رشد حرکتی بسیار کندتر از کودکان عادی هستند به (.2004، 

اشکال های دیگر کامال ضروری است. چنین نارسایی را کنش پریشی با های حرکتی آنان قبل از شروع آموزش مهارتدشواری

پریشی ممکن است چند عمل را به صورت خودبخودی انجام دهد در سازمان دادن حرکات هدفمند گویند. فرد مبتال به کنش

 تواند انجام دهد.شود که همان عمل را در پاسخ به دستورات کالمی شخص دیگر نمیاما بعد مشخص می

باشد. این امر نشان از ضعف ادراکی کودک ی ضعیف میریزش در مجموع آهسته، مردد و با برنامهیپرکنشحرکات فرد 

کاالت، حرکتی باشد )-تواند ناشی از رشد غیر طبیعی و توأم با تأخیر مرحله حسیباشد که بنابر نظر برخی از محققان میمی

1قادز) پریشی هستندشاند که کودکان مبتال به نارساخوانی تا حدی مبتال به کن(؛ بنابراین بسیاری از تحقیقات نشان داده1989 5  ،

ها های حرکتی دارند چرا که این مهارتاین افراد مؤلفه شناختی ضعیفی در کسب مهارته ک رسد(. چنین به نظر می1985

توانند بویژه مهارتهای حرکتی ظریف مستلزم سطوحی از فعالیت حوزه شناختی است و بر همین اساس برخی از افراد به کندی می

1اکسنداین) ی را بیاموزند یا آن را رشد دهندهای حرکتفعالیت 6 (. همچنین برخی تحقیقات حاکی از ناهماهنگی بین 1984، 

1قاجارهای حرکتی است )چشم و دست و در نتیجه ناکارآمدی در انجام فعالیت 7 (. در این ارتباط فیتس معتقد است افراد 2005، 

کنند و در صورتی که بتوان چنین فرایندی را ز افراد عادی عمل میهای حرکتی متفاوت انارساخوان در مراحل یادگیری مهارت

های حرکتی عنوان کرده است: اصالح کرد عارضه نارساخوانی نیز قابل درمان است. فیتس سه مرحله را در یادگیری مهارت

در صورتی که فرایند  نماید وحرکتی عبور کرده و رشد می-شناختی، تداعی و خودمختار. هر سه مرحله از خالل مرحله حسی

ای را جبران کرد. بطور کلی وی های حرکتی چنین نقیصهاز طریق سازماندهی مجدد فعالیت توانمی ،رشدی آن ناکامل باشد
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های ادراکی همراه با عالئم دیداری، شنیداری و جنبشی تأکید دارد و عملکرد نارساخوانان را از این طریق تبیین روی مکانیزم

های ملموس دیداری و شنیداری، از نظر ادراک عالئم وابسته به ظر وی این افراد علیرغم دوری از مشکالت و آسیبکند. به نمی

1؛ کورن1993)لرنر،  کنندها ضعیف عمل میاین حس 8 های از این رو هدف این مطالعه مقایسه نقش مهارت (.1994و همکاران،  

های حرکتی شامل حرکات بعد مهارت 5پژوهش حاضر سعی شده است تا نقش باشد. در حرکتی در دو گروه دختران و پسران می

ظریف، حرکات درشت، تعادل، هماهنگی حرکتی چشم و دست و هماهنگی حرکتی دو طرفه در کودکان نارساخوان پسر و دختر 

های حرکتی در مهارتبعد  5مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور تالش شده است تا این هدف پژوهش بررسی شود که آیا 

 کودکان نارساخوان پسر و دختر تفاوت دارد؟

 :ها پژوهشفرضیه

 های حرکتی ظریف در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.مهارت- 1
 های حرکتی درشت در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.مهارت-2

 دختر و پسر تفاوت ندارد.هماهنگی چشم و دست در کودکان نارساخوان  مهارت-3

 هارت هماهنگی حرکتی دوطرفه در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.م-4

 هارت تعادل در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.م-5

 روش 

انی مدارس خاص نارساخو نیازهاى داراى کودکان کلیه پژوهش این آمارى ی بود. جامعههامقایس-پژوهش حاضر از نوع علی

پسر( مقطع ابتدایی بود. نحوه  30دختر و  30کودک نارساخوان در دسترس ) 60بودند. نمونه پژوهش  اردبیل ابتدایی شهر

ای به معلمان توضیح داده ان نارساخوان در جلسهآموزدانشهای ان نارساخوان بدین صورت بود که ابتدا ویژگیآموزدانشانتخاب 

ان با استفاده آموزدانشها معرفی گردند. پس از معرفی این ان واجد این ویژگیآموزدانشست گردید ها درخواشد و سپس از آن

ها این بود که اختالل نارساخوانی نباید در اثر مشکالت جسمانی از ابزار به سرند مقدماتی پرداخته شد. علت سرند کردن نمونه

یر اختالالت روانی ورفتاری باشد و صرفا به عنوان نارساخوانی با مانند ضعف در بینایی، شنوایی، عقب ماندگی هوشی و سا

اند از : آزمون هوشی ریون کودکان، ها عبارتکار رفته برای سرند نمونهشود. ابزار بههای تشخیصی در نظر گرفته میمالک

های دیداری و شنیداری جزو مونهای خواندن، آزمون دیداری اسنلن و آزمون شنیداری وپمن. آزپرسشنامه رفتای راتر، سیاهه

ها در تحقیقات باشند که اعتبار و روائی آنهای روانشناختی میهای دیگر جزو آزمونهای معتبر پزشکی هستند و آزمونآزمون

ان به علت فقدان آموزدانش(. در جریان اجرای این ابزار برخی از 1380مختلف به تایید رسیده است )سیف نراقی و ناردی، 

مانده به مدت دوماه پیگیری شدند تا احتمال تشخیص نادرست به حداقل های نارساخوانی کنار گذاشته شدند و افراد باقیکمال

دختر( واجد مالک نارساخوانی به طور تصادفی انتخاب  30پسر و  30نفر ) DSM-IV ،60های تشخیصی برسد. با توجه به مالک

 حرکتی هایتوانایی کلی، صورت به کهها اجرا شد  در بین آن Lincoln-Ozeretsky های حرکتیشدند و در نهایت آزمون مهارت

 بهگزارش شده  88/0و  99/0 ترتیب به و قبول قابل هنجاریابی از پس آزمون این روایی و اعتبار .کندمی ارزیابی را ودکانک

)احمدی و  کندمی برآورد معتبر صورت به ار هاآن ترکیب و ظریف ت،درش حرکتی هایمهارت کمی صورت به آزمون که طوری

 ساله 6-14های حرکتی کودکان باشد که تواناییمی آزمون خرده 36 شامل فوق آزمون مجموعه(. 1385؛ باباپور، 2010شهابی، 

حرکات درشت، خرده آزمون حرکات ظریف، توازن )تعادل(، هماهنگی حرکتی دو طرفه و هماهنگی چشم و دست مانند  در را

 و کردن پرتاب پریدن، مهارت دست، و چشم و هااندام در حرکات هماهنگی اجسام، تعادل بدن، تعادل، حرکتی هایهارتم)

دهد. این آزمون به صورت انفرادی انجام شده کافی در حرکات( را به صورت کمی مورد سنجش قرار می سرعت چنین هم گرفتن

گذاری شد، سپس در مجموع نمرات نمره 3ت انفرادی انجام و از صفر تا صورو به صورت مجزا در اتاقی مشخص، خلوت و به

و  بود داوطلبانه هاآزمودنی براى پژوهش در شرکت رعایت معیارهاى اخالقى، منظوربه پژوهش این محاسبه و ثبت گردید. در

نتایج  از آگاهى به تمایل که ونهنم گروه اعضاى از دسته ضمناً آن گردید. امضا و پر کنندگانتوسط مشارکت رضایتنامه فرم
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ها در این پژوهش از جهت تجزیه تحلیل داده .گردند آزمون مطلع نتیجه از کد، دریافت توانستند بامی داشتند هاپرسشنامه

 .استفاده شد paired sample t testو آزمون   SPSS 24افزار نرم

 نتایج

های بودند، با کمک آزمون تی زوجی، میانگین و انحراف معیار امتیاز مهارت ها شامل دو گروه پسر و دختراز آنجایی که آزمودنی

 حرکتی در این دو گروه جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. 

 های حرکتی در کودکان مبتال به نارساخوانی برحسب جنسبرای مهارت tآزمون  -1جدول

 مهارت
 ان پسرآموزدانش

P 
 ان دخترآموزدانش

P 
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 080/0 50/1 55/0 020/0 05/1 82/0 تعادل

 060/0 40/1 53/0 085/0 65/1 60/0 هماهنگی حرکتی دو طرفه

 710/0 85/1 67/0 032/0 98/1 67/0 هماهنگی حرکتی چشم و دست

 480/0 20/2 25/0 028/0 10/2 54/0 حرکات ظریف

 900/0 45/1 10/1 450/0 56/0 04/1 حرکات درشت

 282/0 80/1 35/0 006/0 60/1 59/0 کل حرکات
 

 های حرکتی ظریف در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.: مهارت1فرضیه 

(دارای =480/0Pدار بوده و در مقایسه با دختران )( معنی=028/0Pهای حرکتی ظریف در پسران )، مهارت1با توجه به جدول 

 شود. رد می 1باشد، پس  فرضیه ری میدااختالف معنی

 های حرکتی درشت در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.مهارت-2

دار نبوده و دارای اختالف ( معنی=900/0P( و دختران )=450/0Pهای حرکتی درشت در پسران )، مهارت1با توجه به جدول 

 شود.تایید می 2باشد پس  فرضیه داری نمیمعنی

 مهارت هماهنگی چشم و دست در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.-3

دار بوده و در مقایسه با دختران ( معنی=032/0Pهای حرکتی هماهنگی چشم و دست در پسران )، مهارت1با توجه به جدول 

(710/0P=دارای اختالف معنی)شود.رد می 3باشد، پس  فرضیه داری می 

 ی حرکتی دوطرفه در کودکان نارساخوان دختر و پسر تفاوت ندارد.مهارت هماهنگ-4

دار نبوده و دارای ( معنی=060/0P( و دختران )=085/0Pهای حرکتی هماهنگی دوطرفه در پسران )، مهارت1با توجه به جدول 

 شود.تایید می 4باشد پس  فرضیه داری نمیاختالف معنی

 دختر و پسر تفاوت ندارد.مهارت تعادل در کودکان نارساخوان -5

( دارای =080/0Pدار بوده و در مقایسه با دختران )( معنی=020/0Pهای حرکتی تعادل در پسران )، مهارت1با توجه به جدول 

 شود.رد می 5باشد، پس  فرضیه داری میاختالف معنی

در گروه پسران دارای اختالل نارساخوانی های حرکتی شود، میانگین امتیاز کل مهارتمشاهده می 1طور که در جدول همان

 داری نداشت. های حرکتی در دختران تفاوت معنی( ولی در مقابل میانگین امتیاز مهارت006/0داری دارد )تفاوت معنی

  بحث و نتیجه گیری

د که افراد نارساخوان های موجود معتقدندانند و اغلب دیدگاهامروز نارساخوانی را چیزی بیش از صرفا یک اختالل خواندن می

درصد افراد نارساخوان  70های حرکتی هستند. کریشلی معتقد است بیش از های مختلف از جمله مهارتدچار مشکالتی در زمینه



 که است بخشی همان کند،می پردازش را حرکت که مغز از بخش (. آن1385باشند )نقل از باباپور، دارای آشفتگی حرکتی می

 متقابل کنش و یادگیری، حرکت ندارد. وجود حرکتی مرکز یک فقط مغز در که است آن آورشگفت کند.می زشپردا یادگیری را

 به بدنی، نرمش نوع به بسته مخچه، یعنی، است؛ ها درگیریادگیری تمام در تقریباً که مغز از بخش آن واقع، در و دارند دائمی و

 هایفعالیت عبارتی به و اندیشه و تفکر که آیدبرمی چنین سخن، این درباره اندیشه با کمی شود. بنابراینمی داشته وا زیاد فعالیت

1باشند )جنسن جدا پایه حرکتی هایتوانایی و هافعالیت از توانندذهنی نمی 9 در پژوهش حاضر در ابتدا مشخص شد  .(2000، 

2ها با تحقیقات سیلور و هاگینباشد. این یافتهکه میزان شیوع نارساخوانی در پسران بیشتر از دختران می 0 ( همراستاست. 2002) 

پذیری خواندن در پسران ها در توجیه این نتیجه بیان نمودن که باالتر بودن میزان اختالل خواندن در پسران نشانگر آسیبآن

شیوع اختالل  دهد که میزانبوده و الزم است برای کاهش عوارض آن مداخله فوری انجام شود. نتایج بدست آمده نشان می

باشد. همچنین چنین به نظر ان مقطع ابتدایی بسیار باالست و نیازمند اقدامات سریع و به موقع میآموزدانشنارساخوانی در 

های ها بویژه مهارتهای حرکتی دارند چرا که این مهارترسد که افراد نارساخوان، مولفه شناختی ضعیفی در کسب مهارتمی

های توانند فعالیتهای شناختی است و برهمین اساس برخی از افراد به کندی میطوحی از فعالیتحرکتی ظریف مستلزم س

2حرکتی را بیاموزند یا آن را رشد دهند )اکسنداین 1 (. در تحقیق ما ضعف در حرکات ظریف مشاهده شد که همراستا با 2010، 

2تحقیقات )پیترز و دسوت 2 2سوربرگ ؛ وودارت و2007؛ آزاد و همکاران، 2012،  3 باشد که نشان دادند بیشترین ( می2001، 

باشد. های دستی( در کودکان پسر با اختالل نارساخوانی به صورت معناداری کم میهای حرکتی ظریف )مهارتضعف در مهارت

ه نشان داد باشد کدر تحقیق ما هماهنگی در چشم و دست و تعادل در پسران نیز معنادار بود که همراستا با تحقیق قاجار می

(. 2005قاجار، ) هستندهای حرکتی ناهماهنگی بین چشم و دست و در نتیجه ناکارآمدی در انجام فعالیتافراد نارساخوان دچار 

ای شامل سناختی، تداعی و خودمختار را معرفی نمود و بیان داشت هرسه مرحله از خالل در این ارتباط فیتس مدل سه مرحله

توان از طریق سازماندهی نمایند و در صورتی که فرایند رشدی آن ناکامل باشد میرده و رشد میحرکتی عبور ک-مرحله حسی

ای را جبران نمود. یکی از عللی که شاید بتوان در این خصوص فرض نمود وجود سطوح های حرکتی چنین نقیصهمجدد فعالیت

در این گروه بیشتر درگیر هستند. شاید بتوان اختالل پردازشی پیچیده در کودکان پسر است چرا که ساختارهای باالتر مغز 

 تری است. ای را عنوان نمود که این امر نیازمند تحقیقات بیشتر و دقیقهای قاعدهخفیف در عملکرد هسته

و  مدارس در هاآزمون انجام مکانی شرایط تناسب از جمله: عدم است داشته وجود هاییمحدودیت پژوهش این انجام در

و  والدین تتحصیال سطح مانند اختالل این بر اثرگذار و متغیرهای مهم برخی با خواندن اختالل بررسی نبودن میسر همچنین

های بررسی در هامحدودیت این شودمی پیشنهاد که در خانه، آموزشی مواد و کامپیوتر گروهی، هایرسانه از گیریبهره میزان

 .گیرند قرار توجه مورد ترگسترده

 اریسپاسگز

ه بسیار تشکر کگیری از همکاری معلمین عزیز مقاطع ابتدایی و متخصصین حوزه اختالل یادگیری اجرا شد این پژوهش با بهره

 نمایم. و قدردانی می

 منابع

محمدی،  . راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی. ویراست پنجم، ترجمه یحیی سید1393پزشکی آمریکا، انجمن روان

 تشارات روان. تهران: ان

انشگاه علوم پزشکی مجله پزشکی د. ان نارساخوان و عادیآموزدانشهای حرکتی ی مهارتمقایسه. 1385 ،باباپور خیرالدین، ج
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Abstract 

Background and Aim: The most common learning disability is dyslexia which has irreversible 

consequences, especially in motor skills and its identification is very important in primary school 

children. By recognizing motor skills, this cognitive deficit can be partially eliminated. Therefore, this 
study was conducted to compare the motor skills of dyslexic children, boys and girls. 

Methods: In this study, 60 dyslexic children including 30 girls and 30 boys were studied. Initially, initial 

identification was performed by teacher training. Then, in order to diagnose dyslexia, children's Raven 
IQ tests, Rutter Behavior Questionnaire, reading logs, Snelln's visual test and Weppman auditory test 

were used. These children were then assessed using the Ozertsky Developmental-Motor Scale. Results: 

The mean of total motor skills of boys was significantly different (P = 0.006) that this difference in 

balance movements (0.020), coordination of eye and hand movements (0.032) and fine movements 
(0.028) but there was no significant difference in girls. Conclusion: The findings of this study indicate 

that dyslexic boys compared to girls have more deficits in motor skills that were seen in fine movements, 

balance and eye and hand coordination. These findings indicate the need for more attention and practice 
on motor skills in dyslexic children, especially boys. 
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