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 یدهچک

با آن مواجهند. پژوهش حاضر با  یادگیری یژهو هاییاست که کودکان با ناتوان یمشکالت ترینیدر کودکان از اساس یارساخوانن

و اضطراب کودکان نارساخوان انجام شد. پژوهش  یناییب - یبر مهارت ادراک یروبیکا یورزش یناتتمر یاثربخش یهدف بررس

پژوهش حاضر،  یدو ماهه بود. جامعه آمار یگیریپس آزمون با گروه گواه و مرحله پ -آزمون یشبا طرح پ یشیحاضر نیمه آزما

نفر از کودکان نارساخوان  با  ۳۰پژوهش تعداد  این در. بود 98 – 97  یلیشامل کودکان نارساخوان شهر اصفهان در سال تحص

مداخله  یش. گروه آزمایدندگرد ینشچ اهوو گ یشآزما یهادر گروه یدردسترس انتخاب و با گمارش تصادف یریگروش نمونه

 گشتالت –کردند. آزمون بندر  یافتدر هفته در اییقهدق 45 یهشت هفته و در دوجلسه یرا ط یروبیکا یورزش یناتتمر

حاصل  یهاپژوهش بود. داده ینشده در ا( از  موارد استفاده2۰۰۳و همکاران،  اسپنس)اسپنس اضطراب پرسشنامه و( 19۳8)

بر  یروبیکا یورزش یناتنشان داد که تمر یجشد. نتا یلو تحل یهمکرر تجز یریبا اندازه گ یانسوار یلتحل یوهبه ش شهاز پژو

پژوهش  هاییافتهبر اساس  .( p > ۰5/۰داشته است ) یمعنادار یرو اضطراب کودکان نارساخوان تأث یناییب - یمهارت ادراک

 یمهارت ادراک یشافزا یدرمان کارآمد برا یکبه عنوان  تواندیم یروبیکا یورزش یناتگرفت که  تمر یجهنت ینچن توانیحاضر م

 و کاهش اضطراب کودکان نارساخوان استفاده شود. یناییب -

 اضطراب ینایی،ب - یمهارت ادراک یروبیک،ا یورزش یناتتمر ی،نارساخوانواژگان کلیدی: 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 مقدمه

از  کیی  یمدرسه است. نارساخوان یابتدائ یهاکودکان در سال یآموزش تیالفع نیتردهیچیو پ نیبدون شک، خواندن، مهمتر

ان به این آموزدانشدرصد  12تا  1۰زبان، برآورد شده که، یسیانگل یاست. درکشورها یادگیری یترین انواع اختالالت ویژهشایع

1فلچر، واسکوبار شیویتز،اختالالت مبتال باشند )شیویتز،   یتعداد دانش آموزان دارای نارساخوانی در سه پایه(. در ایران، 199۰، 

دیداری  –های ادراکی ضعف مهارت ( تخمین زده شده است.1۳81با،یدرصد )شک 9/9( تا 1۳72)دانه کار،  ۳نخست ابتدایی بین 

ری در تعریف مشکالت ای که اصطالح معلولیت ادراک دیداآید. به گونهشمار می های یادگیری بهترین علل ناتوانایییکی از مهم

2است )کاستیلویادگیری توسط دولت فدرال آمریکا به عنوان یکی از شرایط این گروه ذکر شده و همکاران، انجمن روانشناسی  

۳آمریکا 4؛ وبر2۰۰7،  5و گرشام 2۰۰9   و هامهارت رشد، مشکالت یادگیری دارای کودکان در بینایی ادراک ضعف(. 2۰۰2، 

6کند )تاسی، ویلسون و وومی ایجاد آنان برای زیادی مشکالت داده، قرار تأثیر تحت را هاآن هایتوانایی  هینظراز  یگروه (.2۰۰8، 

از اختالل در کارکرد  یناش یرا معلول مشکالت ادراک یریادگی یهایناتوان گ،یفراست انیشانک و مار کیکو امیلیپردازان مانند و

را که از نظر  یحروف انیو عدم درک تفاوت م اهیاز تخته س یسیرونو ییعدم توانا و کنندذکر می یاعصاب مرکز ستمیمغز و س

 قیموارد الزم است فرد از طر نیا یهمهدر . کنندیذکر م ینقص ادراک یهاشباهت دارند، به عنوان شاخص گریکدیشکل به 

7ررا ارائه دهد )بند یمناسب یو پاسخ حرکت خود تلفیق کند نیشیها را با اطالعات پآنکرده و  افتیاطالعات را در یینایحس ب ، 

 و دارند مشکل پردازش اطالعات در دارای نارساخوانی کودکان که اندگوناگون بیان داشته پژوهشگران طی مطالعات (.2۰۰4

ضاعی، ر ترجمه ؛ 2۰15سادوک، و است )کاپالن بینایی بینایی، ادراک اطالعات ترین فرایندهای مربوط به پردازشمهم از یکی

1۳97 .) 

 شده همچون سازیسازی و بروناختالالت درون به نارساخوان انآموزدانشکه تعداد زیادی از  است داده نشان هاپژوهش

مبتال  بزهکارانه و رفتارهای؛ پرخاشگری تفکر، در مشکالت اجتماعی، اشکال افسردگی، و اضطراب جسمی، گیری، شکایاتکناره

8ازپیت و هستند )لودیگووسکا 9؛ عیسی2۰12،  و نارساخوانی مستقیم پیامد اختالالت هیجانی را محققان از (. بسیاری2۰1۰، 

تعیین  ولی دارد، روانی هایاختالل تشدید و پدید آمدن در انکار ناپذیر نقشی نارساخوانی لذا دانندآن می از ناشی هایناکامی

 هیجانی حالت بر که شکست است نوعی نارساخوانی کودکان، اینمشکل است. برای  بسیار آن غیرمستقیم یا مستقیم پیامدهای

1و دیگران شود )دیاکاکیسمی خلقی و اضطرابی از اختالالت ایگستره سبب بروز و گذاردمی تأثیر هاآن ۰ جایی از آن (.2۰۰8، 

 هیجانی هایبراختالل واندتمی ینارساخوان دیگرعالئم طرف ازو  بخشد شدت را نارساخوانیعالئم  واندتمی هیجانی هایاختاللکه 

1)گورمن بگذارد ثیرتأ 1  ریتوح باالطس نارسایی، ونبد ناآموزدانش با درمقایسه حولی،ت نارساخوانی به تالبم ناآموزدانش (.2۰۰1، 

1)رودریگوئز و روث کنندمی جربهت را عمومی رابطاض از 2 دچار های پیاپی، بیشتر ان به دلیل شکستآموزدانش( این 1989، 

  (. 2۰12شوند )لودیگووسکا و زپیتا، مدرسه هراسی می

 تا شودتغییرات سبب می دهد. این قرار تأثیر تحت را مغز فیزیولوژی تواندمی بدنی فعالیت که استداده ها نشانپژوهش

 توانیابد. می بهبود ی مثبتعاطفه افزایش اطالعات، بازیابی و اطالعات، ذخیره پردازش توجه، جمله از شناختی عملکردهای
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1یابد )کریستوفرمی افزایش هوازی بدنی شناختی، از طریق فعالیت عملکرد گفت ۳  صورتبه که است ورزشی (. ایروبیک،2۰1۳، 

 برای مؤثر ایشیوه ورزش این پزشکی، نظر گردد. ازانجام می خاصی آهنگضرب و ریزیبرنامه با قانونمند حرکتی هایمجموعه

 ذهن تمرکز نشاط، ایجاد باعث و شودمی تولید بدن در اندروفین است؛ زیرا هورمون تابیبی و حوصلگیبی سردگی،اف از جلوگیری

 شودمی نیز حافظه تقویت و ماهیچه و عصب هماهنگی بردن باال باعث ایروبیک چنینشود. هممی فکری خالقیّت رفتن باال و

1)کامیجو و دیگران 4  نیی کودکان است. اعالقه موردی نیهای تمراز روش یکی ک،یروبای کیتمیر ناتیتمر ایحرکات (. 2۰۰9، 

مشخص  هاییبا توال یمختلف حرکات اجرای منظم ازمندیها نآن حیو اجرای صح بوده هماهنگصورت به ها،تیحرکات و فعال

برای  شترییب یزهیانگ افراد د،ریگیانجام م یجمعشاد و به صورت دسته هاییقیبا موس اغلب حرکات نیاست. از آن جا که ا

 (.1۳91ی، دریح ی وصالحی، زسنگیکهر یقاسم)  شرکت در آن دارند

1بوالونته، کتالدی، گرکو و فسچتی 5 اند که: یک فعالیت بدنی و ورزشی منظم، گونه نتیجه گرفته(، در پژوهش خود این2۰19) 

نی رشد و یادگیری، موثر باشد بر روابط اجتماعی کودکان نیز عالوه بر آنکه می تواند برعملکرد شناختی کودکان دارای ناتوا

1ی و راجپژوهش کومار جینتاتواند تأثیرگذار باشد. می 6 پرداختند ی ریادگیدر اختالل  یبدن تینقش فعال یبه بررس( که 2۰16) 

کودکان  نیدر ا یریادگیو  یلیو عملکرد تحص یشناخت یهاو مهارت یسالمت شیمنجر به افزا یبدن تیفعال کند کهبیان می

( در پژوهش خود تمرینات ورزشی ایروبیک را بر شناخت کودکان 1۳98بقال )درویش محمدی و اباذری قره بالغ .دگردیم

ریز ( بر روی کودکان با اختالل رفتاری درون1۳97نتایج تحقیقات روحبخش اجتماعی و همکاران ) اند.دیرآموز مؤثر دانسته

 و همکاران یمسعوداست. ورزش ایروبیک موجب کاهش استرس و اضطراب و افسردگی این گروه شده حاکی از این دارد که

نشان  جیپرداختند که نتا یریادگیاختالل  یکودکان دارا یبر عملکرد شناخت یهواز نیهفته تمر 8تأثیر  یبررس به، (1۳95)

 یگریدر پژوهش د. داشته است یدار یمعن ریتأث یریدگایاختالل  یکودکان دارا یبر بهبود عملکرد شناخت ناتیتمر نیداد ا

و توجه کودکان  ییاجرا یهابر بهبود کنش یآموزش حرکات ورزش هواز یربخشاث ی، به بررس1۳9۳و همکاران در سال  یعابد

بر بهبود  یپژوهش نشان داد که آموزش حرکات ورزش هواز نیا جیپرداختند. نتا یشناختروان –عصب  یریادگی یها یبا ناتوان

  .مؤثر است یشناختروان - عصب یریادگی یهایو توجه کودکان با ناتوان ییاجرا یکنش ها

ها مهارت رشد یادگیری، دارای ناتوانایی درکودکان بینایی ادراک که ضعف در باب ضرورت پژوهش باید بیان نمود

1کند )تسای، ویلسون و شنگ می ایجاد نانآ برای مشکالت زیادی داده و قرار تأثیر تحت را هاآن هایوتوانایی 7 ( از 2۰۰8، 

1دیگران هستند )مارگاری و از اختالالت اضطرابی یکی دچار نارساخوان انآموزدانش ینمونه از درصد 5/24طرفی  8  ،2۰1۳ .)

و عدم انجام لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش مؤثر فعالیت بدنی و حرکات منظم ورزشی بر عملکردهای شناختی و عاطفی، 

ی دیداری در جامعه -ی رشد و بهبود هرچه سریعتر مهارت ادراکی ی مداخالت مناسب در زمینهپژوهشی که بتواند به وسیله

ی اصلی این پژوهش بررسی های یادگیری با ابزارهای تشخیصی خاص این گروه، گام نهد، موجب گردید مسألهکودکان با ناتوانی

 بینایی و اضطراب کودکان نارساخوان تأثیر دارد؟ –مرینات ورزشی ایروبیک بر مهارت ادراکی این نکته باشد که آیا ت

 روش 

پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل  –روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

بودند که به مرکز مشاوره و  1۳98 -1۳97تحصیلی  سال شهر اصفهان که در سال 11تا  7تمام کودکان دارای نارساخوانی 

اند. در این پژوهش از توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری حامی و مهرآفتاب آموزش و پرورش مراجعه کرده –مراکز آموزشی 

ند. در در دسترس استفاده شد. بدین صورت که از بین مراجعین به مرکز، افراد دارای نارساخوان انتخاب شد گیریروش نمونه

نفر کودک معرفی شدند. سپس کودکان معرفی شده با استفاده از آزمون خواندن و مصاحبه بالینی مورد  6۳گام اول تعداد 
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کودک دارای عالئم نارساخوانی بودند. این کودکان به صورت گمارش تصادفی  ۳۰بررسی دقیق قرار گرفتند. از بین این کودکان 

کودک در گروه گواه(. پس از آن از هر دوگروه  15کودک در گروه آزمایش و  15دند )در گروه آزمایش و گواه گمارده ش

ای دریافت دقیقه 45ی هفته و در هر هفته دو جلسه 8آزمون گرفته شد و گروه آزمایش مداخالت ورزشی ایروبیک را در پیش

ی دو ماهه نیز ش دریافت نکرد. پس از دورهای را در طول پژوهنمودند. این در حالی است که گروه کنترل هیچ گونه مداخله

سال، رضایت والدین جهت شرکت  11تا  7های ورود به پژوهش شامل: داشتن سن مرحله پیگیری انجام پذیرفت. مالک

چنین شد. همای آنان ( میفرزندانشان در پژوهش و نداشتن بیماری جسمی حاد و مزمن ) با توجه به پرونده سالمت و مشاوره

های خروج از پژوهش نیز: داشتن بیش از دو جلسه غیبت، عدم همکاری و عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام مالک

ان برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه آموزدانشپژوهش بود. جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت اولیا کسب شد و 

 هیچ در تحقیق این به مربوط ایهفته 8فرآیند  در، کودکان که شدداده شد  مراحل مداخله آگاه شدند. ضمنا به ایشان تذکر

چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از هم .ننمایند شرکت مدرسه ورزشی هایکالس جز ورزشی، کالس

شد که اطالعات ایشان اطمینان داده چنین به هر دو گروهاتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند نمود. هم

 از حاصل نتایج و شد اجرا دو گروه هر برای آزمونپس هایارزیابی ی تمرینات،دوره اتمام پس ازماند. محرمانه باقی می

ر ها از دو سطح آمادر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده گرفت. قرار آماری و مورد تحلیل کنترل آزمون،و پس آزمونپیش

در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  .توصیفی و استنباطی استفاده شد

ها و از آزمون موچلی اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ، آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس –کلموگروف 

های اجرائی ده شد. در نهایت جهت بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی کودک محور بر کارکردفرض کرویت استفاجهت بررسی پیش

گیری مکرر استفاده شد. نتایج آماری با استفاده از نرم افزار آماری و اضطراب کودکان نارساخوان از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

spss-23   .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 ابزارهای پژوهش

 یابیارز یبرا یبوده و ابزار یشناختروان - عصب یهاآزمون نیترطرفدار از پر یکاین آزمون ی :19گشتالت -مون بندر آز

 بندر لهیآزمون به وس نی. اباشدمیاست که هم در کودکان و هم در مورد بزرگساالن قابل استفاده  یحرکت -یدارید یهماهنگ

2بلویو یروان مارستانیو ب رکویویدانشگاه ن یدر مرکز پزشک 19۳8در سال  ۰  یریطرح تصو 9آزمون شامل شد. این  یزیطرح ر

2توسط ورتهایمر که ییتا ۳۰مجموعه  کیاز این تصاویر  .است یهندس 1 گرفت، برای نشان دادن قوانین گشتالت ادراک به کار می 

در بررسی فرایند رشدی و فراگیری ی کودکان داشته که به طور گذاری ویژهاست. این آزمون یک سیستم نمرهاقتباس شده

2حرکتی کاربرد دارد )کوپتیز –هماهنگی ادراک دیداری  2 (، ادراک دیداری کودکان 1۳84(. عزیزیان و سیف نراقی )1964، 

ی این آزمون مورد مقایسه قرار دادند و با استفاده از جدول هنجارهای رشدی کوپتیز، عملکرد وسیله نارساخوان و عادی را به

 اند.ها گزارش کردهسن آنتر از عملکرد کودکان عادی همسال پایین 5/2ان نارساخوان را کودک

 آماری و بندی تشخیصی طبقه اساس اضطراب بر ارزیابی برای پرسشنامه این :)SCAS( 23اسپنس کودکان اضطراب مقیاس
DSM-IV ۳8والد ) ماده( و 45کودک ) دو نسخه دارای اسپنس شد. پرسشنامه طراحی استرالیا در توسط اسپنس 1997سال در 

 6ای لیکرتی تنظیم شده و درجه  4مقیاس  بر اساس گذاری نمره ماده( است. در این پژوهش از پرسشنامه والد استفاده شد. 

عملی، پنیک، بازار هراسی، اضطراب فراگیر و ترس از صدمات  - اجتماعی، وسواس فکری اضطراب مقیاس اضطراب جدایی،

گزارش  82/۰تا  6۰/۰ها و برای خرده مقیاس 92/۰سنجد. پایائی این  این مقیاس برای اضطراب عمومی برابر ا میجسمانی ر

( پایائی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 1۳89(. در پژوهش موسوی و همکاران )2003، و همکاران شده است )اسپنس

 است.با تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفتهنامه، عامل پرسش 6گزارش شده، و  89/۰تا  62/۰بین 
                                                             
1 9 Bender - Gestalt 
2 0 Bellevue 
2 1 Werthiner 
2 2 Koppitz 
2 3 Spence Children Anxiety Scale 



مربی تخصصی  نظر زیر و صبح 1۰  تا 9 ساعات هفته بین در جلسه تواتر دو با هفته 8شامل  برنامه این ی تمرینی:برنامه

 با دنبال ش،در این پژوه شده استفاده تمرینی یبرنامه انجامید. در طول به دقیقه 45مدت  جلسه به هر و شد ورزشی انجام

شده  ارایه حرکات موزون رشدی بندیی طبقهچهارگانه سطوح و رشدی بدنی تربیت هایبرنامه مورد در که هاییتوصیه نمودن

2است ) برادینوا، شپوا و سیمنوف 4  حرکت اصلی دو عنصر هاآن در که انتخاب شود هاییامکان، حرکت حد شد، تا ( سعی2۰۰5،

 آهسته حرکات قبیل کردن از دقیقه گرم1۰شامل  ی تمرینجلسه داشته باشد. هر وجود جایی،هجاب و پایداری یعنی کودکان

 پا، زانو، حرکت ،8گام  ،7گام  درجا، گام از قبیل کم تماس با شامل حرکات اصلی ایروبیک ، تمرینات دقیقه ۳۰ کششی، و

آموزش  درک قابل اسامی و ساده صورت به ابتدا کاتبود. حر سرد کردن دقیقه 5نهایت نیز  در دوسربازویی و ال، همسترینگ،

 چپ و و راست پای از استفاده ترتیب جهت، ریتم، به بایستمی یاد گرفتند، را حرکت شکل که بر این عالوه هاشد. آنداده می

  تا 6۰از  تفادهآن اس هدف از که ریتمی با مربی توسط تمرین جلسات کردند. موسیقیپا توجه می به نگاه بدون کنترل تعادل

سنج الکتریکی، با ضربان طی تمرین در هاآزمودنی قلب شد. ضربان است انتخاب هاآزمودنی در ذخیره ضربان قلب درصد 65

صبح،  9ساعت  در قلب ضربان گیریمحاسبه شد. اندازه کارونن وسیله فرمول به هاآزمودنی یذخیره قلب ضربان مقادیر کنترل و

  شد. انجام نشسته حالت در و مطلق تراحتاس دقیقه15 از بعد

 نتایج

 ارائه شده است. 1شناختی در جدول های جمعیتهای مربوط به دادهیافته

 شناختیهای جمعیت: نتایج حاصل از داده1جدول 

 هاگروه
جنسیت 

 دختر

جنسیت 

 پسر

میانگین و انحراف معیار سن )روز/ 

 سال(

ی تحصیلی دارای فراوانی پایه

 بیشتر

 درصد( 46نفر ) 7پایه سوم  154/9 ± 1۰2/1 7 8 روه آزمایشگ

 درصد( 5۳نفر ) 8پایه سوم  ۰9۳/9 ± 12۳/1 6 9 گروه گواه

 شود.ح زیر به آن پرداخته میبوده که به شر مربوط به نتایج تحلیل آزمون توصیفی 2جدول 

 آزمون و پیگیریسآزمون، پ:آمار توصیفی در مراحل پیش2جدول 

 هاگروه هامؤلفه
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 یناییب -ادراکی 
 64/6 26/9۳ ۰4/6 ۰۰/94 84/8 6۰/85 گروه آزمایش

 25/4 9۳/81 49/4 66/81 71/6 ۰۰/8۳ گروه گواه

 اضطراب
 ۳۰/4 1۳/75 58/4 7۳/74 5۰/۳ 86/8۰ گروه آزمایش

 77/۳ 4۰/8۰ 47/2 1۳/8۰ 74/2 5۳/8۰ گروه گواه

گرفت.  قرار سنجش مورد پارامتریک هایهای آزمونپیشفرض مکرر، گیریاندازه با واریانس آزمون تحلیل نتایج ارائه از قبل

 ۰5/۰)است  برقرار هاداده اینمونه توزیع بودن نرمال فرضپیش که بود آن بیانگر رنوفیاسم-آزمون کولموگروف اساس همین بر

p>)یافته  این که دنبو معنادار آن نتایج که قرارگرفت سنجش مورد لوین آزمون توسط نیز واریانس همگنی فرضپیش . همچنین

 کرویت فرضیشپ که ودب آن بیانگر نیز موچلی آزمون نتایج .(<p /۰5)استرعایت شده هاواریانس همگنی پیشفرض دادمی نشان

 که داد نشان t نتایج آزمون طرفی . از (<p ۰/ ۰5)است شده رعایت اضطراب و کارکردهای اجرائی متغیرهای ها درداده

. نتایج (<۰5/۰p)است نبوده طراب معناداربینایی و اض -وابسته ادراکی  متغیرهای در گواه گروه و آزمایش هایگروه آزمونپیش

 .(<p ۰5/۰)استطراب رعایت شدهبینایی و اض -اکی ها در متغیرهای ادرفرض کرویت دادهه پیشآزمون موچلی نشان داد ک

 ها در متغیرهای پژوهشاوت گروهگیری مکرر برای بررسی تف: تحلیل واریانس با اندازه3جدول 

                                                             
2 4 Bradinova, Shopova & Simeonov 



 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 P مقدار  Fمقدار 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

-کیادرا

 بینایی

 1 618/۰ ۰۰۳/۰ 6۰/6 144/117 2 289/2۳4 مراحل

 1 624/۰ ۰۰۰1/۰ 125/12 ۰1/215 2 22/4۳۰ بندیتعامل مراحل و گروه

     7۳/17 56 ۰2/99۳ خطا

 اضطراب
 1 56/۰ ۰۰۰1/۰ 18/25 9۳/96 2 86/19۳ مراحل

 1 7۳/۰ ۰۰۰1/۰ 86/2۰ ۳1/8۰ 2 62/16۰ بندیتعامل مراحل و گروه

     84/۳ 56 51/215 طاخ
 

و  ۰1/215بینایی  –ادراکی  متغیرهای برای گروه و مراحل میزان تعامل که دهدمی نشان ۳ جدول نتایج که گونه همان

 متغیرهای لحاظ از گواه و های آزمایشگروه که دهدمی نشان یافته این است. معنادار ۰۰۰1/۰سطح  در که است ۳1/8۰اضطراب 

 دارند. حال برای معناداری تفاوت یکدیگر با پیگیری و آزمونآزمون، پسپیش مرحلة سه در اضطراب و ناییپژوهش ادراکی بی

 .شودبررسی می بونفرنی تعقیبی آزمون نتایج است، بوده مراحل آزمون از تأثیر در کدامیک این که نکته این بررسی

 آزمون و پیگیریآزمون، پسهای دو به دو در مراحل پیش: بررسی تفاوت4جدول 

 هاتفاوت میانگین  مراحل آزمون مؤلفه
خطای انحراف 

 معیار
 مقدار معناداری

 بینایی -ادراکی 
 آزمونپیش

 ۰4/۰ ۳۳9/1 -5۳/۳ آزمونپس

 ۰5/۰ ۳۰6/1 -۳۰/۳ پیگیری

 آزمونپس
 ۰4/۰ ۳۳9/1 5۳۳/۳ آزمونپیش

 915/۰ 22/۰ 22۳/۰ پیگیری

 اضطراب
 آزمونپیش

 ۰۰۰1/۰ 5۰6/۰ 276/۳ آزمونپس

 ۰۰۰1/۰ 559/۰ 99۳/2 پیگیری

 آزمونپس
 ۰۰۰1/۰ 5۰6/۰ -26/۳ آزمونپیش

 1۰/۰ 559/۰ -۳۳۳/۰ پیگیری

 با پیگیری آزمونپیش و آزمونپس با آزمونپیش نمرات بین میانگین تفاوت دهد،می نشان 4 جدول نتایج که همانگونه

 آزمونپس نمرات میانگین بین که استحالی معنادار است. این در ان نارساخوانآموزدانشاب اضطر و بینایی -ادراکی  هایمؤلّفه

ان آموزدانشاضطراب  و بینایی -ادراکی  نمرات میانگین معناست که ندارد. این بدین وجود معنادار تفاوت هامؤلّفه این با پیگیری

 نمرات میانگین که معناست بدان نشده است. این معنادار تغییر چارد آزمونپس مرحلة به نسبت ی پیگیریمرحله نارساخوان در

 معنادار تغییر دچار آزمون پیش به مرحلة نسبت آزمونپس مرحلة در که ان نارساخوانآموزدانشبینایی و اضطراب  -ادراکی 

 بر که حالی در مرینات ورزشی ایروبیکت بنابراین، .بود نداده دست از را خود ثبات تغییر، این نیز ی پیگیریمرحله در بود، شده

 خود تأثیر داشته، توانسته تأثیرمعنادار آزمون پس مرحلة در ان نارساخوانآموزدانشاضطراب  بینایی و –نمرات ادراکی  میانگین

 نیز حفظ کند. زمان طی در را

 گیریبحث و نتیجه

 و اضطراب کودکان نارساخوان یینابی – یرت ادراکبر مها کیروبیا یورزش ناتیتمر یاثربخشپژوهش حاضر با هدف بررسی 

و  یینابی – یمهارت ادراکتوانسته به تغییر معنادار در میانگین نمرات  کیروبیا یورزش ناتیتمرداد که انجام شد. نتایج نشان

 اضطراب کودکان نارساخوان منجر شود. 

(، اباذری قره بالغ و محمدی 2۰16(، کوماری و راج )2۰19) بوالونته، کتالدی، گرکو و فسچتیها ، با نتایج پژوهش این یافته

موضوع  این تبیین درهمسو است (، 1۳95( و مسعودی و همکاران )1۳97اجتماعی و همکاران )(، روحبخش1۳98درویش بقال)

مهارت ادراکی  بودبه نمود، اشاره توان می که تمرینات ورزشی ایروبیک باعث شده مهارت ادراکی کودکان نارساخوان بهبود یابد



 طی در هابازی ویژه به متفاوتی هایروش از را خود تجارب کودک. دارد ارتباط آموزدانش تجارب به زیادی تاحدودبینایی  –

 نمود اقدام حرکتی و گروهی هایبازی برای بسترسازی و محیط سازی غنی به بتوان اگر بنابراین،. آوردمی دست به رشد دوران

 در یادگیری هایناتوانی به مبتال کودکان از بسیاری .شد خواهد کمک بینایی کودکان -مهارت ادراکی بهبود و رشد به احتماالا 

 با توانمی کودکان این دارند. در مشکل هامحرک برخی تمیز ادراک دیداری و شنیداری و نیز و دقت تمرکز، توجه، یزمینه

 توجه، که دقت، هاییحرکت از نیز و شودمی استفاده حرکت با توام م موزون کهکال و اشعار آواها، کلمات، هجاها، از استفاده

( و بسیاری 2۰۰8استفاده نمود )تاسی و همکاران،  نماید،می متأثر گوناگون های حسیزمینه در را کودکان این ادراک و تمرکز

 متون در بینایی -مهارت ادراکی : گفت توانمی دیگر تبیین در از این موارد در حرکات ورزشی منظم ایروبیک وجود دارد.

 ریتمیک و منظم هایفعالیت دلیل به ایروبیک ورزش لذا شود ؛برده مینام کودکان در یادگیری نیاز پیش عنوان به شناسیروان

فزایش ا کودکان باعث شادی و جسمانی سالمت بر آن اثرات رغمعلیکه  شودمی اجرا گروهی صورت به شادی همرا با که آن

عملکردهای  دیگر و بدن اعضای هماهنگی حافظه، توجه، حرکتی، جسمانی، کارکردهای زیرا تمام شد؛بینایی می –مهارت ادراکی 

 .شوندمی درگیر شناختی

 گفت: بازی توان، میاین یافته که تمرینات ورزشی ایروبیک موجب کاهش اضطراب کودکان نارساخوان شده است تبیین در

 را موانع توانندمی کودکان دهد. با این شیوه،می ارتباط او خارجی دنیای با را کودک رزشی ایروبیک افکار درونیو حرکات و

 از استفاده (. بنابراین،2۰1۳فراگیرند)کریستوفر،  بهتر را کنترل خود هایمهارت و دهند نشان بهتر را داده، احساساتشان کاهش

 مرتفع حد مقبولی را تا کودکان روانی مشکالت تواندمی تمرینات ایروبیک مانند وزشیآم هایبازی مانند راهبردهایی مناسب

 با کار در روش این اثربخشی آهنگین بر موزون و هایترانه و اشعار موسیقی، با این حرکات درآمیختگی دیگر، سویی کند. از

 به و است پیرامونش دنیای با روانی کودک و نیذه درونی، عناصر میان وحدت و یکپارچگی .است افزوده انیآموزدانشچنین 

با  ایروبیک ورزش تمرین کردن توأم داد نشان پژوهش حاضر شد. نتایج هاآن اضطراب و استرس کاهش منجر به دلیل همین

 قطری از موسیقی است؛ زیرا همراستا پژوهش و نظری مبانی با مسئله که این است مؤثر افسردگی و اضطراب کاهش بر موسیقی

 رفتاری اختالل بهبود باعث راحتی و احساس آرامش افزایش انگیختگی، سطوح افزایش احساس خستگی، کاهش ساز و کار

 برای دهدمی کودکان به که آگاهی بدنی ویژه به و تمرکز توجه، ایجاد چون تأثیراتی به دلیل ریتمیک شود. حرکاتدورنریز می

 است. شده عواق مفید و مهم های کودکاناختالل درمان

 یهاتیها توجه داشت. از جمله محدودبه آن دیبا جینتا یدهمیتعم مواجه بوده است که در ییها تیبا محدود یپژوهش نیا

نشده، همانند  کنترل برخی متغیرهای وجود ،یتیجنس دو گروه سهیبه منظور مقا یتیجنس کیتوان به عدم تفکیپژوهش م نیا

محدودیت  از تصادفی گیری های نمونهروش نگرفتن از بهره و هاآن اجتماعی موقعیت فرزندان و تعداد ها،خانواده وضعیت مالی

 در پژوهش این پژوهشی، پیشنهاد در سطح نتایج، پذیری قدرت تعمیم افزایش برای شودمی لذا پیشنهاد بود؛ پژوهش این های

 تصادفی گیری نمونه روش و شده ذکر عوامل ان، کنترلآموزدانشدیگر های متفاوت،فرهنگ دارای جوامع و و مناطق شهرها سایر

دیگر  دارای در کودکان کارآیی حرکات ورزشی ایروبیک های دیگر،پژوهش طی که شودپیشنهاد می این بر عالوه اجراشود.

تواند می که هایییوهش از شود. با این بیان یکی اجرا نیز ایمقابله نافرمانی و بالینی مثل پرخاشگری، اختالل سلوک هایآسیب
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و قدردان نمائیم ی خود را نثار کودکان و آینده سازانی که معصومانه در این پژوهش ما را یاری نمودند میتشکر و سپاس ویژه
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 هستیم.
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Abstract 

Dyslexia in children is one of the most important problems children with learning disabilities face. 

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of aerobic exercise on perceptual-visual 

and anxiety skills of dyslexic children. The present study was a quasi-experimental study with pretest-

posttest design with control group and two-month follow-up. The statistical population of this study 

included children with dyslexia in Isfahan in the school year 98-97. In this study, 5 dyslexic children 

were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control 

groups. The intervention group received aerobic exercise training for eight weeks in two 45-minute 

sessions per week. The Bander-Gestalt test (1938) and the Spence Anxiety Questionnaire (Spence et 

al., 2003) were used in this study. Data were analyzed by repeated measures ANOVA. The results 

showed that aerobic exercise had a significant effect on perceptual-visual skills and anxiety of 

dyslexic children (p <0.05). Based on the findings of the present study, it can be concluded that 

aerobic exercise training can be used as an effective treatment to increase cognitive-visual skills and 

reduce anxiety in dyslexic children.   
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