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 یدهچک

دچار و تعادل کودکان  ینايیادراک ب یروسازها( )فراهم یطمح یتقابل تأثیر تعیینهدف از پژوهش حاضر 

 آماری عةجام بود. )ایمداخله( تجربینیمهنوع  ازو  یکاربرد پژوهش اين بود. سالهنه تا شش یذهن اختالالت

با  .بود کودک 175به تعداد  1396 سال درة سالنه تا شش یذهن تاختالال دچارکودکان  تمام پژوهش اين

آموز پسر دانش 50 ،تعداد يناز ا ،ستانشهر  استثنايیو معلمان مدارس  مديران همکاریتوجه به امکانات و 

 يا آزمايش یهااز گروه يکیدر  یتصادف صورتهدر دسترس انتخاب شدند و سپس ب گیریصورت نمونهبه

 ایماه و هفته  سهجلسه ) 36مدت به يشها در گروه آزماآزمودنی. نفر در هر گروه( 25)د کنترل قرار گرفتن

 محیطی یسازکه شامل فراهم یخاص یهابرنامه تمرينتحت آموزش و  دقیقه 45 تا 30جلسه( و هر جلسه  سه

 برای قرار گرفتند. شدیمدرسه اجرا م محیطبود و در  پژوهش متغیرهایبهبود  راستایدر  زياد قابلیتبا 

 یهاآزمون مهارتو  اوزرتسکی ـ بروينینکز حرکتی تبحر آزمونکودکان از  حرکتیرشد  هایمهارت ارزيابی

 يجنتا ند.شد یلتحلويهتجز يانسکووار آنالیز آماری روشبا ها . دادهشد استفاده (TVPS) ینايیادراک ب

 تأثیرو تعادل  ینايیدر دو مهارت ادراک ب حرکتی رشدهای مهارت روی سازهافراهمآمده نشان داد که دستبه

 ینايیباکمال  یرسازها در متغنشان داد که فراهم پژوهش ينا يجنتا ،ینهمچن ،(P<0.01) است داشته

پژوهش نشان داد که الزم های يافته. (P>0.05) نداشتند یتأثیر (نهاآناکامل  یاز نمادهاها شکل یصتشخ)

 ینايیادراک ب يشافزا منظوربه یسازمناسب فراهمهای و استفاده از روش یطیمحهای يیو توانا یطاست به مح

 ینايیادراک بهای مهارت ،یطمح یتداشت و با استفاده از قابل يژهتوجه و یاختالل ذهن یو تعادل کودکان دارا

 .یدبهبود بخش یاختالل ذهن دچارو تعادل را در کودکان 
 

 ذهنی اختالل دچار کودکان ادراک بینايی، تعادل، سازها،فراهم :کلیدیواژگان

                                                 
 Email: mortezahomayoun@gmail.com                                           مسئول                ۀ* نویسند
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 مقدمه
 ینا . درککنیمیکردن حرکت میباز یرنظ هایییتما در زمان کار و فعالۀ است. هم یحرکت زندگ

 هینکدرک ا یاست برا اییهپا آوریم،یدست مه را ب یو کنترل حرکت یموضوع که ما چگونه هماهنگ

 ربسیا یهادر افراد با رشد بهنجار، دستورالعمل یرشد یندهایا. درک فرکنیمیم یما چگونه زندگ

درک رشد  ی،رشد هاییافراد با ناتوان ی. برادآوریثر فراهم مؤم یادگیریآموزش و  برایرا  یمهم

. دانش مربوط به دآوریافراد فراهم م ینمداخله، درمان و بهبود ا یرا برا یمناسب یۀپا ی،حرکت

. بدون داشتن دقرار دار یباز یندر زم یا ش در کلاس درسآموز یاصلۀ در هست یرشد هاییندفرا

 یهامناسب و روش یآموزش هایراهکار توانیمیمتنها  ،رفتار انسان یِرشد یهادانش مناسب از جنبه

  (.1،2) یمرا حدس بزن یمداخلات

 تریکمهای نمره ینسبت به افراد عاد یزن یهپا یحرکتهای در مهارت ،یاختلال هوش دچارکودکان 

که  ی. به طور مشخص، کودکانگیرندمی یاد معمولی افراد از کندتر راها مهارت ینو ا کنندمی کسب

و زمان  یزمان واکنش گیری،حرکات هدف یدر شروع و اجرا اندیو مشکلات ذهنها یدچار ناهنجار

بر  و کنند یفحرکات را ضع ممکن است مشکلات ینا .کنندمی عمل دکندتر از همسالان خو ،حرکت

 یراکو اد یعملکرد حرکت یباعث ضعف در هماهنگ یابگذارند و  یاثر منف هایچهاستفاده و کنترل ماه

 هشود کمیاستفاده  «حرکتی ـ یحس»و  «حرکتی ـ یادراک» اصطلاحاتبه این دلیل اغلب از شوند. 

 ؛هستند یحرکت هاییتفعال یدادهاو برون یحس یدادهادرون یبترک یازمندن یفاز تکال یاریبس

 (.3)مجزا برخورد کرد  یحرکت یتفعال یافقط با ادراک  یدر موارد توانمی یسختعلاوه بهبه

 یلقهنجار تهرا ب یتاز شخصهایی یژگیو واند کردهتوجه  یطفرد در برابر مح یسازگار به شناسانروان

با  رانیگبا د یعنی ؛سازد سازگار یشخو یراموند تا خود را با جهان پنکنمی اند که به فرد کمککرده

 در نیز ما رفتارهای واقعی زندگی در (.4) دخود به دست آور یبرا یگاهیو جا کند یصلح و صفا زندگ

 یعنی ؛است اطلاعات از سرشار ،است تغییر حال در همواره محیط اگرچه افتد؛می اتفاق محیط بطن

اصلی در  ۀگیبسون نقط ۀنظری(. 5) است گنجانده خود در شود،می دیده آنچهاز  بیشتری معنای

ن در نظر داشت فراهم آورده که بر اساس آن، ایزمینه ؛ این نظریهشناسی محیط بوده استروان ۀتوسع

عه و گسترش توسپیش ازبیش ،فیزیکیهای فاعل با دیگر عوامل و سیستم ابط تعاملیِعنوان رهفعالیت ب

های بررسی لازم است ندارد، بلکه )دینامیک( ی پویاخود ساختارخودیفضای زندگی به (.6)یافته است 

بر این ( 1896) تا چگونگی تغییر و تحول این فضا فهمیده شود. گیبسون وجود داشته باشدانگیزشی 

سون گیب عقیدۀه ب .دارندمی عرضه را محیطهای قابلیت ترینترین و استادانهکه مردم غنیباور بود 

 افراد با حرکت مداوم ،بین سیستم ادراکی و حرکتی ارتباط نزدیک وجود دارد. بر اساس این دیدگاه

کنند و برای اجرای حرکت نیازی به می طور مستقیم ادراکها، سر و بدن، محیط خود را بهچشم
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 در همکاران و 1مولر (.9،7) ربوط به اشیاء و بدن خود ندارندمحاسبات پیچیده و پردازش اطلاعات م

د ه این نتیجه رسیدنب «کودکان یرشد حرکت یروبر  یطر محدسازها فراهم تأثیر»با عنوان  یپژوهش

و  یورزش یلو وسا ینمانند تمر ،یزیکیف یشده در فضاارائههای از محرک یعیوس یفکه ط

 یارسب ودکانآموزش ک یفیتحال کینشود. باامی کودکان یمنجر به بهبود رشد حرکت ،هایبازاسباب

شان ن پژوهش ینا یج. نتاهستندمهم  یارکودک بس یدر رشد حرکت و ابزارها یت. محتوا، قابلاست مهم

 تر، بیشداد یشافزا یآموزشهای یرا در فضا یطمح یتو قابل یزیکیف یچقدر بتوان فضاداد که هر

استفاده از محتوا و  اب پژوهش یندر اایشان  در کودکان کمک کرد. یتوان به بهبود رشد حرکتمی

  .(8) ندکودکان شد یفدرشت و حرکات ظر یحرکتهای مهارت یشسبب افزا ،یرشد یابزارها

ان دختر یزومتریکو قدرت ا یستابر تعادل ا یتعادل یقدرت یندوره تمر یک»با عنوان  یدر پژوهش

قدرت  زیبا چشم باز و چشم بسته و ن یستاگزارش دادند که نمرات تعادل ا «یرپذآموزش یتوان ذهنکم

را تجربه کرده  یبهبود معنادار یردر هر سه متغ یتجرب هو گرو است دارمعنا ،کمر کنندۀعضلات باز

 است نادارقدرت عضلات تنه، مع یزبا چشمان باز و بسته و ن یستابر تعادل ا ینتمر تأثیر ین،است؛ بنابر

 هنیِ ذ تواندختران کم یزومتریکو قدرت ا یستابهبود تعادل ا یبرا ینیتمر یوۀش ینتوان از امی و

که  نشان دادها هیافتگزارش دادند که  نیز یقیو صد ییاوشس .(11)کرد استفاده  یرپذآموزش

کننده در رکتش یتوجه در عملکردهاقابل یهاتیشرفبه پ منجر یتعادل ینیتمرهای برنامه

بهبود  یبرا یتعادل ینیتمرهای برنامهرسد به نظر می ین،بنابرا ؛شوندمی ییو فضا یزمانهای شاخص

 نهادیشرفتن پبهبود تعادل و راه یبرا توان این تمرین رامی ثر باشد وؤاقدام م یکرفتن ملکرد راهع

 که است شده داده نشان گرفته، انجام مختلفهای فرهنگ در که متعددی مطالعات در(. 11) ددا

 روند بر نامطلوبی اثرهای ،ذهنی و حرکتی حسی، تجارب امکان نبودِ و محیطی هایمحرک کمبود

ها یتو محدودها سازفراهم»با عنوان  یدر پژوهش 2گز. (12) گذاردمی کودکان اجتماعی و روانی رشد

ها یتکه نقش محدود نشان داد «یرشد یاختلال هماهنگ چارد کودکانِ یادگیریو  یدر رشد حرکت

 دشومیاز مفهوم رشد  یباعث درک درست ،یادگیریو  یدر رشد حرکت یاساس یدکل یکعنوان به

ن ه ایب «سازهاروباز با استفاده از فراهم یدر فضا یبدن یتفعال»با عنوان  یدر پژوهش 3بورگن (.13)

 یطمح یک ،دنکودکان وجود دار یباز برا یکه در فضا ییسازهاو فراهمها عیتند که موقنتیجه رسید

 برای (وریزکاتال)مناسب میانجی  یک یبدن یتفعال و هستند بالقوههای یفیتک ۀارائ یبرا یعیطب

 کی ،بازهای یطمح یاصل ۀمطالعه نشان داد که مشخص ین. اهستند کودکان یرشد حرکت افزایش

                                                 
1  . Muller 

2  . Geuze 

3. Burgen 



 6031، زمستان 03رفتار حرکتی شماره                                                                                                   618

با  یپژوهشدر  و همکاران 1چن همچنین ؛(14)است  کودکان یبخش برابخش و الهامعامل فرصت

ی بندبه این جمع «یرشد یسازها در کودکان با اختلال هماهنگنوسانات پوسچر و درک فراهم»عنوان 

نشان داد که کودکان با  پژوهش یجارتباط وجود دارد. نتا یطیادراک و کنش مح ینکه ب رسیدند

 نندو نشستن حفظ ک یستادنمدنظر در هنگام اهای توانستند ارتفاع خود را از بلوک یناستفاده از تمر

سازی، تمایل به گسترش یا ترغیب تغییرات رشدی فراهم(. 15،16) و کنترل پوسچر خود را نگه دارند

 است شوندههدایتهای حیاتی، گرفتن دست و تشویق و یا آموزشهای سازی شامل کمکاست. فراهم

(17،19). 

و  دهدمیخود را سازمان  یطمحهای از محرکهایی ، طرحآن یقاست که فرد از طر یندیادراک فرا

است  اییحسهای داده یرو تفس ی، سازماندهاختشن ییتوانا ،یناییکند و منظور از ادراک بمی یرتفس

های که میانگین نمرات مهارت ه شدنشان داد پژوهشیدر (. 18) دنشومی یافتدرها چشم یقکه از طر

کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در هریک از اجزای  همچنیندر دو گروه معنادار است ادراک 

در  و این ضعف هستندتر از کودکان غیرمبتلا ز اکمال بینایی، ضعیفجبه ،ادراک بیناییهای مهارت

ایی کودکان ادراک بینهای گروه پسران مبتلا بیشتر است. نتایج این بررسی لزوم در نظر گرفتن ویژگی

 .(21) شودمی متذکر توسعۀ مداخلات درمانی و آموزشیدر هنگام طراحی یا را مبتلا به اختلال رشدی 

 ها،بازی در شدنکنارگذاشته دلیل به ندارد، را انتظار حدّ در تبحّر حرکتی،های مهارت در که کودکی

 از کودک وجودی ابعاد ۀهم رشد دیگر،عبارتبه ؛(21) روستهروب جدّی رفتاری و رشدی اختلالات با

 .شودمی محسوب تکامل و رشد ۀپای و اصلی بُعد «2حرکتی رشد» و گیردمی سرچشمه «حرکت»

 که داردفرصت، ضرورت های اول زندگی بر رشد و وجود دریچههای با توجه به اهمیت سال ،بنابراین

عنوان یک عامل هسازی محیط بفراهم تأثیر ،یاختلالات ذهن دچارکودکان  ۀرشد بهین منظوربه

اختلالات  مبتلا بهکودکان  (.22)شود بررسی بیشتر  ،هابهینه از فرصت ۀاستفاد برایکننده تحریک

 یتکه در رشد شناخ یاما به سبب مشکلات یابند،می دست ینمو جسمان یاغلب به مراحل اصل 3 یذهن

 ی،زمان یی،فضا یتعادل، آگاه ی،)هماهنگ یحرکتـ  یادراکهای ییدارند، در توانا یحرکت ـ یو روان

عمل  یک یاجرا یبرا یریگیمو تصم یطیاطلاعات مح یسازیکپارچه( که مستلزم یابیو جهت یبدن

 یهپا یحرکتهای در مهارت یاختلالات ذهن مبتلا بهکودکان (. 23) دارند ییفاست، عملکرد ضع یژهو

 یاد یرا کندتر از افراد معمولها مهارت ینکنند و امی کسب یترکمهای نمره ینسبت به افراد عاد

 یرو یطمح یسازفراهم تأثیربر  یمعدود یو خارج یداخل هایپژوهش ینکهبا توجه به ا .یرندگمی

 ینهمز یندر ا کنونکه تا یمطالعات یشترب یو از طرف اندپرداخته یاختلالات ذهن چارد رشد کودکانِ

                                                 
1. Chen 

2. Motor Development 

3. Intellectual Disorders 
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 و صورت گرفته است یاکمتر مداخله ینهزم یند و در اانبوده یایسهمقاـ  یاز نوع علّ اندانجام شده

به  ،ضرحا پژوهشهدف  با توجه به یمبر آن شد یزما ن، اندارتباط ارائه کرده یندر ا یضیضدونق یجنتا

 ،یاختلالات ذهن مبتلا به کودکانِ ادراک بینایی و تعادلبر  یطمح یسازنقش فراهم یتاهم یبررس

کار ما انجام مداخله در های از ضرورت یکی ،ین. بنابرایمبپرداز ،سال نُهتا  شش یندر سن ویژهبه

ر را ب یطمح یسازاثر فراهم یمبتوان یقطر ینتا از ا است موجود یازبا توجه به ن یطمح یسازفراهم

 .کنیم یبررس یرپذآموزش ذهنیِاختلال  کودکانِ مبتلا بهو تعادل  یناییادراک ب
 

 پژوهشروش 

ون آزمیشبا پ یشیاز نوع آزما یامطالعه ؛بود (یامداخله) یتجربیمهو از نوع ن یپژوهش حاضر کاربرد

مبتلا  ۀسالشش تا نُهآموزان حاضر را دانش پژوهشآماری  ۀجامع .با گروه کنترل ، همراهآزمونو پس

 175 مجموعکه در  دادند یلتشک 1385 -1386 یلیشهرستان بابل در سال تحص ذهنیاختلال  به

 ینا یناز ب ،شهر بابل ییو معلمان مدارس استثنا یرانمد یبا توجه به امکانات و همکار نفر بودند.

 صورتهسپس بها یآزمودن انتخاب شدند. در دسترس یریگصورت نمونهبه آموزدانش 51تعداد  ،افراد

 شدند.  یمتقس در هر گروه( نفر 25و کنترل ) یشگروه آزما به دو یتصادف

 شش تا نُه یسن ۀدامن 73تا  53 ینب یهوش ۀورود به مطالعه شامل بهر یارهایمع ،پژوهش یندر ا 

 ،(...و یعضلان ،یاسکلت) یکارتوپد یک،ارگان ی،عصب قلبی، یکی،ژنتهای یماریبه ب نبودنبتلامسال و 

منظم و  رکتِاشم ۀاز مطالع یار خروجمع ینهمچن بودن ویتیپوسچرال و چندمعلولهای ناهنجاری

 رعایت وها یآزمودن یاز سلامت جسم یناناطم برایگرفته شد.  نظر در نداشتن، یناتمداوم در تمر

 .ندشد یپزشک ۀینمعااول  ۀجلس درها یآزمودن همۀورود و خروج مطالعه،  یارهایمع

پنجم  ۀاست. در نسخ یو کلام یرکلامیبهر غهوش یمحتو ی،آزماهوش ینا:6ینهآزمون استنفورد ب

ّعال ف ۀو حافظ ییفضا ـ یداریپردازش د ی،دانش، استدلال کمّ ّیال،( به پنج عامل استدلال س2113)

افراد از  یسن ۀگرفتن دامن(. دربر24) گرددمی محاسبه یو کلام یرکلامیبهر غو هوش شودمی یدتأک

تلف، مخ ینسن یبرا ینمرات کاملاً اختصاص یلفاده از جداول تبدبا است هوش ۀسال و محاسب 95 ات دو

 نیا یاییپا .شماردبرمیرا  یهوشهای یاسو مق یاسمق یتکامل یرآزمون است که س ینا یایجزء مزا

 ،کل آزمون ۀبا نمرها یاسمقخرده ۀنمر یهمبستگ یقآن از طر ییکرونباخ و روا یآلفا یقآزمون از طر

نشان  پژوهش یندر ا یدرون یهمسان یلتحل یج(. نتا19) به دست آمده است 93/1و  78/1 یبترتبه

 (.24) است گسترده 91/1تا  73/1 از هایاسمقیرز یو برا 94/1 یکل یاسمق یآلفا برا یبداد که ضر

                                                 
1. Stanford Test Binet 
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های این پژوهش آزمون ،ها داشتاین آزمون که آشنایی کامل با ایسنجیمتخصص روانبا همکاری 

 گرفته شد.ها از آزمودنی

 مبتلا بهبرای ارزیابی تعادل در کودکان  :(BOTMP) 6اوزرتسکی ـ ينینکزبرو یتبحر حرکتآزمون 

 ینااستفاده شد.  ۀ دومنسخ (BOTMP) اوزرتسکی ـ ینینکزبرو یتبحر حرکت اختلال ذهنی از آزمون

 اسیمق ینشده است. ا یساله طراحچهاردهتا  پنجکودکان  یحرکت ییتوانا یابیمنظور ارزآزمون به

 یشاخص حرکت یک یاسمق ینا ،گونه که از عنوان مشخص استهمان .شودمی اجرا یصورت انفرادبه

 پنج نیدر سن یجیتدر ینسبتاً ثابت ول یصعود یبنوع ش یکدهد که می است. اطلاعات موجود نشان

 158مجموع نمرات  یانو دو است و در پا یکصفر تا  ینآزمون ب ایننمرات سال وجود دارد.  14تا 

و در جدول استاندارد با توجه به سن،  شودمی برده یمنحن یآمده بر رودستبه ۀخواهد بود. نمر

 یآلفا یقآزمون از طر ینا یایی. پاشودداده می ناهنجار بودن نشان یاهنجار  ۀینفرد در زم یگاهجا

 همبتلا بدر کودکان  زمونکل آ ۀبا نمرها یاسمقخرده ۀنمر یهمبستگ یقاز طر آن ییکرونباخ و روا

در  یدرون یهمسان یلتحل یج. نتا(25) به دست آمده است 92/1و  73/1 یبترتبه ،اختلالات ذهنی

 79/1تا  71/1 از هایاسمقیرز یو برا 75/1 یکل یاسمق یآلفا برا یبنشان داد که ضر پژوهش ینا

 .است گسترده

 کرد و در یهته 1892در سال  این نسخه از آزمون را 3گاردنر: 1ینايیادراک بهای آزمون مهارت

آزمون تشخیص خردههفت  . این مجموعه شاملبازنگری شدآمریکا  ایالات متحدۀ در 1886سال 

شکل  تشخیص ایی،بین توالی حافظۀ بینایی، شکل ثبات فضایی،ـ  روابط بینایی ،حافظۀ بینایی ،بینایی

خاص و ثابت  هایجنبه یصتشخ ییتوانا یعنی یناییب یصتشخاکمال بینایی است.  و یناییزمینۀ ب از

ن را از محرک که آ یکفرد منحصربه یاتکردن خصوصیداتا با پ یرندگمی یاد. کودکان یناییمحرک ب

 فتنرو گ یافتباز ییتوانا یبه معن یناییب ۀحافظ .دهند یصسازد، آن محرک را تشخمی مجزا یگرید

. یافتباز و یرهو ذخ ی، کدگذارثبت عبارتند از یناییب ۀحافظ یاساس ینداسه فرو است  یناییتجارب ب

چرخش  ای یوارونگ یصتشخ در فضا و مکان و یاادراک وضع اش ییتوانا ،ییفضا یناییمنظور از روابط ب

نظر از صرف ،شکل در حالات گوناگون یک یصتشخ ییتوانایعنی ثبات شکل ؛ همچنین، ستیااش

کل از ش یکدادن  ییزتم ییبه توانا ینهشکل از زم یصتشخ. رنگ آن شکل یاجنس  ،یتوضع ،هانداز

اکامل ن یاز نمادهاها شکل یصتشخ یناییشود و منظور از اکمال بمی گفته یرآن تصو ینۀزم یرتصو

گزارش  91/1آن را  یاییو پا 79/1آزمون را  ینا یی( روا1384) . خدابنده و همکاران(26) ستنهاآ

                                                 
1. Bruinsinque Exercise Test - Oseretsky 

2. Test of Visual Perception Skills Revised 

3. Gardner 
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 یکل یاسمق یآلفا برا یبنشان داد که ضر پژوهش یندر ا یدرون یهمسان یلتحل یج(. نتا27) انددهکر

 .است 78/1
ب که به تعداد مناس ییآموزان استثنادانش یژۀومجوز از مراکز  دریافتابتدا با  پژوهش ینانجام ا یبرا

کودکانی که  ، با استفاده از آزمون هوش بینه،وجود دارد هادر آن یاختلالات ذهن مبتلا به آموزِدانش

 ۀاز ارائ بعد ؛ سپس،ندانتخاب شدها اساس نمونه و بر ییشناسا بودند 73تا  53رای میانگین هوشی دا

 صلاحیمجوز از مرکز ذ دریافتبا  در مرحلۀ بعد،داده شد.  رحش پژوهشدانشگاه، اهداف  ۀنامیمعرف

اهداف پس از تشریح  ،داده شد یبمدرسه ترت یرمد یکه با هماهنگ یابه مدارس مراجعه و در جلسه

 یطواجد شراهای هتماس تمام نمون ۀشمار د.به عمل آم یاز آنها دعوت به همکار ،ینوالد یبرا پژوهش

و با تمام آنها تماس گرفته شد و  یافتمدرسه در یریتمد یقاز طرنیز  پژوهشو داوطلب شرکت در 

 یکار انتخاب و دعوت شدند. ط ۀادام یداوطلب برا ینداده شد و والد یحتوض کاملاً  پژوهشاهداف 

 ،نامهیترضا یافت. بعد از درگرفتقرار  یارشاننامه در اختیتداوطلب، فرم رضا ینملاقات با والد یک

 نیآموزش و تمر یاسازها بر اساس امکانات فراهم ،پژوهش ینشده در اینیبیشپهای یربر اساس متغ

 . شدند یهآموزان تهدانش یمدرسه برا یطدر مح

)با  یقهدق 45 تا 31جلسه( و هر جلسه  سه یاماه و هفته طی سهجلسه ) 36به مدت  یگروه تجرب

نظارت نشاط و با مجهزشده و با یطمح یک( در ییقرا پژوهشو همکاران و  یفارس پژوهشتوجه به 

 یسازهاقرار گرفتند و با فراهم (هایآزمودن یدگیدیباز آس یریجلوگ )برای یکارشناس پزشک

با استفاده از ها یسازفراهم ،دوره ۀجلس 36 یدر انتها .پرداختند یتبه فعال یط،شده در محیامه

آزمون با هم آزمون و پسیششد و نمرات پ سنجیدهرشد کودکان  ،آزمونیششده در پیادهای یاسمق

 .دشدن یسهمقا

 یبرا ینمدرسه از امکانات و آموزش و تمر یطر محبسازها فراهم تأثیر یبررس یبرا: 6سازهافراهم

 استفاده شد. پژوهش نظرمورد یرهایمتغ یدر راستا یادز یتبا قابل یطیمح یجادا
 اختلال چارد کودکانِ  یکه در رشد حرکت است یطمهم در مح یاراز موارد بس یکی یزیکیف یفضا

یل( مانند تردم) یافزارامکانات سخت از یآموزش یطمح ،پژوهش یندر ا(. 27) دارد یایژهنقش و ذهنی

ود. ب برخوردار (دار و استخر توپیبسطح ش ،وفلک، الاکلنگتاب، سرسره، چرخ)مانند  یباز یلوسا و

 ۀتجرب یدرمانگران دارا رکارآزموده و کاد یانمرب با هدایتِ یورزشهای یتمرتبط با فعالهای آموزش

 یادراکهای یباز ،حاضر ۀدر مداخل همچنین، .دشمی انجام یاختلالات ذهن مبتلا بهآموزش کودکان 

 یارمحمدیان،) یو رفتار یعاطفهای بر اساس کتاب اختلال ،یناییادراک ب یتتقو یبرا حرکتیـ 

 پژوهشگرشدند.  ی( طراح1381 ی،ورود به مدرسه )عابد یکودکان برا یازمورد نهای ( و مهارت1399

                                                 
1. Affordances 
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 یشناسروانـ که هر دو کارشناس ارشد  یاردو دست را با همکاریجلسات مداخله  ،پژوهشدر این 

منطور به آزمون روی هر دو گروه از کودکان اجرا شد.پس ،جلسات یاند و بعد از پاداانجام  بودند ـ

آموزان دانش ینو والد یانو مرب درسهم نامسئول یبرا پژوهشو اهداف  یندا، فراخلاق پژوهش یترعا

 یله تماک یاست و کسان یپژوهش مطالعه یکمطالعه تنها  ینشدند که ا یهداده شد و آنها توج یحتوض

های ابتدا به کنترل مفروضات آزمون ی،در بخش آمار استنباط توانند شرکت نکنند.می ندارند

بودن( عیطبی) بهنجار یتوضع یرنفصورت که با آزمون کلموگروف اسم ین. به اشده پرداخت یکپارامتر

 یآمار یلو تحل یبررس برایکنترل شد. ها یانسوار یخام و با آزمون لون، مفروضات همگنهای داده

 18نسخۀ  آمده با کمکدستاستفاده شد. اطلاعات به یو استنباط یفیاز آمار توص هم خامهای هداد

 استفاده شد. یانسکووار یلو از تحل شدند یلتحلویهتجز اساسپیافزار اساز نرم

 

 نتایج
 فردی دو گروه آزمایشی و کنترل را نشان هایمیانگین و انحراف معیار ویژگی یک شمارۀجدول 

 دهد. می
 هاانحراف معیار ويژگی فردی آزمودنیمیانگین و  -6جدول

 گروه کنترل گروه آزمايش متغیر

 سن
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

4/7 6/1 8/7 9/1 

 6/7 7/119 2/7 2/119 قد

 9/1 7/25 6/1 3/24 وزن

 9/2 2/14 1/3 4/15 درصد چربی

 

 و تعادل یناییادراک ب ۀانحراف معیار دو گروه کنترل و آزمایش در حیط میانگین و دو ۀجدول شمار

 دهد.می را نشان
 

 

 

 

 

 

 

 



 670                                                                                   ... ادراک  روی )فراهم سازها( محیط تاثیر قابلیت

 تعادلینايی و ادراک ب ةدو گروه کنترل و آزمايش در حیط آزمونپس میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 های رشد حرکتیمهارت
 گروه آزمايش گروه کنترل

 یارو انحراف مع یانگینم میانگین و انحراف معیار

 تشخیص بینایی
 9/59±4/11 آزمونپیش 2/57±4/8 آزمونپیش

 4/66±3/8 آزمونپس 3/57±2/8 آزمونپس

 بینایی ۀحافظ
 7/62±4/14 آزمونپیش 3/62±1/12 آزمونپیش

 2/71±4/11 آزمونپس 4/61±2/11 آزمونپس

 ارتباط فضایی بینایی
 2/64±2/11 آزمونپیش 8/67±5/14 آزمونپیش

 3/72±3/7 آزمونپس 3/66±1/11 آزمونپس

 ثبات شکل بینایی
 3/66±4/8 آزمونپیش 6/66±4/12 آزمونپیش

 1/72±4/11 آزمونپس 2/67±5/11 آزمونپس

 توالی بینایی ۀحافظ
 4/62±7/7 آزمونپیش 9/58±6/11 آزمونپیش

 2/68±3/7 آزمونپس 3/61±2/8 آزمونپس

 اییبین تشخیص شکل از زمینۀ
 6/58±1/11 آزمونپیش 4/61±5/9 آزمونپیش

 6/69±7/13 آزمونپس 4/61±3/12 آزمونپس

 اکمال بینایی
 5/63±3/11 آزمونپیش 2/63±7/6 آزمونپیش

 8/65±6/12 آزمونپس 7/62±4/9 آزمونپس

  تعادل
 427/1±6/1 آزمونپیش 719/1±7/1 آزمونپیش

 736/1±9/1 آزمونپس 728/1±8/1 آزمونپس
 

 

های مقیاسنتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره )مانکوا( تفاوت دو گروه کنترل و آزمايش در خرده -0جدول

 و تعادل ینايیادراک ب

 F لامبدا ويلکز شاخص آماری
سطح 

 معناداری
 توان آماری اتا مجذور

 84/1 694/1 111/1 493/16 526/1 گروه
 

تفاوت معناداری وجود  ،و تعادل یناییادراک ب ۀبین دو گروه در حیطسه  شمارۀ با توجه به جدول

ر ب سازهافراهماین است که  ۀکنندتفاوت بین نمرات دو گروه بیان ،دیگرعبارت؛ به(>11/1P) دارد

داشته است. با در نظر  تأثیر ذهنیاختلال  چارد در کودکانِ و تعادل یناییادراک بهای بهبود مهارت

 مداخله است. تأثیردرصد این تغییرات با بهبودی ناشی از  84توان گفت می گرفتن مجذور اتا
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و  آزمون گروه آزمايشمیانگین نمرات پس ةهاى آزمون تحلیل کوواريانس مقايسفرضپیش -5جدول 

 و تعادل ینايیادراک بهای یاسمقکنترل در نمرات خرده

مجذور 

 اتا

سطح 

 داریمعنی

F 

 کوواريانس

 همگنی واريانس هاهمگنی شیب

سطح  هامقیاسهخرد

 داریامعن
F 

سطح 

 داریامعن
 لوين

 تشخیص بینایی 57/1 251/1 629/1 147/1 5/3 111/1 42/1

 بینایی حافظۀ 14/1 143/1 437/1 264/1 3/2 114/1 35/1

 ارتباط فضایی بینایی 72/1 294/1 367/1 185/1 3/4 111/1 41/1

 ثبات شکل بینایی 42/1 264/1 652/1 243/1 12/7 111/1 28/1

 توالی بینایی حافظۀ 15/1 173/1 527/1 125/1 4/5 113/1 37/1

46/1 113/1 8/6 171/1 426/1 285/1 64/1 
 تشخیص شکل از زمینۀ

 بینایی

 اکمال بینایی 18/1 196/1 381/1 219/1 3/5 43/1 21/1

 تعادل 63/1 165/1 473/1 173/1 17/14 112/1 27/1

 

و  یشگروه آزما ینب یسازها منجر به تفاوت معناداردهد فراهممی نشانچهار شمارۀ جدول  یجنتا

تشخیص بینایی  در مورد. مجذور اتا (P>0.01)شده است )و تعادل  یناییادراک بکنترل در دو مهارت 

 35/1 بینایی ۀحافظ در موردمجذور اتا  یندرصد بوده است. همچن 42 تأثیر یزانواقع مدر ؛است 42/1

 داشتندن یتأثیر اکمال بینایی یرهایسازها در متغنشان داد که فراهم پژوهش ینا یجنتا ینهمچن .است

(P>0.05). یببر اساس ضر F نمرات ۀ شدبرآورد یانگینم ینب یشده، تفاوت معنادارمحاسبه

 و کنترل وجود دارد. یشدو گروه آزما یندر بو تعادل  یناییادراک بهای مقیاسخردهآزمون پس
 

 گیریبحث و نتیجه
رساندن  تیو به فعل یازهابه ن ییگومنظور پاسخبه یانسان یستگاهاست از ز یشناخت یط،مح یتقابل

ه ما را بها یتتعامل انسان با آن قابل یو چگونگ یطیمحهای یتاز قابل یاو که آگاه یوجود یهست

نظریۀ گیبسون نقطۀ اصلی در . دکنمی یتهداها فضاها و مکان ۀمعماران یو طراح ینشآفر یندافر

ای فراهم آورده که بر اساس آن، در نظر داشتن شناسی محیط بوده است؛ این نظریه زمینهتوسعۀ روان

ه و گسترش ازپیش توسعهای فیزیکی، بیشعنوان رابط تعاملیِ فاعل با دیگر عوامل و سیستمفعالیت به

 لازم است ندارد، بلکه )دینامیک( پویای خود ساختارخودیفضای زندگی به(. 28)یافته است 

از  هدف .تغییر و تحول این فضا فهمیده شودتا چگونگی  وجود داشته باشدانگیزشی های بررسی

تا  شش کودکانِ  ادراک بینایی و تعادلر بسازها( )فراهم یطمح یتقابل تأثیرحاضر بررسی  پژوهش

های بر بهبود مهارت سازهاکه فراهمحاضر نشان داد  پژوهشبود. نتایج  ذهنیاختلال  مبتلا به سالۀنُه
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با  پژوهشنتایج این  .داشته است تأثیر ،یذهناختلال  مبتلا بهدر کودکان و تعادل  یناییادراک ب

در  گز .(11،19،14) همسویی داشت 1و گز و همکاران یدیانحمو  پور و همکارانعباس هایپژوهش

اختلال  یکودکان دارا یادگیریو  یدر رشد حرکتها یتو محدودها سازفراهم»پژوهش خود با عنوان 

و  یدر رشد حرکت یاساس یدکل یکعنوان بهها یتکه نقش محدود نشان داد «یرشد یهماهنگ

و  ازهاسنشان داد که درک فراهم پژوهش ین. اشودمی از مفهوم رشد یباعث درک درست ،یادگیری

، رشد حرکت ینداست. در طول فرا یدمف ،یرشد یبا اختلال هماهنگ در کودکانِ یرشد ییراتدرک تغ

 یبرخ . به اعتقادکنندمی برقرار یوندپ یعیصورت طببه یو حرکت یدر کودکان بهنجار، اطلاعات ادراک

که  ستندههایی نیحاصل نابسما یادگیریاز مشکلات  یاریمانند دلاکاتو، بس ی،متخصصان رشد حرکت

 یعصب یستمدوران رشد در س یطیمحهای یتمحروم یا یزمان باردارهای عفونت ی،بر اثر عوامل ژن

را با  ی رشدیرفتن کودکان با اختلال هماهنگتفاوت در راه ی کهدر پژوهش(. 14)د نشومی یجادا

رفتن راه یالگو ییفضا ـ یزمان یهاکه شاخص یدندرس ین نتیجهکرده بودند به ا یبررس یکودکان عاد

 روند و دریم راه یتر و فرکانس بالاترکوتاه یهامگا اختلال با مبتلا بههستند که کودکان  ینا یانگرب

ختلال ا مبتلا بهکودکان  ییادراک فضا تقویت ممکن است یجهنترفتن انحراف تنه دارند. درراه طول

و  یحرکتهای در نظر گرفتن جنبه .(31) مؤثر باشد یزکودکان ن ینرفتن بهتر ابر راه ی رشدهماهنگ

از  یذهنهای ییتواناامکان ندارد ( 31ست ) یضرور یذهنهای ییدرک رشد توانا یآنها، برا یلتحل

ش ساختن امکان پرورو فراهمها گونه حرکتینا ۀمطالع ین،بنابرا ؛جدا باشند یهپا یحرکتهای ییتوانا

 یرشد کودک بستگ یاژه،نظر پ. از شودیم یذهنهای ییتوانا میمتر یو حت یتو رشد آنها سبب تقو

از  یآگاه معتقد است یو تعامل با آن دارد. و یرامونشپ یطتصرف او در محودخل هب یادیز یاربس

 تقویبه ت یدکودکان با یذهنهای ییتوانا ییرآموزش و تغ یپس برا ؛(32) شودمی اجرا حاصل یقطر

 روروبه یدادهاییبا رو یط،کودکان ضمن جستجو در مح یراز ؛یدآنان مبادرت ورز یطمح یسازیو غن

بتًا که نس یرندگمی قرار یدادهاییرو تأثیرتحت یژهوبهها کند. آنمی را جلب آنان ۀکه علاق شوندمی

 یکاملاً منطبق نباشند. ذهن کودک وقت آنان یقبلهای که با تجربه یدادهاییرو یعنی ؛دارند یتازگ

که از راه مشاهده،  گیردمیرا خوب فرا یزهاییکودک فقط چ .که فعال باشد یابدمی تحول یخوببه

 فتهیاسازمانهای بازی ،کودکانهای یباز ،یانم ینآموخته باشد. در ا یشخص یتتعمق، تجربه و فعال

 .کندمی یفاا شانهای ییتوانا تقویتو  یعدر تسر بدیلیب ینقش آزادهای یشده و بازیتو هدا

شد و ر حرکتی ـ یادراک ییهمتا باشد، فرصت یشترکودک ب یادراک یادگیریچه حرکت و تجارب هر

متنوع  یتجارب حرکت فقدان شود.می یشترب یمختلف حرکتهای یتبه موقع یرپذپاسخ انعطاف یک

 ه، مبتلا بتوانکودک کم اگرو  یندازدب یرخأآنها را به ت یرشد حرکت مکن استم توانکودکان کم
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ای در اهمیت ویژهبازی  .(34) باشد یشترب مکن استم یرتاخ ینا ،باشد یزن حرکتی ـ یمشکل جسم

از دید  اینکه این اعمال کودکان رغمعلیدارد و  هوشی اختلالبا خصوص کودکان به ،مورد کودکان

، بازی نوعی فعالیت است که کودک انشود، از دیدگاه کودکترها صرفاً بازی و سرگرمی تلقی میبزرگ

ی کودک نیز گام کند. این فعالیت در زندگی آیندۀمیبرای انجام آن حتی مشکلاتی را بر خود هموار 

از روب یدر فضا یبدن یتفعال»با عنوان  یدر پژوهش بورگنهمچنین (. 35شود )به سوی رشد تلقی می

 یراباز ب یکه در فضا ییسازهاو فراهمها یتعموق که به این نتیجه رسید «سازهابا استفاده از فراهم

 کی یبدن یتو فعال هستند بالقوههای یفیتک ۀارائ یبرا یعیطب یطمح یکد نکودکان وجود دار

 یلاص ۀمطالعه نشان داد که مشخص ین. ااست کودکان یرشد حرکت یشافزا برایمناسب  یزورکاتال

های فرصت ،ین. همچن(22)است  کودکان یبرا بخشبخش و الهامعامل فرصت یک ،بازهای یطمح

ودکان در ک یباز ۀواسطهمدت بکه در دراز ندهست یاثرات مثبت یشترینب یو تعاملات انسان یاجتماع

در  یهمچون آموزش و زمان کاف ،بازهای یطدر مح یو ورزش یاجتماعهای فرصت یدوجود دارد. با

 ژوهشپپژوهش بورگن با  مناسب برسند. یو شناخت یتا آنها به رشد حرکت یردکودکان قرار گ یاراخت

 رینات در محیط مدرسه انجام شد ولیحاضر تم پژوهش)در  نوع تمرینات احتمالاًحاضر همسو نیست؛ 

جلسه تمرینی و  36حاضر  پژوهش)در و مدت تمرینات  فوق در محیط و سالن ورزشی( پژوهشدر 

 باشد. حاضر پژوهشبا  آن پژوهش نبودنعلت همسو (وجود داشت رینیتم ۀجلس 16فوق  پژوهشدر 

بلکه  ت؛یسن یستمس یکتنها حاصل رشد  ی،حرکتهای رشد مهارت یا،پوهای یستمس یدگاهبر اساس د

 ایها، یستمس ینا یندر درون و خارج از بدن در آن نقش دارند. اثر متقابل ب یمتعددهای یستمس

به  هشود. با توجمی یحرکت یشدن رفتارهاباعث ظاهر یفو تکل یطفرد، مح ینتر اثر بیقطور دقهب

طور درون بدن بههای یستموجود دارد، س یادیز یاربسهای روش ،حرکت یک یاجرا یکه براینا

 هایدستگاه ،یگردعبارتبه ؛ندکنمی را محدودها و تعداد انتخاب شوندمیخود با هم هماهنگ بهخود

 به نیازهماهنگ( و بدون  ی)ساختارها یافتهسازمان یواحد عملکرد یکصورت به مختلف درون بدن

 یحاصل خودسازمان «حرکت» ینبنابرا ؛کنندمی حرکت را اجرا ی،متعدد از اعصاب مرکز یفرمان عصب

 ۀبه منزل توانیرا م یسازفراهم (.17) است یفتکل یازهایو ن یطمح یتبدن، ماههای یستمس

رشد  و یادگیریکه به  دآورنیانجام اعمال را فراهم م یبرا یفرد یلکرد که پتانس یفتعر ییهافرصت

نیز پور و همکاران قاسم(. 23) انجامدیاو م یولوژیکیب یستممختلف س یهارشد بخش یامهارت  یک

 توانحرکتی بر تعادل ایستا و پویای کودکان کمـ  آیا تمرینات یکپارچگی حسی»با عنوان  یپژوهشدر 

 از هر دو گروه )آزمایش و کنترل( جلسه 51گزارش دادند که پس از  «ثیر دارد؟أپذیر تذهنی تربیت

در  و تفاوت معناداریشدند تحلیل وآزمون یومن ویتنی تجزیه وسیلۀبهها داده گرفته شد وآزمون پس

شتری کسب گروه آزمایش نمرات بی ؛آزمایش و کنترل مشاهده شدهای آزمون بین گروهنمرات پس
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تعادل )هم تعادل پویا و هم  ،حرکتیـ  یکپارچگی حسی این پژوهش نشان داد که تمرینات کرد.

و ارتباطات  یآموزش یاز لحاظ مواد و محتوا تریغن یطمح ۀتجرب .(36) تعادل ایستا( را بهبود بخشید

تعاملات  ی،باز. سازدمی و رشد مواجه یادگیری یبرا یشتریبهای کودکان را با فرصت ی،اجتماع

 (.37) بهتر کودکان مؤثرند یدر رشد اجتماع ی... همگو یررسمیغهای یادگیری ،گریکاوش ی،اجتماع

ن آموزاحرکتی دانش های بومی و محلی، ادراک بصری ـبازیاین نتیجه به دست آمد که  در پژوهشی

این نتیجه به دست  همچنین ؛دهدمی توان ذهنی را افزایشاول دبستان کم کلاسدبستانی و پیش

تابع  ،توان ذهنیآموزان کمحرکتی دانش بومی و محلی بر ادراک بصری ـهای بازی تأثیر آمد که

تر و یاطراف کودک غن یطمح چقدرگزارش دادند که هر همکاران نیزو  1آدری. (21) جنسیت نبود

رد. رشد خواهد ک یشترب یو شناخت یکودک از لحاظ حرکت ،باشد یشترب یو شناخت یرشد یابزارها

 طییتر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات محاطراف خود راحت یایکودکان با دن شوندمی سببها سازفراهم

سمت ق ینترمهم ،اندانجام داده انمحققی که مداخلات و اهیسازفراهم کنند. یلتر تحلو راحت یشتررا ب

 سازهایبیشترین بهره را از فراهمها آزمودنی اند تارا کرده قان تمام تلاش خود. محقاست ین پژوهشا

د محیط روی رش قابلیت تأثیرکه مربوط به ـ  پژوهشصورت برابر ببرند تا به اهداف این موجود به

 برسند. ـ اختلالات ذهنی بود حرکتی کودکان مبتلا به

جام ان برایای لازم میدانی و کتابخانههای نو همراه با پژوهش ۀتوان به ایدمی پژوهشنقاط قوت این از 

 اشاره کرد؛ی پژوهشن مدارس شهرستان با این کار هش و همراهی کامل والدین و مسئولااین پژو

راد در اف یتوضع یقدق یگیریاز آزمون پ نکردنمانند استفادههایی یتپژوهش با محدود یناهمچنین 

استفاده  ؛ به علاوه،بود مواجهها و تعداد کم آزمودنی افراد یسن یتمحدود ینمعرض مداخلات و همچن

 پژوهش بود. یناهای یتاز محدود یز)پسر( ن جنس یکاز تنها 

 هبوددر راستای ب ،اختلالات ذهنی مبتلا بهبخشی و آموزشی کودکان در برنامۀ توانشود می پیشنهاد

 تعادل و بهبود عملکرد ادراک بینایی زیرا توجه ویژه شود؛ها سازفراهم تقویت، به و تعادل بینایی ادراک

 ییلدر شروع هر سال تحص. توانایی یادگیری و حرکتی در این کودکان منجر خواهد شد به افزایش

 ینود تا ابرگزار ش یزن اختلالات ذهنی مبتلا بهکودکان  ییو شناسا یرشد حرکت ییطرح سنجش توانا

 ند. شودرمان  ییو در همان مراحل ابتدا ییکودکان شناسا

ی هامحیطی و استفاده از روشهای و تواناییمحیط پژوهش نشان داد که لازم است به  این هاییافته

یژه توجه و ،ذهنیاختلال  مبتلا بهکودکان  ادراک بینایی و تعادلافزایش  سازی با هدفمناسب فراهم

اختلال  تعادل را در کودکان دچارینایی و ادراک بهای مهارت ،استفاده از قابلیت محیطبا داشت و 

 بهبود بخشید. ،ذهنی
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 تقدیر و تشکر
 شناسیاز دپارتمان سلامت و حرکت 1آلبرتو کوردووادکتر  یدانند از آقامی نگارندگان بر خود لازم

ژوهش پ ینانجام ا ارزشمند و بسیار مفیدی که درهای راهنماییبه خاطر  ،آنتونیوتگزاس سندانشگاه 

 .ندو قدردانی کنتشکر  ،داشتند
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effects of environmental 
affordances on Perception of vision and balance in children with intellectual 
disability. This was a quasi-experimental study. Target population included 175 
children (6-9 years old) with intellectual disability living in Babol in 1396. 
Among them 50 children were conveniently recruited and randomly divided into 
two groups: experimental and control group (25 per each group). The 
experimental group went under a specific program including the environmental 
affordances, such as, facilities, training, and exercises focusing on motor skills 
development of children. The intervention lasted for 36 weeks, 3 sessions per 
week, and 30 to 45 minutes per session. Bruininks-Oseretsky Test and 
Perception of vision (TVPS) of Motor Proficiency was used to assess the motor 
skills development of participants. Analysis of covariance was used to analyze 
the collected data. The results indicated that the environmental affordances were 
effective in improving motor skills such as the Perception of vision and balance 
(P<0.01). Also, Also, the results of this study showed that the providers did not 
have any effect on the visual acuity variables (P>0.05). The findings of this 
study showed that it is necessary to pay attention to the environment and 
environmental abilities and the use of suitable methods for increasing visual 
perception and balance of children with mental disorder and using the ability of 
the environment to recognize the skills of vision and balance in Children with 
mental disorders improved. 
 
Keywords: Environment, Perception of Vision, Balance, Children, Intellectual 
Disability 
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