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 مقدمه
که  ينحو هاوست ب تيبروز خالق لهيانسان وس ياندام فوقان

ش ود، ارتااا ات    يم   انيها و افکار فرد نماتوسط آن استعداد

 يو موجاات ارتااط متقابل و [1] دهد ياو را شکل م ياجتماع

از قش ر   يعيآورد. دست انسان بخش وس يرا فراهم م طيبا مح

مس اهه   ني  . ا[2] مغز را به خود اختصاص داده اس ت  يحرکت
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در انسان است. ان دام   يکرد اندام فوقان عمل تياهم انگريخود ب

 يه ا  تي)انجام فعاه يينقش اجرا يعني يدو نقش اساس يفوقان

. [4،3] ( داردطي)جستجو و پردازش مح يروزمره( و نقش درک

در حفظ  يينقش بسزا ياندام فوقان يو درک يحرکت يها مهارت

 ،ياز خود، ب از  راقاتم لياز قا ييها استقالل و توسعه مهارت

 طيبا مح   يو سازگار يليو تحص ياجتماع يها تيکسب موفق

توان د   يم   ياندام فوقان يناتوان ايهر نوع ضعف  نيدارد. بنابرا

. از جمله عوامل م وثر ب ر   [1] مذکور را متاثر سازد يها نقش

 يه ا  ک نش  ،ياندام فوقان يحرکت يها مهارت يناتوان ايضعف 

از  يک  ي يذهن   يتوان است. کم يذهن يتوان کم اي فيضع يهوش

ک ه   [5] باش د  يدوران رش د م    يحرکت يادراک يها يناهنجار

ب ه مراح ل اي لي نم و      يت وان ذهن    شود افراد ک م  يباعث م

و  فيضع يشناخت يها ييجسماني دست يابند اما به علت توانا

ک ه   يحرکت   -يهاي درک در توانايي ،يطيمح -يعوامل فرهنگ

گيري براي  محيطي و تصميم العاتسازي اا پارچه مستلزم يك

 کردي ضعيف داش ته باش ند   اجراي يك عمل ويژه است، عمل

 صينقا ،يحرکت يدرک ييمربوط به توانا صينقا ني. از ب[5-7]

در کودک ان   يحرکت   يا و المسه يينايادراک ب ،يمهارت حرکت

 .است تر عيشا [8] يذهن يها ييبا ناتوانا

 يهم اهنگ  ازمنديباشد که ن يم يمهارت دست كي يزبردست

 ازمن د ين يعالوه زبردست ه. ب[9] است فيحرکات درشت و ظر

 يچشم و دست به اندازه کنترل حرکت   يهماهنگ يسطوح باال

 في  حرکات درشت و ظر نيب ي. هماهنگ[10] باشد يم فيظر

آم وزش،   ،يريادگي   قي  است ک ه از ار  ييها تياز ظرف يناش

 صي. ب ا توج ه ب ه نق ا    [10،9] ابدي يتوسعه م ربهو تج نيتمر

انتظ ار   ،يت وان ذهن    مشاهده شده در کودکان کم يحرکت يدرک

ک ه   يدس ت  کرد دست مث ل زب ر   کودکان در عمل نيرود که ا يم

 ف،ي  حرک ات ظر  لي  از قا يحرکت   يدرک يها مهارت ازمندين

و درش ت و   في  حرک ات ظر  نيب   يحرکات درشت، هماهنگ

چشم و دست است، دچار مش کل باش ند. نظ ر ب ه      يهماهنگ

 ه ا  آن نيب   يو هماهنگ فيتوسعه حرکات درشت، ظر تياهم

درم ان اخ تالل در    ،يروزمره زن دگ  يها تيفعاه يجهت اجرا

 يک رد  عمل ليکارکرد دست، به هدف به حداکثر رساندن پتانس

 ک  ار يه  ا تي  از اوهو يک  يروزم  ره،  يه  ا تي  و بها  ود فعاه

 ليتس ه  يدهن د ک ه ب را    يم  درمانگران است. مطاهعات نشان 

 يمختلف يدرمان يها روش ،يذهن يتوان کودکان با کم يدست زبر

مه ارت   يب ر رو  چشم و دست يهماهنگ يها تياثر فعاه"مثل

 يب ر رو  يو عمق   يسطح يها كيتحر ريتاث"و  [11] "دست

 يگري. مطاهعات د[15-13] به کار رفته است [12] "يزبردست

ان د ک ه    ک رده  اني  داده و ب رارق يرا مورد بررس نيهم اثر تمر

و ق درت   يک رد حرکت    عم ل  شيب ا اف زا   يآموزش   ناتيتمر

از  ي. بعض  [19-11] گ ردد  يم يباعث بهاود زبردست ،يعضالن

 "يدست قدرت گرفتن و زبر نيارتااط ب" يبه بررس زيمطاهعات ن

عضالت فلکسور و اکستنسور آرنج و  نيارتااط ب"و  [21،20]

در  زي  ن ي. ب  ه ع  الوه مطاهع  اتدان   پرداخت  ه [22] "يزبردس  ت

 ي، اثر اج را [23] يبر زبردست كيروبيا ناتيخصوص اثر تمر

 يکرد درک عمل نيو ارتااط ب [24] يدوگانه بر زبردست فيتکاه

يورت گرفته اس ت.   مارانيب ريدر سا [25] يبا زبردست يينايب

 ياث رات م داخالت درک     ياز مطاهعات به بررس   كي چيهذا ه

ان د. ب ا    نپرداخته يتوان ذهن کودکان کم رد يبر زبردست يحرکت

از اش کال در   يناش   يامدهايو پ يزبردست تيتوجه به به اهم

ت وان   در کودک ان ک م   يروزمره زندگ يها تيفعاه يآن، بر رو

 ف،يفرد در انجام حرکات ظر ييوابسته بودن آن به توانا ،يذهن

-15] ياداراک   يها ييحرکات درشت و توانا ع،يسر يهماهنگ

ک ه ب ر    ين  يااالعات ک م در م ورد ن وع تمر    نيچن و هم [13

 ريت اث  ي، مطاهع ه حاض ر ب ه بررس     [21] موثر است يزبردست

 يت وان ذهن    کودک ان ک م   يب ر زبردس ت   يحرکت يمداخله درک

  .پرداخته است
 

 هامواد و روش
آم وزان   دان ش  نيآموز پس ر از ب    دانش 20مطاهعه  نيدر ا

در مدرس ه   ليمش غول ب ه تحص     ريپ ذ  آموزش يتوان ذهن کم

پسرانه شهر قدس، شرکت نمودند. مطاهعه به ي ورت   يياستثنا

و ب ا اس تفاده از نمون ه در دس ترس انج ام       ينيباه ييکارآزما

 يبخش   اخ ال  دانش کده ت وان    ت ه يمطاهع ه در کم  نيگرفت. ا

 ييو در مدرسه اس تثنا  دييمورد تا رانيا يعلوم پزشک نشگاهدا
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 يشهرستان قدس مورد اجرا قرار گرفت. قال از انجام هر اقدام

 ياره ا ياخذ ش د. مع  ينامه کتا تيآموزان رضا دانش نياز واهد

 ،يب دون مش کالت اس کلت    يتوان ذهن ود شامل کودکان کمور

رکز واضح، تش نج  واضح، اختالل توجه و تم يو روان ينروهوژ

)ب ا   ريپ ذ  آم وزش  يهوش   بيراه، ضر هم يها يماريب ريو سا

 5/14ت ا   5/4 ي( و مح دوده س ن  ينيروانشناس ب اه  صيتشخ

 بيک ودک، آس    يخروج شامل عدم همکار يارهايسال و مع

 كي  از  شيب   ا ت يکودک در اول دوره درمان و غ يا حادثه

و  صيااالعات مربوط ب ه تش خ   که نيجلسه بود. با توجه به ا

پزش ك مربوا ه( در    ديي  )با تا آموزان دانش يپزشک تيوضع

 ديي  )با تا يهوش بيو ااالعات مربوط به ضر يپرونده پزشک

 نيچن   و با استفاده از آزمون وکس لر( و ه م   ينيروانشناس باه

آم  وزان  دان  ش يدر پرون  ده آموزش   يا ناس  نامهااالع  ات ش

ب ه   همطاهعه با مراجع   نيوجود دارد. هذا در ا ييمدارس استثنا

موجود در مدرسه، دان ش آم وزان    يو پزشک يپرونده آموزش

. س پس ب ا   دن د يورود به مطاهع ه مش خص گرد   طيواجد شرا

 نفر( و کنترل 10) ساده، گروه مداخله ياستفاده از روش تصادف

کور ب ود و   هيسو كييورت  ه. مطاهعه بديگرد نيينفر( تع 10)

 اي  دارد  ل ق آموز به گروه مداخله تع دانش که نينگران از اآزمو

مطاهعه از تست پوردوپ     نيااالع بودند. در ا يگروه کنترل ب

 نک ز يو تس ت برون  يان دام فوق ان   يزبردست يابيارز يبورد برا

اس تفاده   يحرکت   يدرک   يها مهارت يابيارز يبرا ياوزرتسک

 يابي  ارز. تست پوردوپ   ب ورد مه ارت دو دس ت را     ديگرد

وسط و چهار  رسوراخ د فيکند. يفحه تست شامل دو رد يم

ه ا از راس ت ب ه     باشد. درون حفره ييفحه م يحفره در باال

ع دد واش ر و    40عدد کالر،  20 ن،يعدد پ 25 بيچپ به ترت

آزمون سرعت  خرده 5تست شامل  نيقرار دارد. ا نيعدد پ 25

رت دو دست، مه ا  يدست راست، سرعت دست چپ، هماهنگ

 يت  دست)دست راست، دست چپ، هر دو دست( و دقت حرک

آزم ون دس ت    خ رده  ياج را  يباشد. برا يم ها )مونتاژ( دست

از  ه ا را  نيپ هيثان 30در فايله  يراست و دست چپ، آزمودن

هم ان س مت ق رار     يه ا  همان سمت برداش ته و در س وراخ  

 ها ق رار  در سوراخ هيثان 30 يکه در ا ييها نيدهد. تعداد پ يم

 اس اه آزم ون مح  دو خ رده  ني  عن وان نم ره ا   هشود ب   يداده م

دو دس ت   يآزمون هم اهنگ  محاساه نمره خرده يگردد. برا يم

زم ان از دو   تفاوت که با استفاده ه م  نيشکل، با ا نيبه هم زين

 ني  ها به عنوان نمره ا نيو تعداد جفت پ رديگ يدست يورت م

آزمون مهارت دس ت   . نمره خردهگردد يآزمون محاساه م خرده

 ياز مجموع نمرات سرعت دست راست، دست چپ و هماهنگ

زم ون دق ت   آ . جهت محاس اه خ رده  ديآ يدست م هدو دست ب

 ن،يمجم وع پ    هي  ثان 10مونتاژ، در فايله  ايها  دست يحرکت

عنوان نم ره   هب رد،يگ يها قرار م که در سوراخ ييهاکالر و واشر

بار تکرار  3آزمون  خرده. هر [23] شود يتست در نظر گرفته م

 تي  اهم يدارا تک رار ب ار   3 نيانگي  گ ردد. دفع ه اول و م   يم

 يابيتست پوردوپ  بورد جهت ارز .[12،27] باشد يم يقيتحق

 يياي  . پا[10] ردي  گ يمورد استفاده ق رار م    يانگشت يزبردست

 نيس وم  يو ب را  79/0ت الش   نياوه   يآزمون بازآزمون ب را 

. در اکث ر  [28،29] گ زارش ش ده اس ت    91/0-82/0تالش 

عنوان اب زار   هباشد و ب يمباال  ييايپا يتست دارا نيمطاهعات، ا

 است دهيگرد شنهاديپ يزبردست يابيارز يبا ارزش برا يکينيکل

را نشان  99/0 يباال يدرون يبستگ هم بيتست ضر ني. ا[30]

در مراکز  يکينيداده است و تست قابل اعتماد جهت استفاده کل

. نح  وه [31] باش د  يم   يکاردرم ان  انيو دانش جو  يکاردرم ان 

ها قال از ش روع تس ت ب ه ک ودک      ونآزم خرده يتمام ياجرا

مطاهع ه از تس ت اس  تاندارد    ني  ش ود. در ا  يآم وزش داده م   

، ک  د ک  اال نرس  وي)س  اخت ش  رکت پ  ياوزرتس  ک نک  زيبرون

اس تفاده   يحرکت   يک رد درک    عمل يابيارز يبرا زي( ن58000

 يدرک   تياز وض ع  يا ااالعات ارزن ده  نکزي. تست برونديگرد

. نم  رات خ  ام [32] ردگ  ذا يم   اري  ک  ودک در اخت يحرکت  

 يابي  تس  ت جه  ت س  نجش و ارز ني  ا يه  ا آزم  ون خ  رده

م ورد   يکاردرم ان  ق ات يدر تحق يحرکت   يدرک   يه ا  مهارت

تس ت حاي ل جم ع     ني. نمره کل ا[33] رديگ ياستفاده قرار م

رک ات درشتشش امل مجم وع    ح يه ا  تست رينمرات خام ز

 1) دني  (، س رعت دو تمي  آ 8) تع ادل  يها آزمون نمرات خرده

({، تمي  آ 3) ( و ق  درتتمي  آ 7) دو ارف  ه يهم  اهنگ ،(تمي  آ

شش امل  في( و حرک ات ظر تمي  آ 9) يان دام فوق ان   يهماهنگ
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(، تمي  آ 1) يده   سرعت پاسخ يها آزمون نمرات خرده مجموع

 ياندام فوق ان  ي(، سرعت و چاالکتميآ 8) يينايب يکنترل حرکت

ب ازآزمون   -آزم ون  يياي  پا بي. ضر[34] باشد ي({ متميآ 8)

% گ زارش  99نمره مجموع  ي% و برا99-88تا  ها آزمون خرده

 يري  گ ان دازه  يتس ت ب را   ني  ا ييگ و  سخ. پا[35] شده است

قاب ل   يدر کودکان با مشکالت هوش يحرکت يدرک يها مهارت

 باش د  يتر م   نييپا تيباال و حساس يژگيو يقاول است و دارا

 يدرک يها مطاهعه تست پوردوپ  بورد و مهارت ني. در ا[32]

ي ورت گرف ت. قا ل از ش روع      کاردرم انگر توس ط   يحرکت

ق رار   يابي  )مداخله و کنترل( تح ت ارز  پژوهش، هر دو گروه

عمل  هآزمون ب ييورت انفراد هآموزان ب دانش يگرفتند. از تمام

ها استراحت داده ش د.   آزمون ها و خرده آمد و در فايله تست

 10جلس ه   3هفته، هر هفت ه   10سپس گروه مداخله به مدت 

(، حرک ات  ق ه يدق 20) تحت آموزش حرکات درشت يا قهيدق

ار گرفتند، هر دو ( قرقهيدق 20) ي( و هماهنگقهيدق 20) فيظر

)ش امل ک ار    در مدرسه يگروه تحت آموزش معمول کاردرمان

کودکان ه( در س اعت    يه ا  يو ب از  يباز ريبا رن ، کالژ، خم

 يداده شده به مداخالت کاردرمان صي)ساعت تخص يبخش توان

هفت ه ه ر دو    10( قرار گرفتن د. پ س از   ييدر مدارس استثنا

 انيروز پس از پا كيتند. قرار گرف يابيمورد ارز گروه مجدداً

 ياج را  طيآزمون در نظر گرفته شد. شرا مداخله به عنوان پس

ي ورت   هآزمون بود. مداخالت ب شيپ طيآزمون مشابه شرا پس

 يها همه جناه رندهيو دربرگ يدرمان تيو فعاه نياز تمر يايترک

حرکات درش ت و   ف،ي)حرکات ظر يحرکت يدرک يها ارتمه

آسان ب ه مش کل،    ده،يچياز ساده به پ ناتي( بود. تمريهماهنگ

 ن ات يب ه تمر  يعموم ناتيتمر تر، عيسر يآرام به اجرا ياجرا

 يتر، اراح ثاات يب تيباثاات به وضع تيو از وضع ياختصاي

 م ن، يش د ک ه ا   ياراح   يا ب ه گون ه   ن ات يعالوه تمر هشد. ب

 5در  ناتي. تمر[38-31] و معطوف به هدف باشد زيانگ شچاه

(. در 1)ج دول   هفت ه( ي ورت گرف ت    2مرحله )هر  مرحله

مرحل ه اول توان ا ب ود     ن ات يکه کودک در انج ام تمر  ييورت

. اگ ر  دي  شروع گرد يمراحل بعد اياز مرحله دوم و  ناتيتمر

 نمرحله بع د را نداش ت، درم ا    ناتيانجام تمر ييکودک توانا

انج ام   ييکه کودک توانا ي. در يورتديمرحله قال تکرار گرد

دس ت   همرحله پنجم را قال از اتمام کل زمان درمان ب ناتيتمر

ت ا زم ان اتم ام درم ان      ش رفته يپ يتعاده ناتيآورد از تمر يم

آم وزان،   دان ش  ي. جهت ممانع ت از خس تگ  ديگرد ياستفاده م

جلس ه   يچند جلسه يورت گرفت و در ا   يها در ا آزمون

درمان، استراحت در نظر گرفته ش د. الزم ب ه ذک ر اس ت ک ه      

توس ط   يدر مدرسه و در ساعات مربوط به کاردرمان ناتيتمر

نحوه  ق،ياهداف تحق يکاردرمانگر يورت گرفت. از نظر اخالق

 يب را  ،يافتيمحرمانه ماندن ااالعات در نيچن آن و هم ياجرا

ب ا اس تفاده از    ه ا  داده ش د. داده  حيآموزان توض دانش نيواهد

 يقرار گرفت. ب را  ليو تحل هيمورد تجز -SPSS 19افزار  نرم

و  نيانگي  مانن د م  يفيآمار توي يها ها از شاخص داده ليتحل

 يبس تگ  ه م  بيمانند ض ر  ياستنااا يهاو آمار اريانحراف مع

 .دياستفاده گرد انسيوار زيتست و آناه يآزمون ت رسون،يپ

 مداخالت درکي حرکتي. 1جدول

 مداخالت درکي حرکتي

 تمرينات و فعاهيت هاي مرحله اول شامل:

 دقيقه( 5. ايستادن روي هر دو پا بر روي فوم و حفظ تعادل )1

 دقيقه( 5. ايستادن روي يك پا بر روي سطح زمين )2

 دقيقه( 5. ايستادن روي يك پا  بر روي فوم و حفظ تعادل )3

 قيقه(د 5متري ) 15. راه رفتن سريع در يك مسير 4

 دقيقه( 5متري ) 15متري در يك مسير  1. راه رفتن سريع از بين موانع با فايله 5

بنا به توانايي کودک فايله بين دو خط مي تواند از حد  -دقيقه 5سانتي متري ) هفته دوم( )  30) هفته اول( و  20. پريدن از روي دو خط با پهناي 1

 انتي متر اضافه گردد (س 10توانايي کودک شروع شود و در هر هفته 
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 دقيقه( 5. ريختن هوبيا از يك ظرف به درون ظرف ديگر)7

 دقيقه( 5. قيچي کردن مقوا بدون اهگو)8

 دقيقه( 5. کپي کردن اشکال هندسي )گردي، سه گوش، چهارگوش( به تنهايي)9

 يقه(دق 5متر با هر دو دست ) 1-0. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 10

 دقيقه( 5متر با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 1-0. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 11

 دقيقه( 5متر از کودک با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 1-0. انداختن توپ درون ساد نصب شده بر ديوار با فايله 12

 تمرينات و فعاهيت هاي مرحله دوم شامل:

 دقيقه( 5يك پا بر روي فوم با چشم بسته و حفظ تعادل ) .  ايستادن روي1

 دقيقه( 5. ايستادن روي باالنس بيم با يك پا و حفظ تعادل ) 2

 دقيقه( 5. ايستادن روي هر دو پا بر روي تخته تعادل يك جهته و حفظ تعادل )3

 قه(دقي 5متري ) 15متري در يك مسير   0.5. راه رفتن سريع از بين موانع با فايله 4

 دقيقه( 5سانتي متري )هفته دوم( )  50)هفته اول( و  40. پريدن از روي دو خط با پهناي 5

 کودک در هر جلسه تشويق مي گردد تا تعداد بيشتري انجام دهد و تعداد آن در هر جلسه ثات مي گردد( -دقيقه 5. دراز و نشست )1

 دقيقه( 5. ريختن نخود از يك ظرف به درون ظرف ديگر)7

 دقيقه( 5قيچي کردن خطوط ياف ترسيم شده بر روي مقوا). 8

 دقيقه( 5. کپي کردن دو شکل هندسي يکسان که يکي درون ديگري قرار گرفته است)دو گردي، دو سه گوش، دو چهارگوش()9

 دقيقه( 5متر با هر دو دست ) 1-2. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 10

 دقيقه( 5متر با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 1-2رون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله . انداختن توپ د11

 دقيقه( 5متر از کودک با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 1-2. انداختن توپ درون ساد نصب شده بر ديوار با فايله 12

 تمرينات و فعاهيت هاي مرحله سوم:

 دقيقه( 5چشم بسته و حفظ تعادل ) . ايستادن روي يك پا بر روي باالنس بيم با 1

 دقيقه( 5. ايستادن روي يك پا بر روي تخته تعادل يك جهته و حفظ تعادل )2

 دقيقه( 5. ايستادن روي هر دو پا بر روي تخته تعادل دو جهته )3

 دقيقه( 5متري ) 15متري در يك مسير  1. دويدن  سريع از بين موانع با فايله 4

 دقيقه( 5سانتي متري )هفته دوم( )  70)هفته اول( و  10با پهناي . پريدن از روي دو خط 5

کودک در هر جلسه تشويق مي گردد تا تعداد بيشتري انجام دهد و تعداد آن در هر جلسه  -دقيقه 5. دراز و نشست  و تمرين شنا روي دست )1

 ثات مي گردد(

 دقيقه( 5. ريختن عدس از يك ظرف به درون ظرف ديگر)7

 دقيقه( 5کردن خطوط منحني ترسيم شده بر روي مقوا). قيچي 8

 دقيقه( 5. کپي کردن سه شکل هندسي يکسان که  درون همديگر قرار دارند)سه گردي، سه سه گوش، سه چهارگوش()9

 دقيقه( 5متر با هر دو دست ) 3-2. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 10

 دقيقه( 5متر با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 3-2د بر روي سطح زمين با فايله . انداختن توپ درون يك سا11

 دقيقه( 5متر از کودک با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 3-2. انداختن توپ درون ساد نصب شده بر ديوار با فايله 12

 تمرينات و فعاهيت هاي مرحله چهارم:

 دقيقه( 5با چشم بسته و حفظ تعادل ) . ايستادن بر روي يك پا بر روي تخته تعادل يك جهته1

 دقيقه( 5. ايستادن روي يك پا بر روي تخته تعادل دو جهته و حفظ تعادل ) 2

 دقيقه( 5. ايستادن روي هر دو پا بر روي تخته تعادل چند جهته )گرد( و حفظ تعادل ) 3

 قه(دقي 5متري ) 15متري در يك مسير   5/0. دويدن  سريع از بين موانع با فايله4

 دقيقه( 5سانتي متري )  90و  80. پريدن از روي دو خط با پهناي 5
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کودک در هر جلسه تشويق مي گردد تا تعداد بيشتري انجام دهد و تعداد آن در هر جلسه  -دقيقه 5. دراز و نشست  و تمرين شنا روي دست )1

 ثات مي گردد(

 دقيقه( 5. ريختن ماش از يك ظرف به درون ظرف ديگر)7

 دقيقه( 5قيچي کردن خطوط ياف ترسيم شده بر روي کاغذ). 8

 دقيقه( 5. کپي کردن دو شکل هندسي متفاوت که همديگر را قطع کرده اند)گردي/ سه گوش، چهارگوش/ سه گوش، گردي/ چهارگوش()9

 دقيقه( 5متر با هر دو دست ) 4-3. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 10

 دقيقه( 5متر با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 4-3تن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله . انداخ11

 دقيقه( 5متر از کودک با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 4-3. انداختن توپ درون ساد نصب شده بر ديوار با فايله 12

 تمرينات و فعاهيت هاي مرحله پنجم:

 دقيقه( 5تعادل دو جهته با چشم بسته و حفظ تعادل) . ايستادن روي يك پا بر روي تخته 1

 دقيقه( 5. ايستادن روي يك پا بر روي تخته تعادل چند جهته )گرد( و حفظ تعادل ) 2

 دقيقه( 5. ايستادن بر روي يك پا بر روي تخته تعادل چند جهته با چشم بسته و حفظ تعادل )3

 دقيقه( 5متري ) 20در يك مسير متري   5/0. دويدن  سريع از بين موانع با فايله4

 دقيقه( 5سانتي متري)هفته دوم( )  110)هفته اول( و  100. پريدن از روي دو خط با پهناي 5

کودک در هر جلسه تشويق مي گردد تا تعداد بيشتري انجام دهد و تعداد آن در هر جلسه  -دقيقه 5. دراز و نشست  و تمرين شنا روي دست )1

 ثات مي گردد(

 دقيقه( 5) کردن يکي از حاوبات از درون ظرفي که در آن انواع حاوبات ريخته شده است . جدا7

 دقيقه( 5. قيچي کردن خطوط منحني ترسيم شده بر روي کاغذ)8

 دقيقه( 5) . کپي کردن سه شکل هندسي که همديگر را قطع کرده اند9

 دقيقه( 5هر دو دست ) متر با 5-4. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 10

 دقيقه( 5متر با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 5-4. انداختن توپ درون يك ساد بر روي سطح زمين با فايله 11

 دقيقه( 5متر از کودک با يك دست )غاهب / مغلوب( ) 5-4. انداختن توپ درون ساد نصب شده بر ديوار با فايله 12

 

 نتايج
 نيانگي  م ± اريآموز با انحراف مع دانش 10مطاهعه  نيدر ا

آموز با  دانش 10در گروه کنترل و  ماه 40/127±45/18سن 

ماه در گ روه   10/117±30/11سن  نيانگيم ± اريانحراف مع

کنن دگان   ش رکت  يتمام يهوش بيمداخله شرکت نمودند. ضر

و  نيانگي  م 2باشد. در جدول  ي( م70-50)دامنه  ريپذ آموزش

دست آمده از تست پوردوپ  بورد قال  هنمرات ب اريانحراف مع

 است.  دهيو بعد از مداخله ذکر گرد

( Independent T Test) نيانگي  آزمون تفاوت م جينتا    

دو گ روه در   نيب يقال از مداخله نشان داد که تفاوت معنادار

تس ت پوردوپ   ب ورد وج ود      يها آزمون از خرده كي چيه

 Analysis of) ارف ه  كي   انسيوار زيآزمون آناه جيندارد. نتا

Variance Univariateدر  وه( قال و بعد مداخله در هر دو گر

 نيانگي  نش  ان داد ک  ه م جيآورده ش  ده اس  ت. نت  ا 3ج  دول 

پوردوپ  بورد در هر دو گروه مداخله و کنترل بعد  يها تست

از  كي   چيداشته است اما در ه   شيزمان پژوهش افزا يااز 

گ روه کنت رل و مداخل ه     نيب يها، تفاوت معنادار آزمون خرده

 يه ا  نم ره تس ت   ن. نتايج آزمون پيرسون ب ي ديمشاهده نگرد

ه  ا و  تس  ت ري  پوردوپ    ب  ورد و نم  ره ه  ر ي  ك از ز  

آورده  4تست برونينکز اوزرتسکي در جدول  يها آزمون خرده

ز مداخله در گروه مداخله بين شده است. آزمون پيرسون بعد ا

 نک ز يتس ت برون  يه ا  تس ت  ريپوردوپ  بورد و ز يها تست

سرعت " تست نيب اراز وجود ارتااط معناد يحاک ،ياوزرتسک

و نم رات   "نم ره ک ل  "ب ا   "مه ارت دس ت  "و  "دست راست

، تس ت  "في  حرک ات ظر "و  "حرکات درشت" يها رتستيز

 نيچن   و ه م  "يهماهنگ"تست  ريبا ز "دست راست سرعت"
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نم ره  "با  "دو دست يهماهنگ"و  "سرعت دست چپ" تست

 يبس تگ  ه م  يدارا "في  حرک ات ظر "تست  ريو نمره ز "کل

پوردوپ     يه ا  تست نيمعنادار ب يبستگ . همدباش يمعنادار م

 نيب   ،ياوزرتس ک  نک ز يتس ت برون  يه ا  آزم ون  بورد و خرده

س رعت  "، "تعادل" يها آزمون خرده با "سرعت دست راست"

، "يان  دام فوق  ان يس  رعت و چ  االک"و  "ق  درت"، "دني  دو

آزم ون   ب ا خ رده   "مه ارت دس ت  "و  "ت دست چ پ سرع"

 نيچن   ه م  و "يفوق ان ان دام   يسرعت و چ االک "و  "قدرت"

س رعت و  "آزم ون   با خرده "مونتاژ"و  "دو دست يهماهنگ"

 .ديمشاهده گرد "ياندام فوقان يچاالک
 

 (=20n) )قال و بعد از مداخله( مقايسه ميانگين و انحراف معيار امتياز بدست آمده از تست پوردوپ  بورد .2جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (=20n) )کنترل و مداخله( ارفه بين قال و بعد از مداخله در هر دو گروه آناهيز واريانس يك آزمون. 3 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي  ها و خرده آزمون بورد و زير تست هاي پوردوپ  هماستگي)سطح معناداري( آزمون پيرسون بعد از مداخله در گروه مداخله بين تست ضريب. 4جدول
 (=10n) برونينکز اوزرتسکي

 متغيرها
 پوردوپ  بورد

 مهارت دست هماهنگي دو دست سرعت دست چپ سرعت دست راست مونتاژ

کي
تس
زر
 او
کز
ونين
بر

 

 4/53(015/0)* 42(015/0) 40(081/0) 1/18(001/0)* 5/31(177/0) حرکات درشت زير تست

 ها خرده آزمون

 1/30(190/0) 8/34(133/0) 1/31(175/0) 8/12(591/0) 1/35(123/0) هماهنگي دوارفه
 35(130/0) 5/21(258/0) 3/21(317/0) 2/54(014/0)* 7/21(358/0) سرعت دويدن
 4/33(151/0) 9/23(310/0) 5/21(312/0) 4/50(023/0)* 8/1(775/0) تعادل
 7/53(015/0)* 1/43(058/0) 3/45(045/0)* 3/59(001/0)* 9/43(053/0) قدرت

 57(009/0)* 7/51(020/0)* 1/41(039/0)* 1/59(001/0)* 41(073/0) حرکات ظريف زير تست

 ها خرده آزمون
 4/32(113/0) 5/22(341/0) 4/27(242/0) 5/40(071/0) 1/24(297/0) سرعت پاسخ دهي
 1/17(472/0) 7/19(405/0) 1/10(171/0) 4/19(412/0) 8(739/0) کنترل بينايي

 3/71(030/0)* 3/14(002/0)* 9/10(004/0)* 8/19(001/0)* 2/54(014/0)* سرعت و چاالکي اندام فوقاني

 1/43(058/0) 5/30(191/0) 1/33(148/0) 8/58(001/0)* 2/33(153/0) هماهنگي زير تست

 7/58(001/0)* 48(032/0)* 8/45(042/0)* 7/70(001/0)* 3/39(081/0) نمره کل تست

05/0*P≤ 

 

 
 متغيرها

 ميانگين ±انحراف معيار 

 بعد از مداخله قال از مداخله

 گروه مداخله گروه کنترل گروه مداخله گروه کنترل

رد
 بو
 
دوپ
ور
ت پ
تس

 

 83/5 ± 04/2 71/5 ± 77/1 13/5 ± 80/1 79/5 ± 72/0 مونتاژ
 83/9 ± 11/2 41/9 ± 77/1 71/8 ± 88/1 43/9 ± 01/1 سرعت دست راست 

 29/8 ± 33/3 12/8 ± 08/2 03/7 ± 84/2 99/7 ± 49/1 سرعت دست چپ
 51/5 ± 54/2 22/1 ± 52/1 79/4 ± 25/2 59/5 ± 18/1 هماهنگي دو دست
 73/23 ± 25/7 32/24 ± 37/4 59/20 ± 30/1 09/23 ± 80/2 مهارت دست

 سطح  معناداري Fاندازه  درجه آزادي متغيرها

 

رد
 بو
 
دوپ
ور
ت پ
تس

 

 281/0 24/1        1       مونتاژ
 /104 95/2 1 سرعت دست راست 
 054/0 28/4 1 سرعت دست چپ 
 725/0 128/0 1 هماهنگي دو دست
 074/0 13/3 1 مهارت دست

    05/0*P≤ 
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 گيريبحث و نتيجه
مداخالت  افتيمطاهعه حاضر نشان داد که پس از در جينتا

 نيانگي  در م شيدر گروه مداخله، با وجود اف زا  يحرکت يدرک

در  يتف اوت معن ادار   ،يزبردس ت  يها آزمون نمرات همه خرده

دو گ روه کنت رل و مداخل ه،     نيه ا ب    آزمون از خرده كي چيه

 معنادار، بهاود [23] وپكياست. در مطاهعه سا دهيمشاهده نگرد

 انيشر يماريدر ب كيروبيا ناتيبا استفاده از تمر يدر زبردست

نشان داد که بها ود   [39] . مطاهعه انندرديمشاهده گرد يکرونر

درجه حرارت  شيعلت افزا هب نيبعد از انجام تمر ،يدر زبردست

و اعص اب   يعض الن  يارهايسرعت انتقال ف شيافزا و متعاقااً

را  نيش  يمطاهع ات پ  اض ر رود. مطاهع ه ح  يانتظ ار م    يطيمح

تس ت   يازمن د يت وان ن  ياز علل آن را م   يکينکرد.  تيحما

خاار آوردن مراحل  هدانست. ب يريادگيبه حافظه و  يزبردست

 يآزم ون مونت اژ ب ر رو    در خ رده  آزمون خصوياً انجام خرده

 تي  جمع ک ه  ني  . با توجه ب ه ا [23] گذارد يم رينمرات آن تاث

احتم ال وج ود دارد    نيا دباش يم يتوان ذهن هدف کودکان کم

کودک ان در بخ اار    ني  ا ييحايله متاثر از توان ا  جيکسب نتا

توان با اس تفاده   يرسد نم ينظر م هباشد. هذا ب يريادگيآوردن و 

س رعت   شيبر درجه حرارت و اف زا  نيو اثر تمر ناتياز تمر

انتظ ار بها ود در    ييبه تنه ا  يو عضالن يعصا يارهايانتقال ف

عوام ل   ن،ياز تم ر  ري  رس د غ  ينظ ر م    هرا داشت. ب يزبردست

باش د   ليدر آن دخ زين يريادگيمانند حافظه و قدرت  يگريد

باش د. از جمل ه عل ل     يم يدر مطاهعات آت يبررس ازمنديکه ن

در  تيداد مح دود  ميحايله تعم   جيتوان به نتا يکه م يگريد

 يابي  ارز يمطاهع ه ب را   ني  باش د. در ا  يگرفت ه م    کار هابزار ب

 ني  . ادي  تست پوردوپ  ب ورد اس تفاده گرد   ازفقط  يزبردست

. با [10] دهد يقرار م يرا مورد بررس يانگشت يتست، زبردست

 وج ود دارد  يو دست يانگشت يدو نوع زبردست که نيتوجه به ا

 نيمورد استفاده در ا ناتياحتمال وجود دارد که تمر ني، ا[10]

 يانگش ت  ياز زبردس ت  شيرا ب   يدس ت  يمطاهعه بتواند زبردست

عل ت اس تفاده از ف رم     همطاهعه، ب نيقرار دهد. در ا ريتاث حتت

و تس ت   يحرکت يدرک يها مهارت يابيارز يبرا نکزيبلند برون

 نياز ا يناش يو خستگ يزبردست يابيارز يپوردوپ  بورد برا

مث ل جعا ه و    يدس ت  يزبردست يريگ ها، از ابزار اندازه يابيارز

م داخالت   نياثر ا گردد يم شنهادي. هذا پديمکعب استفاده نگرد

 . رديقرار گ يمورد بررس زين يدست يبر زبردست

نم ره  " نيب   معن ادار  يبس تگ  هم رسون،يپ يبستگ هم جينتا

تست پوردوپ  ب ورد   يها آزمون و خرده نکزيتست برون "کل

اور ک ه اش اره    را نشان داد. همان "مونتاژ"آزمون  جز خرده هب

 ازمن د يباش د ک ه ن   يم   يمه ارت دس ت   كي   يزبردست ديگرد

حاي ل از   جي، نتا[9] است فيحرکات درشت و ظر يهماهنگ

ب ا   يارتا اط زبردس ت   زي  مطاهع ه ن  نيدر ا رسونيپ يبستگ هم

ده د.   يرا نشان م يدر زبردست ليدخ يحرکت يدرک يها موهفه

و  يحرکت   يدرک   يه ا  است که مهارت نيگر ا انيمساهه ب نيا

وابسته هستند اما مداخله مورد اس تفاده   گريد كيبه  يزبردست

در نم رات   يدر مطاهعه حاضر نتوانسته است تف اوت معن ادار  

و  نياحتمال وجود دارد که ن وع تم ر   نيکند. ا جاديا يبردستز

حاي له را مت اثر ک رده     جيه ا نت ا   به آن افتهيان اختصاص زم

چشم  يو همکاران نشان دادند که هماهنگ يباشد. اگرچه عااس

کودکان سندرم  يزبردست يو دست باعث تفاوت معنادار بر رو

استفاده از  هاحتمال وجود دارد ک ني، ا[11] است دهيداون گرد

چش  م و دس  ت، ش  امل  يک  ه ع  الوه ب  ر هم  اهنگ ين  اتيتمر

باش د و   يو درش ت ان دام فوق ان    في  حرک ات ظر  يهماهنگ

 يحرکت   يبه هماهنگ يدرمان تر شياختصاص زمان ب نيچن هم

 را متاثر کند. يزبردست جيبتواند نتا

آزم ون   خ رده  نک ز، يتس ت برون  يه ا  آزم ون  خرده نيب از

 يه ا  آزم ون  خ رده  يبا تمام "ياندام فوقان يسرعت و چاالک"

معنادار در حد متوسط و ب اال   يبستگ تست پوردوپ  بورد هم

حرک ات   ياج را  يبرا ييدر واقع توانا يرا نشان داد. زبردست

در  نو کنترل شده با استفاده از دست و انگشتا قيهماهن ، دق

 يبس تگ  مساهه ه م  ني. ا[10،40] باشد يروزمره م يها تيفعاه

 هي  را توج يس ت ب ا زبرد  يان دام فوق ان   يسرعت و چاالک نيب

متوس ط و   يبس تگ  ه م  زي  ن "ق درت "آزم ون   . خ رده کند يم

و  "مه ارت دس ت  "و  "سرعت دست راس ت "را با  يمعنادار

نش ان   "سرعت دست چپ"را با  يو معنادار نييپا يبستگ هم

را م ورد   يگذش ته، ارتا اط ق درت و زبردس ت     طاهعاتداد. م
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قدرت گ رفتن و   نيب فيارتااط ضع ياند. بعض قرار داده يبررس

 نياند که ب   کرده انيب يو بعض يريگ جهيرا نت [20،21] يزبردست

دو  ني  وج ود ن دارد و ا   يدار يارتااط معن يقدرت و زبردست

 جيارس د عل ت نت     ينظر م   ه. ب[22] باشد يمساهه جدا از هم م

متفاوت حايله از مق االت مرب وط ب ه ن وع عض الت م ورد       

که قدرت عض الت   يکه در موارد ياور هبوده است. ب يبررس

رفت ه اس ت،   ق رار گ  يم ورد بررس    فيمربوط به حرکات ظر

که  يدست آمده است و در موارد هب يدست ارتااط معنادار با زبر

عضالت مربوط ب ه حرک ات درش ت مث ل ق درت عض الت       

ق رار گرفت ه    يم ورد بررس    [22]آرنج  تنسورفلکسور و اکس

ارتااط معنادار بوده است. دهنده عدم  حايله نشان جياست، نتا

 يبس تگ  و هم يابيبدن مورد ارز يدر مطاهعه حاضر، قدرت کل

ق رار گرفت ه    يرا مورد بررس   يزبردست يها آزمون آن با خرده

از  يب دن ب ا بعض     يقدرت کل   نيمعنادار ب يبستگ است و هم

 دست آمد. هب يزبردست يها آزمون خرده

 كيارائه شده به کودکان در هر  ناتيمطاهعه حاضر تمر در

زم ان   ،يحرکت   يدرک   يها تست مربوط به مهارت رياز سه ز

است ک ه   يدر حاه نيرا به خود اختصاص داده است ا يکساني

اور معنادار مت اثر کنن د. ب ا     هرا ب ينتوانستند زبردست ناتيتمر

در مطاهعه حاضر، پيشنهاد  يبستگ حايله از هم جيتوجه به نتا

گردد که با توجه  ياراح يمداخالت ،ير مطاهعات آتگردد د مي

 که نيضمن ا ،يدر زبردست يحرکت يادراک يها مهارت تيبه اهم

تمرک ز   رد،ي  گ يرا در بر م يحرکت يدرک يها همه انواع مهارت

 ناتيتمر نياز ب ت،يزمان و تکرار فعاه زانيآن از جهت م يايل

و  ياندام فوق ان  يو چاالک تبر سرع فيمربوط به حرکات ظر

مربوط به حرکات درشت بر ق درت عض الت    ناتيتمر نياز ب

ب ر   يهم اهنگ  ناتيتمر نياز ب نيچن دست و عضالت تنه و هم

 يان دام فوق ان   في  حرک ات درش ت و ظر   يهماهنگ ناتيتمر

 متمرکز باشد. 

 يحرکت   يمطاهعه حاضر نشان داد که مداخالت درک جينتا

توان  کودکان کم يمورد استفاده باعث تفاوت معنادار در زبردست

م داخالت جه ت    ني  اس ت. ه ذا اس تفاده از ا    دهينگرد يذهن

 شنهاداتيبر اساس پ يمنوط به مطاهعات آت ،يزبردست شيافزا

د اس ت  ي  ه ا خواه د ب ود. ام    حايله از آن جيارائه شده و نتا

درم ان را   وهيش نيتربتواند موثر نه،يزم نيمطاهعات متعدد در ا

کودکان  نيا يها ييزمان ممکن جهت بهاود توانا نيتر در کوتاه

 .فراهم کند

 

 تشكر و قدردانی
به شماره  مصوب يقياز ارح تحق يمقاهه حايل بخش نيا

 ينيب     اه ييب     ا ک     د ثا     ت کارآزم     ا  18880

IRCT2013040510387N2 يم اه  تي  باشد که تحت حما يم 

و  راني  ا يدرم ان  يو خ دمات بهداش ت   يدانشگاه علوم پزشک

شهرستان  ييو معاونت محترم مدرسه استثنا تيريمد يهمکار

از  لهيوس   نيده اس ت. ب د  ي  انج ام گرد  1390قدس در س ال  

اداره آم وزش و   ران،ي  دانشگاه ا يآور و فن قاتيمعاونت تحق

اس تان ف ارس و    يياس تان ته ران و اس تثنا    ييپرورش استثنا

شهرس تان   يياونت محترم مدرسه استثناو مع تيريمد نيچن هم

کنن  ده در پ  ژوهش،  آم  وزان ش  رکت دان  ش ي هي  ق  دس، کل

 ني  م ا را در انج ام ا   ک ه  يمحترم و معلمان گرام يها خانواده

 .گردد يم يگزار رساندند، سپاس ياريپژوهش 
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Introduction: Given the importance of the development of gross and fine motor activities and 

coordination between in performing activities of daily life, improving the hand function in mentally 

disabled children is one of the priorities of occupational therapists. Perceptual motor deficit in children with 

intellectual disability result in hand dysfunction such as dexterity. Considering the importance of dexterity 

and the consequences of problems on the activities of daily living, as well as its reliance on a person's 

ability to perform fine motor, coordination, speed, gross motor and perceptual abilities, in this study were 

considered the effect of perceptual motor intervention on dexterity of children with mental retardation.  

Materials and Methods: Using simple non-probability method for sampling, based the pattern of 

monitoring and sample size, we selected 10 children for treatment and 10 children for control groups. The 

treatment group was trained for perceptual motor intervention for 10 weeks, 3 sessions of 60 min per week. 

Both groups were trained by an occupational therapiest. After 10 weeks, all subjects were re-evaluated. 

Purdopeg board test used to assess dexterity. Statistical analysis was performed, using SPSS software.  

Results: One way analysis of variance showed that the scores of Purdopeg board test between the two 

groups was not significant (P ≥ 0/05), though there was a significant correlation between full scores of 

Bruininks – Oseretsky Test and Purdopeg board test except assembly test (P ≤ 0/05).  

Conclusion: Results of present study showed that although the speed test in the left hand was affected 

by perceptual motor intervention more than any other tests of dexterity, the intervention did not 

significantly affect the dexterity of mentally retarded children. 
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