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Abstract 
Introduction: One of the most common abnormalities of learning is dysgraphia, which refers to a 
serious defect in mechanical writing skills. Children with dysgraphia may not be able to perform the 
actions required to write or transfer information within the hearing or vision to exercise and poorly 
performing in cognitive skills such as organization, attention and memory. Evidence suggests that active 
memory plays a crucial role in learning and performing complex cognitive tasks, including writing. In 
addition, regular exercise is considered as a key indicator of improving cognitive performance of 
individuals. Learning written skills through enhanced motor skills, which affects performance, motor 
schema and information processing and improves cognitive processes such as memory. The purpose of 
this study is to investigate the effect of motor exercises on active memory, writing skill and motor 
efficiency in children with dysgraphia. 
Methods: The research is a pre-test and post -test with a control group. The study population included 
all 3rd to 5th grade male students with a dysgraphia that had been introduced to the center of learning 
disability due to issues in the formal education process for the teachers in the classroom, and the 
specialists of the organization identified these people as having a dysgraphia. In order to performance 
of research, 32 male students from 3rd to 5th grade students with dysgraphia were selected through 
available sampling. The Minnesota handwriting skill test was then used to accurately identify students 
with dysgraphia (handwriting test results are also recorded as pre-test), and the Ravens color 
intelligence test was taken from the students (IQ above 90). They were then randomly assigned to 
control and experimental groups. Then, each group was evaluated using Lincoln-Oseretsky for 
measuring motor skills and Wechsler's numerical memory test for evaluation of active memory. The 
exercise program included aerobic exercises, which lasted for 3 consecutive sessions each week for 12 
weeks, 45 minutes per week. The training program included 5 to 10 minutes of warming, 25 minutes of 
aerobic exercises (step by step, step 7, rhythmic play) and 5 minutes of cool down.48 hours after the 
last training session in the same conditions with the control group. From all cases, the numerical 
memory test for active memory measurement and the Minnesota handwriting skill test were used to 
examine the skills of handwriting (writing) and the Linck- Ozeretsky motor efficiency test to measure 
motor efficiency. 
Results: The results confirmed the Covariance analysis was used to analyze the data (P≤0.5). The 
results showed that after a rhythmic exercise period, the values of motor efficiency and active memory 
significantly increased, the findings also showed that rhythmic exercises had a positive effect on the 
skills of handwriting in students with dysgraphia. On the other hand, the results showed there is a 
significant relationship between active memory with scores of motor skills and writing skill. The results 
of handwriting regression analysis in terms of memory components and the Linck-Ozeretsky motor 
growth components showed that about 48 percent of the handwriting changes can be explained by the 
memory scores and the Linck-Ozersky growth test scores. 
Conclusions: The results of this study showed that motor skills may improve information processing 
and improve active memory and improve the writing scores in children with dysgraphia due to 
improving motor efficiency and motor – sensitive coordination. Using these exercises improves the 
coordination of the eyes and hands, motion sequences, physical schemas and information processing. 
Learning written skills is effective and feasible by performing reinforced motor skills that enhance the 
performance of the child. The use of such training can enhance learning and motor efficiency, improve 
the writing and improve the active memory of children with dysgraphia. These findings can be 
explained by the underlying mechanisms of brain plasticity. The hypothesis of human brain plasticity 
suggests that if the less active regions involved in the learning disorder are stimulated appropriately and 
repeatedly, these changes will remain stable due to changes that are supposed to be made in the 
structure of the neurons. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 کیدهچ

ل، حافظه فعا ی. اختالل در کارکردهاباشدیم یشناخت یندهایاختالل نوشتن، اختالل در فرآ یمشکالت کودکان دارااز جمله  :مقدمه

 تیتقو نیشده که ا تیتقو یحرکت یبا انجام مهارتها ینوشتار یمهارتها یریادگیاست.  یکودکان با اختالل نوشتار یژگیو نیتریاصل

. هدف از پژوهش حاضر گذاردیم ریاز جمله حافظه تأث یشناخت یندهایاطالعات و بهبود فرآ ازشوپرد یبر عملکرد، طرحواره بدن

 است. یدر کودکان با اختالل نوشتار یبر حافظه فعال، مهارت نوشتن و تبحر حرکت یحرکت ناتیتمر ریتأث یبررس

 در دسترس انتخاب یریگبه صورت نمونه یسوم تا پنجم با اختالل نوشتار هیآموز پسر پادانش 34منظور انجام پژوهش، به روش کار:

بود. آزمون  کیروبیهفته آ 14 ناتیشامل تمر ینیقرار گرفتند. برنامه تمر شیدر دو گروه کنترل و آزما یشدند سپس بصورت تصادف

 آزمون و پس شیدر دو مرحله پ یاوزرتسک-نکنیل یو آزمون رشد حرکت سوتانهیم یسینودستآزمون مهارت  ،یحافظه عدد یفراخنا

 آزمون گرفته شد.

 نیدوره تمر کینشان داد که بعد از  جی(. نتاP ≥ 2/6استفاده شد ) انسیکووار لیها از تحلداده لیو تحل هیمنظور تجزبه ها:یافته

حافظه  نینشان داد که ب هاافتهی افت،ی شیافزا یحافظه فعال و مهارت نوشتن بصورت معنادار نیوهمچن ینمرات تبحر حرکت کیتمیر

 وجود دارد. ینوشتن ارتباط معنادار ارتو مه یفعال با نمرات تبحر حرکت

 یتو حرک یحس یو هماهنگ یممکن است به واسطه بهبود تبحر حرکت یحرکت ناتیپژوهش حاضر نشان داد که تمر گیری:نتیجه

 شود. یبهبود نمرات نوشتن در کودکان با اختالل نوشتار تینهاپردازش اطالعات و بهبود حافظه فعال و  شیباعث افزا

 :کلیدی واژگان

 یتبحر حرکت

 مهارت نوشتن

 حافظه فعال

 یاختالل نوشتار

 پردازش اطالعات

مقدمه

ترین مقوله ( بزرگLearning Disabilityامروزه ناتوانی یادگیری )

آموزانی که در مدارس عمومی آموزش ویژه است. بیش از نیمی از دانش

 شوند به ناتوانی یادگیری مبتالبرای دریافت آموزش ویژه شناسایی می

ها وجود دارد این است که در بین همه آن. وجه اشتراکی [1] هستند

ها در یادگیری دروس مشکل دارند. طبق تعریف انجمن که همه آن

ناتوانی یادگیری، اختالالت یادگیری آسیب در یک یا چند فرآیند 

شناختی الزم برای درک و فهم یا استفاده از زبان، نوشتار یا گفتار روان

ایی ناقص برای گوش دادن، است که ممکن است خود را در شکل توان

 .[4] کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد یخواندن، هج

ج یادگیری اختالل در نوشتن است که به یکی از انواع اختالالت رای

های های مربوط به نوشتن که شامل: مهارتنقص جدی در مهارت

ترین عیهای تفکر اشاره دارد. شاهای زبانی و مهارتمکانیکی، مهارت

عالئم بالینی در این کودکان اشتباهات هجی کردن، اشتباهات 

ها و دست گرافگذاری، ضعف در ساختن پارادستوری، اشتباهات نقطه

 .[3] خط بد است

کودکان دارای اختالل نوشتن ممکن است قادر به انجام اعمال حرکتی  

گذاری و ضربه زنی و ترسیم خطوط موردنیاز با نوشتن که شامل نقطه

عات درون داد شنوایی یا بینایی را تبدیل است، نباشند یا نتوانند اطال

های تفکر مانند به اعمال حرکتی ظریف کنند و یا در مهارت

کنند. شواهد حاکی از آن دهی، توجه و حافظه ضعیف عمل سازمان

است که حافظه فعال نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در یادگیری و 

. در [2, 2] دارد انجام دادن تکالیف پیچیده شناختی ازجمله نوشتن

کل بسیاری از متخصصان معتقدند که اختالل در کارکردهای حافظه، 

در این کودکان  . احتماالً[0] ویژگی کودکان مبتالبه اختالل نوشتاری

گیری حافظه برای نوشتن یک کلمه دشوار است، زیرا در نوشتن، بهره

ها به شکل نوشتارصرفا از طریق حافظه است. تبدیل عالئم و نشانه

مفهوم حافظه فعال اولین بار توسط بدلی ارائه شد. اوبیان کرد حافظه 

کاری و دست( Storageفعال یک نظام ذهنی است که ذخیره )

(Manipulation موقت اطالعات را برای انجام برخی تکالیف پیچیده )

(، استدالل Comprehensionشناختی مانند درک مطلب )

 مقاله پژوهشی
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(Reasoning( و یادگیری )Learningفراهم می ) درواقع [4]سازد .

کند حافظه فعال بخشی از سیستم کلی حافظه است که به ما کمک می

تا بعد از ورود اطالعات تازه، همزمان با پردازش اطالعات در ذهن، 

 خیره و ثبت شوند، از طرفی نوعی استفادههای مهم آن ذقسمت

کند اطالعاتی مدت از عملکردهای حافظه است که به ما کمک میکوتاه

را که برای حل یک مسئله یا تکمیل یک کار نیاز داریم به خاطر بسپاریم 

آموزان با اختالل . دردانش[0] ها را یادآوری کنیمموقعآنو بتوانیم به

 از دالیل یکیشود. نوشتاری شواهدی از نقص در حافظه فعال دیده می

که این کودکان  عمده نقص در تکالیف مربوط به حافظه این است

برعکس همتایان خود از راهبردهای مؤثر حافظه مانند مرور ذهنی 

برای خود فردوخانواده  اختالل نوشتن . ازآنجاکه[4] کننداستفاده نمی

هایی حلحساب آید، لذا دستیابی به راهتواند یک مشکل اساسی بهمی

برای مقابله با این مشکل دارای اهمیت است. آون، به اهمیت تمرینات 

های ورزشی در توسعه یادگیری تأکید داشته است. با توجه به پژوهش

ده شختالل نوشتاری، نشان دادهشده درزمینه تمرینات بدنی و اانجام

های حرکتی ظریف و درشت که افراد مبتالبه اختالل نوشتن در مهارت

های کنند. اون به اهمیت مهارتطور معنادارتری بدتر عمل میبه

شوند در توسعه حرکتی ظریف که با عضالت ظریف دست انجام می

رفی نویسی تأکید دارد از طهای مکانیکی موردنیاز دستمهارت

های حرکتی درشت و ظریف به هم وابسته هستند یعنی اگر مهارت

کسی که در مهارت حرکتی ظریف دچار مشکل شود ممکن است در 

شوند، های حرکتی درشت که با عضالت درشت بدن انجام میمهارت

ویژه مشکل داشته باشد. به هرصورت مشکالت حرکتی ظریف به

هماهنگی حرکات مختلف ناهماهنگی میان چشم و دست، موجب نا

بدنی با یکدیگر شده نهایتاً همین عوامل باعث مشکالتی درنوشتن 

هم در پژوهش خود با عنوان تأثیر تمرینات حرکتی  گردد. راموسمی

بروی دیکته نشان داد که کودکانی که قسمتی از وقت خود را صرف 

ر از تموفق %40اند در فعالیت نوشتن های حرکتی و بدنی کردهفعالیت

قش تواند نگروه کنترل بودند. بنابراین استفاده از فعالیت بدنی می

های افراد داشته باشد. بخش مهمی از یک برنامه مهمی در بهبود توانایی

رد اسمیت بیان ک تواند شامل حرکات ریتمیک باشد.فعالیت بدنی می

سازد تا که بازی و تمرینات ریتمیک جو آسوده و آرامی را فراهم می

. [1] مشکالت را بیاموزندحل بسیاری از وسیله آن بتوانند راهکودکان به

ترین مسیر را ترین و سریعهایی که محور آن حرکت است، راحتبازی

. سازدهای مغزی کودکان فراهم میبرای کشف درونی و تحرک قابلیت

ار ترین ابزیادیترین بازی و از سوی دیگر، بنسو اصلیحرکت از یک

ریتمیک  ناتیشناختی رشد در دوران کودکی است. تمرعصب

دار به کار ای هدفگونههای حسی و حرکتی کودکان را بهظرفیت

نوع حرکات به دلیل برخورداری از دو ویژگی حرکت و  نیگیرد. امی

. درمانگر حرکات ریتمیک معتقد [1] ای برخوردارندریتم از اهمیت ویژه

تواند باعث توسعه آگاهی شناختی افراد ردن حرکت میاست که بکار ب

دنی ب راتیطور همزمان، تأثشود. اریکسون در کودکان مقطع ابتدایی به

شناختی برنامه دویدن را مورد ارزیابی قراردادند و در هردو حیطه و روان

 2تا  3. گارتلند و همکاران یک گروه [2] به نتایج مطلوبی دست یافتند

هفته  0ای در هرروز و در طی قهیدق 36های ایروبیک ساله را در تمرین

امل ش یمشارکت دادند. در گروه تمرین ایروبیک، براثر تمرین، اصالحات

چاالکی و افزایش سطح نمره مفهوم  شیکاهش نرخ ضربان قلب، افزا

. از طرفی، فواید فعالیت ورزشی و تمرینات [1] خود را مشاهده کردند

های شده است. فعالیتریتمیک بر سالمت و عملکرد مغز نشان داده

سازی سیستم عصبی و ارتباطات آن در واسطه فعالورزشی به -حرکتی

سازد. یادگیری حرکتی و شناختی را فراهم می طیسراسر بدن، شرا

های افزایش ای ورزشی و حرکت، یکی از بهترین شیوههانجام فعالیت

های مغز و ایجاد بستر مناسب برای یادگیری و تبحر مطلوب قابلیت

عنوان یک شاخص . عالوه بر این، فعالیت ورزشی منظم به[0] است

کلیدی در بهبود عملکرد شناختی افراد موردتوجه قرارگرفته است. 

اعتقاد بر این است که فعالیت بدنی و بازی، نقش مهمی در بلوغ طبیعی 

. در ارتباط با تأثیر فعالیت بدنی بر [1] و عملکرد اجرایی کودکان دارد

مطالعه  در یک سیبلیپیشرفت تحصیلی کودکان، عملکرد شناختی و 

گرفته در این زمینه گزارش  پژوهش صورت 22فرا تحلیل با بررسی 

کردند که فعالیت بدنی به شکل معناداری با عملکرد شناختی کودکان 

توان بیان کرد که با توجه به نیاز تکالیف مرتبط است. بنابراین می

یابی و کنترل ورزشی به توجه، استفاده از حافظه و فرآیندهای علت

وسیله هنی بههای حرکتی، این بهبودها باتجربه تکالیف ذمهارت

 . شیوع باالیهای ورزشی و حرکات مرتبط استکودکان هنگام فعالیت

آموزان و اختالل یادگیری ازجمله اختالل نوشتن در بین دانش

های اجتماعی و روانی مانند افسردگی، اضطراب، اشکال در آسیب

ناپذیری در صورت جبرانبرقراری ارتباط و خودپنداره ضعیف که به

ان رسلی وزندگی کودکان دچار اختالل نوشتاری آسیبآینده تحصی

آموزان است، ارائه راهکاری مناسب در راستای رفع مشکالت این دانش

بخشد. به باور سیلور و هاگین، ضعف حافظه فعال و درک را ضرورت می

مطلب از عوامل مؤثر در بروز اختالل نوشتاری است و 

تقای توان درک مطلب و های آموزشی سودمند در ارکارگیریروشبه

ای از مشکالت این حافظه فعال این کودکان کمک شایانی در حل پاره

میزان شیوع این اختالل در کشور ما به دلیل . [1] نمایدمیکودکان 

بیش از این مقدار  دیشا ها و نقص سیستم آموزشی،اطالعی خانوادهبی

باشد. از طرفی با توجه به کاهش ظرفیت شناختی ازجمله حافظه در 

افراد دارای اختالل یادگیری ازجمله اختالل نوشتاری و رابطه حافظه با 

های حرکتی موردنیاز نوشتن به دنبال راهی برای حل یادگیری مهارت

بازی و تمرینات آموزان دارای اختالل نوشتاری هستیم. مشکالت دانش

آموزان توانددر مورد این دانشعنوان روشی درمانی میریتمیک به

حاضر کوششی در راستای بررسی  روپژوهشازاین [0] بکارگرفته شود

اثربخشی تمرینات ریتمیک بر تبحر حرکتی، حافظه فعال و مهارت 

ترین کارکردهای درگیر در یادگیری اینوشتن بود که از پایه

 آموزشگاهی است.

 روش کار

ه کنترل آزمون با یک گروپس-آزمونطرح پژوهش از نوع طرح پیش

آموزان پسر پایه سوم تا پنجم است. جامعهموردمطالعه شامل کلیه دانش

های عادی به دارای اختالل نوشتاری بودند که ازنظر معلمین کالس

علت مسائلی در فرآیند آموزش رسمی به مرکز اختالل یادگیری 

عنوان افراد اند و متخصصین سازمان مذکور این افراد را بهشدهمعرفی

اند با توجه به اینکه تعداد دانش ی اختالل نوشتاری تشخیص دادهدارا

باشند محدود هستند و دانش آموزان که دارای اختالل نوشتاری می

های سوم تا پنجم ابتدایی به مراکز اختالل یادگیری ارجاع آموزان پایه
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شوند در این پژوهش از این سه پایه استفاده شد. برای انجام داده می

های الزم و دریافت مجوز نگاریعد از انجام مراحل اداری نامهپژوهش ب

آموزان، تعداد به مرکز اختالل یادگیری مراجعه شد. از بین این دانش

نفر که معیار ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. از جمله  26

به باال، عدم وجود  02معیارهای ورود به تحقیق، دارا بودن بهره هوشی 

دیگر همراه با اختالل نوشتن، عدم مشکالت رفتاری و هیجانی اختالل 

در آزمون مهارت دست نویسی مینه  1خاص و همچنین کسب نمره زیر 

 به باال در پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی 20سوتا و کسب نمره 

بود. پس از کسب رضایت آگاهانه از والدین، و پرسشنامه اختالل 

یا قرار گرفت تا مشخص شود که دانش هماهنگی رشدی در اختیار اول

حرکتی نداشته -آموزان مشکل خاصی در زمینه یکپارچگی حسی

های مرضی توسط اولیا پر شد تا باشندهمچنین پرسشنامه نشانه

آموزانی که بیماری خاصی ازلحاظ رفتاری، هیجانی داشتند، دانش

سوتا جهت نویسی مینهآزمون مهارت دستمشخص شوند. سپس

آموزان دارای اختالل نوشتاری مورداستفاده قرار دقیق دانشتشخیص 

 آزمون هم ثبتعنوان پیشنویسی بهگرفت )نتایج آزمون مهارت دست

منظورمعیار ورود به بهشود(، همچنین آزمون هوش ریون رنگی می

از طرفی  (.02آموزان گرفته شد )بهره هوشی باالی پژوهش از دانش

آموزان از آزمون کسی ساختاری دردانشمنظور بررسی عدم آپرابه

(Block Test ( که یک فعالیت ساختنی است استفاده شد )با توجه به

اگر  باشند وهای نوشتن میهای گرافیکی نیازمند مهارتاینکه فعالیت

های نوشتاری یا حرکات ظریف دست دچار مشکل کودکی ازنظرمهارت

ی ها را صرفاً ناشن نوع فعالیتتوان عدم توانایی او در انجام ایباشد نمی

. الزم به ذکر است که ارزیابی بینایی و (از نقص در آپراکسی او دانست

شده است تا مشخص آموزانگرفتهشنوایی قبل از ورود به مرکز از دانش

شود که علت این اختالل به دلیل مشکالت شنوایی و بینایی نبوده 

نفر شرایط ورود به  34تخب،آموزان مناست. نهایتاً از بین کلیه دانش

ها، عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از انتخاب نمونهتحقیق را داشتند و به

های آزمایش و کنترل قرار داده صورت تصادفی در گروهآموزان بهدانش

 اوزرتسکی برای سنجش-سپس افراد هر گروه با استفاده لینکن شدند.

تبحر حرکتی و آزمون حافظه عددی وکسلر برای ارزیابی حافظه فعال 

های درمانی آزمون، برنامهمورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از اجرای پیش

برای اجرای تمرینات حرکتی  دهیم.را برای گروه آزمایش انجام می

جلسه در هفته، هر  3جلسه، 41ینات ایروبیک به مدت ریتمیک از تمر

-16دقیقه، استفاده شد. برنامه آموزشی در هرجلسه شامل  22جلسه 

دقیقه اجرای حرکات ایروبیک )گام درجا، گام  42دقیقه گرم کردن،  2

 دقیقه سرد کردن بود. 2هفت، استپ پهلو، بازی ریتمیک( ودرنهایت 

ساعت، آزمون  20ر موقت تمرین بعد از در پایان جلسات، برای حذف آثا

–سوتا و آزمون لینکن نویسی مینهحافظه وکسلر، آزمون مهارت دست
منظور هب .ها گرفته شدگروه کنترل از آناوزرتسکی در شرایط یکسان با 

-ها از آزمون تبحر حرکتی لینکنسنجش تبحر حرکتی آزمودنی

( استفاده شد. Lincoln-Oseretsky Motor Efficincyاوزرتسکی )

ساله  12تا  0این آزمون برای سنجش تبحر حرکتی کودکان 

. نواحی تحت پوشش این آزمون عبارت از: [0] شده استطراحی

های حرکتی ظریف و درشت، مهارت و سرعت حرکت انگشتان مهارت

تکلیف به ترتیب از  30 یآزمون دارا نیو هماهنگی چشم و دست. ا

پا، لمس روی یک ستادنیساده به مشکل شامل: راه رفتن به عقب، ا

طناب، پرتاب توپ و گرفتن آن، جای گذاری بینی خود، پریدن از روی 

سکه در داخل یک جعبه؛ پریدن و کف زدن، حفظ تعادل روی پنجه پا 

شوند و حفظ تعادل روی یک میله ها باز و بسته میکه دستدرحالی

است. نمره کل آزمون از طریق حاصل جمع نمرات خام خرده 

های نهای حرکات درشت شامل: مجموع نمرات خرده آزموآزمون

)یک آیتم(، هماهنگی دوطرفه  دنیتعادل )هشت آیتم(، سرعت دو

)نه آیتم( و حرکات ظریف شامل:  ی)هفت آیتم(، هماهنگی اندام فوقان

)یک آیتم(، شاهد  یدههای سرعت پاسخمجموع نمرات خرده آزمون

ت )هش ی)هشت آیتم( و سرعت و چاالکی اندام فوقان یینایحرکتی ب

که این آزمون اطالعات  . الزم به ذکر است[3] شودآیتم( محاسبهمی

 General Staticمربوط به هماهنگی ایستای عمومی )

Coordination( هماهنگی پویای عمومی ،)General Dynamic 

Coordination( هماهنگی دستی پویا ،)Dynamic Manual 

Coordination( سرعت ،)Speedزمان ( و حرکات هم

(Simultaneous Movement را در اختیار پژوهشگران قرار )

دهد. برای بررسی پایایی این آزمون از روش دونیمه کردن بهره می

براون  -شده است که ضرایب پایایی با استفاده از فرمول اسپیرمنگرفته

بستگی کلی نمرات با سن در پسران /. بوده و هم30برای پسران معادل 

داد و امتیاز مودنی سه بار حرکت را انجام می/. است. هر آز01معادل 

همچنین آزمون مهارت شد. بهترین اجرا برای وی در نظر گرفته می

ه نویسی استفادسوتا به منظورارزیابی مهارت دستنویسی مینهدست

 46شود. این آزمون از روایی پایایی مناسب برخوردار است و حاوی می

آموز شود. دانشدرمانگر دیکته میکلمه به زبان فارسی است که توسط 

کلمات را خواهد نوشت. سپس درمانگر بر اساس معیار حفظ راستای 

حروف نسبت به خطوط نوشتاری، خوانایی، تناسب فضای بین حروف 

و لغات، یکسانی اندازه حروف و درستی و صحت شکل حروف به آن 

رها برابر با شود. نمره کل فرد در آزمون با توجه به معیانمره داده می

است. این آزمون به فارسی برگردانده شده و رواییو پایایی آن نیز  16

 شده است.گزارش %01سنجیده شده است. ضریب پایایی این آزمون 

 آموزان از آزمونبرای بررسی عدم آپراکسی در این دانش

(Block Test ) بخش است و شامل  1استفاده شد. این آزمون دارای

. ساختن 1اند از: های آزمون عبارتهای ساختنی است. بخشفعالیت

. ساختن 3تایی با قطعات بالک . ساختن پله سه4پل با قطعات بالک 

. وصل کردن قطعات چرخ به هم 2تایی . ساختن پله ده2تایی پله شش

. تقلید از توالی چیدن چندین قطعات. 1. تقلید از نحوه چیدن قطعات 0

/. به دست آمد. برای انجام این آزمون 031ضریب پایایی این آزمون 

گیرد و بروی یک میز به ترتیب ابتدا آزمونگر روبروی کودک قرار می

دهد تا نحوه های مختلف آزمون را تکمیل و به کودک فرصت میبخش

شود تا مشابه خواست میانجام کار را مشاهده کند. سپس از کودک در

آنچه را که آزمونگر ساخته بسازد. در حین انجام فعالیت توسط کودک، 

شده توسط آزمونگر همچنان پیش روی کودک قرار خواهد شکل ساخته

گرفت. چنانچه کودک قادر به انجام فعالیت باشد روند ارزیابی تا آخرین 

به انجام بخشی آیتم آزمون ادامه خواهد داشت و اگر هم کودک موفق 

از آزمون نباشد آزمونگر سراغ آیتم بعدی رفته و روال آزمون برای آیتم 

بخشی، مشمول  1شود. تالش کودک در این آزمون جدید تکرار می

یک از موارد آزمون( و ای بین نمره صفر )ناتوانی در انجام هیچنتیجه

ر یک موارد )انجام هر هفت آیتم آزمون( است. ناتوانی در انجام ه1نمره 
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برای سنجش هوش عمومی  آزمون از موارد خروج از مطالعه است.

عنوان شرط ورود به تحقیق، آزمون کودکان دارای اختالل نوشتاری به

ها گرفته شد. این آزمون فرم دوم ریون رنگی از آن

تصویر است که اکثر  30رونده ریون است که دارای هایپیشماتریس

سال  3ی سنجش هوش عمومی کودکان باالی ها رنگی هستند و براآن

رود. براهنی و همکاران در تهران، اعتبار و روایی باالی این به کار می

اند. همبستگی گیری هوش عمومی گزارش نمودهآزمون را در اندازه

منظور تعیین میزان روایی ریون رنگی را با آزمون وکسلر کودکان به

وه اعتبار آن را از طریق بازآزمایی عال/. به دست آوردند. به04رنگی، 

برای ارزیابی حافظه کاری از آزمون  درنهایت .[1] کردند/. محاسبه 01

های مقیاس حافظه حافظه عددی استفاده شد که یکی از خرده آزمون

 جلوو تکرار معکوسبخش تکرار ارقام روبهوکسلر است. این آزمون در دو 

شود. حتی اگر آزمودنی در بخش تکرار طور جداگانه برگزار میارقام به

شود. جلو نمره صفر بگیرد بازهم بخش تکرار معکوس ارقام اجرا میروبه

شده و سپس در ابتدای آزمون اعدای با سرعت یک عدد در ثانیه بیان

داد را به همان ترتیب بیان کند. برای هر شود اعاز آزمودنی خواسته می

شود. حتی زنجیره دو مجموعه عدد وجود دارد که به آزمودنی ارائهمی

شود. اگر آزمودنی در کوشش اول موفق باشد، مجموعه دوم ارائهمی

هرگاه آزمودنی در هر دو کوشش مرتبط با زنجیره اعداد معینی ناموفق 

است که از حداکثر  40ظه کاری شود. نمره حافباشد آزمون متوقف می

آید جلو و معکوس به دستمیهای دو بخش تکرار روبهمجموع نمره

های گذشته نیز میزان این /. است در پژوهش01بازآزمون -اعتبار آزمون

 .[3] استآزمون تأییدشده 

افزار ها، کلیه اطالعات کدبندی شده و در نرمآوری دادهجمع زپس ا

SPSS  ها وتحلیل دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه 44نسخه

 .در این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت

 هایافته

آموز پسر دانش 34هفته انجام گرفت  14در این مطالعه که به مدت 

اختالل نوشتاری شرکت کردند. میانگین سن کودکان در گروه دارای 

سال  16ماه بود و در گروه کنترل میانگین سن  2سال و  16آزمایش 

برای گروه کنترل و برای گروه  01ماه بود. میانگین بهره هوشی  3و 

مقایسه متغیرهای سن و بهره هوشی نشان  1جدول . بود 00آزمایش 

میانگین سنی و بهره هوشی کودکان در هر دو گروه را  1جدول  اد.د

 دهد.نشان می

های حافظه، دهد که بین متغیرهای مربوط به مؤلفهنتایج نشان می

های آزمون رشد حرکتی تفاوت معناداری نویسی و مؤلفهمهارت دست

 (.4جدول است ) آزمون دو گروه وجود نداشتهدر بین مقادیر پیش

برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بروی نمرات کل آزمون رشد  fمقدار 

و برای  33/4و برای هماهنگی عمومی ایستا برابر  34/4حرکتی، برابر 

برای  fاست. از طرفی مقدار  61/12هماهنگی عمومی پویا برابر با 

، برای 614/10مستقیم بررسی متغیر مستقل بروی نمرات حافظه 

 324/01نویسی برابر با ، برای مهارت دست220/13حافظه کل برابر با 

دار است یعنی تمرینات ریتمیک بر معنی 61/6است که در سطح 

نویسی، حافظه مستقیم و حافظه کل تأثیر دارد ولی مقدار مهارت دست

f  61/6است که در سطح  622/1برای حافظه معکوس برابر با 

ان آموزدارنیست یعنی تمرینات ورزشی بر حافظه معکوس دانشیمعن

 دارای اختالل نوشتاری تأثیر ندارد.

دهد که همبستگی نشان می 2جدول ها در محاسبه همبستگی

های آزمون رشد حرکتی با هر سه آیتم حافظه و مهارت مؤلفه

دهد که با افزایش دار است که نشان مینویسی مثبت و معنیدست

نویسی افزایش نمرات تبحر حرکتی، نمرات حافظه و مهارت دست

 .یابدمی

 206/6برابر  2R 033/6برابر  Rدهد که مقدار نشان می 2جدول نتایج 

 20دهد که حدود شود و نشان میاست که ضریب تعیین خواندمی

توان توسط نمرات حافظه ونمرات نویسی را میدرصد از تغییرات دست

 اوزرتسکی تبیین کرد.-آزمون رشد لینکن

 بحث

هفته تمرینات ریتمیک بر تبحر حرکتی و  14در پژوهش حاضر تأثیر 

نویسی در کودکان دارای اختالل نوشتاری حافظه فعال و نمرات دست

ها، تفاوت معناداری بین مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته

متغیرهای موردمطالعه بین دو گروه تجربی شاهد مشاهده نشد. نتایج 

د که این دوره از تمرینات حرکتی موجب افزایش پژوهش حاضر نشان دا

نویسی در این گروه معنادار تبحرحرکتی، نمرات حافظه و مهارت دست

های درس از کودکان شده است. مطالعات ورزشی درزمینهتأثیرکالس

بدنی و شرکت در فعالیت ورزشی حکایت از تأثیر مثبت شرکت تربیت

کودکان و بهبود عملکرد  در این برنامه بر رشد شناختی و حرکتی

 .[16] ها داردآنتحصیلی 

گونه اثرات بر بهبود عملکرد حرکتی و شناختی دو سازوکار برای این

شده است: سازوکار فیزیولوژیکی مانند افزایش جریان خون مغزی، بیان

برانگیختگی و ساختاری عصبی مرکزی و تغییر سطوح  راتییتغ

سازوکارهای یادگیری که در آن حرکت و فعالیت بدنی موجب فراهمی 

 دکنشود و به تبحر حرکتی شناختی کمک میتجارب یادگیری می

[11]. 

 

 های آزمایش و کنترلهای توصیفی سن و بهره هوشی در گروهشاخص: 1جدول 

 میانگین ±انحراف معیار  گروه

  سن

 03/32 ± 12/3 آزمایش

 20/32 ± 42/3 کنترل

  بهره هوشی

 01/10 ± 41/3 آزمایش

 13/01 ± 01/1 کنترل
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 همکارانو  یغفور

 های آزمایش و کنترلهای توصیفی متغیرها گروهشاخص: 2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش 

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  

   نویسیمهارت دست

 42/1 ± 430/1 13/2 ± 000/1 آزمایش

 30/2 ± 462/1 42/2 ± 240/1 کنترل

   حافظه معکوس

 26/2 ± 311/1 13/3 ± 306/1 آزمایش

 26/2 ± 134/1 03/3 ± 316/1 کنترل

   حافظه مستقیم

 03/2 ± 266/6 42/2 ± 331/6 آزمایش

 66/2 ± 633/1 13/2 ± 321/6 کنترل

   حافظه کل

 26/11 ± 346/1 13/1 ± 624/4 آزمایش

 26/3 ± 633/4 00/0 ± 041/1 کنترل

   نمره کل تبحر حرکتی

 4/32 ± 26/42 2/36 ± 24/41 آزمایش

 4/34 ± 02/10 1/34 ± 41/11 کنترل

   هماهنگی عمومی ایستا

 66/3 ± 46/2 2/0 ± 36/2 آزمایش

 41/3 ± 06/2 66/3 ± 36/2 کنترل

   هماهنگی عمومی پویا

 06/2 ± 33/3 46/2 ± 01/3 آزمایش

 11/3 ± 06/3 14/3 ± 04/3 کنترل

آبادی، عالیی و حسینی، تحت عنوان تأثیر نتایج حاصل با پژوهش ملک

مدت بر یادگیری و حافظه فضایی در افراد سالم و فعالیت بدنی کوتاه

تحقیق نشان داد که دویدن با وابسته به مورفین همخوانی دارد. نتایج 

ر طوتواند یادگیری و حافظه را در افراد وابسته به مورفینرابهتردمیل می

معناداری بهبود ببخشد. زارع و همکاران و میر نظامی پژوهشی تحت 

های آموزشی در افزایش کارکرد حافظه و پیشرفت عنوان تأثیربازی

های ها نشان داد که بازیآموزان انجام دادندیافتهنمرات امالی دانش

مدت و پیشرفت نمرات آزمون آموزش در افزایش کارکرد حافظه کوتاه

آموزان تأثیر داشته باشد. پژوهش خلف بیگی با عنوان امالی دانش

های موسیقی بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرنی، نشان تأثیرفعالیت

آزمون آزمون و پسداد که بین نمرات حافظه و توجه بیماران در پیش

 توان گفت، درواقعتفاوت معناداری وجود دارد. در تبیین این نتیجه می

تم سیس کیل ساختارهایی مرتبط به هم است. سیستم حرکتی شام

یک طرح پویای غیرخطی، خودسازمان دهنده وتوزیعی که در آن

حرکتی وجود دارد اما جزئی از نیروهای خارجی و داخلی بدن است و 

شود . بنابراین تأکیدمی[14] کندیک حرکت هوشمندانه را خلق می

درمانی است که برای استفاده خالق از حرکت ریتمیک شکلی از روان

حرکت برای برگرداندن توانایی و پاسخ ذاتی بناشده است. ازلحاظ 

که آموزش تفکر  یوجه است. مغزتقابل هوشی و ذهنی نیز این مسئله

دهد. ماند و قدرت تفکر را از دست میو تحرک نبیند راکد باقی می

کاربرد حرکات ریتمیک رو طبق نتایج حاصل از این پژوهش، بهازاین

عنوان یک روش درمانی در جهت اصالح حافظه و مهارت ورزشی به

نمون آموزان دارای اختالل ویژه نوشتاری رهنویسی دانشدست

 شویم.می

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات ریتمیک بروی مهارت 

آموزان پسر دارای اختالل نوشتاری پایه سوم تا پنجم نویسیدانشدست

حاصله از این پژوهش با نتایج حاصله از  جیابتدایی تأثیر دارد. نتا

شده همخوانی دارد. در پژوهشی که توسط راموس، انگلس من، انجام

تبیین نتایج این فرضیه باید اظهار داشت که استفاده از این تمرینات 

باعث بهبود هماهنگی چشم ودست، توالی حرکتی، طرحواره بدنی 

های نوشتاری با انجام مهارت یریادگیگردد. وپردازش اطالعات می

شده که این تقویت بر عملکرد کودک, های حرکتی تقویتمهارت

هایی موجب ارتقاء تفاده از چنین آموزشپذیراست. اسمؤثروامکان

یادگیری در مفاهیم نوشتاری برای کودکان دارای اختالل نوشتاری 

های شود. همچنین راموس در پژوهش خود با عنوان تأثیر فعالیتمی

حرکتی بروی نمرات دیکته نشان داد که کودکانی که قسمتی از وقت 

اسخگویی به دیکته اند در پهای حرکتی کردهخود را صرف فعالیت

توان تر از گروه کنترل بودند. در تبیین این فرضیه احتماالً میموفق

های های حسی بعداز دریافت از طریق گیرندهگفت اطالعات درون داده

سط سطوح . دروندادهای دریافت شده تو[13] رسدمختلف به مغز می

شده و دهی و یکپارچهمختلف مغز، مخچه و کورتکس مغزی سازمان

شود. نهایتاً باعث موفقیت این منجر به بروندادهای مناسب می

توان بر پایه بنیان نظری می نیشود. بنابراآموزان در درس امال میدانش

یین پذیری مغز تبهای زیربنایی شکلها را براساس مکانیسماین یافته

کند که اگر مناطق یان میپذیری مغز انسان ب. فرضیه شکل[12] دکر

طور مناسب و مکرر تحریک کمتر فعال درگیر دراختالل یادگیری به

شود یابد و این تغییرها، به دلیل تغییراتی که فرض میمی رییشود، تغ

. [12] خواهند ماند داریاند، پاها ایجاد کردهدر ساختار نورون

های علمی در رابطه با شکل پذیری ها و بررسیدیگرپژوهشعبارتبه

دهد که ماده خاکستری مغز و نخاع شوکی توانایی مغزی نشان می

. پیوندهای عصبی [10] ضخیم شدن و یا کوچک شدن را دارد

دگرگونی  و ریییا ضعیف شوند. تغ یتواندتغییریافته، از نوساخته، قومی
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 1931 بهار ،1 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

. برای گرددراد میهای افدر ساختار فیزیکی مغز سبب تغییر در توانایی

آن در کارکردهای  راتییمثال هر زمان که فعالیتی یادگرفته شود، تغ

گرفته های عصبی جدید شکلشود. گذرگاهذهنی نیز معکوس می

دستوراتی را درباره چگونگی انجام هر مرحله از آن فعالیت جدید به مغز 

 راموشیطور متقابل هر زمان هم فعالیت جدیدی به فکند، بهارسال می

های عصبی که گردد. گذرگاهسپرده شودتغییراتی در مغز ایجاد می

شود. می یافته یا از هم گسستهزمانی به حافظه پیوند داشت کاهش

تغییرات ایجادشده در مغز یا سبب پرورش و پیشرفت توانایی  نیبنابرا

گردد )براثر یادگیری فعالیت جدید(، یا مانند فراموشی یک فعالیت می

شود. مغز این آمادگی را دارد که از طریق ب تضعیف آن میموج

 .[11] های حاصل از محیط یادگیری تغییر یابدتحریک

 

 ، حافظه معکوسنویسی و حافظه کل، حافظ مستقیمبرای مهارت دست آزمونبا کنترل پیش نتایج تحلیل کوواریانس: 9جدول 

 

 اوزرتسکی و حافظه در گروه آزمایش-های آزمون لینکنماتریس همبستگی متغیرهای مؤلفه: 4جدول 

 نویسیدست 
-نمره کل آزمون لینکن

 اوزرتسکی

هماهنگی عمومی 

 ایستا

هماهنگی عمومی 

 پویا

حافظه 

 معکوس

حافظه 

 مستقیم

حافظه 

 کل

       --- نویسیدست

-لینکننمره کل آزمون 

 اوزرتسکی
**123/6 ---      

     --- -204/6 003/6** هماهنگی عمومی ایستا

    --- 303/6 -311/6 223/6* هماهنگی عمومی پویا

   --- 213/6 163/6** -003/6 333/6** حافظه معکوس

  --- 436/6 -621/6 410/6 -400/6 260/6 حافظه مستقیم

 --- 113/6** 011/6** 343/6 023/6** -032/6** 001/6** حافظه کل

 Ss Df Ms f Sig 

      نویسیمهارت دست

 661/6 334/02 612/21 1 612/21 آزمونپیش

 661/6 324/01 203/21 4 333/164 گروه

   040/6 23 663/41 خطا

    20 644/111 جمع

      حافظه مستقیم

 661/6 104/12 032/0 1 032/0 آزمونپیش

 661/6 614/10 410/3 4 234/10 گروه

   213/6 23 020/42 خطا

    20 624/24 جمع

      حافظه معکوس

 661/6 243/21 163/32 1 163/32 آزمونپیش

 661/6 622/1 110/6 4 231/1 گروه

   001/6 23 431/43 خطا

    20 031/22 جمع

      حافظه کل

 661/6 103/31 003/11 1 003/11 آزمونپیش

 661/6 220/13 333/42 4 001/21 گروه

   341/1 23 012/04 خطا

    02  جمع

      اوزرتسکی-مجموع نمرات آزمون رشد حرکتی لینکن

 661/6 21/1622 64/302 1 22/112 آزمونپیش

 662/6 34/4 60/1 4 01/304 گروه

   232/6 23 431/43 خطا

    20 221/261 جمع

      هماهنگی عمومی ایستا

 661/6 40/242 30/012 1 02/201 آزمونپیش

 664/6 33/4 3 4 23/3 گروه

   232/6 23 363/41 خطا

    20 303/234 جمع

      هماهنگی عمومی پویا

 661/6 23/20 04/313 1 03/461 آزمونپیش

 661/6 61/12 60/43 4 03/030 گروه

   022/6 23 020/34 خطا



 

36 

 همکارانو  یغفور

 های حافظه و آزمون لینکننویسی برحسب مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون دست: 5جدول 

 ضریب رگرسیون انحراف معیار بتا t داریمعنی مدل

 036/1 133/1 --- 202/1 142/6 مقدار ثابت

 212/1 604/1 230/1 220/1 664/6 حافظه معکوس

 002/1 611/1 324/1 022/1 614/6 حافظه مستقیم

 -442/1 611/1 -036/1 -462/1 663/6 حافظه کل

 212/1 604/1 230/1 220/1 664/6 نمره آزمون رشد

 002/1 611/1 324/1 022/1 661/6 هماهنگی عمومی ایستا

 -442/1 611/1 -036/1 -462/1 664/6 هماهنگی عمومی پویا

206/6  =2R ،033/6  =R 

گیرینتیجه

توجه به اینکه یکی از مشکالت کودکان دارای اختالل نوشتاری ضعف با 

های حرکتی درشت و ظریف مربوط به نوشتن و ضعف در در مهارت

این مشکالت منجر به فقر حرکتی و انجام  [10] حافظه فعال است

این گروه از افراد خواهد شد. ناشیانه اعمال حرکتی و تحصیلی در 

های عملکرد مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرک

. از جمله عوامل محیطی مؤثر در تبحر [13] محیطی تحریک شود

های پویا برای کسب تجربیات حرکتی، ایجاد فرصت یادگیری و محیط

ویژه دوران کودکی است. فعالیت های حساس رشدی، بهحرکتی در دوره

د در رشد و تکامل جوانب مهم حرکتی کودک تأثیر داشته توانبدنی می

توان گفت که فعالیت ورزشی و بازی کردن بنابراین می [46] باشد

ای توانایی شناختی و حرکتی را تحت تأثیر قرار داده مالحظهطورقابلبه

 .[41] تواند باعث بهبود تبحر حرکتی وحافظه فعال شودو می

 زاریسپاسگ

یان از اداره آموزش و پرورش کل تهران و مرکز اختالالت یادگیری پادر 

به دلیل همکاری در انجام این مطالعه نهایت تشکر را دارم. کد اخالقی 
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