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Abstract  
Objective: The purpose of the present study is to 

investigate the effect of motor-perceptual training 

on attention in children with visual impairment. 
Method: A single-case study was conducted on 3 

children with the mean age of 5.5 ± 2.1 and visual 

impairment (VI) of 70/20 and 200/20. The 

participants were selected through convenience 

sampling and matched in terms of demographic 

features. Language Development Scale, Guzel 

motor-perceptual Scale, Stanford Binet Scale and 

Conner�s Neuropsychological Questionnaire were 

used to collect the data. Multiple baseline design is 

used. After the baseline situation was set, motor-

perceptual training was performed about 8 weeks 

for the participants. Results: Analysis of data 

demonstrate that perceptual˚ motor training had a 

significant effect on attention (Percentage of non- 

overlapping data = 87.5 and overlapping data = 

12.5). Conclusion: Therefore, it can be concluded 

that motor-perceptual training can be an appropriate 

training method for improving attention in children 

with visual impairment. 
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 قدمهم

 بينايي مشکالت از وسيعي گسترة ،بينايي اختالل

 هاون،) شود مي شامل را مطلق( نابينايي تا بينايي )کم

 جهاني سازمان در توجه مورد مسائل از يکي و (2772

 حدود ها، برآورد ترين تازه پاية بر باشد. مي بهداشت

 بينايي نقص به مبتال جهان در نفر ميليون 285

 242 و نابينا ها آن نفر ميليون 32 حدود که هستند

 جهاني، بهداشت )سازمان هستند بينا کم ميليون

 عصب بد کارکرد از است عبارت بينايي نقص (.2712

 فرد بهنجار ديدن از مانع که بينايي يا چشم

 از بينايي نقص به مبتال فرد .(1385 شود)کاکاوند، مي

 حس يعني انسان در حس پرکاربردترين و اولين

 اطالعات ديگر، هايحس اگرچه .است محروم يي،بينا

 است بينايي حس اين اما نمايند، مي فراهم ارزشي با

 محيط دربارة را اطالعات ترين جزيي و ترين مطمئن که

 نزديک و دهد مي قرار فرد اختيار در سرعت به اطراف

 خود به را انسان مغز هايپردازش سوم يک به

 لپور، و لسند واس، )فورتين، دهدمي اختصاص

 کسب در بينايي که معتقدند محققان اکثر .(2770

 اين دارد. بنيادي نقش  آن پردازش و محيطي اطالعات

 حرکت اندازه، شفافيت، رنگ، نظير هايي ويژگي، حس

 دهد، مي قرار فرد اختيار در مشاهده از بعد بالفاصله را

 کنند مي عمل انتخابي صورت به حواس ساير اما

 (.1383 )احمدپناه،

 بينايي نقص به مبتال افراد در حس اين وجود عدم

 رشد جمله از رشدي مراحل در تأخير به منجر

 شودمي شناختي و عاطفي، اجتماعي، حرکتي،

 نقص به مبتال کودکان والدين (.1302 )شريفي،

 آنها از حد از بيش آسيب، از ترس خاطر به بينايي

 عدم دليل به کودکان اين نتيجه در کنند. مي مراقبت

 خود همساالن به نسبت رشد دوران در تجارب کسب

 مراحل در تجربه (.1327 وارن، دارند) اساسي ضعفي

 نقش شناختي رشد مرحله ويژه به رشد دوران مختلف

 بدون را شناختي رشد مسير که ودکانيک .دارد بسزايي

 و ايجاد نظر از کنند،مي سپري گوناگون اربتج

 پنج تا سه بين ذهني بيرهايتد و راهبردها گسترش

 دليل به و هستند عقب خود همساالن ديگر از سال

 و ادراکي هاي مهارت به شناختي تحول وابستگي

 نقص به مبتال کودک شناختي هاي ساخت حرکتي،

 شناختي تحول نتيجه در و نگرفته شکل کامالً بينايي

 تريپايين ردة در او طبيعي همگنان به نسبت کودک

 هاي مؤلفه از معموالً (.1302 شريفي، ) يردگمي قرار

 استفاده انسان مغز هاي کارکرد ارزيابي جهت شناختي

 در شناختي هاي مؤلفه مهمترين از يکي شود. مي

 دارينگه براي کودکان توانايي است. توجه ،کودکان

 طور به سالگي 4/2 تا 4 بين انتخابي توجه و توجه

 .يابدمي افزايش چشمگيري

 در مؤثر عوامل ترين پيچيده و ترين مهم از توجه

 از يکي ديگر، عبارت به .است يادگيري و آموزش

 موجب که کودکان ميان در مشکالت ترين فراوان

 توجه فقدان گردد، مي مدرسه در آنان کارايي کاهش

 فرايند توجه (.1321 يارمحمديان، و )عابدي است

 ردرگي مغز متعدد نواحي آن در که است اي پيچيده

 عمليات سري يک به توجه ،ديگر عبارت به ؛شوند مي

 هدف، بر تمرکز شامل که شود مي گفته پيچيده ذهني

 طوالني، زمان در بودن زنگ به گوش و داشتن نگه

 يک از تمرکز تغيير و محرک هايويژگي رمزگرداني

 توجه .(2772 سيدمن، ) باشد مي ديگر هدف به هدف

 زيادي اهميت فتارير و ذهني شناختي، عملکرد براي

 يادگيري بر هم کوچک هايتوجهي کم حتي زيرا دارد،

 يکي معلمان (.1321 محمديان، يار ) گذارند مي تأثير

 بينايي نقص به مبتال کودکان مشکالت ترينفراوان از

 )شهيم، اند کرده گزارش قراري، بي و پرتي حواس را

1321). 

 به توانمي که است مؤلفه چندين داراي توجه

 توجه توجه، جايي جابه پايدار، توجه انتخابي، توجه

 تمامي .کرد اشاره توجه فراخناي و شده تقسيم

 حسي يکپارچگي نيازمند باال کارايي جهت ها مؤلفه

 باشند.مي کودکان در ...(و المسه شنوايي، بينايي،)

-مي موثر توجه افزايش يا کاهش در زيادي عوامل
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 با توجه در مؤثر واملع از (1284) مورگان .باشند

 محرک: هايويژگي) خارجي کنندة تعيين عوامل عنوان

 (زمينه و طرح رنگ، محرک، نوع تکرار، حرکت، شدت،

 کننده:توجه هايويژگي) داخلي کنندة تعيين عوامل و

 بينايي،حس خصوص به حسي گيرندة کيفيت

-مي نام (تجارب ويژه به و هانياز آمادگي، کنجکاوي،
 توجه بر مؤثر عوامل روي که عاملي هر پس .برد

 طور به کودکان(، اين در بينايي )نقص باشد تأثيرگذار

 مؤثر توجه عملکرد افزايش يا کاهش در غيرمستقيم

  .(2778 )اشميت، است

 افراد، دقت بر اثرگذار هايفعاليت از يکي

 پولتن، )کويدجکر، است حرکتي - ادراکي هاي فعاليت

 .(2711 همکاران، و يکب اوديجنز، ماکسول،

 و افراد توجه ميزان بر حرکتي -ادراکي هاي قابليت

 که تکاليفي اجراي طول در شان عملکردي خطاهاي

 .(2712 )افشاري، گذارندمي تأثير دارند توجه به نياز

 محرک، شناسايي طريق از حرکتي -ادراکي هايفرايند

 گيري،تصميم حواس، يکپارچگي اطالعات، پردازش

 حرکت اجراي فرمان، صدور ريزي،برنامه پاسخ، ابانتخ

 شناسايي در .گيرندمي انجام بازخورد دريافت و

 ( وغيره عمق درک ، ،شنوايي بينايي) حواس ،محرک

 فرايند در قدم اولين بنابراين، دارند. بسزايي نقش

 است. محيطي اطالعات دريافت حرکتي، -ادراکي

 انتقال مغز به رانآو اعصاب طريق از اطالعات که زماني

 نهايت در و شودمي پردازش سپس و دريافت يابد، مي

 اطالعات که هنگامي گيرد.مي شکل حسي يکپارچگي

 حسي نظر از گذشته به مربوط اطالعات و فعلي

 اعصاب و گيردمي شکل حرکت انتخاب شوند، يکپارچه

 آغاز از پس دهند.مي حرکت دستور عضالت به وابران

 و شودمي داده مجري به اطالعات بازخورد حرکت،

 سازد.مي پذير امکان را حرکت فرايند، کامل کنترل

 حواس از حاصل اطالعات طريق از بازخورد، اين

 عمقي حس و المسه شنوايي، بينايي، شود.مي تسهيل

 کنند.مي ايفا بازخوردي فرايند در را مهمي نقش

 ي،حرکت -ادراکي فرايند که رسد مي نظر به بنابراين

 ، وسي يي )چانگ، دهد مي قرار تأثير تحت را توجه

2711.) 

 هاي تجربه تأثير زمينه در زيادي تحقيقات تاکنون

 خاص هاينياز داراي کودکان روي بر حرکتي ـ ادراکي

 اند داده نشان زمينه اين در مطالعات .است شده انجام

 و توجه بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات دوره يک که

 )افشاري، 1اتيسم کودکان رياضي و کتيحر هايمهارت

 هماهنگي و ظريف درشت، حرکتي عملکرد (،2712

 بهنيا، و )دهقان فعال بيش کودکان در فوقاني اندام

 هماهنگي بهبود ،(1382 صفرخاني، پيشيارهو اميري،

 شيخ، )سلمان، 2رشدي هماهنگي اختالل کودکان در

 گذارتأثير (1388 آقاپور، و عامري عرب نراقي، سيف

 بينايي آسيب داراي کودکان با رابطه در .است

 )جتر، تعادل بررسي به که شده انجام زيادي تحقيقات

 )انگل، هماهنگي (،2712 بيتنر، هازو کلسا، داگنيل،

 )هاون، ظريف و درشت حرکتي هاي مهارت (،2778

 حرکتي ـ ديداري کنترل و (2778 هارتمن، ويشرو

 مربوط ها آن (2778 ،کيهان و توران اتشوان، و )اکي

 حرکتي ـ ادراکي هاي تمرين تأثير زمينه در .شود مي

 محدودي تحقيقات بينايي نقص داراي کودکان روي بر

 که تحقيقي به توان مي جمله آن از .است شده انجام

 کودکان اجتماعي رشد و حرکتي ـ ادراکي عملکرد

 نمود اشاره کرده، بررسي را بينايي نقص داراي

 اثر زمينة در اما (. 1225 وارمر، و بسر ،)اسلونهوک

 کودکان توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي تمرينات

 محقق مطالعات اساس بر بينايي نقص به مبتال

 کودکان در که جايي آن از است. نشده انجام تحقيقي

 در و حرکتي رشد در تأخير بينايي نقص به مبتال

 که درس مي نظر به دارد، وجود شناختي رشد نهايت

 اين رشد براي حرکتي ـ ادراکي هاي مهارت تجربة

 حاضر، تحقيق از هدف لذا .باشد سودمند کودکان

 بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات دوره يک اثر بررسي

 بينايي نقص به مبتال سال 0-4 کودکان توجه عملکرد

 پاسخي يافتن دنبال به محقق و بوده اصفهان شهر در

 ـ ادراکي هاي مهارت جربهت آيا که است سؤال اين براي
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 به مبتال سال 0 تا 4 کودکان توجه عملکرد بر حرکتي

  دارد. تأثير بينايي نقص

 روش

 3چندگانه پايه خط طرح و نوع از پژوهش روش

 کودکان کلية حاضر پژوهش در آماري جامعة .است

 شهر بهزيستي اداره نظارت تحت بينايي نقص به مبتال

 شده نام ثبت 1322 اول نيمسال در که ندبود اصفهان

 نقص به مبتال پسر و دختر کودک17 نخست .بودند

 سني دامنة و 277/27و 07/27 بينايي حدت با بينايي

 هدفمند و دردسترس صورت به سال هفت تا چهار

 سن، نظر از کودکان مطالعه، اين در .شدند انتخاب

 و حرکتي رشد هوشي، بهرة حرکتي، -ادراکي رشد

 از کانرز روانشناختي عصب هاي سمقيا خرده جسمي،

 مانند ديگر اختالالت نداشتن و توجه عملکرد جمله

 هماهنگي اختالل اتيسم، فعالي، بيش ـ توجه نقص

 قادر که کودکاني ميان از نهايت در .شدند همگن رشد

 به ) پژوهش اين تمريني جلسات در منظم شرکت به

 جلسات در تست انجام جهت حضور و ماه دو مدت

 از (دختر 1 و پسر 2) کودک سه تنها بودند، تگي(هف

 بينايي نقص دامنة شدند. انتخاب توکل نابينايي مرکز

 به .بود شده ثبت پزشکي هاي پرونده در کودکان

 بهرة لحاظ از کننده شرکت سه هر سازي يکسان منظور

 همگني براي ،4بينه -استنفورد هوش تست از هوشي

 حرکتي -دراکيا مقياس از حرکتي -ادراکي رشد

 فرامرزي زباني رشد مقياس از زباني رشد براي و 5گزل

 آموزشي جلسات در کودکان سپس .شد استفاده

 روانشناختي عصب مقياس از آخر در و کردند شرکت

 از قبل .شد استفاده توجه عملکرد سنجش براي 2کانرز

 طرح در کودکان شرکت نامه رضايت طرح، شروع

 گرديد. لتکمي والدين توسط پژوهشي

 زباني رشد ارزيابي جهت :زباني رشد مقياس .1

 شد. استفاده فرامرزي زباني رشد مقياس از کودکان

 توسط اصفهان شهر در 1382 سال در مقياس اين

 سني بنديطبقه داراي و شد هنجاريابي فرامرزي

 است ماده 172 داراي مقياس اين طورکلي، به است.

 8 تا 4 ماهگي، 4 تا تولد سني، دامنة 17 در که

 تا 18 ماهگي، 18 تا 12 ماهگي، 12 تا 8 ماهگي،

 5 تا 4 سالگي، 4 تا 3 سالگي، 3 تا 2 ماهگي،24

 شده تنظيم سالگي 8 تا 2 و سالگي 2 تا 5 سالگي،

 توزيع و گرفته انجام سني بندي طبقه به توجه با است.

 و زباني سن برآورد امکان سني، هايدامنه در هاماده

 اجراي با مقياس روايي دارد. وجود کودکان يزبان بهرة

 دامنة که کودکاني از نفري 52 نمونة يک روي بر آن

 روش از استفاده با بود، سالگي 8 تا تولد از آنان سني

 يا دروني هماهنگي روش با و /.82 کرونباخ آلفاي

 آمد بدست /.04آزمون روايي دروني همساني،

 و فرامرزي و1382 پور، ملک و افروز )فرامرزي،
  (.1388 پور، ملک

 منظور به :گزل حركتي -ادراكي رشد مقياس . 2

 از حرکتي -ادراکي رشد نظر از کودکان همتاسازي

 آرنولد توسط مقياس اين شد. استفاده گزل مقياس

 شده يابي هنجار و تهيه 1247 تا 1237 دهة در گزل

 که دارد آيتم دويست مقياس اين کلي بطور .است

 و احدي) است سالگي شش تا تولد از آن سني گسترة

 شيوة به توانمي مقياس اين با (.1307 ، جمالي بني

 مورد روزانه زندگي در را کودک تحول ،اي شده ميزان

 نوعي عمدتاً مقياس اين .داد قرار ارزيابي و مشاهده

 مشاهدة طريق از ها داده .باشدمي مشاهده وسيلة

 تکميل آيد، مي دستب مادر از که اطالعاتي با و کودک

 را سالگي 2 تا تولد سني گسترة مقياس اين .گردد مي

 روايي و اعتبار از آزمون اين .دهد مي قرار پوشش تحت

 ،(1227 ) 0پاسامانيک و نابالک .است برخوردار خوبي

 از نقل) کنندمي گزارش 25/7 را آزمون اين اعتبار

 يک روي بر آزمون اين اجراي با  (.1202 ، آناستازي

 شهر در ذهني توان کم کودکان از نفري 31 نمونة

 02/7 واينلند آزمون با آن همبستگي ضريب اصفهان،

 .آمد بدست 88/7 ويندرز حرکتي رشد مقياس با و

 فرامرزي،) کنندمي گزارش 83/7 را آن کرونباخ آلفاي

 .( 1382 پور، ملک و افروز
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 براي مقياس اين :بينه ـ استنفورد آزمون فرم .3

 شناسايي براي و فرانسه در 1275 سال در بار ولينا

 آزمون .شد تدوين ذهني توان کم و ديرآموز کودکان

 و بينه آلفرد هوشي آزمون مبناي بر بينه ˚ استنفورد

 آزمون .شد ساخته 1275 سال در 8سيمون تئودور

 "سن تعريف" اصل دو مبناي بر سيمون ˚ بينه هوشي
 اين .گرديد تدوين "يذهن کلي هاي توانايي مفهوم" و

 افراد تا سال دو سن از افراد هوش سنجش براي آزمون

 استنفورد آزمون محتواي .است شده تدوين بزرگسال

 .است غيرکالمي و کالمي سوال نوع دو شامل بينه ˚

 مفهوم بار نخستين براي 1212 سال در 2ترمن

 عقلي سن = هوشهبر) فرمول براساس را هوشبهر

 که آزمون اين .کرد مطرح (177× يزمان سن بر تقسيم

 در يکبار ناميد، بينه ˚ استفورد آزمون را آن ترمن

 آن فرم جديدترين و 1227 در ديگر بار ،1230 سال

 گنجي،) يافت انتشار و شد نظر تجديد 1282 سال در

 -ردستنفوا سمقيا در (.1321 ، شريفي پاشا و1382

 مينةز در نيدرو انسـتج هـب دـتأکي اـب راـعتبا ،بينه

 شاخص رـه ايرـب و 28/7 اـت 25/7 از کل هوشبهر

 نموآز دهخر ده هر ايبر و 22/7 تا 27/7از پنجگانه

 تاـمطالع ،وهعال به .ستا متغير 82/7 تا 84/7از

 فرـمع نموزآزاـب -نموآز و انمونگرآز ينـب راـعتبا

 ارــيز ،تــسا نوــمآز نــيا تاـثب و انسـتج

 هــب .ندــيباشــم 05/7 از االترــب يرداــمق اميــتم

 ساــمقي راــعتبا ةــحيط در ،رــيگد تيراــعب

 دو روش از دهتفاــسا اــب ،هــبين -ردتنفوــسا

 - پيرمنـسا لوـفرم با تصحيح و دنرــهکــنيم

 کل سمقيا اتنمر ايرـب راـعتبا ريبـض اون،رـب

 مجموعه و 22/7 يـکالم و 25/7 غيرکالمي ،28/7

 ارد،مو نـيا هـک تـسا 21/7 هدـش هـالصخ يهانموآز

 االترـب اردمو .ميباشد بمطلو تثبا ةهندد ننشا گيهم

 روان بمطلو يژگيو فمعر ر،عتباا حيطه در 27/7 از

 ستا قفو نموآز نيدرو تجانس حيطة در سنجي

 (.1322 شکرزاده، و کامکاري لو، امين )شيري

 آزمون اين :كانرز شناختي روان عصب آزمون .4

 ارزيابي منظور به 2774 سال در کانرز توسط

 توجه، عملکرد ازجمله شناختي روان عصب هاي مهارت

 -حسي هاي فعاليت يادگيري، و حافظه عملکرد

 پردازش و شناختي پردازش اجرايي، کارکرد حرکتي،

 تا نشده مشاهده) طيف درچهار فضايي ـ بينايي

 سال 0-12و سال 4-0 سني سطح دو در و (تشديد

 اين (1380) همکاران و عابدي .است گرديده تنظيم

 هنجاريابي و ترجمه اصفهان شهر در را پرسشنامه

 تا 05/7 از اي دامنه با دروني پايايي ضرايب .اند کرده

 فاصله هفته هشت با بازآزمايي پايايي ضريب و 27/7

 عابدي و جديدي .است شده گزارش 27/7 تا 27/7

 و کرده ارزيابي ناسبم را ابزار اين سازه روايي (1327)

 گزارش 02/7 کرونباخ، روش به را ابزار اين پايايي

 .اند کرده

 هاداده گردآوري روش

 پژوهش .است 17آزمودني تک نوع از پژوهش اين

 11آزمودني تک آزمايش را آن گاهي که آزمودني تک

 پژوهشي اند،ناميده 12زماني هايسري هايآزمايش يا

 تعداد روي بر هفشرد تحقيق بر مشتمل که است

 به يا انفرادي صورت به که است افراد از محدودي

 از آن در و شودمي گرفته درنظر واحد گروه يک عنوان

 طرح و است شده استفاده چندگانه پاية خط طرح

 Bو اول( موقعيت) A آزمايشي موقعيت دو شامل

 ،خط A موقعيت کلي طور به باشد.مي دوم( )موقعيت

 اجرا درماني مداخله يک دوم تموقعي در .است پايه

-مي قرار ارزيابي مورد وابسته متغير سپس و شودمي
 هدف رفتار ،(کنترل موقعيت) پايه خط موقعيت .گيرد

 .کندمي گيرياندازه درماني روش هر اجراي از قبل را

 آزمون مداخله، آغاز از پيش پژوهش اين در بنابراين

 مقياس و گزل حرکتي -ادارکي مقياس بينه، هوش

 مورد هفته 3 طي مربي و والدين توسط زباني رشد

 سه هر طرح، اين اول مرحلة در .گرفت قرار بررسي

 .برد مي سر به پايه خط موقعيت در کننده شرکت

 سوم و دوم اول، ةکنند شرکت براي پايه خط موقعيت
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 هر .انجاميد طول به هفته هفتو پنج سه، ترتيب به

 خرده) کانرز آزمون در هفته در بار يک کننده شرکت

 ،دوم مرحلة در .کرد مي شرکت (نظر مورد  مقياس

 3 هفته هر) هفته سه مدت به اول کنندة شرکت

 دو و کرد مي شرکت تمريني جلسات در (جلسه

 سر به پايه خط موقعيت در ديگر کنندة شرکت

 نظر در کنترل گروه عنوان به وسيله بدين تا بردند مي

 اين ضمن پژوهش، اين سوم مرحلة در .شوند گرفته

 پيدا ادامه اول کنندة شرکت تمرين جلسات که

 هم دوم کنندة شرکت براي تمرين جلسات کرد، مي

 نفر تمرينات سوم هفتة از دوم کنندةشرکت شد) اجرا

 در کند(.مي شروع را خود تمريني جلسات اول،

 به کنترل موقعيت در هنوز سوم کنندة شرکت که حالي

 در نهايتاً .کرد نمي دريافت اي مداخله و برد مي سر

 در کننده شرکت سه هر پژوهش، اين چهارم مرحلة

 از سوم کنندةشرکت کردند) شرکت تمرين جلسات

 را خود تمريني جلسات دوم، نفر تمرينات پنجم هفتة

 به هفته هشت مدت به تمريني برنامه کند(.مي شروع

  (.1382 سازمند،) شد اجرا انفرادي صورت

 مطابق کنندگان شرکت خروج که است ذکر به زمال

 صورت پلکاني طور به پژوهش، به ها آن ورود با

-روان عصب مقياس)پيگيري آزمون سه .پذيرفت
 آخرين از پس ،بار يک هفته دو هر (کانرز شناختي

 انجام کنندگان شرکت از يک هر براي تمرين، جلسة

 نکنندگا شرکت تمام براي پژوهش اجراي محيط .شد

 در مربي يک با انفرادي طور به کودک هر .بود يکسان

 روز سه) هفته 8 مدت به ها صبح سربسته، سالن يک

 و کودکان ساير از جدا (روز در مرتبه يک هفته، در

 تحت توکل، نابينايي مرکز آموزشي ساعات در مربيان

 27 حدود جلسه هر زمان مدت .گرفت مي قرار آموزش

 ضبط دوربين يک توسط جلسات اکثر و بود دقيقه

 قرار استفاده مورد بعدي هاي تحليل براي و شدمي

 آشنايي از پس تمرينات اجراي براي .گرفتمي

 مبتال کودکان عالئم و ها ويژگي با مربيان و پژوهشگر

 تمرينات کننده بازگو که تمريني برنامة بينايي، نقص به

 اکيادر تمرينات برنامة .شد انجام بود، حرکتي -ادراکي

 هاي مهارت تقويت و رشد کتاب مبناي بر حرکتي و

 شرايط گرفتن نظر در )با کودکان در حرکتي -ادراکي

 سازمند،) شد طراحي بينايي( نقص به مبتال کودکان

 -ادراکي تمرينات از که تحقيقاتي پيشينة و (1382

 کمک امر اين در را ما بودند، کرده استفاده حرکتي

 احمدي ،1388 شيخ، و انسلم ،1382 دهقان،) نمود

 تکرارها، تعداد که صورت اين به (.1382 شاهي، و

 جلسة از مربي، حمايت ميزان تکليف، سختي شدت،

 ميزان و توانايي با متناسب تحقيق انتهاي تا اول

 اهداف و تمرينات .شدمي تنطيم ها آزمودني پيشرقت

 پژوهش، اين در .است شده بيان 1 جدول در ها آن

 با 13ديداري تحليل از ها داده تحليل و هتجزي براي

 هاي داده درصد ،15ثبات ،14روند هاي شاخص

 استفاده 10همپوش هاي داده درصد و 12غيرهمپوش

 (. 2717 گاست،) شد

 كنندگان شركت وسيله به شده اجرا تمريني برنامة - 1 جدول

 تمرينات هدف هفته

 اشکال و مهره کردن نخ ،(ها دکمه)ارهست پازل، عمق، و طول بينايي ادراک بينايي ادراک اول

 توپ استخر چيدني، آجر پازل، ها، تفاوت و ها شباهت ها، جهت با آشنايي فضايي ادراک دوم

 هندسي اشکال لمسي شناخت هندسي، اشکال شناخت شکل ادراک سوم

 شعر داستان، شنيداري، تشخيص و تميز هاي قوطي شنوايي ادراک چهارم

 توپ تعادل، هاي الستيک تعادل، هاي تخته توازن، و تعادل هاي نردبان تعادلي، مسيرهاي نتواز و تعادل پنجم

 فيزيوبال

 المسه هاي جعبه لمسي، کاتالوگ چشايي، و بويايي تشخيص هاي قوطي لمسي -جنبشي ادراک ششم

 آگاهي تن کاتالوگ ها اندام نقش و آگاهي تن هفتم

 اعمال پا، و چشم دست، و چشم هماهنگي هشتم

 ظريف حرکتي

 با زدن دريبل مخصوص، سوزن با اشکال کردن نخ جعبه، در سکه انداختن ها، دکمه مجموعه

 اشکال جداسازي توپ،
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 ها يافته

 پايه، خط جلسات در مکرر هايگيري اندازه خام نمرات

 .است آمده 4 و 3 ،2 هاي جدول در پيگيري و مداخله

 به ها داده نمودار در 4 و 3 ،2 ها جدول اين هاي يافته

 در ها، داده نمودار ديداري تحليل براي :است زير قرار

 خط موقعيت هاي داده ميانة از استفاده با اول مرحلة

 x محور با موازي هاي داده ميانه خط مداخله، و پايه

 معيار از استفاده با) 18ثبات محفظه يک و شد کشيده

 87 اگر .گرفت قرار ميانه خط روي درصدي( 87-27

 27 ثبات) محفظه درون يا زير ها داده نقاط از درصد

 گيرد،گفته قرار ميانه( مقدار از ترپايين يا باالتر درصد

 براي آن از پس .هستند ثبات داراي ها داده که شود مي

 استفاده 12کردننيم دو روش از ها، داده روند بررسي

 دو به موقعيت هر هاي داده ،کردن نيم دو روش درشد)

 خط ثبات محفظه و شود( مي تقسيم مساوي قسمت

 از پس .شد رسم درصدي 27-87 معيار اساس بر روند

 ها، آن ثبات محفظه و روند خط و ميانه خط رسم

 هاي شاخص ،()ميانگين توصيفي آمار هاي شاخص

 تغيير)موقعيتيبين و موقعيتي درون ديداري تحليل

 درصد غيرهمپوش: هاي داده درصد و روند و سطح

 همپوشي غير درصد دهندة نشان غيرهمپوش هاي دهدا

 (است مداخله و پايه خط آزمايشي موقعيت دو نقاط

 را هايي داده نقاط تعداد که صورت اين به ،شد محاسبه

 دارد، قرار A تغييرات دامنة از بيرون B موقعيت در که

 ميزان .شود مي ضرب 177 در و گردد مي محاسبه

 تغيير به آزمودني، تک پژوهش در آزمايشي کنترل

 درصد و ديگر موقعيت به موقعيت يک از سطح

 که معني اين به .دارد بستگي غيرهمپوش هاي داده

 طي در وابسته متغير مقادير در اندک تغييرات

 موقعيت در متغير داده مسير يک از بعد که اي مداخله

 در اندک تغييرات به نسبت دارد، قرار پايه خط

 وجود پايه خط هاي داده مسير رد ثبات که اي مداخله

 .دهد مي نشان کمتري آزمايشي کنترل است، داشته

 دو بين غيرهمپوش هاي داده درصد هرچه همچنين،

 همپوش هاي داده درصد يا) باالتر مجاور موقعيت

 را مداخله توان مي بيشتري اطمينان با باشد، (تر پايين

 تيموقعي درون ديداري تحليل نتايج .دانست بخش اثر

 اول آزمودني هاي داده نمودار براي را موقعيتي بين و

 .است شده آورده ديداري تحليل فرم طبق

 يک شماره آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -2 جدول

 مداخله
 آزمودني

 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 3پايه) خط

 2/1 2/1 2 2 � 2/2 4/2 3/2 4/2 4/2 2/2 0/2 2/2 0/2 ز-الف

POD: ./12/5 PND: ./87/5 
 

 
 

 يک آزمودني روند خط (راست سمت) 2 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 1 شكل
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 ميانگين ،2و 1 هاي شکل و 2جدول نمرات به توجه با

 پايه خط در 22/2 از اول آزمودني توجه عملکرد نمرات

 اعداد خالصه ساسا بر است. رسيده مداخله در 3/2 به

 هاي داده درصد که گفت توانمي 2جدول در شده ارائه

 برابر يک شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش

 5/12 همپوش هاي داده درصد ميزان و درصد 5/80 با

 درصد و همپوش غير هاي داده درصد با .است درصد

 تنها که داد نشان توانمي شده اعالم همپوش هاي داده

 همپوشاني مداخله و پايه خط در هاداده از 5/12

 .دارند
 

 دو آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -3 جدول

 مداخله
 آزمودني

 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 3پايه) خط

 2 2 � 2/2 3/2 4/2 5/2 4/2 5/2 5/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 ک-الف

POD: ./12/5 PND: ./87/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دو آزمودني روند خط (راست سمت) 4 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 3 شكل

 ميانگين ،4 و 3 هاي شکل و 3جدول نمرات به توجه با

 به پايه خط در 28/2 آزمودني توجه عملکرد نمرات

 اعداد خالصه اساس بر است رسيده مداخله در 43/2

 درصد که گفت توانمي 3 جدول در شده ارائه

 شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش هاي داده

 همپوش هاي داده ميزان و درصد 5/80 با برابر دو

 و غيرهمپوش هاي داده درصد با .است درصد5/12

 داد نشان توانمي شده اعالم همپوش هاي داده درصد

 مداخله و پايه خط در هاداده از درصد 5/12 تنها که

 .دارند نيهمپوشا
 

  سه آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -4 جدول
 مداخله

 آزمودني
 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 7پايه) خط

 2/1 0/1 0/1 8/1 2 2/1 2/2 4/2 5/2 2/2 0/2 8/2 8/2 8/2 0/2 8/2 0/2 0/2 ک-الف

POD: ./12/5 PND: ./78/5 
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 سه آزمودني روند خط (راست سمت ) 3 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 3 لشك

 

 ميانگين ،2و 5 هاي شکل و 4 جدول نمرات به توجه با

 خط در 05/2 از سوم آزمودني توجه عملکرد نمرات

 خالصه اساس بر است. رسيده مداخله در 22/2 به پايه

 درصد که گفت توانمي 4 جدول در شده ارائه اعداد

 شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش هاي داده

 5/12 همپوش هاي داده درصد و 5/80 با برابر سه

 هاي داده درصد و غيرهمپوش هاي داده درصد با .است

 5/12 تنها که داد نشان توانمي شده اعالم همپوش

 همپوشاني مداخله و پايه خط در هاداده از درصد

 و باالتر غيرهمپوش هاي داده درصد ميزان هرچه .دارند

 تمرينات تأثير باشد، کمتر همپوش هاي داده درصد

 .است بيشتر توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي

 گيري نتيجه و بحث

 تمرينات دوره يک اثر بررسي ،حاضر مطالعة از هدف

 به مبتال کودکان توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي

 سه هر هايداده نمودار .است بوده بينايي نقص

 در نزولي روندي آموزش، دريافت از پس زمودنيآ

 توجه عملکرد بهبود کاهش يعني پژوهش هدف جهت

 3 در اول آزمودني ،1 شکل اساس بر .دهدمي نشان را

 توجه عملکرد در ثابت تقريباً روندي پايه خط نقطه

 نمرات در تغييراتي ،آموزش شروع با .است داده نشان

 ايجاد (روند تغيير و سطح تغيير شاخص طبق) مداخله

 که يافته تغيير نزولي به صعودي از نمرات روند و شد

 بوده توجه عملکرد بر تمرينات اثربخشي دهندةنشان

 شده، داده نشان 2 جدول در که گونه همان .است

 در 3/2 به پايه خط در 22/2 از توجه نمرات ميانگين

 در توجه عملکرد بهبود دهندة نشان که رسيده مداخله

 هاي داده شاخص همچنين .است نظر مورد ودنيآزم

 همپوشي درصد 12 /5 که دهدمي نشان همپوش غير

 با مداخله و دارد وجود مداخله و پايه خط نقاط بين

 مورد در .است بوده مؤثر اطمينان درصد 5/80

 0 طي که دهدمي نشان پايه خط نمرات دوم، آزمودني

 (3 شکل) هداشت ثابت روندي هاداده پايه، خط جلسه

 سطح در تغييري مداخله، آغاز از پس که ايگونه به

 به و (سطح تغيير شاخص طبق) شده ايجاد نمرات

 در 43/2 به پايه خط در 28/2 از نمرات طورکلي

 درصد 5/12 هاداده همپوشي درصد و رسيده مداخله

 روندي پايه خط در نيز سوم، آزمودني در .است بوده

 ميانگين (.5 شکل) شوديم ديده هاداده در ثابت

 مداخله در 22/2 به پايه خط در 05/2 از توجه نمرات

 شاخص طبق .است قبول قابل تغييري که رسيده

 توانمي اطمينان درصد 5/80 با همپوش غير هاي داده

 .است بوده مؤثر مداخله گفت

 که داد نشان حاضر پژوهش هاييافته بنابراين،

 کودکان توجه کردعمل بر حرکتي -ادراکي تمرينات

 مطالعات هرچند .باشد مي مؤثر بينايي نقص به مبتال

 وجود توجه عملکرد بر تمرين تأثير با رابطه در زيادي

 طور به مطالعات اين تمرکز اما (2773 کمرون، ) دارد

 ،هندي اش، بتي، ترزا، ،ليو ) عادي افراد روي بر عمده

 يا و (2717 دژنز، و المبرگ ،2774 اريکسون، ،2717
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 )افشاري، اتيسم ازجمله اختالالت ساير داراي افرادي

 و ميرزايي ،سازمند )ساداتي، داون نشانگان (،2712

 فعاليبيش /توجه نارسايي اختالل (،1380 کريملو،

 اختالل و (1327 اهرمي، عابدي، پور،ملک )شوشتري،

 کاظمي، )عابدي، تکانشگري /فعالي بيش -توجه نقص

 اين نتايج است. بوده (1327 زه،منگلشنيو شوشتري

 عادي افراد روي بر گذشته تحقيقات با همسو پژوهش

 زيادي حد تا موضوع اين و باشد مي اختالالت ساير و

 ويژه  به تمرين اثرات مورد در فعلي هاي نظريه

 عصب سطوح بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات

 کند. مي تأييد را عصبي رشد و شناختي روان

 که معتقدند (1203) لوريا و (1222) دراينهل و پياژه

 هايتوانايي رشد براي حرکتي و ادراکي عملکردهاي

 نظرية در لوريا دارند. اهميت باال مراتب در شناختي

 است: گرفته نظر در مغز براي رشدي مرحلة پنج خود،

 رشد شامل و شده آغاز زندگي اول سال در اول مرحلة

 اي شبکه ساز عالف دستگاه مثل مغز ساقة ساختارهاي

 شامل زندگي دوم سال در دوم مرحلة است.

 بينايي، ادراک )براي اوليه حسي نواحي سازي فعال

 )براي اوليه حرکتي نواحي و اي( المسه و شنوايي

 سوم مرحلة باشد. مي درشت( حرکتي هاي فعاليت

 مغز ثانويه ارتباطي مناطق در بعدي تک رشد شامل

 که چهارم مرحلة در .است دبستان از پيش سنين در

 آغاز دبستان دوم يا اول پاية به کودک ورود سن در

 شود.مي فعال ايآهيانه لوب ناحيه سومين گردد، مي

 را سري پس و گيجگاهي اي،آهيانه لوب که ناحيه اين

 داد درون کانال سه هماهنگي در کندمي متصل هم به

 رشد براي ويژه به مرحله اين است. درگير عمده حسي

 مرحلة در دارد. اهميت پيچيده ذهني هاي توانايي

 و نوجواني تا سالگي هشت سن از مغزي نواحي پنجم،

 لوريا نظرية شوند. مي فعاليت مناسب آن، از فراتر

 رشد براي چندحسي يکپارچگي که کندمي بيني پيش

 براي محيط با تعامل و است الزم شناختي هايمهارت

 اين لوريا ايدة ربردکا است. ضروري يکپارچگي اين

 تأخير به را شناختي رشد الزم، تجربه فقدان که است

 لوريا، و 1222 اينهلدر، و )پياژه انداخت خواهد

1202.)  

 فعاليت بين ارتباط توانند مي مختلفي هاي مکانيسم

 اين از برخي دهند. توضيح را شناختي رشد و بدني

 چند هر دارند. فيزيولوژيکي ماهيت ها مکانيسم

 فعاليت ثيرأت چگونگي دقيق فيزيولوژيکي هاي مکانيسم

 )شايان، اند نشده مشخص هنوز توجه عملکرد بر بدني

 است مطرح زمينه اين در فرضياتي اما (،1323

 مثال عنوان به .(1323 وشايان، 2778 )پالگمن،

 درگير 27هاينوروتروفين تنظيم به منجر بدني فعاليت

 حال در مغز رونينو تمايز نوروني، حيات حفظ در

 در سيناپسي دستگاه و دندريتي هايشاخه و توسعه

 اي واژه نوروتروفين (.2778 پالگمن، شود)مي مغز

 شود مي داده اختصاص ها نورون ساختمان به که است

 که اند کرده ثابت خوبي به متعدد هاي پژوهش و

 بسزايي نقش سيناپسي، پذيري شکل در ها نوروتروفين

 عامل به توان مي ميان اين از و کنندمي ايفا

 -اي)تپ کرد اشاره 21مغز از شده مشتق نوروتروفيکي

 شيافزا (2774 با،يارانس س،يولويگ رج، ا،يبيارانس

 يبدن تيفعال اثر در خون نينوروتروف سطوح ياحتمال

 در آن شيافزا دهندة انعکاس ياديز حدود تا توانديم

 شيافزا نيب قاتيتحق از يبرخ در .باشد يمغز ينواح

 يکارکردها بهبود و مغز از شده مشتق يکينوروتروف

-نشان نيا که داشته وجود مثبت يهمبستگ ي،شناخت
 شده مشتق يکينوروتروف ياحتمال سميمکان اثر دهندة

 ،گريد عبارت به .است يشناخت يکارکردها بر مغز از

 به ،يبدن تيفعال اثر در يشناخت يکارکردها بهبود

 مغز از شده مشتق يکينوروتروف نايب شيافزا واسطه

 توانديم گريد عامل (.2711 )گومز، دهديم رخ

 خون انيجر شيافزا باشد. يمغز خون انيجر شيافزا

 مختلف يهاقسمت به شتريب يرسان ژنياکس به منجر

 از يناش يمغز خون انيجر شيافزا شود.يم مغز

 جهت را يبيشتر سوخت است ممکن يحرکت ناتيتمر

 يمتابوليک ديزا مواد و کرده تأمين يعصب يعملکردها

 قيطر نيا از و ببرد بين از را ينواح نيا در موجود
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 شود توجه جمله از يشناخت يکارکردها بهبود باعث

 از گريد يکي (.1323 باقرزاده، و يشهباز ،يسارل)

 شيافزا به توانيم را يشناخت کارکرد بهبود ليدال

 يها سلول جاديا به که داد نسبت رشد يفاکتورها

 کمک يناپسيس يريپذ شکل جيترو و ديجد يعصب

 را يعصب رشد يفاکتورها سطح يبدن تيفعال کنند. يم

 از يتعداد رشد و بقا از امر نيا که دهد يم شيافزا

 (.2774 )ادوارد، کنديم تيحما ينورون يها سلول

 مناطقي جمله از ي،ا شبکه سازفعال دستگاه همچنين

 اين دارد. بسزايي نقش توجه عملکرد در که است

 را مغز و داشته قرار مغز پايين قسمت در دستگاه

 در دستگاه اين دارد.مي نگه دريافت، آماده و هوشيار

 و يسازمانده ريزي، برنامه بازداري، پايدار، توجه کنترل

 هاي عقده مطالعات دارد. نقش رفتار بندي بخش

 ارادي و عضالني هاي حرکت که دهد مي نشان اي قاعده

 شوند دستگاه اين عملکرد بهبود سبب توانند مي

 (.1321 پور، تقي و دهقاني،کريمي)

 يريادگي -يرشد تياهم ها سميمکان از گريد يا دسته

 شناخت و ادراک رشد که است معتقد کپارت دارند.

 اينکه براي ديگر بياني به است، حرکتي پايگاه داراي

 به را خود شناختي و ذهني کامل عملکرد کودک

 دارد نياز معيني حرکتي هاي تعميم به ،آورد  دست

 ارتباطي و حسي بافت نوع دو به هب .(1321 درتاج،)

-آموخته حاصل ارتباطي بافت کند.مي اشاره مغز در
 -حسي تجربيات ةنتيج در که است کودک هاي

 از آيند.مي وجود به زندگي اول سال دو در حرکتي

 هايبافت به نسبت اطيارتب هايبافت افزايش ،او نظر

 بهتر ذهني رشد نهايت در و بيشتر تجربة نشانة ،حسي

 کميت و مقدار که کندمي توصيه دليل همين به ،است

 زندگي نخست هايسال در حرکتي -حسي تجارب

 در و يارتباط هايبافت رشد موجب تواندمي کودک

 يکي پياژه (.1328 ،ينامن) گردد شناختي رشد نتيجه

 او نظر از و باشدمي شناختي ديدگاه اصلي طرفداران از

 طور به او گذارند.مي ثيرأت يکديگر بر محيط و فرد

 و حرکتي -ادراکي حرکتي، -حسي ةمرحل سه کلي

 معتقد او گيرد.مي نظر در فرد هر براي را شناختي

 سر پشت را حرکتي -حسي ةلمرح کودک که است

 حرکتي ـ ادراکي مرحله سوي به تدريج به و گذارد مي

 دو هر .(1382 هاموند، توم،يانش) کند مي پيشرفت

 کودک ارتقاي و پيشرفت اساس و پايه ،مذکور ةمرحل

  هستند. شناختي سطح به

 ياختشن روان تيماه ها سميمکان از گريد يادسته

 هاي برنامه ةتوسع که اند داده نشان تحقيقات دارند.

 و خودپنداره تکامل و رشد موجب حرکتي -ادراکي

 در کودک که همين .شودمي کودک در بدني تصور

 در بيشتر تالش يبرا شود، موفق فعاليت يک انجام

 در نتيجه در شد. خواهد برانگيخته تکاليف ايرس

 خواهد و آيديم پديد نفس به اعتماد حس کودک

 به و برساند انجام به را دشوارتري کارهاي تا کوشيد

 .(1382 ،ينير) درسي خواهد شناختي يادگيري سطح

 يبدن تيفعال که معتقدند کرديرو نيا طرفداران

 به اعتماد شيافزا و اضطراب کاهش قيطر از تواند يم

 ميرمستقيغ صورت به يتيخودکفا و ،يسربلند نفس،

 فر،يجن و نيبنجام) بگذارد ريثأت يشناخت عملکرد بر

 (.2712 اموند،يد و 2773

 هم يشناخت روان عصب يها سميمکان تينها در

 و يحرکت تيفعال نيب ارتباط کنندة هيتوج توانند يم

 کارکرد ينوع توجه باشند. يشناخت يکارکردها

 ها تکانه کنترل و يبازدار شامل که است يشناخت

 توجه کنترل رفتار، کنترل ،يبازدار از منظور شود. يم

 باشد. يم ساساتاح کنترل و متمرکز( اي ي)انتخاب

 رايز ،است يکودک دوران در يارزشمند شاخص ،توجه

 کمک کودک به و دهد يم شيافزا را کودک يريادگي

 به کند، شرکت يگروه يها يباز در تا کند يم

 منتظر ها يباز در و دهد گوش گرانيد هاي حرف

 معلم پانصد يرو بر مطالعه کي در بماند. نوبتش

 و معلمان درصد نود ن،يوالد از نفر هشتصد و مدرسه

 ،داشتند اعتقاد نيوالد از درصد شش و هشتاد

 ادي بهتر هستند، تر فعال يجسم نظر از که يکودکان

 بردت،) کنند يم رفتار بهتر کالس در و رنديگيم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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 رابطة که دهندمي نشان مطالعات (.2775 ر،يتکيو

 دارد وجود توجه بهبود و يبدن تيفعال بين يمثبت

 يبدن تيفعال (.1321 پور، تقي و يميکر دهقاني،)

 بخشد بهبود کودک در را لهئمس حل تيقابل تواند يم

 يياجرا يکارکردها تيتقو موجب خود امر نيا که

 و توجه که است يمهارت يياجرا يکارکردها شود. يم

 ،يزير برنامه مثل يشناخت يکارکردها گريد

 هحافظ پاسخ، يبازدار ،يريگ ميتصم ،يسازمانده

 کپارچهي را اطالعات پردازش و توجه ييجا جابه ،يکار

 تنها نه که است يعامل يياجرا يکارکردها سازد. يم

 يبرا بلکه کودک يبعد يليتحص يها تيموفق يبرا

 مستقل صورت به کودک ةروزمر يها تيفعال انجام

 خانواده( بدون منزل از رونيب ييها مکان به رفتن )مثالً

 نيا ،نيبنابرا (.2775 ر،يتکيو بردت،) است يضرور

 قيطر از بتواند يبدن تيفعال که دارد وجود احتمال

 به باشد. رگذاريثأت توجه بر يياجرا يکارکردها تيتقو

 يبدن تيفعال ،دهند يم نشان اتقيتحق که يا گونه

 يشناخت روان يکارکردها تيتقو قيطر از تواند يم

 صورت به (يتيخودکفا و يسربلند نفس، به )اعتماد

 توجه تينها در و يياجرا يکارکرها بر زين ميمستقريغ

 (.2712 اموند،يد) بگذارد اثر تمرکز و

 -ادراکي تمرينات ،گذشته اتيتحقق به توجه با

 يکارکردها و عصبي سيستم عملکرد ،حرکتي

 ايجاد عصبي، پذيري شکل تسهيل طريق از را شناختي

 اختالالت کاهش ،سيناپسي جديد ساختارهاي

 (،2711 گومز، و 2717 سيلو و برگ)الم شناختي

 برگ، هال، امز،يليو ن،ي)مار رفتاري اختالالت کاهش

 با بصري ادراک بردن باال ،(2773 بومن، و منس

 ن،يمکب )نورتون، کارآمد ديداري هاي سيگنال افزايش

 شوتز، و ريلميو راس، س،يپورتا و 2711 چن، و انگر

 ل،سي)او شناختي و عصبي سالمت بهبود و (2778

 و 2775 گوننس، و انگيبگر ز،يکياس تگن،يکا توگن،

 عملکرد بهبود ،(2717 جازبک، و ازورا رک،يا کنجا،يول

 زاگرودنک، و يتامپراسک فرن،ي)اود اطالعات پردازش

 عصبي هاي دهنده انتقال يياکار افزايش ،(2778

 عملکرد بازيابي (،2772 زنگ، ژنگ، تانگ، )النگ،

 ،(2778 ، زاگرودنک و يتامپراسک فرن،ي)اود رفتاري

 هيجان تنظيم و (2778 )پالگمن، عصبي سازگاري

 توانند مي و بخشندمي بهبود (1288 سادوک، و )کاپلن

 ارتقا را عصبي رشد و شناختي روان عصب کارآيي

 ـ ادراکي تمرينات گفت توان مي خاص طور به و دهند

 دهند مي افزايش را توجه عملکرد و توانايي ي،حرکت

 که رسد يم نظر به نيبنابرا (.2712 ،ي)افشار

 و افراد توجه ميزان بر ها تيفعال نيا از ييمند بهره

 که تکاليفي اجراي طول در شان عملکرد خطاهاي

 و يي ))چانگ، باشد تأثيرگذار است، توجه نيازمند

 و محيط سازي يغن اب ديشا اساس اين بر (.2712 ،يس

 حرکتي، و ادراکي يها تيفعال براي مناسب بسترسازي

 مبتال درکودکان توجه عملکرد بهبود و رشد به بتوان

 نمود. کمک بينايي نقص به

 يحرکت -يادراک ناتيتمر ريثأت از حاضر قيتحق جينتا

 بينايي نقص به مبتال کودکان توجه عملکرد بهبود بر

 حجم با اينمونه از پژوهش اين در کند.يم تيحما

 بعدي مطالعات انجام بنابراين ،است شده استفاده کم

 قطعي نتايج به رسيدن براي بيشتر نمونه حجم با

 تا شودمي پيشنهاد همچنين بود. خواهد کننده ککم

 هايکارکرد ساير بر حرکتي -ادراکي تمرينات ثيرأت

 شود. بررسي نيز اجرايي يکارکردها جمله از شناختي

 قدرداني و تشكر

 در ها سختي وجود با که والدينشان و عزيز کودکان از 

 گردد.مي تشکر داشتند، شرکت حاضر پژوهش

 شهر توکل نابينايي مرکز مسئولين از همچنين

 معنويي هاي حمايت از آيد. مي عمل به تشکر اصفهان

 علوم دانشکدة محترم استادان دريغ بي ايه راهنمايي و

 صميمانه اصفهان دانشگاه يتيترب علوم و ورزشي

 گردد. مي سپاسگزاري

 ها يادداشت
1) Autism 

2) Developmental Coordination Disorder(DCD) 

3) ( MBA)Multiple baseline design 

4) Stanford - Binet 

5) Scale perceptual - motor Guzel 
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6) Conner�s parent rating scale 

7) Pasamanick $ Knoblogh 

8) T. Simon 

9) Terman  

10) Single-subject 

11) Single-subject experiment 

12) Time-series experiment 

13) Visual analysis 

14) Trending  

15) Stability  

16) Percentage of non- overlapping data. (PND) 
17) Percentage of overlapping data. (POD)  

18) Stability envelope 

19) Split- middle  

20) neurotrophin 

21) BDNF  

 عمناب
 يبراهن يمحمدنق ةترجم .ييآزما روان (.1202.)ان ،يآناستاز

 تهران. دانشگاه انتشارات (.تهران:1321)

 ) رشد روانشناسي (. 1307 ) .کوهش ، جمالي بني و .،سنح احدي،

 و پچا انتشارات تهران: کودک(. روانشناسي در نياديب مفاهيم

 بنياد. نشر

 از کودکان تحول فرايند و بينايي آسيب (.1383) .محمد ،احمدپناه

 طهيح در پژوهش .مروري ةمطالع يک :سالگي دوازده تا تولد

 .32-3 ،1383/ 1-4 ش ،4 سال ،11-14 يياستثنا کودکان

 يبرا يبدن يها تيفعال (.1382) اليسون. ،هاموند و ،بيلي. انشيتوم,

 ،ياصالنخان .محمدرضا ةترجم) کودکان رفتار و يريادگي يارتقا

 شهيد دانشگاه انتشارات :تهران (.يرافع .يمهد و يباغ .چ .ز

 .بهشتي

 و هوش هايآزمون کاربرد و هانظريه (.1321) .حسن ،پاشاشريفي

 .سخن انتشارات :تهران .شخصيت

 بر حرکتي منتخب ةبرنام ثيرأت ميزان بررسي (.1321) فريبرز. ،درتاج

 آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و حرکتي -ادراکي نمنديتوا

  .52-32 ،(2)1 مدرسه، شناسي روان ةمجل .دوم ةپاي ديرآموز

 صفر و م.،يابراه اره،يشيپ ،.نسرين ،اميري ،فاطمه. ،بهنيا .،فائزه ،دهقان

 ˚ ادراکي تمرينات از استفاده تأثير بررسي (.1382) م.يمر ،يخان
 به مبتال ساله هشت تا پنج کودکان يرفتار اختالالت بر حرکتي

 سال ،شناختي علوم هاي تازه .فعالي بيش-توجه کمبود اختالل

 .22-82 ،3 ش ،12

 (.1321) .يعباسعل پور، يتق و نرگس.، ،يميکر .،يمصطف ،يدهقان

 زانيم بر موزون( ک)يتمير يحرکت يهايباز ياثربخش

 عصب يريگادي يهايناتوان داراي کودکان يياجرا يکارکردها

 ،يريادگي يناتوان مجله دبستان. از شيپ يتحول يروانشناخت

2(1.) 

 ملو،يکر و ،هوشنگ. ،ييرزايم ،.يعل نيحس ،سازمند ،.آزاده ،يسادات

 فرايند بر درشت يحرکت تيفعال ريثأت يبررس (.1380)مسعود.

 سال ،يشتوانبخ .داون نشانگان به مبتال پسر آموزان دانش توجه

 .3 ش ،17

 ريتأث (.1323).اله فضل باقرزاده، و ،.يمهد ،يشهباز ،.هيعاف ،يسارل

 و يداريد توجه بر منتخب - يحرکت يادراک ناتيتمر دوره کي

 ،يفعال شيب با همراه توجه کمبود به مبتال کودکان يداريشن

 .27-40 ،1323 بهار ،15 ش ،يحرکت رفتار

 و الهه.، ،يعامر عرب .مريم ،ينراق فسي ،.محمود ،شيخ ،.زهرا ،سلمان

 يحرکت ˚ يادراک يها نيتمر ريتأث (.1388) .يمهد ديس آقاپور،

 يهماهنگ اختالل با موزانآ دانش يحرکت يها تيقابل بهبود بر

 حرکتي يادگيري و رشد نشريه .تهران شهر ييابتدا دورة يرشد

 .23-40 (،2)1 .1388 زييپا ،تهران دانشگاه

 و يشناخت يعملکردها ،يورزش تيفعال (.1323) .ضلابوالف ،انيشا

 شماره ،جهرم دانشگاه يورزش علوم و يبدن تيترب .ها نينوتروف

3، 5-1. 

 :تهران .نايناب کودکان آموزش و يروانشناس (.1302) .پرويز ،شريفي

 .خالق گفتمان انتشارات

 (.1322) .هرهش شکرزاده، و .زيامبک کامکار، .،هيرضم لو، نيام يريش

 و بينه - ردستانفوا -انتهر يماآز شهو نوين ةنسخ نهمزما ييروا

 انناتو نکادکو در نکادکو کسلرو هوشي سمقيا دوم ةنسخ

 .21 -57 (،0)13 ،يياستثنا تيترب و ميتعل ي.گيرديا

 از گروهي در اجتماعي مهارت بررسي (.1381) .مايس ،ميشه

 علوم و يسروانشنا ةمجل .معلمان نظر از نابينا آموزان دانش

  .132 -121 (،1)32 .1381 تابستان و بهار .يتيترب

 .هيراض ،ياهرم .،احمد ،يعابد مختار.، ،پور ملک ،مژگان. ،يشوشتر

 يها يباز بر يمبتن زودهنگام مداخالت ياثربخش (.1327)

 بيش-توجه نقص اختالل به مبتال کودکان توجه ميزان بر يتوجه

  .20-10 (,3)3 ي،نبالي يشناس روان .يتکانشگر/يفعال

 منزه، يگلشن و مژگان.، ،يشوشتر فرشته.، ،يکاظم .،احمد ،يعابد

 ميزان بر ايروبيک حرکات آموزش اثربخشي (.1321) فرشته.

 /توجه نارسايي اختالل با آموزان دانش شنيداري و ديداري توجه

 ،يياستثنا کودکان يشناس روان ةفصلنام .اصفهان شهر فعالي بيش

 .0 ش ،2سال

 هنگام به مداخالت أثيرت (.1388) م. پور، ملک و س. فرامرزي،

 کودکان حرکتي رشد بر محور -خانواده آموزشي و شناختي روان

 (.1)2 توانبخشي، داون. نشانگان به مبتال

 مداخالت تأثير (.1382) م. پور، ملک و غ. روز،اف س.، فرامرزي،

 تحول و رشد بر محور خانواده آموزشي و شناختي روان هنگام به

 ،روانشناختي و تربيتي پژوهشهاي داون. نشانگان با فرزندان يزبان

8(2.) 

 .استثنايي کودکان آموزش و شناسي روان (.1385) .عليرضا ،کاکاوند

 .روان :تهران

 تأثير(.1327) .حبيب فرد،هاديان حسين.، زارع، ليالالسادات.، ،کريمي

 نارسايي اختالل رايدا کودکان انتخابي توجه بر درماني موسيقي

 .44-33 ،32 ش ،يياستثنا کودکان ةمجل فعالي. بيش و توجه

 نظري مباني)سنجيانرو (.1382) .مهرداد ،ثابت و .حمزه ،گنجي

 .ساواالن اتشارات :تهران .(رواني هايآزمون

  ن ي ول ل ع م  ي ت س يز ه ب و  وزش آم در ذرا گ  ير ي س (.1328) .رضا محمد ،نامني

 .کشور يستيبهز سازمان انتشارات :تهران . ي يا ن ي ب

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/177/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c
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 ي:بررس يافتراق کرديرو کودکان و يينايناب (.1223) .ديويد ،وارن

 زيپرو ةترجم .نايناب کودکان و نوزادان در يروان تحول يهاندفراي

 .نور آواي :تهران (.1327) يشاه محمدرضا ،يدرآمد يفيشر

 (.1321) .احمد ان،يارمحمدي معصومه، زيجردي، پيروز احمد، عابدي،

 ناتواني با آموزان دانش رياضي عملکرد بر توجه آموزش اثربخشي
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