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  نسیم تندرستیفصلنامه 
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

 6تا  1، صفحات 1395بهار ، 4، شماره 4دوره 

  
 دانش شناختی عملکرد بر حرکتیـ  ادراکی هاي مهارت آموزش تاثیر

  یادگیري اختالل سوم پایه دختر آموزان
  
  2، دکتر مجید پاکدامن*1ملیحه اسماعیل پور

  
  15/10/1394  تاریخ پذیرش:  18/8/1394  تاریخ وصول:       

  چکیده
 و شده ممانعت زدن دست از که است خطرناك و پیچیده چنان آن کنند، می رشد آن در کودکان امروزه که محیطی :هدف و زمینه

 که را تجاربی از بسیاري شوند. می بازداشته گذارد، می آنان اختیار در را ادراکی اطالعات و حرکت از زیادي مقدار که هایی موقعیت از
 هـاي  مهـارت  آمـوزش  پژوهش حاضر با هدف تـاثیر . دهند می دست از باشند داشته خود حرکتی هاي توانایی رشد براي بایست می

   یادگیري طراحی و اجرا شد. اختالل داراي سوم پایه دختر آموزان دانش شناختی عملکرد بر حرکتی–ادراکی
 ابتـدایی  سوم پایه دانش آموز دختر 30طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی و با گروه کنترل بود. نمونه آماري تعداد  :بررسی روش
گیري غیرتصادفی از مدارس سطح شهر قاین انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و اختالل یادگیري به روش نمونه داراي

از  حرکتـی  –ادراکـی  هاي مهارت ارزیابی برايکردند.  افتیالزم را در يهاآموزشماه  1ت کنترل منتسب شدند. این کودکان به مد
شـده   اسـتفاده  خرده مقیاس تنظیم تصـاویر وکسـلر   از شناختی عملکرد گیري اندازه براي و اوزرتسکی –لینکلن حرکتی رشد مقیاس
  است.

 سـوم  پایـه  دختر آموزان دانش شناختی عملکرد بهبودي باعث حرکتی – ادراکی هاي مهارت آموزش که داد نشان نتایجیافته ها : 
  . شود می یادگیري اختالل داراي

 اجتمـاعی  ارتباطات در نامطلوب تاثیر که مسایلی از بسیاري شناختی، رشد و حرکتی – ادراکی هاي مهارت تقویت با نتیجه گیري :
  .رود می بین از گردد، می حاصل دیگران رفتار فهمی کج نتیجه در

   شناختی، اختالل یادگیري. حرکتی، عملکرد – ادراکی هاي مهارت واژگان کلیدي:
  

  

  1مقدمه
 سـنگ  کـه  بوده فرد هر زندگی مقدماتی ي مرحله کودکی دوران
 در خـاص  توجه دهد می تشکیل را زندگی بعدي دوران اولیه بناي
 و اخالقـی  ذهنـی، روانـی، عـاطفی،   جسمانی،  لحاظ از دوران این
 آن جـایی  از باشـد  سالم جامعه یک تشکیل ضامن تواند می غیره
 پیشـرفت  هـاي  زمـان  کـودکی  اواسط و اوایل طفولیت، دوران که

 حرکتـی  اولیه تجارب هستند حرکتی – ادراکی هاي فعالیت سریع
 اي ویـژه  اهمیـت  از حرکتـی  – ادراکـی  رشـد  منظـور  بـه  کودك

  .)1برخورداراست(

                                                
کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد   . 1

   ، قاینات، ایران.قاینات
  :Saeidehizadi@yahoo.com Email ول)ؤ(نویسنده مس*

دکتري تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد     .2
  ، قاینات، ایران.قاینات

   
 

 هـاي  سال در باید فرد ادراکی، هاي توانایی رشد در تسهیل براي
 حسی تحریکات با رویارویی امکانات بیشترین از خود زندگی اولیه
 هـاي  مهـارت  رشـد  باشـد.  برخـوردار  متنـوع  حرکتی ي تجربه و

 طـور  بـه  کودکـان  از بسـیاري  در اسـت  ممکن حرکتی -ادراکی 
 در کـارکرد  ي بهینـه  سـطوح  به نیز بسیاري اما شود انجام طبیعی
 اختاللـی  گونـه  هر اولیه سنین در چنان چه دارند نیاز ها حوزه این
 در جـدي  اثـرات  است ممکن گیرد قرار بازپروري و شناسایی مورد
  )2(گذارند باقی افراد حرکتی کارایی
 تـا  تکنولـوژي، کودکـان   پیشـرفت  و زندگی سبک تغییر با امروزه
آن  از .انـد  شـده  محـروم  تحـرك  پـر  هاي بازي انجام از حدودي
 فعالیـت  کـه  دارند تأکید وتربیت تعلیم متخصصان اغلب که جایی
 بـه  توجـه  بـا  است، بنابر ایـن  اثرگذار ادراکی هاي توانایی بر بدنی
 در بیشـتر  چـه  هـر  که جاست به جدید نسل زندگی ي شیوه تغییر
 ادراکـی  هـاي  توانـایی  بـر  هـا  فعالیـت  گونـه  این اثرات ي زمینه

 غنـی  در صـحیح  ریـزي  برنامـه  با تا آید عمل به تحقیق کودکان
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 بهبـود  را آنهـا  تکـاملی  رونـد  کودکـان مـان   فراغت اوقات کردن
  .)4بخشیم(

تنیـدة   هـم  در و سـریع  تغییـرات  با همراه امروز پیچیدة جوامع در
 بـه  اجتمـاعی  و هیجـانی  هـاي  زمـان، ظرفیـت   بستر در فرهنگی
 گـروه  افـراد در  آمـد  کـار  و انطباقی کارکرد براي مهمی ملزومات
 و لوچــه بــرگ، گــرین. اســت شــده تبــدیل مختلــف ســنی هــاي
 و هیجـانی  هاي مهارت گذشته در چه اگر معتقدند،) 5200(1ریگز

 و درآمـوزش  ضـروري  مؤلفـه ي  یک عنوان به ندرت به اجتماعی
 مهـارت  و دانـش  عنـوان  بـه  اکنـون  امـا  شـد،  می لحاظ پرورش
 مـی  قلمـداد  یادگیرنـدگان  و یادگیري آموزش ي گنجینه اساسی،

  .)3شود(
 عامـل  یک تأثیر تحت وابسته، متغیر عنوان به تحصیلی، پیشرفت 

 آن واقعیـت . دارنـد  تـأثیر  آن روي بر متعددي عوامل بلکه نیست،
 بـا  و انـد  شـده  تنیـده  با هـم  چنان متغیرها و عوامل این که است

 بـه  یـک  هـر  سـهم  و نقش تعیین که دارند متقابل کنش یکدیگر
 دهنـد  مـی  نشان تحقیقات این وجود با. است پذیر امکان دشواري

 شناختی ماهیت با فردي و آموزشی عوامل عوامل، این بین در که
  ).  4(دارند تحصیلی بر پیشرفت را تاثیر بیشترین اجتماعی و

 بـا ) 1388(عشـایري  و نراقـی  سـیف  نـوري،  توسط اي در مطالعه
 هـاي  مهـارت  بهبـود  بـر  حسـی  یکپارچگی مداخله تاثیر " عنوان
 بـا  کودکـان  انگشـتی  ظریف هاي مهارت و دستی درشت حرکتی

 نشـان  پـژوهش  هـاي  یافته. شد انجام " ساله 12 تا 8 مغزي فلج
 میـانگین  افـزایش  سـبب  حسـی  یکپارچگی برنامه مداخله که داد

 برنامـه  مداخلـه  چنین هم و است شده دستی درشت هاي مهارت
 هـاي  مهـارت  امتیـازات  میانگین افزایش سبب حسی، یکپارچگی

  .)5است( شده انگشتی ظریف
 عنـوان  با پژوهشی در) 1389(احمدي و پور ملک شورکی، کارگر 
 بـر  ظریـف،  حرکتـی  هـاي  مهـارت  آمـوزش  اثربخشی بررسی "

 یـادگیري  اخـتالالت  داراي کودکـان  در ریاضـی  مفاهیم یادگیري
 دسـت  نتیجـه  ایـن  به "میبد شهرستان پنجم تا سوم پایه ریاضی
 و آزمـایش  گـروه  دو در آزمون پس نمرات میانگین بین که یافتند

 کــه معنـا  بـدین ) >05/0p(دارد وجــود داري معنـا  تفـاوت  کنتـرل 
 در ریاضی مفاهیم یادگیري بر ظریف حرکتی هاي مهارت آموزش
  .)6است( بوده موثر ریاضی اختالالت داراي کودکان

 و عـامري  عـرب  نراقـی،  سـیف  شـیخ،  سلمان، توسط اي مطالعه 
 بـر  حرکتـی  –ادراکـی  هـاي  تمرین تأثیر "عنوان با) 1387(آقاپور
 همـاهنگی  اخـتالل  بـا  آمـوزان  دانـش  حرکتی هاي قابلیت بهبود
 حاصـل  نتیجـه  این و شد انجام "تهران شهر ابتدایی دورة رشدي
 اخـتالل  بهبـود  سـبب  حرکتـی  – ادراکـی  هـاي  تمـرین  کـه  شد

  .)7شود( می کودکان رشدي هماهنگی

                                                
1- Greenberg,Lusche & Riggs 

 بـین  ي رابطه" عنوان با) 1979(ویلیامز و 2بلکا توسط اي مطالعه
 انجـام  "سـال  6 تـا  4 کودکان روي شناختی رشد و بصري ادراك
 بـه  که را تجربی اطالعات محققان پژوهش این ي نتیجه در. شد

 و شـناختی  رشـد  بـین  را معنـادار  و قـوي  ي رابطـه  وجود روشنی
 داد، مـی  نشـان  سـاله  5 تـا  4 کودکان در بصري –ادراکی توانایی
  .)8نمودند( فراهم
)، 1390؛ به نقل فرامرزي و همکاران، 2010(3هلس و بلوم مطالعه
 از غیرکالمـی  یـادگیري  اخـتالل  دچار کودکان وضعیت داد نشان
 از تـر  وخـیم  هیجـان  غیرکالمی عبارات فهم و بیان شناخت، نظر

 اخـتالل  بـدون  و کالمـی  یـادگیري  هـاي  اخـتالل  دچار کودکان
  .)9است( یادگیري
 هـاي  مهـارت  تقویـت  تـاثیر  بررسـی  حاضـر بـه   پژوهش بنابراین
 روان حـوزه نوظهـور   عنـوان  به شناختی رشد بر حرکتی - ادراکی
 سـوم  پایـه  یـادگیري  اختالل داراي آموزان دانش گروه در شناسی
  .است پرداخته ابتدایی

 هـاي  مهـارت  آمـوزش  فرضیه این پژوهش عبارت است از تـاثیر 
 پایـه  دختـر  آمـوزان  دانـش  شناختی عملکرد بر حرکتی – ادراکی
  یادگیري. اختالل سوم

  روش بررسی
 سـوم  يپایـه  دختـر  آمـوزان کلیه ي دانش پژوهش مورد يجامعه
مـدارس   حرکتـی  –اختالل در مهارت هاي ادراکی  داراي ابتدایی

مشغول به تحصیل  92-93سطح شهر قاین که در سال تحصیلی 
بوده اند، را تشکیل می دهند. از این جامعه نمونه اي مشـتمل بـر   

حرکتی به  –دانش آموز داراي اختالل در مهارت هاي ادراکی  30
 از پـس  کـه  صورت این روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. به

توسط آموزگاران بـه مرکـز    مذکور آموزاندانش معرفی و شناسایی
 اي آزمـون ارزیـابی مقـدماتی،   اختالل یادگیري، پژوهشگر با اجـر 

 بررسـی  مـورد  را اخـتالل  داراي ایـن  آموزاندانش انتخاب درستی
 صــورت بــه نفــر 30 تعــداد گــروه ایــن بــین از. داده اســت قــرار

 گـروه  دو بـه  کامال تصادفی روش به و شدند انتخاب غیرتصادفی
  .شدند منتسب کنترل آزمایش و

 -ادراکـی  هـاي  مهـارت  سنجش و ارزیـابی  براي پژوهش این در
 انـدازه  بـراي  و اوزرتسکی -لینکلن حرکتی رشد از مقیاس حرکتی
کودکـان   وکسـلر  غیرکالمـی  مقیـاس  از شـناختی  عملکرد گیري

  .شد استفاده(خرده مقیاس تنظیم تصاویر) 
از ایـن مقیـاس   : اوزرتسـکی  – لینکلن حرکتی رشد مقیاس -الف

در و تشــخیص دانــش آمــوزان داراي اخــتالل  غربــالگري جهــت
 ایـن  اصـالح شـدة   فرم. شد استفاده حرکتی -ادراکی مهارت هاي

 هـر  کـه  خرده آزمون اسـت  36زیر مقیاس و  شش شامل مقیاس
حرکتـی کودکـان    -ادراکـی  توانایی هـاي  مختلف جنبه هاي یک

                                                
2- Belka 
3- Bloom & Heath 
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 )1: شــامل مجموعـه  مـی کنــد. ایـن   سـاله ارزیـابی   5/5 - 5/14
 همـاهنگی  )3 پویا، عمومی هماهنگی )2 ایستا، عمومی هماهنگی
 – همزمـان  ارادي حرکت هـاي  )5 سرعت حرکت، )4 پویا، دستی

اســت. خــرده  نامتقــارن -ناهمزمــان ادراي حرکــات )6 متقــارن و
. مـی شـود   نمـره گـذاري   سـه،  تا صفر از مقیاس این آزمون هاي

 80/0 سـنی دختـران   گسـترة  تمـام  بـراي  آزمـون  پایـایی  ضریب
 است شده استانداردسازي ایران در مقیاس است. این شده گزارش

پـژوهش   در مقیاس این ایرانی و استانداردهاي فارسی نسخۀ از و
  .است شده استفاده متعدد هاي

  

  در پیش آزمون و پس آزمون اوزرتسکی - لینکلن حرکتی رشد پایایی مقیاس ):1(جدول 

  خرده آزمون  کرونباخ) همسانی درونی(آلفاي  هاتعداد آزمودنی  آزمون
  36 79/0  30  پیش آزمون
  36 82/0  30  پس آزمون

  
 وکسـلر  هـوش  مقیـاس : کودکـان  وکسلر غیرکالمی مقیاس -ب

 مقیاس این. است شده تهیه وکسلر توسط 1969 سال در کودکان
ــر کالمــی) و کالمــی بخــش دو داراي  ایــن در. اســت عملی(غی
 غیـر کالمـی   مقیـاس  از شـناختی  عملکـرد  ارزیابی براي پژوهش
 مـی  آزمـون  خرده 6 داراي مقیاس این. است شده استفاده وکسلر
تنظـیم   آزمـون  خـرده  از شـناختی  ارزیابی عملکـرد  براي که باشد

 بـه  1364 سال در شهیم را مقیاس این. است شده استفاده تصاویر
 در اسـتفاده  بـراي  و سـاله  13 تا 6 کودکان هوش سنجش منظور
 نفـري  1400 نمونه یک از استفاده با و انطباق ترجمه، شیراز شهر

    کرد. هنجاریابی
 میانـه ( 94/0 تـا  44/0 وکسـلر  کلـی  آزمـون  سنجی دوباره پایایی

 گـزارش ) 69/0 میانـه ( 98/0 تا 42/0 آن تنصیفی پایایی و) 73/0
 گفـت  تـوان  مـی  آمده دست به هاي داده با مطابق که است شده
 اسـت  برخـوردار  بـاالیی  اعتبـار  از نیـز  آن غیر کالمی مقیاس که

بـه دلیـل واریـانس     12(الزم به ذکر است در این پژوهش سـوال  
در پژوهش حاضـر نیـز ضـریب آلفـاي کرونبـاخ       صفر حذف شد).

و در پـس آزمـون    44/0مقیاس عملکرد شناختی در پیش آزمون، 
ین ابـزار در  به دست آمد که نشان دهنده ي پایایی مناسب ا 47/0

  این پژوهش می باشد.

  یافته ها
 هـاي  مهـارت  آمـوزش  تـاثیر  از است عبارت پژوهش این فرضیه
 پایـه  دختـر  آمـوزان  دانـش  شناختی عملکرد بر حرکتی – ادراکی
  .یادگیري اختالل سوم

 پیش آزمون نمرات میانگین مقایسه مستقل t نتایج جدول آزمون 
کنترل بیانگر این است که دو  و آزمایش گروه در شناختی عملکرد

  گروه در پیش آزمون با یکدیگر معادل یا همتا هستند.

  

  کنترل و آزمایش گروه در شناختی عملکرد پیش آزمون نمرات میانگین مقایسه مستقل tآزمون  نتایج ):2(جدول 

پایین ترین 
 حد

باالترین 
 حد

خطاي 
  تفاوت

تفاوت 
  میانگین

درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

t 
معنی 
 متغیر F داري

41/3 - 74/4 99/1  67/0  28 740/0 335/0 733/0 085/0 
عملکرد شناختی در پیش 

 آزمون

  
نتایج آزمون لـوین بـراي برابـري نمـرات پـس آزمـون عملکـرد        

کـه فـرض تجـانس     دهـد یمـ شناختی درج شده در جدول نشان 
) محقق گردیده اسـت. هـدف   P ،085/0=F =773/0( هاانسیوار

 - ادراکـی  هـاي  مهـارت  این تحقیق حاکی از آن بود که تقویـت 
 اخـتالل  داراي آمـوزان  دانـش  شـناختی  عملکرد بهبود بر حرکتی

  یادگیري تاثیر معنا دار دارد.  
  

  نتایج آزمون لوین براي برابري نمرات پس آزمون عملکرد شناختی ):3(جدول 

  آزمون لوین
  سطح معناداري  F متغیر

  773/0 085/0  عملکرد شناختی
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آزمون پـس از  همان گونه که نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس
عملکرد شناختی نشـان مـی    يآزمون در مؤلفهکنترل نمرات پیش

معنـی   >001/0pو  F=  64/23 آزمون با توجه بـه  دهد، اثر پیش

و  F=91/21 دار است. هم چنـین اثـر آمـوزش نیـز بـا توجـه بـه       
001/0p<   معنی دار است. یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنتـرل

  از نظر تاثیر آموزش معنی دار است. 
  

  عملکرد شناختی يآزمون در مؤلفهآزمون پس از کنترل نمرات پیشنتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس ):4(جدول 

 ETA  سطح معناداري F میانگین مجذورها درجه آزادي  منابع تغییرات
  643/0 >001/0  31/24  77/292  2  مدل اصالح شده
Intercept 1  32/223  54/18  001/0<  407/0  

  467/0  >001/0  64/23  07/284  1  همراه(نمرات پیش آزمون)متغیر 
  448/0  >001/0  91/21  87/263  1  کنترل) - اثرآموزش(آزمایش 
        04/12  27  خطا

          30  جمع کل اصالح شده
  

همان طوري که میانگین هاي تعدیل شـده عملکـرد شـناختی در    
دهد میانگین تعدیل شده گروه آزمایش تحلیل کواریانس نشان می

به طور معنی داري بیشتر از گروه کنترل بوده است که بـه معنـی   

 عملکـرد  بهبـود  بـر  حرکتـی  - ادراکـی  هـاي  مهارت تاثیر تقویت
  ري است.یادگی اختالل داراي آموزان دانش شناختی

  
  میانگین هاي تعدیل شده عملکرد شناختی در تحلیل کواریانس ):5(جدول شماره 

  میانگین تعدیل شده عملکرد شناختی در پس آزمون
  کنترل  آزمایش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
07/23  90/0  13/17  90/0  

 

  بحث و نتیجه گیري
 –آموزش مهارت هـاي ادراکـی    پژوهش حاضر اثر بخشی فرضیه
بر عملکرد شناختی دانش آموزان داراي اختالل یـادگیري   حرکتی

  بود. 
مستقل بیانگر ایـن اسـت کـه دو گـروه در پـیش       Tنتایج آزمون 

آزمون با یکدیگر معادل یا همتـا هسـتند. بـراي تحلیـل عملکـرد      
شناختی از تحلیل کواریانس استفاده شده اسـت. نتـایج نشـان داد    

) محقـق  p ،085/0=F=773/0هـا ( که فـرض تجـانس واریـانس   
ـ  گردیده است. مطابق نتایج تحلیل کوواریانس اثر پیش آزمـون،   اب

معنی دار است. هم چنین اثـر  ) p=001/0 و F=  64/23(به  توجه
) معنی دار اسـت.  p=001/0و  F=  91/21آموزش نیز با توجه به (

یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل از نظر تاثیر آموزش معنـی  
دار است. میانگین تعدیل شده گروه آزمایش به طـور معنـی داري   

ست که به معنی تاثیر تقویـت مهـارت   بیشتر از گروه کنترل بوده ا
بر بهبود عملکرد شـناختی دانـش آمـوزان     حرکتی -هاي ادراکی 

 داراي اختالل یادگیري است. 
 کهریزسـنگی،  قاسـمی  توسـط  اي مطالعه ها، یافته این با سو هم

 حرکـات  ي برنامـه  یک تأثیر "عنوان با )1391(حیدري و صادقی
 تـوان  کـم  کودکـان  حرکتـی  - ادراکـی  هـاي  توانایی بر ریتمیک

 پـژوهش،  ایـن  نتـایج  براسـاس . شـد  انجام " پذیر آموزش ذهنی
 ي برنامـه  از پـس  مداخلـه  گـروه  حرکتـی  - ادراکی هاي توانایی
 که این نتیجه. یافت بهبود کنترل گروه به نسبت ریتمیک حرکات

 توانـایی  تـوان  مـی  مناسـب  ریتمیک حرکات ي برنامه طراحی با
  .بخشید بهبود را ذهنی توان کم کودکان حرکتی - ادراکی هاي
 بـین  ي رابطـه  " عنوان با) 1979(ویلیامز و بلکا توسط اي مطالعه
 انجـام  " سـال  6 تا 4 کودکان روي شناختی رشد و بصري ادراك
 بـه  که را تجربی اطالعات محققان پژوهش این ي نتیجه در. شد

 و شـناختی  رشـد  بـین  را معنـادار  و قـوي  ي رابطـه  وجود روشنی
 داد، مـی  نشـان  سـاله  5 تا 4 کودکان در بصري – ادراکی توانایی
  .نمودند فراهم

 اختالالت داراي کودکان روي بر مطالعاتی انجام با ،)1991(فیشر 
 اطالعات پردازش در کودکان این که رسید نتیجه این به یادگیري
 خـود  سـاالن  و سـن  هـم  بـه  نسبت توجهی قابل میزان به حسی
  .هستند تر ضعیف
 دچـار  کودکـان  وضـعیت  داد نشـان ) 2010( هلـس  و بلوم مطالعه
 عبـارات  فهـم  و بیان شناخت، نظر از غیرکالمی یادگیري اختالل

 هــاي اخــتالل دچــار کودکــان از تــر وخــیم هیجــان غیرکالمــی
  . است یادگیري اختالل بدون و کالمی یادگیري
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است  نموده ایفا یادگیري در مهمی بسیار نقش حرکتی فرآیندهاي
مهـارت   قبیـل  از مهـم  یادگیري هـاي  سایر رشد براي را زمینه و

 و کـارآیی  ظهور از پس می کند. فراهم اجتماعی و تحصیلی هاي
 هرگونـه  ایـن  بنـابر  .رشد می کنـد  نیز ادراکی نظام حرکتی، نظام

 را نتیجـه یـادگیري   در و ادراکـی  نظام حرکتی، فرآیند در اختاللی
 اهمیـت  بـه  پژوهشـگران  از زیـادي  می دهد. عده قرار تاثیر تحت

 سـاختمان  عنـوان قطعـات   به نخستین، حرکتی - حسی یادگیري
 مـی  تأکیـد  بعـدي  هاي سال ي پیچیده شناختی و ادراکی تکامل

 اثـر  زنـدگی  بعـدي  یـادگیري هـاي   اولیـه در  کنند. یادگیري هاي
مـی   قـرار  حرکـت  تـاثیر  تحـت  ابتدا همان از ادراك. دارند سازنده
 این می گذارد، از تاثیر ادراك بر خود نوبه ي به نیز حرکت و گیرد
تجربـه   از اسـتوار  و غنـی  زمینه ي یک از کودکان برخورداري رو
 یـادگیري هـاي   بـراي  پایـه اي  عنـوان  به حرکتی -ادراکی  هاي

  است. بسزایی اهمیت و مهارت هاي اجتماعی داراي آموزشگاهی

 بـودن قلمـرو  ما در این پژوهش با محدودیت هایی مثـل محـدود   
 هنجـار  آزمـون  نبـودن  دسترس و هم چنین در مطالعه جغرافیایی

آمـوزان رو بـه رو    دانـش  شـناختی  عملکـرد  سـنجش  بـراي  شده
جنسـیت،   اثـر نقـش   يمطالعـه  هستیم. پیشنهاد می گـردد بـراي  

 دو هـر  روي (بـر  و مناطق مختلـف  سنین در مشابه هاي پژوهش
 آن تـأثیر  و آمـوزش  اثربخشی تعمیم منظور به پسر) و دختر جنس
   .گیرد انجام آموزان دانش تحصیلی عملکرد شناختی و عملکرد بر

  تشکر و قدردانی
از اساتید ارجمندم جناب آقاي دکتـر پاکـدامن و مـدیریت محتـرم     
مرکز اختالل یادگیري طلوع شهرستان قاینات و همکاران محتـرم  

برسد  که در این مجموعه من را یاري کردند تا این طرح به نتیجه
  بسیار سپاسگزارم.
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