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٥١١

   از حاصل ،ERP2 هايثبت بر 1ورزشي ريتميك حركات آموزش ثيرأت بررسي
 3يادگيري ويژه هاياختالل به مبتال آموزان دانش فرونتال لب

 

      ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗قشوني دكترمجيد، ∗∗∗∗∗∗∗∗معروضي پرويز مهندس، ∗∗∗∗آباد چمن غنائي علي

  
  خالصه

هاي حاصل ثبت ثير آموزش حركات ريتميك ورزش كاراته برأ به بررسي تدر پژوهش حاضر
ه دانش از لب فرونتال دانش آموزان مبتال به اختالل هاي ويژه يادگيري پرداخته شده است، كلي

يند آموزش رسمي ايشان از الي در فريت بروز مسابه عّل پژوهشآموزان شركت كننده در اين 
سپس  ي ويپرورش كودكان استثنا  شهر مشهد به سازمان آموزش وييطريق مدارس مقطع ابتدا

كارگيري شيوه تمام نگر باليني ه  پژوهشگران با ب.اند ي اين پژوهش ارجاع شدهييند اجراابه فر
اختالل هاي ويژه وجود  علمي هايبا بررسي. اخته اندبه ارزيابي اختالل در اين افراد پرد

 نفر بوده كه به طور تصادفي به دو 58تعداد افراد  .يادگيري در اين افراد محرز گرديده است
در اين پژوهش به دريافت،  ر مستقله متغيي گواه تقسيم شدند، قبل از اراوگروه آزمايش 

با استفاده از  4به تصاوير جديد و قديم ثبت شده در پاسخ ERPبررسي سيگنال  تحليل و
و سپس گروه آزمايش طي  هاي مبتني بر پردازش سيگنال و بازشناسي الگو پرداخته شدروش

كار گيري ه  ساعت، با ب5/1 جلسه و هر جلسه معادل 48  جلسه، جمعا3ً ماه، هر هفته 4
أضربان قلب تحت ت% 60اكثر حددر نهاي. اندر مستقل بودهثير متغيه و منطبق ت نتايج قابل توج
  ERPپس از اتمام دوره آموزشي همان مراحل ثبت. شده استحاصل  قبلي هايپژوهشبر 

                                         
1 Sport rhytmic movement exercises 
2 Event Related Potentials(ERP). 
3 Special learning disabilities 

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهدروان استاديار دانشكده علوم تربيتي و ∗
  دت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهأعضو هي ∗∗
  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدأضو هيع ∗∗∗

  . اين نوشتار بوده استشمار همكاران نيز در دكتر حسن عشايري
4 New & old Image 
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د بين آموزش حركات ندهنتايج نشان مي .در پس آزمون مجدد به مورد اجراء گذارده شد
تالل هاي آموزان مبتال به اخ هاي انجام شده از پره فرونتال دانشثبت ريتميك ورزش كاراته و

  .ويژه يادگيري رابطه مثبت معناداري وجود دارد
 اختالل هاي ويژه يادگيري، حركات ريتميك ورزش كاراته، ثبت هاي حاصل : كليديهايهواژ
  .، فرونتالERPاز 
  

مهمقد  
 مشترك وجه يك در كه هستند ناهمگن گروهي يادگيري هايييناتوانا به مبتال آموزان دانش
 متنوعي هاي شيوه به كه دارند شناختي عصب –  بنيادي لهأمس يك آنها امتم: گي دارندهماهن

 شود مي فرض كه هستند كودكاني شامل كودكان از گروه اين .گذارد مي ثيرأت آنها يادگيري بر
 وهمكاران، كرك (اندشده مبتال يادگيري ليمسا به شناختي عصب - بنيادي ليمسا تعّل به

2009.( 

 در همگاني ويژگي يك) 2004( 1يادگيري هاي ييناتوانا ييمريكاآ انجمن نظر اساس رب
 بر.  استهاتقابلي ناهمطراز هاي حيطه از عبارت يادگيري اختالل هاي به مبتال افراد ميان

 و اكتساب در است ممكن آموزان دانش اين يادگيري، اختالل هاي ويژه يمّل مركز نظر اساس
 استدالل نوشتن، خواندن، كردن، فكر كردن، گوش ،كردن صحبت هايتقابلي بردن كاره ب

 است ممكن يادگيري ييناتوانا نوع اساس بر. داشته باشند يجد يمشكالت ،محاسبات يا كردن،
 سازي يكپارچه ،)ييشنوا يا و ييبينا ادراك( 2مغز به العاتاّط داد درون مواردِ از يك هر
 حافظه (حافظه از العاتاّط بازيابي ،)5دهيسازمان ،4انتزاع ،3سازي توالي (مغز در العاتاّط

 از يا حركتي طور به ارتباط برقرارسازي (العاتاّط داد برون يا ،)ديداري حافظه يا و شنيداري
 كهيي جا آن از .باشد گرفته قرار ثيرأت تحت منفي طور به) 6زباني ،نوشتاري ي،شفاه طريق

                                         
1 The Learning Disabilities Association of America ( LDAA) 
2 Reception / input of information into the brain (visual and / or auditory perception) 
3 Sequencing 
4 Abstraction 
5 Organization 
6 Communicating motorically or through oral / written language 
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 است يادگيري اختالل هاي به مبتال آموزان دانش  با ارتباط در جاري شناختي  عصب هايپژوهش
 ). 2005 گلدمن، (شوند مي برده كاره ب پرورشي و آموزشي هاي تمرين براي اخيراً آنها هاي يافته

ه ب). 1999 ،2فيدروويكز( دارند 1شناختي زيست عصب تماهي يادگيري هاي يينارسا
 انجام مغز مورد در كه اتيمطالع و ژنتيكي هايپژوهش اساس بر گذشته، دهه طول در خصوص

 يادگيري اختالل هاي كند مي صمشّخ واضح طور به كه گرديده فراهم جالبي علمي شواهد شده
 عصبي نظام كاركرد در نقص ترتيب همين به ).1999 فيدروويكز،( دارند شناسي عصب يمبناي

 ممكن كه دشو مي مطرح يادگيري هاي نارسايي علل ترين شايع از يكي عنوان به نيز مركزي
  ).2002 همكاران، و 3شايويتز( باشد شده ايجاد گوناگوني عوامل اثر در است

ي مغز طرفي غلبه هنوز كهي كسان دارند، طرفه دو غلبه كهي كسان ها، دست چپ انيم در
 ژهيويي نارسا ،اند كرده عوض را خودي مغز طرفي غلبه كهي كسان و است نشده جاديا آنها در
 يملاع عنوان به تواند يماز آن موارد  يك هر نيبنابرا و است كودكانديگر  از تر فراواني رييادگ
ي نوع باعث هم مغزي شانيپ بخش نادرست كاركرد همچنين .شود گرفته نظراختالل در  در

هاي پژوهش). 2005 همكاران، و دونفرانسسكو (شود يم كودكان نيا دري شناختي گر تكانش
 يادگيري ويژه يينارسا بروز عدم يا و بروز در را مركزي صاباع سيستم و مغز نقش مورد نظر

  .دنساز مي تر صمشّخ
... و هشياري هيجان، استرس، هيتخل محيط، سازي پيچيده در حركتي هاي تفعالي طرفي از
 از و كند مي كمك استرس ميزان از شدن آگاه و اضطراب كاهش به درماني حركت. دندار نقش
 به درماني حركت. شود مي استفاده درماني حركت جلسه از بعد و قبل در استرس تغييرات ميزان
 انجامد مي نفس به اعتماد سطح افزايش و خود حركت پنداري، خويشتن ،درمان و بهبود

 كاهش در ندنتوا مي حركتي هاي تفعالي هاپژوهش اساس بر بنابراين ،)2001 ،4كورسيني(
 محيط ايجادكننده همچنين و شناختي تفعالي يساز زمينه بدن، شيميايي توضعي بهبود استرس،
 ،)2002( گروس و اليزابت هايپژوهش بقاطم هالبّت كه دننماي ايفاء مناسبي ابزاري نقش پيچيده
  . ندكن مي ايفاء نقش هم پستانداران در ييزا نورون بروز در عوامل اين

                                         
1 Neurobiological impairment 
2 Fiedorowicz 
3 Shaywitz 
4 Corsini, J 
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استحكام به ايي،شنو بينايي، ،يتعادل لمسي، حركتي، تحريكات كه، اين به هتوج 
 سالمتي ،حركت ،كند مي كمك خود از ترباثبات و تر شفاف ياحساس لتحو و بدني تصوير
 هاي تفعالي ،مركزي بخش يك حركت عالوهه ب). 2001 كورسيني، (كند مي زياد را جسم

  ).2000جي، (دارد مي لوشغم را انسان شناختي
 تجربه از سطحي بلكه گذارد مي ثيرأت بدن يرو ذهن تنها نه و است طرفه دو بدن و ذهن ارتباط

 سازي پيچيده در حركت نقش  رو اين از ،)2001 ،كورسيني (گذارد مي ثيرأت فرد روان روي  نيزبدني
 و متنوع هاي شيوهو  حركتي، هاي تفعالي طريق از بدني حيطه در يادگيري امر تحقق همچنين و ،محيط
  .گردد مي ح طرم ،حركت طريق از درمان و آموزش فراوان

 از درماني، حركت نظريه و آيرز يحس سازي يكپارچه نظريه رويكرد با پژوهش، اين در
 مبتال آموزان دانش حافظه تقابلي توسعه جهت در ،"كاراته ورزش ريتميك حركات آموزش"
 و كارگيريه ب با و ،.است شده استفاده درماني يراهبرد عنوان به يادگيري ويژه اختالل هاي به

 مورد فرونتال لب از حاصل مغزي هايسيگنال در مذكور آموزش ثيرأت ERP 1 ابزار ياجرا
 در شده ثبت ERPسيگنال بررسي و تحليل به از اين رو. است گرفته قرار  علمي و يكم وارسي
 و عصبي سيگنال پردازش بر مبتني هايروش از استفاده با قديم و جديد تصاوير به پاسخ

 تحريك به پاسخ در كه ERP هايسيگنال از كه طوري به. است شده پرداخته الگو بازشناسي
 شده جاستخرا فركانس – زمان و زمان حوزه دو در هايي ويژگي شوند، مي ظاهر قديم و جديد

 تحريك به پاسخ در شده ظاهر هايERP تفكيك به قادر ميزان چه تا كه جهتاين  از آنها و
 اختالف بيشترين كه هايي ويژگي تحليل با. اند گرفته قرار بررسي مورد هستند، قديم و جديد
 گيري نتيجه و بحث و نتايج استخراج به اند، داشته قديم و جديد تحريك به پاسخ دررا  دارامعن
 تاكنون. است شده پرداخته ها تحريك به پاسخ حين در ينديافر حافظه عملكرد ةنحو مورد در

 شده انجام زيادي هايپژوهش ERP سيگنال تحليل ساسبرا ينديافر حافظه آشكارسازي براي
 به ريتميك حركات  وآموزشي هاي تموقعي در كودكان با تمرين طريق از پژوهش اين در. است
  .شويم مي رهنمون گريدرمان نگرش يك

  هافرضيه
 يادگيري، ويژه اختالل هاي به مبتال آموزان دانش به كاراته ورزش ريتميك حركات آموزش با
 در ،P300 موجي دامنه در فرونتال لب از حاصل ERP مغزي هاي سيگنال هاي ويژگي رد

                                         
1 Event Related Potential 
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و در جهت كاهش نهفتگي ناشي از  قديم و جديد تحريكات از ناشي دامنه افزايش جهت
  .شود مي ايجاد ياتتغييرتحريكات جديد و قديم 

   روش
به كه  مشهد شهر رد 85-86 تحصيلي سال ييابتدا تحصيلي مقطع پسر آموزان دانش هكلي 

 .دهند مي تشكيل را حاضر پژوهش آماري جامعه اند، بوده مبتال يادگيري ويژه اختالل هاي
 يياستثنا كودكان پرورش و آموزش سازمان به يادگيري ويژه اختالل هاي تعّل به كه آموزاني دانش
 گرفته قرار علمي رزيابيا مورد معتبر ابزار از استفاده با مذكور سازمان از سوي متخصصان و ارجاع

 نمونه گروه اين. اند شده ييشناسا يادگيري ويژه اختالل هاي به مبتال كودكان عنوان به نهايت در و
 كودك با مصاحبه طريق از پژوهشگر، معرفي به از پس  مذكورگروه. ندادد مي تشكيلنيز  راپژوهش 

 هوش آزمون ياجرا و صانمتخص هاي يارزياب نتايج و پيشينه بررسي نامه،پرسش ياجرا والدين، و
 شد، قطعي يادگيري ويژه اختالل تشخيصارزيابي شدند و  گوديناف، آزماي هوش ياجرا وكسلر،
 به پژوهش در شماري تمام صورت بهتماماً  كه شدند صمشّخ نفر 58  مذكور هاي بررسي از پس
 مجزا گروه دو به تصادفي اريگذ جاي طور به ها آزمودني همه. شدند گرفته نظر در نمونه عنوان
 طور به تحصيلي پايه هر اساس بر نمونه گروه آموزان دانش اسامي ابتدا منظور اين به. شدند تقسيم
 تقسيم دوگروه به تصادفي طور به تحصيلي پايه هر رديف داخل اسامي سپس و شد رديف تصادفي
 به گواه گروه و آزمايش هگرو شدن صمشّخ جهت سپس. گرديد ايجاد نفره 29 گروه دو و شدند
 با كاراته، آموزش يندافر در مشاركت به آزمايش گروه دعوت ضمن و شد اقدام تصادفي طور

 در پژوهش اين به مربوط ماهه 4 يياجرا يندافر در كودكانشان كه شد، بسته عهد گواه گروه خانواده
 اتمام از پس كه ندشد دتعهم اخالقاً پژوهشگر مقابل در و ندكنن شركت كاراته آموزشي كالس هيچ
 دوره در هم كنترل گروه آموزش به نسبت) آزمايش گروه به مربوط (نخست آموزشي دوره

  ).گرديد اجرا كامل طور به مهم اين هالبّت كه (دننماي اقدام) پژوهش از پس (دوم آموزشي
  پژوهش ابزار
 كودكان. بود ERP درويدا با مرتبط هاي پتانسيل و ERP دستگاه پژوهش اين ابزار ترين اصلي
 ابزار سپس و شدند،  غربال شناختيروان ابزارهاي وسيله به ابتدا پژوهش اين در كننده شركت
 آزمودني هكلي روي ERP درويدا با مرتبط هاي پتانسيل هاي ثبت دريافت يعني پژوهش اصلي
 و شدند تقسيم گواه گروه و آزمايش گروه دو به نمونه گروه بعد مرحله در .شد اجرا هاي
 كلّ در. نمودند مشاركت آموزش يندافر در جلسه 48و  ماه 4 تمد به آزمايش گروه سپس
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 پذيرفته آزمودني هر براي مستمر غيبت جلسه 4 و مستمر غير غيبت جلسه 8 آموزشي يندافر
 روز آخرين از پس. شد مي پژوهش از آزمودني حذف باعث اين از فراتر هاي غيبت و بود

 به گروه دو هر براي آزمون پس هاي ارزيابي يندافر كاراته، ريتميك حركات آموزش و تمرين
شد گذارده اجرا مرحله به روز 10 تمد .  

  نتايج
 در و NEWو OLDنوع دو در و FZ, CZ, PZ كانال سه در ERP از شده انجام هاي ثبت

 فقط مقاله اين در( است، شده انجام 3و 2 ،1 مرحله سه در آزمون پس و آزمون پيش مراحل
 MATLAB افزار نرم از استفاده با سپس )شود مي گزارش FZ هاي ازثبت حاصل نتايج
 العاتياّط بانك به تبديل نهايت در و گرديد محاسبه مختلف هاي ويژگي به مربوط اعداد

 2 ،1 مرحله سه در OLD نوع از ويژگي هر به مربوط العاتاّط هكلي. است شده اي گسترده
 شده گيري طمتوسSPSS  افزار نرم طريق از 3 و 2 ،1 مرحله سه در NEW ينهمچن و 3و

  .گرفت قرار آزمون مورد و  شدهثبت جدولي در گيري طمتوس از حاصل نتايج سپس و ،است
 و OLD هاي ثبت از اعم P300 موجي دامنه در ERP مغزي هاي سيگنال تمامي روي

NEW از پس اين در .شد استفاده تكراري مقادير براي نسواريا آناليز روش از گيري طمتوس 
 و آزمايش گروه رمتغي و شد معين زمان رمتغي عنوان به آزمون پس و آزمون پيش رمتغي الگو،
 بين دارامعن تفاوت بيانگر حاصل العاتاّط .گرديد وارد توضعي رمتغي عنوان به گواه گروه
. است بوده متعامل طور به زمونآ پس و آزمون پيش در و گواه گروه و آزمايش گروه
  :است آمده 1  شمارةجدول در آنها داريامعن سطح ميزان با ثيرگذارأت هاي ويژگي

   آزمونوپس آزمون پيش در گواه گروه و آزمايش گروه مقايسه: 1 ةشمار جدول
P-Value 

  ERP سيگنال ويژگي  شماره
توضعي زمان  تعامل 

1  
AMP-FZ123-O 

AMP-FZ456-O 
703/0  

000/0  
  

010/0  

2  
AMP-FZ123-N 

AMP-FZ456-N 

135/0  
  

000/0  
  

000/0  

3  
AAMP-FZ123-O 

AAMP-FZ456-O 

780/0  
  

000/0  
  

012/0  

4  
AAMP-FZ123-N 

AAMP-FZ456-N 

017/0  
  

000/0  
  

000/0  
  

5  
PAR-FZ123-O 

PAR-FZ456-O 

000/0  
  

000/0  
  

000/0  
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6  
PAR-FZ123-N 

PAR-FZ456-N 

000/0  
  

000/0  
  

000/0  
  

7  
NAR-FZ123-N 

NAR-FZ456-N 

000/0  
  

442/0  
  

000/0  
  

8  
ANAR-FZ123-N 

ANAR-FZ456-N 

000/0  
  

442/0  
  

000/0  
  

9  
TAR-FZ123-O 

TAR-FZ456-O 

000/0  
  

000/0  
  

000/0  
  

10  
TAR-FZ123-N 

TAR-FZ456-N 

000/0  
  

000/0  
  

000/0  
  

11  
ATAR-FZ123-O 

ATAR-FZ456-O  
000/0  
  

000/0  
  

000/0  
  

12  
TAAR-FZ123-O 

TAAR-FZ456-O  
002/0  
  

033/0  
  

000/0  

13  TAAR-FZ456-N  
556/0  
  

000/0  
  

027/0  

14  
PP-FZ123-O 

PP-FZ456-O  
115/0  
  

935/  033/  

15  
PPT-FZ123-N 

PPT-FZ456-N  
064/0  
  

000/0  
  

031/0  

16  
PPS-FZ123-O 

PPS-FZ456-O  
000/0  
  

123/0  
  

000/0  
  

17  
SSA-FZ123-N 

SSA-FZ456-N  
253/0  
  

000/0  
  

001/0  

  گيري ونتيجه بحث
 پس و آزمايش گروه آزمون پس و آزمون پيش سطح در فرعي فرضيه 17 آزمون از حاصل نتايج
 هاي ويژگي با مرتبط تكراري مقادير براي واريانس آناليز روش با گواه و آزمايش گروه آزمون
بر  تهكارا ورزش ريتميك حركات آموزش ،)1شماره جدول در مندرج (ERP ثبت از حاصل
 كاهش و دامنه افزايش جهت در ،P300 موجي دامنه در ERP" مغزي هاي سيگنال هاي ويژگي
 رمتغي عنوان به آزمايش گروه آزمون پس و آزمون پيش در قديم و جديد تحريكات از ناشي نهفتگي
 فوق جدول در توضعي رمتغي عنوان به گواه گروه و آزمايش گروه آزمون پس همچنين و زمان
 گروه و آزمايش گروه بين دارامعن تفاوت بيانگر حاصل العاتاّط باالخص و است، شده هياراكر الذ
 حركات آموزش توان مي ز اين روا است، بوده متعامل طور به آزمون پس و آزمون پيش در و گواه
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 هويژ اختالل هاي به مبتال كودكان در نهفتگي كاهش و دامنه افزيش باعث را كاراته ورزش ريتميك
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