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 چکیده

 افزایش بر باندتراپيری اثربخشي بررسي هدف با پژوهش این هدف:

 اختالل با آموزان دانش اجتماعي رشد و دیداری-ادراکي هماهنگي

 و است کاربردی پژوهش این روش: است. شده انجام ویژه یادگیری

 و آزمون پیش از استفاده با آزمایشي نیمه تحقیق روش از آن انجام برای

 متشكل آماری جامعة .است شده گرفته بهره کنترل گروه با آزمون پس

 مرکز در که است ویژه یادگیری اختالل با آموزان دانش تمامي از

 دزفول شهر یادگیری در ویژه های نارسایي توانبخشي و آموزشي

 03 شامل پژوهش نمونة اند. بوده الزم های مداخله دریافت مشغول

 به که هستند دزفول شهر از ویژه یادگیری اختالل دارای آموز دانش

 دو در تصادفي صورت به و انتخاب مرکز این زا دسترس در صورت

 برای اند. ه شد گمارده گروه( هر برای نفر 51) کنترل و آزمایش گروه

 رشد و بندرگشتالت دیداری-ادراکي مقیاس از ها داده آوری جمع

 به آزمایش گروه اجرا فرایند در است. شده استفاده واینلند اجتماعي

 هیچ کنترل گروه و گرفتند ارقر ریباندتراپي تحت هفته هشت مدت

 )مانكوا( کوواریانس تحلیل نتایج ها: یافته نكردند. دریافت ای مداخله

 و دیداری-ادراکي هماهنگي بر ریباندتراپي که دهد مي نشان

 هماهنگي افزایش به منجر که صورت این به دارد؛ تأثیر رشداجتماعي

 یادگیری تاللاخ دارای آموزان دانش اجتماعي رشد و دیداری ادراکي

 اصالح دربارة مهمي اطالعات نتایج این گیری: نتیجه شود. مي ویژه

 عنوان به تواند مي آموزشي برنامة این که طوری به دارد، نارسایي این

 .شود استفاده بازپروری مراکز و مدارس در ای مداخله روش یك

 
 رشد دیداری، ادراکي هماهنگي ریباندتراپي، کلیدی: های واژه
 ویژه یادگیری اختالل اعي،اجتم
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Abstract: 

Objective: The purpose of is to investigate the 

effectiveness of rebound therapy on improving 

perceptual-visual coordination and social 

development of students with learning disabilities. 

Method: This is an applied research. To do this, the 

semi-experimental method was used using pre-test 

and post-test with the control group. The population 

was all the students with a diagnosis of learning 

disabilities who received the necessary 

interventions at Dezful Education and 

Rehabilitation Center for Learning Disorders. The 

sample included 30 students with learning 

disabilities in Dezful . They were selected from the 

above-mentioned center and randomly divided into 

experimental and control groups (each group 

consisting of 15 subjects). To collect  data, the 

Visual Critical Scale of the Gastalt and the Social 

Development of Thailand was used. The 

experimental group received rehabilitation training 

for 8 weeks but control group did not receive any 

intervention. Findings: The results covariance 

analysis (MANCOVA) showed that rehabilitation 

training has an impact on perceptual visual 

coordination and social development and can 

increase visual-perceptual coordination and social 

development in students with learning disabilities. 

Conclusion: These results have some important 

implication for treatment of learning disabilities, so 

this educational program can be used as an 

interventional method at schools and rehabilitation 

centers. 
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 مقدمه

 از گروهي ویژه یادگیری اختالل به مبتال کودکان

 و طبیعي ظاهری که هستند ویژه نیازهای با کودکان

 این .دارند بهنجار از بیشتر گاه و بهنجار هوشبهری

 یك در فقط یا درس چند در است ممكن کودکان

 های شكست با مواجهه در ،باشند داشته مشكل درس

 های آشفتگي ردچا تدریج به درپي پي تحصیلي

 که شوند مي ضداجتماعي رفتارهای و هیجاني

 اختالل داشت. خواهد دنبال به را دیگری مشكالت

 تحصیلي ضعیف عملكرد علت ترین مهم ویژه یادگیری

 از زیادی تعداد هرساله و شود مي محسوب

 درسي مطالب فراگیری در علت این به آموزان دانش

 ینا معمول طور به شوند. مي مشكل دچار

 شرایط در خود، طبیعي هوش رغم به آموزان دانش

 دیگر آموزان دانش به نسبت آموزشي یكسان تقریباً

 وجود با و دهند مي نشان تری ضعیف تحصیلي عملكرد

 زیست آسیب فقدان نیز و مناسب آموزشي محیط

 حاد، رواني و اجتماعي مشكالت عدم و بارز شناختي

 )خواندن، ای هویژ های زمینه در یادگیری به قادر

  (.5031 )سلیماني، نیستند محاسبه( نوشتن،

 به منفي يپیامدهای تواند مي یادگیری  نارسایي

 یادگیری اختالل دارای کودکان باشد. داشته همراه

 یا ساالن هم معلمان، والدین، با تعامل در غالباً ویژه

 از زیادی تعداد دارند. هایي دشواری ناآشنا افراد

 یادگیری اختالل با آموزان دانش به مربوط مطالعات

 مدرسه در آموزان دانش این که دهد مي نشان ویژه

 دارای شدن اجتماعي در ،دارند رفتاری مشكالت

 دارند. رفتاری و هیجاني های نارسایي و هستند مشكل

 تأثیر تحت را فرد ةروزمر فعالیت تواند مي نارسایي این

 مسأله حل نایيتوا و استدالل حافظه، زیرا دهد. قرار

 این واقع در است. مشكل دچار کودکان این در

 اجتماعي، ةحیط در را تيمشكال تواند مي نارسایي

ماهلر و ) کند فراهم کودك برای تحصیلي و هیجاني

 اجتماعي های رابطه ،این بر افزون (.2352اسچوچارت،

 تأثیر نارسایي این از تواند مي نیز هیجاني وری کنش یا

 بدفهمي و تفكر رفتار، در خطاهایي بموج و پذیرد

 نشان موجود های پژوهش نتایج شود. دیگران رفتار

 و فردی بین های مهارت در کودکان این که دهد مي

 فرد، )علیزاده دارند مشكل اجتماعي سازگاری

 های مهارت (.5031 تبریزی،  تدریس و محتشمي

 سازش و تحصیلي های موفقیت در کودکان اجتماعي

 )کافي، ددار مهمي بسیار نقش اآنه بعدی یافتگي

 در ناتواني (.5032 نهری، میاه و خسروجاوید زینعلي،

 از گروه این مشكل مهمترین اجتماعي، های مهارت

 عملكرد بر ناتواني این چون است، آموزان دانش

 حتي و خانه )مدرسه، آنها زندگي مختلف های حوزه

 ها پژوهش برخي (.2331 )الووی، گذارد مي اثر بازی(

 مدرسه در آموزان دانش این که دهد مي نشان

 دارای شدن اجتماعي در دارند، رفتاری مشكالت

 دارند رفتاری و هیجاني های نارسایي و هستند مشكل

 در ویژه به آموزان دانش این (.2332 )سایدریدیس،

 هستند، مواجه مشكل با اجتماعي اطالعات پردازش

 لحاظ از و رنددا ضعیفي فردی بین های مهارت

 و زاده )خانخاني هستند تنها و شده طرد اجتماعي

 ،کافي از نقل )به لیتس کي (.5035 باقری،

 این که دارد اعتقاد (5032 ،نهری میاه و خسروجاوید،

 شوند، مي عصباني یادگیری در بودن ناتوان از کودکان

 تحصیلي های شكست دلیل به است ممكن عالوه به

 و آورند دست به جامعه در سبيمنا موقعیت نتوانند

 شناخت ضعف شوند.  بزهكاری های گروه جذب

 باعث ویژه یادگیری اختالل با کودکان در اجتماعي

 و ها احساس اجتماعي، های نشانه نتوانند که شود مي

 اغلب در و کنند درك و تفسیر را دیگران های هیجان

 و  چهره بیان بدني، حرکات تفسیر توانایي عدم موارد

 گذارد. مي تأثیر آنها اجتماعي روابط بر صدا نوسانات

 ابتال خطر در را آنها اجتماعي مناسب روابط در ناکامي

 قرار اجتماعي مشكالت و رفتاری ایه نارسایي به

 داشته اندکي دوستان که شود مي سبب این دهد. مي

 مورد کمتر و شوند  طرد خود همتایان جانب از باشند،

  و اـیكت )شكوهي شوند   واقع رادـاف رسای و معلم احترام
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 (.5031 رند،پ

 و شناختي رشد روند بر مؤثر عوامل مهمترین از

 عاطفي، سازگاری تحصیلي، پیشرفت نتیجه در

 برقراری ي،یخودکفا نفس، به اعتماد استقالل، احساس

 ،مراقبتي خود های مهارت و اجتماعي ارتباط مطلوب

 ؛2330 رت،)بارنها است حرکتي-دیداری ادراك

 پیاژه (.2330 شومیكر، و لزمنزگان-اسمیتز جونگمنز،

 است معتقد (2330 لز،سمی و کالیرسون از نقل به)

 .است هوشي تحول اساس حرکتي-حسي تحول که

 در (2330 لز،سمی و رسونیکال از نقل به) نیدهام

 رشد های کننده بیني پیش  ةزمین در خود پژوهش

 نیز و محیط رکتيح کشف که است هدریافت شناختي

 از حرکتي-ادراکي های مهارت و هوشي های مهارت

 محسوب شناختي رشد های کننده بیني پیش جمله

 ،باناشووسكي از نقل به) بكمان و بكمان ند.شو مي

 که دارند مي بیان (2335 ،روتنبرگ و زیگر بیسمن،

 کفایت افزایش بر عالوه حرکتي-حسي آموزش

 مشكالت رفع در اآنه به آموزان، دانش تحصیلي

 و تحول بررسي رساند. مي یاری هیجاني و رفتاری

 جهت حرکتي-دیداری های مهارت رشد روند شناخت

 توجه شایان امری نقایص، رفع و نگامه هب ةمداخل

 به مربوط مشكالت از بسیاری زیرا ،گردد مي تلقي

-دیداری نقایص به توان مي را یادگیری نارسایي

 (.2330 کلومبو، و لت)کیسبو داد نسبت حرکتي

 در کودکان ضعف و قوت نقاط شناخت این، بر عالوه

 تسهیل برای مؤثر گامي حرکتي-دیداری ةزمین

 منظور به یادگیری نارسایي به مبتال افراد به آموزش

 اطتبرا خودکفایتي، استقالل، احساس افزایش

 )بارنهارت، است مراقبتي خود های مهارت و اجتماعي

 تحول روند سنجش نقش مختلف نپژوهشگرا (.2330

 به مبتال کودکان در را حرکتي-دیداری های مهارت

 از بسیاری اساس یادگیری در ویژه های نارسایي

 از ناشي منفي پیامدهای کنترل و مناسب مداخالت

 دانند مي حرکتي-دیداری های مهارت ضعف

 (.2335 همكاران، و باناشووسكي ؛2332 هامیلتون،)

 توجه قابل کودکان گيزند در حرکت نقش

 های پیچیدگي با کودك تكامل و رشد زیرا ،است

 ،یابد مي تكامل انسان هرچه دارد. ارتباط او حرکتي

 برای حرکت شود. مي تر پیشرفته او حرکتي توانایي

 برای حرکتي های مهارت بوده بخش لذت هرکودکي

 های توانایي کودك وقتي است. بخش اطمینان وی

 شناخت، مانند زیادی عوامل گیرد مي یاد را حرکتي

 نیاز، پیش های مهارت بدني، آمادگي حالت بدني، رشد

 است ممكن هدف و انگیزه مهارت، سطوح تنوع

 شود. یادگیری امر در بازداری یا تسهیل موجب

 پایه و اساسي های مهارت از یكي حرکتي های مهارت

 ،)چو است تحصیلي یادگیری و مدرسه به ورود برای

 اسدپور، و عشایری استكي، بهمرد، از نقل به ؛5333

5035.)   

 اندرسون توسط بار اولین برای ریباندتراپي

 به مبتال کودکان بخشي توان جهت (5323)

 قرار استفاده مورد یادگیری و فیزیكي های ناتواني

 تمرینات گروه از ریباند یاه تمرین .است هگرفت

 ةپای بر ورزشي های تمرین از نوعي ،پالیومتریك

 ةسامان عملكرد بهبود و قدرتي سرعتي، حرکات

 افزایش منظور به معموالً که است عضالني-عصبي

 در .پذیرد مي انجام خاص ورزشي ةرشت یك در کارایي

 تغییر در عضله واکنشي های ویژگي از اه تمرین این

 )مثبت( غالب کار به منفي() مغلوب کار از یعسر

 ةچرخ که است آن اه تمرین این ةپای شود. مي استفاده

 این سازی فعال کلید و دهد مي شكل انقباض کشش

 و باال به جهش شامل که است عضالت کشش چرخه،

 و پا یك روی و دوپا روی آمدن فرود پایین،

 و ها انر تنه، ها، دست ها، شانه گوناگون های تحرک

 در ریباندتراپي از بخشي توان فرایندهای در بازوهاست.

 زیرا ؛شود مي استفاده بازتواني و تمریني های برنامه

 تعادل، افزایش برای مثبت ای شیوه را ریباندتراپي

 بردن باال همچنین و عمودی پرش عضالني، قدرت

 قلمداد ها آسیب بهبود حتي و سالمتي سطوح

 وضعیت و تعادل حفظ برای ریباند تمرین در اند. کرده
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 عضالت جاذبه، نیروی مقابل در و فضا در بدن

 مك و باسیل ،)آلیسون شوند مي درگیر بیشتری

 های واکنش ةتوسع همچنین (.5335 ،دونالد

 و سر کنترل بهبود عمقي، حس افزایش محافظتي،

 تمریني روش این دیگر مزایای از بدني حاالت بهبود

 بهبود را تمرین این فواید کوك و اسمیت است.

 تسهیل و وضعیتي مكانیسم تعادلي، های العمل عكس

  (.5331 )هارشا، دانند  مي حرکت

 را ریباندتراپي مثبت اثرات مطالعات، از بسیاری

 درماني های محیط و فیزیوتراپي در انسان بدن بر

 به ریباندتراپي خصوص در مطالعاتي اند. کرده گزارش

 ریباندر را آن اصلي ءجز که نيتمری روش یك عنوان

 انجام دهد مي تشكیل (ترامپلین یا ترامپلین میني)

 برای مفید و ایمن ای وسیله ترامپلین میني است. شده

 اصولي يترتیب به و است بدن های قسمت ةهم تمرین

 چهارچوب پالیومتریك یاه تمرین و پرش جهش،

 هر با و ها سن ةهم در تمرین برای را سالمتي و ایمني

 بر داقتعا .کند مي فراهم جهش توسط توانایي سطح

 و ریباندتراپي های تمرین از استفاده با که است این

 عضالت ترامپلین، روی جهشي ةساد های حرکت انجام

 قدرتمند و محكم لگن و بازوها شكم، ها، ران پاها،

 پژوهش های یافته (.5032 مرتجي،) دشو مي

 دهد مي نشان (5032 ،مرتجي از نقل به) زادگان کاشي

 در کارآمد روش یك تواند مي ریباند یاه تمرین که

 و عضالني توان قامت، کنترل بهبود راستای

 باشد. بینایي اختالالت با آموزان دانش زندگي کیفیت

 بررسي به پژوهشي در (2350) آتیلگان همچنین

 تعادل روی بر ترامپولین تمرین ای هفته 52 اثرات

 در قدرت پارامترهای و عمودی رشپ ایستا، و پویا

 پرداخت. ،کنند نمي ورزش منظم طور به که يپسران

 تمرین هفته 52 که دهد  مي نشان تحقیق این نتایج

 و عمودی، پرش ایستا، تعادل افزایش باعث ترامپولین

 و وگلویافر کریور، ،میكلیش شود. مي پویا تعادل

 رینتم تأثیر ةمطالع به تحقیقي در (2350) وبیاست

 ةروزان های فعالیت و تحرك تعادل، بر لینوترامپ میني

 نبیمارا پرداختند. مغزی ةسكت از پس زندگي

 )انجام ترامپولین میني گروه دو در تصادفي صورت به

 و لین(وترامپ میني روی تعادلي تمرین جلسه 53

 تعادلي تمرین در جلسه 53 در )شرکت کنترل

 از تعادل یریگ اندازه برای شدند. تقسیم گروهي(

 معناداری بهبود نتایج .شد استفاده برگ تعادل مقیاس

 زندگي های فعالیت و تحرك تعادل، افزایش در را

 در داد. نشان کنترل گروه به نسبت لینوترامپ ةروزان

 هفته 3 ثیرتأ به (5031) زادگان کاشي دیگر، پژوهشي

 کیفیت و انفجاری توان قامت، کنترل بر ریباند تمرین

 پرداخت. ساله 52 تا 2 بینای کم آموزان دانش يزندگ

 توان میزان که دهد مي نشان پژوهش های یافته

 در ایستا تعادل و پویا تعادل تحتاني، اندام انفجاری

 از بیشتر معناداری طور به آزمون پس در ها آزمودني

 دهد مي نشان نتایج همچنین است. شده آزمون پیش

 طور به آزمون سپ در زندگي کیفیت یاه هنمر که

 آزمون پیش از بیشتر ریباندتراپي گروه در معناداری

 سطح افزایش موجب مداخله اعمال یعني ؛است

 نشان پژوهش این های یافته .است هشد زندگي کیفیت

 کارآمد روش یك تواند مي ریباند تمرین که دهد مي

 و انفجاری توان قامت، کنترل بهبود راستای در

 باشد. بینایي اختالالت با وزانآم دانش زندگي کیفیت

 به يپژوهش در (5031) دانشمندی و ساالر همچنین

 ثبات بر تمریني ةبرنام هفته هشت تأثیر تعیین

 نشان نتایج .ندپرداخت اتیسم کودکان تعادل و مرکزی 

 مثبتي تأثیر مرکزی  ثبات تمریني ةبرنام که دهد مي

 و مرکزی استقامت پویا، و ایستا تعادل بهبود در

 قدرت بر اما داشته لگني -کمری ةمجموع عملكرد

 خلیل ةمطالع همچنین است. نبوده اثرگذار مرکزی

 هشت ثیرأت به (5032)فرامرزی و قاسمي ،طهماسبي

 با مرتبط جسماني آمادگي بر ریباندتراپي تمرین هفته

 ذهني توان کم کودکان عمقي حس و تعادل تندرستي،

 3 مدت به تجربي گروه .است هپرداخت پذیر آموزش

 یاه تمرین ای دقیقه 11 ةجلس سه هفته هر و هفته

 که دهد مي نشان نتایج .دادند انجام را ریباندتراپي
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-قلبي استقامت بر داری معني ثیرأت ریباندتراپي تمرین

 تعادل پاها، انفجاری قدرت عضالني، استقامت تنفسي،

 ولي است. داشته ذهني توان کم کودکان پویای و ایستا

 عمقي حس و بدني ترکیب عمومي، پذیری انعطاف بر

 .است هنداد نشان معناداری ثیرأت

 بهبود برای مكمل روش یك تواند مي یباندر

 در کودکان این باشد. ویژه یادگیری اختالل با کودکان

 نسبت زیادی آگاهي و هستند ضعیف حرکت و تعادل

 مانجا به عالقه ایجاد با ندارند. پا و دست حرکات به

 هماهنگي توان مي ،کودکان این در ورزشي حرکات

 دخشیب بهبود را بیماران این پای و دست حرکات بین

 دلیل هب .داد افزایش را بدن اعضای به آگاهي و

 انجام حین در مغز چپ و راست ةنیمكر درگیری

 این در را بدن کل حرکات و ها مهارت توان مي حرکات

 باعث افراد این در ورزش انجام .داد پرورش کودکان

 خود بدن کل به چون شود، مي نفس هب اعتماد ایجاد

 بیشتری مهارت روزمره زندگي در و یابند مي گاهيآ

  (.5032 ،بادامي و زاده نمازی ،)رجبي کنند مي پیدا

 و بازی بین که دده مي نشان شده انجام مطالعات

 باعث تواند مي بازی ؛دارد وجود يمثبت ةرابط یادگیری

 تلقي، طرز و ریزی برنامه های مهارت توجه، بهبود

 شود زبان رشد و عاطفه واگرا، وتفكر خالقیت

 (.5032 فروغي، و صداقتي نیا، علي توکل، )شفیعي،

 به پژوهشي در (5033) عابدی و الهیجانیان کجباف،

 کارکرد بر ایروبیك حرکات آموزش اثربخشي بررسي

 عصب دگیرییا های ناتواني با کودکان توجه و اجرایي

 ه داد نشان پژوهش این نتایج پرداختند. شناختي روان

 بهبود بر ایروبیك ورزشي حرکات آموزش که است

 های ناتواني با کودکان توجه و اجرایي کارکردهای

 دهقاني، است. مؤثر شناختي روان عصب یادگیری

 زیدآبادی و جلودار نتاج جوان، پور تقي کریمي،

 های بازی اثربخشي عنوان با که پژوهشي در (5035)

 کودکان اجرایي کارکردهای میزان بر ریتمیك حرکتي

 که ندا هدریافت ،گرفت صورت یادگیری های ناتواني با

 عملكرد بهبود در ریتمیك حرکتي های بازی

 توجهي، مشكالت های مقیاس عملكرد در ها آزمودني

 حرکتي-حسي عملكرد و یادگیری و حافظه مشكالت

 د.شو مي مشكالت این کاهش بسب و است مؤثر

 ،مسئله حل مهارت افزایش سبب ها بازی این همچنین

 در هیجاني– رفتار سازماندهي مهارت و ریزی برنامه

 دبستان از پیش در یادگیری ناتواني با کودکان

 و گیوجیا تاتسوهیسا، توماکي، یویچي، کیتا، شود. مي

 تأثیر بررسي به پژوهشي در (2333) یوشیاکي

 نوجوانان در شناختي کارکردهای بر ریتمیك حرکات

 کارکردهای که دهد مي نشان آنان ةمطالع پرداختند.

 با کودکان ةحافظ و توجه سطح خصوصاً شناختي

 یابد. مي بهبود ریتمیك های ورزش و حرکات انجام

 نتیجه این به خود ةمطالع در (2353) ملیل و لیسمن

 بر تواند مي ورزش و حرکت مداوم آموزش که رسیدند

 يمثبت تأثیرات توجه نقص با کودکان توجه بهبود

 همكاران و میتسو پژوهشي در همچنین باشد. داشته

 با تمریني ةبرنام یك ثیرأت بررسي به (2353)

 يناتوان با هسال 55 تا 2 آموزان دانش روی ترامپولین

 که دهد مي نشان نتایج پرداختند. رشدی هماهنگي

-عصب هماهنگي تواند مي ترامپولین از استفاده

 در نیز (2333) گراهام بخشد. بهبود را عضالني

 در ریباندتراپي تمرینات سودمندی خود ةمطالع

  است. کرده تأیید را عضالني توان بهبودی

 نبود طرفي از و موضوع اهمیت به توجه با

 بتواند که پژوهشي انجام ،زمینه این در کافي مطالعات

 پیشرفت و رشد ةزمین در سبمنا های مداخله انجام با

 نظر به ضروری ،نهد گام ها مهارت این تر سریع هرچه

 مؤثرترین یافتن برای تالش در دیگر، سوی از رسد. مي

 بررسي به متعددی های پژوهش ،يدرمان های روش

 برای بازی اند. پرداخته مختلف های روش اثربخشي

 برخي است. ضروری اساسي شناختي های مهارت رشد

 وجوه بر که تأثیری ةجنب از را بازی شگرانپژوه

 .اند هکرد مطالعه ،گذارد مي اجتماعي زندگي گوناگون

 عاطفي رشد بر اثرگذاری منظر از را آن دیگر برخي

 رشد بر را بازی تأثیر نیز گروهي و اند کرده بررسي
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 کاوش مورد کودکان شناختي رشد و حرکتي رواني

 که ارزیابي ةجنب آن اام (.5035 )صادقي، اند داده قرار

 به ،است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد کمتر

 ویژه به کودکان در ریباندتراپي اثربخشي و کارگیری

 است. شناختي روان عصب و تحولي نارسایي با کودکان

 بر ریباندتراپي اثربخشي بررسي به پژوهش این در الذ

 اجتماعي رشد و دیداری-ادراکي هماهنگي افزایش

 .است هشد پرداخته یادگیری نارسایي با آموزان دانش

 پاسخ پژوهش این از هدف باال مطالب به توجه با

 افزایش بر ریباندتراپي آیا که است سوال این به گویي

 اجتماعي رشد و دیداری-ادراکي هماهنگي

  است؟ موثر ویژه یادگیری اختالل با آموزان دانش

  روش

 نوع از يآزمایش نیمه روش از پژوهش این در

 هشد استفاده کنترل گروه با آزمون پس-آزمون پیش

 آموزان دانش تمامي شامل حاضر پژوهش ةجامع .است

 سال در دزفول شهر در ویژه یادگیری اختالل دارای

 با برابر جامعه کل اددتع .است 5032-32 تحصیلي

 اساس بـر پژوهش ةنمون .است آموز دانش 501

 این بر .است هشد انتخاب دسترس در گیری نمونه

 و آزمایش گروه در نفر 51 تصادفي صورت به اساس

 رضایت گرفتند. قرار کنترل گروه در نفر 51

 و برنامه در شرکت از شان خانواده و آموزان دانش

 در غیبت و ورود معیارهای از ها هجلس در کامل حضور

 دستگاه های بیماری به ابتال و آموزش از جلسه یك

 داروهای مصرف یا حرکتي-ميجس معلولیت عصبي،

 بود. پژوهش از آزمودني خروج مالك اعصاب،

 رابزا

 گرفته بهره زیر ابزارهای از ها داده آوری جمع برای

 است: شده

 بندرگشتالت حرکتی-دیداری ادراک آزمون .1

 به که بندرگشتالت حرکتي–دیداری ادراك آزمون

 از یكي است، معروف نیز بندرگشتالت آزمون

 بالیني شناسان روان که است يیها آزمون نمشهورتری

 این د.کنن مي هاستفاد مدرسه شناسان روان و کودك

 ادراك ةزمین در ورتهایمر تحقیقات اساس رب آزمون

 میان از (5303) بندر لورتا .است شده ساخته

 از و کرد انتخاب را طرح 3 ورتهایمر، های طرح

 ةصفح یك روی را ها طرح این که خواست ها آزمودني

 به ها طرح این از یبتتر بدین کنند؛ ترسیم کاغذ

 کاربرد منظور به حرکتي–دیداری آزمون یك عنوان

 کارهای و شخصیت ةمطالع در گشتالت يختشنا روان

 این عمدة هایکاربرد جمله از .کرد استفاده بالیني

 ةصدم تشخیص کودك بالیني شناسي روان در آزمون

 بررسي یادگیری، و خواندن نارسایي تشخیص مغزی،

 بیني پیش و عاطفي نارسایي ارزیابي ذهني، تواني کم

 برای آزمون این از ضمناً .است تحصیلي پیشرفت

 دشو مي استفاده نیز دبستاني کودکان هوش آزمایش

 که است طرح 3 شامل مزبور آزمون (.5025 )یوسفي،

 خواسته او از و شده داده نشان آزمودني به ترتیب به

 در کند. ترسیم کاغذ برگه یك روی را اآنه شود مي

 عملكرد به و یك ةنمر خطا عملكرد به آزمون این

 نمره به آزمودني نمره .شود مي داده صفر نمرة صحیح

 میانگین دارای شده تراز های نمره شود. مي تبدیل تراز

 آزمون هستند. 51 استاندارد انحراف و 533

 انکودک برای (5025) یوسفي توسط بندرگشتالت

 است. شده هنجاریابي شیراز شهر ابتدائي مدارس

 و دختر 333) آموز دانش 5233 شامل نمونه گروه

 از ماه 55 و سال 53 تا 2 سني دامنة با پسر( 333

 ةمدرس 3) ابتدائي مدرسه 12 پنجم تا اول های کالس

 و آموزش ةناحی چهار از پسرانه( ةمدرس 3 و دخترانه

 پایایي (.5025 في،)یوس بودند شیراز شهر پرورش

 با مقیاس روایي و 22/3 را آزمون سنجي دوباره

-گودیناف هوشي آزمون با همبستگي از استفاده

 معلم ارزیابي و درسي معدل راتر، ةنام پرسش هریس،

 آموزان، دانش تحصیلي تپیشرف ةنحو و هوش از

 حاضر پژوهش در است. شده گزارش مطلوب و معنادار

 آموزان دانش حرکتي-دیداری یها مهارت ارزیابي برای

  .است هشد استفاده آزمون این از

 واینلند اجتماعی رشد مقیاس .2
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 سال در و تهیه دال ادگارد توسط آزمون این

 قرار نظر تجدید مورد بار چندین و هشد معرفي5321

 552 شامل واینلند اجتماعي رشد مقیاس .است هگرفت

 ي،عموم خودیاری ةزمین هشت به که است ماده

 پوشیدن، لباس در خودیاری خوردن، غذا در خودیاری

 شدن اجتماعي جایي، جابه زباني، ارتباط خودراهبری،

 به آزمون اجرای شود. مي تقسیم شغلي مسئولیت و

 حدودی تا که سني های ازپرسش که است ترتیب این

 کنند  مي شروع ،است آزمودني تقویمي سن از تر پایین

 آزمودني، ةپای سن تعیین یبرا خطا، پاسخ صورت ودر

 تا را تر پایین سن های پرسش سوی به روی واپس

 سن یك های پرسش ةهم به که دهند مي ادامه جایي

 نخستین که جایي از سپس شود داده درست پاسخ

 رو ها پرسش و یابد مي ادامه کار شده ثبت خطا پاسخ

 متوقف زماني آزمون اجرای شود. مي پرسیده جلو به

 یك به مربوط های پرسش از یك هیچ به که شود مي

 مبنای بر پرسش هر به نشود. داده پاسخ سني مقطع

 عدم و یك ةنمر کودك در اجتماعي رفتار آن وجود

 این شود. مي داده صفر ةنمر اجتماعي رفتار وجود

 شود. مي تكمیل کودك مورد در والدین توسط آزمون

 در ار سالگي 21 تا تولد سن ةگستر گرچه آزمون این

 ترپایین های سن در آن پایایي و روایي اما ،گیرد مي بر

 همكاران، و )کافي است برخوردار بیشتری قوت از

 اجتماعي رشد مقیاس بار نخستین ایران در (.5032

 توسط تهران های پرورشگاه در استفاده جهت واینلند

 گرفت. قرار نظر تجدید مورد و ترجمه اخوت و براهني

 در را مقیاس این (5021) واعظي و یاسمي زامیاد،

 روستایي و شهری مناطق بهنجار آزمودني 023 مورد

 حوزه بازآزمایي پایایي ضریب و گرفتند کار به کرمان

 گزارش 32/3 تا 22/3 بین را مقیاس این مختلف های

 واینلند اجتماعي رشد مقیاس که دادند نشان و کردند

 گونه هیچ بدون آن، موارد از برخي در تغییراتي با

 برای باارزش ابزاری ،اجرا ةشیو و دستور در تغییری

 ةروزان های مهارت ارتباطي، های مهارت ارزشیابي

 و حرکتي های مهارت شدن، اجتماعي زندگي،

 این کل ةنمر پایایي و روایي است. انطباقي رفتارهای

 به (5030) بناب غباری و جلیوند پژوهش در مقیاس

  است. شده رشگزا 20/3 و 35/3 ترتیب

  روش

 های هماهنگي ابتدا در پژوهش این انجام منظور به

 صورت گیری نمونه سپس شد انجام نمسئوال با الزم

 شدن مشخص و پژوهش ةنمون تعیین از پس گرفت.

 آزمون، پیش ةمرحل در آزمایش، و کنترل های گروه

 اجتماعي رشد و گشتالت بندر دیداری-ادراکي آزمون

 آزمایش گروه سپس شد اجرا گروه ود هر بر لندنوای

 کنترل وه)گر گرفت قرار ریباندتراپي ةبرنام تحت

 نگرفت(. قرار ای اضافه برنامة هیچ تحت

 گرفت: قرار مدنظر ذیل نكات تمرین اجرای از قبل

 انجام آزمون، فضای بودن مناسب از اطمینان حصول

 ةدامن که هنگامي کردن سرد و کردن گرم مناسب

 انجام هوازی های فعالیت و زیاد تالش وسیع، حرکتي

 تا آزمون با آشنایي برای کافي فرصت ایجاد شد، مي

 بتواند رفتاری مشكالت و استرس بدون آزمودني اینكه

 آماده واقعي آزمون اجرای برای و کند اجرا را آزمون

 این از اطمینان ایمني، های احتیاط ةهم رعایت شود.

 نباشند. نیز افتادن نگران و نیفتند ها آزمودني که

 آزمودني. تشویق با نشاط پر و مثبت فضای یك ایجاد

 کوتاه نمایش صورت به که حالي در وظایف دادن شرح

 .شد مي داده آموزش نیز

 بخش سه در جلسه هر برای ریباند تمریني ةبرنام

 اجرا دقیقه 11 تا 03 مدت به که است هشد طراحي

 بدني و زمانيسا آمادگي شامل که اول بخش د.وش مي

 دوم بخش کشد. مي طول دقیقه 53 تا 1 مدت ،است

 د،وش مي شامل را ریباند یاه تمرین اصلي بخش که

 دقیقه 03 حدود تا اول یاه هجلس در دقیقه 23 بین

 برنامه سوم بخش کشد. مي طول آخر یاه هجلس برای

 حالت به بازگشت برای که دوش مي حرکاتي شامل

 از بخش این اجرای زمان تمد .دریگ مي صورت اولیه

 رحـش است. دقیقه 53 الي 1 زـنی رینيـتم یا هلسـج

 است. شده ارائه زیر در تمریني ةجلس هر اجرای
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 لباس، تعویض) بدني و سازماني آمادگي اول: ةهفت

 حرکات ،نرم یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت

  (ایستگاهي و کششي

 قبیل ز)ا دستگاه با آشنایي به مربوط حرکات

 ...( و رفتن راه ایستادن،

 کششي، حرکات رفتن، راه) اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي دوم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 پریدن، زانو چهار )شامل نشسته حالت در حرکات

 پریدن(، خمیده صورت به پریدن، صاف پای با

 کششي، حرکات رفتن، راه) اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي سوم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

  بینابین حرکات و نشسته حالت در حرکات

 کششي، حرکات رفتن، راه) اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي :چهارم ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 ابتدایي صورت به ایستاده حالت در حرکات

 کششي، حرکات رفتن، )راه اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي پنجم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 افت پا، پشت پا صورت به) جهشي و پرشي حرکات

 درجا، پرش چون حرکاتي و سینه و پشت و باسن

 و جلو از بلند زانو پا، ضربدر لي، لي جانب، به پرش

 پا یك جلو پا یك جك باز، و جمع پا جك پشت،

  و املـک چرخش و،ـپهل و جلو از هـپروان حرکت عقب،

 (جمع پای با چرخش درجه، 33

 کششي، حرکات رفتن، راه) اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي ششم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 افت پا، پشت پا صورت به) جهشي و پرشي حرکات

 درجا، پرش چون حرکاتي و سینه و پشت و باسن

 و جلو از بلند زانو پا، ضربدر لي، لي جانب، به پرش

 پا یك جلو پا یك جك باز، و جمع پا جك پشت،

 و کامل چرخش پهلو، و جلو از پروانه حرکت عقب،

 تعادلي حرکات انجام ،جمع پای با چرخش درجه، 33

 (دستگاه روی

 کششي، حرکات رفتن، )راه اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي هفتم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 افت پا، پشت پا صورت به)جهشي و پرشي رکاتح

 درجا، پرش چون حرکاتي و سینه و پشت و باسن

 و جلو از بلند زانو پا، ضربدر لي، لي جانب، به پرش

 پا یك جلو پا یك جك باز، و جمع پا جك پشت،

 و کامل چرخش پهلو، و جلو از پروانه حرکت عقب،

 دليتعا حرکات انجام ،جمع پای با چرخش درجه، 33

 دستگاه( روی بر

 کششي، حرکات رفتن، )راه اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 )تعویض بدني و سازماني آمادگي هشتم: ةهفت

 نرم، یدندو ایمني، و بهداشتي نكات رعایت لباس،

 (ایستگاهي و کششي حرکات

 افت پا، پشت پا صورت به) جهشي و پرشي حرکات

 درجا، پرش چون حرکاتي و نهسی و پشت و باسن

 و جلو از بلند زانو پا، ضربدر لي، لي جانب، به پرش

 پا یك جلو پا یك جك باز، و جمع پا جك پشت،

 و کامل چرخش پهلو، و جلو از پروانه حرکت عقب،
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 تعادلي حرکات انجام ،جمع پای با چرخش درجه، 33

  دستگاه. روی بر

 کششي، اتحرک رفتن، راه) اولیه حالت به بازگشت

 (وسایل آوری جمع لباس، تعویض

 ها یافته
 آزمون پس و آزمون پیش در گروه دو اجتماعی رشد و حرکتی-دیداری  یاه هنمر معیار انحراف و میانگین .1دولج

 معیار انحراف میانگین تعداد گروه مرحله متغیر

 22/2 23/31 51 آزمایش آزمون پیش حرکتی-دیداری

 23/3 32/30 51 کنترل

 03/3 20/532 51 آزمایش آزمون پس

 23/3 33/31 51 کنترل

 22/1 53/12 51 کنترل آزمون پیش اجتماعی رشد

 10/0 12/13 51 آزمایش

 22/1 02/12 51 کنترل آزمون پس

 35/1 00/22 51 آزمایش

 در است، شده ارائه 5 جدول در که طور همان

 تراز نمره عیارم انحراف و میانگین آزمون پیش مرحله

 23/31 ترتیب به آزمایش گروه حرکتي دیداری شده

 در و بوده 23/3 و 32/30 کنترل گروه و 22/2 و

 گروه معیار انحراف و میانگین آزمون پس مرحله

 و 33/31 کنترل گروه ،03/3 و 20/532 آزمایش

 در دهد، مي نشان 5 جدول همچنین باشد. مي 23/3

 رشد نمره معیار انحراف و میانگین آزمون پیش مرحله

 و 10/0 و 12/13 ترتیب به آزمایش گروه اجتماعي

 مرحله در و بوده 22/1 و 53/12 کنترل گروه

 آزمایش گروه معیار انحراف و میانگین آزمون پس

 باشد. مي 22/1 و 02/12 کنترل گروه ،35/1 و 00/22
 گروه دو ونآزم پیش واریانس تساوی فرض مورد در لوین آزمون نتایج .2 جدول

 معناداری سطح F DF1 DF2 متغیرها

 331/3 23 5 20/3 حرکتي-دیداری

 320/3 23 5 21/0 اجتماعي رشد

 فرض شود، مي مالحظه 2 جدول در که گونه همان

 آزمون پیش در گروه دو واریانس تساوی برای صفر

 نشان یافته این گردد. مي تائید پژوهش متغیرهای

 آزمون، پس در گروه دو یانسوار تحلیل در که دهد مي

 آزمون، پیش در ها گروه های واریانس همگني دلیل به

 بود خواهد (ریباندتراپي) مستقل متغیر تأثیرات این

 خواهد نقش گروه دو های هنمر احتمالي تفاوت در که

 داشت.
 آزمون پیش کنترل با متغیرها آزمون پس متغیری چند کوواریانس تحلیل نتایج .9 جدول

 F DF ارزش آزمون نام

 فرضیه
DF 

 خطا
 داری معني سطح

 335/3 22 2 30/51 221/3 پیالیي اثر آزمون

 335/3 22 2 30/51 022/3 ویلكز المبدای آزمون

 335/3 22 2 30/51 32/2 هتلینگ اثر آزمون

 335/3 22 2 30/51 32/2 روی ریشه بزرگترین آزمون

 کنترل با که دهد مي نشان 0 جدول نتایج

 بین ها، آزمون ةهم داری معني سطوح آزمون، یشپ

 از یكي لحاظ از حداقل گواه و آزمایش های گروه

 شود. مي مشاهده داری معني تفاوت پژوهش متغیرهای

 گروه دو بین متغیر کدام در که این به بردن پي برای

 متغیری یك کوواریانس تحلیل دو دارد، وجود تفاوت

 1 و 1 جداول در آن ایجنت که شد انجام مانكوا متن در

  است. آمده
 آزمون پیش کنترل با گروه دو حرکتی-دیداری ادراک های هنمر برای متغیره تک واریانسکو تحلیل نتایج .4 جدول
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 اتا داری معني سطح SS Df MS F تغییرات منبع متغیر

 252/3 335/3 30/02 33/22 5 33/22 آزمون پیش 

 133/3 335/3 23/13 02/551 5 02/551 گروه حرکتي-دیداری

    32/5 22 20/20 خطا 

     03 33/3121 کل 

 است شده داده نشان 1 جـدول در که طور همان

 اختالل دارای آموزان دانش بین آزمون، پیش کنترل با

 لحاظ از کنترل و آزمایش های گروه در ویژه یادگیری

 دارد وجود داری معني تفاوت حرکتي-دیداری ادراك

(335/3 p<23/13 و F=). دوره یك ،دیگر عبارت به 

 ادراك ةنمر میانگین به توجه با ریباندتراپي تمرین

 ةنمر میانگین به نسبت آزمایش گروه حرکتي-دیداری

 ادراك توانایي معنادار افزایش موجب ،کنترل گروه

 درنظر با .است شده آزمایش گروه در حرکتي-دیداری

 تغییرات درصد 3/13 گفت توان مي اتا مجذور گرفتن

 به مربوط حرکتي-دیداری هماهنگي های هنمر در

 بنابراین باشد. مي ریباندتراپي تمرین ةبرنام تأثیر

 معنادار افزایش باعث ریباندتراپي گفت توان مي

 شده آزمایش گروه در حرکتي-دیداری هماهنگي

 است.

 گروه دو اجتماعی رشد یاه هنمر میانگین روی متغیره تک واریانسکو تحلیل نتایج .9 جدول

 اتا معناداری سطح SS Df MS F تغییرات منبع متغیر

 253/3 335/3 23/13 33/552 5 33/552 آزمون پیش 

 130/3 335/3 33/02 13/23 5 13/23 گروه اجتماعي رشد

    31/5 22 13/22 خطا 

     03 33/3532 کل 

 است شده داده نشان 1 جـدول در که طور همان

 اختالل دارای آموزان دانش بین آزمون، پیش ترلکن با

 لحاظ از کنترل و آزمایش هایگروه در ویژه یادگیری

 335/3) دارد وجود داری معني تفاوت اجتماعي رشد

p<33/02 و F=). تمرین دوره یك ،دیگر عبارت به 

 گروه اجتماعي رشد میانگین به توجه با ریباندتراپي

 ،کنترل گروه جتماعيرشدا میانگین به نسبت آزمایش

 گروه در اجتماعي رشد معنادار افزایش موجب

 توان مي اتا مجذور گرفتن درنظر با .است شده آزمایش

 اجتماعي رشد یاه هنمر در تغییر از درصد 0/13 گفت

 .است ریباندتراپي تمرین ةبرنام تأثیر به مربوط

 رشد افزایش باعث ریباندتراپي گفت توان مي بنابراین

 ست.ا شده آزمایش گروه در اجتماعي

  گیری نتیجه و بحث

 بین آزمون، پیش کنترل با که دهد مي نشان ها یافته

-دیداری ادراك لحاظ از کنترل و آزمایش های گروه

 ،دیگر عبارت به .دارد وجود داری معني تفاوت حرکتي

 ادراك های میانگین به توجه با ریباندتراپي آموزش

 گروه به نسبت مایشآز گروه برای حرکتي،-دیدار

 افزایش حرکتي-دیداری  ادراك توانایي در کنترل،

 شده انجام های پژوهش با ها یافته این است. داشته

 (2350) آتیلگان (،2351) همكاران و کاراکوال توسط

 و میتسو دارد. همخواني (2353) همكاران و میتسو و

 یك ثیر أت بررسي به پژوهشي در (2353) همكاران

 55 تا 2 آموزان دانش روی ترامپولین با مرینيت ةبرنام

 نشان نتایج پرداختند. رشدی هماهنگي يناتوان با هسال

 هماهنگي تواند مي ترامپولین از استفاده که دهد مي

 فوق نتایج تبیین در بخشد. بهبود را ضالنيع-عصبي

 کودکان تمام در آموختن درتق که گفت توان مي

 بر دیگران با و دیگران از تواند مي کودك .دارد وجود

 بیاموزد. کردن تقلید و کردن مقایسه کردن، نگاه اثر

 نفس به اعتماد ةنشان دیگران با خود قدرت ةمقایس

 باشد. ثرؤم آموزش در تواند مي نیز رقابت و دوش مي

 کودك آموختن و تربیت آموزش، بر کودك همساالن

 ورزش است. آموختن های راه از یكي ورزش ثرند.ؤم

 را نوجوانان و کودکان جسماني آمادگي تواند مي
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 اعتماد موفقیت، مهارت، کسب همچنین داده افزایش

 .دهد افزایش نیز را ها آن اجتماعي روابط و نفس به

 و تعادلي ساختار داشتن دلیل هب ورزشي های تمرین

 دقیق بسیار هماهنگي و مراحل ةهم در تعادل حفظ

 تمرکز و کم سرعت با حرکات انجام و حرکات بین

 این .شود مي بدن کل در نظم و تعادل ایجاد باعث زیاد

 شود مي روان و جسم ذهن، هماهنگي باعث تعادل

  .(5332 همكاران، و روزنتال)

 مبدأ حرکتي، یادگیری که معتقداست کپارت

 رشد از پس تر عالي ذهني یندهایافر و است یادگیری

 نهمچنی و ادراکي سیستم حرکتي، سیستم مناسب

 ادراکي و حرکتي یادگیری میاني ارتباطي پیوندهای

 با ادراك باید که است معتقد کپارت آید. مي وجود به

 است معتقد او ادراك. با حرکت نه یابد، پیوند حرکت

 و شود مي شروع حرکات کنترل با کودك، رشد که

 و ترکیب مسایل، ادراك منظم، کشف چون مراحلي

 مفاهیم تشكیل ایانپ در و حسي های دریافت تكمیل

  (.5031 نادری، و نراقي )سیف کند مي طي را

 در پایه حرکتي تجربیات که است معتقد پیاژه

 ادراك پیشرفت و توسعه برای زندگي ةاولی های سال

 ای پایه حرکتي،-ادراکي های تجربه و است ضروری

 يتحصیل های فعالیت و بعدی های یادگیری برای

 از حرکتي تجارب ردیگ عبارت به است؛ کودکان

 های پایه ةتوسع و رشد به که هستند عواملي ترین قوی

 ها، یافته به توجه با و کنند مي کمك افراد ذهني

 وسعت باعث مناسب جسماني و حرکتي های فعالیت

 تجلي و مختلف های یادگیری  ةحیط به بخشیدن

 درخشان، و )فریار شوند مي هوش گوناگون سطوح

5030.)  

 از ترامپولین تمرینات که آنجا از ،دیگر سوی از

 تمرین نوع این بنابراین است، پرشي و جهشي نوع

 با .شود حرکتي-دیداری هماهنگي باعث تواند مي

 این دنبال به حسي های گیرنده سازی فعال به توجه

 بر طورمستقیم به تمرین که است روشن ا،ه تمرین

 بیانگر موضوع، این .دگذار مي اثر مغز فعالیت

 عضالت از گروه یك در حرکتي های نورون سازی ادهآم

 با آن سازگاری و حرکت یك انجام برای مفاصل و

 و هماهنگي افزایش همچنین و محیطي ةزمین

 عضالت انقباضي هم حرکتي، واحدهای یكپارچگي

 باشد، مي مخالف عضالت بازدارندگي افزایش و همكار

 يعضالن-عصبي های پاسخ بهبود باعث نهایت در که

-دیداری هماهنگي تواند مي طریق این از و شود مي

 هماهنگي احتمالي دالیل بخشد. بهبود را حرکتي

 توان مي ،نیترامپول با  تمرین اثر در را حرکتي-دیداری

 اندام عضالت قدرت افزایش :کرد خالصه گونه این

 حرکتي ةدامن افزایش حرکات، عصبي کنترل تحتاني،

 طریق از اطالعات انتقال بر بار اضافه اعمال مفاصل،

 مرکزی عصبي دستگاه ةگان سه حسي های سیستم

 سازی فعال ،(پیكری-حسي و دهلیزی بینایي،)

 های نورون سازی آماده عمقي، حسي ایه گیرنده

 انجام برای مفاصل و عضالت از گروهي در حرکتي

 واحدهای یكپارچگي و هماهنگي افزایش حرکت،

 افزایش و همكار عضالت انقباضي و حرکتي

 و مارش) تمرینات اثر در مخالف عضالت بازدارندگي

  (.2331 همكاران،

 کنترل با که دهد مي نشان ها یافته همچنین

 لحاظ از کنترل و آزمایش های گروه بین آزمون، پیش

 عبارت به .دارد وجود داری معني تفاوت اجتماعي رشد

 رشد میانگین به توجه با ریباندتراپي آموزش ،دیگر

 گروه میانگین به نسبت آزمایش گروه جتماعيا

 گروه در اجتماعي رشد معنادار افزایش موجب کنترل،

 انجام های پژوهش با ها یافته این است. شده آزمایش

 یو (،5032) همكاران و طهماسبي خلیل توسط شده

 و همسو (2350) گیاگازلو و (2350) کانگ و

 که گفت توان مي فوق نتایج تبیین در است. هماهنگ

 این در ورزشي حرکات انجام برای عالقه ایجاد با

 را پا و دست حرکات بین هماهنگي توان مي کودکان

 هب .دوافز بدن اعضای به گاهيآ بر نیز و داد افزایش

 انجام حین در مغز چپ و راست ةنیمكر درگیری دلیل

 این در را بدن کل حرکات و ها مهارت توان مي حرکات
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 باعث افراد این در ورزش انجام ید.بخش بهبود کودکان

 نسبت که این دلیل هب ،شود مي نفس هب اعتماد ایجاد

 زندگي در و کنند مي پیدا گاهيآخود بدن کل به

 صادقي انصاری،) کنند مي پیدا بیشتری مهارت روزمره

 انجام های پژوهش که جا آن از (.5033 غفوری، و

 عادی جمعیت در ورزش که است داده نشان شده

 است، مشكالت این از جلوگیری برای ثرمؤ ای وسیله

 اختالل با جمعیت در که دارد وجود احتمال این

 دهد مي نشان تحقیقات باشد. ثرؤم نیز ویژه یادگیری

 های مهارت بهبود باعث جسماني یاه تمرین که

 حرکتي های مهارت و ارتباطي های مهارت اجتماعي،

 کودك که وقتي .(5332 همكاران، و روزنتال) شود مي

 مانند زیادی عوامل گیرد مي یاد را حرکتي های توانایي

 های مهارت بدني، آمادگي حالت بدني، رشد شناخت،

 ممكن هدف و انگیزه مهارت، سطوح تنوع نیاز، پیش

 شود. یادگیری بازداری یا تسهیل موجب است

 پایه و اساسي های مهارت از یكي حرکتي های مهارت

 )بهمرد است تحصیلي یادگیری و سهمدر به ورود برای

 (.5035 ،همكاران و

 به توان مي حاضر پژوهش های محدودیت جمله از

 پذیری تعمیم که تصادفي گیری از نمونه استفاده عدم

 یكي دیگر کرد. اشاره دهد مي کاهش را مطالعه نتایج

 انجام پیگیری امكان عدم پژوهش، های محدودیت از

 بود.

 های پژوهش و تحقیق ینا نتایج به توجه با 

 رشد ارتقای راهكارهای از یكي رسد مي نظر به پیشین

 دارای کودکان حرکتي-دیداری هماهنگي و اجتماعي

 .است ریباند تمرینات انجام ویژه یادگیری اختالل

 برای که شود مي توصیه نمسئوال و والدین به بنابراین

 اجتماعي رشد و حرکتي-دیداری هماهنگي ارتقای

 استفاده ریباند تمرینات از مختلف ابعاد در نکودکا

 به همچنین شوند. برخوردار آن مزایای از و کنند

 از بعد این روی که شود مي توصیه نمسئوال و مدیران

 و ورزش در مشارکت یعني اجتماعي رشد ارتقای

 و کرده گذاری سرمایه ریباند تمرینات از استفاده

 مهیا مریناتت نوع این در را کودکان شرکت ةزمین

 و تشویق ورزشي های فعالیت این سوی به را آنهاو

 حاضر پژوهش در اینكه به توجه با کنند. ترغیب

 هماهنگي و اجتماعي رشد بهبود باعث ریباند تمرینات

 یادگیری اختالل با کودکان حرکتي-دیداری ادراك

 والنمسئ و بدني تربیت معلمان به هشد ویژه

 توصیه استثنایي کانکود از نگهداری یاه هسسؤم

 توان بهبود و ورزشي عملكرد بهبود برای که شود مي

 های برنامه در تمرینات نوع این از افراد این عضالني

  .کنند استفاده ورزشي

  منابع
 تمرینات اثر (.5033) ف. غفوری، و ح.، صادقي، .،ا انصاری،

 طب مطالعات .ورزشكار جوان زنان پویای تعادل بر ریباندتراپي
 .12-03 ،(21) 2 ،ورزشي

 در واینلند اجتماعي رشد مقیاس (.5012) .و اخوت، و .،ن .م براهني،
 تهران. دانشگاه انتشارات ةمؤسس تهران: ،شخصیت ارزشیابي

 تأثیر (.5035) .ح اسدپور،  و .،ح عشایری، م.، استكي، ،.ف بهمرد،

 نارساخواني. عالئم کاهش بر ظریف و درشت حرکات آموزش

 .03-21 ،(2) 2 یادگیری، های ناتواني ةمجل

 در نمایشي هنرهای نقش بررسي (.5030) ب. غباری، و .،م جلیوند،

 مجله پذیر. آموزش ذهني توان کم آموزان دانش اجتماعي رشد
 .23-20 ،1 ،استثنایي کودکان حیطه در پژوهش

 تأثیر (.5032) .س فرامرزی،  و .،غ قاسمي، .،ر طهماسبي، خلیل

 ذهني توان کم کودکان پویای و ایستا تعادل بر ریباند تمرینات

 .5322-5313 - ،(2)3 توانبخشي، علوم در پژوهش پذیر. آموزش

 کالمي خودآموزی ياثربخش (.5035) .س باقری، و .،ه زاده، خانخاني

 .یادگیری های ناتواني با آموزان دانش اجتماعي سازگاری بهبود بر

 .12-10 ،(5)2 ،یادگیری های ناتواني مجله

 و .،ف جلودار، نتاج حسن .،ع پورجوان، تقي .،ن کریمي، م.، دهقاني،

 ریتمیك حرکتي های بازی اثربخشي (.5035) .ف زیدآبادی،

 های ناتواني با کودکان اجرایي یکارکردها میزان بر )موزون(

 ةمجل دبستان. از پیش تحولي شناختي روان عصب یادگیری
 .22-10 ،(5) 2 ،یادگیری های ناتواني

 پایة تمرینات تأثیر (.5032) ب. رخساره، و .،م زاده، نمازی ف.، رجبي،

 نارسایي به مبتال کودکان حرکتي مهارتهای بر ژیمناستیك

 .33-20 (،23)2 ،حرکتي رفتار اتیسم.

 مقدماتي ابيیهنجار .(5021) ا. واعظي، و م.، یاسمي، ع.، زامیاد،

 روستایي و شهری جمعیت در واینلند انطباقي رفتار، مقیاس

  .11-11 ،1 رفتار، و اندیشه لةمج کرمان.

 تمریني برنامة هفته هشت تأثیر (.5031) ح. دانشمندی، و ا.، ساالری،

 طیف کودکان لگني کمری ةمجموع عملكرد بر مرکزی  ثبات

 .35-22 ،(5)3 ،ورزشي طب .اوتیسم
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 یادگیری: در ویژه های نارسایي (.5031) ع. نادری، و .،م نراقي، سیف
 .ارسباران نشر تهران: .بازپروری روشهای و تشخیص چگونگي

 نارسایي بدون و با آموزان دانش عملكرد مقایسه (.5031) ا. سلیماني،

 پیوسته. عملكرد مقیاس و لندن برج نآزمو در ریاضي یادگیری

 .20-12 ،(0) 1 .یادگیری های ناتواني ةمجل

 فروغي، و ل.، صداقتي، م.، مراثي، ل.، نیا، علي س.، توکل، ب.، شفیعي،

 نارسایي تشخیص غربالگری آزمون ساخت و طراحي (.5032) .ر

 ابتدایي مقطع آموزان دانش پنجم تا اول های پایه در خواندن در

  .23-10 ،(2)52 ،سنجي شنوایي اصفهان. هرش در

 تهران: .یادگیری های ناتواني (.5031) .ا پرند، و .،م یكتا، شكوهي

 تیمورزاده. انتشارات

 و ریباندتراپي تمریني روش دو اثر مقایسه (.5035) .م صادقي،
 کارشناسي ةنام پایان ،آسم به مبتال مارانبی روی هوازی تمرینات

  اصفهان. دانشگاه ورزشي، علوم و بدني تربیت ارشد

 نظری، اصول یادگیری: های ناتواني (.5030) ف. رخشان، و .،ا فریار،
 میترا. نشر تهران: آموزشي. راهبردهای و تشخیص

 (.5031) م. تبریزی، تدریس و .،ط محتشمي، .،س فرد، علیزاده

 کودکان اجتماعي های مهارت بر والدین آموزش برنامه شياثربخ

-33 ،(0) 1 یادگیری، های ناتواني  مجله یادگیری. ناتواني دارای

532. 

  برکنترل ریباند تمرینات هفته 3 تاثیر (.5031) ا. ،زادگان کاشي
 بینا. کم آموزان دانش زندگي کیفیت و انفجاری توان قامت،

 تربیت رشته در ارشد کارشناسي جهدر دریافت برای نامه پایان

 اصفهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه ورزشي، علوم و بدني

 )خوراسگان(.

 (.5032) ف. نهری، میاه و .،م خسروجاوید، ش.، زینعلي، م.، کافي،

 بدون و با کودکان اجتماعي رشد و رفتاری های ویژگي ةمقایس

 .503-521 ،(1) 2 یادگیری، های ناتواني ةمجل یادگیری. ناتواني

 حافظه رخ نیم مقایسه (.5033) ا. عابدی، ز.، الهیجانیان، م.، کجباف،

 ،امال در یادگیری های ناتواني دچار کودکان با عادی کودکان

  .21-52 ،(5) 52 ،شناختي علوم های هتاز روخواني، و ریاضي

 و عضالني توان قامت، کنترل بر ریباندتراپي تاثیر (.5032) ع. مرتجي،
 درجه دریافت برای نامه پایان اتیستیك، کودکان زندگي فیتکی

 دانشگاه ورزشي، علوم و بدني تربیت ةرشت در ارشد کارشناسي

  )خوراسگان(. اصفهان واحد اسالمي آزاد

 بندرگشتالت حرکتي بینایي آزمون هنجاریابي (.5025) .ف یوسفي،

 انشگاهد انساني و اجتماعي علوم مجله شیراز، ابتدایي مدارس در
  .32-21 ،51 شیراز،
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