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 چکیده

موسیقي  آموزش تمرين تأثیر بررسي پژوهش با هدفاين هدف: 

بینا  كم كودكان حركتي-ادراكي های مهارت بهبود بر درماني دالكروز

. بود   ABA -طرح از منفرد حاضر مورد پژوهشروش: . انجام شد

 سال 6 زير بینای كم كودكان تمامي شامل پژوهش آماری جامعه

با استفاده از . بود 98 تحصیلي سال در مراكز بهزيستي شهراصفهان

عنوان نمونه انتخاب به كودک روش نمونه گیری تصادفي ساده، سه

 قرار مداخله مورد جلسه 8 هاآزمودني پايه، خط تعیین بعد از. شدند

 ابزار. گرفتند قرار پیگیری مورد جلسه 3 هفته، 2 از بعد و گرفتند

 اوزرتسكي حركتي-ادراكي هایمهارت استاندارد آزمون گیری،اندازه

 انحراف میانگین، از هاداده تحلیل و تجزيه برای. بود( 1950)

 اثر اندازه بهبودی، درصد میانه، غیرهمپوش، هایداده درصد استاندارد،

: نتايج  هايافتهاستفاده شد.  هاداده موقعیتبرون و موقعیتيدرون

 های تمهار بهبود بر درماني موسیقي هایتمرين نشان داد كه آموزش

 ديداری تحلیل در تأثیر داشت. بینا كم كودكان حركتي -ادراكي

 78/67 ترتیببه 3 و 2 و 1 آزمودني برای بهبودی درصد هاداده نمودار

 هایتمرين : بنابرايننتیجه گیری. تعیین شد 74/42 و 21/24و

عنوان يكي از تواند بهمي دالكروز نظريه مبنای بر درمانيموسیقي

 6 زير بینایكم كودكان حركتي -ادراكي هایمهارت بهبودهای روش

 كارگرفته شود. به سال

 

حركتي،  -ادراكي هایمهارت موسیقي، های کلیدی:واژه
 بینا.كم دالكروز،
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate 

the effect of Dalcroze music therapy training 

exercises on improving the perceptual-motor skills 

of visually impaired children. Method: The present 

study was a single case of ABA design. The 

statistical population of the study included all 

visually impaired children under 6 years of age in 

Isfahan welfare centers in the 98-97 academic year. 

Three children were selected as a sample using 

simple random sampling method. After determining 

the baseline, the subjects underwent 8 sessions and 

after 2 weeks, 3 sessions were followed up. The 

measuring instrument was Ozersky (1950) standard 

test of perceptual-motor skills. Data were analyzed 

using mean, standard deviation, percentage of non-

overlapping data, median, recovery percentage, in-

situ and out-of-position effect size of the data. 

Results: The results showed that training in music 

therapy exercises had an effect on improving the 

perceptual-motor skills of visually impaired 

children. In visual analysis of data graphs, the 

percentage of improvement for subjects 1, 2 and 3 

was 67.78, 24.21 and 42.74, respectively. 

Conclusion: Therefore, music therapy exercises 

based on Dalcroze theory can be used as one of the 

ways to improve the perceptual-motor skills of 

visually impaired children under 6 years old. 

 
Keywords: Music, perceptual-motor skills, 

Dalcroze, visually impaired  
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 مقدمه
 ادراک به بیندمي آنچه به دادنمعنا در انسان توانايي

 در بینايي هایبنابراين آسیب. است مربوط او بینايي

 بروز موجب كودكي دوران و زندگي اولیه هایسال

 شناختي، هایحیطه در رشدی تأخیرهای برخي

 در جسماني و حركتي -اجتماعي حركتي،-ادراكي

همچنین  (.1396 ي،حسینخواجه)شود مي كودكان

 -ادراكي هایمهارت نقص به محیط محدود كشف

 با مقايسه در بیناكم بینايي اختالل با افراد حركتي

 -حسي هایتوانايي كند. بنابراينمي كمک بینا افراد

 از كه افرادی در كمتری سرعت با است ممكن ادراكي

جويسي، )كند  رشد اند،شده محروم بینايي حس

2002.) 

 و هاتیفعال از یاریبسصورت طبیعي رو بهايناز

 و دیتقل مشاهده، اثر درفرد  هر يحركت یهامهارت

هايي كه به آن دسته از مهارت و ديآيم وجوده ب تكرار

كنند تا اطالعات حسي را با شناخت افراد كمک مي

 قادر را فردبیشتر درک و در مغز پردازش كنند و 

 يحركت یهاهارتم بر شتریب توجه با تا سازديم

 در و هماهنگ روان، يقالب در را مهارت آن موردنظر،

های رسیدن به هدف هدايت كنند، مهارت جهت

 (. 1392باشند )مجیری فروشاني، ادراكي حركتي مي

 -پردازان مهارت ادراكيكپارت يكي از نظريه

 أمبدي، حركت یریادگي كهحركتي معتقد است 

 رشد از پس تر،يعال يذهن یندهايفرا و است یریادگي

 یهاوندیپ و يادراك دستگاه و يحركت دستگاه مناسب

 وجوده ب يادراك و يحركت یریادگي انیم يارتباط

 بر يينایبكم اگرچهبنابراين  (.1396 ،يعباس) ديآيم

 از استفاده یریادگي بر اما ،ستین ثرؤم عضالت

پژوهش عباسي، سلیماني و  .دارد ریثأت عضالت

های ( بیانگر اين است كه تمرين1397ارجمندنیا )

های روش عنوان يكي ازادراكي حركتي كپارت به

ای كودكان مبتال به اتیسم مؤثر كاهش رفتار كلیشه

، غالمي پور بوده است. همچنین پژوهش آقايي

( بیانگر نقش مؤثر 1396خواه )آبادی و وطنحیدر

های افزايش مهارت يابي برهای حركت و جهتآموزش

 باشد.جتماعي و سازگاری اجتماعي كودكان نابینا ميا

 درصد 90 تا 80 حدود هادر وضعیت طبیعي چشم

 اين با حال. كندمي بینا دريافت فرد برای را اطالعات

دارند،  بینايي سیستم در مشكالتي كه هاييبچه وجود

شده، تحريف صورتبه را اطالعات بیشتر و تصاوير

 نیكوروش، و حسنوند نشان،پهلوان) كنندمي دريافت

1394.)  

 نایناب افراد كه معتقدند پردازانهينظر از یاعده

 از اديز استفاده با را خود یداريد اطالعات نقص

 دست به آنها سالم حواس لهیوسبه كه ييدروندادها

مؤذني كرماني، فرامرزی و ) كننديم جبران د،يآيم

 (.1398توكلي، 

 در زمینه مقايسه (2011)دوگر  و برسال پژوهش

 و بیناكم مطلق، نابینای كودک 90 در حركتي تبحر

حركتي  توانايي بینا كودكان كه نشان داد سالم

 افراد و داشتند نابینا و بیناكم افراد به نسبت باالتری

 انجام به قادر نابینا افراد با مقايسه در نیز بیناكم

 بیناكم افراد ولي هستند، حركتي بیشتری هایمهارت

دارند  تریضعیف عملكرد بینا افراد مقايسه در هم

(. 1393)ورتمن، گاالتا و تامكینز؛ ترجمه امیری مجد،

 از اعم نایبكم كودک حركاتتر به عبارت روشن

 كودكان گريد مثل زدنقدم و پرش جهش، ز،یخنهیس

 (.1395 ،ياضير) ستین

 كودک در يحركت يينارسا و رهایخأتبنابراين 

 ،یداريد یفضا نیب موجود یهاتفاوت ازناشي  نایبكم

 یرهایخأت نيا .است يجنبش -يحركت و یداریشن

ها كه در برخي از پژوهش يمشكالت واسطهبه يحركت

كودک  ييشناسا. 1 :اند عبارتند ازبه آن اشاره داشته

 و يناكاف پسخوراند یمبنا بر طیمحبینا و نابینا از كم

 در مشكل. 2باشد؛ مي رونیب یایدن از پراكنده

 یدشوار از يناشكه  آن دوام و ءيش مفهوم كردنبنا

 راه از ءيش به يابیدست و صیتشخ مكان، نییتع در

 ب،یترتنيابه باشد.وسیله كودک ميبه آن یصدا

 مقاصد وجود بدون ،رامونیپ یایاش با كودک تعامل
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بینا و نابینا . كودک نیمه3محدود خواهد بود؛  ي،حركت

 ييفضا میمفاه و يبدن تصور تواندی ميواردشبه 

 ايجاد كند ایاش و بدن ينسب تیوضع نییتع منظوربه

، حیات  ينامن از نقل به ؛1973آدلسن، و برگيفرا)

 .  (1381 روشنايي و ترابي میالني،

 كودک حركتي مهارت نكردنپیدابنابراين گسترش

است و  وی پرورش و آموزش برای مانعي دلیل، هر به

سزايي در آموزش ديداری سهم به توجه به اينكه با

های درسي های آموزشي معلمان در كالسفعالیت

 تواندمي حس اين تقويت و رو گسترشايندارد، از

 (.1391 درآمدی، شريفي)شود  ارزيابي مهم بسیار

 موسیقي آموزش، بر تأثیرگذار هایروش از كيي

 كردندنبال و دارد تأثیر مغز عملكرد بر موسیقي. است

 دستور بدن به ديگر نت به نتي از موسیقي يک

دوستدار، )كند  حركت ريتمیک صورتبه تا دهدمي

 كاوش به صداها راه از يينایب معلول كودكان(. 1394

 و يقیموس آالت با یباز. پردازنديم شيخو طیمح

 آشنا گوناگون یصداها با را، كودكان  آنها يبررس

 (.1381 ،روشن و ترابي میالنيي، حیات نامن) سازديم

 بر موسیقي زمینه اثر در (2012كیخا ) پژوهش

 ذهني توانكم كودكان بر حركتي هایمهارت افزايش

 مداخله يک عنوانبه موسیقي كه است اين نشان از

تواند، مي جسمي و ذهني معلول افراد برای درماني

پژوهش . شود آنها حركتي هایمهارت بهبود باعث

بررسي تأثیر  ( در1399)، مشكاتي، ملكيژادننويدی

حركات ريتمیک موسیقیايي بر تئوری ذهن كودكان 

 بیانگر اثربخشي و تأثیر مبتال به اختالل اتیسم نیز

های همراه با موسیقي بر افزايش میانگین حركت

پژوهش زيرک  دهد.تئوری ذهني كودكان را نشان مي

( بیانگر 1390آبادی )زنگبار، عشايری، كمالي و علي

های درشت موسیقي اصیل ايراني بر مهارت تأثیر

  دهد.دست كودكان مبتال به فلج مغزی را نشان مي

دالكروز  امیل درمانيموسیقي پردازانازجمله نظريه

عنوان استفاده از ريتم و حركت به است كه با

 هایفعالیت درماني در حوزههای موسیقيتمرين

سزايي در نقش به تيحرك هایو مهارت شنیداری

حوزه كمک به كودكان با نقص بینايي داشته است 

 (.1389 تبار،محمدی و قاسممفیدی، زاده تبار،قاسم)

های بدني كودكان به اين توجه دالكروز به حركت

دلیل بود كه وی به هنر تقلیدی برای آموزش 

موسیقي كودكان اعتقاد داشت و ماليمت و هماهنگي 

هايي مي دانست كه با ركترا در موسیقي، ح

ها، سر و هماهنگي كامل میان زبان اشاره، يعني دست

 ي وقیموس كاربرد بحث دربدن به وجود آيد. دالكروز 

را دنبال  يمختلف اهداف ،يحركت یهامهارت تيتقو

 دارد آن بر يسع موارد بیشتر در اهداف نيا كرد.مي

( تنهمین پا، سر،) بدن ياصل قسمت سه نیب كه

 باعث عمل نيا. آورد وجود به تناسب و يماهنگه

 دوره. شود شتریب خود بدن از افراد يآگاه كه شوديم

 شناخت چون یموارد شامل دالكروز آموزش كامل

 يقیموس با بدن يحركت يهماهنگ یاجرا متداول

 احساس جاديا به بدن حركت از كه يكیتكن. است

 وش،گ تیترب با كه كنديم استفاده كاليموز تمير

 كوشش دالكروز. است مأتو ینوازبداهه و يخواننت

 طوربه را آن آموزاندانش كه كند ابداع را يروش كرد

 با سپس و كنند تجربه يبدن و يشفاه ،ييشنوا

 روش نيا یهاحلراه .دهند ارائه یفرد يتیخالق

 احساس و ششم حس تيتقو و يباطن ييشنوا تيتقو

 يقیموس در و طندارتبا در ذهن با كه است يعضالن

 (.1395دارند )دوستدار،  یانرژ و فضا زمان، عناصر

( بیانگر 1390فرد )پژوهش كريمي، زارع و هاديان

توجه درماني بر كاهش نقصاثربخشي آموزش موسیقي

الشريعه و  فعال است. پژوهش امینكودكان بیش

بودن كاربرد موسیقي ( اثربخش1396نژاد )هاشمیان

الكروز در بهبود اختالل عملكرد مبتني بر روش د

خواندن كودكان نسبت به ساير كودكان را نشان 

به تأثیر  ( نیز2019يريت )آدهد. همچنین پژوهش مي

های موسیقي مبتني بر نظريه دالكروز بر مثبت تمرين

شدن كودكان دارای های حركتي و اجتماعيمهارت

 اختالل اتیسم اشاره دارد.
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های ررسي نتايج پژوهشبنابراين با توجه به ب

های بودن تمرينگذشته كه بیانگر اثربخش

درماني بر بهبود عملكرد كودكان در موسیقي

های مختلف شده است، وجود خأل پژوهشي در زمینه

درماني بر های موسیقيزمینه بررسي اثربخشي تمرين

نتايج  بینا بسیار مشهود است. همچنینكودكان كم

ط مشكالت حركتي كودكان ها بیانگر ارتباپژوهش

باشد. بینا با نقص بینايي آنها ميبینا و نیمهكم

 ( 2012) نیكولیک و استويک یلیکل چه پژوهشچنان

 اطالعات بین معناداری دهد كه ارتباطنشان مي

دارد و  وجود حركتي هایمهارت اجرای و بینايي

 هماهنگي اختالل دارای بینايي آسیب كودكان با

 و بودند. همچنین پژوهش وايور بیشتری حركتي

 كه كودكاني كه است اين از ( نشان2003) لويزی

 هایمهارت دارند، در شديدتری بینايي اختالل

 حد در آنها بینايي اختالل كه كودكاني حركتي

 رسند.به نظر مي تراست، ضعیف متوسط

توان با استفاده از بنابراين اين فرضیه كه مي

درماني میزان آگاهي و یقيهای موساثربخشي تمرين

بینا را جايگزين نقص بینايي آنان ادراک كودكان كم

بینا را نسبت به كرد و توانايي آگاهي كودكان كم

های حركتي افزايش داد و حركتي بدنشان و توانايي

های هرچند كوچک در راستای اصالح و ارتقای مهارت

زه رو ضرورت خطیر در حواينحركتي آنان برداشت، از

بینا و های حركتي كودكان كماصالح و ارتقای مهارت

خأل پژوهشي در اين زمینه، پژوهش حاضر را بر آن 

های داشت كه اثربخشي يک دوره از تمرين

 –های ادراكي درماني دالكروز را بر مهارتموسیقي

 سال بررسي كند. 6بینای كمتر از حركتي كودكان كم

  روش
آزمودني بود كه يا تک روش اين پژوهش مورد منفرد

 اين پژوهش انجام شد. جامعه ABAبا طرح انتخابي 

 مبتال سال 6 زير پسر و دختر كودكان تمامي آماری

مركز توانبخشي  به كنندهمراجعه بیناييكم به

 بینای وابسته به سازمانمخصوص كودكان كم

بودند  1398-1397 سال در اصفهان شهر بهزيستي

 گیری تصادفي ساده ازش نمونهكه با استفاده از رو

 تصادفي صورتبه سال 6 زير بینایكم كودک 40 بین

پسر كه از لحاظ درجه  و دختر بینایكم كودک3

بینايي و سالمتي حركتي، كالمي و ذهني از همساني 

عنوان نمونه مورد بررسي بیشتری برخوردار بودند، به

ساله با میزان  4انتخاب شدند. كودک اول يک پسر 

ساله  5. 5بود. كودک دوم يک دختر  100/20بینايي 

ساله  5و كودک سوم يک پسر  80/20با میزان بینايي 

آمده از دستهای بهبود. داده 90/20با میزان بینايي 

 ،(A)پايه  خط موقعیت شده ازسه كودک بررسي

( A) پیگیری هایجلسه و( B) مداخله موقعیت

سپس  رسم و ریديدا تحلیل نمودار روی و گردآوری

 . شدند تحلیل و تجزيه

 انحراف میانگین، از اطالعات تحلیل و تجزيه برای

 ،(غیرهمپوش هایداده درصد) PND میانه، استاندارد،

POD (همپوش هایداده درصد)، اثر ایاندازه 

(dكوهن)، بهبودی درصد شاخص (MPI )شد  استفاده

 یگیرنتیجه با (.1392، )عابدی، آقامحمدی، كاظمي

 و موقعیتيبین موقعیتي،درون تحلیل به نمودارها از

 اين در. شد پرداخته های مشابهموقعیت در تغییرات

 سطح براساس شدهگردآوری هایداده ديداری، تحلیل

 الگوی)روند  و( وابسته متغیر بزرگي اندازه)ها داده

 در شدهايجاد و تغییرات( پايه خط در وابسته متغیر

 اشاره وابسته متغیر تداوم و ثبات میزان به )كه هاداده

 .شد دارد( ارائه و تفسیر

 ابزار

در اين پژوهش مقیاس استاندارد رشد حركتي لینكن 

منظور ارزيابي توانايي حركتي ( به1950اوزرتسكي ) -

صورت سال بود. اين مقیاس به 14تا  5كودكان سنین 

ماده دارد. تعداد  36انفرادی اجرا شد و 

مقیاس است كه خرده 6های اين آزمون اسمقیخرده

هماهنگي  )2هماهنگي عمومي ايستا؛  )1:عبارتند از 

سرعت  )4هماهنگي دستي پويا؛  )3عمومي پويا؛ 
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 )6متقارن؛  –های ارادی همزمان حركت )5حركت؛ 

 نامتقارن. –حركات ارادی ناهمزمان 

در اين پژوهش از  :درمانيمحتوای برنامه موسیقي

از ( 1395)درماني هاتف دوستدار ی موسیقيهاتمرين

كتاب تأثیر موسیقي برای كودكان با اختالل يادگیری 

های رشد و كتاب تأثیر موسیقي بر افراد با اختالل

حركتي بر مبنای  -های ادراكيهوشي در طیف مهارت

ها و اهداف آن نظريه دالكروز استفاده شد كه تمرين

های ت مالحظهبا رعايبطوراجمال در هشت جلسه 

ماندن اطالعات به دست آمد اخالقي همچون محرمانه 

ها در پژوهش براساس كدگذاری و بندی يافتهو دسته

كنندگان، جلب نه براساس مشخصات فردی شركت

حمايت والدين و كودكان برای مشاركت فعاالنه به 

شرح ذيل اجرا شد. درجلسه اول تقويت مهارت 

دوم مساله جهت  حركتي ظريف و درشت ،درجلسه

يابي ، درجلسه سوم حفظ تعادل در حالت نشسته و 

چهارزانو، درجلسه چهارم مهارت حركتي درشت در 

حالت ايستاده ،درجلسه پنجم تقويت مهارت های 

حركتي ظريف ،در جلسه ششم كنترل بدن ،درجلسه 

هفتم تقويت جهت يابي و درک فضايي و درجلسه 

الزم  بي اجرا شد.هشتم كنترل بدن و تقويت جهت يا

به ذكر است قبل از شروع جلسه مداخله، در سه 

ها در موقعیت خط پايه جلسه اطالعات آزمودني

بررسي و ثبت شد. همچنین دو هفته بعد از اتمام 

جلسه هشتم، سه جلسه برای بررسي و پیگیری 

  مداخله اختصاص داده شد.

 هايافته

ر موسیقي بر های پیاپي تأثیگیریهای خام اندازهنمره

های خط های ادراكي حركتي كودكان در جلسهمهارت

( و پیگیری B(، مداخله )موقعیت Aپايه )موقعیت 

ها در صورت تحلیل ديداری نمره( بهA)موقعیت 

 بیان شده است. 1جدول 
 های مهارت های ادراکی حرکتی در موقعیت خط پايه، مداخله و پیگیری. نمره1جدول 

 جلسه ها
جلسه 

لاو  

جلسه 

 دوم

جلسه 

 سوم

جلسه 

 چهارم

جلسه 

 پنجم

جلسه 

 ششم

جلسه 

 هفتم

جلسه 

 هشتم

جلسه 

 نهم

جلسه 

 دهم

جلسه 

 يازدهم

جلسه 

 دوازدهم

جلسه 

 سیزدهم

جلسه 

 چهاردهم

  پیگیری مرحله مداخله مرحله خط پايه آزمودني

1نفر  
2نفر  
3نفر  

های خط پايه با موقعیت میانگین نمره  2 در جدول

Aهای پس از مداخله با موقعیت ، میانگین نمرهB  و

نشان  Aهای مرحله پیگیری با موقعیت میانگین نمره

 داده شده است.
 ندارد نمره های مهارت های ادراکی حرکتی. میانگین و انحراف استا2جدول 

 مقیاس
 

 مرحله سنجش

 Aموقعیت  Bموقعیت  Aموقعیت 

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

های مهارت

-ادراکی

 حرکتی

 15/1 67/47 78/1 00/34 58/0 67/22 1نفر  

 15/1 67/72 29/1 38/59 46/3 00/45 2نفر  

 08/2 33/49 65/1 63/47 00/0 00/34 3نفر  

شود، مشاهده مي 2و 1های طور در كه در جدولهمان

های ادراكي حركتي هر سه های مهارتنمره

يافته و در افزايش (Bكننده در مرحله مداخله شركت

مرحله پیگیری همچنان اين افزايش ادامه داشته 

های ثیرگذاری تمريناست. اين روند نشان از تأ

های ادراكي حركتي درماني بر بهبود مهارتموسیقي

 (.1سال دارد )نمودار  6بینای زير كودكان كم
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 : خط میانه ،خط روند و محفظه ثبات نفر اول1نمودار

به منظور تحلیل ديداری نمودار داده های بدست آمده 

برای آزمودني اول  1پس از رسم نمودارشماره 

حله بااستفاده از میانه داده های موقعیت خط درهرمر

 xپايه و مداخله ،خط میانه داده های موازی با محور 

كشیده شده و يک محفظه ثبات روی خط میانه 

 80درصدی اگر  20-80قرارگرفت. با استفاده از معیار 

درصد از مقدار میانه  20درصد داده ها زير يا درون 

ي شود كه داده ها )محفظه ثبات( قرارگیرد، گفته م

ثبات دارد كه در نمودار فوق خط میانه رسم شد. در 

خط روند تاثیر آموزش موسیقي بر  1نمودار شماره 

مهارتهای ادراكي حركتي آزمودني اول ترسیم گرديد . 

سپس شاخص های آمار توصیفي و شاخص های 

تحلیل ديداری درون موقعیتي و بین موقعیتي مانند 

يا درصد غیر همپوشي  PNDو تغییر سطح و روند 

نقاط دو موقعیت آزمايشي )خط پايه و مداخله( 

محاسبه شد. هر چقدر مقداردرصد غیرهمپوشي بین 

دو موقعیت باالتر باشد با اطمینان بیشتری مي توان 

تحلیل ديداری  3مداخله را اثربخش دانست .جدول 

 داده های آزمودني اول را نشان مي دهد.

 تحلیل ديداری درون موقعیتی و برون موقعیتی برای آزمودنی اول . متغیرهای3جدول 

 هابین موقعیت درون موقعیتي

 ی موقعیتمقايسه -A B 1 توالي موقعیت -1
B 
A 

 8 4 هاطول موقعیت -2
 تغییرات روند -2

 تغییر جهت -2.1

 مثبت

 صعودی
   سطح -3

 37 13 میانه-3.1

 مثبت ر وابسته به هدفاث-2.2 38/59 67/12 میانگین-3.2

 تغییرات ثبات -3.2 7/40 – 3/33 3/14 – 7/11 دامنه تغییرات -3.3
 با ثبات

 با ثبات

%  20دامنه تغییرات محفظه ثبات 

 از میانه
  تغییر در سطح -3 بي ثبات با ثبات

 تغییر نسبي -1.3   تغییر سطح -4
13 

 5/23به 

 تغییر مطلق-2.3 41 - 5/23 13 - 5/12 تغییر نسبي-1.4
13 

 20به 

 تغییر میانه -3.3 49 – 20 13 - 12 تغییر مطلق -2.4
13 

 37به 

 تغییر میانگین -3.4   روند -5
67/12 

 38/59به 

  هاپوشي دادههم -4 صعودی بدون شیب جهت -1.5

 PND %100-1.4 با ثبات با ثبات ثبات -2.5

 POD %0-2.4 خیر خیر مسیرهای چندگانه

 47/3=35/1(/ 38/59-67/12اندازه اثر= )  78/67=100*59 /38( / 12/59-67/38ی=)درصد بهبود
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نتايج حاصل از تحلیل درون موقعیتي و بین موقعیتي 

برای شركت كننده نفر اول با توجه به شاخص اندازه 

بیانگر اين  78/67و درصد بهبودی برابر با   47/3اثر 

ود است كه تمرينات موسیقي درماني موجب بهب

مهارت های ادراكي حركتي باالتر از حد متوسط در 

نتايج  4بینای اول شده است. در جدولكودک كم

حاصل از تحلیل داده های آزمودني دوم ترسیم شده 

 است .
 .متغیرهای تحلیل ديداری درون موقعیتی و برون موقعیتی آزمودنی دوم4جدول 

 هابین موقعیت درون موقعیتی

 ی موقعیتمقايسه -A B 1 توالي موقعیت -1
B 
A 

 8 4 هاطول موقعیت -2
 تغییرات روند -2

 تغییر جهت -2.1

 مثبت

 صعودی
   سطح -3

 5/57 47 میانه-3.1

 مثبت اثر وابسته به هدف-2.2 38/59 45 میانگین-3.2

 تغییرات ثبات -3.2 5/63– 5/51 7/51 – 3/42 دامنه تغییرات -3.3
 با ثبات

 با ثبات

تغییرات محفظه ثبات دامنه 

 % از میانه 20
  تغییر در سطح -3 بي ثبات بي ثبات

 تغییر نسبي -1.3   تغییر سطح -4
47 

 5/51به 

 تغییر مطلق-2.3 67 – 5/51 47 - 44 تغییر نسبي-1.4
47 

 49به 

 تغییر میانه -3.3 74 – 49 47 - 41 تغییر مطلق -2.4
47 

 5/57به 

 ینتغییر میانگ -3.4   روند -5
45 

 38/59به 

  هاپوشي دادههم -4 صعودی صعودی جهت -1.5

 PND %100-1.4 با ثبات با ثبات ثبات -2.5

 POD %0-2.4 خیر خیر مسیرهای چندگانه

 38/1=42/10( / 45/59-38) =اندازه اثر                 21/24=100*38/59(/ 45/59-38) = درصد بهبودی

قعیتي و بین مووقعیتي نتايج حاصل از تحلیل درون مو

و  38/1برای آزمودني دوم با توجه به شاخص اندازه اثر

بیوانگراين اسوت كوه  21/24درصد بهبودی برابور بوا  

تمرينات موسیقي درماني موجب بهبود و تأثیر گذاری 

بسیاركم و پايین تر از حد متوسط برای آزموودني دوم 

نتايج حاصل از تحلیل داده های  5شده است . جدول 

 آزمودني سوم ترسیم شده است .

 . متغیرهای تحلیل ديداری درون موقعیتی و برون موقعیتی آزمودنی سوم5جدول 

 هابین موقعیت درون موقعیتي

 ی موقعیتمقايسه -A B 1 توالي موقعیت -1
B 
A 

 8 4 هاطول موقعیت -2
 تغییرات روند -2

 تغییر جهت -2.1

 مثبت

 صعودی
   سطح -3

 48 34 میانه-3.1

 مثبت اثر وابسته به هدف-2.2 38/59 34 میانگین-3.2

 تغییرات ثبات -3.2 8/52 – 2/43 4/37 – 6/30 دامنه تغییرات -3.3
 با ثبات

 با ثبات

  تغییر در سطح -3 بي ثبات با ثباتدامنه تغییرات محفظه ثبات 
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 % از میانه 20

 تغییر نسبي -1.3   تغییر سطح -4
34 

 5/41به 

 تغییر مطلق-2.3 5/53 – 5/41 34 - 34 تغییر نسبي-1.4
34 

 39به 

 تغییر میانه -3.3 56 – 39 34 - 34 تغییر مطلق -2.4
34 

 47به 

 تغییر میانگین -3.4   روند -5
34 

 38/59به 

  هاپوشي دادههم -4 صعودی بدون شیب جهت -1.5

 PND %100-1.4 با ثبات با ثبات ثبات -2.5

 POD %0-2.4 خیر خیر انهمسیرهای چندگ

 00/3=46/8(/  34/59-38اندازه اثر= )     74/42=100*38/59(/  34/59-38) -درصد بهبودی

نتايج حاصل از تحلیل های درون موقعیتي و بین 

موقعیتي برای آزمودني سوم باتوجه به شاخص اندازه 

بیانگر اين است  74/42و درصد بهبودی برابر با   3اثر

موسیقي درماني موجب بهبود و  كه تمرينات

تاثیرگذاری درحدمتوسط و نسبتا مناسبي برای 

 آزمودني سوم شده است .

  گیرینتیجه و حثب

هوودف ايوون پووژوهش بررسووي اثربخشووي آموووزش 

 -هووای ادراكوويدرموواني دالكووروز بوور مهووارتموسوویقي

بینا بوود. نتوايج حاصول از تحلیول حركتي كودكان كم

 نفور كننودهشركت تي برایموقعیموقعیتي و بیندرون

دهد. همچنوین را نشان مي 78/67درصد بهبودی  اول

های بیانگر اين است كه تمرين 47/3شاخص اندازه اثر 

 ادراكوي هوایمهوارت بهبوود درمواني موجوبموسیقي

 اول بینوایكودک كوم باالتر از حد متوسط در حركتي

است كه اثربخشي قابل تووجهي را نسوبت بوه دو  شده

دهد. الزم به ذكر اسوت كوودک گر نشان ميكودک دي

ای بینای اول بوا وجوود اينكوه میوانگین خوط پايوهكم

( بسوویار پووايیني نسووبت بووه دو كووودک ديگوور 67/12)

نهايت نسبت بوه دو داشت، اما اثربخشي بیشتری را در

كودک ديگر كسب كرد. اين تفاوت به علت تفواوت در 

اسوت. بوا میزان بینايي اين كودک با دو كودک ديگور 

كوه  100/20توجه به اينكه میزان بینايي كوودک اول 

بیانگر میزان بینايي بیشتری نسبت به كودک دوم )بوا 

( و كودک سوم )با میزان بینايي  80/20میزان بینايي 

( است، بنابراين اين اختالف در میوزان بینوايي 90/20

اثربخشي بیشتری را برای ايون كوودک نسوبت بوه دو 

وايوور و د كرد كه بوا نتوايج پوژوهش ديگر ايجاكودک 

یوووک اسوووتوتیک و تیكولیوووک لیل ( و2003لوووويزی )

( كووه بووه ارتبوواط معنووادار بووین شوودت میووزان 2012)

هووای ادراكووي و اخووتالل در مهووارت اخووتالل بینووايي

 حركتي تأكید دارند، همخواني دارد.

مووقعیتي موقعیتي و بویننتايج حاصل از تحلیل درون

 38/1توجه به شاخص اندازه اثور با  دوم آزمودني برای

بیانگر ايون اسوت كوه  21/24 با برابر بهبودی و درصد

درموواني موجووب بهبووود و هووای موسوویقيتموورين

 بورای تر از حد متوسوطبسیار كم و پايین تأثیرگذاری

شده است. با توجوه بوه شورايط يكسوان  دوم آزمودني

بینوای مداخله برای هرسه كودک و اينكه كوودک كوم

( نسوبت بوه دو 80/20میزان بینايي كمتوری )دوم از 

كودک ديگر برخووردار بووده اسوت، ايون اخوتالف در 

هووای ادراكووي و حركتووي براسوواس بهبووودی مهووارت

( برسوال و 2003های پیشین وايور و لوويزی )پژوهش

( 2012یلیک استوتیک و تیكولیک )ل( و 2011دوگر )

يي كه به ارتباط معنادار بین شدت میزان اختالل بینوا

های ادراكي حركتي تأكیود دارنود، و اختالل در مهارت

تواند به میزان بینوايي پوايین ايون كوودک مورتبط مي

هوای حاصول از ايون رو، براسواس تحلیولايونباشد. از

درمواني موؤثر بورای های موسیقيپژوهش تعداد جلسه

، بیشوتر از 80/20بینوا بوا میوزان بینوايي كودكان كوم
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ه باالترين میزان اثربخشي هشت جلسه برای رسیدن ب

 شود.پیشنهاد مي

مووووقعیتي و هوووای دروننتوووايج حاصووول از تحلیووول

با توجوه بوه شواخص  سوم آزمودني موقعیتي برایبین

بیانگر ايون  74/42 با برابر بهبودی و درصد 3اندازه اثر

درمواني موجوب بهبوود و های موسیقياست كه تمرين

 بورای اسوبينسبت منتأثیرگذاری در حد متوسط و به

شده است. الزم بوه ذكور اسوت كوودک  سوم آزمودني

بینای سوم نسبت به كوودک دوم از میوزان بینوايي كم

بیشتر و نسبت به كودک اول از میزان بینايي كمتوری 

برخوردار بود و اين اختالف در میزان بینايي در درصد 

بهبودی كودک منجر به درصد بهبودی كمتور نسوبت 

بهبودی بیشتر نسبت به كودک به كودک اول و درصد 

 دوم شده است. 

مجموع نتايج حاصل از سه آزمودني بررسي شده، در

 درمانيهای موسیقيبیانگر اثربخشي يک دوره تمرين

تواند نقش است كه مي مبتني بر نظريه دالكروز

های ادراكي حركتي سزايي در اصالح و بهبود مهارتبه

اين نتايج اين بینا داشته باشد. بنابركودكان كم

بیانگر اثر  ( كه2019يت )ررآيپژوهش پژوهش با 

های ادراكي درماني بر مهارتمثبت اين شیوه موسیقي

حركتي كودكان دارای اختالل اتیسم شده است، 

 همخواني دارد.

درماني به علت های حوزه موسیقيالبته پژوهش

سختي و خطرهای احتمالي زمان اجرا برای كودكان 

بینا كمتر بررسي شده است و بیشتر منابینا و ك

، تستاني، يامادا، كامیكاها ازجمله پژوهش پژوهش

 پارک، اوكازی، توسركا،هوندا، اوكاد، پارک،

( در حوزه 2014كیتوگوچي، ابي،هاندا و اوشي )

های عاطفي و رواني قرار استرس، افسردگي و حوزه

ر بودن پژوهش دگیرند. بنابراين با توجه به محدودمي

بینا و همچنین درماني بر كودكان نیمهحوزه موسیقي

های پیشین بیانگر با توجه به اينكه تمامي پژوهش

های درماني بر مهارتهای موسیقياثربخشي تمرين

حركتي بوده است و خالف آن در پژوهشي يافت نشده 

های است و اگر تناقضي بوده در ارتباط با مهارت

است، اما پژوهش  ادراكي و حركتي گزارش نشده

( بیانگر اين 2017) ديجلونآرين، بلوتا، آرجتا، ديلزاو و

گذارد و بود كه موسیقي بر حافظه اثر منفي مي

توانند ياد بگیرند. آموزان بدون موسیقي بهتر ميدانش

درماني در حوزه بنابراين اين تفاوت اثربخشي موسیقي

د. شناختي است كه با نتايج اين پژوهش تعارضي ندار

( بیانگر اين 2016البته پژوهش يوتام، يادو و میدها )

های حركتي و درماني بر مهارتبود كه موسیقي

شناختي اثرهای مثبتي دارد كه با نتايج اين پژوهش 

 همخواني دارد.

درماني بر بودن موسیقيرو با توجه به اثربخشايناز

های ادراكي حركتي كودكان با مشكالت و مهارت

های پیشین، نتايج اين ای متفاوت در پژوهشهاختالل

درماني مبتني بر پژوهش نیز اثربخشي موسیقي

های اداركي و های دالكروز را در اصالح مهارتتمرين

بنابراين كند. بینا مؤثر تعیین ميحركتي كودكان كم

كه  (2012) كیخا با نتايج پژوهش نتايج اين پژوهش

 هایمهارت افزايش بر موسیقي اثربخشي بیانگر

بود، همخواني دارد.  ذهني توانكم كودكان حركتي

كه ( 1390) براتي احمدی و قايیني همچنین با نتايج

 استفاده با بیناكم كودكان يابيجهت تقويت كنندهبیان

بود، همخواني دارد.  بدني و ذهني هایتمرين از

( با نتايج 1396نژاد )الشريعه و هاشمیانپژوهش امین

های بودن تمرينهش مبني بر اثربخشاين پژو

دالكروز همخواني دارد و با پژوهش درماني موسیقي

( كه 1390آبادی )زيرک زنگبار، عشايری،كمالي و علي

های بیانگر تأثیر موسیقي اصیل ايراني بر مهارت

دست كودكان مبتال به فلج مغزی را نشان درشت

 دهد، نیز همخواني دارد.مي

هوا های اين پژوهش اجرای مداخلوهازجمله محدوديت

نداشوتن بر سه نفر آزمودني است كه با توجه به امكان

دسترسي به پرونده اطالعات شخصي ايون كودكوان از 

های هوشي و سووابق خوانوادگي انتخواب لحاظ تفاوت

میوزان نهايي سه كوودک براسواس معیارهوای اصولي 
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هوا و مشوكالت شوناختي و بینايي و نداشوتن اخوتالل

ترتیب در تعمویم نتوايج بوه اينبه. ي انتخاب شدحركت

شوده و درصود كودكان با سون مشوابه نمونوه بررسوي

هوای احتیواط انجوام بینايي متفاوت الزم است تا نكته

 شود.

 بینايي نقص علت به بیناكم كودک كه آنجا از بنابراين

 اسوتفاده علوت بوه و اسوت ضوعیف حركتي مهارت در

 بینوايي، نقوص جبوران در خود شنوايي حس از بیشتر

 هوایمهوارت بهبوود جهوت در موسیقيراه  از توانمي

در محویط اطوراف ايون كودكوان  يابيجهت و حركتي

تووان گفوت كوه موسویقي كرد. همچنین موي استفاده

سزايي در كاهش مسائل و مشكالت حركتوي و نقش به

تر اين كودكان در عرصوه اجتمواع خواهود حضور فعال

 داشت .

های توجه به نقش مؤثر و انكارناپذير تمرينبنابراين با 

های ادراكي و حركتي درماني بر بهبود مهارتموسیقي

های بیشتر در اين بینا، ضرورت پژوهشكودكان كم

های مختلف كارگیری روشحوزه بر نمونه بیشتر و به

آموزشي همراه با موسیقي در مراكز آموزشي كودكان 

ودكان در به كارگیری بینا و آشنايي والدين اين ككم

درماني از سن پايین های موسیقياين نوع تمرين

های ادراكي و كودكي برای اصالح و بهبود مهارت

شود. همچنین در حركتي بیش از پیش مطرح مي

های تمرين برای شود تا تعداد جلسهاينجا پیشنهاد مي

كودكان با میزان بینايي كمتر بیش از هشت جلسه 

 برگزار شود.

 ابعمن

 اثور« (1396) .ح خوواهوطون ،.زی آبواددریوح يغالم ،.وه ،پورييآقا

 و ياجتمواع یهوامهارت بور يابيوجهوت و تحورک آموزش يبخش

 یتوانمندسواز فصلنامه ،»نیناب آموزان دانش ياجتماع یسازگار
 .83-75(: 21)8، يياستثنا كودكان

 (1386) .ع ،دالور ،م. ،تبريوزی ،ا. ،برجعلي ،ح. ،عشايری ،م. ،استكي

روش آمووزش دو نیمكوره مغوز و آمووزش  مقايسه اثربخشي دو«

 ،»موسیقي دربهبود عملكردحساب نارسايي دانش آموزان دختر 

 .425-448(: 4)7، يياستثنا كودكان فصلنامه

اثربخشوي موسویقي «( 1396) .ف ،نوژادس، هاشومیان ،الشوريعهامین

آمووزان دانوش مبتني بردالكروز و ارف در بهبود عملكورد خوانودن

-59(: 21)7، فصلنامه مطالعات نواتواني ،»دارای اختالل خواندن

69. 

 يكپووارچگي (1394). م ،كوووروشین، .ب ،حسوونوند ،س ،نشووانپهلوووان
 .نویم دیسپ انتشارات: تهران. يحركت و يحس

 خوانواده و يينوایب بیآس كودكان با همگام( 1396) .حي نیحسخواجه
 .منشبه نشر :تهران ،آن

 اخوتالالت بوا كودكوان یرو بور يقیموسو ریثأت( 1394).. وه ،تداردوس
 .چنگ نشر: تهران ،یریادگي

 ،يهوش اختالالت با افراد یرو بر يقیموس ریثأت (1395). .وه ،دوستدار
 .چنگ نشر: تهران

 .محتشم نشر: كاشان ،نایبكم كودكان( 1395). ع ،ياضير

( 1390بوادی ف. )آعلوي ،كموالي م. ،عشوايری ح. ،زنگبار ح.زيرک

های درشت دست كودكوان تأثیر موسیقي اصیل ايراني بر مهارت«

، فصولنامه مطالعوات نواتواني، »مبتال به فلوج مغوزی اسوپاتیک

1(1 :)15-22. 

 میمفواه: يحركتو يروانو یهوااخوتالل (1391) .پ ،یدرآمود يفيشر
 .نور یآوا انتشارات: تهران ،درمان و صیتشخ هاهينظر

 هایطرح موردی مباني (1392). ز ،س.،كاظمي ،محمدیآقا ،ا. ،عابدی
 .هنر و شناسيروان انتشارات: ، تهرانمنفرد مورد

حركتوي بور  -هوای ادراكويتأثیر فعالیوت«( 1396ز. ) ،عباسي كرقند

مجلوه  ،»توانايي حركتي ظريف كودكان با اختالل طیوف اتیسوم
 .147(: 147)4،تعلیم و تربیت استثنايي

تووأثیر آموووزش «(1397ع. ) ،ف.، ارجمنوودنیا ،نيف.، سوولیما ،عباسووي

حركتي كپارت بر كواهش رفتارهوای  –های ادراک ديداری مهارت

فصولنامه ، »ای كودكوان مبوتال بوه اخوتالل طیوف اتیسومكلیشه
 .80(: 5)3، سالمت روان كودک

س. ع.  ،تبوارقاسم ،ع. ،محمدیزاده ،فمفیدی  ،س. ن. ،تبارقاسم

هوای پايوه رياضوي وسویقي در مهوارتتأثیر آمووزش م«( 1389)

 شناسووي تحوووليفصوولنامه روان، »دبسووتانكودكووان پوویش

 .248-245: (27)7، شناسان ايرانيروان

 ریثأتو« (1390) .س ،يبراتو یاحمد ،ا. ،يبرات یاحمد ،.س ،ينيیقا

 ييفضوا يابيوجهوت تیوقابل بور يبویترك و يبدن ،يذهن ناتيتمر

-82(: 3)1 ي،ورزشو علوم قاتیتحق فصلنامه، »نایبكم كودكان

86. 

درمواني تأثیر موسویقي«( 1390ح. )،فرد ح.، هاديان ،ل.، زارع ،كريمي

بوور توجووه انتخوواب كودكووان دارای اخووتالل نارسووايي توجووه 

 .34-33(: 11)1، فصلنامه ايراني كودكان استثنايي، »فعاليبیش

 مداخلوه«(1398) .ف ^،يتووكل .،س ،یفرامرز ي س.،كرمان ا.، ،يذنؤم

 كودكوان در رنوگ صیتشوخ و درک عملكرد يشناختروان صبع

 يپزشوك دانشوكده مجلوه، »ینوور محرک سامانه لهیوسبه نایبكم
 .990 (:539)37 ،اصفهان

 بوا افوراد يهمواهنگ و تعوادل سوهيمقا (1392) .م، ي فروشوان یریمج
 ،یفورد یهايژگيو يبرخ با آن ارتباط و يينایب مختلف یهاشدت

ي، ورزشو علووم و يبودن تیوترب دانشگاه ارشدياسكارشن نامهانيپا

 دانشگاه اصفهان.
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 و آمووزش( 1381) .ف ،يالنویميتراب، ا. ،ييروشنااتیح ،.م ،ينامن
 .سمت نشر: تهران ،انينایناب يتوانبخش

تأثیر حركات ريتمیوک «( 1399خ. ) ،ز.، ملكي ،آ.، مشكاتي ،نژادنويدی

،  »ه اخوتالل اتیسومموسیقیايي بر تئوری ذهن كودكوان مبوتال بو

 .168-158: 10،فصلنامه مطالعات ناتواني

 كودكووان آموووزش نووهیزم( 1393). چ ،نزیتووامك .،ر ،گاالتووا .،م ،ورتموون
 شوهر انتشوارات: تهوران ،مجود یریوام يمجتبو ترجمه، يياستثنا

 .آشوب
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