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 چکیده
-رچگی بیناییي حرکتی درشت و ظریف هستند. یکپاهامهارتزمان براي رشد  نیترمطلوبکودکان پیش از دبستان در 

ن آقبل از ورود به مدرسه به  زیآمتیموفقکسب کارکرد  منظوربهمهمی است که کودکان  حرکتی-حرکتی مهارت ادراکی
-پارچگی بیناییریف) روي یکظ-ي حرکتی (درشت، ظریف و درشتامداخلهنیاز دارند. در تحقیق حاضر اثر سه برنامۀ 

ز میانگین داشتند. از بین حرکتی کمتر ا-ي یکپارچگی بیناییهامهارتکودکی بررسی شد که نمرات  80حرکتی 
ي تجربی در هاگروهدند. شتصادفی انتخاب  طوربهنفر)  20نفر) و یک گروه کنترل ( 60سه گروه تجربی ( کنندگانشرکت

-پارچگی بیناییي شرکت کردند. نسخۀ ششم آزمون رشد یکامداخلهبرنامۀ ي در اقهیدق 45جلسۀ  3هفته و هر هفته  12
استفاده شد. تحلیل واریانس  هایزمودنآحرکتی -ي یکپارچگی بیناییهامهارتي ریگاندازهباکتنیکا براي -حرکتی بیري

ي مداخله حرکتی استفاده هابرنامهي براي تحلیل اثرات دارامعني تکراري و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت هااندازهمرکب با 
ي تجربی و کنترل نشان داد هاگروهي بین دارمعناآزمون تفاوت پس-آزمون). نتایج میانگین نمرات پیش>05/0Pشد (

)044/0=P ،831/2)=76،3(F ریف و درشتظي برنامۀ مداخلۀ حرکتی هاگروه). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین-
مۀ مداخله حرکتی ). بنابراین برناP=038/0و  P=014/0ترتیب ي وجود دارد (بهدارمعناآماري  ظریف با گروه کنترل تفاوت

ی دبستانشیپکان حرکتی در کود-ي حرکتی درشت به بهبود یکپارچگی بیناییهامهارتیی و هم با ترکیب تنهابهظریف هم 
ۀ مداخلۀ حرکتی هدفمند ی باید برنامدبستانشیپو  مهدکودكکه معلمان  کندیم. نتایج این مطالعه پیشنهاد شودیممنجر 
قبل از ورود رسمی به مدرسه  حرکتی کودکان-ي حرکتی ظریف و درشت را براي بهبود یکپارچگی بیناییهامهارتشامل 
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 مقدمه

اگونی شامل خواب، تند. عوامل گوناي حرکتیهامهارتی در بهترین دوره براي رشد دبستانشیپکودکان 

ي هاسال. محققان گذارندیمتأثیر  هاسالي یادگیري روي رشد این هافرصتو  هاارتباطتغذیه، 

، زیرا کودکان در اندکردهی را بهترین زمان براي مداخله و تعدیل تأخیرهاي رشدي معرفی دبستانشیپ

طورکه این دورة زندگی ). همان1ند و هنوز آموزش رسمی در مدرسه آغاز نشده است (ترمنعطفاین سنین 

ي هامهارتشد ي مهم براي رامرحلهي ادراکی بینایی ضروري است، هامهارتبراي رشد دستگاه بینایی و 

 ). 2حرکتی درشت و ظریف است (

ارکرد رشد حرکتی کودك ارتباط زیادي با ک کهيطوربهحرکت ارادي شامل عنصر ادراك است؛ 

ي ادراك بینایی کودك با بزرگساالن تفاوت دارد. دنیاي بینایی کودك هاییتواناحرکتی او دارد. -ادراکی

حرکتی کودك  ي ادراکی تا حد زیادي کارکردهاییتواناد در مراحل رشد بوده و در نتیجه محدود است. رش

تا حد  تواندیمرکرد حرکتی . عکس این امر نیز صحت دارد، یعنی کاکندیمبخشد یا تضعیف را بهبود می

راکی محدودي ي ادراکی کودك اثر مثبت یا منفی داشته باشد. کودکی که رشد ادهاییتوانازیادي بر رشد 

. متأسفانه محیطی که کودکان امروز شودیمرکتی با مشکل مواجه ح-تکالیف ادراکی دارد، اغلب در انجام

که به  میدهیممداوم به کودکان هشدار  طوربهپیچیده و خطرناك است که  آنقدر، شوندیمدر آن بزرگ 

 پرهیزند.بچیزي دست نزنند و از شرایطی که نیازمند استفاده از حجم زیادي از اطالعات ادراکی است 

کت را که یادگیري از طریق حر کنندیمهمچنین بسیاري از کودکان در شهرهاي بزرگ در محیطی رشد 

 ).3( کنندینمتشویق 

، کندیم دیتأک آنهاي زنده و محیط هاستمیسی بر مطالعۀ تبادل اطالعات بین شناختبومشناسی روان

در محیط مربوط باشند.  شدهفعالي اهداف اندازراهي ادراکی مهم و طراحی و هاتیموقعبه  کهیزمان ژهیوبه

) است. گیبسون معتقد است که ما براي 1979(1معروف در این زمینه گیبسون پردازانهینظریکی از 

ي ادراکی با هاستمیس. جفت شدن میکنیم، همچنین براي ادراك، حرکت میکنیمحرکت، ادراك 

از سنین اولیه اتفاق افتد و با تمرین بهبود یابد. این جفت شدن همچنین  تواندیمي حرکتی هاستمیس

ۀ نیازها، اهداف و شرایط خاص عملکرد شکل گیرد. شواهد مبتنی بر استحکام جفت لیوسبه تواندیم

ي ادراکی و حرکتی از طریق مطالعاتی در علوم عصبی رفتاري هاستمیسآمده بین وجودبهي هاشدن

                                                           
1. Gibson 
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ما نیازمند انواع متفاوتی از اطالعات بینایی براي حمایت از اجراي تکالیف  که آنجا). از 4( دیآیم دستبه

این تقسیمات  نیترشدهشناختهمتنوع هستیم، مغزمان از تقسیمات عملکردي متعددي تشکیل شده است. 

به قشر کارکردي، دو نوع سیستم بینایی است. طبق این طرح، اطالعات از طریق هستۀ خمیدة جانبی 

و از آنجا اطالعات از مسیرهاي جریان شکمی به قشر گیجگاهی زیرین و از  شودیمبینایی اولیه منتقل 

. مسیر بینایی شکمی مسئول پردازش ندشویممسیرهاي جریان پشتی به قشر آهیانۀ خلفی ارسال 

اطالعات بینایی  مسیر بینایی پشتی کهیدرحالاطالعات شناختی در مورد اشیاي موجود در محیط است؛ 

 ). 5( کندیمرا که مخصوص کنترل حرکت هستند، پردازش 

) است که کودك نیازمند VMI( 1حرکتی-ي ادراکی حرکتی، یکپارچگی بیناییهامهارت نیترمهماز 

). یکپارچگی 6ي عمل کند (زیآمتیموفق طوربهي آموزشی و فراتر از آن هاطیمحکسب آن است تا در 

. شودیمي حرکتی گفته هامهارتي ادراك بینایی و هامهارتحرکتی به توانایی هماهنگ کردن -بینایی

. سیستم حسی، کندیممؤثري جزء حرکتی و ادراکی را یکپارچه  طوربهحرکتی -فرایند یکپارچگی بینایی

ن محرك به مغز انتقال یافت و مغز معنا را به ؛ بعد از اینکه ایکندیممحیط را در سطح بینایی ادراك 

 ردیگیمشده پیوند داد، مغز دربارة پاسخ حرکتی مناسب به محرك بینایی تصمیم محرك بینایی دریافت

تا فرد تصویري  دهدیمحرکتی اجازه -). یکپارچگی بینایی7( فرستدیمو این پاسخ را به گروهی از عضالت 

کار ي حرکتی را با هم بههامهارتکند. او در این عمل ادراك بینایی و  ، روي کاغذ کپیندیبیمرا که 

 2ضعف دارد، در بازتولید تصویر روي کاغذ مشکل دارد. کالپ و سورتر VMI. ولی کودکی که در بردیم

ي حرکتی طبیعی داشته باشد، هامهارت) نشان دادند که کودك ممکن است کامالً ادراك بینایی و 2003(

یکپارچگی بین دو توانایی مشکل داشته باشد، بنابراین تحقیقاتی مورد نیاز است که بر فرایند اما در 

که در  VMIي هامهارت) نشان دادند 2012( 3). همچنین پیترز، دزوت و رویرز8یکپارچگی تأکید کند (

تفاده در ادراك ي ادراك بینایی کودك (مورد اسهاییتوانا توانندیم، شوندیمکپی کردن تصویر استفاده 

 . آنهاي حرکتی کودك (مورد استفاده در کشیدن تصویر) را تحت تأثیر قرار دهندهاییتواناتصویر) یا 

و ریاضی ارتباط یافتند و بر اهمیت تمرکز بر یکپارچگی هر دو حیطۀ  VMIي هامهارتهمچنین بین 

 ). 9تأکید داشتند ( ي حرکتیهامهارتبینایی و حرکتی بیش از تمرکز بر ادراك بینایی یا 

                                                           
1 . Visual motor integration 
2 . Kulp & Sortor 
3 . Pieters, Desoete, Roeyers 
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درصد از  60، اعداد و لغات است. حدود هانشانهي تحصیلی شامل خواندن و نوشتن حروف، هامهارت

ي تحصیلی در طول روز شامل نوشتن است، پس مهارت نوشتن براي موفقیت در مدارس ضروري هاتیفعال

ند که بین حروف و لغات تمایز قائل ). هنگام یادگیري خواندن، کودکان نیاز دارند تا بیاموز10،11است (

ي هامهارت). 12ي ریاضی هستند (هانشانهشوند و در ریاضیات نیازمند یادگیري تمایز بین اعداد و 

حرکتی به معناي ترکیب این دو مؤلفۀ تحصیلی (خواندن و نوشتن) است. براي نوشتن، -یکپارچگی بینایی

). برخی تحقیقات، 13یا کپی کردن آن باشد ( دیبازتولنه و فرد باید قادر به دیدن و شناختن کلمه یا نشا

) معتقدند که 2004( 1). بیري و بیري14،8،6( اندکردهو عملکرد تحصیلی را بررسی  VMIارتباط بین 

ي اول مدرسه است هاسالو  مهدکودكة عملکرد تحصیلی کودکان در کنندینیبشیپ، آنها VMIآزمون 

پایۀ اول شهر تهران نشان  آموزاندانشي روي امطالعه) در 2012). همچنین کالنتري و همکاران (15،16(

ی کودکان سینودستحرکتی و دستکاري درون دستی اشیا هر دو در توانایی -دادند که یکپارچگی بینایی

بینایی -ي ادراکیهامهارتند کودکانی که ) بیان کرد2002( 2). در تحقیقی دیگر مار و سرماك17مؤثرند (

حرکتی -عمل کنند. یکپارچگی بینایی زیآمتیموفق طوربه توانندیمرا قبل از نوشتن رسمی کسب کنند، 

که باید دو سال قبل از ورود  دهدیمي رشد کودك است و پایۀ رشد بعدي را تشکیل هابخش نیترمهماز 

نشان داد که  آموزاندانش) روي 2010تایج تحقیق برقی ایرانی (). همچنین ن18به مدرسه پرورش یابد (

ي دارمعنا طوربهحرکتی بیري -داراي اختالالت یادگیري در آزمون یکپارچگی بینایی آموزاندانشنمرة 

). 19کار برد (ابزار تشخیصی افتراقی به عنوانبهاین آزمون را  توانیمعادي است که  آموزاندانشکمتر از 

 عنوانبهحرکتی با موفقیت تحصیلی آینده پیوند خورده و –ي مهارت یکپارچگی بیناییهانمره حال هر به

 ). 8،20ي بسیاري اشاره شده است (هامطالعهۀ لیوسبهة اجراي تحصیلی کنندینیبشیپ

ي شناختی، ارتباطی (زبانی)، حرکتی، اجتماعی و غیره است هامهارتآمادگی تحصیلی شامل توسعۀ 

ي هابرنامه). 22ي حرکتی درشت و هم ظریف است (هامهارتي حرکتی شامل هم هامهارت). توسعۀ 21(

یی از فعالیت حرکتی هاشکلي توسط مبتکران براي بهبود عملکرد تحصیلی از طریق پرداختن به شماریب

) 1964( 3ت، از کپارآموزاندانشتدوین شده است. تأکید مربیان به حرکت در بهبود عملکرد تحصیلی 

ي حسی هامحركآغاز شده است. کپارت معتقد بود که کمبودهاي یادگیري ناشی از ضعف یکپارچگی 

                                                           
1 . Beery & Beery 
2 . Marr & Cermak 
3 . Dephart 
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ي حساس در امرحلهي گذشته است. یکپارچگی حسی، هامحركة مربوط به شدرهیذخفعلی با اطالعات 

حرکتی است. همچنین وي معتقد بود که فرایند بازخورد که براي اصالح خطاي یادگیري -فرایند ادراکی

و تکمیل حرکات بعدي ضروري است، در کودکان داراي مشکالت یادگیري، ناقص است. بنابراین مشارکت 

و در نتیجه به بهبود  کندیمدر اجراي حرکات پایه به حل این مشکالت یکپارچگی و بازخوردي کمک 

. براساس نظریۀ کپارت شودیمي تحصیلی چون هجی کردن و خواندن کودك منجر هامهارتیادگیري 

یی که چند حوزة عمومی حرکت را هاتیفعالفعال در  طوربهکه  شوندیم)، کودکان اغلب توصیه 1964(

گی چشم و دست، برتري جانبی، ) معتقد بود که تعادل، هماهن1964، شرکت کنند. کپارت (شودیمشامل 

 ). 23( دهدیمی، آگاهی فضایی و زمانی و ادراك شکل، کارکرد شناختی و نیز حرکتی را افزایش ابیجهت

ي هاتیفعالدرصد فقط به  40تا  30ي درسی ابتدایی بین هاکالسدر  شدهمشاهدهي روزانۀ هاتیفعال

خصوص تکالیف نوشتاري که در ي و بهزیآمنگر. از جمله قیچی کردن، ابدییمحرکتی ظریف تخصیص 

، از لحاظ شوندیمکودکان وارد مدرسه  کهیهنگام ).24طول تکالیف فزایندة درسی دیگر غالب است (

براي هر کودکی که وارد مدرسۀ ابتدایی  هامهارتبدنی قادر به نوشتن، چیدن و چسباندن نیستند. این 

ي، چیدن و چسباندن آشنا نیستند، قادر به قوي کردن زیآمرنگ، ضروري است. کودکانی که با شودیم

ي حرکتی ظریف است. بدون هامهارتنیستند، که جزو رشد  شانیهادستعضالت کوچک و مفاصل 

ي مداد و کاغذ و صفحه ریکارگبهي حرکتی ظریف اجراي کارهاي هنري و تحصیلی که شامل هامهارت

ي تحصیلی هامهارتو بیش از اینکه بر  کنندیمنامناسبی رشد  رطوبه آموزاندانش؛ شودیم، سخت است

. تمام این عدم موفقیت دهندیمارزشمندي را از دست -تمرکز کنند، حس خود شودیمتدریس  آنهاکه به 

). براساس نظر انجمن ملی 25ي ابزارهاي رایج در مدرسه است (ریکارگبهناتوانی در  لیدلبهو نگرانی 

مهمی از  ايي حرکتی ظریف کودکان جنبههامهارت)، پرورش رشد NAEYC( 1سنکمآموزش کودکان 

ي حرکتی هامهارت) نشان دادند که 2012و همکاران ( 2). کامرون26موفقیت تحصیلی کودکان است (

دستیابی و موفقیت در مهدکودك  کنندهینیبشیپ عنوانبه، هاطرحتوانایی کپی کردن  ژهیوبهظریف، 

کودکستانی بعد از  کنندگانشرکت) دریافتند که 2013در تحقیقی دیگر اهل و همکاران ( ).27است (

ي افزایش دادند دارمعنا طوربهرا  شانیحرکت-یینایبي یکپارچگی هامهارتبرنامۀ مداخلۀ ظریف، امتیازات 

                                                           
1 . National Association for the Education of Young Children 
2 . Cameron 
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ي هايبازي اداخلهم) به این نتیجه رسیدند که برنامۀ 2010( 1). ولی پون، لی تسانگ، ویس و روزنبالم28(

حرکتی و -ي یکپارچگی بیناییهامهارتي ظریف است، تأثیري بر هامهارتکامپیوتري که نوعی برنامۀ 

 ). 29کالس اول ندارد ( آموزاندانش خطدستخوانا بودن 

ی، کنترل قامت، ابیجهتي حرکتی درشت از جمله برتري جانبی، هامهارتتعدادي مطالعه نیز به 

بر نوشتن و خواندن اثر بگذارند، اشاره  توانندیمعوامل مهمی که  عنوانبههماهنگی فوقانی بدن و پایداري 

-ي حرکتی بر یکپارچگی بیناییهامهارت) تأثیر برنامۀ 2017( 2). آفریکا و وندونتر31،30،18،10( اندکرده

جزو  آنهادر مطالعۀ  کاررفتهبهي حرکتی هامهارتر ی را بررسی کردند. بیشتدبستانشیپحرکتی کودکان 

ي بین دارمعناحرکتی، تفاوت -ي درشت بود، ولی با وجود پیشرفت کودکان در یکپارچگی بیناییهامهارت

هماهنگی عضالت درگیر در  بر). همچنین تحقیقات دیگري عالوه30گروه تجربی و کنترل وجود نداشت (

ي حرکتی را در موفقیت خواندن و نوشتن زیربرنامهنترل حرکتی و حرکت بدن و حرکات چشم، نقش ک

) نشان داد که برنامۀ 2011( 3نیروون، ورمارك و جارسولدون). نتایج تحقیق 32،31،14( دانندیماساسی 

ي مورد نیاز براي ورود به مدرسه متمرکز باشد، براي کودکان خیابانی مورد هامهارتي که روي امداخله

بینایی و  ي حس عمقی، المسه،هاستمیسها نشان دادند که ). همچنین برخی پژوهش31نیاز است (

). با وجود چنین تحقیقاتی روي 10،13،14دهلیزي همگی در فرایندهاي خواندن و نوشتن نقش دارند (

 VMIي حرکتی بر هامهارت) به بررسی تأثیر برنامۀ 2017، تنها آفریکا و وندونتر (نوشتن و خواندن

ي خواندن و نوشتن تمرکز هامهارتو بیشتر مطالعات بدون تمرکز روي آمادگی تحصیلی، تنها بر  پرداخته

تأثیر این  کار نرفته و بهي ظریف و درشت همزمان بهامداخلهي برنامۀ امطالعهاند. همچنین در هیچ کرده

 . استپرداخته نشده  VMIنوع برنامه بر 

از لحاظ تحصیلی و ذهنی، بلکه از نظر  تنهانهی را دبستانشیپدر حال حاضر مهم است که کودکان 

 ةکودك، آماد ا شروع سال تحصیلی در ایران حدود یک میلیونجسمانی نیز براي مدرسه آماده کنیم. ب

درصد یا  25( آموزاندانش. در آمادگی براي رفتن به مدرسه، تعداد بسیاري از شوندیورود به مدرسه م

که الزاماً قابلیت کافی براي شرکت در برنامۀ درمانی را ندارند،  دهندیمشاید بیشتر)، مشکالتی را نشان 

. دهدیم را تحت تأثیر قرار شدهدادهي هاآموزشي کامل از ریگبهرهاما این مشکالت، توانایی کودك در 

                                                           
1 . Poon, Li-Tsang, Weiss, & Rosenblum 
2 . Africa & Van Deventer 
3 . Van Jaarsveld, Vemaak & Van Rooyen 
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ی به کاهش تأخیرهاي رشدي و تحصیلی دبستانشیپي هاسالکودکان در  VMIي هامهارتتعدیل کمبود 

ولی آیا اگر  ).33ند (ا، با آن تأخیرها مواجهشوندیمبا همساالنشان مقایسه  آنها کهیهنگامکه  انجامدیم

در طول جلسات آموزشی، پرورش جداگانه یا همزمان  طوربهي حرکتی ظریف و درشت کودکان هامهارت

؟ همچنین آیا بین تأثیر ابدییمبهبود  آنهاآن عملکرد تحصیلی  دنبالبهحرکتی و -یابد، یکپارچگی بینایی

 حرکتی تفاوتی وجود دارد؟-ي حرکتی ظریف، درشت یا هر دو بر یکپارچگی بیناییامداخلهي هابرنامه

 

 روش پژوهش

با گروه کنترل و روش  آزمونپس-آزمونشیپی با گروهبرونی و گروهدرونطرح تحقیق حاضر از نوع 

 ی و به لحاظ هدف کاربردي بود. تجربمهینپژوهش 

 گانکنندشرکت

در دسترس شهر تهران بودند. با  مهدکودكچهار تا شش سال از چهار  کودك 236 کنندگانشرکت

و برنامۀ تمرینی، سالم بودن کودکان از  هاآزمونتوجه به رضایت والدین و خود کودکان براي شرکت در 

لحاظ جسمی، نداشتن معلولیت شدید (از جمله قطع عضو، فلج مغزي، ناشنوایی، نابینایی و. . . ) یا 

در آزمون  آنهاکودکی که امتیاز  80، تعداد شودیمی که مانع شرکت در فعالیت جسمانی دگیدبیآس

با روش انتساب  کنندگانشرکتمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ن عنوانبهاز میانگین بود،  ترنییپابیري 

تصادفی به سه گروه تجربی (برنامۀ حرکتی ظریف، درشت و هر دو برنامۀ حرکتی) و یک گروه کنترل 

که افراد  صورتنیبدي تقسیم شدند که میانگین نمرات هر گروه در آزمون بیري تقریباً برابر باشد، اگونهبه

 تقسیم شدند.  هاگروهتصادفی در  طوربهسط یا باال با نمرة پایین، متو

 ابزار پژوهش

در  IR. ut. Rec. 1395011هاي الزم به شمارة مجوزبرگۀ مالحظات اخالقی: این مطالعه پس از کسب 

 کمیتۀ اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تأیید شد. 

اطالعات مورد نیاز والدین در خصوص  ۀ آگاهانۀ والدین:نامتیرضابرگۀ آشنایی والدین با پژوهش و 

 صورتبهاهداف و روش اجراي پژوهش، محفوظ بودن اطالعات شخصی کودك، نداشتن تأثیرات منفی و. . . 

در اختیارشان قرار گرفت. سپس والدینی که مایل به  »آشنایی والدین با پژوهش«گۀ برکتبی طبق 

حضوري چگونگی اجراي پژوهش  صورتبهن جلسه همکاري بودند، در جلسۀ توجیهی شرکت کردند. در ای

از ولی قانونی » رضایت آگاهانۀ والدین«پاسخ داده شد. سپس از طریق فرم  آنهاهاي توضیح و به پرسش
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 رضایت کتبی اخذ شد.  آنها

حرکتی -حرکتی از آزمون رشد یکپارچگی بینایی-در این مطالعه براي سنجش یکپارچگی بینایی

منظور سنجش ). این آزمون توسط بیري و باکتنیکا به15رایش ششم) استفاده شد ((وی 1بیري باکتنیکا

تصویر هندسی است که در  24حرکتی کودکان ساخته شد. این آزمون شامل -ي دیداريهاتیفعالرشد 

که در هر صفحه سه شکل قرار دارد.  اندشدهي از ساده به دشوار به طریقی تنظیم ادفترچههشت صفحۀ 

 2تصویر هندسی است و براي گروه سنی  15راي دو فرم کوتاه و بلند است. فرم کوتاه آن شامل آزمون دا

سال  18تا  2تصویر هندسی است که براي گروه سنی  24و فرم بلند شامل  شودیمسال استفاده  8تا 

م کوتاه و بلند سال استفاده شد. فر 6تا  4. در مطالعۀ حاضر از فرم کوتاه آن براي کودکان شودیماستفاده 

شناسان در اصل و با رعایت قانون حق کپی، بارها توسط متخصصان کاردرمانی و روان صورتبهاین آزمون 

و  72/0) ضریب پایایی بازآزمایی آزمون را 1373داخل ایران استفاده شده است. مهرپور، بهرامی، رضویه (

و بین پژوهشگر و فرد متخصص  93/0را  دهیدآموزشي بین پژوهشگر و فرد غیرمتخصص گذارنمرهپایایی 

 اندهگزارش کرد دارمعناو میزان همبستگی بین سن و نمرات آزمون را مثبت و  91/0ي روانی را هاآزمون

 85درصد براي آزمون ادراك بینایی و  84آزمون مجدد این آزمون، -). در تحقیقی دیگر پایایی آزمون34(

 ). 30گزارش شده است ( VMIدرصد براي آزمون  93و پایایی درونی درصد براي آزمون هماهنگی حرکتی 

ي هامهارتدقیقه گرم کردن آغاز شد و شامل  10برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت: این برنامه با 

دقیقۀ بعدي  30ي پایه بود. هامهارتي و هماهنگی حرکتی شامل تقلید حرکات حیوانات و انواع زیربرنامه

، ردیگیبرمیی مانند بازي با اهداف را در هاتیفعالی بینایی و حرکتی تمرکز کرد که ي هماهنگهامهارتبه 

اهداف مشخص روي سطح زمین، در هوا  به سمتمانند پرتاب کردن اشیاي مختلف، لگد زدن و غلتاندن 

ي هاتیالفع بیترتبهجایی و کنترل اشیا ي جابههامهارتیا دریافت توسط فرد دیگر بود. در این برنامه در 

). در زمینۀ تعادل و ادراك 36،35کار گرفته شد () به2010( 3) و ایرماك2017( 2توسط رید شنهادشدهیپ

) شامل تختۀ موازنه، تختۀ تعادل غلتان، تختۀ تعادل 2017شکل از ابزارهاي پیشنهادي ورنر و رینی (

 کهياگونهبهچهار گوش با پایۀ بزرگ و کوچک، اشکال هندسی چوبی شامل مربع، مستطیل، دایره، مثلث 

شده کار گرفته). از دیگر ابزارهاي به37، کمک گرفته شد (کنندداخل آن عبور  کودکان بتوانند از

                                                           
1. Beery-Buktenica 
2. Reed 
3. Irmak 
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و سایزهاي مختلف (اسفنجی، پالستیکی)، مدیسن بال کوچک،  هارنگدر  هاتوپي فرسوده، هاکیالست

ي هااندام، سبد، هوالهوپ، بادکنک و طناب بود. پنج دقیقۀ آخر به خواندن آهنگ دربارة آگاهی مخروط

 و سرد کردن اختصاص داشت.  بدن

از چندین مطالعه و کتاب شامل مطالعۀ هافمن و  برگرفتهبرنامۀ مداخلۀ حرکتی ظریف: این برنامه 

و  2ي چنگ زدن و نیشگون گرفتنهامهارتیی بود که به رشد هاتیفعال) شامل 2011( 1فورتنبرگ

) 2015( 3تحقیق مورواز ي دیگر هاتیفعال ).38( کندیمدستکاري اشیا و در نهایت استفاده از مداد تمرکز 

، هادکمهکه مواد کاربردي در زندگی ( دهدیمبه کودك اجازه  4گرفته شد که براساس تئوري مونته سوري

ي دیگر که هاتیفعالاز  نیبراعالوه). 24کار ببرد (، قاشق، چنگال و. . . ) را براي دستکاري اشیا بههادانه

جو براي حروف یا وبه جست توانیم، استفاده شد که کندیمبه افزایش یادگیري ریاضی و زبان کمک 

ي ادراکی و حرکتی ورنر، رینی با تأکید هانیتمربراساس آن اشاره کرد. در ضمن از  هامهرهاعداد یا چیدن 

حرکتی، -ي یکپارچگی بیناییهامهارتي حرکتی ظریف استفاده شد که شامل هامهارتبر هماهنگی 

لمسی، ادراك بینایی، ادراك شکل، آگاهی بدن، حافظۀ توالی دیداري و شنیداري و  –ادراك جنبشی 

 آموزش گذشتن از خط وسط بدن بود. 

خلۀ برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت و ظریف: گروه مداخلۀ حرکتی درشت و ظریف، مشابه گروه مدا

رنامۀ دقیقه به تمرینات ب 15 به مدتگرم کردن پرداختند، سپس دقیقه به  10 به مدتحرکتی درشت 

لۀ حرکتی دقیقه برنامۀ مداخ15مداخلۀ حرکتی درشت و پنج دقیقه به سرد کردن پرداختند. پس از این 

 ظریف را انجام دادند. 

 روند اجراي پژوهش 

شرکت کردند. نمرات  آزمونشیپدر  کنندگانشرکتي الزم هایهماهنگپس از جلب رضایت و انجام  

ي تجربی و کنترل بود. آزمون بیري هاگروهدر  آنهاو تقسیم  کنندگانشرکتمنظور انتخاب به آزمونشیپ

اجرا شود. دو  تواندیمي مشابه است، هاحوزهتوسط هر فردي که داراي صالحیت در آموزش کودکان یا 

ۀ دفترچۀ راهنما لیوسبهکه گونههمانزمون، نفر واجد شرایط آزمون را اجرا کردند. مراحل روش اجراي آ

روي کودك مقابل  ،شدههمراه یک مداد تراش آزمون بیري ۀدفترچتوضیح داده شده بود، انجام گرفت. 

                                                           
1. Huffman and Fortenberry 
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3. Rule and Stewart 
4. Montessori 
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از او خواسته شد که  عمود بر آن بود و دفترچه در وسط میز قرار داشت. صورتبه، بدن میز قرار گرفت

صحیح  طوربهبراي هر شکلی که  کنندگانتصویري مطابق تصویر مدل در زیر آن رسم کند. شرکت

ي با جلسات اهفته 12، برنامۀ مداخلۀ آزمونشیپ. پس از کردندیم، امتیاز الزم را دریافت دندیکشیم

ول این جلسات گروه تجربی اول، دقیقه اجرا شد. در ط 45 به مدتبار در هفته و هر جلسه  3تمرین 

برنامۀ مداخلۀ درشت، گروه تجربی دوم، برنامۀ مداخلۀ ظریف و گروه تجربی سوم، برنامۀ مداخلۀ درشت 

ي فعالیت بدنی شرکت نکردند، اما در جلساتی امداخلهو ظریف را اجرا کردند و گروه کنترل در هیچ برنامۀ 

 صورتبهي حرکتی هابرنامه. طرح درس دادندیمس گوش ي کودکانه در کالهاقصهشرکت کردند که به 

ي هاگروهاز  بیري مجدداً آزمونششم براي سنجش میزان پیشرفت، وروزانه تهیه شد. در پایان جلسۀ سی

 بود.  آزمونشیپمانند  آزمونپستجربی و کنترل گرفته شد. شرایط 

 ي آماريهاروش

شرکت کردند، از  آزمونپسو  آزمونشیپبا توجه به وجود سه گروه تجربی و یک گروه کنترل که در 

اثر  عنوانبهگروه ي تکراري و آزمون تعقیبی استفاده شد. هااندازهبا  1آزمون تحلیل واریانس مرکب

تحلیل واریانس  ی در نظر گرفته شد. پیش از اجراي آزمونگروهدروناثر  عنوانبهی و زمان گروهنیب

و براي بررسی  از آزمون شاپیروویلک هادادهي تکراري، براي بررسی نرمال بودن همۀ هااندازهمرکب با 

براي نشان دادن معناداري  ˂05/0P هالیتحل). در همۀ 39از آزمون ماچلی استفاده شد ( هاانسیواربرابري 

انجام گرفت.  21اس. پی. اس. اس. نسخۀ  افزارنرمآماري استفاده شد و تمامی عملیات آماري با استفاده از 

 استفاده شد.  2010اکسل نسخۀ  افزارنرمهمچنین براي ترسیم نمودارها از 

 

 نتایج

ول برنامۀ فاوتی اجرا شد. گروه اي مداخلۀ حرکتی متهابرنامهدر تحقیق حاضر روي سه گروه تجربی 

جربه کردند. تمداخلۀ درشت، گروه دوم برنامۀ مداخلۀ ظریف و گروه سوم برنامۀ مداخلۀ درشت و ظریف را 

ی که زمان بود، گروهدرونیر را اجرا نکردند. در مورد متغ هابرنامهاز این  کدامچیهگروه کنترل،  کهیدرحال

. در مورد متغیر مقایسه شد آزمونپسو  آزمونشیپدر مرحلۀ  هاگروه VMIنتایج میانگین نمرات 

 بررسی شد.  هاگروهی، تفاوت بین گروهنیب

                                                           
1 . Mixed ANOVA 
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در  آزمونپسو  آزمونشیپ VMIنتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که بین میانگین نمرات 

میانگین،  1). جدول P ،942/466  =)76،1(F=000/0( ي وجود دارددارمعنااز لحاظ آماري تفاوت  هاگروه

ي تجربی و کنترل را نشان هاگروه آزمونپسو  آزمونشیپ VMIانحراف استاندارد و اختالف نمرات 

در هر چهار گروه کنترل، برنامۀ مداخلۀ درشت، برنامۀ مداخلۀ ظریف و برنامۀ مداخلۀ درشت و . دهدیم

نمره افزایش  5/8و  05/11، 1/4، 5/1ترتیب به آزمونپسبه  آزمونشیپاز  VMIظریف، میانگین نمرات 

مربوط به گروه برنامۀ مداخلۀ ظریف، گروه برنامۀ مداخلۀ درشت و  بیترتبهیافت. ولی بیشترین افزایش 

 ظریف، گروه برنامۀ مداخلۀ درشت و در نهایت گروه کنترل بود.

 
ي هاگروه آزمونپسو  آزمونشیپ VMI. میانگین، انحراف استاندارد و اختالف نمرات 1جدول 

 تجربی و کنترل
 

 گروه
 آزمونشیپ

 ±انحراف استاندارد 
 میانگین

 آزمونپس
 ±انحراف استاندارد 

 میانگین

تفاوت میانگین 
 یگروهدرون

 -آزمونشیپ(
 )آزمونپس

 -50/1 20/14±69/5 70/12±42/6 کنترل
 -10/4 75/16±21/6 65/12±58/6 برنامۀ مداخلۀ درشت
 -05/11 90/23±25/7 85/12±54/5 برنامۀ مداخلۀ ظریف

برنامۀ مداخلۀ درشت 
 و ظریف

65/5±35/13 19/7±85/21 50/8- 

 
در پاسخ به برنامۀ  هاگروه VMIنتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که بین میانگین نمرات 

). نتایج آزمون تعقیبی P ،831/2 ) =76،3(F=044/0( ي وجود دارددارمعناي از لحاظ آماري تفاوت امداخله

ي سوم هاگروهدر  آزمونپسو  آزمونشیپ VMIنشان داد که میانگین اختالف بین نمرات ال اس دي 

 -925/4±96/1 بیترتبه(مداخلۀ ظریف) و چهارم (مداخلۀ ظریف و درشت) در مقابل گروه اول (کنترل) 

ولی اختالف بین . )P=038/0و  P=014/0 بیترتبهبود ( دارمعنااست که از نظر آماري  -150/4±96/1و

در گروه دوم (مداخلۀ درشت) در مقابل گروه کنترل  آزمونپسو  آزمونشیپ VMIمیانگین نمرات 

ي امداخلهمعنا که گروهی که برنامۀ ). بدینP=526/0نبود ( دارمعنااست که از نظر آماري  -96/1±250/1

ي دارمعناي درشت و ظریف را تجربه کردند، نسبت به گروه کنترل بهبود امداخلهظریف و همچنین برنامۀ 

، VMIنشان دادند، ولی گروه مداخلۀ درشت با وجود بهبود در میانگین نمرات  VMIدر میانگین نمرات 
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ي کنترل هاگروهدر طول زمان براي  VMIتفاوت میانگین نمرات  1ي نشان ندادند. نمودار دارمعناتفاوت 

 .دهدیمرا نشان  و تجربی
 
 

 
 هاي کنترل و تجربیدر طول زمان براي گروه VMI. تفاوت میانگین نمرات 1نمودار 

 
 يریگجهینتبحث و 

همزمان بر  طوربهي درشت، ظریف و درشت و ظریف امداخلهدر تحقیق حاضر تأثیر سه نوع برنامۀ 

بررسی شد. نتایج تأثیر  هابرنامهحرکتی کودکان چهار تا شش سال و تفاوت تأثیر این -یکپارچگی بینایی

حرکتی نشان داد. با اجراي آزمون تعقیبی مشخص شد که -را بر یکپارچگی بینایی هابرنامهاین  دارمعنا

ي دارمعناهمزمان، نسبت به گروه کنترل بهبود  طوربهگروه برنامۀ مداخلۀ ظریف و گروه درشت و ظریف 

 ي بین گروه مداخلۀ درشت با گروه کنترل مشاهده نشد. دارمعنا، ولی تفاوت آماري اندداشته VMIدر 

ي مختلف روي یکپارچگی امداخلهي هابرنامهدر زمینۀ تأثیر  گرفتهانجامبیشتر مطالعات  که آنجااز 

-42( اندکردهمجزا تمرکز  طوربهی سینودستي ظریف حرکتی و هاتیفعال حرکتی، بر کاردرمانی،-بینایی

)، نتایج تحقیق 30ي حرکتی درشت بررسی شده است (هامهارت) و تنها در یک تحقیق 28،14، 40،29

مجزا (برنامۀ مداخلۀ ظریف، درشت و همزمان درشت و ظریف)  طوربهي را امداخلهي هابرنامهحاضر در 

، نتایج تحقیق حاضر با نتایج VMIسه کردیم. در مورد تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت بر بررسی و مقای

) در تحقیقی برنامۀ مداخلۀ 2017ی دارد. آفریکا و وندونتر (همخوان) 2017پژوهش آفریکا و وندونتر (
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ي دارمعناجلسه اجرا کردند، ولی تفاوت  28ی در دبستانشیپکودك  12را روي  شانیحرکتي هامهارت

ي هامهارتشامل  آنهابا اینکه برنامۀ مداخلۀ حرکتی  VMIي کنترل و تجربی در نمرات هاگروهبین 

ي تحقیق آفریکا و وندونتر هایآزمودنبود، نشان ندادند. با توجه به اینکه  VMIحرکتی درشت با تأکید بر 

 آنهاي درشت حرکتی هاارتمه دیرسیمنظر ) کودکان سالم بدون مشکالت رشدي بودند، به2017(

) بیشتر از تحقیق آفریکا و 36ست. در تحقیق حاضر با اینکه تعداد جلسات (جلسۀ ا افتهی رشد یخوببه

ي هامهارتبر  VMI برعالوهکار گرفته شده، ) بود و در برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت به2017وندونتر (

ي مشاهده نشد، ولی در دارمعناید شد، باز هم تأثیر حرکتی نیز بیشتر تأک-جایی و ادراکیتعادلی، جابه

ي درشت هامهارتمشاهده شد. با توجه به اینکه  VMIبررسی نتایج تحقیق، افزایش میانگین نمرات 

ي هامهارت، شوندیمي کنترل اشیا تقسیم هامهارتجایی و ي جابههامهارتحرکتی در دو دستۀ عمدة 

-، هماهنگی بیناییترقیدق طوربه). 43( برندیمادراك بینایی بهره ي هامهارتکنترل اشیا بیشتر از 

متحرك و جنبۀ دوم آن متوقف کردن یا  ءسازي دربارة شیي متوقفهاقضاوتحرکتی قابلیت ردیابی و 

 تواندیمحرکتی -). بنابراین هماهنگی بینایی3است ( انطباق-ینیبشیپي بندزمانگرفتن یک جسم شامل 

ي مربوط به سیستم حرکتی و بین اجزاي سیستم با هابخشدر اعمال مهاري که مستلزم هماهنگی بین 

شیء یا سطح است، نقش مهمی بر عهده داشته باشد. بنابراین شاید اگر تأکید بیشتر این مطالعه بر 

 VMIي هامهارتبر بود، تأثیر بیشتري  ترژهیوي ادراك بینایی هامهارتي مهاري، کنترل اشیا و هامهارت

. اجراي بسیاري از تکالیف روانی و حرکتی که نیازمند قضاوت دربارة فهمیدن لحظۀ برخورد شدیممشاهده 

اعمال مهاري که  هرچندشده از مسیر شکمی بینایی مربوط باشد. است، ممکن است به اطالعات دریافت

تماالً به اطالعات مسیر پشتی مربوط با رویداد در محیط است، اح ءنیازمند جفت شدن محکم حرکت شی

ي حرکتی هامهارتي هااسیمقدر مطالعات آینده به بررسی تأثیر خرده دشویم). بنابراین پیشنهاد 4است (

 پرداخته شود.  VMIدرشت بر 

ی همخوانها ، نتایج تحقیق حاضر با برخی پژوهشVMIدر مورد تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی ظریف بر 

ي مداخلۀ کاردرمانی هابرنامهبیشتر  که آنجا). از 29) و با مطالعات دیگر ناهمخوان است (28،40،42دارد (

با  همراستا) را 2009و همکاران ( نتایج  بازیک توانیمي ظریف است، هامهارتي مداخلۀ هابرنامهشبیه 

را روي کودکان  انی یکپارچه) تأثیر برنامۀ کاردرم2009تحقیق حاضر دانست. بازیک و همکاران (

، بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند دندیدیمماهه) که آموزش یکپارچگی  83تا  60ی (دبستانشیپ

حرکتی و سوادآموزي بهبود داشتند -ي بیناییهامهارتکودك با یا بدون مشکالت رشدي، در  37که همۀ 
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ي ظریف روي کودکان امداخلهي هابرنامهاز مشخص  طوربه). اما تحقیقاتی نیز انجام گرفته که 40(

) با 2012ی دارد. دیبک (همخواننیز با نتایج تحقیق حاضر  آنهاو نتایج  اندکردهی استفاده دبستانشیپ

، بازي با هاداستاني ظریف، مداخلۀ چندوجهی مؤثري را توسعه داد که شامل خواندن هامهارتتوجه به 

ي کاغذي مربوط به داستان هاتیفعالو تکمیل  هاداستاني مربوط به اصفحهي هايبازي و بعدسهي هامدل

حرکتی، هماهنگی حرکتی -ي یکپارچگی بیناییهامهارتبه این نتیجه رسیدند که این مداخله،  آنهابود. 

 10به مدت  سالهپنجکودك  33معناداري افزایش داد، این مداخله روي  طوربهو ادراك بینایی کودکان را 

ي حسی بیشتري در یادگیري به خدمت گرفته شوند، یادگیري هاارگانفته اجرا شد، در نتیجه هرچه ه

هفته (یک جلسه در  10) اثر 2013مشابه اهل و همکاران ( طوربه). 41( شودیمبیشتر و یادداري بهتر 

ی بررس سالهششکودك  113حرکتی و حرکتی ظریف -ي بیناییهاییتواناي را بر امداخلههفته) برنامۀ 

حرکتی و -ي بیناییهامهارتي امتیازات دارمعنا طوربه کنندگانشرکتکردند. اگرچه در این مطالعه 

حرکتی ظریف قبل از مداخله تا بعد از آن را نشان دادند، اندازة اثر آن نتایج مداخلۀ کوچک بود که 

) در تحقیق 2010پون و همکاران (دو تحقیق مذکور،  برخالف). اما 28ة حداقل بهبود است (دهندنشان

 به مدت) که در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند، گروه تجربی سالههفتآزمودنی (شش تا  26روي 

ي ادراك بینایی و یکپارچگی بینایی حرکتی شامل امداخلههشت جلسه (یک جلسه در هفته) برنامۀ 

 منظوربه). 29نشان نداد ( VMIي هامهارتي روي دارمعناي را دریافت کردند. نتایج تأثیر اانهیراي هايباز

ي انگشتان ریکارگبهي گاز انبري گرفتن را که نیازمند هامهارتاستفاده از ابزارهاي مدرسه، کودك باید 

هماهنگی گاز انبري گرفتن پرورش دهد. رشد گاز انبري گرفتن در کودکان  برعالوهشست و اشاره است، 

ی است، رشد و پرورش دبستانشیپکودك  کهیزمان). این مرحله باید تا 24( شودیمیده له دچهارساسه تا 

ی سالگپنجحدود  مهدکودكیابد. مرحلۀ بعدي، مرحلۀ پاالیش است که معموالً هنگام ورود کودکان به 

تن ي حرکتی ظریف از فشار ناکافی مداد و مهارت مبتدي گرفهامهارت. در مرحلۀ پاالیش، شودیمدیده 

نتیجه گرفت که برنامۀ  توانیم). بنابراین 38( ابندییمي نوشتاري پیشرفته با مداد بهبود هامهارتتا 

مداخلۀ حرکتی ظریف در تحقیق حاضر به کودکان در دستیابی به آخرین مرحله رشد حرکات ظریف 

بنابراین کودکان شده است.  آنها VMIي هامهارت(مرحلۀ پاالیش) کمک کرده و در نهایت موجب بهبود 

ي نوشتاري با تمرکز بر هامهارتبا دستیابی به آخرین مرحلۀ رشد حرکتی ظریف قادر به اجراي خودکار 

که مطالعات آینده به بررسی تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی  شودیمند. بنابراین پیشنهاد اتکالیف تحصیلی

 ی کودکان با مداد، نحوة گرفتن و موارد مشابه بپردازند. سینودستظریف بر الگوي 
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، نتایج تحقیق حاضر با نتایج دانکرت و VMIدر مورد تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت و ظریف بر 

ي درشت، ظریف و هاتیفعالي در تحقیق حاضر شامل امداخلهی دارد. برنامۀ همخوان) 2003همکاران (

) بود که نشان دادند برنامۀ 2003ي دانکرت و همکاران (امداخلهشبیه برنامۀ  حرکتی و-ي ادراکیهامهارت

حرکتی -ي حرکتی ظریف، درشت، ادراك بینایی و بیناییهاتیفعالی شامل چندوجهمداخلۀ کاردرمانی 

 6تا  3ی دبستانشیپکودك  12حرکتی -ي یکپارچگی بیناییهامهارتي در دارمعناسبب بهبود  تواندیم

مهارتی  VMI که آنجاگفت از  توانیم). در تفسیر این نتایج 14اراي تأخیرهاي رشدي شود (ساله د

ي هاتیفعالي باید شامل امداخله، برنامۀ VMIي هامهارتچندوجهی است، بنابراین براي توسعۀ 

 طوربهکه کودکان  شودیم)، اغلب توصیه 1964). بنابراین با توجه به نظریۀ کپارت (30چندوجهی باشد (

، شرکت کنند. وي معتقد بود که شودیمیی که چند حوزة عمومی حرکت را شامل هاتیفعالفعال در 

ی، آگاهی فضایی و زمانی و ادراك شکل، کارکرد ابیجهتتعادل، هماهنگی چشم و دست، برتري جانبی، 

ي آموزشی درمانی هاامهبرن) بر 1964، البته تأکید بیشتر کپارت (دهدیمشناختی و نیز حرکتی را افزایش 

ابزاري براي درمان مشکالت ادراکی و افزایش  عنوانبهحرکتی است و -ي ادراکیهابرنامه نیترجیرااست که 

 ). 23پیشرفت تحصیلی تدوین شده است (

زیستی، -ي عصبیهاستمیسوجود وابستگی درونی بین ادراك اطالعات و ایجاد حرکت در  لیدلبه

). این امر کاربردهاي مهمی براي 4این فرایندها نباید جداگانه مطالعه شوند (پیشنهاد شده است که 

) مبنی بر 1979ي تحقیقی دارد. دیدگاه گیبسون (هاشیآزماي تمرین و طراحی هاطیمحسازماندهی 

ي حرکت دارد. هادهندهنیتمري ادراك و حرکت، کاربردهاي سودمندي براي هاستمیسجفت شدن بین 

. سازدیمعصبی رفتاري چگونگی تعامل قیود ارادي فرد با قیود اطالعاتی حرکت را آشکار  مطالعات علوم

افراد نیازمند استفاده از اطالعات بینایی مختلفی براي حمایت از اجراي تکالیف بسیاري هستند،  که آنجااز 

). وقتی فرد تکلیف بازشناسی ادراکی را اجرا 5مغز از تقسیمات کارکردي متعددي تشکیل شده است (

ت هماهنگ ، جریان بینایی شکمی براي دستیابی به اطالعات ادراکی غالب است؛ اما وقتی حرککندیم

 نظربه). 4، جریان بینایی پشتی غالب است (شودیمشده با منبع اطالعات (مانند عمل مهاري) اجرا جفت

ي تکالیف ظریف و درشت که در تحقیق حاضر استفاده شده، جزو تکالیف روانی هانیتمربرخی از  رسدیم

شده از طالعات بینایی دریافتند که نیازمند قضاوت دربارة فهمیدن لحظۀ تماس است که به ااحرکتی

جزو اعمال مهاري در دنیاي واقعی و نیازمند  هانیتمرطریق جریان بینایی شکمی مربوط باشد و برخی 

شده از طریق جریان ء یا رویدادي در محیط است که به اطالعات بینایی دریافتجفت شدن حرکت با شی
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ي تحقیقات قبلی و مقایسۀ آن با تحقیق امداخلهي هابرنامه ترقیدقبا بررسی  بینایی پشتی مربوط است.

حرکتی به تعداد و مدت جلسات برنامۀ -ي یکپارچگی بیناییهامهارتکه بهبود  رسدیمنظر حاضر به

 آنها VMIي تمرینی بیشتر باشد، نمرات هاجلسههرچه تعداد  معنا کهمداخلۀ حرکتی وابسته است؛ بدین

 8) تنها از 2010اشاره شد، در تحقیق پون و همکاران ( طورکههمان. دهدیمبهبود بیشتري را نشان 

 10) از 2013ي نداشت. در مطالعۀ اهل و همکاران (دارمعناجلسه برنامۀ مداخله استفاده شد که تأثیر 

نشان داد. ولی در تحقیق  VMI، ولی با حداقل بهبود روي دارمعناجلسۀ تمرینی استفاده شد که تأثیر 

جلسه برنامۀ مداخلۀ حرکتی ظریف، بهبود  36جلسه و در پژوهش حاضر تأثیر  30) تأثیر 2012دیبک (

ي آمادگی حرکتی و هابرنامهکه  شودیمرا نشان داد. بنابراین توصیه  VMIشایان توجهی در نمرات 

یی هامهارتي حرکتی یا هاتیفعال ژهیوبهی تدوین شوند؛ شناختبومتحصیلی با استفاده و تعامل با دیدگاه 

و درمانگران از  هامهدکودك. مربیان تربیت بدنی، شوندیمکه در شرایط متنوع محیطی و تکلیفی تمرین 

 VMIي هامهارتي هدفمند با تأکید بر ظریف و ترکیب درشت و ظریف براي بهبود امداخلهي هابرنامه

ی و دبستانشیپي هاسالیري را در حرکتی ب-آزمون یکپارچگی بینایی توانیم نیا برعالوهکمک بگیرند. 

تشخیص داده  آنهاحرکتی -به مدرسه اجرا کرد تا مشکالت یکپارچگی بینایی آموزاندانشقبل از ورود 

در دوران  آنهاو افت تحصیلی و همچنین اختالالت رفتاري و عاطفی  هاشکستترتیب بتوان از شود تا بدین

 تحصیل جلوگیري کرد.

در تمام جلسات اجراي برنامۀ  هایآزمودني تحقیق حاضر، حضور نداشتن هاتیمحدوداز جمله  

وجود انگیزة ناکافی  لیدلبهي و همچنین عدم همکاري برخی کودکان هنگام اجراي این برنامه امداخله

و  هامهدکودكکه مربیان  کنندیمبود. در نهایت پژوهشگران پیشنهاد  آنهایا بازیگوشی  هایآزمودنبرخی 

حرکتی و اجراي -ی توسط متخصصان، در زمینۀ شناسایی مشکالت یکپارچگی بیناییدبستانشیپز مراک

 ي مداخلۀ حرکتی براي برطرف کردن این مشکالت، آموزش ببینند. هابرنامه

 قدردانیتشکر و 

در این پژوهش  کنندهشرکتي هامهدکودكپژوهشگران مراتب سپاس خود را از مسئوالن و مربیان 

 آنهاو اولیاي  کنندگانشرکتو نیز  هاآزمونبراي در اختیار قرار دادن مکان و زمان مناسب براي اجراي 

 . دارندیماعالم 
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Abstract 
Children in preschool are at an optimal time for the development of gross and 
fine motor skills. Visual-motor integration is an important perceptual-motor 
skill that children need to acquire in order to function successfully before 
formal schooling commences. In this study were investigated the effect of 
three motor intervention programs (gross, fine, & gross-fine)on visual-motor 
integration in 80 children who presented below average VMI skills scores. 
From these participants three experimental (n=60)and a control group 
(n=20)were randomly selected. The experimental groups participated in a 12 
week intervention program of three 45 minutes sessions per week. The Beery-
Buktenica developmental test of visual-motor integration 6th edition was used 
to measure the participants VMI skills. Mixed ANOVA with repeated 
measures and LSD post hoc test was used to analyze effects of motor 
intervention programs (P<0.05). The resulting pretest-posttest mean scores 
showed a statistically difference in the experimental and control groups 
(F(76,3)=2.831, P=0.044). The results of post hoc test showed that there are 
significant difference between fine and gross-fine intervention program 
groups with control group (P=0.038, P=0.014). So fine motor intervention 
program both alone and combining with gross motor skills cause to improve 
VMI in pre-school children. This study suggested that kindergartens and pre-
schools teachers must be used targeted motor skills that included fine and 
gross motor skills to improve VMI in children before formal schooling.  

Key words 
Children, Fine skills, Gross skills, Intervention program, Visual-motor 
integration.  
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