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مقدمه
دارد،  زیـادی  اهمیـت  کـودکان  حرکتـی1  مهارت هـای  بررسـی 
کـودکان  حرکتـی  مهارت هـای  بسـیاری  پژوهــشگران  بـــنابراین، 
 .)1( کردنـد  مقایسـه  و  بررسـی  را  اسـتثنایی  کـودکان  و  عـادی 
کم توانـی  بـا  دانش آمـوزان  اسـتثنایی  کـودکان  گروه هـای  از  یکـی 
70 اسـت )2(.  تـا   50 بیـن  آنهـا  بهـرۀ هوشـی  کـه  هوشـی2 هسـتند 
هسـتند  آموزش پذیـر  افـرادی  هوشـی  کم توانـی  بـا  دانش آمـوزان 

بـا  مقایسـه  در  و  دارنـد  مشـکالتی  گیـری  فرا سـرعت  نظـر  از  کـه 
برخــــی  می تواننـد  امـــا  نمی کــــنند،  عـــمل  یکسـان  هــمتایانشــــان 
هماننـد  قادرنـد  دانش آمـوزان  ایـن  بیشـتر  گیرنـد.  فرا را  مهارت هـا 
انجـام دهنـد،  را  بـا هـوش معمولـی فعالیت هـای حرکتـی  کـودکان 
همـراه  کنـدی  بـا  گـروه  ایـن  در  حرکتـی  مهارت هـای  یادگیـری  امـا 
مشـکالتی  دارای  هوشـی  کم توانـی  بـا  دانش آمـوزان   .)3( اسـت 
کـه می تـوان بـه مشـکالتی در زبـان بیانـی از جملـه  زیـادی هسـتند 

بـا ݡکم توانـی هوشــــی دارای  مـــهارت های حرݡکتـــی دانش آمـــوزان  مــقــایســـۀ 
لݡکنـت زبـان، مشـکالت تلفظـی و ݡگفتـار بهنجـار

کـودکان اسـتثنایی، واحـد ارومیه، دانشـگاه آزاد اسـالمی، ارومیه، ایران □ زهـره رائقـی ، کارشـناس ارشـد روان شناسـی 
گـروه روان شناسـی، واحـد ارومیـه، دانشـگاه آزاد اسـالمی، ارومیه، ایران  □ علـی زینالـی* ، دانشـیار 

ه چکید
زبـان،  لکنـت  کم توانـی هوشـی دارای  بـا  مقایسـه مهارت هـای حرکتـی دانش آمـوزان  بـا هـدف  پژوهـش  ایـن  و هـدف:  زمینـه 

شـد. انجـام  بهنجـار  گفتـار  و  تلفظـی،  مشـکالت 

کم توانی  روش بررسـی: ایـن مطالعـه پس رویـدادی از نـوع علی-مقایسـه ای بـود. از میـان جامعـۀ دانش آمـوزان پسـر ابتدایـی بـا 
همـۀ  بـرای  شـدند.  انتخـاب  دسـترس  در  و  تمام شـمار  گیـری  نمونـه  روش  بـه  نفـر(   30 گـروه  )هـر  نفـر   90 ارومیـه،  شـهر  هوشـی 
بـا روش هـای آمـاری تحلیـل واریانـس  گروه هـا آزمـون تجدیدنظرشـدۀ مهارت هـای حرکتـی لینکلن-اوزرتسـکی اجـرا شـد. داده هـا 

شـدند. تحلیـل  تک متغیـری  واریانـس  تحلیـل  و  چندمتغیـری 

کـه تمـام ابعـاد  مهارت هـای حرکتـی شـامل؛ هماهنگـی عمومـی پویـا، هماهنگـی عمومـی ایسـتا،  یافته هـا: یافته هـا نشـان داد 
دارای  گـروه  در  نامتقـارن  ناهمزمـان  ارادی  حـرکات  و  متقـارن  همزمـان  ارادی  حـرکات  حرکـت،  سـرعت  پویـا،  دسـتی  هماهنگـی 
گروه هـای بـا لکنـت زبـان و مشـکالت تلفظـی بـود )P>0/05(.، امـا بیـن میانگیـن  گفتـار بهنجـار به طـور معنـاداری باالتـر از میانگیـن 
معنـاداری  تفـاوت  پویـا،  مهـارت هماهنگـی عمومـی  بـه جـزء  تلفظـی  و مشـکالت  زبـان  لکنـت  بـا  گروه هـای  مهارت هـای حرکتـی 

وجـود نداشـت.

کـه رشـد متعـادل توانایی هـای حرکتـی اسـاس یادگیری هـای بعـدی اسـت، اصـالح دشـواری های  نتیجه گیـری: بـا توجـه بـه ایـن 
حرکتـی پیـش از شـروع آمـوزش مهارت هـای دیگـر ضروری اسـت.

گفتـار بهنجار کم توانـی هوشـی، لکنـت زبـان، مشـکالت تلفظـی،  کلیـدی: مهارت هـای حرکتـی،  گان  واژ

* E-mail: cognition20@yahoo.com 1. Motor Skills
2. Intellectual Disability

نـوع مقالـه: پژوهشـی                    صفحـات 61 ــــ 73
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یـک  زبـان  تولیـد  کـرد.  اشـاره  تلفظـی2  مشـکالت  و  زبـان1  لکنـت 
دسـتگاه های  بیـن  هماهنگـی  نیازمنـد  کـه  اسـت  حرکتـی  فعالیـت 
زبانـی، تولیـدی، تنفسـی، حنجـره ای و صوتـی اسـت )4(. لکنـت 
کودکـی  کالمـی بـا شـروع در دورۀ  زبـان بـه معنـای اختـالل سـیالی 
کـه در تمـام طبقـات اجتمـاع وجـود دارد، امـا در پسـران 3  اسـت 
تـا 4 برابـر شـایع تر از دختـران اسـت. همچنیـن شـیوع لکنـت زبـان 
و  آمـوزگار  کـردن در حضـور  بـه مدرسـه و صحبـت  در موقـع ورود 
گردان از هـر زمـان دیگـری بیشـتر اسـت )5(. لکنـت زبـان  سـایر شـا
کودکـی اسـت  پدیـده ای پیچیـدۀ روانـی، حرکتـی، و خـاص دوران 
ک هـای  مال  .)6( می شـود  شـروع  سـالگی   5 تـا   2 از   

ً
معمـوال کـه 

تشـخیصی  راهنمـای  پنجـم  ویراسـت  در  زبـان  لکنـت  تشـخیص 
هجاهـا،  و  صداهـا  تکـرار  شـامل  روانـی3  اختالل هـای  آمـاری  و 
کلمـات بریـده بریـده،  کـردن حـروف صـدادار و بـی صـدا،  طوالنـی 
تکرارهـای  و  درازگویی هـا  سـکوت،  و  شـنیدن  قابـل  وقفه هـای 
معنـای  بـه  تلفظـی  مشـکالت   .)7( اسـت  تک هجایـی  کلمـات 
تلفظـی  مشـکالت  و  اسـت  گفتـاری  صداهـای  نادرسـت  تولیـد 
شـایع ترین مشـکل ارتباطـی در بیـن دانش آمـوزان  اسـت )8(. بـه 
چـون  گفتـاری  اندام هـای  متقابـل  حـرکات  هـرگاه  دیگـر،  عبـارت 
کام در فـردی از نظـم و ترتیـب عملکـردی  زبـان، لب هـا، فک هـا و 
تلفظـی قلمـداد  را دچـار مشـکالت  نباشـد وی  برخـوردار  مناسـبی 
کـه در برقـراری  می کننـد )9(. مشـکالت تلفظـی به دلیـل اشـکاالتی 
ارتبـاط بـا دیگـران ایجـاد می کننـد مانـع بزرگـی در راه پیشـرفت فـرد 

.)10( می شـوند  محسـوب  جامعـه  در 
زبانـی  عملکردهـای  مثبـت  ارتبـاط  از  کـی  حا پژوهش هـا  نتایـج 
بیشـتری  آسـیب  کـه  کودکانـی  و  اسـت  حرکتـی  مهارت هـای  بـا 
در  بیشـتری  مشـکالت  دارای  دارنـد،  خـود  زبانـی  دسـتگاه  در 
می دهنـد،  نشـان  مطالعـات   .)11( هسـتند  حرکتـی  مهارت هـای 
مـکان،  )نقـل  دارد  وجـود  حرکتـی  رشـد  در  مختلفـی  عوامـل 
کمـک  زبـان  رشـد  بـه  کـه  بـدن(  حـرکات  و  اشـیاء  دسـتکاری 
بـرای  فرصتـی  شـیرخواران  در  حرکـت  گیـری  فرا  .)12( می کننـد 
ایـن  بـرای  کـه  آن  از  پیـش  را  زبـان  بـا  مرتبـط  مهارت هـای  تمریـن 
منظـور مـورد نیـاز باشـند فراهـم می کنـد. ظهـور مهارت هـای حرکتی 
می دهـد  تغییـر  افـراد  و  اشـیاء  بـا  را  شـیرخواران  تجربـۀ  جدیـد، 
گیـری زبـان  کـه بـرای هـر دو، رشـد عمومـی ارتباطـی و فرا به طـوری 

مناسـب اسـت. ایـن بیانـات، تلویحـی بـر دیـدگاه جدیـد در مـورد 
هم رویـدادی اختـالالت حرکتـی و زبـان دارد )13(. بیـن حـرکات 
ظریـف و درشـت بـا زبـان در 3 سـالگی بـه ترتیـب 0/44 و 0/56، 
وجـود  مثبـت  رابطـۀ   ،0/35 و   0/34 ترتیـب  بـه  سـالگی   5 در  و 
بـا  زبـان  قـوی  رابطـه  از  یافــــته ها حکایـت  ایـن  یـک ســــو  از  دارد. 
کسـب مهارت هـای حرکتـی  رفتـار حرکتـی در دورهـای رشـد اولیـۀ 
کاهـش ایـن رابطـه بـا  و زبـان دارد. از ســوی دیگـر، نشـان دهندۀ 
ایـن مهارت هـا در سـال های بعـدی اسـت )14(.  رشـد و تکامـــل 
ایـن یافته هـا اهمیـت مداخـالت هم افزایـی4 را در سـال های اولیـه 

می دهــــند. نشـــــان 
 از نظـر مهارت هـای حرکتـی 

ً
کم توانـی هوشـی معمـوال کـودکان بـا   

تفـاوت دارنـد )3(. مهارت هـای حرکتـی  بـا همتایـان عـادی خـود 
محسـوب  یادگیـری  پیش نیـاز  مهارت هـای  مهمتریـن  از  یکـی 
کـه  بـه معنـای مجموعـۀ حرکت هـای هماهنـگ اسـت  می شـوند و 
دسـت  بـردن  بـاال  ماننـد  حرکـت  یـک  تـا  می شـوند  ترکیـب  هـم  بـا 
به صـورت بهینـه انجـام شـود )15(. همچنیـن مهارت هـای حرکتـی 
کنش  که مسـتلزم  به معنـای فعالیت هـای جنبشـی و حرکتـی هسـتند 
بـا یکدیگـر می باشـند و شـامل هماهنگـی  بـدن  هماهنگـی اعضـای 
پویـا،  دسـتی  هماهنگـی  ایسـتا،  عمومـی  هماهنگـی  پویـا،  عمومـی 
سـرعت حرکـت، حـرکات ارادی همزمـان متقـارن و حـرکات ارادی 
ناهمزمـان نامتقـارن اسـت )16(. هماهنگـی عمومـی پویـا بـه معنای 
کار حرکتی و جنبشـی اسـت.  حفظ تعادل بدن در حین اجرای یک 
هماهنگـی عمومـی ایسـتا یعنـی توانایـی تخمیـن تغییـرات تعـادل و 
هماهنگـی  ثبـات.  حفـظ  جهـت  ماهیچـه   اى  فعالیـت  هماهنگـی 
دسـتی پویـا یعنـی اجـرای وظایـف حرکتی ظریف و غیرظریف دسـت 
و شـامل حـرکات هماهنـگ انگشـتان و یـا دسـت ها و بـازوان بـا هـم 
بـا دسـت ها  کار  انجـام  بـه معنـای سـرعت  اسـت. سـرعت حرکـت 
اسـت  معنـای حرکاتـی  بـه  متقـارن  ارادی همزمـان  اسـت. حـرکات 
ارادی  انجـام دهنـد. حـرکات  زمـان  یـک  بایـد در  انـدام  کـه هـر دو 
در  انـدام  دو  بـا  کـه  اسـت  حرکاتـی  معنـای  بـه  نامتقـارن  ناهمزمـان 

.)17( می شـود  انجـام  مختلـف  زمان هـای 
بیـن  حرکتـی  مهارت هـای  تفـاوت  از  کـی  حا پژوهش هـا  نتایـج 
گابـارد،  ریکـو،  مــــثال  بـرای  اسـت.  اسـتثنایی  و  عـادی  کـودکان 
ارزیابـی مهارت هـای  و  بررسـی  رایـت )2012( ضمـــن  و  بیـــرن 

1. Stuttering       2. Articulation Problems 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-V
4. synergic
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رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  زبـان  لکنـت  دارای  حرکتـی دانش آمـوزان 
دارای  دانش آمـوزان  ظریـف  و  درشـت  حرکتـی  مهارت هـای  کـه 
عـادی  دانش آمـوزان  از  ضعیف تـر  معنـاداری  به طـور  زبـان  لکنـت 
مقایسـۀ  ضمـن    )2015( پـارک  دیگـر  پژوهشـی  در   .)18( اسـت 
کم توانی هـای  بـا  کـودکان  در  فراینـدی  و  حرکتـی  مهارت هـای 
مغـزی  فلـج  گـروه  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  گـون  گونا رشـدی 
کم توانـی  و  گیـر  فرا رشـدی  کم توانـی  بـا  گروه هـای  بـا  مقایسـه  در 
 .)19( بودنـد  ضعیف تـری  حرکتـی  مهارت هـای  دارای  هوشـی 
گـزارش  پژوهشـی  ضمـن   ،)1382( دسـتجردی کاظمی  همچنیـن 
مـدارس  کم توانـی هوشـی  بـا  بیشـترین مشـکل دانش آمـوزان  کـرد 
مشـکل  کمتریـن  و  جملـه،  تقلیـد  و  شـفاهی  واژگان  در  اسـتثنایی 
آنهـا در درک واژگانـی اسـت )20(. در پژوهشـی دیگـر پهلوانیـان و 
اجسـام،  تعـادل  مهـارت  بیـن  کردنـد  گـزارش   ،)1391( همـکاران 
هماهنگـی  و  دسـت  حـرکات  و  سـرعت  پـا،  و  دسـت  هماهنگـی 
کم توانی هوشـی  کم توانـی و با  کـودکان بـدون  چشـم و دسـت بیـن 
تعـادل  مهارت هـای  بیـن  امـا  نـدارد،  وجـود  معنـاداری  تفـاوت 
حرکتـی  مهارت هـای  و  پریـدن  گرفتـن،  و  کـردن  پرتـاب  بـدن، 
داوری نیـا،  دارد)1(.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت  کلـی  به صـورت 
مهارت هـای  مقایسـۀ  ضمـن   ،)1394( قمرانـی  و  یارمحمدیـان 
کم توانـی  بـا  کـودکان  در  بدنـی  تعـادل  و  ظریـف  درشـت،  حرکتـی 
کم توانـی  بـدون  کـودکان  بـا  یادگیـری  اختـالل  و  اتیسـم  هوشـی، 
مهارت هـای  بیـن  معنـاداری  تفـاوت  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه 
کم توانـی  کـودکان بـدون  حرکتـی ظریـف، درشـت و تعـادل بدنـی 
کم توانـی هوشـی، اتیسـم و اختـالل یادگیـری وجـود  کـودکان بـا  بـا 
یادگیـری  اختـالل  بـا  کـودکان  گـروه  مهارت هـای  کل  در  دارد. 
کمتریـن امتیـاز را به دسـت  کـودکان اتیسـم  گـروه  بیشـترین امتیـاز و 

. آوردنـد)21( 

ظـرفـــیت های  و  اســـتعدادهـــا  دارای  ابتدایـی  دانــش آمــــوزان 
هوشـی  کم توانـی  بـا  آنهـا  از  کمـی  درصـد  و  هسـتند  گونی  گـــونا
بلکـه  هوشـی  تفـاوت  باعـث  تنهـا  نـه  هوشـی  کم توانـی  هسـتند. 
همچنیـن  می شـود.  دانش آمـوزان  میـان  جسـمی  تفـاوت  باعـث 
تأثیـر  بدنـی  فعالیت هـای  اجـرای  و  یادگیـری  بـر  هوشـی  کم توانـی 
جهـت  را  مهارت هایـی  بتواننـد  بایـد  افـراد  ایـن  و  می گـذارد 
کـه مهارت هـای حرکتـی، پایـه  گیرنـد. از آنجایـی  مدیریـت خـود فرا
و اسـاس یادگیـری سـایر مهارت هـا هسـتند و ایـن مهارت هـا نقـش 
مهمـی در زندگـی انسـان دارنـد بنابرایـن، ایـن پژوهـش بـه مقایسـۀ 
هـدف  بـا  هوشـی  کم توانـی  بـا  دانش آمـوزان  حرکتـی  مهارت هـای 

بنابرایـن،  می پـردازد.  آنهـا  بـه  کمـک  بـرای  راهکارهایـی  ارائـۀ 
دانش آمـوزان  حرکتـی  مهارت هـای  مقایسـۀ  پژوهـش  ایـن  هـدف 
زبـان، مشـکالت  لکنـت  دارای  کم توانـی هوشـی  بـا  ابتدایـی  پسـر 

بـود. بهنجـار  گفتـار  و  تلفظـی 

   روش

ایـن پژوهـش پس رویـدادی از نوع علی-مقایسـه ای بود.

جامعـه، نمونـه و روش نمونه گیری

جامعـۀ آمـاری پژوهـش شـامل همـۀ دانش آمـوزان پسـر ابتدایـی 
گفتـار  کم توانـی هوشـی )دارای لکنـت زبـان، مشـکالت تلفظـی و  بـا 
بهنجـار( شـهر ارومیـه در سـال تحصیلـی 96-1395 بودنـد. در ایـن 
کم توانـی هوشـی دارای لکنـت  پژوهـش همـۀ دانش آمـوزان پسـر بـا 
گـروه  زبـان و مشـکالت تلفظـی در حکـم نمونـه انتخـاب شـدند )هـر 
کم توانـی  بـا  دانش آمـوز  اسـاس،30  ایـن  بـر  بـود(.  نفـر   30 شـامل 
نیـز بـه روش تصادفـی سـاده انتخـاب  گفتـار بهنجـار  هوشـی دارای 
ک های ورود به مطالعه، شـامل دانش آموز پسـر بودن،  شـدند. مال
حداقـل سـن 7 تـا 15 سـال، بهـرۀ هوشـی بیـن 50 تـا 70  براسـاس 
گفتـار  پرونـدۀ تحصیلـی، داشـتن لکنـت زبـان، مشـکالت تلفظـی، و 
و  درمانگـر  گفتـار  نظـر  براسـاس  گـروه  سـه  از  یـک  هـر  بـرای  بهنجـار 
غیـره  و  عزیـزان  مـرگ  طـالق،  ماننـد  تنـش زا  عوامـل  رخـداد  عـدم 
ک هـای خـروج از مطالعـه  گذشـته بـود. همچنیـن مال در شـش مـاه 
پژوهـش  در  گاهانـه  آ شـرکت  رضایت نامـۀ  امضـای  عـدم  شـامل 
از  شـرکت کنندگان  امتنـاع  و  دانش آمـوزان،  والدیـن  از  یکـی  توسـط 
گونه بود  ادامـۀ همـکاری در آزمـون بـود. نحـوۀ اجرای پژوهش ایـن 
کـه پـس از بیـان هـدف پژوهـش برای رئیـس ادارۀ آموزش و پرورش 
اسـتثنایی شـهر ارومیـه، اجـازۀ پژوهـش و نامۀ همکاری با پژوهشـگر 
گرفتـه شـد. سـپس بـه مـدارس مربـوط مراجعـه و همـۀ دانش آموزان 
مشـکالت  و  زبـان  لکنـت  دارای  هوشـی  کم توانـی  بـا  ابتدایـی  پسـر 
دارای  هوشـی  کم توانـی  بـا  ابتدایـی  پسـر  دانش آمـوز   30 و  تلفظـی 
گفتـار بهنجـار انتخـاب شـدند. پـس از آن بـا هماهنگـی مدیـر مدارس 
انتهـای جلسـه  و در  برگـزار شـد  والدیـن  بـرای  توجیهـی  یـک جلسـه 
مانـدن  محرمانـه  و  رازداری  اصـل  پژوهـش،  هـدف  بیـان  ضمـن 
شـرکت  جهـت  کتبـی  رضایت نامـۀ  آنـان  از  شـخصی،  اصالعـات 
گرفتـه شـد. در نهایـت، دانش آموزان هر سـه  فرزندشـان در پژوهـش 
به صـورت  جمعیت شـناختی،  ویژگی هـای  سـنجش  بـر  عـالوه  گـروه 

گرفتنـد. انفـرادی تحـت آزمـون مهارت هـای حرکتـی قـرار 
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گفتـار بهنجار کم توانـی هوشـی دارای لکنت زبان، مشـکالت تلفظی و  مقایسـۀ مهارت هـای حرکتـی دانش آمـوزان بـا 

1399فروردین و اردیبهشت 

ســــال بیـســـتم، شـمـاره 1 ـــ  پــیاپی 159 64

    ابـــزار

بــرای اندازه گیــری مهارت هــای حرکتــی از آزمــون بازنگری شــدۀ 
اســتفاده   )1955( لینکلن-اوزرتســکی1  حرکتــی  مهارت هــای 
کــه از آن بــرای  شــد. ایــن آزمــون دارای 36 خرده آزمــون اســت 
کــودکان زیــر 15 ســال اســتفاده می شــود.  ارزیابــی توانایــی حرکتــی 
انگشــتان،  ماننــد  را  گونــی  گونا حرکتــی  مهارت هــای  آزمــون  ایــن 
بــزرگ،  عضــالت  فعالیت هــای  و  دســت  چشــم،  هماهنگــی 
کلــی می ســنجد و شــامل  تنــه را در 6 حــوزۀ  پاهــــا و  دســــــت ها، 
کلــی، هماهنگــی حرکتــی دوطرفــه، هماهنگــی حرکتــی  هماهنگــی 
چشــم و دســت، تعــداد حــرکات ظریــف و حــرکات درشــت اســت. 
پویــا،  عمومــی  هماهنگــی  شــامل  خرده مقیــاس   6 آزمــون  ایــن 
ســرعت  پویــا،  دســتی  هماهنگــی  ایســتا،  عمومــی  هماهنگــی 
ارادی  حــرکات  و  متقــارن  همزمــان  ارادی  حــرکات  حرکــت، 
ــزار آزمون هــای شــمارۀ 1 )راه  ناهمزمــان نامتقــارن دارد. در ایــن اب
کــردن نــوک انگشــتان(،  رفتــن عقــب عقــب(، شــمارۀ 5 )لمــس 
شــمارۀ 6 )ضربــات مــوزون پاهــا و انگشــتان(، شــمارۀ 7 )پریــدن از 
کــردن متنــاوب دســت ها(،  ــاز و بســته  روی طنــاب(، شــمارۀ 10 )ب
را  پویــا  عمومــی  هماهنگــی  زدن(  دور  و  )پریــدن   19 شــمارۀ  و 
نــوک پنجــۀ  می ســنجند. آزمون هــای شــمارۀ 2 )دوالشــدن روی 
پــا(، شــمارۀ 3  )ایســتادن روی یــک پــا(، شــمارۀ 4 )لمــس بینــی بــا 
انگشــت(، شــمارۀ 9 )ایســتادن روی پاهــا(، شــمارۀ 13 )درســت 
پنجه هــای  نــوک  روی  تعــادل  28 )حفــظ  شــمارۀ  تــوپ(،  کــردن 
پــا(، و شــمارۀ 34 )حفــظ تعــادل روی یــک پنجــۀ پــا( هماهنگــی 
)حرکــت   8 شــمارۀ  آزمون هــای  می ســنجند.  را  ایســتا  عمومــی 
گــذاری(، شــمارۀ 12 )گرفتــن تــوپ(،  انگشــتان(، شــمارۀ 11 )نقطــه 
ــادل  ــظ تع ــمارۀ 15 )حف ــره(، ش ــخ دور قرق ــدن ن ــمارۀ 14 )پیچان ش
چــوب از عــرض(، شــمارۀ 16 )ترســیم دایــره در فضــا(، شــمارۀ 17 
کبریت هــا در جعبــه( و  )ضربــه زدن(، شــمارۀ 20 )گذاشــتن چــوب 
ــنجند.  ــا را می س ــتی پوی ــی دس ــوپ( هماهنگ ــاپ ت ــمارۀ 22 )پرت ش
آزمون هــای شــمارۀ 21 )پیچانــدن نــخ بــه دور قرقــره در حــال راه 
کبریت هــا(، شــماره 24  کــردن چــوب  رفتــن(، شــمارۀ 23 )دســته 
)کشــیدن خــط(، شــمارۀ 25 )بریــدن دایــره(، شــمارۀ 26 )گذاشــتن 
ســکه ها در جعبــه( و شــمارۀ 27 )عبــور از مازهــا( ســرعت حرکــت 
و  پاهــا  بــا  زدن  )ضربــه   29 شــمارۀ  آزمون هــای  می ســنجند.  را 
کــردن پاشــنه پــا(، شــمارۀ  انگشــتان(، شــمارۀ 30 )پریــدن و لمــس 
شــمارۀ  انگشــتان(،  بــا  دایــره  ترســیم  و  پاهــا  بــا  زدن  )ضربــه   31

ــه  کــف زدن( و شــمارۀ 36 )حفــظ تعــادل چــوب ب 33 )پریــدن و 
صــورت عمــودی( حــرکات ارادی همزمــان متقــارن را می ســنجند. 
کبریت هــا(، شــمارۀ 32  آزمون هــای شــمارۀ 18 )ســکه ها و چــوب 
)ایســتادن روی یــک پــا بــا چشــمان بســته( و شــمارۀ 35 )بــاز و 
را  نامتقــارن  ناهمزمــان  ارادی  حــرکات  دســت ها(  کــردن  بســته 
بــا  ابــزار  روایــی   )2004( پیتیتپــاس2  و  لبــرت  آ  .)22( می ســنجند 
خرده آزمون هــا  همبســتگی  طریــق  از  یعنــی  عاملــی  تحلیــل  روش 
دامنــۀ  در  هــر شــش خرده آزمــون  بــرای  را  آزمون هــا  کل  نمــرۀ  بــا 
کرونبــاخ  لفــای  کل آزمــون را بــا روش آ 0/73 تــا 0/82، و پایایــی 
بــا  را  ابــزار  روایــی  داخلــی  تحقیقــات  کردنــد.  گــزارش   ،0/86
روش همســانی درونــی بــرای خرده مقیاس هــا در دامنــۀ 0/69 تــا 
گــزارش  کرونبــاخ 0/87،  لفــای  0/83، و پایایــی آن را بــا روش آ

.)23( کرده انــد 
کمــک نرم افــزار  داده هــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی بــه 
توصیــف  بــرای  توصیفــی  ســطح  در  شــدند.  تحلیــل   19-SPSS
در  و  کندگــی  پرا و  مرکــزی  گرایــش  شــاخص های  از  متغیرهــا 
ــرای آزمــون فرض هــای آمــاری از روش تحلیــل  ســطح اســتنباطی ب
اســتفاده  یک راهــه  واریانــس  تحلیــل  و  چندمتغیــری  واریانــس 

شــد. 

مالحظـات اخالقی 
بــرای  توجیهــی  جلســۀ  یــک  مــدارس  مدیــر  هماهنگــی  بــا 
ــزار و در انتهــای جلســه ضمــن بیــان هــدف پژوهــش،  والدیــن برگ
آنــان  از  شــخصی،  اطالعــات  محرمانه مانــدن  و  رازداری  اصــل 
ــه  گرفت کتبــی جهــت شــرکت فرزندشــان در پژوهــش  رضایت نامــۀ 

شــد.

    یافــتــه ها

کم توانــی هوشــی دارای  ــا  شــرکت کنندگان 90 دانش آمــوز پســر ب
گــروه 30 نفــر(  گفتــار بهنجــار )هــر  لکنــت زبــان، مشــکالت تلفظــی و 
دارای  گــروه  در  تحصیلــی  پایــۀ  لحــاظ  از  کــه  طــوری  بــه  بودنــد، 
لکنــت زبــان 2 نفــر آمادگــی، 10 نفــر اول، 7 نفــر دوم، 4 نفــر ســوم، 
گــروه مشــکالت  نفــر ششــم؛ در   2 و  پنجــم  نفــر   1 نفــر چهــارم،   4
 4 نفــر ســوم،   3 نفــر دوم،   9 نفــر اول،   4 آمادگــی،  نفــر   5 تلفظــی 
گفتــار  گــروه دارای  نفــر چهــارم، 4 نفــر پنجــم و 1 نفــر ششــم؛ و در 
بهنجــار 2 نفــر آمادگــی، 7 نفــر اول، 5 نفــر دوم، 5 نفــر ســوم، 5 

2. Albert & Pititpas1. Lincoln-Oseretski
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نفــر چهــارم، 4 نفــر پنجــم و 2 نفــر ششــم بودنــد. پیــش از تحلیــل 
داده هــا بــا روش تحلیــل واریانــس چندمتغیــری، پیــش فرض هــای 
کولموگروف-اســمیرنوف  آزمــون  نتایــج  شــد.  بررســی  پژوهــش 
کلــی و هیــچ یــک از ابعــاد آن معنــادار  بــرای مهارت هــای حرکتــی 
ــت.  ــودن اس ــار ب ــرض هنج ــرار ف ــی از برق ک ــه حا ــن یافت ــه ای ک ــود  نب
ــادار  ــرای آنهــا معن کــس و لویــن ب ــج آزمون هــای M با همچنیــن نتای
برابــری  فــرض  برقــراری  از  کــی  حا به ترتیــب  یافتــه  ایــن  کــه  نبــود 

ــن،  ــت. بنابرای ــا اس ــری واریانس ه ــس و براب کوواریان ــای  ماتریس ه
وجــود  چندمتغیــری  واریانــس  تحلیــل  روش  از  اســتفاده  شــرایط 
ابعــاد  و  حرکتــی  مهارت هــای  انحراف معیــار  و  میانگیــن  دارد. 
ایســتا،  عمومــی  هماهنگــی  پویــا،  عمومــی  هماهنگــی  شــامل  آن 
هماهنگــی دســتی پویــا، ســرعت حرکــت، حــرکات ارادی همزمــان 
متقــارن و حــرکات ارادی ناهمزمــان نامتقــارن در جــدول شــماره 1 

شــده   اند. ارائــه 

گروه ها جــدول 1( میانگیــن و انحــراف معیــار مهارت هــای حرکتــی و ابعــاد آن بــه تفکیک 

گروه ها مـــتغیرها / 
بهنجارگفتارتلفظیمشکالتزبانلکنت

MSDMSDMSD
پویا عمومی  15/1332/58212/4334/37619/8002/171هماهنگی 

ایستا عمومی  20/3335/79119/3004/73530/9663/156هماهنگی 
پویا دستی  18/1663/97418/2337/95534/0664/209هماهنگی 

12/1003/51610/5665/41826/5004/100سرعت حرکت
5/2662/4624/8332/94812/5003/025حرکات ارادی همزمان متقارن

نامتقارن ارادی غیرهمزمان  5/2333/3184/4663/2459/6662/783حرکات 
کلی 76/23313/57669/83319/920133/50010/197مهارت های حرکتی 

در جــدول 1 شــاخص های توصیفــی میانگیــن و انحراف معیــار 
گروه هــای دارای لکنــت زبــان،  مهارت هــای حرکتــی و ابعــاد آن در 
بــرای  گفتــار بهنجــار قابــل مشــاهده اســت.  مشــکالت تلفظــی و 
کلــی بیــن دانش آمــوزان بــا  بررســی تفــاوت مهارت هــای حرکتــی 

گفتــار  کم توانــی هوشــی دارای لکنــت زبــان، مشــکالت تلفظــی و 
کــه نتایــج آن  بهنجــار از تحلیــل واریانــس یک راهــه اســتفاده شــد 

در جــدول 2 ارائــه شــده اســت.

گروه ها جــدول 2( نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یک راهه برای مهارت هــای حرکتی 

اثر مجذوراتمنبع  مجذوراتدرجه آزادیمجموع  ِاتامعناداریآماره Fمیانگین  مجذور 

73738/756236869/378161/4390/0010/788گروه
19869/03387228/380خطا
875183/00090کل

93607/78989کل اصالح شده

هوشــی  کم توانــی  بــا  گروه هــای  بیــن   ،2 جــدول  نتایــج  طبــق 
گفتــار بهنجــار تفــاوت  دارای لکنــت زبــان، مشــکالت تلفظــی؛ و 
معنــاداری وجــود دارد )F=161/439, P≤0/001(. بــرای بررســی 

گروه هــا در مهارت هــای حرکتــی تفــاوت معنــاداری  کــدام  اینکــه بیــن 
کــه نتایــج  وجــود دارد از آزمــون تعقیبــی ال اس دی اســتفاده شــد 

ــه شــده اســت. آن در جــدول 3 ارائ
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حرکتــی  مهارت هــای  میانگیــن   ،3 جــدول  نتایــج  طبــق 
میانگیــن  از  باالتــر  معنــاداری  به طــور  بهنجــار  گفتــار  دارای  گــروه 
امــا  اســت،  تلفظــی  مشــکالت  و  زبــان  لکنــت  دارای  گروه هــای 
لکنــت  دارای  گروه هــای  حرکتــی  مهارت هــای  میانگیــن  بیــن 
ــرای  ــدارد. ب ــاداری وجــود ن ــان و مشــکالت تلفظــی تفــاوت معن زب

هماهنگــی  شــامل  حرکتــی  مهارت هــای  ابعــاد  تفــاوت  بررســی 
دســتی  هماهنگــی  ایســتا،  عمومــی  هماهنگــی  پویــا،  عمومــی 
پویــا، ســرعت حرکــت، حــرکات ارادی همزمــان متقــارن و حــرکات 
ارادی ناهمزمــان نامتقــارن از روش تحلیــل واریانــس چندمتغیــری 

ارائــه شــد.  4 نتایــج آن در جــدول  کــه  اســتفاده شــد 

جــدول 4( نتایــج آزمــون تحلیل واریانــس چندمتغیری

مجذور اتا )PES(معناداریآماره Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرها

833/3562416/67940/9320/0010/485هماهنگی عمومی پویا
ایستا 2502/46721251/23356/9360/0010/567هماهنگی عمومی 

5035/08922517/54478/0180/0010/642هماهنگی دستی پویا
4635/82222317/911118/7930/0010/732سرعت حرکت

1112/8672556/43369/8020/0010/616حرکات ارادی همزمان متقارن
472/8222236/41124/2120/0010/358حرکات ارادی غیرهمزمان نامتقارن

زبــان،  لکنــت  دارای  گروه هــای  بیــن   ،4 جــدول  نتایــج  طبــق 
ابعــاد مهارت هــای  بهنجــار در همــۀ  گفتــار  و  تلفظــی؛  مشــکالت 
حرکتــی یعنــی هماهنگــی عمومــی پویــا، هماهنگــی عمومــی ایســتا، 
هماهنگــی دســتی پویــا، ســرعت حرکــت، حــرکات ارادی همزمــان 
متقــارن و حــرکات ارادی ناهمزمــان نامتقــارن تفــاوت معنــاداری 

مهارت هــا  از  یــک  هــر  مقایســۀ  بــرای  بنابرایــن،  دارد.  وجــود 
کــرد. بــرای بررســی  می تــوان از آزمــون تعقیبــی ال اس دی اســتفاده 
گروه هــا در متغیرهــای مــورد مطالعــه تفــاوت  کــدام  کــه بیــن  ایــن 
معنــاداری وجــود دارد از آزمــون تعقیبــی ال اس دی اســتفاده شــد 

کــه نتایــج آن در جــدول 5 ارائــه شــد.

گروه ها با اســتفاده از آزمون ال اس دی جــدول 3(  نتایــج مقایســه زوجــی میانگیــن مهارت هــای حرکتــی 

میانگین ها استاندارداختالف  معناداریخطای 

زبان تلفظیلکنت  6/4003/9020/105مشکالت 
زبان بهنجارلکنت  3/9020/001* 57/267-گفتار 

تلفظی بهنجارمشکالت  3/9020/001* 63/667-گفتار 

گروه ها

گروه هــا در متغیرهــای پژوهش با اســتفاده از آزمون ال اس دی جــدول 5( نتایــج مقایســه زوجــی میانگیــن 

ها میانگین هامتغیر استاندارداختالف  معناداریخطای 

زبان تلفظیلکنت  0/8240/002*2/700مشکالت 
پویا عمومی  زبانهماهنگی  بهنجارلکنت  0/8240/001*4/667-گفتار 

تلفظی بهنجارمشکالت  0/8240/001*7/367-گفتار 
زبان تلفظیلکنت  1/0331/2100/396مشکالت 

ایستا عمومی  زبانهماهنگی  بهنجارلکنت  1/2100/001*10/633-گفتار 
تلفظی بهنجارمشکالت  1/2100/001*11/667-گفتار 

گروه ها
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نتایــج جــدول 5، میانگیــن هماهنگــی عمومــی پویــا در  طبــق 
میانگیــن  از  باالتــر  معنــاداری  به طــور  بهنجــار  گفتــار  دارای  گــروه 
و  اســت  تلفظــی  مشــکالت  و  زبــان  لکنــت  دارای  گروه هــای 
زبــان  لکنــت  دارای  گــروه  پویــای  عمومــی  هماهنگــی  میانگیــن 
گــروه مشــکالت تلفظــی اســت.  به طــور معنــاداری باالتــر از میانگیــن 
گفتـار بهنجار  گـروه دارای  میانگیـن هماهنگـی عمومـی ایسـتا در 
زبـان  لکنـت  گروه هـای دارای  از میانگیـن  باالتـر  به طـور معنـاداری 
بیـن میانگیـن هماهنگـی عمومـی  امـا  تلفظـی اسـت،  و مشـکالت 
گروه هـای دارای لکنـت زبـان و مشـکالت تلفظـی تفـاوت  ایسـتای 

معنـاداری وجـود نـدارد. 
ــار بهنجــار  گفت ــروه دارای  گ ــا در  میانگیــن هماهنگــی دســتی پوی
گروه هــای دارای لکنــت زبــان  ــر از میانگیــن  به طــور معنــاداری باالت
و مشــکالت تلفظــی اســت، امــا بیــن میانگیــن هماهنگــی دســتی 
گروه هــای دارای لکنــت زبــان و مشــکالت تلفظــی تفــاوت  پویــای 

معنــاداری وجــود نــدارد. 
به طــور  بهنجــار  گفتــار  دارای  گــروه  حرکــت  ســرعت  میانگیــن 
و  زبــان  لکنــت  دارای  گروه هــای  میانگیــن  از  باالتــر  معنــاداری 
مشــکالت تلفظــی اســت، امــا بیــن میانگیــن ســرعت حرکــت 
تفــاوت  تلفظــی  مشــکالت  و  زبــان  لکنــت  دارای  گروه هــای 

نــدارد.  وجــود  معنــاداری 
گفتــار  گــروه دارای  میانگیــن حــرکات ارادی همزمــان متقــارن 
دارای  گروه هــای  میانگیــن  از  باالتــر  معنــاداری  به طــور  بهنجــار 
میانگیــن  بیــن  امــا  اســت،  تلفظــی  مشــکالت  و  زبــان  لکنــت 

گروه هــای دارای لکنــت زبــان و  حــرکات ارادی همزمــان متقــارن 
نــدارد.  وجــود  معنــاداری  تفــاوت  تلفظــی  مشــکالت 

دارای  گــروه  نامتقــارن  ناهمزمــان  ارادی  حــرکات  میانگیــن 
گروه هــای  میانگیــن  از  باالتــر  معنــاداری  به طــور  بهنجــار  گفتــار 
دارای لکنــت زبــان و مشــکالت تلفظــی اســت، امــا بیــن میانگیــن 
گروه هــای دارای لکنــت زبــان  حــرکات ارادی ناهمزمــان نامتقــارن 

نــدارد. تفــاوت معنــاداری وجــود  تلفظــی  و مشــکالت 

    بحـث و نتیجه گیـری

پیـــش  را  آن  می تـــوان  کـــه  مهارت هایـــی  مهمتریـــن  از  یکـــی 
نیـــاز یادگیـــری ســـایر مهارت هـــا دانســـت، مهارت هـــای حرکتـــی 
کم توانـــی  اســـت. بررســـی مهارت هـــای حرکتـــی دانش آمـــوزان بـــا 
هوشـــی بـــه دلیـــل اینکـــه ایـــن مهارت هـــا پایـــه و اســـاس یادگیـــری 
ــن  ــن، ایـ ــادی دارد، بنابرایـ ــتند اهمیـــت زیـ ــا هسـ ــایر مهارت هـ سـ
پژوهـــش بـــا هـــدف مقایســـه مهارت هـــای حرکتـــی دانش آمـــوزان 
زبـــان،  لکنـــت  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  ابتدایـــی  پســـر 

گفتـــار بهنجـــار انجـــام شـــد. مشـــکالت تلفظـــی و 
بـــا  گــروه هــــــای  مـــــیان  داد  نـــشــــــان  پژوهـــــش  ایـــن  نـــــتایج 
و  تلفظـــی  مشـــکالت  زبـــان،  لکنـــت  دارای  هوشـــی  کم توانـــی 
کلـــی تفـــاوت معنـــاداری  گفتـــار بهنجـــار در مهارت هـــای حرکتـــی 
میانگیـــن مهارت هـــای حرکتـــی  کـــه  به طـــوری  وجـــود داشـــت، 
گفتـــار بهنجـــار به طـــور معنـــاداری باالتـــر از میانگیـــن  گـــروه دارای 

ها میانگین هامتغیر استاندارداختالف  معناداریخطای 

زبان تلفظیلکنت  0/0671/4670/964-مشکالت 
پویا دستی  زبانهماهنگی  بهنجارلکنت  1/4670/001*15/900-گفتار 

تلفظی بهنجارمشکالت  1/4670/001*15/833-گفتار 
زبان تلفظیلکنت  1/5331/1410/182مشکالت 

زبانسرعت حرکت بهنجارلکنت  1/1410/001*14/400-گفتار 
تلفظی بهنجارمشکالت  1/1410/001*15/933-گفتار 

زبان تلفظیلکنت  0/4330/7290/554مشکالت 
زبانحرکات ارادی همزمان متقارن بهنجارلکنت  0/7290/001*7/233-گفتار 

تلفظی بهنجارمشکالت  0/7290/001*7/667-گفتار 
زبان تلفظیلکنت  0/7670/8070/345مشکالت 

نامتقارن ناهمزمان  ارادی  زبانحرکات  بهنجارلکنت  0/8070/001*4/433-گفتار 
تلفظی بهنجارمشکالت  0/8070/001*5/200-گفتار 

گروه ها

ادامه جدول 5 
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امـــا  بـــود،  تلفظـــی  و مشـــکالت  زبـــان  لکنـــت  گروه هـــای دارای 
لکنـــت  دارای  گروه هـــای  حرکتـــی  مهارت هـــای  میانگیـــن  بیـــن 
ــود نداشـــت.  ــاداری وجـ ــاوت معنـ ــی تفـ ــکالت تلفظـ ــان و مشـ زبـ
نتایـــج ایـــن پژوهـــش بـــا پژوهش هـــای داوری نیـــا و همـــکاران، 
 2015 پـــارک،  1390؛  ســــعـــــادت،  1394؛  عــابــــدینی،  1394؛ 
ــا  ــروه بـ گـ گفـــت  ــوان  ــا می تـ ــن یافته هـ ــن ایـ ــود. در تبییـ هــمـــــسو بـ
گروه هـــای  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای 
کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی در  بـــا 
برقـــراری ارتبـــاط بـــا دیگـــران موفق تـــر و در نتیجـــه دارای اعتمـــاد 
ــر نخســـت  ــه ایـــن امـ کـ ــتند  ــری هسـ ــزت نفـــس باالتـ به نفـــس و عـ
و  انفـــرادی  بازی هـــای  انجـــام  در  افـــراد  ایـــن  می شـــود  باعـــث 
گروهـــی موفق تـــر باشـــند و در نهایـــت باعـــث می شـــود ایـــن افـــراد 
در مقایســـه بـــا افـــراد دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی 
ــه  ــر اینکـ ــن دیگـ ــند. تبییـ ــری باشـ ــی بهتـ ــای حرکتـ دارای مهارت هـ
گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای  افـــراد بـــا 
کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت  گروه هـــای بـــا 
می شـــوند  پذیرفتـــه  دیگـــران  توســـط  ســـریع تر  و  بهتـــر  تلفظـــی، 
بـــرای انجـــام فعالیت هـــای بدنـــی  بنابرایـــن، فرصـــت بیشـــتری 
کـــه مهارت هـــای حرکتـــی شـــامل فعالیت هـــای  ـــد. از آنجایـــی  دارن
کنـــش هماهنگـــی اعضـــای بـــدن  جنبشـــی و حرکتـــی و مســـتلزم 
فعالیت هـــای  بیشـــتر  انجـــام  بنابرایـــن،  هســـتند  یکدیگـــر  بـــا 
دارای  گـــروه  حرکتـــی  مهارت هـــای  می شـــود  باعـــث  بدنـــی 
زبـــان و  گروه هـــای دارای لکنـــت  بـــا  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه 

مشـــکالت تلفظـــی بهتـــر باشـــد.
کم توانـــی  بـــا  گروه هـــای  میـــان  داد  نشـــان  دیگـــر  نتایـــج 
گفتـــار  و  تلفظـــی  مشـــکالت  زبـــان،  لکنـــت  دارای  هوشـــی 
بهنجـــار در متغیـــر هماهنگـــی عمومـــی پویـــا تفـــاوت معنـــاداری 
عمومـــی  هماهنگـــی  میانگیـــن  کـــه  به طـــوری  داشـــت،  وجـــود 
از  باالتـــر  معنـــاداری  به طـــور  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  گـــروه  پویـــا 
تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت  دارای  گروه هـــای  میانگیـــن 
لکنـــت  گـــروه دارای  پویـــا  بـــود و میانگیـــن هماهنگـــی عمومـــی 
مشـــکالت  دارای  گـــروه  از  باالتـــر  معنـــاداری  به طـــور  زبـــان 
تلفظـــی بـــود. نتایـــج ایـــن پژوهـــش بـــا پژوهش هـــای داوری نیـــا و 
همـــکاران، 1394؛ عابدینـــی، 1394؛ ســـعادت، 1390؛ پـــارک، 
گفـــت  می تـــوان  یافته هـــا  ایـــن  تبییـــن  در  بـــود.  همســـو   2015
گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا والدیـــن  کـــودکان دارای  والدیـــن 
فرزنـــدان  از  تلفظـــی  و مشـــکالت  زبـــان  لکنـــت  دارای  کـــودکان 

خـــود توقـــع بیشـــتری بـــرای انجـــام فعالیت هـــای ســـادۀ روزمـــره 
زندگـــی یـــا انجـــام فعالیت هـــای عمومـــی مثـــل نوشـــیدن آب، راه 
رفتـــن، آوردن چیـــزی مثـــل آب و غیـــره دارنـــد و بیشـــتر بـــا آنهـــا 
بازی هـــای عمومـــی مثـــل راه رفتـــن، پریـــدن، دور زدن و غیـــره را 
کـــودکان دارای لکنـــت زبـــان  انجـــام می دهنـــد. متقابـــاًل والدیـــن 
از  تلفظـــی  مشـــکالت  دچـــار  کـــودکان  والدیـــن  بـــا  مقایســـه  در 
فرزنـــدان خـــود توقـــع بیشـــتری بـــرای انجـــام فعالیت هـــای ســـادۀ 
ــیدن  ــل نوشـ ــی مثـ ــای عمومـ ــام فعالیت هـ ــا انجـ ــی یـ ــره زندگـ روزمـ
آب، راه رفتـــن، آوردن چیـــزی مثـــل آب و غیـــره دارنـــد و بیشـــتر 
بـــا آنهـــا بازی هـــای عمومـــی مثـــل راه رفتـــن، پریـــدن، دور زدن 
مشـــکالت  چـــه  هـــر  نتیجـــه،   در  می دهنـــد.  انجـــام  را  غیـــره  و 
کم توانـــی دارای لکنـــت زبـــان  کـــودکان، بیشـــتر )یعنـــی عـــالوه بـــر 
یـــا مشـــکالت تلفظـــی( و یـــا حادتـــر و شـــدیدتر باشـــد )مشـــکالت 
تلفظـــی حادتـــر و بدتـــر از لکنـــت زبـــان اســـت(، والدیـــن تمایـــل 
کمتـــری بـــه انجـــام فعالیت هـــای ســـادۀ روزمـــره زندگـــی توســـط 
کمتـــری بـــرای بـــازی بـــا آنهـــا دارنـــد.  فرزنـــدان و درنتیجـــه تمایـــل 
ـــه معنـــای حفـــظ تعـــادل  ـــا ب ـــه هماهنگـــی عمومـــی پوی ک از آنجایـــی 
کار حرکتـــی و جنبشـــی اســـت و  یـــک  بـــدن در هنـــگام اجـــرای 
ایـــن هماهنگـــی در نتیجـــه انجـــام فعالیت هـــای ســـادۀ روزمـــره و 
بازی هـــای ســـاده نیازمنـــد هماهنگـــی مثـــل راه رفتـــن بـــه عقـــب، 
ضربـــات مـــوزون پاهـــا و انگشـــتان، پریـــدن از روی یـــک شـــی مثـــل 
ــره به وجـــود می آیـــد، بنابرایـــن،  طنـــاب، پریـــدن و دور زدن و غیـ
در  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان 
ــان  ــی دارای لکنـــت زبـ ــی هوشـ کم توانـ ــا  ــای بـ گروه هـ ــا  ــه بـ مقایسـ
ــا  ــه بـ ــان در مقایسـ ــت زبـ ــروه دارای لکنـ گـ ــی و  ــکالت تلفظـ و مشـ
گـــروه دچـــار مشـــکالت تلفظـــی از نظـــر هماهنگـــی عمومـــی پویـــا 

وضعیـــت بهتـــری دارنـــد.
کم توانـــی هوشـــی  گروه هـــای بـــا  دیگـــر نتایـــج نشـــان داد میـــان 
ـــر  ـــار بهنجـــار در متغی گفت ـــان، مشـــکالت تلفظـــی و  دارای لکنـــت زب
هماهنگـــی عمومـــی ایســـتا تفـــاوت معنـــاداری وجـــود داشـــت، 
گـــروه دارای  کـــه میانگیـــن هماهنگـــی عمومـــی ایســـتا  به طـــوری 
گروه هـــای  میانگیـــن  از  باالتـــر  معنـــاداری  به طـــور  بهنجـــار  گفتـــار 
دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی بـــود، امـــا بیـــن میانگیـــن 
و  زبـــان  لکنـــت  دارای  گروه هـــای  ایســـتا  عمومـــی  هماهنگـــی 
مشـــکالت تلفظـــی تفـــاوت معنـــاداری وجـــود نداشـــت. نتایـــج 
ایـــن پژوهـــش بـــا پژوهش هـــای داوری نیـــا و همـــکاران، 1394؛ 
عابدینـــی، 1394؛ ســـعادت، 1390؛ پـــارک، 2015 همســـو بـــود. 
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دانش آمـــوزان  کـــه  گـــــــفت  می تـــوان  یافـــــــته ها  ایـــن  تبییـــن  در 
بـــا  مقایســـه  در  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا 
و  زبـــان  لکنـــت  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان 
ــام  ــتقالل طلبی و انجـ ــرای اسـ ــتر بـ ــل بیشـ ــی تمایـ ــکالت تلفظـ مشـ
کـــه در  فعالیت هـــای ســـاده به طـــور انفـــرادی دارنـــد و هنگامـــی 
بیشـــتر  می شـــوند  مواجـــه  مشـــکلی  بـــا  فعالیت هـــا  ایـــن  انجـــام 
گـــروه دیگـــر از ســـایر افـــراد )بـــه ویـــژه اعضـــای خانـــواده و  از دو 
 بـــه ایـــن 

ً
ــراد معمـــوال کمـــک می کننـــد و افـ معلمـــان( درخواســـت 

ــخ  ــریع تر و مناســـب تر پاسـ ــر سـ ــروه دیگـ گـ ــا دو  ــه بـ ــروه در مقایسـ گـ
می دهنـــد و در نتیجـــه ایـــن افـــراد فرصـــت بیشـــتری بـــرای انجـــام 
کمـــک جزئـــی دارنـــد. بـــرای مثـــال،  انجـــام فعالیت هـــای نیازمنـــد 
ــار در  ــار بهنجـ گفتـ کم توانـــی هوشـــی دارای  ــا  کـــودکان بـ ــراد بـــه  افـ
کمـــک بیشـــتری بـــرای ایســـتادن روی  گـــروه دیگـــر  مقایســـه بـــا دو 
کـــه ایـــن  دو پـــا و ایســـتادن روی یـــک پـــا می کننـــد و از آنجایـــی 
کـــودکان فکـــر می کننـــد  فعالیت هـــا شـــبیه بـــازی اســـت بنابرایـــن، 
کـــه هماهنگـــی  کـــه بزرگترهـــا بـــا آنهـــا بـــازی می کننـــد. از آنجایـــی 
هنـــگام  در  بـــدن  تعـــادل  حفـــظ  معنـــای  بـــه  ایســـتا  عمومـــی 
ــه ای جهـــت حفـــظ  ــای ماهیچـ ــی فعالیت هـ ــتادن و هماهنگـ ایسـ
ثبـــات اســـت و ایـــن هماهنگـــی در نتیجـــۀ انجـــام فعالیت هـــای 
ســـاده مثـــل دوال شـــدن روی نـــوک پنجـــۀ پـــا، ایســـتان روی یـــک 
پـــا، ایســـتادن روی پاهـــا، حفـــظ تعـــادل روی نـــوک پنجه هـــای 
پـــا، حفـــظ تعـــادل روی یـــک پنجـــۀ پـــا و غیـــره به وجـــود می آیـــد 
ــام  ــرای انجـ ــتری بـ ــت بیشـ ــار فرصـ ــار بهنجـ گفتـ ــودکان دارای  کـ و 
بـــا  دانش آمـــوزان  بنابرایـــن،  دارنـــد  فعالیت هایـــی  چنیـــن 
گروه هـــای  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای 
زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت  بـــا 
دارنـــد.  بهتـــری  وضعیـــت  ایســـتا  عمومـــی  هماهنگـــی  نظـــر  از 
کـــه اعضـــای خانـــواده بـــه دانش آمـــوزان بـــا  بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
یـــک  بـــه  تلفظـــی  لکنـــت و مشـــکالت  کم توانـــی هوشـــی دارای 
انـــدازه بازی هـــای مرتبـــط بـــا هماهنگـــی عمومـــی ایســـتا را انجـــام 
گروه هـــا در هماهنگـــی عمومـــی  می دهنـــد بنابرایـــن، بیـــن ایـــن 

ایســـتا تفـــاوت معنـــاداری وجـــود نـــدارد.
کم توانـــی  بـــا  گروه هـــای  نتایـــج نشـــان داد میـــان  همچنیـــن 
گفتـــار بهنجـــار  هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان، مشـــکالت تلفظـــی و 
وجـــود  معنـــاداری  تفـــاوت  پویـــا  دســـتی  هماهنگـــی  متغیـــر  در 
ــروه  گـ ــا  ــتی پویـ ــی دسـ ــن هماهنگـ ــه میانگیـ کـ ــوری  داشـــت، به طـ
میانگیـــن  از  باالتـــر  معنـــاداری  به طـــور  بهنجـــار  گفتـــار  دارای 

بـــود،  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت  دارای  گروه هـــای 
دارای  گروه هـــای  پویـــا  دســـتی  هماهنگـــی  میانگیـــن  بیـــن  امـــا 
وجـــود  معنـــاداری  تفـــاوت  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت 
بـــا پژوهش هـــای داوری نیـــا و  ایـــن پژوهـــش  نتایـــج  نداشـــت. 
همـــکاران، 1394؛ عابدینـــی، 1394؛ ســـعادت، 1390؛ پـــارک، 
گفـــت بـــا  2015 همســـو بـــود. در تبییـــن ایـــن یافته هـــا می تـــوان 
گفتـــار بهنجـــار و  کم توانـــی هوشـــی دارای  کـــودکان بـــا  کـــه  ایـــن 
کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت  کـــودکان بـــا 
ـــدازه فرصـــت انجـــام بازی هـــای دســـتی  ـــه یـــک ان  ب

ً
ـــا تلفظـــی تقریب

گفتـــار  کم توانـــی هوشـــی دارای  کـــودکان بـــا  انفـــرادی دارنـــد، امـــا 
دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  کـــودکان  بـــا  مقایســـه  در  بهنجـــار 
ــام  ــرای انجـ ــتری بـ ــان بیشـ ــی زمـ ــان و مشـــکالت تلفظـ لکنـــت زبـ
گـــروه  گروهـــی دارنـــد. بـــرای مثـــال، ایـــن  فعالیت هـــای دســـتی 
گرفتـــن اشـــیاء مثـــاًل تـــوپ،  فرصـــت بیشـــتری را بـــرای دادن و 
از  دارنـــد.  غیـــره  و  کـــردن  پرتـــاب  غیـــره،  و  اســـباب بازی  گل، 
کـــه هماهنگـــی دســـتی پویـــا به معنـــای اجـــرای وظایـــف  آنجایـــی 
حرکتـــی ظریـــف و غیرظریـــف دســـت شـــامل حـــرکات هماهنـــگ 
در  هماهنگـــی  ایـــن  و  اســـت  بـــازوان  و  دســـت ها  و  انگشـــتان 
گرفتـــن،  نقطه گـــذاری،  مثـــل  فعالیت هایـــی  انجـــام  نتیجـــۀ 
تعـــادل  بـــه دور قرقـــره، حفـــظ  نـــخ  کـــردن، پیچانـــدن  پرتـــاب 
چـــوب  گذاشـــتن  فضـــا،  در  دایـــره  ترســـیم  عـــرض،  از  چـــوب 
کـــودکان  و  می آیـــد  وجـــود  بـــه  غیـــره  و  جعبـــه  در  کبریت هـــا 
چنیـــن  انجـــام  بـــرای  بیشـــتری  فرصـــت  بهنجـــار،  گفتـــار  دارای 
کم توانـــی هوشـــی  کـــودکان بـــا  فعالیت هایـــی دارنـــد. در مقابـــل، 
دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی بـــه خاطـــر مشـــکالتی 
انجـــام  فرصـــت  انـــدازه  یـــک  بـــه   

ً
تقریبـــا دارنـــد  گفتـــار  در  کـــه 

بازی هـــای مرتبـــط بـــا هماهنگـــی دســـتی پویـــا دارنـــد چـــون ایـــن 
گفتـــار هـــم دارنـــد. در نتیجـــه، دانش آمـــوزان بـــا  بازی هـــا نیـــاز بـــه 
گروه هـــای  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای 
کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی از  بـــا 
نظـــر هماهنگـــی دســـتی پویـــا وضعیـــت بهتـــری دارنـــد و بـــا توجـــه 
کم توانـــی هوشـــی  کـــودکان بـــا  بـــه اینکـــه اعضـــای خانـــواده بـــا 
دارای لکنـــت و مشـــکالت تلفظـــی بـــه یـــک انـــدازه بازی هـــای 
مرتبـــط بـــا هماهنگـــی دســـتی پویـــا را انجـــام می دهنـــد بنابرایـــن، 
و  زبـــان  لکنـــت  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  گروه هـــای  بیـــن 
دســـتی  هماهنگـــی  در  معنـــاداری  تفـــاوت  تلفظـــی  مشـــکالت 

ــدارد. ــود نـ ــا وجـ پویـ
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کم توانـــی  بـــا  گروه هـــای  میـــان  داد  نشـــان  دیگـــر  نتایـــج 
گفتـــار بهنجـــار  هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان، مشـــکالت تلفظـــی و 
در متغیـــر ســـرعت حرکـــت تفـــاوت معنـــاداری وجـــود داشـــت، 
گفتـــار  دارای  گـــروه  حرکـــت  ســـرعت  میانگیـــن  کـــه  به طـــوری 
گروه هـــای دارای  از میانگیـــن  بهنجـــار به طـــور معنـــاداری باالتـــر 
میانگیـــن  بیـــن  امـــا  بـــود،  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت 
مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت  دارای  گروه هـــای  حرکـــت  ســـرعت 
ـــج ایـــن پژوهـــش  ـــاداری وجـــود نداشـــت. نتای تلفظـــی تفـــاوت معن
عابدینـــی،  1394؛  همـــکاران،  و  داوری نیـــا  پژوهش هـــای  بـــا 
بـــود. در تبییـــن  پـــارک، 2015 همســـو  1394؛ ســـعادت، 1390؛ 
کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان  گفـــت  می تـــوان  یافته هـــا  ایـــن 
دانش آمـــوزان  بـــا  مقایســـه  در  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  هوشـــی 
زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت  بـــا 
کمتـــری در برقـــرار ارتبـــاط بـــا دیگـــران هســـتند.  دارای مشـــکالت 
ــتلزم داشـــتن  همچنیـــن رشـــد متعـــادل توانایی هـــای حرکتـــی مسـ
برقـــراری  و  گفتـــاری  توانایی هـــای  مثـــل  توانایی هـــا  حداقـــل 
کـــه در برقـــراری ارتبـــاط )لکنـــت زبـــان و  ارتبـــاط اســـت. افـــرادی 
مشـــکالت تلفظـــی( بـــا مشـــکالتی مواجـــه هســـتند، بســـیار دیرتـــر 
نیازمنـــد  حرکتـــی  مهارت هـــای  )به ویـــژه  حرکتـــی  مهارت هـــای 
را  مهارت هـــا  ایـــن  کـــه  هنگامـــی  و  می گیرنـــد  یـــاد  را  ســـرعت( 
و  می دهنـــد  انجـــام  را  آنهـــا  کمتـــری  ســـرعت  بـــا  می گیرنـــد  یـــاد 
بـــه اصطـــالح بســـیار دیرتـــر بـــه تبحـــر در انجـــام فعالیت هـــا و یـــا 
بـــه  حرکـــت،  ســـرعت  کـــه  آنجایـــی  از  می رســـند.  مهارت هـــا 
کمتریـــن  در  دســـت ها  بـــا  شـــده  انجـــام  کار  بیشـــترین  معنـــای 
ــی  ــام فعالیت هایـ ــۀ انجـ ــی در نتیجـ ــن هماهنگـ ــان اســـت و ایـ زمـ
مثـــل پیچانـــدن نـــخ بـــه دور قرقـــره در حـــال راه رفتـــن، دســـته 
دایـــره،  بریـــدن  خـــط،  کشـــیدن  کبریت هـــا،  چـــوب  کـــردن 
گذاشـــتن ســـکه ها در جعبـــه و عبـــور از مازهـــا و غیـــره به وجـــود 
انجـــام  در  ســـریع تر  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  کـــودکان  می آیـــد، 
کـــودکان  تبحـــر می رســـند. در مقابـــل  بـــه  چنیـــن فعالیت هایـــی 
زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت  بـــا 
ــدازه  ــه یـــک انـ  بـ

ً
ــا ــد تقریبـ ــار دارنـ گفتـ ــه در  کـ ــکالتی  ــر مشـ به خاطـ

دســـتی  کارهـــای  انجـــام  در  تبحـــر  بـــه  رســـیدن  بـــرای  فرصـــت 
کـــودکان نیـــاز بـــه  دارنـــد، چـــون انجـــام ایـــن فعالیت هـــا بـــرای 
ــن  ــه ایـ ــی بـ ــث نظم دهـ ــد باعـ ــدای بلنـ ــا صـ ــار بـ گفتـ ــار دارد و  گفتـ
زبـــان و مشـــکالت  لکنـــت  کـــودکان دارای  و  رفتارهـــا می شـــود 
گفتـــار دارنـــد. در نتیجـــه، دانش آمـــوزان بـــا  تلفظـــی مشـــکالتی در 

گروه هـــای  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای 
ــان و مشـــکالت تلفظـــی از  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـ ــا  بـ
ـــن  ـــه ای ـــا توجـــه ب ـــد و ب ـــری دارن نظـــر ســـرعت حرکـــت وضعیـــت بهت
کـــه هـــم دانش آمـــوزان دارای لکنـــت زبـــان و هـــم دانش آمـــوزان 
ــه  ــاری و درنتیجـ گفتـ ــی دارای مشـــکالت  ــار مشـــکالت تلفظـ دچـ
ــتند  ــود هسـ ــای خـ ــه فعالیت هـ ــی بـ ــکالتی در نظم دهـ دارای مشـ
ســـرعت  در  معنـــاداری  تفـــاوت  گروه هـــا  ایـــن  بیـــن  بنابرایـــن، 

حرکـــت وجـــود نـــدارد.
کم توانـــی  بـــا  گروه هـــای  میـــان  داد  نشـــان  نتایـــج  همچنیـــن 
گفتـــار بهنجـــار  هوشـــی دارای لکنـــت زبـــان، مشـــکالت تلفظـــی و 
در متغیـــر حـــرکات ارادی همزمـــان متقـــارن تفـــاوت معنـــاداری 
کـــه میانگیـــن حـــرکات ارادی همزمـــان  وجـــود داشـــت، به طـــوری 
گفتـــار بهنجـــار به طـــور معنـــاداری باالتـــر از  گـــروه دارای  متقـــارن 
گروه هـــای دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی بـــود،  میانگیـــن 
گروه هـــای  امـــا بیـــن میانگیـــن حـــرکات ارادی همزمـــان متقـــارن 
معنـــاداری  تفـــاوت  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت  دارای 
پژوهش هـــای  بـــا  پژوهـــش  ایـــن  نتایـــج  نداشـــت.  وجـــود 
داوری نیـــا و همـــکاران، 1394؛ عابدینـــی، 1394؛ پـــارک، 2015 
کـــودکان  گفـــت  همســـو بـــود. در تبییـــن ایـــن یافته هـــا می تـــوان 
کـــودکان  ـــا  ـــار بهنجـــار در مقایســـه ب گفت کم توانـــی هوشـــی دارای  ـــا  ب
زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت  بـــا 
دو  بـــا  همزمـــان  به طـــور  را  بیشـــتری  بازی هـــای  و  فعالیت هـــا 
ـــا یـــک دســـت  ـــان ب ـــرای مثـــال، آن ـــدام خـــود انجـــام می دهنـــد. ب ان
گـــوش خـــود را لمـــس می کننـــد.  ـــا دســـت دیگـــر  آب می نوشـــند و ب
کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت  کـــودکان بـــا  در مقابـــل توانایـــی 
زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی بـــرای انجـــام دو فعالیـــت به صـــورت 
گـــروه  دو  ایـــن  و  اســـت  پایین تـــر  انـــدام،  دو  توســـط  همزمـــان 
توجـــه  بـــا  زمینـــه هســـتند.  ایـــن  در  بیشـــتری  دارای مشـــکالت 
کـــه حـــرکات ارادی همزمـــان متقـــارن بـــه معنـــای انجـــام  بـــه ایـــن 
همزمـــان  به طـــور  انـــدام  دو  بـــا  فعالیت هایـــی  موفقیت آمیـــز 
ـــی  ـــام فعالیت های ـــۀ انج ـــطح در نتیج ـــن س ـــه ای ـــیدن ب ـــت و رس اس
بینـــی،  لمـــس  و  رفتـــن  راه  مثـــل  به طـــور همزمـــان  انـــدام  بـــا دو 
ـــدن  ـــتان، پری ـــا و انگش ـــا پاه ـــه زدن ب ـــت زدن، ضرب ـــدن و دس دوی
ــودکان  کـ ــد و  ــود می آیـ ــه وجـ ــره بـ ــا و غیـ ــنۀ پـ ــردن پاشـ کـ ــس  و لمـ
ــای  ــر تمرین هـ ــروه دیگـ گـ ــا دو  ــه بـ ــار در مقایسـ ــار بهنجـ گفتـ دارای 
بیشـــتری در ایـــن زمینـــه دارنـــد، چـــون بـــا قـــدرت تکلـــم، خـــود 
گـــروه  کار به طـــور همزمـــان بهتـــر از دو  را در انجـــام درســـت دو 
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گفتـار بهنجار کم توانـی هوشـی دارای لکنت زبان، مشـکالت تلفظی و  مقایسـۀ مهارت هـای حرکتـی دانش آمـوزان بـا 
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71ســــال بیـســـتم، شـمـاره 1 ـــ  پــیاپی 159

چنیـــن  انجـــام  آنهـــا  بـــه  والدیـــن  و  می کننـــد  مدیریـــت  دیگـــر 
گـــروه دیگـــر  فعالیت هایـــی را آمـــوزش می دهنـــد، امـــا والدیـــن دو 
زیـــادی در  تمرین هـــای  گفتـــاری  دلیـــل داشـــتن مشـــکالت  بـــه 
خصـــوص حـــرکات ارادی همزمـــان متقـــارن انجـــام نمی دهنـــد. 
گفتـــار  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان  نتیجـــه،  در 
گروه هـــای دیگـــر از نظـــر حـــرکات ارادِی  بهنجـــار در مقایســـه بـــا 
همزمـــان متقـــارن در وضعیـــت بهتـــری قـــرار دارنـــد. بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه دانش آمـــوزان دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی، 
در  نظم دهـــی  در  مشـــکالتی  درنتیجـــه  و  گفتـــاری  مشـــکالت 
گـــروه  انجـــام فعالیت هـــای همزمـــان دارنـــد و والدیـــن بـــه انـــدازۀ 
بـــا آنهـــا تمریـــن  نمی کننـــد بنابرایـــن، بیـــن  گفتـــار بهنجـــار  دارای 
معنـــاداری  تفـــاوت  متقـــارن  همزمـــان  ارادی  حـــرکات  در  آنهـــا 

ــدارد. ــود نـ وجـ
کم توانـــی هوشـــی  گروه هـــای بـــا  ســـایر نتایـــج نشـــان داد میـــان 
در  بهنجـــار  گفتـــار  و  تلفظـــی  مشـــکالت  زبـــان،  لکنـــت  دارای 
تفـــاوت معنـــاداری  متغیـــر حـــرکات ارادی ناهمزمـــان نامتقـــارن 
کـــه میانگیـــن حـــرکات ارادی ناهمزمـــان  وجـــود دارد، به طـــوری 
ــر از  ــاداری باالتـ ــور معنـ ــار به طـ ــار بهنجـ گفتـ ــروه دارای  گـ ــارن  نامتقـ
گـــروه هـــای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی بـــود، امـــا  میانگیـــن 
گروه هـــای  نامتقـــارن  ناهمزمـــان  ارادی  بیـــن میانگیـــن حـــرکات 
معنـــاداری  تفـــاوت  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان  لکنـــت  دارای 
پژوهش هـــای  بـــا  پژوهـــش  ایـــن  نتایـــج  نداشـــت.  وجـــود 
پـــارک،  1394؛  عابدینـــی،  1394؛  همـــکاران،  و  داوری نیـــا 
گفـــت،  می تـــوان  یافته هـــا  ایـــن  تبییـــن  در  بـــود.  همســـو   2015
در  بهنجـــار  گفتـــار  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان 
لکنـــت  دارای  کم توانـــی هوشـــی  بـــا  بـــا دانش آمـــوزان  مقایســـه 
کمتـــری در یادگیـــری  ـــان و مشـــکالت تلفظـــی دارای مشـــکالت  زب
ــر  ــتند. دلیـــل ایـــن امـ ــژه یادگیـــری مهارت هـــای حرکتـــی هسـ به ویـ
گفتـــار دیگـــران  کـــه دانش آمـــوزان بـــه ســـادگی متوجـــه  آن اســـت 
می شـــوند و هنـــگام انجـــام مهارت هـــا بـــا خـــود صحبـــت می کننـــد 
نظـــم  خـــود  فعالیت هـــای  بـــه  خـــود  بـــا  صحبـــت  طریـــق  از  و 
گفتـــار دیگـــران  گـــروه دیگـــر شـــاید در درک  امـــا دو  می دهنـــد، 
ـــه منظـــور  ـــا خـــود ب ـــی در صحبـــت ب ـــکالتی نداشـــته باشـــند، ول مش
کـــه حـــرکات  آنجایـــی  از  مدیریـــت فعالیت هـــا مشـــکل دارنـــد. 
کـــه بـــا  ارادی ناهمزمـــان نامتقـــارن بـــه معنـــای حرکاتـــی اســـت 
رســـیدن  و  می شـــود  انجـــام  مختلـــف  زمان هـــای  در  عضـــو  دو 
بـــه ایـــن ســـطح در نتیجـــه انجـــام فعالیت هایـــی مثـــل اســـتفاده 

کبریـــت ، ایســـتادن روی یـــک  از چاقـــو و چنـــگال، ســـکه  و چـــوب 
ــره بـــه  کـــردن دســـت ها و غیـ ــته  ــاز و بسـ ــته، بـ ــا چشـــمان بسـ ــا بـ پـ
گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کـــودکان دارای  وجـــود می آیـــد و 
گفتـــار ســـریع تر و بهتـــر در انجـــام چنیـــن  گـــروه دیگـــر بـــه دلیـــل  دو 
ــا  ــوزان بـ ــند. در نتیجـــه، دانش آمـ ــر می رسـ فعالیت هایـــی بـــه تبحـ
گروه هـــای   گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا  کم توانـــی هوشـــی دارای 
ــان و مشـــکالت تلفظـــی از  کم توانـــی هوشـــی دارای لکنـــت زبـ ــا  بـ
بهتـــری  نامتقـــارن در وضعیـــت  ناهمزمـــان  ارادی  نظـــر حـــرکات 
قـــرار دارنـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دانش آمـــوزان دارای لکنـــت 
درنتیجـــه  و  گفتـــاری  مشـــکالت  تلفظـــی  مشـــکالت  و  زبـــان 
مشـــکالتی در نظم دهـــی در انجـــام فعالیت هـــای خـــود دارنـــد 
نامتقـــارن  ناهمزمـــان  ارادی  حـــرکات  در  آنهـــا  بیـــن  بنابرایـــن، 

تفـــاوت معنـــاداری وجـــود نـــدارد.
میـــان  کـــه  داد  نشـــان  پژوهـــش  ایـــن  نتایـــج  کلـــی،  به طـــور 
زبـــان،  لکنـــت  دارای  هوشـــی  کم توانـــی  بـــا  دانش آمـــوزان 
کلـــی و همـــۀ  گفتـــار بهنجـــار در مهارت هـــای  مشـــکالت تلفظـــی و 
ابعـــاد آن شـــامل هماهنگـــی عمومـــی پویـــا، هماهنگـــی عمومـــی 
ـــا، ســـرعت حرکـــت، حـــرکات ارادی  ایســـتا، هماهنگـــی دســـتی پوی
همزمـــان متقـــارن و حـــرکات ارادی ناهمزمـــان نامتقـــارن تفـــاوت 
بـــا  دانش آمـــوزان  کـــه  طـــوری  بـــه  داشـــت،  وجـــود  معنـــاداری 
گـــروه  گفتـــار بهنجـــار در مقایســـه بـــا دو  کم توانـــی هوشـــی دارای 
و  داشـــتند  قـــرار  بهتـــری  وضعیـــت  در  متغیرهـــا  همـــۀ  در  دیگـــر 
گروه هـــای دارای لکنـــت زبـــان و مشـــکالت تلفظـــی فقـــط  بیـــن 
در هماهنگـــی عمومـــی تفـــاوت معنـــاداری وجـــود داشـــت، امـــا 
در ســـایر متغیرهـــا بیـــن آنهـــا تفـــاوت معنـــاداری وجـــود نداشـــت. 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه رشـــد متعـــادل توانایی هـــای حرکتـــی اســـاس 
بنابرایـــن، اصـــالح دشـــواری های  بعـــدی اســـت  یادگیری هـــای 
ضـــروری  دیگـــر  مهارت هـــای  آمـــوزش  شـــروع  از  قبـــل  حرکتـــی 

اســـت.
پژوهشـــگر  خســـتگی  پژوهـــش  ایـــن  محدودیـــت  نخســـتین 
مهارت هـــای  آزمـــون  انجـــام  هنـــگام  دانش آمـــوزان  برخـــی  و 
ـــران  ـــت دیگـــر همـــکاری پاییـــن برخـــی مدی ـــود. محدودی حرکتـــی ب
ــر  ــازی بـــود. محدودیـــت دیگـ ــه بـ ــبیه بـــودن آزمـــون بـ به دلیـــل شـ
ــه و  ــت مقایسـ ــروه جهـ گـ ــر  ــوزان هـ ــن دانش آمـ ــبتا پاییـ ــم نسـ حجـ
ــا  ــد بـ ــود. هرچنـ ــر بـ ــوزان پسـ ــه دانش آمـ ــه بـ ــدن نمونـ مختـــص شـ
ـــر  ـــا تأثی ـــه مطالعـــه تـــالش شـــد ت ک هـــای ورود ب گرفتـــن مال در نظـــر 
کـــم یـــا خنثـــی شـــود. آخریـــن محدودیـــت،  متغیرهـــای مزاحـــم 
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کنتـــرل برخـــی متغیرهـــای مزاحـــم  عـــدم توانایـــی پژوهشـــگر در 
برخـــی  بـــاالی  تمایـــل  و  انگیـــزه  عالقـــه،  مثـــل  مداخله گـــر  و 
برخـــی  پاییـــن  تمایـــل  و  انگیـــزه  عالقـــه،  و  دانش آمـــوزان 
بنابرایـــن،  بـــود.  آزمون هـــا  اجـــرای  در  دانش آمـــوزان  از  دیگـــر 
ــام آزمـــون  ــرای انجـ ــنهاد می شـــود در پژوهش هـــای آینـــده بـ پیشـ
مهارت هـــای حرکتـــی از چنـــد نفـــر جهـــت اجـــرا و ثبـــت نمره هـــا 
اســـتفاده شـــود. همچنیـــن توصیـــه می شـــود پژوهشـــگران ایـــن 
پژوهـــش را بـــا حجـــم نمونـــۀ بیشـــتر بـــه منظـــور تعمیـــم دقیق تـــر 
نتایـــج انجـــام دهنـــد. بـــا توجـــه بـــه وجـــود تفاوت هـــای جنســـیتی 
یـــا مقایســـۀ  ایـــن پژوهـــش روی دانش آمـــوزان دختـــر و  انجـــام 
درپـــی  جالبـــی  نتایـــج  می توانـــد  پســـر  و  دختـــر  دانش آمـــوزان 
ـــاوران  ـــود مش ـــنهاد می ش ـــج، پیش ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــته باش داش
کم توانـــی هوشـــی، مهارت هـــای حرکتـــی  بـــه دانش آمـــوزان  بـــا 
همچنیـــن  دهنـــد.  آمـــوزش  متنـــوع  بازی هـــای  قالـــب  در  را 
بـــا  دانش آمـــوزان  بـــرای  می تواننـــد  مســـئوالن  و  برنامه ریـــزان 
قالـــب  در  را  حرکتـــی  مهارت هـــای  یادگیـــری  هوشـــی  کم توانـــی 
ـــری  ـــک یادگی ـــدون ش ـــد. ب ـــل درس ورزش بگنجانن ـــک درس مث ی
مهارت هـــای حرکتـــی می توانـــد نقـــش مؤثـــری در یادگیـــری ســـایر 
زبـــان  بـــه  وابســـته  تحصیلـــی  مهارت هـــای  حتـــی  مهارت هـــا 

داشـــته باشـــد.

تشـکر و قدردانی

و  مســئوالن  کلیــه  از  می داننــد  الزم  خــود  بــر  پژوهشــگران 
تــالش  پژوهــش  ایــن  بهتــر  انجــام هرچــه  کــه در  شــرکت کنندگان 
کــه ایــن مقالــه برگرفتــه  کننــد. الزم بــه ذکــر اســت  کردنــد، تشــکر 
اســتثنایی  کــودکان  روان شناســی  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــۀ  از 

اســت. ارومیــه  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 

References
1. Pahlevanian A, Rasoolzadeh M, Amoozadehkhalily 

M, . Comparison between normal and mental retard 
children with mental aged 6-7 on motor skills. 
koomesh. 2012;13(4):460-4. [Persian].

2. Belva BC, &, Matson JL. Examining the psychometrics 
of the psychopathology inventory for mentally retarded 
adults-II for individuals with mild and moderate 
intellectual disabilities   Research in Developmental 
Disabilities 2015;36:291-302.

3. Coppola G, Morelli E, Bravaccio C, Federico R, & 
, Gritti A. Unusual compulsive motor activity during 
treatment with clothiapine in a mentally retarded 
adolescent. . Brain and Development. 2004 26(6): 
409-11.

4. Bastert E, Schlafke D, Pein A, Kupke F, & , Fegert JM. 
Mentally challenged patients in a forensic hospital: a 
feasibility study concerning the executive functions of 
forensic patients with organic brain disorder, learning 
disability, or mental retardation. International Journal 
of Law and Psychiatry 2012;35(3):207-12.

5. Lindsay A, & Langevin M. Psychological counseling as 
an adjunct to stuttering treatment: Clients’ experiences 
and perceptions. Journal of Fluency Disorders. 2017; 
52: 1-12.

6. Mock JR, Foundas AL, & Golob EJ. Speech preparation 
in adults with persistent developmental stuttering. 
Brain and Language. 2015;149:97-105.

7. Seyed Mohammadi  Y. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. Tehran: Duran; 2015, 
pp: 60  [Persian].

8. Hismanoglu  M. The pronunciation of the inter-dental 
sounds of English: an articulation problem for 
Turkish learners of English and solutions. Social and 
Behavioral Sciences. 2009;1(1):1697-703.

9. Pamplona MD, Ysunza PA, & Morales S. Audiovisual 
materials are effective for enhancing the correction 
of articulation disorders in children with cleft palate. 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 
2017;93:17-23.

10. Borgert CJ, Wise K, & Becker RA. Modernizing 
problem formulation for risk assessment necessitates 
articulation of mode of action. Regulatory Toxicology 
and Pharmacology. 2015;72(3):551-38.

11. Montgomery JW, Magimairaj BM, & Finney MC. 
Working memory and specific language impairment: 
an update on the relation and perspectives on 
assessment and treatment. American Journal of 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            12 / 13

http://exceptionaleducation.ir/article-1-1376-fa.html


گفتـار بهنجار کم توانـی هوشـی دارای لکنت زبان، مشـکالت تلفظی و  مقایسـۀ مهارت هـای حرکتـی دانش آمـوزان بـا 

فروردین و اردیبهشت  1399

73ســــال بیـســـتم، شـمـاره 1 ـــ  پــیاپی 159

Speech- Language Pathology. 2010;19(1): 78-94.

12. Behrens, M., & Hauch, J. Does motor development 
influence language development? Poster presented 
at the CECP GSO Research Exchange Conference. 
2011.

13. Iverson JM. Developing language in a developing 
body: The relationship between motor development 
and language development. Journal of child language. 
2010 Mar;37(2):229-61.

14. Wang MV, Lekhal R, Aaro LE, Holte A, Schjolberg 
S. The developmental relationship between language 
and motor performance from 3 to 5 years of age: 
a prospective longitudinal population study. BMC 
Psychology. 2014 Dec;2(1):34.

15. Bravo CB, Ojeda-Castelo JJ, Piedra-Fernandez JA. 
Art activities with kinect to students with cognitive 
disabilities: improving all motor skills. Social and 
Behavioral Sciences. 2017;237:1148-51.

16. Jones RA, Okely, A. D., Hinkley, T., Batterham, M., & 
Burke, C. Promoting gross motor skills and physical 
activity in childcare: A translational randomized 
controlled trial. Journal of Science and Medicine in 
Sport. 2016;19(9):744-9.

17. Srinivasan D, & Martin BJ. Eye-hand coordination of 
symmetric bimanual reaching tasks: temporal aspects. 
Experimental Brain Research. 2010; 203:391-405.

18. Riccio CA, Gabbard C, Byrns G, & Wright D. An 
examination of motor skills in children who stutter. 
American Journal of Speech-Language Pathology. 
2012; 21(6):834-41.

19. Park M. Comparison of motor and process skills among 
children with different developmental disabilities. Journal 
of Physical Therapy Science. 2015;27(10):3183-4.

20. DastjerdiKazemi, M. The study of some general 
features of speech and language of the mentally 
retarded students of exceptional schools in Tehran 
in 2001 Research in the field of exceptional children. 
2003;9(3):265-88. [Persian].

21. Davari-Nia A, Yarmohammadian A, A. G. The Comparative 
Study of Gross and Fine Motor Skills and Body 
Balance in Children with Intellectual Disability, Autism 
and Learning Disorder with Normal Children. . jrehab. 
2015;16(1):66-75.

22. Faraji S, Hamzeh Sabzi A, & Roozbahani M. Can 
depression predict perceptual-motor components? 
Research Journal of Sport Sciences. 2015;3(10): 
274-8.

23. Homayoun nia firooze jah m, Sheikh M HtR, S. HAN. 
Effect of selected body activities on motor-perceptual 

skills in Children with preschool neuropsychological 
learning disability. . Journal of rehabilitation. 2014; 
15(3):37-44. [Persian].

24.  saadat, m. Comparison of motor skills in children with 
attention deficit hyperactivity disorder and normal. 
Journal of Exceptional Education. 2011; 108, 21-28. 
[Persian]

25. Abedini, z. Gross motor skills and elegant compared 
to students with mild disabilities and outism spectrum 
disorders. Master thesis, [Tehran, Iran]: Islamic Azad 
University. 2015, pp:45 [Persian]

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://exceptionaleducation.ir/article-1-1376-fa.html
http://www.tcpdf.org

