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رفتار حرکتی

تأثير تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر
3

فاطمه صادقی ،1شيلا صفوی ،2مریم نزاکتالحسينی
 .1کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ،دانشگاه

اصفهان*1

2و .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه اصفهان
تاريخ دريافت6931/68/61 :

تاريخ پذيرش6932/13/61 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تمرينات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذير
بود .بدينمنظور 81 ،کودك دختر و پسر (گروه تجربی  68نفر و گروه کنترل  68نفر) کمتوان ذهنی آموزشپذير شهر
اصفهان (میانگین سنی 2/21±6/88سال و ضريب هوشی  )11/39±6/38بهصورت هدفمند انتخاب شدند.
شرکتکنندگان براساس ضريب هوشی ثبتشده و عملکرد خود در پرسشنامة رشد اجتماعی (پرسشنامة رشد
اجتماعی وايلند) همسان گشته و در گروههای تجربی و کنترل قرار گرفتند .گروه تجربی بهمدت هشت هفته ،هر هفته
سه جلسة  12دقیقهای و درمجموع 81 ،جلسه در برنامة تمرينات ادراکی ـ حرکتی شرکت نمود و گروه کنترل به
فعالیتهای روزمرۀ خود پرداخت .شايانذکر است که جمعآوری اطلاعات شرکتکنندگان بهشکل پیشآزمون و
پسآزمون انجام گرفت و بهمنظور مقايسة دو گروه از روش آماری تحیل کوواريانس استفاده گرديد ( .)P>0.05نتايج
نشان میدهد که بین عملکرد دو گروه تجربی و کنترل در رشد اجتماعی کلی تفاوت معناداری بهلحاظ آماری وجود دارد
()P=0.004؛ بنابراين ،میتوان گفت تمرينات ادراکی ـ حرکتی میتواند برنامة مناسبی جهت افزايش رشد اجتماعی
کودکان کمتوان ذهنی باشد.
واژگان کليدی :تمرينات ادراکی ـ حرکتی ،رشد اجتماعی ،کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذير
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مقدمه
از روزی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز نمود ،سخن درمورد افرادی که به دلایلی قادر نبودند خود را
با اجتماع هماهنگ سازند ،مطرح بوده است ( .)1تلاشهای منظم و تخصصی برای کمک به کودکانی
که از یادگیری کندتری برخوردار هستند از  222سال قبل توسط ایتارد 1ـ پزشک فرانسوی ـ آغاز
گردید .تلاشهای او اگرچه در ابتدا با شکست مواجه شد؛ اما بهعنوان سرآغاز نهضت کمک به
کودکان و بزرگسالان کمتوان ذهنی شناخته گردید ( .)2انجمن آمریکایی کمتوان ذهنی 2در دهمین
تعریف خود از کمتوانی ذهنی بیان میکند که کمتوانی ذهنی ،عدم صلاحیت یا ناتوانی در عملکرد
ذهنی ،رفتارهای سازشی و مهارتهای عملی ،اجتماعی و فکری است و این ناتوانی قبل از سن 11
سالگی وجود دارد ()3؛ بنابراین ،کمتوانی ذهنی 3عبارت است از محدودیتهای بنیادی در کنش
عمومی هوش (یعنی هوشبهر  02و پایینتر ،طبق معیارهای استاندارد اندازهگیری) همراه با اختلال
در مهارت سازشی کاربردی مانند سازگاری با محیط ،ایجاد ارتباط با دیگران ،مراقبت از خود،
مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای حرکتی ،کارایی در جامعه ،بهداشت و ایمنی که تا قبل از سن 11
سالگی بهوقوع میپیوندد ( .)4برایناساس ،این کودکان نهتنها از نظر رشد شناختی ،بلکه در رشد
اجتماعی نیز دچار مشکل هستند ( .)5منظور از رشد اجتماعی فرد ،تعامل متقابل وی با دیگران و
پذیرش نقشهای اجتماعی است که فرد را قادر میسازد واکنشهای مثبتی را بروز دهد و از
رفتارهایی که پیامد منفی دارند اجتناب ورزد ( .)6همچنین ،رشد اجتماعی دربرگیرندۀ رشد دوستی،
درستکاری ،دفاع از خود ،ارتباط و تعلق ،همکاری ،خویشتنداری و انگیزۀ پیشرفت میباشد (.)0
مشکلات اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی دربرگیرندۀ رفتارهای خاصی است که در موقعیتهای
اجتماعی از خود نشان میدهند .مشکلات سازشی و اجتماعی در بین این کودکان بسیار رایج
میباشد؛ زیرا ،آنها قادر نیستند خود را با محیط پیرامون وفق دهند .مطالعات انجامشده نشان
میدهد که شیوع اختلالات سازشی ـ اجتماعی در بین کودکان کمتوان ذهنی  13تا  05درصد
میباشد؛ بدینمعناکه یکی از شایعترین مشکلاتی است که گریبانگیر این کودکان میباشد ( .)1در
این ارتباط ،کامار 4و همکاران ( )2222معتقد هستند که این کودکان بیشتر از کودکان عادی از
تعامل با دوستان خود پرهیز میکنند ،تعامل آنها همراه با پرخاشگری است و رفتارهای نامناسبی را
نشان میدهند ( .)2مطالعات پژوهشگران بیانگر آن است که احتمال خطر بیشتری برای کودکان
دارای کمتوانی ذهنی در ارتباط با مشکلات رفتاری نسبت به افراد عادی وجود دارد .آنها بیان
1. Itard
2. American Association of Mental Retardation
3. Mental Retardation
4. Kumar

تأثیر تمرينات ادراکی ـ حرکتی بر رشد...

93

میکنند که این کودکان دامنۀ وسیعی از مشکلات مقابلهای ،اضطراب ،بیشفعالی و نقص توجه و
ارتباط ضعیف با همسالان را بروز میدهند ( .)1ازآنجاییکه تعاملات اجتماعی بهوسیلۀ تقلید و
مشاهدۀ رفتار دیگران و از راه انتقال فرهنگ صورت میپذیرد و با توجه به اینکه کودکان کمتوان
ذهنی در تقلید ناتوانتر از کودکان عادی هستند و نمیتوانند مهارتهای لازم را در این زمینه کسب
نمایند ،کمتر به رشد اجتماعی قابلقبول دست مییابند و تعاملات اجتماعی کمتری دارند ()12؛
بنابراین ،در میان نظامهای آموزشوپرورش ،مدارس مربوط به دانشآموزان کمتوان ذهنی با مشکلات
زیادی در حوزۀ آموزشوپرورش این کودکان مواجه هستند و با توجه به اینکه کودکان کمتوان
ذهنی بهطور عمده دچار ضعف چشمگیر انگیزشی میباشند ،در امر آموزشوپرورش و توانبخشی
این کودکان میبایست بیش از هر چیز دیگر به این امر مهم توجه نمود؛ زیرا ،ظرفیت واقعی ذهنی و
رفتار هوشمندانۀ قابلانتظار از آنها تنها زمانی میتواند نمایان شود که این کودکان از بیشترین
آمادگی روانی و بالاترین انگیزه برخوردار باشند .بدیهی است که کانون شاد خانواده ،کلاس درس
پرنشاط ،بهرهگیری از وسایل دیداری ـ شنیداری ،رایانههای آموزشی ،هنرهای نمایشی و فعالیتها و
حرکات ورزشی منظم و گروهی از عوامل مهم در برانگیختگی روانی میباشد ( .)5ذکر این نکته
ضرورت دارد که اجتماعیشدن یکی از والاترین و مهمترین اهداف هر برنامۀ رشدی است و
دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم بهمنظور بهینهساختن بستر مناسب جهت
ارتقای رشد اجتماعی کودکان در طول دوران رشد تلاش میکنند .یکی از معضلات امروز جامعۀ
بشری ،عدم تحرک کافی و ضعف روابط اجتماعی است که خلاف فطرت وجودی هر انسانی میباشد.
فرایند اجتماعیشدن از مهمترین مؤلفههای رشد و یکی از زیربناییترین محورهای رشد شخصیت
است .دراینزمینه ،متخصصان کودکان استثنایی ضمن تأکید بر اهمیت زندگی کودک کمتوان ذهنی
بر این عقیده هستند که یکی از ضرورتهای برنامهریزیهای آموزشی ـ درمانی ،مدنظر قراردادن
ارتقای رشد اجتماعی و سازگاری این کودکان است .هرچند متخصصان در گذشته بر این باور بودند
که با توجه به وجود ناتوانی ذهنی ،امکان بالابردن رفتار سازشی و رشد اجتماعی در این کودکان
وجود ندارد؛ اما امروزه دیگر چنین استدلالی مورد پذیرش نمیباشد؛ زیرا ،پژوهشها در دو دهۀ اخیر
بهخوبی بیانگر اثرات مثبت و ثمر بخش بر رشد اجتماعی و رفتار سازشی این گروه از کودکان بودهاند
( .)11،12یکی از راههای دستیابی به رشد اجتماعی ،انجام فعالیتهای ورزشی و جسمانی است که
در بیشتر موارد بهعنوان یک راهحل سالم و بدون مضرات جانبی خودنمایی میکند .پرداختن به
فعالیتهای بدنی ازسویی زمینهای برای توسعۀ عملکردهای جسمانی نظیر رشد حرکتی و
مهارتهای حرکتی بوده و ازسویدیگر ،عامل مؤثری در رشد اجتماعی کودکان میباشد؛
بهگونهایکه از دیرباز ارتباط مهارتهای حرکتی با سایر جنبههای روانی و شخصیتی از قبیل
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خودپنداره ،اعتمادبهنفس ،رشد اجتماعی ،تعاملات اجتماعی و غیره ،لزوم پرداختن به مهارتها و
فعالیتهای حرکتی را بهعنوان یک ضرورت در روانشناسی مطرح میکند ()13؛ بنابراین ،تربیتبدنی
که در بدو پیدایش ،تکامل و توسعۀ ارگانیکی را مورد توجه قرار میداد ،در قرن حاضر اهدافی نظیر
رشد اجتماعی که ب ا تعلیم و تربیت عمومی ارتباط دارد را نیز به قلمرو خود ضمیمه کرده است
( .)14با توجه به نظریههای متخصصان رشد و نتایج مطالعات انجامگرفته درمورد نقش حرکت و
فعالیت بدنی در رشد یکپارچۀ انسان بهنظر میرسد استفادۀ صحیح از برنامۀ حرکتی و ورزشی
متناسب با ویژگیهای ساختاری و روانشناختی انسان بهویژه در دورۀ کودکی و نوجوانی ،ضمن
تأمین سلامت جسم و روان ،فرد را برای زندگی در محیط اجتماعی آماده میسازد ( .)15متأسفانه،
بیشتر مزایای حرکت و فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به کمتوانی ذهنی نادیده گرفته شده است؛
درصورتیکه فواید فعالیت بدنی برای این افراد با کودکان عادی ،یکسان و شاید بیشتر نیز باشد (.)16
آنچه که درحالحاضر بیشتر بر آن تأکید میشود ،سهم نظریات شناختی در توجیه رشد اجتماعی
میباشد .محور این نگرش بر این موضوع استوار است که سطح شناختی کودکان و طرحهای ذهنی
آنها با تجربههای محیطی بهشکل متقابلی تأثیر گذاشته و موجب رشد اجتماعی میشود؛ بنابراین،
لازم است فرصتهای مناسب برای کسب مهارتهای لازم درزمینۀ رشد اجتماعی در اختیار این
کودکان قرار گیرد .از جمله برنامههای تمرینی مورد علاقه و توجه پژوهشگران برنامههای ادراکی ـ
حرکتی میباشد .برنامههای تمرینی ادراکی ـ حرکتی ،برنامههای تربیتبدنی معتبری هستند که بر
پایۀ سطح تکامل تنظیم شدهاند و دارای بسیاری از عناصر یکسان میباشند ( .)10در این ارتباط،
اسمیت )2222( 1عقیده دارد که آموزش مهارتهای ادراکی ـ حرکتی و روانی ـ حرکتی بهعنوان
روشهای جبرانکننده در کنار سایر برنامههای آموزشی منجر به بهبود نقایص و مهارتهای
آموزشی فرد میشود ( .)11شریل )2224( 2نیز آموزش ادراکی ـ حرکتی را بهعنوان دستورالعمل
قاعدهمند و یا یک روش بر پایۀ استفاده از فرایند یکپارچهشدۀ حس و ادراک و حرکت بهمنظور
ارتقای عوامل تعیینکنندۀ پایههای مهارتهای حرکتی تعریف میکند .بسیاری از این عوامل
تعیینکنندۀ بنیادین شامل عملکردهای شناختی مانند حافظه ،توجه و آگاهی میباشند (.)12
تمامی حرکات ارادی مستلزم عنصری از ادراک هستند و پیوند مهمی بین فرایند ادراکی و حرکتی
وجود دارد .بهمنظور کسب اطلاعات بیواسطۀ نسبت در این شکل از حرکات ،بیشتر تواناییهایی
مانند تعادل ،هماهنگی ،درک روابط فضایی و زمانی و جهتیابی کل و یا بخشهای مختلف بدن
بهطور فعال درگیر میشود و بهدلیل اهمیت نقش تجربیات حرکتی در رشد اجتماعی کودکان و طبق
1. Smith
2. Sherrill
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نظریۀ پردازشگری اطلاعات اجتماعی اسمیت ،هرچه محرک اجتماعی بهتر پردازش گردد ،رشد
اجتماعی کودک بیشتر شده و تعامل او با دیگران موفقیتآمیزتر خواهد بود ( .)22علاوهبراین،
براساس دیدگاه هارتر ،هدف اصلی یادگیری رفتار ،احساس کفایت است .وجود احساس کفایت در
کودک علاقۀ وی را به فعالیت و تلاش برای کسب مهارت بیشتر میکند .در حیطۀ مهارتهای
حرکتی (با درنظرگرفتن نظریۀ انگیزش کفایت هارتر )1اگر کودک احساس کفایت نماید ،به ادامۀ
فعالیت حرکتی تمایل پیدا میکند و اگر احساس عدم کفایت نماید ،میزان مشارکت و تلاش وی
برای فعالیتهای فیزیکی کم میشود .دراینراستا ،کفارت 2که خود یک روانشناس بالینی است،
اعتقاد دارد که فرایندهای ادراکی ـ حرکتی با هم و بهشکل یک واحد عمل میکنند و درحقیقت،
رشد و یادگیری مهارتهای حرکتی ،پایه و اساس یادگیریها در سایر جنبههای رشد انسان میباشد
و فرایندهای ذهنی عالیتر پس از رشد سیستمهای حرکتی و ادراکی و برقراری ارتباط میان
یادگیری حرکات و ادراک بهوجود میآیند .دلاکاتو 3نیز عنوان میکند که عملکرد مناسب مغز انسان
مستلزم این است که از طریق محرکهای محیطی تحریک شود ( .)12اهمیت این تحریکات برای
رشد حسی ـ حرکتی دوران کودکی در مطالعات بهخوبی تأیید شده است .درنهایت ،باید گفت که
فعالیتهای ادراکی ـ حرکتی کودکان پایه و وسیلهای برای کشف دنیای پیرامون ،برقراری روابط با
اشیا و افراد و تعاملات عاطفی و هیجانی میباشد .ازسویدیگر ،ضعف در سطوح رشد عاطفی و
اجتماعی از عوامل مؤثر در عملکرد ضعیف کودکان کمتوان ذهنی بوده که این امر باعث میشود این
کودکان نیاز به حمایت رفتارهای اجتماعی در یادگیری ورزش و فعالیتهای حرکتی داشته باشند
()21؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر به بررسی اثر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر پرداخته میشود .بهعبارتدیگر ،پژوهشگر بهدنبال پاسخ به این سؤال
است که آیا تمرینات ادراکی ـ حرکتی میتواند رشد اجتماعی این کودکان را بهبود بخشد؟ امید
است نتایج پژوهش حاضر بتواند بهعنوان راهنمایی مورد استفادۀ دستاندرکاران و مربیان کودکان
کمتوان ذهنی قرار بگیرد.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش که از نوع مطالعات نیمهتجربی کاربردی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با
گروه کنترل است را  36دانشآموز پیشدبستانی تا پایۀ سوم یکی از مدارس استثنایی ناحیۀ شش
شهر اصفهان در سال تحصیلی 24ـ 1323که بهصورت دردسترس انتخاب شدند ،تشکیل دادند .از
1. Harter
2. Kefart
3. Delakatu
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میان  36کودک پس از همتاسازی از طریق مشاهدات بالینی مربیان و نمرات آزمون ضریب هوشی
ثبتشده طبق معیارهای پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه 24 ،کودک انتخاب گشته و
افراد نمونه براساس این معیارها وارد پژوهش شدند :داشتن بهرۀ هوشی در محدودۀ کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر (62ـ ،)52نداشتن معلولیت جسمانی و ابراز تمایل خانواده و خود کودک برای
شرکت در پژوهش .جهت جمعآوری اطلاعات درمورد رشد اجتماعی این کودکان از پرسشنامۀ رشد
اجتماعی واینلند استفاده گردید .این پرسشنامه در سال ( )1253توسط وایلند تهیه گردید و
سپس ،در سال ( )1265در آن تجدیدنظر بهعمل آمد .مقیاس رشد اجتماعی وایلند یکی از
مقیاسهای اندازهگیری تواناییهای رشدیابنده است و میزان مسئولیتپذیری و توانایی فرد را در
تأمین نیازهای عملی میسنجد .اگرچه این مقیاس گسترۀ سنی تولد تا  25سالگی را در بر میگیرد؛
اما نتایج مطالعات نشان میدهد که روایی و پایایی آن در سنین پایینتر و بهویژه در گروههای
کمتوان ذهنی از قوت بیشتری برخوردار است ( .)2این پرسشنامه توسط مارتین و هوک در سال
( )1212در کانادا در ارتباط با کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر مورد استفاده قرار گرفت و ضریب
پایایی ( )2/16و روایی ( )2/15برای آن گزارش گردید (به نقل از  .)22آناستازی و براهنی ()1301
نیز روایی این مقیاس را ( )2/11و پایایی آن را ( )2/03ثبت نمودهاند ( .)23علاوهبراین ،فرامرزی و
همکاران ( )1310در پژوهشی پایایی خردهمقیاسهای این آزمون را با روش آلفای کرونباخ معادل
( )2/23گزارش کردند ( .)24این پرسشنامه  110سؤال دارد و دارای هشت مؤلفه یا خردهمقیاس
شامل :خودیاری عمومی ،خودیاری در لباسپوشیدن ،خودیاری در غذاخوردن ،ارتباط با دیگران،
خودتنظیمی در رفتارهای خود ،اجتماعیشدن ،تحرک بدنی و حرفه و شغل میباشد .اطلاعات لازم
برای تعیین میزان رشد در هریک از موارد هشتگانه میتواند بهصورت مستقیم از طریق مصاحبه با
افرادی که با آزمودنی آشنایی دارند ،کسب گردد .شایانذکر است که در پژوهش حاضر در روز
پیشآزمون و پسآزمون به این پرسشنامه توسط مربیان یا والدین کودکان پاسخ داده شد.
جهت انجام پژوهش آزمودنیهای گروه تجربی بهمدت هشت هفته ،هفتهای سه جلسه و هر جلسه
بهمدت  45دقیقه در برنامۀ تمرینی شرکت نمودند .هر جلسه تمرین شامل  12دقیقه گرمکردن22 ،
دقیقه انجام تمرینات ادراکی ـ حرکتی و  12دقیقه آرامسازی و سردکردن بود .برنامۀ تمرینی
مورداستفاده در این پژوهش نیز براساس تمرینات ادراکی ـ حرکتی نوشتۀ رینی )2226( 1انتخاب
گردید که شامل :حرکات تعادلی ،آگاهی فضایی ،جنبشی ـ لمسی ،هماهنگی ،هدفگیری ،چابکی،
دستکاری و جابهجایی بود ( .)25لازمبهذکر است که آزمودنیهای گروه کنترل در این مدت
فعالیتهای روزانه را انجام میدادند و فعالیت مؤثر و منظم ورزشی دیگری نداشتند.
1. Reani
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پس از جمعآوری دادههای مربوط به پرسشنامۀ رشد اجتماعی از آمار توصیفی شامل :توزیع فراوانی،
شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده گردید .همچنین ،از آمار استنباطی شامل :آزمون شاپیرو ـ
ویلک (تعیین توزیع طبیعی دادهها) ،آزمون لوین (تعیین همگنی واریانسها) و تحلیل کوواریانس
تکمتغیره (بررسی رشد اجتماعی کلی) و نیز تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی
خردهمقیاسهای رشد اجتماعی (برای تعیین تفاوت میانگینها) در سطح معناداری ()P>0.05
استفاده گردید .اطلاعات نیز با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 1تجزیهوتحلیل شد.
نتایج
جدول شمارۀ یک میانگین و انحراف استاندار نمرات رشد اجتماعی گروه تجربی و کنترل را در
پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول 6ـ آمارههای توصیفی رشد اجتماعی گروه تجربی و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
نوع آزمون

گروه
تجربی
کنترل

انحراف استاندارد

میانگین

پیشآزمون

33/66

13/21

پس آزمون

04/22

14/2

پیشآزمون

60/20

12/22

پس آزمون

60/10

13/42

بهمنظور آزمون معناداری تفاوت مشاهدهشده بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون و کنترل
اثر نمرههای پیشآزمون از تحلیل کوواریانس استفاده گردید .نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس در
جدول شمارۀ دو گزارش شده است.
جدول 8ـ نتايج تحلیل کوواريانس در مقايسة نمرات پسآزمون رشد اجتماعی در گروههای کنترل و
تجربی
مجموع

درجة

مربعات

آزادی

گروه

62/64

1

پیش آزمون

22/4214

خطا

142/01

منبع تغییر

21

میانگین مربعات

F

62/64

سطح
معناداری

مجذور اتا

1/32

*2/224

65/2

621/22

*2/221

2/26

6/0

*در سطح  P≤0.05معنادار است.
1. SPSS
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نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که اثر پیشآزمون بر پسآزمون در سطح خطای پنج درصد
معنادار میباشد ()P=0.001؛ بنابراین ،میتوان گفت که پیشآزمون بر پسآزمون اثر داشته است.
همچنین ،نتایج تحلیل کوواریانس با درنظرگرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش

(کمکی) تفاوت معناداری را بین گروه تجربی و کنترل نشان میدهد ()F(1, 21) =10.39 ،P=0.004؛
بدینمعناکه با کنترل اثر پیشآزمون بین نمرات پسآزمون دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معنادار
بوده است که نشان میدهد یک دوره تمرینات منتخب ادراکی ـ حرکتی باعث افزایش رشد
اجتماعی در کودکان کمتوان ذهنی شده است.
بهمنظور بررسی فرضیههای فرعی مطرحشده درمورد خردهمقیاسهای رشد اجتماعی در این پژوهش
از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ سه ارائه شده
است.
جدول 9ـ نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره درمورد نمرات گروههای آزمايش و کنترل در خرده
مقیاسهای رشد اجتماعی

متغیر

همپراش (کمکی)

منبع تغییر

متغیرهای وابسته

گروه

خودیاری عمومی
خودیاری در پوشیدن
خودیاری در خوردن
ارتباط
خودرهبری
اجتماعیشدن
تحرک بدنی
مسائل شغلی
خودیاری عمومی
خودیاری در پوشیدن
خودیاری در خوردن
ارتباط
خودرهبری
اجتماعیشدن
تحرک بدنی
مسائل شغلی

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

622/21
206/24
03/22
202/61
13/022
31/165
255/142
63/220
62/233
06/24
63/26
20/21
122/222
131/265
315/422
62/120

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

612/622
206/244
03/226
202/61
13/022
31/165
255/142
63/220
62/233
06/24
63/26
20/21
12/222
131/265
315/422
62/120

F
22/560
41/222
12/633
11/212
26/22
21/323
21/434
11/542
22/260
32/222
21/334
16/122
12/223
2/323
41/334
14/354

سطح

مجذور

معناداری

اتا

2/221
2/221
2/224
2/224
2/221
2/224
2/221
2/223
2/224
2/221
2/224
2/224
2/221
2/224
2/224
2/224

2/115
2/662
2/336
2/512
2/615
2/146
2/511
2/625
2/615
2/562
2/436
2/422
2/612
2/646
2/111
2/525
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چنانکه نتایج جدول شمارۀ سه نشان میدهد ،با درنظرگرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان
متغیرهای همپراش (کمکی) ،تفاوت بین عملکرد دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در
سطح ( )P>0.05در خردهمقیاس خودیاری عمومی با ) (F= 90.267و ) ،)P=0.004خودیاری در
لباسپوشیدن با ) )F=32.200و ) ،)P=0.001خودیاری در خوردن با ) (F=21.334و )،)P=0.004
ارتباط با ) (F=16.802و ) ،(P=0.004خودرهبری با ) (F=12.223و ) ،)P=0.001اجتماعیشدن با
) )F=2.393و) ،)P=0.004تحرک بدنی با ) )F=315.400و) ،)P=0.004مسائل شغلی با
( (F=14.354و) )P=0.004معنادار بوده است که نشان از اثربخشی تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر
بهبود رشد اجتماعی در این خردهمقیاسها در گروه کنترل دارد.
بحث و نتيجهگيری
تربیتبدنی و ورزش درصورت اجرای هدفمند و مناسب میتوانند ضمن ایجاد سلامت جسمانی و
رشد رفتارهای حرکتی ،به رشد رفتارهای اجتماعی کودک نیز که لازمۀ آن سازگاری کودکان با
جهان پیرامون است ،کمک کرده و کودکان را به سمت معیارهای قابلقبول و مطلوب اجتماعی
سوق دهند .با توجه به نتایج پژوهش میتوان اظهار داشت که تمرینات ادراکی ـ حرکتی تأثیر
مثبتی بر رشد اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر دارد و طبق نتایج آماری ،پس از هشت
هفته تمرین ،رشد اجتماعی در تمام مؤلفهها بهبود یافته است.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات هاردا ( ،)2211پن ( ،)2211باقری و شهسواری
( ،)1310رافعی و همکاران ( ،)1311قنبری هاشمآبادی و سعادت ( ،)1312شاهمیوه و همکاران
( ،)1321رحمتی و زارعان ( )1322و برخی یافتههای آقایینژاد ( )1322همسویی دارد
(31ـ.)0،1،26
بهطور عمده ،عقیدۀ عمومی بر این است که بهدلیل اختلالات مغزی در کودکان کمتوان ذهنی،
امکان سازگاری و رشد اجتماعی در آنها وجود ندارد؛ اما زاسترو ( )2213در مطالعات خود نتیجه
گرفت که تلاش برای برقراری ارتباط و رشد اجتماعی این افراد ،سودمند و کارساز است و با ایجاد
محیطهای اجتماعی و تشویق کودکان به برقراری ارتباط میتوان ارتباطات و رشد اجتماعی را در این
کودکان ارتقا داد ( .)32وودارد و ساربورگ ( )1220نیز اظهار میکنند مسألۀ مهم این است که این
کودکان ممکن است در انجام مهارتها ناتوان نباشند و عدم موفقیت آنها ناشی از درکنکردن آن
مهارت حرکتی بهدلیل عدم تجربۀ انجام آن حرکت باشد .این درحالی است که برنامۀ تمرینی حرکتی
منظم نقش مؤثری را در ارتباط با بازگشت افراد با ناهنجاریهای ذهنی به زندگی عادی و اجتماع
ایفا میکند ( .)33همچنین ،چو ( )2212برنامهریزیهای مختلف جهت آموزش مهارتهای اجتماعی
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را برای کودکان کمتوان ذهنی بسیار مهم و کارساز دانسته و بیان میکند علاوهبر توجه به محیط و
سبک زندگی کودکان کمتوان ذهنی ،یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه خاص شود ،ارتقای
مهارتهای اجتماعی این کودکان است ( .)34هاردا ( )2211نیز در پژوهش خود نشان داد که
کودکان کمتوان ذهنی در رابطه با مؤلفههای اجتماعی اصلی مانند حس دلبستگی ،مسئولیتپذیری و
یا تقلید ،بسیار آسیب دیده هستند و تمرینات ورزشی میتواند تأثیر مثبتی بر تعاملات اجتماعی این
کودکان داشته باشد و آنها را در زندگی آینده و تعاملات اجتماعی مستقل بسیار یاری دهد (.)26
علاوهبراین ،پن ( )2211اظهار میدارد که این کودکان در کنارآمدن با شرایط عادی زندگی با
مشکلات بسیاری مواجه هستند و در محیطهای آموزشی و پرورشی بسیار ناسازگار بوده و با اطرافیان
خود درگیر میشوند .فعالیتهای ورزشی برای کمک به این کودکان بسیار کارآمد است؛ بنابراین،
رشد مهارتهای اجتماعی میتواند در عملکرد اجتماعی آنها بسیار مؤثر باشد تا آنها بتوانند از این
طریق تعاملات بهتر و مفیدتری با محیط اطراف خود داشته باشند و ضعفهای زندگی روزمرۀ خود را
کاهش دهند .شایانتوجه است که این مهم از طریق فعالیتهای ورزشی و شاد گروهی قابلدستیابی
میباشد ( .)20مطالعات مختلفی که درزمینۀ تأثیر فعالیتهای ورزشی و حرکتی بر رشد اجتماعی
افراد صورت گرفته است ،اهمیت این موضوع را تأیید میکنند که افراد در گروهها و برنامههای
حرکتی ،مهارتهای روانی ،اجتماعی ،رفتاری و ارتباطی لازم را برای حضور در صحنۀ روابط فردی و
اجتماعی کسب میکنند که به سهم خود موجب پاسخ سازندۀ این افراد به رفتار دیگران میشود؛
بنابراین ،ذخایر اجتماعی توسعهیافته به کودک اجازه میدهد که بهصورت فعالتری با محیط درگیر
شود .علاوهبراین ،تواناییهای حرکتی و رفتار هوشمندانه و عاطفی وی افزایش مییابد که تمامی این
موارد نشاندهندۀ ارتباط دوسویه میان رفتار حرکتی و رشد اجتماعی است ( .)35مطالعات بیانگر
این هستند که برنامههای حرکتی و فعالیتهای جسمانی بهعنوان ابزاری برای عمل متقابل اجتماعی
و راهی برای رشد اجتماعی بوده و تربیتبدنی بهترین مکان برای آموزش مهارتهای اجتماعی
بهطور مؤثر و بررسی ابعاد رفتار اجتماعی میباشد ( .)36همچنین ،برخی پژوهشها حاکی از آن
است که فعالیتهای گروهی ورزشی بهعنوان عامل مهمی در اجتماعیکردن و بهبود رفتارهای
سازشی دانشآموزان مؤثر میباشند ( .)31دراینراستا ،درتون و شری )1220( 1بر این باور هستند
که والدین و معلمان نقش بهسزایی در ایجاد فرصتها و شرایطی دارند که نوجوانان بتوانند ضمن
ایجاد روابط دوستانه و مثبت با دیگران ،زندگی سالمی داشته باشند .در این پژوهش مدرسه و
فعالیتهای جسمانی و گروهی عامل مهمی در اجتماعیکردن دانشآموزان ذکر شده است (.)30
متخصصان معتقد هستند که کودکان در تمرینهای ورزشی و گروهی مهارتها و فعالیتهایی را یاد
1. Dreton & Sheri
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میگیرند که به آنها کمک میکند ویژگیهای ارزشمندی شامل :خودآگاهی ،انضباط فردی ،تعادل
فکری و روحی ،استقلال و خوداتکایی و احترام به خود و دیگران را کسب نمایند ( .)31دراینراستا،
فعالیت جسمانی و گروهی برای افراد کمتوان ذهنی فرصتی را فراهم میآورد که مهارتهای اجتماعی
همچون رعایت نوبت کار گروهی ،پیروی از مقررات ،خویشتنداری و مشارکت در ابراز وجود را
بیاموزند ( .)21با توجه به اینکه در این پژوهش برنامۀ تمرینی بهصورت گروهی و انفرادی انجام
گرفت ،در تبیینی دیگر میتوان گفت اگر رفتار کودک ضمن فعالیتهای ورزشی توأم با حس همکاری
و مشارکت باشد ،سبب ایجاد مهارتهایی همچون دوستیابی ،سازش با دیگران ،یادگیری نحوۀ
مشارکت ،رقابت ،همکاری ،رعایت نوبت و درمجموع ،توفیق بیشتر و تعادل اجتماعی و بهبود رشد
اجتماعی میشود ( .)1شایانذکر است که در این پژوهش گروه تجربی بهواسطۀ تمرین فعالیتهای
ادراکی ـ حرکتی ،بارها اقدام به تلاش و تکرار دستهای از اعمال حرکتی کرد که نیازمند مؤلفههای
حرکتی چون تعادل ،زمانبندی فضایی ،هماهنگی چشم ـ دست و جهتیابی بود که تکرار این اعمال
ادراکی ـ حرکتی منجر به بهبود یکپارچگی حسی در آنها شده است .درحقیقت ،مسیر دریافت
حسی اطلاعات تا ارسال اطلاعات به مغز ،انتخاب حرکت و دریافت بازخوردهای حاصل بهواسطۀ این
برنامههای حرکتی بارها مرور و تمرین شده و منطبق با نظریۀ کفارت میباشد .برایناساس ،کودک به
احساس کفایت و شایستگی بیشتری دست پیدا میکند و با افزایش مهارتهای حرکتی ،قابلیتهای
این کودکان برای شرکت در موقعیتهای اجتماعی افزایش یافته و سبب پذیرش اجتماعی آنها
گردیده و منجر به این میشود که کودک در ایجاد روابط اجتماعی احساس کفایت بیشتری بکند.
همچنین ،ازآنجاییکه یکی از عوامل اثرگذار بر اجتماعیشدن همکلاسیها ،فعالیتهای ورزشی و
حتی مربی میباشد ( ،)12این پژوهش با در کنار هم قراردادن این عوامل اثرگذار ،بهبود رشد
اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی را در پی داشته است .علاوهبراین ،طبق نظریۀ یادگیری اجتماعی،
کسب مهارتهای اجتماعی از طریق تعامل کودک با محیط صورت میگیرد؛ بنابراین ،کودکان
کمتوان ذهنی در پژوهش حاضر میتوانند با توجه به اصل یادگیری مشاهدهای ،با مشاهدۀ
فعالیتهای انجامشده در محیط و از طریق همسالان و همکلاسیها و نیز برقراری ارتباط با محیط
پیرامون خود مهارتهای اجتماعی را تجربه کنند ( .)32نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام
تمرینات ادراکی ـ حرکتی یک عامل تأثیرگذار مثبت بر رشد اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی
میباشد که طبق نتایج مطالعات پیشین و نیز یافتههای پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که
شرکت در برنامههای حرکتی برای کودکان کمتوان ذهنی دارای اهمیت است و بهعنوان یک شیوۀ
توانبخشی میتواند منجر به افزایش ارتباطات و رشد اجتماعی این کودکان شود؛ ازاینرو ،با توجه به
چهار ویژگی مداخلات ادراکی ـ حرکتی (یعنی لذتبخشبودن ،متنوعبودن ،جنبۀ حرکتی و بازداشتن
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و جنبۀ یادگیری و آموزشی داشتن) میتواند در بهبود کیفیت زندگی این کودکان مؤثر باشد و از این
طریق سبب سازگاری بهتر و ایجاد خودکفایی در آنها شود تا آنها بتوانند بهعنوان افرادی که در
 توانایی،زندگی دارای توانایی انجام فعالیتهای مربوط به امور شخصی مانند بهداشت شخصی
. در اولویت قرار گیرند، انجام کارهای مفید در حد توان خود میباشند، غذاخوردن،لباسپوشیدن
 پژوهش حاضر بر اهمیت برخورداری و کسب زندگی فعال در کودکان کمتوان ذهنی:پیام مقاله
 ازآنجاییکه نتایج این پژوهش نشاندهندۀ افزایش ارتباطات و رشد اجتماعی پس از.تأکید میکند
 توجه مسئولان و دستاندرکاران برنامهریزی کودکان با،تمرینات ادراکی ـ حرکتی میباشد؛ بنابراین
.این اختلال را به این امر مهم میطلبد
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of perceptual-motor exercise on
social growth in children with educable intellectual disability. 24 mentally retarded
children with mean age 8.80±1.22 and IQ 66.73±1.92 were selected purposively (12
individuals for experimental group and 12 individuals for control group) in Isfahan.
Based on their IQ and performance in social growth questioner measured by the Weiland
social growth questioner. They were randomly divided into two control and
experimental groups. Experimental group participated in 8week perceptual-motor
exercises training, sessions of 4 mints per week and totally 24 sessions and control group
continued its daily activities. All subjects were pre-and post-tested for data collection.
Ancova-test was used for comparison between two groups (P<0.05). The results showed
that the performance of experimental and control groups were statistically significant
differences in social growth (P=0.004). In conclusion, it may say perceptual-motor
exercise can to enhance suitable program social growth in mentally retarded children.

Keywords: Perceptual – Motor Exercise, Social Growth, children with educable
intellectual disability
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