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  چکيده

 ريپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم یبر رشد اجتماع حرکتیـ  ات ادراکیتمرين ریتأث ی، بررسحاضر هدف از پژوهش

شهر  پذيرآموزش ذهنی توانکم نفر( 68نفر و گروه کنترل  68کودك دختر و پسر )گروه تجربی  81 منظور،بدينبود. 

صورت هدفمند انتخاب شدند. به( 39/11±38/6و ضريب هوشی سال  21/2±88/6یمیانگین سن) اصفهان

رشد  ةنامپرسش)رشد اجتماعی  ةنامدر پرسش خود و عملکرد شدهثبت هوشی ضريب کنندگان براساسرکتش

 فتهه هر هفته، هشت مدتبه گروه تجربی .قرار گرفتند کنترل تجربی و هایگروه در و گشته سانهم (اجتماعی وايلند

 به کنترل گروه و نمود شرکت ادراکی ـ حرکتی تمرينات برنامة در جلسه 81درمجموع،  و ایدقیقه 12 ةجلس سه

 و آزمونپیش شکلبه کنندگانشرکت اطلاعات آوریجمعذکر است که شايانپرداخت.  ۀ خودروزمر هایفعالیت

نتايج  .(P<0.05) گرديد استفاده کوواريانس اری تحیلآم از روش گروه دو ةمقايس منظوربه و گرفت انجام آزمونپس

رد وجود دا آماریلحاظ ی بهمعنادار تفاوت کلی رشد اجتماعی و کنترل درگروه تجربی  دو عملکرد بین که دهدمینشان 

(P=0.004)یافزايش رشد اجتماع مناسبی جهت ةتواند برناممی یحرکتـ  یادراک تمرينات گفت توانمی ،بنابراين ؛ 

 باشد. ذهنی توانکم کودکان
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 مقدمه
 را خود قادر نبودند دلایلی به که افرادی سخن درمورد ،آغاز نمود را زندگی اجتماعی بشر که روزی از

 کودکانی برای کمک به تخصصی منظم و های(. تلاش1است ) بوده مطرح سازند، هماهنگ اجتماع با

آغاز  ـ فرانسوی پزشکـ  1ایتارد توسط قبل سال 222 از هستند ی برخوردارکندتر یادگیری از که

 به کمک نهضت عنوان سرآغازبه شد؛ اما مواجه شکست با ابتدا در چهاگر او های. تلاشگردید

 دهمین در 2ذهنی توانکم آمریکایی (. انجمن2) ردیدگ تهشناخ توان ذهنیکم سالانبزرگ و کودکان

 عملکرد در ناتوانی یا حیتصلا عدم ،توانی ذهنیکم که کندمی بیان توانی ذهنیخود از کم تعریف

 11سن  از قبل این ناتوانی و است فکری و اجتماعی عملی، هایمهارت سازشی و رفتارهای ذهنی،

های بنیادی در کنش عبارت است از محدودیت 3توانی ذهنیکم ،نبنابرای ؛(3الگی وجود دارد )س

همراه با اختلال  گیری(تر، طبق معیارهای استاندارد اندازهو پایین 02بهر عمومی هوش )یعنی هوش

با دیگران، مراقبت از خود، در مهارت سازشی کاربردی مانند سازگاری با محیط، ایجاد ارتباط 

 11ا قبل از سن های حرکتی، کارایی در جامعه، بهداشت و ایمنی که تارتهای اجتماعی، مهمهارت

رشد  در بلکه ،شناختی رشد نظر از تنهانه کودکان این اساس،براین (.4پیوندد )وقوع میسالگی به

 و دیگران با وی متقابل تعامل فرد، اجتماعی رشد از منظور (.5) هستند مشکل دچار نیز اجتماعی

 از دهد و بروز ی رامثبت هایواکنش سازدمی قادر را فرد کهاست  یای اجتماعهنقش پذیرش

دوستی،  رشد دربرگیرندۀ همچنین، رشد اجتماعی (.6ورزد ) اجتناب دارند منفی پیامد که رفتارهایی

 .(0) باشدمی پیشرفت انگیزۀ و خویشتنداری همکاری، تعلق، و ارتباط خود، از دفاع درستکاری،

 هایموقعیت در که است خاصی دربرگیرندۀ رفتارهای ذهنی توانکم کودکان تماعیاج مشکلات

 رایج بسیار کودکان این بین اجتماعی در و سازشی دهند. مشکلاتمی نشان خود از اجتماعی

 نشان شدهانجام مطالعات .دهند وفق پیرامون محیط با را خود نیستند قادر هاآن، زیرا ؛باشدمی

درصد  05تا  13ذهنی  توانکودکان کم بین در اجتماعی ـ سازشی اختلالات شیوع که دهدمی

در (. 1باشد )می کودکان این گیرگریبان که است مشکلاتی ترینشایع یکی از معناکهباشد؛ بدینمی

 از عادی کودکان از بیشتر کودکان این معتقد هستند که (2222) و همکاران 4کامار ،این ارتباط

 ی رانامناسب رفتارهای و است پرخاشگری با همراه هاآن تعامل کنند،می پرهیز خود تاندوس با تعامل

 کودکان بیشتری برای خطر احتمال است که بیانگر آن(. مطالعات پژوهشگران 2دهند )می نشان

 بیان ها. آنوجود داردعادی  افراد به نسبت رفتاری مشکلات با ارتباط در ذهنی توانیکم دارای

                                                 
1. Itard 

2. American Association of Mental Retardation 

3. Mental Retardation 

4. Kumar 
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 و نقص توجه و فعالیبیش اضطراب، ای،مقابله مشکلات از وسیعی دامنۀ کودکان این که ندکنمی

 و تقلید وسیلۀبه که تعاملات اجتماعیجاییآناز .(1) دهندبروز می را سالانهم با ضعیف ارتباط

 توانکمکودکان  کهبا توجه به این و پذیردمی صورت فرهنگ انتقال راه از و دیگران رفتار مشاهدۀ

 زمینه کسب این در را لازم هایمهارت توانندنمی و هستند عادی کودکان از ترناتوان تقلید در ذهنی

 ؛(12دارند ) کمتری اجتماعی تعاملات یابند ودست می قبولبه رشد اجتماعی قابل ترنمایند، کم

 مشکلات با ذهنی توانکم نآموزادانش به مربوط پرورش، مدارسوهای آموزشدر میان نظامبنابراین، 

 توانکم کودکان کهبا توجه به اینو  مواجه هستندپرورش این کودکان وحوزۀ آموزشدر  زیادی

بخشی پرورش و توانوآموزش امر ، درباشندمیچشمگیر انگیزشی  ضعف دچار طور عمدهبه ذهنی

 ظرفیت واقعی ذهنی و زیرا، ؛نموداین امر مهم توجه  بایست بیش از هر چیز دیگر بهمیاین کودکان 

 که این کودکان از بیشترین نمایان شودتواند می زمانی تنها هاآنانتظار از قابلۀ رفتار هوشمندان

است که کانون شاد خانواده، کلاس درس  آمادگی روانی و بالاترین انگیزه برخوردار باشند. بدیهی

و  هافعالیت و آموزشی، هنرهای نمایشی هایرایانه شنیداری، ـ گیری از وسایل دیداریبهره ،پرنشاط

ذکر این نکته  (.5)باشد می از عوامل مهم در برانگیختگی روانی منظم و گروهی حرکات ورزشی

ترین اهداف هر برنامۀ رشدی است و مهمو یکی از والاترین  شدناجتماعیضرورت دارد که 

 جهتساختن بستر مناسب بهینه منظورهرهای لازم بدانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزا

یکی از معضلات امروز جامعۀ  .کنندارتقای رشد اجتماعی کودکان در طول دوران رشد تلاش می

. باشدمیهر انسانی  یوجود بشری، عدم تحرک کافی و ضعف روابط اجتماعی است که خلاف فطرت

ترین محورهای رشد شخصیت و یکی از زیربنایی های رشدترین مؤلفهاز مهم شدنفرایند اجتماعی

 ذهنی توانکم کودک زندگی اهمیت بر تأکید ضمن ییاستثنا کودکان متخصصان ،زمینهایندر. است

 دادنقرار مدنظر درمانی، ـ های آموزشیریزیبرنامه هایضرورت از یکی که ندهست عقیده این بر

است. هرچند متخصصان در گذشته بر این باور بودند  کودکان این سازگاری و اجتماعی رشد ارتقای

بردن رفتار سازشی و رشد اجتماعی در این کودکان امکان بالا ،که با توجه به وجود ناتوانی ذهنی

ها در دو دهۀ اخیر پژوهش ،زیرا باشد؛مورد پذیرش نمیاما امروزه دیگر چنین استدلالی  ؛وجود ندارد

 اندبودهبخش بر رشد اجتماعی و رفتار سازشی این گروه از کودکان ثمرمثبت و  اثراتخوبی بیانگر به

است که  ی و جسمانیهای ورزشتیانجام فعال ،یبه رشد اجتماع یابیهای دستاز راه یکی (.11،12)

 کند. پرداختن بهیم ییخودنما یحل سالم و بدون مضرات جانبراه کیعنوان موارد به بیشتر در

 و یرشد حرکت رینظ یعملکردهای جسمان ۀای برای توسعنهیزم سوییاز یهای بدنتیفعال

 باشد؛میکودکان  یعامل مؤثری در رشد اجتماع ،گریدسویو از بوده یهای حرکتمهارت

 از قبیل شخصیتی و روانی هایجنبه سایر با حرکتی هایمهارت باز ارتباطکه از دیرایگونهبه
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 و هامهارت به پرداختن لزوم غیره، و اجتماعی تعاملات جتماعی،ا رشد نفس،اعتمادبه خودپنداره،

بدنی تربیت بنابراین، ؛(13کند )می مطرح در روانشناسی یک ضرورت عنوانبه را حرکتی هایفعالیت

در قرن حاضر اهدافی نظیر  ،دادکه در بدو پیدایش، تکامل و توسعۀ ارگانیکی را مورد توجه قرار می

ا تعلیم و تربیت عمومی ارتباط دارد را نیز به قلمرو خود ضمیمه کرده است رشد اجتماعی که ب

مورد نقش حرکت و گرفته درانجام مطالعاتهای متخصصان رشد و نتایج (. با توجه به نظریه14)

رسد استفادۀ صحیح از برنامۀ حرکتی و ورزشی نظر میبه فعالیت بدنی در رشد یکپارچۀ انسان

ویژه در دورۀ کودکی و نوجوانی، ضمن به شناختی انسانای ساختاری و روانهمتناسب با ویژگی

، (. متأسفانه15سازد )آماده میتأمین سلامت جسم و روان، فرد را برای زندگی در محیط اجتماعی 

 ؛است شده گرفته ذهنی نادیدهی توانکم به مبتلا افراد برای بدنی فعالیت مزایای حرکت وبیشتر 

(. 16) باشد نیز بیشتر شاید و ، یکسانبا کودکان عادی این افراد برای بدنی فعالیت فواید هکصورتیدر

 رشد اجتماعی توجیه در شناختی نظریات سهم شود،می تأکید آن بر بیشتر حاضرحالدر که آنچه

ذهنی  هایطرح و کودکان شناختی سطح که است استوار موضوع این بر نگرش این محور .باشدمی

 ،بنابراین ؛شودمی اجتماعی رشد موجب و شتهگذا تأثیر یمتقابل شکلبه محیطی هایتجربه باها آن

رشد اجتماعی در اختیار این  ۀزمینهای لازم درهای مناسب برای کسب مهارتفرصت لازم است

ـ  راکیهای ادهای تمرینی مورد علاقه و توجه پژوهشگران برنامهکودکان قرار گیرد. از جمله برنامه

 بر که هستند معتبری بدنیتربیت هایبرنامه حرکتی،ـ  ادراکی تمرینی هایباشد. برنامهحرکتی می

 در این ارتباط، (.10) باشندمی یکسان عناصر از بسیاری دارای و اندتنظیم شده تکامل سطح پایۀ

عنوان حرکتی به ـ حرکتی و روانی ـ های ادراکیآموزش مهارت که ( عقیده دارد2222) 1اسمیت

های منجر به بهبود نقایص و مهارت های آموزشیکننده در کنار سایر برنامههای جبرانروش

 دستورالعمل عنوانبه را حرکتی ـ ادراکی آموزشنیز ( 2224) 2شریل (.11شود )آموزشی فرد می

 منظوربه حرکت و ادراک و حس ۀشدیکپارچه یندافر از استفاده ۀپای بر روش یا یک و مندقاعده

 عوامل این از بسیاریکند. می تعریف حرکتی هایمهارت هایپایه ۀکنندتعیین ارتقای عوامل

 .(12) باشندمی آگاهیو  توجه حافظه، مانند شناختی عملکردهای شامل بنیادین ۀکنندتعیین

 یو حرکت یاکادر ندیافر نیب یمهم وندیو پ هستند حرکات ارادی مستلزم عنصری از ادراک یتمام

هایی توانایی بیشتر حرکات، از شکل این در نسبت ۀواسطیمنظور کسب اطلاعات بدارد. به وجود

 بدن مختلف هاییا بخش و کل یابیجهت و زمانی و فضایی روابط درک هماهنگی، تعادل، مانند

 طبق و کودکان اجتماعی رشد در تجربیات حرکتی نقش اهمیت دلیلو به شودمی درگیر فعال طوربه

                                                 
1. Smith 

2. Sherrill 
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 رشد، گردد بهتر پردازش اجتماعی محرک چهاجتماعی اسمیت، هر اطلاعات پردازشگری ۀنظری

 براین،علاوه (.22بود ) خواهد آمیزترموفقیت دیگران با او تعامل و شده بیشتر کودک اجتماعی

ایت در وجود احساس کف احساس کفایت است. ،هارتر، هدف اصلی یادگیری رفتار دیدگاهاساس بر

های مهارت ۀکند. در حیطوی را به فعالیت و تلاش برای کسب مهارت بیشتر می ۀکودک علاق

 ۀ، به ادامنمایداگر کودک احساس کفایت  (1انگیزش کفایت هارتر ۀگرفتن نظرینظربا در) حرکتی

ی ، میزان مشارکت و تلاش ونمایدکند و اگر احساس عدم کفایت فعالیت حرکتی تمایل پیدا می

شناس بالینی است، که خود یک روان 2کفارتراستا، دراینشود. های فیزیکی کم میبرای فعالیت

 رحقیقت،کنند و دشکل یک واحد عمل میبه و حرکتی با همـ  یندهای ادراکیافر که اعتقاد دارد

 باشدیمهای رشد انسان ها در سایر جنبههای حرکتی، پایه و اساس یادگیریرشد و یادگیری مهارت

 میان ارتباط برقراری و ادراکی و حرکتی هایسیستم رشد از پس ترعالی ذهنی فرایندهای و

 انسان مغز مناسب عملکرد کند کهنیز عنوان می 3دلاکاتو .آیندمی وجودبه ادراک و حرکات یادگیری

 رایب تحریکات این اهمیت (.12) دشو تحریک محیطی هایمحرک طریق از که است این مستلزم

 ، باید گفت کهنهایتدر .است شده تأیید خوبیبه مطالعات در کودکی دوران حرکتی ـ حسی رشد

، برقراری روابط با برای کشف دنیای پیرامونای پایه و وسیلهحرکتی کودکان ـ  های ادراکیفعالیت

فی و ضعف در سطوح رشد عاط دیگر،سویز. اباشدمیاشیا و افراد و تعاملات عاطفی و هیجانی 

شود این باعث می این امر که بودهتوان ذهنی کم کودکانز عوامل مؤثر در عملکرد ضعیف اجتماعی ا

باشند  های حرکتی داشتهکودکان نیاز به حمایت رفتارهای اجتماعی در یادگیری ورزش و فعالیت

اعی کودکان حرکتی بر رشد اجتم ـ تمرینات ادراکی اثر در پژوهش حاضر به بررسی رو،ازاین ؛(21)

 سؤال این به پاسخ دنبالبه پژوهشگر دیگر،عبارتبه .شودپرداخته میپذیر توان ذهنی آموزشکم

امید  بهبود بخشد؟را  تواند رشد اجتماعی این کودکانحرکتی می ـ تمرینات ادراکی است که آیا

کان ران و مربیان کودکارانددست ۀاستفاد عنوان راهنمایی موردحاضر بتواند به نتایج پژوهشاست 

 توان ذهنی قرار بگیرد.کم
 

 روش پژوهش 
 با آزمونپسـ  آزمونپیش طرح با کاربردی تجربینیمه مطالعات نوع از که پژوهش اینآماری  جامعۀ

 شش ۀسوم یکی از مدارس استثنایی ناحی ۀدبستانی تا پایآموز پیشدانش 36 را است کنترل گروه

 از .دادند ند، تشکیلدسترس انتخاب شدصورت درکه به 1323ـ24یلی شهر اصفهان در سال تحص

                                                 
1. Harter 

2. Kefart 

3. Delakatu 
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 هوشی ضریب آزمون نمرات و مربیان بالینی مشاهدات طریق از از همتاسازی پس کودک 36 میان

 و گشته انتخاب کودک 24 ،مدرسه به ورود بدو نوآموزان سنجش معیارهای پایگاه طبق شدهثبت

 توانکم کودکان محدودۀ در هوشی بهرۀ داشتن :ندشد پژوهشرها وارد اساس این معیابر نمونهافراد 

 برای کودک خود و خانواده تمایل ابراز و معلولیت جسمانی نداشتن(، 52ـ62پذیر )آموزش ذهنی

رشد نامۀ پرسش از کودکان این اجتماعی رشد مورددر اطلاعات آوریجمع جهت .در پژوهش شرکت

و  گردید هیته وایلند توسط( 1253) در سال نامهپرسش نیا. دیدگراستفاده  نلندیوا یاجتماع

 از یکی وایلند اجتماعی مقیاس رشد. عمل آمدبه نظردیتجددر آن ( 1265) در سال ،سپس

 در را فرد توانایی و پذیریمسئولیت و میزان است یابندهرشد هایتوانایی گیریاندازه هایمقیاس

 ؛گیردمی بر در را سالگی 25تا  تولد سنی گسترۀ مقیاس اگرچه اینسنجد. می عملی نیازهای تأمین

 هایگروه در ویژهبه و ترپایین سنین در آن و پایایی روایی که دهدمی نشانمطالعات  نتایج اما

 در سال و هوک نینامه توسط مارتپرسش نیا (.2است ) برخوردار بیشتری قوت از ذهنی توانکم

 ضریب و مورد استفاده قرار گرفتپذیر آموزش ذهنی توانکم کودکان رتباط بادر ا کانادا در( 1212)

 (1301براهنی ) و آناستازی(. 22به نقل از ) گردید گزارش آن برای (15/2) و روایی( 16/2) پایایی

و  فرامرزیبراین، علاوه(. 23) اند( ثبت نموده03/2) را آن پایایی و( 11/2) را مقیاس این روایی نیز

معادل  کرونباخ آلفای روش با را آزمون این هایمقیاسخرده پایایی پژوهشی در (1310مکاران )ه

 اسیمقخرده ایمؤلفه  هشت یداراو  سؤال دارد 110 نامهپرسشاین  (.24کردند ) گزارش( 23/2)

 گران،یخوردن، ارتباط با ددر غذا یاریخود دن،یپوشدر لباس یاریخود ،یعموم یاریخود :شامل

اطلاعات لازم  .باشدمیو حرفه و شغل  یشدن، تحرک بدنیاجتماع خود، یرفتارها در یمیتنظخود

مستقیم از طریق مصاحبه با  صورتبه تواندگانه میمیزان رشد در هریک از موارد هشت برای تعیین

روز در  حاضر پژوهشذکر است که در شایان .گرددکسب  ،افرادی که با آزمودنی آشنایی دارند

 شد.  داده پاسخ کودکان والدینیا  مربیان توسط نامهاین پرسش به آزمونو پس آزمونپیش

 جلسه هر و جلسه سهای هفته هفته، هشتمدت به تجربی گروه هایآزمودنیجهت انجام پژوهش 

 22 کردن،دقیقه گرم 12شامل  تمرین هجلس هر. نمودند شرکت تمرینی ۀبرنام در دقیقه 45مدت به

 تمرینی ۀبرنام .بود سردکردن و سازیآرام دقیقه 12حرکتی و ـ  تمرینات ادراکی انجام قیقهد

انتخاب  (2226) 1رینی ۀنوشت حرکتی ـ اساس تمرینات ادراکیبر نیز پژوهش این در مورداستفاده

گیری، چابکی، لمسی، هماهنگی، هدف ـ حرکات تعادلی، آگاهی فضایی، جنبشی :شامل که گردید

 مدت این در کنترل گروه هایآزمودنیذکر است که بهلازم (.25جایی بود )هاری و جابدستک

 .نداشتند دیگری ورزشی منظم و مؤثر و فعالیت دادندمی انجام را روزانه هایفعالیت

                                                 
1. Reani 
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فراوانی،  توزیع :شامل توصیفی آمار از اجتماعی نامۀ رشدپرسش به مربوط هایداده آوریجمع از پس

و ـ شاپیر آزمون :شامل استنباطی آمار از . همچنین،گردید استفاده پراکندگی و مرکزی یهاشاخص

 تحلیل کوواریانسو  ها(واریانس همگنی لوین )تعیین آزمون ها(،داده طبیعی توزیع تعیین) کویل

بررسی برای متغیره تحلیل کوواریانس چند نیز و (بررسی رشد اجتماعی کلی)متغیره تک

 (P<0.05)معناداری  سطح ها( درمیانگین تفاوت تعیین )برایهای رشد اجتماعی قیاسمخرده

 تحلیل شد.وتجزیه 1اس پی اس اس افزارنرماستفاده از  با نیز . اطلاعاتگردیداستفاده 
 

 نتایج
و کنترل را در  یگروه تجرب یاجتماع رشدنمرات  استاندارو انحراف  نیانگیم شمارۀ یکجدول 

 .دهدیم نشان آزمونو پس نآزموشیپ

  
 آزمونو پس آزمونشیو کنترل در پ یگروه تجرب یاجتماعرشد  یفیتوص یهاآماره ـ6 جدول

 انحراف استاندارد میانگین نوع آزمون گروه   

 تجربی
66/33 آزمونپیش  21/13  

22/04 پس آزمون  2/14  

 کنترل
20/60 آزمونپیش  22/12  

10/60 پس آزمون  42/13  

 

 کنترل و آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه دو بین شدهمشاهده تفاوت معناداری آزمون منظورهب

 در کوواریانس تحلیل به مربوط نتایج .گردید استفاده کوواریانس تحلیل از آزمونپیش هاینمره اثر

 .است شده گزارش شمارۀ دو جدول
 

های کنترل و در گروه آزمون رشد اجتماعیپسنمرات  ةمقايس کوواريانس درتحلیل نتايج  ـ8 جدول

 تجربی

 منبع تغییر
مجموع 

 مربعات   

درجة 

 آزادی   
 F میانگین مربعات   

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

64/62 گروه  1 64/62  32/1  2/224* 2/65  

4214/22 پیش آزمون  
  

621/22 2/221* 2/26 

 6/0 21 142/01 خطا
   

 .ستا معنادار P≤0.05 سطح در *

                                                 
1. SPSS 
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ر سطح خطای پنج درصد آزمون دآزمون بر پسکه اثر پیش دهدمینتایج تحلیل کوواریانس نشان 

 آزمون اثر داشته است.آزمون بر پستوان گفت که پیشمی ،بنابراین ؛(P=0.001) باشدمیمعنادار 

پراش هم متغیر عنوانبه آزمونپیش اتنمر گرفتننظردر با کوواریانس تحلیل نتایج ،همچنین

 ؛(P ،10.39= (1, 21)F=0.004) دهدمی نشان کنترل و تجربی گروه بین را معناداری تفاوت (کمکی)
دار اآزمون دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معنآزمون بین نمرات پسکه با کنترل اثر پیشمعنابدین

رشد یش ی باعث افزاحرکت ـ یمنتخب ادراک ناتیتمر دوره یک دهدنشان می که بوده است

 است. توان ذهنی شدهاجتماعی در کودکان کم

 پژوهش این در رشد اجتماعی هایمقیاسخرده مورددر شدهمطرح فرعی هایفرضیه بررسی منظوربه

 شده ارائهشمارۀ سه  جدول در آن نتایج که شد استفاده ا(مانکو) چندمتغیره کوواریانس تحلیل از

 است.
 

 در خرده کنترل و آزمايش هایهگرو اتنمر موردچندمتغیره در سکوواريان تحلیل نتايج ـ9 جدول

 های رشد اجتماعیمقیاس

یرمنبع تغی  متغیرهای وابسته 
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

متغیر
 

ی(
ش )کمک

همپرا
 

 

 115/2 221/2 560/22 622/612 1 21/622 ی عموم یاریخود

 662/2 221/2 222/41 244/206 1 24/206 پوشیدن   در خودیاری

 336/2 224/2 633/12 226/03 1 22/03 خوردن    در خودیاری

 512/2 224/2 212/11 61/202 1 61/202 ارتباط

 615/2 221/2 22/26 022/13 1 022/13 خودرهبری

 146/2 224/2 323/21 165/31 1  165/31 شدناجتماعی

 511/2 221/2 434/21 142/255 1  142/255             یتحرک بدن

 625/2 223/2 542/11 220/63 1 220/63           ی  شغل مسائل

وه
گر

 

 615/2 224/2 260/22 233/62 1   233/62 ی       عموم یاریخود

 562/2 221/2 222/32 24/06 1 24/06 پوشیدن    در خودیاری

 436/2 224/2 334/21 26/63 1 26/63 خوردن  در خودیاری

 422/2 224/2 122/16 21/20 1   21/20 ارتباط

 612/2 221/2 223/12 222/12 1  222/122 خودرهبری

 646/2 224/2 323/2 265/131 1 265/131 شدناجتماعی

 111/2 224/2 334/41 422/315 1 422/315           یتحرک بدن

 525/2 224/2 354/14 120/62 1  120/62 شغلی  مسائل
 



 12                                                                                                 ...بر رشد تمرينات ادراکی ـ حرکتیتأثیر 

عنوان آزمون بهپیش اتگرفتن نمرنظربا در ،دهدنشان می شمارۀ سه که نتایج جدولچنان

پذیر در توان ذهنی آموزشآموزان کمتفاوت بین عملکرد دانش ،پراش )کمکی(هم متغیرهای

، خودیاری در ((P=0.004 و=F)  (90.267 با یعموم یاریخودمقیاس در خرده (P<0.05) سطح

، ( (P=0.004و (F=21.334) خودیاری در خوردن با ،( (P=0.001و ((F=32.200 با پوشیدنلباس

 شدن با، اجتماعی( (P=0.001و (F=12.223) رهبری باخود ،(P=0.004)و (F=16.802)  ارتباط با

F=2.393)) وP=0.004))، با تحرک بدنی F=315.400)) وP=0.004))، شغلی با مسائل 

((F=14.354 وP=0.004)) حرکتی بر ـ  بخشی تمرینات ادراکیاست که نشان از اثر معنادار بوده

             ها در گروه کنترل دارد.مقیاسدر این خرده بهبود رشد اجتماعی
 

 گيرینتيجه و بحث  
 و جسمانی سلامت ضمن ایجاد توانندمی مناسب و هدفمند اجرای درصورت ورزش و بدنیتربیت  

 با کودکان آن سازگاری لازمۀ که نیز کودک اجتماعی رفتارهای رشد به حرکتی، رفتارهای رشد

 مطلوب اجتماعی و قبولقابل معیارهای سمت به را کودکان و کرده کمک ،است پیرامون جهان

 حرکتی تأثیرـ  تمرینات ادراکی که داشت اظهار توانمی پژوهش نتایج به توجه دهند. با سوق

 هشت از پس ،آماری نتایج طبق و داردپذیر آموزش ذهنی توانکم کودکان بر رشد اجتماعی مثبتی

 .ه استیافت بهبود هامؤلفه رشد اجتماعی در تمام ،تمرین هفته

(، باقری و شهسواری 2211(، پن )2211) هاردا های پژوهش حاضر با نتایج مطالعاتیافته   

 میوه و همکاران، شاه(1312آبادی و سعادت )قنبری هاشم (،1311(، رافعی و همکاران )1310)

 یی دارد( همسو1322نژاد )آقاییهای برخی یافته( و 1322(، رحمتی و زارعان )1321)

 (.26،1،0ـ31)

 ذهنی، نتواکم در کودکان مغزی اختلالات دلیلبه که است این بر عمومی عقیدۀطور عمده، به  

 نتیجه خود ( در مطالعات2213زاسترو ) اما ندارد؛ وجود هاآن در امکان سازگاری و رشد اجتماعی

 با ایجاد و است کارساز و سودمند افراد، این برقراری ارتباط و رشد اجتماعی برای تلاش که گرفت

این  در را شد اجتماعیارتباطات و ر توانمی ارتباط برقراری به کودکان تشویق و اجتماعی هایمحیط

این  که است این مهم ۀلأکنند مس( نیز اظهار می1220وودارد و ساربورگ ) (.32داد ) ارتقا کودکان

 آن نکردندرک از ناشی هاآن عدم موفقیت و نباشند ناتوان هامهارت انجام در است ممکن کودکان

 حرکتی تمرینی ۀکه برنام است حالیدر این باشد. حرکت آن انجام تجربۀ عدمدلیل به حرکتی مهارت

 و اجتماع عادی یبه زندگ یهای ذهنناهنجاریبا  افراد بازگشت را در ارتباط با ثریؤنقش م منظم

 اجتماعی هایمهارت آموزش جهت مختلف هایریزی( برنامه2212چو ) ،همچنین (.33) کندیم فایا
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 و محیط به توجه برعلاوه کندمی بیان و نستهدا کارساز و مهم بسیار ذهنی توانکم کودکان برای را

 ارتقای ،شود خاص توجه آن به باید که مواردی ترینمهم از یکی ذهنی، توانکم زندگی کودکان سبک

 که خود نشان داد پژوهشدر نیز ( 2211هاردا ) (.34است ) کودکان این های اجتماعیمهارت

 و پذیریمسئولیت حس دلبستگی، انندم اصلی جتماعیا هایمؤلفه با رابطه در ذهنی توانکم کودکان

 این اجتماعی بر تعاملات مثبتی تأثیر تواندمی ورزشی تمرینات و هستند دیده آسیب بسیار تقلید، یا

(. 26دهد ) یاری بسیار مستقل اجتماعی تعاملات و آینده زندگی در را هاآن و باشد داشته کودکان

 با زندگی عادی شرایط با کنارآمدن در کودکان این که داردمی ( اظهار2211پن )براین، علاوه

 اطرافیان با و بوده ناسازگار بسیار پرورشی و آموزشی هایمحیط در و هستند مواجه مشکلات بسیاری

 بنابراین، است؛ مدآکار بسیار کودکان این به کمک برای ورزشی هایفعالیت شوند.درگیر می خود

از این  بتوانند هاآن تا باشد مؤثر بسیار هاآن اجتماعی عملکرد در تواندمی های اجتماعیمهارت رشد

 را خود روزمرۀ زندگی هایضعف و باشند داشته خود محیط اطراف با مفیدتری و بهتر تعاملات طریق

 دستیابیقابل گروهی شاد و ورزشی هایطریق فعالیت از مهم اینتوجه است که . شایاندهند کاهش

های ورزشی و حرکتی بر رشد اجتماعی زمینۀ تأثیر فعالیتدر مختلفی که مطالعات. (20) باشدمی

های برنامه و هادر گروه که افراد کنندمی تأیید را موضوع این اهمیت گرفته است، صورتافراد 

 و فردی روابط در صحنۀ حضور برای را لازم ارتباطی و رفتاری اجتماعی، روانی، هایمهارت ،حرکتی

 ؛شودمی رفتار دیگران به افراد این سازندۀ پاسخ موجب خود سهم به که کنندمی کسب اجتماعی

تری با محیط درگیر صورت فعالبهکه  دهداجازه می کودکبه  یافتهذخایر اجتماعی توسعه ،بنابراین

این  که تمامی بدیاهای حرکتی و رفتار هوشمندانه و عاطفی وی افزایش میاین، تواناییبرشود. علاوه

مطالعات بیانگر  .(35) ه میان رفتار حرکتی و رشد اجتماعی استسویارتباط دو ۀدهندموارد نشان

عنوان ابزاری برای عمل متقابل اجتماعی جسمانی به هایو فعالیتهای حرکتی برنامهکه  این هستند

های اجتماعی وزش مهارتبدنی بهترین مکان برای آمو تربیت بودهو راهی برای رشد اجتماعی 

ها حاکی از آن برخی پژوهش همچنین، (.36) باشدمیطور مؤثر و بررسی ابعاد رفتار اجتماعی به

 رفتارهای بهبود کردن وعنوان عامل مهمی در اجتماعیبه های گروهی ورزشیفعالیتاست که 

 ( بر این باور هستند1220) 1شری و درتونراستا، دراین(. 13) باشندمیمؤثر  آموزاندانش سازشی

 ضمن بتوانند نوجوانان که دارند شرایطی و هافرصت در ایجاد سزاییهب نقش معلمان و والدین که

 و مدرسه پژوهش این باشند. در داشته سالمی زندگی ،دیگران با مثبت و دوستانه روابطایجاد 

(. 30است ) شده ذکر زانآمودانش کردندر اجتماعی مهمی عامل گروهی و جسمانی هایفعالیت

 هایی را یادها و فعالیتهای ورزشی و گروهی مهارتکودکان در تمرینکه ند هست متخصصان معتقد

                                                 
1. Dreton & Sheri  
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تعادل ، انضباط فردی ،خودآگاهی :های ارزشمندی شاملکند ویژگیها کمک میکه به آنگیرند می

 ،راستاایندر (.31) نمایندکسب روحی، استقلال و خوداتکایی و احترام به خود و دیگران را  فکری و

 اجتماعی هایمهارت آورد کهمی فراهم را فرصتی ذهنی توانکم افراد جسمانی و گروهی برای فعالیت

 را وجود ابراز مشارکت در و داریخویشتن مقررات، از پیروی گروهی، کار نوبت رعایت همچون

 انجام انفرادی و گروهی صورتتمرینی به برنامۀ پژوهش این در کهاین به توجه (. با21بیاموزند )

 همکاری حس با توأم ورزشی هایفعالیت ضمن کودک رفتار اگر گفت توانمی دیگر تبیینی در گرفت،

 نحوۀ یادگیری دیگران، با سازش یابی،دوست همچون هاییمهارت ایجاد سبب مشارکت باشد، و

رشد  بهبود و اجتماعی تعادل و بیشتر یقتوف ،مجموعدر و نوبت رعایت رقابت، همکاری، مشارکت،

های فعالیت تمرین ۀواسطتجربی به گروهپژوهش  این درذکر است که شایان .(1) شوداجتماعی می

 هایمؤلفه نیازمند که کرد حرکتی اعمال از ایدسته تکرار و تلاش به اقدام بارها حرکتی، ـ ادراکی

 اعمال این تکرار که بود یابیجهت و دستـ  چشم گیهماهن فضایی، زمانبندی تعادل، چون حرکتی

 دریافت مسیررحقیقت، د. است شده هاآن در حسی یکپارچگی بهبود به منجر حرکتیـ  ادراکی

 این ۀواسطبه حاصل بازخوردهای دریافت و حرکت انتخاب مغز، به اطلاعات ارسال تا اطلاعات حسی

کودک به اساس، . براینباشدکفارت می ۀمنطبق با نظری و هشد تمرین و مرور بارها حرکتی هایبرنامه

های های حرکتی، قابلیتو با افزایش مهارت کندمیاحساس کفایت و شایستگی بیشتری دست پیدا 

ها و سبب پذیرش اجتماعی آن یافته های اجتماعی افزایشاین کودکان برای شرکت در موقعیت

 .در ایجاد روابط اجتماعی احساس کفایت بیشتری بکند کودک شود کهو منجر به این می گردیده

 های ورزشی وها، فعالیتکلاسیشدن همگذار بر اجتماعیاز عوامل اثریکی که جاییآنازهمچنین، 

بهبود رشد  ،گذاردادن این عوامل اثرکنار هم قرار در بااین پژوهش  ،(12باشد )حتی مربی می

 اجتماعی، یادگیری نظریۀ طبقبراین، علاوهاست.  در پی داشته را توان ذهنیاجتماعی کودکان کم

 کودکان ،بنابراین گیرد؛می صورت محیط با کودک تعامل طریق از اجتماعی هایمهارت کسب

 مشاهدۀ با، ایمشاهده یادگیری اصل با توجه به توانندمی حاضر پژوهشذهنی در  توانکم

 محیط با ارتباط برقراری نیز و هاکلاسیو هم سالانهم طریق زا و محیط در شدهانجام هایفعالیت

انجام  که داد نشان حاضر پژوهش نتایج (.32کنند ) تجربه را اجتماعی هایمهارت خود پیرامون

توان ذهنی بر رشد اجتماعی کودکان کم تأثیرگذار مثبت عامل یک حرکتیـ  تمرینات ادراکی

 که داشت بیان توانمی های پژوهش حاضریافته نیز و پیشین مطالعات نتایج طبقکه  باشدمی

 ۀشیو یک عنوانو به است اهمیت دارای توان ذهنیکودکان کم برای های حرکتیدر برنامه شرکت

 به با توجه رو،ازاین ؛شود این کودکان و رشد اجتماعی ارتباطات افزایش منجر به تواندمی توانبخشی

داشتن باز و حرکتی ۀجنب بودن،متنوع بودن،بخشیعنی لذت) حرکتیـ  یمداخلات ادراک ویژگی چهار
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و از این  باشد مؤثر کودکان این بهبود کیفیت زندگی در تواندمی (داشتن آموزشی و یادگیری ۀجنب و

 در هک رادیاف عنوانبه بتوانند هاآن تا شود هاآن در اییخودکف ادایج و ربهت ازگاریس سبب طریق

 اییتوان شخصی، بهداشت مانند شخصی ورام هب مربوط ایهفعالیت امانج اییتوان رایدا دگیزن

 .گیرند قرار اولویت در ،باشندمی خود توان حد در مفید کارهای انجام خوردن،غذا پوشیدن،اسلب

 توان ذهنیکودکان کم در فعال زندگی کسب و برخورداری اهمیت برحاضر  پژوهشه: پیام مقال 

 از و رشد اجتماعی پس افزایش ارتباطاتدهندۀ نشان پژوهش این نتایج کهییجاآناز کند.می تأکید

  با کودکان ریزیبرنامه اندرکاراندست و مسئولان توجه ،بنابراین باشد؛میحرکتی ـ  تمرینات ادراکی

 .طلبدمی مهم امر این به این اختلال را
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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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