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توان رکتی بر رشد اجتماعی کودکان کمح-اثر هشت هفته تمرینهاي ادراکی
 سال 11تا  6ذهنی 

 3، عبداهللا قاسمی 2، معصومه شجاعی 1محمدحسین منظري توکلی
 

 چکیده
 اضر با هدفحی داراي مشکالت زیادي در زندگی اجتماعی خود هستند.  لذا پژوهش توان ذهنکم کودکان

توانی ذهنی انجام دانش آموزان کم ناشد اجتماعی ر حرکتی بر-هاي ادراکیهشت هفته تمرین ارزیابی اثر بخشی
کنندگان ست. شرکتگروه کنترل انیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با روش تحقیق از نوع شد. 

بل و بعد از تمرینات قبودند. 07/10±25/1پذیر بامیانگین سنی توان ذهنی تربیتنفر دانش آموزان کم 30 شامل
رابر با بجتماعی با استفاده از  پرسشنامه رفتار سازشی وایلند ارزیابی شد، که روایی آن حرکتی، رشد ا-ادراکی

ي سه جلسه و هر جلسه ادوره تمرینی شامل هشت هفته (هفتهبود. ضمن اینکه  73/0 و پایایی آن برابر با 81/0
(بیش از یک متغیر مورد  دقیقه) بود. با توجه به اینکه مؤلفه هاي رشد اجتماعی مورد نظر بوده است 45به مدت 

نتایج نشان داد که  د.شتجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام بررسی قرار گرفت) 
معناداري  حرکتی بهبود -هاي رشد اجتماعی فقط ریز مقیاس ارتباط در اثر تمرینات ادراکیاز بین زیرمقیاس

، پوشیدن در یاريخود، خوردن در خودیاري، عمومی خودیاريهاي رشد اجتماعی (نیافت. اما سایر زیر مقیاس
ات بطور معناداري ) در اثر تمرینبودن اجتماعی، جنبش و حرکت، شغلی مسائل، رهبري یا خود جهت دهی خود

ش می تواند اثر مطلوبی حرکتی استفاده شده در این پژوه –هاي  ادراکی توان گفت:  تمرینارتقاء یافتند. می
 در افزایش بهره رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی داشته باشد.

 
  .توان ذهنیجتماعی، کودکان کماحرکتی، رشد -هاي  ادراکیتمرین واژگان کلیدي:

 
 
 

 
 

 تحقیقات تهران و علومآزاد اسالمی واحد کارشناسی ارشد دانشگاه .  1
 ): تلفن :       پست الکترونیکی : ) (نویسنده مسئولدانشگاه الزهرا (سگروه تربیت بدنی دانشیار .  2
 علوم و تحقیقات تهرانآزاد واحد دانشگاه گروه تربیت بدنی ستادیار ا . 3
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 مقدمه  -1
مواجه  ارتباط راريعاطفی و برق ،تعدادي از مشکالت اجتماعی با توان ذهنی عالوه بر نقایص جسمانیافراد کم

هاي اجتماعی به صورت متفاوت با تکافی است که در موقیع ها و دیگران،با توجه به وجود تفاوت بین آن، هستند
 وی گروهي هاشنگر و هاارزش قواعد، بای همخوان وی همساني معنا به شدنی اجتماع). 1برخورد شود (آنها 

 را متقابل روابط امکان و آموزندیم راي سازگاري هاوهیش و هادانش و مهارتها افراد ندیفرآ نیا در. استی اجتماع
 که چرا. است شخص هر وجود جنبه نیمهمتری اجتماع رشد). 2( آورندیم دست به مستمر انفعال و فعل کی در

 بای اجتماع املتع در ستندین قادر الزمي هامهارت داشتن وی اجتماع رشد بدون کودکان که است نیا بر فرض
 ).3( دهند انجام را خود فیوظا نیریسا

این کودکان شی نیز مهارت تعامالت اجتماعی کودکان کم توان ذهنی همانند کودکان عادي است و از نظر آموز
د و این امر نشان در سیستم آموزشی فراگیر همان موضوعات و مواد درسی دانش آموزان عادي را دریافت می کنن

هاي زندگی روزمره از ارتدهد که این کودکان نیز به اندازة کودکان عادي، ظرفیت، پیشرفت و ارتقاء در اکثر مهمی
 ).4د (هاي اجتماعی و ارتقاء آن را دارنجمله مهارت
ی، در ارتباط با ) رشد اجتماعی را در قالب سازگاري متقابل کودك با محیط اجتماع2005علیین (رهنما و 
پیش بینی کرده و  وتواند رفتار دیگران را درك کند که کودك میداند و آن را فرآیندي تلقی میهمساالن می

را که فرض بر چمهمترین جنبه وجود هر شخص است. ). رشد اجتماعی 3تعامالت اجتماعی خود را تنظیم سازد (
تماعی با سایرین، هاي الزم قادر نیستند در تعامل اجاین است که کودکان بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارت

 ). 5وظایف خود را انجام دهند (
اد که این توان ذهنی نشان د) در رابطه با کارکردهاي اجتماعی کودکان کم2011( 1کودريمطالعات آلن و 
هاي اجتماعی شرکت نمی کنند و عموما عضو هیچ سازمان اجتماعی نیستند و بیشتر دست به کودکان، در فعالیت

زنند که نشان دهنده ضعف مهارتهاي اجتماعی در این کودکان می باشد؛ لذا براي اینکه اعمال ضد اجتماعی می
سازگار نمایند و دست به اعمال ضد اجتماعی نزنند، باید  توان ذهنی بتوانند خود را با زندگی اجتماعیکودکان کم

). حضور در محیط هاي اجتماعی همانند 6رشد بهره اجتماعی را که بیشتر در حوزة خودیاري است کسب کنند (
هاي ورزشی می تواند تأثیر به سزایی بر رفتارها و تفکرات اجتماعی این کودکان داشته باشد و به آن ها کمک گروه
توان ذهنی در برگیرندة ). مشکالت اجتماعی کودکان کم7از محیط پیرامون خود مهارتهاي گوناگون را بیاموزند (کند 

هاي اجتماعی از خود نشان می دهند. مشکالت سازشی و اجتماعی در بین رفتارهاي خاصی است که در موقعیت
حیط پیرامون وفق دهند. بنابراین این کودکان رشد این کودکان بسیار رایج است؛ زیرا آن ها قادر نیستند خود را با م

 طبق و کودکانی اجتماع رشد دری حرکت اتیتجرب نقش تیاهم لیدل به  ).8کمتري در کارکردهاي اجتماعی دارند (
 تیموفق گرانید با او تعامل شتر،یب کودكی اجتماع محرك هرچه ت،یاسمی اجتماع اطالعاتي گرپردازش هینظر

کند که نظم در تکرار حرکات و انجام حرکات ریتمیک، ) بیان می2012( 2همچنین شیلدس  ).9( بود خواهد ترزیآم
کودکان را قادر می سازد تا پیش بینی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد و به عبارتی، اجزاي بعدي حرکت را به یاد آورند 

. )10( شودجمله رفتارهاي اجتماعی وي میکه این فعالیت شناختی، باعث بهبود سایر رفتارهاي روانی کودك از 
حرکتی که الزمه انجام  –هاي حرکتی همراه با موسیقی مانند تمرینات ادراکی اند که فعالیتمطالعات نیز نشان داده

 

1 . Allen, & Cowdery 
2 . Shields 
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توان ذهنی از جمله حرکات ضرب موسیقی است، تأثیر مثبتی بر جنبه هاي مختلف اجتماعی و روانی کودکان کم
) در مطالعات خود نشان داد فعالیتهاي بدنی 2010( 1). پینگهام11عی و حافظه این افراد داشت (رشد روانی، اجتما

اختالل در عملکرد هاي اجتماعی  -هاي مرضی افسردگیهوازي مانند تمرینات حرکتی منظم، در کاهش نشانه
-مهارتي روی حرکتي هاهارتم ریتاث عنوان تحت) 2011( 2دونالدمک کهي گرید مطالعات تأثیر معناداري دارد. در

 ارتباط کودکان نیای اجتماعي هامهارت وی حرکتي هامهارت نیب. داد انجام سمیات کودکانی اجتماعی ارتباطي ها
 .)12( آورد دست بهي معنادار
ی اجتماعي رفتارها بر) جلسه 30 جمعا( آب در نیتمر هفته 10 ریتاثی بررس به) 2010همکاران ( و 3پانویپیچ

. بودند کرده شرکت پژوهش نیا در) سال 9-6ی (سن دامنه با سمیات پسر 16. پرداختند کودکانی آبي هامهات و
 تعامالت زین و افتی بهبودی توجه قابل طور به کودکانی آبي هامهارت که داد نشان آمد دست به کهی جینتا

 .)32بود ( کرده دایپ شیافزا هم کودکانی اجتماع
شناختی کودکان  و  هاي مختلف حرکتیرکتی را بر جنبهح -ادراکی هاينقش مهم تمرینهاي گذشته پژوهش

ده است. اما بر اساس و توجه زیادي به کودکان اتیستیک ش )14؛ 13اند (با نیازهاي خاص مورد بررسی قرار داده
ان ذهنی توجه توها بر رشد اجتماعی کودکان کمهاي صورت گرفته در زمینه نقش و اهمیت این تمرینگزارش

توانند ز قدرت تقلید می). همچنین از آنحایی که کودکان کم توان ذهنی با استفاده ا39چندانی صورت نگرفته است (
ها قرار ار سایر هم گروهیهاي حرکتی را مطابق الگو اجرا کنند که این امر آنها را در یک محیط اجتماعی کنفعالیت

واند سرآغاز ارتقا و پیشرفت تکند و این ارتباط میارتباط با سایر افراد فراهم می می دهد و زمینه را براي برقراري
توان ذهنی  در  ن کمنیاز جامعۀ کودکا  ها واجتماعی در این کودکان باشد. از طرفی با توجه به نتایج پژوهش

یجۀ عدم رشد اجتماعی در نتتواند  پرداختن به موضوعات روانی، توجه بیشتر به ارتباطات اجتماعی این کودکان می
به  باشد. حقیق بیشتر میتتوان ذهنی نیازمند  هایی است که در افراد کم آنها باشد. ضمن اینکه این مقوله از حوزه

هاي بال این است که آیا تمرینحرکتی، به دن-هاي اداراکیهمین منظور پژوهش حاضر با هدف ارتقاي قابلیت
 هبود بخشد؟بماعی این کودکان را تواند رشد اجتحرکتی می-ادراکی 

 
 شناسی  روش

ه کنترل و انتساب پس آزمون با گرو –پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  از نظر روش تحقیق،
رشد اجتماعی داراي نجایی که انجام شد. از آ SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهباشد. تصادفی می

اریانس چند متغیره صورت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل کووباشد (بیش از یک متغیر)، مؤلفه میچندین 
 گرفت.

 جامعه، شرکت کنندگان و روش نمونه گیري
ساله مدرسه استثنایی پسرانه صبا  11تا  6توان ذهنی آموزان پسر کمجامعه آماري این پژوهش را همه دانش

نفر داراي  30آموز استثنایی این مدرسه، دانش 87تشکیل می دهند. از میان  93-94تحصیلی شهر کرمان در سال 
شرایط ورود به این پژوهش بودند (فاقد؛ سایر اختالالت رفتاري و عصبی، بیش فعالی، سندروم داون، مشکالت 

 

1 . Pinkham 
2 . Mac donald 
3 . Chienyu pan 
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کت دانش آموزان). جسمی و روانی مزمن و عدم شرکت در فعالیت بدنی منظم و همچنین رضایت والدین جهت شر
 15افرادي که این شرایط را داشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه 

در انجام این پژوهش در افراد  هاي آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ضمن اینکه  هیچ افت آزمودنینفر) شامل گروه
) که 16باشد (نفر می 15آزمایشی هاي نیمهالزم براي انجام پژوهششرکت کننده وجود نداشت حداقل حجم نمونه 

 در این پژوهش نیز به همین تعداد نمونه در گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد. 
 

 ابزار اندازه گیري
اي نمره ه استفاده شد. ، از آزمون رشد اجتماعی وایلندتوان ذهنیرشد اجتماعی کودکان کمبراي اندازه گیري  

آید که در این تحقیق به دست میاین مقیاس توسط والدین کودك، خواهر و برادر و یا یکی از مطلعین کودك به
استفاده شد.  دلیل شناخت و آگاهی بیشتر والدین از کودك خود در زمینه رفتارهاي سازشی، از فرم والدین (مادر)

 تجدید نظر شد 2توسط اسپارو، باال و سی چتی 1984منتشر شد و در سال  1965در سال  1این مقیاس توسط ادگار
). این مقیاس یکی از مقیاس هاي تحولی است که با میزان توانایی فرد در بر آوردن نیازهاي عملی خود و قبول 17(

بر می گیرد و تا دوازده سالگی سالگی را در  25مسئولیت سر و کار دارد. این مقیاس گستره سنی تولد تا باالتر از 
براي هر سال، سؤال هاي مجزا دارد، اما از دوازده سالگی به بعد سؤاالت مشترك هستند. با این حال معلوم شده 

این  ).18(  است که کارآمدي آن در سنین پایین تر، به ویژه در گروه هاي عقب مانده ذهنی به حداکثر می رسد
است که به گروه هاي یک ساله تقسیم شده اند. در هر ماده اطالعات مورد نیاز، نه  ماده (سوال) 117مقیاس داراي 

از طریق موقعیت هاي آزمون، بلکه از راه مصاحبه با والدین آزمودنی یا او به دست می آید. اساس مقیاس این است 
ین است که فرد در زندگی ماده هاي این مقیاس اکه فرد در زندگی روزمره توانایی انجام چه کارهایی را دارد. 

)، خویاري SHG( 3روزمره توانایی انجام چه کارهایی را دارد. ماده هاي این مقیاس به هشت طبقه خودیاري عمومی
 8)، ارتباطO( 7)، اشتغالSD( 6)، خود فرمانی یا خود رهبريSHD( 5)، خودیاري در پوشیدنSHE( 4در خوردن

)C( 9)، جابجاییL( 10)، اجتماعی شدنSقسیم شده است. با توجه به نمره هاي شخص در مقیاس، می توان ) ت
 را محاسبه کرد.  12و بهره اجتماعی 11سن اجتماعی

و پایایی آ ن را  81/0ا رروایی این مقیاس  )1383به نقل از جلیلوند و غباري بناب  ،1371اناستازي و براهنی (
گروه هاي کم توان ذهنی  سنین پایین تر و  به ویژه درند که روایی و پایایی آن در دگزارش کرده اند و معتق 73/0

ه مقیاس هاي این )، در پژوهشی، پایایی خورد1387). فرامرزي و همکاران (19از قوت بیشتري برخوردار است (
  ).20گزارش دادند ( 93/0آزمون را با روش آلفاي کرونباخ 

 

1 . Edgar, A.D 
2 . Sparrow, Balla & Cichetti 
3 . Self Help General (SA) 
4 . Self Help Eating (SQ ) 
5 . Self Help Dress 
6 . Self Direction 
7 . Occupation 
8 . Communication 
9 . Locomotion 
1 0 . Sociality 
1 1 . Social Age 
1 2 . Social Quotient 
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 شیوه اجرا و نحوه جمع آوري اطالعات
نفر)  15نفر) و کنترل ( 15شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( به منظور اجراي آزمایش

تقسیم شدند پرسشنامه رفتار سازشی وایلند به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه توسط والدین دانش آموزان 
پس از تایید توسط  )21( حرکتی) –ادراکی تمرینات ( اي  کم توان ذهنی آموزش پذیر اجرا شد. سپس برنامه مداخله

جلسه و هر جلسه به  3هفته و هر هفنه  8چند درمان گر آموزش و پرورش استثنایی، روي گروه آزمایش به مدت 
). شیوه ي عمل به گونه اي بود که، گروه آزمایش از طریق مشاهده حرکات و 1دقیقه انجام شد (جدول  45مدت 

ا پرداختند. در طول این مدت گروه کنترل هیچ برنامه و فعالیت کمک مربی ورزش به اجراي حرکات و فعالیت ه
ورزشی را دریافت نکردند. در پایان دوره پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند به عنوان پس آزمون مجددا روي دو گروه 

 ها انجام می شود و به طور نمونه طرح یک جلسهحرکتی با در نظر گرفتن سختی آن_اجرا شد.  برنامه ادراکی
 برنامه تمرینی به شرح ذیل می باشد: 

نفر)  15نفر) و کنترل ( 15به منظور اجراي آزمایش شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (
تقسیم شدند. پرسشنامه رفتار سازشی وایلند به عنوان پیش آزمون براي هر دو گروه توسط والدین دانش آموزان کم

حرکتی اجرا شد. بدین صورت _برنامه ادراکی  هاي پیش آزمون،یل شد. بعد از ثبت دادهتوان ذهنی آموزش پذیر تکم
) و مورد تایید کارشناسان مربوطه (چند کار درمانگر آموزش و پرورش 21ي تمرینی مشخص شد (که ابتدا برنامه

ت هفته و هر هفته سه را به مدت هشاي برنامه مداخله گروه آزمایش) قرار گرفت. سپس پزشکی و نظام استثنایی
 انجام را خود روزمرة هايفعالیت کنترل گروه ). در طول این مدت1جدول(دادند دقیقه انجام 45جلسه و هر جلسه 

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند  تمرینی دورة پایان از پسهیچ برنامه و فعالیت ورزشی را دریافت نکردند.  دادند و 
 به عنوان پس آزمون مجددا روي دو گروه اجرا شد. 

 به طور نمونه طرح یک جلسه برنامه تمرینی به شرح ذیل می باشد: 
  ایستادن صحیح و حرکات کششی ایستا، راه رفتن روي خط مستقیم، راه  دقیقه: 10گرم کردن به مدت

 آرام و لی لی روي خط مستقیم و در انتها انجام حرکات کششی پویا. رفتن روي پنجه در جهات مختلف، دویدن
  حرکتی  –دقیقه: تمرینات مهارت هاي ادراکی  30حرکتی به مدت  –انجام تمرینات اختصاصی ادراکی

درشت، شامل: راه رفتن به جلو، عقب و پهلو، تقلید راه رفتن حیوانات، تمرینات باال و پایین پریدن، پرش جفت پا و 
حرکتی ظریف شامل: ترسیم کردن از طریق دنبال کردن،بریدن با قیچی و باز و بستن پیچ و  –مرینات ادراکی ت

 مهره.
  صورت آهسته ده دقیقه برگشت به حالت اولیه: راه رفتن آرام، انجام حرکات کششی، اجراي حرکات به

 تمرین.همراه با لمس اندام توسط مربی و پذیرایی شرکت کنندگان بعد از 
در طول جلسات متنوع و متفاوت بود، به گونه اي که اصل انجام حرکات بر مبناي  حرکتی-تمرینات ادراکی 

حرکتی شامل تعادل ایستا و پویا، ادراك فضایی و زمانی، ادراك بینایی، ادراك شنیداري و ادراك -مولفه هاي ادراکی
مان و برنامه ریزي شکل، مهارت هاي جابجایی و دستکاري، شناسایی بدن، برتري جانبی، حرکات هماهنگ و همز

).  شایان ذکر است که جهت اجراء برنامه از سالن ورزشی استاندارد و حیات مدرسه استفاده شد 23؛ 22حرکت بود (
اي طراحی شده ها به گونهها، آموزشت مثبت در آزمودنیها با هدف محوریت هیجاناو در طی دوران اجراي تمرین
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رنجش نشوند؛ بلکه بالعکس دچار شادي، شعف و احساسات مثبت نسبت به  ها در طی تمرین دچاربود که آزمودنی
 بود. ي برنامه آموزشیخود، محیط و فرآیند آموزش بشوند. لذا تنوع در تمرینات در سرلوحه

 
 حرکتی-. هشت هفته تمرینات ادراکی1جدول 

 فعالیت
 

 و ایستا تعادل
 پویا

 و فضا ادراك
 زمانی،

بینایی، 
 و  شنیداري

 شکل ادراك

 مهارتهاي
 و جابجایی

 دستکاري

 جانبی برتري
 شناسایی

 بدن،
 

 حرکات
 و هماهنگ
 و همزمان

 حرکت طرح

 هاي فعالیت
 و ترکیبی

 اي حرفه

  و اول  هفته
 دوم

 روي رفتن راه
 مستقیم خط

 عقب، و جلو به
 روي ایستادن
  پا، یک

 کردن لی لی

تعداد  شمارش
انگشتان خم 

شده از چپ به 
راست و 
 برعکس، 

 اشکال کشیدن
 و تخته روي
 آن جهات بیان

 يتوپ رو زدن
 یندر ح ینزم

 يراه رفتن رو
  یم،خط مستق

 کردن مچاله
 کاغذهاي
 روزنامه

بردن  نام
 بدن،  ياعضا

 روي جهش
 برتر پاي
 هامربع درون

نوك  رساندن
انگشتان  سبابه 

  یکدیگر،به 
  در جستجو

 ماسه و شن
 پیدا براي
 اشیا کردن
 کوچک مخفی

بستن پیچ و 
 مهره 

و مرور 
تمرینات 
 گذشته

 سوم هفته
چفت  پرش
 ها مربعدرون 

درون   حرکت
که از  ییمربع ها

 پاي جاي قبل
  وراست چپ

  است، مشخص

انجام  ینح در
پرش جفت توپ 

با دو دست به  را
  بزند،  ینزم

داشتن کاغذ  نگه
برتر  غیربا دست 

 کردن یچیو ق
 با دست برتر 

راه رفتن  تقلید
  یواناتح

 باز وبسته کردن 
 پیچ و مهره

 چهارم هفته
 يرو ایستادن

پا با چشم  یک
 بسته

 حالت به عبور
 بین از زیگزاگ

 موانع

با پشت و  ضربه
راکت به  يرو

 یستوپ تن

هشت خانه  بازي
 يبا پا یل ی(ل

 برتر و فرود 
  با هر دو پا)

زدن  حدس
ساختمان اشکال 
 با چشمان بسته

 

ساختن اشکال با 
 خمیر

 پنجم هفته
 يرفتن رو راه

 تعادل تخته

زدن  ضربه
هماهنگ با  

 توسط  یمرب
 دو قطعه چوب

جفت از  پرش
 يرو

 کوچک مانع 

اندام  لمس
و  یتوسط مرب

 حرکت دادن آن
و تکرار آن 
 توسط کودك

حلقه  پرتاب
به  یکیالست

درون منطقه 
 مشخص

 اشکال ساختن
  گچی قالب با 

 ششم هفته
 یتعادل حرکت

 فرشته

به جهات  اشاره
 توسط مختلف

 حرکت و مربی
 به آموزان دانش

 طرف همان

توپ  دریبل
 چپ به بسکتبال

 راست و

به پهلو و  گام
 توپ زدن دریبل

  بسکتبال
 برتر پاي نزدیک

حرکات  تقلید
 مربی يپا

ساختن اشکال 
 ترکیبی

 با خمیر 

 هفتم هفته
  چرخش و جهش
 پا یک روي

توپ به   پرتاب
 مناطق مختلف

 پرخش و جهش
 همراه پا یک روي

 توپ داشتن نگه با
 دست در

  عملکرد گرفتن فرا
 هاي بخش

 بدن مختلف

 به توپ زدن
 مشخصی منطقه
 دیوار از

 تمرینات مرور
 گذشته

 هشتم هفته
روي توپ  ایستادن

  غلتاندن آن و

 توپ چرخاندن
 در ظرف درون
 چرخش جهت

 مربی انگشت

 جفت پرش تمرین
  ، راست و چپ به

 پایین و باال

 با توپ داشتن نگه
 با ضربه و برتر پاي

 پا همان

 و سازي حباب
 آنها تعقیب

 کردن  رنگ
   هاي نقاشیشکل
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 یافته ها
 1/10نفر بودند. ضمن اینکه میانگین سن آنها برابر با  15افراد مربوط به گروه آزمایش و کنترل هر کدام شامل 

 کیلوگرم بود.  42/32وزن سانتیمتر و  57/132سال، قد آنها برابر با 
، میانگین و انحراف معیار سن و بهره اجتماعی و خرده مقیاسهاي رشد اجتماعی 2همچنین در جدول شماره 

 کودکان مورد مطالعه ارائه شده است.
 

. میانگین و انحراف معیار سن و بهره اجتماعی و تمامی خرده مقیاسهاي رشد اجتماعی 2 جدول
 بین پیش آزمون و پس آزمونکودکان کم توان ذهنی 

 گروه                                          
 متغیر

 کنترل آزمایش
M±SD M±SD 

 1/48±7/48 1/62±7/06 پیش آزمون اجتماعی سن
 0/37±7/631 1/68±9/56 پس آزمون

 20/60±76/19 12/02±69/41 پیش آزمون اجتماعی بهره
 19/81±77/64 11/28±94/46 پس آزمون

 0/47±13/58 0/47±13/79 پیش آزمون عمومی خودیاري
67/13 ±54/0 0/33±13/93 پس آزمون  

 0/80±10/50 1/00±10/75 پیش آزمون خوردن در خودیاري
 0/79±10/58 0/65±11/43 پس آزمون

 2/09±10/50 2/10±9/96 پیش آزمون پوشیدن در خودیاري
10/50 1/20±11/29 پس آزمون 2/14±  

1/25 پیش آزمون خودیاري 85/±0  1/92±0/95 
 0/98±2/00 1/03±1/96 پس آزمون

 2/16±9/54 1/92±9/54 پیش آزمون شغلی مسائل
 2/04±9/96 1/65±11/50 پس آزمون

 1/01±7/46 0/82±6/64 پیش آزمون جنبش و حرکت
 0/94±7/46 0/87±8/29 پس آزمون

 1/38±7/92 1/64±7/71 پیش آزمون ارتباط
 1/32±7/96 1/29±8/64 پس آزمون

 1/56±5/79 1/48±5/57 پیش آزمون بودن اجتماعی
 1/63±5/96 1/38±8/29 پس آزمون

 
) آمده است. همان طور که مالحظه 2میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در جدول (

می شود نمرات آزمودنی هاي گروه آزمایش در پس آزمون افزایش قابل مالحظه اي در مقایسه با گروه کنترل 
 نشان می دهند. 

چند متغیري، پیش فرض هاي تحلیل کوواریانس چند  پیش از انجام تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس
براي هیچ یک از متغیرها نبود که این یافته حاکی از  متغیري مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون شاپیرو ویلک

 آن است که فرض نرمال بودن برقرار است. 
باشد. نتایج آزمون باکس کواریانس ها می -یکی از پیش شرط هاي این تحلیل برابري ماتریس واریانس ها

باکس). پیش شرط دیگر این  =P<048/1  F=583/108  M ,05/0(  حاکی از برقراري این پیش شرط بود
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براي خودیاري عمومی  Leveneتحلیل برابري واریانس خطاست. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 
)05/0>P ،242/0=F) خودیاري در خوردن ،(05/0>P ،995/0=F ، ) 05/0خودیاري در پوشیدن>P ،104/0=F  ،(

)، P ،888/0=F<05/0)، حرکت جنبشی ( P ،104/0=F<05/0)، مسائل شغلی ( P ،056/0=F<05/0(  خودیاري
)، P ،204/0=F<05/0)، سن اجتماعی ( P ،040/0=F<05/0)، اجتماعی بودن ( P ،003/0=F<05/0ارتباط ( 

بنابراین استفاده از آزمون آماري ضه همگنی واریانس ها نیز رعایت شد. ) مفروP ،001/0=F<05/0بهره اجتماعی ( 
 تحلیل کوواریانس چند متغیري بالمانع می باشد.

استفاده  تیا قابلسطوح معناداري تمام آزمون ه داده شده است،نشان  3 شماره همان طور که جدولاز طرفی 
ي مورد مطالعه حداقل از دهد که در گروه ها ینشان م جینتا نیشمارد. ا یرا مجاز م رهیچند متغ انسیوار لیاز تحل
= P)،5 ،10(832/9>001/0المبداي ویلکز، = 48/0( داري وجود دارد یوابسته تفاوت معن رهايیاز متغ یکینظر 

F(. عنوان یک متغیر  همچنین جهت مقایسه دو گروه مداخله و کنترل در هر یک از مؤلفه هاي رشد اجتماعی به
جام شد که نتایج آن ها آزمون هاي اثرات بین آزمودنی ها در متن آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري ان وابسته،

 نشان داده شده است. 6در جدول 
 

 . اطالعات مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون کوواریانس مؤلفه هاي رشد اجتماعی3جدول 
اخط   F df ارزش اثر df سطح معناداري 

 0/0112 5 10 9/832 0/952 1اثر پیالیی

 0/0113 5 10 9/832 0/048 2المبداي ویلکز

 0/0111 5 10 9/832 19/665 3اثر هتلینگ

 0/0115 5 10 9/832 19/665 4بزرگترین ریشه روي

 
تغیر وابسته، آزمون جهت مقایسه دو گروه مداخله و کنترل در هر یک از مؤلفه هاي رشد اجتماعی به عنوان م

) 4ج آن ها در جدول (بین آزمودنی ها در متن آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري انجام شد که نتایهاي اثرات 
لی، حرکت و جنبش، نشان داد در بعدهاي خودیاري، خود یاري عمومی، خودیاري در خوردن، در پوشیدن، مسائل شغ

نه اي که آزمودنی هاي ر دارند؛ به گواجتماعی بودن، سن اجتماعی و بهره اجتماعی دو گروه با هم تفاوت معنی دا
مرات باالتري کسب نموده گروه مداخله نسبت به آزمودنی هاي گروه کنترل، بعد از دریافت مداخله در ابعاد مذکور ن
داخله، بین دو گروه تفاوت اند که به معناي بهبودي بیشتر است. با این وجود از جهت نمرات ارتباط بعد از دریافت م

 ).>05/0P( شاهده نشدمعنی داري م
 

 

1 .  Pillai's trace 
2 .  Wilks' lambda 
3  . Hotelling's trace 
4  . Roy's largest root 
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 هاي دو گروه در هریک از  ها جهت مقایسه عملکرد آزمودنی نتایج آزمون هاي اثرات بین آزمودنی. 4جدول 
 مؤلفه هاي رشد اجتماعی

 منبع تغییرات           
 متغیر وابسته

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

 032/0 5/665 0/306 1 0/306 گروه عمومی خودیاري
 0/001 15/887 3/575 1 3/575 گروه خوردن در خودیاري
 0/012 8/313 8/801 1 8/801 گروه پوشیدن در خودیاري

 0/008 9/439 1/204 1 1/204 گروه خودیاري
 0/036 5/397 6/586 1 6/586 گروه شغلی مسائل

 0/083 3/497 1/766 1 1/766 گروه ارتباط
 0/002 13/981 12/679 1 12/679 گروه بودن اجتماعی

 0/000 76/209 12/834 1 12/834 گروه اجتماعی سن
 0/000 84/117 1626/167 1 1626/167 گروه اجتماعی بهره

 
 بحث و نتیجه گیري

حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان -یک دوره تمرینات ادراکی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی
هاي رشد اجتماعی نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري نشان داد که تمامی زیر مقیاستوان ذهنی بود. کم

، شغلی مسائل، رهبري یا خود جهت دهی خود، پوشیدن در خودیاري، خوردن در خودیاري، عمومی خودیاري(
حرکتی بطور معناداري بهبود -ادراکیهاي  ) به جز در مورد ارتباط، در اثر تمرینبودن اجتماعی، جنبش و حرکت

هاي انجام گرفته همسو و همخوان است، اگر چه در روش و نوع هاي پژوهشیافت. نتیجه این پژوهش با یافته
هاي شمیري هاي این تحقیق با یافتههایی با هم داشته باشند، از جمله یافتهاي ممکن است تفاوتبرنامه مداخله

)، آنها نشان دادند حرکات ورزشی 1391)، غنایی  و دیگران (2011)،  جعفري (1393اران ()، آقایی نژاد و همک1393(
. در حالی که عمارتی و دیگران )27؛ 26؛ 25؛ 24( بر رشد اجتماعی و هوش کودکان پیش دبستانی موثر است

د برنامه مناسبی براي توانهاي دبستانی نسبت به فعالیت هاي معمول نمی) در پژوهش خود دریافتند که بازي1390(
) عنوان 1380). اما در نتایجی موافق با نتایج این تحقیق، حسن زاده (28هاي اجتماعی کودکان باشد (ارتقاي مهارت

نمود که شرکت در فعالیت هاي ورزشی با رشد و سازگاري اجتماعی و اعتماد به نفس ارتباط دارد که این موضوع 
. همچنین اکانر و )29( در سالمت روانی و سازگاري اجتماعی جوانان است بیانگر اهمیت ورزش و فعالیت بدنی

ساله داشتند عنوان کردند کودکانی که به آنها چگونگی  8تا  5) در مطالعه اي که بر روي کودکان 2011استگنیتی (
ذاري تمرینات . در زمینه دلیل اثرگ)30( شود از رشد کالمی مناسب تري برخوردارندبازي مناسب آموزش داده می

) این چنین بیان نمودند که بازي مجموعه حرکت 2011حرکتی بر روي رشد اجتماعی کودکان، جعفري (-ادراکی
ها و فعالیت هاي جسمی و ذهنی است که موجب شادي، لذت و ارتباط با دیگران شده و در عین اینکه وسیله 

ن دیگري از جمله پورشکوري شارمی و دیگران ). محققی26سرگرمی است جنبه آموزندگی و سازندگی نیز دارد (
) در نتایجی مشابه با تحقیق حاضر، اما در ارتباط با کودکان اتیسم، 2012گو پان ()، چین2011)؛ مک دونالد (1390(

؛ 12؛ 31شود (هاي حرکتی باعث بهبود و افزایش رشد اجتماعی کودکان میبیان داشتند که انجام یک دوره بازي
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هاي اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. آموزش کودکان از طریق بازیهاي کودکان در سال). آموزش 32
کند. یک راه براي رسیدن دوستانه، محیطی را براي یادگیري کودکان به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می

کند. همچنین ن را درگیر میبه این هدف استفاده از بازي براي مقاصد آموزشی است. بازي، ذهن و همچنین بد
توانند به عنوان یک عضو از گروه بهتر عمل کنند. در بررسی آورد تا یاد بگیرند چگونه میهایی را به وجود میفرصت

توان به تأثیر مثبت آن بر تعیین جایگاه اجتماعی کودك و کمک به برقراري اجتماعی بازي براي کودکان، می فواید
)، کاهش پرخاشگري کودکان 1380فتار مطلوب و خاموش سازي رفتار نامطلوب (خدایی خیاوي، رابطه با او، ایجاد ر

؛ 33) و مشارکت فعال دانش آموزان در کالس اشاره نمود (2005) رشد مهارتهاي اجتماعی (گلندون، 2002(اوالند، 
 ).36؛ 35؛ 34

ها و فعالیت )، افراد در گروه1388همکاران (توان گفت: بنا به عقیده افروز و هاي این پژوهش میدرتبیین یافته
هاي روانی، اجتماعی، رفتاري، و ارتباطی الزم را براي حضور در صحنه روابط فردي و اجتماعی هاي ورزشی، مهارت

توان عالوه کودکان کمشود. بهي این افراد به رفتار دیگران میکنند که به سهم خود موجب پاسخ سازندهکسب می
احساس کنند که به وجود آنها اهمیت داده شده و به آنها به طور مثبت و نامشروط، فارغ از ضعف هاي  ذهنی وقتی

 ).37کنند (هاي مخرب و ناسازگارانه خودداري میآنها توجه شده است، از رفتار
کودکان  بطور کلی نتابج این مطالعه نشان داد انجام برنامه مداخله ادراکی حرکتی باعث افزایش رشد اجتماعی

ي انفرادي انجام شد. از نتایج قابل تأمل این بود که به رغم اینکه مداخالت صورت گرفته در این پژوهش به شیوه
که ارتقاي ) بیان داشتند 1390عمارتی و دیگران (این در حالی است شد ولی رشد اجتماعی کودکان بهبود پیدا کرد. 

. الزم به )28د (ي گروهی برنامه ریزي شده و ساختارمند می باشمهارت هاي اجتماعی کودکان نیازمند فعالیت ها
ذکر است همانطور که در مطالب باال ذکر شد، در این رابطه خًال تحقیقاتی وجود دارد و تفسیر نتایج را تاحدي 

تعلیم و تربیت ریزان با توجه به تاثیر مداخالت انجام شده بر رفتار کودکان کم توان ذهنی به برنامهکند.  مشکل می
ریزي تحصیلی این کودکان مد نظر قرار شود که این برنامه ها را در برنامهوزارت  آموزش و پرورش پیشنهاد می

توان ذهنی دارند، پیشنهاد حرکتی بر رفتار کودکان کم-به رغم تأثیر مناسبی که تمرینات ادراکی دهند. عالوه بر این
هاي مختلف کودکان استثنائی و مقایسه میزان اثرگذاري آن بر روي طیفشود که این قبیل تحقیقات بر روي می

 کودکان استثنائی انجام شود. 
هاي متخصصان رشد و نتایج توان گفت که با توجه به نظریههاي این پژوهش مینهایتاً در زمینه تحلیل یافته

رسد که استفاده انسان، به نظر می تحقیقات انجام گرفته در مورد نقش حرکت و فعالیت بدنی در رشد یکپارچه
هاي ساختاري و روانسناسی انسان، بویژه در دوران کودکی و صحیح از برنامه حرکتی و ورزشی مناسب با ویژگی

). از جمله 38سازد (نوجواي ضمن تأیید سالمت جسم و روان، فرد را براي زندگی در محیط اجتماعی آماده می
ین این دو حیطه رشدي (حرکتی و اجتماعی) که در تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه دالیل اصلی وجود این ارتباط ب

). همچنان که مطالعات پزشکی نیز تصدیق 39باشد (نشان داده شده است، ساختار سیستم عصبی و عملکرد آن می
مهمی  باشند، همچنین نقشهاي عصبی که مسئول فراگیري و اکتساب مهارتهاي حرکتی میکرده اند که سیستم

 ).12کنند (در رشد زبان و رشد اجتماعی ایفا می
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