
 

  1393 زمستان –ورزشي _ رشد و يادگيري حركتي 

  529 -511 :ص   ،4شمارة ، 6دورة 
  92/  02/  18: تاريخ دريافت 

92 / 11/  05:  پذيرشتاريخ    

 
آموزان  يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتار سازشي دانشتأثير 

  پذير توان ذهني آموزش كم
  

  3، محمد كريمي2 فرامرزيساالر  ، 1* جان بابا آقايي نژاد

  چكيده
تـر از   توان ذهني قلمداد كرد، تنها داشتن بهرة هوشي پايين وان فردي را كمشناسان براي اينكه بت هاي روان براساس يافته

تحقيق در زمينة رفتارهاي . متوسط كافي نيست، بلكه اين افراد در رفتارهاي سازشي، مشكالت ملموس و مشخصي دارند
د خود را با زنـدگي اجتمـاعي   توان ذهني بتوانن سازشي براي افراد با نيازهاي ويژه سودمند است و براي اينكه كودكان كم

در اين راستا پژوهش حاضر بـا هـدف تعيـين    . هاي آنها در زمينة رفتار سازشي بهبود يابد بايست مهارت سازگار كنند مي
سـالة   پـذير نـه تـا پـانزده     توان ذهني آموزش آموزان كم تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتار سازشي دانش

صـورت تصـادفي سـاده     پذير، به توان ذهني آموزش آموز كم دانش 156بدين منظور از بين . جام گرفتشهرستان لردگان ان
پرسشـنامة رفتـار   . گمـارده شـدند  ) دختـر  7پسـر،   7(و كنترل ) دختر 7پسر،  7(نفر انتخاب و در دو گروه آزمايش  28

اي بـه   عنوان برنامة مداخله عاليت ورزشي بهسپس ف. آزمون روي دو گروه اجرا شد عنوان پيش ، به)1965(سازشي واينلند 
بـا اسـتفاده از روش آمـاري تحليـل      هـا  داده. روي گروه آزمايش اجرا شد) اي دقيقه 45(جلسه  3مدت دو ماه و هر هفته 

هـا نشـان داد كـه بـين عملكـرد دو گـروه        يافتـه ). P>05/0(وتحليل شد  تجزيه spssافزار  گيري از نرم كوواريانس با بهره
جـايي و حركتـي، خوديـاري در     هـاي اجتمـاعي شـدن، ارتبـاط، جابـه      مهـارت  ايش و كنترل در رفتار سازشي و خردهآزم

هـاي   مهارت اما در خرده. وجود داشت) P>05/0(پوشيدن، خودياري عمومي و خودياري در خوردن تفاوت معنادار آماري 
دهد اجراي يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود  مسائل شغلي و خودرهبري تفاوت معنادار مشاهده نشد كه نشان مي

تـوان در   آموزان گروه آزمايش مؤثر بوده است كه از ايـن شـيوه مـي    هاي آن در دانش مهارت سازشي در بعضي خرده  رفتار
  .توان ذهني بهره برد توانبخشي و آموزش كودكان كم

  هاي كليديواژه
  .ذهني توان كمت ورزشي، عاليف ،رفتار سازشي، انآموز پذير، دانش آموزش

  

                  

شناسی کودکان استثنایی، دانشکدۀ  . استادیار، روان2؛ ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
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  مقدمه
 جديدي نيست، بلكه در هر يا به اصطالح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و 1تواني ذهني كم

از روزي  .هاي ذهني در حد طبيعي نيستند دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود دارند كه از نظر فعاليت
كساني كه به عللي قادر نبودند خود را با اجتماع موضوع  ،كه بشر زندگي اجتماعي را شروع كرد

توان ذهني  امروزه در منابع علمي كمتر از واژة كودكان كم). 18(ند مطرح بوده است كنهماهنگ 
هاي ترين كتاب، در تازه)2012( 3و گاگيولو) 2009( 2كرك، گاالگر، كلمن و آناستيس. شوداستفاده مي

هاي با شيوع كنند و آن را جزو گروهاستفاده مي 4هاي رشدي و هوشيخود از واژة كودكان دچار ناتواني
  ).33، 31( كنند درصد گزارش مي 3تا  1بندي كرده و براساس آمارهاي جهاني ميزان آن را و فراواني باال طبقه

تواني ذهني عدم  كند كم ، در دهمين تعريف خود بيان مي)2002( 5توان ذهني انجمن آمريكايي كم
هاي عملي، اجتماعي و فكري است و  ت يا ناتواني در عملكرد ذهني، رفتارهاي سازشي و مهارتصالحي

  ). 25(سالگي است  اين ناتواني قبل از هجده
اين افراد . است 6توان ذهني، محدوديت و اختالل در رفتارهاي سازشي يكي از مشكالت كودكان كم

رفتار سازشي به ). 20(س و مشخصي دچارند هاي ملمو در رفتارهاي سازشي به مشكالت و محدوديت
كنند و تا چه  اي اثربخش مقابله مي گونه اين معناست كه افراد تا چه اندازه با انتظارات عمومي زندگي به

فرهنگي و  –اندازه به معيارهاي استقالل شخصي كه به مقتضاي گروه سني خاص، زمينة اجتماعي 
  . يابند ود دست مير محيط اجتماعي خاص از آنان انتظار مي

هاي شخصيت،  كاركرد سازشي تحت تأثير عوامل گوناگوني مانند تحصيالت، انگيزش، ويژگي
تواني  هاي جسماني كه ممكن است با كم هاي رواني و بيماري اختاللهاي اجتماعي و شغلي و  فرصت

رهاي سازشي را در قالب ها و رفتا ، مهارت)2008(7اكلند و هريسون). 4(گيرد  ذهني همراه باشد، قرار مي
، مهارت سالمت و امنيت و 10، خودفرماني9هاي ارتباط شامل مهارت: 8فكري) الف: بندي كردند زير طبقه

                                                           
1. Mental Retardation  
2. Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow  
3. Gargiulo 
4. Children with Intellectual and Developmental Disabilities 
5. American Association of Mental Retardation  
6. Adaptive Behavior 
7. Oakland & Harrison.  
8. Conceptual  
9. Commuication  
10. Self-Direction  
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شامل : اجتماعي) هاي اجتماعي و تفريحي؛ ج شامل مهارت: 2عملي) ب ؛1عملكردهاي آكادميك
هاي   سالمت و امنيت و مهارت هاي مراقبت از خود، زندگي مدرسه و خانه، استفاده از اجتماع، مهارت
 هاي اجتماعي آموزان نيازمند برنامة آموزشي ويژه كه در زمينة مهارت كودكان و دانش). 36(كاري 

دهند، دچار مشكالت  مدت و درازمدت نتايج منفي ناشي از آن را بروز مي كمبودهايي دارند، در كوتاه
كنند، كمتر در  مي وجه را از همساالنشان دريافتشديدتر در نوجواني و بزرگسالي خواهند شد، كمترين ت

هاي اجتماعي برخوردار  كشند، از كفايت كنند و بيشتر دست از كار مي هاي مدرسه شركت مي فعاليت
عنوان  معموالً بيشتر به شوند و در نهايت در مقايسه با هوشبهر كه نيستند، از سوي همساالن طرد مي

مال بهبود مشكالت سازشي به كمك اقدامات ترميمي بيشتر است ماند، احت يك ويژگي ثابت باقي مي
)35،30،10 .(  

، اين كودكان بيشتر از كودكان عادي از تعامل با )2009( 3همچنين بنا به نظر كامار، سينگ و اختر
دهند  كنند، تعامل آنها همراه با پرخاشگري است و رفتارهاي نامناسب نشان مي با دوستان پرهيز مي

)34.(  
؛ 2004اسميت، (توان ذهني  ان كودكان استثنايي ضمن تأكيد بر اهميت زندگي كودك كممتخصص

هاي  ريزي هاي برنامه اند كه يكي از ضرورت بر اين عقيده) 2007؛ پرت و گريدانس، 2007تريسي، 
). 42، 40، 37(دادن ارتقاي رشد اجتماعي و سازگاري اين كودكان است   درماني، مدنظر قرار –آموزشي 

تواني ذهني، امكان باال بردن رشد اجتماعي و  اند كه با توجه به وجود كم تخصصان اغلب بر اين عقيدهم
، امروزه ديگر چنين استداللي مورد )1995( 4آرنولد  به عقيدة). 15( سازگاري اين كودكان وجود ندارد 

ربخش بر رشد اجتماعي خوبي بيانگر تأثيرات مثبت و ثم پذيرش نيست، زيرا تحقيقات دو دهة اخير به
  ).26(اين گروه از كودكان است 

هاي سازشي و زندگي از  ، نشان داد كه توجه به مهارت)2007(  5مطالعات استر، راس و كاوايلو
سبب  در دوران كودكي و نوجواني به). 41(آموزان ناتوان است  نيازهاي ساختاري و ضروري براي دانش

يابد، سازگاري اجتماعي اهميت زيادي  وابستگي به والدين كاهش مي اينكه ارتباط با همساالن افزايش و

                                                           
1. Functional Academics  
2. Practical 
3. Kumar, Singh &  Akhtar  
4. Arnold  
5. Steere, Rose & Cavaiuolo  
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تواند نتايج منفي در  دليل يك بيماري مزمن مي دارد، بنابراين احساس متفاوت بودن از ساير افراد به
  ).24(نحوة عملكرد و سازگاري اجتماعي كودكان و نوجوانان ايجاد كند 

نژادي روي معيارهاي  –هاي فرهنگي  به نقش تفاوت، مربوط )2002( 1تحقيقات داناوان و كراس
آموزان  رفتار سازشي كه از اهميت زيادي برخوردارند، موجب ايجاد نگراني در مورد جايگاه اقليت دانش

اما مطالعات ريسكلي، ). 27(تواني ذهني شده است  ويژه در بخش كم هاي آموزشي خاص، به در برنامه
توان ذهني  د سن ارتباط زيادي با رفتارهاي سازشي در كودكان كم، نشان دا)2002( 2ميرز و هارتل

  ).38(دهند  دارد، ولي جنس، نژاد، قوميت و جايگاه اقتصادي و اجتماعي سهم كمتري را به خود اختصاص مي
ويژه  در واقع يكي از وظايف مهم نظام آموزشي هر كشوري، آماده كردن تمامي افراد جامعه به

منظور مقابله با شرايط تغيير زندگي  فردا و ايجاد و تقويت توانايي حل مسئله به كودكان، براي جامعة
 اجتماعي و پذيرش سازگاري ذهني، توان كم كودكان پرورش و آموزش در اصلي هدف). 19(است 

منظور تكامل بخشيدن به رفتارهاي  هاي ورزشي و حركتي به فعاليت ).1(است  اجتماعي يها مسئوليت
تر و سازگارتر  آموزان و در نهايت كمك به آنها در ساخت يك شخصيت كامل اعي دانشفردي و اجتم

بنابراين تربيت بدني كه در بدو پيدايش، به تكامل و توسعة ). 21(براي ورود به صحنة اجتماع است 
ي ارتباط حاضر اهدافي مانند رشد اجتماعي را كه با تعليم و تربيت عمومكرد، در آغاز قرن  ارگانيكي توجه مي

  ).13(دارد نيز به قلمرو خود اضافه كرد 
هاي  كنند و اوقات فراغت خود را بيشتر با انجام فعاليت شناسان معتقدند افرادي كه ورزش مي روان
تواند فرصت مناسبي را براي ابراز  هاي ورزشي مي گذرانند، از رشد عاطفي برخوردارند، فعاليت بدني مي

  ). 17(هاي فردي فراهم آورد   حس خودباوري، اعتماد به نفس و كسب شايستگي شادي، عدم پرخاشگري، ايجاد
گيري  اي از روابط اجتماعي پيچيده و متقابل قرار دارد و شكل انسان از بدو تولد درون شبكه

هاي گروهي  رو با گروه بودن، در فعاليت ازاين. شخصيت او بر اثر همين ارتباطات متقابل اجتماعي است
هاي زندگي اجتماعي حياتي  ناپذير است و از طرف ديگر، براي كسب مهارت ي انسان اجتناببودن برا

هاي اجتماعي و  هاي گروهي براي آموزش مهارت تواند با فراهم آوردن فرصت مدرسه مي). 11(است 
نند توا آنها مي. آموزان كمك كند ها و رشد اجتماعي دانش ها، هنجارها، صالحيت ارتباطي، به رشد ارزش

هاي  هاي ورزشي متناسب، انواع متنوعي از زمينه هايي چون طراحي و اجراي انواع فعاليت با كمك برنامه

                                                           
1. Donovan & Cross 
2. Reschly,Myers & Hartl 
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، به نقل از اميرتاش، 1998( 1ويز، تيموتي و جورجل ).3(آموزان فراهم آورند  رشد اجتماعي را براي دانش
همي در اجتماعي كردن و عنوان عامل م هاي گروهي ورزشي را، به در پژوهشي نقش فعاليت) 1385

، )1998( 2گاريتا، آن، اولداسون ويليام و كرسارو). 3(آموزان مؤثر دانستند  بهبود رفتارهاي سازشي دانش
هاي گروهي در مدارس عادي ايتاليا و  آموزان و شركت ايشان در ورزش هاي دانش به بررسي فعاليت

اي از  هاي گروهي، بخش عمده ر طول ورزشآموزان عادي د سوئد پرداختند و نتيجه گرفتند كه دانش
   ).32(كار بردند  هاي اجتماعي و ارتباطي را ياد گرفتند و آنها را در زندگي به مهارت

هاي پژوهشي خود اشاره كرد كه ورزش و  ، براساس يافته)1385، به نقل از اميرتاش، 1980(سينگر 
بر اين همدلي، همكاري و توانايي در  عالوه. اشتآموزان را به تفكر واد هاي جسماني گروهي، دانش فعاليت
در مطالعاتي در خصوص . كند هاي ارتباطي پيشرفت مي شود و مهارت هاي گروهي تقويت مي ورزش

كننده به اين  هاي مدرسه با گروه غير شركت كننده در فعاليت آموزان شركت مقايسة رشد اجتماعي دانش
هاي اجتماعي از جمله  روهي موجب افزايش مهارتهاي ورزشي و گ نتيجه رسيدند كه فعاليت

گيري و رشد اجتماعي در  فردي، تصميم هاي حل مسئله، بهبود روابط بين پذيري، رشد مهارت مسئوليت
  ). 3(آموزان شدند  دانش

، طبق پژوهش خود اظهار كردند كه والدين و معلمان نقش بسزايي در )1997( 3درتون و شري
ي دارند كه نوجوانان بتوانند، ضمن داشتن روابط دوستانه و مثبت با ديگران ها و شرايط ايجاد فرصت

هاي ورزشي و گروهي عامل مهمي در  در اين پژوهش مدرسه و فعاليت. زندگي سالمي داشته باشند
  ).28(آموزان ذكر شده است  اجتماعي كردن دانش

رزشي ريتميك بر تعامالت ، در تحقيقي تأثير حركات و)1389(آبادي و سعادت  هاشم  قنبري  
خواف را مؤثر دانستند  –سالة مقطع ابتدايي شهر سنگان  توان ذهني هفت تا ده اجتماعي كودكان كم

 و جسماني و ورزشي بر رشد اجتماعي تمرينات در تحقيقي نقش ،)1387(شهسواري  و باقري). 14(
 مقدم و تفضلي رافعي، متقي ).5( ذهني را مؤثر دانستند توان كم كودكان حركتي – عملكردهاي ادراكي

 هاي مهارت رشد بر مثبتي اثر موزون هاي ورزشي ها و فعاليت حركت كه گزارش كردند نيز ،)1381(

  ).7(گذارد  مي ذهني توان كودكان كم اجتماعي سازگاري و حركتي – ادراكي

                                                           
1. Lewis, Timothy & George  
2. Garita, Ann, Evaldsson, William & Corsaro 

3. Dreton & Sheri 
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دهند كه از  ميدرصد افراد يك جامعه را كودكان استثنايي تشكيل  06/13ها حدود  بنابر پژوهش
از طرفي ). 10(پذير با رفتارهاي سازشي پايين هستند  توان ذهني آموزش درصد كم 2تا  1اين مقدار 

توان دهني  هاي سازشي و زندگي، از نيازهاي ساختاري و ضروري براي كودكان كم ديگر توجه به مهارت
ويژه كه در زمينة رفتارهاي سازشي آموزان نيازمند برنامة آموزشي  و ناتوان است، زيرا كودكان و دانش

دهند، در نوجواني و  مدت و درازمدت نتايج منفي ناشي از آن را بروز مي كمبودهايي دارند، در كوتاه
كنند، كمتر  مي بزرگسالي دچار مشكالت شديدتر خواهند شد، كمترين توجه را از همساالنشان دريافت

بنابراين با توجه به اينكه ). 35(كشند  ت از كار ميكنند و بيشتر دس هاي مدرسه شركت مي در فعاليت
هاي سازشي  توان ذهني كمك به بهبود رفتار هاي عمدة آموزش و پرورش كودكان كم يكي از هدف

ترين سؤال پژوهش اين بود كه آيا يك دوره  ضرورت اجراي چنين پژوهشي احساس شد و مهمآنهاست، 
ساله  پذير نه تا پانزده توان ذهني آموزش زشي كودكان كمفعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتارهاي سا

  تأثير دارد؟ 
  

  روش تحقيق
آزمون با گرو كنترل و  پس –آزمون  شناسي، پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيش از نظر روش

  ).9(ها از لحاظ اعتبار دروني است    انتساب تصادفي است كه يكي از بهترين طرح
  

  گيري ش نمونهجامعه، نمونه و رو
پذير با سن  توان ذهني آموزش كم) دختر 76و  پسر 80(آموزان  جامعة آماري پژوهش را همة دانش

تقويمي نه تا پانزده سال مشغول به تحصيل در شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختياري 
و با توجه به طرح  در اين پژوهش ابتدا با نظر استادان. دهند تشكيل مي 91-90در سال تحصيلي

تعيين شد، سپس به روش تصادفي ساده از ) نفر 14در هر گروه (نفر  28پژوهشي حجم نمونة آماري 
انتخاب، ) دختر 14پسر و  14(نفر  28پذير شهرستان لردگان،  توان ذهني آموزش آموزان كم بين دانش

گمارده شدند، ) دختر 7و  پسر 7(و كنترل ) دختر 7پسر و  7(سپس به تصادف در دو گروه آزمايش 
در اين پژوهش كفايت حجم نمونه را تأييد كرده /. 99، توان آماري 3ضمن اينكه براساس نتايج جدول 

وقتي توان . است، يكي از عوامل مهمي كه در تعيين كفايت حجم نمونه تأثير دارد توان آماري است
  ).9، 8(فايت حجم نمونه دارد باشد، اين امر نشان از ك/. 88آماري در پژوهشي باالتر از 
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  گيري ابزار اندازه
. استفاده شد 1توان ذهني از مقياس رفتار سازشي واينلند براي ارزيابي رفتار سازشي كودكان كم 

آيد كه  دست مي هاي اين مقياس توسط والدين كودك، خواهر و برادر يا يكي از مطلعين كودك به نمره
هي بيشتر والدين از كودك خود در زمينة رفتارهاي سازشي، از فرم دليل شناخت و آگا در اين تحقيق به

 3توسط دال 1965، معتقد است اين مقياس اولين بار در سال )2004( 2ون. استفاده شد) مادر(والدين 
مقياس رفتار سازشي ). 43(و همكاران در آن تجديد نظر كردند  4اسپارو 1984منتشر شد و در سال 

هاي تحولي است كه با ميزان توانايي فرد در برآوردن نيازهاي عملي خود و قبول  سواينلند يكي از مقيا
گيرد و تا  وپنج سالگي را دربرمي مسئوليت سروكار دارد و اين مقياس گسترة سني تولد تا باالتر از بيست

با . هستند سالگي به بعد سؤاالت مشترك هاي مجزا دارد، اما از دوازده سالگي براي هر سال، سؤال دوازده
ماندة ذهني به  هاي عقب ويژه در گروه تر و به اين حال معلوم شده است كه كارامدي آن در سنين پايين

 ).10(رسد  حداكثر مي

در هر ماده . اند ساله تقسيم شده هاي يك است كه به گروه) سؤال(ماده  117اين مقياس داراي  
بلكه از راه مصاحبه با والدين يا مطلعين كودك هاي آزمون  اطالعات مورد نياز نه از طريق موقعيت

اساس مقياس بر اين امر استوار است كه فرد در زندگي روزمره توانايي چه كارهايي را . آيد دست مي به
 5توان به هشت طبقه تقسيم كرد كه در اين تحقيق شامل خودياري عمومي هاي مقياس را مي ماده. دارد

)SHG(6، خودياري در خوردن )SHE(7، خودياري در پوشيدن )SHD(يا خودرهبري  8، خودفرماني
)SD(9، اشتغال )O(10، ارتباط )C(11جايي ، جابه )L(12، اجتماعي شدن )S (در اين تحقيق با . است

ماده از مجموع  89سالگي مدنظر بود،  ماندة ذهني تا پانزده توجه به اينكه گسترة سني كودكان عقب
، به نقل از جليلوند و غباري بناب، 1371(آناستازي و براهني . مادة اين مقياس سنجيده شد 117

                                                           
1. Vinland adaptive behavior scales 

2. Veen 
3. Doll 
4. Sparrow  
5. Self Help General 
6. Self Help Eat 
7. Self Help Dress 
8. Self Direction 
9. Occupation 
10. Communication 
11. Locomotion 

12 . Sociality 
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گزارش كردند و معتقدند كه روايي و پايايي آن در /. 73و پايايي آن را /. 81روايي اين مقياس را ) 1383
فرامرزي و ). 6(توان ذهني از قوت بيشتري برخوردار است  هاي كم ويژه در گروه تر و به سنين پايين

/. 93هاي اين آزمون را با روش آلفاي كرونباخ،  مقياس ، در پژوهشي، پايايي خرده)1387(همكاران 
  ).12(گزارش كردند 

  
  آوري اطالعات  شيوة اجرا و نحوة جمع

) نفر 14(و كنترل ) نفر 14(صورت تصادفي به دو گروه آزمايش  منظور اجراي آزمايش گروه نمونه به به
آزمون در مورد هر دو گروه توسط والدين  عنوان پيش شي واينلند بهساز  پرسشنامة رفتار. تقسيم شدند

فعاليت منظم ورزشي مبتني (اي  سپس برنامة مداخله. پذير اجرا شد توان ذهني آموزش آموزان كم دانش
). 29(، روي گروه آزمايش به مدت دو ماه و هر هفته سه روز انجام گرفت )2010، 1بر برنامة داون و فيت

اي بود كه گروه  گونه اي و شيوة عمل به دقيقه 45و فعاليت ورزشي روزانه يك جلسة  زمان تمرين). 29(
هاي ورزشي  آزمايش از طريق مشاهدة حركات و به كمك مربي ورزش به اجراي حركات و فعاليت

ريزي برنامة تمريني در هر جلسه هدف نهايي برنامة ورزشي اين بود، ضمن لذت  در طرح. پرداختند
-آموزان در هر سه قلمرو يادگيري شناختي، اجتماعي و رواني  بيات فعاليت، كارايي دانشبردن از تجر

توان ذهني  افزون بر آن تمرينات در محيطي مناسب و باز و به شكلي كه كودك كم. حركتي بهبود يابد
متوسط هاي بعضاً گروهي و انفرادي و به شكل هوازي با شدت  بتواند از عهدة آن برآيد در قالب تمرين

هاي ورزشي ضمن رعايت و حفظ فشار برنامه در بعضي  براي تنوع در فعاليت. صورت گرفت) درصد 50(
در طول اين مدت گروه كنترل . جلسات از برخي وسايل مثل توپ، طناب و حلقة هوالهوپ استفاده شد

عنوان  زشي واينلند بهسا در پايان دوره پرسشنامة رفتار . هيچ برنامه و فعاليت ورزشي را دريافت نكردند
  .آزمون مجدداً روي دو گروه اجرا شد پس

 )اي دقيقه 45(محتواي برنامة ورزشي در يك جلسه . 1جدول 
  نحوة اجرا زمان نوع فعاليت

  تعويض و پوشيدن لباس و كفش متحدالشكل دقيقه5 تعويض لباس و كفش

  دقيقه5  آهسته دويدن و رفتن راه
 هاي حالت در.روند مي راه ورزش معلمسرشتپدقيقه5مدتها بهآزمودني
 خود هاي دست و دوند جلو مي و عقب به و ،)راست و چپ به( به پهلو زيگزاگ،

 هاي اجراي فعاليت براي الزم آمادگي تا دهند مي جهات مختلف حركت در را
 .شود فراهم بعدي

                                                           
1. Dunn & Fait 
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 )اي دقيقه 45(محتواي برنامة ورزشي در يك جلسه . 1جدول ادامة 
  نحوة اجرا زمان فعاليت نوع

  دقيقه5  جهيدن
متر كه از قبل آماده شده است، قرار  سانتي5ها پشت خطي به پهنايآزمودني

اين حركت . پرند پا به سمت جلو مي صورت جفت گيرند و با هر سوت مربي به مي
  .گيرد مرتبه صورت مي 10صورت هماهنگ و  به

گيري و پرتاب  هدف
  دقيقه5  كردن

متر روي آن  سانتي 28اي به قطر متري از ديواري كه دايره3ر فاصلةآزمودني د
نسبتاً ) توپ گوي راني(عدد توپ تنيس  10گرفت و  كشيده شده بود قرار مي

  .كرد ها پرتاب مي  سنگين را كه داخل يك سبد در اختيار داشت، به سمت دايره

  دقيقه5  تعادل ايستا

ثانيه  5س روي پاي چپ به مدت ها ابتدا روي پاي راست و سپآزمودني
آيد، بدن به  صورت كشيده به سمت عقب مي در حين حركت،پا به. ايستند مي

 10بايست  هر آزمودني مي. شوند ها به طرفين باز مي شود، و دست جلو خم مي
  . حركت را با سوت مربي انجام دهد  مرتبه

  دقيقه5  چابكي در دويدن

ازي به فاصلة يك متر از يكديگر مشخص متر به دو خط مو40مسيري به طول
عدد مخروط  19صورت رفت و برگشت با استفاده از  مسير به. شود مي

ها خواسته  از آزمودني. شود متر از يكديگر مشخص مي 2رنگ به فاصلة  نارنجي
صورت رفت و برگشت انجام دهند و  شودكه يكي يكي با سوت و يك مرتبه به مي

  . شود بر دقت و سرعت تأكيد مي

  دقيقه5  شوت كردن

خواهيم كه  كنيم، از هر گروه مي نفري تقسيم مي7آموزان را به دو گروهدانش
عدد توپ هندبال داده  5آموز  سپس به هر دانش. پشت سر هم قرار بگيرند

متر با پا  1×2اي به ابعاد  متر به سمت دروازه 6اي به فاصلة  شود تا از نقطه مي
ها را با دقت وارد دروازه  شود سعي كند توپ استه مياز كودك خو. شوت بزند

  .كند

  
كشيدگي عضالت 

  كمر و ران
  دقيقه5

. كشد نشيند و پاهاي خود را كامالً مي كودك كف زمين روي تشك ورزشي مي
كه  طوري كند، به درجه از هم باز مي 30سپس پاهاي خود را به اندازة زاوية 

ها را در امتداد  ابتدا دست. ز هم قرار گيرندمتر ا سانتي 30پاشنة پاها به فاصلة 
ها صاف باشند، سپس بدون خم  كه آرنج كشد، طوري تنه به سمت باال مي نيم

شود و نوك انگشتان پاي راست را با دو دست  كردن زانوها به طرف جلو خم مي
 10آزمودني اين حركت را . گيرد گيرد و بعد نوك انگشتان پاي چپ را مي مي

  .دهد ام ميمرتبه انج

استراحت و تمدد 
  دقيقه5  اعصاب

ها را به  كشد و دست صورت طاقباز دراز ميآزمودني روي تشك ورزشي به
كشد و خود را به حالت استراحت در  كند و نفس عميق مي طرفين باز مي

  . آورد مي
  

  ها  وتحليل داده روش تجزيه
در سطح آمار توصيفي از . ي استفاده شدها از آمار توصيفي و استنباط وتحليل داده براي تجزيه 

فرض نرمال بودن توزيع  ها، ميانگين و انحراف معيار و براي بررسي پيش هاي فراواني، جدول شاخص
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ضمن . ها از آزمون لوين استفاده شد ويلك و براي بررسي همگني واريانس -ها از آزمون شاپيرو  نمره
هاي پياليي، ريشة ري و المبداي  حاظ شد و آزمونفرض آماري كوواريانس چندمتغيره ل اينكه پيش

هاي  ها و داده در سطح آمار استنباطي با توجه به طرح تحقيق و نوع فرضيه. ويلكز بررسي شدند
براي  1متغيره از روش تحليل كوواريانس تك) SPSS17(افزار آماري  آمده، با استفاده از نرم دست به

براي بررسي تفاوت عملكرد گروه آزمايش و 2انس چندمتغيرهبررسي فرضية اصلي و از تحليل كوواري
آزمون  استفاده شد و پيش) P>/05(هاي رفتار سازشي در سطح معناداري  مقياس كنترل در خرده

 آزمون پس بر آزمون پيش اثر كوواريانس تحليل از استفاده. عنوان متغير تحت كنترل در نظر گرفته شد به

  ).22(دهد  مي افزايش را دروني اعتبار و كند را كنترل مي

  
  هاي تحقيق  نتايج و يافته

پسر و (آموزان  در اين تحقيق تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتارهاي سازشي دانش
 و آزمايش گروه دو توصيفي يها شاخص. پذير نه تا پانزده سال بررسي شد توان ذهني آموزش كم) دختر
  .آورده شده است 2در جدول  زشي واينلندمقياس رفتار سا در كنترل

  
  آزمون آزمون و پس هاي آزمايش و كنترل در پيش هاي آماري نمرة رفتار سازشي گروه شاخص. 2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  نوع آزمون  تعداد  گروه

  112/12  142/48 آزمونپيش  14  آزمايش
  198/11  035/57 آزمونپس

  269/7  643/47 آزمونپيش  14  كنترل
  900/7  928/47 آزمونپس

  
آزمون  هاي آزمايش و كنترل در پيش دهد، ميانگين گروه طوركه نتايج توصيفي نشان مي همان

. آزمون تفاوت زيادي بين دو گروه آزمايش و كنترل مشاهده شد تفاوت زيادي با هم نداشتند، اما در پس
 در گروه اين استاندارد انحراف بين آزمون پس در آزمايش گروه ميانگين وجود افزايش با ديگر، طرف از

                                                           
1. Ancova 
2. Mancova 
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 آزمون پس در ها نمره افزايش دهد مي نشان كه شود، نمي مشاهده تفاوت زيادي آزمون پس و آزمون پيش

  .بوده است ها آزمودني تمام شامل گروه اين
 اثر ترلو كن آزمون پس در كنترل و آزمايش گروه دو بين شده مشاهده تفاوت معناداري آزمون براي

 3جدول  در كوواريانس تحليل به مربوط نتايج .شد استفاده كوواريانس تحليل از آزمون پيش هاي نمره
  .شده است گزارش

  
، در خصوص تأثير برنامة ورزشي بر رفتار سازشي با توجه )Ancova(نتايج تحليل كوواريانس . 3جدول

  و جنسيت) جه به انتساب آنها در گروههاي آزمايش و كنترل با تو عملكرد گروه(به عضويت گروهي 
منابع 
  تغيير

مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  نسبت
F 

  سطح
  معناداري

مجذور 
  اتا

توان 
  آزمون

  /.99  982/0  001/0  721/1260 164/2109 1 164/2109  آزمون پيش
  /.99  932/0  * 001/0 867/313 094/525 1 094/525  گروه

  052/0  001/0  897/0 017/0 029/0 1 029/0  جنسيت
گروه و 
  394/0  119/0  091/0  117/3  214/5  1  214/5  جنس

        673/1 23 479/38  خطا
            28  750/80144  كل

*05/0< P   
، )كمكي(پراش  عنوان متغير هم آزمون به هاي پيش ، با در نظر گرفتن نمره3با توجه به نتايج جدول 

دهد، تفاوت بين عملكرد رفتار سازشي  ها نشان مي آزمودني بين) 867/313F= ،001/0 =P(مقدار 
 P >05/0پذير در دو گروه آزمايش و كنترل در سطح  آموزش) پسر و دختر(توان ذهني كودكان كم

معنادار بوده است كه نشان از اثربخشي يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتار سازشي گروه 
قيق مبني بر تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتار بنابراين فرضية تح. آزمايش دارد

دهد،  نشان مي 3طوركه نتايج جدول  همان. پذير تأييد شد توان ذهني آموزش سازشي كودكان كم
ها معنادار  هاي رفتار سازشي گروه در نمره) 017/0F= ،897/0 =P(توان گفت تأثير متغير جنسيت  مي

هاي  تفاوت معناداري در نمره)  117/3F= ،091/0 =P(ل گروه و جنسيت نبوده و همچنين اثر تعام
  .ها به وجود نياورده است رفتار سازشي گروه
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پذير، در دو گروه آزمايش و  توان ذهني آموزش براي بررسي تفاوت موجود بين عملكرد كودكان كم
جايي و حركتي،  ، جابهاجتماعي شدن، خودرهبري، ارتباط(هاي رفتار سازشي  مقياس كنترل در خرده

فرض آماري  پيش) خودياري در پوشيدن، خودياري عمومي، مسائل شغلي و خودياري در خوردن
معنادار  P >05/0، محاسبه شد و مشخص شد تفاوت بين عملكرد دو گروه در سطح 1المبداي ويلكز

  . بوده است
رفتار سازشي در اين  هاي مقياس شده در خصوص خرده هاي فرعي مطرح منظور بررسي فرضيه به

نشان داده شده  4استفاده شد كه نتايج آن در جدول ) مانكوا(پژوهش، از تحليل كوواريانس چندمتغيره 
  . است

هاي آزمايش و  هاي گروه در مورد نمره) Mancova(نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره . 4جدول
  هاي رفتار سازشي مقياس در خرده) پسران و دختران(كنترل 

نابع م
مجموع   متغيرهاي وابسته  تغيير

  مجذورات
درجة 
  آزادي

ميانگين 
سطح   Fنسبت   مجذورات

  معناداري
ضريب 

  تاا
توان 
  آزمون

هم
ير 

متغ
 

ش 
پرا

)
كي

كم
(  

593/271593/27944/138001/0 مسائل شغلي  885/0  99./  
848/101848/10445/37001/0 اجتماعي شدن  675/0  99./  
420/21420/2236/9007/0 خودرهبري  339/0  820/0  
420/61420/6778/14001/0 ارتباط  451/0  953/0  

064/111064/11002/38001/0 جايي و حركتيجابه  679/0  99./  
736/61736/6809/19001/0 خودياري در پوشيدن  524/0  988/0  
469/231469/23282/153001/0 خودياري عمومي  895/0  99./  
315/311315/31693/339001/0 خودياري در خوردن  950/0  99./  

روه
گ

  

516/01516/0599/2124/0 مسائل شغلي  126/0  333/0  
087/91087/9364/31001/0 اجتماعي شدن  635/0  99./  
084/11084/1138/4057/0 خودرهبري  187/0  486/0  
611/211611/21744/49001/0 ارتباط  734/0  99./  

جايي و حركتيجابه  456/21456/2437/8001/0  319/0  784/0  
  922/0  415/0  002/0  783/12 349/4 1 349/4 خودياري در پوشيدن
  /.99  77/0  001/0  242/60 227/9 1 227/9 خودياري عمومي
556/01556/0026/6024/0 خودياري در خوردن  251/0  642/0  

 
عنوان متغيرهاي  آزمون به هاي پيش دهد با در نظر گرفتن نمره نشان مي 4ول همچنان كه نتايج جد

، در P >05/0پذير در سطح  توان ذهني آموزش آموزان كم تفاوت بين عملكرد دانش) كمكي(پراش  هم
                                                           

1.Wilks  Lambada 
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جايي  ، جابهP= 001/0و  F=744/49، ارتباط با P= 001/0و  F=364/31مقياس اجتماعي شدن با  خرده
، خودياري در پوشيدن P= 001/0و  F=227/9، خودياري عمومي با P= 001/0و  F=437/8و حركتي با 

دار بوده است كه نشان  معنا P=024/0و  F=026/6و خودياري در خوردن با  P= 002/0و  F=349/9با 
ر ها د مقياس سازشي، در اين خرده  بر بهبود رفتار) فعاليت منظم ورزشي(اي  از اثربخشي برنامة مداخله

رهبري با  و خود P=124/0و  F=599/2هاي مسائل شغلي با  مقياس اما در خرده. گروه آزمايش دارد
138/4=F  057/0و =P فعاليت منظم (اي  دار نبوده است كه نشان از عدم اثربخشي برنامة مداخله معنا

  .ها در گروه آزمايش دارد مقياس سازشي، در اين خرده بر بهبود رفتار ) ورزشي
  

  گيري و نتيجه بحث
آموزان  اين پژوهش با هدف تعيين تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتار سازشي دانش

اثر فعاليت . پذير نه تا پانزده سال شهرستان لردگان انجام گرفت ماندة ذهني آموزش عقب) پسر و دختر(
نتايج . ن متغير وابسته بررسي شدعنوا عنوان متغير مستقل بر بهبود رفتار سازشي به منظم ورزشي به

يك دوره فعاليت منظم (اي  هاي گروه آزمايش تحت تأثير برنامة مداخله نشان داد، رفتار سازشي آزمودني
هايي همچون ارتباط، اجتماعي شدن،  مقياس بهبود يافته است و اين بهبودي در خرده) ورزشي

دار بوده است،  و خودياري در خوردن معنا مي جايي و حركتي، خودياري در پوشيدن، خودياري عمو جابه
همچنين نتايج اين پژوهش . هاي مسائل شغلي و خودرهبري معنادار نبوده است مهارت ولي در خرده

  . هاي سازشي معنادار نبوده است نشان داد كه تأثير جنسيت در بهبود رفتار
مخوان است، اگرچه در روش و گرفته همسو و ه هاي انجام هاي پژوهش نتيجة اين پژوهش با يافته

هاي اين تحقيق با  هايي با هم داشته باشند، از جمله يافته اي ممكن است تفاوت نوع برنامة مداخله
، لويز، تيموتي و همكاران )1980(، سنگر )1998(، گاريتا، آن و اولدسون )1366(آبادي  هاي شفيع يافته

، )1381(، رافعي و همكاران )1997(تون وشري ، در)1385، به نقل از اميرتاش و همكاران، 1998(
  ).39،32،28،14،11،7،5،3(همخوان است ) 1389(آبادي و سعادت  ، قنبري هاشم)1387(باقري و شهسواري 

 در ، افراد)1388(توان گفت بنا به عقيدة افروز و همكاران  هاي اين پژوهش مي  در تبيين يافته

در  حضور براي را الزم ارتباطي و رفتاري اجتماعي، رواني، يها ورزشي مهارت هاي و فعاليت ها گروه
 رفتار به افراد اين سازندة پاسخ موجب خود سهم به كه كنند مي كسب اجتماعي و فردي روابط صحنة

 و شده اهميت داده آنها وجود به كه كنند احساس وقتي توان ذهني كم كودكان عالوه به .شود ديگران مي
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و  مخرب رفتارهاي از است، شده توجه آنها يها ضعف از فارغ نامشروط، و مثبت طور به آنها به
   .)2(كنند  مي خودداري ناسازگارانه

 ياد را ييها فعاليت و ها مهارت هاي ورزشي و گروهي متخصصان معتقدند كودكان در تمرين

 شامل ها ويژگي اين .كنند كسب را العاده ارزشمندي فوق يها ويژگي كند مي كمك هاآن به كه گيرند مي

 و فكري تعادل ،)داري خويشتن(فردي  ، انضباط)شخصيت ضعف و كمرويي مقابل نقطة(خودآگاهي 
 (پاس  پتيت و تحقيقات آلبرت). 9 (ديگران است  و خود به احترام و خوداتكايي و استقالل روحي،
 و ورزش داد شانن »ورزشكار آموزان زندگي براي دانش يها مهارت رشد برنامة «عنوان با)  2004
ارتباطي و اجتماعي در كودكان و  يها مهارت خودكارامدي، افزايش احساس موجب بدني يها فعاليت

آورد  توان ذهني فرصتي فراهم مي صورت گروهي براي افراد كم فعاليت ورزشي به). 23(شود  نوجوانان مي
داري و مشاركت  ات، خويشتنهاي اجتماعي همچون رعايت نوبت كار گروهي، پيروي از مقرر كه مهارت

  ).5(در ابراز وجود را بياموزند 
صورت گروهي و انفرادي انجام گرفت، در  با توجه به اينكه در اين تحقيق برنامة فعاليت ورزشي به

 مشاركت و همكاري حس با توأم ورزشي يها ضمن فعاليت كودك رفتار توان گفت اگر تبييني ديگر مي

 رقابت، مشاركت، نحوة يادگيري ديگران، با سازش يابي، همچون دوست ييها مهارت ايجاد سبب ،باشد

ها و رفتارهاي  اجتماعي و بهبود مهارت تعادل و بيشتر در مجموع توفيق و نوبت رعايت همكاري،
  ). 14(شود  مي سازشي

در اين پژوهش در هر مرحله از برنامه و فعاليت ورزشي اهدافي شامل تعويض و پوشيدن لباس و 
آموز با راهنمايي مربي، تخلية انرژي نهفته در كودك، يادگيري قوانين و  ش ورزشي توسط خود دانشكف

پذيري در كودك، تقويت اعتماد به نفس و عزت نفس، تقويت حس  مقررات، تقويت حس مسئوليت
هنگام همكاري و تعاون، ارتباط برقرار كردن با مربي و ديگر افراد گروه، رعايت كردن نوبت و نظم در 

اجراي فعاليت، باال بردن حس موفقيت، آرامش روحي و رواني، انجام مستقل حركات، ايجاد تمركز و 
خصوص  هاي مختلف بدن به شناسي، هماهنگي بين اندام ها، وقت افزايش دقت و سرعت در انجام فعاليت

شكم مدنظر  بين حركات چشم و دست، حركات چشم و پا، تقويت عضالت ساعد، بازو، شانه، سينه و
يك دوره فعاليت (اي  توان گفت احتماالً انجام برنامة مداخله بنابراين در تبيين نتايج اين پژوهش مي. بود

هاي  مقياس در ارتقاي اهداف ذكرشده مؤثر بوده و موجب بهبود در رفتار سازشي و خرده) منظم ورزشي
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در پوشيدن و خودياري عمومي  جايي و حركتي، خودياري آن مانند اجتماعي شدن، ارتباط، جابه
  . توان ذهني گروه آزمايش شده است كودكان كم

  هايي نيز داشته است كه تعميم نتايج را با احتياط مواجه با توجه به اينكه پژوهش محدوديت
اي، گروه خاصي از  كند، از جمله محدود كردن پژوهش به الگوي خاصي از برنامة مداخلهمي

توان گفت كه يك  ها و نمونة كوچكي از جامعة آماري، ميآوري داده صي براي جمعآموزان، ابزار خا دانش
پذير نه تا ماندة ذهني آموزش آموزان عقبدوره فعاليت منظم ورزشي بر بهبود رفتارهاي سازشي دانش

ن يك عنوا ذهني بهماندة  آموزان عقب توان از آن در آموزش و توانبخشي دانش ساله مؤثر است و مي پانزده
شود كه اين پژوهش دربارة ديگر  بر اين پيشنهاد مي عالوه. روش درماني و آموزشي مؤثر بهره برد

آموزان دچار آسيب بينايي يا شنوايي و نيز معلوالن جسمي  آموزان استثنايي مانند دانش هاي دانش گروه
شده در اين  كارگرفته اي به شود كه اثر برنامة مداخله همچنين پيشنهاد مي. انجام گيرد... و حركتي و 
شناختي در  هزينه و در دسترس بر اختالالت رفتاري و روان عنوان يك رويكرد درماني كم پژوهش به

  . هاي آتي مدنظر قرار گيرد  پژوهش
 

  و مĤخذمنابع 
 ."داون سندرم به مبتال كودكان توانبخشي و روانشناسي بر اي مقدمه ").1383. (غالمعلي افروز،. 1

  .131: ص .تهران دانشگاه انتشارات  تهران
). 1388. (زاده، محمداحسان و يزداني ورزنه، محمدجواد افروز، غالمعلي، امرايي، كورش،تقي. 2 

نشرية رشد و يادگيري . "گام آموزان آهسته اثربخشي تمرينات جسماني بر كاهش پرخاشگري دانش"
  .49-37: ، ص3ورزشي، شمارة  –حركتي 

مقايسه رشداجتماعي  "). 1385.(نژاد، مهدي و عابدي، احمد محمد، سبحاني يامير تاش، عل. 3 
فصلنامة المپيك، سال . "آموزان پسر ورزشكار و غيرورزشكار دورة راهنمايي تحصيلي  دانش

  .58-54: ، ص)34(2چهاردهم، 
: مةترج. "هاي رواني راهنماي تشخيصي و آماري اختالل"). 1381.(انجمن روانپزشكي آمريكا. 4 

  .101انتشارات سخن، ص : تهران. هاماياك آواديسيا نس  محمدرضا نيكخو و
 ،اجتماعي سازگاري در ويژه جسماني هاي فعاليت تأثير". )1387.(آذر شهسواري، مرتضي، باقري،. 5 

  .9 -3: ص، 80استثنايي،  تربيت و تعليم مجلة ."ذهني كم توان آموز دانش حركتي – ادراكي عملكرد
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توان  تأثير هنر نمايشي بر رشد اجتماعي كودكان كم"). 1383.(وند، مريم و غباري بناب، باقرجليل. 6 
  .14-11: ، ص)1(4پژوهش در حيطة كودكان استثنايي، . "پذير ذهني آموزش

 هاي حركت تأثير بررسي" ).1381.(عبدالحسين حسن و تفضلي، مقدم، متقي طلعت، رافعي،. 7 

 مقاالت خالصه . "ذهني عقب ماندگان اجتماعي سازگاري و كتيحر – ادراكي بر رشد ريتميك

 خدمات و پزشكي علوم دانشگاه :تهران روانپزشكي، در غيردارويي هاي سراسري درمان كنگرة دومين

  .44 ايران، ص درماني – بهداشتي
جلد دوم، ترجمة عليرضا . "استدالل آماري در علوم رفتاري"). 1386(ريچارد جي، شيولسون. 8

  .141- 137: واحد عالمه طباطبايي، ص -جهاد دانشگاهي : يامنش، تهرانك
: تهران. "روش تحقيق در علوم رفتاري"). 1381.( سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه. 9 

  .201- 198: ص. انتشارات آگاه
: تهران. "يروانشناسي و آموزش كودكان استثناي ").1387(سيف نراقي، مريم و نادري، عزت اله. 10 

  .75-74:ص. انتشارات ارسباران
: ص. انتشارات شركت سهامي چهر: تهران. "شناسي رشد مباني روان"). 1366( شفيع آبادي عبداهللا. 11

112  -114.  
شناختي و  تأثير مداخالت بهنگام روان"). 1387.(افروز، غالمعلي و ملك پور، مختار. فرامرزي، ساالر. 12

پژوهش در حيطة كودكان . "ر رفتار سازشي فرزندان با نشانگان داونمحور ب آموزشي خانواده
  .270-250:، ص)3( 8استثنايي، 

بررسي ارتباط بين رشد حركتي و رشد اجتماعي در  ").1383.(فرخي، احمد و سيدزاده، سادات. 13
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