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 حركتي -رواني هاي مهارت بهبود بر حركتي -رواني بخشي توان برنامه اثربخشي
   پذير آموزش ذهني مانده عقب دبستاني آموزان دانش

 
 1علويجه شفيعي ، فاطمه*يارمحمديان احمد

  
  چكيده
بر همين مبنا هدف از پژوهش حاضر، تعيين . هاي رشد كودكان دارد حركتي نقش مهمي در يادگيري تحصيلي و جنبه -هاي رواني مهارت: مقدمه

  .پذير بود آموزان دبستاني عقب مانده ذهني آموزش حركتي دانش -هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت -بخشي رواني ميزان اثربخشي برنامه توان
پذير شهر اصفهان تشكيل دادند كه از ميان آنان  آموزان دختر دبستاني عقب مانده ذهني آموزش تحقيق را دانش جامعه آماري اين :ها مواد و روش

آزمون با گروه شاهد  پس -آزمون روش پژوهش، آزمايشي از نوع پيش. اي انتخاب شدند اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه نفر به روش نمونه 30
ها در سطح توصيفي با ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي با  داده. بود Lincoln-Oseretskyي ابزار پژوهش مقياس رشد حركت. بود

  .مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت ANCOVAآزمون آماري 
هاي  همچنين اين برنامه بر برخي از مؤلفه). P > 001/0(حركتي مؤثر بود  -هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت -بخشي رواني برنامه توان :ها يافته
  .)P > 05/0(حركتي مانند مهارت انگشتان، راه رفتن عقب عقب نيز تأثير داشت  -رواني
حركتي به عنوان بخش ضروري و  -هاي رواني توان نتيجه گرفت كه انجام فعاليت با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش، مي: گيري نتيجه

  .ها به همراه داشته باشد تواند نتايج پرثمرتري براي آن امه روزانه اين كودكان مياصلي برن
  پذير آموزان عقب مانده ذهني آموزش حركتي، دانش -هاي رواني حركتي، مهارت -بخشي رواني توان :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  

  13/4/91: تاريخ دريافت
  27/6/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
اي پيچيده و چند بعدي  حركتي مجموعه -هاي رواني مهارت

هاي رشدي در كودك است كه در دو جنبه اصلي  از توانايي
  ). 1(يابند  يكپارچه شده و سازمان مي) ادراك و حركت(

هاي زندگي بشر  حركت كليد زندگي است و در تمام جنبه
چيزي كه در نگاه اول در رشد كودكان بيشتر از . وجود دارد

آيد، تغييرات سريع در حوزه حركتي كودكان  همه به چشم مي
هاي رفتاري در كودكان اغلب از نوع حركتي  رشد پاسخ. است

و عضالني است و كودك به كمك رفتارهاي حركتي به درك 
شود و اين تجارب حركتي  خود و دنياي اطراف نايل مي

از طرفي . سازد هاي او را فراهم مي زيربناي يادگيري
هاي حركتي نقش بسيار مهمي در يادگيري كودكان  تمهار

هاي مهم از  ايفا نموده و زمينه را براي رشد ساير يادگيري
  ). 2، 3(كنند  هاي تحصيلي و اجتماعي فراهم مي قبيل مهارت

هاي حركتي  بنابراين هر گونه اختالل در فرايند مهارت
هاي  سبب بروز ضعف و مشكل در يادگيري و كسب مهارت



 انو همكار يارمحمديان احمد  پذير آموزان عقب مانده ذهني آموزش بخشي بر دانش توان اثربخشي برنامه

  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش  2
  

www.mui.ac.ir 

بدين صورت همزمان با رشد ). 4(شود  كودك مي فردي
پيامد رشد حركت در . يابد حركت، رشد ادراك توسعه مي

بنابراين اين دو جنبه مكمل . كودك تحول ادراك است
همديگر هستند و با ادامه رشد هر كدام و تأثير متقابل بر 

 - رواني[رسند كه وجودي يكپارچه  اي مي همديگر به مرحله
هاي  توجه به جنبه. شوند مي)] Psychomotor(حركتي 

هاي رشدي است كه از  ترين حوزه حركتي كودكان از مهم
پردازان رشد كودك را به  همان ابتدا توجه بسياري از نظريه

اي است  اهميت رشد حركتي به گونه. خود جلب كرده است
پرداز در حوزه رشد شناختي كودكان، بر اين  كه پياژه نظريه

ار مانده است كه زيربناي ساخت ذهني كودك اصل وفاد
دهد  فعاليت حركتي است كه در دو سال اول زندگي انجام مي

  ). 5) (و همكاران Jenkinsonبه نقل از (
هاي پايه، قطعاتي از ساختمان رشد كودك براي  مهارت

هاي روزمره زندگي ضروري  يادگيري هستند و براي فعاليت
شماري براي  هاي بي اوليه، فرصتهاي  بنابراين سال. باشند مي

  . كند ها فراهم مي رشد و توسعه اين مهارت
هاي پيش نياز يادگيري را در طول  كودكان اين مهارت

اي به كار برده و با كسب تجربيات فراواني اين  زندگي مدرسه
به طور مثال براي به . دهند ها را در خود رشد مي مهارت

نياز دارند تا ثبات  كارگيري قيچي جهت بريدن، كودكان
 -وضعيت و تعادل بدني، مهارت دستي، يكپارچگي بينايي

بصري، طرح حركتي و تثبيت برتري  -حركتي، روابط فضايي
  ). 6(ها رشد پيدا كند  جانبي در آن

حركتي هستند  - هاي رشد رواني ها همان جنبه اين مهارت
كه در كودكان عقب مانده ذهني با تأخير و يا توقف مواجه 

حركتي از طريق  - هاي رواني پرورش مهارت. شود مي
بخشي حركتي نه تنها موجب بهبود رشد ذهني و شناختي  توان
با اين . گردد شود، بلكه موجب آرامش، ثبات و لذت كودك مي مي

آموزان عقب مانده ذهني اندكي  حال اين روند رشدي در دانش
خيرات رشد رسد؛ چرا كه به دليل نواقص و تأ متفاوت به نظر مي

. گيرد ذهني و شناختي، ابعاد ديگر رشد آنان تحت تأثير قرار مي
  .حركتي است - هاي رواني يكي از اين ابعاد، مهارت

هاي رشد از اين  بنابراين با توجه به اثرپذيري ديگر جنبه
تري در  جنبه، ضروري است تحقيقات و مطالعات گسترده

هايي براي بازپروري و ارزيابي اثربخشي  زمينه يافتن برنامه
به ويژه اين كه در . ها در اين كودكان انجام پذيرد اين جنبه

هايي  زمينهتوان ذهني، حركت و سالمت جسم در  كودكان كم
هاي آموزشي، روابط اجتماعي،  هاي روزانه، فعاليت چون فعاليت

اي دارد؛ چرا  اعتماد به نفس و خودپنداره اهميت و نقش ويژه
هاي حركتي بر  كه در دوره كودكي آموزش و يادگيري مهارت

  ). 7(ها مقدم است  ساير مهارت
حركتي  -بخشي رواني با توجه به اين كه مداخالت توان

حركتي همخواني بيشتري  -هاي رواني محتواي مهارت با
رسد كه اين نوع مداخالت در بهبود  دارد، به نظر مي

بر همين . حركتي اين كودكان مؤثر باشد -هاي رواني مهارت
مبنا، مسأله اصلي اين تحقيق، تبيين ميزان اثربخشي برنامه 

 - هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت -بخشي رواني توان
  . آموزان دبستاني عقب مانده ذهني است در دانش حركتي

هاي تحقيقات صورت گرفته حاكي از آن  مروري بر يافته
 -است كه كودكان ناتوان ذهني در فرايندهاي حسي

هاي حركتي  ادراكي و مهارت - شناختي، يكپارچگي عصب
مدارك صريحي وجود دارد كه . مؤثر بر رشد كمبودهايي دارند

ي در مقايسه با كودكان طبيعي در كودكان ناتوان ذهن
نمايند،  كاركردهاي رشدي خود با تأخير و با آهستگي عمل مي

اما آشكار نيست كه تا چه حد اين مسأله ناشي از فرايندهاي 
ادراكي و يادگيري  -شناختي، يكپارچگي عصب -حسي
  ). 8، 9(هاي حركتي است  مهارت

ركتي اين كودكان از نوباوگي كمبودهايي در نواحي ح
شناختي، رشد حركتي،  عصب - همخوان با فرايندهاي حسي
يابي و تعادل بدن، جابجايي وزن  كشش در مقابل جاذبه، جهت

هاي معمول  از جمله ويژگي). 10(دهند  و تحمل وزن نشان مي
كودكان عقب مانده ذهني اضطراب دايمي، مشكل دقت و 

 از اين رو براي ايجاد يك جو گرم و. تمركز حواس است
گونه همراه با صبر و حوصله  هاي بازي صميمانه، انجام فعاليت

  ترين بخش برنامه تربيتي  ترين و ابتدايي زياد يكي ازاصلي
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  . دهد كودكان مبتال به عقب ماندگي ذهني را تشكيل مي
شود  حركتي باعث مي -هاي تعليم و تربيت رواني برنامه

ها  ازيها و ب كه كودك به تدريج در طي انجام فعاليت
هايي از جمله يادگيري و به كارگيري ابزار، اصالح  توانايي

تر  رفتار عمومي، پرورش تخيل، توانايي حركت و انتقال سريع
  ). 1(و آرامش رواني را كسب كند 

توان  دهد كه كودكان كم مطالعات انجام شده نشان مي
هايي مثل هماهنگي دست و پا، هماهنگي  ذهني در مهارت
داري با  حركات دست و سرعت اختالف معنيچشم و دست، 

 و انيپهلوانبر اساس نتايج پژوهش ). 11(كودكان عادي دارند 
هاي حركتي در كودكان عادي نسبت به  ، مهارتهمكاران

همچنين در مورد . توان ذهني برتري دارد كودكان كم
هاي تعادل بدن، پرتاب كردن و گرفتن، مهارت پريدن  مهارت

  . دار بود تي به صورت كلي تفاوت معنيهاي حرك و مهارت
ها با  دار بودن اين مهارت رسد كه علت معني به نظر مي

توان ذهني، تعامل كمتر اين  وجود فرصت بيشتر كودكان كم
هاي  گروه از كودكان با همساالن خود و عدم شركت در بازي

گروهي نسبت به كودكان عادي باشد؛ به طوري كه بدون 
اند بر  م و هدفمند بازتواني نتوانستهاجراي برنامه منظ

  ). 12(هاي حركتي همپاي سن عقلي خود فايق آيند  ضعف
 هاي فعاليت ثيرأتدرباره  همكاران و انيهادپژوهش  نتايج
 آموزان دانش دست مهارت ميزان بر دست و چشم هماهنگي

 هاي فعاليت كهنشان داد  پذير آموزش ذهني مانده عقب
 عقب آموزان دانش دست مهارت بر دست و چشم هماهنگي

  ). 13( است داشته مثبت تأثير پذير آموزش ذهني مانده
 هاي دهد، انجام روش سورتجي نشان مي پژوهش نتايج
هاي ظريف و  يكپارچگي حسي بر بهبود مهارت مثل درماني

مطالعات ). 14(درشت كودكان با نشانگان داون مؤثر است 
دهد با ارايه بازي درماني و اجراي  انجام شده نشان مي
هاي ارتباطي كودكان  توان توانايي هنرهاي نمايشي مي

  ). 11(توان ذهني را افزايش داد  كم
و گروه از كودكان همچنين ياقوتي در پژوهشي بر روي د

داراي تأخير حركتي و در معرض خطر تأخير حركتي به اين 

اي مبتني بر فعاليت  هاي مداخله نتيجه دست يافت كه برنامه
 - هاي جنبشي حركتي و آموزش مستقيم باعث بهبود مهارت

حركتي و خودكنترلي در كودكان داراي تأخير حركتي 
  ). 15(شود  مي

مكاران نشان داد كه حركات و ه Petitpasنتايج پژوهش 
ساله  11تا  7موزون باعث افزايش تعادل حركتي در كودكان 

همچنين نتايج پژوهشي ). 16(شود  توان ذهني مي كم
Yukselen  و همكاران نشان داد، تمرينات جسماني بر تعادل

  ).17(توان ذهني مؤثر است  ساله كم 6تا  3كودكان 
رسد برنامه  ميبا توجه به توضيحات باال، به نظر 

حركتي نقش پر اهميتي در بهبود وضعيت  -بخشي رواني توان
توان ذهني از لحاظ به كارگيري  آموزان كم زندگي دانش

بنابراين پژوهش . حركتي داشته باشد -هاي رواني مهارت
بخشي  حاضر با هدف، تعيين ميزان اثربخشي برنامه توان

ركتي كودكان ح -هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت -رواني
فرض اصلي در اين پژوهش . عقب مانده ذهني انجام گرفت

هاي  حركتي بر بهبود مهارت -بخشي رواني اين است كه توان
پذير  آموزان عقب مانده ذهني آموزش حركتي دانش -رواني

 .تأثير دارد

  
  ها روشمواد و 

پس  -آزمون طرح پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با پيش
جامعه آماري پژوهش مشتمل بر . بود آزمون و گروه شاهد

پذير مقطع  آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش تمام دانش
بود كه از  1389-90دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 

اي چند  گيري تصادفي خوشه نفر به روش نمونه 30ميان آنان 
ناحيه  5به اين صورت كه ابتدا از . اي انتخاب شدند مرحله

 4ش شهر اصفهان به صورت تصادفي ناحيه آموزش و پرور
مدرسه پويا يك و (انتخاب و سپس از ميان مدارس اين ناحيه 

انتخاب شدند و به صورت ) پويا دو، طلوع يك و طلوع دو
نفر گروه  15(گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد 

پس از انتخاب، . جايگزين شدند) نفر گروه شاهد 15آزمايش و 
آزمون كه شامل مقياس رشد حركتي  و گروه پيشابتدا از د
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Lincoln-Oseretsky ميانگين سني گروه . بود، به عمل آمد
و حداكثر  7ماه بود و حداقل سن  5سال و  10مورد مطالعه 

اقتصادي و سطح  -كليه افراد نمونه از نظر مالي. سال بود 14
  . هاي متوسط به پايين بودند سواد جزء خانواده

مالك ورود به گروه تحقيق شامل داشتن جنسيت مؤنث، 
تحصيل در مقطع ابتدايي و تشخيص عقب ماندگي ذهني در 

با توجه . سال بود 14پذيري و داشتن سن زير  سطح آموزش
نامه از  به مراحل اداري و شروط اجراي تحقيق، معرفي

دانشگاه به اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان ارايه گرديد و 
آموزان مشاركت  ك جلسه توجيهي رضايت والدين دانشطي ي

  . كننده در نمونه تحقيق جلب گرديد
آوري اطالعات از مقياس رشد حركتي  براي جمع

Lincoln-Oseretsky اين آزمون به منظور . استفاده شد
سال طراحي  14تا  5ارزيابي توانايي حركتي كودكان سنين 

شود و  اجرا مياين مقياس به صورت انفرادي . شده است
هاي حركتي گوناگوني را مانند  ماده است و مهارت 36داراي 

هاي  مهارت انگشتان، هماهنگي چشم و دست و فعاليت
ها، پاها و تنه را مورد بررسي و  عضالت بزرگ، دست

  . دهد گيري قرار مي اندازه
همان گونه كه از عنوان مشخص است، اين مقياس يك 

دهد كه يك  موجود نشان مياطالعات . شاخص حركتي است
تا  5نوع شيب صعودي به نسبت ثابت، ولي تدريجي در سنين 

مقياس حركتي است  Oseretskyمقياس . سال وجود دارد 14
روسي ساخته شد و در واقع ستون  Oseretskyكه توسط 

 1950در سال . دهد هاي حركتي را تشكيل مي اصلي آزمون
ماده از مقياس  49ف بعد از انجام يك رشته تحقيقات و حذ

در ضمن سعي . ماده باقي ماند 36اوليه، مقياسي مركب از 
ماده بر اساس ترتيب دشواري مرتب  36شده است كه اين 

ساله و باالتر  10تجربه نشان داده است كه كودكان . شوند
. شوند كمتر در پنج ماده ابتدايي اين مقياس دچار مشكل مي

ها داد و  پنج ماده اول را به آن توان نمره كامل در اين مورد مي
  . از ماده ششم شروع كرد

آزمون بين صفر تا يك و دو است و در پايان،  36نمرات 
  نمره به دست آمده را بر . خواهد بود 159مجموع همه نمرات 

روي منحني برده و در جدول استاندارد با توجه به سن، جايگاه 
پايايي . دهند فرد را در زمينه هنجار يا ناهنجار بودن نشان مي

و روايي آن از  Cronbachs alphaاين آزمون از طريق 
ها با نمره كل آزمون به  طريق همبستگي نمره خرده مقياس

اعتبار و روايي  ).18(به دست آمده است  82/0و  73/0ترتيب 
شاهي و باباپور  و اين آزمون پس از هنجاريابي توسط احمدي

گزارش شده  88/0و  99/0خيرالدين قابل قبول و به ترتيب 
  ).19، 20(است 
  پژوهش اجراي روند و شيوه

با توجه به طرح اين پژوهش كه از نوع آزمايشي با گروه 
كتي مطابق حر -بخشي رواني آزمايش و شاهد بود، برنامه توان

جلسه انفرادي بود كه تنها براي گروه  16شامل  1با جدول 
در هر جلسه به طور انفرادي يك ساعت با . آزمايش اجرا شد

حركتي كه در نظر گرفته  -هاي رواني آموزان فعاليت دانش
بخشي براي  پس از اتمام جلسات توان. شد شده بود، اجرا مي

ياس رشد حركتي تمامي افراد گروه آزمايش، دوباره مق
Lincoln-Oseretsky  انجام شد و اطالعات به دست آمده

مورد تجزيه و تحليل  16نسخه  SPSSافزار  با كمك نرم
قرارگرفت و در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد 

   .استفاده شد ANCOVAو در سطح استنباطي از 
  

  ها يافته
 بخشي تواناثربخشي  ANCOVAنتايج تحليل  2 جدول
هاي  آزمون ميانگين نمرات مهارت پس بر را حركتي-رواني
  .دهد شاهد نشان مي گروه آزمايش و دو حركتي در-رواني

بخشي منجر به  دهد، مداخالت توان نشان مي 2نتايج جدول 
 Etaمجذور . داري بين گروه آزمايش و شاهد شد تفاوت معني

درصد  57ن تأثير باشد، در واقع ميزا مي 57/0مربوط به گروه 
شود، برنامه  بنابراين از نتايج فوق نتيجه گرفته مي. بوده است

 - هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت -بخشي رواني توان
، حاكي از دقت 1توان آماري برابر با . حركتي مؤثر بوده است

  .باالي اين آزمون و كفايت حجم نمونه است
بخشي منجر  دهد، مداخالت توان نشان مي 3نتايج جدول 
  داري بين گروه آزمايش و شاهد در دو مهارت به تفاوت معني
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  جلسات توان بخشي. 1جدول 
  محتوا  هدف  جلسه

  با وضعيت خانوادگيآشنايي   اول
به منظور آشنايي با وضعيت خانوادگي و سؤال كردن از كودكان براي فهم وضعيت رواني، 

  .ها هاي حركتي آن هاي صبحگاهي براي فهم نابهنجاري ها و انجام نرمش اجتماعي آن

  دادن الگوهايي براي بهبود حركات  دوم
و  "گرگم به هوا"حركاتي ساده دارد مثل هاي فردي با كودك كه نياز به انجام انجام بازي

براي دادن الگوهايي براي بهبود يافتن حركات به صورت بازي كه براي كودك  "قايم موشك"
  .خوشايند باشد

  انجام حركات پيشرفته  سوم
ها با استفاده از وسايل ورزشي مثل زدن توپ با پاها و بازيها وپيشرفت در انجام ورزش

گونه به سمت حركات  كم از حالت بازي شد حركات كم دراين جلسه سعي مي. واليبال كردن
  .دار سوق داده شود هدف

  ايجاد حس رقابت در كودكان  چهارم
آموز ديگر به منظور ايجاد حس رقابت در  انجام يك مسابقه دو نفره بين كودك و دانش

  .راي رسيدن به توپفعاليتي مثل گرفتن توپ بدون اين كه زمين بخورد و جابجايي سريع ب
  .ها مثل طناب زدن و پريدن از موانع مختلفانجام يك سري فعاليت  بهبود مهارت پريدن  پنجم

هاي  به كارگيري هماهنگ مهارت  ششم
  حركتي - شناختي

هاي مختلف مانند پيدا كردن اشيا پنهان شده، منچ بازي و استفاده از استفاده از بازي
  .هاي جورچين مهره

  بهبود مهارت لباس پوشيدن  هفتم
  در هنگام نقاشي كردن با مداد يا گواش به منظور بررسي وضعيت چگونگي لباس 

  پوشيدن كودك از كودك خواسته شد تا لباس خود را تعويض و لباس مخصوص كار با 
  .گواش را بپوشد

  بهبود مهارت غذا خوردن  هشتم
روبروي كودك نشسته و به او نشان داده  در هنگام غذا خوردن به منظور دادن الگوي مناسب در

  .شد كه طريقه استفاده صحيح از قاشق و چنگال و نحوه غذا خوردن صحيح چگونه است

بهبود وضعيت جابجايي در محيط و   نهم
  حفظ تعادل

تو "شد  هاي گروهي مثل دزد و پليس و جريمه استفاده شد كه به كودك گفته مياز بازي
  "دقيقه روي يك پا بايستي 5دام بيفتي بايد  دزدي و من پليس، اگر به

بهبود وضعيت حركات عضالت بزرگ   دهم
  حركتي

هايي كه بر روي عضالت كمر، ساق پا، پنجه و يا بازو اثر رفتن به اتاق و انجام فعاليت
گذارد مانند حلقه زدن با كمر و انجام حركات ايروبيك كه در آن به كودكان نشان داده  مي

  .گونه اندام خود را به كار ببرند و حركات صحيح را انجام دهندشود كه چ مي

هاي حركتي ظريف و  بهبود مهارت  يازدهم
  هماهنگي حركتي

از جمله به . تر چند مهارت با هم رفت كم سعي شد به سمت حركات ظريفدر اين جلسه كم
از پاهايش كودك گفته مي شود در حين نقاشي براي رسيدن به مدادش كه زير ميز افتاده 

  .استفاده كند

  هاي ظريف انگشتان بهبود مهارت  دوازدهم
ها  هايي برجسته و به نسبت بزرگ بر روي كاغذ رنگي و از كودك خواستيم كه آندادن شكل

  .را بچيند

  هماهنگي حركات ظريف انگشتان  سيزدهم
سوزن ته گرد هايي با ظرافت بيشتر و دادن  پيشرفت در مهارت ظريف انگشتان و دادن شكل

  .ها را جدا سازد به كودك و خواستن از او كه با سوزن شكل

  بهبود مهارت لمس كردن  چهاردهم
استفاده از جعبه لمسي و خواستن از كودك تا با كشيدن دست بر روي محتويات درون 

  .جعبه بدون آن كه نگاه كند اشياي داخل آن را حدس بزند و نام ببرد

  كالمي - هاي ارتباطي مهارتبهبود   پانزدهم
هاي  در تمام اين جلسات به خصوص در اين جلسه به گفتار كودك و استفاده از مهارت

  .هايي مثل شعر خواندن و قصه گفتن استفاده شد ارتباطي بسيار توجه شد و از فعاليت

بررسي وضعيت تأثير آموزش بر   شانزدهم
  هاي كودك مهارت

زدن، نقاشي كردن و خواندن سرودها در اين جلسه تكرار ها از جمله طنابتمام فعاليت
  .هاي ما در كودك بررسي گردد گرديد تا ميزان تأثير و يادگيري ناشي از آموزش
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  در دو گروه حركتي - هاي رواني آزمون مهارت پسميانگين نمرات  ANCOVAنتايج تحليل . 2جدول 
  شاخص

  توان آماري  مجذور اتا  داري سطح معني F  مجذوراتميانگين   درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير

  1  61/0  000/0  8/1 4/6289 1 4/6289  آزمونپيش
  1  57/0  000/0  6/36 6/126 1 6/126 آزمونپس
         45/3 27 175/93 خطا

  
  گروه دو در Oseretsky آزمون هاي مقياس خرده آزمون نمرات پس ميانگين نتايج مقايسه .3 جدول

 توان آماري  اتامجذور  داري سطح معني درجه آزادي تفاوت ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد شاخص  متغير

 53/0 7  15  شاهد  45/0  25/0  04/0  1  5/0 56/0 2/5  15  آزمايش  لمس كردن
خم شدن روي 

  پنجه پا
 35/0 13/9  15  شاهد  92/0  048/0  01/0  1  77/0 45/0 73/9  15  آزمايش

زدنضربه
  پاها يهماهنگ

 53/0 76/6  15  شاهد  54/0  37/0  03/0  1  36/4 93/0 53/6  15  آزمايش
ايستادن روي يك 

  پا
 51/0 46/12  15  شاهد  35/0  27/0  02/0  1  14/0 0 13  15  آزمايش

 124/0 13/8  15  شاهد  14/0  10/0  66/0  1  8/0 117/0 46/9  15  آزمايش  پريدن
راه رفتن عقب

  عقب
 48/0 43/6  15  شاهد  58/0  37/0  04/0  1  73/0 51/0 42/6  15  آزمايش

 37/1 20/2  15  شاهد  85/0  45/0  02/0  1  23/4 48/0 43/6  15  آزمايش  مهارت انگشتان

خم شدن روي پنجه پا و مهارت انگشتان با توان باالي 
مجذور اتا مربوط به مهارت ). P > 01/0(آماري شده است 

در واقع ميزان تأثير . مي باشد 48/0خم شدن روي پنجه پا 
شود،  از نتايج فوق نتيجه گرفته مي. درصد بوده است 48

حركتي بر بهبود مهارت خم شدن  -بخشي رواني برنامه توان
 92/0توان آماري برابر با . روي پنجه پا تأثير داشته است

. حاكي از دقت باالي اين آزمون و كفايت حجم نمونه است
. باشد مي45/0همچنين مجذور اتا مربوط به مهارت انگشتان 

از نتايج فوق نتيجه . درصد بوده است 45در واقع ميزان تأثير 
بهبود مهارت  حركتي بر -بخشي رواني شود كه توان گرفته مي

حاكي از  85/0توان آماري برابر با . انگشتان تأثير داشته است
  .دقت باالي اين آزمون و كفايت حجم نمونه است

بخشي در بهبود  دهد، مداخالت توان نتايج جدول نشان مي
  هاي ديگر از جمله لمس كردن، ضربه زدن هماهنگ  مهارت

ب تأثير داشته پاها، ايستادن روي يك پا، راه رفتن عقب عق
، 37/0، 25/0ها عبارت از  است كه به ترتيب توان آماري آن

بوده  8/0تر از  بوده است، اما توان آماري پايين 37/0و  27/0
دهد، حجم نمونه براي آزمون فرضيه كافي نبوده  كه نشان مي

. است، بنابراين در تعميم نتايج بايد جانب احتياط رعايت شود
بخشي در  دهد، مداخالت توان شان مينتايج جدول همچنين ن

  ).P < 05/0(بهبود مهارت پريدن تأثير نداشته است 
  

  بحث
 - بخشي رواني هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي برنامه توان

حركتي دختران عقب مانده  - هاي رواني حركتي بر بهبود مهارت
نتايج اين مطالعه نشان داد . پذير شهر اصفهان بود ذهني آموزش

هاي  حركتي بر بهبود مهارت - بخشي رواني رنامه توانكه ب
ها بر اين  در حقيقت اين يافته. حركتي مؤثر بوده است - رواني
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بخشي به ويژه  هاي توان كند كه برنامه مطلب تأكيد مي
و رواني ) Occupational therapy( راهبردهاي كاردرماني

موزان آ تواند در آموزش و بازپروري اين گروه دانش حركتي مي
با نيازهاي ويژه مفيد باشد و زمان ماندگاري خدمات آموزشي 

بخشي اين كودكان را كاهش دهد و مربيان و والدين  و توان
توجيهي كه درباره . ها را نسبت به آينده آنان اميدوار نمايد آن

ها  توان ارايه كرد، تناسب محتواي اين نوع برنامه اين نتايج مي
ها نوعي بازي و  اين برنامه. ن استآموزا با نياز اين دانش

  . سرگرمي آموزشي است كه كودكان دوست دارند
  هاي ديگر در اين باره  نتايج اين پژوهش با پژوهش

اين پژوهشگران در . همسو بوده است) 17-11، 21، 22(
 -هاي رواني هاي خود نشان دادند كه انجام فعاليت پژوهش

هاي حركتي  حركتي و بازي درماني باعث بهبود مهارت
  . شود دركودكان عقب مانده ذهني مي

 اين به خود مطالعه از همكاران و پهلوانيان مثال براي
 سن شدن سپري يا و بيشتر زمان دادن تنها كه رسيدند نتيجه
هاي حركتي، جبران  محيط و كسب تجربه با تعامل در تر بيش

حركتي در كودكان  -هاي رواني كننده ضعف و تأخير مهارت
ريزي و آموزش هدفمند و  توان نخواهد بود، بلكه با برنامه كم

بخشي و كاردرماني براي اصالح  به موقع و با مداخالت توان
توان ضعفشان  حركتي آنان مي -كتي و روانيهاي حر مهارت

توان  بنابراين در تبيين نتايج اين فرض مي). 12(را جبران كرد 
ها به طور مستمر به بهبود  گفت كه انجام اين فعاليت

تر در اين  تر و ظريف تر، پيشرفته هاي حركتي پيچيده مهارت
  . كند كودكان كمك مي

امه نشان داد كه برن ANCOVAنتايج تحليل 
حركتي در بهبود مهارت پريدن مؤثرنبوده  -بخشي رواني توان
 به نقل از( Basolنتايج اين پژوهش با پژوهش . است

وي در پژوهش خود به اين . باشد همسو نمي) 22) (حيدري
نتيجه دست يافت كه انجام حركات موزون باعث افزايش 

  . شود هاي حركتي مي تعادل حركتي و بهبود فعاليت
دهد كه پريدن مهارتي است كه  وق نشان مينتايج ف

نيازمند هماهنگي حركتي فراواني است و فرد بايد عضالتي 
ها نيازمند داشتن  بهبود اين مهارت. سالم و كارامد داشته باشد

هاي پايه فراواني از جمله صحيح راه رفتن، باال رفتن از  مهارت
 همين طور نتايج. عضالني است - موانع و هماهنگي عصبي

هاي پژوهش نشان داد، برنامه  يافته ANCOVAتحليل 
هايي از جمله  حركتي در بهبود مهارت -بخشي رواني توان

ضربه زدن هماهنگ پاها، لمس كردن، راه رفتن عقب عقب، 
مهارت انگشتان، خم شدن روي پنجه پا و ايستادن روي يك 

  . پا مؤثر بوده است
) 14-17، 21، 22(ها  اين نتايج با نتايج ديگر پژوهش

هاي خود نشان دادند كه  آنان در پژوهش. همسو بوده است
حركتي و بازي درماني باعث بهبود  -هاي رواني انجام فعاليت

در . شود هاي حركتي در كودكان عقب مانده ذهني مي مهارت
هايي  توان چنين گفت كه انجام فعاليت تبيين اين نتايج مي

مهارت لمس كردن كه  مثل استفاده از جعبه لمسي در بهبود
اي براي كودكان عقب مانده ذهني  مهارت بسيار ويژه

همين طور بايد به نقش . باشد، بسيار مؤثر است مي
در كاهش اضطراب و  "ايروبيك"گونه مثل  هاي بازي فعاليت

اي  تعادل فكري و روحي اين كودكان كه باعث ايجاد زمينه
و بدون هاي حركتي به شكل صحيح  براي انجام فعاليت

  .شود، اشاره كرد هاي حركتي آنان مي استرس و بهبود مهارت
  
  گيري نتيجه

 به توجه با دهد كه مي نشان پژوهش اين نتايج كلي طور به
 بودن، بخش لذت يعني حركتي - رواني مداخالت ويژگي چهار
 و يادگيري جنبه و داشتن بازي و حركتي جنبه بودن، متنوع

 - رواني و حركتي هاي مهارت بهبود در تواند مي داشتن، آموزشي
 مانده عقب كودكان چرا كه باشد؛ مؤثر كودكان اين حركتي
 - ادراكي هاي مهارت در ذهني هاي دليل محدوديت به ذهني
 هاي آشفتگي دچار و دارند مشكل حركتي - رواني يا حركتي
 براي مداخله مدل اين بنابراين. شوند مي رفتاري - عاطفي
 هاي يافته اساس بر. است مناسب بسيار آنان بخشي توان

 مانده عقب كودكان حركتي توانايي به است الزم پژوهش
 در خودكفايي ايجاد و بهتر سازگاري به منجر تواند مي كه ذهني
 در كه افرادي عنوان به بتوانند آنان تا كرد توجه شود، ها آن

 مانند شخصي امور به مربوط هاي فعاليت انجام توانايي زندگي
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 انجام خوردن، غذا پوشيدن، لباس توانايي شخصي، بهداشت
  .قرار گيرند اولويت در دارند، را خود توان حد در مفيد كارهاي

  ها محدوديت
هاي اين پژوهش، انجام اين طرح بر روي  يكي ازمحدوديت

پذير دختر در مقطع  آموزان عقب مانده ذهني آموزش دانش
دبستان بوده است و چون در نتايج چند فرضيه توان آماري 

كه موجب احتياط در تعميم نتايج -بوده است  8/0از   تر پايين
ح بر شود اين طر بنابراين توصيه مي -شود اين پژوهش مي

هاي عقب  تر از لحاظ سن و جنس در گروه روي جمعيت وسيع
هاي پيگيري هم  مانده و عادي اجرا شود و در آن آزمون

با . بيني شود تا بتوان اعتبار بيشتري به نتايج بخشيد پيش
رسد  توجه به نتايج به دست آمده اين امر ضروري به نظر مي

از برنامه اصلي و  ها بايد به عنوان جزيي كه انجام اين فعاليت
  .روزمره اين كودكان قرار گيرد

  
  تشكر و قدرداني

 4از كليه كاركنان مدارس طلوع و پوياي يك و دو ناحيه 
هاي  آموزان و خانواده آموزش و پرورش اصفهان و همه دانش

آنان كه در اين تحقيق به محققين ياري نمودند، تقدير و 
  .گردد تشكر مي
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Abstract 
 

Introduction: Psychomotor skills have an important role on academic learning and developmental aspects 
of children. The purpose of present research was to investigate the effectiveness of a selected  
psycho-motor rehabilitation program on psycho-motor skills improvemnet in educable mentally retarded 
students. 

Materials and Methods: The statistical population was comprised all educable mentally retarded female 
students in Isfahan city. 30 students were randomly selected by cluster sampling method.  
Lincoln-Oseretsky motor developmental scale was used to measure variables. SPSS, version16, was 
applied to analyze the data. 

Results: The results showed that the selected psycho-motor rehabilitation program was significantly 
effective on psycho-motor skills improvmenet in students with mental retardation (P < 0.001). Also, this 
program could prominantly effect on some psychomotor subtests such as: finger skills and backward 
movement (P < 0.05). 

Conclusion: According to results, appending some psychomotor activities as the main and essential part in 
daily schedule for students with special needs could improve their function and help them to be more active. 
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