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Abstract 

Background and Aim: The aim of the present study was to examine the effects of regular exercise on 
the social interactions of educable mentally retarded children aged 8 to 14 years old in Shiraz.  
Materials and Methods: In the current study, from among 75 educable mentally retarded students, 
24 patients were randomly selected and assigned to two experimental (six boys, six daughters) and 
control (six boyd, six girls) groups. To assess their social interactions, Dadkhah Social Interactions 

questionnaire was used. The design chosen was quasi-experimental with pre-test and post-test and a 
control group. K-S test was run to determine the normal distribution of data and Levin test and 

covariance analysis were used to compare the means. 
Results: Findings showed that after a period of regular exercise, social interactions of these children 

improved dramatically (P<0/05). 
Conclusion: According to the results, it can be concluded that regular exercise (Dunn and fait, 2010) 
is effective in increasing the social interaction of children with intellectual disability and, by its very 
nature, it can have a positive effect on social interactions, as a very important psychological 
component. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف 
 ساله شیراز بود. 11تا  8پذیر توان ذهنی آموزشتاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر تعامالت اجتماعی کودکان کم، بررسی حاضر پژوهش هدف از

 هاواد و روشم
 دختر( و کنترل 6پسر،  6نفر انتخاب و در دو گروه آزمایشی ) 11پذیر، به صورت تصادفی ساده، توان ذهنی آموزشآموز کمدانش 57بدین منظور از بین 

پژوهش  روش شد. استفاده دادخواه اجتماعی تعامالت نامۀپرسش از کودکان اجتماعی تعامالت میزان ابییارز برایدختر( گمارده شدند.  6پسر،  6)
لوین و ها و آزمون جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده K-Sآزمون  بود. از کنترل گروه با همراه آزمونپس -آزمونپیش طرح با تجربینیمه حاضر،

 ها استفاده گردید.تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین

 هایافته
  .(>57/5P) افتی بهبود چشمگیری به طور کودکان نیا اجتماعی تعامالت یک دوره فعالیت منظم ورزشی، از پس داد نشانحاضر  پژوهش هایهافتی

 گیرینتیجه
 بر اساس و دارد تأثیر ذهنی توانمک کودکان اجتماعی تعامالت شیافزا در شی داون و فیتمنظم ورز ناتیتمر که گرفت نتیجه توانمی ت،ینها در

 .باشد داشته مهم بسیار روانی فاکتور بر تعامالت اجتماعی به عنوان یک مطلوبی تأثیر تواندمی خود ماهیت

 های کلیدیواژه
 توان ذهنیکمکودکان  ؛فعالیت منظم ورزشی ؛ت اجتماعیتعامال

 

 ایران دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران، تهران،مود شیخ. مح دکتر ده مسئول:نویسن

 Prosheikh@yahoo.com :الکترونیکی آدرس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Research Article                                                                                                                                              Published Online: 2018. February.23

 

   J Rehab Med. 2019; 7(4): 11-20     

 

13 

 و اهدافمقدمه 

 عاجتما در یافراد زمان و هر دوره در بلکه، ستین یدیجد و تازه موضوع یذهن یقوا رشد یینارسا گرید اصطالح به ای ذهنی یتوانکم
 به که یکسان موضوع کرد شروع را یاجتماع یزندگ بشر که یروز از ستند.ین یعیطب حد در یذهن یهاتیفعال نظر از که دارند وجود

 "یذهن توانکم کودکان" واژه از کمتر یعلم منابع در امروزه ست.ا بوده مطرح ،کنند اجتماع هماهنگ با را خود نبودند قادر دالیلی

 دچار کودکان" واژه ازهای خود کتابترین تازه( در 1511و همکاران ) Gargiulo(، 1552) همکاران و Anastis [0].شودیم استفاده

 یجهان یآمارها اساس بر و کرده یبندطبقه باال یفراوان وع ویش با یهاگروه جزو را آن و کنندیم استفاده "هوشی و یرشد یهایناتوان

اعتماد به  خودپنداره، ازقبیل شخصیتی و روانی هایجنبه سایر با حرکتی هایمهارت ارتباط کنند.یم گزارش درصد 3تا  1 را آن زانیم
 شناسیروان در یک ضرورت به عنوان را حرکتی هایفعالیت و هامهارت به پرداختن لزوم غیره، و اجتماعی تعامالت رشد اجتماعی، نفس،
 توانکم کودکان مانند خاص جوامع در روانی هایبهبود مؤلفه بر ورزشی تمرینات تأثیر بررسی به فراوانی مطالعات امروزه کند.می مطرح
 سیستم در کودکان این نیز آموزشی از نظر و است عادی کودکان نندهما ذهنی توانکمکودکان  اجتماعی تعامالت اند.پرداخته ذهنی

 اندازۀ به نیز این کودکان که دهدمی نشان امر این و کنندمی دریافت را عادی آموزاندانش درسی مواد و موضوعات همان فراگیر آموزشی
 این به رشد تعاملی ماهیت .دارند را اجتماعی هایاز جمله مهارت روزمره زندگی هایمهارت اکثر ارتقا در و پیشرفت ظرفیت عادی کودکان

-می تأثیر او روید، آیمی به وجود اشیا و افراد در که غییراتیت و است تعامل در خود محیط لحظه با به لحظه کودک که کندمی اشاره امر

 امر این که هستند محیط تلفیقی رفتار خودتنظیمی به قادر کودکان که دهدمی نشان یونسکو سازمان در شدهانجام نتایج مطالعات گذارد.
 هامحیط این از آنها تأثیرپذیری و ورزشی هایطمحی اجتماعی مانند هایمحیط در آنها حضور و کودکان اجتماعی رفتارهای اهمیت به

 هایفعالیت در کودکان این که داد نشان ذهنی توانکم کودکان اجتماعی تعامالت با رابطه( در 1511) Allen مطالعات [1].دارد اشاره

 ضعف دهندۀنشان که زنندمی عیضد اجتما اعمال به دست بیشتر و نیستند اجتماعی سازمان هیچ عضو عموماً و کنندنمی شرکت اجتماعی
 و نمایند سازگار اجتماعی زندگی با را خود بتوانند ذهنی توانکم کودکان اینکه برای لذا ؛باشدمی کودکان این در اجتماعی هایمهارت
 اجتماعی هایمحیط در حضور کنند. کسب است، خودیاری حوزۀ در بیشتر که را هاییمهارت باید نزنند، ضد اجتماعی اعمال به دست

 خود محیط پیرامون از کند کمک آنها به و باشد داشته کودکان این اجتماعی رفتارهای بر سزاییبه تأثیر تواندمی ورزشی هایگروه همانند

 هایموقعیت در که است خاصی در برگیرندۀ رفتارهای ذهنی توانکم کودکان اجتماعی مشکالت [3].بیاموزند را گوناگون هایمهارت
 محیط با را خود نیستند قادر آنها زیرا ،است رایج بسیار کودکان این بین اجتماعی در و سازشی مشکالت دهند.می نشان خود از تماعیاج

 چون و گیردمی صورت آموزش مهارت اجتماعی راه از و دیگران رفتار مشاهدۀ و تقلید به وسیلۀ تعامالت اجتماعی دهند. وفق پیرامون
 بنابراین کنند؛ زمینه کسب این در را الزم هایمهارت توانندنمی هستند، عادی کودکان از ترناتوان تقلید در ذهنی توانکودکان کم

 با سازش در فرد هایتوانایی شامل سازگاری این است. اجتماعی سازگاری به معنای تعامالت اجتماعی [4]دارند. کمتری اجتماعی تعامالت
 اجتماعی هایدارای مهارت باید کودک اجتماعی، سازگاری به رسیدن برای باشد.می دیگران رهبری و تنظار بدون های متفاوتموقعیت

 با آنها به واسطۀ تواندمی فرد که رفتارهایی شود؛اطالق می جامعه مورد قبول و شدهآموخته رفتارهای به اجتماعی هایمهارت [1]اشد.ب
ورزی و توانایی نه جراتدر واقع گردد.  منجر منفی هایپاسخ از پرهیز و مثبت هایروز پاسخب به که کند برقرار ارتباط به نحوی دیگران

همکاری،  تعلق، و ارتباط خود، از دفاع دوستی، درستکاری، رشد دربرگیرندۀ اجتماعی عامالتت. گفتن برای کودکان بسیار مناسب است
برقراری  به قادر افراد آن، بدون که است شخص هر وجودی هایجنبه مترینمه از اجتماعی تعامالت است. پیشرفت انگیزۀ و خویشتنداری

-فعالیت در کتشر جمله از عوامل مختلفی تحت تأثیر ندتوامی ،دشومی آغاز تولد لحظۀ از که تعامالت این بود. نخواهند اجتماعی ارتباط

 زیپره دوستان تعامل با از یعاد کودکان از شتریب دکانکو نی(، ا1552) و همکاران  Kumarنظر به بنا [1]بگیرد. قرار ورزشی های

 تیاهم بر دیتأک ضمن ییاستثنا کودکان متخصصان [7]دهند.یم نشان نامناسب یرفتارها و است یپرخاشگر با همراه آنها تعامل کنند،یم

 یتوانکم وجود به توجه با که ندده بودیعق نیا بر (،Pert، 1555؛ Smiths، 1551، Terisi، 1555) یذهن توانکم کودکان یزندگ

 یاستدالل نیچن گرید امروزه ،Arnold (1227)به عقیده  [8]سازگاری این کودکان وجود ندارد. و یاجتماع رشد بردن باال امکان ،یذهن

است.  کودکان از گروه نیا یاجتماع رشد بر ثمربخش و مثبت راتیتأث انگریب یخوب به ریاخ هده دو قاتیتحق رایز ست،ین رشیپذ مورد
 یبرا یضرور و یساختار یازهایاز ن یزندگ و اجتماعی یهامهارت به توجه که داد نشان( 1555)همکاران  و Ross استر، مطالعات

 ابد،ییم کاهش نیوالد به یوابستگ و شیافزا همساالن با ارتباط نکهیبه سبب ا ینوجوان و یکودک دوران در [3]است. ناتوان آموزاندانش

در  یمنف جینتا تواندیم مزمن یماریب کی لیدل به افراد ریسا از بودن متفاوت احساس نیبنابرا ؛دارد یادیز تیاهم یاجتماع یرسازگا

 کردن آماده ،یکشور هر یآموزش نظام مهم فیوظا از یکی [01]کند. جادیا نوجوانان و کودکان این یاجتماع یسازگار و عملکرد هنحو

 است. یزندگ رییتغ طیشرا با مقابله منظور به مسئله حل ییتوانا تیتقو و جادیا و فردا جامعه یبرا ژه کودکان،یو به جامعه افراد یتمام
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 و یورزش یهاتیفعال است. یاجتماع یهاتیرش مسئولیپذ و یاجتماع یسازگار ،یذهن توانکم کودکان پرورشوآموزش در یاصل هدف

 ترلکام تیشخص کی ساخت در آنها به کمک تینها در و آموزاندانش یاجتماع و یفرد یرفتارها به دنیبخش تکامل منظور به یحرکت

 آغاز در کرد،یم توجه یکیتوسعه ارگان و تکامل به ش،یدایپ بدو در که یبدن تیترب نیبنابرا.ت؛اس اجتماع صحنه به ورود یسازگارتر برا و

 شناسانروان [00]کرد است. اضافه خود قلمرو به زین ارتباط دارد یعموم تیترب و میتعل با که را یاجتماع رشد مانند یاهداف حاضر قرن

 ند.هست برخوردار یعاطف رشد از گذرانند،یم یبدن یهاتیفعال انجام با شتریب را خود فراغت اوقات و کنندیم ورزش که یافراد معتقدند

 کسب و نفس به اعتماد ،یخودباور حس جادیا ،یخاشگرپر عدم ،یابراز شاد یبرا را یمناسب فرصت تواندیم یورزش یهاتیفعال

 او تیشخص یریگشکل و دارد قرار متقابل و دهیچیپ یاجتماع روابط از یاشبکه درون تولد بدو از آورد. انسان فراهم یفرد یهایستگیشا

 از و است ریناپذاجتناب انسان یبرا ودنب یگروه هایتیفعال در و بودن گروه با رو نیازا است. یاجتماع متقابل ارتباطات نیهم اثر بر

 آموزش یبرا یگروه یهافرصت آوردن فراهم با تواندیم است. مدرسه یاتیح یاجتماع یزندگ یهامهارت کسب یبرا گر،ید طرف

 کمک وانند باتیم آنها کند. کمک آموزاندانش یاجتماع رشد و هاتیصالح نجارها،ه ها،ارزش رشد به ،یو ارتباط یاجتماع یهامهارت

 فراهم آموزاندانش یبرا را یاجتماع رشد یهاهنیزم از یمتنوع انواع متناسب، یورزش یهاتیفعال انواع یاجرا و یطراح چون ییهاهبرنام

 یمهم عامل عنوان به را یورزش یگروه یهاتیفعال نقش یپژوهش ( در1387) به نقل از امیرتاش (1228) و همکاران Timotoآورند. 

 بیان کرده(1387) رتاشیام از نقل به ،Singer(1285)  تلقی کردند. آموزاندانش و احتماعی یسازش یرفتارها و بهبود کردن یاجتماع در

-تشرکریغ گروه با مدرسه یهاتیفعال در کنندهشرکت آموزاندانش یاجتماع رشد سهیخصوص مقا در خود یپژوهش یهاافتهی اساس بر

-تمهار رشد ،یریپذتیجمله مسئول از یاجتماع یهامهارت شیافزا موجب یگروه و یورزش یهاتیفعال که دندیرس جهین نتیا به کننده

 طبق (،1225) و همکاران Derton [01]شد. آموزاندانشدر  یاجتماع رشد و یریگمیتصم ،یفرد نیب روابط بهبود مسئله، حل یها

 روابط داشتن ضمن بتوانند نوجوانان که دارند یطیشرا و هافرصت جادیدر ا ییسزاهب نقش معلمان و نیوالد که کردند اظهار خود پژوهش

 یدر اجتماع یمهم عامل یگروه و یورزش یهاتیفعال و مدرسه پژوهش نیا در باشند. داشته یسالم یگران زندگید با مثبت و دوستانه

تعامالت  بر کیتمیر یورزش حرکات ریتأث یقیتحق در (،2138) سعادت و یآبادهاشمیقنبر [03]است. شده ذکر آموزاندانش کردن

 در ( نیز1385) یشهسوار و یباقر [1]دانستند. مؤثر را خواف-سنگان شهر ییابتدا مقطع هده سال تا هفت یذهن توانکم کودکان یاجتماع

 [04]دانستند. مؤثر را یذهن توانمک کودکان یحرکت-یادراک یو عملکردها یاجتماع رشد بر یورزش و یجسمان ناتیتمر نقش ق خودیتحق

-یدراکا یهامهارت رشد بر یمثبت اثر موزون یورزش یهاتیفعال و هاحرکت که کردند گزارش زین (،1381) یتفضل و مقدمیمتق ،یرافع

 بین در اجتماعی اختالالت شیوع دهد کهمی نشان شدهانجام مطالعات [01]گذارد.یم یذهن توانکم کودکان یاجتماع یسازگار و یحرکت

 [1]باشد.می کودکان این گیرگریبان که است مشکالتی ترینشایع یکی از دهدمی نشان که باشدمی % 57تا   13ذهنی، توانکم کودکان

 است ذکر به الزم شود.می یادآور را شایع و مهم موضوع این به پرداختن لزوم و کندمی ترپررنگ را شدهمطرح موضوع اهمیت آمار، ینا
 هایمؤلفه به کمتر و است شده انجام آنها تحصیلی عملکرد و تحصیالت زمینۀ در بیشتر ذهنی توانکم کودکان با رابطه در مطالعات اکثر

 هافعالیت این مثبت تأثیر و حرکتی هایفعالیت به پرداختن حقیقت، در .است شده پرداخته کودکان این سازشی رفتارهای و حرکتی روانی،
 ایجاد از هدف ت.اس شده پرداخته آن به کمتر متأسفانه که است اهمیت حائز بسیار ذهنی توانکم کودکان اجتماعی ارهایرفت بر

 این در اجتماعی رفتارهای یادگیری و تعامالت ادامۀ و هاهمگروهی سایر با ارتباط برقراری برای انگیزه یک ایجاد شاد ورزشی هایمحیط
 ارتقای هدف با حاضر پژوهش روانی، موضوعات به پرداختن در ذهنی توانکم کودکان جامعۀ نیاز و مطالب این به توجه با. است کودکان

 تعامالت تواندمی یورزش منظم تیدوره فعال کی ایاست که آ سؤال این به پاسخ به دنبال اجتماعی رشد هایجنبه مهمترین از یکی
 یا خیر. بخشد بهبود را کودکان این اجتماعی

 هاروشاد و مو
 از یکی که است یتصادف و انتصاب گروه کنترل با آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزما نوع از حاضر پژوهش ،یشناسروش نظر از

 است.  یدرون اعتبار لحاظ از هاطرح نیبهتر
 شهرستان این پرورش استثنائیوآموزش سازمان پوشش تحت شهرستان شیراز پذیرآموزش توان ذهنیکمکودکان  تمامی را آماری جامعۀ

 تصادفی به صورت دختر( 11پسر و  11) کودک 11 پذیر،آموزش توان ذهنیکم کودک 75 بین دادند. از تشکیل 27-21 تحصیلی سال در
ده شده در پرونثبت هوشی ضریب آزمون نمرات و کاردرمانگران و مربیان بالینی مشاهدات طریق از از همتاسازی پس و شدند انتخاب

مورد توجه  آنها نیز حرکتی توانایی کودکان، انتخاب در است ذکر به الزم گرفتند. قرار آزمایش و گروه کنترل دو در افراد پزشکی کودکان،

 و به همین علت کودکانی که در پرونده پزشکی و سالمت آنان وضعیت ناتوانی حرکتی خفیف یا متوسط گزارش شده بود، در گرفت قرار
 کودکان نیز والدین از کنندگان،شرکتهمچنین پس از کسب رضایت . باشند تمرینی برنامۀ اجرای به قادر تا داده شدند شرکت گیرینمونه
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 تعامالت خصوص در اطالعات آوریجمع برای .کنند شرکتحاضر  پژوهش در هاخانواده اطالع با تا کودکان شد گرفته نامهرضایت

 سؤاالت به کودکان والدین و مربیان توسط که شد استفاده همکاران و دخواهاجتماعی دا تعامالت نامۀپرسش از کودکان، این اجتماعی
 گویه18  نامهپرسش این شد. تهیه ژاپن در (1228همکارانش ) و دادخواه توسط اجتماعی املتع نامۀپرسش .شد داده پاسخ نامهپرسش

 با تعامل خود، با تعامل زیرگروه سه اجتماعی شامل تعامالت نامۀپرسش است. ردیفبرون و فردیمیان فردی، حوزۀ سه با رابطه در و دارد
 و رویدادها و مختلف هایموقعیت و است دفعی رفتارهای و جذبی شامل رفتارهای نامهپرسش سؤاالت باشد.می دیگران با تعامل و خانواده
سه  برای عاملی تحلیل به روش (1228همکاران ) و دادخواه را هنامپرسش محتوایی روایی شود.میرا شامل  عاطفی و شناختی حوادث

 بعضی در باالتر است. امتیازات 7تا  1از آن دامنۀ و لیکرت شیوۀ به نامهپرسش این گذارینمره شیوۀ .آوردند به دست مقیاس ذکرشدهخرده
 با توجه آزمون محتوایی و روایی 21/5نامه پرسش پایایی نمرۀ منفی دارد. نیز سؤاالت بعضی در و باالتر اجتماعی تعامالت نشانۀ سؤاالت،

-نیمه ایمطالعه حاضر پژوهش [01]است. شده تأیید ذهنی توانکم کودکان ننظراصاحبشناسی و روان متخصصان از جمعی نظرات به

-پس بار 1 و آزمونپیش بار 1 درونی، روایی به مربوط کاهش تهدیدهای و مزاحم متغیرهای حداکثر کاهش برای آن در که است تجربی

 قسمت دو شامل شد، داده پاسخ والدین و مربیان از سؤال با و پژوهشگر توسط که نامهاین پرسش شد. گرفته گروه دو هر در آزمون
-پرسش به مربوط اختصاصی، سؤاالت قسمت در و )جنس سن،(افراد دموگرافیک مشخصات عمومی، قسمت در بود. و اختصاصی عمومی

. جدول Dunn and Fait ،1515بر برنامه  یمبتن یورزش منظم تی)فعال یامداخله برنامه سپس .بود شده طراحی اجتماعی تعامالت نامۀ

 17 جلسه کی روزانه یورزش تیفعال و نیتمر زمان گرفت. انجام روز سه هفته هر و ماه دو مدت به شیآزما گروه یرو(، 1شماره 

 یهاتیفعال و حرکات یاجرا به ورزش یمرب کمک به و حرکات مشاهده قیاز طر شیآزما گروه که بود یاگونه به عمل وهیش و یاقهیدق
 آموزاندانش ییکارا ت،یفعال اتیتجرب از لذت بردن یورزش برنامه یینها هدف جلسه هر در ینیتمر برنامه یزیرطرح در پرداختند. یورزش

 که یشکل به و باز و مناسب یطیمح در ناتیتمر آن بر افزون بود. بهبود یحرکت-یروان و یاجتماع ،یشناخت یریادگی قلمرو سه هر در

 گرفت. متوسط صورت شدت با یهواز شکل به و یانفراد و یگروه یهانیتمر قالب در ،دیبرآ آن عهده از بتواند یذهن توانکم کودک

 هوالهوپ حلقه و طناب توپ، مثل لیوسا یبرخ از لساتج یبعض در برنامه فشار حفظ و تیرعا ضمن یورزش یهاتیفعال در تنوع یبرا

 کردند و برنامه و فعالیت ورزشی منظمی رامیهای عادی خود در مدارس شرکت کنترل در فعالیت گروه مدت نیا طول در شد. استفاده

 .[07]دادندنمیانجام 

  ای(یقهدق 41محتوای برنامه ورزشی در یک جلسه ) : 0جدول 

 نحوه اجرای فعالیت زمان نوع فعالیت

 الشکلمتحد کفش و لباس دنیپوش و ضیتعو دقیقه 1 پوشیدن کفش و لباس

 دقیقه 1 راه رفتن و دویدن آهسته
 و عقب به و راست( و چپ )به پهلو به گزاگ،یز یهاحالت در روند.یم راه ورزش معلم سر پشت قهیدق 7 مدت به هایآزمودن

 .شود فراهم یبعد یهاتیفعال یاجرا یالزم برا یآمادگ تا دهندیم حرکت مختلف جهات در خود را یهادست و دوندیم جلو

 دقیقه 1 جهیدن
 پا جفت صورت به یمرب سوت هر با و رندیگیقرار م است، شده آماده قبل از که متریسانت 7 یپهنا به یخط پشت هایآزمودن

 .ردیگیم صورت بهمرت 15و  هماهنگ صورت حرکت به نیا پرند.یم جلو سمت به

 دقیقه 1 گیری و پرتابهدف
 عدد 15 و گرفتیم قرار ،بود شده دهیآن کش یرو متریسانت 18 قطر به یارهیدا که یوارید از یمتر 3 فاصله در یآزمودن

 .کردیم پرتاب هاهریدا سمت به داشت، اریاخت در سبد کی داخل که را نینسبتاً سنگ) یران یگو )توپ سیتن توپ

 دقیقه 1 عادل ایستات
 به دهیکش صورت به حرکت،پا نیح در ستند.یایه میثان 7 مدت به چپ یپا یرو سپس و راست یپا یرو ابتدا هایآزمودن

 با را حرکت مرتبه 15 ستیبایم یآزمودن هر شوند.یم باز نیطرف به هادست و شود،یم خم به جلو بدن د،یآیم عقب سمت

 .دهد انجام یمرب سوت

 دقیقه 1 بکی و دویدنچا
 با برگشت و رفت صورت به ریمس شود.یمشخص م گریکدی از متر کی فاصله به یمواز خط دو به متر 15 طول به یریمس

 شود.می مشخص گریکدی از متر 1 فاصله به رنگیمخروط نارنج عدد 12 از استفاده

 دقیقه 1 شوت کردن
 7 آموزدانش هر به سپس رند.یبگ قرار هم سر که پشت خواسته شد گروه هر زا ،شدند میتقس ینفر 5 گروه دو به آموزاندانش
 شد خواسته کودک از بزند. شوت 1×1 ابعاد به یادروازه سمت به متر 6 فاصله به یاهنقط از تا شد داده هندبال توپ عدد

 .دروازه کند وارد دقت با را هاتوپ کند یسع

کشیدگی عضالت کمر و 

 ران
 دقیقه 1

 درجه 35 هیزاو اندازه به را خود یپاها سپس .کشدیم کامالً  را خود یپاها و ندینشیم یورزش تشک یرو نیزم کف کودک

 سمت به تنهمیامتداد ن در را هادست ابتدا رند.یگ قرار هم از متریسانت 35 فاصله به پاها که پاشنه یطور به کند،یم باز هم از

 یپا انگشتان نوک و شودیم خم جلو طرف به زانوها خم کردن بدون سپس باشد، صاف هاآرنج که یطوربه  کشد،یم باال

 .دهدیم انجام مرتبه 15 را حرکت نیا یرد. آزمودنیگیم را چپ یپا انگشتان نوک بعد و ردیگیدست م دو با را راست

 دقیقه 1 استراحت و تمدد اعصاب
 خود و کشدیم قیعم نفس و کندیم باز نیبه طرف را هادست و شدکیم دراز بازطاق به صورت یورزش تشک یرو یآزمودن

 .آوردیدر م استراحت حالت به را
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 پراکندگی و مرکزی هایفراوانی، شاخص شامل توزیع توصیفی آمار از اجتماعی، تعامالت نامۀپرسش به مربوط هایداده آوریجمع از بعد
 تعیین( لوین ، آزمون)هاداده طبیعی توزیع تعیین برای( اسمیرنوف-کلموگروف آزمون شامل استنباطی آمار از همچنین، شد. استفاده

 همچنین شد. استفاده (≥57/5P) معناداری سطح در )هامیانگین تفاوت تعیین رای)ب تحلیل کوواریانس و تجزیه و )هاواریانس همگنی

 تحلیل و تجزیه برای .شد استفاده بونفرونی روش به آزادی درجات اصالح با وابسته تی آزمون از تفاوت، جایگاه برای مشخص کردن

 .گردید استفاده 21 نسخهSPSS  افزارنرم از هاداده

 هایافته

 .دهدنشان می آزمونپیش در را کنترل و تجربی گروه اجتماعی تعامل نمرات معیار افانحر و میانگین ،1 جدول
 

 آزمونپیش در کنترل و تجربی گروه اجتماعی های توصیفی تعامل. آماره1 جدول

 

 .دهدنشان می آزمونپس در را کنترل و تجربی گروه اجتماعی تعامل نمرات معیار انحراف و میانگین ،3 جدول
 

 آزمونپس در کنترل و تجربی گروه اجتماعی تعامل ی توصیفیهاآماره: 3 جدول

 
 .است شده آورده تجربی و کنترل گروه دو اجتماعی تعامل نمرات کوواریانس تحلیل نتایج ،1 جدول در
 

 آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس تعامل اجتماعی گروه تجربی و کنترل در  :4جدول 
 F P Partial eta Squre درجات آزادی میانگین مجذورات 
 گروه

 خطا

17/68 
71/1 

1 
15 

63 /16 551/5 * 68/5 

 .آزمون استحسب کنترل مقادیر پیش معنادار است. نتایج بر ≥57/5P* در سطح 
 

 حسب بر بدین معنی که(. P ،63/16=F=551/5) داد نشان کنترل و تجربی گروه بین را معناداری تفاوت کوواریانس، لتحلی نتایج
 توان ذهنی شده است.میانگین، یک دوره فعالیت بدنی منظم ورزشی باعث افزایش تعامل اجتماعی در کودکان کم

 .دهدنشان می کنترل و تجربی گروه آزمونپس در را دهخانوا با فرد تعامل نمرات معیار انحراف و میانگین ،5 جدول

 
 آزمونپس در کنترل و تجربی گروه با خانوادهاجتماعی فرد  های توصیفی تعاملآماره :1 جدول

 
 .شده است آورده تجربی و کنترل گروه دو در خانواده با فرد تعامل نمرات کوواریانس تحلیل نتایج ،6 جدول در

 
 

 

 حد باال حد پایین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پیش گروه

 27/1 15/1 81/5 85/1 تجربی

 81/1 11/1 67/5 51/1 کنترل

 حد باال حد پایین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پس گروه

 27/7 11/1 13/5 15/7 تجربی

 55/1 17/1 11/5 27/1 کنترل

 حد باال حد پایین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پس گروه

 31/2 27/5 31/5 67/8 تجربی

 71/6 11/7 31/5 85/7 کنترل
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 آزموننتایج تحلیل کوواریانس تعامل فرد با خانواده گروه تجربی و کنترل در پس: 1 جدول
 F P Partial eta Squre درجات آزادی میانگین مجذورات 

 گروه

 خطا

18/31 
13/1 

1 
15 

68/31 551/5* 61/5 

 .آزمون استحسب کنترل مقادیر پیش معنادار است. نتایج بر ≥57/5P* در سطح 

 
 شده ذهنی توانکم در کودکان خانواده با فرد تعامل بهبود یک دوره فعالیت منظم ورزشی باعث که دهدمی نشان کوواریانس تحلیل نتایج
 (.P ،68/31=F=551/5)است 

 .است شده نشان داده آزمونپس در کنترل و تجربی گروه خود با فرد تعامل نمرات معیار انحراف و میانگین ،5 جدول در

 
 آزمونپس در کنترل و تجربی های توصیفی تعامل فرد با خود گروهآماره : 7 جدول

  

 .دهدمی نشان را تجربی و کنترل گروه دو در خود با فرد تعامل نمرات کوواریانس تحلیل نتایج ،8 جدول
 

 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس نتایج تحلیل کوواریانس تعامل فرد با خود :8جدول 

 F P Partial eta Squre درجات آزادی میانگین مجذورات 

 گروه

 خطا

81/5 
68/1 

1 
15 

31/65 555/5* 58/5 

 .آزمون استحسب کنترل مقادیر پیش معنادار است. نتایج بر ≥57/5P* در سطح 

 
دهد می نشان معنادار را توان ذهنیکم کودکان در خود با فرد تعامل بر یک دوره فعالیت منظم ورزشی کوواریانس، تحلیل نتایج

(555/5=P ،31/65=F .)نشان می کنترل و تجربی گروه آزمونپس در را دیگران با فرد تعامل نمرات معیار رافانح و میانگین ،2جدول-

 .دهد
 آزمونپس در کنترل و تجربی گروه های توصیفی تعامل فرد با دیگرانآماره :3 جدول

  

 .دهدمی نشان را تجربی و کنترل گروه دو در دیگران با فرد تعامل نمرات کوواریانس تحلیل نتایج ،15 جدول

 
 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس نتایج تحلیل کوواریانس تعامل فرد با دیگران :01جدول 

 F P Partial eta Squre درجات آزادی میانگین مجذورات 

 گروه

 طاخ
85/125 

25/5 
1 
15 

31/111 555/5* 23/5 

 .آزمون استحسب کنترل مقادیر پیش معنادار است. نتایج بر ≥57/5P* در سطح 

 
 شده ذهنی توانکم در کودکان دیگران با فرد تعامل بهبود یک دوره فعالیت منظم ورزشی باعث که دهدمی نشان کوواریانس تحلیل ایجنت

 (.P ،31/111=F=555/5)است 

 

 حد باال حد پایین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پس گروه

 51/6 17/7 /330 15/6 تجربی

 78/1 31/1 0/33 27/1 کنترل

 حد باال حد پایین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پس گروه

 11/3 31/7 31/1 18/8 تجربی

 10/1 34/0 31/1 38/0 کنترل
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 بحث
 رشد به حرکتی، رفتارهای رشد و جسمانی سالمت ضمن ایجاد توانندمی مناسب و هدفمند اجرای صورت در ورزش و تربیت بدنی

قابل  معیارهای سمت به را کودکان و کرده کمک است پیرامون جهان با کودکان آن سازگاری الزمۀ که نیز کودک اجتماعی رفتارهای

 تعامالت اجتماعی بهبود بر یورزش منظم تیفعال دوره کی ریتأث نییتع هدف با حاضر پژوهش .هندد سوق مطلوب اجتماعی و قبول

 عنوانه ب یورزش ت منظمیفعال تاثیر گرفت. انجام شیراز شهرستان سال 11 تا 8ر یپذآموزش یذهن توانکم دختر( و )پسر آموزاندانش

 شیآزما گروه یهایآزمودن داد تعامالت اجتماعی ج نشانینتا شد. یبررس وابسته ریمتغ عنوانه ب تعامالت اجتماعی بهبود بر مستقل ریمتغ
با  کودک متقابل ارتباط شامل تعامالت این است. افتهی بهبود فیت( داون و یمنظم ورزش تیفعال دوره کی) یاهمداخل برنامه ریتأث تحت

ها مؤلفه این جلسه 11پس از یک دوره فعالیت منظم ورزشی به مدت  ریآما نتایج طبق که باشدمی جامعه افراد سایر و خانواده همساالن،
به  میانگین حسب بر را با دیگران تعامل و خانواده با تعامل خود، با تعامل هایمؤلفه توانست واقع، فعالیت منظم ورزشی در یافتند. بهبود

 با که شود کودکان این فردیبرون و فردیمیان فردی، تعامل افزایش به منجر و بخشد بهبود 23/5و  61/5، 58/5تأثیر  ضریب با ترتیب
به  آن، از حاصل هایمحرومیت و جسمانی نقایص عالوه بر ذهنی توانکم کودکان است به ذکر الزم .است همسو گذشته مطالعات نتایج

 برقراری در و نامناسب دارند و تماعیضد اج رشدنیافته، رفتارهای هستند؛ گیرگوشه و منزوی معموالً  اجتماعی هایضعف مهارت علت
گیرند. می قرار دیگران سوی از عدم پذیرش و خطر طرد در و هستند جدی مشکالت دچار خود شخصی کارهای انجام و دیگران با ارتباط

 با اجتماعی ارتباطات از نتیجه در که شوندمی طرد خود همساالن توسط توان ذهنیکم کودکان 15% تا 15 دهدمی نشان هاپژوهش

 های اجتماعیمهارت رشد و ارتقا به نیاز کودکان این که دهدمی نشان مسئله این [08]شوند.می محروم آنها در جمع حضور و همساالن

 کارساز و مهم بسیار ذهنی توانکم کودکان برای را اجتماعی هایمهارت آموزش جهت مختلف هایریزیبرنامه Chu (1511) دارند.
 توجه آن به باید که مواردی مهمترین از یکی ذهنی، توانکم زندگی کودکان سبک و محیط به توجه عالوه بر کندمی بیان و است خوانده
افزایش  برای مداخله و آموزش که بودند باور این بر گذشته در متخصصانت. اس کودکان این های اجتماعیمهارت ارتقای شود خاص

 تواندمی حرکتی هایفعالیت آموزش و که است شده اثبات به خوبی امر این اخیر دهۀ دو در اما، است تأثیربی کودکان اجتماعی تعامالت
 [03]باشد. داشته توان ذهنیکم و عادی کودکان اجتماعی تعامالت بر سزاییبه و مثبت تأثیرات

حس  مثل اجتماعی اصلی هایمؤلفه با هرابط در ذهنی توانکم کودکان که است کرده ثابت خود مطالعات در Hard (1511) همچنین
 کودکان این اجتماعی بر تعامالت مثبتی تأثیر تواندمی ورزشی تمرینات و دهستن دیدهآسیب بسیار تقلید، یا و مسئولیت پذیری دلبستگی،

 در Pan  (2011)همچنین، [11]دهد. یاری بسیار جامعه سایر افراد با مستقل اجتماعی تعامالت و آینده زندگی در را آنها و باشد داشته
 با زندگی عادی شرایط با کنارآمدن در کودکان این که داردمی اظهار اوتیستیک اختالل دارای ذهنی توانکم کودکان با رابطه در پژوهشی

 هاید. فعالیتشوندرگیر می خود اطرافیان با و ندهست ناسازگار بسیار پرورشیوآموزشی هایمحیط در و هستند مواجه مشکالت بسیاری
 مؤثر بسیار آنها اجتماعی عملکرد در تواندمی های اجتماعیمهارت رشد بنابراین است؛ مدآکار بسیار کودکان این به کمک برای ورزشی

 و دهند کاهش را خود روزمرۀ زندگی هایضعف از این طریق و باشند داشته خود محیط اطراف با مفیدتری و بهتر تعامالت بتوانند تا باشد
 اجتماعی هایاکتساب مهارت اجتماعی، یادگیری نظریۀ طبق [10]است. قابل دستیابی گروهی شاد و ورزشی هایلیتطریق فعا از مهم این

 مشاهدۀ با ایمشاهده یادگیری اصل بنا بر توانندهنی میذ توانکم کودکان بنابراین گیرد؛می صورت محیط با کودک تعامل از طریق
 تجربه را اجتماعی هایمهارت پیرامونشان، محیط با ارتباط برقراری و هاهمکالسی و همساالن از طریق و محیط در شدهانجام هایفعالیت

 [11]کنند.

 تعامالت که کنندمی تأیید را موضوع این اهمیت و شده انجام ذهنی توانکم کودکان اجتماعی تعامالت زمینۀ در مختلفی مطالعات
 اجتماعی تعامالت غیرورزشکار افراد که شودمی ختم نتیجه این به و است مشابه غیرورزشکار افراد از بیشتر ورزشکار کودکان اجتماعی

 به دست نتیجه این داد ( انجام1513) kass که پژوهشی در دارند. ورزشکار مشابه افراد به نسبت باالتری رفتاری هایو اختالل ترپایین
 است این بر عمومی است. عقیدۀ بوده مؤثر اجتماعی هایدرمان ناسازگاری در بدنی فعالیت و تمیکری حرکات و هافعالیت انجام که آمد
و همکاران  Zastero اما ،ندارد وجود آنها سازگاری و اجتماعی تعامالت امکان ذهنی، توانکم در کودکان مغزی اختالالت به علت که

 هایمحیط با ایجاد در واقع و است کارساز و سودمند افراد، این اجتماعی مالتتعا برای تالش که گرفت نتیجه خود مطالعات ( در1513)

 با که فوق مطالب به توجه با [13-14]داد. ارتقا این کودکان در را اجتماعی ارتباطات توانمی ارتباط برقراری به کودکان تشویق و اجتماعی

 از طریق اجتماعی هایمهارت زمینۀ در ذهنی توانکم کودکان ساختن توانمند نتیجه گرفت توانمی، دارد مطابقت حاضر پژوهش نتایج
-می و است پذیرامکان مانند برنامه فعالیت ورزشی پژوهش حاضر در دسترس و هزینهکم شاد، وجوش،پرجنب ورزشی ساده، هایفعالیت

 .شود آنها آیندۀ زندگی یفیتک بهبود باعث و دهد قرار تأثیر تحت زیادی بسیار حد تا را این کودکان زندگی تواند
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singer(1285 ،) ،(1228) همکاران و Garita ،(1366) یآبادعیشفتوسط  گرفتهمانجا یهاپژوهش یهاهافتی با پژوهش نیا جهینت

Timoti (،1387همکاران،  و رتاشیام از نقل به 1228همکاران ) و Derton ( 1225و همکاران،) و ی(، باقر1381) همکاران و یرافع 

 خوانهم و همسو (1323رحمتی و زارعیان ) ( و1321نژاد و همکاران )آقایی، (1382) سعادت و یآبادهاشمیقنبر ،(1385) یشهسوار

 توانیم پژوهش نیا یهاافتهی نییتب در [11]باشند. داشته هم با ییهاتفاوت یاهمداخل برنامه و نوع روش در ممکن است اگرچه است،

 را الزم یارتباط و یرفتار ،یاجتماع ،یروان یهامهارت یورزش یهاتیفعال و هادر گروه افراد (،1388همکاران ) و فروزا دهیعق به بنا گفت

 به شود.یم گرانیرفتار د به افراد نیا سازنده پاسخ موجب خود سهم به که کنندیم کسب یاجتماع و یفرد روابط در صحنه حضور یبرا

 یهاضعف از فارغ نامشروط، و مثبت طور به آنها و به شده داده تیاهم آنها وجود به که کنند احساس یقتو یذهن توانکم کودکان عالوه

 یگروه و یورزش یهانیتمر در کودکان معتقدند متخصصان [11]کنند.یم یخوددار و ناسازگارانه مخرب یرفتارها از است، شده توجه آنها

شامل  هایژگیو نیا کنند. کسب را یارزشمند العادهفوق یهایژگیکند ویم کمک آنها به هک رندیگیاد می را ییهاتیفعال و هامهارت
 احترام و ییخوداتکا و استقالل ،یو روح یفکر ، تعادل(یدارشتنی)خو یفرد انضباط ت(،یشخص ضعف و ییروکم مقابل ه)نقط یخودآگاه

 آموزاندانش یبرا یزندگ یهامهارت رشد هبرنام و ورزش" عنوان ( با1551همکاران ) و Albert قاتیتحق است. گرانید و خود به

 و نوجوانان کودکان در یاجتماع و یارتباط یهامهارت شیافزا ،یمدآخودکار احساس موجب یبدن یهاتیفعال کهداد  نشان "ورزشکار

 نوبت تیرعا همچون یاجتماع یهامهارت آورد کهیم فراهم یفرصت یذهن توانکم افراد یبرا یگروه صورت به یورزش تیشود. فعالیم

 [17]اموزند.یب را وجود ابراز در مشارکت و یاردشتنیخو مقررات، از یرویپ ،یگروه کار

 گیرینتیجه
 اهداف یارتقا داون و فیت( در یورزش ت منظمیفعال دوره کی) یامداخله هبرنام انجام احتماالً گفت توانیمحاضر  پژوهش جینتا نییتب در

 پژوهش نکهیا به توجه با توان ذهنی گروه آزمایش شده است.اجتماعی کودکان کم تعامالتبهبود در  موجب و بوده مؤثر هذکرشد

 هبرنام از یخاص یالگو به پژوهش کردن محدود جمله از کند،یمواجه م اطیاحت با را جینتا میتعم که است داشته زین ییهاتیمحدود
 ک دورهی که گفت توانیم ،یآمار هجامع از یکوچک هنمون و هاداده یآورعجم یبرا یخاص ابزار موزان،آدانشاز  یخاص گروه ،یامداخله

 در آن از توانیم و است مؤثر ساله 11تا  8 ریپذآموزش یذهن توانکم آموزاندانش تعامالت اجتماعی بهبود بر یورزش منظم تیفعال

 شودیم شنهادیپ نیا بر عالوه استفاده کرد. مؤثر یآموزش و یدرمان ک روشی عنوان هب یذهن توانکم آموزانشدان یتوانبخش و آموزش

 شنهادیپ نیهمچن رد.یگ انجام یحرکت و یجسم معلوالن زین و ییاستثنا آموزاندانش یهاگر گروهید در ارتباط با حاضر پژوهش که

 اختالالت دسترس در در و نهیهزمک یدرمان کردیرو کی عنوان به ن پژوهشیا در شدهگرفته کار به یامداخله هبرنام اثر که شودیم

 .ردیگ قرار نظر مد یآت یهادر پژوهش یشناختروان و یرفتار

 تشکر و قدردانی
 حاضر قیتحق در کنندگانشرکت و پرورش استثنایی استان فارسواز مرکز آموزش را خود یقدردان و تشکر مراتب پژوهشگران انیپا در

 .ندداریم ابراز
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