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 حرکتي بر  اختالالت رفتاري کودکان  -تأثير هشت هفته تمرينات ادراکي 

 سال 6-11ذهني  توانکم

 
 

 3عبداهلل قاسمی ،2معصومه شجاعی ،1 محمدحسين منظری توکلی
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حرکتی بر کاهش اختالالت -تحقيق حاضر با هدف تأثير یک دوره تمرینات ادراکی :چکيده

توان ذهنی انجام شد. این پژوهش از نوع نيمه تجربی و طرح تحقيق به رفتاری کودکان کم

توان دانش آموز کم 33پس آزمون با انتصاب تصادفی بود. بدین منظور  –صورت پيش آزمون 

گيری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی صورت نمونهذهنی به

پرسشنامه اختالالت رفتاری توسط والدين تکميل شد. قبل از شروع تحقيق،  قرار گرفتند.

ای(، تحت انجام مداخالت دقيقه 54سپس گروه آزمايش به مدت دو ماه و هر هفته سه جلسه )

در پس آزمون که يک روز بعد از آخرين روز تمرين بود، مجددا پرسشنامه برای  قرار گرفت،

های اختالالت رفتاری از تجزیه مقياسخرده تجزيه و تحليل ها استفاده شد. آزمودنی ۀهم

 کوواریانس چند متغيره )دو گروه در دو آزمون با تکرار سنجش عامل آزمون( استفاده شد.

توان ذهنی در گروه آزمایش بعد از حاکی از این بود که اختالالت رفتاری کودکان کمنتايج 

ور طبه  ری کاهش یافت.داحرکتی نسبت به قبل از دوره بطور معنی-دوره تمرینات ادراکی

شود و در کاهش یسـالمت روان منجر م شيبـه افـزا تمرينات ـنيگفت ا توانمی یکل

ـه ک دهدنشان می جينتـا ـنيدارد. ا ینقش مـؤثر توان ذهنیکمکودکان  یاختالالت رفتار

 یتسيبا سازمان های مربوطهو  یتوان ذهنامـور بهداشت و سالمت کودکان کم دست اندرکاران

 نياهتمام داشته و از ا هماهنگیو  جسمانی تمرينات خصوصا ورزشی تمريناتدر خصــوص 

 .دنياستفاده نما یتوان ذهندر بهبود رفتـار افراد کم رگذاريعنوان عامل تأث به ناتيتمر

 حرکتی.-توان ذهنی، تمرینات ادراکیآموزان کمرفتاری، دانشاختالالت  :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 متوسط حد از کمتر عمومی فرد هوش نمرة آن در که است وضعيتی ذهنی، توانیکم آمریکا، پزشکی روان انجمن تعریف براساس

 دو  حدود در که ذهنی توانکم شود. کودکانمی او سازگارانة گسيختگی رفتارهایاز هم سبب عامل همين که کمتر( باشد یا 07 هوش )نمرة

 مزمن دستگاه اختالالت تشنجی، اختالالت مانند زیادی جسمانی و شخصيتی مشکالت با شوند، می را شامل ای جامعه هر افراد از درصد سه تا
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 و شناختی هایمهارت رشد عدم نوشتن )سوادآموزی(، و خواندن در مشکالت زبان، ادراك مشکالت فعالی، بيش تمرکز، و توجه نقص گوارش،

 (. 1اند )تندرستی مواجه و جسمانی رشد مشکالت عمومی، اکتساب

به توان ذهنی طبيعی نيستند، کم حددر حرکتی و ذهنی هایفعاليت نظر از که دارند وجود اجتماع در افرادی زمان و دوره هر در

اند و به همين علت، توانایی انجام امور شخصی توان ذهنی شدهای دچار کمشود که بر اثر نارسایی و نقص در کنش مغز تا اندازهافرادی گفته می

-محدودیت که است تحولی هایناتوانی از یکی ذهنی توانی(. کم2و تکاليف اجتماعی خود در مقایسه با همساالن و افراد مشابه خود را ندارند )

 اجتماعی و هایمهارت و پایين تحصيلی عملکرد ذهنی، و حرکتی رشد در تأخير با معموالً و کندمی ایجادفرد  مختلف کارکردهای در را هایی

 اجتماعی، لحاظ از خود با همساالن مقایسه در مدرسه از خارج محيط و مدرسه در افراد این مثال برای. شودمی نمایان ضعيفی ارتباطی

در مطالعات مختلف، بيان شده است که ميزان (. 3ند )دار ضعيفی است، عملکرد اساسی و پایه هایمهارت جمله از که حرکتی، و ارتباطی

توان ذهنی، (. افراد کم4،5تری قرار دارد )شان در سطح پایينسن و سالسالمتی و آمادگی جسمانی این افراد نسبت به افراد عادی و  هم

های اجتماعی و سازش با همساالن خود نيز دچار های رفتاری، مهارتهای ذهنی و جسمانی، از نظر ویژگیداشتن مشکالتی در جنبهعالوه بر 

توان ذهنی، محدودیت و اختالل در رفتار است. درصد قابل توجهی از این (.  به عبارت دیگر، یکی از مشکالت کودکان کم1نارسایی هستند )

 (.6ها را به دنبال خواهد داشت )رفتاری هستند و این مشکالت خود سایر مسائل و ناتوانایی افراد دچار مشکالت

منظور از مشکالت رفتاری، تمامی رفتارهای تکراری، غير عادی و آزار دهنده نظير مکيدن انگشت، ناخن جویدن، تيک، لکنت زبان، 

کارکرد فرد و خانواده و آثار منفی بر یادگيری، ارتباط و کارایی اجتماعی آنان کتک کاری، قشقرق راه انداختن و.... است که باعث اختالل در 

شوند و بين سنين هشت الی پانزده سالگی به های آغازین دورة ابتدایی مشاهده می(. اختالالت رفتاری معموال نخستين بار در سال0دارد )

ای کودکان و نوجوانان تأثير منفی گذاشته و کرد تحصيلی، اجتماعی و حرفهای بر عملرسند. اختالالت رفتاری به طور قابل مالحظهاوج می

(. کودکان دچار اختالالت رفتاری نسبت به کودکان عادی مشکالت گوناگونی 8دهد )احتمال ابتال به بيماری روانی در بزرگسالی را افزایش می

 به رفتاری (. اختالالت9باشند )ی و همچنين رفتارهای نامناسب میاز قبيل فراخنای توجه، عزت نفس پایين، و تعامل همراه با پرخاشگر

 و متفاوت رفتاری یا هيجانی هایپاسخ ایجاد با که اندعواملی ماندة ذهنی( عقب کودکان )کودکان این مشکالت ترینشایع از یکی عنوان

 به مختلفی های (. روش17) گذارندمی اثر کار محيط و خانواده مدرسه، در فرد سازگارانة و مناسب اجتماعی روابط بر جدی طور به نامعقول،

 غذایی، برگزاری تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی، عادات بهبود .است شده گرفته کار به کنون تا گذشته از مشکالت این تمامی رفع منظور

 خدمت ضمن ویژه هایکالس برگزاری فرهنگی، و روانی نظر از هاخانواده آگاهی برای مشاوره جلسات برگزاری برنامه، فوق های کالس برگزاری

 .هستند هاروش این جملة از دارویی درمان های روش از استفاده و معلمان آگاهی منظور استثنایی به پرورش و آموزش حوزة در

یکی از موارد ضروری در  ( بر این باورند که3، 11توان ذهنی )متخصصان کودکان استثنایی ضمن تاکيد بر اهميت زندگی کودك کم

درمانی،  مد نظر قرار دادن توجه خاص، آموزش و خدمات فوق العاده در جهت بهبود رفتار این گروه از کودکان و  -های آموزشیبرنامه ریزی

يت رسمی برای (. اما با وجود اینکه ضرورت برخوداری از تعليم و ترب11، 12است ) کودکان این سازگاری و اجتماعی رشد همچنين ارتقای

در روند رشد و توسعة »(، تحقيقات صورت گرفته بيانگر این است که 2، 13همة کودکان اعم از عادی و استثنایی بر کسی پوشيده نيست )

ظر توان ذهنی از ن(. در مجموع، از آنجایی که کودکان کم15« )تساوی امکانات آموزشی برای همگان، غالبا به معلولين توجه کافی نشده است

حرکتی، آمادگی بدنی، تعادل ایستا و پویا، هماهنگی حرکات عمده و ظریف با  –های حسی حرکتی ضعيف است و در ظرفيت -رشد ادراکی 

ی ها برای او ضرورتوان ذهنی، از کودك طبيعی کندتر است. تجربة موفقيت آميز در حرکات و بازیمشکل مواجه است. زمان واکنش کودك کم

(. در این زمينه هاشمی 14آورد )در برنامه های ورزشی، زمينة خوبی برای پذیرش آن ها در بين سایر دانش آموزان فراهم میاست و مشارکت 

( بيان داشتند که حرکت به عنوان یک بعد وجه انسانی با ابعاد دیگر وجودی انسان مثل یادگيری، هوش، شخصيت و موفقيت 2و نوابخش )

العکس کند و بمیاگر فردی دچار اختالالت ذهنی باشد، مشکالت و اختالالت حرکتی و هماهنگی حرکتی را پيدا  رابطة تنگاتنگی دارد. یعنی

(. همچنين 2شود )اگر فردی دچار مشکالت حرکتی باشد، به احتمال فراوان در یادگيری، رفتار اجتماعی و خودپنداره دچار مشکل می

در  .های جسمانی، روانی و آثار مطلوب اجتماعی را کسب کردتوان قابليتاز طریق ورزش می ( گزارش کردند که16پور و همکاران )جوادی

واقع تربيت بدنی بخش مهمی از تعليم و تربيت است که از طریق حرکت و فعاليت های بدنی، جریان رشد در همة ابعاد وجود انسان را تسهيل 

(. طبق تحقيقی که روی کودکان اتسيم دارای اختالالت رفتاری انجام شد، در گروه 13)شود کند و باعث شکوفایی استعدادهای مطلوب میمی

(. 5آزمایش اختالالت رفتاری در قياس با پيش آزمون به مقدار زیادی کاهش یافته بود و در گروه کنترل به مقدار ناچيزی افزایش یافته بود )

 رسيدند نتيجه این به ذهنی توانکم کودکان با سالم کودکان حرکتی هایمهارت مقایسة زمينة در تحقيقی ( در10و همکاران ) 1دراپ وستن

                                                           
1 Westendorp et al., 
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 نشان ، (19) 2(. جنابادی18) آوردند دست به ذهنی توانکم به کودکان نسبت را بهتری نمرة حرکتی هایمهارت  تمام در سالم کودکان که

 آنها بهبود در را هایی پيشرفت تواند می درمان و مداخله افزایش سن، اما دارد، وجود ذهنی توانکم کودکان در ای ویژه حرکتی اختالالت داد

 در حرکتی، -حسی یکپارچگی اختالل در دليلبه ذهنی توانکم (  افراد27و همکاران ) 3 کارمل بررسی نتایج (. براساس18کند ) ایجاد

(. مطالعات 21بود ) سالم افراد از تر ثبات بی آنها تعادلی وضعيت و دریافت کردند عادی افراد به نسبت کمتری نمرة حرکتی -ادراکی هایآزمون

 (.8، 22، 23، 25، 24حرکتی بر اختالالت رفتاری کودکان بوده است )-دیگر نيز تأیيد کننده چنين نتایجی در زمينه تأثير تمرینات ادراکی

 بدنی های اینکه فعاليت به توجه با و کتی و رفتاریهای حراین مهارت اهميت و کودکان این در اختالالت رفتاری ضعف به توجه با

 تواندمی بدنی تمرینات احتماالً شود، می فرد منجر شخصيت و احساسات رفتار، ادراك عقالنی، عملکرد بهبود جسمانی،رفتاری، سالمت به

 در البته که گرفته انجام هایپژوهش مطالعة و کودکان این مشکالت بررسی با .باشد داشته همراه به کودکان گونه این برای زیادی مزایای

 .دارند نياز بيشتری هایبه بررسی اختالالت رفتاری در کودکان این رسدمی نظر است به اندك اختالالت رفتاری توان ذهنیکم کودکان گروه

 روند به را اختالل دارای کودکان حدودی تا توانمی تمرینی های مناسبفرصت ایجاد و رشد محيط سازیغنی با که اندداده نشان مطالعات

 البته بيشتر که است داده نشان اختالل دارای افراد بر را ورزش منظم هایفعاليت مطلوب آثار بسياری (. شواهد26برگرداند ) شانزندگی عادی

ذهنی اختالالت  توانکم کودکان حرکتی در هایمهارت بررسی به نياز و اختالالت گفتاری است ذهنی توانکم افراد با ارتباط در هاپژوهش

توانی ذهنی و اثرات ناشی از آن در زندگی کودکان و احتمال بروز انواع شود.  بطور کلی بر اساس آنچه که درباره کممی احساس بيشتر رفتاری

عنایت  توان ذهنی و باو به ویژه کودکان کماختالالت رفتاری بيان شد و با در نظر گرفتن نقش بارز و ارزندة فعاليت بدنی بر روی عموم مردم 

های هماهنگی و جسمانی بر توان ذهنی جامعة تحت بررسی و نقش احتمالی فعاليتبه روشن نبودن وضعيت اختالالت رفتاری کودکان کم

مر آموزش و کنترل رفتاری کودکان تواند راه گشای والدین و معلمين در اگيری از نتایج حاصل که  میها، همچنين به منظور بهرهروی آزمودنی

توان حرکتی بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان کم-های ادراکیحاضر با هدف بررسی تأثير فعاليت پژوهش توان ذهنی باشد، بنابراینکم

 .ذهنی شهر کرمان انجام شده است

 

 روش پژوهش

پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی است که  –پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون  از نظر روش شناسی،

 (.17باشد )ها از لحاظ اعتبار درونی مییکی از بهترین طرح

 جامعه، شرکت کنندگان و روش نمونه گيري: -الف
شهر کرمان ساله مدرسه استثنایی پسرانه صبا 11نی شش تا توان ذهآموز پسر کمدانش 80تجربی را  جامعه آماری این پژوهش نيمه

 پروندة مبنای بر تمامی کودکان بين از نظر مورد هایمالك دارای پسران از فهرستی بين پسران ابتدا از بودندکه 93-95در سال تحصيلی 

 به شد. سپس تهيه ایزمينه های بيماری و وایلند و وکسلر با تست نشناسروا  ارزیابی مبنای بر هوشی سطح از آگاهی منظور به آنها پزشکی

این  در بررسی داوطلب و شرایط واجد که کودك 37 والدین اطالع به کامل طور به پژوهش اهداف فرایند و اخالقی، مالحظات رعایت منظور

صورت تصادفی به عنوان نمونه  کودك به 37 نهایت در نيست، آنها کودك متوجه خطری هيچ که شد داده اطمينان .رسيد بودند، مطالعه

 مداخله گروه دو در هایکسان نمونه و همگن توزیع از اطمينان منظور به سپس .شد گرفته آزمون پيش کودکان همة از .شدند پژوهش انتخاب

 عنوان به هاگروه از یکی .شدند تقسيم همگن گروه دو به آزمون های پيشهنمر و هوشی ضریب مبنای بر کننده شرکت کودك 37کنترل،  و

نفر می 14های نيمه آزمایشی . حداقل حجم نمونه الزم برای انجام پژوهششدند گرفته نظر در کنترل عنوان گروه به دیگری و مداخله گروه

 باشد که در این پژوهش نيز به همين تعداد نمونه در گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد. 

 گيري: اندازه ابزار -ب
ای از ( شامل مجموعهASEBA) 5نظام سنجش مبتنی بر تجربه اخنباخ: نسخه والدین -( آخنباخ CBCLی رفتاری کودك )سياهه

تفاده رفتاری است. با اس -ها(، کنش یا کارکرد انطباقی و مشکالت عاطفیها )توانمندیها برای سنجش آسان و مقرون به صرفه شایستگیفرم

ای هرفتاری داده -ها، کارکرد انطباقی و مشکالت عاطفیتوان در ارتباط با طيف وسيعی از شایستگیولت میاز این فرم ها، به آسانی و سه

های تحصيلی و اجتماعی کودکان ها و شایستگیرفتاری و همچنين توانمندی -استاندارد را به دست آورد. این پرسشنامه، مشکالت عاطفی

(. سياهه رفتاری کودك 20شود )دقيقه تکميل می 24الی  27دهد و نوعا در د سنجش قرار میسال را از دیدگاه معلم و مربيان مور 18-6

                                                           
2 Jenabadi 

3 Carmeli et al., 

4 - Achenbach system of Empirially Based Assessment 
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(CBCL) 4 ( و پرسشنامه خودسنجیYSR)6 ( و فرم گزارش معلمTRF) 0 های منظم بين چشم های موازی هستند که انجام مقایسهفرم

سوال  113سنجد دارای رفتاری را می -که مشکالت عاطفی CBCL(. آن بخش از 28کنند )اندازهای مختلف راجع به کودك را تسهيل می

=کامال یا غالبا درست( نمره دوتا حدی یا گاهی درست؛  =یکنادرست؛  =صفرامتياز ) سهزیر سوال است که در یک مقياس  هشتاصلی و 

؛ 9؛ گوشه گيری8افسردگی -ز: اضطرابگيرد که عبارت است ارفتاری را اندازه می -مشکل سندرم عاطفی هشتشود. این فرم، گذاری می

؛ 15)بی توجهی؛ بيش فعالی و تکانشگری(؛ رفتار قانون شکنی 13؛ مشکالت توجه12؛ مشکالت تفکر11؛ مشکالت اجتماعی17شکایات جسمانی

(. 28گردند )می بندیهای فوق الذکر، تعلق ندارند و زیر عنوان سایر مشکالت طبقهسوال به هيچ یک از سندرم 10، تعداد 14رفتار پرخاشگری

، 16افسردگی به عنوان مشکالت درونی شده -های جسمانی و اضطرابگيری، شکایتاز ميان این هشت خرده مقياس، سه خرده مقياس گوشه

های دو و چهار ها به جز گویههمه گویهو  10به عنوان مشکالت برونی شده یو رفتارهای پرخاشگر شکنیقانوندو خرده مقياس رفتارهای 

 نداین ابزار را هنجاریابی کرد( 29و عریضی ) یزدخواستین  شوند. همچنين در ایرادر نظر گرفته می)آلرژی و آسم( به عنوان مشکالت کلی 

نه ضرایب نيز دام (28) 18ميناییند. گزارش کرد 82/7، 93/7، 97/7و آلفای کرونباخ آن را برای سه نسخه پدر/ مادر، معلم و کودك به ترتيب 

 آزمون (CBCLی رفتاری کودك )سياهه فرم از پژوهش این در که است ذکر شایانگزارش کرد.  94/7تا  63/7همسانی درونی مقياس ها را از 

 شد.  استفادهآخنباخ 

 ي اجرا و نحوه جمع آوري اطالعات:شيوه-ج 

نفر( تقسيم شدند. پرسشنامه  14نفر( و کنترل ) 14آزمایش )به منظور اجرای آزمایش شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 

توان ذهنی آموزش پذیر تکميل شد. بعد از اختالالت رفتاری آخنباخ به عنوان پيش آزمون برای هر دو گروه توسط والدین دانش آموزان کم

ی تمرینی مشخص شد و مورد تایيد کارشناسان برنامهحرکتی اجرا شد. بدین صورت که ابتدا _های پيش آزمون، اجرای برنامه ادراکی ثبت داده

، 37دادند ) انجام را خود روزمرة هایفعاليت کنترل پزشکی( قرار گرفت و گروه مربوطه )چند کار درمانگر آموزش و پرورش استثنایی و نظام

حرکتی  - ادراکی تمرینات دقيقه 54 جلسه هر و هفته در روز سه و جلسه 25 تعداد به مداخله ای گروه آزمایش یا(. سپس برنامه مداخله10

 (. 1آمد)جدول عمل به آزمون پس دوگروه از دوباره تمرینی دورة پایان از پس دادند انجام

 حرکتی به صورت زیر اجرا شد:_در نهایت برنامه ادراکی 

 :مستقيم، راه رفتن روی پنجه ایستادن صحيح و حرکات کششی ایستا، راه رفتن روی خط  گرم کردن به مدت ده دقيقه

 در جهات مختلف، دویدن آرام و لی لی روی خط مستقيم و در انتها انجام حرکات کششی پویا.

  حرکتی درشت، شامل: راه  –دقيقه: تمرینات مهارت های ادراکی  37حرکتی به مدت  –انجام تمرینات اختصاصی ادراکی

 –ات، تمرینات باال و پایين پریدن، پرش جفت پا و تمرینات ادراکی رفتن به جلو، عقب و پهلو، تقليد راه رفتن حيوان

 حرکتی ظریف شامل: ترسيم کردن از طریق دنبال کردن،بریدن با قيچی و باز و بستن پيچ و مهره.

 17 صورت آهسته همراه با لمس اندام دقيقه برگشت به حالت اوليه: راه رفتن آرام، انجام حرکات کششی، اجرای حرکات به

 توسط مربی و پذیرایی شرکت کنندگان بعد از تمرین.

 ( انجام شد. 1حرکتی بر مبنای جدول مذکور )جدول -تمرینات ادراکی 

 

                                                           
5 - Child behavior checklist 

6  - Youth Self-Report 

7  - Teacher's Report Form 

8 -Anxious\ depressed  

9  - Withdrawn 

10  - Somatic complaints 

11  - Social problems 

12  - Though problems 

13  - Attention problems 

14  - Delinquent behaviors 

15  - Aggressive behaviors 

16 - Internalizing 

17 - Externalizing 

18 Minaei 
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 حرکتی-. برنامه هشت هفته تمرینات ادراکی1جدول

 یاپو و ایستا تعادل فعالیت

 و فضا ادراک

، بینایی زمانی،

 و  شنیداری

 شکل ادراک

 مهارتهای

 و جابجایی

 دستکاری

 جانبی برتری

 بدن، شناسایی

 و هماهنگ حرکات

 طرح و همزمان

 حرکت

 های فعالیت

 هحرف و ترکیبی

 ای

  هفته

  و اول

 دوم

 خط روی رفتن راه

 ب،عق و جلو به مستقیم

 پا، یک روی ایستادن

 کردن لی لی

تعداد  شمارش

انگشتان خم شده 

از چپ به راست 

و برعکس،  

 اشکال کشیدن

 نبیا و تخته روی

 آن جهات

 یتوپ رو زدن

راه  یندر ح ینزم

خط  یرفتن رو

 مچاله  یم،مستق

 کاغذهای کردن

 روزنامه

 یبردن اعضا نام

 روی جهشبدن،  

 برتر پای

 هامربع درون

نوک انگشتان   رساندن

  یکدیگر،سبابه به 

 ماسه و شن  در جستجو

 اشیا کردن پیدا برای

 کوچک مخفی

 بستن پیچ و مهره

و مرور تمرینات 

 گذشته

 هفته

 سوم

 مربعچفت درون  پرش

 ها

درون   حرکت

که از  ییمربع ها

 پای جای قبل

  وراست چپ

 است، مشخص

انجام  ینح در

پرش جفت توپ 

با دو دست به  را

 بزند، ینزم

داشتن کاغذ با  نگه

برتر و  غیردست 

 کردن یچیق

 با دست برتر

 ناتیواراه رفتن ح تقلید
 باز وبسته کردن

 پیچ و مهره

 هفته

 چهارم

ا پا ب یک یرو ایستادن

 چشم بسته

 حالت به عبور

 بین از زیگزاگ

 موانع

با پشت و  ضربه

راکت به  یرو

 یستوپ تن

 یهشت خانه )ل بازی

برتر و  یبا پا یل

 فرود

 با هر دو پا(

زدن ساختمان  حدس

 اشکال با چشمان بسته

 

ساختن اشکال با 

 خمیر

 هفته

 پنجم

 تخته یرفتن رو راه

 تعادل

زدن  ضربه

 یهماهنگ با  مرب

 توسط

 دو قطعه چوب

جفت از  پرش

 یرو

 کوچک مانع

اندام توسط  لمس

و حرکت دادن  یمرب

و تکرار آن  آن

 توسط کودک

به  ییکحلقه الست پرتاب

 درون منطقه مشخص

 اشکال ساختن

 گچی قالب با

 هفته

 ششم
 هفرشت یتعادل حرکت

به جهات  اشاره

 توسط مختلف

 حرکت و مربی

 به آموزان دانش

 طرف همان

توپ  دریبل

 پچ به بسکتبال

 راست و

 لدریببه پهلو و  گام

 بسکتبال توپ زدن

 برتر پای نزدیک

 یحرکات پا تقلید

 مربی

ساختن اشکال 

 ترکیبی

 با خمیر

 هفته

 هفتم

 چرخش و جهش

 پا یک روی

توپ به   پرتاب

 مناطق مختلف

 پرخش و جهش

 پا یک روی

 نگه با همراه

 در توپ داشتن

 دست

 دعملکر گرفتن فرا

 مختلف های بخش

 بدن

 منطقه به توپ زدن

 دیوار از مشخصی

 تمرینات مرور

 گذشته

 هفته

 هشتم

 روی توپ و ایستادن

 غلتاندن آن

 توپ چرخاندن

 در ظرف درون

 پرش تمرین

 و چپ به جفت

 ، راست

 اب توپ داشتن نگه

 اب ضربه و برتر پای

 پا همان

 تعقیب و سازی حباب

 آنها

 کردن رنگ

 های نقاشیشکل
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 چرخش جهت

 مربی انگشت

 پایین و باال

 

 47تا  07 هوشی بهرة والدین، رضایت و بودن حرکتی، داوطلب -های ادراکیهای ورود یا برنامه کلی تمرینات بر مبنای مولفهمالك

 حداکثر در تمرین دورة در شرکت ، عدمکنندگان، از جمله مشکالت جسمانیهای شرکتیا محدودیت خروجهایمی باشد و همچنين مالك

 .باشدداشته باشد، می بستری شدن به نياز که بيماری به کودك ابتالی و ریوی قلبی اختالالت وجود شدید، تشنج هایوجود اختالل جلسه، پنج

وزشی با هدف محوریت شایان ذکر است که جهت اجراء برنامه از سالن ورزشی استاندارد و حيات مدرسه استفاده شد و در طی دوران آم

ها در طی تمرین دچار رنجش نشوند؛ بلکه بالعکس دچار ای طراحی شده بود که آزمودنیها به گونهها آموزشت مثبت در آزمودنیهيجانا

 ی برنامه آموزشی بود.شادی، شعف و احساسات مثبت نسبت به خود، محيط و فرآیند آموزش بشوند. لذا تنوع در تمرینات در سرلوحه

 آماري: روش -د

شد.  معيار( استفاده شاخص پراکندگی )انحراف ميانگين( و مرکزی ) شاخص تعيين و هاداده تنظيم و بندیطبقه برای توصيفی آمار از

 –شد. نتایج آزمون کولموگروف  استفاده (K-S)اسميرنوف  -کولموگروف از آزمون هاطبيعی( داده بودن )توزیع نرمال فرض پيش بررسی برای

اسميرنف برای هيچ یک از متغيرها نبود که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن برقرار است. همچنين پيش از انجام تحليل 

ها به روش تحليل کوواریانس چند متغيری، پيش فرض های تحليل کوواریانس چند متغيری مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنين نتایج داده

ها به ترتيب حاکی از آن است که فرض برابری ماتریس های کوواریانس و فرض زمون لوین معنادار نبودند، که این یافتهباکس و آ Mآزمون 

يل باشد. در ادامه نتایج آزمون تحلها برقرار است. بنابراین استفاده از آزمون آماری تحليل کوواریانس چند متغيری بالمانع میبرابری واریانس

ریزی و درون ریزی اختالالت رفتاری در مرحله قبل از مداخله، نشان داد بين دو گروه های برونغيری با نمرات مؤلفهکوواریانس چند مت

های برون ریزی و درون ریزی مشکالت رفتاری در مرحله بعد از مداخله و کنترل از جهت متغير وابسته جدیدی که از ترکيب نمرات مؤلفه

(. همچنين جهت 85.139 =F(  df ، Df=2خطا21=، )P<0.001المبدای ویلکز،= 117/7داری وجود دارد )مداخله ایجاد شده تفاوت معنی

های اثرات بين آزمودنی ها در های اختالالت رفتاری به عنوان یک متغير وابسته، آزمونمقایسه دو گروه مداخله و کنترل در هر یک از مؤلفه

 با هاداده و تحليل نشان داده شده است. تجزیه 6و  4، 5جام شد که نتایج آنها در جداول متن آزمون تحليل کوواریانس چند متغيری ان

 گرفت. انجام (74/7) معناداری سطح در 27 نسخة SPSS افزار از نرم استفاده

 

 :    تحقيق هايیافته و نتایج

باشد. ها )سن، قد و وزن( به شرح زیر میهای فردی آننفر بودند که ویژگی 14افراد مربوط به گروه آزمایش و کنترل هر کدام شامل 

های شود نمرات آزمودنیطور که مالحظه می( آمده است. همان2ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در جدول )

 (. 2دهند )جدول ه کنترل نشان میای در مقایسه با گروها، در پس آزمون کاهش قابل   مالحظهگروه آزمایش در تمامی زیرمقياس
 

 . ميانگين و انحراف معيار خصوصيات جمعيت شناختی گروه آزمایش مورد مطالعه2جدول 

 کنترل آزمایش خصوصيات

 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين  

 5/11±35/1 1/11±37/1 سن

 42/121±11/6 75/123±45/6 قد

 22/22±15/5 53/23±14/5 وزن

 

ر د توان ذهنی بين پيش آزمون و پس آزمونکودکان کم یرفتار مشکالت مقياس یزیربرون و یزیردرونميانگين و انحراف معيار 

ریزی، در پس آزمون کاهش قابل درونهای گروه آزمایش در مقياسشود نمرات آزمودنیطور که مالحظه می( آمده است: همان3)جدول 

ریزی یا برونی، در پس آزمون های گروه آزمایش در مقياس بروندهند؛ اما نمرات آزمودنیگروه کنترل نشان میای در مقایسه با مالحظه

 دهند.ای در مقایسه با گروه کنترل نشان میافزایش قابل مالحظه
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 27هاخطای واریانسنتایج آزمون لوین برای برابری . ( آمده است5در )جدول  19باکس برابری ماتریس کوواریانس Mنتایج آزمون 

در )جدول 21اختالالت رفتارینتایج جدول اطالعات مربوط به شاخص های اعتباری آزمون کوواریانس مؤلفه های ( آمده است. 4در )جدول 

 ( آمده است.6

 

ذهنی بين پيش آزمون و  توانکودکان کم یرفتار اختالالت مقياس یزیر برون و یزیر درون. ميانگين و انحراف معيار 3 جدول

 پس آزمون

 کنترل آزمایش مرحله متغيير

- - M SD M SD 

 35/5 53/14 16/6 51/15 پيش آزمون درونی

 25/6 42/15 35/5 31/4 پس آزمون

 4/11 74/35 32/15 15/34 پيش آزمون برونی

 77/11 65/36 15/6 71/11 پس آزمون

 24/32 32/57 11/32 75/56 پيش آزمون کلی

 62/31 14/52 61/12 51/22 پس آزمون

 

 باکس برابری ماتریس کوواریانس M. نتایج آزمون 5جدول 
Box's M F df1 df2 سطح معنی داري 

687/6 271/3 2 414/465136 161/1 

 

 22. آزمون لوین برای برابری خطای واریانس ها4جدول

 سطح معنی داري F df1 df2 متغير

 1522 35 1 111/1 درون ریزي

 573/1 35 1 747/1 برون ریزي

 351/1 35 1 552/1 کلی

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 -Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

20- Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

21- Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

22- Levene's Test of Equality of Error Variances 
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 اختالالت رفتاری. جدول اطالعات مربوط به شاخص های اعتباری آزمون کوواریانس مؤلفه های 6جدول 

 سطح معناداري dfخطا F Df ارزش اثر

 411/1 23اثر پيالیی
12/47 

1 
3 31 111/1 

 111/1 25المبدای ویلکز
12/47 

1 
3 31 111/1 

 114/4 24اثر هتلينگ
12/47 

1 
3 31 111/1 

بزرگترین ریشه 

 26روی
114/4 

12/47 

1 
3 31 111/1 

 

ن ها در متهای اثرات بين آزمودنیجهت مقایسه دو گروه مداخله و کنترل در دو بعد اختالالت رفتاری به عنوان متغير وابسته، آزمون

ریزی رفتاری دو گروه با ریزی و درونینشان داد در بعدهای برون 0که نتایج آنها در جدول  آزمون تحليل کوواریانس چند متغيری انجام شد

های گروه کنترل، بعد از دریافت مداخله در ابعاد مذکور های گروه مداخله نسبت به آزمودنیای که آزمودنیدار دارند؛ به گونههم تفاوت معنی

 (P˂0.05).بودی بيشتر است اند که به معنای بهنمرات کمتری کسب نموده

های مشکالت رفتاری در های دو گروه در هریک از مؤلفهها جهت مقایسه عملکرد آزمودنینتایج آزمون های اثرات بين آزمودنی

 ( آمده است:0)جدول 

 

های مشکالت ههای دو گروه در هریک از مؤلفها جهت مقایسه عملکرد آزمودنی. نتایج آزمون های اثرات بين آزمودنی0جدول 

 رفتاری

ميانگين  متغيير وابسته منبع تغببرات

 مجذورات
 درجه آزادي

مجموع 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

 111/1 577/156 172/732 1 172/732 گروه ریزيدرون

   16/3 33 117/67 خطا

 111/1 632/51 214/1641 1 214/1641 گروه ریزيبرون

   13/32 33 357/736 خطا

 

 گيري نتيجه و ثبح
های متفاوت تحت تأثير وراثت و محيط هستند. یکی از عوامل محيطی ها با نسبتحرکتی و رشد نابهنجار آن -های ادراکیتوانایی 

های حساس های فعال برای کسب تجربيات ادراکی و حرکتی در دورههای یادگيری و محيطها، فراهم بودن فرصتمهم در رشد این توانایی

حرکتی بر  -(. با توجه به این موضوع، تحقيق حاضر با هدف بررسی تأثير یک دوره تمرینات ادراکی22ویژه دوران کودکی است )رشدی، به 

 آیا که انجام گرفت پرسش این به پاسخ هدف با حاضر سال انجام شد، بدین معنی پژوهش 6-11توان ذهنیاختالالت رفتاری کودکان کم

ذهنی  توانکم ازکودکان خاصی گروه حرکتی های ماندگی حرکتی عقب – ادراکی تمرینات انجام مانند خاص یشرایط کردن فراهم با توانمی

  شد؟ آنها عملکرد ارتقای موجب و کرد جبران ندارند، رشد بهنجار دليل هر به که اختالالت رفتاری را دارای

                                                           
23 -Pillai's trace 

 

24 -Wilks' lambda 

25 -Hotelling's trace 

26 -Roy's largest root 
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بهبود  موجب تواندمی تمرین تعداد جلسات این با حرکتی - ادراکی تمرینات که گرفت نتيجه توانپژوهش می این هاییافته به توجه با

(. نتایج این پژوهش در راستای اهداف پژوهشی است و نشان داد که بيست و چهار جلسه 22شود ) اختالالت رفتاری درونی، بيرونی و کلی

)در رابطه با   (P˂0.05).داری گذاشته است معنی ساله تأثير 6-11توان ذهنی حرکتی بر اختالالت رفتاری کودکان کم -تمرینات ادراکی

درون ریزی  های مشکالت رفتاری )مؤلفههای دو گروه در هریک از مؤلفهها جهت مقایسه عملکرد آزمودنیهای اثرات بين آزمودنینتایج آزمون

ریزی برون دار بود و همچنين  مؤلفهت معنیدارای تفاو (P˂0.01)در سطح  044/106و مقدار  114/64و انحراف معيار 143/423با ميانگين

دار بود. جهت مقایسه دو گروه دارای تفاوت معنی  (P˂0.01)در سطح  623/07و مقدار  254/426و انحراف معيار  378/1689با ميانگين 

در متن آزمون تحليل کوواریانس چند  هاهای اثرات بين آزمودنیمداخله و کنترل در دو بعد اختالالت رفتاری به عنوان متغير وابسته، آزمون

دار دارند؛ به ریزی رفتاری دو گروه با هم تفاوت معنیریزی و درونینشان داد در بعدهای برون 0متغيری انجام شد که نتایج آنها در جدول 

ند ااد مذکور نمرات کمتری کسب نمودههای گروه کنترل، بعد از دریافت مداخله در ابعهای گروه مداخله نسبت به آزمودنیای که آزمودنیگونه

حرکتی دارای تأثير معنی داری برروی کاهش اختالالت رفتاری  -پس در نتيجه تمرینات ادراکی  (P˂0.05).که به معنای بهبودی بيشتر است 

 هنی در گروه آزمایش بعد ازتوان ذکه اختالالت رفتاری شامل درونی، بيرونی و کلی کودکان کمتوانی ذهنی می باشد. به طوریکودکان کم

توان گفت که ، هرچند نمی(P˂0.05)داری کاهش یافت حرکتی نسبت به قبل از دوره بطور معنی -ای تمرینات ادراکیدوره هشت هفته

 که گفت توانمی پژوهش نتایج تبيين کاهش معنادار مشاهده شده در اختالالت رفتاری کودکان این گروه به مرز کمال رسيده است. در

 این باشد، از هایشانتوانایی بر منطبق و کند تأمين بازی به را کودك مندیعالقه که است شده ای طراحی گونه به حرکتی -ادراکی تمرینات

 ذهنی توانکم کودکان که آنجا شوند ازتشویق می نااميدی یا شکست تحميل بدون هایشان،مهارت پرورش و تمرینات این انجام به آنها رو،

 حرکتی وکاهش اختالالت رفتاری – روانی هایمهارت تقليد و الگوگيری موجب تمرینات گروهی و بازی آموزش اند، حرکتی خام نوعی دچار

 (.29کنند )می پيدا را هااین مهارت انجام فرصت آنان و شودمی کودکان

-ای و شرکت، اگر چه در روش، نوع برنامه مداخلههای انجام گرفته همسو و همخوان استهای پژوهش حاضر با نتيجه پژوهشیافته

 29(،  لحمی8) 28(، افشاری5) 27های شميریهای این تحقيق با یافتههایی با هم داشته باشند؛ بطوریکه یافتهتفاوت کنندگان ممکن است

و  یشناخت تيدر وضع یحرکت هایبرنامه یانتظار داشت که با اجرا دینباهمخوانی دارد.  )22و همکاران ) 31(، دهقان26) 33(، صالحی23)

نند کتربيتی بسيار بااهميت است، زیرا برخی تصور می -ی این گروه از کودکان تغيير چشمگيری بروز کند. این نکته از لحاظ آموزشیليتحص

ل از ی منطقی حاصنتيجهتوان ذهنی را برطرف کند. های شناختی کودکان کمتواند نقصهای حرکتی داروی شفابخشی است که میفعاليت

های خاص اجتماع )کودکان پذیر نيز جزء گروهتوان ذهنی آموزشتحقيقات حاضر و تحقيقات گذشته مؤید این است که حتی کودکان کم

و  هاهای متفاوت از کودکان عادی نياز دارد. افراد در گروهها به شرایط خاص و روششوند که مسائل آموزشی آناستثنایی( محسوب می

کنند که های روانی، رفتاری، اجتماعی و ارتباطی الزم را برای حضور در صحنه روابط فردی و اجتماعی کسب میهای ورزشی، مهارتفعاليت

ا هتوان ذهنی وقتی احساس کنند که به وجود آنعالوه کودکان کمشود. بهی این افراد به رفتار دیگران میبه سهم خود موجب پاسخ سازنده

های مخرب و ناسازگارانه خودداری ها توجه شده است، از رفتارهای آنها به طور مثبت و نامشروط، فارغ از ضعفت داده شده و به آناهمي

 (. 29کنند )می

(. 15، 31حرکتی نيز دارند ) -های ادراکیهای ذهنی و یادگيری دارند، اغلب اختاللاند کودکانی که ناتوانیتحقيقات متعدد نشان داده

رخی برند، از شدت بهای ذهنی رنج میتوان با فراهم کردن شرایطی برای شرکت کودکانی که از ناتوانینتایج تحقيق حاضر نشان داد که می

های موزون با ی طراحی شده که شامل حرکتها کاست. به طور مشخص، نتایج تحقيق نشان داد که برنامهحرکتی آن -های ادراکیلاختال

های همسو با اغلب تحقيقاتی است که جایی باشد، موجب بهبود حرکات هماهنگی دستی پویا، سرعت حرکت، حرکتپایداری و جابهتأکيد بر 

ند. اهای ذهنی استفاده کردهحرکتی کودکان مبتال به معلوليت -حرکتی برای تأثير بر عملکردهای حسی -ای ادراکیهای مداخلهاز برنامه

( بر این باورند که 6به نقل از 1997) 32باشد. کازدین و گوچمنالت رفتاری کودکان، نقش والدین نيز بسيار مهم میهمچنين در درمان اختال

دار او، کاهش مشکالت رفتاری وی را در پی دارد. در مطالعات ایجاد تعادل ميان توجه والدین به رفتارهای سازگارانه کودك و رفتارهای مشکل

                                                           
27 Shamiri 

28 Afshari 

29 Lahmi 

30 Salehi 
31 Dehghan et al., 
32 -Kazdin & Gouchman 
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کودك مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این تحقيقات کاهش معناداری را در  –شی درمان مبتنی بر روابط والدین ( اثربخ32، 31، 33مختلف )

 برخی از مشکالت رفتاری کودکان نشان داده است. 

)والدین( ها قرار دارد پيشين ترميم مشکالت کودکان آن هم توسط کسی که خود در درون چرخه نگرانی با توجه به نتایج تحقيقات

نيز  توان چنين فرض کرد، در صورتی که والدین کودکان(. لذا می32تواند به نحوی سيکل معيوب رفتارها را دچار نوسان و یا ضربه سازد )می

در جهت عنوان ابزاری مؤثر  حرکتی انجام شد به -های بدنی و از نوع ادراکی ی انجام فعاليتبرنامه مداخالت را که در این تحقيق به شيوه

 و شناختی وضعيت در تمرینی برنامة نوع هر اجرای با داشت انتظار توان ذهنی به کار گرفته شود. نبایدتغيير و جهت دهی رفتار کودکان کم

 کنند می برخی تصور زیرا است، بااهميت بسيار تربيتی – آموزشی لحاظ از نکته این کند.  بروز چشمگيری تغيير ازکودکان گروه این حرکتی

 کند.  برطرف را ذهنی توانکم کودکان و حرکتی شناختی هاینقص تواند می که است شفابخشی داروی تمرینی های برنامه و ها فعاليت

 جزء نيز ذهنی دارای اختالل رفتار توانکم کودکان حتی که است این گذشته مؤید تحقيقات و حاضر تحقيق از حاصل منطقی نتيجة

 کودکان عادی از متفاوت های روش و خاص شرایط به آنها آموزشی مسائل که شوندمی محسوب ) کودکان استثنایی(اجتماع  خاص هایگروه

 که بود همراه های محدودیت با نيز این پژوهش اند،مواجه محدودیت با مداخالتی و انسانی علوم هایپژوهش بيشتر اینکه به توجه دارد. با نياز

 عدم باشد، مؤثر نتایج در است ممکن که رفتارى خصوصيات و فردى هاىوراثتى، تفاوت هایویژگی کلية از اطالعیبی به توانمی جمله از

 اجراى در خستگى کودکان و رغبت و انگيزه ميزان کنترل عدم و هاآزمودنی جسمانى فعاليت سطح و جسمانى باليدگى، توانایى ميزان کنترل

 نفر14 گروه )مداخله وکنترل( هر در نمونه حجم کرد،می را ایجاد هاییمحدودیت مطالعه روند به ورود هاىمالك اینکه به توجه کرد. با اشاره

 شد.  گرفته نظر در

 موظف های برنامه جزو اول ی درجه در باید می جنبشی و حرکتی های فعاليت که دارند عقيده تربيت و تعليم کارشناسان امروزه

 که هستند هایی حوزه اززمينه روابط اجتماعی سازنده و تعامل با محيط   در موفقيت .شوند داده قرار ویژهدارای نياز  آموزان دانش آموزش

 .باشند می ظریف حرکتی های مهارت از متاثر

وان به عنحرکتی تاثير زیادی در رشد مفاهيم کودکان دارد و می تواند  –نتایج این تحقيق بيانگر این بود که مهارت های ادراکی 

عاملی مهم در جهت توسعه ظرفيت های وجودی کودکان بکار رود. دانش آموزان دارای ناتوانی های ذهنی نسبت به دانش آموزان عادی در 

حرکتی ضعف بيشتری دارند و با انجام فعاليت های ادراکی و تمرین حافظه فعال آن ها می توان این ضعف را کاهش و  -مهارت های ادراکی

مفاهيم را در آنها بهبود بخشيد. با توجه به یافته ها این پژوهش و تحقيقات انجام شده پيشنهاد می شود که یکی از راهکارهای  یادگيری

 -مناسب و ضروری برای اصالح و ترميم مشکالت ادراکی کودکان دارای اختالالت رفتاری پيش از دبستان طرح برنامه منتخب حرکتی و ادراکی

تانداردهای ورزشی و در نهایت اجرای این طرح در تمام مهد کودك ها و دبستان های کشور می باشد. در شروع هر سال حرکتی بر اساس اس

حرکتی و شناسایی کودکان دارای اختالالت رفتاری نيز برگزار شود تا این کودکان شناسایی و در  -تحصيلی طرح سنجش توانایی اداراکی

در جهت رشد مهارت های ایشان ارائه گردد. همچنين در قالب دوره های ضمن خدمت روش های  همان مراحل ابتدایی اقدامات اساسی

حرکتی کودکان دارای این اختالل به معلمان داده شود و همين طور آموزش خاص و رایگان به والدین -مناسب آموزش مهارت های ادراکی

 ی در این کودکان تالش کنند.این دانش آموزان نيز داده شود تا برای بهبود ظرفيت های حرکت

 پژوهش ها. است آن ها حرکتی مهارت های بهبود و تقویت جهت در اساسی کودکان، گامی این برای مناسب تمرینی فرصت ایجاد

 هستند، رو به رو ضعف هماهنگی و اشکال با کردن، دریافت و پرتاب مثل دستکاری حرکتی مهارت های انجام در که می دهد افرادی نشان

 ه ایگون به مداخله ای برنامة است شایسته لذا، ؛ نيست ممکن هماهنگ تر هستند و ماهرتر که افرادی راحتی به آنها برای محيط با ارتباط

  .کند نيز تقویت را وی حرکتی مهارت های فعاليت، انجام به کودك کردن ضمن درگير که گردد طراحی

 خارجی دنيای با را کودك درونی افکار بازی .است درمانی بازی کودکان، رفتاری اختالالت بهبود در استفاده مورد های روش از یکی

 تجربيات، تا دهد می اجازه کودك به بازی .درآورد خود کنترل تحت را خارجی اشيای بتواند کودك که شود می باعث و دهد می ارتباط او

 کودکان، اجتماعی رشد در ایرانی بازی های بومی کاربرد بررسی . بادهند نشان هستند کننده تهدید او برای که را تمایالتی و احساسات افکار،

 يریتصميم گ و ادراکی -حسی بخش های تعامل و برانگيختگی اجتماعی کودکان، رشد تسریع و توانبخشی آموزش، در بودن آن ها مؤثر به

 رایج مذهبی و فرهنگی قومی، مسائل کودکان به علت اغلب البته .ندمی آور فراهم را حرکتی-حسی نوعی یکپارچگی زمينة به طورکلی و شده

می  تشویق به فعاليت هایی عوض در و شده منع هستند،  پایه حرکتی رشد مهارت های بر  مؤثر که کودکانه ی بازی ها بسياری جامعه، از در

 جهان با کودك ارتباط ذاتی و طبيعی زبان که بازی بر تحقيق این در استفاده مورد درمان که آنجا ازندارد.  فقر حرکتی جز نتيجه ای که شوند

 که والدینی یا و کنند می نرم پنجه و دست کودکان رفتاری مشکالت با که والدینی از اعم والدین کليه برای قطعا دارد، تاکيد است پيرامون

 . بود خواهد تاثيرگذار هستند، شان کودکان با ارتباط بهبود خواستار
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 حرکتی مهارت های تا شود می موجب کودکان گردد، این در بنيادی مهارت های تقویت که باعث مناسب حرکتی تمرین های ارائه

 گونه این برای اگر. بخشيد بهبود را حرکتی آنها ضعف حدودی تا کودکان مناسب تمرین های حرکتی از استفاده با توان یابد. می آنها بهبود

 کنند. موفقيت عمل با خود حرکتی مهارت های در توانند آنها می شود، طراحی علمی و مناسب تمرینی یک برنامه کودکان

 مزمن بيماریهای و چاقی ، حرکتی ضعف عملکرد جمله از متعددی مشکالت دچار جسمانی پایين آمادگی سطح داشتن با کودکان این

 عنوان به بدنی فعاليت دیگر، سوی از مشکالت کاست. این از حدودی تا ی ورزش در فعاليتهای شرکت جهت شرایط نمودن فراهم با می باشند،

فعاليت های  در شرکت .گيرد قرار مورد استفاده درمانی رفتار جمله از درمانی سایر روش های کنار در تواند می غيردارویی درمانی یک روش

با  باشد، می خود پيرامون جهان با آنها الزمه سازگاری که اجتماعی رفتارهای و حرکتی رشد رفتارهای جسمانی، آمادگی افزایش ضمن بدنی،

 در که مزمن بيماری های به ابتال دیگر خطر سوی از دهد. می افزایش افراد این در به نفس را اعتماد و مقبوليت حس مناسب، وزن حفظ

 دهد. می را کاهش دهد رخ افراد این در است ممکن وزن اضافه چاقی و نتيجه

 حسی پردازش و یکپارچگی شود نقص های تحریک محيطی محرك های طریق از که است مستلزم این انسان مغز مناسب عملکرد

 مداوم، تمرین و تالش پی نداشتن در جسمانی آمادگی و حرکتی عملکرد ضعف است کودکان این حرکتی مشکالت در مهم عوامل از یکی

 می گردد. جسمانی آمادگی و حرکتی ضعف عملکرد به منجر و شده آن ها مشارکت کاهش و عزت نفس کاهش باعث

با توجه به اینکه بازی و استفاده آموزش درمانی آن همواره یکی از مباحث اصلی حوزه کودکان خصوصاً کودکان دارای نيازهای ویژه 

ی برقرار شنوایی و گفتار های بينایی،ی ليمبيک و بخشهای بسياری بين منطقهحرکتی، ارتباط -بوده است، بازی ضمن تحریک قشر حسی

های جدید، اثرگذاری متقابل مغز و دستگاه عصبی بر کميت و کيفيت هایی با ایجاد یادگيرینماید و تکرار و تداوم چنين برانگيختگیمی

شود نهاد میابراین پيشسازد. بندهی رفتاری و برعکس بهبودبخشی به مغز و دستگاه عصبی را از راه رفتارها و تمرین متوالی آنها ميسر میپاسخ

ها و آموزش انواع مهارت های ورزش به کار گرفته شود و درس که در مدارس از مربيان تربيت بدنی مجرب و متخصص جهت انجام انواع بازی

 تربيت بدنی و ورزش به عنوان یکی از دروس مهم و پر اهميت به آن توجه شود.

 کاهد.توانی ذهنی میحرکتی از مشکالت رفتاری کودکان دارای کم –رینات ادراکی تم که است این حاضر پژوهش نتيجة پيام مقاله:

توانی ذهنی و سازمان بهزیستی بایستی در خصوص تمرینات کاران امور بهداشت  و سالمت کودکان کمدهد که دست اندرنشان می نتایج این

وان ذهنی تحرکتی بر رفتار کودکان کم -تأثير مناسبی که تمرینات ادراکی به رغم حرکتی اهتمام جدی ورزند. عالوه بر این -ورزشی و ادراکی 

ها را در برنامه ریزی تحصيلی این کودکان مد شود که این برنامهریزان تعليم و تربيت سازمان آموزش و پرورش پيشنهاد میدارند به برنامه

حرکتی و اجرای گروهی و مستمر  -های ادراکیيه کرد که با طراحی برنامهتوان توصهای تحقيق مینظر قرار دهند، همچنين با توجه به یافته

 -های ادراکیتوان ذهنی( از مشکالت این کودکان در اجرای مهارتریزی شده کودکان استثنایی )به ویژه کودکان کمآن در ساعات برنامه

 حرکتی کاست.
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