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Objec ve Fundamental motor skills are the founda on of special skills. The purpose of this study was to 
study the effec veness of the teaching of perceptual-motor prac ces and rhythmic movement on motor 
development in children with intellectual disability.
Materials & Methods In this quasi-excremental study, 30 children aged 7 to 10 years old were selected 
through random cluster sampling method from elementary schools in Tabriz city. They were homog-
enized in two experimental groups (perceptual-motor prac ces and rhythmic movement) and one con-
trol group based on their age and IQ. Programs were held in 9 weeks, two sessions per week, and each 
session was 45 minutes. Before beginning the training and at the end of the last session, pre-test and 
post-test were conducted. In order to assess motor development TGMD-2 test was used, and to analyze 
data covariance and bonferroni postdoc test were used.
Results The results showed that both perceptual-motor prac ces and rhythmic movement groups per-
formed be er in locomotors and object control skills than the control group (P≤0.05) and there was no 
significant difference between these two groups (P≥0.05). Perceptual-motor skills training group had a 
greater impact on the development of control object skills than rhythmic movement group. Program 
rhythmic movement group had a greater impact on the development of object control skills than the 
control group. 
Conclusion According to the results, educa onal programs which are used can be as an appropriate ex-
periencing mo on for children. These programs can be used at schools to provide suitable program and 
the opportunity for training and developing motor skills.
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بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى 
در کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیردر کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر
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هدف هدف از این تحقیق، بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى کودکان کم توان  هدف از این تحقیق، بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى کودکان کم توان 
ذهنى آموزش پذیر بود.ذهنى آموزش پذیر بود.

روش بررسى در این تحقیق نیمه تجربى از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل،  در این تحقیق نیمه تجربى از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 3030 کودك  کودك 1010-7 ساله از بین مدارس ابتدایى شهر  ساله از بین مدارس ابتدایى شهر 
تبریز به صورت تصادفى-خوشه اى انتخاب و براساس سن و بهرة هوشى همتاسازى شدند و در دو گروه آزمایش (گروه تمرین ادراکى-تبریز به صورت تصادفى-خوشه اى انتخاب و براساس سن و بهرة هوشى همتاسازى شدند و در دو گروه آزمایش (گروه تمرین ادراکى-

حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک) و یک گروه کنترل قرارگرفتند. برنامه هاى تمرینى در حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک) و یک گروه کنترل قرارگرفتند. برنامه هاى تمرینى در 9 هفته و هر هفته دو جلسه و هر جلسه  هفته و هر هفته دو جلسه و هر جلسه 4545 
دقیقه انجام گرفت. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پیش آزمون و پس آزمون به انجام رسید. به منظور سنجش رشد حرکتى دقیقه انجام گرفت. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پیش آزمون و پس آزمون به انجام رسید. به منظور سنجش رشد حرکتى 
از آزمون اولریخ-از آزمون اولریخ-2 ( (20002000) و براى تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبى بونفرونى استفاده شد. ) و براى تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبى بونفرونى استفاده شد. 

تجزیه و تحلیل داده  ها با نسخۀ تجزیه و تحلیل داده  ها با نسخۀ 1818 نرم  افزار  نرم  افزار SPSS در سطح معنى دارى  در سطح معنى دارى P<0/0/0505 انجام گرفت.  انجام گرفت. 
یافته ها نتایج نشان داد که دو گروه آزمایش (گروه تمرین هاى ادراکى-حرکتى و گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک) در مهارت هاى جابه جایى و  نتایج نشان داد که دو گروه آزمایش (گروه تمرین هاى ادراکى-حرکتى و گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک) در مهارت هاى جابه جایى و 
 .( .(P≥0/0505) و تفاوت بین دو گروه آزمایشى با یکدیگر معنادار نبود () و تفاوت بین دو گروه آزمایشى با یکدیگر معنادار نبود (P≥0/0505) کنترل شىء نسبت به گروه کنترل عملکرد بهترى داشتند) کنترل شىء نسبت به گروه کنترل عملکرد بهترى داشتند
در مهارت هاى کنترل شىء، گروه تمرین ادراکى-حرکتى نسبت به دو گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک و کنترل تأثیر بیشترى بر رشد این در مهارت هاى کنترل شىء، گروه تمرین ادراکى-حرکتى نسبت به دو گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک و کنترل تأثیر بیشترى بر رشد این 

مهارت ها داشت.مهارت ها داشت.
نتیجه گیرى با توجه به نتایج حاصل، برنامه هاى آموزشى مورد استفاده مى توانند تجربۀ حرکتى مناسبى براى کودکان باشند. این برنامه ها  با توجه به نتایج حاصل، برنامه هاى آموزشى مورد استفاده مى توانند تجربۀ حرکتى مناسبى براى کودکان باشند. این برنامه ها 

در مدارس مى توانند با ایجاد فرصت مناسب و ارائۀ تکالیف متناسب براى تمرین و رشد مهارت هاى حرکتى استفاده شوند.در مدارس مى توانند با ایجاد فرصت مناسب و ارائۀ تکالیف متناسب براى تمرین و رشد مهارت هاى حرکتى استفاده شوند.
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مقدمهمقدمه
براى  تربیت بدنى  برنامه هاى  متخصصان،  بیشتر  اعتقاد  براى به  تربیت بدنى  برنامه هاى  متخصصان،  بیشتر  اعتقاد  به 
ساختارى  باید  دارند،  ادراکى-حرکتى  نقص هاى  که  ساختارى کودکانى  باید  دارند،  ادراکى-حرکتى  نقص هاى  که  کودکانى 
منسجم داشته و با نیازها و مشکالت آنها متناسب باشد. ویژگى منسجم داشته و با نیازها و مشکالت آنها متناسب باشد. ویژگى 
که  است  این  حسى-حرکتى  ناهنجارى هاى  به  مبتال  که کودکان  است  این  حسى-حرکتى  ناهنجارى هاى  به  مبتال  کودکان 
بیشتر آنها در اجراى مهارت هاى حرکتى درشت، درك فضایى، بیشتر آنها در اجراى مهارت هاى حرکتى درشت، درك فضایى، 
مشکل  حرکتى  مهارت هاى  دیگر  و  جهت یابى  و  بدنى  و  مشکل زمانى  حرکتى  مهارت هاى  دیگر  و  جهت یابى  و  بدنى  و  زمانى 
دارند. این مشکالت موجب مى شود که این کودکان فقر حرکتى دارند. این مشکالت موجب مى شود که این کودکان فقر حرکتى 
داشته باشند و در انجام بیشتر حرکات ناشیانه عمل کنند و از نظر داشته باشند و در انجام بیشتر حرکات ناشیانه عمل کنند و از نظر 

جسمانى ضعیف باشند [جسمانى ضعیف باشند [1].].
کم توانى ذهنى یکى از ناهنجارى هاى ادراکى-حرکتى دوران کم توانى ذهنى یکى از ناهنجارى هاى ادراکى-حرکتى دوران 

رشد است که قبل از نوجوانى بروز مى کند. براساس تعریف انجمن رشد است که قبل از نوجوانى بروز مى کند. براساس تعریف انجمن 
ناتوانایى هاى ذهنى و رشدى امریکا [ناتوانایى هاى ذهنى و رشدى امریکا [2]، کم توانى ذهنى نوعى ]، کم توانى ذهنى نوعى 
ناتوانایى است که با محدودیت هاى معنادارى در عملکرد ذهنى ناتوانایى است که با محدودیت هاى معنادارى در عملکرد ذهنى 
اجتماعى،  سازشى،  مهارت هاى  در  همچنین  و  سازشى  رفتار  اجتماعى، و  سازشى،  مهارت هاى  در  همچنین  و  سازشى  رفتار  و 
ادراکى و عملى همراه است. کودکان کم توان ذهنى با توجه به ادراکى و عملى همراه است. کودکان کم توان ذهنى با توجه به 
این  که  هستند  نیز  تربیت بدنى  کم کارى  دچار  ذهنى،  این اختالل  که  هستند  نیز  تربیت بدنى  کم کارى  دچار  ذهنى،  اختالل 
کم کارى در بعضى موارد موجب کاهلى و سستى در بدن مى شود کم کارى در بعضى موارد موجب کاهلى و سستى در بدن مى شود 
و کودك را بى حال و تن پرور بار مى آورد که در این  صورت، انرژى و کودك را بى حال و تن پرور بار مى آورد که در این  صورت، انرژى 

موجود در بدن به شیوه هاى دیگرى بروز مى کند [موجود در بدن به شیوه هاى دیگرى بروز مى کند [4و3].].
امروزه توجه به کودکان استثنایى، امرى مهم محسوب مى شود؛ امروزه توجه به کودکان استثنایى، امرى مهم محسوب مى شود؛ 
به طورى که بیشتر کشورهاى پیشرفته تالش خود را براى تربیت به طورى که بیشتر کشورهاى پیشرفته تالش خود را براى تربیت 
و آموزش این قشر جامعه به کار مى برند. ازاین رو، توجه به کودك و آموزش این قشر جامعه به کار مى برند. ازاین رو، توجه به کودك 

*بهروز قربان زادهبهروز قربان زاده1، مریم لطفى، مریم لطفى2، کریم آزالى علمدارى، کریم آزالى علمدارى1، مهدى بشیرى، مهدى بشیرى1، صفیه ابراهیمى، صفیه ابراهیمى3

1- گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه شهیدمدنى آذربایجان، تبریز، ایران.- گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه شهیدمدنى آذربایجان، تبریز، ایران.
2-  گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.-  گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3- گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.- گروه رفتار حرکتى، دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.



پاییز 1394 . دوره 16 . شماره 3

200

کم توان ذهنى تنها به کسانى که در تماس مستقیم با یک فرد کم توان ذهنى تنها به کسانى که در تماس مستقیم با یک فرد 
کم توان  ذهنى قرار دارند، محدود نمى گردد. امکانات گسترده اى کم توان  ذهنى قرار دارند، محدود نمى گردد. امکانات گسترده اى 
به منظور بهینه سازى رشد و تحول همۀ کودکان کم توان ذهنى به منظور بهینه سازى رشد و تحول همۀ کودکان کم توان ذهنى 
به عنوان  آزاد،  و  دوستانه  زندگى  داشتن  براى  آنها  به  کمک  به عنوان و  آزاد،  و  دوستانه  زندگى  داشتن  براى  آنها  به  کمک  و 
شهروندانى که در یک جامعۀ حمایتى زندگى مى کنند، وجود دارد شهروندانى که در یک جامعۀ حمایتى زندگى مى کنند، وجود دارد 

.[.[5]
به نظر  متفاوت  اندکى  ذهنى  کم توان  کودکان  در  رشد  به نظر روند  متفاوت  اندکى  ذهنى  کم توان  کودکان  در  رشد  روند 
مى رسد؛ زیرا به دلیل نواقص و تأخیرات رشد ذهنى و شناختى، مى رسد؛ زیرا به دلیل نواقص و تأخیرات رشد ذهنى و شناختى، 
ابعاد دیگر رشد آنان نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. در دورة کودکى، ابعاد دیگر رشد آنان نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. در دورة کودکى، 
آموزش و یادگیرى مهارت هاى حرکتى بر دیگر مهارت ها مقدم آموزش و یادگیرى مهارت هاى حرکتى بر دیگر مهارت ها مقدم 
است؛ چراکه نقش بسزایى در رشد کودکان ایفا مى کند و موجب است؛ چراکه نقش بسزایى در رشد کودکان ایفا مى کند و موجب 
مهارت هاى  هوش،  اندام ها،  و  چشم  هماهنگى  افزایش  و  مهارت هاى بهبود  هوش،  اندام ها،  و  چشم  هماهنگى  افزایش  و  بهبود 
اجتماعى و همچنین رفتارهاى احساسى کودکان مى شود، به ویژه اجتماعى و همچنین رفتارهاى احساسى کودکان مى شود، به ویژه 
در کودکان کم توان ذهنى، حرکت و سالمت جسم در زمینه هایى در کودکان کم توان ذهنى، حرکت و سالمت جسم در زمینه هایى 
چون فعالیت هاى روزانه، فعالیت هاى آموزشى، روابط اجتماعى، چون فعالیت هاى روزانه، فعالیت هاى آموزشى، روابط اجتماعى، 

اعتمادبه نفس و خودپندارى اهمیت و نقش ویژه اى دارد [اعتمادبه نفس و خودپندارى اهمیت و نقش ویژه اى دارد [6]. ]. 
این مسئله در تحقیقات گوناگون اثبات شده است که این افراد، این مسئله در تحقیقات گوناگون اثبات شده است که این افراد، 
افراد  به  نسبت  پایین ترى  جسمانى  آمادگى  و  سالمتى  افراد سطوح  به  نسبت  پایین ترى  جسمانى  آمادگى  و  سالمتى  سطوح 
عادى هم سن و سال خود دارند [عادى هم سن و سال خود دارند [8و7]. مشکالت رایج در میان افراد ]. مشکالت رایج در میان افراد 
مبتال به معلولیت ذهنى عبارت است از: چاقى، مشکالت وضعیت مبتال به معلولیت ذهنى عبارت است از: چاقى، مشکالت وضعیت 
و مکانیک بدن، انحرافات قامت و تعادل، مشکالت شنوایى و بینایى و مکانیک بدن، انحرافات قامت و تعادل، مشکالت شنوایى و بینایى 

و ناتوانى هاى جسمانى [و ناتوانى هاى جسمانى [1010و9].].
و  بازى ها  که  نکته  این  همچنین  و  مذکور  نکات  به  توجه  و با  بازى ها  که  نکته  این  همچنین  و  مذکور  نکات  به  توجه  با 
فعالیت هاى حرکتى مى توانند باعث بهبود رشد حرکتى و کارکرد فعالیت هاى حرکتى مى توانند باعث بهبود رشد حرکتى و کارکرد 
اجرایى شوند، غنى سازى محیط مى تواند در این امر مؤثر باشد. اجرایى شوند، غنى سازى محیط مى تواند در این امر مؤثر باشد. 
تمرین  محیط،  غنى کردن  براى  تمرینى  روش هاى  جمله  تمرین از  محیط،  غنى کردن  براى  تمرینى  روش هاى  جمله  از 
مهارت هاى ادراکى-حرکتى و تمرینات ریتمیک است. مهارت هاى مهارت هاى ادراکى-حرکتى و تمرینات ریتمیک است. مهارت هاى 
ادراکى-حرکتى، مجموعه اى پیچیده و چندبُعدى از توانایى هاى ادراکى-حرکتى، مجموعه اى پیچیده و چندبُعدى از توانایى هاى 
رشدى در کودك است که دو جنبۀ اصلى ادراك و حرکت دارد رشدى در کودك است که دو جنبۀ اصلى ادراك و حرکت دارد 
و کیفیت کارکرد حرکتى به ادراك درست یک فرد و قابلیت وى و کیفیت کارکرد حرکتى به ادراك درست یک فرد و قابلیت وى 
براى تفسیر این ادراکات به مجموعه اى از واکنش هاى حرکتى براى تفسیر این ادراکات به مجموعه اى از واکنش هاى حرکتى 

هماهنگ، وابسته است. هماهنگ، وابسته است. 
پرورش مهارت هاى روانى-حرکتى از طریق مداخالت حرکتى پرورش مهارت هاى روانى-حرکتى از طریق مداخالت حرکتى 
نه تنها موجب بهبود رشد ذهنى و شناختى مى شود، بلکه موجب نه تنها موجب بهبود رشد ذهنى و شناختى مى شود، بلکه موجب 
ادراکى- برنامه هاى  در  مى گردد.  کودك  لذت  و  ثبات  ادراکى-آرامش،  برنامه هاى  در  مى گردد.  کودك  لذت  و  ثبات  آرامش، 

حرکتى، تأکید روى تقویت اجزاى خاص ادراکى-حرکتى است؛ حرکتى، تأکید روى تقویت اجزاى خاص ادراکى-حرکتى است؛ 
بنابراین، فعالیت هاى حرکتى براساس کیفیت هاى ادراکى-حرکتى بنابراین، فعالیت هاى حرکتى براساس کیفیت هاى ادراکى-حرکتى 
موردنظر مانند آگاهى بدنى، آگاهى فضایى، آگاهى زمانى و آگاهى موردنظر مانند آگاهى بدنى، آگاهى فضایى، آگاهى زمانى و آگاهى 
جهتى گروه بندى مى شود [جهتى گروه بندى مى شود [1111]. همچنین، حرکات یا تمرینات ]. همچنین، حرکات یا تمرینات 
ریتمیک یکى از روش هاى تمرینى مورد عالقۀ کودکان و به ویژه ریتمیک یکى از روش هاى تمرینى مورد عالقۀ کودکان و به ویژه 
دارند  هماهنگ  ذاتى  فعالیت ها،  و  حرکات  این  است.  دارند نوجوانان  هماهنگ  ذاتى  فعالیت ها،  و  حرکات  این  است.  نوجوانان 
با  مختلف  حرکاتى  منظم  اجراى  نیازمند  آنها  صحیح  اجراى  با و  مختلف  حرکاتى  منظم  اجراى  نیازمند  آنها  صحیح  اجراى  و 

توالى هاى مشخص است. ازآنجاکه این حرکات بیشتر مواقع با توالى هاى مشخص است. ازآنجاکه این حرکات بیشتر مواقع با 
موسیقى هاى شاد و به صورت دسته جمعى انجام مى گیرد، افراد موسیقى هاى شاد و به صورت دسته جمعى انجام مى گیرد، افراد 
انگیزة بیشترى براى شرکت در آن دارند. کودکان و نوجوانان نیز انگیزة بیشترى براى شرکت در آن دارند. کودکان و نوجوانان نیز 
به دلیل همین ویژگى ها، رغبت زیادى به انجام این نوع حرکات به دلیل همین ویژگى ها، رغبت زیادى به انجام این نوع حرکات 

بدنى از خود نشان مى دهند. بدنى از خود نشان مى دهند. 
آموزش  براى  مؤثرى  ابزار  اینکه  بر  افزون  ریتمیک  آموزش حرکات  براى  مؤثرى  ابزار  اینکه  بر  افزون  ریتمیک  حرکات 
بر  مى تواند  مى کند،  فراهم  پایه  حرکتى  مهارت هاى  تمرین  بر و  مى تواند  مى کند،  فراهم  پایه  حرکتى  مهارت هاى  تمرین  و 
هماهنگى  حواس،  تمرکز  ادراك،  توجه،  شناختى،  هماهنگى فرایندهاى  حواس،  تمرکز  ادراك،  توجه،  شناختى،  فرایندهاى 
عصبى-عضالنى و رشد ارتباطات فردى و مهارت هاى اجتماعى عصبى-عضالنى و رشد ارتباطات فردى و مهارت هاى اجتماعى 
نیز اثرگذار باشد. در این شکل از تمرینات، بیشتر توانایى ها مانند نیز اثرگذار باشد. در این شکل از تمرینات، بیشتر توانایى ها مانند 
تعادل، هماهنگى، درك روابط فضایى، زمانى و جهت یابى کل یا تعادل، هماهنگى، درك روابط فضایى، زمانى و جهت یابى کل یا 
بخش هاى مختلف بدن به طور فعال درگیر مى شود [بخش هاى مختلف بدن به طور فعال درگیر مى شود [1212]. در این ]. در این 
مورد باقرى و شهسوارى [مورد باقرى و شهسوارى [1313] بر نقش تمرینات جسمانى ویژه ] بر نقش تمرینات جسمانى ویژه 
بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه مانند دویدن، راه رفتن و پریدن بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه مانند دویدن، راه رفتن و پریدن 
و سازگارى هاى اجتماعى کودکان کم توان ذهنى تأکید کردند. و سازگارى هاى اجتماعى کودکان کم توان ذهنى تأکید کردند. 
سلمان و همکاران [سلمان و همکاران [1414] به این نتیجه رسیدند که تمرین هاى ] به این نتیجه رسیدند که تمرین هاى 
ادراکى-حرکتى سبب بهبود اختالل هماهنگى رشدى کودکان ادراکى-حرکتى سبب بهبود اختالل هماهنگى رشدى کودکان 

مى شود. مى شود. 
روى  تحقیقى  در  روى ]  تحقیقى  در   [1515] همکاران  و  کوثرى  دیگر،  سوى  [از  همکاران  و  کوثرى  دیگر،  سوى  از 
کودکان مبتال به اختالل نارسایى توجه و بیش فعالى، دریافتند کودکان مبتال به اختالل نارسایى توجه و بیش فعالى، دریافتند 
تمرین ریتمیک باعث بهبود مهارت هاى حرکتى به  ویژه مهارت هاى تمرین ریتمیک باعث بهبود مهارت هاى حرکتى به  ویژه مهارت هاى 
حرکتى ظریف این کودکان مى شود. غیجى و همکاران [حرکتى ظریف این کودکان مى شود. غیجى و همکاران [1616] به ] به 
رشد  بر  معمول  بازى هاى  و  محلى  بومى  بازى هاى  اثر  رشد بررسى  بر  معمول  بازى هاى  و  محلى  بومى  بازى هاى  اثر  بررسى 
مهارت هاى دستکارى پسران کم توان ذهنى پرداختند و دریافتند مهارت هاى دستکارى پسران کم توان ذهنى پرداختند و دریافتند 
بازى هاى بومى محلى بر رشد مهارت هاى دستکارى آنان تأثیر بازى هاى بومى محلى بر رشد مهارت هاى دستکارى آنان تأثیر 
داشته است. همچنین فعال مغانلو و همکاران [داشته است. همچنین فعال مغانلو و همکاران [1717] تأثیر برنامۀ ] تأثیر برنامۀ 
حرکتى اسپارك را بر بهبود مهارت هاى حرکتى درشت پسران حرکتى اسپارك را بر بهبود مهارت هاى حرکتى درشت پسران 
کم توان ذهنى بررسى کردند و بهبود را در مهارت هاى حرکتى این کم توان ذهنى بررسى کردند و بهبود را در مهارت هاى حرکتى این 

کودکان مشاهده کردند. کودکان مشاهده کردند. 
قربان پور و همکاران [قربان پور و همکاران [1818] در بررسى تأثیر غنى سازى محیط ] در بررسى تأثیر غنى سازى محیط 
به این نتیجه رسیدند که عملکرد حرکتى درشت کودکان فلج به این نتیجه رسیدند که عملکرد حرکتى درشت کودکان فلج 
همکاران1 [ [1919] ]  و  یاکسلن  مى یابد.  بهبود  تمرین  اثر  در  همکارانمغزى  و  یاکسلن  مى یابد.  بهبود  تمرین  اثر  در  مغزى 
نیز بر نقش تمرینات جسمانى ویژه بر رشد مهارت هاى حرکتى نیز بر نقش تمرینات جسمانى ویژه بر رشد مهارت هاى حرکتى 
پایه مانند دویدن، راه رفتن و پریدن، سازگارى هاى اجتماعى و پایه مانند دویدن، راه رفتن و پریدن، سازگارى هاى اجتماعى و 
عملکردهاى ادراکى- حرکتى کودکان کم توان ذهنى تأکید کردند. عملکردهاى ادراکى- حرکتى کودکان کم توان ذهنى تأکید کردند. 
وانگ و همکارانوانگ و همکاران2 [ [2020] نیز تأثیر سه روش درمانى را در ] نیز تأثیر سه روش درمانى را در 147147 
کودك کم توان ذهنى خفیف باهم مقایسه نمودند. آنها دریافتند کودك کم توان ذهنى خفیف باهم مقایسه نمودند. آنها دریافتند 
گروهى که فعالیت هاى ادراکى-حرکتى را انجام دادند در حرکات گروهى که فعالیت هاى ادراکى-حرکتى را انجام دادند در حرکات 
درشت پیشرفت کردند. گروهى که تحت درمان یکپارچگى بین درشت پیشرفت کردند. گروهى که تحت درمان یکپارچگى بین 
حسى بودند در حرکات ظریف و هماهنگى باالتنه پیشرفت کردند حسى بودند در حرکات ظریف و هماهنگى باالتنه پیشرفت کردند 
و گروهى که درمان عصبى انجام دادند در همۀ زمینه ها بهتر از و گروهى که درمان عصبى انجام دادند در همۀ زمینه ها بهتر از 
1.1. YukselenYukselen andand etet alal
2.2. WongWong andand etet alal
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گروه کنترل عمل کردند. آنها پیشنهاد کردند که باید براساس نیاز گروه کنترل عمل کردند. آنها پیشنهاد کردند که باید براساس نیاز 
کودك یکى از این روش هاى درمانى انتخاب گردد.کودك یکى از این روش هاى درمانى انتخاب گردد.

زریس و جانسنزریس و جانسن3 [ [2121] به بررسى تأثیر فعالیت بدنى بر کارکرد ] به بررسى تأثیر فعالیت بدنى بر کارکرد 
اجرایى و رشد حرکتى کودکان اجرایى و رشد حرکتى کودکان ADHD پرداختند و یافته هاى آنان  پرداختند و یافته هاى آنان 
نشان داد که در گروه هاى تجربى، کارکرد اجرایى و رشد حرکتى نشان داد که در گروه هاى تجربى، کارکرد اجرایى و رشد حرکتى 
کودکان بهبود یافته بود. البته بعضى از محققان نیز گزارش کردند کودکان بهبود یافته بود. البته بعضى از محققان نیز گزارش کردند 
که فعالیت هاى بدنى و حرکتى نمى توانند آثار مثبتى به همراه که فعالیت هاى بدنى و حرکتى نمى توانند آثار مثبتى به همراه 
داشته باشند. به عنوان نمونه، گوویندا و پنداداشته باشند. به عنوان نمونه، گوویندا و پندا4 [ [2222] پژوهشى بر ] پژوهشى بر 
روى کودکان کم توان ذهنى انجام دادند و به این نتیجه رسیدند روى کودکان کم توان ذهنى انجام دادند و به این نتیجه رسیدند 
اجتماعى  رفتارهاى  در  تمرینى  برنامۀ  در  شرکت کنندگان  اجتماعى که  رفتارهاى  در  تمرینى  برنامۀ  در  شرکت کنندگان  که 

تفاوت زیادى از خود نشان ندادند.تفاوت زیادى از خود نشان ندادند.
مهارت هاى  از  دقیقى  تعریف  انجام گرفته،  تحقیقات  وجود  مهارت هاى با  از  دقیقى  تعریف  انجام گرفته،  تحقیقات  وجود  با 
آنها  سنجش  سازمان یافته و چگونگى  آنها حرکتى بنیادى و برنامۀ  سنجش  سازمان یافته و چگونگى  حرکتى بنیادى و برنامۀ 
در بیشتر مواقع گزارش نشده است. برنامه هاى تدوین شده بیشتر در بیشتر مواقع گزارش نشده است. برنامه هاى تدوین شده بیشتر 
مواقع دردسترس نبودند و براى معلمان و مربیان در یک سال مواقع دردسترس نبودند و براى معلمان و مربیان در یک سال 
تربیت بدنى  ابعاد  تمام  اینکه  یا  نبودند  استفاده  قابل  تربیت بدنى تحصیلى  ابعاد  تمام  اینکه  یا  نبودند  استفاده  قابل  تحصیلى 
(آمادگى جسمانى، آمادگى حرکتى و مهارتى) را به طور هم زمان (آمادگى جسمانى، آمادگى حرکتى و مهارتى) را به طور هم زمان 
پوشش نمى دادند. با توجه به اهمیت رشد مهارت هاى بنیادى پوشش نمى دادند. با توجه به اهمیت رشد مهارت هاى بنیادى 
که  نقشى  و  تخصصى  مهارت هاى  توسعۀ  براى  پایه اى  که به عنوان  نقشى  و  تخصصى  مهارت هاى  توسعۀ  براى  پایه اى  به عنوان 
این فعالیت ها در زندگى روزمره ایفا مى کنند، ارائۀ برنامۀ آموزشى این فعالیت ها در زندگى روزمره ایفا مى کنند، ارائۀ برنامۀ آموزشى 
مناسب، اتخاذ تجربۀ حرکتى و ایجاد فرصتى براى اجراى فعالیت مناسب، اتخاذ تجربۀ حرکتى و ایجاد فرصتى براى اجراى فعالیت 

بدنى براى توسعۀ این مهارت ها ضرورى به نظر مى رسد. بدنى براى توسعۀ این مهارت ها ضرورى به نظر مى رسد. 
از سوى دیگر، کمبود فضا و افزایش زندگى آپارتمانى، توجه به از سوى دیگر، کمبود فضا و افزایش زندگى آپارتمانى، توجه به 
فعالیت مناسب در مدارس را به عنوان مکانى که مى تواند در بهبود فعالیت مناسب در مدارس را به عنوان مکانى که مى تواند در بهبود 
مهارت هاى کودکان تأثیرگذار باشد، بیش از پیش مورد تأکید قرار مهارت هاى کودکان تأثیرگذار باشد، بیش از پیش مورد تأکید قرار 
مى دهد. همچنین به نظر مى رسد بتوان از مزیت هاى این شکل از مى دهد. همچنین به نظر مى رسد بتوان از مزیت هاى این شکل از 
تمرینات به ویژه تمرین برتر به عنوان برنامه هاى آمادگى و جبرانى تمرینات به ویژه تمرین برتر به عنوان برنامه هاى آمادگى و جبرانى 
در برنامه هاى تربیت بدنى کودکان استثنایى استفاده نمود. با توجه در برنامه هاى تربیت بدنى کودکان استثنایى استفاده نمود. با توجه 
به مطالب بیان شده، در این مطالعه سعى بر آن است تا بدین به مطالب بیان شده، در این مطالعه سعى بر آن است تا بدین 
پرسش ها پاسخ داده شود که آیا برنامه هاى طراحى شده بر رشد پرسش ها پاسخ داده شود که آیا برنامه هاى طراحى شده بر رشد 
مهارت هاى حرکتى درشت تأثیر دارند؟ آیا تفاوت معنادارى بین مهارت هاى حرکتى درشت تأثیر دارند؟ آیا تفاوت معنادارى بین 
برنامه هاى آموزشى مختلف بر رشد مهارت هاى حرکتى درشت برنامه هاى آموزشى مختلف بر رشد مهارت هاى حرکتى درشت 

وجود دارد؟وجود دارد؟

روش بررسىروش بررسى
با  پیش آزمون-پس آزمون  نوع  از  و  نیمه تجربى  پژوهش  با این  پیش آزمون-پس آزمون  نوع  از  و  نیمه تجربى  پژوهش  این 
گروه کنترل بود. آزمودنى هاى این تحقیق را کودکان گروه کنترل بود. آزمودنى هاى این تحقیق را کودکان 1010-7 سال  سال 
تحصیلى 9494- سال  در  تبریز  شهر  آموزش پذیر  ذهنى  تحصیلى کم توان  سال  در  تبریز  شهر  آموزش پذیر  ذهنى  کم توان 

13931393 تشکیل  مى دادند که به مدت  تشکیل  مى دادند که به مدت 9 هفته و هر هفته  هفته و هر هفته 2 جلسه  جلسه 
مالك  طرح،  این  در  شرکت  مى کردند.  موردنظر  برنامه هاى  مالك در  طرح،  این  در  شرکت  مى کردند.  موردنظر  برنامه هاى  در 

3.3. ZiereisZiereis, , & JansenJansen
4.4. GovindaGovinda, , PandaPanda

ورود به آزمون نداشتن نقص یا ناتوانى جسمى و سندرم داون ورود به آزمون نداشتن نقص یا ناتوانى جسمى و سندرم داون 
در آزمودنى ها بود که درنهایت، در آزمودنى ها بود که درنهایت، 3030 نفر آزمودنى به صورت تصادفى  نفر آزمودنى به صورت تصادفى 
خوشه اى انتخاب و براساس همتاسازى سن و نمرة بهرة هوشى خوشه اى انتخاب و براساس همتاسازى سن و نمرة بهرة هوشى 
در دو گروه آزمایش ـ یکى گروه تمرین ادراکى-حرکتى(در دو گروه آزمایش ـ یکى گروه تمرین ادراکى-حرکتى(1010 نفر)  نفر) 
و دیگرى گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک (و دیگرى گروه برنامۀ حرکتى ریتمیک (1010 نفر)  نفر) ـ و یک گروه  و یک گروه 
کنترل (کنترل (1010 نفر) قرارگرفتند. در جلسۀ توجیهى که براى والدین  نفر) قرارگرفتند. در جلسۀ توجیهى که براى والدین 
آزمودنى ها برگزار شد، از تمامى آنان درخواست گردید تا برگۀ آزمودنى ها برگزار شد، از تمامى آنان درخواست گردید تا برگۀ 

رضایتنامۀ شرکت در تحقیق را امضا نمایند. رضایتنامۀ شرکت در تحقیق را امضا نمایند. 
درشت  حرکتى  رشد  آزمون  حرکتى،  رشد  سنجش  درشت براى  حرکتى  رشد  آزمون  حرکتى،  رشد  سنجش  براى 
اولریخ-اولریخ-2 [ [2323] به کار گرفته شد. روایى و پایایى این آزمون براى ] به کار گرفته شد. روایى و پایایى این آزمون براى 
کودکان کم توان ذهنى توسط لطفى [کودکان کم توان ذهنى توسط لطفى [2424] ارزیابى گردید. دامنۀ ] ارزیابى گردید. دامنۀ 
ضریب پایایى آزمون ـ آزمون مجدد از ضریب پایایى آزمون ـ آزمون مجدد از 0/8080 تا  تا 0/8888 گزارش شد  گزارش شد 
و روایى سازة آن با استفاده از تمایز سنى مورد تأیید قرارگرفت. و روایى سازة آن با استفاده از تمایز سنى مورد تأیید قرارگرفت. 
آزمون اولریخ (آزمون اولریخ (20002000) از دو بخش تشکیل شده است که هر یک ) از دو بخش تشکیل شده است که هر یک 
خرده آزمون  خرده آزمون -   -1 دربرمى گیرد:  را  بنیادى  حرکتى  مهارت  دربرمى گیرد: شش  را  بنیادى  حرکتى  مهارت  شش 
لى لى کردن،  یورتمه رفتن،  دویدن،  جابه جایى:  لى لى کردن، مهارت هاى  یورتمه رفتن،  دویدن،  جابه جایى:  مهارت هاى 
خرده آزمون  خرده آزمون -  ُسرخوردن؛ 2-  طول،  پرش  (جهیدن)،  ُسرخوردن؛ گام کشیده  طول،  پرش  (جهیدن)،  گام کشیده 
مهارت هاى کنترل شىء: ضربه به یک توپ ثابت با دست، دریبل مهارت هاى کنترل شىء: ضربه به یک توپ ثابت با دست، دریبل 
درجا، دریافت توپ، ضربه به توپ ثابت با پا، پرتاب توپ از باالى درجا، دریافت توپ، ضربه به توپ ثابت با پا، پرتاب توپ از باالى 
شانه، غلتاندن توپ از زیر شانه [شانه، غلتاندن توپ از زیر شانه [2323]. آزمون براى همۀ آزمودنى ها ]. آزمون براى همۀ آزمودنى ها 

با دستورالعمل استاندارد به اجرا درآمد.با دستورالعمل استاندارد به اجرا درآمد.
به  مربوط  که  دارد  اصلى  خام  نمرة  دو  ذکرشده  به آزمون  مربوط  که  دارد  اصلى  خام  نمرة  دو  ذکرشده  آزمون 
خرده آزمون هاى کنترل شىء و جابه جایى است. نمرة مالك هاى خرده آزمون هاى کنترل شىء و جابه جایى است. نمرة مالك هاى 
عملکردى هر یک از مهارت ها جمع مى شود تا نمرة خام هر مهارت عملکردى هر یک از مهارت ها جمع مى شود تا نمرة خام هر مهارت 
به دست آید؛ سپس، با جمع نمرة خام مهارت هاى مربوط به هر به دست آید؛ سپس، با جمع نمرة خام مهارت هاى مربوط به هر 
خرده آزمون، نمرة خام خرده آزمون مربوطه به دست مى آید. حداکثر خرده آزمون، نمرة خام خرده آزمون مربوطه به دست مى آید. حداکثر 
نمرة خام هر خرده آزمون نمرة خام هر خرده آزمون 4848 است. نمرة خام خرده آزمون ها براى  است. نمرة خام خرده آزمون ها براى 
تفسیر، از طریق جداول هنجارى به نمرة استاندارد خرده آزمون ها، تفسیر، از طریق جداول هنجارى به نمرة استاندارد خرده آزمون ها، 
بهرة حرکتى درشت و صدك ها تبدیل مى شوند. نمرة استاندارد بهرة حرکتى درشت و صدك ها تبدیل مى شوند. نمرة استاندارد 
خرده آزمون ها در واقع از نمرات استانداردشده هستند که میانگین خرده آزمون ها در واقع از نمرات استانداردشده هستند که میانگین 

و انحراف استاندارد توزیع به ترتیب و انحراف استاندارد توزیع به ترتیب 1010 و  و 3 است [ است [2323].].
در این پژوهش که شامل دو گروه تجربى و یک گروه کنترل در این پژوهش که شامل دو گروه تجربى و یک گروه کنترل 
کردند.  شرکت  تمرینات  در  ذیل  شرح  به  تجربى  گروه  دو  کردند. بود،  شرکت  تمرینات  در  ذیل  شرح  به  تجربى  گروه  دو  بود، 
در گروه تمرینات ادراکى-حرکتى، کودکان در گروه تمرینات ادراکى-حرکتى، کودکان 1818 جلسۀ آموزشى  جلسۀ آموزشى 
(تمرین هاى ادراکى ـ حرکتى) (تمرین هاى ادراکى ـ حرکتى) 4545 دقیقه اى انجام دادند [ دقیقه اى انجام دادند [1414]. ]. 5 
دقیقه تمرین هاى کششى؛ دقیقه تمرین هاى کششى؛ 3535 دقیقه تمرین هاى ادراکى-حرکتى  دقیقه تمرین هاى ادراکى-حرکتى 
شامل شناسایى جهات مختلف تعادل ایستا و تعادل پویا، حرکات شامل شناسایى جهات مختلف تعادل ایستا و تعادل پویا، حرکات 
و  دریافت  هدف،  به  توپ  پرتاب  هم زمان،  حرکات  و  و هماهنگى  دریافت  هدف،  به  توپ  پرتاب  هم زمان،  حرکات  و  هماهنگى 
ارسال توپ، حرکات هدفمند، پرتاب دارت بى خطر و... و ارسال توپ، حرکات هدفمند، پرتاب دارت بى خطر و... و 5 دقیقه  دقیقه 

تمرین هاى برگشت به حالت اولیه [تمرین هاى برگشت به حالت اولیه [1414].].
گروه تمرین ریتمیک نیز در گروه تمرین ریتمیک نیز در 1818 جلسۀ آموزشى شرکت کردند.  جلسۀ آموزشى شرکت کردند. 
دنبال کردن  با  پژوهش،  این  در  استفاده شده  تمرینى  برنامۀ  دنبال کردن در  با  پژوهش،  این  در  استفاده شده  تمرینى  برنامۀ  در 

بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى در کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیربررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى در کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر
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توصیه هایى که گاالهو و اوزمان در مورد برنامه هاى تربیت بدنى توصیه هایى که گاالهو و اوزمان در مورد برنامه هاى تربیت بدنى 
رشدى و سطوح چهارگانۀ طبقه بندى حرکات موزون رشدى ارائه رشدى و سطوح چهارگانۀ طبقه بندى حرکات موزون رشدى ارائه 
کرده اند، سعى شد تا حدامکان، حرکت هایى انتخاب شود که در کرده اند، سعى شد تا حدامکان، حرکت هایى انتخاب شود که در 
آنها دو عنصر اصلى حرکت کودکان یعنى پایدارى و جابه جایى آنها دو عنصر اصلى حرکت کودکان یعنى پایدارى و جابه جایى 

وجود داشته باشد [وجود داشته باشد [2525]. ]. 
برنامۀ منتخب استفاده شده در تحقیق شامل حرکات ریتمیک برنامۀ منتخب استفاده شده در تحقیق شامل حرکات ریتمیک 
َسُبک به همراه موسیقى به مدت َسُبک به همراه موسیقى به مدت 4545 دقیقه بود که در آغاز و پایان  دقیقه بود که در آغاز و پایان 
آن درمجموع، در حدود آن درمجموع، در حدود 9 دقیقه حرکات گرم کردن و سردکردن  دقیقه حرکات گرم کردن و سردکردن 
گنجانده شده بود. در جلسات آغازین، این حرکات از ساده به گنجانده شده بود. در جلسات آغازین، این حرکات از ساده به 
مشکل آموزش داده شد و در جلسات بعد با ترکیب آنها، تمرین مشکل آموزش داده شد و در جلسات بعد با ترکیب آنها، تمرین 
دشوارتر مى شد. تمرینات به صورت گروهى انجام مى گرفت؛ به این دشوارتر مى شد. تمرینات به صورت گروهى انجام مى گرفت؛ به این 
صورت که حرکات توسط مربى اجرا مى گردید و کودکان باید صورت که حرکات توسط مربى اجرا مى گردید و کودکان باید 
هم زمان حرکات خود را، با مربى و گروه هماهنگ مى کردند. براى هم زمان حرکات خود را، با مربى و گروه هماهنگ مى کردند. براى 
بازى هاى موزون (ریتمیک)  حرکات و  از کتاب  تمرین  بازى هاى موزون (ریتمیک) طراحى  حرکات و  تمرین از کتاب  طراحى 
 [ [2626] رافعى  نوشتۀ  خانواده ها  و  درمانگران  مربیان،  [راهنماى  رافعى  نوشتۀ  خانواده ها  و  درمانگران  مربیان،  راهنماى 

استفاده شد. استفاده شد. 
از تمامى گروه ها قبل از شروع اولین جلسۀ تمرین، پیش آزمون از تمامى گروه ها قبل از شروع اولین جلسۀ تمرین، پیش آزمون 
و بالفاصله بعد از اتمام آخرین جلسۀ تمرین، پس آزمون به عمل و بالفاصله بعد از اتمام آخرین جلسۀ تمرین، پس آزمون به عمل 

آمد. در این مدت، گروه کنترل فعالیت هاى عادى مدرسه را انجام آمد. در این مدت، گروه کنترل فعالیت هاى عادى مدرسه را انجام 
مى دادند و فعالیت مؤثر و منظم حرکتى نداشتند. یک روز پس مى دادند و فعالیت مؤثر و منظم حرکتى نداشتند. یک روز پس 
از اتمام این دوره، به عنوان پس آزمون، از هر سه گروه آزمون رشد از اتمام این دوره، به عنوان پس آزمون، از هر سه گروه آزمون رشد 
حرکتى درشت اولریخ-حرکتى درشت اولریخ-2 [ [2323] گرفته شد. به منظور بررسى تأثیر ] گرفته شد. به منظور بررسى تأثیر 
تمرینات بر رشد حرکتى کودکان از آزمون کوواریانس چندمتغیره تمرینات بر رشد حرکتى کودکان از آزمون کوواریانس چندمتغیره 
و آزمون تعقیبى بونفرونى استفاده و کلیۀ مراحل تجزیه و تحلیل و آزمون تعقیبى بونفرونى استفاده و کلیۀ مراحل تجزیه و تحلیل 

داده ها با نسخۀ داده ها با نسخۀ 1818 نرم افزار  نرم افزار SPSS انجام شد. انجام شد.

یافته هایافته ها
میانگین سنى و بهرة هوشى کودکان در جدول شمارة میانگین سنى و بهرة هوشى کودکان در جدول شمارة 1 در هر  در هر 

گروه نشان داده شده است.گروه نشان داده شده است.
در  معنى  دارى  سطح  ویلکس  و  شاپیرو  آزمون  از  استفاده  در با  معنى  دارى  سطح  ویلکس  و  شاپیرو  آزمون  از  استفاده  با 
دامنه دامنه 0/1 تا  تا 0/348348 به دست آمد و  طبیعى بودن داده ها را تأیید  به دست آمد و  طبیعى بودن داده ها را تأیید 
کرد. همچنین همگونى واریانس ها با استفاده از آزمون لوین در کرد. همچنین همگونى واریانس ها با استفاده از آزمون لوین در 
کنترل  خرده مقیاس  در  و  کنترل )  خرده مقیاس  در  و   (P=0/103103) جابه جایى  (خرده مقیاس  جابه جایى  خرده مقیاس 
شىء (شىء (P=0/109109) مورد تأیید قرارگرفت. همگنى شیب رگرسیون ) مورد تأیید قرارگرفت. همگنى شیب رگرسیون 
نیز بررسى و مشاهده گردید نیز بررسى و مشاهده گردید F چون معنى دار نمى باشد، بنابراین  چون معنى دار نمى باشد، بنابراین 
داده ها از فرضیه همگنى شیب هاى رگرسیونى پشتیبانى مى کند داده ها از فرضیه همگنى شیب هاى رگرسیونى پشتیبانى مى کند 

جدول جدول 2. نتایج آزمون کوواریانس یک طرفه براي مقایسۀ خرده مقیاس جابه جایى در گروه هاى تمرین ادراکى-حرکتى، ریتمیک و کنترل. نتایج آزمون کوواریانس یک طرفه براي مقایسۀ خرده مقیاس جابه جایى در گروه هاى تمرین ادراکى-حرکتى، ریتمیک و کنترل.

سطح معنى دارىسطح معنى دارىFمیانگینمیانگینگروهگروهمیانگین مجذوراتمیانگین مجذوراتدرجه آزادىدرجه آزادىمجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمنبع تغییرات
3636/90901717/64640/001001ادراکى-حرکتىادراکى-حرکتى2626395395/5050و395395/50502جابه جایىجابه جایى
3838/86861818/22220/001001ریتمیکریتمیک2626408408/6464و817817/29292گروهگروه
2626/9393کنترلکنترل26262222/4242و582582/94942خطاخطا
2626و3700637006/50502کلکل

جدول جدول 3. نتایج آزمون کوواریانس یک طرفه براي مقایسۀ خرده مقیاس کنترل شىء در گروه هاى تمرین ادراکى-حرکتى، ریتمیک و کنترل. نتایج آزمون کوواریانس یک طرفه براي مقایسۀ خرده مقیاس کنترل شىء در گروه هاى تمرین ادراکى-حرکتى، ریتمیک و کنترل.

سطح معنى دارىسطح معنى دارىFمیانگینمیانگینگروهگروهمیانگین مجذوراتمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادىدرجۀ آزادىمجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمنبع تغییرات
3737/34341616/76760/001001ادراکى-حرکتىادراکى-حرکتى2626484484/9999و484484/99992کنترل شىءکنترل شىء

3333/52521414/77770/001001ریتمیکریتمیک2626427427/3434و854854/68682گروهگروه
2424/5555کنترلکنترل26262828/9292و752752/09092خطاخطا
2626و3233632336/31312کلکل

جدول جدول 1. اطالعات جمعیت شناختى گروه ها. اطالعات جمعیت شناختى گروه ها.

تعدادتعدادگروه هاگروه ها
سنسن

میانگین (انحراف استاندارد)میانگین (انحراف استاندارد)
بهرة هوشىبهرة هوشى

میانگین (انحراف استاندارد)میانگین (انحراف استاندارد)
(3/3737) ) 6565/5050(0/5454) ) 10108/6363تمرین ادراکى-حرکتىتمرین ادراکى-حرکتى

(3/4949) ) 6666(0/6060) ) 10108/6464تمرین ریتمیکتمرین ریتمیک
(2/5050) ) 6464(0/8181) ) 10108/7070کنترلکنترل
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و این فرضیه پذیرفته مى شود و مى توان تحلیل کوواریانس را اجرا و این فرضیه پذیرفته مى شود و مى توان تحلیل کوواریانس را اجرا 
نمود.نمود.

مشاهده مى شود، بین  شمارة 2 و  و 3 مشاهده مى شود، بین   همان طورکه در جدول شمارة همان طورکه در جدول 
کنترل  و  کنترل )  و   (P=0/001001) جابه جایى  خرده مقیاس هاى  در  (گروه ها  جابه جایى  خرده مقیاس هاى  در  گروه ها 
شى (شى (P=0/001001) اختالف معنى دارى وجود دارد. به عبارتى دیگر، ) اختالف معنى دارى وجود دارد. به عبارتى دیگر، 
آزمودنى ها در خرده مقیاس هاى جابه جایى و کنترل شىء پس از آزمودنى ها در خرده مقیاس هاى جابه جایى و کنترل شىء پس از 

اتمام دورة تمرینى پیشرفت کرده بودند.اتمام دورة تمرینى پیشرفت کرده بودند.
با توجه به جدول شمارة با توجه به جدول شمارة 4 نتایج آزمون تعقیبى بونفرونى نشان  نتایج آزمون تعقیبى بونفرونى نشان 
مى دهد که رشد حرکتى در هر دو گروه تمرین ادراکى-حرکتى مى دهد که رشد حرکتى در هر دو گروه تمرین ادراکى-حرکتى 
و گروه ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهتر بود (و گروه ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهتر بود (P<0/0505). اما ). اما 
اختالف  ریتمیک  گروه  و  ادراکى-حرکتى  تمرین  گروه  دو  اختالف بین  ریتمیک  گروه  و  ادراکى-حرکتى  تمرین  گروه  دو  بین 

.(P>0/0505) معنى دارى مشاهده نشد (معنى دارى مشاهده نشد

بحثبحث
براساس نتایج به دست آمده، بین گروه هاى تجربى و کنترل در براساس نتایج به دست آمده، بین گروه هاى تجربى و کنترل در 
اجراى  با  دارد.  وجود  معنى دارى  اختالف  درشت  حرکتى  اجراى رشد  با  دارد.  وجود  معنى دارى  اختالف  درشت  حرکتى  رشد 
مقایسۀ  در  ریتمیک،  تمرینات  و  ادراکى-حرکتى  مقایسۀ تمرین هاى  در  ریتمیک،  تمرینات  و  ادراکى-حرکتى  تمرین هاى 
نمره هاى پیش آزمون و پس آزمون گروه هاى تجربى، این نتیجه نمره هاى پیش آزمون و پس آزمون گروه هاى تجربى، این نتیجه 
به دست آمد که گروه هاى تجربى و کنترل تفاوت هاى معنى دارى به دست آمد که گروه هاى تجربى و کنترل تفاوت هاى معنى دارى 
باهم دارند که ناشى از اجراى حرکات تمرین هاى ادراکى-حرکتى باهم دارند که ناشى از اجراى حرکات تمرین هاى ادراکى-حرکتى 
و ریتمیک با آنان است. یافته هاى تحقیق حاضر با نتایج بسیارى و ریتمیک با آنان است. یافته هاى تحقیق حاضر با نتایج بسیارى 
ادراکى- تمرین هاى  مى دهند  نشان  که  انجام شده  تحقیقات  ادراکى-از  تمرین هاى  مى دهند  نشان  که  انجام شده  تحقیقات  از 

حرکتى با بهبود قابلیت هاى حرکتى دانش آموزان رابطۀ مثبت حرکتى با بهبود قابلیت هاى حرکتى دانش آموزان رابطۀ مثبت 
دارد، همخوان است و آنها را تأیید مى کند [دارد، همخوان است و آنها را تأیید مى کند [2828و2727].].

یافته ها و نتایج تحقیق حاضر در زمینۀ اهمیت و ضرورت برنامۀ یافته ها و نتایج تحقیق حاضر در زمینۀ اهمیت و ضرورت برنامۀ 
آموزشى تمرین هاى ادراکى-حرکتى و تمرین هاى ریتمیک براى آموزشى تمرین هاى ادراکى-حرکتى و تمرین هاى ریتمیک براى 
کودکان کم توان ذهنى با اجراى آزمون حرکتى کودکان نشان داد کودکان کم توان ذهنى با اجراى آزمون حرکتى کودکان نشان داد 
که اجراى تمرین هاى ادراکى-حرکتى بر مهارت هاى جابه جایى که اجراى تمرین هاى ادراکى-حرکتى بر مهارت هاى جابه جایى 
و کنترل شىء این کودکان تأثیر معنى دارى دارد. این یافته ها و کنترل شىء این کودکان تأثیر معنى دارى دارد. این یافته ها 
با نتایج بسیارى از تحقیقات از جمله اسمیت و اندرسونبا نتایج بسیارى از تحقیقات از جمله اسمیت و اندرسون5 [ [2929]، ]، 

5.5. Smith, & Anderson Smith, & Anderson

و  وانگ  و ]،  وانگ  همکاران [1919]،  و  یاکسلن   ،[] همکاران  و  یاکسلن   ،[3030] ] همکاران6  و  همکارانسیمونز  و  سیمونز 
همکاران [همکاران [2020]، زریس و جانسن []، زریس و جانسن [2121]، باقرى و شهسوارى []، باقرى و شهسوارى [1313]، ]، 
سلمان و همکاران [سلمان و همکاران [1414]، کوثرى []، کوثرى [1515]، غیجى و همکاران []، غیجى و همکاران [1616] و ] و 

فعال و همکاران [فعال و همکاران [1717] همخوانى دارد.] همخوانى دارد.
فرصت  داشتن  تمرینى،  برنامه هاى  اثربخشى  دالیل  از  فرصت یکى  داشتن  تمرینى،  برنامه هاى  اثربخشى  دالیل  از  یکى 
تمرین است و سه عامل زمان، امکانات و تجهیزات، نقش اساسى تمرین است و سه عامل زمان، امکانات و تجهیزات، نقش اساسى 
در رشد این مهارت ها دارند. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند در رشد این مهارت ها دارند. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند 
کودکانى که آسیب پذیرند یا در معرض تأخیر رشدى هستند، کودکانى که آسیب پذیرند یا در معرض تأخیر رشدى هستند، 
از نظر فضاى بازى و فعالیت بدنى در خانه محدود شده اند. این از نظر فضاى بازى و فعالیت بدنى در خانه محدود شده اند. این 
محدودیت ها مى تواند اثرات زیانبارى در مهارت هاى کنترل شىء محدودیت ها مى تواند اثرات زیانبارى در مهارت هاى کنترل شىء 

و جابه جایى داشته باشند. و جابه جایى داشته باشند. 
به عالوه، کمبود لوازم و تجهیزات مناسب و مؤثر و به ویژه ساختار به عالوه، کمبود لوازم و تجهیزات مناسب و مؤثر و به ویژه ساختار 
و برنامۀ آموزشى به منظور فعالیت بدنى یا تجربۀ حرکتى، روى رشد و برنامۀ آموزشى به منظور فعالیت بدنى یا تجربۀ حرکتى، روى رشد 
حرکتى آنان اثرگذار است [حرکتى آنان اثرگذار است [6]؛ بنابراین، به دلیل اینکه تمرینات، ]؛ بنابراین، به دلیل اینکه تمرینات، 
ترکیبى از این مهارت هاى حرکتى است درنتیجه، باعث افزایش ترکیبى از این مهارت هاى حرکتى است درنتیجه، باعث افزایش 
مهارت هاى کنترل شىء و جابه جایى این کودکان مى شود. عامل مهارت هاى کنترل شىء و جابه جایى این کودکان مى شود. عامل 
دیگرى که مى توان بدان اشاره کرد تنوع مهارتى باال و همراستایى دیگرى که مى توان بدان اشاره کرد تنوع مهارتى باال و همراستایى 
برنامۀ تمرینى با رشد مهارت هاى جابه جایى و کنترل شىء است.برنامۀ تمرینى با رشد مهارت هاى جابه جایى و کنترل شىء است.

پندا  و  گوویندا  تحقیق  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج  طرفى  پندا از  و  گوویندا  تحقیق  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج  طرفى  از 
سنى  ردة  در  تفاوت  گفت  بتوان  شاید  سنى ].  ردة  در  تفاوت  گفت  بتوان  شاید   .[2222] است  [ناهمخوان  است  ناهمخوان 
آزمودنى ها، سطح و میزان مداخله، نوع ناتوانى و سطح آن و نوع آزمودنى ها، سطح و میزان مداخله، نوع ناتوانى و سطح آن و نوع 
تمرینات به کار گرفته شده در این تحقیق علت این اختالف باشد. تمرینات به کار گرفته شده در این تحقیق علت این اختالف باشد. 
براساس اظهارنظر وانگ و همکاران [براساس اظهارنظر وانگ و همکاران [2525] اثربخشى یک برنامۀ ] اثربخشى یک برنامۀ 

مداخله اى به مقدار زیادى به نیاز کودك بستگى دارد. مداخله اى به مقدار زیادى به نیاز کودك بستگى دارد. 
با توجه به این نکته، مى توان اذعان نمود که احتماالً کودکان با توجه به این نکته، مى توان اذعان نمود که احتماالً کودکان 
کم توان ذهنى شرکت کننده در تحقیق گویندا و پندا، مشکالت کم توان ذهنى شرکت کننده در تحقیق گویندا و پندا، مشکالت 
کمترى داشته اند و اغلب مشکالت آنها در دیگر بخش ها بوده است. کمترى داشته اند و اغلب مشکالت آنها در دیگر بخش ها بوده است. 
مگیل [مگیل [3131] دربارة ارزش شناسایى توانایى هاى ادراکى-حرکتى، ] دربارة ارزش شناسایى توانایى هاى ادراکى-حرکتى، 
بیان مى دارد که شناخت این توانایى ها، مربى، معلم یا درمانگر بیان مى دارد که شناخت این توانایى ها، مربى، معلم یا درمانگر 
را قادر مى سازد تا مبانى نظرى اجراى این مهارت را فرابگیرد و را قادر مى سازد تا مبانى نظرى اجراى این مهارت را فرابگیرد و 

6.6. .Simons et al  .Simons et al 

بررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى در کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیربررسى اثربخشى آموزش تمرین هاى ادراکى-حرکتى و برنامۀ حرکتى ریتمیک بر رشد حرکتى در کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر

جدول جدول 4. اطالعات آمارى مربوط به آزمون تعقیبى بنفرونى در خرده مقیاس هاى جابه جایى و کنترل شىء. اطالعات آمارى مربوط به آزمون تعقیبى بنفرونى در خرده مقیاس هاى جابه جایى و کنترل شىء.

سطح معنى  دارىسطح معنى  دارىگروه  هاگروه  هاخرده  مقیاسخرده  مقیاس

جابه جایىجابه جایى

0/1تمرین ادراکى-تمرین ریتمیکتمرین ادراکى-تمرین ریتمیک
0/001001تمرین ادراکى-کنترلتمرین ادراکى-کنترل
0/001001تمرین ریتمیک-کنترلتمرین ریتمیک-کنترل

کنترل شىءکنترل شىء

0/373373تمرین ادراکى-تمرین ریتمیکتمرین ادراکى-تمرین ریتمیک
0/001001تمرین ادراکى-کنترلتمرین ادراکى-کنترل
0/003003تمرین ریتمیک-کنترلتمرین ریتمیک-کنترل
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از آنها در قالب برنامه هاى ورزشى، براى تقویت، بهبود و اصالح از آنها در قالب برنامه هاى ورزشى، براى تقویت، بهبود و اصالح 
مهارت هاى ادراکى-حرکتى و توسعۀ مهارت هاى ورزشى استفاده مهارت هاى ادراکى-حرکتى و توسعۀ مهارت هاى ورزشى استفاده 
کند. پرداختن به این موضوع موجب مى شود که کودکان از رشد کند. پرداختن به این موضوع موجب مى شود که کودکان از رشد 
جسمانى مناسبى برخوردار شوند و مهارت هاى حرکتى خود را جسمانى مناسبى برخوردار شوند و مهارت هاى حرکتى خود را 
مهارت ها  این  یادگیرى  در  که  اصولى  و  نظرى  مبانى  مهارت ها براساس  این  یادگیرى  در  که  اصولى  و  نظرى  مبانى  براساس 
حاکم اند، زیرنظر کارشناس تربیت بدنى آزموده و ماهر توسعه و حاکم اند، زیرنظر کارشناس تربیت بدنى آزموده و ماهر توسعه و 

پیشرفت دهند. پیشرفت دهند. 
شایان ذکر است که براى انجام موفقیت  آمیز حرکات و مهارت ها، شایان ذکر است که براى انجام موفقیت  آمیز حرکات و مهارت ها، 
توانایى هاى  آموزش  در  دانش آموزان  فردى  تفاوت هاى  به  توانایى هاى باید  آموزش  در  دانش آموزان  فردى  تفاوت هاى  به  باید 

ادراکى-حرکتى توجه نمود.ادراکى-حرکتى توجه نمود.
تحقیقات براى مستندکردن تأثیرات برنامه هاى تمرینى ادراکى-تحقیقات براى مستندکردن تأثیرات برنامه هاى تمرینى ادراکى-

حرکتى و ریتمیک در مورد جنبه هاى آمادگى و اصالحى و تکامل حرکتى و ریتمیک در مورد جنبه هاى آمادگى و اصالحى و تکامل 
شناخت، ادامه دارد. شواهد زیادى نشان مى دهند که برنامه هاى شناخت، ادامه دارد. شواهد زیادى نشان مى دهند که برنامه هاى 
مؤثرند.  کودکان  ادراکى  تکامل  در  ریتمیک  و  مؤثرند. ادراکى-حرکتى  کودکان  ادراکى  تکامل  در  ریتمیک  و  ادراکى-حرکتى 
کودکان  که  مى دهد  نشان  زمینه  این  در  انجام گرفته  کودکان تحقیقات  که  مى دهد  نشان  زمینه  این  در  انجام گرفته  تحقیقات 
در تعامل با محیط، مهارت هاى حرکتى بنیادى را رشد مى دهند. در تعامل با محیط، مهارت هاى حرکتى بنیادى را رشد مى دهند. 
فرصت تمرین، برنامۀ آموزشى مناسب و تعامل با محیط مى تواند فرصت تمرین، برنامۀ آموزشى مناسب و تعامل با محیط مى تواند 
موجب رشد مهارت هاى حرکتى شود. در این میان، یکى از عوامل موجب رشد مهارت هاى حرکتى شود. در این میان، یکى از عوامل 

مؤثر مدت زمان تمرین است [مؤثر مدت زمان تمرین است [3131]. ]. 
مطالعات مشاهده اى از کالس هاى تربیت بدنى به ویژه در مدارس مطالعات مشاهده اى از کالس هاى تربیت بدنى به ویژه در مدارس 
ابتدایى، سطوح پایینى از فعالیت بدنى را نشان مى دهند. مشاهدات ابتدایى، سطوح پایینى از فعالیت بدنى را نشان مى دهند. مشاهدات 
به  تربیت بدنى  کالس  زمان  از  دقیقه  به   تربیت بدنى  کالس  زمان  از  دقیقه  تنها 3  که  مى دهد  تنها نشان  که  مى دهد  نشان 
فعالیت بدنى متوسط، تا شدید اختصاص دارد. این میزان کمتر از فعالیت بدنى متوسط، تا شدید اختصاص دارد. این میزان کمتر از 
1010 درصد از زمان هر جلسه از کالس تربیت بدنى است [ درصد از زمان هر جلسه از کالس تربیت بدنى است [3232] و نیز ] و نیز 
کمتر از زمانى است که کودکان باید براى توسعه و رشد آمادگى کمتر از زمانى است که کودکان باید براى توسعه و رشد آمادگى 
جسمانى و مهارت هاى حرکتى به فعالیت یکپارچه و هدفمند جسمانى و مهارت هاى حرکتى به فعالیت یکپارچه و هدفمند 

بپردازند [بپردازند [3232].].
برنامه هاى تربیت بدنى اى که به گونۀ مناسبى طراحى شد ه اند، برنامه هاى تربیت بدنى اى که به گونۀ مناسبى طراحى شد ه اند، 
برنامۀ  برنامۀ ].   .[3232] دارند  سالمتى  گسترش  و  حفظ  در  زیادى  [فواید  دارند  سالمتى  گسترش  و  حفظ  در  زیادى  فواید 
تمرین ادراکى-حرکتى و نیز برنامۀ تمرین ریتمیک با طراحى تمرین ادراکى-حرکتى و نیز برنامۀ تمرین ریتمیک با طراحى 
فعالیت بدنى متوسط تا شدید به مدت فعالیت بدنى متوسط تا شدید به مدت 3030 دقیقه در هر جلسه،  دقیقه در هر جلسه، 
مدت زمان مناسبى را براى فعالیت بدنى کودکان فراهم کرده  است. مدت زمان مناسبى را براى فعالیت بدنى کودکان فراهم کرده  است. 
از سوى دیگر، برنامۀ تمرین ادراکى-حرکتى و نیز برنامۀ تمرین از سوى دیگر، برنامۀ تمرین ادراکى-حرکتى و نیز برنامۀ تمرین 
ریتمیک با ایجاد تجربۀ فردى باال، فرصت هایى را براى آگاهى ریتمیک با ایجاد تجربۀ فردى باال، فرصت هایى را براى آگاهى 

بدنى و توانایى هاى فردى و کنترل بدن فراهم مى کند [بدنى و توانایى هاى فردى و کنترل بدن فراهم مى کند [3131]. ]. 
عالوه براین، این برنامه ها و فعالیت ها به صورت گروهى انجام عالوه براین، این برنامه ها و فعالیت ها به صورت گروهى انجام 
مى شود. نوع برنامه ها از دیگر دالیلى است که مى توان به آن اشاره مى شود. نوع برنامه ها از دیگر دالیلى است که مى توان به آن اشاره 
مى توان  مى توان   و 3  و   جداول 2  در  میانگین ها  مقایسۀ  به  توجه  با  جداول کرد.  در  میانگین ها  مقایسۀ  به  توجه  با  کرد. 
دریافت که برنامۀ حرکتى ادراکى-حرکتى نسبت به برنامۀ تمرین دریافت که برنامۀ حرکتى ادراکى-حرکتى نسبت به برنامۀ تمرین 
ریتمیک، مهارت هاى حرکتى کنترل شىء را بیشتر بهبود داده ریتمیک، مهارت هاى حرکتى کنترل شىء را بیشتر بهبود داده 
است؛ درحالى که برنامۀ تمرین ریتمیک، مهارت هاى جابه جایى را است؛ درحالى که برنامۀ تمرین ریتمیک، مهارت هاى جابه جایى را 
بیشتر توسعه داده است، ولى این تفاوت از لحاظ آمارى معنادار بیشتر توسعه داده است، ولى این تفاوت از لحاظ آمارى معنادار 

نیست. این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که در برنامۀ نیست. این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که در برنامۀ 
بیشتر  طراحى شده  فعالیت هاى  و  بازى ها  تنوع  بیشتر ادراکى-حرکتى  طراحى شده  فعالیت هاى  و  بازى ها  تنوع  ادراکى-حرکتى 
تحت پوشش  را  بنیادى  مهارت هاى  تمامى  که  به گونه اى  تحت پوشش است،  را  بنیادى  مهارت هاى  تمامى  که  به گونه اى  است، 
قرارمى دهد. همچنین، در گروه برنامۀ ریتمیک فعالیت هاى کمى قرارمى دهد. همچنین، در گروه برنامۀ ریتمیک فعالیت هاى کمى 
متناسب با مهارت هاى جابه جایى مشاهده مى شود و مهارت هاى متناسب با مهارت هاى جابه جایى مشاهده مى شود و مهارت هاى 

جابه جایى را بهتر توسعه مى دهد.جابه جایى را بهتر توسعه مى دهد.
چندین مقالۀ مرورى، اثربخشى بهبود تربیت بدنى را با استفاده چندین مقالۀ مرورى، اثربخشى بهبود تربیت بدنى را با استفاده 
از برنامۀ ادراکى-حرکتى گزارش کرده اند [از برنامۀ ادراکى-حرکتى گزارش کرده اند [3333و3232]. از سوى دیگر، ]. از سوى دیگر، 
با نظرسنجى صورت پذیرفته، افراد شرکت کننده در برنامۀ ادراکى-با نظرسنجى صورت پذیرفته، افراد شرکت کننده در برنامۀ ادراکى-

حرکتى ادعا کردند که این برنامه براى پیشرفت فعالیت بدنى و حرکتى ادعا کردند که این برنامه براى پیشرفت فعالیت بدنى و 
مهارت هاى بنیادى ضروى است [مهارت هاى بنیادى ضروى است [3333]. معلمانى که از این برنامه ]. معلمانى که از این برنامه 
استفاده کرده بودند، تمایل داشتند تا برنامه را ادامه دهند. آنها استفاده کرده بودند، تمایل داشتند تا برنامه را ادامه دهند. آنها 
حتى این برنامه را نسبت به برنامه هایى که قبًال استفاده کرده حتى این برنامه را نسبت به برنامه هایى که قبًال استفاده کرده 

بودند، مفیدتر مى دانستند [بودند، مفیدتر مى دانستند [3232]. ]. 
معلمانى که در رشتۀ تربیت بدنى تحصیل کرده بودند، این برنامه معلمانى که در رشتۀ تربیت بدنى تحصیل کرده بودند، این برنامه 
را تأیید کردند و معلمانى که در این رشته تحصیل نکرده بودند را تأیید کردند و معلمانى که در این رشته تحصیل نکرده بودند 
(مدارسى که معلم ورزش نداشتند) نیز این برنامه را موفق دانستند؛ (مدارسى که معلم ورزش نداشتند) نیز این برنامه را موفق دانستند؛ 
درحالى که این معلمان قبل از این قادر نبودند تا فرصت هاى خوبى درحالى که این معلمان قبل از این قادر نبودند تا فرصت هاى خوبى 
یکى  برنامه،  کیفیت  یکى ].  برنامه،  کیفیت   .[3232] کنند  ایجاد  مهارت  تمرین  براى  [را  کنند  ایجاد  مهارت  تمرین  براى  را 
دیگر از عوامل مؤثر بر اثرگذارى آن است. برنامۀ ادراکى-حرکتى دیگر از عوامل مؤثر بر اثرگذارى آن است. برنامۀ ادراکى-حرکتى 
به گونه اى طراحى شده که عالقه مندى کودکان را به بازى تأمین به گونه اى طراحى شده که عالقه مندى کودکان را به بازى تأمین 
کند و این امر، نیاز مهم کودکان را براى لذت بردن فراهم مى کند کند و این امر، نیاز مهم کودکان را براى لذت بردن فراهم مى کند 

 .[ .[3434]
همچنین، طبق نتایج پژوهش هاى پیشین و نتایج این پژوهش همچنین، طبق نتایج پژوهش هاى پیشین و نتایج این پژوهش 
با  کودکان  براى  ورزشى،  فعالیت هاى  در  شرکت  گفت  با مى توان  کودکان  براى  ورزشى،  فعالیت هاى  در  شرکت  گفت  مى توان 
نیازهاى خاص اهمیت دارد و عالوه براینکه باعث بهبود مهارت هاى نیازهاى خاص اهمیت دارد و عالوه براینکه باعث بهبود مهارت هاى 
حرکتى مى شود، به عنوان یک شیوة توان بخشى مى تواند باعث رشد حرکتى مى شود، به عنوان یک شیوة توان بخشى مى تواند باعث رشد 
و توسعۀ تصویر بدنى، آگاهى فضایى، بهبود مهارت هاى حرکتى و توسعۀ تصویر بدنى، آگاهى فضایى، بهبود مهارت هاى حرکتى 
جابه جایى، تحرك و جهت یابى، افزایش ظرفیت جسمانى، بهبود جابه جایى، تحرك و جهت یابى، افزایش ظرفیت جسمانى، بهبود 
کنترل بدن و افزایش ارتباطات اجتماعى در این کودکان شود و کنترل بدن و افزایش ارتباطات اجتماعى در این کودکان شود و 
زیربنایى را براى سالمتى مطلوب آنان فراهم کند؛ بنابراین، این زیربنایى را براى سالمتى مطلوب آنان فراهم کند؛ بنابراین، این 
پژوهش بر اهمیت برخوردارى و کسب زندگى فعال در کودکان با پژوهش بر اهمیت برخوردارى و کسب زندگى فعال در کودکان با 

نیازهاى خاص تأکید مى کند.نیازهاى خاص تأکید مى کند.
از جمله محدودیت هاى انجام این پژوهش مى توان به بى اطالعى از جمله محدودیت هاى انجام این پژوهش مى توان به بى اطالعى 
از کلیۀ ویژگى هاى وراثتى، تفاوت هاى فردى و خصوصیات رفتارى از کلیۀ ویژگى هاى وراثتى، تفاوت هاى فردى و خصوصیات رفتارى 
که ممکن است در نتایج مؤثر باشد، عدم کنترل میزان بالیدگى، که ممکن است در نتایج مؤثر باشد، عدم کنترل میزان بالیدگى، 
توانایى جسمانى و سطح فعالیت جسمانى آزمودنى ها و عدم کنترل توانایى جسمانى و سطح فعالیت جسمانى آزمودنى ها و عدم کنترل 
میزان انگیزه و رغبت و خستگى دانش آموزان در اجراى اشاره کرد. میزان انگیزه و رغبت و خستگى دانش آموزان در اجراى اشاره کرد. 
با توجه به اینکه مالك هاى ورود به روند مطالعه محدودیت هایى با توجه به اینکه مالك هاى ورود به روند مطالعه محدودیت هایى 
را ایجاد مى کرد، حجم نمونه در هر گروه را ایجاد مى کرد، حجم نمونه در هر گروه 1010 نفر درنظر گرفته  نفر درنظر گرفته 
شد. در تحقیقات آینده، به طرح هاى پژوهشى و برنامه هاى مشابه شد. در تحقیقات آینده، به طرح هاى پژوهشى و برنامه هاى مشابه 
آموزشى و سنجش رشد حرکتى به ویژه حرکات درشت و ظریف آموزشى و سنجش رشد حرکتى به ویژه حرکات درشت و ظریف 
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از طریق ابزارهاى دیگر نیاز است. همچنین تعداد جلسات تمرین از طریق ابزارهاى دیگر نیاز است. همچنین تعداد جلسات تمرین 
آزمودنى ها و تعداد نمونه ها از متغیرهایى هستند که مى توانند در آزمودنى ها و تعداد نمونه ها از متغیرهایى هستند که مى توانند در 

تحقیقات آتى مورد توجه قرارگیرند.تحقیقات آتى مورد توجه قرارگیرند.
نمونه هاى این تحقیق را تنها کودکان شهر تبریز تشکیل داده اند؛ نمونه هاى این تحقیق را تنها کودکان شهر تبریز تشکیل داده اند؛ 
بنابراین، پیشنهاد مى شود چنین مطالعه اى در دیگر شهرها به ویژه بنابراین، پیشنهاد مى شود چنین مطالعه اى در دیگر شهرها به ویژه 
شهرهایى که داراى شرایط متفاوتى از لحاظ فرهنگى و اجتماعى شهرهایى که داراى شرایط متفاوتى از لحاظ فرهنگى و اجتماعى 
هستند، صورت پذیرد. باتوجه به اینکه آزمودنى هاى این تحقیق هستند، صورت پذیرد. باتوجه به اینکه آزمودنى هاى این تحقیق 
را کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر تشکیل داده اند، پیشنهاد را کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر تشکیل داده اند، پیشنهاد 
مى شود چنین مطالعه اى بر روى کودکان با نیازهاى خاص دیگر مى شود چنین مطالعه اى بر روى کودکان با نیازهاى خاص دیگر 

اجرا شود. اجرا شود. 
با توجه به اینکه بیشتر کودکان موفق نشدند از مهارت هاى با توجه به اینکه بیشتر کودکان موفق نشدند از مهارت هاى 
متولیان  مى شود  پیشنهاد  کنند،  کسب  باالیى  نمرة  متولیان بنیادى  مى شود  پیشنهاد  کنند،  کسب  باالیى  نمرة  بنیادى 
حرکتى  رشد  ارتقاى  براى  را  مناسبى  بسترهاى  حرکتى تعلیم و تربیت  رشد  ارتقاى  براى  را  مناسبى  بسترهاى  تعلیم و تربیت 
کودکان کم توان ذهنى این مرزوبوم فراهم سازند. با توجه به تأثیر کودکان کم توان ذهنى این مرزوبوم فراهم سازند. با توجه به تأثیر 
تمرینات ادراکى-حرکتى و تمرین ریتمیک بر بهبود رشد حرکتى تمرینات ادراکى-حرکتى و تمرین ریتمیک بر بهبود رشد حرکتى 
درشت و کارکرد اجرایى، مى توان از این برنامه ها به منظور تدوین درشت و کارکرد اجرایى، مى توان از این برنامه ها به منظور تدوین 

برنامه هاى حرکتى براى کودکان کم توان ذهنى استفاده کرد.برنامه هاى حرکتى براى کودکان کم توان ذهنى استفاده کرد.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
با توجه به اثربخشى تمرینات ادراکى-حرکتى و ریتمیک به با توجه به اثربخشى تمرینات ادراکى-حرکتى و ریتمیک به 
متخصّصان، درمانگران و والدین کودکان کم توان ذهنى پیشنهاد متخصّصان، درمانگران و والدین کودکان کم توان ذهنى پیشنهاد 
مى گردد اجراى این دسته از حرکات را در برنامۀ مداخله زودهنگام مى گردد اجراى این دسته از حرکات را در برنامۀ مداخله زودهنگام 
این کودکان در کالس هاى تربیت بدنى، فوق برنامه و منزل مدنظر این کودکان در کالس هاى تربیت بدنى، فوق برنامه و منزل مدنظر 

قراردهند. قراردهند. 

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشى با شماره این مقاله برگرفته از طرح پژوهشى با شماره 1147011470/د//د/217217 
مورخ مورخ 9393/0707/2222 که توسط دانشگاه شهید مدنى آذربایجان تأمین  که توسط دانشگاه شهید مدنى آذربایجان تأمین 
اعتبار گردید؛ بنابراین، بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشى اعتبار گردید؛ بنابراین، بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشى 
دانشگاه شهیدمدنى و تمامى کودکان مورد آزمون و خانواده هاى دانشگاه شهیدمدنى و تمامى کودکان مورد آزمون و خانواده هاى 

آنان کمال تشکر و قدردانى به عمل مى آوریم.آنان کمال تشکر و قدردانى به عمل مى آوریم.
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