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Abstract
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چکیده

Objective: The purpose of this study was to
investigate the effect of individual and group play
teacher-centered and child-centered educational
environment on the assessment of motor
performance and adaptive behavior of mentally
retarded children. Method: participants were
children with intellectual disabilities (21 girls and
19 boys) aged7-10 years Gonbad City who were
ratedad having a score of 45 and less basedon
Rutter’s behavioral questionare (Norm of Iran and
IQ range of 50-70. The were randomly divided into
four groups of 10(two groups as teacher-centered
and child-centered playing by group, and two
groups as as teacher-centered and child-centered
playing individually). Were engaged in the school
motor play program (in group or individually and in
child-centered enviornments or teacher-centered) in
six weeks, two days a week, and in 12 sessions.
Data were analyzed using SPSS software. One –
way analysis of ANACOVA was used to test the
research hypothesis. Result: The result showed that
the effect of individual or group motor play in two
child-centered or teacher- centered educational
environments motor performance of children with
mental retardation was significant motor
performance were better in post-test compare to
pre- test. Also, all groups showed less disturbed
adaptive behavior in the post- test stage.
Conclusion: It was also found that the group
playing as a team with coach-centered pedagogue
performed functionaly better than the group playing
individually with child- centererd pedagogue.
Adaptive behavior was better in the group who
practiced by team compared with the groups who
practiced individually.

 هدف بررسي اثر بازی فردی و گروهي در محیط آموزشي:هدف
معلممحور و كودکمحور بر ارزيابي عملكرد حركتي و رفتار سازشي
 پژوهش حاضر: روش.كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير بود
نیمهتجربي و میداني و طرح آن به روش پیشآزمون و پسآزمون
 كودک40 شركتكنندگان در اين پژوهش تعداد.انجام شده است
 تا۷  پسر) با دامنه سني1۹  دختر و21( كمتوان ذهني آموزشپذير
 شهر گنبد شركت داشتند كه۷0  تا50 سال با ضريب هوشي10
45  افرادی كه نمره،)براساس پرسشنامه رفتار سازشي راتر (نورم ايران
. دارای شرايط شركت در اين پژوهش شدند،و كمتر به دست آوردند
 دو گروه-  نفره10 شركتكنندگان به صورت تصادفي در چهار گروه
انفرادی در محیط آموزشي معلممحور و كودکمحور و دو گروه جمعي
 رشد.در محیط آموزشي معلممحور و كودکمحور تقسیم شدند
 ارزيابيM-ABC-2 حركتي كودكان كمتوان ذهني با استفاده از آزمون
 مداخلهای به مدت شش هفته از بازیهای حركتي دبستاني در دو.شد
محیط آموزشي معلممحور و كودکمحور به مدت دو روز در هفته و در
 برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل.طول دوازده جلسه انجام شد
 تجزيه و تحلیل.واريانس –كوواريانس يکراهه استفاده شده است
: یافتهها. انجام شد22  نسخهSPSS دادهها با استفاده از نرمافزار
نتايج پژوهش نشان داد تأثیر بازی حركتي انفرادی و گروهي در دو
محیط آموزشي كودکمحور و معلممحور بر عملكرد حركتي و رفتاری
در كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير معنادار بوده است و عملكرد
حركتي در گروههای كودکمحور و معلممحور در مرحله پسآزمون
 بازی حركتي به صورت گروهي: نتیجهگیری.بهتر از پیشآزمون بود
در شرايط مربيمحور سبب عملكرد بهتر نسبت به بازی حركتي به
 رفتار سازشي در.صورت انفرادی و در شرايط كودکمحور ميشود
 بهتر از افرادی بود كه،افرادی كه به صورت گروهي تمرين كرده بودند
.به صورت انفرادی تمرين كردند
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كمتوان ذهني ( )MRيكي از شايعترين ناتوانيهای
رشدی است كه براساس گزارش انجمن ناتواني هوش
آمريكا ( ،)1۹۹2كودكان كمتواني ذهني ،بهره هوشي
زير متوسط و محدوديتهای همزمان در دو يا چند
دارند.
حوزه ،مانند مهارت سازشي كاربردی
پژوهشگران وجود اين شرايط را از زمان كودكي
ميدانند (والكر و جوهانسن .)2006 ،برای درک
كمتواني ذهني ،توجه به دو مفهوم هوش كه به توانايي
ذهني عمومي اطالق ميشود و رفتار سازشي كه
مجموعهای از مهارتهای مفهومي ،اجتماعي و عملي
كه افراد برای عملكردن در زندگي روزمره آموختهاند
(هیوارد )200۸ ،ضروری است .آموزش كودكان
كمتوان ذهني برای گسترش روابطشان با افراد عادی
از دو جهت حايز اهمیت است .نخست افراد كمتوان
ذهني نیاز دارند كه در موقعیتهای اجتماعي شركت
كنند تا از آن مسیر بتوانند راههای مناسب را كشف
كنند .دوم ،تعامل افراد كمتوان ذهني با افراد عادی
برچسبهای مربوط به كمتواني ذهني را كاهش
ميدهد (سیلر ،جي و كاراسوف.)2000 ،
به منظور بهبود رفتارهای سازشي و اجتماعي
شیوههای مختلفي وجود دارد ،ازجمله ميتوان به
آموزش مهارتهای زندگي ،روشهای تغییر و اصالح
رفتار ،فعالیت بدني و بازی اشاره كرد .بازی نوعي
فعالیت بدني لذتبخش است كه اجباری نیست و
موجب خشنودی كودک ميشود .بعضي از كودكان به
دلیل ناتوانيهای فیزيكي ،حسي و شناختي ممكن
است برای شركت در بازیها نیازمند كمک باشند.
تطابق تكالیف بازی يا مواد بازی به منظور تطبیقيافتن
با تواناييهای كودک ،سطح فعالیت كودک را برای
شركت در بازی افزايش ميدهد (كايلوس.)2001 ،
بازی آزادانه و پرتحرک كودک زمینهای معمولي برای
تعامل همساالن است و فعالیت مشترک و تخیل در
بازی باعث تقويت رشد شناختي و همچنین رشد
اجتماعي ميشود (سرجاماكي ،پیالجا و ساجانمي،
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 .)201۹بازیهای دبستاني نسبت به فعالیتهای
معمول ميتواند برنامه مناسبي برای رشد مهارتهای
ادراكي  -حركتي كودک باشد ولي ارتقای مهارتهای
اجتماعي كودكان نیازمند فعالیتهای گروهي
برنامهريزی و ساختارمند شدهاند (عمارتي ،نمازیزاده،
مختاری و محمديان .)13۹0 ،با اينحال بازیهای
خارج از خانه و فعالیتهای مرتبط با آن ميتواند
توانايي كودكان در هر دو فعالیتهای فیزيكي و ذهني
كمکكننده مؤثری باشد و فعالیتها براساس سن،
سطوح رشدی ،نیازها و عالقه كودكان تعیین شود
(تاول .)2015 ،درباره نقش بازی در اجتماعي شدن
نظرهای متفاوتي وجود دارد .بیشتر پژوهشگران بر اين
باورند كه شرايط و فضای انگیزشي باعث بهبود
مهارتهای حركتي پايه و فعالیتهای جسماني
كودكان ميشود .نوپايان و كودكان تنوع زيادی از
تكالیف معنادار و مستقل انجام ميدهند كه مهارتها
و توانايي آنها را هماهنگ ميكند .تكالیف به آنها اجازه
ميدهد كه انتخابهایخود را براساس توانايي و
عالقههای فردی انتخاب كنند .معلمان به كودكان در
پاسخ به تالش و درگیری آنها در يادگیری توجه
ميكنند و آنها با بازخورد و تشويق كودكان يادگیری
يک مهارت را تسريع ميكنند .بیشتر نوپايان با تجربه
ترجیح ميدهند در گروههای كوچک بازی كنند .زمان
آموزش مهارتهای حركتي پايه به كودكان ،بیشتر
آموزشدهندگان تالش ميكنند كه برای تغییرات
محیط از روش معلممحور استفاده كنند ،به اين معنا
كه آموزشدهنده فعالیتهای مناسب رشدی را
طراحي و اجرا كند و پس از آن با مشاهده عملكرد
دانشآموزان میزان پیشرفت را تعیین كند و اين به
عنوان يک روش مداخلهای درروش آموزش
مهارتهای حركتي است (پاريش و روديسیل.)200۷ ،
فعالیت بدني كودکمحور ،باعث رشد مهارت حركتي
در كودک نو پا ميشود .مداخله زمان مبتني بر
بازیهای ادراكي – حركتي بر پردازش بینايي –فضای
افراد با اختالل هماهنگي رشد مؤثر است .بنابراين
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روش
پژوهش حاضر نیمهتجربي و میداني و طرح آن به
روش پیشآزمون و پسآزمون انجام شده است.
جامعه آماری نمونه آماری :جامعه آماری اين
پژوهش را كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير با رده
سني  ۷تا  10سال با مجوز (پیوست شماره  )4از اداره
بهزيستي شهر گنبدكاووس ،مركز بهار تشكیل ميدهد
كه كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير شامل تمام
افرادی است كه با مشكل اختالل حركتي و ذهني
شامل (طیف اوتیسم ،سندرم داون ،اختالل هماهنگي
رشدی  ،DCDاختاللهای ذهني و )...هستند .با توجه
به هماهنگيهای انجامشده با مركز آموزش بهار
گنبدكاووس ،تعداد  40دانشآموز كمتوان ذهني
آموزشپذير از مركز مربوطه به صورت تصادفي در
چهار گروه آموزشي  10نفر ارزيابي شدند.
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] [ DOR: 20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9

تشخیص به هنگام كودكان با اختالل هماهنگي رشد
و انجام مداخلههای مناسب مانند بازیهای ادراكي-
حركتي ميتواند در درمان و پیشرفت اين كودكان
مؤثر باشد (سوزان پیگو .)2013 ،اثر متقابل با محیط
است كه در رشد كودكان و مكانهای بازیكردن
خارج از خانه اهمیت باالی را به جا ميگذارد
(ريوكین .)1۹۹۹ ،مداخلههای مربيمحور و
والدينمحور به بهبود رشد حركتي كودكان با اختالل
هماهنگي رشدی كمک ميكنند .مداخله مربيمحور
در برخي عوامل رشد مهارتهای حركتي فوايد
بیشتری دارد .اساس اين فرض بر اين است كه تالش
و نتیجه به هم مرتبط هستند و محیط فراگیر
استعدادمدار و پرانگیزه است و رشد مهارتهای
حركتي را تسهیل ميكند سوزان پیگو (.)2013
مجموعه عملكرد حركتي كودكان كمتوان ذهني
آموشپذير با تمرين با والدين تأثیر بهتری نسبت به
روش تمرين با مربي داشت .زماني كه بازیها با
ويژگيها و توانمندیهای كودكان از جمله كودكان
كمتوان ذهني آموزشپذير مطابقت داده شود ،كودک
قادر خواهد بود از توانمندیهای خود كه متناسب با
نوع بازی استفاده كند .بهاينترتیب اگر مهارت پنهاني
داشته باشد ،آنها را بروز دهد و اگر مهارت نداشته
باشد ،موجب ايجاد و رشد اين مهارت شود (شاهمیوه
اصفهاني و همكاران13۹3 ،؛ سادن و چامبرز.)2003 ،
بازیدرماني بر عزت نفس كودكان كمتوان ذهني
مؤثر است و باعث پیشرفت عملكرد شناختي و
حركتي آنها ميشود (بنان ،ساجدی ،میرزايي و
سلطاني 13۹5؛ بااليي ،واعظ موسوی ،قاسمي و
پروينپور .)201۷ ،بازیهايي كه ذهن و عمل كودكان
را به چالش ميكشد ،اثرهای مثبتي بر اجرای
مهارتهای حركتي كودكان دارد .با بررسي تأثیر
بازیدرماني بر میزان سازگاری  20دانشآموز دوره
اول ابتدايي و پیش دبستاني كمتوان ذهني به اين
نتیجه رسیدند كه بازیدرماني باعث بهبود سطح
سازگاری در كودكان كمتوان ذهني ميشود (يمیني و
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همكاران .)2015 ،مهارتهای مفهومي مانند
مهارتهای زبان ،بیان ،خواندن ،نوشتن و خودهدايتي و
مهارتهای عملي ،نظافت ،بهداشت فردی ،فعالیتهای
زندگي روزانه و مهارتهای شغلي را در بر ميگیرد .در
سويي ديگر مهارتهای اجتماعي قرار دارد كه به
عنوان روابط بین فردی ،مسئولیتپذيری و پیروی از
قوانین مطرح ميشود .همچنین مداخلههای رواني-
حركتي ميتواند نقش پراهمیتي در بهبود وضعیت
زندگي كودكان كمتوان ذهني از لحاظ بهكارگیری
مهارتهای رواني -حركتي داشته باشد .عبدالرحمان
علي هیكل و همكاران ( )201۷اظهار داشتند تمرين
مهارتهای ظريف به همراه فعالیت روزمره در رشد
اجتماعيشدن ،مهارتهای روزمره زندگي و
مهارتهای حركتي بهبود حاصل كرده است.
پژوهشهای متعددی روی كودكان كمتوان ذهني
آموزشپذير انجام شده است كه اين سؤال مطرح كه
تفاوت بین بازی فردی و جمعي در محیط آموزشي
دانشآموزمحور يا معلممحور برای ارزيابي عملكرد
حركتي كودكان كمتوان ذهني آموزش پذيروجود
دارد؟
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ابزار موردنیاز برای اين مطالعه در آغاز با استفاده
پرسشنامه رفتاری كودكان راتر با تجديدنظر (نورم
ايران) به اندازهگیری میزان رفتارهای سازشنايافتگي
اجتماعي اين دانشآموزان برای تشخیص و غربالگری
میزان سازش كودكان جهت آزمونشدن وجود دارد.
افرادی كه براساس آن نمره  45و كمتر است ،در اين
پژوهش ارزيابي شدهاند .در اين پژوهش ،با هدف
ارزيابي رشد حركتي كودكان كمتوان ذهني آموزش
پذير از آزمون ( M-ABC-2اندرسون و سادن،)200۷ ،
كه توانايي حركتي و اختالالت حركتي طراحي را
مورد سنجش قراد مي دهد كه اين آزمون برای سه
گروه سني  3تا  6سال ۷ ،تا  10سال 11 ،تا  16سال
كاربرد دارد كه شامل اجرای يک مجموعه تكالیف
حركتي ظريف و درشت است كه تكالیف آن در سه
رده سني در سه بخش مهارت چاالكي دستي شامل
فعالیتهايي مانند قراردادن میخها ،نخكشي و رسم
ماز ،مهارت هدفگیری و پرتاب شامل فعالیتهای
مانند گرفتن و پرتاپ توپ تنیس و پرتاپ كیسه لوبیا
و مهارت تعادل فعالیتهای مانند تعادل ايستای يک
پای ،راهرفتن به صورت پاشنه و پنجه روی خط
مستقیم و ليلي متوالي گروهبندی شدهاند.
دركشورهای مختلف پايايي آزمون -آزمون مجدد،
پايايي بین آزمونگرها و همساني دروني بررسي شده
است ،برای مثال ايلینودز و همكاران )  ،)2011پايايي
 M-ABC 2را در يونان بررسي كردند .در اين پژوهش
 1۸3كودک  3تا  5سال حضور داشتند .برای ارزيابي
آزمون -آزمون مجدد  60كودک به فاصله يک هفته
بهوسیله يک آزمونگر ارزيابي شدند كه ضريب
همبستگي خوب گزارش شد و برای همساني دروني
سه بخش اصلي آزمون از آلفبای كرونباخ استفاده شد
كه مقادير آلفا برای مهارت چاالكي دستي  51درصد،
مهارت هدفگیری و پرتاپ  ۷0درصد و مهارت تعادل
 66درصد به دست آمد .هلم و همكاران ( ،)2013در
نروژ پايايي  M-ABC-2را به روشهای پايايي بین و
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درون نمرهگذار ارزيابي كردند .برای ارزيابي پايايي بین
نمرهگذار  2۹كودک شركت داشتند كه بهوسیله دو
آزمونگر همزمان ارزيابي شدند و ضرايب همبستگي
نمرات خام از  23تا  ۷6درصد به دست آمد .برای
بررسي پايايي درون نمرهگذار  30كودک بهوسیله يک
آزمونگر به فاصله دو هفته پژوهش شدند كه ضرايب
همبستگي نمرات خام بین  35تا  6۷درصد به دست
آمد .هوی و همكاران ) )2013در چین پايايي آزمون
را به صورت بین نمرهگذار و آزمون – آزمون مجدد
بررسي كردند كه ضريب همبستگي برای بیشتر
گزينهها باالی  ۹0درصد به دست آمد كه نشان از
پايايي عالي آزمون دارد .پژوهشهای انجامشده در
خصوص پايايي آزمون  M-ABC-2نشان ميدهد.
روش اندازهگیری :با توجه به هماهنگيهای
انجامشده با مركز آموزش بهار گنبدكاووس ،در آغاز
كار پرسشنامه رفتاری كودكان راتر به مربیان مركز
بهار ارائه شد .تعداد  40دانشآموز كمتوان ذهني
براساس نمره قبولي از پرسشنامه اختالل رفتاری راتر،
از مركز مربوط به صورت تصادفي در چهار گروه
آموزشي قرار گرفتند؛  10نفر بازیهای انفرادی در
محیط معلممحور10 ،نفر بازی انفرادی در محیط
كودکمحور 10 ،نفر بازی جمعي در محیط معلممحور
و  10نفر بازی جمعي در محیط كودکمحور انتخاب و
برای اجرای آزمون به كار گرفته شدند .هر گروه
جداگانه به اجرای بازیها براساس قرارداد و
شیوهنامهای كه از قبل تهیه شده بود ،پرداختند.
نمرههای هريک از آزمونشوندگان فقط در جلسههای
پیشآزمون و پسآزمون در جدولهای تعبیه شده
ثبت شد .مداخله بازی حركتي فردی و گروهي در دو
محیط آموزشي معلممحور و كودکمحور به مدت
شش هفته در دوازده جلسه تمريني انجام شد كه
شامل نقاشيكشیدن شكلهای دلخواه ،سبد را پر از
توپ نگهدار و انداختن توپ به سبد به كار گرفته شده
است .زمان كلي اجرای آزمون حدود  20تا  40دقیقه
بوده است .مداخله بازی حركتي فردی و گروهي در
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روش آماری تحلیل واريانس يکراهه در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون حركتي و اختالل رفتاری
انجام شد .هريک از فرضیههای پژوهش با روش
تيتست بررسي شد .از آزمون تحلیل واريانس با
اندازههای تكراری  2×2مراحل پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای آزمايشي و آزمون تعقیبي
بونفروني برای تحلیل دادهها استفاده شد .دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 22
تجزيه تحلیل شدند.

دو محیط آموزشي معلممحور و كودکمحور به مدت
شش هفته در دوازده جلسه تمريني انجام شد كه
نمرههای حاصل از جلسههای پیشآزمون و پسآزمون
با يكديگر مقايسه شده و میزان معناداری آن در
تعیین تفاوتها با كمک روشهای آماری موردنظر
مشخص شد .در پیشآزمون -پسآزمون با استفاده از
آزمون  M-ABC-2نمرهها در جهت ارزيابي عملكرد
حركتي ارزيابي شدند.
روشهای آماری :از آمار توصیفي میانگین و
انحراف استاندارد برای ترسیم ويژگيهای
جمعیتشناختي شامل شاخصهای پیكرسنجي (قد و
وزن) و سن تقويمي هريک از شركتكنندگان ثبت
استفاده شد .پیشفرض طبیعيبودن توزيع دادههای
هريک از فرضیههای پژوهش با كمک آزمون شاپیرو
ويلک و با اطمینان ( )Ρ < 0/05محاسبه شدند.
بررسي نتايج حاصل از ارزيابي حركتي با استفاده از

یافتهها
جدول  1نتايج توصیفي میانگین و انحراف استاندارد
نمرههای گروههای آزمايشي كودکمحور و مربيمحور
را در گروههای انفرادی و جمعي ارزيابي عملكرد
حركتي نشان ميدهد.

جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرههای گروههای آزمایشی کودکمحور و مربیمحور در گروههای انفرادی و جمعی عملکرد حرکتی

كودکمحور
مربيمحور

انفرادی

جمعي

156/۷0±33/13
1۷3/40±44/2۷

15۸/۹0±21/32
205/62±23/42

نشاندهنده افزايش ارزيابي حركتي در اين گروهها
است.
جدول  2نتايج توصیفي میانگین و انحراف
استاندارد نمرههای گروههای آزمايشي كودکمحور و
مربيمحور را در گروههای انفرادی و جمعي رفتار
سازشي نشان ميدهد.

با مقايسه میانگینهای ارائهشده در جدول 1
مشخص شد میانگین نمرهها در گروههای جمعي
كودکمحور و مربيمحور بیشتر از گروه انفرادی بود.
همچنین گروه مربيمحور میانگین نمرههای بیشتری
نسبت به گروه كودکمحور داشتند كه اين
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گروهها

شاخصهای ( )Mean±SDگروههای آزمايشي كودکمحور و مربيمحور در گروههای انفرادی و جمعي ارزيابي حركتي

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرههای گروههای آزمایشی کودکمحور و مربیمحور در گروههای انفرادی و جمعی رفتار سازشی
گروهها

شاخصها ( )Mean±SDگروههای آزمايشي كودکمحور و مربيمحور در گروههای انفرادی و
جمعي رفتار سازشي

کودکمحور

45/00±5/12

33/00±1/۸۸

مربیمحور

36/30±2/۷۹

30/20±3/42

پايینتری نسبت به گروه كودکمحور داشتند كه اين
نشاندهنده كاهش رفتار سازشي در اين گروهها است.
برای تحلیل يافتههای پژوهش در مرحله
پیشآزمون از تحلیل واريانس يکراهه استفاده شد.

با مقايسه میانگینهای ارائهشده در جدولهای -4
 ۷مشخص شد كه میانگین نمرهها در گروههای
جمعي كودکمحور و مربيمحور كمتر از گروه انفرادی
بود .همچنین گروه مربيمحور میانگین نمرههای
19
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انفرادی

جمعي
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بر اين اساس از تحلیل واريانس -كوواريانس استفاده
شد (جدول .)3

نتايج تحلیل واريانس يکراهه نشان داد كه بین
میانگین عملكرد حركتي در مرحله پیشآزمون
( )f )3 ،36( =10/۹45، p = 0/000تفاوت معنادار است.

جدول  3نتایج تحلیل واریانس با اندازههای تکراری برای مقایسه اختالف میانگین نمرهها در گروههای آزمایشی کودکمحور و مربیمحور
منبع
گروهها
(كودکمحور-مربيمحور)

در گروههای انفرادی و جمعی عملکرد حرکتی
 Fمحاسبهشده
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات

مجذور اتا

سطح معناداری

435/222

1

435/222

0/52۸

0/016

/0/4۷3

انفرادی – جمعي

1۹4/551

1

1۹4/551

0/236

0/00۷

0/630

انفرادی  -جمعي * گروهها

50/۷31

1

50/۷31

0/062

0/002

0/۸06

گروه مربيمحور عملكرد بهتری نسبت به گروه
كودکمحور داشته است .اثر اصلي ارزيابي (انفرادی،
جمعي) معنادار نبود ( P = 0/630و  33( = 0/236و
 .)F)1اثر تعاملي ارزيابي (انفرادی ،جمعي) در گروه
(كودکمحور و مربيمحور) معنادار نبود (P = 0/۸06
و  33( = 0/062و ( )F)1نمودار .)1

نتايج حاصل از تحلیل واريانس  -كوواريانس نشان
داد كه اثر اصلي گروه (كودکمحور و مربيمحور)
معنادار نیست ( = P0/4۷3و  33( = 0/52۸و .)F)1
آزمون تعقیبي بونفروني در مقايسه گروهها نشان داد:
كودکمحور
گروه
در
نمره
میانگین
( )Mean=1۷5/۸61تفاوت معناداری با میانگین نمره
در گروه مربيمحور ( )Mean=1۸3/113ندارد ،اما

میانگین ارزيابي حركتي گروههای آزمايشي انفرادی و گروهي

200

150

100
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250

50

نمودار  1میانگین عملکرد حرکتی گروههای آزمایشی انفرادی و گروهی کودکمحور و مربیمحور

( )f )3 ،36تفاوت معنادار است .بر اين اساس از تحلیل
واريانس -كوواريانس استفاده شد (جدول .)4

بررسي نتايج تحلیل واريانس يکراهه در مرحله
پیشآزمون نشان داد كه بین میانگین عملكرد رفتار
سازشي در مرحله پیشآزمون (=10/۹45، p = 0/000

20
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جدول  4نتایج تحلیل واریانس با اندازههای تکراری برای مقایسه اختالف میانگین نمرهها در گروههای آزمایشی
منبع

مجموع مجذورات

گروهها
(كودک محور-
مربي محور)
انفرادی – جمعي
انفرادی  -جمعي *
گروهها

درجات آزادی

میانگین مجذورات

 Fمحاسبهشده

مجذور اتا

سطح معناداری

4/30

1

4/30

0/6۹5

0/01۹

0/410

12/4۸6

1

12/4۸6

2/01۹

0/055

0/164

1/62۷

1

1/62۷

0/263

0/00۷

0/611

نتايج حاصل از تحلیل واريانس  -كوواريانس نشان
داد كه اثر اصلي گروه (كودکمحور مربيمحور)
معنادار نیست ( = P0/410و  33( = 0/52۸و .)F)1
میانگین نمره در گروه كودکمحور ()Mean=36/5۹
تفاوت معناداری با میانگین نمره در گروه مربي محور
( )Mean=35/65ندارد ،اما گروه مربيمحور رفتار
سازشي كمتری نسبت به گروه كودکمحور دارد.
اثر اصلي ارزيابي (انفرادی ،جمعي) معنادار نبود
( P = 0/164و  33( = 2/01۹و  .)F)1میانگین نمره
ارزيابي در گروه جمعي ( )Mean=35/12۷تفاوت
معناداری با میانگین نمره ارزيابي در گروه انفرادی
( )Mean=3۷/123ندارد ،اما رفتار سازشي در افرادی

میانگین رفتار سازشي گروههای آزمايشي
انفرادی و گروهي

انفرادی

گروهي

نمودار  2میانگین رفتار سازشی گروههای آزمایشی انفرادی و گروهی کودکمحور و مربیمحور

مربيمحور در مرحله پسآزمون بیشتر از مرحله
پیشآزمون بود كه اين نكته نشاندهنده پیشرفت هر

بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد كه با مقايسه
میانگینهای ارائهشده عملكرد حركتي كودكان
كمتوان ذهني آموزشپذير گروههای كودکمحور و

دو گروه در مرحله پسآزمون است .اين نتايج با
پژوهش مهرداد ( ،)13۹0شريفي جنداني و محكي
21
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كه به صورت گروهي تمرين كرده بودند كمتر از
افرادی بود كه به صورت انفرادی تمرين كردند.
اثر تعاملي ارزيابي (انفرادی ،جمعي) در گروه
(كودکمحور و مربيمحور) معنادار نميباشد (= 0/611
 Pو  33( = 0/263و  .)F)1میانگین نمرهها در
پیشآزمون و پسآزمون گروه رفتار سازشي
كودکمحور (Mean pre=3۷/۸1۷؛Mean 35/366
= )postتفاوت معناداری در میانگین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروه رفتار سازشي مربي
محور (Mean pre=36/42۹؛) Mean post=34/۸۸۸
ندارد و رفتار سازشي در هر دو گروه شرايط تقريبا
مشابهي داشتند (نمودار .)2
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( ،)13۹4آلبرت و پتیت پاس ( ،)2004گودوی ،كراو و
وارد (  ،)2003ساجدن و چامبرز ( )2003وكارين
اسمیت و همكاران ( )2014همسو است.
مهرداد ( )13۹0در پژوهشي تأثیر بازیدرماني
فردی و گروهي را بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
كمتوان ذهني شهر خرمآباد نشان داد ،همچنین وی
اظهار داشت تأثیر بازیهای گروهي بیشتر از بازیهای
فردی بود .شريفي جنداني و محكي ( ،)13۹4نشان
دادند بازیدرماني بر بهبود مهارتهای زندگي
(توانمندیهای در تصمیمگیری ،مسئولیتپذيری،
ايجاد عزتنفس مثبت ،ارتباط مثبت با ديگران،
خودشايستگي و خودنظمدهي) در كودكان كمتوان
ذهني اثر مثبت خواهد داشت .براساس نتايج به
دستآمده ميتوان بیان كرد كه بازیهای حركتي و
دبستاني با ايجاد فرصتهای تمريني كه درنتیجه
درنظرگرفتن عوامل اساسي زمان ،امكانات و تجهیزات
مدارس و مراكز بهزيستي و استثنايي توانسته باعث
بهبود مهارتهای كودكان كمتوان ذهني شود؛ اغلب
كودكان كمتوان ذهني به علت نبود فضای كافي،
مناسب و هزينه زياد كالسهای ورزشي ،درماني و
تمريني و نیز به علت نداشتن زمان كافي برای فعالیت
بدني كه نتیجه پرشدن ساعتهای آنها باكارهای بدون
فعالیت و حركت است؛ فرصت الزم را جهت پرداختن
به فعالیت بدني پیدا نميكنند كه اين مسئله خود
منجر به ايجاد مشكالت حركتي بیشتر ،گوشهگیری و
منزویشدن اين كودكان ميشود .از سويي ديگر
فرصتهای حركتي و تمريني بهتنهايي نميتواند
منجر به بهبود مهارتهای حركتي شود و نیاز به يک
برنامه آموزشي و درماني جامع است ،از آنجايي كه
بازیهای گروهي به علت داشتن تنوع و ايجاد انگیزه،
رابطه صمیمانه با مربي و ايجاد شادابي (حیطه
عاطفي) و تأكید بر حركتهای بنیادی (حیطه رواني
حركتي) مانند پريدن ،دويدن و  ...است .بهطور كلي
ايجاد محیط غني و محرک كه در اثر وجود
تمرينهای حركتي و تحركي زياد و رقابت با ساير
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كودكان همسن و سال به وجود ميآيد و نیاز به
حداقل امكانات ميتواند برنامه آموزشي مناسبي برای
ساعتهای ورزشي اين كودكان باشد .در پژوهش
عبدالشاهي و همكاران ( ،)13۹۸برنامه تمريني
اسپارک و بازیهای بومي محلي در تبحر حركتي و
رشد اجتماعي كودكان دارای اختالل هماهنگي
رشدی تأثیر مثبت داشته است .پژوهش رحیمي و
همكاران ( ،)13۹۷با هدف بررسي تأثیر درمان
مداخلههای گروهي بر مهارت اجتماعي مبتني بر
برنامه دی روزير بر بهبود ارتباط ،همكاری و روحیه
همدلي و ابراز وجود كودكان اتیسم انجام گرفت كه
نشان داد كه مداخله گروهي وايجاد فرصت تمرين و
دريافت بازخورد ميتواند رشد مهارتهای اجتماعي را
دركودكان مبتال به اتیسم تسهیل كند.
براساس پژوهشهای آلبرت و پتیت پاس (،)2004
ورزش و برنامه رشد مهارتهای زندگي برای كودكان و
نوجوانان ورزشكار با عنوان فعالیتهای بدني موجب
احساس خودكارامدی ،افزايش مهارتهای ارتباطي و
اجتماعي آنها ميشود و فعالیت ورزشي بهصورت
گروهي برای افراد كمتوان ذهني فرصتي فراهم ميكند
كه مهارتهای اجتماعي همچون رعايت نوبتكار
گروهي ،پیروی از مقررات ،خويشتنداری و مشاركت
در ابراز وجود را بیاموزند با توجه به اينكه در اين
پژوهش برنامه فعالیت ورزشي به صورت گروهي و
انفرادی انجام گرفت ،ميتوان گفت اگر رفتار كودک
ضمن فعالیتهای ورزشي توأم با حس همكاری و
مشاركت باشد ،سبب ايجاد مهارتهايي همچون
دوست يابي ،سازش با ديگران ،يادگیری نحوه
مشاركت ،رقابت ،همكاری ،رعايت نوبت و درمجموع
توفیق بیشتر ،تعادل اجتماعي ،بهبود مهارتها و
رفتارهای سازشي ميشود .گودوی ،كراوهاوارد (
 )2003تأثیر مداخله مربيمحور بر مهارتهای حركتي
كودكان تأخیر رشدی را بررسي كردند .در اين
پژوهش مداخله مربيمحور و با تأكید بر مهارتهای
جابهجايي و مهارتهای دستكاری بر كودكان با
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تأخیر رشدی انجام گرفت .نتايج بیانگر پیشرفت بیشتر
گروه مداخله بود .در مطالعههای ديگر سادن و چامبرز
( )2003به بررسي مداخله در كودكان با اختالل
هماهنگي رشدی با تأكید بر نقش والدين و مربي
پرداختند .تمرين با والدين نسبت به تمرين با مربي
پیشرفت بیشتری را نشان داده است .زماني كه بازیها
با ويژگيها و توانمندیهای كودكان از جمله كودكان
كمتوان ذهني آموزشپذير مطابقت داده شود ،كودک
قادر خواهد بود از توانمندیهای خود كه متناسب با
نوع بازی است ،استفاده كند و به اين ترتیب اگر
مهارت پنهاني داشته باشد ،آنها را بروز دهد و اگر
مهارت نداشته باشد ،موجب ايجاد و رشد اين مهارت
شود (شاهمیوه اصفهاني و همكاران .)13۹3 ،مطالعاتي
در زمینه ارزيابي مهارت حركتي كه در دو يا چند
محیط آموزشي را مقايسه انجام شده است كه
تاثیرات متفاوتي را در محیط دانشآموزمحور را نشان
داده اند .در پژوهش رسول ياعلي ،نسرين تیموری و
سارا باقری ( )13۹۸روش آموزش خطي) معلممحور) و
غیرخطي (كودکمحور) تأثیر معناداری بر میزان انگیزۀ
مشاركت دانشآموزان دارد .همچنین مشخص شد
گروه آموزش غیرخطي نسبت به گروه آموزش خطي،
انگیزش مشاركت بهتری داشته است .اين نتايج با
نتايج پژوهشهای يمیني و همكاران ( )2015و
جانبابا ،آقاینژاد ،فرامرزی و كريمي ()13۹2همسو
است .آنها در پژوهش خود نشان دادند فعالیت منظم
ورزشي رفتار سازشي كودكان كمتوان ذهني
(خودياری عمومي و خودياری در خوردن و پوشیدن،
ارتباط اجتماعي ،جابهجايي و حركتي ) را بهبود
ميبخشد .آنها تأثیر بازیدرماني گروهي را در كاهش
مشكالت رفتاری ،افزايش رفتار سازشي ،سازگاری
عاطفي ،بهبود مفهوم خود و افزايش خودكنترلي
بررسي كردند .اين پژوهش تغییر معناداری از لحاظ
آماری نشان نداد ،ولي تمايلهای مثبتي در رفتار
كودكان ،خودكنترلي و مفهوم خود در كودكان گروه
آزمايش مشاهده شد ( 2000مک گوير.)2000 ،
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مطالعهها نشان دادند كه بازیدرماني يک رويكرد مؤثر
برای درمان كودكان در پهنه وسیعي از مشكالت
اجتماعي ،هیجاني و رفتاری است .پژوهشهای پیشین
نشان دادهاند كه عملكرد بازیدرماني ،خودپنداره
كودک رفتار بیروني و رشد زبان را بهبود ميبخشد
(باگرلي 2004،؛ فال ،ناولسكي و ولچ2002 ،؛ دنجر
والندرز .)2005 ،در پژوهش رني ( )2000تأثیر
بازیدرماني كودکمحور انفرادی بر كودكان دارای
مشكالت سازگاری بررسي شد .نتايج اين پژوهش
كاهش معناداری را در مجموع مشكالت رفتاری و
مشكالت رفتاری بیرونيشده در كودكان گروه تجربي
نشان داد .مشكالت كودكان كمتواني ذهني ،به میزان
چشمگیری با تنهايي آنها ارتباط دارد .شركت در
بازیها در قالب مهارتهای حركتي ورزشي به عنوان
سازوكار بالقوه با توانايي هماهنگي بدني و تنهايي
ارتباط دارد .بنابراين مداخله مفید ،شركتدادن اين
كودكان در بازیهای گروهي است (فرگوسن ،جلسما
و انگلسمن.)2013 ،
لیزمن و ملیلو (  )2010در پژوهش خود به اين
نتیجه رسیدند كه آموزش مداوم حركت و ورزش
ميتواند بر بهبود توجه كودكان با نقص توجه و
بیشفعالي تأثیرات مثبت داشته باشد كه نتايج
پژوهش حاضر را تأيید ميكند.
در پژوهش قاسمیانمقدم ،سهرابي و طاهری
( ،)13۹۷بازیهای حركتي منتخب تأثیر مثبتي بر
تعادل ايستا و پويای كودكان مبتال به اختالل
يادگیری خاص داشته است كه همسو با نتايج پزوهش
حاضر است .در پژوهشي كه قاسمیان و همكاران
( )13۹۷انجام دادند ،نشان دادند كه  ۸هفته تمرين
برای تونیک به مدت  3جلسه در هفته بر رشد
حركتي كودكان كمتوان ذهني كمکكننده است .در
مطالعه سبزواری و همكاران ( 12 ،)13۹۸هفته
تمرين ريتمیک تأثیر معناداری بر تبحر حركتي و
پیشرفت تحصیليو بهعالوه افزايش عزتنفس در
كودكان با اختالل هماهنگي رشدی داشته است.
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همچنین در پژوهش مشابه ديگری كه دهقانيزاده و
همكاران ( )13۹6انجام دادند ،نشان دادند كه يک
دوره برنامه تمريني برای تونیک بر رشد حركتي
كودكان كم توان هوشي آموزشپذير تأثیر داشته
است.
بازیهای حركتي و دبستاني با ايجاد فرصتهای
تمريني و درنظرگرفتن عواملي اساسي زمان ،امكانات
و تجهیزات مدارس و مراكز بهزيستي و استثنايي
توانسته است باعث بهبود مهارتهای كودكان كمتوان
ذهني شود .اغلب كودكانكم توان ذهني به علت نبود
فضای كافي ،مناسب و هزينه زياد كالسهای ورزشي،
درماني و تمريني و نیز به علت نداشتن زمان كافي
برای فعالیت بدني كه نتیجه پرشدن ساعتهای آنها با
كارهای بدون فعالیت و حركت است؛ فرصت الزم برای
پرداختن به فعالیت بدني پیدا نميكنند كه اين مسئله
خود باعث ايجاد مشكالت حركتي بیشتر ،گوشهگیری
و منزویشدن اين كودكان كمتوان ذهني ميشود .از
طرف ديگر ،فرصتهای حركتي و تمريني بهتنهايي
نميتواند منجر به بهبود مهارتهای حركتي شود و به
يک برنامه آموزشي و درماني نیاز است با توجه به
اينكه ،بازیهای گروهي به علت داشتن تنوع و ايجاد
انگیزه ،رابطه صمیمانه با مربي شده و باعث حس
شادابي در كودكان كم توان ذهني مي شود كه در
نتیجه آن تاثیر معناداری بر رشد حركات بنیادی
(مانند پريدن ،دويدن و  ...داشته است واين نشان مي
دهد كه با ايجاد يک محیط غني و پر از محرک كه
در اثر تمرينهای حركتي و رقابت با ساير كودكان هم
سن و سال ايجاد شده است و باوجود كمبود امكانات
آموزش ميتواند برنامه آموزشي مناسبي برای
ساعتهای ورزشي اين كودكان كمتوان ذهني مهیا
كرد .همچنین در اينجا ميتوان اظهار كرد زماني كه
بازیها با ويژگيها و توانمندیهای كودكان از جمله
كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير مطابقت داده شود،
آنگاه كودک قادر خواهد بود از توانمندیهای خود
كه متناسب با نوع بازی است ،استفاده كند .به اين

] [ DOR: 20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9

ترتیب اگر مهارت نهفتهای داشته باشد كه آنها را بروز
دهد و اگر مهارت نداشته باشد ،موجب ايجاد و رشد
اين مهارت شود .بنابراين از آنجاييكه بازیهای
گروهي به كمک مربي جنبه گروهي دارد ،اين امر
خود موجب تشويق كودک در ورود به جمع و
درنتیجه اين تقلید و همانندسازی سبب رشد
توانمندیهای اجتماعي و رفتار سازشي در او خواهد
شد و به اين دلیل كه بازی يک فعالیت خوشايند برای
تمام كودكان است و كودكان نیز از بازیكردن لذت
ميبرند ،اين موضوع موجب بهبود و رشد مهارتهای
حركتي و رفتار سازشي ميشود .نتايج گروههای
آزمايشي پس از شش هفته شركت منظم در برنامه
بازیهای حركتي گروهي و انفرادی نشان داد كه اثر
بازی انفرادی و گروهي در دو محیط آموزش
كودکمحور و معلممحور بر اختالل رفتار سازشي
كودكان كمتوان ذهني آموزشپذير در مرحله
پسآزمون كمتر از مرحله پیشآزمون بود كه اين
موضوع نشاندهنده پیشرفت هر دو گروه در مرحله
پسآزمون است.
در اينجا پیشنهاد ميشود مطالعههايي در جهت
ارزيابي عملكرد حركتي و رفتار سازشي با دورههای
تمريني طوالنيتر در جوامع بزرگتر انجام شود.
همچنین بازیهای حركتي متنوعتر ،فاكتورهای
مختلف ورزشي با گروههای سني متفاوت و حیطههای
مختلف رشدی و شناختي با استفاده از ابزارهای
سنجش مختلف در پژوهشهای آينده بررسي شوند .از
آنجاييكه بازی حركتي چه به صورت فردی و
گروهي و چه به صورت معلممحور و كودکمحور،
درمجموع در عملكرد حركتي در كودكان كمتوان
ذهني اثر مثبت دارد ،در اينجا پیشنهاد ميشود كه
مراكز استثنايي و پژوهشهای آينده در جهت
پیشرفت عملكرد حركتي و رفتاری كودكان كمتوان
ذهني با استفاده از انواع مختلف بازیهای حركتي و
شناختي مطالعه شود.
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، پ، حجازی ديناني، ک؛ رحیمیان مشهدی؛ م،علیپور
) «تأثیر برنامه حركتي13۹۸(.  م،عبدالشاهي
اسپارک و بازیهای بومي محلي بر تبحر حركتي و
رشد اجتماعي كودكان دارای اختالل هماهنگي
:)2(1۹ ، فصلنامه كودكان استثنايي،»رشدی
.101-110
25

...  مقایسه اثر بازیهای حرکتی گروهی و انفرادی در محیط کودک محور و:ناهید آقآتابای و همکاران

[ DOR: 20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9 ]

[ Downloaded from joec.ir on 2023-01-10 ]

_________________________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Danger, S. & Landreth, G. (2005). Child-centered
group play therapy with children with speech
difficulties. International Journal of Play
Therapy, 14(1), 81-102.
Deborah Susan Pigou (2013). Child –Centred
Physicala Activity: Effect on Motor Skill
Development in Toddlers. Master of Science
thesis in Sport and Exercise at Massey
University, Albany, NewZealand.
Ellinoudis T, Evaggelinou C, Kourtessis T,
Konstantinidou Z, Venetsanou F, Kambas A.
(2011). Reliability and validity of age band 1 of
the movement assessment battery for childrensecond edition. Journal of Research in
Developmental Disabilities.32:1046–1051.
Fall, M., Navelski, L.F. & Welch, K.K. (2002).
Outcomes of a play intervention for children
identified for special education services.
International Journal of Play Therapy, 11 (2),
91-106.
Ferguson GD, Jelsma D, Jelsma J, SmitsEngelsman BC. (2013). The efﬁcacy of two
task-orientated interventions for children with
Developmental
Coordination
Disorder:
Neuromotor Task Trainingand Nintendo Wii Fit
training.
Research
in
Developmental
Disabilities, 34(9): 2449-2461
Goodway JD, Crowe H, Ward P. (2003). Effects of
motor skill instruction on fundamental motor
skill development. Adapted Physical Activity
Quarterly, Jul; 20(3):298-314.
Haywood K. (1993). Life span motor development.
Translated by Namazizadeh PHD & Aslankhani
PHD. Samt; Part3-5.128-286.
Henderson SE, Sugden DA, Barnett A. (2007).
Movement assessment battery for children:
Second edition (Movement ABC-2). London:
The Psychological Corporation.
Holm I, Tveter TA, Aulie SV, Stuge B. (2013)
High intra-and inter-rater chance variation of
the movement assessment battery for children 2,
age band 2. Research in Developmental
Disabilities.34:795-800.
Hua J, Gu G, Meng W, Wu Z. (2013). Age band 1
of the movement assessment battery for
children-second edition: exploring its usefulness
in mainland China. Journal of Research in
Developmental Disabilities.34: 801–808.
Karin Smit and Cornelis J. de Brabander & Rob L.
Martens. (2014). Student-centred and teachercentred learning environment in pre-vocational
secondary education: Psychological needs, and
motivation.
Scandinavian
Journal
of
Educational Research, Vol. 58, No. 6, 695–712.
Leisman G, Melillo R. Effects of motor sequence
training on attentional performance in ADHD
children. International Journal Disability
Human Development. 2010; 9(4): 11-13.

Mc Guire, D.E. (2000). Child–centered group play
therapy with children experiencing adjustment
difficulties. Dissertation Abstract international,
61, 3908.
Parish, L. E., Rudisill, M. E., & Onge, P. M. S.
(2007). Mastery motivational climate: Influence
on physical play and heart rate in African
American toddlers. Research Quarterly for
Exercise and Sport, 78(3), 171-178.
Pica, T. (1996). Second Language Learning through
Interaction: Multiple Perspectives. Working
Papers in Educational Linguistics, 12(1), 1-22.
Rennie, R. (2000). A Comparisson study of the
effectiveness of individual and group play
therapy in treating kindergarden children with
adjustment problems. Dissertation Abstract
International, 63, 3117.Saddle River, NJ:
Merrill.
Rutter, M. (1967). A Children’s Behaviour
Questionnaire for Completion by Children:
Preliminary Findings. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 8, 1-11.
Sailor, W., Gee. K. & Karasoff, P. (2000). Inclusion
and school restructuring. In: M.E. Snell and F.
Brown (Eds.), Instruction of students with
severe disabilities (5th ed., pp.1-29),
Sugden DA, Chambers ME. (2003). Intervention in
children with developmental coordination
disorder: the role of parents and teachers.
British Journal of Educational Psychology. Dec
1;73(4):545-61.
Syrjämäki, M., Pihlaja, P., & Sajaniemi, N. K.
(2019). Enhancing Peer Interaction in Early
Childhood Special Education: Chains of
Children’s Initiatives, Adults’ Responses and
Their Consequences in Play. Early Childhood
Education Journal, 47(5), 559-570.
Walker Jr, W. O., & Johnson, C. P. (2006). Mental
retardation: overview and diagnosis. Pediatrics
in Review, 27(6), 204.
Yamini, M., Ramezani, V., Jalilvand, H., & Nia, H.
B. (2015). The Effect of Play Therapy on
Adaptability Level of Mentally Retarded
Female and Male Children at Esfarayen. J.
Appl. Environ. Biol. Sci., 5(9S), 552-559.

26

