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 چکیده

آموزان رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانشبررسی محیط آموزش فراگیر بر  پژوهش،هدف از اجرای این 

کودک  80گروه نمونه  یاعضا وانی ذهنی در مدارس عادی و استثنائی بود. در این پژوهش،تابتدایی مبتال به کم

سال بودند. این  14هشت تا  در دامنة سنی وسال  725/10 ±607/1میانگین سنی ذهنی باتوانی با کم

یا مدارس کودکان و در مدارس عادی  پذیر بودندوزشتوان ذهنی آمآموزان در دستة کودکان کمدانش

های حرکتی از برای سنجش رشد مهارت ،ایدر این پژوهش علی مقایسهاستثنائی مشغول به تحصیل بودند.

از مقیاس رشد اجتماعی  یرشد اجتماع زانیم یریگاندازه اوزرتسکی، برای آزمون تبحر حرکتی برونینکس

ن نشا استفاده شد. نتایج پژوهش( 1991بهارگاوا )مقیاس بلوغ عاطفی از  عاطفیسنجش بلوغ برای و وایلند 

 صورتن ذهنی مدارس ابتدایی عادی بهتواآموزان کمحرکتی، اجتماعی و عاطفی در دانش رشد که داد

شان نتایج نتحلیل بیشتر  (.P < 0.05) آموزان در مدارس استثنائی استاز همتایان این دانشمعناداری بهتر 

تأثیر این محیط آموزشی قرار دارد و تأثیر این درشت خیلی بیشتر از رشد ظریف تحترشد حرکتی که داد 

هماهنگی دوسویه، تعادل، هماهنگی اندام ترتیب بر های رشد حرکتی بهمقیاسمحیط آموزشی بر خرده

، است. در رشد اجتماعیو سرعت چاالکی اندام فوقانی فوقانی، قدرت، سرعت دویدن و چابکی 

، جایی و حرکتهبودن، خودیاری در خوردن، ارتباط و جابهای خودیاری عمومی، اجتماعیمقیاسخرده

ی ارطفی نیز فروپاشی شخصیت، فقدان استقالل، ناسازگو در رشد عا اندترتیب بیشترین تأثیر را پذیرفتهبه

ر خوبی نشان داد اگات عاطفی بیشترین تغییر را دارند. این نتایج بهثباجتماعی، بازگشت عاطفی و نبود 

کنند ی مختلف رشد بهتری را تجربه میها، جنبهذهنی در مدارس عادی آموزش ببینند توانآموزان کمدانش

 مند خواهند شد.بهرهو از این فواید 
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 مقدمه
. شودمی خاصی توجه ذهنی توانیبا کم افراد ویژهبه یاستثنائ افرادبه  بشری، جوامع تمام در امروزه

 ویژهبه هادولت توجهقابل هایگذاریسرمایه متضمن ذهنی و جسمی معلول افراد به جدی توجه

 بهداشت سازمان گزارش .است ایحرفه و شغلی هایآموزش و وتربیتتعلیم بخشی،توان زمینةدر

 درسراسر توانیمبتال به کم کودک میلیون 200 تقریباً که زد تخمین 2008 سال در )WHO( 1جهانی

عدة زیادی (. 1) است درصد 3/6 ساله 15 تا پنج کودکان دربین توانیکم و شیوع کنندمی زندگی دنیا

 انجمن از نقل به منابع دهند. برخیتوانی ذهنی تشکیل میتوان را افراد مبتال به کماز این افراد کم

 البته که دانندمی جمعیت هر از درصد 5/2 حدود را ذهنی توانیکم شیوع میزان آمریکا شناسیروان

 (. 2) هستند خفیف ذهنی توانیکم مبتال به افراد ایناز  درصد 85

 واجد افراد متما برای باید عادی هایمدرسه که کندمی حکم توانیکم مبتال به افراد آموزش قانون

 مفهوم چهار ،اخیر هایسال کنند. در فراهم ویژه آموزش توانیکم نوع ای شدت به توجه بدون شرایط،

اند که آمده وجودبه آموزشی مراکز در توانکم آموزاندانش قراردادن توصیف معیار عنوانبه جدید

 و سازیکپارچهی ه،محدودیت کمین با محیطی سازی،عادیاند از: عبارت کاربرد و ظهور ترتیب ازنظر

 به توجه ،هنددمی منجاا ادفرا ینا ایبر اننشمنددا که هاییشتال مهمترین از. (3) فراگیرسازی

 هدش باعث ادفرا ینا صخصودر شیزموآ یهاپیشرفت. ستا هاآن ایبر موفق شیزموآ یهاسیستم

 ینا رمشهو اننشمنددا. (4) نندرابگذ را نشگاهیدا یهادورهو  شوند موفق حتی نناآ از برخی که ستا

 ،اشندب شتهدا کمشتر ریهمکا تربیتی معلو و بعصاا و مغز ،شدر نمتخصصا گرا که معتقدند زهحو

 و میجس سالمت و کنند فبرطر یتاحد را ادفرا ینا تمشکال ننداتومی نهآورانو یهاروش حیاطر با

  (.4هند )د تقاار را ادفرا ینا نیروا

 رتصو ادفرا ینا صخصودر گیرافر زشموآ یهاهشیو تثباا ایبر پژوهش بیشترین ،خیرالسا چند در

 ادفرا ینا شدر دررا  یشمندارز ربسیا رثاآ گیرافر زشموآ که اندداده ننشا هاپژوهش ینا و اندگرفته

 ارشگز ادفرا ینا ایبر گیرافر یهامحیط در دیمتعد شیزموآ یهاموفقیت و (4) گذاشته است جابه

در چند  ،درس بخوانند یآموزش عموم یهادر کالس توانآموزان کماین ایده که دانش(. 5) ستا هشد

در  ریمورد مفهوم آموزش فراگ. اجماع دررواج پیدا کرده استاز کشورها  یاریگذشته در بسسال 

 انجام گرفت 2008در نوامبر  در سازمان یونسکو آموزش یالمللنیکنفرانس ب هشتمین نشستوچهل

 هب یآموزش کاف ةاست که با هدف ارائ یمداوم ندیفرا ریآموزش فراگ» کرد: حیتصر نامهتوافق نی. ا(6)

آموزان و دانش یریادگیها و انتظارات یژگی، ومتفاوتی هاییو توانا ازهایاحترام به تنوع و ن باهمه، 

آموزش فراگیر طور خاص، است. به ضیبردن انواع تبعنیباز یتالش برا نی(. ا6) «شودانجام می جوامع
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 یآموزش یازهایکه نیطوربه است؛ آموزانتمام دانش یریادگیمشارکت در  شیافزا یبرا یالهیوس

که  یآموزانشود، دانشیاجرا م ریفراگ یآموزش یهاوهیکه شیهنگام(. 7، 8) ها برآورده شودآن

را با همساالن خود  یتوانند خدمات آموزشیکنند، میخود شرکت م ةمحل سو در مدار دارند تیمعلول

 ،یدرس ةبرنام هایحوزه ةهم (. همانند9)کنند  افتیدر یآموزش عموم یهادر کالس تیبدون معلول

بدنی های تربیتدهیم، برنامهتوانی را مدنظر قرار میآموزان مبتال به کمفراگیرسازی در دانشکه زمانی

بدنی و ورزش در های تربیتبرنامه. هستندها مواجه ها و فرصتاز چالش یدیاز انواع جد یاریبا بس

 مقاطعکه در  هایی هستند( دورههاورزشی در باشگاه هایکالس ای)سالن ورزش  های ورزشیسالن

 یهاو حوزه یعاطف حرکتی، -های روانیحوزه ةمسئول توسع ود نشویو متوسطه انجام م ییابتدا

های برنامهارچوب ه. در چ(10) حرکت هستند و یباز طیدر مح یریادگیی درگیر در شناخت

 ؛(11) ردیتوجه قرار گمورد یمختلف یهاتواند به روشیم آموزش فراگیر، روند بدنیتربیت

( 2004)قانون آموزش افراد معلول در سال  446-108 یموممتحده، قانون ع االتیمثال، در اعنوانبه

 که یتیمعلول یهر کودک دارا یبرا دیبا بدنیتربیتاست که خدمات  یمعننیابه یعموم بدنیتربیت

و مناسب  گانیرا صورتهبا شرایط کودک سازگار شود و ب صورت لزوم، درداردنیاز به این خدمات 

 اختیار وی قرار داده شود. در

 دندهبیان کردند که این مطالعات نشان می مروری ایمطالعه در 2012در سال  1هاجینگ کویی و امی

توانی و هم ای مثبتی را هم برای افراد مبتال به کمهتواند حمایتکه آموزش مشارکتی و همکارانه می

بدنی دهد که نظام آموزش فراگیر در تربیتاین اطالعات نشان میتوانی ایجاد کند. افراد بدون کم

های الزم ؛ البته اگر مراقبتکندتوانی ایجاد نمیآموزان بدون کمانشپیامدهای یادگیری دتأثیری بر 

 درسی جامع بدنی تطبیقی و داشتن یک برنامةای درزمینة تربیتهمچون دراختیارداشتن افراد حرفه

تر توانی کمآموزان مبتال به کمشود، دانشکه از آموزش فراگیر استفاده می، زمانیحالنانجام شود؛ باای

ها نشان شوند. نتایج این یافتههای حرکتی میتوانی درگیر اجرای مهارتآموزان بدون کماز دانش

محیط از تعامل اجتماعی در  توانند فواید متعددی راتوانی میآموزان مبتال به کمدهد دانشمی

توانی نیز آموزان مبتال به کم، انزوای اجتماعی دانشاما در برخی مواقع بدنی فراگیر کسب کنند؛تربیت

 . (12) شودمشاهده می

 مدارس در توانی ذهنیکم مبتال به آموزاندانش تعداد که دهندمی نشان المللیبینهای پژوهش

 تدریس در بیشتری برخوردهای بدنیتربیت مربیان بنابراین، ؛(13) است افزایشدرحال عمومی

 درکنار تعلیم و عادی هایکالس در توان ذهنیکم افراد حضور. داشت خواهند افراد این با بدنیتربیت
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مروری با  ایمطالعهدر  2016در سال  1تانت و واتلین(. 14) است افزایشدرحال آموزاندانش دیگر

بدنی در حوزة فراگیرسازی در تربیت پژوهشیسیستماتیک ادبیات  مطالعات :بعد سال چهل»عنوان 

اید و عوارض این سیستم را برشمردند و بر توسعة فو ،«دیدگاه معلماناز  1975-2015های از سال

  .(15) آن تأکید کردند

بلکه علمان، تنها بیشتر ماست و نهمفهوم آموزش فراگیر در کشور ما هنوز توسعه نیافته  ،سفانهمتأ

 در بسیاری و وتربیت نیز با این مفهوم بیگانه هستندپژوهشگران و اندیشمندان حوزة آموزش و تعلیم

این پذیرند.  این شیوة آموزشی را نمیهای مختلف درگیر در امر آموزش اصالًموارد متخصصان حوزه

 ،مثالعنواناند؛ بهدادهور فواید این سیستم را نشان ست که حتی برخی مطالعات در داخل کشا حالیدر

ناسان اداری، مدیران و معلمان مجری نفر از کارش 396 ،یابیزمینه -توصیفی پژوهشیک طرح در 

راگیر امکان فنظام آموزشی  در در تحقیق شرکت کردند و ان افراد بیان داشتند کهطرح آموزش فراگیر 

د بیشتر آمارویژه به شهروندانی آگاه و کآموزان اعم از عادی و دارای نیازهای شدن همة دانشتبدیل

توسعه و گسترش حالشده درعنوان یک نظام پذیرفتهشیوة آموزش فراگیر در سطح دنیا به .(16است )

 صورتبه نداتومی افراد با کم توانی ایمجز یهازشموآ معتقدند زهحو ینا نمتخصصا از برخی .است

و  نیست هشدپذیرفته نیاد سطح در دعتقاا ینا ماا کند؛ همافر را هانآ شدر یهامینهز یترمناسب

 روی هشدمنجاا هایپژوهش. ستا هشد این افراد زیسااجدسیستم  جایگزین گیرافر زشموآ سیستم

 باعث انتوکم ادفرا ایبر ستا ممکن امجز شیزموآ محیط که هنددمی ننشا بر روی افراد با کم توانی

 زمینةدر دیمتعد یهانقصها آن ماا ؛دشو نهروزا یهارتمها ایجرا نهمچو هارتمها برخی دبهبو

های رنامهب کنونتا (.17) نددار جامعه ادفرا سایر رکنادر ندگیز و جتماعیا ریگازسا یهاناییاتو

ا آموزش و در بهترین حالت شاید بتوان گفت م شکل جدی اجرا نشده استدر کشور به آموزش فراگیر

توان در مدارس یستم آموزش فراگیر حضور افراد کمپایه و اساس س ایم؛ زیرا،کردهتلفیقی را شروع 

 طی کرد.  به فراگیری کامل راه زیادی را بایدکه هنوز هم تا رسیدن  عادی است

بود را در به آموزشی فراگیر بخشی سیستمو اثر اندمتعددی در سطح دنیا اجرا شده هایپژوهش

، در برخی موارد تأثیر این سیستم اند. همچنینتوان سنجیدهافراد کمای مختلف زندگی هجنبه

توان مشخص شده انی، روانی و تحصیلی افراد کمبر متغیرهای مختلف مرتبط با عملکرد جسمآموزشی 

یستم آموزش ثیر ستأمختلف رشدی این افراد را که تحت هایهای بسیار کمی جنبهاست؛ اما پژوهش

های تخصصی خویش های مختلف باید در حوزهاند. متخصصان رشتهگیرد، بررسی کردهفراگیر قرار می

شد و تکامل حرکتی درصدد هستند ر حوزة به بررسی تأثیر این سیستم بپردازند؛ بنابراین، پژوهشگران

های مختلف رشد )رشد حرکتی، ن یک متغیر مستقل بر جنبهعنواتأثیر این سیستم آموزشی را به
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توانی ذهنی بررسی یابند( افراد مبتال به کمبته در تعامل با یکدیگر توسعه میعاطفی که ال اجتماعی و

، رشد حرکتی یهارتمها شدر یسةمقا بههستند  آن بر رو، پژوهشگران مطالعة حاضرکنند؛ ازاین

 ذهنیان توکم نکادکو با ستثنائیا نکادکو ارسمد در ان ذهنیتوکم نکادکو اجتماعی و رشد عاطفی

ای گذشته در هبهر مرزی که در سالبا هوش )کودکان عمدتاً دیعا ارسمد در تحصیلبهلمشغو

 یسةمقا با تا دازدبپر (اندشدهنام های اخیر در مدارس عادی ثبتاند و در سالمدارس استثنائی بوده

های مختلف ، اجتماعی و عاطفی )جنبهحرکتی یهارتمها شدر بر شیزموآ محیط دو ینا اتثیرتأ

 هرچند مگا ،پذیرذهنی آموزش انتوکم نکادکو (متقابل بر یکدیگر هستندثیرات رشد که دارای تأ

)تحصیل در مدارس عادی یا  آموزشی این شیوة معایبثیرات و ن تأشدمشخص راه در چکیکو

 بپردازد.  ان ذهنیتوکم ادفرا دراستثنائی( 
 

  پژوهش روش

یا  ایمقایسه -یعل   پژوهش ازنوع مطالعاتاین  :گیریفرایند نمونهجامعة آماری و ، روش پژوهش

دارس استثنائی و رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی کودکان در م پس از وقوع است که با مقایسة

توانی ذهنی های مختلف رشدی افراد مبتال به کممدارس عادی به تأثیر این سیستم آموزشی بر جنبه

ا ای رمقایسه -توانی ذهنی جامعة آماری این پژوهش علیدبستانی مبتال به کمکودکان . پردازدمی

تحصیل بودند. با توجه به بهه در مدارس کودکان استثنائی و در مدارس عادی مشغولدادند کتشکیل 

هر فرد با هر سنی ، تحصیل باشندبهنین مختلف در مقطع ابتدایی مشغولکه ممکن بود افراد در ساین

باشد.  توانست عضو گروه نمونة پژوهشو میتحصیل بود بهشغولمدارس در مقطع ابتدایی م در این

ده شده باشند. توانی ذهنی تشخیص دامعیار ورود به پژوهش این بود که این کودکان مبتال به کم

های دیگر ازجمله رای حضور در پژوهش، داشتن اختاللب نداشتنرضایتمالک خروج از پژوهش 

گیری در دو نمونهعضو واضح بود.  نداشتننقصداشتن سالمت جسمی و  فعالی و غیره،بیشاتیسم، 

نی بودند توان ذهآموز کم، به چند مدرسة ابتدایی عادی که دارای دانشسطح انجام شد. در سطح اول

توانان ذهنی توان در دستة کموپرورش( مراجعه شد و همة کودکان کم)با هدایت سازمان آموزش

راگیر کودکان گروه آموزش ف بودند و در دستةمجزا غیر آموزش کنندةرسی شدند. این گروه دریافتبر

همتایان  ،. سپسندنفر شد 40دامه یافت تا این افراد حدود قدر اگیری آنقرار گرفتند. فرایند نمونه

استثنائی بررسی  وان ذهنی در مدارستعنوان افراد کمدر مدارس کودکان استثنائی نیز بهاین کودکان 

توان ذهنی در مدارس ابتدایی کودکان راد کمافاز نفر  40تعداد و سنجیده شدند. پژوهشگر تالش کرد 

آماری  خود در مدارس عادی مقایسه کند؛ بنابراین، حجم نمونة گننفر کودکان هم 40استثنائی را با 

 14هشت تا  که در دامنة سنیشدند سال  725/10 ± 607/1 میانگین سنی ذهنی باتوان نفر کم 80
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 486/42 ± 31/11 وزنو متر سانتی 31/143 ± 068/11 میانگین قد ساله بودند. این افراد دارای

 شخصی ضایتر و شد دهستفاا مربی و لدینوا ضایتر هایمفر از یگیرقبل از نمونه .بودند کیلوگرم

 در رحضو با هدف نکنندگا شرکت ةنگیزا یشافزا ایبر. شد دریافت شفاهی رتصوبه نیز زانموآنشدا

 دفر سه از ،تسکیاوزر نموآز صحیح گرفتن ایبر. شد گرفته نظردر هاآن همة ایبر یاییاهد پژوهش

  شد. دهستفاا اربزا ینا با شناآ و بدنیتربیت ةخبر

 گیریابزارهای اندازه

 حرکتی برونینکس های حرکتی از آزمون تبحربرای سنجش رشد مهارت های حرکتی:رشد مهارت

ف و هماهنگی مقیاس رشد حرکتی درشت و ظریاده شد. این آزمون دارای دو خردهاستف 1اوزرتسکی

رشد حرکتی  متغیرهای گیریاندازه مقیاس دارد. برای، هشت خردهمجموعاندام فوقانی است و در

دوسویه و قدرت  هنگیتعادل، هما دویدن و چابکی، های سرعتمقیاس، این آزمون دارای خردهدرشت

حرکتی،  -های سرعت پاسخ، کنترل بیناییآزمونای سنجش رشد حرکتی ظریف نیز خردهو بر است

 تبحر که است هنجارمرجع آزمون مجموعه کی آزمون . اینو چاالکی اندام فوقانی را دارد سرعت

 1978 سال در برونینکس. کندمی گیریاندازه را کودکان ظریف و درشت حرکتی اختالالت ای حرکتی

 .کرد تهیه ساله 14 تا 5/4 برای کودکان را آزمون این اوزرتسکی حرکتی های تبحرآزمون اصالح با

(. پژوهشگر از ابزار 18)است  84/0و روایی آن برابر با  87/0برابر با  ضریب بازآزمایی این آزمون

حرکتی در افراد مبتال  برای سنجش رشد دکتری خویش های حرکتی در رسالةسنجش رشد مهارت

دیگری روی افراد مبتال به  هایاز این ابزار در پژوهش ،اینبرعالوه .(19) سندرم داون استفاده کرد به

  .(20) توانی ذهنی استفاده شده استکم

از مقیاس رشد اجتماعی  آموزاندانش یرشد اجتماع زانیم یریگاندازه رایب رشد اجتماعی وایلند: 

نامه پرسشتواند اجرا شود. میسنین  سؤال است و در همة 117تفاده شد. این آزمون دارای اس 2وایلند

، خودیاری عمومی، تحرک بدنی، حرفه و شغل، مقیاس است: ارتباط با همکاراندارای هشت خرده

و پوشیدن ر رفتارهای شخصی، خودیاری در غذاخوردن، خودیاری در لباسخود تنظیمی د

گزارش شده است. مارتین و هوک در  92/0نفر برابر با  123 ب پایایی با بازآزماییشدن. ضریاجتماعی

 پذیر اجرا کردندآموزشتوانی ذهنی نامه را روی کودکان مبتال به کماین پرسشدر کانادا  1989سال 

مقیاس داخلی نیز های در پژوهشدست آمد. هب 85/0و روایی برابر با  86/0ایایی برابر با که ضریب پ

(. 21به نقل از است ) توانی ذهنی استفاده شدهوایلند بارها برای افراد مبتال به کم رشد اجتماعی

. در (22) تبار این آزمون را در ایران تأیید کردندنیز روایی و اع 1379در سال  توکلی و همکاران

                                                           

1. Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency  

2. Vineland Social Maturity Scale 
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 برای ،2009در سال  و همکاران 1ایندرابهوشان کومارمطالعة خارج از کشور نیز همچون  هایپژوهش

ن مقیاس استفاده شده است. به گفتة توانی ذهنی از ایسنجش رشد اجتماعی در افراد مبتال به کم

توان ذهنی ، افراد کم59 ± 20حدود ای درنی خفیف در این مقیاس دارای نمرهذه توانها، افراد کمآن

 اجتماعی حدود ی شدید دارای بهرةتوان ذهنو افراد کم 42 ± 14اجتماعی  بهرة متوسط دارای نمرة

ی براانجام دادند،  1389در سال  ی که طاهری و همکاراندیگر . در پژوهش(23)هستند  30 ± 8

. (24) بلوغ اجتماعی وایلند استفاده کردند نامةذهنی از پرسش توانسنجش بلوغ اجتماعی افراد کم

به داشتن مرور زمان است که نبود آن بهمرحله از بلوغ بلوغ اجتماعی بعد از بلوغ روانی آخرین 

 (. 25شود )می منجر فردی و اجتماعیمشکالتی در روابط بین

و طی آن  کندبلوغ عاطفی قابلیت مقاومت دربرابر تأخیر در ارضای نیازها را ایجاد می بلوغ عاطفی:

یعنی فرد توانایی ابراز احساسات  ؛(. بلوغ عاطفی25) کندول هیجان را پیدا میفرد تحمل میزان معق

ها و سنجش بلوغ داده یآورجمع یبراصورت پایدار داشته باشد. هو تمایل برای تبادل محبت را ب

را روی نامه پرسش نیاشایسته و صاحبی . شداستفاده  عاطفیسنجش بلوغ  ةناماز پرسش ،عاطفی

 ایرانی ، روایی آزمون روی نمونة. در این مطالعهکردندرد ن ایرانی مقیم استرالیا و کانادا استاندامهاجرا

( 1991) 2بهارگاوا .محاسبه شد 89/0 برابر با و اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 71/0 برابر با

سؤال اول آن معیار  10سؤال است که  48نامه شامل این پرسش. را تدوین کرد 3مقیاس بلوغ عاطفی

سؤال سوم معیار ناسازگاری اجتماعی  10سؤال دوم معیار بازگشت عاطفی و  10 ،ثبات عاطفینبود 

بهارگاوا پایایی . دنسنجسؤال آخر فقدان استقالل را می هشتسؤال چهارم فروپاشی شخصیت و  10 و

دست به 859/0میزان  را با روش آلفای کرونباخ به 4بلوغ اجتماعی رائو نامةپرسش هایدرونی سؤال

 926/0آلفای کرونباخ به میزان بلوغ عاطفی را نیز با روش  نامةپرسش هایپایایی درونی سؤالآورد و 

متعددی  هایپژوهشدر  (.25) قبول و موردتأیید هستند. هر دو میزان، پایایی درونی قابلدست آوردبه

توان حضور افراد کماستفاده شده است. حتی برای مقایسة نیازهای ویژه  مقیاس بلوغ عاطفی در افراد با

 5پااورا یقی نیز استفاده شده است که نمونة آن در پژوهشدر محیط مدارس استثنائی و مدارس تلف

  ( است.26)

شدند و وارد  های این پژوهش همة اطالعات کدبندیآوری دادهپس از جمع :تحلیل اطالعات شیوة

در دو سطح توصیفی و ها وتحلیل داده( شدند. تجزیه16)ویرایش شمارة  6اس.پی.اس.اس. افزارنرم
                                                           

1. Indrabhushan Kumar 

2. bhargava 

3. Emotional Maturation Scale (EMS) 

4. Rao 

5. Parua 

6. SPSS 
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هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و جداول و ، از شاخصاستنباطی انجام شد. در سطح توصیفی

ها و کشف روابط زمون فرضیهآ در بخش آمار استنباطی نیز براینمودارهای توزیع فراوانی استفاده شد. 

راهه برای مقایسة چند زمون تحلیل واریانس یک، از آتشخیص روابط اصلی ساده معنادار برای

سته بین چند متغیر واب )مقایسة شدمتغیره استفاده ین دو گروه از تحلیل واریانس چندمقیاس بخرده

 دو گروه(. 

  

 نتایج 
ذیر بودند که پتوان ذهنی آموزشآموزان در دستة کودکان کمدانش پژوهشن ای نةگروه نمو یاعضا

صورت تحصیل بودند. جدول شمارة یک بهبهمدارس کودکان استثنائی مشغولدر مدارس عادی و 

 دهد. نشان میرا در هر کالس و هر گروه آموزان توصیفی سن این دانش
 

 توصیف خصوصیات اعضای گروه نمونة پژوهش -1جدول 

 

سن در مدارس 

 استثنائی

سن در مدارس آموزش 

 فراگیر
 سن کل

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 نیانگیم

انحراف 

 استاندارد
 نیانگیم

 429/8 513/0 286/8 489/0 571/8 5345/0 کالس اول ابتدایی

 046/10 653/0 667/9 707/0 308/10 480/0 کاس دوم ابتدایی

 608/11 838/0 916/10 589/0 363/12 504/0 کالس سوم ابتدایی

 00/12 414/1 000/11 852/0 333/13 707/0 کالس چهارم ابتدایی

 725/10 607/1 200/10 202/1 250/11 793/1 کل

 

مقیاس خرده 21همراه شده در این پژوهش را بهگیریجدول شمارة دو توصیف نمرات سه متغیر اندازه

گیر( و ذهنی مدارس عادی )طرح آموزش فراتوانی مبتال به کمشده در دو گروه کودکان گیریاندازه

نمرات رشد  ،دهدکه نتایج این جدول نشان میطورکند. هماناستثنائی گزارش میمدارس کودکان 

آموزش  آموزان مدارس کودکان عادی و نظامتماعی و عاطفی در بیشتر موارد در دانشحرکتی، اج

اما برای بررسی فرضیات  کنند؛مدارس استثنائی تحصیل می فراگیر بهتر از نمرات کودکانی است که در

 راهه استفاده خواهد شد.آزمون تحلیل واریانس یکپژوهش از 
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ذهنی مدارس توان شده در دو گروه کودکان کمگیریتوصیف نمرات متغیرهای وابستة اندازه -2جدول 

 اسمیرنوف -لموگروفو مقدار معناداری آزمون کعادی و مدارس کودکان استثنائی 

 نام متغیر
 مقیاسخرده

 

 یمدارس استثنائ عادیمدارس 

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

ی
کت
حر
ر 
بح
ت

 با 

ی
سک

زرت
 او
س

نک
ونی
 بر
ون
زم
آ

 

 900/7 145/2 500/9 183/2 سرعت دویدن و چابکی

 275/4 358/1 675/5 685/1 تعادل

 075/2 944/0 475/3 240/1 هماهنگی دوسویه

 425/5 540/2 225/7 761/1 قدرت

 200/2 362/1 100/3 672/0 فوقانیهماهنگی اندام 

 200/2 883/0 400/2 128/1 سرعت پاسخ

 575/2 318/1 975/2 143/1 کنترل بینایی ـ حرکتی

 075/2 670/1 975/7 512/3 یاندام فوقان سرعت و چاالکی

 850/10 527/2 350/13 441/4 های حرکتی ظریفمهارت

 675/19 696/3 900/25 928/3 های حرکتی درشتمهارت

 525/30 126/1 250/39 242/7 کل رشد حرکتی نمرة

وغ
بل

 
ی
ماع

جت
ا

 

 575/12 795/1 200/14 343/1 خودیاری عمومی

 150/7 929/1 425/8 430/1 خودیاری در خوردن

 250/8 272/3 775/8 154/2 خودیاری در پوشیدن

 700/0 464/0 800/0 405/0 رهبریخود

 600/7 296/2 850/7 968/1 مسائل شغلی و حرفه 

 375/4 580/1 100/5 194/1 جایی، حرکت و جنبشهجاب

 300/6 174/2 625/7 409/1 ارتباط

 400/6 822/1 775/7 624/1 بودناجتماعی

کلی رشد اجتماعی  نمرة  955/8 550/60 244/13 350/53 

ی
طف
 عا
وغ
بل

 

 350/35 498/4 675/29 565/4 ثبات عاطفی نبود

 700/35 954/2 750/31 771/2 بازگشت عاطفی

 325/31 647/3 150/6 662/3 ناسازگاری اجتماعی

 750/28 060/2 850/23 997/3 فروپاشی شخصیت

 375/30 535/3 850/24 029/4 فقدان استقالل

 500/161 399/11 275/136 710/14 کلی رشد عاطفی نمرة
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ج متغیر وابسته بین دو گروه نمرات پن راهه برای مقایسةیکنتایج آزمون تحلیل واریانس  -3جدول 

 آموزان مدارس عادی و مدارس آموزش فراگیردانش

 نام متغیر
جمع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

 داریامعن
داربودن اعنم

 (ηعملی )
توان 
 آماری

سرعت دویدن و 
 چابکی

200/51 1 200/51 923/10 001/0 123/0 904/0 

 981/0 177/0 000/0 731/16 200/39 1 200/39 تعادل

 1 293/0 000/0 270/32 200/39 1 200/39 هماهنگی دوسویه

 953/0 148/0 000/0 560/13 800/64 1 800/64 قدرت

 959/0 153/0 000/0 040/14 200/16 1 200/16 هماهنگی اندام فوقانی

 141/0 010/0 380/0 780/0 800/0 1 800/0 سرعت پاسخ

کنترل بینایی ـ 
 حرکتی

200/3 1 200/3 102/2 151/0 026/0 299/0 

اندام  سرعت و چاالکی
 یفوقان

200/72 1 200/72 549/9 003/0 109/0 863/0 

های حرکتی مهارت
 ظریف

125 1 125 576/9 003/0 109/0 864/0 

های حرکتی مهارت
 درشت

012/775 1 012/775 290/53 000/0 406/0 1 

 1 360/0 000/0 830/43 51/1522 1 51/1522 کل رشد حرکتی نمرة

 995/0 212/0 000/0 998/20 813/52 1 813/52 خودیاری عمومی

 913/0 126/0 001/0 277/11 512/32 1 512/32 خودیاری در خوردن

 133/0 009/0 399/0 718/0 513/5 1 513/5 خودیاری در پوشیدن

 174/0 013/0 308/0 054/1 200/0 1 200/0 رهبریخود

 081/0 003/0 603/0 273/0 250/1 1 250/1 مسائل شغلی و حرفه 

جایی، حرکت و هجاب
 جنبش

513/10 1 513/10 360/5 023/0 064/0 628/0 

 891/0 118/0 002/0 462/10 113/35 1 113/35 ارتباط

 940/0 140/0 001/0 681/12 813/37 1 813/37 بودناجتماعی

کلی رشد  نمرة
 اجتماعی 

8/1036 1 8/1036 112/8 006/0 094/0 803/0 

 1 287/0 000/0 364/31 113/644 1 113/644 ثبات عاطفی نبود

 1 328/0 000/0 037/38 050/312 1 050/312 بازگشت عاطفی

 1 340/0 000/0 099/40 613/535 1 613/535 ناسازگاری اجتماعی

 1 378/0 000/0 496/47 200/480 1 200/480 فروپاشی شخصیت

 1 353/0 000/0 500/42 512/610 1 512/610 فقدان استقالل

 1 485/0 000/0 485/73 12726 1 12726 کلی رشد عاطفی نمرة



 151                                                                              های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی ...تأثیر برنامه

درشت خیلی بیشتر از رشد حرکتی که مشخص است  شده در جدول شمارة سه،طبق اطالعات ارائه

های مقیاسکه خردهدهد . این نتایج نشان میقرار داردثیر این محیط آموزشی تأرشد ظریف تحت

 سرعت و چاالکی، قدرت، هماهنگی اندام فوقانی و سرعت دویدن و چابکی، تعادل، هماهنگی دوسویه

آموزان مدارس استثنائی بود و در آموزان مدارس عادی بهتر از دانششی در داناندام فوقان

بر اداری بین دو گروه نبود. عالوهحرکتی تفاوت معن -یایهای سرعت پاسخ و کنترل بینمقیاسخرده

های کل رشد مهارت ، در این بخش نمرات رشد حرکتی درشت و ظریف و نمرةهامقیاسبررسی خرده

که این مقایسه نشان داد  ه شدند.مقایس، آزمون برونینکس اوزرتسکی سنجیده شده بودحرکتی که با 

آموزان مدارس استثنائی صورت معناداری بهتر از دانشسه نمره بهان مدارس عادی در این آموزدانش

درشت خیلی بیشتر از رشد ظریف رشد حرکتی  ها نشان داد کهب اتا در این مقایسهبودند. بررسی ضری

، های رشد حرکتیمقیاسن محیط آموزشی بر خردهثیر ایر این محیط آموزشی قرار دارد و تأثیتأتحت

سرعت  ی دوسویه، تعادل، هماهنگی اندام فوقانی، قدرت، سرعت دویدن و چابکی وهماهنگترتیب بر به

توان بیان کرد که دورة آموزشی در مدارس چاالکی اندام فوقانی بیشترین تأثیر را دارد؛ بنابراین، می

ی ادارمعن طورآموزان دورة ابتدایی بهدر متغیرهای موردنظر در دانشتواند رشد حرکتی را فراگیر می

توان ذهنی در مدارس آموزان کمبهبود دهد. درمجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که اگر دانش

هایی عادی و در نظام آموزش فراگیر تحصیل کنند، رشد حرکتی درشت بهتری دارند و در توانایی

 جمله هماهنگی دوسویه، تعادل، هماهنگی اندام فوقانی، قدرت، سرعت دویدن و چابکی و سرعتاز

کودکان استثنائی  شوند که در مدارسآموزانی میوقانی دارای نمرات بهتری از دانشچاالکی اندام ف

 .کنندتحصیل می

هایی مقیاسخرده ها و نمرة کلی رشد اجتماعی نیز مشخص شدمقیاسدرخصوص مقایسة نمرات خرده

اساس اند )برتأثیر قرار گرفتهترتیب مقداری که تحت، بهاندتأثیر آموزش فراگیر قرار گرفتهکه تحت

مقیاس خودیاری در خوردن، ارتباط و خردهبودن، تا( شامل خودیاری عمومی، اجتماعیمقدار ضریب ا

ون خودیاری در هایی همچمقیاسکه خرده. این نتایج نشان داد جایی و حرکت و جنبش هستندهجاب

اند. در پایان، وة آموزشی قرار نگرفتهتأثیر این شیپوشیدن، خودرهبری و مسائل شغلی و حرفه تحت

راهه نشان نامة رشد اجتماعی وایلند مقایسه شده است و آزمون تحلیل واریانس یککلی پرسش نمرة

معناداری بهتر از  صورتی عمومی بههانآموزان دبستاداده است که نمرة رشد اجتماعی در دانش

 است. زان ابتدایی مدارس استثنائی آمودانش

، اندتأثیر آموزش فراگیر قرار گرفتههایی که تحتمقیاسخردهرشد عاطفی نیز مشخص شد  ینةدرزم

اساس مقدار ضریب اتا( شامل فروپاشی شخصیت، اند )برتأثیر قرار گرفتهترتیب مقداری که تحتبه

دهد این و نشان می اری اجتماعی، بازگشت عاطفی و نبود ثبات عاطفی هستندفقدان استقالل، ناسازگ
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صورت معناداری نسبت به ، بهکنندفرادی که در مدارس عادی تحصیل میمشکالت عاطفی در ا

مقایسه  نامة رشد عاطفیکلی پرسش ، نمرةپایاندایی مدارس استثنائی کمتر است. درآموزان ابتدانش

آموزان نس یک راهه نشان داده است که نمرة رشد عاطفی در دانشاست و آزمون تحلیل واریا شده

 است. زان ابتدایی مدارس استثنائی آموبهتر از دانشمعناداری  صورتهای عمومی بهدبستان
 

 گیریبحث و نتیجه
توان را مدنظر قرار آموزان کمکه فراگیرسازی در دانشزمانی ،یدرس ةبرنام هایوزهح ةهم همانند

. شوندمیها مواجه ها و فرصتاز چالش یدیاز انواع جد یاریبا بسبدنی های تربیتدهیم، برنامهمی

توان ر افراد کمد مهم، دو دسته فعالیت بدنی های ورزشیبدنی و ورزش در سالنهای تربیتبرنامه

ها و تیپرورش و استخدام/ صالحووزارت آموزشبراساس . (27) ها توجه شودهستند که باید به آن

که  کندمی دییتأ یمل یدرس ةدر انگلستان و ولز، برنام یگذاراستیر سطح س( د28) 1یدرس ةبرنام

 بدنیبرنامة تربیتجمله از یجامع و متعادل یدرس ةرنامب کی یدارا با هر توانایی آموزانتمام دانش

از  یعیوس فیطکه  کندخصوص بیان می( نیز دراین29) 2یبدنتیورزش و ترب یانجمن مل. هستند

و باید معلمان  شوندبدنی صادر میتربیتدر  ریفراگ یهاتیاز فعال تیحما یرابها دستورالعمل

 .های درس ورزش بگنجانندرا در کالس توانآموزان کمبعیت کنند و دانشتبدنی از این قوانین تربیت

. استقاطع تحصیلی در نظام تربیتی موردتوجه که در تمام م مواردی استجمله بدنی ازتربیت

و شاگردان در  یابندتوسعه فعالیت بدنی افراد ه ک شوندباعث می در آننهفته های جسمانی فعالیت

 هایی را در خود ایجاد کنندو قابلیت شوندزندگی بعدی  ةا وضع جسمانی مناسبی وارد مرحلآینده ب

 قدرت -1 ند از:اها عبارتها و قابلیتاین توانایی .شوندکه در اجرای کارهای روزمره استفاده می

 -7 ؛هماهنگی -6 ؛تعادل -5 ؛سرعت -4 ؛بدن عمومی استقامت -3؛ عضالنی استقامت -2 ؛عضالنی

 یعنی ها؛قابلیت این وجودکه طبیعی و غیره  شکل در بدن حالت حفظ -9 ؛العملعکس -8 ؛چابکی

 در ورزش که دهدمی خصوص نشانشده دراینانجام هاینتایج پژوهش. فرد ینجسما سالمت

، از بنابراین ؛دارد مهمی نقش د،کنمی ایجاد بدن در که تغییری به توجه با هابیماری از پیشگیری

شود و  مثبت نگریسته دید با ورزش به مدرسه در که است ضروری این حوزه دیدگاه پژوهشگران

است که  کردهاین نتایج مشخص  ؛ زیرا،فراهم آیدبدنی توسعة تربیت برایمقدمات و امکانات الزم 

 مسائل دیگرتندرستی و شادکامی شوق انسان را به  و آوردتندرستی می ذهنی توانافراد کم ورزش در

 .(30) داننانگیزبر می

                                                           

1. Department for Education and Employment/Qualifications & Curriculum Authority 

2. National Association for Sport and Physical Education 
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 و تابیزبا شکل از ننساا یهاحرکت توسعة چگونگیرا  ننساا در حرکتی شد( ر31) یساکسا و پاین

هایی که با نام فعالیت محتوا یا همة .ننددامی آن فتةپیشر و ارادی شکل به نسیدر تا ییابتدا

های جسمانی استوار هستند و از ورزش جدا نیستند و فعالیت ، بردنشوبدنی آموزش داده میتربیت

توان به اهداف های ورزشی میطریق انواع رشتهتوان بیان کرد که در بسیاری مواقع ازحتی می

را درجهت توسعة های مختلف حرکتی موقعیت بدنی(. درس تربیت32بدنی دست یافت )تربیت

 (.33آورد )های حرکتی فراهم میها و تواناییبیشتر این قابلیتهرچه

دی و در مدارس کودکان استثنائی نشان داد که تحصیل در سیستم آموزشی عا نتایج این پژوهش

ذهنی داشته  توانکم اجتماعی و عاطفی در کودکانهای حرکتی، ثیر معناداری بر نمرات رشد مهارتتأ

و نتایج  رای اهمیت استتوان ذهنی در مدارس عادی بسیار دان کماین تغییرات در گروه کودکااست. 

های تواند در بهبود جنبهودکان در مدارس عادی تا چه حد مینشان داد که حضور این ک این پژوهش

کودکانی که مشکل روحی، روانی ،  طورکلی،بهی یا ئکودکان استثناثر باشد. ها مؤمختلف رشد آن

 و غیره، ورزش مهارتی، درسی، و کالسی مباحث در معموالً دارند، غیره ی وحرکتی، ادراکی، ارتباط

 کامالً نیز آن دلیل .(باشند داشته مهارت هازمینه این از یکی در اگر حتی) کنندنمی مطرح را خود

ن تمام شود و ازطرف خودشا ضرر به بیشتر وجودشان اظهار که ترسندمی هاآن است؛ زیرا، روشن

ها خود را مطرح ترتیب آنبدین ؛شوند همربیان و معلمان مسخر سویازسفانه گاهی أهمساالن و مت

س و ناامیدی أشود و یضعفشان افزوده می طو به نقا رودمیین بکم ازقوتشان کم طو نقا کنندمین

ی بدنمعلمان و مربیان تربیتة در چنین شرایطی وظیف .گیردمیها در آننفس را هبجای اعتماد

 با توان ذهنی عموماًهای افراد کمهای حرکتی و مهارت(. توانایی34)شود پیش سنگین میازبیش

افراد طبیعی بسیار اثربخش است. ها با آن های اولیه برای جبران فاصلةتأخیر همراه است؛ اما مداخله

توان ذهنی بر اثر عواملی همچون کمبود تجارب حرکتی، های حرکتی در افراد کمتتأخیر در رشد مهار

د که شوتالالت شنوایی و بینایی بیشتر میمشکالت جسمی، چاقی و مشکالت دیگری همچون اخ

 .ترین اقدامات ممکن استبدنی یکی از مهمهای فعالیترای رفع این مشکالت طراحی برنامهب

محیط محل تحصیل و زندگی یکی از عوامل بسیار مهم در بهبود رشد اجتماعی این کودکان است. 

دهد که آنان در توان ذهنی خفیف تشخیص داده شدند، نشان میکم هدر مدرسکودکانی که  ةمطالع

 .(35) دست آوردند و حداقل تطابق الزم را با آن شغل داشته باشندی بهلاند شغبزرگسالی توانسته

 دنرـکآوردهرـب برای هاناییاتو کثراحد از دهتفاـسا یهنذ انوتمک ناکدکو شیزموآ افهدا از یکی

 هاییروش بر مبتنی هنیذ انوتمک ادرـفا زشوـمآ اساس،است؛ براین جتماعیا و یـشخص یاـهزنیا

ن ـیا ایرـب آن مـفهو  شودداده  عینیت عیانتزا و هنیذ مفاهیم هـب اهآن از دهتفاـسا اـب که ستا

 دیاع ادفرا به نسبت هنیذ انتوکم ادفرا هـک تـسا اکیـح هایافته. دشو ترنساآ انگیرافر از ستهد
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 تفعالی ن،زما و اددعا ن،ابز دـشر دی،اقتصا تـفعالی، مستقل درعملک یعنی اقینطبا رافتر یاهزهوح در

، خانگی تفعالیدی، فر ةکنندلمخت رفتای، رذیرـپلیتوئمس ،انیفرمدخو ،غلیشیشـغلی پـش

 به ماا ؛نددار یرـایینتـپ دعملکر دنبودعتمااقابل دن وکرییانوهم ،اعیجتما رافتر ن،دشاعیجتما

 صوـخصهـب. (36داد ) یشافزا را ادفرا ستهد ینا ناییاتو انزـمی انوـیتم مختلف یهازشموآ کمک

 هاپژوهش و هستند اجرالحادر یعیـسو یهامهبرنا جتماعیا ریگازسا و جتماعیا یهارتمهازمینة در

 تحصیل. افزایش داد را هنیذ ننااتوکم جتماعیا انتو انتومی زشموآ کـکم هـب هـک نداداده ننشا

 و جتماعیا ریگازاـس از قبل دیقتصاا کفاییدخو برای ایحرفه و شغلی یهارتمها و ربتجا

(. 37د )بو هداخو ارشود ربسیا رکا محیط در قشو ومؤثر  ،مفید بطروا و عاطفی سالمت از رداریبرخو

شود. نیاز به پیوستن های جسمانی ایجاد مییک محیط اجتماعی سرشار از فعالیترشد حرکتی در 

ر شده است. دلیل دیگر افزایش های جسمانی ذکاز دالیل اصلی مشارکت در فعالیت به گروه یکی

عنوان های جسمانی بهفعالیت های حرکتی است.توانمندی نفس ونفس ازطریق افزایش اعتمادبهعزت

ها، بازی ند. سرگرمیگیری نگرش و رشد اخالقی دارکننده تأثیر بسزایی در شکلیک عامل اجتماعی

کنند. گیری هویت گروهی فراهم میی پیوستن و ارتباط با گروه و شکلبرارا هایی و ورزش فرصت

پردازند. افزایش ط دوستی خود میهای گروهی به تثبیت روابکودکان و نوجوانان ازطریق بازی

بدنی به فعالیت  رشد اخالقی مواردی هستند که پژوهشگران ها،گیری و انتقال ارزشنفس، شکلعزت

(؛ بنابراین، براساس این شواهد، حضور افراد 38) دنکنشدن تأکید میو اثر آن در فرایند اجتماعی

دلیل روابط اجتماعی ، بهیا و عادی که در مدارس معمولی وجود داردذهنی در محیطی پو توانکم

باعث رشد  ها در مدارس عادی توانسته استهتر و پویایی بیشتر این نوع محیطباالتر و با کیفیت ب

رس استثنائی همراه با عامل های منزوی مداآموزان باشد. محیطاجتماعی بهتر این دانش

ی، دوری از اجتماع و گیرل برای گوشهخود اولین دلی ،توان ذهنیکم آموزانخوردن در دانشبرچسب

توان برای ند؛ بنابراین، براساس نتایج این پژوهش میشومطلوب محسوب می فقدان رشد اجتماعی

های عادی تشویق توان ذهنی را به حضور در محیطآموزان کمتوسعة روابط و رشد اجتماعی، دانش

 . کرد

ری صورت معنادابا داشتن سابقة حضور در مدارس عادی، بهافراد  مشخص کرد که نتایج این پژوهش

که تحصیل در این نوع کند در متغیر رشد عاطفی نمرة رشد بهتری دارند. این نتیجه مشخص می

های و در سال بالیدگی عاطفی بهتری را کسب کنندتا تواند به افراد کمک کند حد میمدارس تاچه

ق و احساسات خویش عالی در جامعه حضور یابند، ابراز احساس کنند و به شکل بهتریبتوانند آینده 

 . را کنترل کنند
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اعضای گروه نمونة این پژوهش در رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی  ثیرات مثبتی که دردرخصوص تأ

 ،پژوهشگرانعقیدة  به. توان ارائه کرد، تفاسیر مختلفی را میحضور در مدارس عادی ایجاد شد نتیجة

 ساختاری تغییرات باعث هاکودک در اولیه هایمداخله که شده است مشخص خوبیبه موضوع این

 شود استفاده ژنتیکی اختالالت با هایکودک درخصوص تواندمی موضوع این و دنشومی مغز در زیادی

 آموزشی محیط در و داون سندرم هایکودک روی انگلستان در پژوهش طولی کی در ،همچنین(. 4)

( 5)همکاران  و بوکلی. است شده داده نشان خوبیبه افراد این فنوتایپ نیمرخ پذیریتعدیل ،فراگیر

 ثیراتتأ فراگیر آموزشی محیط در توان ذهنیکم هایکودک برای تمرینات اجرای که کنندمی گزارش

 افراد این روی گذشته شدةانجام هایپژوهش. گذاردمی برجای افراد این فنوتایپ نیمرخ بر مهمی

 اجرای همچون هامهارت برخی بهبود باعث توانکم افراد برای مجزا آموزشی محیط که دهندمی نشان

 که (17) دارند اجتماعی سازگاری هایتوانایی خصوصدر هایینقص اما ؛شودمی روزانه هایمهارت

 ؛(5) نشد مشاهده ،بودند تحصیلبهمشغول فراگیر آموزشی هایمحیط در که افرادی در صنقائ این

 بهبود باعث هامحیط این که داد قرار مدنظر آموزشی هایمحیط این وردمدر را نکته این باید بنابراین،

 از باید البته ؛دندار نیاز زمان به و نیستند ناگهانی و کبارهی تغییرات این اما شوند؛می هامهارت برخی

  (.17)کرد  مشاهده آینده زندگی دررا  هاییپیشرفت تا کرد را شروع تعامالت این کودکیلیة او راندو

دهد اجرا است. این نتایج نشان میکشور ما در حد بسیار مقدماتی درحال آموزش فراگیر و تلفیقی در

. باشند داشته آموزشی شیوة نوع این توسعة و آموزشی هایشیوه به بیشتری توجه باید مربیانکه 

 مختلف هایتوانیکم مبتال به افراد آموزش برای معلمان کردنآماده بر بیشتری کیدتأ نیز متخصصان

 محدود بسیار تطبیقی بدنیتربیت درخصوص ما اطالعات ،حاضردرحال. کنند زندگی هایجنبه همة در

 جهان سطح در تطبیقی بدنیتربیت زمینةدر بیشتر هایانجام پژوهش به ایگسترده نیاز و است

 این جملةاز کرد که مطالعه خصوصدراین باید که هستند زیادی بسیار مشکالت. شودمی احساس

 . معلمان(14) توان هستندکم افراد به آموزش برای بدنیتربیت مربیان هایمسئولیت و نقش مشکالت

به  و کنند آماده کار این برای بیشتر را خود توان ذهنیکم افراد با کار به شروع از قبل دارند تمایل

 این هایمهارت ارزیابی و گیریاندازه توان،کم افراد آموزش عملی تجربة افزایش زمینةدر هاییآموزش

. نیاز دارند افراد این برای هافعالیت تعدیل و واقعی زندگی شرایط برای آموزاندانش کردنآماده افراد،

 افراد ادگیریی هایمهارت آموزش. دارندنیاز  مشاوره زمینةدر هاییمهارت افزایش به معلمان این

 جلب و کردنهمکاری چگونگی ها،آن با کردنصحبت چگونگی ها،آن با ارتباط چگونگی مختلف،

 (.14) هستند غیره و کارها در هاآن مشارکت

 یکسریورزشی با ایجاد  نمربیاسطح دنیا در  ،خیرا یهالسا درکه  اندشده نشان دادههای انجامبررسی

 گاهیآ و (39) را در افراد با کم توانی تغییر داده اند رـگیافر یـشزموی آاـهمحیط به شنگر ،آورینو
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 (. 40) ستا یشیافتهازـفا گیرافر یهامحیط در هاتمرین ثربخشیا صخصودر نیز نمعلما و نمربیا

 تـسده ارـک دیجاا ادفرا ینا شیزموآ یهابرنامه در را هاییآورینو جدید شیزموآ هیدگاد ،همچنین

 زهنو ،ذهنی انجام شده است انتوکم ادفرا رةبادر هاپژوهش در که هاییپیشرفت متما با ماا (؛41)

 انیرا رکشو در ویژهبه و ادفرا ینا ندگیز در هاآن عملی دبررکا و پژوهشی نتایج بین گیربز فشکا

 در نتایج ینا عملی رعتباا اد،فرا ینا رةبادر اوانرـف هایپژوهش دجووبا ،همچنین. دارد دجوو

 انمیز سیربر ع،وـموض نـیا هـب هـتوج اـب ،ینابنابر ؛ستا هنشد شنرو خوبیبه زهنو قعیوا یهامحیط

، عاطفی و حرکتی یهارتمها شدر ویژهبه و یشدر مختلف یهاجنبه در شیزموآ نظام ینا ثربخشیا

و هدف اصلی این پژوهش  ادفرا ینا ایبر پژوهشی یهالویتاو مترینـمه از ،ادرـفا نـیا اجتماعی

توان ذهنی در مدارس آموزان کمبا توجه به نتایج این پژوهش باید اذعان کرد که با حضور دانش .ستا

 سعة. توها ایجاد کردی، اجتماعی و عاطفی در آنهای حرکترا در جنبهتوان رشد بیشتری عادی می

فرهنگ و باورهای عمومی افراد ازجمله متولیان این حوزه که معلمان  آموزش فراگیر در کشور به تغییر

های متخصصان و بر است و باید با تالش، نیاز دارد. این فرایند زمانن مدارس هستندو مسئوال

در جامعه در مدارس عادی و  توان ذهنی راآموزان کمتدریج موانع حضور دانشفرهیختگان این حوزه به

توان انجام داد. نکتة بسیار را برای رفع محرومیت در افراد کمتری اقدامات جدی برداشت و هر روز

، نبود فراگیرسازی کامل در سطح جامعة ما است. برخی از خصوص وجود داردمهمی که دراین

مفهوم آموزش فراگیر بسیار اما  ؛تحصیل هستندبهتوان ذهنی در مدارس عادی مشغولآموزان کمدانش

توان بیان کرد که تأثیرات ایجادشده در این کودکان نتیجة حضور تر است و فقط میو جامعتر گسترده

 نظر گرفت. ان این مدارس را مدارس فراگیر درتودرکنار افراد عادی بوده است و نمی
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Abstract  
The purpose of this study was to evaluate the effect of inclusive educationl system 

on motor, social and emotional development of elementary students with intellectual 

disability in ordinary schools and exceptional schools. In this research, the sample 

consisted of 80 children with intellectual disability with an average age of 10.752 ± 

1.607 years old and between the ages of 8-14 years old. These students were 

educated in ordinary or exceptional schools. In order to measure the motor 

development, we used Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, to measure 

the social development we used Vineland social maturity scale and for measure 

emotional maturity, we used Emotional maturity Scale (EMS) Singh and 

Bhargava, 1991. The results of this study showed that motor, social and emotional 

development in mentally disabled students of ordinary elementary schools was 

significantly better than those of students in extraordinary schools (P <0.05). Further 

analysis of these results showed that gross motor development was much more 

affected than the fine motor development. In this variable some sub test that get 

more influence from this educational environment was bilateral coordination, 

balance, upper limb coordination, strength, speed, and Agility and agility of the 

upper extremity respectively. In social development, the subscales of General self-

help ability, Socialization skills, Self-help eating, Communication skills and 

Locomotion skills were the most influential, respectively. In emotional 

development, the disintegration of personality, lack of independence, social 

incompatibility, emotional return and emotional instability of the greatest change 

had. These results showed well that if students with intellectual disability are 

educated in ordinary schools, they will experience better aspects of development and 

benefit from these environments. 
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