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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of playground activities on 

behavioral incompatibilities of male students with intellectual disabilities in Ahvaz, Iran. 

Totally, 30 7-11-year-old students with rational age of 5-7 years old participated in the 

current study. The participants’ IQ scores were 50-70, classified as educable children. 

Participants were accessibility selected from two dedicated special needs schools with or 

without a playground. Lambert's Adaptive Behavioral Scale was used for data collection 

in pre- and post-tests. The experimental group received playground activities for 8 weeks 

in one school, and the control group spent their leisure time in the normal yard without 

any playground activities in another school. Data were analyzed through covariance test 

using SPSS 22. The results showed that playground activities had a significant effect on 

the behavioral incompatibilities of students with intellectual disabilities. As a result, 

enriching the schoolyard through purposeful markings and designs as well as encouraging 

students to do physical activities in their leisure time at school can have a significant 

impact on the behavioral patterns of intellectual disability children. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
One of the problems that human society has struggled with in all ages is the 

existence of diseases and disorders. With the spread of science, human beings are 

increasingly looking for ways to deal with these problems and diseases. Disorders 

caused by mental retardation are among the problems that have been considered 

in recent years (1). The American Association of Mental Retardation (AAMR) 

states that mental retardation means incompetence or inability to perform mental 

functions, adaptive behaviors and practical, social and intellectual skills as well 

as this disability exists before the age of 18 years (2).  

Considering the beneficial effects of physical activity on improving the behavioral 

problems of mentally retarded children and the high potential of the dynamic yard 

plan to increase the physical activity of these children, the aim of this study was 

to investigate the effect of dynamic yard activities on behavioral incompatibilities 

of educable mentally retarded students in Ahvaz. It is expected that the results of 

this study can guide an appropriate rehabilitation program to develop, improve 

and moderate maladaptive behaviors in these children. 
 

Method 
In this applied quasi-experimental study, 30 first-grade mentally retarded boys 

ranged in chronological age from 7 to 11 years and mental age from 5 to 7 years 

were selected as available samples in two exceptional education centers in districts 

1 and 2 of Ahvaz city. The participants were studying in the academic year of 

2017-2018. These children had an intelligence quotient (IQ) of 50-70 and were 

classified as educable children. This classification was done through the Wechsler 

intelligence scale and Goodenough-Harris Draw-a-Person test, and the results 

were available in their academic records. 

Data were collected using the Lambert Adaptive Behavior Scale by which 

participants were pre-tested and post-tested. The students of one school, as an 

experimental group, enjoyed the dynamic yard for 8 weeks, and the students of 

the other school, as a control group, spent their hours of fun and sports in the 

normal yard without equipment and tools. The data were analyzed using the 

covariance test in SPSS 22.  
 

Results 
Shapiro-Wilk test was used to determine the normality of data distribution. The 

results of this test showed that the distribution of all measured data in the 

dependent variable was normal. Therefore, in terms of data distribution, the 

conditions for performing parametric tests were established. Moreover, the results 

of the Levin test for equality of the variance of error of dependent variables in 

experimental and control groups were homogeneous. The results of the analysis 
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of covariance indicated that the value of F for the variables was statistically 

significant (P≥0.05) and after removing the effect of the pre-test, there was a 

significant difference between the mean scores of the two groups in the post-test 

of the variables. Therefore, dynamic yard activities had a significant effect on the 

behavioral incompatibilities of educable mentally retarded students in Ahvaz. 
 

Discussion and Conclusion 
The findings of the present study suggested that dynamic yard activities had a 

significant effect on the behavioral incompatibilities of educable mentally 

retarded students in Ahvaz. Regarding the effectiveness of dynamic yard 

activities, it can be said that these activities can improve their lifestyles and 

adaptive behaviors. Physiological changes in the body following physical activity 

such as regulating blood flow and cardiovascular system help to relax the nerves 

and ease the students, all of which can be effective in reducing behavioral 

disorders in children with mental retardation. These activities decrease the 

behavioral problems of these children by helping them mentally and physically. 

Physical activity is associated with better control of emotions, reduces muscle 

tension, anxiety and depression, improves the sleep cycle, as a result, can play a 

significant role in mental health and is used as an effective treatment in the field 

of disorders and psychological problems (3). Besides, based on the results of the 

current study, it can be said that when games are matched with the characteristics 

and abilities of children, especially children with educable mental disabilities, 

they will be able to use their abilities that are appropriate to the type of play. In 

this way, if children have latent skills, they show them, and if they do not have 

skills, they create and develop this skill. On the other hand, studies have 

demonstrated that deep and diaphragmatic breathing in physical exercises controls 

stress and thereby reduces sympathetic nerve activity, which is effective in 

improving many symptoms related to health and adaptive behavior (4, 5). Sport-

like free activities affect the behavioral reinforcement and growth of the child via 

communication, role modeling, increasing self-esteem, reinforcing feedback, 

communication and social skills, preparing and motivating, emotional growth and 

increasing adaptability. Hence, according to the results of the present study, it can 

be generally stated that the enrichment of the schoolyard through purposeful 

marking and design, using simple tools and encouraging students to do physical 

activities in their leisure time in school can have significant effects on the 

behavioral patterns of mentally retarded children. Thus, it is suggested that this 

plan should be implemented in all schools in the country. 
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 پژوهشیمقالة 

 11  تا  7 رفتاری دانش آموزان  هایناسازگاریحیاط پویا بر   هایفعالیت تأثیر

 1ذهنی  توان کم ۀسال
 

 3ی عبداله قاسم ،2ای کی مینع حهیمل، 1ندا مکوندی

 

 ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران کارشناس .  1

 مسئول(   )نویسندۀ  ایران  تهران،  علوم ورزشی،  پژوهشگاه حرکتی،گروه رفتار   استادیار.  2

 واحد علوم تحقیقات تهران   علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی  بدنی، دانشکدۀ استادیار گروه تربیت .  3
 

 09/12/1397تاريخ پذيرش:                      09/05/1397تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

  یذهن  توانکم  آموزاندانش   یرفتار  های ناسازگاری  بر  ايپو   اطیح  هایفعالیت  تأثیر  یبررس  با هدف  حاضر  پژوهش

پنج  ی عقل سن  و  سال 11 تاهفت  یمي تقو  سن  ةدامن در که  اهواز  شهر یذهن  توانکم پسران . انجام شد ريپذآموزش

  و  70  تا  50  یهوش   ۀبهر  یدارا  کنندگانشرکت  .دادند  لیتشکرا    حاضر  ةمطالع  یآمار  ةجامع  بودند،  سالتا هفت  

 از )  يیاستثنا  یآموزش  مرکز  دو  از  نفر  30  تعداد  جامعه  نيا  از  .بودند  شده  بندیطبقه  ريپذآموزش  کودکان  عنوانبه

  آوری جمع  ابزار.  شدند  مطالعه  وارد  و  شدند  انتخاب  دسترس  در  صورتکننده بهشرکت  عنوانبه(  نفر  15  مرکز  هر

.  اجرا شد  زمونآپس و  آزمونش یپبا اين ابزار  کنندگانبرای شرکت که بود )( لمبرت ةسازگاران رفتار اسیمقها داده

به  کي  آموزاندانش   موزانآدانش  و  ندشد  مندبهره  ايپو   اط یح  از  هفتههشت    مدتبه  یتجرب  گروه  عنوان مدرسه 

 یسپر  را  خود  ورزش  و  حيتفر  ساعات  ل، يوسا  و  زاتیتجه  بدون  و  یعاد  اطیح  در   کنترل  گروه  عنوانبه   گريد  مدرسة

 که  داد  نشان  جينتا.  شد  انجام  22  ةنسخ  اس.پی.اس.اس.  افزارنرم  در  انسيکوار  آزمون  با  هاداده   لی تحل.  کردند

  نتیجه شت؛ دردا  دارامعن  اثر  ريپذآموزش  یذهن  توانکم  آموزاندانش  یرفتار  های ناسازگاری  بر  ايپو   اطیح  هایفعالیت

غنی می که  کرد  عنوان  اتوان  مدرسه  حیاط  عالمتسازی  طريق  طراحیز  و  سوق  هدفمندهای  گذاری  دادن و 

ی مثبت بر الگوهای رفتاری ثیرتأتواند  فراغت در مدرسه میهای بدنی در اوقاتفعالیت  دادنآموزان به انجامدانش

 توان ذهنی داشته باشد. کودکان کم
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 مقدمه 
ها  بیماری   وجود   ، کرده است   وپنجه نرم در همۀ اعصار با آن دست بشری    جامعۀ که    ی یکی از مشکالت 

مشکالت  با این    هایی برای مقابله دنبال یافتن راه روز به با گسترش علم، بشر روزبه .  ست ها و نارسایی 

  است، اختالالت به آن توجه شده    اخیر   سالیان   طی   که   جمله مشکالتی   ها بوده است. از و بیماری 

 (. 1)   است   1ذهنی   ی توان کم   از   ناشی 

 توانیکم که کندمی این نارسایی بیان از خود تعریف  دهمین در 2ذهنی  توانیکم آمریکایی انجمن

 اجتماعی عملی، هایمهارت و سازشی رفتارهای ذهنی،   عملکرد در ناتوانی یا نداشتنصالحیت ذهنی،

توانی ذهنی ناظر بر عملکرد عمومی  م ک   (. 2)   دارد وجود سالگی   18 از قبل ناتوانی این و  است فکری و

زمان با نواقصی در رفتار  طور هم و به   داری کمتر از حد متوسط است طور معنا که به است  هوش  

همچنین مشخصۀ افراد با    (. 1) همراه است    ، شود تکامل ظاهر می دوران رشد و  در  که  سازگارانه  

ذهنی کم  فر محدودیت   ، توانی  رفتار های  و  کارکردهای هوشی  در  در  اوان  که  است  انطباقی  های 

 (. 3) کند  می اجتماعی و عصبی بروز    های ادراکی، مهارت 

از هر جمعیت دانسته  5/2توانی ذهنی را حدود  شیوع کم  شناسی آمریکا میزانانجمن روان   درصد 

 هوشی ضریب دارای جهان  جمعیت درصد ازسه   اند حدودبرخی منابع نیز اذعان داشته   (.4)  است
 دارند  قرار پذیرآموزش  یا خفیف  ذهنی  توانیکم دامنۀ در هاآن  از درصد 90 تا 80 و است  68 از کمتر

(5.) 

کمکودکای  طورکلهب ی رییادگ  ،ایحافظه  هایمهارت  ، یزبان  هایمهارت  ،یرییادگ  دری  ذهنتوان  ن 

 توانکم  کودکان  (.6) هستند  خود  همساالن  گروه  از  ترعقب  ،مسئله  حل  هایمهارت  وی  اجتماع   نیقوان

  نشان  مطالعات.  هستند  دچار  زی نی  عاطف  وی  رفتار  مشکالت  به  ، یشناخت  مشکالت  برعالوهی  ذهن

  است  درصد  17  تا  13ی  ذهن  ناتوان  کودکان  ن یب  دری  اجتماع -سازگارانه    اختالالت  وعیش  که  دهدمی

 سازگارانه  رفتار  .استی  ذهن  توانیکم  صیتشخ  و  فیتعر  ازی  ضرور  و  مهم  بخش  گارانهساز  رفتار  (.7)

  ی اجتماع ی  هایستگیشا  وی  شخصی  هادرخواست   روزانه،ی  هاتیفعال ی  اجرایی  توانا  از  است  عبارت

(8.) 

کم با  افزونتوانکودکان  ذهنی  شناختیی  مشکالت  مشک  بر  جمله به  از  عاطفی  و  رفتاری  الت 

رفتارهایی هستند که با نظر پدر و  ه نایافترهای سازشند. رفتاهست نایافتگی اجتماعی نیز دچار سازش

رفتار   ندارند.  اطرافیان و جامعه سازگاری  را در  مادر، مربیان،  ناسازگار احساس بسیار بدی  فرزندان 

می  اطرافیان بهایجاد  واکنشطوری کند؛  با  ناکه  میهای  مواجه  دیگران  سوی  از  در  شخوشایند  وند. 

 
1. Mental Retardation 

2. American Association of Mental Retardation 
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قادر نیست خود گیرد که  میقرار  شود که فرد در وضعیتی  می  سازگار گفتهشناسی به رفتاری ناروان 

بهرا   خانوادگی  یا  اجتماعی  بهای  ونهگبا محیط  و  سازگار کند  یا  این مناسب هماهنگ  طور معمول 

های  این اختالل به نارسایی عملکرد در زمینه   (.9گذارد )یثیر مبر رفتار و حاالت عاطفی او تأ ناسازگاری  

افت تحصیلی یا رفتارهای    شود که سرانجامهای تحصیلی و خانوادگی منجر میزمینه  مختلف از جمله

حدی است توان ذهنی بهایافتگی در کودکان و نوجوانان کمن(. سازش10شود )می جببزهکارانه را مو

 (.  9دهد )می ها را در مدرسه و خانه تشکیلکه بیشترین مشکالت آن 

ذهنی ایجـاد رفتـار سـازگارانه اسـت. ایـن    توانکمپرورش کودکان  وآموزش  ۀ دهای عمیکی از هدف

 است  بلکه عبـارت   ؛ ی محض در برابـر اعمال قدرت نیستبرداریا فرمان  یافتنمطابقتسازگاری شامل  

افـزایش در  از  فرد  موقعیتسازش  توانـایی  با  دیگران  هـاییافتن  رهبری  و  نظـارت  ایـن بـدون   .

ها  زان اضطراب با موقعیتکند با کمتـرین مید کمک میشود که به فرسـازگاری شـامل رفتـاری می

ذهنی مانند کودکان  توان  کمدهد. کودکـان  فزایش میسازش پیدا کند و رفتاری اسـت که رشد فرد را ا

؛ ستکودکان قوی ا  ۀبه امنیـت یـا احسـاس تعلق در همتمایل  .  بسیاری دارنددیگر نیازهـای اساسی 

ها با شکست زیـرا احسـاس امنیـت و تعلق آن  ؛است  بیشترذهنی    یتوانبا کماحتماالً در کودکـان  البته  

اجتماعی گروه  استدر  شده  سـرکوب  سازشهنگامی  و   شـان  از  کودکی  برنامهیکه  بـا  که  افتن  ای 

کرده طرح  او  برای  اس  است   اجتماع  نمیناتوان  جزت،  را  خود  جـداییئتواند  ای  آنناپـذیر  روه گ  ز 

 (. 11) اجتماعی بداند

ی برا   را  نهیزم  و  کنندمی  فایا  کودکانی  رییادگ  دری  مهم  اریبس  نقش  یحرکت  هایمهارتاز طرفی  

  هرگونه.  (12)  کنند می  فراهم ی  اجتماع  و ی  لیتحص  های مهارت  لیقب  از  مهم   های یادگیری  ر یسا  رشد

ی  فرد  هایمهارت  کسب  وی  رییادگ  در  مشکل  و  ضعف  بروز  سببی  حرکت  هایمهارت  ندیافر  در  اختالل

ی  حرکت  هایمهارتی  اجرا  در  اغلبی  حرکت-یحس  هایناهنجاریی  دارا  کودکان  .(13) شودمی  کودک

ی  حرکت  هایمهارت  مانند  یحرکت  هایمهارت  گرید   و  یابیجهت  وی  بدن  ، یزمان  ،یی فضا  درک  درشت،

 و ذهنی رشد ای برایتواند مقدمهمی حرکتی یهامهارت کسباز سویی    .(14) دارند  مشکل  فیظر

فعالیت    در  را  تیموفق  طعم   کودکان  که  گونههمان.  باشد اجتماعی ی هات یفعال در فرد ییتوانا  شیافزا

 رو ازاین  ؛ (6) کندمی  شرفتیپ   هاآن  دری  عاطف   رشد   زین  و  شیخو  ازی  ابیارز  غالباً   ،چشندمی  بدنی 

 ن یتمر  منظوربه  فرصت  دادن  و  حرکتیی  هاتیفعال  دادنانجام  در  ذهنی  توانکم  کودکانکردن  شرکت

 (. 15) استی ضروربرای این کودکان   حرکتیی هاتیفعال و  هامهارت نیا

 به  که  دیگری  افراد  با   تواند ینم  ،باشد نداشته    یاجتماع   رشد  فرد  کهی  زمان   تا   دهد یم  نشان  مطالعات

ی  حرکت  رفتار  ۀنیزم  در  هاپژوهش(.  6) باشد  داشتهی  ثرؤم  و  نهیبه  روابط  هستند،   ارتباط   در  او   بای  نحو

و    بایازیت  .د ندار  افراد  شدنیاجتماع   دری  مهم  نقشی  جسم  هایفعالیت  و  ورزش  که اندداده  نشان  زین
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از اهمیت فعالیت (  20پور )ملک  ( و19)  4گیر(، مک18)  3(، رنی 17)  2الیاس و برگ ،  (16)  1ازتورک 

بهبود   در  کردهبدنی  حمایت  سازگارانه  )اند.  رفتار  پیرخائفی  و  آموزش   دریافتند(  21تاجدینی 

بازی مهارت طریق  از  ارتباطی  و  اجتماعی  و های  اوتیستیک  رفتارهای  کاهش  موجب  ریتمیک  های 

( در  22)  و همکاران  5پرتی   .(21) شودها میهای اجتماعی و ارتباطی در آزمودنیبهبود و رشد مهارت

هبود رفتار کودکان با  مناسب در ب  ی تواند روشدرمانی میبازیکه  به این نتیجه رسیدند    خود  مطالعۀ

کنندگان  مشکالت رفتاری شرکتنیز    (23)  6کاریل و سیمنو  ن باشد. در مطالعۀوم داسندراختالل  

در پژوهشی  (  24)  پیری و همکاران  ،مقابل در  . یافتکاهش    درمانی یک دوره بازیداری بعد از  طور معناهب

توان آموزان کمد اجتماعی دانشبر رشهفته فعالیت بدنی ریتمیک   12که   به این نتیجه دست یافتند

 .اثر معنادار نداردپذیر ذهنی آموزش

توان لف در کودکان کمپیامد مداخالت تمرینی مختها  اغلب پژوهش  در  ،شودمشاهده میکه  طورهمان

  ها این فعالیت  یاثربخش  ،اندداشته   توجهبه آن    کمترپژوهشگران    که  ایجنبه و    استذهنی بررسی شده  

  .است  کردنیباز  به  ریپذآموزش   ی ذهن  توانکم  کودکان   ب یترغ   و  یحرکت  طیمح  سازیغنی  الب ق  در

اند که با تغییراتی  نشان داده(  27)و همکاران    9لیساو    (26)  و همکاران  8لی   (،25)و همکاران    7اریکا

توان گذاری مشخص میاز جمله تغییر در تجهیزات و ایجاد نشانه  در مدرسه  بازی کودکان  زمیندر  

ها و از مزایای این فعالیت  کالسی افزایش دادبین   استراحتمیزان فعالیت بدنی کودکان را در زمان  

  ای پو  اط یح  و  یباز  نیزم  یطراح  مداخالت  از  استفاده  با   کشور  در   پژوهشی  کهنیا  به  توجه  با .  بهره برد

 ی موضوع در کشور ما    مطالعه در این حیطه  رسدبه نظر می  ،است  شدهن  انجام  یذهن  توانکم  کودکان  بر

های جدید و مفیدی است که در  از جمله طرح   10در همین راستا طرح حیاط پویا   .است  دیجد  نسبتاً

آموزان است. ن افزایش میزان فعالیت بدنی دانشحال اجراست و هدف آ  مدارس کشور دربرخی از  

انواع روش با هدف آشنایی دانشحیاط پویا   با  های ورزشی سالم  های صحیح ورزشی و بازیآموزان 

ها  ویژگیسازی فضاهای تربیتی با  فراغت برای متناسباوقاتسازی  ینظور غنمها و بهمتناسب با سن آن

دانش نیازهای  اجرا میو  ایآموزان در مدارس  با شاداب  نشود.  و فضای مدارس،  طرح  سازی حیاط 
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برای مناسب  دانشفعالیت  دهی سازمان  زمینۀ  زنگهای  در  می  آموزان  فراهم  را  تا  تفریح  آورد 

ورزش   اثرهایحداقل زمان ممکن از فواید و های بدنی ساده در فعالیت دادنآموزان ضمن انجامدانش

ازی فضای حیاط مدارس از طریق سشود با متناسبشوند. در طرح حیاط پویا تالش می  و بازی بهرمند

فعالیت بدنی انگیزه و  دادن  انجامآموزان برای  خطر در دانشهزینه و بیوسایل کم  آمیزی، نصبرنگ

وضعیت موجود با استفاده  و  عالقه ایجاد شود. فضا و محیط اطراف حیاط مدارس با توجه به امکانات  

خطر، اجرای  وسایل سبک و بیهای ساده مانند ترسیم اشکال و جداول، نصب تجهیزات و  از روش 

موزان  آعالیت دانشف  شود و زمینۀسازی می، شادابی موجودهای بومی و محلی در حداقل فضابازی

حیاط    دریافتند  ( 28)  همکاران  اکبری سرسنگی و  آورد.راهم میفراغت فرا در ساعات تفریح و اوقات

معنا اثر  کودکان  بدنی  بر خودپندارۀ  داردپویا  )  دوگانی.  داری  و همکاران  دریافتند  (  29آغچغلو  نیز 

پ فعالیت حیاط  ازاین های  است؛  تأثیرگذار  دبستانی  کودکان  شادمانی  بر  میرو  ویا  نظر  رسد  به 

 . توان ذهنی نیز مؤثر باشدبه این طرح بتواند بر کودکان کم های مربوطفعالیت

ذهنی و ظرفیت    توانکمبا توجه به اثرات مفید فعالیت بدنی بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان    بنابراین

حیاط    هایفعالیت  تأثیرپژوهش حاضر    درطرح حیاط پویا برای افزایش فعالیت بدنی این کودکان،    زیاد

بررسی شده    پذیر شهرستان اهوازوزشذهنی آم  توانکمآموزان  رفتاری دانش  های ناسازگاریپویا بر  

 رشد،  منظوررا به    یمناسب  بخشیتوان  ۀبرنامبتواند    پژوهش  نیا  از  حاصل  ج ینتا  رودیم  انتظار  .است

 . فراهم کند  کودکان نیا در ناسازگارانه یرفتارها ل یتعد و بهبود
 

 پژوهش روش
بودن نتایج عملی از نوع تحقیقات کاربردی محسوب دلیل داراتجربی بود و بهمطالعۀ حاضر از نوع نیمه

پنج  ی  عقل  سن  و  سال  11  تاهفت  ی  میتقو  سن  ۀدامن   در  کهشهر اهواز  ی  ذهن  توانکم  کودکان.  شودمی

ی  لیتحص  سال  در  کنندگان. شرکتتشکیل دادند  را  حاضر  ۀمطالعی  آمار  ۀجامع،  بودند  سالتا هفت  

به  70  تا  50  یهوش  ۀبهردارای  این کودکان    بودند.    لیتحص  به  مشغول  97-1396 و  عنوان بودند 

آزمون   طریق مقیاس هوشی وکسلر و   بندی ازاین طبقه   . بندی شده بودندطبقهپذیر  کودکان آموزش

 .ها موجود بودتحصیلی آن و نتایج آن در پروندۀ  شد  انجامترسیم آدمک گودیناف 

آموزش  ادارۀ کل  آمار رسمی  اهواز وبراساس  استثنایی شهر   511این شهر،    احیۀندر چهار    پرورش 

تحصیل  ر کالس اول  دکودک    208در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند که از آن تعداد،    کودک

عنوان نمونه در دو مرکز آموزشی  آموزان پسر کالس اول بهنفر از دانش  30  ، . از این جامعهکردندمی

ارد مطالعه  و وشدند ب انتخا دسترسدر هاینمونه عنوان به شهر اهوازیک و دوی  تثنایی در نواحیاس

تن نقص یا ناتوانی جسمی، نداشتن سندرم نداش  به این پژوهش،  کنندگانشدند. مالک ورود شرکت
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صورت هدفمند انتخاب به  کنندگانشرکت بر این اساس    فعالی و نقص توجه بود؛داون، نداشتن بیش

از طریق مقیاس    ینفر  15، افراد در دو گروه  الزم  های محدودیتو اعمال    ها سازیهمسانشدند. پس از  

وسایل و تجهیزات ایمن   وسیلۀحیاط مدرسه در گروه حیاط پویا به. آزمون شدندپیشرفتار سازگارانه  

لی، زیکزاک، ماز، نردبان چابکی، پرش  ده و ترسیم فضاهای بازی همچون لیو نقاشی تصاویر انگیزانن

ارتفاع و...   آزادانه در  با نظارت پژوهشگر و مربی    ستندتوانمیو کودکان  شد    سازیغنیطول، پرش 

. بعد  داشتند  معمول قرارنیز در فضای  گروه کنترل  زش و بیکاری به فعالیت بپردازند.  رساعات تفریح، و

 .زمون اجرا شدآپس کنندگانشرکت برای از گذشت هشت هفته

 نینخست.  شداستفاده    (30)و همکاران    1لمبرت   سازگارانۀ  رفتار  اسیمق  سازگارانه از  رفتار  برای بررسی

  آموزان دانشی  رو  و کردند    هیتهرا      سازگارانه  رفتار  اسیمق  1974در سال    همکاران  و   لمبرت  بار

( این مقیاس  31)  الق ی ییشهن  بار  نینخست  رانیا  در.  ( 30)  کردندی  اب یهنجار  دبستان  نیسنیی  کایآمر

حیطه تشکیل   12ماده در    270این مقیاس از  .  کرد  یابیهنجاری  اهواز  آموزاندانشبر      و  کرد  ترجمه  را

مهارت رشد و سنجش  مسائل  به  اول  است: بخش  بخش  و شامل دو  است  فردی شده  عادات  و  ها 

بخش دوم برای سنجش رفتارهای ناسازگار مربوط به شخصیت و اختالالت رفتاری طرح پردازد.  می

با فرهنگ  رسد  هنجاریابی انتخاب شد؛ زیرا به نظر میریزی شده است. بخش دوم این مقیاس برای  

( 32)  دهد. بهرامیانی را نشان میایرانی سازگارتر است و مشکالت فرد برای رشد شخصیتی و اجتماع

  اسیمق  . دست آورده  بدرصد    94اس را از طریق آلفای کرونباخ  ضریب پایایی این مقی  خود   در پژوهش

  12  و   10  هایطه یح(  30)همکاران    و  لمبرت  اما  بود،  شده  لیتشک  طهیح  14  از  گارانهساز  رفتار  ۀیاول

  ندعبارت  ماندهیباق  ۀطیح دوازده  کردند.  حذف  ،نداشتی کاربردیی ابتدا مدارس  در نکهیا لحاظ به را

  ؛اعتماد  قابل  ریغ   رفتار  - 4  ؛ یعصبان  رفتار  - 3  ؛ یاجتماع ضد  رفتار  -2  ؛مخرب  و  زیآمخشونت  رفتار   -1:  از

  ناپسند  عادات  -8  ؛یماع ت اج  نامناسبی  رفتارها  -7  ؛بیعج   اطوار  وی  قالبی  رفتارها  -6  ؛یریگکناره  -5

  مصرف - 12 و یروانی هایآشفتگ -11 ؛ یفعالشیبی  هاشیگرا -10 ؛بیعج  ناپسند عادات. 9 ؛یصوت

پرس  .است  شده   ل یتشکی  گریدی  فردی  هاطه یح  از  طهیح  هر   عالوه به.  دارو با همکاری این  شنامه 

این   د. تند، تکمیل شآموزان داش کاملی از رفتار دانشآموزان و معلمان که اطالعات نسبتاًوالدین دانش

« و  اوقات  گاهی با یکی از دو گزینۀ »  الهر سؤ  که  ه استای تشکیل شدسؤال دوگزینه  38مقیاس از  

یک  به گزینۀ »گاهی«    بود.   «کدام از موارد باالهیچ»و یک قسمت با عنوان    شد »مکرراً« پاسخ داده می

»مکرراً«  نمره،   نمرهگزینۀ  »  دو  نمرۀهیچو  باال«  موارد  از  بود.    اختصاص  صفر  کدام  مجموع یافته 

های چندین سؤال، نمرۀ  داد و سپس با مجموع نمرههای یک و دو نمرۀ یک سؤال را تشکیل مینمره

تعیین می با توجه به سن هر  شد. سپس نمرۀخام یک حیطه  آموز در دانش  خام مربوط به حیطه 
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های درصدی هر  نمرهکه  شد و درصورتی میدرصدی تبدیل    در ایران به نمرۀ  جداول هنجارگزینی  

محدودیت در رفتار    ، شدبیشتر میدرصد    90یا  درصد    75مهارتی از    آموز حداقل در دو حوزۀدانش

 . شد دگی ذهنی تلقی میمان شد و یکی از معیارهای شناخت عقبمیسازشی او آشکار 

 و هم توصیفی آمار هایروش  از هم هاداده تحلیل برای، ها دادهبودن توزیع پس از اطمینان از طبیعی

توصیفی به کار   آمار شناختیای جمعیتهسؤال  بررسی برای شد. استفاده استنباطی آمار هایروش  از

افزار در نرم  هاشد. تحلیل داده کواریانس استفاده  هایآزمون توصیف وضعیت متغیرها از   . برایرفت

 انجام شد.  22اس.پی.اس.اس. نسخۀ 
 

 نتایج 
  تجربی در جدول  های کنترل ودر گروهرفتاری  ناسازگاری  های  مقیاسخردهمیانگین و انحراف معیار  

ویلک استفاده  - ها از آزمون شاپیروبودن توزیع داده برای تعیین طبیعی  نشان داده شده است. شمارۀ یک  

صورت طبیعی  وابسته به   در متغیر  شده،گیریهای اندازهان داد توزیع تمام دادهشد. نتایج این آزمون نش

های پارامتری برقرار بود. نتایج  آزمون  دادنها، شرایط برای انجاماز لحاظ توزیع داده  روازاین  بوده است؛

نیز   و کنترل  تجربی  هایگروههای وابسته در  برابری واریانس خطای متغیر  منظور بررسیآزمون لون به 

 . (جدول شمارۀ یک) صورت همگن بودبه
 

 تجربی و در دو گروه کنترل کنندگان شرکت رفتاری ناسازگاریهای مقیاسخرده نیانگیم -1جدول 
Table1- Mean of Subscales of Behavioral Incompatibility of Participants in both 

Control and Experimental Groups 

 پژوهش هایگروه
 گروه تجربی گروه کنترل 

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش
 13/393 07/390 87/317 80/368 ناسازگاری رفتاری 

 27/48 13/47 91/3 07/50 و مخرب  زیآمرفتار خشونت
 87/57 13/58 67/46 53/56 ی اجتماعضد رفتار

 87/55 47/55 47/49 80/55 ی عصبان  رفتار
 93/14 40/15 73/11 07/15 اعتماد  قابل  ریغ رفتار

 67/19 73/20 20/14 07/21 ی ریگکناره
 13/24 53/24 73/18 40/24 ب یاطوارعج وی قالبی رفتارها
 87/12 87/13 10 73/12 ی ماعتاج نامناسبی رفتارها

 33/13 20/14 10 53/13 ی صوت  ناپسند  عادات
 80/45 93/45 87/39 27/45 ب یعج ناپسند  عادات

 80/8 13/8 33/6 80/7 ی فعالشیب ی هاشی گرا

 27/65 33/64 07/51 60/64 ی روان ی هایآشفتگ
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دار ا از لحاظ آماری معن  متغیرهامربوط به   F اریانس نشان داد که مقدارکو  تحلیل  آزموننتایج مربوط به  

گروه    دومعناداری بین میانگین نمرات    ، تفاوتآزمونپیش  تأثیرکردن  ز خارجپس او  (   P≤  0.05)  است

پس دارد؛    متغیرهاآزمون  در  بر    هایفعالیتبنابراین  وجود  پویا  رفتاری    هایناسازگاریحیاط 

 . ()جدول شمارۀ دو دارد اثر معنادار  پذیر شهرستان اهوازذهنی آموزش توانکمآموزان دانش
 

آزمون با براساس نمرۀ پس تجربی کنترل و هایگروه برای مقايسة کواريانس تحلیل نتايج آزمون -2  جدول

 آزمون کنترل نمرات پیش
Table 2- Results of Analysis of Covariance to Compare Control and Experimental 

Groups Based on Post-Test Score with Control of Pre-Test Scores 

 ضريب 

 اتا

 مقدار

 داری معنا
 Fمقدار 

میانگین 

 مجذورات 

 درجآ

 آزادی 

  مجموع

 مجذورات 
 

 ی رفتار هایناسازگاری 41/19804 1 41/19804 23/219 001/0 *  89/0

 و مخرب  زیآمرفتار خشونت 85/484 1 85/484 98/94 001/0 *  77/0

 یرفتار ضد اجتماع 39/696 1 39/696 37/63 001/0 *   701/0

 ی رفتار عصبان  37/473 1 37/473 98/151 001/0 *  84/0

 اعتماد  رقابل یرفتار غ 8/8 1 8/8 47/9 001/0 * 23/0

 ب یو اطوار عج یرفتار قالب 77/15 1 77/15 06/4 035/0 * 13/0

 ی نامناسب اجتماع ی رفتارها 06/15 1 06/15 06/15 035/0 * 36/0

 ناپسند  یعادات صوت 5/28 1 5/28 96/24 035/0 * 48/0

 ب یعج ا یعادات ناپسند   86/85 1 86/85 65/18 035/0 * 40/0

 فعالی شیب  های شی گرا 44/7 1 44/7 05/14 001/0 * 34/0

 ی روان ی هایآشفتگ 95/87 1 95/87 76/11 001/0 * 30/0
       

 گیرینتیجه بحث و 
 و جسمانی  سالمت ایجاد ضمن توانندمی مناسب و هدفمند اجرای درصورت ورزش و فعالیت بدنی

 جهان  با کودکان سازگاری آن الزمۀ که نیز کودک اجتماعی  رفتارهای رشد به حرکتی، رفتارهای  رشد

  دهند  سوق   اجتماعی  مطلوب و  شدهپذیرفته معیارهای سمتبه را کودکان و کنند   کمک است، پیرامون

بر    هایفعالیتی پژوهش حاضر نشان داد که  هایافته  .(2) رفتاری دانش    هایناسازگاریحیاط پویا 

نتایج پژوهش حاضر    اثر معناداری دارند. براساس  پذیر شهرستان اهوازذهنی آموزش  توانکمآموزان  

ذهنی    توانکمکودکان   رانۀسازگا  رفتارهای د باعث بهبود  نتوانمی  ها فعالیتاظهار کرد که این   توانمی

د هم سبک  نتوانمی  ها فعالیتعنوان کرد که این    توانمیحیاط پویا    هایفعالیتبخشی  شوند. دربارۀ اثر

رفتارهای را از اثرات فعالیت بدنی بر بهبود    ها آند و هم  نرا بهبود بخشذهنی    توانکودکان کمزندگی  

در پژوهش خود با عنوان اثرات  (  26لی و همکاران )  در این باره   . مند کندسازشی و سازگارانه بهره
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 گذارینشانهساله دریافتند که   11تا    10دپندارۀ حرکتی دانش آموزان  زمین بازی بر خو  گذارینشانه

گذار  تأثیر  ها آنحرکتی    ، اما بر خودپندارۀشودمیزمین بازی باعث افزایش سطح فعالیت بدنی کودکان  

تجهیزات مناسب،    فتند که تغییرات ساده مانند ارائۀدر پژوهشی دریا نیز    (27نیست. لیسا و همکاران )

  هافرصت   ین بازی، به احتمال زیاد به ارائۀزم  و افزایش حضور معلم در  گذارینشانهنقاشی و بازی، خط  

لی و همکاران   هایپژوهشجه به نتایج  با تو؛ بنابراین  د نکنمیبرای افزایش فعالیت بدنی کودکان کمک  

که    ها این پژوهشنتایج  با  پژوهش حاضر    عنوان کرد که نتایج  توانمی(  27و لیسا و همکاران )(  26)

گذار  ذهنی اثر  توانکمکودکان    گارانۀبدنی بر بهبود مشکالت رفتاری و رفتار ساز  هایفعالیتدریافتند 

تاجدینی و    (، 16بایازیت و ازتورک )مطالعات  با نتایج نتایج پژوهش حاضر  همچنین  .  ، همسوستاست

 ستهمسو(  33)  نژاد و همکارانو آقایی  (23کاریل و سیمنو )،  (22پرتی و همکاران )(،  21)  فیپیرخائ

های ریتمیک بهبودی در رشد هفته فعالیت  12که متعاقب    (24و همکاران )پیری    و با یافتۀ پژوهش

  ها برنامههمسویی ممکن است زمان کوتاه  دلیل این ناست.  ، ناهمسواجتماعی کودکان مشاهده نکردند

 شد. بانبودن نوع مداخله برای این کودکان دقیقه( و مناسب 30 مدت)دو جلسه در هفته به

 امکان  ذهنی  توانکم کودکان  در مغزی  اختالالت دلیلبه که است این بر  عمومی  عقیدۀ  ،کلیطوربه

 گرفت  نتیجه خود ۀعمطال( در  34)  1اما زاسترو   ؛( 2)  ندارد وجود هاآن در اجتماعی  رشد و سازگاری

 هایمحیط  ایجاد با  و است کارساز و سودمند افراد این  اجتماعی رشد و ارتباط برقراری برای تالش که

 کودکان  این در را اجتماعی رشد و ارتباطات توانمی ارتباط برقراری به کودکان تشویق و اجتماعی

 .داد ارتقا

 صورت افراد  اجتماعی رشد بر حرکتی و  ورزشی های فعالیت تأثیر درزمینۀ که  مختلفی مطالعات 

 حرکتی،   هایبرنامه  در افراد که کنندمی تأیید را موضوع این اهمیت (،7،  21،  33)  اندگرفته

 اجتماعی  و فردی روابط صحنۀ در حضور برای را الزم ارتباطی و رفتاری روانی، اجتماعی، هایمهارت

امر  که کنندمی کسب  شود؛می دیگران رفتار به افراد این سازندۀ پاسخ موجب خود سهم به این 

 درگیر محیط با  تریفعال صورتبه که  دهد می اجازه کودک  به یافتهتوسعه اجتماعی  ذخایر  بنابراین

 تمامی که  یابد می افزایش  وی  عاطفی و  هوشمندانه رفتار  و  حرکتی  هایتوانایی این،   بر   عالوه . دنشو

پژوهشگران   (.35)است   اجتماعی رشد و حرکتی رفتار میان دوسویه ارتباط دهندۀنشان  موارد  این

پذیرش   با دهد، می سازمان را هامحرک فعاالنه است، کردنبازی  حال  در کودک که مانیمعتقدند ز

 (. 17د )کنمی تعدیل هنجارها آن با مطابق را رفتارش و گیردمی فرا را اجتماعی هنجارهای هانقش

جریان خون و تنظیم دستگاه  تنظیم  از قیبل    های جسمانیفعالیتتغییرات فیزیولوژیک بدن متعاقب   

کاهش اختالالت   ند در نتواکه همگی می  ندنکمیقلبی عروقی نیز به تمدید اعصاب و استراحت کمک  

 
1. Zastrow 
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سالمت  ریق کمک به قوای ذهنی و  ط  زاها  این فعالیت  .ندگذار باشتوان ذهنی تأثیررفتاری کودکان کم

عالیت بدنی با کنترل بهتر  . فد مشکالت رفتاری آنان کاهش یابد نوش جسمانی این کودکان موجب می

چرخۀ    همچنین  شود.ضالنی و اضطراب و افسردگی میهمراه است و باعث کاهش تنش ع   ها هیجان

این کودکان  در بهداشت روانی    یا تواند نقش درخور مالحظهبخشد و درنتیجه میخواب را بهبود می

رود  ی به کار  ثرمؤ  درمانی  عنوان  شیوۀشناختی به باشد و در حوزۀ اختالالت و مشکالت روانداشته  

(3).   

 وجود   رفتاری  اختالالت  بهبود  و  بدنی  هایفعالیت  بین  تنگاتنگی  ارتباط  پژوهشگران،  هاییافته  براساس

.  د نباش  درمانی   ای هاین روش  از  یکی  د نتوانمی  دارند،  سودمندی  ورزشی که اثرات  های فعالیت.  دارد

  و نورآدرنرژیک   هیپوفیزی  آدرنالی،-مخاطی  هیپوتاالموسی،  هایبرای سیستم  قوی  یمحرک  روش  این

 (. 36، 37) شودمی شناخته

 هایتوانمندیو   هاویژگی با هابازی که هنگامیگفت    توانمیپژوهش حاضر  در تبیین نتایج  همچنین  

از   بود خواهد قادر کودک د،نشومی داده مطابقت پذیرذهنی آموزش توانکم کودکان جمله از کودکان

 داشته اینهفته مهارت اگر ترتیببدین کند؛ استفاده است، بازی نوع با متناسب که خود هایتوانمندی 

 بنابراین شود؛ این مهارت رشد و ایجاد موجب باشد، نداشته مهارت اگر و دهد  بروز را هاآن ،باشد

 ذهنی در توانکم کودک تشویق موجب  امر  این د،ندار آزادانه  حیاط پویا جنبۀ  های فعالیتازآنجاکه  

 این نتیجۀ .شودمی کودکان از دیگر بازی هایمهارت تقلیدکردن نتیجه  در و بازی و فعالیت به ورود

از    .شد خواهد کودک در سازشی رفتار و اجتماعی هایتوانمندی  و رشد ایجاد ،همانندسازی و تقلید

 فشار  کنترل باعث بدنی  هایتمرین در دیافراگمی و عمیق هایتنفساند  سویی مطالعات نشان داده

-نشانه از بهبود بسیاری در که یابدمی  کاهش سمپاتیک عصب طریق فعالیت این از و دنشومی روحی

دیدگاه دیگر   از ورزش مثبت تأثیرات سوی دیگر از  .است رفتار سازگارانه مؤثر و سالمتی به مربوط ایه

دیافراگمی عمیق هایتنفس اثر در است. شدنیتوجیه نیز   افزایش  انرژی سطح تمرین، طی در و 

 همچنین کنند.می مصرف انرژی  درگیر نیز  تنفسی عضالت فعال، عضالت برعالوه کهطوریبه یابد؛می

 حساسیت میزان  امر این که  دنشومی فعال عضالت بیشتر  و بهتر رسانیاکسیژن  عمیق باعث هایتنفس

  .(38، 39نیست ) نیاز انسولین زیاد ترشح به دیگر و دهدافزایش می را  افراد  در انسولین به

 سازگارانهجمله رفتار   از خلقی عالئم بهبود باعث مغزی هایبر آندروفین تأثیر ممکانیز با بدنی فعالیت

نگرش  ایجاد با و  شود می سالمت و شادابی احساس  یی ذهن،کارا افزایش موجب بدنی شود. فعالیتمی

 هایمحیط  همچنین.  (38،  40)  کندمی تأمین را فرد و رفتار اجتماعی مناسب روانی سالمت  خوب،

از گرمی  صمیمیت ،نشاط عوامل ورزشی  هستند و   و فشارها  تخلیۀ برای محیطی و برخوردار 

بودن محیط و و پویا ورزشی آزادانه هایفعالیت دادنانجام  با توجه به  طرفی از د.انی روانیهاکشمکش
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 اعتماد و ازخود  مثبت تصور  روحیه، تقویت  موجب  همساالن و فرد با محیط متقابل نیز داشتن ارتباط 

  ،ورزشی دارند  های آزادانه که جنبۀفعالیت .شوندمی سازگارانهرفتارهای   رشد باعث سرانجام نفس و به

 و سازیآماده اجتماعی، ارتباطی و هایمهارت تقویتی، بازخورهای الگوبرداری،  ارتباط، ایجاد طریق از

تأثیر  و رشد رفتاری کودک تقویت بر نفسعزت  سازگاری و قدرت افزایش عاطفی، رشد انگیزه، ایجاد

   د.ندار

ه از طریق یاط مدرسسازی حتوان عنوان کرد که غنیطورکلی میپژوهش حاضر بهبا توجه به نتایج  

آموزان به دادن دانشفاده از وسایل هر چند ساده و سوق و با است  هدفمندهای  و طراحی گذاریعالمت

الگوهای  بدنی در اوقات فراغت در مدرسه میهای  فعالیت  دادنانجام رفتاری  تواند نتایج بسزایی در 

پیشنهاد میتوان ذهنی داشته باشدکودکان کم س کشوراجرا  مدار  شود این طرح در همۀ؛ بنابراین 

 . شود

و ژنتیکی    جسمانی، فیزیولوژیک  هایویژگیبه اختالف    توانمیاین پژوهش    هایمحدودیتاز جمله  

مصرف داروهای  نشدن  را کنترل کرد و همچنین کنترل  ها آن   تواننمیطور کامل  که به  ها کنندهشرکت

 اشاره کرد.تجویزشده توسط پزشک 

در    شودمیپیشنهاد    ی را ایجاد کرد،هایمحدودیتورود به روند مطالعه    هایمالکبا توجه به اینکه  

اثر    هایپژوهش سایر    هایفعالیتآینده  بر  پویا  دیگر    های جنبه حیاط  با  کودکان  شناختی  روان 

ودکان  ک  حیاط پویا بر افزایش انگیزۀ  هایفعالیتاثر    شودمیهمچنین پیشنهاد    بررسی شود.  الالتاخت

 . بدنی بررسی شود هایفعالیتشرکت در منظور به
 

 تشکر و قدردانی 
تمامی  همچنین  و  در شهرستان اهواز  مهر و طلوع    دو مدرسۀمحترم  ن  و مشاورا  از همکاری مدیران

 کنیم.  قدردانی می و تشکرآنان  هایخانوادهو  کنندگانشرکت
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