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 چکیده

. توان ذهنی استکودکان کم تعامالت اجتماعی تأثیر هشت هفته تمرين ايروبیک بربررسی  ،از اين پژوهشهدف 

-19شهرستان بابلسر در سال تحصیلی  پذيرتوان ذهنی تربیتکمآموزان دانشۀ آماری اين پژوهش را کلیۀ جامع

در دو  صورت تصادفی انتخاب و( به1±1= کودک )سن 11توان ذهنی، کودک کم 15تشکیی  دادند که از بین   13

الت تعام ۀنامگروه کنترل و آزمايش گزينش شکدند. برای ارزيابی میزان تعامالت اجتماعی اين کودکان از پرسش 

آزمون همراه با گروه آزمون پستجربی با طرح پیشنیمه ،اسککتفکاده شککد. روش اين پژوهش دادخواه اجتمکاعی  

 رطوبهتعامالت اجتماعی اين کودکان  ،هفته تمرين ايروبیک 5داد پس از  های پژوهش نشککانکنترل بود. يکافته 

تمرينات ايروبیک در افزايش تعامالت که توان نتیجه گرفت می ،نهايت. در(P≤0.001)بهبود يافت گیری چشککم

ی روانۀ مؤلفتواند تأثیر مطلوبی بر اين اسککام ماهیت خود میبر دارد و ذهنی تأثیر تواناجتمکاعی کودککان کم  

 بسیار مهم داشته باشد.
 

 توان ذهنیکودکان کم ،فعالیت بدنی ،تعامالت اجتماعی ،ايروبیککلیدی:  گانواژ

                                                           
 Email: forough_rahmati2012@yahoo.com                                                          نویسنده مسئول  *
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 مقدمه
شد ر ،نفسبهاعتماد ،پندارهقبیل خودزهای روانی و شخصیتی احرکتی با سایر جنبه هایارتباط مهارت

 عنوان یکحرکتی را به هایو فعالیت هالزوم پرداختن به مهارت ،غیرهو  تعامالت اجتماعیاجتماعی، 

د تمرینات ورزشی بر بهبو تأثیر بررسی فراوانی به مطالعات ،امروزه کند.شناسی مطرح میضرورت در روان

کودکان تعامالت اجتماعی  .اندپرداخته توان ذهنیکودکان کمهای روانی در جوامع خاص مانند مؤلفه

 1در سیستم آموزشی فراگیرنظر آموزشی نیز این کودکان همانند کودکان عادی است و از ذهنیتوان کم

این که دهد این امر نشان می و کنندآموزان عادی را دریافت میهمان موضوعات و مواد درسی دانش

ه جملروزمره ازهای زندگی در اکثر مهارتارتقا ظرفیت پیشرفت و  ،کودکان عادیۀ کودکان نیز به انداز

لحظه به لحظه  ،کند که کودکماهیت تعاملی رشد به این امر اشاره می .(1) های اجتماعی را دارندمهارت

تایج ن .گذاردمی تأثیرروی او  آیدوجود میبا محیط خود در تعامل است و تغییراتی که در افراد و اشیا به

تنظیمی رفتار محیط قادر به خود ،کودکانکه دهد نشان می 2یونسکودر سازمان شده انجام مطالعات

های اجتماعی ها در محیطبه اهمیت رفتارهای اجتماعی کودکان و حضور آنامر تلفیقی هستند که این 

در ( 2111) 3آلن مطالعات .(2) اشاره داردها ین محیطا ها ازپذیری آنتأثیرو های ورزشی مانند محیط

های اجتماعی در فعالیت ،نشان داد که این کودکان توان ذهنیکودکان کم تعامالت اجتماعیرابطه با 

 زننداجتماعی میعضو هیچ سازمان اجتماعی نیستند و بیشتر دست به اعمال ضد عموماً کنند وشرکت نمی

 یتوان ذهنکودکان کمبرای اینکه  ،لذا ؛باشدن میاهای اجتماعی در این کودکضعف مهارتۀ دهندکه نشان

ی را هایباید مهارت ،اجتماعی نزنندو دست به اعمال ضد بتوانند خود را با زندگی اجتماعی سازگار نمایند

های ورزشی های اجتماعی همانند گروهاست کسب کنند. حضور در محیط یاریخودۀ که بیشتر در حوز

ها کمک کند از محیط به آنو  های اجتماعی این کودکان داشته باشدسزایی بر رفتارهب تأثیرتواند می

ۀ گیرندبردر توان ذهنیکودکان کم. مشکالت اجتماعی (3) های گوناگون را بیاموزندمهارتپیرامون خود 

مشکالت سازشی و اجتماعی  .دهندهای اجتماعی از خود نشان میهای خاصی است که در موقعیترفتار

عامالت ت. قادر نیستند خود را با محیط پیرامون وفق دهندها زیرا آن ؛در بین این کودکان بسیار رایج است

 پذیرد و چون کودکانو از راه انتقال فرهنگ صورت می دیگران رفتارۀ تقلید و مشاهدۀ وسیلهب اجتماعی

های الزم را در این زمینه توانند مهارتنمی ،تر از کودکان عادی هستنددر تقلید ناتوان ذهنی نتواکم

تمرینات ایروبیک با توجه به لزوم توجه به  (.4) دارند تریکم تعامالت اجتماعی ،بنابراین ؛کسب کنند

                                                           
1. Inclusive educational system 

2. Unesco 

3. Allen 
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 ،همچنین .تواند توانایی تقلید را در این کودکان افزایش دهدمی تقلید از ویۀ وسیلهمربی و اجرای حرکات ب

له جمار انطباقی ازهای رفتحوزهتوان ذهنی نسبت به افراد عادی در ها حاکی از آن است که افراد کمیافته

، های خانگیپذیری، فعالیتفرمانی، مسئولیتعملکرد مستقل، رشد زبان، اعداد و زمان، خود

تمرینات ایروبیک با  ،در این موارد (.5) عملکرد پایینی دارند ،غیره های اجتماعی و، رفتارشدناجتماعی

نات انجام تمری ،مثالعنوانبه ؛داشته باشد تأثیرشده ذکرتواند بر موارد ی خاص خود میهاتوجه به ویژگی

ها تواند سطح مهارت را در این کودکان باال ببرد و از آنرکات توسط کودکان میح مربی و تقلیدۀ وسیلهب

ری پذیعملکرد مستقل و مسئولیت ،طریقها اجرا کنند و ازاینگروهیخواسته شود تا حرکات را برای هم

بودن حرکات و نیاز به شمارش، رشد زبان و توانایی ضربچهاردلیل چنین بهشود و همویت میها تقدر آن

. (6)ها کمک کندشدن آنتواند به اجتماعییابد که خود میشمارش اعداد در این کودکان بهبود می

هزینه کم ،چنینکند و همدی را ایجاد میکه نشاط و شادابی زیا های هوازی استیکی از ورزش 1ایروبیک

این تمرینات  .(4) اجرا استیاز به ابزار خاصی قابلراحتی و بدون نحتی در محل زندگی به و و ایمن است

با تمرینات ایروبیک  شود.ضرب تشکیل می 8یا  4حرکات ضرب است که از  32ای شامل حرکات زنجیره

تواند عامل مؤثری می تعامالت اجتماعی ۀورزش به مقول توجه به اجرای گروهی و ارتباط و نزدیکی این

های حرکتی همراه با اند که فعالیتنشان داده مطالعات ،چنینهم .(7) مهم باشدۀ در بهبود این مقول

های بهمثبتی بر جن تأثیر انجام حرکات ضرب موسیقی است،ۀ مانند تمرینات ایروبیک که الزمموسیقی 

این افراد داشته  ۀاجتماعی و حافظ ،جمله رشد روانیذهنی ازتوان مختلف اجتماعی و روانی کودکان کم

در کاهش  ،هوازی مانند ایروبیکبدنی های خود نشان داد فعالیت مطالعاتدر ( 2111) 2پینگهام(. 8) است

 ،چنینهم .(9) داری داردمعنا تأثیرتماعی های اجاختالل در عملکردـ  افسردگی های مرضینشانه

ازد سکودکان را قادر می ،کند که نظم در تکرار حرکات و انجام حرکات ریتمیکبیان می (2112) 3شیلدس

اجزای بعدی حرکت را به یاد آورند که این فعالیت  ،عبارتیبینی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد و بهتا پیش

تعامالت  .(11) دشومیجمله رفتارهای اجتماعی وی روانی کودک از هایباعث بهبود سایر رفتار ،شناختی

ی هافرد در سازش با موقعیتهای توانایی شاملاین سازگاری  .معنای سازگاری اجتماعی استبه 4اجتماعی

ید دارای کودک با ،. برای رسیدن به سازگاری اجتماعیباشدمی بدون نظارت و رهبری دیگران متفاوت

قبول جامعه اطالق شده و موردهای آموختههای اجتماعی به رفتارمهارت .(11) های اجتماعی باشدهارتم

                                                           
1. Aerobic 

2. Pinkham 

3. Shields 

4. Social interaction 
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نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز ها با دیگران بهآنۀ واسطتواند بهمی هایی که فرد؛ رفتارشودمی

 ،1رشد دوستیۀ گیرندبردر تعامالت اجتماعی .(12) گرددمنجرهای منفی های مثبت و پرهیز از پاسخپاسخ

 .(13) است 7پیشرفتۀ و انگیز 6داریخویشتن ،5همکاری ،4ارتباط و تعلق  ،3دفاع از خود  ،2کاریدرست

افراد قادر به برقراری  ،های وجودی هر شخص است که بدون آنترین جنبهاز مهم تعامالت اجتماعی

ل عوام تأثیرد تحتنتواند مینشوتولد آغاز میۀ عامالت که از لحظاین ت .اجتماعی نخواهند بود ارتباط

شکالت از م یبسیار ،ذکر شد طور که قبالًهمان .دنهای ورزشی قرار بگیرجمله شرکت در فعالیتمختلفی از

توان کمتعریف انجمن بر بنا (.14) دلیل ضعف در این مهارت اجتماعی استبه توان ذهنیکم کودکان

ای مالحظهو قابل داراطور معنای از کنش هوش عمومی است که بهدرجه 9ذهنی توانیکم ،8ذهنی آمریکا

های سازشی است که در دوران رشد و تحول پدید با نقایصی در رفتار همراهجامعه و  کمتر از حد متوسط

به اختالل در توانایی فرد در  افتد. این نقص منجرسالگی اتفاق می 18 در سنین قبل ازآمده است و 

های های الزم در فعالیتتکسب مهار ،حرکتیـ  اعمال حسیپذیری و تسلط بر ولیتئمس ،مستقل کردعمل

ذهنی  توانیکمتعریف  .(15) شودمره میشغل و زندگی روز ،های مربوط به خودانجام فعالیت ،تحصیلی

نیز دچار مشکل  تعامالت اجتماعیبلکه در  ،نظر رشد شناختیتنها ازدهد که این کودکان نهنشان می

 دهدشده نشان میمطالعات انجامد داشت. ندنبال خواهها را بهتوانیخود سایر ناو این مشکالت  هستند

دهد یکی که نشان می باشدمی %75تا  13 ،توان ذهنیکمکه شیوع اختالالت اجتماعی در بین کودکان 

شده اهمیت موضوع مطرح ،این آمار .(13) باشدگیر این کودکان میترین مشکالتی است که گریباناز شایع

 ثراکالزم به ذکر است شود. آور میکند و لزوم پرداختن به این موضوع مهم و شایع را یادتر میرا پررنگ

ا انجام هتحصیالت و عملکرد تحصیلی آنۀ بیشتر در زمین ،توان ذهنیکودکان کمدر رابطه با  مطالعات

های سازشی این کودکان پرداخته شده است. فتارحرکتی و ر، های روانیشده است و کمتر به مؤلفه

ان های اجتماعی کودکها بر رفتارهای حرکتی و تأثیر مثبت این فعالیتپرداختن به فعالیت ،حقیقتدر

وان تکودکان کم .به آن پرداخته شده است حائز اهمیت است که متأسفانه کمتر بسیار توان ذهنیکم

                                                           
1. Growing Friendship 

2. Integrity 

3. Self Defense 

4. Connection and belonging 

5. Partnership 

6. Restraint 

7. And motivation  to progress 

8. American Manual of Mental Disorders  

9. Mental retardation disability 
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ها ر آناین ام کههای حرکتی را مطابق الگو اجرا کنند توانند فعالیتبا استفاده از قدرت تقلید می ذهنی

دهد و زمینه را برای برقراری ارتباط با سایر ها قرار میگروهیرا در یک محیط اجتماعی کنار سایر هم

تعامالت اجتماعی در این کودکان آغاز پیشرفت رفتارها و تواند سراین ارتباط می وکند یمافراد فراهم 

ایجاد یک انگیزه برای برقراری ارتباط با سایر  های ورزشی شادهدف از ایجاد محیط ،نهایتدر باشد.

 با توجه به این مطالب اجتماعی در این کودکان است. هایتعامالت و یادگیری رفتارۀ ها و ادامگروهیهم

 یکی یبا هدف ارتقا حاضر پژوهش، در پرداختن به موضوعات روانی توان ذهنیکم کودکان ۀو نیاز جامع

که آیا تمرینات ورزشی ایروبیک  دنبال پاسخ به این سؤال استی بهاجتماع رشدهای ترین جنبهاز مهم

 کودکان را بهبود بخشد؟این تواند تعامالت اجتماعی می

 

 ش پژوهشرو
 ،آزمون با گروه کنترل استپسن ـ آزموبا طرح پیشتجربی کاربردی که از نوع نیمه پژوهشدر این 

تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش  شهرستان بابلسر پذیرتربیت تمامی کودکانآماری را ۀ جامع

توان کودک کم 58 از بین .دادندتشکیل می 1391-91در سال تحصیلی این شهرستان ی ئاستثنا

و پس از  صورت تصادفی انتخاب شدندبه (دختر 14پسر و  11) کودک 24 ،پذیرتربیت ذهنی

 در دو گروهافراد  ،شدهثبت ضریب هوشی آزمونطریق مشاهدات بالینی مربیان و نمرات ازسازی همتا

توجه ها موردحرکتی آن الزم به ذکر است در انتخاب کودکان، توانایی کنترل و آزمایش قرار گرفتند.

داده  گیری شرکتناتوانی حرکتی خفیف تا متوسط بودند در نمونهقرار گرفت و کودکانی که دارای 

ا نامه گرفته شد تاز والدین کودکان رضایت ،چنینۀ تمرینی باشند. همشدند تا قادر به اجرای برنام

 ها در این پژوهش شرکت کنند.کودکان با اطالع خانواده

 تعامالت اجتماعی ۀنامپرسش از ،کودکانتعامالت اجتماعی این  خصوصدر آوری اطالعاتجمع برای 

 .نامه پاسخ داده شدبه سؤاالت پرسشکودکان و والدین که توسط مربیان  استفاده شد دادخواه و همکاران

 18نامه ( در ژاپن تهیه شد. این پرسش1998) تعامل اجتماعی توسط دادخواه و همکارانش ۀنامپرسش

 تعامالت اجتماعی ۀنام. پرسش(16) فردی استفردی و برونمیان فردی، ۀدارد و در رابطه با سه حوزگویه 

امل نامه شاالت پرسشؤباشد. ستعامل با خانواده و تعامل با دیگران می ،گروه تعامل با خودشامل سه زیر

های مختلف و رویدادها و حوادث شناختی و عاطفی را های جذبی و رفتارهای دفعی است و موقعیترفتار

روش تحلیل عاملی برای سه ( به1998نامه را دادخواه و همکاران )گیرد. روایی محتوایی پرسشمیبردر

 1 آن ازۀ لیکرت و دامن ۀنامه به شیوگذاری این پرسشنمره ۀشیو دست آوردند.هب شدهمقیاس ذکردهرخ
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 ۀز نمرالت نیاؤو در بعضی ستعامالت اجتماعی باالتر ۀ نشان ،االتؤاست. امتیازات باالتر در بعضی س 5تا 

با  روایی محتوایی آزمون و گزارش شده است 92/1 ،پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ .منفی دارد

. (16) یید شده استأت توان ذهنیکمشناسی و معلمان کودکان توجه به نظرات جمعی از متخصصان روان

های مزاحم و کاهش آن برای کاهش حداکثر متغیر تجربی است که درای نیمهحاضر مطالعه پژوهش

این  آزمون در هر دو گروه گرفته شد.بار پس 3آزمون و بار پیش 3 ،درونی های مربوط به رواییتهدید

شامل دو قسمت عمومی و  ،پاسخ داده شد و والدین و با سؤال از مربیان پژوهشگرنامه که توسط پرسش

 ،جنس( و در قسمت اختصاصی ،مشخصات دموگرافیک افراد )سن ،مومیاختصاصی بود. در قسمت ع

طراحی شده بود. سپس با اجرای تمرینات ایروبیک که با  تعامالت اجتماعی ۀنامسؤاالت مربوط به پرسش

جلسه و هر  3هفته و هر هفته  8مدت به ،با تجربه در این رشته طراحی شده بودمشاوره از چند مربی 

دقیقه 11 شاملتمرین  ۀنظر پرداخته شد. هر جلسسی و سنجش متغیر موردردقیقه به بر 41جلسه 

کردن بود. الزم به ذکر است سازی و سرددقیقه آرام 11دقیقه انجام حرکات اصلی و  21 ،کردنگرم

ها بود تا آزمودنیشد تکرار میبار  2 حرکت بسیار ساده و روان که هر حرکت 4های حرکتی شامل زنجیره

تا  شد پایین طراحی باشند. موسیقی جلسات نیز با ریتمرا داشته  پژوهشگرراحتی توانایی تقلید از به

ی ورزش ۀکودکان توانایی درک و هماهنگی با آن را داشته باشند. گروه کنترل در این مدت در هیچ برنام

 یافته و منظمی شرکت نداشت.سازمان

توزیع فراوانی،  :، از آمار توصیفی شاملتعامالت اجتماعی ۀنامپرسشبه های مربوط آوری دادهبعد از جمع

 -کلموگروف آزمون :از آمار استنباطی شامل ،های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. همچنینشاخص

لیل و تجزیه و تح ها(آزمون لوین )تعیین همگنی واریانس ،ها()برای تعیین توزیع طبیعی داده اسمیرنوف

برای  چنین. همشد استفاده( P≤0.005داری )اها( در سطح معنتعیین تفاوت میانگین)برای  1کوواریانس

از آزمون تی وابسته با اصالح درجات آزادی به روش بونفرونی استفاده شد.  ،کردن جایگاه تفاوتمشخص

 فاده گردید.است اکسل و 21اس. پی. اس. اس  افزارهایها از نرمتحلیل دادهو برای تجزیه 

 

 نتایج

آزمون نشان نمرات تعامل اجتماعی گروه تجربی و کنترل را در پیش میانگین و انحراف معیار ،1جدول 

 دهد.می

 

                                                           
1. ANCOVA 
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 آزمونهای توصیفی تعام  اجتماعی گروه تجربی و کنترل در پیشآماره ک9جدول 

 حد باال حد پايین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پیش گروه

 98/2 21/1 91/1 91/1 تجربی

 83/2 11/1 75/1 75/1 کنترل

  

آزمون نشان نمرات تعامل اجتماعی گروه تجربی و کنترل را در پس میانگین و انحراف معیار ،2جدول 

 دهد.می

 
 آزموناجتماعی گروه تجربی و کنترل در پس های توصیفی تعام آماره ک1جدول 

 حد باال حد پايین انحراف استاندارد  آزمونمیانگین پس  گروه

 85/5 38/4 35/1 18/5 تجربی

 61/2 14/1 35/1 91/1 کنترل

 

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات تعامل اجتماعی دو گروه کنترل و تجربی آورده شده است. ،3جدول در

 
 آزموننتايج تحلی  کوواريانس تعام  اجتماعی گروه تجربی و کنترل در پس ک9جدول 

 F P 1ηP آزادیدرجات  میانگین مجذورات 

 1 18/62 گروه
62/41 111/1* 66/1 

 21 49/1 خطا

 آزمون است.حسب کنترل مقادیر پیشنتایج بر دار است.امعن P≤0.05* در سطح 

 

                   داری را بین گروه تجربی و کنترل نشان دادامعن تفاوت، کوواریانس نتایج تحلیل

(66.0=2ηP، 000.0=P، 62.41=(1,21)F)هفته تمرین ایروبیک باعث  8حسب میانگین، که برمعنی؛ بدین

 (.2ηP، 000.0=P، 62.41=(1, 21)F=66.0) توان ذهنی شده استافزایش تعامل اجتماعی در کودکان کم

آزمون گروه تجربی و کنترل نشان نمرات تعامل فرد با خانواده را در پس ، میانگین و انحراف معیار4جدول 

 دهد.می
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 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس ۀهای توصیفی تعام  فرد با خانوادآماره ک1جدول

 حد باال حد پايین استانداردانحراف  میانگین گروه

 41/8 12/7 31/1 76/7 تجربی

 14/6 75/4 31/1 39/5 کنترل

 

نتایج تحلیل کوواریانس نمرات تعامل فرد با خانواده در دو گروه کنترل و تجربی آورده شده  ،5جدول در

 است.
 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس ۀنتايج تحلی  کوواريانس تعام  فرد با خانواد ک1جدول 

 F P 1ηP درجات آزادی میانگین مجذورات 

 1 53/31 گروه
55/27 111/1* 56/1 

 21 11/1 خطا

 آزمون است.حسب کنترل مقادیر پیشنتایج بر دار است.امعن P ≤0.05* در سطح 

 

هفته تمرین ایروبیک باعث بهبود تعامل فرد با خانواده در  8دهد که نشان می نتایج تحلیل کوواریانس

 (.2ηP   ،000.0=P،55 .27=(1,21)F=56.0توان ذهنی شده است )کودکان کم

 آزمون نشاننمرات تعامل فرد با خود گروه تجربی و کنترل در پس انحراف معیار، میانگین و 6جدول در

 داده شده است.
 آزمونهای توصیفی تعام  فرد با خود گروه تجربی و کنترل در پسآماره -6جدول 

 حد باال حد پايین انحراف استاندارد میانگین گروه

 12/6 62/4 33/1 33/5 تجربی

 44/2 15/1 33/1 75/1 کنترل

 

 دهد.نتایج تحلیل کوواریانس نمرات تعامل فرد با خود در دو گروه کنترل و تجربی را نشان می ،7جدول 
 

 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس نتايج تحلی  کوواريانس تعام  فرد با خود ک6جدول

 F P 1ηP درجات آزادی میانگین مجذورات 

 1 14/77 گروه
14/58 111/1* 73/1 

 21 32/1 خطا

 آزمون است.حسب کنترل مقادیر پیشنتایج بر دار است.امعن P ≤0.05* در سطح 



 69                                                              ...تمرين ايروبیک بر تعامالت اجتماعیتأثیر هشت هفته 

 
 

توان نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعامل فرد با خود در کودکان کم

 (.2ηP  ،000 .0=P، 04.58=(1,21)F=73.0دهد )ادار نشان میذهنی را معن

آزمون گروه تجربی و کنترل نشان نمرات تعامل فرد با دیگران را در پس انحراف معیار ، میانگین و8جدول 

 دهد.می
 آزمونهای توصیفی تعام  فرد با ديگران دو گروه تجربی و کنترل در پسآماره ک5جدول
 حد باال حد پايین انحراف استاندارد آزمونمیانگین پس گروه

 18/8 18/7 26/1 63/7 تجربی

 41/2 31/1 26/1 86/1 کنترل

 

 دهد.نتایج تحلیل کوواریانس نمرات تعامل فرد با دیگران در دو گروه کنترل و تجربی را نشان می ،9جدول 

 
 آزمونگروه تجربی و کنترل در پس نتايج تحلی  کوواريانس تعام  فرد با ديگران ک1جدول 

 F P 1ηP درجات آزادی میانگین مجذورات 

 1 31/194 گروه
19/234 111/1* 91/1 

 21 83/1 خطا

 آزمون است.حسب کنترل مقادیر پیشنتایج بر دار است.امعن P≤0.05* در سطح 

 

هفته تمرین ایروبیک باعث بهبود تعامل فرد با دیگران در  8دهد که نتایج تحلیل کوواریانس نشان می

 (.2ηP،000 .0=P،09 .234=(1,21)F=91.0توان ذهنی شده است )کودکان کم

 

 گیریبحث و نتیجه

از قرن در آغ ،دادتوجه قرار میگانیکی را موردارۀ بدنی و فعالیت بدنی که در ابتدا تکامل و توسعتربیت

خود  نیز به قلمروکه با تعلیم و تربیت عمومی ارتباط دارد را  اجتماعی رشد و تعامالتحاضر اهدافی نظیر 

د ضمن نتوانصورت اجرای هدفمند و مناسب میبدنی و ورزش درتربیت ،همچنین .(17) اضافه کرده است

آن ۀ نیز که الزم کودک به رشد رفتارهای اجتماعی ،های حرکتیایجاد سالمت جسمانی و رشد رفتار

قبول و مطلوب سازگاری کودکان با جهان پیرامون است کمک کرده و کودکان را به سمت معیارهای قابل

تی بر تأثیر مثب تمرینات ایروبیککه توان اظهار داشت می با توجه به نتایج پژوهش .دناجتماعی سوق ده
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ارتباط متقابل کودک با داشته است. این تعامالت شامل  توان ذهنیکم کودکانتعامالت اجتماعی 

ها فهمؤلکه طبق نتایج آماری پس از هشت هفته تمرین این  باشدساالن، خانواده و سایر افراد جامعه میهم

، تعامل با خانواده و تعامل با تعامل با خود یهامؤلفه تمرینات ایروبیک توانست ،واقعیافتند. دربهبود 

 افزایشبه  منجرو  بهبود بخشد 91/1 و 56/1 ،73/1با ضریب تأثیر ترتیب به حسب میانگینبررا  دیگران

زم به ال .سو استگذشته هم مطالعاتکه با نتایج  شود فردی این کودکانفردی و برونفردی، میان تعامل

علت ضعف به ،های حاصل از آنبر نقایص جسمانی و محرومیتعالوه توان ذهنیکودکان کمذکر است 

مناسب اجتماعی و ناضد، نیافتهرفتارهای رشد ؛گیر هستندمنزوی و گوشه های اجتماعی معموالًمهارت

هستند و در خطر دارند و در برقراری ارتباط با دیگران و انجام کارهای شخصی خود دچار مشکالت جدی 

توان کودکان کم %15تا  %11دهد نشان می هاپژوهش .گیرندپذیرش از سوی دیگران قرار میطرد و عدم

حضور در و  ساالنبا هم اجتماعی طاتاز ارتبا ،نتیجهکه درشوند می توسط همساالن خود طرد ذهنی

های که این کودکان نیاز به ارتقا و رشد مهارت دهدنشان میاین مسئله  .(3) شوندمحروم می هاآنجمع 

کودکان های اجتماعی را برای های مختلف جهت آموزش مهارتریزیبرنامه( 2112) 1چو .اجتماعی دارند

بر توجه به محیط و سبک زندگی کند عالوهبیان می وبسیار مهم و کارساز خوانده است  توان ذهنیکم

های مهارت ین توجه خاص شود ارتقاآترین مواردی که باید به یکی از مهم ،توان ذهنیکودکان کم

گذشته بر این باور بودند که آموزش و مداخله برای افزایش . متخصصان در(18) اجتماعی این کودکان است

خوبی اثبات شده است که آموزش اخیر این امر بهۀ اما در دو ده ؛است تأثیرکودکان بی تعامالت اجتماعی

 توانکمکودکان عادی و  تعامالت اجتماعی سزایی برهات مثبت و بتأثیرتواند های حرکتی میو فعالیت

توجهی بر بلقا تأثیراند که تمرینات ایروبیک ثابت کرده هاپژوهش ،همچنین. (19) داشته باشد ذهنی

 مثبت و کارسازی تأثیرهای ورزشی هوازی و فعالیت بدنی فعالیت ،واقعدرو  دارد یروانهای مؤلفهسالمت 

در  (2111) 2هاردا. (21) حاضر مطابقت دارد پژوهشهای که با یافته دارندسالمت عمومی و اجتماعی  بر

س مثل حهای اصلی اجتماعی با مؤلفه رابطه در توان ذهنیکودکان کمکه  کرده است ثابت خود مطالعات

مثبتی بر  ثیرتأتواند تمرینات ورزشی میو اند بسیار آسیب دیده ،پذیری و یا تقلیدمسئولیت ،دلبستگی

ها را در زندگی آینده و تعامالت اجتماعی مستقل با سایر و آن این کودکان داشته باشد تعامالت اجتماعی

 ذهنی توانکودکان کمدر رابطه با  پژوهشی( در 2111) 3پن ،چنینهم .(21) افراد جامعه بسیار یاری دهد

آمدن با شرایط عادی زندگی با مشکالت کنار در دارد که این کودکاناظهار می دارای اختالل اوتیستیک

                                                           
1. Chu 

2. Harada 

3. Pan 
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های آموزشی و پرورشی بسیار ناسازگارند و با اطرافیان خود درگیر در محیطو رو هستند هبسیاری روب

ای هرشد مهارت ،بنابراین؛ مد استاکار های ورزشی برای کمک به این کودکان بسیارفعالیت .شوندمی

با محیط  تریباشد تا بتوانند تعامالت بهتر و مفید مؤثرها بسیار تواند در عملکرد اجتماعی آناجتماعی می

طریق این مهم از و خود را کاهش دهند ۀهای زندگی روزمرطریق ضعفو ازاین شنداطراف خود داشته با

اکتساب  ،یادگیری اجتماعیۀ . طبق نظری(22) یابی استدستهای ورزشی و شاد گروهی قابلفعالیت

 توان ذهنیکودکان کمبنابراین  ؛گیردطریق تعامل کودک با محیط صورت میهای اجتماعی ازمهارت

 طریق همساالن وشده در محیط و ازانجامهای فعالیت ۀبا مشاهدای توانند بنابر اصل یادگیری مشاهدهمی

(. 23) دتجربه کنن را های اجتماعیمهارت ،پیرامونشانها و برقراری ارتباط با محیط همکالسی

وان تکم برای کودکانایجاد یک محیط ورزشی همراه با موسیقی و انجام حرکات ریتمیک  ،راستاهمیندر

 ها تعاملها ببینند و با آندر کنار سایر همساالن و همکالسی کند تا خود رااین امکان را فراهم می ذهنی

قراری رابطه امکان بر ،تمرینات ایروبیک با ایجاد محیطی شاد و پویا برای کودکان پویا و مثبتی ایجاد کنند.

و اجرای حرکت و شرکت در این فعالیت بدنی گروهی باعث  سازدفراهم می این افرادبا محیط را برای 

 کندها بسیار کمک میآن تعامالت اجتماعیشود که این مهم به این کودکان می در قدرت تقلیدتقویت 

ده شانجام  توان ذهنیکودکان کم تعامالت اجتماعی ۀمختلفی در زمین مطالعاتالزم به ذکر است (. 24)

کودکان ورزشکار بیشتر از افراد مشابه  تعامالت اجتماعیکنند که را تأیید می این موضوع همیتا و

تر و پایین تعامالت اجتماعیورزشکار شود که افراد غیرو به این نتیجه ختم می است ورزشکارغیر

( 2113) 1کاسکه  پژوهشیدر  .(25،18) های رفتاری باالتری نسبت به افراد مشابه ورزشکار دارنداختالل

درمان  ها و حرکات ریتمیک و فعالیت بدنی درانجام فعالیتدست آمد که هانجام داد این نتیجه ب

های کاهش اختالل ایروبیک بر تأثیرتوان به و همچنین می( 26) است مؤثر بوده های اجتماعیناسازگاری

علت اختالالت مغزی در عمومی بر این است که به ۀعقید .(27) روحی و روانی و اجتماعی اشاره کرد

در  (2113) 2زاسترواما  ؛وجود ندارد هاو سازگاری آن تعامالت اجتماعیامکان  ،توان ذهنیکودکان کم

با  ،واقعو در سودمند و کارساز است ،این افراد تعامالت اجتماعیبرای خود نتیجه گرفت تالش  مطالعات

این توان ارتباطات اجتماعی را در می های اجتماعی و تشویق کودکان به برقراری ارتباطایجاد محیط

توان نتیجه حاضر مطابقت دارد می پژوهشبا توجه به مطالب فوق که با نتایج  .(28) کودکان ارتقا داد

های ورزشی طریق فعالیتهای اجتماعی ازۀ مهارتزمین در توان ذهنیکودکان کمساختن گرفت توانمند

                                                           
1. Case 

2. Zastrow 
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تواند زندگی این و می پذیر استایروبیک امکان ماننددسترس هزینه و درکم، شاد ،جوشوجنبپر ،ساده

  .ها شودآنۀ قرار دهد و باعث بهبود کیفیت زندگی آیند تأثیرکودکان را تا حد بسیار زیادی تحت 
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Abstract 

 

The purpose of this study was the effect of aerobic exercise on social interaction in 

children with mentally disable. Research community were Babolsars' children with 

mentally disable in 1390-1391 Academic year، 24 of 58 children with mentally 

disable (age =9±2 years) were selected and divided into two prayer groups and 

controls groups randomly. To assess the social interaction the Dadkhah social 

interaction questioner was used. Quasi-experimental method with pre- test and post- 

test design with a control group was used for this research. As a result of this research 

8 weeks aerobic exercise could increase social interaction in children with mentally 

disable (P≤0.001). Finally, we can conclude the nature of aerobic exercise can 

increase social interaction in children with mentally disable. 

 

Keywords: Aerobics, Social interaction, Physical activity, Children with mentally 

disable 
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