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Objec ve The purpose of this research was to inves gate the effect of sensory- motor integra on exer-
cises on sta c and dynamic balance in children with trainable mental retarda on.
Materials & Methods In this semi experimental research (2 experimental and control groups) with pretest 
and pos est design, 40 subjects from GOLHAYE BEHESHT rehabilita on and training center with the 
mean age 8/48±2/81 years and mean IQ 30/62±6/81 were selected through purposeful sampling meth-
od. All children were examined with pre-test. Then, according to both factors (IQ and pretest scores) 
subjects were divided randomly in two (experimental & control) equal groups. Each group were con-
sisted of 10 boys & 10 girls. Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency was used to assess balance. 
Experimental group had physical exercises and experienced sensory s mula on 6 mes a week during 
50 sessions and each session 45 minutes. Control group were using the classeduca on programs. A er 
50 sessions both groups (experimental & control) were examined through post-test.
Results Data were analyzed by Mann–Whitney U test and no significant difference was observed in post-
test among experimental and control groups (P<0.05). Experimental group gained more scores.
Conclusion This research indicated that motor-sensory integra on trainings improve balance (both sta c 
& dynamic balance).
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هدف هدف از پژوهش حاضر بررسى تأثیر تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى برتعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر  هدف از پژوهش حاضر بررسى تأثیر تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى برتعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر 
بود. بود. 

روش بررسى در این مطالعه نیمه تجربى (دو گروه آزمون و کنترل) با طرح پیش آزمون و پس آزمون، به روش نمونه گیرى هدفمند  در این مطالعه نیمه تجربى (دو گروه آزمون و کنترل) با طرح پیش آزمون و پس آزمون، به روش نمونه گیرى هدفمند 4040 
نمونه از مرکز توانبخشى و آموزشى گل هاى بهشت شهر ارومیه با میانگین سنى نمونه از مرکز توانبخشى و آموزشى گل هاى بهشت شهر ارومیه با میانگین سنى 2/8181±8/4848 سال و ضریب هوشى  سال و ضریب هوشى 6/8181±3030/6262 مورد  مورد 
مطالعه قرار گرفتند. از همه کودکان پیش آزمون گرفته شد. سپس نمونه ها براساس دو فاکتور (ضریب هوشى و نمرات پیش آزمون) به مطالعه قرار گرفتند. از همه کودکان پیش آزمون گرفته شد. سپس نمونه ها براساس دو فاکتور (ضریب هوشى و نمرات پیش آزمون) به 
دو گروه همتراز (همگن) تقسیم شده و به طور تصادفى تحت عنوان گروه هاى آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. هر گروه شامل دو گروه همتراز (همگن) تقسیم شده و به طور تصادفى تحت عنوان گروه هاى آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. هر گروه شامل 1010 
دختر و دختر و 1010 پسر بود. براى ارزیابى بخش هاى مربوط به تعادل از آزمون تبّحر حرکتى برینینکس ازرتسکى استفاده شد. گروه آزمایش در  پسر بود. براى ارزیابى بخش هاى مربوط به تعادل از آزمون تبّحر حرکتى برینینکس ازرتسکى استفاده شد. گروه آزمایش در 
طى طى 5050 جلسه، هرجلسه  جلسه، هرجلسه 4545 دقیقه و  دقیقه و 6 بار در هفته تحریکات حسى را تجربه و تمرینات بدنى را اجرا کردند. گروه کنترل از برنامه هاى  بار در هفته تحریکات حسى را تجربه و تمرینات بدنى را اجرا کردند. گروه کنترل از برنامه هاى 

آموزشى کالس استفاده نمودند. آموزشى کالس استفاده نمودند. 
یافته ها پس از  پس از 5050 جلسه از هر دو گروه (آزمایش و کنترل)، پس آزمون به عمل آمد داده ها توسط آزمون یو من ویتنى تجزیه و تحلیل و  جلسه از هر دو گروه (آزمایش و کنترل)، پس آزمون به عمل آمد داده ها توسط آزمون یو من ویتنى تجزیه و تحلیل و 
تفاوت معنادارى در نمرات پس آزمون بین گروه هاى آزمایش و کنترل مشاهده شد (تفاوت معنادارى در نمرات پس آزمون بین گروه هاى آزمایش و کنترل مشاهده شد (P<0/050/05). گروه آزمایش نمرات بیشترى کسب کرد. ). گروه آزمایش نمرات بیشترى کسب کرد. 
نتیجه گیرى این پژوهش نشان داد که تمرینات یکپارچگى حسى این پژوهش نشان داد که تمرینات یکپارچگى حسى‑حرکتى تعادل ( هم تعادل پویا و هم تعادل ایستا ) را بهبود بخشید .حرکتى تعادل ( هم تعادل پویا و هم تعادل ایستا ) را بهبود بخشید .
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مقّدمهمقّدمه
در  ذهنى  رشد  کمبود  یا  وقفه  علت  به  ذهنى  کم توان  در افراد  ذهنى  رشد  کمبود  یا  وقفه  علت  به  ذهنى  کم توان  افراد 
معمولى  برنامه هاى  از  مطلوب  استفاده  به  قادر  عادى  معمولى شرایط  برنامه هاى  از  مطلوب  استفاده  به  قادر  عادى  شرایط 
آموزش و پرورش، سازگارى اجتماعى و تطبیق با محیط نیستند آموزش و پرورش، سازگارى اجتماعى و تطبیق با محیط نیستند 
و بدلیل عقب ماندگى هوشى، از ادراك مبانى و مفاهیم و از قدرت و بدلیل عقب ماندگى هوشى، از ادراك مبانى و مفاهیم و از قدرت 
استدالل و قضاوت صحیح و از توانائى دّقت و یادگیرى، به درجات استدالل و قضاوت صحیح و از توانائى دّقت و یادگیرى، به درجات 
مختلف محرومند [مختلف محرومند [1]. این کودکان با تأخیر در رشد مهارت هاى ]. این کودکان با تأخیر در رشد مهارت هاى 
و  رشد  مختلف  ابعاد  بر  مى تواند  که  هستند  روبرو  نیز  و حرکتى  رشد  مختلف  ابعاد  بر  مى تواند  که  هستند  روبرو  نیز  حرکتى 
عملکرد کودك در فعالیت هاى روزمره زندگى آنان تأثیر بگذارد عملکرد کودك در فعالیت هاى روزمره زندگى آنان تأثیر بگذارد 
[2]. عقب ماندگى ذهنى یکى از ناهنجارى هاى ادراکى-حرکتى ]. عقب ماندگى ذهنى یکى از ناهنجارى هاى ادراکى-حرکتى 
طور  به  و  کند،  مى  بروز  نوجوانى  از  قبل  که  است  رشد  طور دوران  به  و  کند،  مى  بروز  نوجوانى  از  قبل  که  است  رشد  دوران 
مشّخص به کودکانى اطالق مى شود که در سازوکارهاى شناختى مشّخص به کودکانى اطالق مى شود که در سازوکارهاى شناختى 

و برخى رفتارهاى سازشىو برخى رفتارهاى سازشى1 نقص دارند [ نقص دارند [3 و  و 4]. نقیصه هاى ذهنى ]. نقیصه هاى ذهنى 
با توجه به نوع و شدت نقص به شکل هاى گوناگونى طبقه بندى با توجه به نوع و شدت نقص به شکل هاى گوناگونى طبقه بندى 
شده اند [شده اند [1]. یک نمونه از این طبقه بندى، تقسیم در طبقه هاى ]. یک نمونه از این طبقه بندى، تقسیم در طبقه هاى 
هوشِى عقب مانده ذهنى آموزش پذیر (بهره هوشىهوشِى عقب مانده ذهنى آموزش پذیر (بهره هوشى2 5050-7070)، )، 
تربیت پذیرتربیت پذیر3 (بهره هوشى  (بهره هوشى 5050-2525) و حمایت پذیر( بهره هوشى ) و حمایت پذیر( بهره هوشى 
2525 به پائین) مى باشد [ به پائین) مى باشد [1]. مشخصات و ویژگى هاى افراد عقب ]. مشخصات و ویژگى هاى افراد عقب 
مانده ذهنى تربیت پذیر بدین شرح مى باشد؛ آنها به لحاظ عاطفى مانده ذهنى تربیت پذیر بدین شرح مى باشد؛ آنها به لحاظ عاطفى 
وضع بسیار متغّیرى دارند. معموالً وقتى  چیزى را طلب مى کنند وضع بسیار متغّیرى دارند. معموالً وقتى  چیزى را طلب مى کنند 
مهربان و مطیع هستند، اما در مقابل مخالفت هاى دیگران خشم، مهربان و مطیع هستند، اما در مقابل مخالفت هاى دیگران خشم، 
غضب و  عصبانّیت شدید از خود بروز مى دهند. تعداد قابل توّجهى غضب و  عصبانّیت شدید از خود بروز مى دهند. تعداد قابل توّجهى 

Adap veAdap ve behaviorsbehaviors .1
intelligence quo ent(IQ)intelligence quo ent(IQ) .2

TrainableTrainable .3

*  لطیفه قاسم پورلطیفه قاسم پور1، فاطمه سادات حسینى، فاطمه سادات حسینى2، حسن محمدزاده، حسن محمدزاده3 

آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت 
پذیر تأثیر دارد؟پذیر تأثیر دارد؟
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از آنان داراى مشکالت متعّدد ثانویه در مهارت هاى خودیارى و از آنان داراى مشکالت متعّدد ثانویه در مهارت هاى خودیارى و 
دیگریارى هستند [دیگریارى هستند [4]. توانایى ذهنى این افراد در هر سنى که ]. توانایى ذهنى این افراد در هر سنى که 
باشند در حد توانایى هاى ذهنى  کودك باشند در حد توانایى هاى ذهنى  کودك 7-6 ساله باقى مى ماند  ساله باقى مى ماند 
که معادل توانایى یک کودك در سالهاى اول دبستان است [که معادل توانایى یک کودك در سالهاى اول دبستان است [1]. ]. 
والدین در برخورد با آن ها باید به توانایى ذهنى آنها توّجه نمایند والدین در برخورد با آن ها باید به توانایى ذهنى آنها توّجه نمایند 
جسمى  لحاظ  از  اگرچه  که  باشند  داشته  حال،  توّجه  هر  در  جسمى و  لحاظ  از  اگرچه  که  باشند  داشته  حال،  توّجه  هر  در  و 
روز به روز بزرگتر مى شوند ولى در توانایى هاى ذهنى، همچنان روز به روز بزرگتر مى شوند ولى در توانایى هاى ذهنى، همچنان 
خاص  روش هاى  از  استفاده  با  آنان  خاص ].  روش هاى  از  استفاده  با  آنان  [3و4].  دارند  [ محدودیت  دارند   محدودیت 
توانبخشى (جهت بهبود ادراك هاى حّسى مختلف براى افزایش توانبخشى (جهت بهبود ادراك هاى حّسى مختلف براى افزایش 
مهارت هاى حرکتى مختلف) و همچنین شرکت در کالس هاى مهارت هاى حرکتى مختلف) و همچنین شرکت در کالس هاى 
آموزشى موسسات توان بخشى قادر خواهند بود امور شخصى خود آموزشى موسسات توان بخشى قادر خواهند بود امور شخصى خود 
فرا گرفته، به بسیارى از مفاهیم ابتدائى زندگى دست  فرا گرفته، به بسیارى از مفاهیم ابتدائى زندگى دست را نسبتاً  را نسبتاً 
یافته و استقالل بیشترى داشته باشند [یافته و استقالل بیشترى داشته باشند [1]. توان بخشى این گروه با ]. توان بخشى این گروه با 
صرف وقت زیاد و مستمر و شکیبائى بسیار صورت مى گیرد. از آنجا صرف وقت زیاد و مستمر و شکیبائى بسیار صورت مى گیرد. از آنجا 
که آنان مطالب آموخته شده را به سرعت از یاد مى برند، مداومت که آنان مطالب آموخته شده را به سرعت از یاد مى برند، مداومت 

و تکرار در آموزش آنان امرى ضرورى است [و تکرار در آموزش آنان امرى ضرورى است [1]. ]. 
دریافت،  در  مغز  توانائى  از  است  عبارت  حسى  دریافت، یکپارچگى  در  مغز  توانائى  از  است  عبارت  حسى  یکپارچگى 
تشخیص، تعبیر و بکارگیرى حجم زیادى از اطالعات حسى که از تشخیص، تعبیر و بکارگیرى حجم زیادى از اطالعات حسى که از 
طریق محرك هاى بیرونى و درونى به بدن و دستگاه عصبى وارد طریق محرك هاى بیرونى و درونى به بدن و دستگاه عصبى وارد 
مى شود [مى شود [5]. یکپارچگى حّسى]. یکپارچگى حّسى–حرکتى فرایندى است که در اثر حرکتى فرایندى است که در اثر 
انجام فعالیت هائى مبتنى بر درگیرى و شرکت ارگان هاى حسى و انجام فعالیت هائى مبتنى بر درگیرى و شرکت ارگان هاى حسى و 
حرکتى مختلف ایجاد مى گردد [حرکتى مختلف ایجاد مى گردد [6]. یکپارچگى حّسى-حرکتى از ]. یکپارچگى حّسى-حرکتى از 
دوران نوازدى شروع گردیده و اساس شناخت حس ها و یادگیرى دوران نوازدى شروع گردیده و اساس شناخت حس ها و یادگیرى 
زمینه  در  کودکان  چه  هر  مى رسد  نظر  به  زمینه ].  در  کودکان  چه  هر  مى رسد  نظر  به   .[7] است  [حرکات  است  حرکات 
دریافت و پرداخت محّرك هاى ورودى،کارآمدتر شوند در فهم و دریافت و پرداخت محّرك هاى ورودى،کارآمدتر شوند در فهم و 
درك محیط و در نتیجه در بیان و توصیف خود تواناتر خواهند بود درك محیط و در نتیجه در بیان و توصیف خود تواناتر خواهند بود 
[7]. مى توان بعضى از پیشرفت هاى کودکان در زمینه مهارت هاى ]. مى توان بعضى از پیشرفت هاى کودکان در زمینه مهارت هاى 
حرکتى را به رشد و بالیدگى عملکرد حواس و ادراك آنها نسبت حرکتى را به رشد و بالیدگى عملکرد حواس و ادراك آنها نسبت 
داد [داد [7].کودکان بتدریج مى توانند اّطالعات ادراکى را بهتر انتخاب ].کودکان بتدریج مى توانند اّطالعات ادراکى را بهتر انتخاب 
کرده، پس از پردازش، آنها را سازمان دهند، به صورت یکپارچه کرده، پس از پردازش، آنها را سازمان دهند، به صورت یکپارچه 
درآورند و با تجارب فزاینده مهارت هاى حرکتى خود، هماهنگ درآورند و با تجارب فزاینده مهارت هاى حرکتى خود، هماهنگ 

نمایند و پیشرفت کنند [نمایند و پیشرفت کنند [7].].
 حاصل این کار اجراى بهتر مهارت هاى حرکتى خواهد بود.  حاصل این کار اجراى بهتر مهارت هاى حرکتى خواهد بود. 
اّولیه  دوره  در  ادراك  عملکرد  در  پیشرفت  این  از  زیادى  اّولیه مقدار  دوره  در  ادراك  عملکرد  در  پیشرفت  این  از  زیادى  مقدار 
کودکى روى مى دهد و سپس در دوره پایانى کودکى و نوجوانى کودکى روى مى دهد و سپس در دوره پایانى کودکى و نوجوانى 
به طور نامحسوس پاالیش مى شود [به طور نامحسوس پاالیش مى شود [7] . نقص هاى یکپارچگى و ] . نقص هاى یکپارچگى و 
پردازش حّسى یکى از عوامل مهم در مشکالت حرکتى این کودکان پردازش حّسى یکى از عوامل مهم در مشکالت حرکتى این کودکان 
است.به بیان دیگر اختالل عملکرد حسى در یک یا چند دستگاه است.به بیان دیگر اختالل عملکرد حسى در یک یا چند دستگاه 
حسى اتفاق مى افتد [حسى اتفاق مى افتد [5]. هنگامى که یک یا چند محرك وارد ]. هنگامى که یک یا چند محرك وارد 
دستگاه هاى حسى کودك مى شود و فرد از پردازش یا جلوگیرى دستگاه هاى حسى کودك مى شود و فرد از پردازش یا جلوگیرى 
مى دهد [5]. ].  روى  حسى  بار  اضافه  مى ماند،  عاجز  آنها  ورود  [از  مى دهد  روى  حسى  بار  اضافه  مى ماند،  عاجز  آنها  ورود  از 
عملکرد مغز کودکان با وجود اضافه بار حسى بى برنامه و بى نظم عملکرد مغز کودکان با وجود اضافه بار حسى بى برنامه و بى نظم 
شده و با واکنش هاى طبیعى به آنها پاسخ نمى دهد [ شده و با واکنش هاى طبیعى به آنها پاسخ نمى دهد [ 5]. رویکرد ]. رویکرد 

یکپارچگى حّسى از طریق بهبود کارکرد سامانهیکپارچگى حّسى از طریق بهبود کارکرد سامانهٔ عصبى مرکزى در  عصبى مرکزى در 
پردازش و یکپارچگى اّطالعات مى تواند موجب بهبود رشد حرکتى پردازش و یکپارچگى اّطالعات مى تواند موجب بهبود رشد حرکتى 
آنان شود [آنان شود [2]. کپارت]. کپارت4معتقد بود کمبودهاى یادگیرى ناشى از معتقد بود کمبودهاى یادگیرى ناشى از 
ضعف یکپارچگى محرك هاى حسى فعلى با اطالعات ذخیره شده ضعف یکپارچگى محرك هاى حسى فعلى با اطالعات ذخیره شده 
مربوط به محرك هاى گذشته است. یکپارچگى حسى مرحله اى مربوط به محرك هاى گذشته است. یکپارچگى حسى مرحله اى 

حساس در فرایند ادراکى حرکتى است [حساس در فرایند ادراکى حرکتى است [2].].
 کپارت پیشنهاد کرد که رشد ادراك و شناخت داراى پایگاه  کپارت پیشنهاد کرد که رشد ادراك و شناخت داراى پایگاه 
حرکتى است ، به طورى که کودك باید براى رسیدن به رشد حرکتى است ، به طورى که کودك باید براى رسیدن به رشد 
کامل هوشى به مرحله (تعمیم) حرکتى رسیده باشد [کامل هوشى به مرحله (تعمیم) حرکتى رسیده باشد [2]. کپارت ]. کپارت 
تعمیم هاى قامتى و تعادل، برترى جانبى، حرکات انتقالى، برخورد، تعمیم هاى قامتى و تعادل، برترى جانبى، حرکات انتقالى، برخورد، 
دریافت و جلو بردن، و تصویر ذهنى را مورد تاکید قرار داد [دریافت و جلو بردن، و تصویر ذهنى را مورد تاکید قرار داد [2]. ]. 
او براى رشد، هفت مرحله قائل شد که به تدریج کارآیى فزاینده او براى رشد، هفت مرحله قائل شد که به تدریج کارآیى فزاینده 
مى دهند.  ارائه  اّطالعات  پردازش  راهبردهاى  زمینه  در  را  مى دهند. ترى  ارائه  اّطالعات  پردازش  راهبردهاى  زمینه  در  را  ترى 
کودکى که این مراحل را به ترتیب و به طور کامل فرا نگیرد، در کودکى که این مراحل را به ترتیب و به طور کامل فرا نگیرد، در 
یادگیرى هاى بعدى خود در سطوح باال دچار نقصان خواهد شد یادگیرى هاى بعدى خود در سطوح باال دچار نقصان خواهد شد 
[2]. به عقیده کپارت، کودکان بهنجار به ترتیب این مراحل را طى ]. به عقیده کپارت، کودکان بهنجار به ترتیب این مراحل را طى 
مى کنند؛ اما کودکى که با کندى یاد مى گیرد، یا از طریق طى این مى کنند؛ اما کودکى که با کندى یاد مى گیرد، یا از طریق طى این 
مراحل و ترتیب آن پیشرفت ندارد یا اینکه به طور آشکار عقب مراحل و ترتیب آن پیشرفت ندارد یا اینکه به طور آشکار عقب 
افتاده است، کودکى که کامًال یک مرحله را تجربه نکند باید به افتاده است، کودکى که کامًال یک مرحله را تجربه نکند باید به 
آن مرحله بازگشته از طریق تمرین به ترتیب از مراحل باقیمانده آن مرحله بازگشته از طریق تمرین به ترتیب از مراحل باقیمانده 
بگذرد [بگذرد [2]. بنابراین کودکانى که از نظر رشد عقب افتاده هستند ]. بنابراین کودکانى که از نظر رشد عقب افتاده هستند 
باید تجارب تکمیلى را براى تسهیل رشد خود به دست آورند. افراد باید تجارب تکمیلى را براى تسهیل رشد خود به دست آورند. افراد 
کندآموز ، کسانى هستند که مراحل رشد را در چهارچوب زمانى کندآموز ، کسانى هستند که مراحل رشد را در چهارچوب زمانى 
و ترتیب مشّخصى طى نکرده باشند . مهارت هاى این کودکان و ترتیب مشّخصى طى نکرده باشند . مهارت هاى این کودکان 
ممکن است با بازگشت و تمرین فعالیت هاى ادراکى-حرکتى از ممکن است با بازگشت و تمرین فعالیت هاى ادراکى-حرکتى از 

دست یافته، ترمیم یابد و اصالح شود [دست یافته، ترمیم یابد و اصالح شود [2]. ]. 
یکپارچگى  به  که  است  نمونه  حرکتى  واکنش  یک  یکپارچگى تعادل  به  که  است  نمونه  حرکتى  واکنش  یک  تعادل 
محّرك هاى دریافتى از سیستم هاى بینایى و حس حرکتى وابسته محّرك هاى دریافتى از سیستم هاى بینایى و حس حرکتى وابسته 
مى کند  پیشرفت  جوانى  و  نوجوانى  کودکى،  دوران  در  و  مى کند بوده  پیشرفت  جوانى  و  نوجوانى  کودکى،  دوران  در  و  بوده 
[2]. در زمینه تعادل، کودکان از مرحله اتکا بر اّطالعات اولیه در ]. در زمینه تعادل، کودکان از مرحله اتکا بر اّطالعات اولیه در 
طفولیت شروع کرده، سپس به مرحله استفاده از اطالعات حس طفولیت شروع کرده، سپس به مرحله استفاده از اطالعات حس 
حرکتى خود پیشرفت مى کنند [حرکتى خود پیشرفت مى کنند [2]. تعادل یا ثبات از قدیم به ]. تعادل یا ثبات از قدیم به 
عنوان (وضعیت حفظ توازن بین نیروهاى متقابل) تعریف شده عنوان (وضعیت حفظ توازن بین نیروهاى متقابل) تعریف شده 
است [است [2]. تعادل تقریباً مؤلفه]. تعادل تقریباً مؤلفهٔ مهم در همه فعالیت هاى حرکتى  مهم در همه فعالیت هاى حرکتى 
است و بیشتر کنترل قامتى نامیده مى شود. کنترل قامتى، توانائى است و بیشتر کنترل قامتى نامیده مى شود. کنترل قامتى، توانائى 
نگهدارى توازن در یک میدان جاذبه است و از طریق تداوم یا نگهدارى توازن در یک میدان جاذبه است و از طریق تداوم یا 
بازگشت به مرکز ثقل بدن که در خارج از تکیه گاهش قرار گرفته بازگشت به مرکز ثقل بدن که در خارج از تکیه گاهش قرار گرفته 
ایجاد مى شود [ایجاد مى شود [2].به کمک تأکید کنونى بر مالحظات بوم شناختى ].به کمک تأکید کنونى بر مالحظات بوم شناختى 
و سیستم هاى پویا بورتون و دیویسو سیستم هاى پویا بورتون و دیویس5 اخیراً بیان کرده اند که تعادل  اخیراً بیان کرده اند که تعادل 
تنها یک حالت، مهارت یا توانائى نیست، بلکه بیشتر جنبه اى تنها یک حالت، مهارت یا توانائى نیست، بلکه بیشتر جنبه اى 
گوناگونى  فرایندهاى  شامل  که  است  مخصوص  فعالیت  یک  گوناگونى از  فرایندهاى  شامل  که  است  مخصوص  فعالیت  یک  از 
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مى شود [مى شود [2]. این فرایندها جهت یابى بدن که براى انجام تکلیف ]. این فرایندها جهت یابى بدن که براى انجام تکلیف 
عملى موجود الزم است را ممکن مى کند [عملى موجود الزم است را ممکن مى کند [2]. تعادل معموالً به دو ]. تعادل معموالً به دو 
نوع تقسیم مى شود: تعادل ایستا و تعادل پویا. تعادل ایستا توانایى نوع تقسیم مى شود: تعادل ایستا و تعادل پویا. تعادل ایستا توانایى 
حفظ موقعیت یا قامت بدنى مطلوب در زمان بى حرکتى بدن حفظ موقعیت یا قامت بدنى مطلوب در زمان بى حرکتى بدن 
است. تعادل پویا، توانایى حفظ قامت یا وضعیت بدنى مطلوب در است. تعادل پویا، توانایى حفظ قامت یا وضعیت بدنى مطلوب در 
زمانى است که بدن در حال حرکت مى باشد. هم تعادل ایستا و هم زمانى است که بدن در حال حرکت مى باشد. هم تعادل ایستا و هم 
تعادل پویا در تعداد زیادى از فعالیت هاى حرکتى به کار مى روند تعادل پویا در تعداد زیادى از فعالیت هاى حرکتى به کار مى روند 
[2]. تاندون ها و مفصل ها در میان عناصر مربوط به سیستم حس ]. تاندون ها و مفصل ها در میان عناصر مربوط به سیستم حس 
حرکتى، دستگاه دهلیزى در گوش داخلى، و گیرنده هاى حّسى حرکتى، دستگاه دهلیزى در گوش داخلى، و گیرنده هاى حّسى 
در عضالت سر و گردن قرار دارند. حسهاى دریافتى توسط این در عضالت سر و گردن قرار دارند. حسهاى دریافتى توسط این 
گیرنده ها و از اّطالعات بینایى باعث فراهم شدن اّطالعاتى مى شود گیرنده ها و از اّطالعات بینایى باعث فراهم شدن اّطالعاتى مى شود 

که براى حس تعادل بسیار مهم است [که براى حس تعادل بسیار مهم است [3].].
 تعادل براى اجراى هر یک از مهارت هاى حرکتى امرى خاص  تعادل براى اجراى هر یک از مهارت هاى حرکتى امرى خاص 
و در وضعیت هاى مختلف متفاوت است(مثل موقعى که در حال و در وضعیت هاى مختلف متفاوت است(مثل موقعى که در حال 
حرکت یا اینکه ساکن هستید، درهوا باشید یا روى زمین قرار حرکت یا اینکه ساکن هستید، درهوا باشید یا روى زمین قرار 
گرفته باشید، چشمهاى شما باز یا بسته باشد یا اینکه روى یک پا، گرفته باشید، چشمهاى شما باز یا بسته باشد یا اینکه روى یک پا، 
دو پا یا سایر اندام هاى خود تکیه کرده باشید و غیره)، به همین دو پا یا سایر اندام هاى خود تکیه کرده باشید و غیره)، به همین 
دلیل مهم آن است که کودکان تجارب مختلف و متنّوع مربوط دلیل مهم آن است که کودکان تجارب مختلف و متنّوع مربوط 
به تعادل را کسب کنند [به تعادل را کسب کنند [3]. آنها باید فعالیت ها و حرکات تعادلى ]. آنها باید فعالیت ها و حرکات تعادلى 
مختلف را تجربه کنند (چه در حال حرکت و چه در وضعیت مختلف را تجربه کنند (چه در حال حرکت و چه در وضعیت 
ساکن)، یا اینکه از وسیله ورزشى باال روند و در سطوح مختلف ساکن)، یا اینکه از وسیله ورزشى باال روند و در سطوح مختلف 
قرار گیرند و روى اندام ها و بخش هاى مختلف بدن مانند دست ها قرار گیرند و روى اندام ها و بخش هاى مختلف بدن مانند دست ها 
یا سر تعادل خود را حفظ کنند، در حالى که چشم هاى آنها باز یا یا سر تعادل خود را حفظ کنند، در حالى که چشم هاى آنها باز یا 

بسته است [بسته است [3].].
توانبخشى  تمرینات  انجام  اثر  در  حّسى،  یکپارچگى  توانبخشى فرایند  تمرینات  انجام  اثر  در  حّسى،  یکپارچگى  فرایند 
و ورزشى ایجاد مى شود، هرچند که جزء اهداف اّولیه درمان یا و ورزشى ایجاد مى شود، هرچند که جزء اهداف اّولیه درمان یا 
تمرینات نباشد، لیکن با بکار بردن تمرینات منّظم و هدفمند تمرینات نباشد، لیکن با بکار بردن تمرینات منّظم و هدفمند 
مى توان شاهد پیشرفت هایى درمهارت هاى حرکتى این دسته از مى توان شاهد پیشرفت هایى درمهارت هاى حرکتى این دسته از 
کودکان شد [کودکان شد [4]. همچنین به اعتقاد اغلب متخّصصین، برنامه هاى ]. همچنین به اعتقاد اغلب متخّصصین، برنامه هاى 
تربیت بدنى براي کودکانى که نقصهاي ادراکى-حرکتى دارند، باید تربیت بدنى براي کودکانى که نقصهاي ادراکى-حرکتى دارند، باید 
ساختارى منسجم داشته و با نیازها و مشکالت آنها متناسب باشد ساختارى منسجم داشته و با نیازها و مشکالت آنها متناسب باشد 

.[.[4]
یکى از مشکالت معلولین اضافه وزن و چاقى است که با انجام یکى از مشکالت معلولین اضافه وزن و چاقى است که با انجام 
فعالیت هاى ورزشى مى توان از آن جلو گیرى کرد. ضعف عملکرد فعالیت هاى ورزشى مى توان از آن جلو گیرى کرد. ضعف عملکرد 
حرکتى و آمادگى جسمانی در پی نداشتن تالش تمرین مداوم حرکتى و آمادگى جسمانی در پی نداشتن تالش تمرین مداوم 
باعث پایین آمدن عّزت نفس آنها شده و آن نیز سبب کاهش باعث پایین آمدن عّزت نفس آنها شده و آن نیز سبب کاهش 
مشارکت می شود، عالوه بر این کمبود مشارکت نیز ضعف عملکرد مشارکت می شود، عالوه بر این کمبود مشارکت نیز ضعف عملکرد 
حرکتى و آمادگى جسمانى را به دنبال خواهد داشت [حرکتى و آمادگى جسمانى را به دنبال خواهد داشت [2]. ورزش ]. ورزش 
باعث رشد و بهبود دستگاه هاى گردش خون و تنفس، تقویت باعث رشد و بهبود دستگاه هاى گردش خون و تنفس، تقویت 
انعطاف  افزایش  عضالت،  کارآئى  ظرفیت  بردن  باال  و  انعطاف عضالت  افزایش  عضالت،  کارآئى  ظرفیت  بردن  باال  و  عضالت 
پذیرى مفاصل و افزایش دامنه حرکتى مفاصل مى گردد و از طرف پذیرى مفاصل و افزایش دامنه حرکتى مفاصل مى گردد و از طرف 
دیگر باعث رشد و بهبود ادراکى-حرکتى مى شود که شامل تقویت دیگر باعث رشد و بهبود ادراکى-حرکتى مى شود که شامل تقویت 
سرعت در حرکت هاى روزمره، افزایش تعادل، تسلط، جهت یابى سرعت در حرکت هاى روزمره، افزایش تعادل، تسلط، جهت یابى 

و هماهنگى بین قسمت هاى مختلف بدن مى باشد [و هماهنگى بین قسمت هاى مختلف بدن مى باشد [1]. بنابراین ]. بنابراین 
متخّصصین و اعضا گروه توان بخشى روش آموزش مهارت هاى متخّصصین و اعضا گروه توان بخشى روش آموزش مهارت هاى 
حرکتى را شیوهحرکتى را شیوهٔ مناسب و مؤثر در درمان این اختالالت مى دانند  مناسب و مؤثر در درمان این اختالالت مى دانند 
و معتقدند که این روش به عنوان پایه هایی جهت بهبود عملکرد و معتقدند که این روش به عنوان پایه هایی جهت بهبود عملکرد 
عالی مغز بوده و موجب بهبود عملکردهاى حرکتى و شناختى عالی مغز بوده و موجب بهبود عملکردهاى حرکتى و شناختى 

کودکان و نوجوانان ناتوان مى گردد [کودکان و نوجوانان ناتوان مى گردد [4].].
با بررسی مشکالت این کودکان و مطالعۀ پژوهش هاى انجام با بررسی مشکالت این کودکان و مطالعۀ پژوهش هاى انجام 
گرفته که اکثر آنها بر روى کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر گرفته که اکثر آنها بر روى کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر 
انجام گرفته و در گروه کودکان با ناتوانى ذهنى تربیت پذیر بسیار انجام گرفته و در گروه کودکان با ناتوانى ذهنى تربیت پذیر بسیار 
تربیت  ذهنى  کم توان  کودکان  مىرسد  به نظر  مى باشد،  تربیت اندك  ذهنى  کم توان  کودکان  مىرسد  به نظر  مى باشد،  اندك 
پذیر در رشد حرکتىشان نیاز به بررسى هاى بیشترى داشته پذیر در رشد حرکتىشان نیاز به بررسى هاى بیشترى داشته 
باشند. به عالوه بررسى سودمندى این تمرینات در ناتوانى هاى باشند. به عالوه بررسى سودمندى این تمرینات در ناتوانى هاى 
مختلف(بصورت مجزا) نیاز به پژوهش هاى متعّدد دارد. مهارت مختلف(بصورت مجزا) نیاز به پژوهش هاى متعّدد دارد. مهارت 
هاى حرکتى پایه تشکیل دهنده ى تمام حرکات بدن هستند، هاى حرکتى پایه تشکیل دهنده ى تمام حرکات بدن هستند، 
بنابراین مسئله اى که باید مورد توّجه قرار بگیرد این است که بنابراین مسئله اى که باید مورد توّجه قرار بگیرد این است که 
بهترین زمان رشد این مهارت ها سنین کودکى و آغاز نوجوانى بهترین زمان رشد این مهارت ها سنین کودکى و آغاز نوجوانى 
است. با توجه به موارد مطرح گردیده این سؤال براي محققین است. با توجه به موارد مطرح گردیده این سؤال براي محققین 
به وجود آمد که آیا انجام تمرینات یکپارچگى حسىبه وجود آمد که آیا انجام تمرینات یکپارچگى حسى–حرکتى در حرکتى در 
تعادل(هم تعادل پویا و هم تعادل ایستاى) افراد کم توان ذهنى تعادل(هم تعادل پویا و هم تعادل ایستاى) افراد کم توان ذهنى 

تربیت پذیر نیز تأثیر دارد؟تربیت پذیر نیز تأثیر دارد؟

روش بررسىروش بررسى
 طرح تحقیق حاضر به صورت پیش آزمون  طرح تحقیق حاضر به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه  پس آزمون با گروه 
کنترل بود. شرکت کنندگان در این پژوهش نیمه تجربى، شامل کنترل بود. شرکت کنندگان در این پژوهش نیمه تجربى، شامل 4040 
کودك کم توان ذهنى تربیت پذیر با میانگین سنى (کودك کم توان ذهنى تربیت پذیر با میانگین سنى (8/4848±2/8181 
سال) و بهره هوشى (سال) و بهره هوشى (6/8181±3030/6262) بودند که از بین دانش آموزان ) بودند که از بین دانش آموزان 
مرکز روزانه توانبخشى و آموزشى گل هاى بهشت شهر ارومیه به مرکز روزانه توانبخشى و آموزشى گل هاى بهشت شهر ارومیه به 

شرح زیر انتخاب شدند.شرح زیر انتخاب شدند.
ابتدا با مطالعه پرونده توان خواهان و با توجه به مالك هاى ورود ابتدا با مطالعه پرونده توان خواهان و با توجه به مالك هاى ورود 
و خروج آزمودنى ها، تعداد و خروج آزمودنى ها، تعداد 4545 کودك به عنوان جامعه آمارى  کودك به عنوان جامعه آمارى 
انتخاب شدند. براى رعایت نکات اخالقى، اهداف تحقیق و نوع انتخاب شدند. براى رعایت نکات اخالقى، اهداف تحقیق و نوع 
تمرینات استفاده شده به والدین این کودکان شرح و نسبت به بى تمرینات استفاده شده به والدین این کودکان شرح و نسبت به بى 
خطر بودن تمرینات و نیز حفظ اسامى و اّطالعات شخصى نمونه ها خطر بودن تمرینات و نیز حفظ اسامى و اّطالعات شخصى نمونه ها 
و خانواده هایشان به آنها اطمینان داده شده و سپس از آنها جهت و خانواده هایشان به آنها اطمینان داده شده و سپس از آنها جهت 
شرکت کودکان شان در این پژوهش رضایت کتبى گرفته شد. شرکت کودکان شان در این پژوهش رضایت کتبى گرفته شد. 
مالك هاى ورود شامل ابتال به عقب ماندگى ذهنى در حد تربیت مالك هاى ورود شامل ابتال به عقب ماندگى ذهنى در حد تربیت 
طى  یکپارچگى حسى-حرکتى  تمرینات  تمرینات یکپارچگى حسى-حرکتى طى پذیر، عدم استفاده از  پذیر، عدم استفاده از 
دوره مطالعه یا پیش از آن(غیر از زمان انجام تمرینات) و داوطلب دوره مطالعه یا پیش از آن(غیر از زمان انجام تمرینات) و داوطلب 
بودن کودك بود. مالك هاى خروج نیز شامل عقب ماندگى ذهنى بودن کودك بود. مالك هاى خروج نیز شامل عقب ماندگى ذهنى 
ارتوپدیک،  اختالالت  شدید،  تشنج  اختالل هاى  وجود  ارتوپدیک، متوسط؛  اختالالت  شدید،  تشنج  اختالل هاى  وجود  متوسط؛ 
اختالالت قلب، ریوى و فلج مغزى؛ عدم شرکت در جلسات تمرین اختالالت قلب، ریوى و فلج مغزى؛ عدم شرکت در جلسات تمرین 
در حداقل در حداقل 1515 جلسه غیرمداوم در کل دوره مطالعه و نیز شش  جلسه غیرمداوم در کل دوره مطالعه و نیز شش 
جلسه مداوم یا بیشتر بود. از همه جلسه مداوم یا بیشتر بود. از همه 4545 کودك، آزمون تبحر حرکتی  کودك، آزمون تبحر حرکتی 

آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟
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برونینکس-ازرتسکی (خرده آزمون شماره برونینکس-ازرتسکی (خرده آزمون شماره 2 –«تعادلتعادل») به عنوان ) به عنوان 
پیش آزمون به عمل آمد. سپس با توجه به استاندارد درج شده پیش آزمون به عمل آمد. سپس با توجه به استاندارد درج شده 
در جدول مورگان و نیاز به در جدول مورگان و نیاز به 4040 نفر نمونه آماري، با توجه به نمره  نفر نمونه آماري، با توجه به نمره 
بهره هوشی بهره هوشی 5 نفر از آزمودنی ها که پراکندگى نمراتشان در تست  نفر از آزمودنی ها که پراکندگى نمراتشان در تست 
تبحر حرکتى برینینکس -ازرتسکى نسبت به بقیه بیشتر بود، از تبحر حرکتى برینینکس -ازرتسکى نسبت به بقیه بیشتر بود، از 
ادامه تحقیق کنار گذاشته شدند و ادامه تحقیق کنار گذاشته شدند و 4040 نفر باقیمانده (شامل  نفر باقیمانده (شامل 2020 
دختر و دختر و 2020 پسر) به عنوان نمونه آمارى انتخاب و به دو گروه  پسر) به عنوان نمونه آمارى انتخاب و به دو گروه 2020 
نفرى(نفرى(1010 دختر و  دختر و 1010 پسر در هر گروه) تقسیم شدند. در ادامه  پسر در هر گروه) تقسیم شدند. در ادامه 
به صورت تصادفى یکى از گروه ها به عنوان گروه کنترل و دیگرى به صورت تصادفى یکى از گروه ها به عنوان گروه کنترل و دیگرى 
گروه آزمایش در نظر گرفته شد. سپس گروه آزمایش در نظر گرفته شد. سپس 5050 جلسه و هر جلسه  جلسه و هر جلسه 
4545 دقیقه تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى به صورت گروهى  دقیقه تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى به صورت گروهى 
(با تقلید از حرکات مربّى و تالش براى هماهنگ شدن با گروه به (با تقلید از حرکات مربّى و تالش براى هماهنگ شدن با گروه به 
صورت همزمان به همراه خواندن ترانه هاى کودکانه) و به عنوان صورت همزمان به همراه خواندن ترانه هاى کودکانه) و به عنوان 

زنگ ورزش در سالن همان مرکز انجام شد. زنگ ورزش در سالن همان مرکز انجام شد. 
در هر جلسه حضور و غیاب از شرکت کنندگان به عمل آمد. در هر جلسه حضور و غیاب از شرکت کنندگان به عمل آمد. 
براي تکمیل تعداد جلسات تعیین شده براى غائبین و نیز یک نفر براي تکمیل تعداد جلسات تعیین شده براى غائبین و نیز یک نفر 
از افراد جایگزین شده در گروه آزمایش تا از افراد جایگزین شده در گروه آزمایش تا 1515 جلسه جبرانى نیز  جلسه جبرانى نیز 
تشکیل گردید. در کلیه جلسات تمرین مربّیان کالس ها به دلیل تشکیل گردید. در کلیه جلسات تمرین مربّیان کالس ها به دلیل 
آشنایى با ویژگى هاى شخصیتى کودکان حضور داشتند و در انجام آشنایى با ویژگى هاى شخصیتى کودکان حضور داشتند و در انجام 
تمرینات همکارى نمودند. گروه کنترل در زمان اجراى تمرینات تمرینات همکارى نمودند. گروه کنترل در زمان اجراى تمرینات 
گروه آزمایش، ازآموزش هاى معمول کالس هاى آموزشى بهره مند گروه آزمایش، ازآموزش هاى معمول کالس هاى آموزشى بهره مند 
بودند.پس از پایان دوره تمرینات دوباره از دو گروه (فقط بودند.پس از پایان دوره تمرینات دوباره از دو گروه (فقط 4040 نفر  نفر 
نمونه) پس آزمون گرفته شد. شایان ذکر است یک نفر از شرکت نمونه) پس آزمون گرفته شد. شایان ذکر است یک نفر از شرکت 
کنندگان در گروه آزمایش به دلیل شکستگى بازو از ادامه حضور کنندگان در گروه آزمایش به دلیل شکستگى بازو از ادامه حضور 
در جلسات بازماند و نمونه دیگري جایگزین وي گردید. البته نمونه در جلسات بازماند و نمونه دیگري جایگزین وي گردید. البته نمونه 
جدید جایگزین شده از بین جدید جایگزین شده از بین 5 نفري انتخاب شد که از آنها پیش  نفري انتخاب شد که از آنها پیش 
آزمون گرفته شده بود. براي نمونه جدید جایگزین شده نیز تعداد آزمون گرفته شده بود. براي نمونه جدید جایگزین شده نیز تعداد 
4545 جلسه تمرین اجرا شد (تعدادي از جلسات به صورت همزمان  جلسه تمرین اجرا شد (تعدادي از جلسات به صورت همزمان 

با جلسات جبرانی اجرا گردید).با جلسات جبرانی اجرا گردید).
برخى از تمرینات عبارت بودند از: طناب بازى، راه رفتن روى برخى از تمرینات عبارت بودند از: طناب بازى، راه رفتن روى 
رد پاها یا بر روى پودرهاى پاشیده شده روى زمین بدون پوشیدن رد پاها یا بر روى پودرهاى پاشیده شده روى زمین بدون پوشیدن 
جوراب و کفش، چرخیدن در جهات مختلف و یا در مسیرى با جوراب و کفش، چرخیدن در جهات مختلف و یا در مسیرى با 
مانع و در وضعیت هاى مختلف، راه رفتن قدم رو به سمت هدفى مانع و در وضعیت هاى مختلف، راه رفتن قدم رو به سمت هدفى 
(نظیر:  اندام ها  روى  مختلف  وضعیت هاى  در  حرکت  (نظیر: متحرك،  اندام ها  روى  مختلف  وضعیت هاى  در  حرکت  متحرك، 
رفتن  سینه خیز  جنبیدن،  رفتن،  راه  باسن  با  پا،  و  دست  رفتن چهار  سینه خیز  جنبیدن،  رفتن،  راه  باسن  با  پا،  و  دست  چهار 
کوماندویى ، لى لى کردن، حرکت بر روى دست ها یا بر روى زانوها کوماندویى ، لى لى کردن، حرکت بر روى دست ها یا بر روى زانوها 
و با سرعت هاى متفاوت)، پریدن بر روى تشک ها؛ جست و خیز و با سرعت هاى متفاوت)، پریدن بر روى تشک ها؛ جست و خیز 
کردن در مسیرى مشخص، غلت زدن در وضعیت هاى مختلف کردن در مسیرى مشخص، غلت زدن در وضعیت هاى مختلف 
(با بازوهاي کشیده باالي سر، با بازوهاي کشیده باالي سر و نگه (با بازوهاي کشیده باالي سر، با بازوهاي کشیده باالي سر و نگه 
داشتن کیسه حبوبات، با حفظ بالش بین ساق پاها و یا گذاشتن داشتن کیسه حبوبات، با حفظ بالش بین ساق پاها و یا گذاشتن 
پاکتی کاغذي یا روبالشی روي سر)، باال و پائین پریدن و یا حرکت پاکتی کاغذي یا روبالشی روي سر)، باال و پائین پریدن و یا حرکت 
دادن خود به جلو و عقب در وضعیت هاى مختلف بر روى توپ دادن خود به جلو و عقب در وضعیت هاى مختلف بر روى توپ 
CPCP (حتى با قرار دادن توپ بر روى تشک در زمانى که کودك از  (حتى با قرار دادن توپ بر روى تشک در زمانى که کودك از 

تعادل باالیى برخوردار است)، قطار بازى، هل دادن کیسه حبوبات تعادل باالیى برخوردار است)، قطار بازى، هل دادن کیسه حبوبات 
در مسیرى مشخص بر روى زمین با کمک پاها و یا دست ها، در مسیرى مشخص بر روى زمین با کمک پاها و یا دست ها، 
پرت کردن توپى که بین پاهایش قرار داده شده(در وضعیت هاى پرت کردن توپى که بین پاهایش قرار داده شده(در وضعیت هاى 
ایستاده و یا خوابیده به پشت و حتى درون ظرفى که در کنار ایستاده و یا خوابیده به پشت و حتى درون ظرفى که در کنار 
کودك واقع است، همچنین گرفتن توپ با دستها پس از پرتاب کودك واقع است، همچنین گرفتن توپ با دستها پس از پرتاب 
آن)، قرار گرفتن روى پتو در وضعیت هاى مختف و بلند کردن پتو آن)، قرار گرفتن روى پتو در وضعیت هاى مختف و بلند کردن پتو 
و تاب دادن کودك، نشستن بر روى کارتن و کشیدن کارتن توسط و تاب دادن کودك، نشستن بر روى کارتن و کشیدن کارتن توسط 
کودکى دیگر، ایستادن و یا نشستن دو کودك روبروى یکدیگر با کودکى دیگر، ایستادن و یا نشستن دو کودك روبروى یکدیگر با 
دست هاى بغل گرفته و هل دادن یکدیگر و تالش براى حفظ دست هاى بغل گرفته و هل دادن یکدیگر و تالش براى حفظ 
تعادل توسط هر دو کودك، ضربه زدن به توپ معلق در هوا با تعادل توسط هر دو کودك، ضربه زدن به توپ معلق در هوا با 
دست ها یا پاها (در وضعیت هاى ایستاده و یا خوابیده به پشت)، دست ها یا پاها (در وضعیت هاى ایستاده و یا خوابیده به پشت)، 
راه رفتن با پوشاندن گونى به پاها و یا با پاهاى به هم بسته شده، راه رفتن با پوشاندن گونى به پاها و یا با پاهاى به هم بسته شده، 
وضعیت هاى  در  و  بزرگ  استوانه هاى  یا  کارتن ها  درون  وضعیت هاى خزیدن  در  و  بزرگ  استوانه هاى  یا  کارتن ها  درون  خزیدن 
مختلف، حمل سطل کوچک نسبتا سنگین، ُسر خوردن و باال مختلف، حمل سطل کوچک نسبتا سنگین، ُسر خوردن و باال 
رفتن از سطح شیبدار در وضعیت هاى مختلف، اجراى مسابقه رفتن از سطح شیبدار در وضعیت هاى مختلف، اجراى مسابقه 

طناب کشى با تقسیم کودکان به دو گروه و ... [طناب کشى با تقسیم کودکان به دو گروه و ... [5و6].].
  آزمون تبّحر حرکتى برینینکس  آزمون تبّحر حرکتى برینینکس– ازرتسکى ( ازرتسکى (BOTMP6) یک ) یک 
مجموعه آزمون نورم-مرجع است که شامل هشت زیر آزمون مجموعه آزمون نورم-مرجع است که شامل هشت زیر آزمون 4646 
از  برگرفته  سوال  از   برگرفته  سوال  شامل 1414  که  کوتاه،  فرم  یک  است.  اى  شامل ماده  که  کوتاه،  فرم  یک  است.  اى  ماده 
سازى  غربال  ابزار  یک  عنوان  مى تواند به  است،  سازى مجموعه کامل  غربال  یک ابزار  به عنوان  مى تواند  است،  کامل  مجموعه 
سریع به کار رود. مجموعه آزمون، شاخص جامعى از تبحر حرکتى سریع به کار رود. مجموعه آزمون، شاخص جامعى از تبحر حرکتى 
و نیز مقیاس هاى فردى از مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف و نیز مقیاس هاى فردى از مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف 
کودکان کودکان 4,54,5 تا  تا 14,514,5 ساله را فراهم مى آورد. شیوه هاى استاندارد  ساله را فراهم مى آورد. شیوه هاى استاندارد 
سازى، شامل یک نمونه گیرى سازى، شامل یک نمونه گیرى 765765 نفرى از کودکان انتخاب شده  نفرى از کودکان انتخاب شده 
بر اساس سن، جنس، نژاد، اندازه اجتماع و منطقه جغرافیایى بر بر اساس سن، جنس، نژاد، اندازه اجتماع و منطقه جغرافیایى بر 

طبق سرشمارىطبق سرشمارى19701970 بود (برینینکس  بود (برینینکس 19781978). ). 
معدل ضریب پایایى آزمون-آزمون مجدد، براى مجموعه کامل معدل ضریب پایایى آزمون-آزمون مجدد، براى مجموعه کامل 
0/8787 و براى فرم کوتاه  و براى فرم کوتاه 0,860,86 است. هاوبنستریکر است. هاوبنستریکر7 و همکارانش  و همکارانش 
BOTMP ( (19811981) را براى تمییز کودکان طبیعى و کودکان داراى  را براى تمییز کودکان طبیعى و کودکان داراى 
خرده  هشت  از  خرده ].  هشت  از  اند [2].  دانسته  مفید  اند [  دانسته  مفید  خشن8  حرکتى  خشننارسایى  حرکتى  نارسایى 
آزمون آزمون BOTMP، چهار خرده آزمون مهارت هاى حرکتى درشت، ، چهار خرده آزمون مهارت هاى حرکتى درشت، 
سه خرده آزمون مهارت هاى حرکتى ظریف ویک خرده آزمون هر سه خرده آزمون مهارت هاى حرکتى ظریف ویک خرده آزمون هر 
دو مهارت حرکتى را مى سنجد. این آزمون توسط دکتر محمد دو مهارت حرکتى را مى سنجد. این آزمون توسط دکتر محمد 
است.  شده  هنجاریابى  ایران  در  است. )  شده  هنجاریابى  ایران  در   (13841384) موسوى  واعظ  (کاظم  موسوى  واعظ  کاظم 
خرده آزمون تعادل (که دومین خرده آزمون سنجش مهارت هاى خرده آزمون تعادل (که دومین خرده آزمون سنجش مهارت هاى 
حرکتى درشت از آزمون تبحر حرکتى برینینکس-ازرتسکى است) حرکتى درشت از آزمون تبحر حرکتى برینینکس-ازرتسکى است) 
شامل هشت بخش مى باشد. سه بخش این خرده آزمون، تعادل شامل هشت بخش مى باشد. سه بخش این خرده آزمون، تعادل 

ایستا و پنج بخش دیگر ، تعادل پویا را مى سنجد [ایستا و پنج بخش دیگر ، تعادل پویا را مى سنجد [2] .] .
 داده هاى حاصل با استفاده از نسخه  داده هاى حاصل با استفاده از نسخه 1919 نرم افزار  نرم افزار SPSS مورد  مورد 
بررسى و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون یومن ویتنى در بررسى و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون یومن ویتنى در 

Bruininks–OseretskyBruininks–Oseretsky TestTest ofof MotorMotor ProficiencyProficiency .6
HaubenstrickerHaubenstricker .7

grossgross motormotor dysfunc ondysfunc on .8
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سطح معنى دارى (سطح معنى دارى (P<0/0505) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته هایافته ها
میانگین سن، ضریب هوشى، وزن و قد نمونه هاى پژوهش به میانگین سن، ضریب هوشى، وزن و قد نمونه هاى پژوهش به 

شرح جدول شماره شرح جدول شماره 1 است: است:
انجام  منظور  به  متغیرها  توزیع  بودن  طبیعی  بررسى  انجام براي  منظور  به  متغیرها  توزیع  بودن  طبیعی  بررسى  براي 
آزمون هاى پارامتریک از آزمون کالموگروف- اسمیرنفآزمون هاى پارامتریک از آزمون کالموگروف- اسمیرنف9 استفاده  استفاده 
شده و نتایج نشان داد نمرات طبیعی نبوده است و باید از آزمون شده و نتایج نشان داد نمرات طبیعی نبوده است و باید از آزمون 
ناپارامتریک براى تحلیل آمارى استفاده شود. آزمون یومن ویتنى ناپارامتریک براى تحلیل آمارى استفاده شود. آزمون یومن ویتنى 
در جدول در جدول 2 براى بررسى وجود تفاوت در نمره هاى پیش آزمون  براى بررسى وجود تفاوت در نمره هاى پیش آزمون 
نمونه ها در تعادل ایستا، تعادل پویا و تعادل کل به کار رفته و نمونه ها در تعادل ایستا، تعادل پویا و تعادل کل به کار رفته و 
مقدار نمرات مقدار نمرات z و معنى دار نبودن مقدار  و معنى دار نبودن مقدار P در تمامى متغیرها نشان  در تمامى متغیرها نشان 
مى دهد تفاوتى بین نمرات پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش مى دهد تفاوتى بین نمرات پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش 
نشان  معنى دارى  عدم  این  دیگر،  عبارت  به  نشان ).  معنى دارى  عدم  این  دیگر،  عبارت  به   .(P>0/050/05) نیست) نیست 
دهنده یکسانى گروه هاى آزمایش و کنترل قبل از انجام تمرینات دهنده یکسانى گروه هاى آزمایش و کنترل قبل از انجام تمرینات 
یکپارچگى حسى-حرکتى است (جدول یکپارچگى حسى-حرکتى است (جدول 2). آزمون یومن ویتنى ). آزمون یومن ویتنى 
پس آزمون  نمره هاى  در  تفاوت  وجود  بررسى  براى  پس آزمون   نمره هاى  در  تفاوت  وجود  بررسى  براى  جدول3  جدولدر  در 
و  بوده  کل  تعادل  و  پویا  تعادل  ایستا،  تعادل  در  در  و آزمودنى ها  بوده  کل  تعادل  و  پویا  تعادل  ایستا،  تعادل  در  در  آزمودنى ها 
مقادیر نمرات مقادیر نمرات Z و معنى دارى مقدار  و معنى دارى مقدار P در تمامى متغیرها نشان  در تمامى متغیرها نشان 
مى دهد که تفاوت معنى دارى بین نمرات پس آزمون گروه کنترل مى دهد که تفاوت معنى دارى بین نمرات پس آزمون گروه کنترل 
و آزمایش ایجاد شده است (و آزمایش ایجاد شده است (P<0/050/05). به عبارت دیگر، تمرینات ). به عبارت دیگر، تمرینات 
یکپارچگى حسى-حرکتى سبب بهبود تعادل و زیر مجموعه هاى یکپارچگى حسى-حرکتى سبب بهبود تعادل و زیر مجموعه هاى 

آن گردیده است( جدول آن گردیده است( جدول 3).).

بحثبحث
همه نتایج به دست آمده از این پژوهش را مى توان در چارچوب همه نتایج به دست آمده از این پژوهش را مى توان در چارچوب 
نظریه سیستم هاى پویا تفسیر نمود. این نظریه، محیط را عامل نظریه سیستم هاى پویا تفسیر نمود. این نظریه، محیط را عامل 
نظریه  این  و  نظریه ].  این  و  مى داند [2].  حرکتى  مهارت هاى  رشد  در  مى داند [مؤثرى  حرکتى  مهارت هاى  رشد  در  مؤثرى 
حکایت از آن دارد که عوامل مؤثر بر رشد حرکتى، شامل نیازهاى حکایت از آن دارد که عوامل مؤثر بر رشد حرکتى، شامل نیازهاى 
ویژه تکلیف حرکتى در تبادل با فرد (عوامل زیست شناختى و ویژه تکلیف حرکتى در تبادل با فرد (عوامل زیست شناختى و 
وراثتى) و محیط (عوامل تجربه و یادگیرى) است و این عوامل وراثتى) و محیط (عوامل تجربه و یادگیرى) است و این عوامل 
در رشد توانایى هاى حرکتى استوارى، جابه جایى و دست کارى در رشد توانایى هاى حرکتى استوارى، جابه جایى و دست کارى 
اثرگذار است [اثرگذار است [2]. چنین مدل تبادلى بر این نکته داللت دارد ]. چنین مدل تبادلى بر این نکته داللت دارد 
با  تنها  نه  محیط  و  فرد  تکلیف،  عوامل  همراه  سیستم هاى  با که  تنها  نه  محیط  و  فرد  تکلیف،  عوامل  همراه  سیستم هاى  که 
یکدیگر تعامل داشته است، بلکه به طور بالقوه نیز مى توانند با یکدیگر تعامل داشته است، بلکه به طور بالقوه نیز مى توانند با 

KolmogorovKolmogorov-SmirnovSmirnov TestTest .9

افزایش کنترل حرکتى و کفایت حرکتى تغییر ایجاد نماید یا خود افزایش کنترل حرکتى و کفایت حرکتى تغییر ایجاد نماید یا خود 
تغییر یابند [تغییر یابند [2]. در نظریه سیستم هاى پویا توانایى هاى حرکتى ]. در نظریه سیستم هاى پویا توانایى هاى حرکتى 
مقدماتى از لحاظ ژنتیکى آن چنان محدود نگردیده اند که قابل مقدماتى از لحاظ ژنتیکى آن چنان محدود نگردیده اند که قابل 
تعدیل نباشند [تعدیل نباشند [2].عوامل مؤثّر بر رشد مهارت هاى پایه؛ موقعیت ].عوامل مؤثّر بر رشد مهارت هاى پایه؛ موقعیت 
جغرافیایى، محیط خانواده و فرصت تمرین است [جغرافیایى، محیط خانواده و فرصت تمرین است [2]. به دلیل ]. به دلیل 
انتخاب آزمودنى ها از شهرستان ارومیه، مسئله موقعیت جغرافیایى، انتخاب آزمودنى ها از شهرستان ارومیه، مسئله موقعیت جغرافیایى، 
محیط خانواده و فرصت هاى تمرینى خارج از برنامه با صحبت هایى محیط خانواده و فرصت هاى تمرینى خارج از برنامه با صحبت هایى 

که با خانواده ها صورت گرفته بود، کنترل شد، که با خانواده ها صورت گرفته بود، کنترل شد، 
بنابراین مى توان گفت عامل تأثیر گذار، ایجاد فرصت تمرین با بنابراین مى توان گفت عامل تأثیر گذار، ایجاد فرصت تمرین با 
فراهم نمودن سه عامل زمان، امکانات و تجهیزات مناسب براى فراهم نمودن سه عامل زمان، امکانات و تجهیزات مناسب براى 
گروه آزمایش است. بیشتر کودکان کم توان ذهنى به علّت مسائل گروه آزمایش است. بیشتر کودکان کم توان ذهنى به علّت مسائل 
قومى، فرهنگى و مذهبى رایج در جامعه، از بسیارى از بازى هاى قومى، فرهنگى و مذهبى رایج در جامعه، از بسیارى از بازى هاى 
کودکانه که بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه مؤثر است، منع شده کودکانه که بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه مؤثر است، منع شده 
و در عوض به فعالیت هایى تشویق مى شوند که نتیجه اى جز فقر و در عوض به فعالیت هایى تشویق مى شوند که نتیجه اى جز فقر 
حرکتى ندارد [حرکتى ندارد [7]. مشکل دیگر خود این کودکان هستند، چرا ]. مشکل دیگر خود این کودکان هستند، چرا 
است [7]. ].  مشکل  براى شان  کودکانه  بازى  قوانین  یادگیرى  است [که  مشکل  براى شان  کودکانه  بازى  قوانین  یادگیرى  که 
تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى زمان الزم را در اختیار این تمرینات یکپارچگى حّسى-حرکتى زمان الزم را در اختیار این 
کودکان قرار مى دهد تا بتوانند همراه با همتایان شان در بازى هاى کودکان قرار مى دهد تا بتوانند همراه با همتایان شان در بازى هاى 

مورد عالقه شان با قوانین ساده شرکت کنند [مورد عالقه شان با قوانین ساده شرکت کنند [7]. ]. 
عامل مهم دیگر در ایجاد فرصت تمرینى، امکانات مناسب است. عامل مهم دیگر در ایجاد فرصت تمرینى، امکانات مناسب است. 
کمبود فضاهاى بازى مناسب و نیاز به همراهى بزرگترها براي حضور کمبود فضاهاى بازى مناسب و نیاز به همراهى بزرگترها براي حضور 
کودکان کم توان در این فضاها و عدم برگزارى دوره هاى تفریحى کودکان کم توان در این فضاها و عدم برگزارى دوره هاى تفریحى 
براى گروه کم توان ذهنى تربیت پذیر از عواملى هستند که مانع براى گروه کم توان ذهنى تربیت پذیر از عواملى هستند که مانع 
رشد مهارت هاى حرکتى آنها مى شوند [رشد مهارت هاى حرکتى آنها مى شوند [7]. از سوى دیگرتجهیزات ]. از سوى دیگرتجهیزات 
ورزشى مناسب معموالً گران است و براى همهورزشى مناسب معموالً گران است و براى همهٔ خانواده ها امکان  خانواده ها امکان 
خرید آنها وجود ندارد. به نظر مى رسد این تمرینات به کودکان خرید آنها وجود ندارد. به نظر مى رسد این تمرینات به کودکان 
فرصت غنى تر کردن تجارب حرکتى را داده اند. فرصتى که والدین فرصت غنى تر کردن تجارب حرکتى را داده اند. فرصتى که والدین 
قادر به ایجاد آن نیستند و در مراکز نیز به دلیل هدفمند و منّظم قادر به ایجاد آن نیستند و در مراکز نیز به دلیل هدفمند و منّظم 
نبودن برنامه ها نتیجه الزم به دست نمى آید [نبودن برنامه ها نتیجه الزم به دست نمى آید [2]. به نظر مى رسد ]. به نظر مى رسد 
کیفّیت آموزش ارائه شده به گروه آزمایش عامل مهم دیگرى در کیفّیت آموزش ارائه شده به گروه آزمایش عامل مهم دیگرى در 

برترى آن ها نسبت به گروه کنترل باشد [برترى آن ها نسبت به گروه کنترل باشد [2 و  و 5]. ]. 
از عوامل مهم کیفیت آموزش، تنّوع برنامه ها و انگیزش است. از عوامل مهم کیفیت آموزش، تنّوع برنامه ها و انگیزش است. 
برنامه تمرینى منتخب ارائه شده از یک سو مبتنى بر بازى اي است برنامه تمرینى منتخب ارائه شده از یک سو مبتنى بر بازى اي است 
که باعث مى شود کودك با میل و رغبت در آن شرکت کند و از که باعث مى شود کودك با میل و رغبت در آن شرکت کند و از 
سوى دیگر، هر روز با روز قبل متفاوت است و باعث ترغیب کودك سوى دیگر، هر روز با روز قبل متفاوت است و باعث ترغیب کودك 
به شرکت در برنامه مى شود [به شرکت در برنامه مى شود [5]. همچنین تمرینات یکپارچگى ]. همچنین تمرینات یکپارچگى 

جدول جدول 1. . میانگین و انحراف استاندارد سن و ضریب هوشى گروه ها.میانگین و انحراف استاندارد سن و ضریب هوشى گروه ها.

قد(قد(M±M± SDSD) (سانتى متر)) (سانتى متر)وزن(وزن(M±M± SDSD) (کیلوگرم)) (کیلوگرم)ضریب هوشی (ضریب هوشی (M±M± SDSD)سن(سن(M±M± SDSD) (سال)) (سال)گروه هاگروه ها

1515/0404±1212/4949127127/5555±6/74742828/3030±3/00003030/7575±7/9191گروه آزمونگروه آزمون
2121/1818±1313/6363129129/4040±6/05052929/3838±2/56563030/5050±9/0505گروه کنترلگروه کنترل

آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟
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ابیتى که دارند کودکان را ترغیب  ابیتى که دارند کودکان را ترغیب نیز به علت تنوع حرکات و جًذّ نیز به علت تنوع حرکات و جًذّ
مى کردند تا با روحّیه اى مضاعف در تمرینات شرکت کنند [مى کردند تا با روحّیه اى مضاعف در تمرینات شرکت کنند [6]. ]. 
را  مهارت ها  از  زیادى  مجموعه  منتخب،  تمرینى  را فعالیت هاى  مهارت ها  از  زیادى  مجموعه  منتخب،  تمرینى  فعالیت هاى 
حرکتى  مهارت هاى  با  برنامه ها  این  محتواى  و  مى شوند  حرکتى شامل  مهارت هاى  با  برنامه ها  این  محتواى  و  مى شوند  شامل 
پایه به خوبى هم راستا است [پایه به خوبى هم راستا است [6]. انواع مهارت هاى حرکتى پایه در ]. انواع مهارت هاى حرکتى پایه در 
قسمت هاى مختلف این برنامه ها وجود دارند که کودك با شرکت قسمت هاى مختلف این برنامه ها وجود دارند که کودك با شرکت 
در این برنامه ها، تمامى مهارت هاى حرکتى پایه را تقریباً هر روز در این برنامه ها، تمامى مهارت هاى حرکتى پایه را تقریباً هر روز 
تمرین مى کند. این مسئله باعث مى شود در مقابل گروه کنترل که تمرین مى کند. این مسئله باعث مى شود در مقابل گروه کنترل که 
تنها در برنامه آموزشى کالس به فعالیت هاى محدود و معدودى تنها در برنامه آموزشى کالس به فعالیت هاى محدود و معدودى 
مى پردازند، گروه آزمون در تمامى مهارت هاى پایه به رشد قابل مى پردازند، گروه آزمون در تمامى مهارت هاى پایه به رشد قابل 
قبول ترى دست یابند. با توجه به اینکه گروه کنترل نیز در برنامه قبول ترى دست یابند. با توجه به اینکه گروه کنترل نیز در برنامه 
آموزشى مرکز شرکت مى کردند، اما مى توان گفت در نظر گرفتن آموزشى مرکز شرکت مى کردند، اما مى توان گفت در نظر گرفتن 
بازى هاى هدفمند و هدایت شده براى گروه برنامه تمرینى منتخب بازى هاى هدفمند و هدایت شده براى گروه برنامه تمرینى منتخب 
باعث بهره بردن بیشتر آن ها و کسب نمرات باالتر در پس آزمون باعث بهره بردن بیشتر آن ها و کسب نمرات باالتر در پس آزمون 
شده است. همانطور که پیشتر گفته شد انگیزه از عوامل محیطى شده است. همانطور که پیشتر گفته شد انگیزه از عوامل محیطى 
بسیار مهم و مؤثر بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه است. بازى بسیار مهم و مؤثر بر رشد مهارت هاى حرکتى پایه است. بازى 
عامل انگیزشى بسیار مهمى براى کودکان است که باعث مى شود عامل انگیزشى بسیار مهمى براى کودکان است که باعث مى شود 
آن ها با میل و رغبت در فعالیت شرکت کنند و در حقیقت عامل آن ها با میل و رغبت در فعالیت شرکت کنند و در حقیقت عامل 
اجبار از روى آن ها برداشته مى شود و جاى خود را به میل و رغبت اجبار از روى آن ها برداشته مى شود و جاى خود را به میل و رغبت 

مى دهد. مى دهد. 
دیدگاه بوم شناختى نیز تأکید زیادى بر روابط متقابل محیط و دیدگاه بوم شناختى نیز تأکید زیادى بر روابط متقابل محیط و 
فرد دارد. در این دیدگاه دو شاخه متفاوت با هم وجود دارد که فرد دارد. در این دیدگاه دو شاخه متفاوت با هم وجود دارد که 
یکى بر ادراك، توّجه و تمرکز دارد و دیگرى با کنترل و هماهنگى یکى بر ادراك، توّجه و تمرکز دارد و دیگرى با کنترل و هماهنگى 
حرکتى سر وکار دارد [حرکتى سر وکار دارد [2]. این دو شاخه رشد حرکتى را ناشى از ]. این دو شاخه رشد حرکتى را ناشى از 
سیستم هاى زیادى مى دانند و آن را تنها به سیستم عصبى مرکزى سیستم هاى زیادى مى دانند و آن را تنها به سیستم عصبى مرکزى 
نسبت نمى دهند. این بر خالف دیدگاه بالیدگى است که تنها نسبت نمى دهند. این بر خالف دیدگاه بالیدگى است که تنها 
سیستم عصبى مرکزى را مسئول حرکت مى داند و عقیده دارد سیستم عصبى مرکزى را مسئول حرکت مى داند و عقیده دارد 
فقط عامل نمو و بالیدگى در رشد مهارت هاى حرکتى مؤثّر است فقط عامل نمو و بالیدگى در رشد مهارت هاى حرکتى مؤثّر است 
و نیز بر خالف دیدگاه پردازش اّطالعات است که در آن تنها یک و نیز بر خالف دیدگاه پردازش اّطالعات است که در آن تنها یک 

عامل در مورد کلیه حرکات تصمیم گیرى مى کند [عامل در مورد کلیه حرکات تصمیم گیرى مى کند [2]. ]. 
فّعال، حسینى و میکائیلى (فّعال، حسینى و میکائیلى (20122012) با مقایسه) با مقایسهٔ تأثیر برنامه حرکتى  تأثیر برنامه حرکتى 
اسپارك و تکنیک هاى بسکتبال بر مهارت هاى حرکتى درشت اسپارك و تکنیک هاى بسکتبال بر مهارت هاى حرکتى درشت 

برنامه  دو  هر  که  دریافتند  پذیر  آموزش  ذهنى  کم توان  برنامه پسران  دو  هر  که  دریافتند  پذیر  آموزش  ذهنى  کم توان  پسران 
حرکتى موجب رشد مهارت هاى حرکتى پایه اى درشت شدند و حرکتى موجب رشد مهارت هاى حرکتى پایه اى درشت شدند و 
تفاوت معنادارى بین این دو تکنیک دیده نشد [تفاوت معنادارى بین این دو تکنیک دیده نشد [8]. صادقى نژاد، ]. صادقى نژاد، 
خلجى و جاللى (خلجى و جاللى (20112011) به بررسى و مقایسه مهارت هاى حرکتى ) به بررسى و مقایسه مهارت هاى حرکتى 
درشت و شرکت در فعالیت هاى ورزشى کودکان با آسیب بینایى درشت و شرکت در فعالیت هاى ورزشى کودکان با آسیب بینایى 
با کودکان بیناىبا کودکان بیناى7 تا تا1111 ساله پرداخته و دریافتند کودکان با آسیب  ساله پرداخته و دریافتند کودکان با آسیب 
بینایی در مهارت هاى حرکتی درشت، عملکرد پایین تري نسبت بینایی در مهارت هاى حرکتی درشت، عملکرد پایین تري نسبت 
به کودکان بینا دارند و کودکانی که در فعالیت ورزشی شرکت به کودکان بینا دارند و کودکانی که در فعالیت ورزشی شرکت 

کرده اند نمرات مهارت هاى حرکتی باالتري کسب کرده اند [کرده اند نمرات مهارت هاى حرکتی باالتري کسب کرده اند [9].].
نیزسودمندى  نیزسودمندى )   (20102010) همکاران  و  نورى  پژوهش  (یافته هاى  همکاران  و  نورى  پژوهش  یافته هاى 
تمرینات یکپارچگى حسى بر بهبود مهارت هاى حرکتى درشت تمرینات یکپارچگى حسى بر بهبود مهارت هاى حرکتى درشت 
دستى و مهارت هاى ظریف انگشتى کودکان با فلج مغزىدستى و مهارت هاى ظریف انگشتى کودکان با فلج مغزى8-1212 
ساله را نشان داد [ساله را نشان داد [1010]. ماریک وستندروپ و همکاران]. ماریک وستندروپ و همکاران1010 ( (20112011) ) 
با بررسى ارتباط بین مهارت هاى حرکتى درشت و مشارکت هاى با بررسى ارتباط بین مهارت هاى حرکتى درشت و مشارکت هاى 
ورزشى کودکان کم توان ذهنى به این نتیجه رسیدند که تقریباً در ورزشى کودکان کم توان ذهنى به این نتیجه رسیدند که تقریباً در 
تمام بخش هاى مهارت هاى حرکتى ویژه، نمرات کودکان کم توان تمام بخش هاى مهارت هاى حرکتى ویژه، نمرات کودکان کم توان 
نمرات  بود.  سالم  کودکان  از  تر  کم  دارى  معنى  طور  به  نمرات ذهنى  بود.  سالم  کودکان  از  تر  کم  دارى  معنى  طور  به  ذهنى 
کودکان کم توان ذهنى متوسط در مهارت هاى جابه جایى نسبت کودکان کم توان ذهنى متوسط در مهارت هاى جابه جایى نسبت 
به کودکان کم توان ذهنى مرزى پایین تر بود. به عالوه در تمامى به کودکان کم توان ذهنى مرزى پایین تر بود. به عالوه در تمامى 
گروه ها، مشارکت بیشترى در ورزش هاى سازمان یافته در کودکان گروه ها، مشارکت بیشترى در ورزش هاى سازمان یافته در کودکان 

داراى نمرات باالتر در مهارت هاى کنترل اشیاء دیده شد [داراى نمرات باالتر در مهارت هاى کنترل اشیاء دیده شد [1111]. ]. 
سورتچى و همکاران (سورتچى و همکاران (20072007) با بررسى تاثیر درمان یکپارچگى ) با بررسى تاثیر درمان یکپارچگى 
حّسى بر مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف کودکان حّسى بر مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف کودکان 5 تا  تا 7 ساله  ساله 
با سندرم داون نشان دادند درمان یکپارچگى حسى موجب بهبود با سندرم داون نشان دادند درمان یکپارچگى حسى موجب بهبود 
مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف در نمونه هاى پژوهش مى شود مهارت هاى حرکتى درشت و ظریف در نمونه هاى پژوهش مى شود 
[1212]. بوسویل]. بوسویل1111 19931993 با مقایسه اثر توالى هاى حرکتى و حرکات  با مقایسه اثر توالى هاى حرکتى و حرکات 
ریتمیک خالقانه بر تعادل کودکان کم توان ذهنى، دریافت گروهى ریتمیک خالقانه بر تعادل کودکان کم توان ذهنى، دریافت گروهى 
که حرکات ریتمیک خالق انجام مى دادند، نسبت به گروهى که که حرکات ریتمیک خالق انجام مى دادند، نسبت به گروهى که 
فعالیت هاى حرکتى درشت را تمرین مى کردند؛ پیشرفت بیشترى فعالیت هاى حرکتى درشت را تمرین مى کردند؛ پیشرفت بیشترى 
در تعادل پویا داشتند [در تعادل پویا داشتند [1313]. کارن، اسمیل و میشل]. کارن، اسمیل و میشل1212 ( (20052005) ) 

WestendorpWestendorp, , HouwenHouwen, , HartmanHartman, , VisscherVisscher .1010
BoniBoni BoswellBoswell .1111

KarenKaren M. . SmailSmail ,  , MichaelMichael HorvatHorvat .1212

جدول جدول 2. شاخص هاى توصیفى تعادل و نتایج آزمون یومن ویتنى در پیش آزمون. شاخص هاى توصیفى تعادل و نتایج آزمون یومن ویتنى در پیش آزمون.

SigSig z یو من ویتنىیو من ویتنى میانگینمیانگین گروهگروه متغیرمتغیر
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ذهنى؛  کم توان  افراد  روى  بر  تعادل  تمرین  تاثیر  بررسى  با  ذهنى؛ نیز  کم توان  افراد  روى  بر  تعادل  تمرین  تاثیر  بررسى  با  نیز 
موثر بودن تمرینات در تعادل، بهبود حرکات روزمره زندگىموثر بودن تمرینات در تعادل، بهبود حرکات روزمره زندگى1313، ، 
کاهش افتادن و صدمات بعدى را تائید کردند [کاهش افتادن و صدمات بعدى را تائید کردند [1414]. قاسمى کهریز ]. قاسمى کهریز 
سنگى، صالحى و حیدرى (سنگى، صالحى و حیدرى (20112011) با مطالعه تأثیر یک برنامه ) با مطالعه تأثیر یک برنامه 
حرکات ریتمیک دریافتند که این حرکات در بهبود توانائى هاى حرکات ریتمیک دریافتند که این حرکات در بهبود توانائى هاى 
ادراکى-حرکتى کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر نقش موثرى ادراکى-حرکتى کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر نقش موثرى 

دارد [دارد [1515].].
مرکزى  ثبات  تمرینات  تأثیر  احمدى  و  براتى  مرکزى دانشمندى،  ثبات  تمرینات  تأثیر  احمدى  و  براتى  دانشمندى، 
کم توان ذهنى  پسر  آموزان  دانش  تعادل  وضعیت  بهبود  بر  کم توان ذهنى را  پسر  آموزان  دانش  تعادل  وضعیت  بهبود  بر  را 
 ( (20132013) شاهرخى  و  رحمانى   .[) شاهرخى  و  رحمانى   .[1616] دادند  نشان  [آموزش پذیر  دادند  نشان  آموزش پذیر 
داون  سندرم  بدون  و  با  کم توانان ذهنى  در  تعادل  بررسى  داون با  سندرم  بدون  و  با  کم توانان ذهنى  در  تعادل  بررسى  با 
دریافتند رشد کینیتیکى افراد مبتال به سندرم داون در سطح دریافتند رشد کینیتیکى افراد مبتال به سندرم داون در سطح 
کم توان ذهنى  افراد  سایر  و  سالم  افراد  به  نسبت  رشد  تر  کم توان ذهنى پائین  افراد  سایر  و  سالم  افراد  به  نسبت  رشد  تر  پائین 
قرار داشته که موجب ضعف تعادل در آنها مى شود. با توّجه به قرار داشته که موجب ضعف تعادل در آنها مى شود. با توّجه به 
اهمّیت تعادل در انجام فّعالیت هاى روزانه زندگى و فّعالیت هاى اهمّیت تعادل در انجام فّعالیت هاى روزانه زندگى و فّعالیت هاى 
ورزشى، طّراحى و اجراى فّعالیت هایى جهت بهبود تعادل ضرورىورزشى، طّراحى و اجراى فّعالیت هایى جهت بهبود تعادل ضرورى

اثربخشى  اثربخشى )  کایهان1414(20032003)  و  یومین  یانیک،  کایهان].  و  یومین  یانیک،   .[1717] [مى باشد  مى باشد 
یکپارچگى  درمان  تلفیق  حسى،  یکپارچگى  درمان  یکپارچگى شیوه هاى  درمان  تلفیق  حسى،  یکپارچگى  درمان  شیوه هاى 
حسى و تحریک دهلیزى و درمان رشد عصبى را بر کودکان حسى و تحریک دهلیزى و درمان رشد عصبى را بر کودکان 7-1010 
ساله با سندرم داون مقایسه نمودند که اثربخشى هر سه برنامه ساله با سندرم داون مقایسه نمودند که اثربخشى هر سه برنامه 
تائید شده و نتایج درمان در سه گروه آزمایش، تفاوت معنى دارى تائید شده و نتایج درمان در سه گروه آزمایش، تفاوت معنى دارى 
را نشان نداد. البته در گروه درمان یکپارچگى حّسى بهبود معنى را نشان نداد. البته در گروه درمان یکپارچگى حّسى بهبود معنى 
دارى در رابطه با خرده آزمون هاى مربوط به یکپارچگى حسى و دارى در رابطه با خرده آزمون هاى مربوط به یکپارچگى حسى و 
مهارت هاى حرکتى ظریف مشاهده شد [مهارت هاى حرکتى ظریف مشاهده شد [1818].ورگاس و کاملى].ورگاس و کاملى1515 
(19991999)در فراتحلیلى، پژوهش هاى مربوط به درمان یکپارچگى )در فراتحلیلى، پژوهش هاى مربوط به درمان یکپارچگى 
حّسى که طى سال هاى حّسى که طى سال هاى 19721972 تا  تا 19971997 اجرا و گزارش شده بود  اجرا و گزارش شده بود 
را بررسى نموده و دریافتند نتایج حرکتى و روانى-آموزشى بهتر از را بررسى نموده و دریافتند نتایج حرکتى و روانى-آموزشى بهتر از 
سایر حوزه ها بود [سایر حوزه ها بود [1919]. صیادى نژاد و همکاران (]. صیادى نژاد و همکاران (20132013) با بررسى ) با بررسى 
تأثیر تمرینات مقاومتى پیشرونده بر تعادل عملکردى کودکان تأثیر تمرینات مقاومتى پیشرونده بر تعادل عملکردى کودکان 
سندرم داون آموزش پذیر ، اثربخشى این تمرینات را بر تعادل سندرم داون آموزش پذیر ، اثربخشى این تمرینات را بر تعادل 
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عملکردى و قدرت ایزومتریک عضالت نشان دادند [عملکردى و قدرت ایزومتریک عضالت نشان دادند [2020]. جانکویز، ]. جانکویز، 
میکوالجسزیک و ووجتانووزکى (میکوالجسزیک و ووجتانووزکى (20122012) به بررسى تأثیر تمرینات ) به بررسى تأثیر تمرینات 
جسمانى بر تعادل ایستا در نوجوانان با سندرم داون و کم توانى جسمانى بر تعادل ایستا در نوجوانان با سندرم داون و کم توانى 
هوشى خفیف پرداخته و به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش هوشى خفیف پرداخته و به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش 
پس از انجام تمرینات، در حفظ تعادل ایستا به طور معنى دارى پس از انجام تمرینات، در حفظ تعادل ایستا به طور معنى دارى 

فعال تر از گروه کنترل بودند [فعال تر از گروه کنترل بودند [2121]. ]. 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
نتایج پژوهش نشان داد تمرینات یکپارچگى حسى-حرکتى می نتایج پژوهش نشان داد تمرینات یکپارچگى حسى-حرکتى می 
تواند بر بهبود تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت تواند بر بهبود تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت 

پذیر مؤثر باشد.پذیر مؤثر باشد.
از جمله مهم ترین محدودیت هاى موجود در انجام پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت هاى موجود در انجام پژوهش 
فرهنگى،  اقتصادى،  متفاوت  وضعیت  فرهنگى، -  اقتصادى،  متفاوت  وضعیت   -1 به:  می توان  به: حاضر  می توان  حاضر 
اجتماعى و خانوادگى آزمودنى ها اجتماعى و خانوادگى آزمودنى ها 2- تنوع خصوصیات فیزیکى و - تنوع خصوصیات فیزیکى و 
فیزیولوژیکى آزمودنى ها فیزیولوژیکى آزمودنى ها 3- منحصر بودن پژوهش حاضر به بررسى - منحصر بودن پژوهش حاضر به بررسى 
کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر و قابل تعمیم نبودن به کودکان کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر و قابل تعمیم نبودن به کودکان 
سالم سالم 4- نداشتن برنامه منظم مرکز براى حضور همزمان تمام - نداشتن برنامه منظم مرکز براى حضور همزمان تمام 
دانش آموزان در مرکز و ارائه برنامه تمرینى به صورت همزمان دانش آموزان در مرکز و ارائه برنامه تمرینى به صورت همزمان 
5- اندك بودن تعداد پژوهشهاى انجام شده در گروه کم توانان - اندك بودن تعداد پژوهشهاى انجام شده در گروه کم توانان 

ذهنى تربیت پذیر اشاره کرد.ذهنى تربیت پذیر اشاره کرد.

پیشنهادهاى پژوهشپیشنهادهاى پژوهش

بر اساس یافته هاى این تحقیق پیشنهادات ذیل ارائه مى شود بر اساس یافته هاى این تحقیق پیشنهادات ذیل ارائه مى شود 
مراکز  در  مداوم  و  مدت  طوالنى  بصورت  تمرینات  این  مراکز -  در  مداوم  و  مدت  طوالنى  بصورت  تمرینات  این  که: که: 1- 
آموزشى و توانبخشى، مدارس استثنایى و حتى توسط خانواده هاى آموزشى و توانبخشى، مدارس استثنایى و حتى توسط خانواده هاى 
این کودکان مورد استفاده قرار بگیرد. این کودکان مورد استفاده قرار بگیرد. 2- سازمانهاى مسئول ارائه - سازمانهاى مسئول ارائه 
خدمات به افراد کم توان ذهنى، نسبت به تأمین تجهیزات و فضاهاى خدمات به افراد کم توان ذهنى، نسبت به تأمین تجهیزات و فضاهاى 
ویژه انجام این تمرینات اهتمام داشته باشند. ویژه انجام این تمرینات اهتمام داشته باشند. 3- ساعات تربیت - ساعات تربیت 
بدنى افزایش یافته و حتى کالس هاى فوق العاده اى براى این بدنى افزایش یافته و حتى کالس هاى فوق العاده اى براى این 
گروه از کودکان در نظر گرفته شود. گروه از کودکان در نظر گرفته شود. 4- تأثیر این تمرینات با تأثیر - تأثیر این تمرینات با تأثیر 
سایر تمرینات ورزشى مقایسه شود. سایر تمرینات ورزشى مقایسه شود. 5- براي بررسى تکرار نتایج - براي بررسى تکرار نتایج 
در این گروه کم توانان ذهنى و تأثیر مداخله هاى درمانى بر بهبود در این گروه کم توانان ذهنى و تأثیر مداخله هاى درمانى بر بهبود 

جدول جدول 3. شاخص هاى توصیفى تعادل و نتایج آزمون یومن ویتنى در پس آزمون. شاخص هاى توصیفى تعادل و نتایج آزمون یومن ویتنى در پس آزمون.

SigSig z یو من ویتنىیو من ویتنى میانگینمیانگین گروهگروه متغیرمتغیر

0/0303 -2/2323 121121/0000
3/3030 آزمایشآزمایش

تعادل ایستاتعادل ایستا
2/1010 کنترلکنترل

0/0303 -2/1414 124124/0000
2/6565 آزمایشآزمایش

تعادل پویاتعادل پویا
1/3535 کنترلکنترل

0/0303 -2/1818 120120/5050
5/9595 آزمایشآزمایش

تعادل کلتعادل کل
3/4545 کنترلکنترل

آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟آیا تمرینات یکپارچگی حّسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟
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وسیع تر  حجم  با  درمانى  رویکرد  این  حرکتى شان،  وسیع تر مهارت هاى  حجم  با  درمانى  رویکرد  این  حرکتى شان،  مهارت هاى 
و در شهرهاي مختلف مطالعه و نتایج با یکدیگر مقایسه شود. و در شهرهاي مختلف مطالعه و نتایج با یکدیگر مقایسه شود. 
6- براى بررسى تأثیر عوامل مختلف اجتماعى، اقتصادى،فرهنگى - براى بررسى تأثیر عوامل مختلف اجتماعى، اقتصادى،فرهنگى 
گسترده  پژوهشى  ذهنى  توان  کم  افراد  حرکتى  توانایی هاى  گسترده بر  پژوهشى  ذهنى  توان  کم  افراد  حرکتى  توانایی هاى  بر 
با نمونه گیرى از سراسر ایران انجام شود. با نمونه گیرى از سراسر ایران انجام شود. 7- با وجود مناسب - با وجود مناسب 
بودن آزمون برونینکس-ازرتسکى براى این گروه از کودکان ،براى بودن آزمون برونینکس-ازرتسکى براى این گروه از کودکان ،براى 
سنجش توان سایر آزمون هاى حرکتى، از آزمون هاى استاندارد سنجش توان سایر آزمون هاى حرکتى، از آزمون هاى استاندارد 
شده دیگرى براى اندازه گیرى تعادل در کودکان کم توان ذهنى شده دیگرى براى اندازه گیرى تعادل در کودکان کم توان ذهنى 

تربیت پذیر استفاده شود.تربیت پذیر استفاده شود.

تشّکر و قدردانىتشّکر و قدردانى

از عزیزان شرکت کنندگان در پژوهش، مربّیان زحمتکش و از عزیزان شرکت کنندگان در پژوهش، مربّیان زحمتکش و 
دلسوز مرکز توان بخشى گل هاى بهشت، آقایان فانوسى، دکتر دلسوز مرکز توان بخشى گل هاى بهشت، آقایان فانوسى، دکتر 
سلیمانى، فالح محمدى نسب و حسینى ؛ خانم ها ناجى زاده و سلیمانى، فالح محمدى نسب و حسینى ؛ خانم ها ناجى زاده و 
علیزاده و نیز امیر قاسم پور که ما را در اجراى این پژوهش یارى علیزاده و نیز امیر قاسم پور که ما را در اجراى این پژوهش یارى 

دادند، سپاسگزارى مى شود.دادند، سپاسگزارى مى شود.
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