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Abstract
Background & Objective: There is a relatively small body of research on the assessment of the motor performance of children with intellectual
disabilities. Adequate levels of motor skills may contribute to the lifelong enjoyment of physical activity, participation in sports and healthy
lifestyles. The aim of this study was to evaluate the motor performance of intellectual disability children, to determine the relationship between
their motor function with intelligence level, the number of siblings and the socioeconomic status and Level of Education of the family, and also
to compare motor performance between Both sexes boy and girl and between the students of the city and the village.
Methods: The present study was descriptive and correlational. 124 intellectual disability children (58 girls and 66 boys) aged 7-10 years were
selected as a target group. The Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (MABC-2) test was used to assessing motor skills.
Independent t-test, as well as the Spearman correlation coefficient, were used to test the hypotheses.
Results: There was a positive and significant correlation between IQ level and Manual dexterity sub-scales (r=0.504, p<0.01). There was a
positive and significant correlation between IQ level and Aiming and catching sub-scales (r=0.44, p<0.01). There was a positive and significant
correlation between IQ level and balance sub-scales (r=0.55, p<0.01). Also, there was a positive and significant correlation between IQ level and
a total score of MABC-2 (r=0.55, p<0.01). There was a negative and significant correlation between family income level and manual dexterity
subscale (r=-0.30; p<0.01). There was a negative and significant correlation between the income level of the family and Aiming and catching
sub-scales (r=-0.32, p<0.01). There was a negative and significant correlation between the family income level and balance sub-scales (r=-0.66,
p<0.01). Also, there was a negative and significant correlation between family income level and a total score of MABC-2 (r=-0.46, p<0.01).
There was a negative and significant correlation between a father's level of education and manual dexterity subscale scale (r=-0.28; p<0.01).
There was a significant negative correlation between a father's level of education and aiming and catching sub-scales. (r=-0.24, p<0.01). There
was a negative and significant correlation between a father's level of education and balance subscale (r=-0.26, p<0.01). Also, there was a negative
and significant correlation between a father's level of education and a total score of the MABC-2 test (r =-0.29, p<0.01). There was a negative
and significant correlation between the mother's level of education and manual dexterity subscale scale (r=-0.31; p<0.01). There was a significant
negative correlation between the mother's level of education and aiming and catching sub-scales. (r=-0.33, p<0.01). There was a negative and
significant correlation between the mother's level of education and balance subscale (r =-0.43, p<0.01). Also, there was a negative and significant
correlation between a father's level of education and a total score of the MABC-2 test (r=-0.44, p<0.01).
Conclusion: The results of this study supported the notion that children with intellectual disabilities have a poor motor function that motor and
cognitive functioning of them are related.
Keywords: Motor Skills, Motor Evaluation, Intellectual Disability, MABC-2.
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چکیده

هدف :تحقیقات اندکی در ارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان با ناتوانی هوشی صورت گرفته است .سطح باالیی از مهارتهای حرکتی میتواند به لذت مادامالعمر از فعالیت
بدنی ،مشارکت در ورزش و شیؤه زندگی سالم کمک کند .هدف از انجام این تحقیق ارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان با ناتوانی هوشی و ارتباط آن با سطح هوش ،تعداد خواهر
و برادر و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و مقایسه بین دختران و پسران و در میان دانشآموزان شهر و روستا بود.

روشبررسی :تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود 1۲۴ .کودک با ناتوانی هوشی ( ۵۸دختر و  ۶۶پسر) ۷-1۰ساله بهصورت نمونهگیری هدفمند از جامعٔه دردسترس
انتخاب شدند .برای ارزیابی مهارتهای حرکتی از آزمون ( )MABC-2استفاده شد .از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تحلیل دادهها استفاده گردید.

یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که ۸۰٫۶درصد کودکان دارای مشکالت حرکتی شدید۷٫۳ ،درصد در مرز مشکالت حرکتی و تنها  1۲٫1درصد فاقد مشکالت حرکتی بودند.

هیچگونه تفاوت معناداری بین دختران و پسران و همچنین بین دانشآموزان روستا و شهر در مهارتهای حرکتی یافت نشد .بهعالوه بین سطح  IQبا هر سه زیرمقیاس چاالکی
دستی ،دریافت-پرتاب و تعادل آزمون مجموعٔه ارزیابی حرکت برای کودکان ویرایش دوم ( ،)MABC-2همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت ()p<۰٫۰1؛ بین سطح درآمد
خانواده ،میزان تحصیالت پدرومادر با هر سه زیرمقیاس آزمون  MABC-2همبستگی منفی و معناداری وجود داشت (.)p<۰٫۰1

نتیجهگیری :افراد با ناتوانی هوشی مشکالت زیادی در انجام تکالیف حرکتی دارند که به نظر میرسد با شدت یافتن درجٔه ناتوانی هوشی ،مشکالت حرکتی نیز بیشتر میشود.

کلیدواژهها :مهارت حرکتی ،ارزیابی حرکتی ،ناتوانی هوشی ،آزمون مجموعٔه ارزیابی حرکت برای کودکان ویرایش دوم.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مهارتهای حرکتی در کودکان با ناتوانی هوشی :ارزیابی و ارتباط آن با برخی از عوامل

۱

مقدمه

میگردد اغلب در سررن جوانی در افراد با ناتوانی هوشرری اتفاق میافتد
(.)۷

همانطور که فناوری پیشرررررفت میکند ،کودکان با ناتوانی هوشرررری

درزمینٔه ارزیابی حرکتی کودکان با ناتوانی هوشرررری در ایران تحقیقات

بیشتری زنده میمانند .بااینوجود با مشکالت زیادی نیز همراه هستند

م حدودی صررررورت گرف ته؛ اغ لب آن ها یا از ابزار های معتبری برای

از جم له :ناتوانی در ان جام ف عال یت های روزمرٔه ز ندگی ،عدم پذیرش

سنجش رشد حرکتی استفاده نکردهاند یا اینکه تنها به مقای سٔه کودکان

توسررررط همسررررراالن و ناتوانی در م هارت های حرکتی ( .)1عالوهبر
محدودیتهای مشررررخ

با ناتوانی هوش ری با کودکان عادی همسررنوسررال پرداختند .عمدتاً تنها

در عملکرد ذهنی و رفتارهای سررررازگاری،

کودکان با ناتوانی هوشی با تأخیر در دستیابی به بارزههای رشدی و
نق

در عملکرد ادراکی-حرکتی مشخ

اسرررررت ( .)۸،۹ارز یابی م هارت های حرکتی دانشآموزان با ناتوانی

میشوند (.)۲

هوشررری و آگاهی از ضرررعفها و نحؤه پیشررررفت آنها در یک جامعٔه

مهارتها برای بسررریاری از فعالیتها (بهعنوان مثال مراقبت از خود و

بزرگتر و با شررررکتکنندههای بیشرررتر ،به طراحی برنامههای آموزشررری

فعالیتهای اجتماعی) مهم هسررررتند و نهتنها برای رشررررد حرکتی بلکه

متناسرررب با سرررطح تواناییها و نیازهای آنها کمک میکند؛ لذا نیاز به

برای رشرررد عاطفی و اجتماعی نیز ضرررروریاند .مردم عمدتاً از طریق

ارزیابی جامع از مهارتهای حرکتی بهوس ریلٔه یک ابزار سررنجش معتبر

مهارت های حرکتی ،تعامل با محیط و آگاهی ها را دربارٔه بدن خود و

در هر دو جنس و در حجم باالی نمونه احساس شد؛ بنابراین هدف از

فضررررای اطراف خود یاد میگیرند .در نتی جه یک فرد با مهارت های

ان جام این تحقیق ارز یابی م هارت های حرکتی در کود کان با ناتوانی

حرکتی محدود ،فرصررت کمتری برای اکتشرراف و تجربٔه حرکتی دارد و

هوشی و بررسی عوامل مؤثر بر آن بود.

این احتماالً با کسررررب دیگر مهارتهای رشرررردونمو و عملکرد حرکتی
عمومی تداخل پ یدا میکند ( .)1بعضرررری از تحقی قات اول یه که روی

2

کودکان با ناتوانی هوش ری تمرکز داشررتند ،کاهش در رشررد مهارتهای

روش بررسی

تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعٔه تحقیق حاضر

حرکتی این کودکان را نشان دادند .برای مثال کودکان با ناتوانی هوشی

را کودکان  ۷تا  1۰ساله با ناتوانی هوشی مشغول به تحصیل در سال

بین  ۳تا  ۵سررال از کودکان عادی همسررن خود در مهارتهای حرکتی

تحصررریلی  ۹۵-۹۶در مدارس اسرررتثنایی مقطع ابتدایی و در اسرررتان

درشرررت و ظریف عقبتر هسرررتند ( .)۳سررراویج گروهی از کودکان با

آذربایجان غربی تشررررک یل میدادند .تعداد آنها بین  ۲۰۰تا  ۲۲۰نفر

ناتوانی هوشرررری را در دو تکلیف حرکتی ارز یابی نمود؛ تکلیف اول

برآورد شررررد که از بین آنها با توجه به فرمول کوکران  1۲۴دانشآموز

نخکردن مهره بود که برای ا ندازهگیری عملکرد پو یایی مخ چه به کار

( ۵۸دختر و  ۶۶پسررررر) ۷-1۰سرررراله بهصررررورت نمونٔه هدفمند و

برده میشرررررد و تکلیف حرکتی دوم ثبررات وضررررعیتی بود کرره برای

درد سترس انتخاب شدند .معیار ورود به تحقیق دا شتن سن بین  ۷تا

اندازهگیری عملکرد ایستای مخچه به کار رفت؛ نمرٔه کودکان با ناتوانی

 1۰سرررال ،فقدان هرگونه معلولیت جسرررمی ،داشرررتن کمتوانی ذهنی با

هوش ری در تکلیف نخکردن مهره کمتر از کودکان همسررنوسررال عادی

درجٔه کم تا متوسط ( )۵۰≥IQ≥۷۹با مقیاس آزمون وکسلر ،1نداشتن

بود ،ولی در تکلیف ث باتِ وضررررعیتی ،ت فاوت مع ناداری بین کودکان

هیچگونه برنامٔه تمرینی خاص و داشتن ر ضایتنامٔه والدین بود .معیار

عادی و سالم یافت نشد ( .)۴بهموازات اختالل در عملکرد شناختی و

خروج از تحقیق عردم همکراری در اجرای آزمون بود .از مالحظرات

حرکتی ،افراد با ناتوانی هوشررری سرررطح پایینی از آمادگی جسرررمانی در

اخالقی پژوهش حا ضر میتوان به موارد ذیل ا شاره کرد :محرمانهبودن

ت مام مرا حل ز ندگی را دار ند که ع لت آن شرررریؤه ز ندگی غیرف عال و

اطال عات و محفوظبودن نام آزمودنی ها و وادار نکردن آزمودنی هایی

فرصتهای کمتر برای فعالیتهای بدنی است (.)۵

که تمایل به همکاری نداشتند.

عالوهبراین ،بیتحرکی از عوامل ا صلی چاقی و افزایش وزن در جامعٔه

ابزار گردآو ری داده ها «آزمون مجموعٔه ارز یابی حرکت برای کودکان

مدرن امروزی اسررررت .بعضرررری از مطالعات نرخ چاقی را تا  ۴برابر یا

ویرایش دوم )MABC-2(»2بود که با استفاده از آن میتوان کودکانی را

حتی بیشررتر در بین جوانان با ناتوانی هوش ری در مقایسرره با افراد عادی

که درمقایسررره با همسررراالن در حال رشرررد ،از لحاظ عملکرد مهارت

همسررنوسررال گزارش کردهاند ( .)۶یکی دیگر از مشررکالت حرکتی که

حرکتی عقبتر هستند ،شناسایی نمود ( MABC-2 .)1۰هم عملکرد

افراد با ناتوانی هوشرری دارند کنترل قامتی و تعادل ضررعیف اسررت .از

حرکتی درشررت و هم ظریف را برای کودکان در سرره دامنٔه سررنی اندازه

طرفی افتادنهای منجر به جراحت در افراد با ناتوانی هوشرررری بسرررریار

میگیرد ( ۳-۶ساله ۷-1۰ ،ساله و  11-1۶ساله) و شامل ه شت

معمول بوده که علت آن تعادل ضعیف است ( .)۷اختالالت تعادلی و

تکلیف برای هر سرره گروه سررنی در سرره سررازٔه متفاوت اسررت :چاالکی

حرکتی در افراد غیرفعال با ناتوانی هوشری که اسررتقالل در فعالیتهای

د ستها ،3دریافت-پرتاب 4و تعادل .5نکتٔه شایان توجه این ا ست که

زندگی روزمره را از دسررت دادهاند امری بدیهی اسررت ( .)۶اسررمولدر

مهارتهای الزم هر دسرررته یعنی اجرای مهارتهای دسرررتکاری (سررره

گزارش کرد که افراد م یانسررررال با ناتوانی هوشرررری خطر ز یادی برای

تکلیف از هشررررت تکلیف) ،مهارتهای توپی (دو تکلیف از هشررررت

افتادن دارند .یکی از دالیل افتادن در این افراد مشکالت تعادلی است؛

تکلیف) و تعادلی (سره تکلیف از هشرت تکلیف) یکسران اسرت .تنها

همچنین یافتههای او نشرران داد که مشررکالت تعادلی که منجربه افتادن
Wechsler Test Scale

1

3

The Movement Assessment Battery for Children-Second Edition

2

4

Manual dexterity
Aiming and catching
5 Balance

۲
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یک جنس را ارز یابی کردهاند که با حجم نمونٔه اندک صررررورت گرفته

تعدیل شررده اسررت ))MABC-2 .ابزار مناسرربی برای کودکان کم توان

همانند س ریسررتم امتیازدهی چراغ راهنما توص ریف میشرروند که شررامل

ذهنی اسررت ( .)11روایی و پایایی آزمون MABC-2در نقاط مختلف

ناحیٔه قرمز ،زرد و سبز است .نمرٔه درصدی کمتر از  ۵درصد در ناحیٔه

جهان بررسررری شرررده و تقریباً نتایج همٔه این مطالعات روایی و پایایی

قرمز قرار میگیرد که نشررراندهندٔه مشرررکل شررردید حرکتی اسرررت؛ نمرٔه

باالیی را گزارش کردها ند ( به ن قل از  .)1۰در ایران ،ناظم زادگان و

درصدی بین  ۵تا 1۵درصد در ناحیٔه زرد قرار میگیرد که نشان میدهد

همکاران روایی و پایایی آزمون MABC-2را در کودکان  ۷و  ۸سرررالٔه

فرد در معرض مشکل حرکتی است؛ نمرٔه درصدی  1۶درصد و باالتر

شررهرسررتان شرریراز مطالعه نمودند و پایایی و روایی آزمون را بهترتیب

در ناحیٔه سررربز قرار میگیرد که نشررراندهندٔه نداشرررتن هر گونه مشرررکل

 ۰٫۷۶و  ۰٫۸۳گزارش کردند (.)11

حرکتی است .برای بهدستآوردن درجه با ناتوانی هوشی (نمرٔه  )IQاز

اجرای آزمون ن یاز به یک اتاق 1۲متری داشررررت که در تمام مدارس

پروندٔه دانشآموزان اسررتفاده شررد .همچنین تحصرریالت پدرومادر در

موجود بود .رضایت والدین قبل از اجرای طرح برای هر کودک کسب

مقیاس  ۵ارزشررری ،بیسرررواد  ،1دیپلم  ،۲فوقدیپلم  ،۳لیسرررانس ،۴

شررد .بهعلت مسررا ل ایمنی ،وسررایل غیرضررروری از قسررمت ارزیابی

ارشد و باالتر ۵؛ کمّی شد.

جمعآوری گردید .تالش شد تا هرگونه حواسپرتی طی ارزیابی کاهش

برای بررسرررری و تحل یل آ ماری داده های خام بهدسرررررتآ مده ،از آ مار

یابد .از شررررکتکنندگان خواسرررته شرررد تا بهمنظور اجرای ،MABC-2

توصررریفی و اسرررتنباطی اسرررتفاده گردید .آمار توصررریفی برای محاسررربٔه

لبرراسهررا و کفشهررای مخصرررروص تمرین را بپوشررررنررد .مطررابق بررا

شرررراخ

های مرکزی و پراکندگی و آمار اسررررتنباطی برای مقایسررررٔه

دسررررتورالعمل کتابچٔه راهنما ،آزمونگر ،قبل از آزمون هر تکلیف ،به

میانگینها به کار رفت .از آزمون تی مسررتقل اسررتفاده شررد و همچنین

آزمونشررونده فرصررت میداد تا با نحؤه اجرای تکلیف آشررنا شررود .این

ضررریب همبسررتگی اسررپیرمن به کار رفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها

فرصت برای تکالیف مختلف ،متفاوت بود؛ برای مثال :برای نخکردن

در این پژوهش از نرم افزار  ،SPSSنسخٔه  1۹استفاده شد.

تختٔه پالسرررتیکی ،یکبار ،برای ماز دوچرخٔه تمرین ،نیمی از مسررریر و

۳

برای ت عادل ،ده ثان یه برای هر پا .نحؤه نمرهدهی بر اسررررراس دفترچٔه

یافتهها

این مطالعه بر روی  1۲۴کودک ( ۵۸دختر و  ۶۶پسر) ۷-1۰سالٔه

راهنما صررررورت گرفت .نمرٔه خام هر تکلیف به یک نمرٔه اسررررتاندارد

کمتوان ذهنی انجام شد .در ابتدا عملکرد حرکتی کودکان با ناتوانی

تبدیل شررد و کل نمرٔه آزمون از طریق جمع نمرات اسررتاندارد هشررت

هوشی با کمک آزمون  MABC-2ارزیابی شد که نتایج آن در جدول 1

تکلیف محاسرربه گردید .با اسررتفاده از کل نمرٔه آزمون ،نمرٔه درصررد از

ارا ه شده است.

جدولی که در دفترچٔه راهنمای MABC-2چاپ شررده اسررت ،مشررخ

جدول  .1توزیع آزمودنیها بر حسب عملکرد حرکتی کودکان با ناتوانی هوشی در آزمون MABC-2

نمرٔه درصدی

تعداد

درصد

مشکل حرکتی شدید

1۰۰

۸۰٫۶

در مرز مشکل حرکتی

۹

۷٫۳

بدون مشکل حرکتی

1۵

1۲٫1

دانشآموزان شهری و روستایی با استفاده از آزمون تی مستقل صورت

با تو جه به ن تایج جدول  1بیش از ۸۰درصرررررد دانشآموزان دارای

گرفت که نتایج آنها در جدول ۲و  ۳ارا ه شررده اسررت .درضررمن پیش

مشکالت حرکتی شدید هستند ۷٫۳ ،در صد از آنها در مرز مشکالت
حرکتی بوده و تنها  1۲٫1درصد از آنها مشکل حرکتی نداشتند.

از اجرای آزمون با آزمون شرراپیرو -ویلک به نرمالبودن توزیع متغیرها

مقررایسررررررٔه عملکرد حرکتی بین دختران و پسررررران و همچنین بین

و با آزمون لوین جهت برابری واریانسها ،اطمینان حاصل گردید.

جدول  .۲شاخ

های آماری خردهمقیاسهای آزمون  MABC-2در کل دانشآموزان و به تفکیک دختران و پسران به همراه نتیجٔه آزمون تی
مستقل

آزمون MABC-2

کل دانش آموزان

دختر ()n=۵۸

پسر ()n=۶۶

نتیجٔه آزمون تی مستقل

خردهمقیاسها

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

مقدارt

مقدار P

چاالکی دستها

11٫۶۰±۷٫1۷

11٫۶۴±۷٫۲۴

11٫۵۸±۷٫1۶

۰٫۰۴

۰٫۹۶۳

دریافت-پرتاب

1۴٫۴۰±۴٫۵۷

1۴٫۰۳±۴٫۴1

1۴٫۷1±۴٫۷1

-۰٫۸۲

۰٫۴11

تعادل

1۴٫۰۲±۸٫۹۷

1۴٫۸۲±1۰٫۲۸

1۳٫۳۳±۷٫۶۸

۰٫۸1

۰٫۴1۰

نمرٔه کل

۳۹٫۸۸±1۷٫۶۸

۴۰٫۳۴±1۹٫۰۶

۳۹٫۴۷±1۶٫۵1

۰٫۲۷

۰٫۷۸1

۳
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تفاوت ،در شرریؤه اجرای این مهارتهاسررت که با توجه به گروه سررنی

شررد تا تأخیرهای حرکتی کودک را تعیین نماید .نمرات درصررد آزمون

جدول  .۳شاخ

های آماری خردهمقیاسهای آزمون MABC-2در دانشآموزان روستا و شهر بههمراه نتایج آزمون تی مستقل

آزمون MABC-2

روستا ()n=۳۶

شهر ()n=۸۸

نتیجٔه آزمون تی مستقل

چاالکی دستها

1۰٫۷۵±۷٫1۶

11٫۹۵±۷٫1۸

-۰٫۸۴

۰٫۳۹۶

دریافت-پرتاب

1۴٫۵۸±۴٫۳۹

1۴٫۳۲±۴٫۶۷

۰٫۲۹

۰٫۷۷۰

تعادل

1۳٫۸۶±۹٫1۷

1۴٫۰۰±۸٫۹۳

-۰٫۷

۰٫۳۹1

نمرٔه کل

۴۰٫1۶±1۷٫۸۰

۳۹٫1۹±1۷٫۶۲

-۰٫۲۷

۰٫۷۸۰

همانطور که در جدول های ۲و  ۳مشرررراهده میشررررود از لحاظ آماری

در جدول  ۴ضرررایب همبسررتگی اسررپیرمن بین خردهمقیاسها و نمرٔه

ت فاوت مع ناداری بین دختران و پسررررران و همچنین بین دانشآموزان

مجموع آزمون  MABC-2بررا سررررطح هوش ،تعررداد خواهر و برادر،

رو ستا و شهر در نمرٔه زیرمقیاسها و نمرٔه کل آزمون  MABC-2یافت

تحصیالت پدرومادر و درآمد خانواده آورده شده است.

نشد.
جدول  .۴ضرایب همبستگی اسپیرمن بین خردهمقیاسهای آزمون  MABC-2با سطح هوش ،تعداد خواهر و برادر ،تحصیالت پدر و مادر و
درآمد خانواده
مقیاس

تعداد خواهر و برادر

IQ

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

سطح درآمد

چاالکی دستها

*1۸٫۰

**۵۰۴٫۰

**-۲۸٫۰

**-۳1٫۰

**-۳۰٫۰

دریافت-پرتاب

1۵٫۰

**۴۴٫۰

**-۲۴٫۰

**-۳۳٫۰

**-۳۲٫۰

تعادل

1۳٫۰

**۵۵٫۰

**-۲۷٫۰

**-۴۳٫۰

**۶۶٫۰

نمره کل

11٫۰

**۵۵٫۰

**-۲۹٫۰

**-۴۴٫۰

**۴۵٫۰

** معناداری در سطح ۰٫۰1
* معناداری در سطح ۰٫۰۵

کردند ،نتایج مطالعٔه آنها ن شان داد که کودکان در مرز ناتوانی هو شی

نتایج نشرررران میدهد که بین تعداد خواهروبرادر با زیر مقیاس چاالکی
دسررتها همبسررتگی مثبت و معناداری وجود دارد ( ،)p<۰٫۰۵ولی با

و کودکان با ناتوانی هو شی متو سط در هر دو مهارتهای جابجایی و

زیرمق یاس های در یا فتوپر تاب ،ت عادل و نمرٔه کل آزمون MABC-2

د ستکاری با سرعت کمتری درمقای سه با کودکان عادی ر شد میکنند.

هیچگونه همبستگی معناداری یافت نشد .همچنین نتایج نشان میدهد

آنها عنوان کردند که کودکان با ناتوانی هوشرری در مهارتهای حرکتی
ظریف درمقایسررره با مهارتهای حرکتی درشرررت مشرررکالت بیشرررتری

که بین سررررطح  IQبا هر سرررره زیرمقیاس و نمرٔه کل آزمون MABC-2

همبسررررتگی مث بت و مع ناداری وجود دارد ( .)p<۰٫۰1همچنین بین

دارند؛ علت احتمالی آن را نیز ن یاز ز یاد مهارت های حرکتی ظریف به

سطح درآمد خانواده ،میزان تحصیالت پدرومادر با هر سه زیرمقیاس

بالیدگی سیستم عصبی قشری ،بهویژه شبکٔه قشری پیشانی برشمردند.

و نمرٔه کل آزمون  MABC-2همبسررررتگی منفی و معناداری وجود دارد

تعادل ضررررعیف در افراد با ناتوانی هوشرررری ممکن اسررررت مربوط به

(.)p<۰٫۰1

عملکردهای زیر بهی نٔه مخچه باشررررد .یافته های آن ها از این نظر یه که
سررطح عملکرد شررناختی و حرکتی در کودکان با ناتوانی هوشرری با هم

4

مرتبط هسررررت ند ح ما یت کرد ( .)۳وا نگ و هم کاران در تحقیقی به

بحث

مطالعٔه نیمرخ حسررریحرکتی در کودکان با ناتوانی هوشررری پرداختند و

مطالعٔه حاضرررر شرررامل دو بخش بود .ابتدا ،عملکرد حرکتی کودکان با

ارتباط بین عملکرد حرکتی و شررررناختی را بررسرررری کردند  .براسرررراس

ناتوانی هوشرررری بررسرررری شررررد .دوم ،عوامل مؤثر بر عملکرد حرکتی

یافته های آن ها ،کودکان با ناتوانی هوشرررری در تمام اندازهگیری های

ارزیابی گردید.

حسررریحرکتی مشرررکل داشرررتند .اسرررتدالل آنها برای فراوانی اختالل

قسررمت اول مطالعه نشرران داد که  ۸۰٫۶درصررد از این کودکان دارای

حسرررریحرکتی این بود که کنترل حرکتی از فعلوانفعاالت پیچیدهای از

م شکالت حرکتی شدید (زیر  ۵در صد)  ۷٫۳در صد در مرز م شکالت

سررریسرررتم شرررناختی ،حسررری و حرکتی در مغز بیرون میآید ( .)۲نمره

حرکتی (بین  ۵تا  1۵درصررررد) و تنها 1۲٫1درصررررد فاقد مشررررکالت

ضرررعیف اجرای حرکتی مشررراهده شرررده در کودکان با ناتوانی هوشررری

حرکتی (1۶درصررد به باال) بودند .این نتایج نشرراندهندٔه میزان ش ریوع

احتماال با اختالل در عملکرد ذهنی آتها ارتباط داشررررته باشررررد .پ یاژه

باالی مشرررکالت حرکتی در بین این کودکان اسرررت .این یافتهها از این

اسررتدالل کرد که اختالل در رشررد شررناختی ،عملکرد حرکتی را کاهش

نظر یه که سررررطح عملکرد هوشرررری و حرکتی در کودکان با هم مرتبط

میدهد ( .)۳عملکرد اجرایی شرررامل توانایی طرحریزی و شرررکلدهی

هسررررتند ،حمایت کرد .این نتایج با نتایج تحقیق ایهارتمن همخوانی

هدف و اجرای مؤثر در نق شهها جهت د ستیابی به هدف ا ست .این

دارد ( .)۳ایهررارتمن و همکرراران در مطررالعررهای ارتبرراط بین اجرای

فرایندها به عملکرد قشرررر پیشرررانی مغز و مخچه وابسرررتهاند ( .)1۲در

حرکتی و عملکرد اجرایی را در کودکان با ناتوانی هوشرررری بررسرررری

۴
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خردهمقیاسها

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

مقدارt

مقدار P

انگیزٔه کمتری دار ند و مت عاق باً درونداد های حسرررری کمی را در یا فت

زیرمقیاسهای دریافتوپرتاب ،تعادل و نمرٔه مجموع آزمون MABC-

میکنند که سبب بدتر شدن م شکالت حرکتی در این جمعیت می شود

 2هیچگونه همب ستگی معناداری یافت ن شد .زیرمقیاس چاالکی د ستی

(.)۲

جزو مهارتهای حرکتی ظریف محسوب می شود و کودکان با ناتوانی

قسررمت دوم تحقیق نشرران داد که تفاوت معناداری در عملکرد حرکتی

هو شی در مهارتهای حرکتی ظریف درمقای سه با مهارتهای حرکتی

بین دانشآموزان روسررررتا و شررررهر وجود ندارد .این یافته ها با نتایج

درشررت مشررکالت بیشررتری دارند .علت احتمالی این مشررکالت نیاز

تحقیق عموزاده خلیلی و ی رادگرراری همخوانی دارد .آنهررا در تحقیق

باالی مهارتهای حرکتی ظریف به بالیدگی س ریسررتم عصرربی قشررری،

خود به مقایسٔه میزان رشد حرکات ظریف در کودکان مهدهای کودک

بهویژه شبکٔه قشری پیشانی است ( .)۳همچنین نتایج تحقیقات نشان

شرررهری و روسرررتایی سرررمنان پرداختند؛ یافتهها نشررران داد که تفاوت

داد که در کود کان با ناتوانی هوشرررری ،زیرمق یاس چاالکی دسررررتی

معناداری بین مهارت های حرکتی در دو گروه د یده نمیشررررود (.)1۳

درمقایسررره با دیگر زیر مقیاسها از مداخالت حرکتی سرررود بیشرررتری

شرراید فرصررتهای حرکتی برابر و داشررتن مشررکالت حرکتی شرردید در

میبرد ( .)۳داشررتن خواهر یا برادر فرصررتهای حرکتی بیشررتری برای

کودکان با ناتوانی هوشرررری دلیل این عدم تفاوت باشررررد .هرچند برای

کودک در منزل و در اوقرات فراغرت فراهم میکنررد کره احتمرراالً این

قطعیت بی شتر در این زمینه به تحقیقات بی شتری نیاز ا ست .همچنین

فرصتها بر مهارتهای تردستی تأثیر بی شتری میگذارد .برای رسیدن

نتایج تحقیق نشرررران داد که تفاوت معناداری در عملکرد حرکتی بین

به نتیجٔه کلی و جامع در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز هست.

دختران و پسررررران وجود ندارد .این یافته ها با نتایج تحقیق محمدی

نتایج ن شان داد که بین سطح  IQبا هر سه زیرمقیاس و نمرٔه مجموع

فارسررررانی و همکاران ( )۹۳همخوان اسررررت؛ آنها در تحقیق خود به

آزمون  MABC-2ضریب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .این

بررسرررری ارت باط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با م هارت های

نتایج با نتایج تحقیق ووانگ و همکاران و ای هارتمن همخوانی دارد

حرکتی کنترل شرر کودکان  ۳تا  ۵سررالٔه اهواز پرداختند .نتایج تحقیق

( .)۲،۳توضرررریح احتمالی برای فراوانی اختالل حرکتی در کودکان با

ایشرران نشرران داد که بین پسررران و دختران از نظر مهارتهای حرکتی

ناتوانی هوشرررری این اسررررت که کنترل حرکتی ناشرررری از فعلوانفعاالت

کنترل شررر تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)1۴در گذشرررته مسرررا ل

پیچیدٔه سی ستم شناختی ،ح سی و حرکتی در مغز ا ست ( .)1۷ارتباط

فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده ها باعث شررررده بود که دختران

رشرردی سرریسررتم عصرربی مرکزی در کودکان با ناتوانی هوشرری ،رشررد

درمقای سه با پسران بازی و فعالیتهای بدنی کمتری داشته و در نتیجه

ح سیحرکتی را همانند ر شد شناختی محدود میکند ( .)۲در مجموع

مهارتهای حرکتیشرران ضررعیفتری شررود؛ ولی امروزه با تغییر نگرش

کودکان با ناتوانی هوشرررری اغلب برای کشررررف فعاالنٔه محیط انگیزٔه

خانواده ها و جامعه ،فرصررررت های تمرینی برابری برای هر دو جنس

کمتری دارند و متعاقباً دروندادهای حسری کمی را دریافت میکنند که

فراهم شررررده که این بهنوبٔهخود باعث میگردد بین دو جنس از لحاظ

منجر به بدتر شدن مشکالت حرکتی در این جمعیت می شود .همچنین

حرکتی تفاوت معناداری یافت نشررررود .گودوی ،رابینسررررون و کرو در

بین سررررطح درآمد خانواده و میزان تحصرررریالت پدرومادر با هر سرررره

بررسرری تأثیر جنس و منطقه بر رشررد مهارتهای حرکتی ،جابجایی و

زیرمقیاس و نمرٔه مجموع آزمون  MABC-2ضریب همبستگی منفی و

کنترل شر (تسرت اولریخ)  1۹۴کودک (پسرر و دختر) پیشدبسرتانی

معنرراداری وجود دارد .این یرافتررههررا بررا نتررایج تحقیق مصررررریپور و

در دو منطقه از ایالتهای آفریقایی آمریکا ،به این نتیجه رسرررریدند که

همکاران همخوانی ندارد ( .)1۸عالیزاده و همکاران در تحقیقی که

این کودکان در رشد مهارتهای حرکتی کنترل ش دارای تأخیر بوده و

شررراخ

های پیکرسرررنجی ،میزان فعالیت بدنی و مهارتهای بنیادی

ت فاوت مع ناداری از نظر جنس و ت عا مل منط قهای برای م هارت های

دانشآموزان 1۰-۷سررررالٔه پسررررر را با وضررررعیت اقتصررررادیاجتماعی

حرکتی جابجایی وجود دارد و پسران دارای نمرٔه بهتری از مهارتهای

مختلف بررسرررری کردند به این نتیجه رسرررریدند که میزان فعالیت بدنی

حرکتی (جابجایی و کنترل شرر ) درمقایسرره با دختران هسررتند (.)1۵

دانشآموزان با وضعیت اقتصادیاجتماعی باال کمتر از مناطق متوسط

پنینگتون در بررسررری خود که روی کودکان پیشدبسرررتانی انجام داد به

و پایین بود ( .)1۹شرراید دلیل این نوع همبسررتگی بهطور غیرمسررتقیم

این نتیجه دسررررت یافت که بین تواناییهای حرکتی دختران و پسررررران

متأثر از میزان فعالیت بدنی بیشتر در بین کودکان با وضعیت اجتماعی

تفاوت معناداری وجود ندارد .سرررره عامل مهم که بر رشررررد حرکتی

و اقتصادی پایین باشد.

تأثیرگذار اسرررررت ،عوا مل فردی (ج هت رشررررردی ،سررررر عت نمو،

۵

درهمتنی یدگی مت قا بل ،آ مادگی ،ت فاوت های فردی) و عوا مل محیطی

نتیجهگیری

میتوان عنوان کرد که کودکان با ناتوانی هوشی مشکالت زیادی در

(اثرات محرک ،محروم یت محیطی ،خلقوخوی کودک و پیوندجویی

انجام تکالیف حرکتی دارند که این مشکالت حرکتی با شدت درجٔه

بین والدین) و تکلیف بدنی اسرررت .همچنین طبقٔه اجتماعی توسرررط

ناتوانیِ هوشی بیشتر میشود؛ بنابراین میتوان با طراحی و سازماندهی

مالینا و بوچارد (به نقل از  ،)1۶جنس توسرررط برانتا (به نقل از ،)1۶

برنامههای ورزشی هدفمند ،مفرح و متناسب با سطح حرکتی

و زمینٔه نژادی و فرهنگی توسررررط بریل (به نقل از  )1۶همه بر رشررررد

دانشآموزان در مدارس استثنایی مقاطع ابتدایی ،بسیاری از مشکالت

حرکتی اثر دارند که ممکن اسررررت علت ناهمخوانی ها ،مربوط به این

حرکتی این دانشآموزان را بر طرف نموده و آنها را برای پذیرفتهشدن

ویژگیها باشد (.)1۶

در اجتماع آماده کرد.

نتایج نشرررران داد که بین تعداد خواهر و برادر با زیرمق یاس چاالکی

۵
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مجموع کودکان با ناتوانی هوشرررری اغلب برای کشررررف فعاالنه محیط

دستی همبستگی مثبت و معناداری در سطح  ۰٫۰۵وجود دارد ،ولی با

تشکر و قدردانی
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از زحمات تمامی دانشآموزان عزیز و آموزشوپرورش

استان آذربایجان غربی که این پژوهش بدون همکاری آنان
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