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Abstract
Introduction: In addition to physical exercises, cognitive interventions such as imagery and
modeling facilitate the learning of skills.
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Aim: The present study was conducted with the aim of determining the effect of progressive
exercise therapy and combination self-modeling on behavioral disorders in children with
intellectual disability.
Method: This study was a semi-experimental study with experimental group and control group.
Among the exceptional children in Najafabad in 2019, 30 educable children with intellectual
disabilities aged 8-12 years were selected based on inclusion criteria. Experimental groups
underwent training intervention training for 4 weeks and four sessions per week. The tool used
was Rutter children behavioral questionnaire. The data were analyzed with repeated measures
analysis of variance trough SPSS20 software.
Results: The results showed that there was a significant difference between the means of self
modeling behavioral disorders and progressive exercise therapy in the post-test phase with their
averages in the pre-test phase (P<0.05). Examination of the means showed the combined selfmodeling group had a better behavioral disorders score in the post-test phase than the other
groups. Also, in the post-test phase, the mean of behavioral disorders in the progressive exercise
therapy group was better than the control group.
Conclusion: The findings of the present study showed the progressive Exercise therapy and
combination self-modeling in educating and assisting the behavior of children with intellectual
disability are effective. They could learn from the way in terms of time for educators, teachers
and parents are beneficial.

[ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.27 ]

Keywords: Progressive therapeutic exercises, Self-modeling, Children with intellectual
disabilities, Behavioral disorders

How to cite this article: Rajaee S, Abtahi M, Shamsipour Dehkordi P. The effect of progressive exercise therapy and combination self-modeling
on behavioral disorders in children with intellectual disability. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2021; 8 (5): 27-38 .URL:
http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1196-fa.pdf

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix,
transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال هشتم ،شماره 1044 ،5
صفحات72-83 :

تأثیر برنامه تمرین درمانی پیشرونده و خود الگودهی ترکیبی
بر اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی
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چکیده
مقدمه :عالوه بر تمرینات بدنی ،مداخلههای شناختی مانند تصویرسازی و الگودهی باعث تسهیل یادگیری مهارتها میشوند.

کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام شد.
روش :مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه تجربی و کنترل بود .از بین کودکان استثنایی شهرستان نجف آباد در سال  1833تعداد
 84کودک کمتوان ذهنی آموزشپذیر با دامنۀ سنی  3-17سال براساس معیارهای ورود به مطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند.
گروههای تجربی به مدت  0هفته و هر هفته چهار جلسه آموزش دیدند .ابزار استفاده شده پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر ،فرم معلم
بود .دادهها با آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی با نرمافزار  SPSSنسخه  74تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد تفاوت معناداری بین میانگینهای اختالالت رفتاری گروه خود الگودهی ترکیبی و تمرین درمانی پیشرونده
در مرحله پسآزمون با میانگینهای آنها در مرحله پیشآزمون وجود دارد ( .)P<4/45بررسی میانگینها نشان داد گروه خود
الگودهی ترکیبی در مرحله پسآزمون دارای نمره بهتری نسبت به سایر گروهها بود .همچنین در مرحله پسآزمون میانگین اختالالت
رفتاری در گروه تمرین درمانی پیشرونده بهتر از گروه کنترل بود.
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هدف :پژوهش حاضر ،با هدف تعیین تأثیر برنامه تمرین درمانی پیشرونده و خود الگودهی ترکیبی بر اختالالت رفتاری کودکان

نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تمرین درمانی پیشرونده و خود الگودهی در آموزش و کمک به رفتار کودکان
کمتوان ذهنی مؤثر است .آموزش از این طریق می تواند به لحاظ صرف وقت و هزینه برای مربیان ،معلمان و والدین مفید باشد.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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کلیدواژهها :تمرینات درمانی پیشرونده ،خود الگودهی ،کودکان کمتوان ذهنی ،اختالالت رفتاری

 73تأثیر برنامه تمرین درمانی پیشرونده و خود الگودهی ترکیبی بر ...

که هر جامعهای با آن روبهرو است و دانش امروزی در

جسمانی ضعیف باشند (صالحی ،حیدری و قاسمی،

پی یافتن راهحلی برای آن است .کمتوانی ذهنی 1نیز از

1831؛ حسینی ،زر ،خدا دوست و حجازی.)1830 ،

جمله اختالالت شایعی است که مورد توجه پژوهشگران

برخی متخصصان معتقدند ،برنامههای تمرینی کودکان

زیادی قرار گرفته است (بی هان و فروکی7418 ،7؛

کمتوان ذهنی باید دارای ساختاری منسجم و متناسب با

رحیمیان ،شمسیپور و ابطحی .)1832 ،کمتوانی ذهنی به

نیازها و مشکالت آنها باشد (خلیل طهماسبی ،قاسمی و

عملکرد پایینتر از حد متوسط عمومی هوش مربوط است

فرامرزی .)1838 ،پژوهشهای گوناگون به تأیید رابطه

که در دوران تحول (از زمان تشکیل نطفه تا  13سالگی)

بین فعالیت بدنی منظم و رشد مغز به خصوص در قسمت

آشکار میشود و همراه با نارسایی در رفتار سازشی است

پیش پیشانی قشر مغز پرداختهاند .در واقع فعالیت بدنی

(کریمی ،رنگرزیان و مبشر .)1835 ،علتهای مختلفی

منظم باعث تعدیل سازگاریهای هیپوکامپ که در

باعث به وجود آمدن کمتوانی ذهنی میشوند که هنوز

یادگیری و حافظه نقش دارد میشود .فعالیت بدنی

بسیاری از آنها ناشناخته هستند .البته اختاللهای ژنتیکی

فیزیولوژی مغز را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث افزایش

و کروموزومی جزء علتهای اصلی کمتوانی ذهنی

رشد مویرگهای خونی ،جریان خون ،اکسیژن ،تولید و

شناخته شدهاند (آهنگر ،سلطاننژاد و درهکردی.)1833 ،

رشد سلولهای عصبی در هیپوکامپ و توسعه اتصاالت

کودکان کمتوان در بسیاری از زمینهها دچار مشکل

عصبی میشود (هیلمان ،اریکسن و کرامر7443 ،5؛

هستند و روشهای درمانی آنها با گذشت زمان بسیار

سارلی ،شهبازی و باقرزاده .)1838 ،از طرفی آزمایشهای

تغییر کرده است تا اینکه امروزه روشهای تمرینی مفیدی

انجام شده روی حیوانات و انسانها نشان داده ،فعالیت

برای آنها شناسایی شده است (دیو ،میتال ،تیواری،

بدنی منظم بر رفتار و عملکرد شناختی مغز مؤثر است

پارمر ،گدان و پاتل7410 ،8؛ شمسی ،همتی و شجاعی،

(هامبریک .)7412 ،0یکی از تمرینات مؤثر ،اجرای

 .)1832یافتن راهحل برای مشکالت کودکان کمتوان

حرکات جسمانی پیشرونده است؛ این حرکات عالوه بر

ذهنی ،معمایی پیچیده برای پژوهشگران است و

اینکه برای آموزش و تمرین مهارتهای حرکتی پایه

متخصصان زیادی ارتباط بین کمتوانی ذهنی و آسیبهای

مناسب است بر فرآیندهای شناختی ،ادراک ،توجه،

رفتاری ناشی از آن را بررسی کردهاند (رینز.)7410 ،0

تمرکز و رشد مهارتهای اجتماعی نیز اثر مثبتی دارد

کودکان کمتوان ذهنی در مهارتهای ادراکی حرکتی

(دروری و هچمن.)7410 ،2

مانند مهارتهای حرکتی درشت و ظریف ،درک فضایی

برخی پژوهشها نشان داده ،تمرینات درمانی پیشرونده 3بر

و زمانی ،جهتیابی بدنی ،هماهنگی و تعادل مشکل

نقصهای عملکردی ،شناختی و اجتماعی کودکان اثر

1

5

2

6

- Intellectual disabilities
- Bhan & Farooqui
3
- Dave, Mittal, Tiwari, Parmar, Gedan & Patel
4
- Raines
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- Hillman, Erickson & Kramer
- Hambrick
7
- Drori & Hechman
8
- Progressive therapeutic exercises
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بیماریها و اختاللهای رفتاری از جمله مشکالتی است

ناشیانه انجام دهند ،فقر حرکتی داشته باشند و از نظر
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مقدمه

دارند؛ این موضوع باعث میشود که آنها حرکات را

سهیال رجایی و همکاران

84

گذار است (کاویانی ،عبدلی و ابراهیمی .)1833 ،از دیگر

پژوهشهای مختلف نشان داده ،روش یادگیری از طریق

روشهای مفید در یادگیری مهارتهای حرکتی یادگیری

مشاهده الگو خود ،بر فرآیندهای یادگیری از طریق

از طریق مشاهده است .براساس نظریه بندورا ،افراد با

تمرین جسمانی بسیار شبیه است ،البته به کاملی آنها
5

کردن رفتار دیگران یاد میگیرند (جنتی ،عبدلی ،فارسی

راهبردهای تکنیک الگودهی را بهتر پردازش و استفاده

و شمسیپور .)1832 ،دانشمندان رفتارحرکتی پیشنهاد

میکند .آنها با استناد به نظریههای یادگیری اجتماعی و

کردهاند عالوه بر تمرینات بدنی ،مداخلههای شناختی نیز

خودکارآمدی بندورا به این نتیجه رسیدهاند که مشاهده

مانند تصویرسازی و الگودهی باعث تسهیل یادگیری

الگو خود بر فرآیندهای خود تنظیمی ،خودکارآمدی،

مهارتها میشوند (اشمیت و لی .)7413 ،1در یادگیری

انگیزه درونی و پیشرفت عملکرد تأثیر مثبتی دارد

مشاهدهای از نمایش به عنوان ابزاری برای انتقال اطالعات

(شمسیپور و همکاران .)1830 ،از نظر فیزیولوژیکی

درباره چگونگی اجرای یک مهارت استفاده میشود

مشاهده الگو خود ،در مقایسه با مشاهده الگو دیگران

(چانک7417 ،7؛ اشرف ،عبدلی ،خسروآبادی و فارسی،

باعث سازوکارهای عصبی و پاسخهای عملکردی بهتری

.)1833

میشود (کالسن ،آدامز ،ادیر و کراکسن7440 ،0؛ اشرف

طبق نظریه بندورا مشاهده الگو تضمینی برای یادگیری

و همکاران .)1833 ،برخی از پژوهشها نیز نشان داده

نیست؛ در واقع عوامل مختلفی بر یادگیری تأثیر دارند که

علت بهبود عملکرد در نتیجه مداخالت الگودهی ،فعال

شباهت بین الگو و مشاهدهگر یکی از این عوامل است.

شدن سیستم نورونهای آینهای بوده است (گودینی،

هرچه شباهت مشاهدهکننده به الگو بیشتر باشد احتمال

تجریشی ،طهماسبی و بیگلریان1830 ،؛ اشرف و

بیشتری وجود دارد مشاهدهگر رفتار مشابه الگو را نشان

همکاران.)1833 ،

دهد .شباهت بین الگو و مشاهدهگر باعث تقویت

از این رو با توجه به اهمیتی که کودکان کمتوان ذهنی

فرآیندهای توجه و یاد داری میشود .در واقع زمانی الگو

در جامعه دارند و تأثیری که میتوانند بر نهاد خانواده و

و مشاهدهگر بیشترین شباهت را دارند که فرد الگوی

جامعه داشته باشند و از طرفی به دلیل پژوهشهای ناکافی

خودش باشد (پیرمرادیان ،موحدی و بهرام1838 ،؛ اشرف

در این زمینه ،انجام پژوهشی که بتواند با انجام مداخالت

و همکاران .)1833 ،در روش خود الگودهی 8ویدیویی،

مناسب در زمینه رشد روانی این کودکان گام نهد،

افراد خود را در حال اجرای حرکت مورد نظر میبینند

ضروری به نظر میرسد؛ لذا پژوهش حاضر با اعمال دو

(دکین و پروتئو.)7444 ،0

نوع برنامه مداخلهای تمرینی در پی تعیین تأثیر خود
الگودهی و فعالیت بدنی در متغیرهای روانشناسی از جمله
اختالالت رفتاری بود.
2

- Schmidt & Lee
- Schunk
3
- Self-modeling
4
- Deakin & Proteau
3

- Dowrick
- Coulson , Adams, O’Dwyer & Croxson
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5
6
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اجرای آن یاد بگیرند .در واقع افراد از طریق مشاهده

پژوهشگران زیادی نشان دادهاند فرد با مشاهده مدل خود،
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کمک مشاهده میتوانند هرگونه رفتاری را ،حتی بدون

نیست (داوریک 7417 ،؛ جنتی و همکاران.)1832 ،

 81تأثیر برنامه تمرین درمانی پیشرونده و خود الگودهی ترکیبی بر ...

میدانی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را کودکان

برای ورود به مطالعه انتخاب شدند .سپس با استفاده از

کمتوان ذهنی آموزشپذیر با دامنه سنی  3-17شهرستان

روش تصادفی ساده ،گروههای مداخله تمرین جسمانی

نجف آباد تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش

پیشرونده (14نفر) ،تمرین ترکیبی (خود الگودهی+

استثنایی این شهرستان در سال 1833تشکیل داد .روش

مداخله تمرین جسمانی پیشرونده) و کنترل (14نفر) تعیین

نمونهگیری بهصورت هدفمند و در دسترس بود84 .

گردید .گروه مداخله تمرین جسمانی پیشرونده به مدت 0

کودک کمتوان ذهنی آموزشپذیر ،از بین  34دانشآموز

هفته  04دقیقهای 0 ،جلسه در هفته تحت آموزش حرکات

کمتوان ذهنی آموزشپذیر که زیر نظر مدارس استثنایی

درشت ( 74دقیقه) ،حرکات ظریف ( 74دقیقه) و

خصوصی مهر شهرستان نجف آباد اصفهان مشغول به

هماهنگی ( 74دقیقه) قرار گرفتند .مداخالت بهصورت

توانبخشی بوده و شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند به

ترکیبی از تمرین جسمانی و فعالیت درمانی و در

عنوان نمونه انتخاب شد .افراد نمونه براساس پیشآزمون

برگیرنده همه جنبههای مهارتهای ادراکی حرکتی که

در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند.

بر تقویت تعادل ،هماهنگی چشم -دست ،هماهنگی

معیارهای ورود شامل کوکان کمتوان ذهنی بدون

چشم -پا ،هماهنگی دوطرفه ،قدرت عضالنی ،چاالکی و

مشکالت اسکلتی ،نورولوژی و روانی واضح ،اختالل

زمان واکنش تأثیر داشتند بود (سارلی ،شهبازی و

توجه و تمرکز واضح ،تشنج و سایر بیماریهای همراه،

باقرزاده .)7410 ،تمرینات از ساده به پیچیده ،آسان به

ضریب هوشی آموزشپذیر (با تشخیص روانشناس بالینی)

مشکل ،اجرای آرام به اجرای سریعتر ،تمرینات عمومی

و محدوده سنی  3تا  17سال و معیارهای خروج شامل

به تمرینات اختصاصی و از وضعیت باثبات به وضعیت

عدم تمایل کودک برای همکاری ،آسیب حادثهای

بیثباتتر ،طراحی شد .بهعالوه تمرینات به گونهای

کودک در طول دوره اعمال مداخله تمرینی و خود

طراحی شد که ایمن ،چالشانگیز و هدفمند باشد .الزم

الگودهی و غیبت بیش از یک جلسه بود .سپس از والدین

به ذکر است که تمرینات در مدرسه و در ساعات مربوط

آنها رضایت نامه کتبی گرفته شد.

به کاردرمانی توسط کار درمانگر صورت گرفت.

روند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا

برای گروه تمرین ترکیبی (خود الگودهی +مداخله

مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

تمرین جسمانی پیشرونده) نیمی از جلسات تمرینی به

کسب شد .با توجه به اینکه اطالعات مربوط به تشخیص و

اجرای تمرینات مشابه با گروه مداخله تمرین جسمانی

وضعیت پزشکی دانشآموزان (با تأیید پزشک مربوطه)

پیشرونده اختصاص مییافت و در هر جلسه از عملکرد

در پرونده پزشکی و اطالعات مربوط به ضریب هوشی (با

آزمودنیهای این گروه در حین اجرای تمرینات جسمانی

تأیید روانشناس بالینی) و همچنین اطالعات شناسنامهای

فیلم گرفته شد و در شروع جلسه بعدی ابتدا فیلم هر یک

در پرونده آموزشی دانشآموزان مدارس استثنایی وجود

از شرکتکنندگان از طریق لپ تاب به آنها نمایش داده
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پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت

پزشکی موجود در مدرسه ،دانشآموزان واجد شرایط
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میشد و مجدد تمرینات جسمانی پیشرونده را اجرا

از  70عبارت یکی از گزینههای «درست نیست» با نمره

مینمودند .گروه کنترل هیچ یک از مداخالت تمرینی را

معادل صفر« ،تا حدودی درست است» با نمره معادل  1و

دریافت ننمودند .یک روز پس از پایان آخرین جلسه

«کامالً درست است» با نمرهای معادل  7را انتخاب

تمرینی پسآزمون اجرا شد .شرایط اجرای پسآزمون

میکند .نمره برش مقیاس  3است و کودکانی که نمره 3

مشابه با شرایط پیشآزمون بود و مربیان پرسشنامه

یا بیشتر میگیرند بهعنوان کودکان دارای اختالل رفتاری

اختالالت رفتاری را بعد از مداخله ،در رابطه با کودکان

عاطفی شناخته میشوند .راتر و همکاران با بکارگیری

تکمیل نمودند.

روش دو نیمه کردن ،پایایی آن را در سطح معنیداری

برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی

 4/441حدود  4/33گزارش کردند (راتر ،کوکس،

شاخصهای مرکزی و پراکندگی محاسبه شد و در بخش

تاپلینگ ،برگر و یال .)1325 ،7برخی پژوهشگران ضرایب

آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع دادهها

پایایی دونیمه سازی و آلفای کرونباخ این پرسشنامه را به

از آزمون شاپیرو -ویلک ،تجانس واریانسها آزمون لون

ترتیب  4/38و  4/31گزارش کردند (ابوالقاسمی ،بیگی و

و برای آزمون فرضیهها در مراحل پیش و پسآزمون از

نریمانی.)1834 ،

آزمون تحلیل واریانس عاملی با اندازههای تکراری 7
گروهها) استفاده شد .پس از مشاهده تفاوت معنیدار بین

میانگین سنی گروه کنترل  ،3/00گروه مداخله درمانی

گروههای تحقیق در سطح  ،P<4/45برای تعیین محل

پیشرونده  3/50و گروه خود الگودهی ترکیبی  3/34بود

تفاوت آزمون تعقیبی بونفرونی بکار گرفته شد .تمام

و از لحاظ بهره هوشی گروه کنترل  ،01/28گروه مداخله

محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS

درمانی پیشرونده  04/52و گروه خود الگودهی ترکیبی

نسخه  74انجام شد .در این پژوهش از دوربین فیلمبرداری

 07/83بود .جدول  1میانگین و انحراف استاندارد

با کیفیت ضبط فیلم باال جهت ضبط و اجرای فراگیران و

اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی گروههای

لپتاپ  ،SONY VAIOمدل VGN-CR420E

مداخله درمانی پیشرونده ،خود الگودهی ترکیبی و کنترل

جهت ارائه قطعه فیلمهای مداخله خود الگودهی استفاده

در مراحل پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.

شد.
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(مراحل ارزیابی :پیشآزمون و پسآزمون) × ( 8تعداد

یافتهها

ابزار
توسط راتر و همکاران ( )1302تهیه و تنظیم شد .فرم معلم
شامل  70عبارت و  0سؤال اضافی است .معلم در هر یک

- Rutter Children Behavioral Questionnaire

1

- Rutter, Cox, Tupling, Berger & Yule
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جدول  1میانگین و انحراف استاندارد اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
مداخله درمانی

خود الگودهی

متغیر

گروه کنترل

پیشرونده

ترکیبی
17/3 ±8/82

اختالالت رفتاری در پیشآزمون

11/44 ±5/07

17/81 ±0/45

2/2 ±7/45

اختالالت رفتاری در پسآزمون

11/04 ±7/11

3/5 ±8/53

مداخله درمانی پیشرونده ،خود الگودهی ترکیبی که مورد

( )P=4/441معنادار است .مقایسه میانگینها نشان داد

مداخله قرار گرفتند در پسآزمون دارای نمره اختالالت

کودکان کمتوان ذهنی در مرحله پسآزمون با میانگین

رفتاری بهتری نسبت به پیشآزمون میباشند .نتایج آزمون

 3/72دارای میانگین اختالل رفتاری بهتری نسبت به

شاپیرو ویلک نشان داد توزیع دادهها طبیعی است

پیشآزمون با میانگین  17/40میباشند .اثر اصلی گروه

( .)p=4/40بررسی نتایج تحلیل واریانس یک راهه در

( )P=4/81معنادار نیست ( .)P>4/45همچنین ،اثر تعاملی

مرحله پیشآزمون نشان داد بین میانگین اختالالت

گروه در مراحل ارزیابی ( )P=4/441معنادار است .برای

رفتاری گروهها با ( )p=4/125تفاوت معناداری وجود

بررسی تفاوتهای زوجی از آزمون تعقیبی بونفرونی

ندارد .همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازههای

استفاده شد که نتایج آن در جدول  7نشان داده شده

تکراری ( 7مراحل ارزیابی :پیشآزمون و پسآزمون) ×

است.

جدول  2محل تفاوتهای زوجی میانگین اختالالت رفتاری گروههای آزمایشی و کنترل در مراحل پیش و پسآزمون
پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

پسآزمون

تفاوتهای
زوجی

خودالگودهی

تمرین درمانی

کنترل

خودالگودهی

تمرین درمانی

کنترل

پیشآزمون

-----

4/30

4/23

4/441

4/441

4/33

(خودالگودهی)
پیشآزمون

4/30

-----------

4/33

4/448

4/441

4/33

(تمرین درمانی)
پیشآزمون

4/23

4/33

---------

4/120

4/412

4/33

(کنترل)
پسآزمون

4/441

4/441

4/412

4/33

-----

4/447
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یافتههای ارائه شده در جدول  1نشان داد گروههای

( 8تعداد گروهها) نشان میدهد اثر اصلی مراحل ارزیابی

(خودالگودهی)
پسآزمون

4/441

4/448

4/120

4/33

--------

4/481

(تمرین درمانی)
(کنترل)

بررسی مقایسههای زوجی نشان داد بین میانگین اختالالت

میانگین اختالالت رفتاری گروههای خود الگودهی در

رفتاری گروه خود الگودهی در مرحله پسآزمون با

مرحله پیشآزمون ،تمرین درمانی در مرحله پیشآزمون،
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پسآزمون

4/33

4/33

4/33

4/447

4/481

---------
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کنترل در مرحله پیشآزمون و کنترل در مرحله

پسآزمون تفاوت از نظر آماری معنادار است (P-4/441

پسآزمون تفاوت از نظر آماری معنادار است (P-4/441

=) .بررسی میانگینها نشان داد گروه خود الگودهی

=) .بین میانگین اختالالت رفتاری گروه تمرین درمانی

ترکیبی در مرحله پسآزمون دارای اختالالت رفتاری

در مرحله پسآزمون با میانگین اختالالت رفتاری

بهتری نسبت به سایر گروهها بود .همچنین در مرحله

گروههای خود الگودهی در مرحله پیشآزمون ،تمرین

پسآزمون میانگین اختالالت رفتاری در گروه تمرین

درمانی در مرحله پیشآزمون و کنترل در مرحله

درمانی پیشرونده بهتر از گروه کنترل بود (نمودار .)1

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت

میباشند .همچنین در مرحله پسآزمون میانگین

که آیا میتوان با فراهم کردن شرایطی خاص مانند انجام

اختالالت رفتاری در گروه تمرین درمانی پیشرونده بهتر

تمرینات پیشرونده درمانی و خود الگودهی ،اختالالت

از گروه کنترل است .این نتایج با پژوهش هامبریک

رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر را که به هر

()7412؛ قاسمپور و روشن ( )1833همسو است .قاسم پور

دلیل از رشد بهنجار شناختی و رفتاری برخوردار نیستند،

و روشن ،در پژوهش خود نشان دادند ،بازی و حرکت بر

جبران کرد و موجب ارتقای عملکرد رفتاری آنها در

رشد کودکان و نوجوانان بسیار اثرگذار است ،چرا که

آزمونهای اختالالت رفتاری شد؛ لذا هدف از انجام

راهی برای تخلیه انرژیهای درونی کودک است و با

پژوهش حاضر ،تعیین اثر برنامه حرکتی پیشرونده و خود

تقویت گذرگاههای عصبی یادگیری را آسانتر میکند

الگودهی ترکیبی بر اختالالت رفتاری کودکان کمتوان

(قاسمپور و روشن1833 ،؛ رحیمیان ،شمسیپور و ابطحی،

ذهنی آموزشپذیر بین سن  3-17سال بود .نتایج نشان داد

 .)1832در تبیین این موضوع میتوان گفت تمرین

کودکان کمتوان ذهنی در مرحله پسآزمون دارای
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میانگین اختالل رفتاری بهتری نسبت به پیشآزمون
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کمتوان ذهنی آموزشپذیر تأثیر مثبتی دارد .اگر تمرینات

تمرینات ادراکی -حرکتی در کنار سایر روشهای

جسمانی با توانمندیهای کودکان کمتوان ذهنی تطابق

درمانی افزایش توجه برای کودکان دارای اختالل نقص

داشته باشد کودک میتواند به درستی از آنها استفاده

توجه -بیشفعالی مفید است (پیریان و فارسی)1833 ،؛

کند و این فعالیتها باعث رشد کودک میشود (رحیمیان

بنابراین همانطور که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد

و همکاران.)1832 ،

استفاده از تمرینات جسمانی پیشرونده باعث بهبود

مطالعات زیادی رابطه بین فعالیت بدنی و عملکردهای

اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی میشود.

شناختی را در حیوانات بررسی کردهاند و مکانیسمهای

در پژوهش حاضر ،بررسی میانگینها نشان داد گروه خود

متفاوتی را که در پیشرفت عملکرد شناختی که در تمرین

الگودهی ترکیبی در مرحله پسآزمون دارای اختالالت

بدنی بوده است را بیان کردهاند .از جمله اینکه تمرینات

رفتاری کمتری نسبت به سایر گروهها است .نتایج این

حرکتی طوالنی مدت باعث تولید مویرگهای جدید و

پژوهش با پژوهش پیرمرادیان و همکاران ،اشرفی و

ایجاد نورونهای جدید ،تکثیر سلولی و شکلپذیری

همکاران ،شمسیپور و همکاران همسو است .پیرمرادیان

عصبی میشود (وینمن و گومز پینیال7445 ،1؛ سارلی،

و همکاران در پژوهش خود به مقایسه دو روش خود

شهبازی و باقرزاده .)1838 ،مکانیسم دیگری که نشان

الگودهی ویدیویی و نمایش ویدیویی فرد ماهر در پرتاب

دهنده پیشرفت عملکرد شناختی در نتیجه تمرینات بدنی

آزاد بسکتبال در کودکان کمتوان ذهنی پرداختند ،نتایج

است ،افزایش جریان خون مغزی است (کاریدو و شیل،7

نشان داد عملکرد گروه خود الگودهی بهتر از گروه

7442؛ سارلی و همکاران .)1838 ،پژوهشهایی که روی

الگودهی ویدیویی بود (پیرمرادیان ،موحدی و بهرام،

حیوانات انجام شد نشان داد ،فعالیت بدنی جریان خون

 .)1838برخی پژوهشگران نیز برای بهبود نقص لبخند

مغزی را در نواحی کنترل حرکتی ،تعادل و مناطقی از

ناشی از فلج اعصاب صورت ،از روش خود الگودهی

هیپوکامپ افزایش داد (پریرا ،هادلستون ،بریچمن،

استفاده کردند؛ آنها در پژوهش خود به این نتیجه

سوزانو ،هن ،مک کان و اسمال7442 ،؛ سارلی و

رسیدند که دیدن لبخند خود در نوار ویدیویی باعث

همکاران .)1838 ،موجرک و همکاران ( ،)7440اثر

بهبود این اختالل میشود (گودینی ،تجریشی ،طهماسبی

نوعی از حرکت درمانی (انجام حرکات موزون) را روی

و بیگلریان1830 ،؛ اشرف و همکاران.)1833 ،

ویژگیهای رفتاری پنج کودک مبتال به اختالالت

پژوهشگران معتقدند در خود الگودهی ویدیویی افراد

رفتاری بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد،

خود را در حال اجرای یک مهارت دشوار میبینند و با

برنامههای حرکتی بر دامنه توجه ،تمرکز و مهارتهایی

دیدن اجرای موفقیتآمیز خود ،عالقه بیشتری به اجرای

مانند هماهنگی چاالکی و رفتار اجتماعی تأثیر مثبتی دارد

مهارت پیدا میکنند (پیرمرادیان و همکاران .)1838 ،در
واقع خود الگودهی نوعی تمرین پنهانی است که بر

- Vaynman, Gomez-Pinilla
- Querido & Sheel
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 .)1838پیریان در پژوهش خود بیان کرد استفاده از

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.27
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خودتنظیمی زیمرمن ،1مشاهده اجرای موفقیتآمیز قبلی

کودکان خاص را از طریق الگودهی ویدئویی آموزش

خود ،باعث افزایش خود رضایتمندی میشود که این

داد و چه بسا که آموزش از این طریق به لحاظ صرف

موضوع تأثیر مثبتی بر فرآیندهای خودکارآمدی ،خود

وقت برای مربیان ،کاردرمانگران و والدین سودمندتر

تنظیمی و انگیزه درونی افراد دارد و عملکرد را بهبود

باشد .در پژوهش حاضر ،امکان اجرای آزمونهای

میبخشد (شمسیپور ،عبدلی و شمس.)1830 ،

پیگیری و بررسی تأثیر پیامدهای اجرای برنامه مداخلهای

بهطور خالصه در مورد پژوهش حاضر میتوان گفت

بلندمدت بر اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی

آموزش مهارتهای رفتاری و حرکتی از طریق نوار

وجود نداشت؛ لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی،

ویدئویی خود الگودهی و تمرینات پیشرونده بر بهبود

پژوهشگران بعد از اعمال برنامههای مداخلهای ،به جای

اختالالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی تأثیر دارد؛

اجرای صرفاً یک پسآزمون ،از پسآزمونهای متعدد در

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که خود الگودهی میتواند

فاصلههای تمرین آسایی متفاوت بهره گیرند تا پایداری

یک تجربه مسلط غیرحرکتی و تجارب عملکردی گذشته

اثر آموزش بر متغیر وابسته بیشتر آشکار شود .همچنین

و تشابه مدل را فراهم کند .از آنجایی که بندورا تجربه

پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی طول مدت اعمال

مسلط غیرحرکتی (تجارب عملکردی گذشته) را به عنوان

مداخله تمرینی و خود الگودهی افزایش یابد.

منبع قوی اطالعاتی برای خودکارآمدی و خود الگودهی
نشان داده است ،پس خود الگودهی را باید به عنوان یک

سپاسگزاری

ابزار مهمی برای افزایش خودکارآمدی و عملکرد

این پژوهش برگرفته از پایان نامه با کد اخالق

جسمانی در نظر گرفت؛ زیرا همانطورکه بحث شد

 IR.SSRI.REC.1399.801ثبت شده است .بدین

تشابه بیشتر مدل میتواند بهطور مؤثری روی این دو متغیر

وسیله از تمامی شرکتکنندگان و همه عزیزانی که در

تأثیرگذار باشد و خود الگودهی بیشترین تشابه را با مدل

انجام این پژوهش ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی

دارد (اشرف و همکاران.)1833 ،

میگردد.
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