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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

 توان ذهنی آموزش پذیر تاثیر تمرینات منتخب ورزشی بر بهبود مهارت هاي حرکتی درشت پسران کم

  4، محمود شیخ3، فاطمه میرجاللی2، نجمه نژاد صاحبی1هادي مهرعلی تبار

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران- 1

 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز- 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران- 3

 رفتار حرکتی دانشگاه تهراندانشیار - 4

  چکیده

کودکان کم توان ذهنی از جمله افرادي هستند که به علت شرایط ذهنی و روانی ویژه در مقایسه با افراد سالم 

حرکتی می شوند. از این رو هدف تحقیق  –تحرك کمتري داشته و به همین علت دچار ضعف هاي جسمانی 

بر بهبود مهارت هاي حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش  حاضر، بررسی تأثیر تمرینات منتخب ورزشی

دانش آموز پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر که زیر نظر مدارس  86پذیر بود. در این مطالعه نیمه تجربی، از بین 

ه سال و میانگین بهر 13الی  8کودك با میانگین سنی  24استثنایی شهرستان بابل مشغول به تحصیل بودند، تعداد 

، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس پیش آزمون، در دو گروه همسان کنترل و 9/62هوشی 

اوزرتسکی بود. تمرینات  –نفر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیري، مجموعه آزمون تبحر حرکتی برونینکس 12تجربی(

ي آزمودنی ها اجرا شد. با استفاده از جلسه بر رو 18منتخب ورزشی تکنیک هاي منتخب هندبال بود که به مدت 

نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و از آزمون تی تست وابسته و مستقل جهت مقایسه میانگین ها  K-Sآزمون 

جلسه تمرینات هندبال تغییرات معنی داري را در تمامی  18استفاده گردید. یافته هاي این پژوهش نشان داد که 

)، =001/0Pوه تجربی ایجاد کرد. تغییرات در گروه تجربی شامل: سرعت و چابکی(متغیرهاي پژوهشی در گر

) بود. با توجه به نتایج بدست آمده از این =000/0P) و هماهنگی دو طرفه(=001/0P)، قدرت(=002/0Pتعادل(

کم  مطالعه می توان مدعی شد مشارکت در تمرینات هندبال موجب بهبود مهارت هاي حرکتی درشت در کودکان

 توان ذهنی آموزش پذیر می شود.

  اوزرتسکی –واژگان کلیدي: تمرینات هندبال، کم توان ذهنی، مهارت هاي حرکتی درشت، آزمون برونینکس 

Abstract 
Mentally retarded children are those who have less mobility because of mental conditions, especially in comparison 
with healthy subjects, And that is why they suffere from physical-motor weakness. The purpose of this study was to 
assess the impact of handball techniques on improving gross motor skills of educable mentally retarded children. In this 

study, the 86 educable mentally retarded students who were enrolled under the supervision of special schools in Babol city, 24 children with a mean age of 8 to 
13 years and a mean IQ of 62.9 were selected purposefully  based on the pre-test and devided into control and 
experimental groups (n = 12). Rhe measuring instrument used in this study was Bruininks – Oseretsky Test of 
Proficiency. Motor program was handball selected techniques that were administered in 18 sessions on subjects. The 
normal distribution of data was evaluated by using the K-S test and the dependent and independent t-test was used to 
compare the means. Results of this study showed that 18  Handball-techniques-training sessions has significant 
differences in all variables in the experimental group. Changes in the experimental group consisted of speed and agility (P =0.001), balance (P =0.002), 
power (P =0.001) and bilateral coordination (P =0.000), respectively. Based on the results of this study It can be claimed that participation in the Handball techniques  

program improves gross motor skills in educable mentally retarded children . 

Key words: Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency, educable mentally, gross motor skills, Handball techniques, mental 
retradation ,  
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

  مقدمه

 در که شود می اطالق کودکانی به و است رشد دوران حرکتی -ادراکی هاي ناهنجاري از یکی ذهنی توان کم

در مقایسه با کودکان عادي  ذهنی توان کم ).کودکان1نقص دارند( سازشی رفتارهاي برخی و شناختی سازوکارهاي

هم سال خود از سطوح پایین تري از قدرت عضالنی، استقامت، چاالکی، سرعت دویدن، زمان عکس العمل و 

همچنین این کودکان با تاخیر در رشد مهارت هاي حرکتی درشت و ظریف نیز روبه رو .دتعادل برخوردارن

). مطالعات مختلفی در زمینه مهارت هاي حرکتی پایه اي کودکان کم توان ذهنی و نفش برنامه هاي 5هستند(

امه حرکتی )، تأثیر هشت هفته برن1392مختلف ورزشی در بهبود آنها انجام گرفته است. مغانلو و همکاران(

اسپارك را بر بهبود مهارت هاي حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر بررسی کردند و گزارش نمودند 

شواهد بسیاري  ).4که این برنامه حرکتی تغییرات معنی داري را در تعادل، قدرت و هماهنگی دوطرفه ایجاد کرد(

مختلف نشان داده است ولی در هیچ یک از این مطالعات به اثرات مطلوب فعالیت هاي منظم ورزشی را بر افراد 

تأثیر تکنیک هاي هندبال بر کودکان کم توان ذهنی پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به تأثیر آشکار ورزش در 

 بهبود هر چه بیشتر زندگی انسان ها، هدف ما در این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات هندبال بر مهارت هاي حرکتی

   درشت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد.

  شناسی تحقیق روش

دانش آموز پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر که زیر نظر مدارس استثنایی  86در این مطالعه نیمه تجربی، از بین 

هوشی سال و میانگین بهره  13الی  8کودك با میانگین سنی  24شهرستان بابل مشغول به تحصیل بودند، تعداد 

، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس پیش آزمون، در دو گروه همسان کنترل و 9/62

از آزمون تبحر حرکتی  نفر) قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش مهارت هاي حرکتی درشت12تجربی(

سپس نمونه ها  بر  وته پیش آزمون گرف دانش آموزانهمه که در ابتدا از شد  بهره گرفتهاوزرتسکی  - برونینکس

تقسیم نفري)آزمایش و کنترل  12(هاي حرکتی به دو گروه همترازی اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانای

برنامه تمرینی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، تمرین تکنیک هاي هندبال بود که شامل انواع  شدند.

دقیقه و سه  55بل ها، پرتاب ها و شوت ها بود. این برنامه در مدت مختلفی از تکنیک ها از قبیل پاس ها، دری

دقیقه تمرین تکنیک هاي هندبال به صورت جداگانه  30دقیقه اول شامل گرم کردن، پس از آن 15بخش اجرا شد. 

ه جلس 18دقیقه آخر شامل سرد کردن بود. گروه تجربی برنامه تمرینی منتخب را به مدت  10و در قالب بازي  و 

اجرا کردند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت هاي معمول خود می پرداختند. در پایان جلسه هیجدهم از هر دو 

گروه پس آزمون به عمل آمد. از آزمون هاي تی وابسته و مستقل، براي آزمون فرض ها استفاده شد. کلیه تجزیه و 

  جام شد.) ان16(ویرایش  spssتحلیل هاي آماري با کمک نرم افزار 
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  ها یافته

بدست آمده از آزمون تی وابسته و مقایسه آن با سطح معنی داري در نظر گرفته شده براي p  با توجه به مقدار 

)، مالحضه می شود که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل در خرده آزمون هاي =05/0pآزمون(

قدرت، تفاوت معنی داري وجود ندارد؛ در حالی که بین میانگین سرعت و چابکی، هماهنگی دو سویه، تعادل و 

)، هماهنگی دو =001/0pپیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی، در خرده آزمون سرعت دویدن و چابکی(

)، تفاوت هاي معنی داري مشاهده می شود(جدول =001/0pو قدرت( )p=002/0)، تعادل(p=00/0سویه(

  ).1شماره 

  آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و تجربی در چهار خرده آزمون: نتایج پیش 1جدول

میانگین و انحراف   زمان مداخله  گروه ها متغیرها

  استاندار

  سطح معنی داري

  

سرعت دویدن و 

 چابکی

  پیش آزمون  کنترل 

  پس آزمون

58/1±83/7  

35/1±75/7  

586/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

92/1±83/8  

22/2±67/10  

001/0  

  پیش آزمون  کنترل  هماهنگی دوسویه

  پس آزمون

21/1±75/4  

56/1±92/4  

438/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

07/1±33/4  

42/1±25/7  

000/0  

  پیش آزمون  کنترل   تعادل

  پس آزمون

23/1±67/14  

62/1±08/15  

210/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

13/1±75/14  

01/4±42/19  

002/0  

  آزمونپیش   کنترل   قدرت

  پس آزمون

20/3±75/20  

43/3±50/20  

736/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

13/1±75/14  

01/4±42/19  

001/0  

  

  بحث و نتیجه گیري 

جلسه تمرین هندبال بر مهارت هاي حرکتی درشت دانش آموزان کم  18یافته هاي پژوهش نشان داد که انجام 

توان ذهنی آموزش پذیر تأثیر دارد. نتایج حاصل از مقایسه ي میانگین هاي سرعت دویدن و چابکی، تعادل، 

ون، امتیاز هاي گروه کنترل افزایش هماهنگی دوسویه و قدرت نشان داد که در پس آزمون، در مقایسه با پیش آزم
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

 در معنی داري نداشته است ولی در مورد گروه تجربی افزایش به وجود آمده از لحاظ آماري معنی دار بود. توانایی

 عوامل از یکی. هستند محیط و وراثت تاثیر تحت متفاوتی هاي نسبت با ها آن بهنجار رشد و حرکتی هاي مهارت

 تجربیات کسب براي فعال هاي محیط و یادگیري هاي فرصت بودن فراهم ها، توانایی این رشد در مهم محیطی

 انجام با آیا که گرفت انجام پرسش این به پاسخ هدف با حاضر پژوهش. است کودکی دوران در حرکتی و ادراکی

 موجبات و کرد را جبران کودکان از خاص این گروه  حرکتی هاي ماندگی عقب تکنیک هاي هندبال، می توان

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می توان با فراهم کردن شرایطی براي شرکت  آنها را فراهم نمود عملکرد ارتقاي

 در آمده بدست کودکانی که از ناتوانی ذهنی رنج می برند، از شدت برخی اختالل هاي حرکتی آن ها کاست.  نتایج

ه اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر مهارت هاي ) ک2006یافته هاي سورتچی و همکاران( با پژوهش این

) همچنین با نتایج تحقیقات گذشته قاسمی و همکاران 6حرکتی درشت و ظریف را نشان دادند، هم راستا بود(

) که تاثیر تمرینات بدنی مختلف بر افراد کم توان را نشان دادند، هم 1393) و مغانلو (1998)، رهبانفرد(2012(

). با توجه به روشن شدن نقش تمرین تکنیک هاي هندبال بر بهبود مهارت هاي حرکتی 5،2،4راستا می باشد(

درشت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پیشنهاد می شود نقش سایر برنامه هاي ورزشی از قبیل بازیهاي بومی 

گیرد تا نکات مثبت و  محلی و ورزش هاي تخصصی مثل، والیبال و .... نیز روي این کودکان مورد بررسی قرار –

  منفی برنامه ها در مقایسه با هم روشن تر شود.
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