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تاثیر بازي هاي دبستانی بر رشد مهارت هاي حرکتی ظریف دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 

   آموزش پذیر
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 . دانشجوي دکتراي فیزویولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی5

  چکیده

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

رشد  بربستانی دحاضر بررسی تاثیر بازي هاي پژوهش هدف از انجام  نقص دارند. بنابراین سازشی رفتارهاي برخی و شناختی

ري عه آماروش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و جام بود. ظریف دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مهارت هاي حرکتی

کم  دانش آموز 30نمونه آماري آن شامل شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پسر شهرستان اسالمشهربودند، 

ستثنایی امدرسه از که  بودند  58/70±95/9سال و ضریب هوشی 7/12±12/1با میانگین سنی پسر  آموزش پذیرتوان ذهنی 

 یفي حرکتی ظربراي سنجش مهارت هامورد مطالعه قرار گرفتند. انتخاب و  با روش نمونه گیري هدفمنداسالمشهر شهرستان 

نه ها  بر سپس نمو وزمون گرفته همه کودکان پیش آ. در ابتدا از شد بهره گرفتهاوزرتسکی  -  از آزمون تبحر حرکتی برونینکس

دند. گروه شتقسیم آزمایش و کنترل همتراز نفري) 15(هاي حرکتی به دو گروهی اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانای

روز در  4قیقه و د 60تا  45جلسه، هر جلسه  18گروه آزمایش در طی و  جام می دادندکنترل فعالیت هاي روزمره خودشان را ان

  t ، از آزمونیه پژوهشبه منظور بررسی فرض دو گروه پس آزمون به عمل آمد.در پایان از  .را انجام دادند ، بازي دبستانیهفته

شان نترل نس آزمون بین دو گروه آزمایش و کمستقل استفاده شد.نتایج آزمونهاي آماري تفاوت معنی داري در نمرات پ

ی تی و اجراي گروهکه با طراحی تمرینات حرک این پژوهش می توان توصیه کرد از آمده بدست نتایج به توجه ). با>05/0pداد(

  و مستمر آن در مدارس استثنایی از مشکالت این کودکان در اجراي مهارت هاي حرکتی کاست.

 هاي دبستانی، کم توان ذهنی آموزش پذیر، مهارت هاي حرکتی ظریف: بازي واژگان کلیدي     

 

Abstract 

 

The purpose of this current study is to investigate the influence of the school games on developing skills of gross 
motors in those children who were mentally poor but educationally had no problem .so 30 educable mentally 
retarded children in the town of MARIVAN welfare organization with the average of 12/8 ±1/12 years and IQ of 
33/61±7/81 with a purposeful method of sampling were studied .All of the students were taken from the test 
samples based on their performance on IQ and motor abilities that were divided into two equal groups and 
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considered as the control and experimental groups .Each group considered 8 boys and 7 girls .In this research the 
pertinent departments of gross motor skills, Bruininks _ oseretsky test were used .Games by local groups over 32 
sessions of practice, and each session was for 50 to 60 minutes which was practiced for four days in a week .The 
control group performed their daily activities, and after 18 sessions of practice both groups were assessed .In order 
to study the research hypothesis, nonparametric Wilcoxon and Mann - Whithney and U test were used .the results 
of the statistical tests showed significant difference in grades aftermath, between the test and control groups 
(p˂0/05) that the intervention group had more scores .it can be obtained from the training programs used (games 
school) in this current research is to improve the gross motor skills in children who are mentally able to be educated 
and can be useful and used as the practice program in training centers. 

Keywork:  school Games, intellectual disability, gross motor skill           
 

  

  مقدمه 

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

 اصلی مراحل اغلب ذهنی توان کم ).کودکان1نقص دارند( سازشی رفتارهاي برخی و شناختی سازوکارهاي

 در دارند، حرکتی – روانی و شناختی رشد در که مشکالتی سبب به اما گذارند، می سر پشت را جسمانی نمو

همچنین این کودکان با تاخیر در رشد مهارت هاي  ).2(دارند ضعیفی عملکرد حرکتی – ادراکی توانایی هاي

حرکتی درشت و ظریف نیز روبه رو هستند. بازي به عنوان یکی از ابزارهاي مهم و کارآمد در زمینه توانبخشی 

اجتماعی معلولین جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است. در واقع اهمیت بازي براي معلولین با توجه 

). با توجه به 4و چندان بوده و موجب رفع آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را فراهم می کند(به ویژگی آنان د

ضعف مهارت هاي حرکتی درشت و ظریف در این کودکان و اهمیت این مهارت ها و با توجه به این موضوع 

ت و شخصیت که فعالیت هاي بدنی منجر به سالمت جسمانی، بهبود عملکرد عقالنی، ادراك رفتار و احساسا

فرد می شود، احتماال فعالیت هاي بدنی بتواند مزایاي زیادي براي این قبیل کودکان به همراه داشته باشد. در 

بر رشد مهارت هاي حرکتی درشت  دبستانیحاضر بررسی تاثیر بازي هاي پژوهش هدف از انجام  واقع

    بود. آموزش پذیرکودکان کم توان ذهنی 

  شناسی تحقیق روش

آموزش پذیر شهرستان کم توان  انکودکپژوهش حاضر، نیمه تجربی و جامعه آماري شامل کلیه  روش 

با میانگین سنی  آموزش پذیرکودك کم توان ذهنی  30نمونه آماري آن شامل   اسالمشهربودند، 

با روش اسالمشهر شهرستان مدرسه استثنایی از که  بودند  58/70±95/9سال و ضریب هوشی 12/1±7/12

همچنین به منظور سنجش مهارت هاي حرکتی مورد مطالعه قرار گرفتند. انتخاب و  ونه گیري هدفمندنم

پیش دانش آموزان همه که در ابتدا از شد  بهره گرفتهاوزرتسکی  -  از آزمون تبحر حرکتی برونینکس درشت

هاي حرکتی به دو گروه ی سپس نمونه ها  بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانای وآزمون گرفته 

تقسیم شدند. گروه کنترل فعالیت هاي  بود دختر 7پسر و  8 هر گروه شامل آزمایش و کنترل کههمتراز 

روز در  4دقیقه و  60تا  45جلسه، هر جلسه  24گروه آزمایش در طی و  روزمره خودشان را انجام می دادند
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به  لسه تمرین از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد.ج 24. پس از ، بازي هاي دبستانی را انجام دادندهفته

  منظور بررسی فرضیه پژوهش، از آزمون ناپارامتري ویلکاکسون استفاده شد.

  ها یافته

دبستانی، در مرحله پس  هايکنید گروه تمرینی بعد از یک دوره بازيمشاهده می 1همانطور که در جدول 

  هاي درشت را کسب کردند. ي مهارتهاآزمون، پیشرفت در هر یک از خرده مقیاس

کنترل و تمرین طی پیش آزمون و پس گروه هاي حرکتی درشت هاي مهارته. میانگین و انحراف معیار مولف1جدول

 آزمون

  

  

  

  

  

هاي سرعت دویدن و چابکی بر مهارت دبستانیهاي کنید بازيمشاهده می 2همانطور که در جدول 

)001/0=sig( تعادل ،)001/0=sig( هماهنگی دوسویه ،)008/0=sig ( و قدرت)000/0=sig( تاثیر معنی-

  .ها گشته استداري داشته و باعث بهبود این مهارت

ز پیش آزمون تا پس آزمون در هاي دبستانی ا. نتایج آزمون ویلکاکسون براي نمایش اثر بازي2جدول 

  تمرینگروه 

  داريسطح معنی Z  آزمونپس   پیش آزمون  مولفه

سرعت دویدن و 

  چابکی

22/1±93/0  08/1±20/3  32/3 -  001/0  

  001/0  - 32/3  53/6±35/2  73/3±05/2  تعادل

  008/0  - 64/2  93/1±88/0  26/1±96/0  هماهنگی دوسویه

  000/0  - 50/3  00/9±56/2  06/8±78/2  قدرت

  

  بحث و نتیجه گیري 

. هستند محیط و وراثت تاثیر تحت متفاوتی هاي نسبت با ها آن بهنجار رشد و حرکتی هاي مهارت در توانایی

 براي فعال هاي محیط و یادگیري هاي فرصت بودن فراهم ها، توانایی این رشد در مهم محیطی عوامل از یکی

 انجام پرسش این به پاسخ هدف با حاضر پژوهش. است کودکی دوران در حرکتی و ادراکی تجربیات کسب

را  کودکان از خاص این گروه  حرکتی هاي ماندگی عقب دبستانی، می توان هاي بازي انجام با آیا که گرفت

  گروه تمرین  گروه کنترل  مولفه

  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون

  20/3±08/1  89/0±26/1  12/2±61/1  82/1±86/1  سرعت دویدن و چابکی

  53/6±35/2  69/3±07/2  47/3±86/1  03/3±58/1  تعادل

  93/1±88/0  25/1±86/0  93/0±79/0  93/0±79/0  هماهنگی دوسویه

  00/9±65/2  08/8±78/2  16/8±37/2  00/8±48/2  قدرت
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می توان با فراهم  آنها را فراهم نمود عملکرد ارتقاي موجبات و کرد جبران

خی اختالل هاي حرکتی آن کردن شرایطی براي شرکت کودکانی که از ناتوانی ذهنی رنج می برند، از شدت بر

) که اثربخشی تمرینات 2006یافته هاي سورتچی و همکاران( با پژوهش این در آمده بدست ها کاست.نتایج

) همچنین با نتایج 5یکپارچگی حسی بر مهارت هاي حرکتی درشت و ظریف را نشان دادند، هم راستا بود(

) که تاثیر تمرینات بدنی 1393) و مغانلو (1391()، موسوي 1392تحقیقات گذشته قاسم پور و همکاران (

مختلف بر افراد کم توان را نشان دادند، هم راستا می باشد. در پژوهشی که حمید رضا غیجی و همکاران 

محلی و بازي هاي معمول بر رشد مهارت هاي دستکاري پسران  - ) تحت عنوان اثر بازي هاي بومی1392(

دادند، به این نتیجه رسیدند که دو گروه به شکل معنی داري در مهارت هاي  کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام

محلی به شکل معنی داري بیشتر از گروه بازي  - دستکاري پیشرفت داشتند، اما پیشرفت گروه بازي هاي بومی

نات که با طراحی تمری این پژوهش می توان توصیه کرد از آمده بدست نتایج به توجه ). با3هاي معمول بود(

حرکتی و اجراي گروهی و مستمر آن در مدارس استثنایی از مشکالت این کودکان در اجراي مهارت هاي 
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