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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

تاثیر بازي هاي دبستانی بر رشد مهارت هاي حرکتی درشت دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش 

  پذیر

  5، هادي مهرعلی تبار4 ، محمود شیخ3علی رجبی ،2، نجمه نژاد صاحبی 1حمید رضا بابایی 

- دانشگاه تهران علوم بهزیستی و توانبخشی  کارشناس کاردرمانی 

-  کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 

- دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی  

- ی دانشگاه تهراندانشیار رفتار حرکت 

- دانشجوي کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران  

  چکیده        

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

رشد  بردبستانی رسی تاثیر بازي هاي حاضر برپژوهش هدف از انجام  نقص دارند. بنابراین سازشی رفتارهاي برخی و شناختی

روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و جامعه آماري  بود. دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیرمهارت هاي حرکتی درشت 

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

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

 براي سنجش مهارت هاي حرکتی درشتمورد مطالعه قرار گرفتند. انتخاب و  با روش نمونه گیري هدفمنداسالمشهر شهرستان 

سپس نمونه ها  بر  وهمه کودکان پیش آزمون گرفته در ابتدا از . شد بهره گرفتهاوزرتسکی  -  از آزمون تبحر حرکتی برونینکس

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

روز در  4دقیقه و  60تا  45جلسه، هر جلسه  18گروه آزمایش در طی و  کنترل فعالیت هاي روزمره خودشان را انجام می دادند

به منظور بررسی فرضیه پژوهش، از آزمون  دو گروه پس آزمون به عمل آمد.در پایان از  .را انجام دادند ، بازي دبستانیهفته

ناپارامتري ویلکاکسون استفاده شد.نتایج آزمونهاي آماري تفاوت معنی داري در نمرات پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل 

که با طراحی تمرینات حرکتی و اجراي  این پژوهش می توان توصیه کرد از آمده بدست نتایج به توجه ). با>05/0pنشان داد(

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

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

  

    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 
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 
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

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  

  

 


