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

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

بررسی  حاضرپژوهش هدف از انجام  نقص دارند. بنابراین سازشی رفتارهاي برخی و شناختی سازوکارهاي

 بود. ذیرپظریف دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش  رشد مهارت هاي حرکتی بردبستانی تاثیر بازي هاي 

 پسر ذیرآموزش پ ذهنی کم توان آموزانکلیه دانش روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و جامعه آماري شامل 

با میانگین  پسر آموزش پذیرکم توان ذهنی  دانش آموز 30نمونه آماري آن شامل  ،شهرستان اسالمشهربودند

با ر اسالمشهشهرستان مدرسه استثنایی از که  بودند  58/70±95/9سال و ضریب هوشی 7/12±12/1سنی 

از  ریفظ براي سنجش مهارت هاي حرکتی. العه قرار گرفتندمورد مطانتخاب و  روش نمونه گیري هدفمند

 و ان پیش آزمون گرفتههمه کودک. در ابتدا از شد بهره گرفتهاوزرتسکی  -  آزمون تبحر حرکتی برونینکس

همتراز )نفري 15(هاي حرکتی به دو گروهی سپس نمونه ها  بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانای

مایش در روه آزگو  شدند. گروه کنترل فعالیت هاي روزمره خودشان را انجام می دادند تقسیمآزمایش و کنترل 

ه دو گروپایان از  در .را انجام دادند ، بازي دبستانیروز در هفته 4دقیقه و  60تا  45جلسه، هر جلسه  18طی 

آزمونهاي  .نتایجاستفاده شد مستقل  tبه منظور بررسی فرضیه پژوهش، از آزمون  پس آزمون به عمل آمد.

 به توجه با). >05/0pآماري تفاوت معنی داري در نمرات پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد(

روهی و که با طراحی تمرینات حرکتی و اجراي گ این پژوهش می توان توصیه کرد از آمده بدست نتایج

  .ي مهارت هاي حرکتی کاستمستمر آن در مدارس استثنایی از مشکالت این کودکان در اجرا

 ظریفبازي هاي دبستانی، کم توان ذهنی آموزش پذیر، مهارت هاي حرکتی 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 
considered as the control and experimental groups .Each group considered 8 boys and 7 girls .In this research the 
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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 

ستانی منتخب بر رشد مهارت هاي حرکتی ظریف دانش هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازي هاي دب

 است رشد دوران حرکتی-ادراکی ناهنجاریهاي از یکی ذهنی توان آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. کم

 برخی و شناختی سازوکارهاي در که شود می اطالق کودکانی به مشخص بطور و کند می بروز نوجوانی از قبل که

بیولوژیکی اغلب ناهنجاري هاي جسمانی دارند  - دارند.کم توان ذهنی بدلیل عوامل ژنتیکی نقص سازشی رفتارهاي

کم توانان ذهنی به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی  ).1(که باعث نقص و کندي حرکتی آشکاري در آنها می شود

اري اجتماعی و تطبیق با در شرایط عادي قادر به استفاده مطلوب از برنامه هاي معمولی آموزش و پرورش، سازگ

). اهمیت بازي و ورزش براي معلوالن با توجه به ویژگی آنان دو چندان بوده و موجبات رفع 6محیط نمی باشند(

 ترین اصلی بازي»  ویگوتسکی و پیاژه«  نظریات اساس ). بر3آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را فراهم می کند(

 می ساالن خرد براي دسترسی قابل فکري هاي روش پاکترین از کیی همچنین است، کودك شناختی رشد عامل

 توجه ). با2(یابند می دست تعادل به شخصی هاي مهارت کنترل و ها واقعیت درك با کودکان آن قالب در که باشد

 طرحم زمینه این در که دارند سوالی اي ساده قوانین و برخوردارند کمی پیچیدگی  از دبستانی هاي بازي اینکه به

 کودکان از دسته این براي حرکتی-حسی تجربیات و ها فعالیت کردن فراهم با توان می آیا که است این شود می

  کرد؟ فراهم را آنها بهنجار رشد زمینه

  شناسی تحقیق روش

با  مدرسه استثنایی شهرستان بابلاز  آموزش پذیرکم توان ذهنی  دانش آموز 30روش مطالعه نیمه تجربی بود. 

با روش نمونه گیري هدفمند مورد مطالعه قرار  10/62±81/5 هوشی ضریب و سال8/12±12/1نگین سنی میا

ی گرفتند. از همه کودکان پیش آزمون گرفته شد، سپس نمونه ها  بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانای

 نظر گرفته شدند. هر گروه شاملو کنترل در  آزمایشهاي حرکتی به دو گروه همتراز  تقسیم شدند و بعنوان گروه 

هاي حرکتی درشت از آموزمون تبحر حرکتی  پسر بود. در این پژوهش بخش هاي مربوط به مهارت تا15

جلسه تمرین، هر جلسه  18توسط گروه آزمایش در طی  دبستانیاوزرتسکی استفاد شد. بازي هاي  - برونینکس

  .از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد جلسه تمرین 18. پس از نددقیقه تمرین شد 60تا  50

  ها یافته
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دام هاي هماهنگی انهاي دبستانی منتخب بر مهارتکنید بازيمشاهده می 1همانطور که در جدول 

ی و سرعت چاالک) sig=000/0(، کنترل بینایی حرکتی )sig=000/0(، سرعت پاسخ)sig=000/0(فوقانی

  شته است.گها داري داشته و باعث بهبود این مهارتیر معنیگروه تجربی تاث )sig=000/0(اندام فوقانی 

  

  . نتایج دو گروه در چهار خرده آزمون در پیش و پس آزمون1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

میانگین و انحراف   زمان مداخله  گروه ها متغیرها

  استاندار

  سطح معنی داري

  پیش آزمون  کنترل  هماهنگی اندام فوقانی
  پس آزمون

22/1±83/9  

05/1±41/10  

432/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

92/1±83/8  

22/2±67/10  

000/0  

  پیش آزمون  کنترل  سرعت پاسخ

  پس آزمون

785/0±75/9  

075/1±30/11  

053/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

843/0±33/9  

506/1±45/13  

000/0  

  پیش آزمون  کنترل   کنترل بینایی حرکتی

  پس آزمون

414/1±52/11  

702/1±86/11  

344/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

851/1±30/11  

357/2±00/16  

000/0  

سرعت چاالکی اندام 

  فوقانی

  پیش آزمون  کنترل 

  پس آزمون

418/4±20/33  

973/3±01/34  

179/0  

  پیش آزمون  تجربی

  پس آزمون

832/4±00/33  

412/5±01/42  

001/0  
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  بحث و نتیجه گیري 

ق بررسی تاثیر یک دوره بازي هاي دبستانی منتخب بر رشد مهارتهاي به طور کلی هدف از اجراي این تحقی

حرکتی ظریف دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان بابل بود. نتایج به دست آمده نشان داد بازي هاي دبستانی 

منتخب بر رشد مهارتهاي ظریف اثربخش بوده است. همچنین تاثیر این بازي ها نسبت به فعالیتهاي معمول بر 

شد مهارتهاي مورد نظر بیشتر بود. اجراي برنامه منتخب به دلیل تنوع مهارتی زیاد و ایجاد انگیزش براي ر

تحریک بیشتر کودکان به فعالیت به علت میل فطري آنها به بازي، رشد مهارتهاي حرکتی ظریف را در پی 

بت به فعالیتهاي معمول ، داشتن داشته است. و از دالیل اساسی اثر بخشی بیشتر بازي هاي دبستانی منتخب نس

فرصت تمرین است. عواملی مانند امکانات، تجهیزات ، زمان و تشویق مناسب، نقش اساسی را در فرصت هاي 

). نتایج پژوهش حاضر با یافته هاي پژوهشی 3تمرینی کودکان براي ارتقاي مهارت هاي ایفا میکنند(

) که تاثیر برنامه حرکتی 4شد. ولی با یافته هاي موسوي() هم راستا می با5) و کودووي و برانتا(3یوسفی(

منتخب را بر افراد کم توان نشان دادند، هم راستا نمی باشد. با توجه به یافته هاي این پژوهش پیشنهاد می شود 

  در مطالعات بعدي تاثیر این نوع بازي ها با تعداد جلسات تمرینی بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.
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