
فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

.سی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیمشهد، میدان آزادي، دانشگاه فردو: آدرس مکاتبه
hassankordi@gmail.com: الکترونیکپست

92زمستانهم، دپانزیافته، دوره / 61

ی ذهنتوانکمپسرانيدستکاري هامهارترشدبرمعمولي هاي بازوی محلی بومي هاي بازاثر
ریپذآموزش

4، عباس بهرام3، احمد فرخی2حسن کردي، 1حمید رضا غیجی

.آباد کتول، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علی آباد کتول، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علی-1
.کتري رفتار حرکتی، گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشجوي د-2
.استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران-3
.دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، -4

58مسلسل / 92مستانز/ 5شماره / دهم پانزدوره / یافته 

18/10/92:، پذیرش مقاله20/9/92: دریافت مقاله
 ي مهارت هاي دستکاري جزو یکی از زیر شاخه هاي مهارت هاي بنیادي است که در بسیاري از اعمال روزمـره و فعالیـت هـا                        :مقدمه

مقایسه اثر بازي هاي بومی محلی با بازي هاي معمول بر رشد مهارت هاي دسـتکاري                هدف این مطالعه    . ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند     
.بودساله شهر گرگان10تا8پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر 

   آزمون وکسلر بررسی شـد و در مرحلـه پـیش    اطالعات فردي از طریق پرسشنامه محقق ساخته و هوش کودکان با         : هامواد و روش
سپس افراد به شـکل تـصادفی در دو         . آزمون مهارت حرکتی درشت اولریخ سنجش شد      نسخه دوم   آزمون، مهارت دستکاري افراد از طریق       

45فته و هـر جلـسه       سه جلسه در ه   (هفته تمرین    8بعد از   . توزیع شدند ) نفر 15(و بازي هاي معمولی     ) نفر 15(گروه؛ بازي هاي بومی محلی      
تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تـی وابـسته و تحلیـل     . از هر دو گروه پس آزمون مهارت هاي دستکاري به عمل آمد           ) دقیقه

.انجام گرفت) α=05/0(واریانس با اندازه گیري مکرر در سطح معنی داري 
 دستکاري پیشرفت داشتند اما پیشرفت گروه بازي هاي بومی محلی بـه شـکل               دو گروه به شکل معنی داري در مهارت هاي        : هایافته

پرتاب کردن، دریافت کردن، ضربه با پا، ضـربه       (معنی داري بیشتر از گروه بازي هاي معمول در تمام مهارت هاي دستکاري اندازه گیري شده                 
).  P>05/0(بود ) به توپ از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن توپ

   می توان گفت، بازي هاي بومی محلی منتخب می توانند برنامه مناسب براي رشـد مهـارت هـاي دسـتکاري                     : گیرينتیجهبحث و
.کودکان باشند

مهارت هاي دستکاري، بازي هاي بومی محلی، کم توان آموزش پذیر : هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
کی از مهمترین موضوعات در حیطه رشد حرکتـی، رشـد           ی

اي حرکتی بنیادي است که به سه طبقه مهـارت هـاي            مهارت ه 
طبـق  ). 1،2(استواري، جابجایی و دستکاري تقسیم مـی شـوند          

تحقیقات انجام گرفته، بیشترین پیشرفت در اجراي مهارت هـاي   
یکـی از زیـر     ). 3(بنیادي در دوران کودکی صـورت مـی پـذیرد           

. شاخه هاي مهارت هاي حرکتی بنیادي، مهارت دستکاري است        
ین مهارت ها شامل اعمال نیرو بر یک شیء یا دریافـت نیـرو از               ا

).4(آن می باشد 
کودکان از طریق دسـتکاري اشـیاء قـادر بـه درك ارتبـاط            
اشیاء متحرك در فضا خواهند بود و با انجام چنین تجـاربی پـی              

بنـابراین رشـد ایـن     .ت و پیامد حرکت اشیاء خواهند برد      به ماهی 
انایی و ایجاد ارتبـاط دقیـق و کنتـرل          مهارت ها باعث افزایش تو    

شـواهد بیـانگر    ). 5،6(شده با اشیاء پیرامون در کودك می شـود        
این مطلب است که کودکان در طول روند بالیدگی مهارت هـاي            
بنیادي خود را خود به خود توسعه نمی دهند، بلکه محیط عامل            

).5،7(موثر دیگري بر بالیدگی این مهارت ها است 
ی از دانش آموزان در هـر کـشور، بـه کـم          وجهتتعداد قابل   

درصـد کـل     5/2تـا    5/1ایـن افـراد     . مبتال هستند  1توانی ذهنی 
جامعه را تشکیل می دهند که اکثر آنها قادر به گذراندن زنـدگی         

کودکـان اسـتثنایی بـه دلیـل رویکـرد          ). 8(طبیعی مـی باشـند      
در زیرا این کودکان یـا ند، درست، به فقر حرکتی بیشتري دچار  نا

خانه محدود می شوند و یا به دلیل دلسوزي نا آگاهانه به صورت             
بیماران ناتوان نگهداري می شوند و این رفتارها مـانع شـکوفایی            

مسئله مهم این است که این      . استعدادهاي حرکتی آنان می شود    
کودکان ممکن است در انجام مهارت ها نـاتوان نباشـند و موفـق     

ن آن مهـارت حرکتـی بـه علـت          نشدن آنها ناشی از درك نکـرد      
ایـن در حـالی اسـت کـه     . نداشتن تجربه انجام آن حرکت باشـد    

ظم روي بازگــشت افـــراد بـــا  برنامــه تمرینـــی حرکتــی مـــن  

هاي ذهنی به زندگی عادي نقش موثري ایفا می کنـد            ناهنجاري
)1،9.(١

بازي به عنوان یـک عامـل انگیزشـی، وسـیله اي مناسـب              
در هـر بـازي     . دگی کـودك اسـت    جهت کسب لذت فردي در زن     

تعداد زیادي تمرین هاي حرکتی وجود دارد که می تواند موجب           
ترغیب و تشویق کودکان به شرکت در فعالیت هاي بـدنی شـود             

در این بین بازي هاي بومی و محلی به جهت برخـورداري            ). 10(
از زیر بناهاي فرهنگی و ارزشی، می توانند نقش مهمی در رشـد             

د نیاز زندگی نسبت به سایر بازي ها ایفـا کننـد            مهارت هاي مور  
تأثیر تمرینات بدنی بـر     ) 4(و برانتا  گودوي و )12(مکنزي  ). 11(

مهارت هاي دستکاري کودکان را مورد بررسی قـرار دادنـد و بـه              
آموزشی مدون، رشد مهارت     هاین نتیجه رسیدند که اجراي برنام     

) 13(همکـاران   اکبري و   . هاي دستکاري را در پی خواهد داشت      
نیز در تحقیقی تحت عنوان تأثیر بازي هـاي بـومی و محلـی بـر           
رشد مهارت هاي بنیادي کودکان، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه           

ارت هاي حرکتی بنیـادي  بازي هاي بومی و محلی باعث رشد مه    
تحقیقـی کـه روي مهـارت       در  ) 14(همچنین سیمون   . می شود 

ش پذیر انجـام داد بـه       هاي بنیادي کودکان کم توان ذهنی آموز      
ثیر أاعمـال مداخلـه فعالیـت هـاي بـدنی تـ            این نتیجه رسید که   

. معناداري روي مهارت هاي جابجایی و دستکاري دارد
البته بعضی از محققان نیز گـزارش کردنـد، فعالیـت هـاي             
. بدنی و حرکتی نمی توانند آثار مثبتی به همـراه داشـته باشـند             

هشی بر روي کودکان استثنایی کم      پژو) 15(مثالً گوویندا و پندا     
رسـیدند کـه شـرکت      توانی ذهنی انجام دادند و به ایـن نتیجـه           

تمرینی در رفتارهاي اجتماعی تفاوت زیـادي        هکنندگان در برنام  
ه مشاهده کـرد، برنامـ  )16(همچنین وانگ . از خود نشان ندادند

1. Mental retarded
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حرکتی خالق موجب رشد مهارت هاي جابجایی شد، ولی تـأثیر           
. مهارت هاي دستکاري کودکان نداشتبر رويمعناداري

همانطور که مـشاهده مـی شـود، تمـامی نتـایج حاصـل از         
اعمال برنامه هاي حرکتی روي کودکان اسـتثنایی حـاکی از اثـر         
بخشی برنامه هاي تمرینی روي رشد مهارت هـاي بنیـادي آنهـا             
نیست، ضمن اینکه بازي هاي بومی و محلی در هـر منطقـه بـه               

ی هاي اجرایی متفـاوت از سـایر منـاطق جغرافیـایی            لحاظ ویژگ 
لذا در این پژوهش ضمن بررسی اثر فعالیت هاي حرکتـی           . است

در صدد مقایسه اثر بازي هاي       ،روي رشد مهارت هاي دستکاري    
بومی محلی با بازي هـاي معمـول در پـسران کـم تـوان ذهنـی                 

.آموزش پذیر هستیم

هامواد و روش
ر از نـوع نیمـه تجربـی بـا          تحقیق حاض : شرکت کنندگان 

جامعـه آمـاري ایـن      . باشـد طرح پیش آزمون و پس آزمون مـی         
پـسر کـم تـوان ذهنـی     ) نفـر 125(دانش آمـوزان     هپژوهش کلی 

سـاله شـهر گرگـان در سـال تحـصیلی           10تـا    8آموزش پـذیر    
بعد اطمینان از داشتن پیش شرط هـاي شـرکت          . بودند 89-88

نفـر بـه     30دند که از بین آنها      نفر باقی مان   55در پژوهش تعداد    
شکل داوطلبانه در تحقیق شرکت کردنـد و بـه شـکل تـصادفی              

بازي هـاي   ) محلی و ب   -بازي هاي بومی  ) ساده در دو گروه؛ الف    
به ذکر است که پژوهش حاضـر مـورد         الزم   .معمول قرار گرفتند  

یید کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علـوم پزشـکی گلـستان            أت
هاي ورود به تحقیق حاضـر؛ نداشـتن معلولیـت         مالك  . می باشد 

ه و خـود کـودك بـراي شـرکت در           جسمانی، ابراز تمایل خـانواد    
داشتن بهره هوشـی در محـدوده کودکـان کـم تـوان              و پژوهش

مالك هاي خـروج از   .بودند) 70تا   50بهره  (وزش پذیر   ذهنی آم 
؛ عـدم شـرکت مـنظم در جلـسات     عبـارت بودنـد از   نیـز  تحقیق

ادف و جراحات و بیماري هایی که مـانع شـرکت و            تص و تمرینی
.ادامه در روند پژوهش شوند

در ایـن تحقیـق جهـت جمـع          :ابزار گرد آوري اطالعات   
آوري اطالعات فردي و خانوادگی، پرسشنامه اي تنظـیم شـد تـا     
وضعیت اقتصادي، سطح تحـصیالت والـدین و میـزان مـشارکت            

. تکمیـل شـود   کودکان در فعالیت هاي ورزشی، توسـط والـدین          
جهــت سـنجش هــوش  همچنـین از پرسـشنامه هــوش وکـسلر   

ایـن مقیـاس از معتبرتـرین آزمـون هـاي           . ها استفاده شـد   نمونه
هوشی براي تشخیص کودکان کم توان ذهنی می باشد و ضریب           

همچنین قـد و وزن کودکـان       ). 17(گزارش شد   % 73پایایی آن   
اطالعـات  . شـد با استفاده از دستگاه اندازه گیري وزن و قد ثبت           

مربوط به رشد مهارت هـاي دسـتکاري کودکـان بـا اسـتفاده از               
. نسخه دوم آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ جمـع آوري شـد           

و ) یا کنتـرل شـیء    (این آزمون دو دسته مهارت هاي دستکاري        
خـرده مقیـاس دسـتکاري    . مهارت هاي جابجایی را مـی سـنجد    

دردریبـل ست،دباثابتتوپیکبهداراي شش مهارت؛ ضربه
بـاالي ازتـوپ پرتابپا،باثابتتوپبهتوپ، ضربهدریافتجا،

گـذاري، جهت نمـره . شانه می باشدزیرازغلتاندن توپوشانه
بـار اجـراي  هـر در.کنـد مـی اجـرا باردورامهارتهرکودك
نمرهانجام شود،کردهمشخصآزمونکهطورهماناگرکودك

نمـره دو  .شـود مـی دادهصـفر مـره نصـورت اینغیردرویک
ضـمن  .آیددستبههر مهارتنمرهتاشودمیزدهجمعتالش

اینکه با جمع بستن هر کدام از مهارت ها نمره کل خرده آزمـون     
کودکان  ياین آزمون برا  ). 18(دستکاري نیز قابل محاسبه است      

ییایـ و پا %) 96(آن   یـی ساله مناسب گزارش شده و روا      10تا   3
و همکـاران   سـیمون   . مـی باشـد   %) 87(خرده آزمونهـا     يآن برا 

اعتبار و پایایی این آزمون را براي کودکان کم توان ذهنـی            ) 14(
خـرده آزمـون   يآن را بـرا  ییایـ و پا %) 87(آن   ییسنجیده و روا  

ن یـ ا ییایـ و پا  یـی البته روا . گزارش کرده است  %) 92(ستکاري  د
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ده ید رس ییأز به ت  ر نی در داخل کشو  ) 18(آزمون توسط زارع زاده     
.است

در ابتـدا پرسـشنامه هـاي اطالعـات فـردي و             :روش اجرا 
در این تحقیق سعی شد     . خانوادگی در اختیار والدین قرار گرفت     

تا نمونه ها به لحاظ اقتصادي در طبقه متوسط به باال و به لحاظ              
ضمن اینکـه   . سطح تحصیالت والدین از دیپلم تا لیسانس باشند       

لذا بر  . کسلر نیز در اختیار کودکان قرار گرفت      پرسشنامه هوش و  
کودکانی کـه نمـره هـوش    س نتایج حاصل از این آزمون تنها اسا

بود به عنوان کودکـان عقـب مانـده آمـوزش            70تا   50آنها بین   
بعد از انتخاب نمونه    . پذیر می توانستند در پژوهش شرکت کنند      

از آزمون رشد    ها به شکلی که توضیح داده شد، از آنها با استفاده          
سپس نمونه هـا  . حرکتی درشت اولریخ پیش آزمون به عمل آمد      

به شکل تصادفی به دو گروه بازي هاي بومی محلی و بازي هـاي           
در گروه بـازي هـاي بـومی محلـی،          . معمول تقسیم بندي شدند   

بازي هاي؛ کاالچوتک، پشمالی تیم، آغوز بازي، گیلدارك، خچـو          
ول، بـازي هـاي؛ گـرگم بـه هـوا،           بازي و در گروه بازي هاي معم      

هفتـه،  8عموزنجیرباف، هفت سنگ، وسطی، بدوجابگیر به مدت        
دقیقه براي دو گروه     45با تناوب سه جلسه در هفته و هر جلسه          

نحوه اجراي بازي هاي بومی به این شکل بود کـه در؛            . انجام شد 
متـري از خـود روي       2هاالچوتک کودکان کالهـی را در فاصـل       ک

متر با دسـتور داور  1می دهند و با یک چوب به طول   زمین قرار   
به کاله ضربه می زند، کاله هرکس مسافت بیشتري را طی کند،            

در پشمالی تیم، یک دایره بر روي زمین رسم شـد و            . برنده است 
ا کنار هـم قـرار گرفتنـد و از         در داخل آن هسته هاي میوه هلو ر       

نـد تـا از دایـره       معین با یک سنگ به هسته ها پرتاب کرد         هفاصل
در آغوز بازي، ابتدا کنار دیوار چاله اي را حفـر مـی             . خارج شوند 

گـردو کـف دسـتش مـی گرفـت و از            کردند، هر بازیکن تعدادي   
در . متري چاله، گردوها را داخل چاله پرتـاب مـی کـرد            2هفاصل

چوب تقـسیم  هتوپ و دارندهلدارك بازیکنان به دو گروه دارند  گی

توپ در دست داشت، آنرا به طـرف گـروه           گروهی که . می شدند 
مقابل پرتاب می کرد و گروه دیگر با چوب به توپ ضربه مـی زد               
و گروه دیگر می بایست قبل از برخورد توپ بـه زمـین، آن را در             

جلسه تمرین از هر دو گروه پس آزمـون          24سپس از   . هوا بگیرد 
.رشد حرکتی درشت اولریخ گرفته شد

تحلیـل اطالعـات از طریـق آمـار         تجزیه و    :تحلیل آماري 
و آمـار اسـتنباطی بـا سـطح         ) انحراف معیار  ±میانگین(توصیفی  

ــا اســتفاده از نــسخه )α=05/0(معنــی داري  ــزار 14و ب ــرم اف ن
SPSS  در این پژوهش از آزمون هاي تی مـستقل         . انجام گرفت

بـا انـدازه گیـري مکـرر        وابـسته، تحلیـل واریـانس مرکـب       و تی   
ه ذکر است، کلیه آزمون هاي استنباطی بعـد         الزم ب . استفاده شد 

) آزمون کلموگروف اسـمیرونوف   (اطمینان از نرمال بودن داده ها       
ضمن اینکه رسم نمودارهـا بـا   . و تجانس واریانس ها انجام گرفت    

.انجام شدExcleاستفاده از نرم افزار

هایافته
هوشیمیانگین بهرههوشی، ابتدابا توجه به اهمیت متغیر بهره

شـد کـه تفـاوت معنـی         دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده       
هوشی بین آزمودنی هاي این دو گروه وجـود نداشـت            داري در بهره  

)397/0=P ،861/0-) =28 (t .(  داده هاي حاصل از پـیش      همچنین
آزمون نمونه هاي دو گروه با استفاده از آزمـون تـی مـستقل بـا هـم         

که بین دو گروه در هیچ کدام ) 1جدول(نتایج نشان داد . ه شدمقایس
پرتاب کردن، دریافت کردن، ضـربه بـا پـا،     (از مهارت هاي دستکاري     

تفـاوت معنـی دار     ) ضربه به توپ از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن توپ         
.وجود نداشت)P<05/0(آماري
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میانگین نمره مهارت هاي دستکاري بین گروه تجربی مقایسه. 1جدول 
در پیش آزمونو کنترل

یانس مرکب با اندازه گیري مکرر نـشان        نتایج آزمون تحلیل وار   
و ) P ،184/523=F=0001/0(، اثر اصلی نوع بازي )2جدول(داد 

و همچنین اثر تعاملی نـوع      ) P ،41/35=F=0001/0(مراحل آزمون   
در مهـارت هـاي   ) P ،06/157=F=0001/0(بازي و مراحل آزمـون      

و ) بومی محلی یـا معمـول     (یعنی نوع بازي    . ار بود دستکاري معنی د  
و همچنین اثر تعاملی آن ها روي ) پیش با پس آزمون(مراحل آزمون 

میانگین نمرات مهارت دستکاري دو گروه اثـر معنـی داري گذاشـته             
.است

در ادامه به منظور مشاهده روابط ساده درون گروهی از پـیش             
نتایج ایـن آزمـون در    . داده ش تا پس آزمون از آزمون تی وابسته استف       

همانطور که مشاهده مـی کنیـد، در هـر دو        . آورده شده اند   3جدول
باعـث  ) بومی محلی و بازي هاي معمـول      (گروه تمرینات اعمال شده     

پرتاب (در اجراي مهارت هاي دستکاري      ) P>05/0(بهبود معنی دار    
و، دریبل کردن، گرفتن، دریافت کردن، ضربه با پا، ضربه به توپ از پهل

.شده بود)توپثابت و غلتاندن

نتایج تحلیل واریانس به منظور مشاهده اثر نوع بازي و .2جدول 
مراحل آزمون روي مهارت هاي دستکاري

نتایج مقایسه دورن گروهی از پیش آزمون تا پس آزمون .3جدول 
براي گروه بازي بومی محلی و بازي معمول
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راي دو گـروه در     اهده تفاوت اج  در پایان به منظور مش    
گیـري در مـورد اینکـه کـدام برنامـه           پس آزمـون و نتیجـه     

ر اجـراي مهـارت هـاي       تمرینی باعث پیـشرفت بیـشتري د      
. اده شـد  ها شده از آزمون تی مستقل اسـتف       دستکاري نمونه 

بین نمـرات اجـراي   شود، دیده می  4همانطور که در جدول     
فـاوت معنـی داري     دو گروه در تمام مهارت هاي دسـتکار ت        

)05/0<P (هــا ضــمن اینکــه در تمــام مهــارت. د داردوجــو
هــاي بــومی محلــی از گــروه بــازيمیــانگین نمــرات گــروه 

.هاي معمول بیشتر بودبازي
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میانگین نمره مهارت هاي دستکاري بین گروه تجربی مقایسه.4جدول 
و کنترل در پس آزمون

بحث و نتیجه گیري 
هدف بررسی و مقایـسه اثـر دو نـوع فعالیـت           پژوهش حاضر با    

بـر رشـد مهـارت      ) بازي هاي بومی محلی و بازي هاي معمول       (بدنی  
ضربه به توپ هاي دستکاري؛ پرتاب کردن، دریافت کردن، ضربه با پا، 

سال کم توان 10تا 8از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن توپ در کودکان 
نتایج این تحقیق نشان     .ذهنی آموزش پذیر شهر گرگان انجام گرفت      

داد دو گروه بازي هاي بومی محلی و بازي معمول بـه شـکل معنـی                
شامل پرتاب کـردن، دریافـت      (داري در تمام مهارت هاي دستکاري       

) کردن، ضربه با پا، ضربه به توپ از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن تـوپ      
پیشرفت داشتند، اما پیشرفت گروه بازي هاي بومی محلی به شـکل            
معنی داري  بیشتر از گروه بازي هاي معمول در تمام مهـارت هـاي               

).P>05/0(دستکاري بود 

تفاوت اجراي نمونه ها در گروه بازي هاي معمول نشان داد که            
ن تـاثیر  این نوع برنامه حرکتی روي مهارت هـاي دسـتکاري کودکـا           

تمرین بدین ترتیب که). 1-6نمودارهاي (مثبت معنی داري گذاشت   
ه بازي هاي معمول، مثل گرگم به هوا، عموزنجیرباف، وسطی،          هفت 8

هفت سنگ و بدوجابگیر باعث شـد تـا در مهـارت هـاي دسـتکاري                
. کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، بهبود معنی داري حاصل شود       

تحقیقات مشابه انجام گرفته روي نمونه هاي سالم نیز نشان دادند که 
ث بهبود الگوهـاي حرکتـی بنیـادي        برنامه هاي حرکتی می تواند باع     

مطالعات قبلی انجام گرفته روي کودکان کم      . )19-21(کودکان شود   
توان ذهنی آموزش پذیر نیز نشان داده اند که برنامه هاي حرکتـی و              

بنیادي ایـن کودکـان مـی       بازي اثرات معنی داري روي مهارت هاي        
تـأثیر   در پـژوهش خـود بـا عنـوان        ) 2003(گودووي و برانتا    .گذارد

مداخله مهارت هاي حرکتی بر رشد مهارت هـاي حرکتـی کودکـان          
پیش دبستانی کم توان ذهنی، از آزمون اولریخ براي مـشاهده تـأثیر             

نتـایج حاصـل از ایـن       . هفته برنامه مداخله اي خود استفاده کرد       12
تحقیق نشان داد، گروهی که در برنامه مداخله اي شرکت داشتند، در 

دستکاري در پس آزمون بسیار بهتر عمـل کردنـد           نمرات جابجایی و  
تحقیقـــی را روي ) 2008(اران ســـیمون و همکـــهمچنـــین ). 4(

سال  7-10هاي بنیادي کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر         مهارت
تیجـه رسـیدند کـه      با استفاده از آزمون اولریخ انجام دادند و به این ن          

.)14(اي بنیـادي دارد     ثیر معناداري روي مهارت هـ     أبرنامه مداخله، ت  
تحقیـق   هقیق فوق با یافته هاي بـه دسـت آمـد          بنابراین نتایج دو تح   
در پژوهشی که بر روي پـسران کـم   کوثري اما . حاضر همخوانی دارد 

برنامـه تمرینـی اعمـال       که آموزش پذیر انجام داد، گزارش کرد     توان  
شده روي مهارت دستکاري گرفتن، ضربه زدن با پا و پرتـاب کـردن              

نیز مشاهده  ) 2005(ضمن اینکه وانگ     .)22(أثیر معناداري نداشت    ت
کرد برنامه هاي حرکتی تاثیر معنی داري روي رشد الگوهاي بنیادي           

دالیـل احتمـالی مربـوط بـه     ). 16(کودکان کم توان ذهنی نگذاشت      
) 16(و وانگ   ) 22(کوثريایج این پژوهش با مطالعه      ناهمسو بودن نت  
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بودن نوع برنامه تمرینی، تفـاوت در وسـایل و           را می توان به متفاوت    
ابزارهاي تمرین، تفاوت در فضا و مدت زمان تمرین در آن تحقیق ها             

.نسبت داد
بخش دیگر نتایج این تحقیق مربوط به اثر بـازي هـاي بـومی              

همـانطور کـه از     . محلی بر رشد مهارت هاي دستکاري کودکان بـود        
نوع بازي ها باعث بهبود معنی نتایج این تحقیق می توان دریافت، این

کودکانی که به . داري در اجراي کلیه مهارت هاي دستکاري شده بود     
بازي بومی محلی پرداخته بودند، در پس آزمون به شکل معنی داري           
. نمرات بهتري نسبت به کودکان گروه بازي هاي معمول کسب کردند

باعـث  به عبارت دیگر بازي هاي بومی محلی به شـکل معنـی داري              
بهبود بیشتر در رشد مهارت هاي دستکاري نمونه هاي تحقیق حاضر 

مشابه است ) 1386(این نتیجه با گزارش اکبري و همکاران . شده بود
)13 .(

رد مطالعه به واسطه تمرین در این تحقیق هر دو گروه مو
ارها اقدام به تالش و تکرار هاي حرکتی و بازي، بفعالیت
هاي اند که نیازمند به مؤلفهتی کردهاعمال حرکاي ازدسته

- بندي فضایی، هماهنگی چشمحرکتی چون تعادل، زمان
یعنی آنها اقدام به تکرار دسته اي از . دست و جهت یابی بود

کوشش ها با ویژگی هاي شاخص مطرح شده براي اعمال 
حرکتی به تکرار این اعمال ادراکی. رده اندادراکی حرکتی ک

در . د یکپارچگی حسی در آنها شده استطبع منجر به بهبو
واقع نمونه ها با این تمرینات در جریان فرآیند ادراکی حرکتی 

به عبارتی بارها مسیر دریافت حسی اطالعات تا . قرار گرفتند
ارسال اطالعات به مغز، انتخاب حرکت و دریافت بازخوردهاي 

و حاصل به واسطه این برنامه هاي حرکتی، مرور و تمرین شده 
گروه این امر باعث بهبود اجراي مهارت هاي دستکاري هر دو 

ادراکی حرکتی هدر پس آزمون شده است، که منطبق با نظری
از طرف دیگر، چون تعدادي از ). 1(می باشد ) 1960(کفارت 

بازي هاي بومی و محلی تمرین شده توسط گروه آزمایش مثل 

گیلدارك به پشمالی تیم، وسطی، الستیک بازي، آغوز بازي و 
شکل واضح از حرکاتی مبتنی بر الگوي پرتاب کردن، دریافت 
کردن و غلتاندن پیروي می کنند، به نظر می رسد، طبق اصل 
مشابهت اجزاي تکلیف و تجربه آموزي در یادگیري اعمال 

محلی به - حرکتی، عملکرد آزمودنی هاي گروه بازي بومی
در . ول بوده استشکل معنی داري بهتر از گروه بازي هاي معم

بازي خچو نیز آزمودنی ها به طور تناوبی از الگوي ضربه زدن 
. با پا جهت راندن سنگ به روي خانه ها استفاده می کنند

بنابراین گروه بازي هاي بومی محلی به تمرین و تکرار 
مجموعه اي از حرکات پرداخته اند که به علت مشابهت با نیاز 

، اجراي بهتري نسبت )تکاريمهارت هاي دس(الگوي مهارتی 
چرا که . در گروه بازي هاي معمول در پس آزمون نشان دادند

ک رفتار حرکتی مناسب یبر اساس نظریه سیستم هاي پویا، 
اي تقاضاه(ناشی از عواملی چون خود فرد، محیط و حرکت 

لذا ویژگی هاي تکلیف یکی .)3(است ) مربوط به انجام حرکت
. ري و بهبود الگوهاي حرکتی استاز عناصر اصلی در فراگی

بومی محلی به بنابراین منطقی به نظر می رسد، بازي هاي 
توانسته اند بهتر از بازي هاي معمول دالیل ذکر شده باال

مین نموده و منجر به أي مرتبط با الگوهاي دستکاري را تنیازها
رشد بیشتر این مهارت ها در بین آزمودنی هاي تحقیق حاضر 

. شوند
کل به عنوان نتیجه گیري می توان گفت بازي هاي در

رات یثأخاب شده در این پژوهش توانستند تبومی محلی انت
مثبت بیشتري نسبت به بازي هاي معمول بر بهبود عملکرد 
مهارت هاي دستکاري کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 

لذا به مربیان و معلمان تربیت بدنی در مدارس . بگذارند
یی استان گلستان پیشنهاد می شود بازي هاي بومی استثنا

محلی نیز با هدف رشد مهارت هاي بنیادي کودکان کم توان 
البته باید بیان کرد، تک . ذهنی، مورد توجه قرار گیرد
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جنسیتی بودن مطالعه حاضر و تنها ارزیابی مهارت هاي 
بنیادي دستکاري جزو محدودیت هاي تحقیق حاضر به شمار 

ثیر این أققان پیشنهاد می کنند در آینده تنابراین محب. می رود
نوع بازي ها در دختران و روي سایر مهارت هاي بنیادي مثل 

.مهارت هاي جابجایی و استواري نیز مورد مطالعه قرار گیرد

تشکر و قدردانی
دین وسیله از همکاري و مشارکت کلیه دانش آموزان و ب

نبیاء ر، ارشاد و خاتم االگوکالنی، مهییمدیران مدارس استثنا
.شهر گرگان در این تحقیق تشکر به عمل می آید
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