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ABSTRACT
Background & objectives: Different types of practises are known for improving motor skills
in intellectually disabled boys. The purpose of this study was to compare the impact of spark
motor program and basketball on improving of gross motor skills in this people.
Methods: In this semi-experimental study, from 98 educable intellectually disabled students
who studied in special school in Urmia, 30 children (age range of 9 to 13 years and IQ mean
64.4) were selected objectively and divided in three groups (2 experimental and 1 control)
based on pre-test. BOTMP was used as a measurement of motor ability. Selected motor
program (Spark motor program) including strengthening training, games, sports and
basketball techniques was performed for 24 sessions. T-tests (dependent) and co-variance
were used to comparison of results.
Results: In Spark group after 24 sessions, there were significant effects on balance (p=
0.000), bilateral coordination (p=0.000) and strength (p=0.001). There was no significant
effect in agility and speed (p= 0.343) in basketball techniques group after 24 sessions, there
were significant effects in agility and speed (p= 0.001), balance (p= 0.000), bilateral
coordination (p= 0.013) and strength (p= 0.007).
Conclusion: Based on the results of this study, it can be claimed that the Spark program and
basketball techniques improve gross motor skills in educable intellectually disabled students.
We also found a significant difference between the Spark program and basketball techniques
efficacy on the improved skills. Furthermore, the efficacy of Spark program was significantly
higher than basketball techniques (p<0.05).
Keywords: Spark Motor Program, Basketball Techniques, Intellectually Disabled, Gross
Motor Skills, Bruininks - Oseretsky Test
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مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارك و تکنیک هاي بسکتبال بر بهبود مهارت 
هاي حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر

2فرزانه میکائیلی منیع،1فاطمه سادات حسینی،1*هاشم فعال مغانلو

روانشناسی تربیتی، دانشکده گروه2یران، ارومیه، ارفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیهگروه1
، ارومیه، ایرانادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

hashem.faal@yahoo.com:پست الکترونیک04533455852:فاکس09374864116: تلفن. نویسنده مسئول* 

30/5/93:پذیرش25/10/91:دریافت

مقدمه
هنجاري هاي ذهنی با وجود پیشرفت علم و نا

بهداشت جهانی همچنان یکی از موارد اصلی پیش 

که افراد کم اندتحقیقات نشان داده. روي بشر است
توان ذهنی نه تنها از نظر ذهنی با همساالن خود 

بلکه از نظر جسمی نیز در سطوح متفاوت هستند

چکیده 
از . شیوه هاي تمرینی مختلفی براي کمک به بهبود مهارت هاي حرکتی افراد کم توان ذهنی وجود دارد: زمینه و هدف

این رو هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارك و تکنیک هاي بسکتبال بر بهبود مهارت هاي حرکتی درشت 
.پسران کم توان ذهنی می باشد

) 4/64سال و میانگین بهره هوشی 13الی 9دامنه سنی (دانش آموز 30در این مطالعه نیمه تجربی تعداد :وش کارر
دانش آموز پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر که مشغول تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان ارومیه 98از بین 

گروه 1گروه تجربی و 2(به سه گروه همسان بوده و شرایط الزم را دارا بودند انتخاب و بر اساس پیش آزمون
برنامه هاي مورد . اوزرتسکی بود–ابزار اندازه گیري، مجموعه آزمون تبحر حرکتی برونینکس . تقسیم شدند) کنترل

که حاوي برنامه هاي تقویتی، بازي و ورزش براي ) برنامه حرکتی اسپارك(برنامه حرکتی منتخب : استفاده شامل
از . جلسه بر روي آزمودنی ها اجرا شدند24همچنین تکنیک هاي منتخب بسکتبال بود که به مدت کودکان است و 

.براي مقایسه میانگین ها استفاده شدکوواریانسوابسته وtآزمون هاي آماري 
ت و جلسه تمرین برنامه حرکتی اسپارك تغییرات معناداري را در تمامی متغیر هاي پژوهشی به جز سرع24:یافته ها

،)=000/0p(تعادل ،)=343/0p( تغییرات در گروه اسپارك شامل سرعت و چابکی . چابکی در گروه اسپارك ایجاد کرد
جلسه تمرین تکنیک هاي بسکتبال تغییرات 24همچنین . می باشد) =001/0p( قدرت و) =000/0p( هماهنگی جانبی 

تغییرات در گروه بسکتبال شامل سرعت و . بسکتبال ایجاد کردمعناداري را در تمامی متغیر هاي پژوهشی در گروه
همچنین با . بود) = 007/0P(و قدرت )  = 013/0P( هماهنگی دو طرفه،)=000/0P( ، تعادل )=001/0P( چابکی 

مشخص شد که برنامه حرکتی اسپارك نسبت به ) 58(و بسکتبال ) 62(مشاهده میانگین تعدیل شده گروه ها، اسپارك 
.کنیک هاي بسکتبال تاثیر بیشتري بر روي مهارت هاي حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی داردت

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان مدعی شد که مشارکت در برنامه حرکتی اسپارك : نتیجه گیري
. ذهنی آموزش پذیر می شودو تکنیک هاي بسکتبال موجب بهبود مهارت هاي حرکتی درشت در کودکان کم توان

.همچنین تفاوت معناداري بین این دو برنامه در بهبود مهارت هاي حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی وجود دارد
برنامه حرکتی اسپارك، تکنیک هاي بسکتبال، کم توان ذهنی، مهارت هاي حرکتی درشت، آزمون : کلیديکلمات 

اوزرتسکی-برونینکس
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واند در ناتوانی ذهنی می ت. ]1[پایین تري قرار دارند
ه ب. یادگیري و اجراي فعالیت بدنی فرد تاثیر بگذارد

ویژه، تاخیرهاي شناختی می تواند زمان عکس العمل، 
الگوهاي فراگیري حرکتی پایه، آمادگی جسمانی و 
رشد مهارت هاي حرکتی پیچیده را تحت تاثیر قرار 

که کودکان کم شده استگزارشهمچنین. ]2[دهد
ضعیف 1ت هاي حرکتی پایه ايتوان ذهنی اجراي مهار

. ]3[تري نسبت به کودکان سالم دارند
تقریبا تمامی تحقیقات انجام شده در حوزه کودکان 
کم توان ذهنی نشان داده اند که این کودکان در 
زمینه هاي تبحر حرکتی و رشدي از کودکان هم سن 

طی تحقیقی که . ]4- 6[و سال خود، عقب تر هستند
ي حرکتی افراد داراي کم توانی در آن توانایی ها

شده ند، گزارش ه اذهنی را با افراد سالم مقایسه کرد
که افراد کم توان ذهنی به  دلیل بعضی کمبود است

هاي ظرفیتی، مشکالت مختلفی را در توانایی هاي 
حرکتی از قبیل دویدن، جهیدن، پرتاب کردن، تعادل، 

و آگاهی زمانی و مکانی، حرکات به پهلو، ورزش 
طی همچنین. ]7[فعالیت هاي روزمره دارا هستند

کودکان کم توان که ی دیگر گزارش شده استتحقیق
مهارت هاي حرکتی پایه شاخص هاي ذهنی در تمامی 

خود نمرات پایین سالماي ویژه نسبت به همساالن 
بنابراین با توجه به یافته . ]8[تري را کسب می کنند

این کودکان به کمک هاي تحقیقات انجام شده نیاز 
مینه طراحی و استفاده از برنامه هاي در زمحققین 
. ضروري به نظر می رسدتمرینی 

کمک به افراد کم توان توانبخشی و یکی از شیوه هاي 
ذهنی بهبود و توسعه مهارت هاي حرکتی پایه 

ن را نشان می باشد که  تحقیقات مختلف اهمیت آ
اي حرکتی پایه در اکثر فعالیت مهارت ه.داده اند

هاي بدنی درگیر هستند و پیش نیاز اجراي 
شواهد . ]9[مهارت هاي ویژه ورزشی می باشند

بیان می کند که مهارت هاي حرکتی پایه به تحقیقی

1 Fundamental Motor Skills

]10[کودکان اجازه می دهد تا در فضا حرکت کنند 

نسبت به پاسخ به محرك هاي مختلف آگاهی ایجاد و 
همچنین مهارت هایی که به طور . ]11[دکنمی

نامناسب در ابتداي کودکی پذیرفته شده اند، ممکن 
است در عملکرد حرکتی سال هاي بعد زندگی اثرات 

در صورتی که تسلط یافتن بر . ]12[منفی داشته باشد
این مهارت ها شرط و الزمه ي موفقیت در فعالیت 

. ]13[هاي ویژه ورزشی است
بر لذت ه عالومهارتهاي حرکتی پایهبنابراین رشد

کودکی در در دورانبردن از فعالیت ها و بازي ها
سال هاي بعد نیز می تواند سبب توسعه آمادگی 

که این، سبک زندگی فعال را توسعه، خطر هاي گردد
سالمتی را کاهش و ظرفیت انجام کار را افزایش 

م آسایشگاه کمی دهد تا در آینده نیاز براي رفتن به 
. ]14[شود

ن اصلی آموزش و ورزش و تربیت بدنی یکی از ارکا
که مهارت هاي پایه اي درشت توانبخشی می باشند

در مورد افراد با . را در بر می گیرند3و ظریف2
معلولیت هاي مختلف، امروزه نقش ورزش به عنوان 
. یک عامل مهم و تأثیر گذار قطعی به نظر می رسد

یاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد چگونگی اما آنچه ن
ها اثر گذاري آن و نیز نحوه استفاده بهینه از ورزش 

در بهترین زمان و مکان و شرایط سنی براي هر چه 
گروه کم توانان ذهنی . تأثیر گذارتر بودن آن است

بیشترین امعه بزرگی از معلولین که اتفاقابه عنوان ج
مورد توجه هستند و اصالح پذیري را دارند همواره

حال باید دید نقش ورزش در بازگشت آنان به روند 
در حقیقت آنچه باید . عادي زندگی چگونه است

مرینیتهاي برنامه یرد، تدوین مورد توجه قرار بگ
منظم و زمان بندي شده و مقرون به صرفه با توجه 
به سن و شرایط فیزیکی مشخص است تا کودك کم 

داکثر ظرفیت خود را در سن توان ذهنی بتواند ح
.مورد نظر کسب کند 

2 Gross Motor Skill
3 Fine Motor Skill
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مطالعات مختلفی در زمینه مهارت هاي حرکتی پایه 
اي کودکان کم توان ذهنی و نقش برنامه هاي 

مختلف ورزشی در بهبود آنها انجام گرفته است
تحقیقات نشان داده اند که برنامه هاي تربیت . ]3،1[

قبیل قدرت، بدنی اثر مثبتی بر اجراهاي حرکتی از 
تعادل و بهبود وضعیت عمومی افراد کم توان ذهنی 

همچنین تحقیقات مشخص کرده اند که . ]15[دارد
مشارکت بیشتر در ورزش هاي سازمان یافته موجب 
بهبود بیشتر در مهارت هاي کنترل اشیا می شوند 

با وجود این، اطالعات اندکی در زمینه برنامه . ]16[
عیت کودکان کم توان هاي متناسب با سن و وض

ذهنی وجود دارد تا همانطور که در باال هم بدان 
اشاره شد برنامه هاي متناسب با وضعیت فیزیکی و 
روانی این کودکان طراحی شود تا بتوانند به حداکثر 

به . خود در سن مورد نظر دست یابندظرفیت 
همین خاطر تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر یک 

تکنیک هاي رکتی اسپارك و تمریننامه ي حدوره بر
.مقایسه کندبا هم بسکتبال را 

روش کار
کودك کم توان 45در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 

دانش آموز پسر کم 98ذهنی آموزش پذیر از بین 
سال و 13تا 9دامنه سنی (توان ذهنی آموزش پذیر

که در مدارس استثنایی ) 4/64میانگین بهره هوشی 
ند، انتخاب بودارومیه مشغول به تحصیلشهرستان

پزشکی ی اطالعاتپس از جمع آوري و بررس.شدند
و تحصیلی بر اساس محدودیت هاي موجود از قبیل 

حرکتی  و بیماریهاي –نداشتن معلولیت جسمی، حسی 
نمونه باقی ماندند 30، تعداد .. خاص از قبیل صرع و

نفري10که پس از پیش آزمون در سه گروه 
بر ) یک گروه کنترل و دو گروه تجربی(همسان 

.    قرار داده شدنداساس نتایج پیش آزمون
ابزاري که براي جمع آوري اطالعات در این تحقیق 

- آزمون تبحر حرکتی برونینکساستفاده شد 

بود که  یک مقیاس حرکتی هنجار مرجع 1اوزرتسکی
ظریف کودکان براي مهارت هاي حرکتی درشت و 

1978در سال برونینکس. ساله می باشد5/14تا5/4
سکی این با اصالح آزمون هاي تبحر حرکتی اوزرت

این آزمون به محققین . آزمون را تهیه کرده است
ن با اختالل کمک می کند تا کودکان بهنجار را از کودکا

اوزرتسکی –آزمون برونینکس . حرکتی شناسایی کنند
ضریب پایایی شد که داراي دو فرم کوتاه و بلند می با

و در 87/0بازآزمایی این آزمون در فرم طوالنی 
چهار خرده . گزارش شده است86/0فرم کوتاه 

آزمون آن مهارت هاي حرکتی درشت و چهار خرده 
د مهارت هاي حرکتی ظریف را می سنجآزمون دیگر

]17[ .
مقاسیه اثر مشارکت با توجه به هدف این تحقیق که

ی اسپارك و برنامه تمرینی تکنیک در  برنامه حرکت
هاي بسکتبال در بهبود مهارت هاي حرکتی درشت 
پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد، 
محققین تنها از خرده آزمون هاي مربوط به مهارت 

درشت استفاده کرده اند که شامل حرکتی هاي 
خرده آزمون هاي سرعت دویدن و چابکی، هماهنگی 

.قدرت می باشددو طرفه، تعادل و
تقسیم بندي افراد در سه گروه کنترل، اسپارك و 

هاي بسکتبال به صورت همگن و با توجه به نتایج تکنیک
فرم (BOTMPبه دست آمده از پیش آزمون ابزار 

جلسه 24بر روي گروه هاي تجربی . انجام شد)بلند
برنامه هاي تمرینی  ویژه هر کدام اجرا شد و گروه 

مدت به فعالیت هاي معمول خود کنترل در این
از هر سه گروه 24در پایان جلسه . مشغول بودند

. به عمل آمد) فرم بلند(BOTMPپس آزمون ابزار 
تمرینی انتخاب شده در این تحقیق هايبرنامهیکی از

برگرفته از برنامه حرکتی اسپارك است که شامل 
برنامه .بازي و سرگرمی براي کودکان می باشد

شامل فعالیت هایی می شود که می آن ی آموزش

1Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency
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توانند در کودکستان ها و مدارس مختلف به طور 
بازي هاي غیر فعال و . دنواقع بینانه اي اجرا شو

تمرینات خشک در این برنامه از بین رفته و یا تعدیل 
نوع فعالیت 2هر بسته آموزشی شامل .شده اند

:کالسی می شود
ط به سالمتی که فعالیت هاي جسمانی مربو)الف

استقامت ،دفشان توسعه قدرت و استقامت عضالنیه
قلبی عروقی، انعطاف پذیري و مهارتهاي حرکتی 

.است
فعالیت هاي مربوط به مهارت، که هدفشان ) ب

هارت هاي مرتبط با توسعه دست کاري عمومی و م
.ورزش است

این برنامه که در تحقیقات بسیاري مورد استفاده 
ت برنامه وسیعی است که مخصوصاَ قرار گرفته اس

طراحی شده تا اهدافی نظیر افزایش آمادگی بدنی و 
مهارت هاي حرکتی را براي لذت افراد از فعالیت 

برنامه .بدنی در سطوح باالي فعالیت فراهم کند
دقیقه و چهار بخش اجرا 45در مدت حرکتی اسپارك 

دقیقه اول شامل گرم کردن، پس از آن 15. می شود
دقیقه بازي شامل مهارت هاي جابه جایی، سپس 10
دقیقه بازي که مهارت هاي دستکاري را در بر 10

برنامه . دقیقه سرد کردن10می گیرد و در نهایت 
دیگري که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، 

که شامل تمرین انواع تمرین تکنیک هاي بسکتبال بود
اع پاس ها، دریبل ها، مختلفی از تکنیک ها از قبیل انو

45این برنامه نیز در مدت . پرتاب ها و شوت ها بود
دقیقه اول شامل گرم 15. دقیقه و سه بخش اجرا شد

دقیقه تمرین تکنیک هاي 20کردن، پس از آن 
10بسکتبال به صورت جداگانه و در قالب بازي و 

براي بررسی و تحلیل . دقیقه آخر شامل سرد کردن
ي خام به دست آمده، از آمار آماري داده ها

آمار توصیفی براي . توصیفی و استنباطی استفاده شد
محاسبه ي شاخص هاي مرکزي و پراکندگی مقیاس 
هاي کمی و رسم نمودارها و جداول و آمار استنباطی 

tاز روشهاي . نگین ها به کار رفتبراي مقایسه میا

براي آزمون فرض ها استفاده کوواریانسوابسته و 
SPSSکلیه کارهاي آماري با نرم افزار . شد 16

براي ) P≥005/0( اندازه معناداري.انجام گرفت
.آزمون در نظر گرفته شد

یافته ها
tبه دست آمده از آزمون pبا توجه به مقدار 

بسته و مقایسه آن با سطح معناداري در نظر وا
مالحظه می )=0.005p(گرفته شده براي آزمون 

ه بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس شود ک
آزمون گروه اسپارك به جز خرده آزمون سرعت 

در سه خرده آزمون )=343/0p(دویدن و چابکی 
، تعادل )=000/0p(دو طرفه هماهنگی شاملدیگر 

)000/0p= ( و قدرت)001/0p= ( تفاوت معناداري
همچنین مالحظه می شود که بین . وجود دارد

ش آزمون و پس آزمون گروه میانگین نمرات پی
شاملتکنیک هاي بسکتبال در تمامی خرده آزمون ها 

، هماهنگی دو )=001/0p(سرعت دویدن و چابکی 
و قدرت ) =000/0p(، تعادل )=013/0p(طرفه

)007/0p= ( تفاوت معناداري وجود دارد) 1جدول(.
، کواریانس 2با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

) F)2و000/0p= ،232 /35=)26ب اتا،ضری=73/0(
همان گونه که مجذور اتا نشان می .  دار استمعنی 

دهد برنامه هاي تمرینی مورد استفاده در این تحقیق 
مهارت هاي (تغییرات متغیر وابسته %73موجب 

%80/0توان آماري باالي . شده است) حرکتی درشت
.حاکی از کفایت حجم نمونه می باشد

میانگین گروه هاي مورد مطالعه 3دول جهمچنین 
در مجموع مهارت هاي حرکتی درشت بعد از اینکه 

از آن برداشته ) پیش آزمون(اثر متغیر کواریانس 
همانگونه که مشاهده . شد را نشان می دهد

برنامه حرکتی می شود، میانگین تعدیل شده گروه 
گروه میانگین تعدیل شده از )309/62(اسپارك

.  استبیشتر) 58/ 207(تکنیک هاي بسکتبال 
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به منظور بررسی دقیق تر اینکه از میان دو روش 
تمرینی کدامیک اثربخشی بیشتري در بهبود مهارت 
هاي حرکتی درشت داشته اند از آزمون تعقیبی 

LSD آمده 4استفاده شد که نتایج آن در جدول
.است

در مقیاس تفاوت4با توجه به یافته هاي جدول 
برنامه مجموع مهارت هاي حرکتی درشت بین گروه 

و گروه تکنیک هاي بسکتبال با گروه حرکتی اسپارك
، همچنین بین گروه )=000/0p(کنترل معنادار است

تکنیک هاي بسکتبال و گروه اسپارك نیز تفاوت معنا 
در مهارت هاي حرکتی درشت) اسپارك و بسکتبال(یانگین نمرات پیش و پس آزمون گروه هاي تجربی جدول م.1جدول 

سطح معناداراي 
دو سویه

انحراف ±میانگین 
استاندارد

001/0 31/1±20/8 پیش آزمون بسکتبال
سرعت دویدن و چابکی

50/1±20/9 پس آزمون
343/0 22/1±80/8 پیش آزمون 00/9±33/1اسپارك پس آزمون
013/0 96/2±10/6 پیش آزمون بسکتبال

50/9±17/2هماهنگی دو طرفه پس آزمون
000/0 63/1±30/4 پیش آزمون 20/9±61/2اسپارك پس آزمون
000/0 94/4±00/15 پیش آزمون بسکتبال

تعادل
06/4±60/23 پس آزمون

000/0 77/3±70/14 پیش آزمون 50/22±06/3اسپارك پس آزمون
007/0 65/4±90/15 پیش آزمون بسکتبال

قدرت
56/3±60/18 پس آزمون

001/0 81/4±40/12 پیش آزمون 50/18±36/2اسپارك پس آزمون

مهارت هاي حرکتی درشت    نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمره هاي . 2جدول 

شاخص
رمنبع تغیی

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
توان آماريمجذور اتامعنی داريFضریبمجذورات

026/17621026/1762555/96000/0788/0000/1مهارت هاي حرکتی درشت
880/12852940/642232/35000/0730/0000/1گروه

474/47426مقدار خطا
00/9620330جمع

قدرتمطالعه در متغیر مهارت گروه هاي مورد کنترل بعد از حذف اثر پیش آزمون درخالصه یافته هاي توصیفی نمرات گروه هاي آزمایش و. 3جدول 
)30N=(

گروه ها
کنترلبسکتبالاسپاركشاخص

309/62207/58584/46میانگین
387/1362/1359/1انحراف استاندارد

در مولفه مهارت هاي حرکتی درشتLSDآزمون تعقیبی . 4جدول 
سطح معناداريانحراف معیارتفاوت میانگین ها)J(گروه)I(گروه

972/1048/0-102/4اسپاركبسکتبال
623/11911/1000/0کنترل

102/4972/1048/0بسکتبالاسپارك
725/15965/1000/0کنترل

911/1000/0-623/11بسکتبالکنترل
965/1000/0-725/15اركاسپ
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، که این تفاوت به )=048/0p(داري مشاهده شد 
زیرا با نگاهی . ك می باشدسود برنامه حرکتی اسپار

به میانگین نمرات تعدیل شده گروه ها در مهارت 
مشاهده می شود که ) 3جدول ( هاي حرکتی درشت 

و 309/62میانگین نمرات تعدیل شده گروه اسپارك 
58/ 207میانگین نمرات تعدیل شده گروه بسکتبال 

این بدین معنی است که  بین اثر برنامه .می باشد
هاي بسکتبال در بهبود مهارت ارك و تکنیکحرکتی اسپ

ذهنی تفاوت هاي حرکتی درشت کودکان کم توان 
و اثر برنامه حرکتی اسپارك . معنا داري وجود دارد

نسبت به تکنیک هاي بسکتبال در بهبود مهارت هاي 
.حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی بیشتر است

بحث
و ت دویدننتایج حاصل از مقایسه میانگین هاي سرع

و قدرت نشان داد چابکی، تعادل، هماهنگی دو طرفه
که در پس آزمون، در مقایسه با پیش آزمون 

امتیازهاي گروه اسپارك افزایش به وجود آمده در
از لحاظ آماري به جز خرده آزمون سرعت دویدن 
و چابکی در بقیه خرده آزمون ها معنی دار است

تایج بیانگر این می در گروه بسکتبال نیز ن. )1جدول (
باشد که در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
افزایش به وجود آمده از لحاظ آماري در تمامی 

همچنین .)1جدول (خرده آزمون ها معنی دار است
در مجموع ناداري بین این دو برنامه تفاوت مع

شده است که گزارش مهارت هاي حرکتی درشت 
تی اسپارك می باشداین تفاوت به نفع برنامه حرک

.)4جدول (
در خرده آزمون سرعت دویدن و چابکی نتایج بیانگر 
این نکته می باشد که تمرینات بدنی مورد استفاده در 
برنامه حرکتی اسپارك نتوانسته است مهارت سرعت 

تحت تاثیر قرار روه اسپاركدویدن و چابکی را در گ
سته در مقابل تمرین تکنیک هاي بسکتبال توان. دهد

است تاثیر معناداري را روي مهارت سرعت دویدن و 

با توجه به مشابه بودن دامنه سنی . چابکی بگذارد
دلیل این تفاوت را زمودنی ها و مدت زمان تمرین،آ

و مدت زمان می توان به نوع برنامه ي تمرینی
از آنجا که دویدن . نسبت دادتمرین مهارت دویدن

ی تکنیک هاي جزء اساسی تمامی جلسات تمرین
تاثیر بسکتبال بود و به صورت مکرر تکرار می شد 

برنامه حرکتی نسبت به بیشتري را از این برنامه
اسپارك که در آن تنوع مهارت هاي حرکتی جابه 

.جایی نسبت به تکرارشان بیشتر بود، پذیرفته است
کوثري و با نتایج تحقیقنتایج این بررسی از یکسو 

. ه است و از سویی دیگر مغایرمشاب]18[همکاران
طبق نظر کوثري و همکاران تمرین، فعالیت بدنی و 
بازي می تواند سرعت دویدن وچابکی افراد را 

دلیل مغایرت نتایج این بررسی البته در .افزایش دهد
توان همانطور که بخش برنامه حرکتی اسپارك را می 

در باال هم بدان اشاره شد به میزان تمرین مهارت 
بر اساس چون .رعت دویدن و چابکی نسبت دادس

مدت زمان مصرف ]19[و همکاران1فیشرپژوهش
شده در فعالیت هاي جسمانی به طور معناداري در 
کسب امتیاز باالتر در مهارت هاي حرکتی پایه موثر 

حال اینکه دویدن جزء کوچکی از برنامه تمرینی . است
نامه تمرینی در گروه اسپارك بود در حالی که در بر

. اران به طور مداوم تمرین می شدکوثري و همک
همچنین نوع برنامه حرکتی مورد استفاده در این دو 
تحقیق متفاوت بود که می تواند از دالیل مغایرت 

.ذکر شود
مشابهت نتایج این بررسی در بخش تکنیک همچنین 

هاي بسکتبال با تحقیق کوثري و همکاران که بیان 
رین، فعالیت بدنی و بازي می تواند تمکرده بودند

را می سرعت دویدن وچابکی افراد را افزایش دهد
ت زمان تمرین مدهمین علت عنوان کرد یعنیتوان

بعالوه نتایج این تحقیق در بخش . و تکرار مهارت
و ]20[تکنیک هاي بسکتبال با نتایج تحقیق رهبانفرد

1 Fisher
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رهبانفرد طی .همسو است]21[شیخ و همکاران
تحقیق خود عنوان کرده بود که برنامه تمرینی اي که 
وي استفاده کرده بود موجب بهبود سرعت در 

.کودکان کم توان ذهنی شده است
در خرده آزمون تعادل، نتایج این پژوهش نشان داد 

برنامه حرکتی اسپارك و هم تمرین تکنیک م که ه
توجهی بر روي تاثیر قابلتوانسته اندهاي بسکتبال 

ولی تفاوت معنی داري بین این ،مهارت بگذارنداین
با نتایج نتایج این بررسی . دو برنامه وجود ندارد

رهبانفرد که بیان کرده بود تمرین بر تعادل پویا تاثیر 
می توان دلیل این مغایرت را در . ندارد، مغایر است

انتخاب نوع برنامه حرکتی و مدت زمان تمرین 
ور که در باال هم بدان طهمانآزمودنی ها دانست،

و همکاران طی تحقیق خود بیان فیشر اشاره شد
مدت زمان مصرف شده در فعالیت هاي کردند که

جسمانی به طور معناداري در کسب امتیاز باالتر در 
حال اینکه مدت . مهارت هاي حرکتی پایه موثر است

12زمان تمرین آزمودنی هاي تحقیق رهبانفرد 
ان،نصف مدت زمان تمرین بود که این زمجلسه

). جلسه24(آزمودنی هاي این تحقیق می باشد 
همچنین نوع برنامه تمرینی انتخاب شده در این دو 
تحقیق نیز متفاوت است که می تواند از دالیل 

.مغایرت نتایج باشد
بررسی با نتایج رهبانفرد، از سویی دیگر نتایج این 

3فالپر،]11[و همکاران2پان، ]15[1کارملیکوثري،

و 5هاروي، ]23[همکارانو4پیک، ]22[و همکاران
رد طی فرهبان.هم خوانی دارد]24[همکاران

پژوهشی که انجام داده بود بیان داشت، برنامه 
حرکتی ویژه اي که وي انتخاب کرده است بر روي 

ذهنی تاثیر هاي کم توان تعادل ایستاي آزمودنی
نیز تاثیر تمرین بدنی ملیکاردر تحقیق. مثبتی دارد

1 Carmely
2 Pan
3 Flapper
4 Piek
5 Harvey

بر بهبود تعادل افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر 
گزارش شده است که نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر 

همچنین هاروي و همکاران نیز طی .همسو می باشد
تحقیق خود عنوان کرده بودند که مشارکت در 
برنامه هاي ورزشی موجب بهبود مهارت تعادل در 

.می شودADHDکودکان سالم و کودکان داراي 
نیز نتایج تحقیق در خرده آزمون هماهنگی دو طرفه

نشان می دهد که گروه برنامه حرکتی اسپارك و 
یک هاي بسکتبال نسبت به گروه گروه تمرین تکن

کنترل بهبود معنی داري داشته اند ولی تفاوت معنی 
داري بین برنامه حرکتی اسپارك و تکنیک هاي 

نتایج تحقیق حاضر با نتایج .بسکتبال مشاهده نشد
و همکاران، پیکتحقیق کوثري، رهبانفرد، اردستانی، 

در تحقیق کوثري برنامه حرکتی منتخب . همسو است
در کودکان جب بهبود مهارت هماهنگی دو طرفهمو

اردستانی نیز در همچنین.شده بودADHDمبتال به 
تحقیق خود اثر مثبت برنامه مورد استفاده در این 

را بر روي مهارت ) برنامه حرکتی اسپارك(تحقیق 
هاي دستکاري دختران کم توان ذهنی گزارش داده 

.و می باشداست که از این نظر با بررسی حاضر همس
در خرده آزمون قدرت نیز تفاوت چندانی بین دو 
برنامه مورد استفاده در این تحقیق مشاهده نشد 

نسبت به فعالیت هاي معمول روش ولی هر دو 
مدرسه تاثیر قابل توجهی را بر رشد خرده آزمون 

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق . قدرت داشتند
اساس نتایج تحقیق رهبانفرد بر. رهبانفرد مغایر است

خود بیان کرده است که تمرین برنامه حرکتی ویژه 
بر روي قدرت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر 

با توجه به مشابه بودن سن و جنس . تاثیر ندارد
آزمودنی ها در هر دو تحقیق که هر دو پسر و در 

توان سال قرار دارند، می13الی 9محدوده سنی 
به مدت زمان تمرین برنامه دلیل این مغایرت را 

چرا که آزمودنی هاي تحقیق حاضر . حرکتی ربط داد
دو برابر آزمودنی هاي رهبانفرد برنامه ها را اجرا 

همچنین طراحی برنامه هاي ). جلسه24(کردند 
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تمرینی مورد استفاده در دو تحقیق که متفاوت از هم 
بودند، می تواند به عنوان دلیل مغایرت نتایج ذکر 

. دشو
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج کوثري، اردستانی، 

. مطابقت دارد]16[و همکاران1، وستندروپکارملی
توان ذهنی روي افراد کم طی تحقیقی کهکارملی

که آموزش پذیر انجام داد به این نتیجه رسید 
ت در این تمرین بدنی می تواند موجب بهبود قدر

نیز گزارش دادند وستندروپ و همکاران.افراد شود
که مشارکت در فعالیت هاي ورزشی سازمان یافته 
موجب بهبود قدرت در افراد کم توان ذهنی می 

نقش مثبت برنامه حرکتی نیز کوثري همچنین .شود
را گزارش ADHDاسپارك بر روي قدرت کودکان 

.داد که با نتایج این تحقیق همسو می باشد
نتایج بیانگر در مجموع مهارت هاي حرکتی درشت، 

این نکته می باشد که بین برنامه حرکتی اسپارك و 
تکنیک هاي بسکتبال در بهبود این مهارت ها تفاوت 

نفع برنامه معنی داري وجود دارد و این تفاوت به
به نظر می رسد برنامه حرکتی . حرکتی اسپارك است

اسپارك به علت داشتن تنوع بیشتر تمرینات و بازي 
ر گذاشتن فرصت کافی و مناسب براي و در اختیاها 

تجربه انواع مختلفی از مهارت هاي حرکتی از یکسو و 
ایجاد انگیزه بیشتر از سویی دیگر  توانسته است نسبت 
به تکنیک هاي بسکتبال تاثیر بیشتري را بر بهبود 
مهارت هاي حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی 

مرینی در زمینه مقایسه برنامه هاي ت.داشته باشد
مختلف متاسفانه اطالعات زیادي وجود ندارد و به 
همین خاطر نمی توان دالیل تفاوت برنامه ها را به 

به همین . صورت گسترده مورد بررسی قرار داد
خاطر امید است تا با تحقیقات آینده، این مشکل 

.مرتفع گردد
آمده از این پژوهش را می توان همه نتایج به دست 

نظریه . سیستم هاي پویا دانستوب نظریهدر چارچ

1 Westendrop

سیستم هاي پویا محیط را عامل مؤثري در رشد 
سیستم و معتقد است مهارت هاي حرکتی می داند

هاي متنوعی با سیستم عصبی ما تعامل دارند که در 
این بر خالف دیدگاه .موثر هستندایجاد حرکت 

صبی مرکزي را بالیدگی است که تنها سیستم ع
بر اساس نظر سیستم هاي . ندمسئول حرکت می دا

رفتار حاصل عملکرد کلیه سیستم هاي فرد استپویا 
. ]12[سیستم عصبیطنه فق

بر خالف نظریه بالیدگی که تنها عامل نمو و بالیدگی 
. را در رشد مهارت هاي حرکتی مؤثر می داند

با دست کاري نطور که مشاهده شد، محققهما
وع تمرینی و استفاده از شیوه هاي متنمحیط و 

با به کمترین میزان رساندن تأثیر عامل نمو همچنین
و بالیدگی از طریق محدود کردن سن گروه ها تأثیر 
قابل توجهی بر رشد مهارت هاي حرکتی پایه به 
دست آورد که این یافته ها تأییدي بر نظریه سیستم 

.هاي پویا می باشد
از عوامل مؤثر بر رشد مهـارت هـاي پایـه موقعیـت     
جغرافیایی و محیطی خـانواده و فرصـت تمـرین مـی     

فرصــت تمــرین وابســته بــه تمــرین مــنظم و .باشــد
به علت ضعف کودکان کم توان ذهنی. هدفمند است

فرصـت کـافی بـراي انجـام     هاي فرهنگی و آموزشی
مشکل دیگر خـود  . تمرینات بدنی را در اختیار ندارند

ه یـادگیري قـوانین سـاد   حتیاین کودکان هستند که 
پاي کودکان عادي برایشان مشکل بازي کودکانه پا به 

زمان الزم را آن هـم  تمرینیهاي برنامه . ]14[است
به صورت هدفمند و منظم در اختیـار ایـن کودکـان    

د تـا بتواننـد همـراه بـا همتایانشـان در      نقرار می ده
بازي هاي مورد عالقه شان با قـوانین سـاده شـرکت    

.کند

نتیجه گیري
هـم برنامـه   که می توان نتیجه گیري کردبطور کلی

حرکتی اسپارك و هـم برنامـه تمرینـی تکنیـک هـاي      
بسکتبال نسبت به فعالیت هاي معمول مدرسه توانسته 
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اند تاثیر بیشـتري بـر مهـارت هـاي حرکتـی درشـت       
همچنین به نظـر مـی   . گذارندپسران کم توان ذهنی ب

به علـت  قـرار دادن  برنامه حرکتی اسپاركرسد که
گـروه، بـا   ایـن  در اختیـار  تـر فرصت تمرینی مناسب

از یک سـو و  ترایجاد زمان، امکانات و تجهیزات مناسب
داشتن  برنامه اي که محتواي آن با رشد مهارت هاي 

دیگر، نسبت بود، از سويترهماهنگاي درشت پایه 
تأثیر بیشتري بر رشد تکنیک هاي بسکتبال سبه تمرین

اي درشت پسران کـم تـوان   مهارت هاي حرکتی پایه
.ه باشدداشتذهنی

با توجه به روشن شدن نقش برنامه حرکتی اسپارك 
بر بهبود مهارت هاي حرکتی و تکنیک هاي بسکتبال 

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

محلی و ورزش هاي تخصصی- قبیل بازیهاي بومی
نیز روي این کودکان ...و ، هندبال، والیبال ثلدیگر م

مورد بررسی قرار گیرد تا نکات مثبت و منفی 
همچنین . برنامه ها در مقایسه با هم روشن تر شود

بر روي سایر کودکان هاپیشنهاد می شود این برنامه 
و ، بیش فعالداراي مشکالت خاص از قبیل فلج مغزي

استفاده از نتایج این جهت.مورد بررسی قرار گیرد... 
تحقیق به صورت عملی، پیشنهاد می شود ادارات 

هاآموزش و پرورش و مدارس استثنایی کشور
برنامه هاي تربیت بدنی ویژه اي را براي ارتقاء سطح 
مهارت هاي حرکتی این افراد در کنار برنامه هاي 
آموزشی ارائه دهند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از 

.رنامه ها به خوبی بهره مند شوندفواید این ب
نویسنده این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانشجوي رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیمسئول 
دانشگاه ارومیه به شماره) گرایش رفتار حرکتی(

.باشدمی2193- 129
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