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 خالصه

 او برای ای ویژه آموزش و داشته آشکار تفاوت خود کالس هم آموزان دانش اکثر با وذهنی رفتاری یا خصوصیات جسمی ازنظر که یآموز دانش

هفته و هر هفته سه جلسه  و هر  8زن کم توان ذهنی به مدت  6. بدین منظور شود می تلقی استثنایی آموز دانش باشد، معمولی ترازآموزش مناسب

وابسته نشان می دهد که یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش  tنتایج آزمون ه تمرینات منتخب پرداختند نتایج نشان داد جلسه یک ساعت ب

( می گردد. ولی تاثیر معناداری بر قدرت عضالت دست چپ p=00/0( و افزایش معنادار انعطاف )p=000/0معنادار ، قدرت عضالت پایین تنه )

(01/0=p قدرت ،)( 00/0عضالت دست راست=p ،)( 06/0فشار خون سیستول=p( فشار خون دیاستول ،)14/0=p( و توان هوازی )45/0=p )

 . زنان کم توان ذهنی ندارد

 زنان، کم توان ذهنی ،آمادگی جسمانی وابسته به سالمت ،والیبالکلید واژه ها: 

 مقدمه

 وعاطفی فکری، عقالنی، رفتاری وازنظر نباشند محیط با سازگاری به قادر عادی درشرایط خود سن هم ادافر اکثریت برخالف می شود که گفته استثنایی کودکانی به

 وذهنی رفتاری یا خصوصیات جسمی ازنظر که آموزی دانش کار رود به آنان باره در پرورش و آموزش خاص های و روش باشند داشته کلی فرق خود با هم ساالن

 آرتور و)شود  می تلقی استثنایی آموز دانش باشد، معمولی ترازآموزش مناسب او برای ای ویژه آموزش و داشته آشکار تفاوت خود کالس هم آموزان دانش اکثر با

 اغلب اعتقاد به .می باشند دچار مشکل خود حرکتی -ادراکی مهارت های در هستند، استثنایی جزء کودکان خود که ذهنی توان کم . کودکان(1791 ، 1میلر

 در اغلب است که این کودکان این ویژگی .باشد متناسب انها مشکالت نیازها و با و داشته منسجم ساختار باید کودکان این برای بدنی تربیت های برنامه ان،متخصص

 .دارند مشکل ریفظ حرکات و هماهنگی، تعادل مانند حرکتی مهارت های دیگر و یابی جهت و فضایی، زمانی، بدنی درشت، درک حرکتی مهارت های اجرای

وهمکاران،  باشند. )صالحی ضعیف جسمانی نظر واز کنند عمل ناشیانه حرکات انجام باشند، در داشته حرکتی فقر کودکان این که می شود موجب مشکالت این

 همکاران و شجاعی ،(1937) کارانهم و اکرمی تحقیقات به توان می مثال برای که است گرفته صورت ذهنی توان کم کودکان روی متفاوتی تحقیقات (.1971

                                                                 
1-Artor miler 



 
 درمانی رفتار های شیوه بررسی به مطالعات این اغلب. نمود اشاره( 1939) همکاران و خانی هداوند و( 1931) همکاران و خانی هداوند ،(1939) گالبی ،(1931)

( 1931) همکاران و شجاعی مطالعه به توان می مثال برای که ستا گرفته صورت کمی مطالعات کودکان این در ورزشی های فعالیت اثر با رابطه در اند، پرداخته

همکاران  و نژاد ابوالحسن. (. پذیرپرداختند آموزش ذهنی توان کم کودکان پرخاشگری کاهش بر صبحگاهی ورزش تاثیر بررسی به محققین این. نمود اشاره

آموزان  میزان چابکی،سرعت وتوان دانش مله عوامل مؤثر بر روی فعالیت جسمانی،عضالنی ازج -بررسی ناهنجاری های اسکلتی هدف با ای مطالعه در( 1933)

 یکدیگر با را( طبیعی میزان)درجه  11 تا هفت گروه و( طبیعی غیر میزان به چرخش) درجه، 39 تا 11 درجه، شش تا صفر دوگروه پسردارای چرخش خارجی پادر

 که داد نشان 1939سال در بیرجند شهر ساله 11 تا 13 آموزان نفر از دانش 911 در پا خارج به چرخش ویهتحلیلی، زا -توصیفی مطالعه دراین. نمودند مقایسه

 همکاران، و نژاد ابوالحسن)باشد نمی توجه قابل وچابکی درتوان است،هرچندکه آموزان دانش درسرعت مهمی عامل پا طبیعی خارجی چرخش از برخورداری

 دانشگاه ورزشکار غیر و ورزشکار دختر و پسر دانشجویان روانی آمادگی و جسمانی آمادگی بین رابطه بررسی در( 1931)ان همکار و باقرزاده همچنین ،(1933

 آمادگی و جسمانی آمادگی بین اما دارد، وجود داری معنی ارتباط ورزشکار پسر دانشجویان در روانی آمادگی و جسمانی آمادگی بین که نمودند گزارش تهران

 داری معنی ارتباط ورزشکار دختر دانشجویان روانی آمادگی و جسمانی آمادگی بین همچنین. ندارد وجود داری معنی ارتباط ورزشکار غیر پسر نشجویاندا روانی

 نتایج به جه.تو با(. 1931 همکاران، و باقرزاده)داشت  وجود دار معنی ارتباط ورزشکار غیر دختر دانشجویان روانی آمادگی و جسمانی آمادگی بین اما. نشد مشاهده

 زنان ومهارت سالمت به وابسته عوامل بر والیبال منتخب تمرینات دوره یک با هدف بررسی اثر حاضر تحقیق پیشین مطالعات در تناقض همچنین و گذشته تحقیقات

 انجام شد.  ذهنی توان کم

 روش بررسی

شدند.  انتخاب آماری نمونه عنوان به دسترس در و هدفمند صورت به نفر 1 آنها بین از که. بودند ازشیر تالش بخشی توان خیریه از بین افراد کم توان ذهنی موسسه

 گرفت. در صورت وابسته متغیرهای مورد در آزمون پیش مجدد هفته هشت پایان در و شد گیری اندازه وابسته های متغیر افراد  این تمامی از پرتکل شروع ی ابتدا در

 اصلی قسمت ادامه در. بود دویدن و( پویا و ایستا) کششی حرکات شامل مرحله این که میدادند انجام را کردن  گرم دقیقه 11 مدت به ها ودنیآزم جلسه هر ابتدای

 آن تمرین عنوان به پروتکل این در شده تعریف حرکات از تعدادی تمرین جلسه هر که شد برگزار هفته طول در منتخب تمرینات شامل دقیقه 11 مدت به تمرین

 هفته هشت مدت به تمرینات که است ذکر به الزم. شد می انجام دقیقه پنج مدت به کردن سرد تمرین جلسه هر آخر در و. گردید می اجرا ها آزمودنی توسط جلسه

 و دور 9) بغل از ، زیکزاک(تکرار 11 دور هر و دور 9) جلو از زیکزاک .شد انجام زیر حرکات کردن گرم از پس. شد انجام دقیقه 11 جلسه هر و هفته در جلسه سه

 ، پالنک(ثانیه 11 تکرار هر و تکرار سه) لک لک ، تعادلی(ثانیه 11 تکرار هر و تکرار سه) فرشته ، تعادلی(تکرار 11 دور هر و دور 9) پروانه ، پای(تکرار 11 دور هر

 سانتی 11 پله ، تمرین(ثانیه 11 تکرار هر و تکرار سه) متحرک بک ، کیک(ثانیه 11 تکرار هر و تکرار سه) ثابت بک ، کیک(تکرار 11 دور هر و دور 9) متحرک

تکرار،  سه 1*7 ، دو(ثانیه 11 تکرار هر و تکرار سه) همسترینگ عضالت ، کشش(تکرار 11 دور هر و دور 9) درجه 71 ، اسکات(تکرار 11 دور هر و دور 9) متری

 متر یک مربع در زمین به مستقیم ، پنجه(دقیقه یک تکرار هر تکرار سه) متر نیم و یک فاصله با مربع متر یک مساحت به مربعی در دیوار به تکرار، پنجه سه متر 91 دو

 هیافت استنباطی تحلیل و جهت تجزیه (.دقیقه یک تکرار هر تکرار سه) مربع متر یک های مساحت به مربع دو در مورب ، پنجه(دقیقه یک تکرار هر تکرار سه) مربع

  . شد گرفته نظر در α=11/1 داری معنی سطح و گردید استفاده وابسته t و مستقل t آزمون از تحقیق های

( و p=119/1وابسته نشان می دهد که یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار ، قدرت عضالت پایین تنه ) tنتایج آزمون : یافته های تحقیق

(،  فشار خون p=11/1(، قدرت عضالت دست راست )p=11/1( می گردد. ولی تاثیر معناداری بر قدرت عضالت دست چپ )p=11/1)افزایش معنادار انعطاف 

 ( زنان کم توان ذهنی ندارد. p=17/1( و توان هوازی )p=11/1(، فشار خون دیاستول )p=11/1سیستول )



 
 

سمانی وابسته وابسته جهت مقایسه عوامل آمادگی ج t. نتایج آزمون 4-4جدول 

 به سالمت 

سطح معنی  درجات آزادی t زمان اندازه گیری

 داری

 119/1 1 -19/1 قدرت عضالت پایین تنه

 11/1 1 -93/1 قدرت عضالت دست چپ

 11/1 1 -71/1 قدرت عضالت دست راست

 11/1 1 -97/9 انعطاف

 11/1 1 -99/3 فشار خون سیستول

 11/1 1 31/1 فشار خون دیاستول

 17/1 1 -19/1 ن هوازی توا

 

 بحث و نتیجه گیری

. ولی تاثیر معناداری نتایج نشان می دهد که یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار، قدرت عضالت پایین تنه  و افزایش معنادار انعطاف می گردد

به طور مشخص دیاستول و توان هوازی زنان کم توان ذهنی ندارد.  بر قدرت عضالت دست چپ، قدرت عضالت دست راست،  فشار خون سیستول، فشار خون

کنند. وضعیت بدنی  کودکانی که دچار مشکالت ذهنی انددر شروع واجرای حرکات هدف گیری،زمان واکنش وزمان حرکت کند تر از همساالن خود عمل می

اشتن انها نا متعادل و نااستوار است و حکایت از ان دارد که هماهنگی کلی انها ضعیف انها به طور معمول ضعیف است و شادابی جسمانی زیادی ندارند.نحوه گام برد

میتوانند الگو است. این کودکان قادر به درک زمان بندی حرکت های متوالی نیستندو نیز در هماهنگ کردن حرکات اندام هاو حفظ تعادل مشکل دارند،واغلب ن

افراد کم توان ذهنی  (3113بر اساس بررسی کارملی و همکاران )( 1971)صالحی وهمکاران، نیاز دارندرا اجرا کننددقت -های حرکتی ویژه راکه به تنظیم سرعت

کنندو وضعیت تعادل انها بی  حرکتی نمره کمتری نسبت به افراد عادی دریافت می -حرکتی،در ازمونهای ادراکی -بدلیل اختالل در یکپارچگی اطالعات حسی

در (. 1971)صالحی وهمکاران، باشد که این افراد به طور کلی قدرت عضالنی پایین تری نسبت به افراد سالم دارند الم است.الزم به ذکر میثبات تر از افراد س

مباحث  بنابراین در .شودیمورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم، توجه م یهاتیفیآمادگی وابسته به تندرستی، به توسعه ک

-از قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، استقامت قلبی تنفسی، انعطاف تندعوامل این نوع آمادگی عبار تندرستی، منظور از آمادگی جسمانی این نوع از آمادگی است

.به شودیجسمانی توجه م یهاتییگرفعالها و دمورد نیاز برای اجرای بهتر ورزش یهاتیفیپذیری و ترکیب بدن.در آمادگی وابسته به مهارت حرکتی، به توسعه ک



 
گویند.عوامل این نوع آمادگی عبارتند از سرعت، توان، تعادل، چابکی، سرعت عمل  و همین دلیل بعضی مواقع به این نوع آمادگی، آمادگی حر کتی نیز می

تنفسی، قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، انعطاف پذیری و -یهماهنگی بین حرکات. عوامل هر دو نوع آمادگی با هم پوشانی دارند، برای مثال استقامت قلب

(. مطالعات زیادی در مورد تاثیر تمرینات ورزشی بر بهبود عوامل آمادگی جسمانی مردان کم 1973)گائینی و رجبی، ترکیب بدن، برای زندگی سالم ضروری هستند

( ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش اموزان کم توان ذهنی را طی  1931و همکاران )بهنیا توان ذهنی انجام شده است که از آن جمله می توان به مطالعه 

یافته های تحقیق نشان انجام دادند و  17تا  7پسر( در دامنه سنی  99دختر و  19دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر )131پژوهشی بررسی کردند. در این مطالعه 

 ،ابطه مثبت معنی دار وجود دارد همچنین حس حرکت با سرعت دست نویسی رابطه منفی معنی  داری دارد )بهنیا و همکارانداد بین دست نویسی با حس حرکت ر

1931.) 

 تشکر و قدردانی

لیال غفاری شهرک رکن آباد از تمامی پرسنل دلسوز و زحمتکش آن مرکز از جمله خانم  -با توجه به انجام تحقیق حاضر در مرکز توان بخشی تالش شهر شیراز

 تشکر و قدردانی به عمل می آید. 
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