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خالصه
دانش آموزی که ازنظر جسمی یا خصوصیات رفتاری وذهنی با اکثر دانش آموزان هم کالس خود تفاوت آشکار داشته و آموزش ویژه ای برای او
مناسب ترازآموزش معمولی باشد ،دانش آموز استثنایی تلقی می شود .بدین منظور  6زن کم توان ذهنی به مدت  8هفته و هر هفته سه جلسه و هر
جلسه یک ساعت به تمرینات منتخب پرداختند نتایج نشان داد یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار ( ،)p =0/000چابکی ،پرش
عمودی ( )p =0/00و افزایش معنادار سرعت می گردد .ولی تاثیر معناداری بر تعادل در پای راست ( ،)p =0/ 050تعادل در پای چپ (،)p =0/00
پنجه زدن به زمین ( ،)p =0/06پنجه زدن به دیوار ( )p =0/66و پنجه زدن مورب ( )p =0/06زنان کم توان ذهنی ندارد.
کلید واژه ها :والیبال ،آمادگی جسمانی وابسته به مهارت ،زنان ،کم توان ذهنی

مقدمه
متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که درس تربیت بدنی به سبب متفاوت بودن روش تدریس و همچنین سازگار بودن آن با نیازهای فطری و تمایالت ذاتی دانش
آموزان امکان دارد به منزله ی وسیله ای بسیار موثر برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد به طوری که ژان پیاژه در بعد شناختی ،کال پارد در
بعد معنوی و جان دیوی در بعد عملی بر اهمیت تربیت بدنی در حکم وسیله ای تربیتی تاکید داشته اند .به طور کلی اکثر دانشمندان علوم تربیتی ،تربیت بدنی را تعلیم
و تربیت کل انسان(جسمانی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی و )....از طریق بدن می دانند (آرتور و میلر  .)1791 ، 1لغت استثنائی اصوالیک اصطالح آموزشی است .مربیان
آموزش و پرورش و مشاوران راهنمائی در زمره اولین کسانی هستندکه به محدودیت های یادگیری ،عاطفی،شخصیتی،اجتماعی ومشکالت این افرادپی می برند و
باید نسبت به رفع آنها باروش های موجود و همچنین پیشگیری ازمشکالت آتی اقدام نمایند ( میالنی فر .)1131 ،تحقیقات متفاوتی روی کودکان کم توان ذهنی
صورت گرفته است که برای مثال می توان به پهلوان و همکاران ( )1171تحقیقی تحت عنوان مقایسه مهارتهای حرکتی کودکان کم توان ذهنی و عادی با سن عقلی
سال  9- 6انجام دادند و نتایج نشان دادند صرفاً جبران فرصت و زمان تاخیر کودکـان کـم تـوان ذهنـی پاسـخگـوی تـاخیرمهارتهای حرکتی آنها نمی باشد .لذا برای
طبیعی شدن مهارتهای حرکتی کودکـان کـم تـوان ذهنـی نـسبت بـه همساالن عادی ،نیاز به اجرای برنامه های هدفمند آموزشی -درمانی این کودکان در مراکز
کاردرمانی میباشد.کهریزسنگی و همکاران ( )1171تحقیقی تحت عنوان تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان
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ذهنی انجام دادندو نتیجه گرفتند که با طراحی برنامة حرکات ریتمیک مناسب می توان توانایی های ادراکی _ حرکتی کودکان کم توان ذهنی را بهبود بخشید.
طهماسبی و همکاران ( )1171تحقیقی تحت عنوان تاثیر تمرینات ریباند بر تعادل ایستا و پویای کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام دادند نتایج به دست آمده
نشان داد تمرینات ریباند در توانبخشی کودکان کم توان ذهنی مؤثر می باشد و از این روش می توان در توانبخشی حرکتی این کودکان استفاده نمود .با توجه به
مطالعات ضد و نقیض و اهمیت سالمت این قشر جامعه تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منتخب والیبال بر عوامل وابسته به مهارت زنان کم
توان ذهنی انجام شد.
روش بررسی
از بین افراد کم توان ذهنی موسسه خیریه توان بخشی تالش شیراز بودند .که از بین آنها  6نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
در ابتدا ی شروع پرتکل از تمامی این افراد متغیر های وابسته اندازه گیری شد و در پایان هشت هفته مجدد پیش آزمون در مورد متغیرهای وابسته صورت گرفت .در
ابتدای هر جلسه آزمودنی ها به مدت  11دقیقه گرم کردن را انجام میدادند که این مرحله شامل حرکات کششی (ایستا و پویا) و دویدن بود .در ادامه قسمت اصلی
تمرین به مدت  14دقیقه شامل تمرینات منتخب در طول هفته برگزار شد که هر جلسه تمرین تعدادی از حرکات تعریف شده در این پروتکل به عنوان تمرین آن
جلسه توسط آزمودنی ها اجرا می گردید .و در آخر هر جلسه تمرین سرد کردن به مدت پنج دقیقه انجام می شد .الزم به ذکر است که تمرینات به مدت هشت هفته
سه جلسه در هفته و هر جلسه  64دقیقه انجام شد .پس از گرم کردن حرکات زیر انجام شد .زیکزاک از جلو ( 1دور و هر دور  14تکرار) ،زیکزاک از بغل ( 1دور و
هر دور  14تکرار) ،پای پروانه ( 1دور و هر دور  14تکرار) ،تعادلی فرشته (سه تکرار و هر تکرار  14ثانیه) ،تعادلی لک لک (سه تکرار و هر تکرار  14ثانیه) ،پالنک
متحرک ( 1دور و هر دور  14تکرار) ،کیک بک ثابت (سه تکرار و هر تکرار  14ثانیه) ،کیک بک متحرک (سه تکرار و هر تکرار  14ثانیه) ،تمرین پله  64سانتی
متری ( 1دور و هر دور  14تکرار) ،اسکات  74درجه ( 1دور و هر دور  14تکرار) ،کشش عضالت همسترینگ (سه تکرار و هر تکرار  14ثانیه) ،دو  1*7سه تکرار،
دو  14متر سه تکرار ،پنجه به دیوار در مربعی به مساحت یک متر مربع با فاصله یک و نیم متر (سه تکرار هر تکرار یک دقیقه) ،پنجه مستقیم به زمین در مربع یک متر
مربع (سه تکرار هر تکرار یک دقیقه) ،پنجه مورب در دو مربع به مساحت های یک متر مربع (سه تکرار هر تکرار یک دقیقه) .جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته
های تحقیق از آزمون  tمستقل و  tوابسته استفاده گردید و سطح معنی داری  α=4/41در نظر گرفته شد.
یافته های تحقیق:
ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول  1ارائه شده است .همچنین در جدول 1نتایج آزمون  tوابسته در جدول  1- 1نشان می دهد که یک دوره
تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار ( ،) p=4/441چابکی ،پرش عمودی ( ) p=4/41و افزایش معنادار سرعت می گردد .ولی تاثیر معناداری بر تعادل در
پای راست ( ،) p=4/417تعادل در پای چپ ( ،) p=4/49پنجه زدن به زمین ( ،) p=4/46پنجه زدن به دیوار ( ) p=4/16و پنجه زدن مورب ( ) p=4/11زنان کم توان
ذهنی ندارد.
جدول  .1- 4ویژگی های جمعیت
شناختی آزمودنی ها
میانگین

انحراف
استاندارد

سن

11/14

1/16

قد

199/61

1/13

وزن

99/44

14/39

جدول  .5- 4نتایج آزمون  tوابسته جهت مقایسه
عوامل آمادگی جسمانی وابسته به مهارت
زمان اندازه گیری

t

چابکی

1/66

1

- 1/11

1

تعادل

در

پای

درجات

سطح

آزادی

داری
4/41
4/417

راست

بحث و نتیجه گیری

تعادل در پای چپ

- 1/17

1

4/49

پرش عمودی

- 1/17

1

4/441

سرعت

1/19

1

4/41

پنجه زدن به زمین

- 1/11

1

4/46

پنجه زدن به دیوار

- 1/11

1

4/16

پنجه زدن مورب

- 1/36

1

4/11

معنی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار ،چابکی ،پرش عمودی و افزایش معنادار سرعت می گردد .ولی تا ثیر معناداری
بر تعادل در پای راست ،تعادل در پای چپ ،پنجه زدن به زمین ،پنجه زدن به دیوار و پنجه زدن مورب زنان کم توان ذهنی ندارد .کودکان کم توان ذهنی اغلب به
مراحل اصلی نمو جسمانی دست می یابند ،امابه سبب مشکالتی که در رشد شناختی و روانی  -حرکتی دارند ،در ت وانایی های ادراکی  -حرکتی مثل هماهنگی،
تعادل ،اگاهی های فضایی ،زمانی ،بدنی وجهت یابی که مستلزم یکپارچه سازی اطالعات محیطی و تصمیم گیری برای اجرای یک عمل ویژه است ،عملکردی
ضعیف دارند.این دسته از کودکان در مهارتهای حرکتی پایه نیز نسبت به افراد عادی نمره پایین تری کسب میکنندو این مهارت ها را کند تر از افراد معمولی یاد
میگیرند .به طور مشخص کودکانی که دچار مشکالت ذهنی انددر شروع واجرای حرکات هدف گیری،زمان واکنش وزمان حرکت کند تر از همساالن خود عمل
می کنند (صالحی وهمکاران )1174،در آمادگی وابسته به مهارت حرکتی ،به توسعه کیفیتهای مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزشها و دیگرفعالیتهای جسمانی
توجه میشود .به همین دلیل بعضی مواقع به این نوع آمادگی ،آمادگی حر کتی نیز میگویند .عوامل این نوع آمادگی عبارتند از سرعت ،توان ،تعادل ،چابکی،
سرعت عمل و هماهنگی بین حرکات .عوامل هر دو نوع آمادگی با هم پوشانی دارند ،بالداری و همکاران ( ) 1449طی پژوهشی توانایی بسکتبال در بازیکنان کم
توان ذهنی را بررسی کردند و یافته های این مطالعه حاکی از آن است که نمره میانگین تیمی آنها به  6/6افزایش یافته است .مقایسه پیش آزمون و پس آزمون در هر
یک از سط وح افزایش نمره را نشان می دهد .صالحی وهمکاران ( )1174طی پژوهشی اثر برنامه حرکت ریتمیک بر توانایی های ادراکی -حرکتی و هوشبهر کودکان
کم توان ذهنی اموزش پذیر را بررسی کردند .و یافته ها حاکی از ان است که توانایی های ادراکی حرکتی گروه مداخله پس از برنامه حرکات ر یتمیک نسبت به
گروه کنترل بهبود یافته است  ،مطالعات دکر شده در برخی از عوامل با مطالعه حاضر همسو بود و از دالیل همسو بودن می توان به مدت زمان تمرینات در تحقیق
های همسو و پرتکل تمرینی از نظر شدت و مدت زمان تمرینی و همچنین تعداد تمرینات در هفته اشاره کرد مشابه با مطالعه حاضر بودند .از طرفی در مطالعه کوبیال و
همکاران ( ) 1411طی پژوهشی اثر تمرینات تعادلی و تمرینات ساختاری را بر میزان عملکرد افراد کم توان ذهنی بررسی کردند .یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت
آماری عمده ای بین دو گروه که با هم مقایسه شدند دیده نشد .یک تفاوت آماری مشخص در همه ایتم ها به جز انعطاف پذیری در گروه تمرین دیده شد .محققین
در پایان اینگونه بیان نمودند که به طور کلی می توان گفت که این تمرینات در بهبود میزان عملکرد افراد کم توان ذهنی موثر هستند .مطالعه ذکر شده از نظر بهبود
عوامل آمادگی جسمانی واب سته به مهارت و سالمت با نتایج مطالعه حاضر همسو نبود و از دالیل ناهمسو بودن می توان به تعداد آزمودنی ها متفاوت بودن مدت زمان
اشاره کرد .همچنین تحقیق هداوندخانی و میر زمانی ( ) 1139طی پژوهشی تاثیر فعالیت های موسیقایی بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان کم توان ذهنی را بررسی
کردند .و یافته ها ی تحقیق نشان دادند که بین میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون حافظه تفاوت معنا داری وجود ندارد ولی بین میانگین نمرات دو گروه درپس
آزمون حافظه تفاوت معنی داری وجود دارد و عملکرد گروه آزمایشی بهتر بوده است ( هداوندخانی و میر زمانی  )1139که از اصلی ترین دالیل ناهمسویی در
تحقیق ذکر شده با تحقیق حاضر می توان به تفاوت پروتکل تمرینات دو مطالعه و همچنین استفاده از گروه کنترل در تحقیقات ذکر شده اشاره کرد .نتایج نشان می
دهد که یک دوره تمرینات منتخب والیبال موجب افزایش معنادار ،چابکی ،پرش عم ودی و افزایش معنادار سرعت می گردد.
تشکر و قدردانی
با توجه به انجام تحقیق حاضر در مرکز توان بخشی تالش شهر شیراز  -شهرک رکن آباد از تمامی پرسنل دلسوز و زحمتکش آن مرکز از جمله خانم لیال غفاری
تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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