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 خالصه

در ابتدا به موسسه توان  هدف از مطالعه حاضر بررسی هشت هفته تمرینات منتخب فوتبال بر آمادگی جسمانی وابسته به مهارت و سالمت مردان کم توان ذهنی بود.

دقیقه گرم  کردن را  51. درهر جلسه آزمودنی ها به مدت ه عنوان آزمودنی انتخاب شدنفر ب  6د تعدا وطباز بین افراد دابخشی تالش واقع در شیراز مراجعه شد. 

دقیقه شامل تمرینات منتخب در طول هفته برگزار شد. تمرینات به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته و هر  04انجام می دادند. در ادامه قسمت اصلی تمرین به مدت 

دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر تغییرات ضربان قلب، فشار خون سیستول، فشار خون وابسته نشان داد که یک  tدقیقه انجام شد. نتایج آزمون  64جلسه 

ردان کم توان ذهنی دیاستول و توان هوازی دارد. همچنین یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر افزایش در پرش عمودی ، ضربه بغل پا به دروازه  م

، حرکت با توپ از بین موانع  و مهارت و سرعت، تعادل در پای چپ چابکی، تعادل در پای راستمنتخب فوتبال اثر معناداری بر یک دوره تمرینات اما  دارد.

 حرکت مستقیم با توپ  ندارد. 

 آمادگی جسمانی،وابسته به مهارت،  فوتبال، کم توان ذهنیهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 و رفتاری ، عقالنی ، فکری ازنظر و نباشند محیط سازگاری با به قادر عادی درشرایط خود همسن افراد اکثریت برخالف که شود می گفته استثنایی کودکانی به

کودکان کم توان ذهنی که خود (.5790، 5)آرتورو میلر. رود کار به آنان درباره پرورش و آموزش خاص روش های و باشند داشته کلی فرق خود همساالن با عاطفی

اغلب متخصصان،برنامه های تربیت بدنی برای این کودکان باید  باشند.به اعتقاد می مشکل دچار حرکتی خود-استثنایی هستند، در مهارتهای ادراکی جزءکودکان

 ، فضایی درک ، های حرکتی درشت ویژگی این کودکان این است که اغلب در اجرای مهارت ها متناسب باشد. نآو مشکالت  ساختار منسجم داشته و با نیازها

این مشکالت موجب میشود که این کودکان فقر  تعادل و حرکات ظریف مشکل دارند. ، های حرکتی مانند هماهنگی یابی و دیگر مهارت و جهت بدنی ، زمانی

                                                                 
1Artor miler 



 
فاوتی روی کودکان کم توان ذهنی تحقیقات مت .(5974در انجام حرکات ناشیانه عمل کنند واز نظر جسمانی ضعیف باشند)صالحی وهمکاران  ، حرکتی داشته باشند

، در رابطه با اثر فعالیت های ورزشی در این کودکان مطالعات کمی صورت  اغلب این مطالعات به بررسی شیوه های رفتار درمانی پرداخته اند صورت گرفته است که

ققین به بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری کودکان ( اشاره نمود. این مح5931گرفته است که برای مثال می توان به مطالعه شجاعی و همکاران )

 روی بر مؤثر عوامل ازجمله عضالنی -اسکلتی های ناهنجاری ( در مطالعه ای با هدف بررسی5933ابوالحسن نژاد و همکاران) پرداختند. کم توان ذهنی آموزش پذیر

درجه، )چرخش به میزان غیر  39تا  56،  درجه ششتا  صفرگروه  در دو پا خارجی چرخش پسردارای دانش آموزان وتوان سرعت ، چابکی جسمانی، میزان فعالیت

نفرازدانش آموزان  944در  پا خارج به چرخش ،زاویه تحلیلی -توصیفی مطالعه )میزان طبیعی( را با یکدیگر مقایسه نمودند. دراین درجه 51تا  هفتطبیعی( و گروه 

 درتوان که هرچند ، است آموزان دانش درسرعت عامل مهمی پا طبیعی خارجی چرخش از برخورداری نشان داد که 5939در سالساله شهر بیرجند  50تا  53

( در بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی 5930همچنین باقرزاده و همکاران) ،(. (5933باشد)ابوالحسن نژاد و همکاران،  نمی توجه قابل وچابکی

زشکار ارتباط دانشجویان پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران گزارش نمودند که بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی در دانشجویان پسر ور

سمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر غیر ورزشکار ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین بین آمادگی جسمانی و معنی داری وجود دارد، اما بین آمادگی ج

کار ارتباط معنی دار آمادگی روانی دانشجویان دختر ورزشکار ارتباط معنی داری مشاهده نشد. اما بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان دختر غیر ورزش

با توجه به نتایج تحقیقات گذشته و همچنین تناقض در مطالعات پیشین تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا  .(5930ت)باقرزاده و همکاران، وجود داش

 یک دوره تمرینات منتخب فوتبال بر عوامل وابسته به سالمت ومهارت مردان کم توان ذهنی اثر دارد؟

 

 روش بررسی

در این تحقیق اثر یک دوره تمرینات منتخب فوتبال بر عوامل وابسته به سالمت و مهارت مردان کم توان ذهنی بررسی می شود تحقیق حاضر یک که  با توجه به این

تمام طرح تحقیق حاضر یک گروهی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر  تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی است.

در ابتدا . نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند 6افراد کم توان ذهنی موسسه خیریه توان بخشی تالش شیراز بودند. که از بین آنها 

از بین افراد داوطب با هماهنگی خانواده  آنها، به موسسه توان بخشی تالش واقع در شیراز مراجعه شد و پس از مذاکرات الزم با مسوالن این موسسه و کسب مجوز از

در و  افراد متغیر های وابسته اندازه گیری شد این  از تمامیی شروع پرتکل ه عنوان آزمودنی انتخاب شد. در ادامه در ابتدا نفر ب  6د تعدا افراد این  ها و سرپرستان 

دقیقه گرم  کردن را انجام میدادند که این  51در ابتدای هر جلسه آزمودنی ها به مدت  رت گرفت.پایان هشت هفته مجدد پیش آزمون در مورد متغیرهای وابسته صو

دقیقه شامل تمرینات منتخب در طول هفته برگزار شد که هر  04مرحله شامل حرکات کششی )ایستا و پویا( و دویدن بود. در ادامه قسمت اصلی تمرین به مدت 

یف شده در این پروتکل به عنوان تمرین آن جلسه توسط آزمودنی ها اجرا می گردید. و در آخر هر جلسه تمرین سرد کردن به جلسه تمرین تعدادی از حرکات تعر

 دقیقه انجام شد.  64مدت پنج دقیقه انجام می شد. الزم به ذکر است که تمرینات به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته و هر جلسه 

 

 یافته های تحقیق



 
(، قدرت عضالت دست p=449/4که یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر افزایش در قدرت عضالت پایین تنه ) دادوابسته نشان  tنتایج آزمون 

بر (  مردان کم توان ذهنی دارد.  اما  یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری p=445/4( و انعطاف)p=445/4( قدرت عضالت دست راست)p=445/4چپ)

که  دادوابسته نشان  tنتایج آزمون  ( مردان کم توان ذهنی ندارد.p=53/4( و توان هوازی )p=93/4(، فشار خون دیاستول  )p=34/4تغییرات، فشار خون سیستول )

دان کم توان ذهنی دارد.  اما  یک ( مرp=449/4(، ضربه بغل پا به دروازه )p=445/4یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر افزایش در پرش عمودی )

(، حرکت با توپ از p=53/4(و سرعت )p=46/4(، تعادل در پای چپ )p=46/4(، تعادل در پای راست )p=05/4دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری چابکی )

 ( مردان کم توان ذهنی ندارد. p=93/4(، مهارت حرکت مستقیم با توپ )p=34/4بین موانع )

 

 و نتیجه گیری بحث

پ، قدرت نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر افزایش در قدرت عضالت پایین تنه، قدرت عضالت دست چ

ت، فشار خون سیستول، فشار خون عضالت دست راست، و انعطاف،  مردان کم توان ذهنی دارد.  اما  یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر تغییرا

فزایش در پرش عمودی، دیاستول و توان هوازی مردان کم توان ذهنی ندارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یک دوره تمرینات منتخب فوتبال اثر معناداری بر ا

اثر معناداری چابکی، تعادل در پای راست، تعادل در پای چپ و سرعت،  ضربه بغل پا به دروازه  مردان کم توان ذهنی دارد.  اما  یک دوره تمرینات منتخب فوتبال

کودکان کم توان ذهنی اغلب به مراحل اصلی نمو جسمانی دست می یابند، حرکت با توپ از بین موانع، مهارت حرکت مستقیم با توپ مردان کم توان ذهنی ندارد. 

بدنی وجهت ، زمانی اگاهی های فضایی، تعادل، حرکتی مثل هماهنگی، -ارند،در توانایی های ادراکیحرکتی د -امابه سبب مشکالتی که در رشد شناختی و روانی

بر اساس بررسی کارملی و همکاران  .عملکردی ضعیف دارند یابی که مستلزم یکپارچه سازی اطالعات محیطی و تصمیم گیری برای اجرای یک عمل ویژه است،

 حرکتی نمره کمتری نسبت به افراد عادی دریافت می -حرکتی،در ازمونهای ادراکی -اختالل در یکپارچگی اطالعات حسیافراد کم توان ذهنی بدلیل  (3443)

)صالحی  باشد که این افراد به طور کلی قدرت عضالنی پایین تری نسبت به افراد سالم دارند کنندو وضعیت تعادل انها بی ثبات تر از افراد سالم است.الزم به ذکر می

 مطالعات زیادی در مورد تاثیر تمرینات ورزشی بر بهبود عوامل آمادگی جسمانی مردان کم توان ذهنی انجام شده است که از آن جمله می توان (.5974مکاران،وه

دانش آموز 536در این مطالعه ( ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش اموزان کم توان ذهنی را طی پژوهشی بررسی کردند.  5931بهنیا و همکاران )به مطالعه 

یافته های تحقیق نشان داد بین دست نویسی با حس حرکت رابطه مثبت معنی انجام دادند و  57تا  7پسر( در دامنه سنی  99دختر و  19کم توان ذهنی آموزش پذیر )

طی پژوهشی . (3449(.. بالداری و همکاران )5931 ،کاراندار وجود دارد همچنین حس حرکت با سرعت دست نویسی رابطه منفی معنی  داری دارد )بهنیا و هم

بسکتبالیست کم توان ذهنی شرکت کردند یافته های این مطالعه حاکی از آن است  51توانایی بسکتبال در بازیکنان کم توان ذهنی را بررسی کردند. در این تحقیق 

آزمون و پس آزمون در هر یک از سطوح افزایش نمره را نشان می دهد )بالداری و همکاران  افزایش یافته است. مقایسه پیش 6/6که نمره میانگین تیمی آنها به 

و و پرتکل که 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 همس. (3449،

 ینی و همچنین تعداد تمرینات در هفته اشاره کرد مشابه با مطالعه حاضر بودند. تمرینی از نظر شدت و مدت زمان تمر

 تشکر و قدردانی

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

 د.تشکر و قدردانی به عمل می آی
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