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چكيده

زمینه :دانشآموزان با کمتوانیذهنی از جمله افرادي هستند كه به علت شرايط ذهني و رواني ويژه در مقايسه با افراد سالم تحرك کمتری
داشته و به همین علت دچار ضعفهاي جسمي -حركتي ميشوند .تربیتبدنی یکی از حوزههای مهم تعلیم و تربیت است که نقش مهمی در
تحقق اهداف تعلیم و تربیت ایفا میکند .در این مقاله به ارایه نتایج پژوهشهای مختلف که تاثیر روشهای تمرینی و ورزشی گوناگون را بر
عوامل مختلف آمادگی جسمی ،کنترل قامت و شاخصهای جسمی ،سالمت روانی و یادگیری مهارتها نشان دادهاند ،پرداخته شده است.
نتیجه گیری :نتیجه بررسی پژوهشهای گوناگون نشان داد که ورزش در ابعاد گوناگونی برای دانشآموزان با کمتوانیذهنی سودمند
است .این شاخصها شامل بهبود آمادگی جسمی به ویژه قلبی -عروقی و آمادگی عضالنی ،تعادل ،وضعیت بدنی از جمله زوایای ستون فقرات
و ناهنجاریهای اندام تحتانی ،رفتار سازشي ،سازگاري اجتماعي ،رشد شناختی ،یادگیری حرکتی وکاهش پرخاشگري هستند .تمرینها نیز
میتوان د برنامههای تمرینی منظم یا رشتههای مختلف ورزشی ،روشهای مستقیم و غیرمستقیم ورزشی از جمله کالسهای تربیت بدنی مدرسه یا
تمرینهاي منظم مقاومتی با وزنه ،تمرینات اصالحی و بازیدرمانی باشد .در نتیجه به نظر میرس د با برنامه مناسب فعالیت بدنی ،این افراد فرصت
خواهند داشت از لحاظ بدنی ،روانی و مهارتی تربیت شده و یک زندگی فعال و سالم را هنگام ورود به بزرگسالی داشته باشند و این نشان از
ضرورت فعالیت بدنی و تربیتبدنی در میان این افراد دارد.
واژههای کلیدی :ورزش ،دانشآموزان ،کمتوانیذهنی.

مقدمه

در هر جامعهای گروهی از افراد بیمار و ناتوان
وجود دارند که نیاز به مراقبت ویژه دارند .یکی از این
گروهها ،افراد با کمتوانیذهنی هستند ،بهطورمعمول
خانوادههای این افراد تمایلی به شرکت فرزندانشان
در معاشرتهای اجتماعی نشان نمیدهند ،از طرفی
جامعه نیز ظرفیت پذیرش این افراد را بهطور کامل
ندارد .سرانجام هم ه اینها باعث میشود این افراد به
گوشهگیری رویآورن د و تحرک و شادیشان ازآنچه
بوده نیز کمتر شود .در پی این انزواطلبی ،بیماریهای
ناشی از کمتحرکی در این افرا د افزایش مییابد و
بهناچار زندگی ناخوشایندی را تحمل میکنن د که
سرانجام ناگواری داشته و ممکن است عمر کوتاهی
داشته باشند ،همچنین از طرفی بسیاری از افرا د که از
کودکی وار د نوجوانی و بزرگسالی میشوند ،غیرفعال
* Email: mashhadinid@yahoo.com

و بیتحرکتر میشوند .شواهد بیانگر این مطلب است
كه شرایط افراد کمتوانذهنی افزون بر محدودیتهایی
که برای آنها به همراه دارد ،روی تواناییهای مالی،
اجتماعی ،هیجانی ،رفتاری و شناختی خانواده آنها
نیز تاثیر میگذارد و خانوادههای دارای کودک با
کمتوانیذهنی تحتفشار روانی قرار میگیرند (فتحی،
 .)1386به نظر میرسد افراد کمتوانیذهنی برابر یا
بیشتر از افراد سالم ،برای داشتن سالمتی و تندرستی
و پیشگیری از امراض و مرگومیر زودرس ،نیاز به
سالمت جسمی دارند .شیلدز 1و همکاران ( )2010بیان
میکنند که چون افراد کمتوانیذهنی توانایی پرداختن به
مهارتهای ذهنی و شناختی و کار کردن در محیطهای
کاری با مشغله ذهنی را ندارند ،بیشتر فعالیتهایی که به
آنها سپرده میشود ،بر مهارتهای جسمی تاکید دارد
تا مهارتهای ذهنی و شناختی .افزون بر این با افزایش
سن ،آمادگی عضالنی برای استقالل در فعالیتهای

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 18:43 +0330 on Tuesday October 23rd 2018

محمد مشهدی*  /کارشناسارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی

سال پانزدهم  -شهریور  - 1394شماره  - 6پیاپی 134

تاثیرورزشبرآمادگیجسمی 1افرا دباکمتوانیذهنی

ایفرد ،2با توجه به  2هدف کلی آمادگی جسمی،
یعنی هدف سالمتی و هدف مهارتی ،عوامل آمادگی
جسمی را به  2دسته تقسیم کرده است که عبارتن د از
عوامل مرتبط با سالمت 3و عوامل مرتبط با عملکرد
ورزشی .عوامل وابسته بهسالمت شامل آمادگی قلبی-
تنفسی ،قدرت و استقامت عضالنی ،انعطافپذیری
عضالنی و ترکیب بدن و عوامل مرتبط با عملکرد
ورزشی شامل توان ،چابکی ،سرعت ،تعادل و هماهنگی
هستند (همتینژا د و رحمانینیا.)1385 ،
مشهدی ( ،)1390در پژوهشی تاثير تمرينهای
منتخب را بر آمادگی جسمی مرتبط با سالمتی
دانشآموزان پسر با کمتوانیذهنی آموزشپذیر بررسی
کرد و نتیجه گرفت که آمادگی قلبی-عروقی ،استقامت
عضالنی ،انعطافپذیری و ترکیب بدنی گروه آزمایش
یداری
با انجام  8هفته تمرینهای ورزشی بهطور معن 
بهبود یافت .ووسی 4و همکاران ( )2010در پژوهشی
1. Physical Fitness
2. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation
)and Dance (AAPHERD
3. Health Related Physical Fitness
4. Wu C

تاثیر برنامههای آمادگی جسمی مرتبط با سالمتی در
افرا د با کمتوانیذهنی را در یک موسسه بهزیستی
بررسی کردند .نتایج کاهش معناداری در وزن و
شاخص توده بدنی و بهبود مثبتی در استقامت عضالنی و
انعطافپذیری نشان دادند .تمرینهای ورزشی ترکیبی
تاثیر مثبتی بر شاخصهای چاقی مرضی ،آمادگی
جسمی و نیمرخ چربی نوجوانان چاق با کمتوانیذهنی
دارد ،وزن ،شاخص توده بدنی ،توده چربی ،سطوح
تری گلیسیرید ،کلسترول تام و 5الدیال را کاهش و
آمادگی قلبی -عروقی ،قدرت و استقامت عضالنی،
چدیال را نیز بهطور معناداری
توده بدونچربی و 6ا 
یده د (المهگوب و همکاران .)2009 ،به نظر
افزایش م 
میرسد از طریق برنامههای آموزشی رشتههای ورزشی
نیز تغییرات مثبتی در آمادگی جسمی دانشآموز
با کمتوانیذهنی بهویژه در استقامت قلبی-عروقی
مشاهده شود .برای مثال این افراد میتوانند آمادگی
جسمی خود را از طریق شرکت در برنامههای تمرینات
بسکتبال بهبود بخشند (تسیکریکی 7و همکاران.)2007 ،
از دیگر روشهای بهبود آمادگی جسمی در نوجوانان با
8
کمتوانیذهنی عبارتند از تمرینهای آبی و شنا (ییلماز
و همکاران2009 ،؛ ناوراکاال ،)2002 ،9برنامه تمرین
ورزشی تردمیل (لوتان 10و همکاران2004 ،؛ کارملی و
همکاران )2002 ،و تمرینهای مقاومتی پیشرونده (شی
یلدز و تیلور.)2010 ،
گونزالزآگوئرو 11و همکاران ( )2013اثر  20هفته
تمرینهای لرزش کل بدن 12را بر ترکیب بدن  30نوجوانان
با نشانگان داون بررسی کردند .میزان توده چربی و توده
بدونچربی کل بدن (اندام فوقانی و تحتانی) به روش
جذبسنجی اشعهایکس مضاعف 13اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که چربی اندام فوقانی گروه تمرینی
بهطور چشمگیری کاهشیافته است .پژوهشگران
5. Low-Density Lipoprotein
6. High-Density Lipoprotein
7. Tsikriki
8. Yılmaz
9. Nawracała
10. Lotan
11. Gonzalez-Aguero
12. Hole BOdy VIbration
13. DUal ENergy X-Ray ABsorptiometry
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روزمره زندگی و انجام کارهای شخصی در این افرا د
ضروری است .توانایی حفظ سبک زندگی مستقل عامل
مهمی برای افراد کمتوانیذهنی است .در این افرا د حفظ
قدرت و استقامت عضالنی و تعادل پویا برای اطمینان
از کیفیت زندگی و استقالل عملکردی مهم است .با
افزایش سن ،بدتر شدن اوضاع جسمی بهطورمعمول
به دنبال سبک زندگی بیتحرک یا کاهش تحرک
و فعالیتبدنی و درنتیجه افزایش وابستگی به دیگران
است (کجباف و همکاران .)1378 ،همانطور که
مالحظه میشود در این افراد آنچه بهعنوان یک هشدار
و زنگخطر اعالم میشود ،فعالیتبدنی کم و زندگی
بیتحرک است .پژوهشهای مختلف اثبات کردهاند
که افراد با کمتوانیذهنی از طریق فعالیتهای ورزشی
میتوانند به نتایج مفیدی درزمینههای مختلف سالمتی
دست یابند.
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نتیجه گرفتند که تمرین لرزش بدن میتوان د ترکیب
بدن نوجوانان با نشانگان داون را بهبود بخش د و درجه
سالمتی و استقالل آنها را نیز افزایش دهد .مندونکا
و همکاران ( )2011اثر  12هفته تمرین ترکیبی هوازی
و مقاومتی را بر عملکرد قلبی-عروقی افرا د با نشانگان
داون و عادی بررسی کردند .بعد از پایان تمرینها،
بهبود معنیداری در  VO2peakو قدرت عضالنی هر 2
گروه مشاهده شد .زمان برگشت ضربان قلب به حالت
استراحت در گروه با نشانگان داون ،یک دقیقه کاهش
یافت و در هر  2گروه ،ضربان قلب بیشینه افزایش و
ضربان قلب استراحت کاهش یافت.
همچنین به نظر میرسد همراهبودن ورزش و
برنامههایی مانند رژیم غذایی مناسب ،برای افرا د با
کمتوانیذهنی میتواند یک راهکار حمایتی و پیشگیرانه
به خانواده این افراد عرضه کن د تا با کنترل وزن و تغذیه
فرزندشان و تشویق آنها به فعالیت بدنی بیشتر ،زندگی
بهتر و سالمتری برای آنها فراهم آورند .هینکسون 1و
همکاران ( )2013تمرین  24هفتهای و کنترل تغذیه را
بر سطح آمادگی جسمی ،عادتهای غذایی و سالمتی
 22کودک و نوجوان با کمتوانیذهنی دارای اضافه
وزن و چاقی در نیوزلند بررسی کردند .سطح آمادگی
جسمی با  6دقیقه راهرفتن و استراحت و وضعیت بدن
از طریق شاخص توده بدن 2و دور کمر ب ه دست آمد.

1. Hinckson
2. Body Mass Index
3. Postural Stability

4. Fotiadou
5. Carmeli
6. Giagazoglou
)7. Electronic Pressure PPlatform (EPS

تعادل و کنترل قامت
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ثبات قامت 3یا کنترل قامت که بهطورمعمول از آن
بهعنوان تعادل یادمیشود ،توانایی فر د در حفظ موقعیت
بدن ،یا بهعنوان توانایی بدن در حفظ مرکز ثقل درون
سطح اتکا و محدوده پایداری است (مهدوینژا د و
همکاران  .)1392پژوهشها نشان دادهان د که کودکان
با کمتوانیذهنی تعادل و کنترل قامت ضعیفتری
نسبت به همساالن خود دارند (رحمانی  ،1390هوشنگی
 .)1392شایان ذکر است که در پژوهشهای مختلف
نشان داده شده است که میتوان با تمرینهای ورزشی

ازجمله ژیمناستیک ،ریباندتراپی و کار با ترامپولین،
سوئیسبال و تمرینهای مقاومتی آن را بهبود بخشید.
در تایید این موضوع ،فوتیادو 4و همکاران ()2009
به ارزیابی تاثیر برنامههای ژیمناستیک ریتمیک در
توانایی تعادل پویای افراد با کمتوانیذهنی پرداختند و
نتایج نشان دادند که گروه آزمایش پیشرفت معنیداری
5
در تعادل نسبت به گروه گواه داشت .همچنین کارملی
و همکاران ( )2003به ارزیابی اثر  6ماه تمرینهای
سوئیسبال و راه رفتن روی تردمیل روی  5آزمون
تعادلی در افرا د با کمتوانیذهنی پرداختند و بعد از
اجرای تمرینها ،نتایج پژوهش بهبود معنیداری را در
 2مورد از آزمونهای تعادلی نشان داد؛ بنابراین بهبودی
تعادل درنتیجه  6ماه تمرین تناوبی بهوسیله توپهای
سوئیسبال و تردمیل در این افراد مشاهده نشد.
گیاگازوگلو 6و همکاران ( )2013اثر  12هفته
تمرین ترامپولین را بر تعادل و توانایی حرکتی 18
کودک دبستانی با کمتوانیذهنی متوسط مطالعه
کردند .تعادل با استفاده از  3آزمون ایستادن روی  2پا
با چشمان باز و بسته و ایستادن روی یک پا با چشمان
باز روی صفحه فشار الکترونیکی 7ارزیابی شد .توانایی
حرکتی نیز از طریق آزمون بشین و برس و آزمونهای
پرش طول و ارتفاع به دست آمد .نتایج نشان دا د که
تمرین ترامپولین بهبود معنیداری در همه عاملهای
تعادل و توانایی حرکتی افراد با کمتوانیذهنی دارد؛
بنابراین این تمرینها عملکرد حرکتی آنها را بهبود
میبخشد .از طرفی نیز این پژوهش نشان داد که افراد
با کمتوانیذهنی به تمرینهای لذتبخش و دلچسب
نیاز دارند تا با شرکت در این نوع از فعالیتهای شاد،
یک زندگی فعال و سالم داشته باشند .افزون بر موارد
یادشده ،یافتههای پژوهش طهماسبی و همکاران
( )1392نیز بیانگر تاثیر مثبت تمرینهای ریبان د بر
تعادل ایستا و پویای کودکان با کمتوانیذهنی بود .با
توجه به نتایج به دستآمده میتوان گفت تمرینهای
ریباندتراپی در توانبخشي این کودکان موثر است و از
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تاثیر ورزش بر وضعیت بدنی افرا د دارای
کمتوانیذهنی

ایستادن ،راه رفتن و نشستن صحیح افزون بر اینکه
الگوی حرکتی افراد را زیبامیکند ،کارایی بدن آنها را
بیشتر کرده و خستگی را کمتر میکند .دستیابی به چنین
1. Jankowicz
2. Gorla

وضعیتی با مکانیک بدن ارتباط مستقیم دارد .مکانیک
بدن همان شیوه قرارگیری و تناسب قسمتهای مختلف
بدن است .شیوه استقرار صحیح اعضای بدن نسبت به
هم تعیینکننده این وضعیت است ،برای مثال چگونگی
ارتباط سر با ستونفقرات و شانهها .منظور از شیوه
قرارگیری بدن یک حالت مشخص و بدون حرکت
نیست ،بلکه حالتهای مختلف بدن همواره و با هر
حرکت تغییر میکند .هنگام برداشتن جسمی از زمین
و خمشدن از مفصل ران ،شانهها متناسب با آن بهطرف
جلو حرکت میکند که این حالت برای برداشتن جسم
حالت مناسبی است اما نمیتواند هنگام راهرفتن و
ایستادن موثر و جالب باشد.
وضعيت بدني بهطورمعمول بهعنوان نحوه قرارگيري
قسمتهاي مختلف بدن نسبت به يكديگر تعريف
ميشود .توماس ( ،)1940تعریف سادهای از وضعیت
بدنی ارایه کرد که عبارت است از پیکربندی بخشهای
بدن در هر زمان معین .وضعيت بدني خوب عبارت است
از تعادل اسكلتي -عضالني كه ساختمانهاي نگهدارنده
بدن را در مقابل ضايعه و تغيير شكل پيشرونده ،در
هر حالتي كه كار يا استراحت ميكنند (ايستاده،
خوابيده ،چمباتمه و خميده) ،حفظ ميکند .در چنين
حالتي عضالت بيشترين كارايي و اعضای داخل شكم
و قفسهسينه وضعيت مناسبي را دارند .وضعيت بدني
ضعيف ،ناشي از ارتباط نامناسب قسمتهاي مختلف
بدن است و باعث افزايش فشار به ساختمانهاي
نگهدارنده بدن ميشود .در اين حالت تعادل بدن روي
سطح اتكا ضعيفتر ميشو د (مهدوینژاد و همکاران
 .)1392در همین راستا ،مشهدی و همکاران (،)1391
تاثير  8هفته تمرينهای ورزشي ترکيبي بر زوایای
ستونفقرات (کيفوز پشتي و لوردوز کمري) نوجوانان
با کمتوانیذهنی را بررسي کردند .نتایج زوایای
لوردوز و كيفوز در پسآزمون گروههاي آزمایش و
گواه تفاوت نشان دادند .یافتههای به دست آمده حاكي
از اثربخشي تمرينهای بهکاررفته در جهت كاهش
یدار زاويههاي کيفوز پشتي و لوردوز کمري بود.
معن 
به نظر ميرسد استفاده از برنامههاي فعاليت بدني و
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این روش میتوان در توانبخشی حرکتی این کودکان
استفاده کرد .احمدی و همکاران ( )2012نیز تاثیر
6هفته تمرین (هفتهای  3جلسه) ثبات مرکزی را بر
تعادل دانشآموزان با کمتوانیذهنی بررسی کردن د
و چنین نتیجه گرفتند که تمرینهای ثبات مرکزی
میتوان د تعادل پویای این کودکان را بهبود بخشد.
همچنین جانکوویز 1و همکاران ( )2012تاثیر یک
دوره تمرین حسی-حرکتی 3ماهه ( 2بار در هفته) را بر
تعادل ایستای  40مرد و زن جوان ( 20نفر آزمایش20 ،
نفر گواه) با نشانگان داون بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدن د که تمرین در سطوح ناپایدار ،حس عمقی افرا د
با کمتوانیذهنی خفیف را بهبود میبخشد.
همسو با پژوهشهای بیانشده ،عبدالرحمن ()2010
تاثیر  6هفته تمرین با وزنه روی تعادل افرا د با نشانگان
داون را بررسی کرد .برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا
از آزمون بروزیفکسی -آزرتسکی استفاده شد .گروه
آزمایش تمرینهای با وزنه و فیزیوتراپی و گروه گواه
فقط تمرینهای فیزیوتراپی را به مدت  6هفته انجام
دادند .نتایج افزایش معنیداری را در تعادل ایستا و پویا
در گروه آزمایش نشان داد؛ بنابراین تمرینهای با وزنه
میتواند باعث بهبو د تعادل در افراد با کمتوانیذهنی
شود .گورال 2و همکاران ( )2010نیز به بررسی تاثیر
کالسهای تربیتبدنی روی تعادل  9کودک با
کمتوانیذهنی  6تا  11سال پرداختند .برنامه تمرینی
شامل شرکت افرا د در کالسهای تربیتبدنی و پیروی
از برنامه این کالسها بود .برای ارزیابی تعادل از راه
رفتن روی چوب موازنه استفاده شد .نتایج نشان دا د
که تعادل این افراد با پیروی از کالسهای تربیتبدنی،
پیشرفت چشمگیری داشته است.
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تاثیر ورزش بر رفتار افرا د با کمتوانیذهنی

بر اساس يافتههاي روانشناسان براي اينكه بتوان فردي
را دارای کمتوانیذهنی قلمدا د كرد ،فقط داشتن هوشبهر
پايينتر از متوسط كافي نيست ،بلكه اين افرا د در رفتارهاي
سازشي ،مشكالت قابلمالحظهای دارند .پژوهش درزمینه
رفتارهاي سازشي براي افرا د با نيازهاي ويژه سودمن د است
و براي اينكه كودكان با کمتوانیذهنی بتوانن د خو د را
با زندگي اجتماعي سازگار كنن د باي د مهارتهاي آنها
درزمینه رفتار سازشي بهبو د يابد .به نظر میرس د ورزش
یکی از عوامل بهبو د رفتار در این افرا د است .در تایید
این موضوع ،یاوری و همکاران ( )1393تاثير تمرينهای
جسمی و هماهنگی بر کاهش اختاللهای رفتاری کودکان
با کمتوانیذهنی را بررسی کردن د که يافتههای آنها نشان
دا د اختالالت رفتاری کودکان دارای کمتوانیذهنی
تحتتاثير تمرينهای جسمی و هماهنگی کاهشیافته
و بیان کردن د اين تمرينها به افزايش سالمت روان

منجر میشو د و در کاهش اختاللهای رفتاری کودکان
با کمتوانیذهنی نقش موثری دارد ،همچنین امرایی و
همکاران ( )1388اثربخشی تمرینهای جسمی را بر
پرخاشگری افرا د با کمتوانیذهنی بررسی کردند .پیش
و پس از پایان دور مداخله ،آزمون روزنزوایک روی هر
 2گروه آزمایش و گواه اجرا شد .یافتهها نشان از افزایش
سازگاری و کاهش پرخاشگری برای افرا د گروه آزمایش
داشت؛ بنابراین تمرینهای منظم جسمی ممکن است
به کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری دانشآموز
باکمتوانی ذهنی منجر شود.
شجاعي و همتي علمدارلو ( )1385تاثير ورزش
صبحگاهيدرکاهشپرخاشگريکودکانباکمتوانیذهنی
 9-17ساله را بررسی کردند .آنها نشان دادند که اجراي
برنامه ورزش صبحگاهي بهطور معناداري پرخاشگري
آزمودنيها را کاهش داده است و بعد از يک ماه
پيگيري نيز آشکار شد که نتايج ب هدستآمده پايدار
ماندهاند .آنها نتيجهگيري کردند که ورزش صبحگاهي
در مدارس دانشآموزان با کمتوانیذهنی ،پرخاشگري
آنها را کاهش ميدهد .غباری و نبوی ( )1382نیز در
پژوهش مشابهی نتیجه گرفتند که گروه آزمایش در
نمره تطابق با گروه گواه پیشرفت قابلمالحظهای داشته
و تمایالت پرخاشگرانه آنها بهشدت کاهشیافته
است .آقایینژا د و همکاران ( 1392الف) نیز به بررسی
تاثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر پرخاشگري
دانشآموزان با کمتوانیذهنی پرداختند .يافتهها نشان
داد كه بين عملكرد  2گروه آزمايش و گواه در ميزان
پرخاشگري تفاوت معنادار آماري وجو د دارد كه
نشان ميدهد اجراي يك دوره فعاليت منظم ورزشي
بر كاهش پرخاشگري و خردهمقياسهاي آن در
دانشآموزان گروه آزمايش موثر بوده است ،بنابراين
ميتوان دريافت كه فعاليت منظم ورزشي بر كاهش
پرخاشگري دانشآموزان با کمتوانیذهنی تاثير دارد.
همچنین آقایینژاد و همکاران ( 1392ب) در پژوهشی
به مطالعه تاثير فعاليت منظم ورزشی بر عزتنفس
دانشآموزان با کمتوانیذهنی پرداختند .يافتهها نشان
دا د که بين عملکرد  2گروه آزمايش و گواه در ميزان
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ي مشابه براي افراد کمتوانذهني
تمرينهای ورزش 
موثر باشد .همچنین احمدنژاد ( )1392به بررسی
تاثیر بازیدرمانی بر میزان انحنای کیفوز کودکان با
کمتوانیذهنی پرداخت و نشان دا د که تفاوت معناداری
بین  2گروه آزمایش وگواه در میزان انحنای کیفوز بع د
از  8هفته تمرینهای اصالحی منتخب وجو د داشته و
گروه آزمایش بهبودی معناداری داشتن د و بیان کرد
که بازیهای اصالحی ميتواند در بهبو د ناهنجاری
کیفوز کودکان با کمتوانیذهنی تاثير داشته باشد.
نتایج پژوهش سرخوش و همکاران ( )1393نیز نشان
دا د که تمرینهای اصالحی باعث کاهش میزان درجه
کیفوز نوجوانان با کمتوانیذهنی میشود .افزون بر
پژوهشهای بیانشده ،حسنپور و همکاران ()1393
به بررسی تاثیر تمرینهای ورزشی ترکیبی حرکات
اصالحی و آمادگی جسمی بر راستای زانو و کف
پای دختران دانشآموز با کمتوانیذهنی پرداختند.
نتیجه بهدستآمده در این پژوهش نشان دا د تمرینهای
ترکیبی بر زاویه  Qزانو و میزان افت ناوی کف پای این
دختران نوجوان تاثیر معناداری دارد.

تاثیر ورزش در دانشآموزان با کمتوانیذهنی  -محمد مشهدی

سال پانزدهم  -شهریور  - 1394شماره  - 6پیاپی 134

بدنی و ذهنی در افراد با کمتوانیذهنی به بیشترین میزان
یادگیری منجر میشود.
باقري و شهسواري ( ،)1387در پژوهشی موردي
تاثير  8هفته فعاليتهاي جسمي ويژه بر سازگاري
اجتماعي و عملكرد ادراكي-حركتي يک پسر 9ساله با
کمتوانیذهنی را بررسی کردند .نتايج نشان داد آموزش
فعاليتهاي گروهي در سال نخست ورو د به مدرسه
ميتواند در بهبود سازگاري اجتماعي دانشآموز
با کمتوانیذهنی تاثير داشته باشد؛ همچنين انجام
فعاليتهاي ويژه ادراكي-حركتي شناختهشده ميتواند
عملكرد ادراكي-حركتی اين نوع كودكان را بهبو د
بخشد .یاکسلن 1و همکاران ( )2008با تمرین حرکات
بنیادی روی عملکرد مهارتهای حرکتی کودکان با
کمتوانیذهنی ،رافعي و همکاران ( ،)1381با حرکات
ريتميک ،رهبانفرد ( )1377با برنامه حرکتی ویژه و
قاسمی و همکاران ( )1391نیز با تمرینهای ریتمیک
بهبود معناداری در مهارتهای ادراکی-حرکتی و
هوشی افراد با کمتوانیذهنی مشاهده کردهاند.
نتیجهگیری

تربیتبدنی یکی از حوزههای مهم تعلیموتربیت
است که نقش مهمی در تحقق اهداف تعلیموتربیت ایفا
میکند (جوادیپور و همکاران  ،)1385بنابراین با یک
برنامه مناسب فعالیت بدنی ،افراد با کمتوانیذهنی جوان
این فرصت را خواهند داشت که از لحاظ بدنی و حتی
رفتاری تربیت شده و بنابراین یک زندگی فعال و سالم
را هنگام ورود به بزرگسالی داشته باشند و این نشان از
ضرورت تربیتبدنی در میان این افراد دارد.
یده د که
نتیجه مرور پژوهشهای گوناگون نشان م 
ورزش در ابعا د مختلفی برای دانشآموزان با کمتوانیذهنی
سودمن د است .تمرینهای ورزشی آمادگی جسمی بهویژه
آمادگی قلبی -عروقی و آمادگی عضالنی را بهبود
میبخشد .این تمرینها میتوان د فعالیتهای برنامهای
تمرینی یا رشتههای مختلف ورزشی باشند .تعادل این
افرا د نیز به روشهای مختلفی بهطور مستقیم و غیرمستقیم
از تمرینهای ورزشی تاثیر میپذیر د ازجمله کالسهای
1. Yukselen
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عزتنفس تفاوت معنادار آماری وجود دار د که نشان
یدهد انجام فعاليت منظم ورزشی بر افزايش عزتنفس
م 
دانشآموزان گروه آزمايش موثر بوده است .همچنین
آقایینژاد و همکاران ( )1393به تعيين تاثير فعاليت
منظم ورزشي بر بهبود رفتار سازشي دانشآموزان
با کمتوانیذهنی پرداختن د که يافتهها نشان داد بين
عملكرد  2گروه آزمايش و گواه در رفتار سازشي و
خرده مهارتهاي اجتماعيشدن ،ارتباط ،جابهجايي
و حركتي ،خودياري در پوشيدن ،خودياري عمومي
و خودياري در خوردن تفاوت معنادار آماري وجود
داشت؛ بنابراین انجام فعاليت منظم ورزشي بر بهبو د
رفتار سازشي موثر بوده است و از اين شيوه ميتوان در
توانبخشي و آموزش كودكان با کمتوانیذهنی استفاده
کرد.
جهانیان و آلابراهیم ( ،)1392تاثیر بازیدرمانی
بر رش د شناختی ،اجتماعی و حرکتی دانشآموزان
با کمتوانیذهنی را بررسی کردند .نتایج نشان داد
تاثیر بازیدرمانی بر رشد شناختی دانشآموزان با
کمتوانیذهنی درزمین ه نگهداری (طول ،وزن و حجم
مایع) معنادار بود ،بهطوریکه اندازه اثر محاسبهشده در
هر  3این نتیجه را تایید کرد .شیوه استدالل کودکان با
کمتوانیذهنی در آزمایش نگهداری ذهنی طول و حجم
مایع نسبت به گروه گواه افزایشیافته و تفاوت معناداری
را نشان داد؛ همچنین تفاوت معناداری در رشد ترسیم
یدرمانی را دریافت کردهاند،
آدمک در گروهی که باز 
مشاهده شد .افزایش میزان اجتماعی شدن ،مهارتهای
اجتماعی و ارتباط با دیگران و بهره اجتماعی نیز در
گروه آزمایش مشاهده شد؛ همچنین تفاوت معناداری
درزمینه مهارتهای مربوط به هماهنگی چشم و دست
و ارتباط فضایی بین  2گروه آزمایش و گواه وجود
داشت .در همین راستا ،حمایتطلب و موحدی (،)1388
به مقایس ه تاثیر شیوههای مختلف تمرین بدنی و ذهنی
بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال در دانشآموزان
با کمتوانیذهنی پرداختند .نتایج تمرین بدنی و ذهنی
بر یادگیری حرکتی این دانشآموزان تاثیر معنیداری
داشته است .پژوهشگران بیان کردند که ترکیب تمرین
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رش د شناختی ،یادگیری حرکتی و کاهش پرخاشگري را
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