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 چكيده:

مختلف بدن مثل: هاي تربيت بدني عالوه بر آن كه موجب تقويت كاركرد دستگاه زمينه و هدف:

 آن از توان مي همچنين شود،مي … دستگاه تنفسي، گردش خون ، دفع مواد، قلب و عروق و

 .كرد استفاده دارند روحي و جسماني شكل كه كودكاني شناسايي براي ايوسيله عنوان به

و مطالعه مقاالت در با تحقيق و جستجو  ي حاضر سعي بر آن استدر مقاله روش بررسی :

اهميت تربيت بدني و ورزش در تشخيص و شناسايي كودكان استثنايي موضوع موردنظر، ارتباط با 

 مورد بررسي قرار گيرد.ها و درمان آن

هاي درماني هاي سازگاري و همچنين راهدر اين مقاله عوامل موثر در سازگاري و راه یافته ها:

هاي كودكان و مخاطبان مناسب براي اين نوع كودكان پيشنهاد شده كه البته متناسب با توانايي

 پاسخي، كردن شرطي  ها،درماني )پيش فرضها عبارتند از: رفتار كنند برخي از اين راهفرق مي

 … و درماني روان ،( كنشي كردن شرطي

ذكر شده است مثل: يكي از وظايف صيه در پايان مقاله نيز نكات مهمي به عنوان تو نتيجه گيری:

هايشان و و شرايط اصلي معلم در برخورد با اين نوع كودكان داشتن آگاهي الزم به آنها و توانايي

ي اين نوع كودكان را تقويت كند و اراده سلم بايد تا حد امكان اعتماد بنفبلوغ عاطفي بوده و مع

 چون اعتماد بنفس اگر در مسير صحيح هدايت شود، كليد بسياري از مشكالت است.
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 مقدمه:

و تفريح در بيشتر مناطق جهان  در عصري كه ورزش و تربيت بدني به شكل يك سرگرمي

كند و حتي از وقت آن براي ي درسي مهم به آن نگاه نميتبديل شده و كسي به عنوان يك ماده

تر توجه نكرده كند و مهمتر از كسي به نيازهاي كودكان ضعيفتدريس ساير دروش استفاده مي

كند، در حالي كه ررسي نميي آنها با ورزش را در بهبودي و شناسايي و تقويت آنها بو رابطه

ي تربيت بدني و اهميت آن بويژه درباره (.5)زنندها دم از حقوق بشر و امثال آن ميبيشتر دولت

در تشخيص و شناسايي كودكان مشكل دار و تقويت و درمان آنها نيازمند مطالعات بيشتر و 

اين كه از درد و رنج اين  هاي به موقع عالوه برتري هستيم تا با اعمال برنامههاي منظمبرنامه

قشر انسان و بي گناه بكاهيم بلكه به آنها شخصيتي اجتماعي بخشيده و با حمايت همه جانبه از 

آنها در راه بهبودي هر چه سريعتر آنها كوشا باشيم. اين تصور كلي آموزشي، كه به تمامي كودكان 

ركت كنند، اكنون مورد پيشتيباني هاي همگاني شبا نيازهاي ويژه كمك شود تا بتوانند در مدرسه

محاكم قضايي و قانون گذاري است. از اين رو ضرورت دارد متخصصان پرورشي از نيازهاي ويژه، 

هاي جسمي، ذهني، عاطفي آگاهي الزم را هاي دانش آموزان مبتال به معلوليتعاليق و توانايي

ي حاضر نيز كه با كمك در مقاله داشته باشند، آنان را درك كنند و بتوانند با آن روبرو شوند

گرغتن از منابع مختلف بدست آمده سعي بر آن است كه اهميت تربيت بدني در تشخيص و 

 .(2) درمان كودكان استثنايي بيش از پيش روشن شود

  
  

 روش پژوهش

، توانايي كودكان استثناييدر اين مطالعة مروري ، فرايند با جستجوي كلمات كليدي ورزش 

در مقاالت پايگاههاي اطالعاتي معتبر مانند  كودكان استثناييعملكردي و فعاليتهاي جسماني 

PubMed وScience Direct همچنينSCOPUS   و Springer ،آغاز شد. سپس مطالعات داخلي

پرداخته اند، رصد شدند. بررسي و مرور  كودكان استثناييكه اغلب به تعيين شاخصهاي ورزش 

مطالعة همراستا 13و رساله انجام گرفت. سپس نتايج  پايان نامه10مقاله و 30ي روي بيش از نهاي

 ارائه شد. 

 

 



 یافته های پژوهش   

 جسمي، آمادگي كلي هدف 2 به توجه بادر پژوهش خود بيان كردند  نيا  رحماني و نژاد همتي

 كه است كرده تقسيم دسته 2 به را جسمي آمادگي عوامل مهارتي، هدف و سالمتي هدف يعني

 سالمت به وابسته عوامل. ورزشي عملكرد با مرتبط عوامل و سالمت با مرتبط عوامل از عبارتند

 بدن تركيب و عضالني پذيري انعطاف عضالني، استقامت و قدرت تنفسي، - قلبي آمادگي شامل

 (.8) هستند هماهنگي و تعادل سرعت، چابكي، توان، شامل ورزشي عملكرد با مرتبط عوامل و

 دانش سالمتي با مرتبط جسمي آمادگي بر را منتخب هاي تمرين تاثير پژوهشي در مشهدي

 عروقي، قلبي آمادگي كه گرفت نتيجه و كرد بررسي پذير آموزش ذهني تواني كم با پسر آموزان

 هاي تمرين هفته 8 انجام با آزمايش گروه بدني تركيب و پذيري انعطاف عضالني، استقامت

  ( 6).يافت بهبود داري معني طور به ورزشي

 چاقي هاي شاخص بر مثبتي تاثير تركيبي ورزشي هاي تمرينبيان كردند:  همكاران و المهگوب

 توده شاخص وزن، دارد، ذهني تواني كم با چاق نوجوانان چربي رخ نيم و جسمي آمادگي مرضي،

 - قلبي آمادگي و كاهش را ال دي ال و تام كلسترول گليسيريد، تري سطوح چربي، توده بدني،

افزايش  معناداري طور به نيز را ال دي اچ و چربي بدون توده عصالني، استقامت و قدرت عروقي،

 طريق از رسد مي نظر بهتسيكريكي و همكارن در تحقيقات خود توضيح دادند  . (11) دهد مي

 كم با آموز دانش جسمي آمادگي در مثبتي تغييرات نيز ورزشي هاي رشته آموزشي هاي برنامه

 توانند مي افراد اين مثال براي. شود مشاهده عروقي قلبي استقامت در ويژه به ذهني تواني

  (13.) بخشند بهبود بسكتبال تمرينات هاي برنامه در شركت طريق از را خود جسمي آمادگي

 ريباند ژيمناستيك، جمله از تركيب تواند مي بدن لرزش تمرين كه گرفتند نتيجه پژوهشگران

 و بال سوئيس درجه و بخشد بهبود را داون نشانگان با نوجوانان بدن ترامپولين، با كار و تراپي

 . دهد افزايش نيز را آنها استقالل و سالمتي. بخشيد بهبود را آن مقاومتي هاي تمرين

 از معمول طور به كه قامت كنترل يا قامت ثباتبه اين تيجه رسيدند كه  مهدوي نژاد و همكاران

به عنوان تعادل ياد مي شود،توانايي فرددر حفظ موقعيت بدن، يا به عنوان توانايي بدن در  آن

 (7حفظ مركز ثقل درون سطح اتكا و محدوده پايداري است.)

كودكان با كم تواني ذهني تعادل و كنترا قامت ضعيف  كه ه اندداد نشان يپژوهشدر رحماني  

. شايان ذكر است كه در پژوهش هاي مختلف  نشان  (4تري نسبت به همساالن خود دارند.) 



داده است كه مي توان با تمرين هاي ورزشي ازجمله ژيمناستيك، ريباندتراپي و كار با ترامپولين 

 و تمرين هاي مقاومتي آن را بهبود بخشيد. 

 ايستا تعادل بر ريباند هاي تمرين مثبت تاثير بيانگر نيز همكاران و طهماسبي پژوهش هاي يافته

 تمرين گفت توان مي آمده دست به نتايج به توجه با. بود ذهني تواني كم با كودكان پوياي و

 حركتي توانبخشي در توان مي روشريباندتراپي در توانبخشي اين كودكان موثر است و از   هاي

 (3)استفاده كرد.  كودكان اين

هفته تمرين ثبات مركزي را بر تعادل  دانش آموزان با كم تواني  6 تاثير نيز همكاران و احمدي

ذهني بررسي كردند و چنين نتيجه گرفتند كه تمرين هاي ثبات مركزي مي تواند تعادل پوياي 

 (1)اين كودكان را بهبود بخشد.

 با افراد تعادل روي وزنه با تمرين هفته 6 تاثير الرحمن عبد شده، بيان هاي پژوهش با همسو

 آزرتسكي- كسيفيزبرو آزمون از پويا و ايستا تعادل ارزيابي براي داون را بررسي كرد. نشانگان

گروه آزمايش تمرين هاي با وزنه و فيزوتراپي و گروه گواه فقط تمرين هاي فيزوتراپي  .شد استفاده

هفته انجام دادند. نتايج افزايش معني داري را در تعادل ايستان و پويا در گروه  6را به مدت 

 آزمايش نشان داد؛ بنابراين تمرين هاي با وزنه مي تواند باعث بهبود تعادل در افراد با كم تواني

 (10)ذهني شود.

 ستون زواياي بر تركيبي ورزشي هاي تمرين هفته 8 تاثير ، همكاران و مشهدي راستا، همين در

 كم با داراي افراد بدني وضعيت بر ورزش تاثير نوجوانان( كمري لوردوز و پشتي كيفوز) فقرات

لوردوز و كيفوز در پس آزمون گروههاي آزمايش و  زواياي نتايج. كردند بررسي را ذهني تواني

گواه تفاوت نشان دادند. يافته هاي به دست امده حاكي از اثربخشي تمرين هاي به كار رفته در 

 استفاده رسد مي نظر بهجهت كاهش معني دارد زاويه هاي كسفوز پشتي و لوردوز كمري بود. 

  موثر باشد ذهني توان كم افراد براي مشابه ورزشي هاي و تمرين بدني فعاليت هاي برنامه از

تاثير بازي درماني در ميزان انحناي كيفوز كودكان با كم تواني  بررسي به احمدنژاد همچنين(. 7)

گروه آزمايش و گواه در ميزان انحناي  2ذهني پرداخت و نشان داد كه تفاوت معناداري بين 

هفته تمرين هاي اصالحي منتخب وجود داشته و گروه آزمايش بهبودي معناداري  8كيفوز بعد از 

اصالحي مي تواند در بهبود ناهنجاري كيفوز كودكان با كم داشتند و بيان كرد كه بازي هاي 

 تواني ذهني تاثير داشته باشد.



 درجه ميزان كاهش باعث اصالحي هاي تمرينكه  نشان نيز  همكاران و سرخوش پژوهش نتايج

 (5).شود مي ذهني تواني كم با نوجوانان زكيفو

 كودكان رفتاري هاي اختالل كاهش بر هماهنگي و جسمي هاي تمرين تاثير همكاران و اوريي

اختالالت رفتاري كودكان با كم داد  نشان آنها هاي يافته كه كردند بررسي را ذهني تواني كم با

تواني ذهني تحت تاثير تمرين هاي جسمي و هماهنگي كاهش يافته و بيان كردند اين تمرين 

ها به افزايش سالمت روان منجر مي شود و در كاهش اختالل هاي رفتاري كودكان با كم تواني 

ن هاي جسمي را بر اثربخشي تمريذهني نقش موثري دارد، همچنين امرايي و همكاران 

 (9)پرخاشگري افراد با كم تواني ذهني بررسي كردند. 

تاثير ورزش صبحگاهي در كاهش پرخاشگري كودكان با كم تواني شجاعي و همتي علمدارلو 

ذهني را بررسي كردند. آنها نشان دادند كه اجراي برنامه ورزش صبحگاهي به طور معناداري 

 (8)شداده است .  كاهپرخاشگري آزمودني ها را 

 ذهني تواني كم داراي كودكان رفتاري اختالالت داد پژوهشي در همكاران و نژاد آقايي همچنين

 هماهنگي و جسمي هاي تمرين تاثير تحت نفس عزت بر ورزشي منظم فعاليت تاثير مطالعه به

 تمرين اين كردند بيان و نشان ها يافته. پرداختند ذهني تواني كم با آموزان دانش يافته كاهش

 ذهني و بدني نشان كه دارد وجود آماري معنادار تفاوت نفس روان عزت سالمت افزايش به ها

 افزايش بر ورزشي منظم فعاليت انجام دهد مي ميزان بيشترين به ذهني تواني كم با افراد در

 (2). است بوده موثر آزمايش گروه آموزان دانش شود مي منجر يادگيري نفس عزت

 

 نتيجه گيری

بدني يكي از حوزه هاي مهم تعليم وتربيت است كه نقش مهمي در تحقق اهداف تعليم  تربيت

بنابراين با يك برنامه مناسب فعاليت بدني، افراد با كم تواني ذهني جوان . كند  وتربيت ايفا مي

بنابراين يك زندگي اين فرصت را خواهند داشت كه از لحاظ بدني و حتي رفتاري تربيت شده و 

فعال و سالم را هنگام ورود به بزرگسالي داشته باشند و اين نشان از ضرورت تربيت بدني در ميان 

 اين افراد دارد. 

دهد كه ورزش در ابعاد مختلفي براي دانش آموزان با نتيجه مرور پژوهشهاي گوناگون نشان مي

عروقي  -جسمي به ويژه آمادگي قلبيكم تواني ذهني سودمند است. تمرينهاي ورزشي آمادگي 

بخشد. اين تمرينها ميتواند فعاليتهاي برنامه اي تمريني يا و آمادگي عضالني را بهبود مي



هاي مختلف ورزشي باشند. تعادل اين افراد نيز به روشهاي مختلفي به طور مستقيم و رشته

تربيت بدني مدرسه يا پذيرد از جمله كالسهاي غيرمستقيم از تمرينهاي ورزشي تاثير مي

 .تمرينهاي منظم مقاومتي با وزنه

جمله زواياي ستون فقرات  تمرينهاي اصالحي وضعيت بدني نيز به نظر مي رسد بر همه بخشها از

و ناهنجاريهاي اندام تحتاني اين افراد موثر باشد. از تاثير رفتاري ورزش براي اين افراد نيز ميتوان 

اجتماعي، رشد شناختي، يادگيري حركتي و كاهش پرخاشگري  بهبود رفتار سازشي، سازگاري

را نام برد، به طوركلي اگر برنامه هاي تربيت بدني اين افراد به خوبي طراحي شود و معلمي دلسوز 

آن را اجرا كند، بهبود قابل مالحظه اي در شرايط جسمي، ذهني و رواني اين افراد به وجود 

 خواهد آمد.
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