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Abstract
Objective: The purpose of this study was to
investigate the impact of determined jumping rope
exercises on object control skills in students with
intellectual disability (ID). Method: Through a
quasi-experimental method, thirty students with ID
(age 8 to 11 years) were selected utilizing a
purposive sampling method. All participants were
tested using object control subscale in Test of Gross
Motor Development and based on different scores
of this test. They were randomly assigned into two
experimental (n=15) and control (n=15) groups.
Experimental group executed jumping rope
exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each
session lasting 45 to 50 minutes. In this period,
control group executed current school activities and
had no other sports regularly activity to be effective.
Finally, both groups were tested again and
afterwards, required data were collected. To
examine, whether the assumptions is significant the
analysis of covariance was used. Results: Data
analysis revealed that after performing determined
jumping rope exercises, object control skills, were
significantly increased (α=0.05). Conclusion:
According to the findings, it is suggested that
jumping rope exercises could be implemented for
improving object control skills in students with ID.
Keywords: Object control skills, intellectual
disability, jumping rope exercises
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چكيده
 تحقیق حاضر با هدف مطالعه تأثیر تمرینات طنابزني مدون بر:هدف
 در این: روش.مهارتهای دستکاری دانشآموزان كمتوان ذهني گرفت
 دانشآموز كم توان03  تعداد،پژوهش كه از نوع نیمه تجربي است
 سال) به صورت در دسترس هدفمند انتخاب11  تا8ذهني (سن
 از آزمودنيها پیشآزمون با استفاده از خردهآزمون كنترل شيء.شدند
 سپس آزمودنيها بر. گرفته شد2در آزمون رشد حركتي درشتـ
اساس نمرات كسب شده در این آزمون رتبهبندی شدند و به روش
) و كنترلn=11( گروهبندی تصادفي جفت شده در دو گروه تجربي
 هفته، هفته8  آزمودنيهای گروه تجربي به مدت.) قرار گرفتندn=11(
 دقیقه تمرینات طنابزني13  تا51  هر جلسه به مدت، جلسه0 ای
 در این مدت آزمودنيهای گروه كنترل فعالیتهای.مدون انجام دادند
عادی مدرسه را انجام دادند و فعالیت مؤثر و منظم ورزشي دیگری
 سپس مجدداً از هر دو گروه آزمون به عمل آمد و اطالعات.نداشتند
 جهت بررسي معنيدار بودن یا نبودن.مورد نیاز جمعآوری شد
 تجزیه و تحلیل: يافتهها.فرضیهها از تحلیل كواریانس استفاده شد
دادهها نشان داد كه تمرینات طنابزني مدون بر مهارتهای دستکاری
 پیشنهاد ميشود: نتيجهگيري.)P›3/31( تأثیر معناداری داشت
تمرینات طنابزني برای بهبود مهارتهای دستکاری دانشآموزان
.كمتوان ذهني در مدارس استثنایي اجرا شود

، دانشآموزان كمتوان ذهني،مهارتهای دستکاری:واژههاي كليدي
.تمرینات طنابزني
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 .)1080تحقیق فرانسیس ،كزوب ،دیوید ،پورتا،
ساموئل وهاج ( ،)2333و ویجک وهارتمن (،)2313
وستندوپ ( )2311رینتاال و لویس ( )2310از نمونه
تحقیقاتي است كه در مقایسة مهارتهای حركتي این
دانشآموزان كمتوان ذهني با دانشآموزان عادی
دریافتند كه دانشآموزان كمتوان ذهني نسبت به
دانشآموزان عادی همسن خودشان ،در مهارتهای
حركتي بنیادی 0به طور معنيدار نمرات كمتری
ميگیرند .یافتهها در این تحقیقات بر رشد و توسعه
مهارتهای حركتي بنیادی در این دانشآموزان تأكید
كردهاند .پیشرفت در حركات پایه به مهارتهای
زندگي ،مشاغل و مهارتهای ورزشي كمک ميكند،
دانشآموزان با كسب مهارت حركات بنیادی ،كفایت
الزم را به دست ميآورند و ميتوانند با نیازهای دیگر
فعالیتهای ورزشي و تفریحي سازگار شوند
(بهرام .)1087،عالوه بر این ،تأخیر در رشد این
مهارتها منجر به مشکالتي در ادراک بصری ،ضعف در
یادگیری و حتي اختالالت رفتاری خواهد شد
(سلطانیان )1031 ،و دانشآموزاني كه در انجام این
مهارتها با ضعف روبرویند ،ارتباط اجتماعي آنها به
راحتي دانشآموزان ماهرتر نیست و سطح اضطراب
آنها باالتر و عزت نفس آنها پایینتر است (زارعزاده،
 .)1088با توجه به آنچه گفته شد به نظر ميرسد
توجه به رشد مهارتهای حركتي بنیادی در
دانشآموزان دارای ناتوانایيهای ذهني امری ضروری
است و از اهمیت ویژهای برخوردار مي باشد.
مهارتهای حركتي بنیادی ،الگوهای حركتي
پایهای هستند كه تقریباً از همان زماني كه كودک
قادر به راه رفتن مستقل و حركت آزادانه در محیط
خودش ميشود ،شروع به رشد ميكنند .این
مهارتهای پایه شامل 1ـ مهارتهای جابجایي (مانند
راه رفتن ،دویدن ،پریدن ،ليلي كردن) 2 ،ـ دستکاری
یا كنترل شئ ( مانند پرتاب توپ ،دریافت كردن) و
0ـ تعادلي ميباشند كه از كودكي تا بلوغ وارد یک
فـراینـد مشخص و قابـل مشاهده مـيشود (گاالهـو و

مقدمه
نگرش جامعه به دانشآموزان كمتوان ذهني در
سطح جهان در حال دگرگوني است .افراد دارای
كمتواني ذهني ظرفیت یادگیری و رشد و نمو را دارند.
بخش عمدهای از این افراد ميتوانند سودمند و در
جامعه مشاركت كامل داشته باشند (بهراد.)1085 ،
انجمن روانپزشکي آمریکا ،دانشآموزان كمتوان ذهني
را در  1دسته كلي فهرست كرده است .در این فهرست
دانشآموزاني با هوشبهر  03-81با عنوان دانشآموزان
كم توان ذهني مرزی 1یا دیرآموز ،دانشآموزاني با
هوشبهر  13-03به عنوان عقبمانده ذهني خفیف 2یا،
افرادی با هوشبهر  23-05عقبماندگي ذهني شدید و
در نهایت دانشآموزاني كه ضریب هوشي آنها زیر 23
اندازهگیری ميشود ،با عنوان عقبماندگي ذهني
عمیق معرفي و طبقهبندی ميشوند .سازمان آموزش و
پرورش استثنایي كشور در سالنامه آماری -1088
 1080تعداد كل دانشآموزان استثنایي مشغول به
تحصیل در ایران را  03007نفر ذكر كرده است كه از
این رقم تعداد  03303نفر را دانشآموزان كمتوان
ذهني آموزشپذیر تشکیل داده است (خلیل
طهماسبي.)1032 ،
رشد حركتي دانشآموزان كمتوان ذهني ،مانند
رشد شناختيشان كند است (وویجک و هارتمن،
 )2313و محرومیتهای حركتي به دالیل مختلف و
نیز به بهانه كمتواني ،كودک را وارد دوره محرومیت
شدید ميكند ،كه به عدم تحرک مزمن منجر ميشود.
دوری از فعالیتهای حركتي عالوه بر اثرات سوء
جسماني ،از رشد قدرت و مهارت حركتي آنها
جلوگیری كرده و این گونه افراد را منزوی و گوشهگیر
ميكند .فقدان یا كاهش مهارت و در نتیجه كاهش
مستمر توانایيهای حركتي ،مهارتي و آموزشي
دانشآموزان كمتوان ذهني موجب فاصلة هرچه بیشتر
آنان از دانشآموزان همسن و سالشان ميشود و در
نتیجه در زمینههای شناختي ،آموزشي و سازگاری از
همساالن عادی خود عقبتر ميمانند (پهلوانیان،
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( )2330رابطه تعادل و مهارتهای حركتي بنیادی با
استفاده از آزمون رشد حركتي درشتـ 2بررسي شد و
مشخص شد كه تعادل بر اجرای مهارتهای حركتي
بنیادی دانشآموزان  1تا  3ساله مؤثر است (احمدپور
مباركه .)1088 .،نتایج تحقیق وستندپ ( )2311هم
نشان داد كه دانشآموزان كمتوان ذهني در
مهارتهای دستکاری مشکالت بیشتری نسبت به
مهارتهای جابجایي داشتند و در بین آنها آن دسته از
دانشآموزان كه در مهارتهای دستکاری نمره باالتر
كسب كردند ،در فعالیتهای ورزشي مشاركت بیشتری
داشتند.
با وجود تحقیقات انجام گرفته به نظر ميرسد،
برنامهای مدون با استفاده از بازیها و ابزارهای ساده،
ارزان و بيخطر برای ایجاد محیطي مناسب و پرنشاط
برای فعالیت دانشآموزان كمتوان ذهني در كمک به
رشد مهارتهای دستکاری ارائه نشده است.
مهارتهای كنترل شيء مهارتهایي هستند كه اعمال
نیرو به شيء و یا جذب نیرو از آن را در برميگیرد.
پس از این كه هماهنگيهای چشم  -دست و چشم -
پا به طور برجسته ای در كودک بهبود ميیابد ،كودک
مهارتهای كنترل شيء را از خود نشان ميدهد(پاین
و ایساكس.)2335 ،
طنابزني فعالیتي است كه فقط به یک طناب نیاز
دارد و هرزمان و هرجایي ميتواند انجام شود .بهعالوه
به شرایط آب و هوایي ،سنّي و مکاني محدود نميشود
و نه فقط افراد عادّی بلکه افرادی كه ازنظر جسمي و
ذهني دارای ناتوانيهایي باشند نیز ميتوانند به
تمرینات طنابزني بپردازند و توان جسمي خود را
افزایش دهند (چن و لین ،)2312 ،از طرفي گفته شده
است كه طنابزني ،هماهنگي چشم ـ دست و
هماهنگي چشمـ پا را بهبود ميبخشد (روحي
دهکردی .)1083 ،از این رو در پژوهش حاضر مداخله
طنابزني برای تعیین تأثیر آن بر جبران عقبماندگي
و رشد مهارتهای دستکاری دانشآموزان كمتوان
ذهني انتخاب شده است .با توجه به اینکه سنین

آزمون.)2337 ،
به دلیل ارتباط مثبت كه بین مهارتهای حركتي
بنیادی و شركت در فعالیتهای ورزشي وجود دارد
نشان داده شده كه دانشآموزان كم توان ذهني كه
نمرات كمتری در مهارتهای حركتي بنیادی
ميگیرند ،در فعالیتهای ورزشي ،كمتر شركت
ميكنند (وستندوپ .)2311 ،در بین عوامل مؤثر بر
رشد مهارتهای بنیادی ،ارائة برنامه آموزشي مناسب
را ميتوان جزء مهمترین عوامل در نظر گرفت (گاالهو
و آزمون .)1080 ،فرا تحلیل كرک و رودیس ()2311
كه روی دانشآموزان دارای تأخیر رشدی و نیز فرا
تحلیل لگان ( )2311كه روی دانشآموزان سالم انجام
شد هم براستفاده از برنامههای مداخلهای ،برای رشد
مهارتهای بنیادی تأكید شده است .وانگ ،وانگ،
هانگ و سو چوون ( )2333تأثیر چند روش درماني را
بر  123كودک كمتوان ذهني خفیف با هم مقایسه
كردند .آنها دریافتند ،گروهي كه فعالیتهای ادراكي-
حركتي انجام دادند در حركات درشت پیشرفت كردند.
مالنوروزی ( )1033تأثیر برنامه حركتي منتخب را بر
رشد مهارتهای دستکاری پسران  5تا  7ساله مثبت
ارزیابي كردند .فدایي اردستاني ( )1088بر نقش برنامة
حركتي منتخب بر رشد مهارتهای جابجایي و
مهارتهای دستکاری دختران كمتوان ذهني  0تا 11
سال و یوكسلن ،دوگان ،توران ،ستین و اونگان
( )2338نیز بر نقش تمرینات جسماني ویژه بر رشد
مهارتهای حركتي پایه در دانشآموزان كمتوان ذهني
تأكید كردهاند .فارسي ،عبدلي ،فعال و كاویاني
( )1033نقش تجارب و آموزشهای حركتي را بر
عملکرد كیفي بهتر مهارتهای حركتي درشت مؤثر
دانستند .هادیان ،مرتضوی و باقری ( )1087و عباسي
و هادیان ( )1033تأثیر فعالیتهای هماهنگي چشم و
دست بر میزان مهارت دست (سرعت و دقت دست) را
بر دانشآموزان سندرم دان  0تا  13ساله و
دانشآموزان كمتوان ذهني  0تا  13ساله مثبت
ارزیابي كردند .در تحقیق اورلوکجي ای ،یانجي
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درصد گزارش شده است .روایي و پایایي  DMGT-2در
چندین جامعه از جمله شهر تهران و استان سمنان نیز
تأیید شده است (زارعزاده 1088 ،و سلطانیان،
 .)1031پایایي محتوایي این آزمون ،در خردهآزمون
دستکاری ،كمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب
3/73و 3/08و پایایي آزمون – آزمون مجدد (ثبات)
 3/81گزارش شده است .روایي و پایایي DMGT-2را
سیمونز ( )2330برای دانشآموزان كمتوان ذهني هم
تأیید نمود.
نمرهدهي به صورت  3و  1بوده و امتیازهای
بخشهای اجرای مهارت جمع ميشود و در مجموع
نمرة كل خردهآزمون بدست ميآید.

پیشدبستاني و دبستاني دوره حساس رشد مهارتهای
بنیادی است (گاالهو وازمون )1080 ،و نیز متخصصان
رفتار حركتي بر طراحي و اجرای برنامههای تمریني
مختلف و ارزیابي اثر بخشي آنها در این دوران تأكید
كردهاند (داوری ،)1088 ،تحقیق حاضر در پي پاسخ
به این سؤال انجام شد كه آیا با توجه به عقبماندگي
كه دانشآموزان كمتوان ذهني در رشد مهارتهای
دستکاری پیدا كردهاند ،تمرین طنابزني را مي توان
برای جبران آن مورد استفاده قرار داد.
روش تحقيق
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربي است .آزمودني-
های این پژوهش شامل  03دانشآموز  8تا  11سال
دختر كمتوانذهني شهرستان خمینيشهر بودند كه به
صورت در دسترس هدفمند انتخاب شدند .آزمودنيها
با كسب رضایتنامه كتبي از والدین در تحقیق شركت
كردند .تنها مشکل این دانشآموزان پایین بودن بهره
هوشي بود و دانشآموزاني برای انجام تحقیق انتخاب
شدند كه با هوشبهر 03ـ 13بودند .این عده بر اساس
رتبهبندی نمراتي كه درخرده آزمون دستکاری در
آزمون رشد حركتي درشتـ 2كسب كردند به صورت
تصادفي و با تعداد مساوی در دو گروه تجربي و كنترل
جایگزین شدند.

روش اجرا
برای انجام پژوهش درآغاز از  03دانشآموز كمتوان
ذهني پیشآزمون گرفته شد .این آزمون ،خرده آزمون
دستکاری در آزمون رشد حركتي درشت ـ 2بود.
سپس افراد بر اساس نمرههای كسب شده در این
آزمون ،رتبهبندی و به روش گروهبندی تصادفي جفت
شده در دو گروه تجربي با اعمال مداخله حركتي و
گروه كنترل بدون مداخله حركتي جایگزین شدند.
گروه تجربي به مدت  8هفته 0 ،جلسه در هفته و هر
جلسه  13ـ  51دقیقه در تمرینات شركت كردند .در
این مدت آزمودنيهای گروه كنترل فعالیتهای عادی
مدرسه را انجام دادند و فعالیت مؤثر و منظم ورزشي
دیگری نداشتند .پس از اتمام این دوره مجدداً از هر
دو گروه آزمون به عمل آمد .شرایط اجرای پسآزمون
درست مشابه شرایط پیشآزمون بود.
هر جلسه در گروه تجربي شامل  01دقیقه تمرین
بود كه در آغاز و پایان آن در مجموع در حدود 13
دقیقه حركات گرم كردن و سرد كردن گنجانده شده
بود .این تمرینات از ساده به مشکل آموزش داده شد،
طوری كه هفتة اول ریتم پرش آموزش داده شد و
هفتة دوم تا هشتم به ترتیب شامل موارد زیر بود:
هفتة دوم :یادگیری چرخاندن طناب و پرش ،هفته
سوم :پرش ساده ( فقط با یک بار جهش كردن از روی

ابزار
در این تحقیق از آزمون رشد مهارتهای حركتي
درشت ،5ویرایش دوم ( )TGMD-2استفاده شده است.
این آزمون استاندارد كه برای ارزیابي كیفي مهارتهای
حركتي بنیادی(مهارتهای كنترل شئ 1و لوكوموتور)7
دانشآموزان  0تا 11سال به كار گرفته ميشود (هي-
وود ،)1330 ،برای اندازهگیری مهارتهای دستکاری
(كنترل شئ) شامل  7مهارت ضربه زدن با دست به
توپ ثابت ،0دریافت كردن ،8دریبل درجا ،3پرتاب از
باالی شانه ،13ضربه با پا 11و غلتاندن توپ 12ميباشد.
این آزمون در سال  2333توسط اولریخ منتشر شد
(اولریخ .)2333 ،روایي این آزمون  3/37درصد است و
پایایي این آزمون در خردهآزمون دستکاری 3/08
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برای همگن بودن واریانس گروهها و تفاوت بین
پیشآزمون دو گروه از آزمون لوین و  tو جهت بررسي
اثر تمرینات بر مهارتهای دستکاری از تحلیل
كوواریانس استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری با
استفاده از تحلیل كواریانس در سطح معنيداری
 P›3/31با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه 11
انجام گرفت.

طناب پریده و ادامه دهند) ،هفتة چهارم :چرخش
طناب در طرفین – چرخش طناب در یک طرف و
پرش ،هفتة پنجم :در جا دویدن با طناب ،هفتة ششم:
لي زدن با یک پا ،هفتة هفتم :پرش جفت به طرفین،
هفتة هشتم :پرش جفت جلو – عقب (روحي
دهکردی.)1083 ،
روشهاي آماري

جدول  .1آزمون لوين و تي براي پيش آزمون گروه كنترل و تجربي مهارتهاي كنترل شئ
آزمون t

آزمون لوین برای همساني واریانسها
متغیر

كنترل شيء

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

F

سطح
معناداری

تفاوت
میانگینها

t

درجة آزادی

سطح
معناداری

كنترل

23/10

1/27

3/131

3/553

3/3777

3/300

28

3/301

تجربي

23/2

5/11

كه بین پیشآزمون دستکاری گروه كنترل و تجربي
تفاوت آماری معناداری وجود نداشت و دو گروه از نظر
نمرات پیشآزمون دستکاری همگن بوده است
(.)t=3/300 ،3/31>P=3/301

نتایج آزمون لوین در جدول  ،1نشان مي دهد كه
واریانس دوگروه در پیش آزمون مهارت دستکاری
همسان است ( )F=3/131 ،3/31>P=3/553و
همچنین نتایج آزمون tدر جدول مذكور نشان ميدهد

جدول  .2نتايج تحليل كواريانس در مهارت دستكاري
متغیر

درجة آزادی

مجذور میانگینها

F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیش آزمون كنترل شئي

1

710/78

311/0

3/331

3/30

گروه

1

07/80

111/7

3/331

3/8

طبق دادههای جدول  2نشان داده شد كه بین
نمرههای دو گروه تفاوت آماری معنيداری وجود دارد
(.)F=111/7 ،3/31< P=3/331
بنابراین فرض  H0رد ميشود و فرضیه مقابل مبني
بر مؤثر بودن تمرینات مدون طنابزني بر مهارتهای
دستکاری تایید مي شود.
همانطور كه بوسیله ضریب اتا نشان داده شد رابطة
معنادار قوی بین نمرههای پیش آزمون و پس آزمون
وجود دارد (.)Eta=3/30
اندازة اثر بدست آمده برابر  8/3مي باشد كه
مشخص ميكند  83درصد از تغییر ات متغیر وابسته
مربوط به متغیر مستقل مي باشد.

بحث و نتيجهگيري
خرده آزمون دستکاری شامل  7مهارت ضربه زدن
با دست ،دریبل درجا ،دریافت كردن ،ضربه زدن با پا،
پرتاب از باالی شانه ،غلتاندن ميباشد .به طور كلي
رشد حركتي تحت تأثیر وراثت و محیط ميباشد .یکي
از عوامل محیطي در رشد مهارتهای حركتي ،فراهم
بودن فرصتهای یادگیری و محیطهای فعال برای
كسب تجارب حركتي در دورههای حساس رشدی،
بویژه دوران كودكي است .با توجه به این موضوع،
پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام
گرفت كه آیا ميتوان با فراهم كردن شرایطي خاص
مانند انجام تمرینات طنابزني ،عقبماندگيهای گروه
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دامرودی ،غفوری ،نصیری دهبنه .)1083 ،عملکرد
بهتر در طنابزني موجب افزایش توانایي در هماهنگي
حركتي ميشود (چن و همکاران .)2312 ،بنابر آنچه
ذكر شد ،به نظر ميرسد دلیل احتمالي پیشرفت در
مهارتهای دستکاری ،افزایش هماهنگي حركتي و
هماهنگي در بخشهای مختلف بدن پس از دوره
تمریني طنابزني باشد.
اما این نتیجه با یافتههای پالتزر ( )1307كه عدم
تأثیر  13هفته تمرینات ادراكي-حركتي را بر
مهارتهای حركتي درشت دانشآموزان  5تا  1سال
مشاهده كرده بود و با بررسي وانگ ( )2335كه
گزارش كرده بود  7هفته حركات خالق بر مهارتهای
دستکاری آنها تأثیر معنادار ندارد ،در تناقض است.
دلیل این امر را ميتوان ،سن و نوع متفاوت آزمودنيها
و تمرینات متفاوت دانست.
یکي دیگر از دالیل تأثیر معنيدار تمرین طنابزني
بر مهارت دستکاری ،ميتواند افزایش تعادل ایستا و
پویا باشد .چون همانطور كه ميدانیم تعادل در
اجرای مهارتهای بنیادی نقش موثری دارد .یافتههای
تحقیق كوثری ( ،)1033صبوغیان ( )1033فوتیادو
( ،)2333جانكوویکز ( )2311نشان داد كه تمرین و
فعالیت جسماني باعث افزایش تعادل ميشود.
همچنین در تحقیقات یه ( ،)2330تسای ( )2333و
چن ( 2313و  )2311نیز مشخص شد تمرینات
طنابزني هم باعث افزایش تعادل ميشود (چن ولین،
 2311و .)2312پس ميتوان افزایش تعادل پس از
دوره تمریني را در این تحقیق نیز از دالیل دیگر
برتری گروه تجربي نسبت به گروه كنترل دانست.
دلیل نتیجه بدست آمده با توجه به نظریه
سیستمهای پویا ممکن است به علت تأثیری باشد كه
محیط بر رشد این مهارتها داشته است .محیط شامل
عوامل تجربه ،یادگیری و فرصتهایي است كه برای
فرد در تمام دوران زندگي مهیا ميشود ( هيوود،
 .)1330یکي از دالیل مهم رشد بیشتر گروه تجربي
دارای تمرینات طنابزني ،نسبت به گروه كنترل با

خاصي از دانشآموزان عقبمانده ذهني را كه به هر
دلیل ،از رشد كافي در مهارتهای حركتي دستکاری،
برخوردار نیستند ،جبران كرد و موجب ارتقای عملکرد
آنها در این مهارتها شد؟
نتایج تحقیق در كل نشان داد كه مهارتهای
حركتي دستکاری در دانشآموزان عقبماندة ذهني
ميتواند تحت تأثیر انجام تمرینات طنابزني بهبود
یابد ،كه این نتیجه با نتایج تحقیق مالنوروزی
( ،)1033فدایي اردستاني ( )1088و یاكسلن و
همکاران ( )2338همخواني دارد .دلیل نتیجه بدست
آمده با توجه به پیشرفتي كه دانشآموزان گروه تجربي
در پایان دوره تمرین نسبت به جلسه اول نشان دادند
ممکن است به علت تأثیری باشد كه این تمرینات بر
رشد این مهارتها داشته است .در پي انجام پیش-
آزمون در مشاهده و ارزیابي مهارتهای دستکاری،
مشاهده شد كه این دانشآموزان (آزمودنيها) در
مهارتها یي كه هماهنگي دو طرف بدن ،یا هماهنگ
كردن اندامهای باالیي وپاییني درآنها ضروری است،
مشکل دارند و نمره كمتری كسب ميكنند ،مثالً در
مهارت پرتاب از باالی شانه و نیز مهارت غلتاندن توپ،
پای مخالف با بازوی دستي كه به شيء نیرو وارد مي-
كند را با یک گام به جلو حركت نداده و در
مهارتهایي كه نیاز به چرخش بدن داشت از جمله
مهارت پرتاب از باالی شانه و ضربه به توپ ثابت در
مالک " چرخش شانهها و ران" نمره كمتری كسب
كردند .همچنین در دو مهارت دریبل درجا و دریافت
كردن كه به هماهنگي چشم ـ دست نیاز دارند ،در
مالک " كنترل وحفظ توپ" نسبت به بقیه مالکها
نمره كمتری گرفتند .طنابزني ميتواند هماهنگي را
در چندین گروه عضالني ،افزایش دهد ،به همین علت
است كه در برنامههای تمریني ورزشکاران به طور
وسیع مورد استفاده قرار ميگیرد (چن و همکاران،
 .)2312همچنین این فعالیت باعث افزایش هماهنگي
در چشم و دست و پا ميشود .هماهنگي عصب و
عضله را نیز بهبود ميبخشد (روحي دهکردی،
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3) Fundamental motor skills
4) Test of Gross Motor Development
5) Object Control
6) Locomotor
7) Striking a stationary Ball
8) Catch
9) Stationary Dribble
10) Overhand Throw
11) Kick
12) Underhand Roll

فعالیتهای معمول ،داشتن فرصت تمرین است.
فرصتهای تمریني به دلیل فقدان امکانات مناسب
محدود شدهاند .اغلب خریدن تجهیزات كافي و متنوع
به منظور استفاده اینگونه دانشآموزان ،برای والدین و
مراكز آموزشي و اجتماعي بسیار گران است .در
صورتي كه طنابزني به تجهیزات گران نیاز ندارد و با
ابزار ساده و ارزان قابل انجام ميباشد.
یکي از مسائل مطرح دربارة برنامههای آموزشي در
رشد مهارتها ی حركتي ،كیفیت آموزش ارائه شده به
دانشآموزان است .افزایش خودپنداره(هاتفیلد،)1381 ،
تنوع تمرینات و انگیزش را ميتوان از عوامل كیفي
تمرینات طنابزني دانست .با دیگران بودن ،آنها را
شانه به شانه خود حس كردن ،با آنها به رقابت
برخاستن و توانایيهای خود را محک زدن در تمرینات
گروه تجربي در برابر عدم تنوع كافي در فعالیتهای
معمول گروه كنترل و پرداختن به تعداد محدودی از
بازیهای ساده از عوامل دیگری است كه در رشد
مهارتهای حركتي دستکاری در گروه تجربي نسبت
به گروه كنترل ،ميتوان مد نظر قرار داد.
با توجه به مطالب بیان شده و نتایج حاصل از
تحقیق ،ميتوان گفت كه گروه تمرینات طنابزني
مدون به علت داشتن فرصت تمریني ،زمان خاص
برای فعالیت و نیز امکانات و تجهیزاتي بسیار ساده
برای فعال شدن نسبت به گروه فعالیتهای معمول
تأثیر بیشتری بر رشد مهارتهای دستکاری داشته
است .
با توجه به یافتههای تحقیق ميتوان توصیه كرد
كه با طراحي تمرینات طنابزني و اجرای آن در
ساعات درس تربیتبدني ویژة دانشآموزان استثنایي
(بهخصوص دانشآموزان كمتوان ذهني) از مشکالت
این دانشآموزان در اجرای مهارتهای حركتي بنیادی
بویژه مهارتهای دستکاری كاست.
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