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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

 تاثیر بازي هاي بومی محلی بر تعادل ایستا و پویاي دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

  . محمود شیخ4. عظیمه نجفی فرد 3. هادي مهرعلی تبار 2نجمه نژاد صاحب .1

 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  -3و2

 دانشیار دانشگاه تهران -4

  

حرکتی دوران رشد است که قبل از نوجوانی بروز می کند، و به طور مشخص   - مقدمه: کم توانی ذهنی یکی از ناهنجاري هاي ادراکی 

به کودکانی اطالق می شود که در سازوکارهاي شناختی و برخی رفتارهاي سازشی نقض دارند. افراد کم توان ذهنی به گوشه گیري 

ایش دارند و به ندرت در برنامه هاي گروهی و ورزشی شرکت می کنند که این عدم تحرك و انزوا طلبی آنها را به طور قابل مالحظه گر

).کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با کودکان عادي هم سال خود 1اي در خطر ابتال به بیماري هاي مزمن قرار می دهد(

). تعادل به وضعیت عمل و عکس العمل بین دو یا چند بخش بدن گفته 6عادل و قدرت عضالنی برخوردارند(از سطوح پائین تري از ت

می شود. تعادل ایستا که براي ایستادن در وضعیت طبیعی الزم است، به توانایی حفظ بدن در وضعیت هاي ثابت و تعادل پویا به 

). بازي به عنوان یکی از ابزارهاي مهم و کارآمد در زمینه 4گفته می شود( توانایی حفظ آن در وضعیت هاي غیرثابت یا در حال حرکت

توانبخشی اجتماعی معلولین جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است. در واقع اهمیت بازي براي معلولین با توجه به ویژگی آنان 

). شواهد زیادي اثرات مطلوب فعالیتهاي منظم ورزشی 5کند(دو چندان بوده و موجب رفع آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را فراهم می 

اندکی درباره تاثیر بازي بومی محلی بر روي کودکان کم توان ذهنی انجام شده  را بر افراد مختلف نشان داده است ولی تحقیقات بسیار

یاي دانش آموزان پسر کم توان ذهنی است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تاثیر بازي هاي بومی محلی بر بهبود تعادل ایستا و پو

  ساله بود.  9تا 12آموزش پذیر 

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري این پژوهش کلیه دانش   مواد و روش ها:

بودند. و در این پژوهش  92 – 93ساله شهرستان مهران در سال تحصیلی  9  - 12نفر) پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر 89آموزان(

نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردندو و بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی  30تعداد 

و  نفري تجربی و کنترل قرار گرفتند. براي سنجش تعادل ایستا از تست اصالح شده لک لک(داراي روایی 15تعادل به دو گروه همتراز 

) استفاده شد. 5/81و  79/0) و براي سنجش تعادل پویا از تست راه رفتن پاشنه به پنجه (داراي روایی و پایایی 79/0و  78/0پایایی 

جلسه مداخله بومی محلی اجرا شد. در مدت اجرا برنامه گروه کنترل فعالیت هاي  3هفته و هر هفته  4سپس گروه تجربی به مدت 

یدادند. و با پایان یافتن برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. براي بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون معمول خود را انجام م

می  >05/0Pمستقل استفاده گردید، سطح معنا داري در این تحقیق  Tکلمو گراف اسمیرنوف و جهت مقایسه میانگین ها  از آزمون 

  باشد.

  یافته ها:

داري )گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی>001/0p) و تعادل پویا(>026/0pداد که  تعادل ایستا (نتایج این تحقیق نشان 

)اختالف معنی داري بین >801/0p) و تعادل پویا(>0872/0pداشت. و این درحالی بود که در مرحله پیش آزمون در آزمون تعادل ایستا (

  ).1دو گروه مشاهده نشد (جدول 
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

  ).SD±meanبراي  آزمون  تعادل ایستا و پویا در دو گروه تجربی و کنترل( مستقلT . نتایج آزمون 1ره جدول شما

سطح معنی  پس آزمون سطح معنی داري

 داري

 شاخص گروه پیش آزمون

*026/0  
49/3±7/9    

0872/0  

    تجربی  97/2±2/6

  تعادل ایستا

 
  کنترل  49/2±00/6  83/2±3/6

*001/0  
59/1±90/7    

801/0  

 

    تجربی  56/1±70/4

 تعادل پویا 
  کنترل  95/1±60/4  75/1±80/4

: توانایی در مهارت هاي حرکتی و رشد بهنجار آن ها با نسبت هاي متفاوتی تحت تاثیر وراثت و محیط هستند. یکی از بحث و نتیجه گیري

یط هاي فعال براي کسب تجربیات ادراکی و حرکتی در عوامل محیطی مهم در رشد این توانایی ها، فراهم بودن فرصت هاي یادگیري و مح

دوران کودکی است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می توان با فراهم کردن شرایطی براي شرکت کودکانی که از ناتوانی ذهنی رنج می 

و  Ahmadi)، 1392برند، از شدت برخی اختالل هاي حرکتی آن ها کاست. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق طهماسبی(

). می توان دلیل اثر بخش بودن بازي ها  در این پژوهش را اینطور توجیه کرد که از آنجایی که مهم 3، 2) همخوانی دارد(2012همکاران(

ایستادن عملکرد حس عمقی می باشد لذا اجراي برنامه ي منتخب حرکتی از آنجایی باعث بهبود    ترین سهم دهنده به تعادل در حین

د حس عمقی، تعادل و قدرت در افراد کم توان ذهنی  می شود لذا می تواند از موثرترین راه کار ها براي بهبود تعادل باشد. بنابراین با عملکر

توجه به مثبت بودن بازي هاي بومی و محلی در بهبود تعادل پیشنهاد می شود چنین برنامه هایی در برنامه هاي ورزشی این گروه از 

  ه شود.کودکان گنجاند

  بازي بومی و محلی، تعادل ایستا، تعادل پویا، کم توان ذهنی واژه هاي کلیدي: 
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