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تأثیر تمرین ترامپولین بر تعادل ایستا و پویای کودکان  8تا  31ساله با عقب ماندگی ذهنی خفیف
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مقدمه
عقب ماندگی ذهنی با کاهش قابل توجه در عملکرد هوشی و رفتار انطباقی مشخص شده است .توانایی یادگیری و انطباق با محیط
متغیر  ،محدود است که منجر به بروز مشکالتی در فعالیت های روزمره زندگی و عملکرد در جامعه است(کوبیالی و همکاران. ) 2111،
با استفاده از هوشبهر ( ، )IQسیستم های طبقه بندی چهار سطح  MRرا شناسایی کرده اند  :خفیف (  ، ) IQ = 50-70متوسط (
 ،) IQ = 35-49شدید (  ) IQ = 20-34و خیلی شدید ( )) IQ≤20الجوی و میلز . )2112 ،عقب ماندگی ذهنی بطور منفی
زندگی یک فرد معلول را با کا هش رشد حرکتی اش تحت تاثیر قرار می دهد ،که با هماهنگی ضعیف بصری و حرکتی ،دقت محدود
حرکات ،مهار و مشکالتی در یادگیری اشکال جدید فعالیتها آشکار می شود( جانکوویز و همکاران .)2112 ،برخی از مطالعات تعادل را
در افراد با عقب ماندگی ذهنی اندازه گیری کرده و کاهش توانایی را در مقایسه با مردمان عادی نشان داده اند( دالویا و
همکاران . )2112،با این حال ،این مطالعات تنها تعادل را در یک یا دو زیر سیستم و در جمعیت کوچکی از افراد مسن اندازه گیری
کرده اند .این موضوع می تواند با ارزش باشد که بررسی کند آیا توانایی کاهش یافته در سنین پایین تر وجود دارد یا نه( بلومکیست و
همکاران .)2112،هدف از این مطالعه  ،بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترامپولین بر تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتال به عقب ماندگی
ذهنی خفیف بود .فرضیه پژوهش این بود که تمرینات ترامپولین می تواند هر دو تعادل ایستا و پویا را در کودکان مبتال به عقب
ماندگی ذهنی خفیف بهبود بخشد.
روش شناسی
نمونه پژوهش شامل  22کودک سالم  8تا  12ساله (متوسط سن  11321 ± 1322سال ) باعقب ماندگی ذهنی خفیف بودند که به
صورت تصادفی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی استثنایی ترکیه که شامل  24دانش آموز بود انتخاب شدند .شرکت کنندگان به طور
تصادفی در دوگروه تجربی (  12نفر ) و گروه کنترل (  12نفر ) همسان از نظر جنس و سن قرار گرفتند .گروه تجربی به مدت 11
هفته  ،هفته ای سه بار به مدت  21دقیقه به تمرین ترامپولین پرداختند .در حالی که گروه کنترل برنامه منظم مدرسه را دنبال
نمودند .تعادل با استفاده از خرده مقیاس آزمون تعادل برونینکز  -ازرتسکی (  ) BOTMPمورد بررسی قرار گرفت  BOTMP.به
طور گسترده برای ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی استفاده می شود(کونولی و میشل .)1284،بر اساس مطالعات
متعدد در زمینه رشد حرکتی با استفاده از تحلیل عاملی ،روایی و پایایی  BOTMPدر حد مطلوب گزارش شده است .شرکت
کنندگان قبل از شروع و بعد از پایان دوره  11هفته ای برنامه مداخله ای ترامپولین مورد ارزیابی قرار گرفتند .تمام داده ها با استفاده از
بسته آماری  SPSS 16.0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آزمون ویلکوکسن برای مقایسه داده های قبل و بعد از برنامه تمرینی
ترامپولین در هر دو گروه به طور جداگانه انجام شد .آزمون  Uمن ویتنی برای بررسی تفاوت های احتمالی بین گروه تجربی و کنترل
مورد استفاده قرار گرفت  .تفاوت در سطح (  )pکمتر از  1311معنی دار در نظر گرفته شد.
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یافته ها
جدول  .1میانگین مقادیرپیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا و پویای گروه کنترل و گروه تمرین
متغیر

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

تمرین

2321±2324

12322±2322

سطح معناداری
13112

تعادل ایستا
کنترل

2381±2321

11311±1312

تمرین

11321±2318

12328±2348

13111

کنترل

11312±2322

11322±2324

13112

13188

تعادل پویا

بحث و نتیجه گیری
افراد عقب مانده ذهنی کم تحرک و غیر فعال هستند و این امر به عملکرد تعادل و حرکتی ضعیف منجر می شود .بنابراین ضرورت دارد
که بررسی شود که آیا می توان تعادل این افراد را با تمرینات ویژه بهبود بخشید .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی
داری بین مقادیر میانگین پیش آزمون تعادل ایستا و پویای گروه کنترل و گروه تجربی وجود نداشت .از سوی دیگر ،هنگام مقایسه
مقادیر میانگین پس آزمون تعادل ایستا و پویا گروه کنترل و گروه تجربی تفاوت معنی داری مشاهده شد  .تأثیر مثبت تمرینات بدنی
بر سطح تعادل در افراد مبتال به عقب ماندگی ذهنی خفیف توسط پژوهش دیگر نویسندگان نیز تأیید شده است .انتخاب فعالیت بدنی
مناسب شرایط مطلوبی برای افز ایش قدرت عضالنی ،مخصوصا مقاومت ایزوکنتیک ایجاد می کند و باعث بهبود چابکی و هماهنگی
درافراد با ناتوانی ذهنی می شود( جانکوویز و همکاران .).2112 ،با توجه به نتایج به دست آمده ورزش ترامپولین می تواند یک مداخله
موثر برای بهبود نتایج عملکردی باشد و به وضوح به عن وان جایگزین فعالیت بدنی برای بهبود عملکرد تعادل توصیه می شود .اغلب
کودکان عقب مانده ذهنی به برنامه های مداخله ای سرگرم کننده و جالب نیاز دارند که بتوانند از نظر جسمی فعال باقی بمانند و رشد
عمومی خود را توسعه داده و روش سالم زندگی را اتخاذ کنند .برنامه فعالیت جسمانی مانند مداخله ترامپولین مورد استفاده در این
مطالعه برای تمام سنین رشد جذاب بوده و برای دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی برای ادامه دادن به ورزش به عنوان وسیله ای
برای بهبود سالمت و کیفیت زندگی انگیزه عالی ارائه می دهد .با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که متخصصان و
کارشناسان از ورزش ترامپولین برای بهبود وضعیت تعادلی کودکان عقب مانده ذهنی بهره ببرند.
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