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تأثیر 6هفته تمرينات ثبات مركزی بر تعادل پويای كمتوانان ذهني و افراد سالم
رحمت

احمدی* ،حسن دانشمندی** ،اميرحسين براتي***

*کارشناسي ارشد آسيب شناسي و حرکات اصالحي
**استادیار دانشگاه گيالن
***استادیار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران
تاريخ دريافت مقاله:

19/30

تاريخ پذيرش مقاله:

19/93

چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کمتوانان ذهني و سوالم اسوت .نمونوه
آماری پژوهش شامل  32دانشآموز پسر عقبمانده ذهني است که در دو گروه (کنترل  21نفر با ميوانگين
سن  22/57±3/51سال ،قد  201±7/16سانتيمتر) و ( 27نفر تاربي با ميانگين سن  22/13±2/10سوال،
قد  217±7/57سانتيمتر) و یك گروه دانش آموز سالم ( 20نفر با ميانگين سون 22/03±./026سوال ،قود

33±1/77سانتيمتر) بودند که به صورت توادفي هدفدار انتخاب شدند .گروههای تاربي برنامه تمریني
که شامل تمرینهای مرتبط با ثبات مرکزی بود به مدت  6هفته ( 3بار در هفته) اناام دادند .در سه هفتوه
اول آزمودنيها تمرینات مذکور را  1نوبت با  0تکرار و در سه هفته دوم  1نوبت با  25تکرار اناام دادند
برای ارزیابي تعادل پویا از تسوت Yاسوتفاده گردیود (12درصود= .)rاز آزموون  tمسوتقل بورای مقایسوه
پيشآزمون و پسآزمون و برای مقایسوه تفواوتهوای بوينگوروة از آزموون تحليول واریوانس یوكطرفوه

( )ANOVAاستفاده شد ( .)p≤./.0نتایج نشان داد تعادل پویا در بين گروههای تاربي در جهت خلفوي
داخلي معنيدار بود و در بررسي بين سه گروه آزمودني در جهات خلفي خارجي و خلفي داخلي تفواوت

معنيداری مشاهده گردید ( .)p≤./.0با توجه به نتایج این تحقين مربيان و معلمان ميتواننود از تمرینوات
ثبات مرکزی برای افراد کمتوان ذهني و افراد سالم استفاده کنند.
واژگان کلیدي :کمتوان ذهني ،ثبات مرکزی ،تعادل پویا ،تست ستاره.

تأثير  0هفته تمرينات ثبات مرکزي روي تعادل پويا....

مقدمه
طبن آمار جهاني حدود  3درصد از جمعيت جهان را افراد کمتوان ذهني تشکيل مويدهنود .عوامول متعوددی
ميتواند سبب بروز این اختالل گردد .افراد کمتوان ذهني به کساني گفته ميشود که در آنهوا عملکورد کلوي
ذهن به طور مشخوي پایينتر از حد متوسط باشد ،در عين حال در رفتارهای انطباقي کوودك در دوره رشود

تأخير و نارسایي دیده مي شود .محققان دوره رشد را تا  21سالگي تعریف کردهاند ،بنابراین نارسایيهوایي را
که بعد از  21سالگي رخ ميدهد نميتوان عقبماندگي ذهني تلقي کرد .مهمترین معيار برای تعيين این افوراد
عامل هوش است که دارای جنبههایي از قبيل توانایي و استعداد کافي برای یادگيری و درك امور ،همواهنگي
و سازش با محيط و بهرهبرداری از تاارب گذشته است ( .)1در تقسويمبنودی ایون افوراد آنهوا را بوه گوروه

آموزشپذیر با بهره هوشي ( ،)05-70گروه تربيتپذیر ( )35-11و گروه وابسته (پایينتر از  )11هسوتند (.)3
ایلکر یلماز و همکاران ( )1551طي تحقيقي به بررسي تأثير تمرینات در آب و شناکردن بر آمادگي جسوماني
کودکان کمتوان ذهني پرداختند .برنامه تمریني شامل  25هفته تمرین ،هفتهای دو بار به مدت  15دقيقه در هر
جلسه بود .قبل از اناام پروتکل از آزمودنيها پيش و پوسآزموون بوا فاکتورهوای (اسوتقامت قلبوي عروقوي،
اسقامت عضالني،سرعت ،تعادل ایستا و چابکي) بهعمل آمد .نتایج تحقين نشان داد که هر دو گروه کنتورل و
تاربي پيشرفت معنيداری در همه متغيرها (استقامت قلبي عروقي ،استقامت عضالني ،سرعت ،تعادل ایستا و
چابکي) داشتند ( .)32آرزو یوکسلون وهمکاران ( )1556طي پژوهشي اثر تمرینات را بر مهارتهای حرکتوي
بنيادی در ميان کودکان کمتوان ذهني مورد بررسي قرار دادند .در این تحقين  22مهارت حرکت بنيادی (شامل
راه رفتن ،دویدن ،پریدن ،چمباتمه ،توپ بازی ،تعادل ،دوچرخه سواری ،باال و پایين رفتن از پلوه ،ترامپوولين،
پریدن از موانع ،که هرکدام از موارد مختلفي تشکيل شده بودند) مورد بررسوي قورار گرفتنود .نتوایج آمواری
اختالف معنيداری را در پيشرفت مهارتهای راه رفتن ،دویدن ،تعادل ،پریودن ،ترامپوولين ،موانوع ،چمباتموه
وغيره نشان داد ( .)3در اصطالح ساده ،تعادل بهعنوان توانایي نگهداری مرکز ثقل بدن تعریف مويشوود کوه
ثبات بدن را در محدوده سط تکيهگاه تعيين ميکند .مرکز ثقل محلي است که ما ميتوانيم گشتاور قوه جاذبه
را در صورت ورود جاذبه به آن نقطه بورای افوراد محاسوبه کنويم و در صوورت زیادشودن نوسوانات باعوث
برهمخوردن تعادل خواهد شد ( .)0به علت پيچيدگي تعادل ،کنترل تعادل شامل تعامول متقابول سيسوتمهوای
عوبي و اسکلتي-عضالني ،حسي-عمقي ،وستيبوالر 2و سيستم بينایي است .کنترل تعادل جنبههای متفواوتي
دارد و به دو صورت پيشبين 1و بازتابي 3یا عملکردی تقسيم ميشود .کنترل تعادل پيشبين برای رویدادهایي
بهکار ميرود که باعث از بين رفتن تعادل ميشوند ( .)23در مقابل آن کنترل تعادل بازتابي در پاسوخ بوه یوك
اختالل خارجي در تعادل مورد استفاده قرار ميگيرد .برای نگهداری تعادل پویا حين اناام فعاليتهای روزانه
1.Vestibular
2. Anticipatory
3. Functional
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به هر دو کنترل تعادل (پيشبين وبازتابي) نياز داریم .تعادل یا کنتورل پاسوچر 2بوه دو صوورت ایسوتا و پویوا
توصيف ميشود .کنترل تعادل پویا در بسياری از فعاليتهوای عملکوردی اهميوت دارد و نيازمنود همواهنگي
مناسب در سطوح سيستم حسي -عمقي ،دامنه حرکتي و قدرت است .به نیر ميرسد ستون فقرات با اعمالي
مانند حفاظت از طناب نخاعي و ریشههای ظریف عووبي ،برقوراری ثبوات کوافي ،حفوظ پاسوچر و راسوتای
مناسب متحمل بار و اجازه حرکت در صفحات مختلف ،چند عمل به ظاهر متناقض دارد .از نیور عملکوردی
ستون فقرات با دو نياز حرکت و ثبات روبهرو است .ثبات ستون فقرات بخووا ناحيه کمر ،لگون ،ران کوه
مرکز خوانده ميشود تحت تأثير تعامل سيستمهای مختلف است ،بهطوری که اگر یکي از این سيستمها دچار
نقص شود ،سيستمهای دیگر درصدد تالش برای جبران اختالل بهوجودآمده برميآیند و مانع بيثباتي سوتون
فقرات ميشوند .با توجه به اینکه موقعيت آناتوميکي مرکز ثقل در این ناحيه واقع شده است ثبوات مرکوزی

1

اهميت زیادی دارد ( .)1مطالعات نقش ثبات مرکزی را بر اجرا و عملکرد ورزشي و همينطوور پيشوگيری از
آسيب نشان دادهاند ( .)27کالرك و همکاران ( )1555عنوان کردند که ثبات مرکزی با حفظ راستای پاسچر و
وضعيت بدني مناسب در خالل فعاليتهای عملکردی از بروز الگوهای حرکتي غلوط جلووگيری مويکنود و
بدین طرین اجرای ورزشي را بهبود ميدهد ( .)1در تحقيقي که توسوط اریوك و جانسوون ( )1557صوورت
گرفت اثر تمرینات پيالتس بر تعادل پویایي افراد سالم بررسي شد .اساس این تمرینات تقویت عضوالت تنوه
بهخووا ناحيه کمری و لگني بود .نتایج نشاندهنده این موضوع بود که این تمرینات باعث افزایش تعوادل
پویا ميشود که بهوسيله آزمون دستيابي عملکردی ارزیابي شدهاست ( .)23در تحقيقي که توسط کاسيوليما و
همکاران ( )1553دربارة مقایسه اثر برنامه تمریني ثبوات مرکوزی تووپ سویسوي و زموين روی تعوادل زنوان
صورت گرفت نشان داده شد که گروه تاربي که با توپ سویسي تمرین اناام ميدادند افوزایش معنويداری
در تعادل نسبت به گروه کنترل دارند ( .)21تحقيقوي کوه اثور  1هفتوه تمرینوات ثبوات مرکوزی را بور تعوادل
دانشآموزان کمتوان ذهني به کوشش حواری امين فرزانه و همکارن ( )1522اناام شد ،نشان داد که تعوادل
این افراد در چهار جهت (داخلي ،داخلي خلفي ،خلفي ،خلفي خارجي) افزایش معنيداری داشت ( .)1ليتوون
( )1551ثبات مرکزی بدن را یکي از فاکتورهای مهم مرتبط با آسيب انودام تحتواني معرفوي کورد .همچنوين،
تمرینات ثبات مرکزی بخش عمده برنامههای بازتواني مبتالیان به کمردرد را بوه خوود اختوواا داده اسوت
( .)1طبن گفته کيبلر و همکاران تمرینات ثبات مرکزی و قدرتي از اجزای با اهميت در بوه حوداکثر رسواندن
تعادل و عملکرد ورزشکاران در حرکات اندام فوقاني و تحتاني است ( .)27کليبر و همکواران ( )1556نشوان
دادند که مرکز بدن بهعنوان پایهای برای حرکت بخشهای دیستال یا ثبات پروگزیمال برای حرکوت دیسوتال
عمل ميکند .تمرینات ثبات مرکزی یك توصيف کلي است که تمرینات عضالت شکم و ناحيه کمربند لگنوي
را توصيف ميکند ( .)27مطالعات نشان دادهاند که افراد کمتوان ذهنوي بوا یوك نقوص در تکواليف شوناختي،
1.Posture control
2.Core stability
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پردازش اطالعات ،زبان ،حافیه کوتاهمدت شفاهي و اناام عملکرد مواجه هستند .بعضي از ایون کودکوان در
مقایسه با افراد طبيعي مشکالتي در توانایي حرکتي دارند مانند :نوشتن ،کشيدن نقاشي ،گرفتن اشوياء ،تفوری
کردن ،بازیهایي که شامل دویدن ،پریدن ،ليلي کردن ،پرتاب کردن همراه با تعوادل ،جهوتگيوری فضوایي و
زماني ،حرکات جانبي ،فعاليتهای بدني وحتي فعاليتهای روزانه .رشد حرکتي این کودکان محدود اسوت و
آنها را از بسياری فعاليتهای زندگي محدود ميکند .یکي از متغيرهوایي کوه نيواز بوه تازیوه و تحليول دارد
تعادل است و نيازمند دریافت اطالعات از سيستم بينایي ،حسي پيکری و دروندادهای وستيبوالر است (.)21
همچنين نيازمند یكپارچهسازی این دادهها با توجه به شرایط فرد با محيط اسوت و بوه خواطر اینکوه کنتورل
پاسچر به طور عمومي پيششرط رشد مهارتهای حرکتي درنیر گرفته ميشوود و نقوص در تعوادل احتمواالً
منار به تأخير در رشد حرکتي ميشود ،اطالعات موجود در زمينه آثار معلوليت ذهني بر تعادل محدود است،
لذا در مطالعه حاضر محقن با استفاده از آزمونهای عملکردی به بررسي تأثير تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل
در افراد کمتوان ذهني پرداخته است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع نيمهتاربي بود .برای اناام پژوهش از طرح پيش و پوسآزموون اسوتفاده شود .تعوداد
آزمودنيهای تحقين  16نفر ( 21نفر گروه کنترل معلول و  27نفر گروه تاربي معلول و  20نفر گروه تاربوي
سالم) بود که کليه مشخوات آنها اعم از وزن و سن و قد آنها در جدول گزارش شوده اسوت ( .)2تموامي
آزمودنيها به صورت داوطلب و براساس رضایتنامه والدین و با همکواری مودیران و معلوم ورزش در ایون
تحقين شرکت کردند.
جدول .2ویژگي های جسماني آزمودنيها
گروه

كنترل معلول

معلول تجربي

سالم

متغیر

n=01

n=01

n=01

سن(سال)

22/57±3/51

22/13±2/10

22/03±./026

قد(سانتيمتر)

201±7/16

217±7/57

200±1/77

وزن(كیلوگرم)

11/57±1/51

31/22±1/10

33±3/21

بهره هوشي

05-75

05-75

−−−

روش اندازهگیری تعادل پويا

آزمون تعادلي  Yجهت ارزیابي تعادل پویا با روایي  12درصد بوهکوار گرفتوهشود .در ایون آزموون  3جهوت
(قدامي ،خلفي خارجي ،خلفي داخلي) با زاویه  230درجه نسبت به یکدیگر رسم ميشوند .بهلحاظ اینکه این
آزمون با طول پا رابطه معنيداری دارد به منیور اجرای این آزمون و نرمال کردن اطالعات طول واقعوي پوا از
خار خاصره قدامي فوقاني تا قوزك داخلي در حالت خوابيده طاقباز بر روی زمين اندازهگيری شد .)22( .هر
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آزمودني شش بار تمرین کرد تا روش اجرای آزمون را فرابگيرد .آزمودني در مرکز محل تست روی یوك پوا
ایستاده و با پای دیگر در جهتي که آزمونگر انتخاب ميکرد عمل دسوتيابي حوداکثری را بودون خطوا اناوام
ميداد و به حالت اوليه برميگشت .به منیور از بين بردن اثر یادگيری ،هر آزموودني هرکودام از جهوتهوا را
شش بار با فاصله  20ثانيه استراحت تمرین ميکرد .بعد از پنج دقيقه استراحت آزمودني آزموون را در جهتوي
که آزمونگر بهصورت توادفي انتخاب ميکرد شروع مينمود ،محل تماس پا تا مرکز محل تسوت برحسوب
سانتيمتر توسط آزمونگر اندازهگيری ميشد .آزمون برای هر آزمودني سوه بوار تکورار شود .بهتورین رکوورد
تقسيم بر طول پا ميشد ،سپس در عدد  255ضرب ميگردید تا فاصله دسوتيابي برحسوب درصود طوول پوا
بهدست آید .در صورت بروز خطا ،اگر پایي که در مرکز قرار داشت حرکوت مويکورد یوا تعوادل فورد دچوار
اختالل ميشد از آزمودني خواسته ميشد آزمون را تکرار کند ( .)16پس از آزمون نرمالبودن توزیع ميوانگين
دادهها از طرین آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،از آزمون  tمستقل برای مقایسه پيشآزمون و پوسآزموون و

برای مقایسه تفاوتهای بين گروة از آزمون تحليل واریوانس یوكطرفوه ( )ANOVAبورای گوروه مسوتقل
استفاده شد .سط معنيداری برای تمامي آزمودنيها ( )p≤./.0در نیر گرفته شد .تمامي عمليات در نرمافزار

 SPSSنسخه  26اناام گرفت و برای رسم نمودارها از نرمافزار  EXCELاستفاده شد.

شکل .2روش اندازهگيری تعادل پویا

برنامه تمريني
گروه کنترل هيچ برنامه تمریني در مدت زمان تحقين نداشتند .گروههای تاربي برنامه تمریني را اناام دادنود
که شامل تمرینهای مرتبط با ثبات مرکزی بورای  3بوار در هفتوه بوه مودت  6هفتوه بوود .در سوه هفتوه اول
آزمودنيها تمرینات مذکور را  1نوبت با  0تکورار و در سوه هفتوه دوم  1نوبوت بوا  25تکورار اناوام دادنود.
تمرینهای مذکور به طور معمول قابل اجرا بودند و توسط محقن به طور شوفاة قبول از تمورین توضوي داده
شدند .تمرینات اناام شده عبارتاند از درازنشست روی توپ سویسي ،اکستنشن پشت روی توپ سویسوي،
باالآوردن دست وپای مخالف در حالت خوابيده به پشت ،باالآوردن ران روی توپ سویسي ،چرخش روسوي
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روی توپ سویسي .این تمرینات در تحقيقات گذشته برای تعيين اثر تمرینات ثبات مرکزی بر تعوادل موورد
استفاده قرار گرفته است .این تمرینات نسبتاً خوب تنیيم شده بودنود توا عضوالت موورد نیور ماننود شوکم،
اکستنسور /فلکسورهای ران ،اکستنسورهای پشت را فعال کنند (.)21
نتايج
با توجه به جدول  1و نمودار 2هدف بررسي تأثير تمرینات مذکور بر گروهای تاربي است و بر اساس نتياه
حاصل از تحقين تعادل پویا در جهت خلفي داخلي معنيدار بوده ،اما در جهات قودامي و خلفويخوارجي در
گروههای کمتوان ذهني تاربي و سالم تاربي معنيدار نبود.
جدول .1ميانگين و انحراف معيار تعادل پویا و تفاوت پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه معلول تاربي و افراد سالم
جهت ها

قدامي

خلفي -خارجي

خلفي-داخلي

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

(میانگین±انحراف

(میانگین±انحراف

استاندارد)

استاندارد)

71/33±25/17

تاربي معلول

61/03±6/11

تاربي سالم

71/57±7/01

تاربي معلول

71/11±7/17

تاربي سالم
تاربي معلول

15/15±6/11

تاربي سالم

61/17±1/72

٭

t

11/17±0/32
77/11±1/57
12/15±1/11
15/11±1/05

11/23±23/51
71/56±1/16

٭

سطح معنيداری

5/71

5/13

5/11

5/36

1/06

*5/552

100
80

پیش آزمون

40

پس آزمون

درصد طو پا

60

20
0
تجربي سال،

تجربي ميلو

نمودار  .2تعادل پویا در جهت خلفي داخلي در دو گروه معلول تاربي و سالم

برای بررسي تفاوتها از آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAاستفاده شد و برای مشوخص کوردن
اختالفها از آزمون تعقيبي توکي استفاده گردید .نتایج بررسيها نشان داد که در هر سوه گوروه آزموودني در
جهت قدامي اختالف معنيداری وجود ندارد ،اما در جهات خلفي خارجي و خلفي داخلي تفاوت معنيداری
مشاهده شد .نتایج تازیه و تحليل یكطرفه را مي توان در جدول  3مشاهده کرد.
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جدول .3تفاوت مقدار تعادل در سه گروه آزمودني در سه جهت قدامي ،خلفي خارجي ،خلفي داخلي
متغیر وابسته

قدامي

خلفي خارجي

خلفي داخلي

گروه

تغییرات

کنترل معلول

6/0

تاربي معلول

1/12

سالم

1/23

کنترل معلول

21/71

تاربي معلول

1/01

سالم

21/33

کنترل معلول

3/71

تاربي معلول

21/01

سالم

1/17

F

5/312

26/16

21/11

سطح معنيداری

5/723

* 5/552

* 5/552

بحث و نتیجه گیری
در این تحقين تعادل گروه تاربي سالم و تاربي معلول مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که تمرینات
ثبات مرکزی باعث بهبود تعادل در جهات خلفي داخلي ميشود اما در جهات خلفي خارجي و قدامي تأثيری
ندارد .نتایج تحقين حاضر با نتایج تحقيقات سليهان و همکواران ( ،)1522کينتواك سواتو ( ،)1551لوودميال و
همکاران ( ،)1553اریك و جانسون ( ،)1557اسواني هيس ( )1557و کورتني و همکاران ( )1550همخوواني
داشتهاست و با تحقين فرزانه حواری و همکاران ( )1522مغایرت دارد .افراد کمتوان ذهني در طول زنودگي
خود کمتحرك و حتي غيرفعال هستند .این امر منار به کاهش سط عوامل آموادگي جسوماني و عملکوردی
آنها ميشود .مطالعات پيشين نشان دادهاند افراد کمتوان ذهني در نگهداری تعادل که از قسمتهای ضروری
فعاليتهای عملکردی است دچار مشکل هستند و این اختالل باعث ضوعف در عملکورد حرکتوي مويشوود
( .)21تحقيقات نشان دادهاند تأخير در رشد حرکتي ،با هر مقداری ،تأثير منفي بر مهارتهای حرکتي و بودني
دارد .تأخير رشد حرکتي در ميان افراد کمتوان ذهني شایع است .به واسطه این امر ممکن است آنها توانوایي
کمتری در تکاليف حرکتي ،که نياز به قدرت ،انعطافپذیری ،چابکي ،هماهنگي و تعوادل دارد ،داشوته باشوند
( .)26تکاليف حرکتي که ارتباط باالیي با هوش دارند شامل آزمونهای تعادل و آزمونهای هماهنگي بينایي-
حرکتي ظریف 2هستند ( .)21عالوه بر این ،سونگ اوه ،مووسن ،فرنچ و استن وال طي تحقيقي اظهار کردنود

1. fine visual-motor coordination
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که افراد کمتوان ذهني زمان حرکتي و شتاب حرکتي پایينتری نسبت به همسنساالن خود دارنود و همچنوين
توانایي کمتری در توليد پيامهای عوبي بزرك دارند ( .)21مطالعات نشان دادهاند تمرینوات بودني مويتوانود
باعث بهبود فاکتورهای آمادگي جسماني و عوبي -حرکتي شوند ( .)32سليهان و همکواران ( )1522در طوي
تحقيقي به بررسي تأثير تمرینات تعادلي و تمرینات پاسچر بر سط عملکرد افراد کومتووان ذهنوي پرداختنود
آزمودنيهای تحقين شامل  11نفر با بهره هوشي ( )05-75بودند .آنها در تحقين خود به این نتياه رسويدند
که تمرینات مذکور بر تعادل تأثير مثبت دارد که با نتایج تحقين حاضر هومخوواني دارد ( .)21ایلکور یلمواز و
همکاران ( )1551به مطالعه تأثير تمرین در آب و شناکردن بر عوامل آمادگي جسماني کودکان کمتوان ذهنوي
پرداختند ،نتایج نشان داد این افراد در همه عوامل آمادگي جسماني پيشرفت معنويداری داشوتند .بنوابراین بوه
نیر ميرسد تمرین در آب و شناکردن روش مناسبي برای بهبود تعادل کودکان کمتوان ذهني باشد که با نتایج
تحقين حاضر همخواني دارد ( .)32در عور حاضر ،عالقه به تمرینات ثبات مرکزی و استفاده از تووپهوای
سویسبال به شکل قابل توجوة افوزایش یافتوه اسوت .از سوال  2115برناموههوای آموزشوي فوایود تمرینوات
سویسبال در دو حوزه درماني و ورزشي مورد توجه قرار گرفتهاست .طرفداران تمرینات سویسبال استدالل

ميکنند که تمرینات مذکور باعث افزایش مسير عوبي– عضالني ميشود که این امر منار به افزایش قدرت،

حسي – عمقي و تعادل خواهد شد ( .)17اریك و جانسون ( )1557در تحقيقي اثر تمرینات پويالتس را کوه

اساس این تمرینات بر تقویت عضالت تنه بهخووا ناحيه کمری -لگني است بر تعادل پویای افوراد سوالم
بررسي کردند ،نتایج نشان داد که تفاوت معنيداری بين نتایج قبل و بعد از آزمون وجود دارد و این تمرینوات
باعث بهبود تعادل ميشود .همچنين آنها پيشنهاد کردند که تمرینات ثبات مرکزی ميتواند باعث افزایش آگاة
حسي -عمقي بدن شود که این امر منار به افوزایش و بهبوود تعوادل مويشوود ( .)23حوواری و همکواران
( )1522تأثير  1هفته تمرین ثبات مرکزی را بر تعادل افراد ناشنوا مورد مطالعه قرار دادند .نتوایج ایون تحقيون
نشان داد که اختالف معنيداری در چهار جهت (داخلي ،داخلي خلفي ،خلفي ،خارجي خلفوي) بورای گوروه
تاربي وجود دارد که با نتایج تحقين حاضر در جهات خلفي خوارجي مغوایرت دارد ،اموا در جهوات خلفوي
داخلي با آن همسو است ( .)1علت مغایرت را ميتوان نوع معلوليت آزمودنيها و پروتکل تمرینوي نوام بورد.
بسيار روشن است که کودکان کمتوان ذهني نياز دارند از نیر آمادگي جسمي ،توانایي حرکتي و مکانيك بدن
پيشرفت کنند .وضعيت بدني اغلب این افراد معموالً ضعيف است و شادابي جسمي چنداني ندارند .نحوه گام
برداشتن آنان نامتعادل و نااستوار است و حکایت از آن دارد کوه همواهنگي کلوي حرکوات بودني اکثور آنهوا
ضعيف است .در مطالعات مقایسهای ،هميشه دانشآموزان کمتوان ذهني در زمينههای قدرت ،تحمل ،چاالکي،
تعادل ،سرعت دویدن ،انعطافپذیری و زمان واکنش نسبت بوه کودکوان سوالم امتيازهوای پوایينتری کسوب
ميکنند ( .)11به طور کلي ميتوان گفت که دانشآموزان کمتوان ذهني آموزشپذیر در اناام امور حرکتي بين
 1تا  3سال از کودکان سالم عقبتر هستند .اما امکان دارد برخي از این تفاوتهوا از عودم موفقيوت در فهوم
مهارت حرکتي ناشي شده باشد تا ناتواني اناام مهارت .اگرچه آنان عموماً قادر نيستند مانند بازیکنان عوادی،
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مهارتي را در سط عالي فراگيرند ،این قدرت را دارند که مهارتها را در سطحي فراگيرند که در فعاليتهای
عضالني گوناگون شرکت کنند و بدین طرین آمادگي بدني خود را افزایش دهنود و قودرت حرکوات بودن را
بهبود بخشند ( .)15یکي از موارد مهم و قابل توجه در این کودکان مشکالت تعوادل اسوت کوه تخموين زده
ميشود حدود  65- 10درصد این کودکان اختالالتي درهماهنگي چشم و سر ،ضعف در تعادل ایستا و پویوا،
ضعف در جهتیابي ،توان عضالني پایين و تأخير در بهدست آوردن واکنشهای تعادلي دارند کوه مويتوانود
دال بر اختالل تعادلي باشد ( .)11در این بين محققان تمرینوات گونواگوني جهوت بهبوود آموادگي جسوماني
کودکان کمتوان ذهني اناام دادهاند .از آن جمله ميتوان تمرینات ثبات مرکزی را نام برد .طبن اظهارات کيبلر
و همکاران عضالت بزرك مرکز بدن ،ساختار با ثبات و یك نيروی اینرسي در مقابول نيروهوای مختولکننوده
حرکتي ایااد ميکنند که این امر منار به پایهای با ثبات بورای حرکوات مويشوود .طبون اظهوارات کيهيول و
همکاران بدن انسان برای توليد نيروی گشتاوری چرخشي در اطراف بدن و ایااد حرکوت در انودام تحتواني
ابتدا عضالت ثباتدهنده را به فعاليت وا ميدارد ( .)27مارشال و مورفي ( )1551طي تحقيقوي اظهوار کردنود
تمریناتي که روی توپهای سویسبال اناام ميگيرد منار به فراخواني بيشتر عضالت نواحي لگني – کمری

در طول فعاليتها ميشود .لودميال و همکاران ( )1553طي تحقيقي تأثير تمرینات ثبوات مرکوزی روی تووپ
سوييسي و روی زمين در سازگاری عضالت پشت ،شکم و تعادل در زنان را مورد بررسي قرار دادند و بورای
ارزیابي آزمودنيها از ثبت الکتروميوگرافي استفاده کردند و نشان دادند گروة که روی توپ سویسبال تمرین
ميکردند ،پيشرفت معنيداری در تعادل و فعاليت الکترومایوگرافي داشتند ( .)12رحماني و همکاران ()2311
طي تحقيقي به بررسي تعادل ایستا و پویا در دو گروه عقبماندة ذهني با و بدون سندرم داون پرداختند .نتایج
نشان داد که اختالف معنيداری بين تعادل ایستا و پویا در دو گروه عقبماندة ذهني با و بدون سوندرم داون
وجود دارد و تعادل در دو گروه آزمودني در سط پایيني قرار دارد ( .)2الي کوارملي و همکواران ( )1553بوه
ارزیابي  0آزمون تعادلي بعد از تمرینات سوييس بال و راه رفتن روی تردميل در افراد کمتوان ذهني پرداختند.
نتایج تحقين نشان داد که  1آزمون از  0آزمون دارای پيشرفت معنيداری برای ارزیابي تعوادل هسوتند کوه بوا
نتایج تحقين حاضر همخواني دارد ( .)21سليهان و همکاران ( )1522طي تحقيقي به بررسوي توأثير تمرینوات
تعادلي و تمرینات پاسچر بر سط عملکرد افراد کمتوان ذهني پرداختند .نتایج اختالف معنيداری را در هموه
آزمونها باز انعطافپذیری در گروه تاربي نشان داد .با توجه به نتایج بهدست آموده مويتووان از تمرینوات
پاسچر و تعادلي جهت بهبود سط عملکرد در افراد کمتوان ذهني استفاده کرد ( .)21اسواني و هيس ()1553
مطالعهای تحت عنوان تأثير تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل شناگران زن دانشگاهي اناام دادند و به این نتياه
رسيدند که برنامه تمریني بر تعادل تأثيری ندارد .البته این امر با تحقين حاضر همخواني ندارد ( .)0شاید علت
این تفاوت نتایج ،برنامه تمریني متفاوت باشد .کيمتاك ساتو و همکاران ( )1551طي تحقيقي به ارزیوابي ایون
نکته پرداختند که آیا تمرینات ثبات مرکزی بر دویدن ،ثبات اندام تحتاني و عملکرد دوی  0555متر تأثير دارد
یا خير .نتایج نشان داد گروه تاربي پيشرفت چشمگيری در دوی  0555متر و کينتيوك راه رفوتن داشوتند اموا
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.)21(  احتماالً علت این امر را ميتوان نوع آزمودنيها ذکر کرد،پيشرفت معنيداری برای تعادل بهدست نيامد
) تأثير تمرین با وزنه را بر تعادل افراد با سوندرم داون را موورد بررسوي1525( ساميا عبدالرحمن و همکاران
) در1551(  فوتتيوا و همکواران.قرار دادند و اظهار کردند که تمرینات مذکور باعوث بهبوود تعوادل مويشوود
تحقيقات خود نشان دادند تمرینات گوناگون را ميتوان جهت بهبود تعادل در افراد کومتووان ذهنوي اسوتفاده
 آنها با استفاده از تمرینات ریتميك که اساس این حرکات در ناحيه ثبات مرکزی است به بررسي تعوادل.کرد
 با توجه بوه.)15( در افراد کمتوان ذهني پرداختند و نشان دادند تمرینات ریتميك باعث بهبود تعادل ميشود
تحقيقات اناامشده نشان داده شد که کودکان کمتوان ذهني نسبت به همسنوساالن خوود تعوادل پوایينتوری
دارند و برای بهبود تعادل این افراد از تمرینات گوناگوني استفاده شده است که نقش تمرینات ثبوات مرکوزی
 تمرینات این تحقين روشي مؤثر جهت بهبوود تعوادل در، با توجه به نتایج تحقين حاضر.کمرنگ ارزیابي شد
.این افراد است
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