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رفتار حرکتی

تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 01
سال کمتوان ذهنی
2

علی شفیعزاده ،0زهرا محمدی
 .1استادیار رفتار حركتي ،دانشگاه

شهركرد*1

 .2كارشناسي ارشد رفتار حركتي ،دانشگاه آزاد اصفهان ،واحد خوراسگان
تاريخ دريافت6931/67/76 :

تاريخ پذيرش6931/01/69 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر هشت هفته تمرين ثبات مرکزی بر تعادل ايستا و پويای کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذير هشت تا  60سال بود .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی کمتوانان ذهنی آموزشپذير هشت تا  60سال مدرسۀ
مهر شهرستان مبارکه تشکیل دادند .براساس پروندۀ آموزشی ،نمونۀ آماری شامل  71دانشآموز کمتوان ذهنی
آموزشپذير از اين مدرسه بود که برحسب معاينات پزشکی از نظر جسمانی سالم بودند ،محدوديتی در انجام حرکات
نداشتند ،بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نموده و دارای میانگین و انحراف استاندارد سن ( ،)3/0±67/21قد
( )676/1±6/1و وزن ( )79/1±71/3بودند .در ابتدای پژوهش بهمنظور ارزيابی اولیه از وضعیت تعادل آزمودنیها از آزمون
شارپندرومبرگ برای تعادل ايستا با چشمان باز و بسته و آزمون برخاستن و رفتن برای تعادل پويا استفاده شد .سپس،
آزمودنیها بهصورت تصادفی در دو گروه  67نفرۀ تجربی و کنترل جايگزين شدند .گروه تجربی (شامل پنج دختر و هفت
پسر) بهمدت هشت هفته تمرينات ثبات مرکزی را بهصورت سه جلسه در هفته و هر جلسه بهمدت  11دقیقه اجرا کردند.
تمرينات شامل :حرکات پلزدن ،نیمه درازونشست ،بالاآوردن دستها و پاها در حالت دور و درازونشست با چرخش بود.
در اين مدت گروه کنترل (شامل سه دختر و نه پسر) هیچگونه فعالیت تمرينی در ارتباط با ثبات مرکزی را انجام ندادند.
پس از هشت هفته هر دو گروه از طريق آزمونهای تعادل اجراشده در ابتدای دوره (پیشآزمون) مورد ارزيابی قرار گرفتند.
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شد و در بخش استنباطی ،آزمون تحلیل کوواريانس در سطح ( )0/01بهکار
رفت .نتايج نشان داد تعادل ايستا با چشمان باز ( )P=0.000و بسته ( )P=0.000و تعادل پويای ( )P=0.000گروه تجربی با
گروه کنترل پس از هشت هفته تمرينات ثبات مرکزی تفاوت معناداری داشت؛ بنابراين ،تمرينات ثبات مرکزی میتواند
تعادل ايستا و پويای کودکان کمتوان ذهنی هشت تا  60سال را بهبود بخشد و معلمان و مربیان میتوانند از اين تمرينات
درراستای ارتقای عملکردهای حرکتی و بهزيستی آنها استفاده نمايند.
واژگان کلیدی :تمرينات ثبات مرکزی ،تعادل ايستا ،تعادل پويا ،کودکان ،کمتوان ذهنی
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مقدمه
مطالعات نشان داده است كه افراد كمتوان ذهني نهتنها از نظر ذهني با همسالان خود متفاوت هستند،
بلکه بهلحاظ جسمي نیز در سطوح پایینتری قرار دارند ( .)9ناتواني ذهني ميتواند در یادگیری و
اجرای فعالیت بدني فرد تأثیرگذار باشد؛ بهویژه تأخیرهای شناختي ميتواند زمان عکسالعمل،
فراگیری الگوهای حركتي پایه ،آمادگي جسماني و رشد مهارتهای حركتي پیچیده را تحتتأثیر قرار
دهد ( .)11علاوهبراین ،كودكان كمتوان ذهني دارای مهارتهای حركتي پایهای ضعیفتری نسبت به
كودكان سالم ميباشند ( .)11تقریباً تمامي پژوهشهای انجامشده در حوزۀ كودكان كمتوان ذهني
نشان داده است كه این كودكان درزمینههای تبحر حركتي و رشدی از كودكان همسن خود عقبتر
هستند (11ـ .)12مطالعات بیانگر این هستند كه برنامههای تربیتبدني اثر مثبتي بر اجراهای حركتي
از قبیل تعادل ،بهبود وضعیت عمومي و قدرت افراد كمتوان ذهني دارند ( .)11تعادل و كنترل پاسچر
بهعنوان توانایي و مهارتي است كه طي آن دستگاه عصبي مركزی با استفاده از سیستمهای مختلف
بدن از جمله سیستمهای عصبي عضلاني و قسمتهای مختلف مغز یکپارچه ميشود؛ درواقع ،دستگاه
عصبي مركزی با پردازش دادههای سیستمهای بینایي ،دهلیزی و حس عمقي و نیز با درنظرگرفتن
الگوهای حركتي ازپیشآموخته منجر به فعالشدن الگوهای عضلاني در اندامها ميگردد .این الگوهای
عضلاني باعث بهوجود آمدن استراتژیهای حركتي ميگردد كه متعاقب آن فرد ميتواند تعادل خود
را حفظ نماید ( .)11لازمبهذكر است كه توانایي افراد در حفظ تعادل تقریباً برای موفقیتآمیزبودن
تمامي حركات روزمره ضروری ميباشد ( .)11دراینراستا ،نظریۀ سیستمها در سالهای اخیر اساس
كار پژوهشگران درزمینۀ بررسي تعادل بوده است .طبق این نظریه ،توانایي كنترل قامت در فضا ناشي
از اثر متقابل و پیچیدۀ سیستم عصبي و سیستم عضلاني اسکلتي ميباشد .سیستم كنترل قامت جهت
حفظ تعادل و در پي آن ایجاد حركت ،مستلزم تلفیق و یکپارچهسازی دادههای حسي برای تشخیص
موقعیت بدن در فضا و نیز توانایي عضلاني ـ اسکلتي برای اعمال نیروی مناسب است ( .)11مطالعات
نشان دادهاند كه فعالیت مناسب عضلات شکمي و دیگر عضلات تنه كه اغلب در ارتباط با ثبات مركزی
از آنها بحث ميشود ،برای كنترل كارآمد قامت ضروری هستند ( .)19تمرینات ثبات مركزی یک
توصیف كلي است كه تمرینات عضلات شکم و ناحیۀ كمربند لگني را توصیف ميكند ( .)21مركز بدن
ميتواند بهعنوان یک جعبۀ عضلاني معرفي شود كه از جلو به عضلات شکم ،از پشت به عضلات
پاراسپاینال و عضلات سریني ،در ناحیۀ فوقاني به دیافراگم و در پایین به عضلات كف لگن و لگني
راني ختم ميشود ( .)21این جعبه شامل  29عضله است كه ثبات ستون فقرات و لگن و زنجیرۀ
حركتي در طول حركات عملکردی را تأمین ميكند و بدون این عضلات ،ستون فقرات بيثبات بوده و
با یک نیروی فشاری معادل  91نیوتن دچار بيثباتي ميشود ( .)22شایانذكر است كه تمرینات ثبات
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مركزی مسیر عصب و عضله را بهبود بخشیده و منجر به افزایش قدرت ،استقامت و حس عمقي و
تعادل ميگردد ( .)22هدف از تمرینات ثبات مركزی ،تأثیر بر ثبات بین سگماني در ناحیۀ كمر است
( .)21دراینراستا ،نتایج پژوهش غلامي و همکاران نشان داد كه تفاوت معناداری بین تعادل ایستا با
چشم باز و بستۀ گروه تمریني ثبات مركزی و گروه كنترل وجود دارد .بین گروه تمرین ثبات مركزی
و زنجیرۀ حركتي بسته نیز تفاوت معناداری مشاهده گردید كه این تفاوت بیانگر اثر بیشتر برنامۀ
تمریني ثبات مركزی نسبت به تمرینات زنجیرۀ حركتي بسته بود ( .)21علاوهبراین ،یافتههای پژوهشي
احمدی و همکاران ( )2112حاكي از آن بود كه تمرینات ثبات مركزی باعث بهبود تعادل پویای افراد
كمتوان ذهني شده و این بهبود درجهتهای خلفي ـ خارجي و خلفي ـ داخلي ميباشد؛ اما بهبود
درجهت جلو معنادار نبود (.)21
تعادل و كنترل پاسـچر در بیشـتر فعالیتهای روزانه نقش دارد و یکي از شاخصهای مهم در ارتباط
با اســتقلال افراد محســو ميگردد .با توجه به اینكه حفظ تعادل نیازمند پردازش اطلاعات از منابع
مختلف بوده و افراد كمتوان ذهني دراینزمینـه دارای محـدودیـت هســـتند؛ بنابراین ،تعادل آنها
همانند افراد عادی پایدار و اســتوار نبوده و همواره درمعرض افتادن وآســیبهای جســمي ،رواني و
اجتماعي ناشـــي از آن قرار دارند؛ ازاینرو و با توجه به اهمیت تعادل برای كمتوانان ذهني ،پژوهش
حاضر در پي بررسي تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مركزی بر تعادل ایستا و پویای كودكان كمتوان
ذهني هشـــت تا  11ســـال ميباشـــد تا بتواند از طریق بهبود وضـــعیت تعادل آنها (كه در تمامي
فعالیتهای روزانۀ آنها مؤثر اسـت) ،گسترۀ فعالیتهای حركتي آنها را بهبود ببخشد و ازاینطریق،
زمینۀ بهزیستي بیشتر آنها را فراهم آورد.
روش پژوهش
آزمودنيهای این پژوهش نیمهتجربي  21نفر از دانشآموزان كمتوان ذهني آموزشپذیر (11پسر و
هشت دختر) مدرسۀ مهر شهرستان مباركه بودند كه برحسب پروندۀ آموزشي و معاینات پزشکي از
بین داوطلبان بهصورت تصادفي انتخا شدند .پیش از انجام پژوهش ،رضایت آزمودنيها و خانوادههای
آنها برای شركت در پژوهش كسب گردید و فرم اعلام آمادگي شركت در پژوهش توسط آنها تکمیل
گشت و درادامه ،اطلاعات شخصي آنها شامل :سن ،قد ،وزن ،ضریب هوشي و سالمبودن جسمي
جمعآوری شد .جهت انجام پژوهش ابتدا آزمونهای تعادل ایستا با چشم باز و بسته و تعادل پویا
بهعمل آمد (پیشآزمون) .سپس ،میانگین این سه آزمون تعادل محاسبه گردید و براساس آن
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دانشآموزان بهصورت تصادفي در دوگروه كنترل و تجربي كه تعداد هر گروه  12نفر بود ،جای گرفتند.
گروه تجربي شامل :پنج دختر و هفت پسر و گروه كنترل شامل :سه دختر و نه پسر بود .علاوهبراین،
آزمونهای مورداستفاده در پژوهش حاضر عبارت بود از :آزمون تعادل ایستا (رومبرگ یکطرفه) با
چشم باز و بسته و آزمون برخاستن و رفتن از روی صندلي .روش اجرای آزمون تعادل ایستا بدینصورت
بودكه آزمودني بر روی پای برتر ميایستاد و پای غیربرتر را از زمین بلند كرده و به زانوی پای تکیهگاه
نزدیک ميكرد و همزمان دستها روی كمر (ستیغ ایلیاک لگن) قرار ميگرفت .لازمبهذكر است كه
آزمون بر روی سطح سخت و یا زمین اجرا ميشد و مدتزماني كه فرد ميتوانست در این وضعیت
بایستد ،بهوسیلۀ كرنومتر ثبت گردیده و بهعنوان شاخصي برای كارایي فرد در آزمون تعادل ایستا با
چشم باز و در زمان اجرای آزمون با چشم بسته بهعنوان شاخص تعادل با چشم بسته در نظر گرفته
ميشد .هر فرد آزمون را سه بار با چشم باز و سه بار با چشم بسته انجام ميداد و میانگین این سه
آزمون بهعنوان ركورد فرد محاسبه ميگردید .خطاهایي كه منجر به متوقفشدن ثبت زمان آزمون
ميشد عبارت بود از :بلندكردن دستها از روی كمر ،بازكردن چشم در آزمون تعادل با چشم بسته و
هرگونه جابهجایي در پای تکیهگاه .ذكر این نکته ضرورت دارد كه تمام آزمونهای تعادل ایستا بدون
كفش انجام شد .پایایي این آزمون با چشم باز معادل ( )1/91- 1/91و با چشم بسته برابر با (-1/11
 )1/11گزارش شده است (21ـ .)21علاوهبراین ،بهمنظور اندازهگیری تعادل پویا از آزمون برخاستن و
رفتن از روی صندلي استفاده گردید .در این آزمون هر آزمودني بدون استفاده از دستهای خود از
روی یک صندلي بدون دسته كه به آن تکیه داده و در وضعیت ثابت قرار گرفته است ،برخاسته و پس
از طيكردن مسیر سه متری (كه در یک مسیر مستقیم است) ،بازگشته و دوباره روی صندلي
مينشیند .در این آزمون از فرد خواسته شد در سریعترین حالت ممکن (بدون دویدن) مسیر را طي
كند و در تمام این مدت ،زمان برای وی ثبت ميگشت .زمان در این آزمون با گفتن كلمۀ "رو" آغاز
شده و با دوباره برگشتن و نشستن روی صندلي پایان ميیافت .خطاهای این آزمون عبارت بود از:
كمکگرفتن فرد از فرد دیگر در حین راهرفتن و اینكه عليرغم محدودیتنداشتن زمان و اجازهداشتن
آزمودني برای استراحت ،وی درحین آزمون بنشیند .شایانذكر است كه ركورد این آزمون ،میانگین
سه مرتبه انجام آن بوده و پایایي آن ( )1/99گزارش شده است (21ـ .)21برنامۀ تمریني گروه تجربي
شامل هشت هفته اجرای تمرینات ثبات مركزی بهصورت هفتهای سه جلسه (فاصلۀ بین جلسات
تمریني یک روز بود) و هر جلسه  11دقیقه بود .با توجه به ناتواني ذهني آزمودنيها و بهمنظور اینكه
كمترین میزان تداخل شناختي و حداقل پردازش اطلاعاتي برای آزمودنيها در انجام حركات وجود
داشته باشد و آزمودنيها بتوانند بر اجرای حركات تمركز نمایند ،در چهار هفتۀ اول تأكید بر دو حركت
و در چهار هفتۀ دوم تمركز بر دو حركت دیگر بود .هر جلسۀ تمریني دربردارندۀ مراحل زیر بود:
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گرمكردن عمومي؛ زیرا ،تمرینات ثبات مركزی نیازمند انعطافپذیری بالایي است و هر آزمودني
ميبایست پنج دقیقه گرمكردن عمومي را كه شامل :دویدن نرم و آرام ،چند پرش سبک و كشش
همسترینگ بود ،انجام ميداد .تمرینات ثبات مركزی در گروه تجربي عبارت بود از :تمرین پلزدن
بهصورتيكه باسن و كمر از زمین بلند شود ،تمرین بالاآوردن دستها و پاها در حالت دمر ،تمرین
نیمه درازونشست كه فرد به حالت درازونشست بر روی تشک قرار گرفته ،چانه را به سینه نزدیک
كرده و تا زمان جداشدن قسمت تحتاني كتف از زمین بر روی زانو به حالت نیمه درازونشست خم
ميشد و تمرین درازونشست با چرخش كه مشابه با تمرین درازونشست بود؛ با این تفاوت كه در آن
فرد در حین انجام حركات ،آرنج خود را به سمت پای مخالف حركت ميداد .میزان شدت تمرین از
طریق افزایش تعداد تکرارها در هر ست كنترل ميشد؛ با این توضیح كه هر حركت نسبت به جلسۀ
قبل ،پنج تکرار افزایش داشت .همچنین ،مدتزمان انجام تمامي حركات پنج ثانیه بود و پس از آن
پنج ثانیه استراحت در نظر گرفته ميشد و بههمینترتیب ،هر ست كامل شده و بین هر ست پنج
دقیقه استراحت وجود داشت.
جدول -6برنامه تمرينی ثبات مرکزی گروه تجربی
هفته
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

نوع تمرين
بالاآوردن دستها و پاها درحالت دور
پلزدن بهصورتيكه باسن و كمر از زمین بلند شود.
بالاآوردن دستها و پاها درحالت دور
پلزدن بهطوریكه باسن و كمر از زمین بلند شود
بالاآوردن دستها و پاها درحالت دور
پلزدن بهطوریكه باسن و كمر از زمین بلند شود
بالاآوردن دستها و پاها درحالت دور
پلزدن بهطوریكه باسن و كمر از زمین بلند شود
درازونشست با چرخش
نیمه درازونشست
درازونشست با چرخش
نیمه درازونشست
نیمه درازونشست
درازونشست با چرخش
نیمه درازونشست
درازونشست با چرخش

تعداد اجرا
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 21تایي
دو ست21تایي
دو ست 21تایي
دو ست 21تایي
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 11تایي
دو ست 21تایي
دو ست21تایي
دو ست 21تایي
دو ست 21تایي
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آزمودنيهای گروه كنترل در طول این مدت هیچگونه فعالیت خاصي را در ارتباط با تمرینات ثبات
مركزی انجام ندادند .در این پژوهش دادهها از طریق آمار توصیفي و در بخش استنباطي با استفاده از
روش تحلیل كواریانس چندمتغیره (مانکوا) و نرمافزار اسپياساس 1نسخۀ  21در سطح معناداری
( )1/11مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

نتایج
نتایج آمار توصیفي ویژگيهای فردی آزمودنيهای دو گروه تجربي و كنترل در جدول شمارۀ
دو ارائه شده است.
جدول 7ـ يافتههای توصیفی سن ،قد و وزن آزمودنیهای دو گروه
گروه
تجربي

كنترل

متغیر
سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (كیلوگرم)
سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (كیلوگرم)

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

9/1
111/22
21/11
1/11
121
21/11

1/12
1/22
1/11
1/11
11
1/11

12
12
12
12
12
12

نتایج آمار توصــیفي آزمونهای تعادل ایســتا با چشــم باز و بســته و تعادل پویای دو گروه تجربي و
كنترل در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است.
جدول 9ـ نتايج آمار توصیفی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
میانگین و انحراف

میانگین و انحراف

استاندارد پیشآزمون

استاندارد پسآزمون
12/21 ± 1/11
1/19 ± 2/21

آزمون

گروهها

تعادل ایستا با چشم باز

تجربي
كنترل

1/11±2/12
1/12 ± 2/11

تجربي

2/29± 1/92

1/12± 2/11

كنترل

2/21 ± 1/11

2/12 ± 1/11

تجربي

1/11 ± 1/21

1/12 ± 1/11

كنترل

1/22 ± 1/21

1/11 ± 1/12

تعادل ایستا با چشم بسته
تعادل پویا

1. SPSS
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توزیع طبیعي دادهها در مرحلۀ پیشآزمون از طریق آزمون كلموگروف ـ اسمیرنوف در دو گروه تجربي
و كنترل (كه تأیید شده است) در جدول شمارۀ چهار قابلمشاهده ميباشد (.)P>0.05
جدول 1ـ نتايج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف گروه تجربی و کنترل
آزمون

تعداد

تجربی

کنترل

تعادل ایستا با چشم باز

12

1/991

1/911

تعادل ایستا با چشم بسته

12

1/121

1/119

تعادل پویا

12

1/111

1/921

پیششرطهای لازم از جمله برابری ماتریسهای كوواریانس (آزمون باكس ) P>0.05و همبستگي كافي
بین متغیرهای وابسته (آزمون بارتلت  )P<0.05قبل از انجام تحلیل استنباطي تأیید گردید.
نتایج آزمون تحلیل كواریانس دو گروه در جدول شمارۀ پنج نشان ميدهد كه اثر پیشآزمون معنادار
ميباشد؛ بنابراین ،همگنكردن گروه تجربي و كنترل در نتایج آزمون مؤثر است .همچنین ،نتایج حاكي
از آن است كه بین دو گروه در آزمونهای تعادل تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0.05شایانذكر
است كه پیش از بررسي تعادل در دو گروه ،همگني واریانسهای تعادل ایستا با چشم باز و بسته و
تعادل پویا بین دو گروه تأیید گردید (.)P>0.05
جدول1ـ نتايج آزمون تحلیل کوواريانس گروه تجربی و کنترل
اثر (عامل)

لامبدای ويلکز

معناداری

ضريب اتا

پیش آزمون
گروه

21/211
11/211

1/111
1/111

1/112
1/921

چنانچه نتایج جدول شـمارۀ شـش نشان ميدهد ،پس از حذف اثر پیشآزمون در هر سه نوع تعادل
ایسـتا با چشـم باز و بسـته و تعادل پویا بین دو گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداری وجود داشت
( )P<0.05كه در هر ســـه نوع تعادل میانگین گروه تجربي بهتر از گروه كنترل بود .همچنین ،با
مقایســۀ ضــریب اتا درمورد تعادل گروه تجربي مشــخص گردید كه تمرینات ثبات مركزی بهترتیب
 11/1درصـد از واریانس تعادل پویا 11/1 ،درصـد از واریانس تعادل ایسـتا با چشـمان بسته و 11/1
درصد از واریانس تعادل ایستا با چشمان باز را تعیین ميكند.
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جدول 1ـ نتايج تحلیل کواريانس تأثیر برنامۀ تمرينی منتخب بر میانگین نمرات پسآزمون تعادل گروه
آزمايش و کنترل
معناداری

ضريب اتا

تعادل ایستا با چشم باز

1/111

1/111

آزمون
تعادل ایستا با چشم بسته

1/111

1/111

تعادل پویا

1/111

1/111

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر یک دوره تمرین هشت هفتهای تمرینات ثبات مركزی بر تعادل
ایستا و پویای كودكان كمتوان ذهني آموزشپذیر هشت تا  11سال بود .نتایج نشان داد كه هشت
هفته تمرینات ثبات مركزی تأثیر معناداری بر تعادل ایستا با چشم باز و بسته و تعادل پویای این
كودكان دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات اگراول 1و همکاران ( ،)2112گراناچر 2و همکاران
( ،)2112احمدی و همکاران ( ،)2112آنوپ 2و همکاران ( ،)2111سکندیز 1و همکاران (،)2111
گورلا 1و همکاران ( )2111و غلامي و همکاران ( )1292همسو بوده (22،21،1ـ )،21و با نتایج پژوهش
فریمن 1و همکاران ( ،)2111كلاری 1و همکاران ( )2111و اسواني و هس )2112( 1مغایر ميباشد
(21ـ .)21علت ناهمسویي در نتایج را ميتوان تفاوت در روش ارزیابي تعادل ،سن ،برنامۀ تمریني و
آزمودنيها دانست.
مطالعات نشان داده است كه افراد كمتوان ذهني با نقص در تکالیف شناختي ،پردازش اطلاعات ،زبان،
حافظۀ كوتاهمدت شفاهي و انجام عملکرد روبهرو هستند .برخي از این كودكان درمقایسه با افراد
طبیعي دارای مشکلاتي در توانایيهای حركتي مانند نوشتن ،نقاشيكشیدن،گرفتن اشیا و بازیهایي
كه شامل :دویدن ،پریدن ،ليليكردن ،پرتا كردن همراه تعادل ،جهتگیری فضایي و زماني ،حركات
جانبي ،فعالیتهای بدني و حتي فعالیتهای روزانه هستند ،ميباشند .رشد حركتي این كودكان دارای
محدودیت است كه این امر آنها را در بسیاری از شرایط در فعالیتهای زندگي محدود ميكند .یکي

1. Aggarwal
2. Granacher
3. Anoop
4. Sekendiz
5. Gorla
6. Freeman
7. Clary
8. Swaney & Hess
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از متغیرهای مهمي كه در این افراد نیاز به تجزیهوتحلیل دارد ،تعادل است كه نیازمند دریافت اطلاعات
از سیستمهای بینایي ،دهلیزی و حسي ـ پیکری ميباشد .این اطلاعات باید براساس شرایط فرد و
موقعیتي كه او در آن قرار گرفته پردازش شده و یکپارچه شود تا تعادل حفظ گردد .ازآنجاكه كنترل
پاسچر بهطور عمومي یک پیششرط برای رشد مهارتهای حركتي در نظر گرفته ميشود ،نقص در
تعادل كمتوانان ذهني احتمالاً منجر به تأخیر در رشد حركتي آنها ميشود ( .)1با توجه به اینكه
برای حفظ تعادل با چشم باز هر سه سیستم بینایي ،دهلیزی و حسي ـ پیکری و برای حفظ تعادل با
چشم بسته ،سیستم دهلیزی و حسي ـ پیکری نقش دارند ،ميتوان نتیجه گرفت كه به احتمال زیاد
انجام تمرینات ثبات مركزی باعث پردازش بهتر و دقیقتر اطلاعات ورودی از سیستمهای مورد اشاره
شده است و با توجه به ادامۀ تمرینات بهمدت هشت هفته ،یکپارچگي مناسبتری بین اطلاعات ورودی
از منابع مختلف انجام شده كه برآیند آن حفظ و پایداری بیشتر تعادل ایستا و پویا در این كودكان
بوده است.
علاوهبراین ،نتایج نشان داد كه افراد كمتوان ذهني دارای زمان حركتي و شتا حركتي پایینتری
نسبت به همسالان خود هستند و توانایي كمتری در تولید پیام عصبي دارند ( .)29همچنین ،این افراد
دارای عکسالعمل ضعیفتری نسبت به همسالان سالم خود هستند كه این موضوع ممکن است در
رابطه با پردازش مؤلفههای مركزی و محیطي و نیز تغییرات ساختاری در این افراد باشد ( .)1در
ارتباط با مکانیزمهای اثرگذار بر بهبود تعادل در پي تمرین دو تئوری "رفلکس سلسلهمراتبي" و تئوری
"سیتمها" مطرح است .تئوری رفلکس سلسلهمراتبي ،كنترل پاسچر و تعادل را حاصل عملکرد
پاسخهای رفلکسي ميداند كه در اثر سیستمهای حسي تحریک شدهاند (از طریق تمرین) و بهصورت
سلسلهمراتبي در سیستم اعصا مركزی كنترل ميشوند .طبق این تئوری ،در طول رشد ،كنترل
پوسچرال و تعادل از رفلکسهای نخاعي اولیه 1به واكنشهای پوسچرال 2سطوح بالاتر و پاسخهای
كورتیکال بالغانه 2تغییر ميیابد .دراینراستا ،شرینگتون 1با مطالعاتي درمورد كنترل حركت این تئوری
را مطرح نمود .طبق نظریات او ،رفلکسها واحدهای ساختماني حركات هستند و فعالشدن آنها

1. Primitive Spinal Reflex
2. Postural Reactions
3. Mature Cortical Response
4. Sherington
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بهصورت جداگانه یا همزمان باعث ایجاد حركت ميشود .هر رفلکس دارای سه بخش متفاوت ميباشد
كه عبارت است از :عضو گیرندۀ تحریک ،راه عصبي هدایتكننده و عضو پاسخدهنده .هر پاسخ بهعنوان
یک تحریک موجب ایجاد پاسخهای بعدی شده و بدینصورت ،زنجیرهای از رفلکس موجب بروز حركات
پیچیدهتر ميشود ( .)11علاوهبراین ،تئوری سیستمها هر فعالیتي را حاصل تداخل عمل فرد ،محیط
و تکلیف ميداند و توانایي كنترل وضعیت بدن در فضا را نتیجۀ فعالیت همزمان سیستمهای عضلاني
اسکلتي و عصبي در نظر ميگیرد كه درمجموع ،از آن بهعنوان سیستم كنترل پاسچر نام برده ميشود.
كنترل پاسچر بهمنظور ثبات 1و جهتیابي ،2مستلزم ادراک( 2یکپارچگي اطلاعات حسي جهت ارزیابي
و تشخیص وضعیت و حركت بدن در فضا) و عمل( 1توانایي تولید نیرو برای كنترل سیستمهای
وضعیت بدن) است؛ ازاینرو ،كنترل پاسچرال مستلزم ارتباط و تعامل مجموعۀ سیستمهای عصبي و
اسکلتي عضلاني ميباشد .اجزای اسکلتي عضلاني شامل :دامنۀ حركتي مفصل ،انعطافپذیری ستون
فقرات ،ویژگيهای عضلاني و ارتباطات بیومکانیک بین قسمتهای مختلف بدن ميباشد .علاوهبراین،
اجزای عصبي مؤثر در پاسچر دربرگیرندۀ فرایندهای حسي 1شامل :سیستمهای بینایي ،وستیبولار و
سوماتوسنسوری (حس عمقي ،گیرندههای پوستي و مفاصل و عضلات) ،فرایندهای حركتي شامل:
پاسخهای سینرژیک عصبي ـ عضلاني و فرایندهای یکپارچگي سطوح بالاتر یا اثرات شناختي روی
كنترل پاسچر هستند .جنبههای شناختي سطوح بالاتر كنترل پاسچرال نیز اساس جنبههای تطبیقي
و تخمیني كنترل پوسچرال ميباشند .همچنین ،جنبههای تطابقي شامل اصلاح و تطبیق سیستمهای
حسي و حركتي در پاسخ به شرایط محیطي متفاوت هستند .جنبههای تخمیني كنترل پاسچرال،
سیستمهای حسي و حركتي را برای نیازهای پاسچرال بر پایۀ تجربه و یادگیری قبلي تنظیم و تطبیق
ميكند ()11؛ بنابراین ،هرگونه انجام تمرینات جسماني براساس عناصر موجود در هر تئوری ميتواند
از طریق تحریک مکانیسمهای موجود و تقویت آنها به بهبود وضعیت تعادل كمک كند.
دراینراستا ،حداقل تأثیر نتایج مثبت تمرینات ثبات مركزی بر تعادل كودكان در این پژوهش ميتواند
كمک به رشد حركتي این كودكان باشد .نتایج پژوهشي كه به مقایسۀ مهارتهای حركتي كودكان
عادی و كمتوان ذهني پرداخت ،نشان داد كه اختلاف معناداری بین كودكان عادی و كمتوان ذهني
درمورد مهارتهای تعادل بدن ،پریدن ،پرتا كردن و گرفتن وجود دارد ( .)12پژوهش شیخ و همکاران
( )1291با عنوان "تأثیر یک دروه تمرین منتخب ورزشي بر تعادل دانشآموزان پسر كمتوان ذهني
1. Stability
2. Orientation
3. Perception
4. Action
5. Sensory Process
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آموزشپذیر" نیز نشان داد كه استفاده از برنامۀ تمریني دویدن آهسته بر روی تردمیل را ميتوان
بهعنوان شیوهای برای بهبود تعادل پویا و ایستا در دانشآموزان كمتوان ذهني بهكار برد (.)12
علاوهبراین ،نتایج پژوهشي با عنوان "اثر تمرینات تعادلي و وضعیتي بر سطح عملکرد كودكان كمتوان
ذهني" حاكي از آن بود كه تعادل ،استقامت و قدرت عضلاني ،هماهنگي و عملکرد حركتي در گروه
آزمایش بهبود داشت ( .)21احمدی و همکاران ( )1291نیز با مقایسۀ تأثیر انجام شش هفته تمرینات
ثبات مركزی بر تعادل پویای كمتوانان ذهني و افراد سالم دریافتند كه تمرینات سبب بهبود تعادل
پویای آزمودنيها و از جمله كودكان كمتوان ذهني ميشود (.)11
درمجموع ،با توجه به عدم بهبود وضعیت تعادل آزمودنيهای گروه كنترل ميتوان بهبود تعادل در
گروه تجربي را به اجرای برنامۀ تمرینات ثبات مركزی نسبت داد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش
تأییدكنندۀ اثر برنامۀ تمریني مورداستفاده بر بهبود تعادل ایستا با چشم باز و بسته و تعادل پویای
كودكان كمتوان ذهني هشت تا  11سال بود.
با توجه به تأثیر مثبت تمرینات ثبات مركزی بر تعادل كودكان كمتوان ذهني آموزشپذیر ،مربیان و
معلمان ميتوانند با استفاده از این تمرینات ،تعادل این كودكان را بهبود بخشند تا از این طریق،
فعالیتهای حركتي آنها گسترش یابد ،خودباوری در آنها تقویت گردد ،استقلال آنها بیشتر شود و
زمینۀ بهزیستي آنها فراهم آید .دراینراستا ،محدودیتهایي مانند وضعیت تحصیلي ،اقتصادی،
اجتماعي و رواني و نیز منطقۀ جغرافیایي از عواملي هستند كه پیشنهاد ميگردد سایر پژوهشگران با
كنترل این عوامل در این حیطه به پژوهش بپردازند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of core stability training on
static and dynamic balance in mentally retarded educable children eight to ten years. The
population of this study was all of mentally retarded children of Mehr School in
Momarekeh city and sample consisted 24 educable mentally retarded students, with
mean and standard deviation for age (9.12±0.74years), height (121.1±8.6Cm) and weight
(23.25±6.9Kg), who were healthy physically and voluntarily participated in this
research. In the first preliminary assessment of the state of static and dynamic balance
subjects, Sharpend Rombrg and get up and go tests respectively were used. the subjects
were randomly divided into two equal experimental and control groups (n=12).The
experimental group had eight weeks of core stability training with three sessions per
week and each session lasted for 45 minutes. During this period, the control group did
not perform any specific types of exercise. After eight weeks, both groups were
participated in the post tests that were the same as the pretests. Data were analyzed
through descriptive and analysis of covariance at the 0.05 level. The results showed
significant difference in static balance with eyes open (P=0.000), eyes close (P=0.000)
and dynamic balance (P=0.000) between the experimental and control group after eight
weeks of core stability training. Finally, core stability exercises can improve static and
dynamic balance mentally retarded children eight to ten years. Therefore, coach and
teacher can use theses exercise to enhance the motor performance and welfare of
mentally retarded children.

Keywords: Core Stability Exercises, Static Balance, Dynamic Balance, Children,
Mentally Retarded
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