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چکیده
زمینه و هدف :کودکان با نشانگان داون مشکالت فراوانی در مهارتهای پایهدارند ،طراحی برنامههای
مناسب حرکتی از مهمترین عوامل برای کمک به این طیف از افراد جامعه میباشد .هدف از مطالعه
حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان سندرم داون بوده
است.
روش بررسی :به همین منظور تعداد  03نفر کودک مبتال ،با دامنه سنی  03-7سال با استفاده از
آزمون بهره هوشی ریون (بهره هوشی )03 -73بهصورت نمونههای در دسترس انتخاب و بعد از انجام
پیشآزمون مربوط به تعادل ایستا (آزمون لکلک) و تعادل پویا (آزمون ستاره) بهصورت تصادفی در
دو گروه تجربی و کنترل جای داده شدند .آزمودنیهای گروه تجربی به مدت 01جلسهی 54
دقیقهای تمرینات ثبات مرکزی را اجرا کردند ،گروه کنترل در این مدت فعالیتهای معمول روزانه را
انجام دادند ،در نهایت پسآزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید،
یافته ها :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین باقیمانده نمرات تعادل آزمودنیها
برحسب عضویت گروهی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<3/30بهطوریکه میزان این تأثیر برای
تعادل ایستا  ،3/ 55 ,P=/330و پویا  3/07 ,P=/330در گروه تمرینات ثبات مرکزی بوده است.
نتیجه گیری :از آنجایی که تعادل یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی و زندگی روزمره است با
استفاده از تمرینات ثبات مرکزی میتوان منجر به افزایش این قابلیت در کودکان کمتوان ذهنی شد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09379732385 :
 پست الکترونیکیmmohammadi23@ymail.com :
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مقدمه
امروزه در تمام جوامع بشری کودکان استثنایی بهخصوص
کودکان کمتوان ذهنی مورد توجه خاصی قرار گرفتهاند.
شیوع کودکان کمتوان ذهنی در ایران یک در هر 733تولد
زنده گزارششده است (حناچی .)0031 ،در میان کودکان
کمتوان ذهنی ،افراد مبتال به نشانگان داون 0یا تیروزومی5
 50از جایگاه ویژهای برخوردارند ،زیرا در مقایسه با سایر
معلولیتهای ذهنی تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده،
و هنوز تمام مسائل مربوط به آنها مورد تحقیق و بررسی
قرار نگرفته است .شواهد نشان میدهد با استفاده از امکانات
و معلومات تخصصی الزم میتوان ،اکثر آنها را تربیت کرد و
کفایتهای الزم را در آنها به وجود آورد تا برای جامعه
افرادی مفید و کارا باشند (افروز .)0030 ،نخستین بار دکتر
دان انگلیسی در سال  0311میالدی به اختالف ظاهری افراد
سندرم دان با سایر افراد پی برد ،همچنین پروفسور ژروم
لژون 0فرانسوی در سال  0141میالدی ( 0003شمسی)
کشف کرد که سندرم داو ن نتیجه یک کروموزوم اضافه به نام
کروموزوم شماره  50است ،یعنی در هر سلول بهجای 51
کروموزوم تعداد  57کروموزوم وجود دارد (پینولدس،5
 .)5303افراد با سندرم داون تفاوتهایی با دیگران دارند،
بخشی از این تفاوتها مربوط به خصوصیات ظاهری و بخشی
دیگر مربوط به ویژگیهای ذهنی میگردد (پینولدس،
 .)5303این گروه از کودکان مراحل رشد ذهنی و جسمی را
نسبت به دیگر افراد با تأخیر سپری میکنند و نسبت به
همساالن خود نشستن ،راه رفتن ،صحبت کردن ،بازی کردن
و فعالیتهای دیگر را دیرتر میآموزند (حیدری،0033 ،
افروز .)0030 ،مدارکی وجود دارد که نشان میدهند رشد
مهارتهای حرکتی در کودکان مبتال به سندرم داون معموالً
مشابه الگوی رشد در کودکان عادی است ،اما آهسته و با
کمی تأخیر انجام میشود (ایراین0030 ،؛ کاترین ،روتر،4
5303؛ گیمنو5303 ،1؛ پیتر .)5333 ،در واقع این کودکان
مهارتهای حرکتی را نسبت به همساالن عادی خود با
کیفیت پایینتری انجام میدهند .مشکالت عمده این
1. Down syndrome
2. Tyrvzvmy
3. Jerome Lejeune
4. Pynvlds
5. Catherine, router
6. Gymno

کودکان در سالهای اولیه زندگی و سنین پایینتر بیشتر
قابل توجه است ،این مشکالت شامل کم بودن تون عضالنی،
نقص و تأخیر در انجام مهارتهای حرکتی مانند تعادل
میباشد (پینولدس.)5303 ،
تعادل یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی است که
بهصورت تعادل پویا و ایستا مورد بررسی قرار میگیرد
(برسل .)5337 ،تعادل تقریباً مؤلفه مهم در همه فعالیتهای
حرکتی است و اغلب کنترل قامتی نامیده میشود .کنترل
قامتی توانایی نگهداری توازن در یک میدان جاذبه از طریق
تداوم یا بازگشت به مرکز ثقل بدن است که خارج از
تکیهگاهش قرار گرفته است .اخیراً دانشمندان بیان کردهاند
که تعادل تنها یک حالت ،مهارت یا توانایی نیست بلکه بیشتر
جنبهای از یک فعالیت مخصوص است که شامل فرایندهای
گوناگون میشود (خداویسی ،0031 ،حناچی.)0031 ،
شناخت هرچه بهتر و جامعترعوامل تأثیرگذار بر کیفیت
تعادل و نحوه اثرگذاری آن ،این فرصت را فراهم میآورد که
بهبهبود این عامل پایه حرکتی در طول زندگی کمک کرد
(خداویسی .)0031 ،افراد با سندروم داون یک تأخیر مهم در
توسعهی مهارتهای حرکتی و تعادل دارند ،که در طول
بچگی و بزرگسالی مشهود است (گوپتا و همکاران.)5300 ،
در مقایسه با جمعیت کلی و دیگر افراد معلول ذهنی ،افراد با
سندروم داون در سنجشهای تعادل در مرتبه پایینتری
هستند (کاشی و همکاران .)0015 ،از آنجا که مشکالت
تعادلی و قامتی منجر به کنارگیری کودکان مبتال به نشانگان
داون از فعالیتهای ورزشی و حرکات روزمره زندگی میشود؛
ارائه برنامه های حرکتی برای بهبود این مهارت الزامی است.
در همین راستا گوپتا و همکاران )5300( 7در مطالعهای با
استفاده از آزمون اوزرتسکی به بررسی نقش برنامههای
حرکتی بر تعادل و قدرت عضالنی در کودکان مبتال به
سندرم داون پرداختند نتایج نشان داد که برنامه تمرینی
بهبود تعادل و قدرت عضالنی آزمودنیها را در برداشته است،
عالوه بر این نتایج مطالعات وینست و همکاران،)5303( 3

7. Gupta et al
8. Vincent et al
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وانگ جو )5335( 0در بررسی نقش برنامههای تمرینی بر
تعادل کودکان با نشانگان داون ،نشان دادند که برنامههای
حرکتی منجر به بهبود تعادل در آزمودنیهای گروه تجربی
شده است.
موضوع بعدی در زمینهی کودکان استثنایی طراحی
برنامههای مداخله متناسب با نیازهای این جامعه است .با
وجود اینکه میان متخصصین رشد کودک در مورد بهترین
برنامهی حرکتی برای کودکان تیروزمی اختالف نظر وجود
دارد؛ اما یکی از برنامههایی که در سالهای اخیر نظر
متخصصین رشد را به خود جلب کرده است تمرینات ثبات
مرکزی 5است (کایبلر .)5331 ،ثبات مرکزی جزء ضروری و
حیاتی عملکرد محسوب میشود .فعالسازی قسمتهای
مختلف بدن که زنجیره حرکتی را احاطه کردهاند ،عملکرد را
تولید میکند .برای عملکرد مطلوب زنجیره حرکتی ،این
مرکز 0است که بایستی قسمتهای دیستال را در وضعیت،
زمانبندی و سرعت بهینه قرار دهد .بهمنظور انجام این امر
بدن باید قدرت و تعادل را به کاربرد .هدف ناحیه مرکزی
بدن ،5ایجاد قدرت الزم در جهت انجام فعالیتهای حرکتی
است (کایبلر .)5331 ،با وجود اینکه ثبات مرکزی و عملکرد
زنجیره حرکتی برای ثبات و قابلیت عملکردی همه حرکات
ضروری است (اسلینگر .)5300 ،اما تحقیقاتی که تاکنون به
بررسی میزان تأثیرگذاری تمرینات ثبات مرکزی بر اجرا
پرداختهاند ،بیشتر بر روی جوانان (اسیلر )5331 ،و یا افراد
سالمند (جفری )5335 ،بوده ،و در زمینهی اثرگذاری این
نوع تمرینات بر اجرای کودکان سالم و کمتوان تاکنون
تحقیقی صورت نگرفته است .عالوه بر این کودکان با نشانگان
داون نیازمند مشارکت و کسب تجربه در محیطی غنی برای
بهبود فرایندهای رشد حرکتی هستند .این کودکان به خاطر
نرمی و شل بودن عضالت و رباطهای مفصلی قادر به انجام
حرکات بهمانند همتایان سالم خود نیستند از آنجایی که
تعادل یکی از فاکتورهای مهم حرکات روزمره و عناصر پایه
همه برنامههای ورزشی میباشد در تحقیق حاضر به بررسی
نقش تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان
با نشانگان داون پرداخته میشود.

1. Wang Ju
2. core stability exercises
3.Center
4. Core
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشدد .ایدن پدژوهش بدا
توجه به هدف تحقیق از نوع پژوهشهای کاربردی است ،کده
جامعه آماری آن از کودکدان مقطدع ابتددایی ( 03 -7سدال)
مبتال به سندرم داون مدارس استثنایی شدهر اهدواز ،در سدال
تحصیلی  15 -10تشکیلشده است .با توجه به حجم محدود
جامعه برای انتخداب نمونده از روش نموندههدای در دسدترس
استفاده شد که در نهایت بر اساس نمرات آزمون هوش رنگی
ریون (با کمک پزشک)  03نفر کودک با بهدره هوشدی (-73
 )03انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنتدرل
طبقهبندی شدند.
جهت گردآوری اطالعات اولیه آزمودنیها از پرسشنامه
ویژگیهای فردی که شامل سؤاالتی از قبیل سن ،وزن،
سابقه بیماری ،پای برتر آزمودنی ،تحصیالت والدین ،سابقه
ورزشی قبلی ،استفاده شد ،در پایان رضایت یا عدم رضایت
والدین از شرکت فرزندانشان در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفت .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعدادی از
آزمودنیها بر اساس سؤاالت پرسشنامه و اهداف طرح ،از
تحقیق کنار گذاشته شدند ،برای مثال کودکانی که دارای
ناهنجاریهای اسکلتی بودند و آنهایی که در کالسهای
ورزشی شرکت داشتند و همچنین کودکانی که دارای برتری
پای چپ بودند.
روش اجرایی تحقیق بدین صورت بود که پس از انتخاب
نمونه پیشآزمون تعادل ایستا و پویا از آزمودنیها به عمل
آمد با توجه به نمرات حاصل از پیشآزمون ،آزمودنیها
بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جای داده
شدند .گروه تجربی برنامه تمرینی ثبات مرکزی را به مدت
01جلسهی  54دقیقهای انجام دادند .پروتکل تمرینی بر
اساس تمرینات پیشنهاد شده توسط جفری )5335( 4است
که شامل سه سطح است ،با تمرینات سطح  0شروع شده و
به تدریج به تمرینات سطح  0پیشرفت خواهد کرد .تمرینات
سطح  0شامل انقباضات ایستا در یک وضعیت باثبات خواهد
بود .تمرینات سطح  5حرکات پویا در یک محیط باثبات را
شامل میشود و تمرینات سطح  0که شامل حرکات پویا در
یک محیط بیثبات خواهند بود و بهتدریج از حرکات
مقاومتی در این محیط استفاده میشد (دراز نشست روی
5. Geffrey
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توپ سویسی ،اکستنشن پشت روی توپ سویسی ،باالآوردن
دست و پای مخالف در حالت خوابیده به پشت ،باال آوردن
ران روی توپ سویسی ،چرخش روسی روی توپ سویسی).
گروه کنترل در این مدت فعالیتهای روزانهی خود را
انجام دادند ،در نهایت پسآزمون به عمل آمد و نتایج ثبت
گردید .روش اجرایی آزمونهای تعادل در مرحله پیشآزمون
و پسآزمون بدینصورت بود که برای سنجش تعادل ایستا
آزمودنیها بدون کفش و با چشمان باز روی سطح صاف به
صورتی که دستها را روی مفصل ران گذاشته ،پای غیر
تکیهگاه (پای برتر) را مجاور زانوی پای تکیهگاه (پای غیر
برتر) قرار میدهند ،پاشنه را بلند کرده تا تعادل را روی
انگشتان پا برقرار سازد .با هر کدام از خطاها (دستها از روی
ران برداشته شود ،پای تکیهگاه در هر جهتی نوسان کند،
پای غیرتکیهگاه تماسش را با زانو از دست بدهد ،پاشنه پای
تکیهگاه زمین را لمس کند) کرونومتر متوقف میشود و
بهترین رکود فرد در طی دوبار اجرا ثبت میشد (برسل،
 .)5337همچنین نحوهی اجرای آزمون تعادل پویا بدین
صورت بود که آزمودنیها در وسط دایره میایستادند و یک
پای خود را در مرکز قرار میداند و با پای دیگر تا دورترین
نقطهی ممکن اقدام به عمل رسش میکردند .آزمودنی بعد از
هر کوشش به وضعیت ایستاده بر روی دو پا باز میگشت و
بین هر پا  4دقیقه استراحت در نظر گرفته میشد .آزمونگر
نحوه اجرای آزمون تعادلی و خطاهایی را که ممکن است طی
آزمون رخ دهد ،برای آزمودنیها توضیح میداد (برسل،
 .)5337در این آزمون طول پای افراد بر فاصله دستیابی
آنها اثرگذار است .بنابراین جهت نرمالیزه کردن دادهها و از
بین بردن تفاوت بین آزمودنیها ،هر آزمودنی هر یک از
جهتها را  0بار انجام داد و میانگین آنها محاسبه ،و براندازه

طول پا (از خار خاصره قدامی تا قوزک داخلی ،برحسب
 )CMتقسیم و سپس در عدد  033ضرب شد و نهایتاً فاصله
دستیابی برحسب درصدی از اندازه طول پا به دست آمد.
ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق شامل آزمون
لکلک و ستاره میباشد که برای ارزیابی تعادل ایستا از
آزمون لکلک استفاده شد .اعتبار این آزمون در چندین
مطالعه  %37گزارش شده است (برسل .)5337 ،همچنین
برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون ستاره استفاده شد .که
پایایی آن  %13-31بیان شده است (حناچی .)0031 ،این
آزمون از هشت جهت که نسبت به یکدیگر زاویه  54درجه
میسازند ،تشکیل شده است .الزم بهذکر است که ویالمونت
( )5331در مطالعهی خود پایایی و روایی این آزمونها را
جهت سنجش تعادل در کودکان سندرم داون باال گزارش
کرده است.
در این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین شاخصهای
مرکزی رسم نمودارها و جداول استفاده شد .در قسمت آمار
استنباطی ابتدا با آزمون کولموگروف – اسمینرف نرمال
بودن دادهها بررسی شد و از آزمون لوین برای بررسی
پیشفرض برابری واریانسها و از تحلیل کوواریانس جهت
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS19در
سطح معناداری ) )P<0.01استفاده شد.
یافتهها
بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین و انحراف استاندارد
ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها شامل قد ،وزن،
سن و طول پا در گروه تجربی و کنترل بهشرح زیر است
(جدول .)0

جدول  :1تحلیل توصیفی دادههای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها

گروه
تجربی
کنترل

شاخص

سن
))Years

وزن
()Kg

قد
()cm

طول پا
()cm

M
SD
M
SD

3/70
3/140
3/17
0/053

55/13
0/43
55/43
0/50

004/55
5/35
001/05
5/00

45/15
5/50
40/55
5/34

نتایج مربوط به مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون
تعادل ایستا و پویا دو گروه در جدول شماره ( )5بیان شده

است .الزم بهذکر است که نمرات تعادل پویا برحسب
سانتیمتر در  3جهت فوق (قدامی ،قدامی -داخلی ،داخلی،
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خلفی ،خلفی -خارجی ،خارجی ،قدامی -خارجی) گزارش
شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که گروه
تمرینات ثبات مرکزی عملکرد بهتری در تمامی مؤلفههای

تعادل پویا و ایستا در مرحله پسآزمون نسبت به گروه
فعالیتهای روزانه داشته است.

جدول :8میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه در تعادل پویا و ایستا

گروه

ثبات
مرکزی

فعالیت
روزانه

جهات
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

M
SD
M
SD
M
SD
M
SD

قدامی

قدامی-
داخلی

داخلی

خلفی،
داخلی

خلفی

خلفی،
خارجی

خارجی

قدامی،
خارجی

تعادل
ایستا

54/75
5/51
03/05
0/50
55/35
5/01
55/74
5/00

51/71
5/07
50/40
0/05
57/54
0/03
53/45
5/37

50/35
5/07
04/05
5/14
50/55
5/50
50/55
5/51

53/14
5/01
51/47
5/31
01/31
5/05
50/45
0/03

55/01
0/51
00/01
0/13
55/53
0/45
50/17
5/14

07/00
0/54
57/37
5/03
03/03
5/31
53/50
5/17

04/07
5/51
50/07
0/00
01/50
5/05
07/55
5/54

05/05
5/10
50/50
5/13
00/14
0/03
00/45
5/37

5/11
3/400
3/17
0/10
5/00
3/134
5/71
3/313

تحلیل دادهها نشان داد که تفاوت معناداری بین
آزمودنیهای گروه تمرینات ثبات مرکزی و فعالیتهای روزانه
در تعادل پویا و ایستا وجود دارد ،گروه تمرینات ثبات مرکزی
عملکرد بهتری در نمرات تعادل ایستا و پویا نسبت به

آزمودنیهای گروه فعالیتهای روزانه داشتهاند(.)p=3/330
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای نمرات تعادل ایستا و
پویا دو گروه کودکان سندرم داون در جدول ( )0ارائه شده
است.

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس برای تعادل ایستا و پویا دو گروه در کودکان مبتال به نشانگان داون

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری )(P

میزان تأثیر

توان آماری

پیشآزمون
عضویت گروه

0
0

05/133
051/035

00/100
55/430

/330
/330

3/011
3/554

3/013
3/137

پیشآزمون

0

57/504

03/510

/330

3/534

3/504

عضویت گروه

0

15/055

03/730

/330

3/070

3/705

متغیرها
تعادل ایستا

تعادل پویا

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تمرینات ثبدات مرکدزی
منجر به بهبدود تعدادل ایسدتا و پویدا در کودکدان مبدتال بده
سندروم داون شده است ،و آزمودنیهای گروه تمرینات ثبدات
مرکدزی عملکددرد بهتدری در آزمددونهدای تعددادل نسدبت بدده
آزمودنیهای گروه فعالیتهای روزانه داشتهاند .شواهد علمدی
رابطه منطقی برای بهبود تعادل توسط تمرینات ثبات مرکزی
را نشان داده است ،توانایی بدن در نگهدداری تعدادل نیازمندد
کنترل عصبی و عضالنی همه قسدمتهدای مفصدل در حدال
حرکددت در هددردو قسددمت پروگزیمددال 0و دیسددتال 5اسددت
1. proximal
2. distal

(کولویک .)5335 ،عضالت مرکزی توانایی ثبات ستون فقرات
و توانایی بدن در ثابت کردن حرکات پویا را فدراهم مدیکندد.
رشد حرکتی کودکان کمتوان ذهنی نیز محدودیتهایی دارد
که آنها را از بسیاری فعالیتهای زندگی محروم مدیکندد .از
متغیرهایی که به تجزیهوتحلیل نیداز دارد ،تعدادل اسدت کده
نیازمند دریافت اطالعات از سیستم بینایی ،حسی -پیکدری و
وستیبوالر است (کیبلر .)5331 ،این مقوله همچنین ،نیازمند
یکپارچهسازی این دادهها با توجه به وضعیت فدرد در محدیط
اسددت و بدده دلیددل اینکدده کنتددرل پاسددچر بددهطددور عمددومی
پیششرطی برای رشد مهدارتهدای حرکتدی در نظدر گرفتده
میشود و نقص در تعادل احتماالً به تأخیر در رشدد حرکتدی
منجر میشود ،بنابراین این تمرینات منجر به بهبود تعادل در
این افراد میشود (کارملی و همکاران.)5330 ،
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عالوه بر این کودکان کمتوان ذهنی مراحل رشد حرکتی
را نامنظم و با تأخیر طی میکنند گنجاندن فعالیتهای
حرکتی در برنامه روزانه آنها ضروری به نظر میرسد.
مهارتهای حرکتی کودکان را در معرض تجارب گستردهی
حرکتی قرار میدهند و به آنها فرصت میدهند تا
مهارتهای ادراکی -حرکتی را بررسی و تمرین کنند (هی
وود5331 ،؛ مک موریس .)5333 ،با توجه به اینکه
نخستین واکنشهای کودک واکنشهای حرکتی است
آموزش و یادگیری مهارتهای حرکتی در سنین ابتدایی
زندگی بر سایر مهارتها مقدمتر است (صیادی اناری.)0071،
استفاده از فعالیت بدنی و یا ترجیحاً ورزشی میتواند در
بهبود فعالیتهای حرکتی به افراد مبتال به نشانگان داون
کمک کند .نتایج این بخش از مطالعه با نتایج مطالعات گوپتا
و همکاران ( ،)5300وینست و همکاران ( ،)5303وانگ جو
( )5335که به بررسی نقش برنامههای حرکتی بر تعادل و
قدرت عضالنی در کودکان مبتال به سندرم داون پرداختند و
به این نتیجه رسیدند که برنامههای تمرینی بهبود تعادل و
قدرت عضالنی آزمودنیها را در پی داشته است ،همخوان
است.
تعادل یکی از اجزای کلیدی و جداییناپذیر در
فعالیتهای روزانه و عملکردهای ورزشی است .برای ثبات
بخشیدن به بدن ،نیاز به یک سیستم کنترلی به نام سیستم
کنترل وضعیتی است که به نگهداری متوازن بدن کمک
مینماید .کنترل وضعیت بدن یک هماهنگی پیچیده بین
اطالعات حسی و بیومکانیکی و فعالیت عضالنی در برابر
نیروهای خارجی است که از دست رفتن هر یک از این
عوامل میتواند باعث افزایش نوسان وضعیتی و کاهش
توانایی حفظ کنترل یک بخش یا کل بدن طی حرکت و
فعالیت ورزشی شود (برسل .)5337 ،در حقیقت سیستمهای
حسی -پیکری ،بینایی و دهلیزی و همچنین فعالیت عضالنی
در حفظ کنترل وضعیتی نقش دارند (حناچی .)0031 ،اگر
هر یک از سیستمهای حسی بینایی ،دهلیزی و حسی
پیکری ،اطالعات نادرستی را انتقال دهند و یا سیستم اعصاب
مرکزی مختل شود ،تعادل بر هم میریزد (خداویسی،
 .)0031از جمله عوامل عملکردی که ثبات وضعیتی را تحت
تأثیر قرار میدهد ،ضعف عضالنی و کاهش در حس عمقی و
دامنه حرکتی است .از آنجاییکه کودکان مبتال به سندرم
داون به خاطر شلی و ضعف عضالنی در عمل تعادل نسبت به

همساالن خود دچار مشکل هستند ،استفاده از تمرینات
ناحیه مرکزی بدن میتواند جهت بهبود تعادل در این
کودکان مفید باشد (کاشی.)0015 ،
ناحیه مرکزی بدن را میتوان بهعنوان یک کمربند
عضالنی در مرکز زنجیره حرکتی در نظر گرفت که یک واحد
تثبیتکننده برای ستون فقرات و تنه میباشد .همچنین به
دلیل آغازگر مرکزی تمام حرکات اندام ،بهعنوان نیروگاه در
نظر گرفته میشود .قدرت و استقامت عضالت این ناحیه به
سیستم اجازه میدهند که با تثبیت مکانیکی ستون فقرات
عمل توزیع ،تحویل و انتقال نیرو را به نحو مطلوب انجام دهد
(هیل و همکاران.)5300 ،
تمرینات ناحیه مرکزی بدن قدرت ،استقامت و کنترل
عصبی این ناحیه را افزایش میدهد و از طریق این تمرینات،
کنترل بخش داخلی ستون فقرات ،کنترل داخلی شکم و
کنترل عضالنی حرکت تنه میتواند بهبود یابد و بر توانایی
بدن برای حفظ تعادل در حرکات مختلف تأثیر گذارد (هیل
و همکاران.)5300 ،
عالوه بر این اهمیت عملکرد ناحیه مرکزی بدن ،برای
پایدار سازی و تولید نیرو در همه انواع فعالیتها بهطور
فزایندهای به رسمیت شناخته شده است (کایبلر .)5331 ،از
دیدگاه فیزیولوژیکی ،اعتقاد بر این است که قوی سازی و
پایدار سازی مرکز باعث افزایش حداکثر قدرت و توان و
استفاده کارآمدتر از عضالت شانه ،بازو و پاها میشود .ثبات
مرکزی برای عملکرد بیومکانیکی مؤثر ،بهمنظور به حداکثر
رساندن تولید نیرو و تعادل در همه انواع فعالیتها از قبیل
ضربه با پا ،دویدن ،پرتاب کردن و ضربه از پهلو نیز بهعنوان
یک اصل در نظر گرفته شده است (مارلیک.)5305،
همانطور که در بخش یافتهها بیان شد تمرینات ثبات
مرکزی منجر به بهبود تعادل در کودکان با نشانگان داون
شده است یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج مطالعات
ماریک و همکاران ( ،)5300در بررسی اثربخشی فعالیتهای
حرکتی بر بهبود حرکات درشت کودکان اتیسمی ،کن و
همکاران ( ،)5305در مطالعهای با عنوان اثر فعالیتهای
آمادگی جسمانی بر وضعیت شناختی  -روانی کودکان
سندرم داون ،و ملیسا ( )5305در بررسی اثربخشی
فعالیتهای جسمانی متوسط بر وضعیت شناختی کودکان
کمتوان ذهنی ،که نتایج آنها اثربخشی فعالیتهای حرکتی
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 اگر برنامههای حرکتی مناسب برای مبتالیان.)0015،(کاشی
 اغلب این کودکان به،به سندروم داون طراحی و تدوین شود
درجهای از شایستگی در زمینهی مهارتهای حرکتی درشت
 با توجه به اینکه تمرینات ثبات مرکزی.و ظریف میرسند
منجر به بهبود تعادل در کودکان مبتال به سندروم داون شده
 بنابراین پیشنهاد میشود که از این تمرینات جهت،است
بهبود این فاکتور در برنامههای حرکتی کودکان استثنایی
.استفاده شود

،بر بهبود شناختی و حرکتی کودکان کمتوان را نشان داد
.همخوان است
با توجه به اینکه مهارتهای حرکتی کودکان مبتال به
سندرم داون اغلب با تأخیر و دیرهنگام رشد و گسترش
مییابد؛ اما از نظر اهمیت و الگوهای نوعی چندان متفاوت با
 نیازمند مشارکت و کسب تجربه در،همتایان خود نیست
.محیطی غنی برای بهبود فرایند رشد و تکامل حرکتی است
این نکته بهویژه برای تکالیفی که نیازمند حفظ تعادل و
وضعیت قامتی است بهصورت دو چندان احساس میشود
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