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اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا
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سمانه صادقی ،1رضا مهدوی نژاد ،2عاطفه کمالی

 .1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان
 .2دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان
 .3کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان
دریافت  17آذر 1314؛ پذیرش  3خرداد 1315

واژگان کلیدی
تعادل ایستا
تعادل پویا
سرعت راه رفتن
تمرینات ثبات مرکزی
دانش آموزان نابینا

چکیده
زمینه و هدف :اختالالت بینایی روی تمام جنبههای حرکتی کودک تأثیر میگذارد و حرکت بهعنوان
مهمترین ابزار تربیتبدنی ،عامل مهمی برای ارتقای سالمتی کودکان معلول میباشد .بنابراین هدف
از تحقیق حاضر ،تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا ،پویا و سرعت راه رفتن دانشآموزان
نابینا بود.
روش و بررسی :در پژوهش نیمهتجربی حاضر تعداد  82دانشآموز پسر و دختر از بین نابینایان
داوطلب بهصورت در دسترس هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروهتجربی و کنترل تقسیم
شدند .پس از انتخاب دانشآموزان و کسب رضایت آنها مبنی بر شرکت در برنامه تمرینی ،ابتدا آزمون
تعادلایستا با استفاده از دستگاه فوت اسکن ،سپس تعادل پویا به کمک آزمون  TUGو سرعت راه
رفتن با مسافت  2متر بهعنوان پیش مداخله اندازهگیری شد .گروهتجربی ،طی  2هفته و هر هفته 3
جلسه به مدت  82دقیقه در تمرینات حضور یافتند .در پایان نیز کلیه آزمونهای مرحله پیشمداخله
بهعنوان پس از مداخله تکرار گردید .دادهها با استفاده از تحلیل آماری  Tمستقل و وابسته در سطح
معناداری  2/20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که پس از  2هفته تمرین بهبود معناداری در نمرات تعادل پویا و سرعت راه
رفتن گروه تجربی نسبت به پیش از دوره تمرینات ثبات مرکزی یافت شد ( )P≤0/001در حالیکه در
گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد .نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،بهنظر
میرسد تمرینات ثبات مرکزی برتعادل پویا و سرعت راه رفتن آزمودنیها تأثیرگذار است .با در نظر
گرفتن اهمیت تحرک ،خصوصاً در کودکان با معلولیت بینایی ،توصیه میشود از تمرینات ثبات
مرکزی بهعنوان شیوه مؤثر برای تحرک فیزیکی بیشتر این افراد استفاده

شود1.

نتیجهگیری :باتوجه به نتایج تحقیق حاضر ،به نظر میرسد تمرینات ثبات مرکزی برتعادل پویا و
سرعت راه رفتن آزمودنیها تاثیر گذار است .با در نظر گرفتن اهمیت تحرک ،خصوصاً در کودکان با
معلولیت بینایی ،توصیه میشود از تمرینات ثبات مرکزی به عنوان شیوه موثر برای تحرک فیزیکی
بیشتر این افراد استفاده شود.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن27139872180 :
 پست الکترونیکیat.darya@yahoo.com :
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مقدمه
نابینایی یکی از مسائل عمدهی سازمان بهداشت جهانی
است ،بهطوریکه در سطح جهان حدود  02میلیون نفر
دچار نابینایی و  102میلیون نفر دچار مشکالت بینایی
هستند (ولدایز و آدام .)8222 ،فردی که همراه با اصالح،
دارای دید کمتر از  1/12در چشم برتر یا میدان بینایی
بسیار محدود به میزان کمتر از  82درجه باشد ،نابینا
محسوب میشود .فرد نابینا اگرچه از طریق حواس دیگر
اطالعات با ارزشی فراهم مینماید ،اما بینایی بهعنوان
قویترین منبع ادراک جهان خارج ،وظیفه انتقال  22تا 72
درصد اطالعات وارد بر مغز را برعهده دارد .همین امر موجب
بروز اختالالت خفیف در عملکرد بینایی ،بروز مشکالت
روانی ،حرکتی و جسمی در این افراد میشود (آیوزگلی،
فرانسیس ،کازوب.)8222 ،
اختالل در حس بینایی سبب بروز مشکالتی در
جهتیابی ،تعادل و حرکت افراد میشود .این امر در کودکان
توجه ویژهای را میطلبد .زیرا این مقطع دورهای طالیی
برای خوگرفتن با تمرینات بدنی و قابلیتهای جسمانی در
این افراد است (هاککینین و همکاران.)8222 ،
تعادل بهعنوان توانایی حفظ قامت مطلوب در هر دو
موقعیت ایستا و پویا تعریف میشود (نگی و همکاران،
.)8229
تعادل یک فاکتور ضروری برای نابینایان است که به
ایجاد یکپارچگی فضایی در افراد نابینا کمک میکند
(کوالک و همکاران .)8221 ،کنترل تعادل انسان بستگی به
یکپارچگی اطالعات آوران از سیستم دهلیزی ،بصری و
حسی -پیکری دارد ،زمانیکه فعالیت یکی از سیستمهای
درگیر در کنترل قامت کاهش مییابد و یا بهطورکلی از
دست میرود ،افت عملکرد در دیگر مکانیزمهای درگیر در
کنترل قامت پیش میآید (سوارس و همکاران.)8211 ،
حس بینایی با اطالعات لحظه به لحظهای که از محیط
پیرامون به سیستم عصبی میدهد ،نقش مستقیم و اساسی
در برقراری تعادل ایفا میکند .هر گونه کاهش یا نقص
بینایی منجر به تغییر روند عملکرد حرکتی و ثبات تعادلی
انسان میگردد (جودزبلین و ماکوس .)8222 ،بهطوریکه
یک فرد نابینا دو برابر بیشتر از یک فرد بینا در راه رفتن،
سه برابر در تردد و خروج از منزل ،دو برابر برای انتقال از
تخت یا صندلی و همچنین دو برابر بیشتر برای تهیه غذا

دچار مشکل میشود (کنگدن ،فریدمن ،لیمن.)8223 ،
در سالهای اخیر ناحیه مرکزی بدن و تمرینات مربوط
به قویسازی و استحکام این ناحیه عالقمندان بسیاری را
پیدا کرده است .ناحیه کمر -لگن -ران و عضالت اطراف
بهعنوان ناحیه مرکزی بدن خوانده میشود و با توجه به
اینکه موقعیت آناتومیکی مرکز ثقل در این ناحیه واقع شده
است و حرکات انسان از آنجا ناشی میشود ،ثبات این ناحیه
اهمیت زیادی دارد (هاجز و ریچارسون .)1779 ،ناحیه
مرکزی بدن را میتوان بهعنوان یک کمربند عضالنی در
مرکز زنجیره حرکتی در نظر گرفت که یک واحد تثبیت
کننده برای ستون فقرات و تنه میباشد .همچنین به دلیل
اینکه این منطقه آغازگر مرکزی کلیهی حرکات اندامهای
بدن انسان میباشد ،بهعنوان نیروگاه در نظر گرفته میشود
(تسه .)8227 ،قدرت و استقامت عضالنی این ناحیه به
سیستم اجازه میدهند که با تثبیت مکانیکی ستون فقرات
عمل توزیع ،تحویل و انتقال مطلوب نیرو را انجام دهد (هیل
و لیشلر .)8211 ،تمرینات ناحیه مرکزی بدن قدرت،
استقامت و کنترل عصبی این ناحیه را افزایش میدهد که از
طریق این تمرینات ،کنترل بخش داخلی ستون فقرات،
کنترل فشار داخلی شکم و کنترل عضالنی حرکات تنه
میتواند بهبود یابد و بر توانایی بدن برای حفظ تعادل در
حرکات پویای مختلف تأثیر گذارد (مکاسکی.)8211 ،
تمرینات ثبات مرکزی عبارتاند از تمرینات قدرتی
ناحیه مرکزی ،که به ایجاد حرکت و ثبات بیشتر در این
ناحیه کمک میکند .نتیجه این تمرینات ،ثبات قسمت
مرکزی بدن برای حرکت بهتر اندام تحتانی است (کیبلر،
پریس ،سایشا .)8222 ،با توجه به موارد ذکر شده میتوان
نتیجهگیری کرد که تقویت و ثبات ناحیه مرکزی بدن به
دلیل قرارگیری مرکز ثقل در این ناحیه ،سبب کاهش
جابجایی مرکز ثقل به خارج از سطح اتکا و کاهش نوسانات و
در نتیجه کاهش میزان زمین خوردن میشود.
با توجه به تحقیقات انجام شده قدرت عضالت ناحیه
مرکزی یکی از مهمترین مؤلفههای بهبود تعادل و عملکرد
میباشد .ساالری و همکاران ( ،)8213تأثیر تمرینات پایداری
ناحیه مرکزی بدن بر تعادل ورزشکاران زن نابینا را با هدف
تمرینات ناحیه مرکزی بدن در بهبود تعادل ایستا و پویای
ورزشکاران زن نابینا انجام دادند .نتایج از لحاظ آماری
افزایش معنیداری را در تعادل ایستا و پویا در گروه تجربی
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در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (ساالری ،صاحب الزمانی
و دانشمندی.)8213 ،
احمدی و همکاران ( ،)8218نیز تأثیر تمرینات ثبات
مرکزی بر بهبود تعادل پویای افراد عقبمانده ذهنی را تأیید
کردند (احمدی ،دانشمندی ،براتی .)8218 ،تحقیقی توسط
کال ،)8227( 1با حضور داوطلبانه  32جوان سالم با میانگین
سنی  81سال انجام شد .گروه آزمایش برای مدت  2هفته،
هر هفته  3جلسه و هر جلسه  32دقیقه در تمرینات ثبات
مرکزی شرکت کردند .تعادل پویای افراد با تست ستاره
سنجیده شد که نشان داد اثر تمرینات ثبات مرکزی بر
تعادل پویای گروه تجربی بهبود بخش بوده و در عملکرد
مردان و زنان هیچ تفاوت معناداری دیده نمیشود (کال،
.)8227
اشمیت و لی ،)8220( 8اعالم کردند ،از بین درون
دادهای حسی ،بینایی در بسیاری از وضعیتهای قرارگیری
مهمترین منبع است (اشمیت و لی .)8220 ،بنابراین کاهش
درون داد حسی توسط حس بینایی هم موجب کاهش
تعادل ایستا شده (سیهپاتی و همکاران )1777 ،و هم منجر
به نقصان در تعادل پویا میشود (کونا و همکاران.)1777 ،
این در حالی است که پژوهش انجام شده توسط علیزاده و
همکاران ( )8229نکشان داد ،افراد غیرورزشکار در برقراری
تعادل بیشتر به حس بینایی وابسته بودند و تعادل آنان
هنگام آزمون با چشمان بسته ضعیفتر از گروه ورزشکاران
بود (علیزاده ،رئیسی ،شیرزاد ،باقری .)8229 ،این امر
ضرورت استفاده از تمرینات ورزشی و تأثیر احتمالی آن بر
کاهش اثر بازخورد بینایی در تعادل گروه نابینایان را تأکید
میکند.
تحقیقات انجام شده با موضوع انجام تمرینات به منظور
بهبود تعادل نابینایان بسیار محدود است .نتایج تحقیقی که
توسط داورپناه و همکاران ( ،)8218بر روی  17دانش آموز
نابینا با دامنه سنی  7تا  11سال انجام شد ،نشان داد انجام
تمرینات منتخب تعادلی موجب بهبود تعادل پویا در این
آزمودنیها گردید (جزی ،پوررجبی ،موحدی ،جاللی،
 .)8218مطالعهای احمدی براتی و همکاران ( ،)8213که
بر روی  32دانش آموزان نابینا با میانگین سنی  2/0سال
انجام شد و شامل ترکیبی از تمرینات ذهنی و بدنی
میباشد ،که بر تعادل ایستای آزمودنیها اثر معناداری
1. Kahle
2. Schmitt & Lee
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نداشتند ،اما در مورد تعادل پویا تنها روش تمرین ترکیبی
موجب توسعه قابلیت تعادل پویا شد (احمدی براتی و
همکاران.)8213 ،
در رابطه با سرعت راه رفتن نابینایان تحقیقی یافت نشد.
همچنین تحقیقات انجام شده با موضوع سرعت راه رفتن در
گروههای آزمودنی مختلف ،نتایج متناقضی را نشان میداد،
برای مثال کائو 3و همکاران ( ،)8229به بررسی تأثیر
تمرینات قدرتی ،تعادلی ،انعطافپذیری و هوازی بر روی 82
زن سالم پرداختند و اعالم کردند که این تمرینات بر روی
سرعت راه رفتن در مسیر  12متری تأثیر مثبتی داشته
است (کائو و همکاران .)8229 ،اما طی تحقیقی که توسط
آوالر 1و همکاران ( )8212انجام شد ،نتایج نشان داد
تمرینات مقاومتی در آب و خارج از آب تأثیری بر سرعت راه
رفتن آزمودنیها نداشته است (آوالر ،باستون ،آلکانترا ،گومر،
.)8212
مطالعات متعددی نشان میدهد که حذف عامل بینایی
در افراد بینا باعث ضعف در کنترل تعادل شده ،بنابراین
نابینایان مشکالت دوچندانی در کنترل تعادل ،که جزء
کلیدی بسیاری از فعالیتهاست ،دارند (کومال .)8212 ،از
آنجاییکه تحقیقات فراوانی در خصوص تمرینات ناحیه
مرکزی بدن در گروههای مختلف انجام شده است ،تحقیقی
در گروه کودکان نابینا مشاهد نشد ،بنابراین هدف مطالعه
حاضر ،تأثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و
سرعت راه رفتن کودکان نابینا بود.
مواد و روشها
این تحقیق بهصورت نیمهتجربی بر روی  82دانشآموز نابینا
با دامنه سنی  12تا  18سال انجام شد .نمونههای تحقیق
بهصورت در دسترس و هدفمند از جامعه دانشآموزان
نابینای مدرسه نابینایان شهید سامانی اصفهان انتخاب و به
دو گروه تجربی ( 11نفر ،با میانگین و انحراف معیار سن
 12/2±2/71سال ،وزن  12/12±7/11کیلوگرم ،قد
 119/82±7/02سانتیمتر) و کنترل ( 11نفر ،با میانگین و
انحراف معیار سن  11/12±2/71سال ،وزن ±10/07
 12/71کیلوگرم ،قد  110/21±13/22سانتیمتر) تقسیم
شدند .شاخص ورود به تحقیق استفاده از خط بریل در

3. Cao
4. Avela
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خواندن و نوشتن و محدوده سنی  12تا  18سال بود .از 21
دانشآموز این مدرسه  00نفر در این محدوده سنی قرار
داشتند .با توجه به تعداد دانشآموزان حاضر در مدرسه و با
توجه به حجم نمونه مطالعات گذشته ،تعداد  32آزمودنی
انتخاب شدند که از این تعداد  82نفر شامل  11دختر و 11
پسر حاضر به همکاری شدند .شاخص خروج ،مشکالت
جسمی و حرکتی دانشآموزان بود که طبق سوابق موجود
در مدرسه هیچ یک از آنان مشکل جسمی نداشتند و از
گروه خارج نشدند.
روش کار
جهت انجام تحقیق حاضر برای آزمون تعادل ایستا از
دستگاه فوتاسکن ) (RS-Scanو تعادل پویا ()TUG
استفاده شد.

اندازهگیری تعادل ایستا
ارزیابی تعادل ایستا به کمک دستگاه فوت اسکن
) (RS-Scanساخت کشور سوئد انجام شد .این آزمون با سه
بار تکرار و هر تکرار به مدت  2ثانیه ایستادن بر روی صفحه
حسگر اجرا شد .زمان  2ثانیه با توجه به پروتکل آزمون و
هم به کمک تست پایداری اولیهای که هم از افراد بینا و
نابینا گرفته شده بود ،انتخاب شد .در این آزمون از میانگین
 3تکرار بزرگترین تغییرات مرکز نیرو (COF) 1در دو
راستای جانبی ) (Xو راستای قدامی -خلفی ) (Yبا واحد
اندازهگیری میلیمتر برای سنجش تعادل ایستا استفاده شد.
بهطوریکه تغییرات جابهجایی کمتر ،تعادل بهتر آزمودنیها
را نشان میداد .روش اجرا به این صورت بود که از فرد
خواسته میشد به نحوی که خود احساس راحتی میکنند،
روی صفحه حسگر بایستد .با اعالم آمادگی توسط خود
فرد ،کار فوت اسکن شروع میشد .در طی این مدت از فرد
خواسته میشد که هیچگونه حرکتی نداشته باشد.
اندازهگیری در مدت  2ثانیه انجام میشد و تغییرات )(COF
توسط دستگاه ثبت میشد.

شکل  :1آزمون تعادل ایستا

آزمون زمان برخاستن و رفتن ()TUG

12

این آزمون توسط ماتیاس درسال  1722طراحی شد و
مقیاس امتیازدهی یک تا پنج داشت (نوردین و همکاران،
 .)8222آزمون  )TUG( timed get up & goشامل
نشستن روی صندلی ،بلندشدن و راه رفتن تا سه متر،
برگشتن و باز روی صندلی نشستن است .نسخهی بعدی این
آزمون توسط ریچاردسون و همکاران در سال  1771مطرح
شد (راجی )8218،که وی در آن بهجای مقیاس کمی
مقیاس زمانی را مالک قرار داد یعنی مدت زمانی را که
شخص این مانور حرکتی را از لحظهی بلند شدن از روی
1.Timed Get Up & Go

صندلی تا نشستن مجدد انجام میدهد با کرونومتر
اندازهگیری میکند (کوهن و همکاران .)1773،از این آزمون
برای اندازهگیری تعادل و نشان دادن تحرک پایهای کودکان
) (ICC =2/70استفاده میشود (گان و همکاران.)8222 ،
افراد جوان این آزمون را در  0-9ثانیه انجام میدهند.
8
(ماتیاس و همکاران.)1722 ،

2. Center Of Force
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شکل  :2آزمون TUG

آزمون سرعت راه رفتن

پروتکل تمرینی ثبات مرکزی

سرعت راه رفتن با آزمون سرعت راه رفتن در مسیر هشت
متری و با کمک کرنومتر ) (CATIGAساخت کشور چین
با دقت اندازهگیری  2/21ثانیه اندازهگیری شد .پس از
جمعآوری اطالعات ،گروه آزمایش ،طی  2هفته و هر هفته
سه جلسه به مدت  10الی 82دقیقه ،در تمریناتی که در
سالن اجتماعات مدرسه و با حضور مربی برگزار میشد،
حضور یافتند .مدت زمان اجرای پروتکل تمرینی طوری در
نظر گرفته شد تا در صورت تأثیر بر تعادل نابینایان ،امکان
اختصاص زمانی برای اجرای آن در ساعات تربیت بدنی
دانش آموزان وجود داشته باشد .تمرینات پیشنهاد شده با
توجه به پژوهش جفری )8228( 1انتخاب شد (بوچارد،
 )8228که از سه سطح تمرینی متفاوت شامل سطح یک،
انقباضات ایستا در یک وضعیت باثبات ،سطح دو شامل
حرکات دینامیک در یک محیط باثبات و سطح سه شامل
حرکات دینامیک در یک محیط بیثبات ،تشکیل می شد.

برنامه تمرینی با توجه به تحقیقی که توسط جفری بر روی
دانشآموزان بینا در سال  8228انجام شده بود اجرا شد.
علت این انتخاب سادگی و قابل اجرا بودن این تمرینات در
مدارس بود .زمان هر جلسه تمرین  10الی  82دقیقه و
شامل گرم کردن به مدت  3دقیقه ،تمرینات ثبات مرکزی
 12دقیقه و سرد کردن  8دقیقه بود .این تمرینات متشکل
از سه سطح تمرینی متفاوت ،بهصورت :سطح  1شامل
انقباضات ایستا در یک وضعیت باثبات ،سطح  8شامل
حرکات دینامیک در یک محیط باثبات و سطح  3شامل
حرکات دینامیک در یک محیط بیثبات بود .مدت این
تمرینات طوری در نظر گرفته شد تا در صورت تأثیر بر
تعادل نابینایان ،امکان اختصاص زمانی برای اجرای آن در
ساعات تربیت بدنی دانشآموزان وجود داشته باشد (جفری،
( )8228جدول .)1

جدول  :1نمونه از تمرینات به کاربرده شده در این تحقیق
تمرینات ثبات مرکزی هفته اول و دوم

 -1انقباض عضالت شکم در وضعیت طاق باز
 -8تو دادن شکم در وضعیت دمر
 -3تو دادن شکم در وضعیت چمباتمه.
هر تمرین  3مرتبه و هر مرتبه  82تکرار انجام می شد.
تمرینات ثبات مرکزی هفته سوم

 -1تو دادن شکم در وضعیت طاقباز به همراه جمع کردن یک پا (3مرتبه و هر مرتبه  82تکرار).
 -8تو دادن شکم در وضعیت دمر به همراه جمع کردن یک پا (3مرتبه و هر مرتبه  82تکرار) .
 -3پل یک طرفه به پهلو برای هر سمت بدن  2تکرار و 12ثانیه مکث.


ذلیذلی

1

1. Jeffery
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تمرینات ثبات مرکزی هفته چهارم

 -1تو دادن شکم در وضعیت طاقباز به همراه باال نگه داشتن اندام ها و نزدیک کردن دست ها و پاها (3مرتبه و هر مرتبه  82تکرار).
 -8چهاردست و پا همراه با باال آوردن یک پا از پشت (برای هر پا  3مرتبه و هرمرتبه  82تکرار).
 -3چرخش تنه به طرفین با در دست داشتن وزنه (برای هر سمت بدن  3مرتبه و هر مرتبه  82تکرار).
تمرینات ثبات مرکزی هفته پنجم

 -1نشستن بر روی توپ سوئیسی ( (Swiss Ballو عمل تو دادن شکم (3مرتبه و هر مرتبه  12ثانیه).
 -8اسکات در حالی که توپ سوئیسی بین دیوار و کتف ها باشد (3مرتبه و هر مرتبه  10تکرار).
 -3باال آوردن دست ها و پاها به طور همزمان در حالت دمر (3مرتبه و هر مرتبه  12تکرار).
تمرینات ثبات مرکزی هفته ششم

 -1حرکت ( )lunchدر یک مسیر مایل به زاویه  10درجه به چپ و راست (سه مرتبه و هر مرتبه  18تکرار).
 -8پل زدن با یک پا (شانهها و کف یک پا روی زمین و باال آوردن باسن و پای دیگر) (3مرتبه و هر مرتبه  10ثانیه مکث).
 -3انقباض استاتیک در حالت خوابیده روی توپ سوئیسی به طوری که کف پا روی زمین و کمر روی توپ سوئیسی قرار گیرد ( 3مرتبه و هر مرتبه 82
تکرار).
تمرینات ثبات مرکزی هفته هفتم

 -1خوابیدن روی توپ سوئیسی به طوری که کف پا روی زمین و کمر روی توپ سوئیسی قرار گیرد و چرخش تنه به طرفین ( 3مرتبه و هر مرتبه 10
تکرار).
 -8خوابیدن روی توپ سوئیسی به طوری که کف پا روی زمین و کمر روی توپ سوئیسی قرار گیرد و چرخش تنه به طرفین در حالی که در هر دست
وزنه  2/80کیلوگرم قرار گیرد ( 3مرتبه و هر مرتبه  10تکرار).
 -3پل یکطرفه به همراه باال آوردن یک پا (برای هر سمت بدن  2تکرار و  12ثانیه مکث).
تمرینات ثبات مرکزی هفته هشتم

خوابیدن طاقباز روی توپ سوئیسی و عمل تو دادن شکم ( 3دور و هر دور  82تکرار)
باال آوردن دست و پای مخالف در حالتی که فرد به حالت چهاردست و پا قرار دارد ( 3دور و هر دور  82تکرار)
پل به طوری که پاها روی توپ سوئیسی قرار گیرد و باال آوردن یک پا ( 3دور و هر دور  10ثانیه مکث)

یافتهها
بر اساس نتایج آزمون کلموگرف -اسمیرنف توزیع دادهها در
تمامی متغیرها در هر دو گروه تمرینی نرمال بود
()P<2/20؛ همچنین ،نتایج تست لون نشان داد که در تمام
متغیرها واریانس هر دو گروه برابر است (.)P<2/20
اطالعات توصیفی در گروه تجربی و کنترل به ترتیب
میانگین سن  12/2±2/71و  11/12±2/71سال ،قد
 119/82±7/02و  110/21±13/22سانتیمتر ،وزن
 12/12±7/11و  12/71±10/07کیلوگرم بود .در ادامه

دادهها با استفاده از آزمونتی همبسته و در سطح
معنیداری  P≥2/20با کمک نرمافزار  SPSS12مورد تجزیه
و تحلیل استنباطی قرار گرفت (جدول.)3،8
نتایج جدول ( )3،8نشان میدهد میانگین نمرات
پسآزمون گروهتجربی در تعادلپویا و سرعت راه رفتن
بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است
( .)P =2/221ولی این تغییرات از نظر آماری در تعادل ایستا
از نظر آماری معنادار نبود.

جدول  :2نتایج تی وابسته گروه ثبات مرکزی و شاهد

متغییرها

تعادل پویا

گروه شاهد

سطح معناداری

مرحله

گروه ثبات مرکزی

سطح معناداری

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

سطح معناداری

پیش آزمون

8/22±12/12

3/99±10/10

پس آزمون

1/20±18/07

* 2/222

3/37±11/13

2/132
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پیش آزمون

8/11±12/29

سرعت راه رفتن

) (COFبزرگترین تغییرات
در راستای داخلی

در ) (COFبزرگترین تغییرات
راستای قدامی -خلفی

1/90±2/28
* 2/222

پس آزمون

2/27±2/01

پیش آزمون

1/78±2/73

پس آزمون

8/22±2/08

پیش آزمون

0/88±2/18

پس آزمون

9/87±2/20

89

* 2/222
1/02±9/13

2/22

9/18±2/22

2/222

9/18±7/12
2/90

9/18±2/22

2/021

9/18±7/12

*تفاوت معنیدار بین گروه تجربی و شاهد در سطح P≤2/20
جدول  :3نتایج تی مستقل تعادل پویا و سرعت راه رفتن گروه ثبات مرکزی و شاهد

متغییر

گروه ثبات مرکزی
میانگین  ±انحراف معیار

گروه شاهد
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معناداری

آزمون TUG

3/21±8/17
3/00±8/12

1/13±3/12
1/27 ±1/19

*2/289
*2/212

آزمون سرعت راه رفتن

*تفاوت معنیدار بین گروه تجربی و شاهد در سطح P≤2/20

بحث
رشد حرکتی کودکان مبتنی بر رشد مهارتهای حرکتی
پایهای آنها میباشد و تجربیات حرکتی مختلف موجب رشد
مهارتهای حرکتی پایه و افزایش آگاهی محیطی در
کودکان میشود (دستجردی .)8221 ،این موضوع در
کودکان نابینا اهمیت بیشتری پیدا میکند .زیرا آنها از
لحاظ حرکتی محدودیت بیشتری دارند .بنابراین هدف از
تحقیق حاضر تأثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر
تعادل و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا بود.
تعادل یک فاکتور ضروری برای نابینایان است که کمک
به ایجاد یکپارچگی فضایی در افراد نابینا میکند (کوالک و
همکاران .)8221 ،تعادل فرایند پیچیدهای است که به
هماهنگی چندین جزء حسی و حرکتی وابسته است
(فورتین و واس .)8229 ،اختالل تعادل میتواند ناشی از
مشکالت حسی -پیکری ،بینایی ،دهلیزی ،عضالنی اسکلتی
یا شناختی (ترس از افتادن) باشد (فراهانی ،نورسته،
هالالت ،آقاله.)8213 ،
نتایج حاصل از تحقیق حاضر ،بهبود تعادل ایستا را در
راستای جانبی نشان میدهد اما در هر دو راستای جانبی
( )Xو قدامی -خلفی ( )Yتغییرات معناداری صورت نگرفت
و همچنین با نتایج ساالری و همکاران ( ،)8213تأثیر

تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر تعادل ورزشکاران
زن نابینا را بررسی کردند .در این مطالعه  32ورزشکار زن
نابینا شرکت کردند و برای تعادل ایستا از ورزشکاران زن
نابینا ،آزمون ایستادن تک پا به عمل آمد .با نتایج تحقیق
حاضر ،که تأثیر تمرینات ناحیه مرکزی بدن در بهبود تعادل
ایستا و پویای ورزشکاران زن نابینا را که میتواند نقش
بسزایی داشته باشد ،را نشان داد (ساالری ،صاحب الزمانی و
دانشمندی ،)8213 ،مغایرت دارد و علت مغایر بودن این
تغییر با نتایج این تحقیق میتوان اینگونه بیان کرد،
تمرینات تعادل ایستا که از دستگاه فوت اسکن با دقت یک
میلیمتر استفاده شد و احتماالً دقت باالی دستگاه موجب
این اختالف نتیجه است ،زیرا آزمودنیها هنگام اجرای تست
به دلیل نداشتن بینایی نسبت به صدای اطراف حساس
بودند و با کوچکترین صدا واکنش نشان داده و این موجب
جابهجایی مرکز نیرو بدن ) (COFدر هنگام اجرای تست
شده و نتایج را تحت تأثیر قرار میداد.
در افراد نابینا به دلیل عدم حضور بینایی از جمع کل
ذخیره اطالعات حرکتی و الگوهای حرکتی درست در
سیستم عصبی مرکزی کاسته میشود و در کل روی
عملکرد تعادلی فرد تأثیر میگذارد و باعث میشود که افراد
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نابینا در مقایسه با افراد بینای همسال خود از نظر تعادل
ضعیفتر عمل کنند (ری و همکاران.)8222 ،
تعادل میتواند از طریق تمرین و فعالیتهای مناسب با
هماهنگی فعالیتهایی که قدرت را درگیر میکند ،بهبود
یابد .تعادل ،پایداری زیادی برای فعالیتهای عملکردی
روزانه یا وظایف مربوط به کار ایجاد میکندکه بهدنبال آن
باعث کاهش رویدادهای تصادفی یا افتادن و در نتیجه
کاهش آسیب میشود (اسمیل ،هوروات.)8220 ،
عالی و رضا زاده ( ،)8218به بررسی نیمرخ ساختاری و
آمادگی جسمانی  122کودک با اختالل حسی  2تا  18سال
پرداختند .در این تحقیق ارزیابی تعادل ایستا با استفاده از
تست لکلک اصالح شده و ارزیابی تعادل پویا با آزمون زمان
برخاستن و رفتن انجام شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری
در میزان تعادل ایستا و پویا بین آزمودنیهای نابینا ،ناشنوا
و سالم وجود دارد (عال و رضا زاده .)8218 ،علت مغایر
بودن نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر در تعادل ایستا
میتواند به علت تفاوت در سن آزمودنیها و همچنین نوع
آزمون اندازهگیری تعادل باشد ،ولی با نتایج تعادل پویای که
از آزمون زمان برخاستن و رفتن استفاده شده است،
همخوانی دارد .در توجیه این یافته میتوان گفت که سایر
دروندادهای حسی نمیتوانند جایگزین غیبت طوالنی
اطالعات بینایی شوند و بینایی نقش اساسی در پردازش و
یکپارچهسازی سایر دروندادهای حسی برای انتخاب نوع
استراتژی در کنترل تعادل دارد (روتکوسکا ،اسکورانسکی،
 .)8229همچنین در افراد نابینا به دلیل عدم حضور بینایی
از جمعآوری و ذخیره اطالعات و الگوهای حرکتی درست
در سیستم عصبی مرکزی کاسته و متعاقبا عملکرد تعادلی
فرد تحت تاثیر قرار میگیرد و همین امر موجب میشود که
افراد نابینا در مقایسه با افراد بینای همسال خود را از نظر
تعادل ضعیفتر عمل کنند (غالمی سلطان مرادی.)8222 ،
انجام تمرینات ناحیه مرکزی بدن؛ قدرت ،استقامت و
کنترل عصبی در این ناحیه ،کنترل بخش داخلی ستون
فقرات ،کنترل فشار داخلی شکم و کنترل عضالنی حرکت
تنه را بهبود میدهد و بر توانایی بدن برای حفظ تعادل در
حرکات پویای مختلف تأثیر میگذارد .مکاسکی 1و همکاران
( ،)8211در تحقیقی اثرات تمرینات ناحیه مرکزی بدن را
بر تعادل پویا و استقامت عضالنی ناحیه مرکزی بدن مورد
1. McCaskey & et all

مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد برنامههای تمرینی ناحیه
مرکزی بدن میتواند تأثیر مثبتی بر تعادل پویا و استقامت
ناحیه مرکزی بدن داشته باشد (مکاسکی و همکاران،
.)8211
در مورد تأثیر اجرای حرکات با توپ سوئیسی بر تعادل
پویا به نظر میرسد بهبود کنترل وضعیت بدن با فعالیت بر
روی توپ به این علت که در اثر قرارگیری افراد بر روی توپ
و تعدیل وزن بدن از روی عضالت و مفاصل ،فرد میتواند
دامنه وسیعی از حرکات را بدون احتمال آسیب و افتادن به
صورت تفریحی انجام دهد .نیروهای بر هم زنده تعادل که
در اثر قرارگیری روی توپ ایجاد میشود ،میتواند فعالیت
مناسبی برای به چالش کشیدن سیستمهای درگیر در
تعادل را فراهم کند .ترکیب ،تکرار و سرعت حرکات نیز
موجب بهبود انعطافپذیری و زمان عکسالعمل شود که
خود این فاکتورها سهم عمده در حفظ تعادل دارند (دوریس
و همکاران.)8223 ،
کنترل تعادل انسان به یکپارچگی اطالعات آوران رسیده
از سیستمهای دهلیزی ،بصری و حسی -پیکری بستگی
دارد .کاهش فعالیت یکی از سیستمهای درگیر در کنترل
قامت و یا از دست رفتن اطالعات آن ،در ادامه افت عملکرد
در مکانیزمهای دیگر کنترل قامت را به همراه دارد .فقدان
بینایی عالوه بر ایجاد تغییرات در کنترل قامت ،منجر به
افزایش وابستگی اجتماعی ،محدودیت در انجام فعالیتهای
روزانه ،کاهش اعتماد به نفس و افزایش خطر سقوط میشود
(سوارس و همکاران .)8211 ،در تحقیقی در خصوص میزان
سقوط در میان افراد سالمند ،گزارش شده است که
سالمندان نابینا نسبت به سالمندان ناشنوا بیشتر در معرض
خطر سقوط هستند (نجاتی ،امینی ،سروش ،معصومی،
 .)8227این استدالل وجود دارد که بهبود پایداری ناحیه
مرکزی بدن سبب افزایش ثبات پویا میشود (مکاسکی و
همکاران .)8211 ،علت مغایر بودن با نتایج تحقیق حاضر
میتوان به فاکتور اندازهگیری ،سن آزمودنیها اشاره کرد.
راهرفتن بهعنوان مهارتی پایهای بیشترین بخش فعالیت
حرکتی روزمره انسان را به خود اختصاص میدهد.
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مثبت تمرینات و نیاز ویژه دانشآموزان نابینا به تحرک
میتوان به اهمیت استفاده از این تمرینات در ساعات تربیت
 این در حالی است که زمان.بدنی دانش آموزان اشاره کرد
الزم برای انجام تمرینات طوری در نظر گرفته شده است که
قابلیت اجرای آن در ساعات تربیت بدنی دانشآموزان وجود
.داشته باشد

یک فرد نابینا دو برابر بیشتر از یک فرد بینا در راه رفتن
و سه برابر در تردد و خروج از منزل دچار مشکل میشود
 به علت نامحدود بودن تحقیقات در.)8223 ،(کانگ دون
این زمینه و بر اساس مطالعات محقق تحقیقی راجع به
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سرعت راه رفتن نابینایان
.یافت نشد

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

بدین وسیله از همکاری دانشآموزان و مسئولین مدرسه
شهید سامانی اصفهان تشکر و قدردانی نموده و آرزوی
.سالمتی و شادکامی برای این عزیزان داریم

با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که
احتماالً استفاده از هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی ارائه
شده در این طرح در بهبود تعادل پویا و سرعت راه رفتن
 بنابراین با توجه به تأثیر.دانش آموزان نابینا مؤثر بوده است
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