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چکیده
زمینه و هدف :عقبماندگی ذهنی یکی از رایجترین معلولیتهای ذهنی است که با اختالل در حفظ
تعادل در مبتالیان همراه میباشد .هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر برنامه تمرینی ثبظات مرکظزی و
برنامه تمرینی زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانشآموزان کمتوان ذهنی بود.
روش بررسی :در این مطالعه نیمه تجربی که بر روی  54دانشآموز پسر کمتظوان ذهنظی انجظاد شظد
آزمودنیها در سه گروه  54نفره کنترل ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته قرار گرفتند .گروههظای
تجربی  8هفته و هفته ای سه بار تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتظی بسظته را انجظاد دادنظد .در
پیشآزمون و پسآزمون از تست برخاستن و رفتن برای اندازه گیری تعادل پویای سه گظروه اسظتفاده
شد .از آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت های بین گروهی استفاده شد .نتظایج
بهدست آمده در سطح معنیداری کمتر از  5/54بررسی شدند.
یافتهها :در نتایج آزمون تعادل پویا بین گروههای ثبات مرکزی و کنترل ( )p=5/555زنجیره حرکتی
بسته و کنترل ( )p=5/550و همچنین گروه های ثبات مرکزی و زنجیره حرکتظی بسظته ()p=5/550
تفاوت معنیداری مشاهده شد.
نتیجهگیری :تمرینات ثبات مرکظزی و زنجیظره حرکتظی بسظته باعظو بتبظود تعظادل ایسظتا و پویظای
دانشآموزان کم توان ذهنی شدند و از ایظن تمرینظات مظیتظوان بظرای بتبظود تعظادل در برنامظههظای
توانبخشی دانشآموزان کمتوان ذهنی استفاده کرد.
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مقدمه
طبق آمار جتانی افراد کمتوان ذهنی حدود  7درصد از
جمعیت جتان را تشکیل میدهند .کمتوان ذهنی به کسانی
گفته میشود که در آنتا عملکرد کلی ذهن بهطور مشخصی
پایینتر از حد متوسط باشد و در عین حال در رفتارهای
انطباقی کودک در دوره رشد تأخیر و نارسایی دیده شود.
متمترین معیار برای تعیین این افراد عامل هوش است که
دارای جنبههایی از قبیل :توانایی و استعداد کافی برای
یادگیری و درک امور هماهنگی و سازش با محیط و
بترهبرداری از تجارب گذشته میباشد .عوامل زیادی سبب
بروز معلولیت ذهنی میگردد که شامل :علل قبل از تولد
خطرات زمان تولد و علل بعد از تولد میباشد .در یک
تقسیمبندی که برای این افراد انجاد شد این افراد شامل سه
گروه :گروه آموزشپذیر با بتره هوشی ( )45-04گروه
تربیتپذیر ( )75-57و گروه وابسته (پایینتر از )07
میباشند (احمدی و همکاران  .)0550تعادل یک متارت
حرکتی پیچیده است که پویایی بدن را در پیشگیری از
سقوط توصیف میکند .از نظر فیزیولوژیکی تعادل تعامل
میان سطوح مختلف سازوکارهای کنترل تعادل و از نظر
بیومکانیکی بهعنوان توانایی حف یا برگشت مرکز ثقل بدن
در محدوده پایداری که بهوسیله سطح اتکا تعیین میگردد
تعریف میشود (ولکات و شاموی  .)5775ثبات ستون
فقرات و بهخصوص ناحیه کمری -لگنی -رانی که بهعنوان
ناحیه مرکز بدن خوانده میشود تحت تأثیر تعامل
سیستمهای مختلف است بهطوریکه اگر یکی از این
سیستمها دچار نقص شود سیستمهای دیگر درصدد تالش
برای جبران اختالل بهوجود آمده بر میآیند و مانع از
بیثباتی ستون فقرات میشوند .با توجه به اینکه موقعیت
آناتومیکی مرکز ثقل در این ناحیه واقع شده است ثبات
مرکزی 5اهمیت زیادی دارد (الورن و همکاران.)0550 0
مرکز بدن بهعنوان جعبهای در نظر گرفته میشود که
عضالت شکم در جلو عضالت اطراف ستون متره و سرینی
در پشت دیافراگم در سقف و عضالت کف لگن و عضالت
کمربند لگنی در کف قرار دارند (احمدی و همکاران
 .)0550مطالعات نقش ثبات مرکزی را بر اجرا و عملکرد
ورزشی و همچنین پیشگیری از آسیب نشان دادهاند .در
1. Core stability
2. Lauren, et al

تحقیقی که توسط اریک و جانسون 7در سال  0550صورت
گرفت اثر تمرینات پیالتس که اساس این تمرینات بر
تقویت عضالت تنه بهخصوص ناحیه کمری و لگنی بود بر
تعادل پویای افراد سالم بررسی شد .نتایج نشاندهنده این
موضوع بود که این تمرینات باعو افزایش تعادل پویا که
بهوسیله آزمون دستیابی عملکردی ارزیابی شدهاند
میشود .در تحقیقی که توسط کاسیولیما و همکاران 5در
سال  0557انجاد شد محققین به مقایسه اثر برنامه تمرینی
ثبات مرکزی بر روی توپ سویسی و بر روی زمین بر تعادل
زنان پرداختند و نتایج نشان داد گروه تجربی که بر روی
توپ سویسی تمرین انجاد میدادند افزایش معنیداری در
تعادل نسبت به گروه کنترل داشتهاند .در تحقیقی که اثر 8
هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل دانشآموزان ناشنوا
توسط حصاری و همکاران در سال  0555مورد بررسی قرار
گرفت نتایج نشان داد که تعادل این افراد در چتار جتت
(داخلی داخلی خلفی خلفی خلفی خارجی) افزایش
معنیداری داشته است .تمرینات ثبات مرکزی و قدرتی از
اجزای با اهمیت در به حداکثر رساندن تعادل و عملکرد
ورزشکاران در حرکات انداد فوقانی و تحتانی میباشد و
مرکز بدن بهعنوان پایهای برای حرکت بخشهای دیستال4
یا ثبات پروگزیمال 0برای حرکت دیستال عمل میکند (تس
و مک مانوس .)0554 0تمرین زنجیره حرکتی بسته
تمرینی است که در آن بخش دیستال انداد ثابت است .مثالً
زمانیکه کف پا روی زمین قرار دارد یا با تجتیزات تمرینی
در تماس است با ثابت شدن بخش دیستال ایجاد مقاومت
هم در بخش دیستال و هم پروگزیمال نیاز است به همین
خاطر این تمرینات برای تولید نیرو برتر هستند و انجاد این
تمرینات در انداد تحتانی باعو کاهش نیروهای برشی در
مفاصل که عامل آسیبهای مفصلی هستند میشوند (پینار
و همکاران.)0557 8
تحقیقات متعددی به بررسی تأثیر تمرینات زنجیره
حرکتی بسته بر قدرت انداد تحتانی و درمان آسیبهای زانو
پرداختهاند؛ اما پژوهشهای اندکی تأثیر این تمرینات را بر
تعادل بررسی کردهاند .یو جونگ ون و همکاران)0557( 7
3. Eric and johonson
4. Cosiolima, et al
5. Distal
6. proximal
7. Tse and McManus
8. Pinar, et al
9. Yoo Jung Kwon, et al
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تعادل افراد کمتوان ذهنی انجاد شود .علیرغم انجاد
مطالعاتی که نقش تمرینهای ثبات مرکزی و زنجیره
حرکتی بسته بر تعادل و فاکتورهای آمادگی جسمانی
کمتوانان ذهنی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ مطالعات اندکی
به مقایسه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی
بسته بر تعادل افراد کمتوان ذهنی پرداختهاند .بنابراین
هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و
زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای افراد کمتوان ذهنی
بود.

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تمرینات زنجیره
حرکتی بسته باعو بتبود در کنترل تعادل شد اما در
تمرینات زنجیره حرکتی باز میزان بتبود معنیدار نبود و
همچنین فعالیت عصبی عضالنی گروههای عضالنی مختلف
و حس عمقی بازخورد از کف پا در تمرینات زنجیره حرکتی
بسته نسبت به زنجیره حرکتی باز بتبود بیشتری یافت.
همچنین کارملی و همکاران )0550( 5در پژوهشی به
بررسی تأثیر تمرینات پیادهروی روی تردمیل بر قدرت
عضالت پا و تعادل پویای افراد کمتوان ذهنی با سندرد داون
پرداختند اساس تمرینات روی تردمیل تحمل وزن و
زنجیره حرکتی بسته بوده است و نتایج این پژوهش نشان
داد که این تمرینات سبب افزایش معنیدار قدرت
ایزوکنیتیکی عضالت پا و همچنین تعادل پویای این افراد
شد .مطالعات نشان دادهاند که افراد کمتوان ذهنی در
تکالیف شناختی پردازش اطالعات زبان حافظه کوتاه
مدت شفاهی و انجاد وظایف خود دارای نقص هستند.
بعضی از این کودکان در مقایسه با افراد طبیعی با مشکالتی
در توانایی حرکتی مانند :نوشتن کشیدن نقاشی گرفتن
اشیاء تفریح کردن بازیهایی که شامل دویدن پریدن
لیلی کردن پرتاب کردن همراه با حف تعادل جتتگیری
فضایی و زمانی حرکات جانبی فعالیتهای بدنی و حتی
فعالیتهای روزانه مواجه هستند .رشد حرکتی این کودکان
دارای اختالل است که آنتا را در انجاد فعالیتهای روزمره
محدود میکند (گورال و همکاران .)0555 0در این بین
یکی از متغیرهای که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد تعادل
است که نیازمند دریافت اطالعات از سیستم بینایی حسی
پیکری و درون دادهای وستیبوالر میباشد و همچنین
نیازمند یکپارچهسازی این دادهها با توجه به شرایط فرد با
محیط است و نقص در تعادل احتماالً منجر به تأخیر در
رشد حرکتی میشود چرا که کنترل پاسچر بهطور عمومی
یک پیش شرط برای رشد متارتهای حرکتی در نظر گرفته
میشود (گورال و همکاران  .)0555با توجه به توسعه روز
افزون ورزش معلولین و بهویژه افراد کمتوان ذهنی که
بهعنوان بخشی متمی از افراد فعال جامعه محسوب
میشوند و همچنین تعادل که نقش متمی در فعالیتهای
روزمره این افراد دارد الزد است مطالعات بیشتری در مورد

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت طرح
تحقیقی سه گروهی با پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد.
بدین منظور  54نفر از دانشآموزان مدارس استثنایی
(کمتوانان ذهنی آموزشپذیر) شترستان شترکرد با بتره
هوشی ( )45-04که توسط آزمون وکسلر ارزیابی شد به
صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه ثبات مرکزی زنجیره
حرکتی بسته و کنترل قرار گرفتند .فرد رضایتنامه و
اطالعات مربوط به سالمت پزشکی بوسیله هر یک از
آزمودنیها با کمک والدین آنتا تکمیل شد .مطابق با
اطالعات ثبت شده در این پرسشنامه افرادی که ویژگیهایی
مثل آسیبدیدگی انداد تحتانی بیماریهای قلبی و سابقه
سایر بیماریهای خاص داشتند از تحقیق خارج شدند .به
منظور همتاسازی گروههای مطالعه قد و وزن شرکتکنندگان
با استفاده از متر نواری و ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد.
سپس بهصورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند .برای
اجرای آزمونها آزمودنیها به مدت  4دقیقه مرحله گرد
کردن و حرکات کششی را انجاد میدادند .پس از مرحله
گرد کردن تستهای مربوط به پیشآزمون شروع شد .برای
اندازهگیری تعادل پویا از تست برخاستن و رفتن( 7یم
چیلیپس و تالبوت )0555 5استفاده شد .اجرای این تست
نیازمند این است که هر آزمودنی بدون استفاده از
دستهایش از روی یک صندلی بدون دسته برخاسته پس
از طی کردن یک مسیر سه متری برگشته و دوباره روی
صندلی بنشیند .زمان کل برای انجاد این تست مدنظر است.
رکورد این تست میانگین سه بار انجاد تمرین است .سپس

1. Carmeli E, et al
2. Gorla, et al

3. Get Up and Go test
4. Yim-Chiplis and Talbot
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آزمودنیهای گروه ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته
تمرینات مربوط به خود را به مدت  8هفته  7جلسه در
هفته و به صورت یک روز در میان انجاد دادند .تمرینات
براساس تمرینات ثبات مرکزی پیشنتاد شده توسط جفری5
در سال  0550ارائه شده و شامل  7سطح است .تمرینات از
سطح  5شروع شدند که شامل انقباضات ایستا در یک
وضعیت ثابت تمرینات سطح  0شامل انقباضات ایستا در
یک محیط بیثبات و درنتایت تمرینات سطح  7شامل
حرکات پویا در یک محیط بیثبات بودند .تمرینات زنجیره
حرکتی بسته شامل اسکات کم دامنه 0لغزشهای روی
دیوار 7تمرین النگ 5پرس پا 4باال رفتن جانبی و رو به جلو
از پله 0اکستنشن انتتایی زانو با استفاده از طناب االستیکی
بودند .سطح فعالیتهای روزانه تماد آزمودنیها در گروههای
تجربی و کنترل یکسان بود (بدین منظور از والدین این
کودکان خواسته شد تماد فعالیتهای فیزیکی از جمله
ورزش آنتا گزارششده و فعالیت فیزیکی این افراد محدود
به کالسهای ورزش مدرسه که تحت نظر محقق بودهاند
باشد) به همین دلیل از گروه کنترل به منظور کنترل اثر

احتمالی تمرینات و فعالیتهای روزانه بر تعادل آزمودنیها
استفاده شد .پس از  8هفته تمرین پس آزمون در شرایط
مشابه پیش آزمون انجاد شد .میانگین و انحراف استاندارد
با استفاده از آمار توصیفی محاسبه شدند .برای بررسی
نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده
شد .برای تعیین تفاوتهای بین گروهی تمرینات ثبات
مرکزی و زنجیره حرکتی بسته از آزمون تحلیل واریانس
یک راهِ و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نردافزار ( SPSSنسخه  )05انجاد شد.
نتایج بهدست آمده در سطح معنیداری کمتر از 5/54
بررسی شدند.
یافتهها
برخی از ویژگیهای آزمودنیها شامل قد وزن و سن
اندازهگیری شد .این ویژگیها در جدول شمارهی  5ارائه
شده است.

جدول  :3میانگین و انحراف معیار قد ،وزن و سن آزمودنیها در سه گروه
گروههای آزمودنی

وزن (کیلوگرد)

قد (سانتیمتر)

سن(سال)

گروه ثبات مرکزی
گروه زنجیره حرکتی بسته
گروه کنترل

55/58±0/58
50/50±0/58
74/00±4/57

545±0/00
545±0/50
558±0/45

55/75±0/55
55/47±0/04
55/07±7/55

0/70

0/45

0/55

0/58

8
7

0/50

6

5/77

5

قبل از دوره تمرین

4

بعد از دوره تمرین

3
2
1
0

گروه زنجیره حرکتی بسته

گروه کنترل

گروه ثبات مرکزی

نمودار  :3نمودار مربوط به تغییرات نمرات آزمون تعادل پویا قبل و بعد از دوره تمرین
1Jeffreys1

1. Jeffreys
2. Mini squat
3. Wall slides

4. lunge
5. Leg press
6. Step ups forward and latera
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جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس در میزان تغییرات تعادل پویا در تست برخواستن و رفتن در سه گروه
منبع تغییرات

مربع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره آزمون ()F

سطح معنیداری ()P

بین گروهی

75/540

0

54/008

57/588

*5/555

درون گروهی

77/450

50

5/078

مجموع

07/700

55

نتایج جدول 0نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین
سه گروه آزمودنی در میزان تغییرات تعادل پویا وجود دارد.
جدول :1مقایسه چندگانه ( )LSDتعادل پویا سه گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

گروه ثبات مرکزی
()p

گروه ثبات مرکزی
گروه زنجیره حرکتی بسته

با توجه به جدول  7نتایج آزمون مقایسه چندگانه
( )LSDنشان میدهد که بین تغییرات تعادل پویا در آزمون
برخاستن و رفتن در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در سه
گروه بین گروههای ثبات مرکزی کنترل و همچنین
گروههای زنجیره حرکتی بسته و کنترل اختالف معنیداری
وجود دارد ( .)P≤5/55همچنین بین تغییرات تعادل پویا در
آزمون برخاستن و رفتن گروههای ثبات مرکزی و زنجیره
حرکتی بسته تفاوت معنیداری مشاهده شد (.)P≤5/55
بحث
هدف این پژوهش مقایسه تظأثیر تمرینظات ثبظات مرکظزی و
زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای دانشآموزان کظمتظوان
ذهنی بود .نتایج مربوط بدسظت آمظده نشظان داد کظه انجظاد
تمرینظظات ثبظظات مرکظظزی و زنجیظظره حرکتظظی بسظظته توسظظط
دانش آموزان کمتوان ذهنی زمان آزمون تعادل پویا را بهطور
معنیداری نسبت به گظروه کنتظرل کظاهش داد و همچنظین
تمرینات ثبظات مرکظزی نسظبت بظه زنجیظره حرکتظی بسظته
کاهش معنیداری را در زمان آزمون تعادل پویظا نشظان داد.
این اختالف معنیدار بین گروههای ثبات مرکظزی و زنجیظره
حرکتی با گروه کنتظرل و همچنظین بظین گظروههظای ثبظات
مرکزی و زنجیره حرکتی بسته نشظان مظیدهظد کظه هظر دو
برنامه تمرینی باعو بتبود تعادل پویا شظدهانظد ولظی بتبظود
تعادل پویا در گروه ثبات مرکزی بیشتر بوده است تمرینات
ثبات مرکزی باعظو بتبظود تعظادل پویظا بظا تقویظت و ثبظات

گروه زنجیره حرکتی بسته
()p

گروه کنترل
()p

*5/550

*5/555
*5/550

عضالت مرکزی و عمقی بدن شدند و بتبظود تعظادل پویظا در
تمرینات زنجیره حرکتی بسته احتماالً بر اثر افظزایش قظدرت
و استقامت عضالنی در ناحیظه دیسظتال و پروگزیمظال انظداد
تحتانی و همچنین افزایش ثبات مفاصل لگن زانو و مچ پا و
همچنین افزایش حس عمقی مفاصل بوده است .با توجه بظه
گفته تظس و مظک مظانوس در سظال  0554کظه مرکظز بظدن
بهعنوان پایهای برای حرکت بخظشهظای دیسظتال یظا ثبظات
پروگزیمال برای حرکت دیستال عمل مظیکنظد و همچنظین
اهمیت عضالت ناحیه مرکظزی بظدن در فعالیظت هظای پویظا
تمرینظظات ثبظظات مرکظظزی بتبظظود معنظظیداری را نسظظبت بظظه
تمرینظظات زنجیظظره حرکتظظی بسظظته در تعظظادل پویظظا داشظظتند.
عضالت شکمی با ایجاد اثر هیدرولیک در حفظره شظکمی در
ثبات ستون فقرات با سفت کردن ستون فقرات ناحیه کمری
همزمان با افزایش فشار داخل شظکمی همکظاری مظیکننظد
(یلفظظانی و همکظظاران  .)0550عضظظالت عرضظظی شظظکمی و
عضالت مایل شکمی توانایی تقویت مجموعه کمری -لگنظی
را دارند و انتقال نیروها را از انداد فوقظانی بظه انظداد تحتظانی
بتبود مظیبخشظند (بلظیس و تیپظل .)0554 1ایظن عضظالت
بهطور مشخص زودتر از انجاد حرکت فعال میشظوند (اغلظب
بهعنوان فیدفوروارد یا زمانبندی اولیظه نامیظده مظیشظود) و
بهصورت ایزومتریک و بدون تغییر در طولشان کار میکننظد
(غالمی بروجنی و همکظاران  )0554و نوسظان پاسظچرال را
کاهش میدهند در نتیجظه تقویظت عضظالت ناحیظه مرکظزی
1. Bliss & Teeple
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تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ......

میتواند به بتبود تعادل منجر شود .نتایج تحقیظق حاضظر بظا
برخی دیگر از تحقیقات انجادشده همسظویی دارد از جملظه:
محمدی و همکاران ( )0554کظه بظه بررسظی اثظر تمرینظات
ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویظا کودکظان مبظتال سظندرد
داون پرداختهاند و نتایج پظژوهش آنتظا تظأثیر معنظیدار ایظن
تمرینات بر تعادل را نشان داد و پژوهش احمدی و همکاران
( )0550که به بررسی اثر  0هفته تمرینات ثبات مرکزی بظر
تعادل پویای افراد کمتوان ذهنی و برای ارزیابی تعظادل پویظا
از آزمون تعادلی ستاره ) (SEBTاستفاده شد .گظروه تجربظی
 0هفته و  7جلسه در هفته تمرین انجاد دادند نتظایج نشظان
دادند که ایظن تمرینظات باعظو بتبظود تعظادل پویظای افظراد
کمتوان ذهنظی شظده اسظت کظه ایظن اخظتالف معنظیدار در
جتتهای (خلفی خارجی و خلفی داخلی) بوده است امظا در
جتت قدامی اختالف معنظیداری مشظاهده نشظد .همچنظین
گراناچر و همکاران )0550( 5نشظان دادنظد تعظادل پویظا بظه
دنبال  7هفته تمرین ثبات مرکزی افظزایش یافظت و آنظوپ و
همکاران )0555( 0گزارش کردند یظک دوره برنامظه تمظرین
ثبظظات مرکظظزی اثظظر معن ظیداری بظظر روی تعظظادل پویظظا دارد.
سکندیز و همکاران )0555( 7افزایش تعادل پویا را به دنبال
 50هفتظظه تمظظرین ثبظظات مرکظظزی گظظزارش کردنظظد .کاهظظل و
گریبل )0557( 5گزارش کردند؛ تمرین ثبات مرکظزی تظأثیر
معنیداری بر روی تعادل پویا دارد .پتروفسظکی و همکظاران4
( )0554نشان دادند تعادل سالمندان که بظهوسظیله سظکوی
تعادل ارزیظابی شظد بعظد  5هفتظه برنامظه تمرینظی تقویظت
عضظالت تنظه بتبظود معنظظیداری داشظته اسظت سامسظظون و
سندری )0550( 0گزارش کردند تمرینات ثبات مرکظزی بظه
مدت  4هفته اثر معنیداری بر تعادل تنظیسبظازان دارد .امظا
کظظالری و همکظظاران )0550( 0گظظزارش کردنظظد  57هفتظظه
تمرینات قویسازی عضالت ناحیهی مرکظزی بظر تعظادل اثظر
معنیداری ندارد اسوانی و هس ) 0557( 8گظزارش کظرد 7
هفته برنامه تمرینی ثبات مرکظزی بظر تعظادل شظناگرها کظه
بظهوسظظیله سیسظظتم ثبظظات بظظایودکس انظظدازهگیظری شظظد اثظظر
معنیداری ندارد ناهمسظو اسظت .ماهیظت برنامظهی تمرینظی
1. Granacher et al
2. Anoop et al
3. Sekendiz et al
4. Kahle, Gribble
5. Petrofsky et al
6. Samson & Sandry
7. Clary, et al
8. Swani & Hess

ثبات مرکزی در تحقیقات انجاد شده یکسان است اما اینکه
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات مذکور مغظایرت دارد بظه
دلیل تفاوت متغیرهظایی ماننظد روش ارزیظابی سظن میظزان
فعالیت و نظوع آزمظودنیهاسظت .اسظوانی و هظس ( )0557از
آزمودنیهای سالم و جوان برای گروه کنترل و از شناگرهای
جوان برای گروه تجربی استفاده کرد و تعظادل در تحقیظق او
بهوسیله سیستم ثبات بایودکس ارزیابی شده بظود .بظرخالف
تحقیظظق حاضظظر کظظه در آن تعظظادل ب ظهوسظظیله یظظک آزمظظون
عملکردی ارزیظابی شظده اسظت در تحقیظق مظذکور تعظادل
بهوسیله روشهای آزمایشگاهی ارزیابی شده است .در مظورد
تأثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر تعادل نتظایج تحقیظق
نشان میدهد که تمرینات زنجیره حرکتی بسته باعو بتبود
تعادل پویا در دانش آموزان کمتوان ذهنی شظده اسظت .ایظن
بتبود احتماالً بر اثر افزایش قظدرت و اسظتقامت عضظالنی در
ناحیه دیستال و پروگزیمال انداد تحتانی و همچنین افزایش
قدرت عضالت اطراف مفاصل زانو و مچ پظا و افظزایش حظس
عمقی مفاصل بوده است .نتایج حاصل از تحقیظق حاضظر بظا
نتایج تحقیق یو جونگ ون و همکظاران )0557( 7کظه نشظان
دادند تمرینات زنجیره حرکتی بسته باعو بتبود تعادل شظد
اما در تمرینات زنجیره حرکتی بظاز میظزان بتبظود معنظیدار
نبود و همچنین فعالیت عصبی عضالنی گروههظای عضظالنی
مختلف و اطالعظات حظس عمقظی بظازخوردی از کظف پظا در
تمرینات زنجیره حرکتی بسته نسبت به زنجیره حرکتی بظاز
بتبظظود یافتظظهانظظد و بظظا کظظارملی و همکظظاران ( )0550کظظه در
پژوهشی به بررسی تأثیر تمرینات پیاده روی روی تردمیل بر
قدرت عضالت پا و تعادل پویظای افظراد کظم تظوان ذهنظی بظا
سندرد داون پرداختند و نتایج این پژوهش نشان داد که این
تمرینات سبب افزایش معنیدار قدرت ایزوکنیتیکی عضالت
پا و همچنین تعادل پویای این افظراد شظد .همخظوانی دارد و
با تحقیقی که توسط دنلی و همکاران )0555( 55انجاد شد و
و در آن به بررسی اثر تمرینات مقاومتی در زنجیره حرکتظی
بسته بر تعادل با استفاده از تسظت سظتاره پرداختظه بودنظد و
نتایج افزایش قابل توجتی در جتت عقظب و داخظل در پظای
راست و چپ را نشان دادند اما افزایش معنیداری در جتظت
قدامی مشاهده نشد همخوانی نظدارد .تفظاوت نتظایج تحقیظق
حاضر با تحقیق دنلی و همکاران تفاوت در نحوه اندازهگیری
9. Yoo Jung Kwon, et al
10. Dannelly BD, et al

57

3193  بهار و تابستان،33  شماره،6  دوره،پژوهش در توانبخشی ورزشی

تعادل پویا شدهاند و میتوان از این تمظرینهظا بظرای بتبظود
تعادل این افراد استفاده کرد که بظا توجظه بظه اینکظه تفظاوت
معنیداری در نمرات تعادل بظین تمرینظات ثبظات مرکظزی و
تمرینات زنجیره حرکتی بسته وجود دارد از تمرینظات ثبظات
.مرکزی با اطمینان بیشتری میتوان استفاده کرد

تعادل بوده است که دنلظی و همکظاران از تسظت سظتاره کظه
بیشتر تمرکز بر کشش انداد تحتانی داشظته اسظت اسظتفاده
کردهاند و دلیل دیگری که این پظژوهش بظا پظژوهش حاضظر
مطابقت ندارد استفاده از برنامه تمرینی متفاوت و همچنظین
جامعه پژوهشی متفاوت (زنان سالم) با پژوهش حاضظر بظوده
.است

تقدیر و تشکر
بدین وسیله نویسندگان مقاله از کلیه شرکت کنندگان و
همچنین والدین آنتا که نتایت همکاری را در انجاد این
.پژوهش داشتهاند تشکر مینمایند

نتیجهگیری
در مجموع این نتیجه استنباط مظیشظود کظه هظر دو شظیوه
تمرینی (ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته) باعو بتبظود
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