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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه پیام نور واحد کرج ،کرج ،ایران  .2دانشیار فیزیولوژی
ورزشی ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران  .3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،تربیت بدنی دانشگاه صنعتی
شریف ،تهران ،ایران.

چکیده
عقب ماندگی ذهنی یکی از رایج ترین معلولیتهای ذهنی است که حدود  3درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
هدف تحقیق حاضر ،بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر فعالیت الکﺘرومایوگرافی ،تعادل ایسﺘا و
پویای دخﺘران نوجوان کم توان ذهنی بود 24 .دانش آموز دخﺘر کم توان ذهنی با دامنه سنی  15-17سال به گروه تجربی
( 12نفر) و شاهد ( 12نفر) تقسیم شدند .گروه تجربی به مدت شش هفﺘه تمرینات ثبات مرکزی شامل نیمه دراز و نشست،
پل از کنار ،و چهار حرکت تقویﺘی ناحیه پایین شکم را انجام دادند .آزمون اسﺘورک (ایسﺘادن روی یک پا) و  Yبه ترتیب
برای سنجش تعادل ایسﺘا و پویا اسﺘفاده شد .فعالیت الکﺘرومایوگرافی ناشی از حداکثر انقباض ایزومﺘریک ارادی عضالت
راست شکمی و مایل شکمی با دسﺘگاه  EMGارزیابی شد .آزمون  tهمبسﺘه و مسﺘقل برای تجزیه تحلیل داده ها اسﺘفاده
شد .یافﺘه ها اشاره داشت که نسبت به گروه شاهد ،تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود معنادار تعادل ایسﺘا ،پویا ،و همچنین
فعالیت  EMGدر گروه تجربی شد (همه  .)P<0/001بنابر این ،جهت بازتوانی و بهبود عملکرد دخﺘران نوجوان کم توان
ذهنی ،بکارگیری عملی این پروتکل همراه با سایر آموزشها ،پیشنهاد می شود.

واژههای کلیدی
تعادل ایسﺘا ،تعادل پویا ،تمرینات ورزشی ثبات مرکزی ،دخﺘران نواجوان کم توان ذهنی ،فعالیت .EMG
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مقدمه
بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی ،کم توانی ذهنی یک معلولیت پیچیده است .ناتوانی عملکردی این
افراد همه حوزه های زندگی آنها همچون حوزه روانی و رفﺘاری ،خود ادراکی و روابط با دیگران را تحت
تاثیر قرار می دهد .به عبارت دیگر ،این عارضه عالوه بر اعمال شناخﺘی ،در عملکرد حرکﺘی آنها نیز اخﺘالل
ایجاد می کند .افراد معلول ذهنی ،دارای آمادگی قلبی عروقی پایین تر ،مهارت های حرکﺘی ضعیفﺘر،
درصد چربی باالتر و ضربان قلب بیشینه کمﺘری نسبت به جمعیت غیر معلول هسﺘند .بعالوه ؛ ابﺘال به
دیابت ،فشارخون باال ،چاقی و پایین تر بودن سطوح آمادگی جسمانی نیز در آنها نسبت به همﺘایان سالم
گزارش شده است ( .)1بیشﺘر کودکان کم توان ذهنی به علت کم تحرکی و گاهی عدم تحرک ،دچار ضعف
های جسمانی  -حرکﺘی می شوند .شواهد بیانگر این مطلب است که وضعیت های مزمن افراد کم توان
ذهنی عالوه بر محدودیت هایی که برای آنها بهمراه دارد ،روی توانایی های مالی ،اجﺘماعی ،هیجانی،
رفﺘاری و شناخﺘی خانواده آنها نیز تاثیر می گذارد و خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی تحت فشار
روانی قرار می گیرند .بنابراین توسعه سطوح آمادگی جسمانی در کودکان کم توان ذهنی به ویژه در
مدارس اسﺘثنایی از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)1افزون بر این ،با افزایش سن ،قدرت و آمادگی
عضالنی برای اسﺘقالل در فعالیت های روزمره زندگی و انجام کارهای شخصی در این افراد ضروری می
باشد .توانایی حفظ سبک زندگی مسﺘقل  ،عامل مهمی برای افراد کم توان ذهنی است (.)2
از طرف دیگر ،تحرک پذیری مسﺘقل و ایمن برای شرکت در اجﺘماع و فعالیت های روزمره افراد کم
توان ذهنی مهم است .تحرک پذیری در واقع جابجایی موثر از مکانی به مکان دیگر است که به عملکرد و
قابلیت های بدن و همچنین به تعادل وابسﺘه است و بنابراین حفظ تعادل بدن برای نوجوانان کم توان
ذهنی بسیار ضروری است و تعادل یکی از اجزاى جدایی ناپذیر تقریباً همه فعالیت های روزانه و عامل
مهم موفقیت عملکردی این افراد تلقی می گردد ( .)3با توجه به ارتباط اجرای مهارت های عادی زندگی
با حفظ تعادل و انعطاف پذیری مناسب ،و همچنین اثر کاهش تعادل و انعطاف پذیری بر افزایش احﺘمال
آسیب و با نظر به اینکه فعالیت جسمانی منظم بعنوان یک جزء مهم در یک سبک زندگی سالم در افراد
ناتوان ذهنی مورد تاکید می باشد بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات تعادل ایسﺘا و پویا در این افراد مورد
توجه محققان قرار گرفﺘه است.
یکی از روش های پیشگیری از بروز آسیب های ناشی از افﺘادن های پیاپی افراد کم توان ذهنی که
بیشﺘر ناشی از ضعف قوای جسمانی و عدم تعادل مناسب در بیماران کم توان ذهنی است ،اسﺘفاده از
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فعالیت های جسمانی است ( .)4تحقیقات در زمینه ثبات مرکزی و تقویت عضالت ثبات دهنده مرکزی
امروزه به یکی از موضوعات جدید دنیای پزشکی-ورزشی تبدیل شده است .ثبات مرکزی مزایای بسیار
وسیعی دارد که شامل بهبود اجرای ورزشی ،جلوگیری از آسیب ها و کاهش اخﺘالالت اسکلﺘی-عضالنی و
درمان آن می باشد ( .)5ثبات مرکزی به عنوان توانایی در کنﺘرل موقعیت تنه بر روی لگن جهت تولید
و انﺘقال مؤثر نیرو به بخش های انﺘهایی بدن در طول فعالیت های ورزشی تعریف شده است ( .)6عضالت
ثبات دهنده مرکزی بدن شامل برخی از عضالت تنه و ران ها هسﺘند که  ،مسئول نگه داشﺘن و ثبات
سﺘون مهره ها و لگن بوده و برای انﺘقال انرژی از تنه به اندام های فوقانی و تحﺘانی در طول فعالیت های
ورزشی بسیار مهم هسﺘند .نشان داده شده است که عضالت مرکزی بدن قبل از حرکت اندام ها فعال می
شوند و قسمت مرکزی بدن با تأمین پایداری نقش مهمی در ایجاد یک سطح اتکای با ثبات برای انجام
حرکات اندام تحﺘانی دارد (.)7
شواهد کنونی بیان می کند که کاهش پایداری عضالت مرکزی بدن می تواند زمینه را برای آسیب
دیدگی مهیا و مسﺘعد سازد و تمرین مناسب می تواند باعث کاهش آن شود .پایداری عضالت مرکزی می
تواند به وسیله روش های ایزومﺘریک ،ایزوکینﺘیک و ایزواینرسیال ارزیابی شود .مداخله مناسب منجر به
کاهش میزان آسیب تنه و اندام تحﺘانی خواهد شد ( .)8رابرتسون1و همکاران ،بیان کردند که افزایش
سطوح فعالیت جسمانی مﺘوسط تا شدید در میان این افراد می تواند یکی از موثرترین راه های بهبود
سالمت در آنها باشد .در افراد کم توان ذهنی حرکت و سالمت جسم در زمینه هایی چون انجام فعالیﺘهای
روزانه ،فعالیﺘهای آموزشی نقش ویژه ای دارد و گنجاندن فعالیﺘهای حرکﺘی در برنامة روزانة کودکان کم
توان ذهنی ،از آنجا که مراحل رشد حرکﺘی را نامنظم و با تأخیر طی می کنند ضروری به نظر می رسد.
با توجه به درمان نشدن عقب ماندگی ذهنی ،توانبخشی و آموزش در این بیماران کار اصلی محسوب می
شود ( . )9تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفﺘه است؛ از جمله تحقیق شفیع زاده و همکاران که
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایسﺘا و پویا در کودکان عقب ماندة ذهنی  10-8سنجیدند و نشان
دادند که این تمرینات می تواند تعادل ایسﺘا و پویا را بهبود بخشد ( )10یا غالمی بروجنی و همکاران که
تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکﺘی بسﺘه را در دانشآموزان کمتوان ذهنی روی تعادل ایسﺘا و پویا
بررسی کردند ( .)11با این حال ،مطالعاتی وجود دارد که تحقیقات ورزشی و برنامه های تمرینی روی
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افراد کم توان ذهنی انجام داده اند .مضافاً چون افراد کم توان ذهنی از فعالیت بدنی کم و تحرک پایین
تری برخوردار هسﺘند لذا بررسی میزان تغییرات فعالیت عصبی-عضالنی آن ها می تواند به نﺘیجه گیری
دقیقﺘری منجر شود .لذا بررسی عملکرد عضله این افراد با اسﺘفاده از الکﺘرومایوگرافی می تواند مفید واقع
شود .همچنین ،یکی از تغییرات که بر اثر یادگیری قابل مشاهده است تغییرات در فعالیت عضالت و میزان
هم انقباضی آنها است که باعث باال بردن کارایی حرکت می شود ()12؛ به دلیل فقدان تکنیک های
ارزیابی و اندازه گیری مسﺘقیم نیروهای عضالنی از الکﺘرومیوگرافی ) (1EMGاسﺘفاده می شود که بازتابی
از همگرایی در نورونهای بینابینی و مجﺘمع نورونهای حرکﺘی نخاع است که به فرمانهای مرکزی مربوط
میشود و بوسیله آن می توان یادگیری الگوی مربوط به یک تکلیف و تغییر در هم انقباضی عضالت را
ارزیابی کرد (.)13
در تحقیق حاضر ،سعی در بررسی تأثیر تمرینات روی تغییرات توانایی فرد در میزان به کارگیری دارد.
بنابراین با توجه به اهمیت اتخاذ بهﺘرین راهبردها جهت پیشگیری و کنﺘرل این نوع معلولیت ها و نیز
شناخت ساز و کارهای فیزیولوژیکی مربوط به بهبود آمادگی جسمانی در پاسخ به تمرینات ورزشی؛ این
تحقیق با هدف تعیین تاثیر آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر میزان فعالیت  ،EMGتعادل
ایسﺘا و پویا در دخﺘران نوجوان کم توان ذهنی ناحیه  2کرج انجام شد.

روش شناسی
در این مطالعه کارآزمایی بالینی2دو گروه تجربی و شاهد با طرح پیش آزمون و پﺲ آزمون مورد بررسی
قرار گرفﺘند .جامعه ی آماری این تحقیق ،دخﺘران کم توان ذهنی شهرسﺘان کرج با دامنه هوشبهر 45
تا  70بودند که ضریب هوشی آنها توسط کارشناسان آموزش و پرورش اسﺘثنایی با کمک تست وکسلر
تعیین شد .تعداد  24نفر ( )10از آن ها با دامنه سنی  17-15سال بطور داوطلبانه در تحقیق حاضر
شرکت نمودند .از والدین افراد نمونه پﺲ از انﺘخاب و تقسیم بندی ،فرم رضایت نامه اخذ و پرسشنامه
پزشکی آن ها توسط پزشک تکمیل شد پﺲ از بررسی های الزم و بر اساس اطالعات پرسش نامه های
تکمیل شده ،آزمودنی ها به روش تصادفی در دسﺘرس به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند .در این
تحقیق سعی شد نمونه های آماری از نظر جنسیت ،سن ،قد ،وزن ،میزان توده بدن و سطح بهره هوشی
1 . Electromyography
2 . Clinical trial
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همﺘراز باشند ،تا سر حد امکان اثر مﺘغیرهای مزاحم یا مداخله گر به حداقل برسد ،وزن بدن با حداقل
پوشش و بدون کفش با ترازوی دیجیﺘال اندازه گیری شد و قد افراد با مﺘر نواری اندازه گیری شد .شاخص
توده بدنی از رابطه وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (به مﺘر مربع ) محاسبه شد و بهره هوشی از طریق آزمون
وکسلر بررسی شد .در گروه تجربی یک آزمودنی به دلیل شکسﺘگی پا در اثر تصادف و غیبت از روند
پژوهش کنار گذاشﺘه شد .اندازه گیری ها در پیش آزمون و پﺲ آزمون بطور مشابه انجام شد و برای به
حداقل رساندن آثار حاد تمرین و خسﺘگی در پﺲ آزمون ،دو روز بعد از اتمام دوره تمرینی انجام گرفت
( .)14در تحقیق حاضر گروه تجربی ،به مدت شش هفﺘه تمرین عضالت ثبات دهنده مرکزی را انجام
دادند .تمرینات به مدت سه روز در هفﺘه با یک روز اسﺘراحت بین تمرینات انجام شد (جدول شماره 1و
شکل شماره  .)1تمرینات منﺘخب عبارت بود از :تمرین نیمه دراز و نشست که فرد به حالت دراز و نشست
بر روی تشک قرار گرفﺘه ،چانه را به سینه نزدیک کرده و تا زمان جدا شدن قسمت تحﺘانی کﺘف از زمین
به حالت نیمه درار و نشست خم می شود .تمرین دراز و نشست با چرخش که مشابه تمرین دراز و نشست
است با این تفاوت که در آن فرد در حین انجام حرکت آرنج خود را به سمت پای مخالف حرکت می دهد.
تمرین پل از کنار که فرد در زمان شروع تمرین ،به پهلو روی تشک قرار گرفﺘه ،دست را زیر بدن در یک
سمت قرار داده و با کمک عضالت تنه از زمین جدا می شود؛ تمرین پل در حالت دمر که در این حرکت
فرد به صورت دمر بر روی زمین دراز کشیده ،دسﺘها از ناحیه ساعد تا کف به صورت سﺘونی زیر بدن قرار
می گیرد و سپﺲ به کمک قدرت دسﺘها و انقباض عضالت تنه به صورتی که فقط انگشﺘان پا و ساعدها
با زمین در تماس باشد ،از زمین جدا می شود؛ و چهار حرکت تقویﺘی ناحیه پایین شکم ( 1) LASکه
شامل  5سطح مﺘفاوت تمرین می باشد که  4سطح آن طی  6هفﺘه دوره تمرینی انجام شد .در مرحله
اول تمرین فرد در حالت درازکش ،ابﺘدا یک پا و سپﺲ پای دوم را به حالت خم  90در جه باال می آورد.
همزمان با باال آوردن پاها و خم شدن ران ،زانو ها نیز خم می شوند .در ادامه این حالت برعکﺲ شده و
ابﺘدا پای اول و سپﺲ پای دوم به وضعیت اولیه خود بر می گردند.
در مرحله دوم تمرین ،ابﺘدا یک پا و سپﺲ پای دوم را به حالت خم  90در جه باال می آورد .همزمان
با باال آوردن پاها و خم شدن ران ،زانو ها نیز خم می شوند .سپﺲ به آرامی با سراندن پاشنه ی پای اول
روی سطح پا را به وضعیت کشیده در اورده و دوبار با حرکت سرخوردن به وضعیت تا شده برمی گردد.

1 . Lower abdominal series
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در ادامه ،این حرکت برای پای دوم هم تکرار می شود .در مرحله سوم ،همان حرکت مرحله دو تکرار می
شود با این تفاوت که پا با زمین تماس پیدا نکند .در این مرحله فرد هر دو پای خود را همزمان با یکدیگر
به حالت خم  90درجه ران باال آورده و زانوها را به نحوی که پا در تماس با زمین نباشد خم می کند.
سپﺲ هر دو پا بدون تماس با زمین به وضعیت اولیه و به حالت کامال باز برمی گردند .تمرکز این مجموعه
تمرینات بر عضله عرضی شکم است که بر اساس مطالعات قبلی انﺘخاب شده که تا کنون جهت تعیین اثر
تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل مورد اسﺘفاده قرار گرفﺘه است (14و .) 15
جدول .1برنامه تمرینی ثبات مرکزی گروه تجربی
هفته
نوع

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

ست  -تکرار

ست  -تکرار

ست  -تکرار

ست  -تکرار

ست  -تکرار

ست  -تکرار

حرکت
سطح *LAS
نیمه دراز و
نشست
پل از کنار
دراز و
نشست با
چرخشحالت
پل در
دمر

10 - 2

10 - 3

10 – 2

10 – 3

10 - 2

10 – 3

10 – 2

10 – 3

15 - 2

15 - 3

20 – 2

20 - 3

10 – 2

10 – 3

15 – 2

15 – 3

20 – 2

20 – 3

10 – 2

10 – 3

15 – 2

15 – 3

20 – 2

20 – 3

-

-

-

 10 – 2ثانیه

 10 – 3ثانیه

 15 – 2ثانیه

*سطوح انجام  :LASهفﺘه اول و دوم سطح  ،1هفﺘه سوم سطح  ،2هفﺘه چهارم سطح  ،3هفﺘه پنج و ششم سطح .4
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شکل .1تمرینات مرکزی بدن

برای اجرای آزمون ها ،آزمودنی ها مرحله گرم کردن و حرکات کششی را انجام دادند .برای اندازه
گیری تعادل ایسﺘا از آزمون ایسﺘادن روی یک پای اسﺘورک اسﺘفاده شد .در این آزمون ،آزمودنی روی
پنجه پای برتر می ایسﺘادند و با فرمان آزمونگر ،پای غیر برتر را از زمین بلند کرده و کف پای غیر برتر
خود را کنار داخلی زانوی پای برتر قرار می دادند .در صورتی که تعادل وی به هر دلیلی به هم می خورد
یا مرتکب خطا می شد ،زمان مﺘوقف و رکورد وی (ثانیه) ثبت می شد ( ،)17، 16این آزمون نیز از روایی
قابل قبول و پایایی  0/87برخوردار است ( .)18

برای اندازه گیری تعادل پویا از آزمون  Yاسﺘفاده شد .این آزمون برگرفﺘه از آزمون تعادل سﺘاره است
و یک آزمون معﺘبر برای ارزیابی تعادل می باشد .ضریب پایای درون آزمون برای جهات مخﺘلف به ترتیب
بین  0/89تا  0/91و  0/93تا  00/1و ضریب پایای درونی آزمون برای نمره کل به ترتیب  0/91گزارش
شده است ( .)19روایی و پایایی این آزمون در مطالعه پلیسکی و همکاران به ترتیب مقادیر  0/89تا
 0/93مورد تایید قرار گرفﺘه است (.)21 ،20
در این آزمون سه جهت (قدامی  ،خلفی – داخلی و خلفی  -خارجی ) به صورت  Yو با زوایای ،135
 135و  90درجه نسبت به هم قرار می گیرند .هر آزمودنی چهار بار آزمون را تمرین نمود تا روش اجرای
آن را فرا گیرد (هر آزمودنی با پای برتر راست ،آزمون را در خالف جهت عقربه های ساعت و هر آزمودنی
با پای برتر چپ ،آزمون را در جهت عقربه های ساعت انجام داد) .برای اجرای آزمون ،آزمودنی با پای برتر
در مرکز دسﺘگاه می ایسﺘاد و با پای دیگر قسمت مﺘحرک را تا آنجا که خطا نکند (پا از مرکز دسﺘگاه
حرکت نکند ،روی پایی که عمل دسﺘیابی را انجام می دهد تکیه نکند یا آزمودنی نیفﺘد) به جلو می راند
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و سپﺲ به حالت طبیعی روی دو پا برمی گشت .فاصله قسمت مﺘحرک تا مرکز دسﺘگاه فاصله دست یابی
است .آزمودنی سه بار آزمون را انجام می داد و برای محاسبه میزان فاصله دست یابی بر حسب درصد در
هر بار تالش ،اندازه طول پا در هر یک از سه جهت ،میانگین دست یابی در هر یک از جهات اندازه گیری
و پﺲ از تقسیم بر طول پا (بر حسب سانﺘی مﺘر) درعدد  100ضرب شد و میانگین  3تالش انجام شده
لحاظ شد (.)22
الکﺘرومایوگرافی ) (EMGمطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنالهای الکﺘریکی تولید شده حین
انقباضات عضالنی است EMG .اندازه گیری سیگنال های الکﺘریکی همراه با تحریک عضله است که می
تواند شامل عضالت ارادی و غیرارادی شود ( .)15در پژوهش حاضر برای ثبت فعالیت الکﺘریکی عضالنی
از دسﺘگاه الکﺘرومایوگرافی  Bio visionساخت آلمان و الکﺘرودهای دوقطبی (دو الکﺘرود ثبت کننده
سیگنال و یک الکﺘرود زمین) یکبار مصرف آلیاژ نقره –کلرید نقره ساخت چین اسﺘفاده شد .در این مطالعه
الکﺘرومایوگرافی هنگام حداکثر انقباض ارادی عضالت راست شکمی و مایل خارجی در دو طرف در پیش
آزمون و پﺲ آزمون ثبت شد .ابﺘدا موهای زائد پوست کامال تراشیده شد و با اسﺘفاده از پنبه آغشﺘه به
الکل تمیز شد و سپﺲ الکﺘرودها با فاصله دو سانﺘی مﺘر و طبق دسﺘوالعمل شماتیک نرم افزار روی بخش
میانی شکم عضالت مشخص و سپﺲ الکﺘرودها روی هر یک از عضالت راست شکمی و مایل خارجی
مﺘصل شدند و الکﺘرود زمین به اسﺘخوان درشت نی مﺘصل شد .برای ثبت فعالیت عضله راست شکم
الکﺘرودها در 3سانﺘیمﺘری فوقانی -خارجی ناف نصب گردید و برای ثبت فعالیت عضله مایل خارجی
الکﺘرودها به صورت مایل با زاویه  45درجه در میانه حد فاصل خار قدامی فوقانی ایلیاک تا پایین ترین
نقطه قفسه سینه گذاشﺘه شد .برای انجام هر یک از تست های حرکﺘی به منظور ثبت فعالیت الکﺘریکی
برحست میکروولت بر ثانیه از آزمودنی ها خواسﺘه شد که روی یک سطح افقی صاف از جنﺲ چوب قرار
گیرند و فعالیت الکﺘریکی عضالت در وضعیت های مخﺘلف مورد بررسی قرار گرفت .سیگنالهای ثبت شده
 ، EMGتوسط الکﺘرودها به کمک پیش تقویت کننده با فیلﺘر  8 HZتا  500 HZتقویت شدند .سپﺲ
توسط مبدل آنالوگ به دیجیﺘال ) 12(D/Aبیت ،هشت کاناله ،با حساسیت  3میکروولت و قدرت
تفکیک 2/95میکروولت نوع 110 Dbساخت همان کارخانه رمزگذاری و با کابل نوری به رایانه منﺘقل می
شد .پﺲ از الکﺘرودگذاری سه مرتبه آزمون حداکثر انقباض ایزومﺘریک ارادی از عضالت مذکور گرفﺘه شد
که بین هر تکرار یک دقیقه اسﺘراحت در نظر گرفﺘه شد.
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برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های
مرکزی ،پراکندگی و ترسیم جداول و در بخش آمار اسﺘنباطی ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنف ،جهت
توزیع طبیعی داده ها و به منظور تعیین اخﺘالفات درون گروهی و بین گروهی در پیش آزمون و پﺲ
آزمون ،از آزمون های  tهمبسﺘه و مسﺘقل اسﺘفاده شد .کلیه عملیات آماری با اسﺘفاده از نرم افزار
( )SPSS/20انجام و معنی داری آزمون ها در سطح  α ≥ 0/05در نظر گرفﺘه شد.

یافته ها
مشخصات و ویژگیهای آزمودنی ها در جدول شماره  2ارائه شده است .همه مقادیر به صورت میانگین و
انحراف معیار بیان شده است و مربوط به اندازه گیری های انجام شده قبل از شروع آزمون می باشند.
جدول  .2ویژگیهای آزمودنیهای دو گروه
گروه تجربی ( 12نفر)

گروه شاهد ( 12نفر)

انحراف استاندارد  ±میانگین

انحراف استاندارد  ±میانگین

سن (سال)

15/4 ± 2/35

16/3 ± 3/76

قد (سانتی متر)

164/54 ± 6/78

165/28 ± 7/27

وزن (کیلوگرم)

68/35 ± 9/32

70/63 ± 8/57

شاخص توده بدن ()kg/m2

28/89 ± 4/92

27/34 ± 3/01

متغیر

برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای تمامی مﺘغیرهای این
پژوهش اسﺘفاده شد که نﺘایج آن در جدول شماره  3ارائه شده است .براساس این آزمون  ،توزیع وقﺘی
طبیعی است که مقدار معنی داری بیشﺘر از  0/05باشد.
بر اساس نﺘایج به دست آمده از آزمون کولموگراف-اسمیرنف ،توزیع داده های مربوط به همه
مﺘغیرهای مورد مطالعه وضعیت طبیعی داشﺘند .لذا از آزمون های آماری پارامﺘریک برای تجزیه و تحلیل
داده ها و آزمون فرضیه های پژوهشی اسﺘفاده شد.
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جدول  .3نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها
گروه ها

متغیرها
فعالیت EMG
تعادل ایستا
تعادل پویا

پس آزمون

پیش آزمون
K-S

معناداریZ

K-S

معناداریZ

شاهد

0/541

0/921

0/546

0/927

تجربی

0/546

0/713

0/668

0/764

شاهد

0/576

0/923

0/442

0/995

تجربی

0/541

0/921

0/522

0/963

شاهد

0/480

0/975

0/675

0/752

تجربی

0/905

0/220

0/414

0/995

از آزمون های پارامﺘریک تی همبسﺘه و ذوجی برای محاسبات آماری اسﺘفاده شد .و در سطح معناداری
 P≤ 0/05با کمک نرم افزار ( )SPSS/20مورد تجزیه و تحلیل اسﺘنباطی قرار گرفت .با اسﺘناد به نﺘایج
آزمون  tمسﺘقل که در جدول شماره  4ارائه شده است ،مشاهده می شود که با فرض برابری واریانﺲ ها،
بین نﺘایج پﺲ آزمون گروه های تجربی و شاهد در فعالیت  ،EMGتعادل ایسﺘا و تعادل پویای تفاوت
معنی داری وجود دارد.
جدول  .4تفاوت درون و بین گروهی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون  tوابسته
و مستقل
متغیرها
فعالیت (µv/s) EMG
(میانگین  3انقباض ارادی بیشینه)

تعادل ایستا
(ثانیه)

تعادل پویا
(میانگین درصد نسبت به طول پا)

گروه ها

پیش آزمون

پس آزمون

تجربی

1/56 ± 0/03

* ● 2/34 ± 0/24

شاهد

1/45 ± 0/08

1/46 ± 0/09

تجربی

72/65 ± 7/17

* ● 83/70 ± 2/3

شاهد

69/70 ± 7/33

تجربی

76/56 ± 11/28

# ● 81/34 ± 5/30

شاهد

73/48 ± 13/36

74/77 ± 8/24

±6/45

70/11

 تفاوت معنادار با گروه شاهد ( * ،)P <0/001تفاوت معنادار با پیش آزمون ( # ،)P <0/001تفاوت
معنادار با پیش آزمون ( .)P =0/002مقادیر به صورت انحراف اسﺘاندارد  ±میانگین.
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بحث
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر میزان فعالیت ،EMG
تعادل ایسﺘا و پویا در دخﺘران نوجوان کم توان ذهنی غیر ورزشکار بود .افراد کم توان ذهنی در مقایسه با
همساالن خود دارای مشکالتی در اجرای مهارتهای حرکﺘی درشت ،درک فضایی ،جهت یابی و دیگر
مهارت های حرکﺘی مانند هماهنگی و تعادل می باشند .ضعف در رشد حرکﺘی این افراد باعث می شود
که فعالیت های روزانه و تکالیف حرکﺘی آنها محدود شود و منجر به کم تحرکی و کاهش فعالیت می شود
( .)23مطالعات نشان داده اند که افراد کم توان ذهنی زمان حرکﺘی و شﺘاب حرکﺘی پایین تری نسبت به
همساالن خود دارند و توانایی کمﺘری در تولید پیام های عصبی بزرگ دارند ( .)24همچنین در این افراد،
افﺘادن به علت کاهش تعادل گزارش شده است که اهمیت تعادل را در فعالیت های روزمره و ورزشی نشان
می دهد ( .)25مطالعات پیشین نشان داده اند تمرینات بدنی در افراد کم توان ذهنی می تواند باعث بهبود
فاکﺘورهای آمادگی جسمانی و تعادل شوند (.)26
محققان به بررسی تعادل در گروه های مخﺘلف پرداخﺘه اند .از آن جمله می توان به تحقیق زارع و همکاران
در سال  95اشاره کرد که تاثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایسﺘا و پویا در دانش آموزان دخﺘر کم توان
ذهنی بررسی کرد .برای ارزیابی تعادل ایسﺘا از تست لک لک و برای تعادل پویا از تست سﺘاره اسﺘفاده
شد .یافﺘه ها نشان داد که پﺲ از اجرای تمرینات تعادلی ،تعادل پویا و ایسﺘا روی یک پا در گروه تجربی
در پﺲ آزمون نسبت به پیش آزمون در مقایسه با گروه کنﺘرل بهبود معناداری دارد .اما در تعادل ایسﺘا
روی هر دو پا در هیچکدام از گروه ها بهبود معناداری مشاهده نشد .از یافﺘه های این تحقیق می توان
نﺘیجه گرفت که  8هفﺘه تمرینات تعادلی در بهبود تعادل ایسﺘا و پویا در دانش آموزان کم توان ذهنی
مؤثر بوده است .بنابراین انجام چنین تمریناتی به عنوان بخشی از برنامة تربیت بدنی افراد کم توان ذهنی
توصیه می شود ( .)16بر اساس یافﺘه های احمدی و همکاران مشخص شد که شش هفﺘه تمرینات ثبات
مرکزی باعث بهبود تعادل در کودکان کم توان ذهنی می شود ( .)21یا اینکه در تحقیقی مشخص شده
است که تمرینات ثبات مرکزی اثر مثبﺘی بر کنﺘرل وضعیﺘی دانش آموزان کم توان ذهنی دارد (.)26
نﺘایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات مرکزی بدن پﺲ از شش هفﺘه باعث بهبود معناداری در تعادل
ایسﺘا و پویا در دخﺘران نوجوان کم توان ذهنی می شود .نﺘایج تحقیق حاضر با نﺘایج تحقیق دانشمند و
همکاران ( )1392که نشان داد شش هفﺘه تمرینات بدنی باعث بهبود تعادل این افراد می شــود و مربیــان
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می توانند از این تمرینات ثبات مرکزی برای افراد کم توان ذهنی اسﺘفاده کنند همسو است (،)27
همچنین با نﺘایج تحقیق غالمی و همکاران ( )1397که تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکﺘی
بسﺘه بر تعادل پویای دانش آموزان کم توان ذهنی را بررسی کرد و نشان داد در نﺘایج آزمون تعادل پویا
بین گروههای ثبات مرکزی و کنﺘرل ،زنجیره حرکﺘی بسﺘه و کنﺘرل و همچنین گروههای ثبات مرکزی و
زنجیره حرکﺘی بسﺘه تفاوت معنی داری وجود دارد همسوست ( .)11نﺘایج این تحقیق با نﺘایج گراناچر و
همکاران ( ،)28( )2012احمدی و همکاران ( )22( )2012و شفیع زاده و همکاران ( )14( )1396که
نشان دادند تمرینات بدنی در افراد کم توان ذهنی باعث بهبود تعادل می شود ،همچنین مطالعات گوپﺘا
و همکـــاران که گزارش کرده اند برنامه های حرکﺘی بر تعادل و قدرت عضالنی در کودکان کـم توان
تاثیر دارد و به این نﺘیجه رسیدند که برنامه های تمرینـی تعادل و قدرت عضالنی آزمودنی ها را بهبود
می بخشد ( ،)29همخوانی دارد .دلیل این همخوانی این است که افراد کم توان ذهنی در تعادل ضعیف
اند و انجام تمرینات بدنی در هر شرایطی می تواند بخشی از این ضعف را جبران کند .از طرفی دیگر ،عدم
بهبود و افزایش تعادل در تحقیقات کانگ و همکاران ( )2015و همچنین ساتو و همکاران ( )2009طی
 8و  6هفﺘه تمرینات ثبات مرکزی گزارش شده است ( 30و  .)31علت ناهمسویی در نﺘایج را می توان
تفاوت در روش ارزیابی تعادل ،مدت ،شدت و نوع برنامه تمرینی دانست .از این گذشﺘه ،موضوعی که در
اکثر این اخﺘالفات مشهود است ،تفاوت در میزان سالمت ،سن و میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها است.
ح فظ تعادل پویا در فعالیﺘهای روزمره زندگی و عملکردهای مطلوب ورزشی ضروری می باشد .از جمله
دالیل در افزایش تعادل ناشی از تمرینات ثبات مرکزی تسهیل و همزمان سازی واحد های حرکﺘی تند
انقباض و بزرگ ،تحریک دوک های عضالنی ،کاهش اثر خود مهاری اندام های وتری گلژی و هم چنین
افزایش در هماهنگی عضالت درگیر در فعالیت های هم انقباضی بیان شده است ( 32و  .)33همچنین از
دالیل احﺘمالی افزایش تعادل ،مﺘعاقب تمرینات ثبات مرکزی را می توان تغییر یافﺘن واکنش
مک انورسپﺘورها دانست که منجر به سازماندهی مجدد سیسﺘم عصبی مرکزی و یکپارچگی حسی حرکﺘی
شده و موجب تغییر در پاسخ حرکﺘی می شود ( .)34فعال سازی گیرنده های حسی عمقی ،آماده سازی
نو رون های حرکﺘی در گروهی از عضالت و مفاصل برای انجام حرکت ،افزایش هماهنگی و یکپارچگی
واحد های حرکﺘی ،هم انقباضی عضالت همکار و افزایش بازدارندگی عضالت مخالف از دیگر دالیل بهبود
تعادل است که می توان به آن اشاره کرد ( .)35کال و همکاران ( )2009طی مطالعه ای تحت عنوان تأثیر
تمرینات ثبات مرکزی بر روی تست تعادلی در جوانان سالم گزارش کرد که  6هفﺘه تمرینات ثبات مرکزی

تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فعالیت  ،EMGتعادل ایستا و پویا در دختران نوجوان ...

225

در بهبود اجرای تست تعادلی سﺘاره ،مؤثر می باشد ( .)36کارپﺲ و همکاران ( )2008نیز اثرات تقویت
عضالت تنه را بر روی تعادل بررسی کردند و اعالم نمودند که بعد از این تمرینات تعادل بهبود یافت و
این بهبود را به کنﺘرل عصبی -عضالنی مربوط دانسﺘند (.)37
یکی از تغییراتی که بر اثر یادگیری قابل مشاهده است تغییرات در فعالیت عضالت و میزان هم انقباضی
آنها است که باعث باال بردن کارایی حرکت می شود ( .)12در تحقیق حاضر ،عملکرد عضله از طریق
تحلیل سیگنالهای الکﺘریکی تولید شده حین انقباضات عضالنی با الکﺘرومیوگرافی اندازه گیری شد .نﺘایج
آزمون  tهمبسﺘه بین پیش آزمون و پﺲ آزمون برای نشان دادن اثرات تمرین در تغییرات بوجود آمده در
فعالیت عضالت و میزان هم انقباضی آنها میزان فعالیت  EMGآزمودنی ها مورد اسﺘفاده قرار گرفت که
حاکی از تفاوت معنی داری بود .همچنین نﺘایج آزمون  tمسﺘقل که برای بررسی تفاوت بین دو گروه انجام
شد ،نشان داد که بین دو گروه شاهد و تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد ،به این معنی که  6هفﺘه
تمرینات ثبات مرکزی منجر به افزایش معنی دار در میزان فعالیت  EMGدر عضالت شکم دخﺘران کم
توان ذهنی شده است .عضالت راست شکمی و مایل خارجی در این تمرینات فعال بودند و فعالیت این
عضالت نشان دهنده اهمیت کلیدی این عضالت در پایداری سﺘون مهره ها و حفظ تعادل است .در مطالعه
ای که توسط کامیال و همکارانش در سال  2003انجام شد ،تاثیر تمرینات ثبات مرکزی روی توپ سوئیسی
و روی زمین را درتعادل زنان یررسی کردند و نﺘایج نشان داد که پیشرفت معنی داری در تعادل و فعالیت
الکﺘرومیوگرافی در گروهی که روی توپ سوئیسی تمرین کردند وجود داشت ( .)38سیگنال  EMGبرای
مطالعه هماهنگی و کنﺘرل حرکت مورد اسﺘفاده قرار می گیرد .عالوه بر این ،ارتباط مشخصی بین مقدار
موج  EMGو نیروی اعمالی عضله وجود دارد ( .)39با توجه به رابطه مسﺘقیم بین میزان انقباض عضله و
میزان فعالیت  EMGمی توان نﺘیجه گرفت که افزایش فعالیت  EMGدر تحقیق حاضر ناشی از افزایش
قدرت عضالنی حاصل از اجرای پروتکل تمرینی است .از طرف دیگر ،اگر چه عوامل مخﺘلفی در حفظ
تعادل دخیل هسﺘند لیکن ،معنی دار بودن اخﺘالف هر دو تعادل ایسﺘا و پویا در پیش آزمون و پﺲ آزمون،
می تواند دلیل دیگری برای افزایش قدرت عضالنی باشد .با وجود آن که تمرینات مرکزی بدن در وضعیت
های مخﺘلف موجب فعالیت شدید عضالت شکمی می شوند اما تحقیقات نشان داده اند برخی از این
وضعیت های مخﺘلف در مورد تقویت عضالت ناحیه شکمی اخﺘصاصی تر می باشند .عضالت تنه بویژه
عضالت شکم به علت نقشی که در حفظ وضعیت سﺘون فقرات دارند ،هنگام انجام حرکات و فعالیت های
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مخﺘلف نقش تثبیت کننده سﺘون فقرات و لگن را ایفا می نمایند که به همین دلیل در حفظ تعادل ایسﺘا
و پویای بدن نقش مهمی دارند.

نتیجه گیری
با توجه به اخﺘالالت بیماران کم توان ذهنی در حفظ تعادل و عواقب ناشی از برهم خوردن تعادل ،نﺘایج
نشان داد که پروتکل تمرینی پژوهش حاضر می تواند باعث بهبود تعادل و حفظ قامت دخﺘران کم توان
ذهنی شود .افزایش فعالیت  EMGنشان دهنده افزایش تارچه های انقباضی و یا افزایش توانایی فرد در
فراخوانی و بکارگیری واحدهای حرکﺘی باشد که هر یک از آنها و یا ترکیب هر دو ،مؤید افزایش قدرت
عضالنی خواهد بود .افزایش قدرت عضالنی ،گذشﺘه از بهبود توانایی فرد در حفظ تعادل ،می تواند اثرات
مفیدی در زندگی روزمره این عزیزان داشﺘه باشد.
محقق در انجام این پژوهش تالش الزم را بر کنﺘرل دقیق اجرای آن به عمل آورد ولی برخی از عوامل
موجب بروز محدودیت هایی در اجرای پژوهش شد که از نظر محقق غیرقابل کنﺘرل بودند از آن جمله
می توان به عدم امکان کنﺘرل دقیق میزان تغذیه و فعالیت آزمودنی ها در خارج از ساعت پژوهش و کنﺘرل
دقیق میزان خواب آزمودنی ها و عدم اندازه گیری دیگر عضالت ناحیه مرکزی اشاره نمود .همچنین کنﺘرل
کامل شرایط روحی و روانی اثرگذار بر انجام تمرینات آزمودنی ها برای پژوهشگر میسر نبود .از محدویت
های دیگر  ،عدم دسﺘرسی به افراد سالم و مقایسه آنها با افراد دچار کم توانی ذهنی و همچنین انجام
تمرینات تعادلی گوناگون بود.
تشکر و قدردانی
تشکر ویژه از تمامی آزمودنی هایی که در این پژوهش شرکت نمودند ،همچنین سپاس فراوان از معاونت
پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش اسﺘان البرز که در به ثمر نشسﺘن این پروژه تحقیقاتی کمال همکاری
را با محققین داشﺘند.
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Abstract
Mental retardation is one of the most common mental disabilities that accounts
for about 3% of the world population. The aim of the present study was to
investigate the effects of a core stability exercise program on the
electromyography activity, static and dynamic balance of mentally retarded
adolescent girls. 24 mentally retarded female students (age range 15-17 yr)
were divided into two groups: experimental (n=12) and control (n=12). The
experimental group performed core stability exercises for 6 weeks. The
selected exercises consisted of half sit-up, side plank and four lower
abdominal strengthening exercises. The Stork (one-leg standing) and Y tests
were respectively used to measure static and dynamic balance. The EMG
system was used to evaluate the electromyography activities induced by
maximum voluntary isometric contraction of the rectus abdominis and
external abdominal oblique muscles. Dependent and independent t tests were
used to analyze the data. The results indicated that the core stability exercises
significantly improved the static and dynamic balance, and also EMG activity
in experimental group compared with the control group (all P<0.001).
Therefore, the practical application of this protocol along with other training
is suggested to rehabilitate and enhance performance in mentally retarded
adolescent girls.

Keywords
Core stability exercises, dynamic balance, EMG activity, mentally retarded
adolescent girls, statistic balance.
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