Summer 2021. Vol 7. Issue 2

Research Paper
Effect of a Combined Strengthening and Proprioceptive Training Program on
Balance and Gait of Female Children With Intellectual Disability
Mohammad Javad Azimizadeh1 , *Seyyed Hosein Hoseini2 , Ali Asghar Norasteh1
1. Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran.
2. Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Azimizadeh MJ, Hoseini SH, Norasteh AA. [Effect of a Combined Strengthening and Proprioceptive Training
Program on Balance and Gait of Female Children With Intellectual Disability (Persian)]. Journal of Sport Biomechanics. 2021;
7(1):136-147. https://doi.org/10.32598/biomechanics.7.2.5
:

https://doi.org/10.32598/biomechanics.7.2.5

ABSTRACT
Article Info:
Received: 13 May 2021
Accepted: 21 Jul 2021
Available Online: 01 Sep 2021

Keywords:

Intellectual disability,
Static balance, Dynamic balance, Gait,
Lower limb strength

Objective This study aims to assess the effect of combined strengthening and proprioceptive exercises on
balance and gait of female children with intellectual disability
Methods Participants were 24 elementary school girls aged 9-13 years in Mashhad, Iran who were selected using a convenience sampling method and divided to two groups of exercise and control. The exercise
group performed selective exercises for 8 weeks, while the control group performed their daily activities.
In the pre-test stage, the static balance, dynamic balance, lower limb strength, and gait were measured.
After eight weeks, all variables were measured again.
Results Eight weeks of strengthening and proprioceptive exercises had a significant effect on improvement of static balance, dynamic balance, lower limb strength, and gait of girls with intellectual disability
(P=0.001).
Conclusion Eight weeks of strengthening and proprioceptive exercises can be used to improve the physical fitness factors of girls with intellectual disability.

Extended Abstract
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1. Introduction

hildren with special needs are defined as
children who are different from normal
children in several dimensions, including
physical, cognitive, and psychological, and
are not able to use the facilities. Children
with intellectual disabilities are children who have physical
and mental disabilities and are mentally less intelligent than
their normal peers [2]. They have an inability to learn or delayed reading, writing and arithmetic abilities and are associated with delayed speaking and low language development.

The prevalence of intellectual disability is about 3-13% of
the world’s population, and 75-90% of these people have
a mild or educable intellectual disability. 4.6% of people
under 18 years of age in developing countries and 0.5-2.5%
of people in developed countries have intellectual disability. In terms of education, these people are divided into the
group of slow learners (IQ=75-90), educable (IQ=50-70),
trainable group (IQ=25-50) and custodial (IQ <25). In total,
intellectual disability is more common in males [2]. Common known features in people with intellectual disability
are: obesity, muscle weakness, postural deviation, impaired
balance, vision problems, hearing problems, and physical
disability. It should be noted that some of the mentioned
features such as obesity are due to inactivity which causes
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Moreover, the quantity and quality of movement is directly
related to the overall growth rate of the individual. Since
children with intellectual disability go through the stages
of motor development irregularly and with delay, it seems
necessary to include motor activities in their daily routine.
Given that intellectual disability is not curable, the main
task of this group of patients is rehabilitation and education.

a high prevalence of mortality among these people [4].
People with intellectual disability have lower scores on motor perceptual tests than normal individuals due to impaired
sensory-motor information integrity, and their balance is
more unstable than healthy peers [5]. There are several factors involved in the development of intellectual disability
in children including hereditary factors or causes related to
before the formation of the fetus, pre-delivery causes or factors related to pregnancy such as medication use, maternal
infection, etc., and causes during delivery, the most common cause of which is premature birth. Some factors after
birth also can lead to mental retardation of the child [6]. The
educable mentally retarded children have lower physical
strength, endurance level, agility, running speed, reaction
time and balance compared to normal peers.

2. Methods
This is a quasi-experimental study with pre-test/post-test
design using a control group. Participants were 24 educable
mentally retarded female students in Dr. Sajjadi elementary
school located in Mashhad, Iran aged 9-13 years (IQ=5070). Students with obvious physical disabilities or behavioral disorders, as well as those with Down syndrome, were
excluded from the study. After additional explanations on
how to perform the exercise, written informed consent was
obtained from the children’s parents. Stork test was used to
assess static balance, TUG test for dynamic balance, 50-m
walk test for walking speed, and chair stand test for lower
limb power. Paired t-test was used to examine the differences between pre-test and post-test scores in the two groups
separately, , For statistical analysis, ANCOVA was used in
SPSS v.16 software. Significance level was set at 0.05.

They are 2-4 years behind normal children in doing motor
activities. Hoffman in assessing children who learn things
faster (both girls and boys) compared to slow learners,
found that mentally retarded female children are superior in
their ability to perform balance movements [6]. The ability
of individuals to maintain balance is essential to the successful completion of all movements. Static and dynamic
balances have been proven to be very important in a child’s
life. Since the fall is a recurring event in people with intellectual disabilities, balance is more important in mentally
retarded children. Movement is the most basic means of
communication with the outside world and the first reaction by which a person can realize the process of adaptation. Developing motor skills through motor activities, in
addition to gaining coordination, causes calmness, stability
of behavior and relaxation. In people with mental disabilities, movement and physical health have a special importance and role in areas such as daily activities, educational
activities, social relations, self-confidence and self-concept.

3. Results
According to Tables 1 and 2, Paired t-test results showed
a significant difference between pre-test and post-test
scores in static and dynamic balances in the exercise group
(P<0.05), while there was no significant difference in the
control group. Therefore, it can be said that the exercise
program caused a significant progress in static and dynamic
balance of children.

Table 1. Paired t-test results to examine differences in static balance before and after exercise
Groups

Pre-test

Post-test

SE

T

df

Sig.

Exercise group

10.54±5.17

13..4±5.82

0.718

-3.48

11

0.005

Control group

125.38±344

11.79±4.58

0.347

1.70

11

0.11

Table 2. Paired t-test results to examine differences in static balance before and after exercise
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Groups

Pre-test

Post-test

SE

T

df

Sig.

Exercise group

8.05±1.63

7.20±1.35

00.225

5.31

11

0.001

Control group

7.45±1.67

7.07±1.93

0.142

-1.97

11

0.07
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4. Discussion and Conclusion
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proprioception system, nerves and muscles. Considering
that the training program had an effect on the core stability, strengthening the muscles in this area had a great effect on the center of gravity of mentally retarded children.
It improved the neuromuscular system, coordinated and
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the center of gravity, brought the line of gravity closer to
the axis of the joints, and reduced the torque created in the
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مقاله پژوهشی
اثر هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و سرعت راه رفتن کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر
محمدجواد عظیمیزاده* ، 1سید حسین حسینی

2

 ،علیاصغر نورسته

1

 .1گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران.
 .2گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 23 :اردیبهشت 1400
تاریخ پذیرش 30 :تیر 1400
تاریخ انتشار 10 :شهریور 1400

هدف تعادل و راه رفتن کودکان کمتوان ذهنی یکی از مشکالت اساسی این گروه است و عمدهترین مشکل این قشر ،سرعت پایین راه
رفتن آنهاست که میتواند به علت ضعف عضالنی باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی
و حس عمقی بر تعادل و سرعت راه رفتن کودکان کمتوان ذهنی بود.
روشها در مطالعه حاضر 24 ،نفر دانشآموز کمتوان ذهنی نُه تا سیزده سال بهطور داوطلبانه در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
در پیشآزمون از تمام آزمودنیها تعادل ایستا ،تعادل پویا ،قدرت اندام تحتانی و سرعت راه رفتن گرفته شد .در ادامه آزمودنیها به دو
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب را انجام دادند و گروه کنترل فقط
فعالیتهای روزانه خود را انجام دادند .در پایان هشت هفته مجدداً مشابه با پیشآزمون تمامی متغیرها اندازهگیری شدند.

کلیدواژهها:

کمتوان ذهنی ،تعادل
ایستا ،تعادل پویا ،قدرت
اندام تحتانی ،راه رفتن

یافته ها نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی اثر معناداری بر تعادل ایستا ( ،)P=0/001تعادل
پویا ( ،)P=0/001سرعت راه رفتن ( )P=0/001و قدرت اندام تحتانی ( )P=0/001در پسآزمون نسبت به پیشآزمون داشت.
نتیجهگیری با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی اثر معناداری بر بهبود
عوامل آمادگی جسمانی کودکان کمتوان ذهنی دارد و میتوان از این نوع تمرینات در مدارس ابتدایی جهت بهبود عوامل آمادگی جسمانی
کودکان کمتوان ذهنی استفاده کرد.

مقدمه
کودکانی که از چندین بُعد ،یعنی بُعد جسمی ،شناختی و روانی
با کودکان عادی تفاوت دارند و توانایی استفاده از امکانات ندارند
را کودکان با نیازهای خاص تعریف میکنند .کودکان کمتوان
ذهنی ،کودکانی هستند که نقص جسمی و ذهنی داشته و از نظر
ذهنی بهره هوشی کمتر از فرد عادی دارند [.]1
کودکان کمتوان ذهنی کودکانی هستند که ناتوانی در یادگیری
یا تأخیر در خواندن ،نوشتن و محاسبات دارند و با تأخیر در
صحبت کردن و رشد زبانی پایینی همراه هستند .شیوع کمتوانی
ذهنی حدود  3تا  13درصد از جمعیت جهان است .که عملکرد
ذهنی  75تا  90درصد این افراد در دامنه کندذهنی خفیف یا
آموزشپذیر قرار دارد.

در کشورهای در حال توسعه  4/6درصد افراد زیر هجده سال
و در کشورهای پیشرفته  0/5تا  2/5درصد افراد دچار کمتوانی
ذهنی هستند .این افراد از نظر آموزشگاهی به گروه کندآموز (75
تا  ،)90آموزشپذیر با بهره هوشی ( 50تا  ،)70گروه تربیتپذیر
( 25تا  )50و گروه وابسته پایینتر از  25تقسیم میشوند .در کل
کمتوانی ذهنی در افراد مذکر شایعتر است [.]2
ویژگیهای شناختهشده رایج در افراد کمتوان ذهنی که
میتوان عنوان کرد ،عبارتاند از :چاقی ،ضعف عضالنی ،انحراف
پاسچرال و تعادل ،مشکالت بینایی ،شنوایی و ناتوانی جسمی [.]3
برخی از ویژگیهای یادشده مثل چاقی به علت بیتحرکی این
گومیر بین آنها
افراد بوده و همین عامل باعث شیوع باالی مر 
است [ .]4تراکم استخوانی و قدرت عضالنی پایین نیز از دیگر
مشکالت این افراد است [.]2
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افراد کمتوان ذهنی به دلیل اختالل در یکپارچگی اطالعات
حسی حرکتی ،در آزمونهای ادراکی حرکتی نمرههای کمتری
نسبت به افراد عادی دریافت میکنند و وضعیت تعادل آنها
بیثباتتر از افراد سالم است [.]5
عوامل متعددی مانند عوامل ارثی یا علل مربوط به قبل از
تشكیل جنین ،علل پیش از تولد یا عوامل مربوط به دوران
بارداری مانند مصرف داروها ،عفونت مادر و ،...علل هنگام تولد
كه بیشترین دلیل آن نوزادان نارس در بروز عقبماندگی ذهنی
كودكان دخیلاند .برخی عوامل هم پس از تولد عارض میشوند و
به عقبافتادگی ذهنی كودک میانجامند [.]6
این عوامل شامل موارد زیادی است كه مهمترین آنها
عفونتهای ویروسی ،عفونتهای میكروبی ،مسمومیت ،ضربه،
اختالالت سوختوسازی و غددداخلی ،سوءتغذیه ،محرومیتهای
عاطفی ،اقتصادی و اجتماعی است .در مقایسه گروههای مختلف
کودکان کمتوان ،گروه عقبمانده ذهنی آموزشپذیر نسبت به
كندآموزان مشكالت بیشتری دارند و نسبت به دو گروه دیگر
(تربیتپذیر و حمایتپذیر) به آموزش پاسخ بهتری میدهند [.]6
گروه كودكان عقبمانده آموزشپذیر در مقایسه با كودكان
عادی همسن تقویمی خود در قدرت جسمانی ،سطح تحمل،
چاالكی ،سرعت دویدن ،زمان واكنش و تعادل از امتیازهای
كمتری برخوردار هستند و در انجام امور حركتی بین دو تا چهار
سال از كودكان عادی عقب هستند .در زمینه قابلیت فراگیری،
هافمن دریافت افرادی كه مسائل را سریعتر فرا میگیرند ،در
هر دو جنس دختر و پسر نسبت به افرادی كه قابلیت كندتری
دارند ،از نظر تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و پویای دانش
آموزان دختر كمتوان ذهنی توانایی انجام حركات تعادلی برتر
هستند [.]6
به بیانی دیگر ،كودكان عقبمانده ذهنی اعم از خفیف و شدید
در آزمون تعادل عملكرد ضعیفی دارند [ .]7تعادل حفظ یک
وضعیت برای انجام فعالیتهای ارادی در مقابله با اغتشاشات
درونی و بیرونی و از لحاظ بیومكانیكی حفظ مركز ثقل بدن در
محدوده سطح اتكا تعریف میشود.
تعادل به دو قسمت تعادل ایستا و پویا تقسیم میشود .در تعادل
ایستا فرد باید بتواند خود را در حالت ساكن نگه دارد ،مثل حركت
تعادلی فرشته یا لکلک و در تعادل پویا فرد باید تعادل خود را
هنگام انجام حركاتی مانند راه رفتن روی چوب موازنه یا برخاستن
و رفتن حفظ كند .گروهی عقیده دارند تعادل عاملی ارثی است
و بر اثر تمرین چندان توسعه نمییابد ،اما با وجود صحت ارثی
بودن تعادل دانشمندان بسیاری ثابت كردهاند كه تعادل در اثر
انجام تمرینات اصولی گسترش مییابد .گزارش شده كه بین یازده
تا شانزدهسالگی در دختران و سیزده تا شانزدهسالگی در پسران
میتوان تعادل را افزایش داد [.]8

140

قامت متعادل و قائم با استفاده از دروندادهای سیستم حسی
پیكری ،دهلیزی و بینایی به دست میآید .گیرندههای حسی
پیكری را میتوان به زیرگروههای پوستی و گیرندههای عمقی
تقسیم كرد .گیرندههای دهلیزی اطالعات جاذبهای ،جهتیابی
و حركت سر در فضا را در اختیار قرار میدهد ،اما باید گفت
در بسیاری از افراد اطالعات بینایی غنیترین اطالعات در حفظ
تعادل است [.]9
توانایی افراد در حفظ تعادل تقریباً برای انجام موفقیتآمی ِز همه
حركات امری ضروری است .ثابت شده که تعادل ایستا و پویا در
زندگی کودک بسیار حائز اهمیت است و از آنجا كه سقوط یک
رویداد مكرر در افراد با ناتوانی هوشی است ،تعادل در كودكان
عقبمانده ذهنی ارزش بیشتریدارد .حركت ،ابتداییترین وسیله
ارتباط فرد با دنیای خارج و اولین واكنشی است كه فرد توسط آن
میتواند فرایند سازگاری را در خود تحقق بخشد.
پرورش مهارتهای حركتی از طریق فعالیتهای حركتی عالوه
بر كسب مهارت و هماهنگی ،موجب آرامش ،ثبات رفتار و لذت
فرد میشود .در افراد كمتوان ذهنی حركت و سالمت جسم در
زمینههایی چون انجام فعالیتهای روزانه ،فعالیتهای آموزشی،
روابط اجتماعی ،اعتماد به نفس و خودپنداره اهمیت و نقش
ویژهای دارد .همچنین كمیت و كیفیت توانایی حركت با میزان
رشد كلی فرد ارتباط مستقیمی دارد.
از آنجا كه كودكان كمتوان ذهنی مراحل رشد حركتی را
نامنظم و با تأخیر طی میكنند ،گنجاندن فعالیتهای حركتی
در برنامه روزانه آنها ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینكه
عقبماندگی ذهنی درمانشدنی نیست ،كار اصلی در مورد این
دسته از بیماران توانبخشی و آموزش آنها است [.]10
گفته شده است که محدودیتهای گزارششدهدر تحرکپذیری
اشخاص کمتوان ذهنی ،بیشتر ناشی از شیوع باالی مشکالت راه
رفتن و تعادل در این افراد است .سقوط یا افتادن برای کودکان
کمتوان ذهنی نسبت به کودکان هم سن خود به علت شیوع
باالی مشکالت راه رفتن و تعادل در این افراد وجود دارد .یکی
از عوامل مهم برای تعادل وضعیتی ،قدرت بخش مرکزی بدن و
اندام تحتانی است.
درحقیقت ،حفظ پایداری یک فرایند پویا است که شامل
برقراری تعادل بین نیروهای برهمزننده ثبات و نیروهای
ثباتدهنده است .با در نظرگرفتن مطالب یادشده و نیز با توجه
به اینکه توانایی ایجاد نیرو ،قدرت و حداقل نیروهای مناسب در
خم کردن و باز کردن مچ پا و نیز در خم کردن و باز کردن لگن
برای استراتژیهای تعادلی مناسب الزم است ،به نظر میرسد
که تعادل و قدرت دو عامل مکمل هستند؛ بنابراین تمرینات
قدرتی و تعادلی میتواند ثبات وضعیتی ایستا را افزایش دهد و
این افزایش در ثبات وضعیتی ،خطر افتادن و درنتیجه ،هزینههای
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تصویر  .1نحوه اجرای آزمون لکلک

روانی و اقتصادی مربوط به افتادن را کاهش میدهد [ .]11با
توجه به توضیحات دادهشده در رابطه با اهمیت تمرینات ترکیبی
قدرتی و اثر آن بر تعادل و مطالعاتی که در این خصوص انجام
شده ،هدف از پژوهش حاضر بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی
قدرتی و حس عمقی بر تعادل و راه رفتن کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر است.

روششناسی
روش این پژوهش به صورت نیمهتجربی و از نوع پیشآزمون
پسآزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری آن را همه
دانشآموزاندختر کمتوان ذهنی آموزشپذیردوره ابتدایی مشهد
( 24نفر) با سن تقویمی نُه تا سیزده سال تشکیل دادند .طبق
آمار موجود ،نمونه در دسترس ،دانشآموزان کمتوان ذهنی مرکز
آموزشی استثنایی دکتر سجادی مشهد بودند .پس از موافقت و
اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان
رضوی این پژوهش روی کودکان کمتوان ذهنی در مرکز آموزشی
دکتر سجادی مشهد انجام شد.
شرکتکنندگان دارای محدودیتهای جسمانی یا اختالالت
رفتاری آشکار و همچنین افرا د دارای سندرم داون به علت
پایینتر بودن سطح آمادگی جسمانی نسبت به کمتوانان ذهنی
از تحقیق حذف شدند .همچنین با توجه به تأثیرگذاری مستقیم
سیستم بینایی ،دهلیزی و حس عمقی بر تعادل آزمودنیها،
پرونده پزشکی آزمودنیها بررسی شد و از ورود آزمودنیهایی که
نقص بینایی یا دهلیزی داشتند به آزمون جلوگیری شد .پس از
توضیحات تکمیلی در مورد نحوه اجرای تمرین ،از والدین کودکان
رضایتنامه کتبی مبنی بر شرکت منظم در تحقیق گرفته شد.

در این پژوهش از کودکان با بهره هوشی بین پنجاه تا هفتاد
استفاده شد .بدین منظور از پرونده پزشکی این افراد به منظور
انتخاب آزمودنیها استفاده شد .تعداد  24دانشآموز با بهره
هوشی یادشده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
قرار گرفتند.
گروه آزمایش به مدت هفت هفته ،هفتهای سه جلسه و هر
جلسه به مدت شصت دقیقه تمرینات را انجام دادند .این برنامه
شامل پنج دقیقه دویدن نرم و حرکات کششی جهت گرم کردن
و پنجاه دقیقه زمان انجام تمرین اصلی و پنج دقیقه نهایی برای
سرد کردن افراد است.
ابتدا سی دانشآموز کمتوان ذهنی در دسترس وجود داشت
که با بررسیهای انجامشده و بررسی پرونده پزشکی آنها،
تعداد شش نفر به علت نقص حرکتی و جسمانی زیاد از گروه
کنار گذاشته شدند و از این بین  24نفر باقی ماند که به صورت
تصادفی به دو گروه دوازده نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند.
جهت بررسی تعادل ایستا از آزمون لکلک استفاده شد
( .)r=0/87از آزمودنیها خواسته شد تا روی پای برتر خود بایستند
و در حالی که دستها را روی کمر خود قرار داده ،انگشتان پای
دیگر را روی زانو پای برتر بگذارند .سپس با فرمان «حاضر» و
سپس «حرکت» پاشنه پای برتر را بلند کرده و روی انگشتان پای
خود بایستد و تعادل خود را بدون حرکت دادن پا یا جدا شدن
دستها از کمر حفظ کند .هرگاه پاشنه پای ستون ،کف را لمس
کند یا دستها از کمر جدا شوند یا کف پای غیرستون از زانوی
پای ستون جدا شود ،کوشش پایان مییابد و زمان برای وی ثبت
میشود.
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جدول  .1توزیع میانگین و انحراف معیار اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها در دو گروه

گروه

تعداد

میانگین±انحراف استاندارد

متغیر

طول اندام تحتانی
(سانتیمتر)

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

شاخص توده بدنی

آزمایش کنترل

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

43/16±8/96
44/91±7/35
157/33±8/64
159/08±7/34
10/83±0/93
10/33±0/88
76/16±3/85
78/58±3/28
17/08±3/77
17/37±2/92

وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
سن (سال)

در طول زمان آزمون ،آزمودنی به عالمتی که در چهار متری و
در مقابل صورت او قرار دارد ،نگاه میکند .هر آزمودنی باید سه بار
این تست را انجام دهد و بهترین زمان به عنوان امتیاز وی ثبت
میشود .پیش از شروع آزمون ،ابتدا به آزمودنیها ،آموزش داده
میشود که چگونه در وضعیت صحیح قرار بگیرند.
سپس هر آزمودنی سه بار و با فاصله زمانی پانزده ثانیه استراحت
(به منظور کاهش یا از بین بردن اثر یادگیری) آزمون را انجام
میدهد؛ در زمان شروع اندازهگیری (پس از اتخاذ وضعیت صحیح
آزمون) همزمان با جدا شدن پاشنه پای آزمودنی از زمین ،آزمونگر
با استفاده ازکرونومتر ،زمان ایستادن روی یک پا را تا لحظه به هم
خوردن تعادل ثبت میکند .روایی و پایایی این آزمون به ترتیب
 0/87و  0/79گزارش شده است [( ]11تصویر شماره .)1
از آزمون برخاستن و رفتن جهت ارزیابی تعادل پویا استفاده
شد .برای اجرای این آزمون یک عدد صندلی بدون جای دسته،
کرونومتر و یک مسافت سه متری مورد نیاز است .مسیر سه متری

t

سطح معناداری

-0/523

0/606

-0/534

0/598

1/342

0/193

-1/652

0/113

-0/207

0/838

از پایههای صندلی شروع میشود .آزمودنی ،در حالی که کفشها
و لباس همیشگی به تن دارد ،روی صندلی مینشیند و به پشتی
صندلی تکیه میدهد با فرمان آزمونگیرنده ،شرکتکننده
میایستد و مسافت سه متری عالمتگذاری شده را طی میکند.
بعد از رسیدن به انتها دور میزند و برمیگردد و روی صندلی
مینشیند .مدت زمان اجرای کار بر حسب ثانیه به عنوان امتیاز
فرد ثبت میشود .روایی و پایایی این آزمون به ترتیب  0/79و
 81/5درصد گزارش شده است [ .]12برای ارزیابی سرعت راه
رفتن آزمودنیها از آزمون پنجاه قدم راه رفتن با روایی 0/80
و پایایی قابل قبول استفاده شد .برای اجرای این آزمون به یک
کرونومتر و یک مسافت  25قدمی نیاز است.
با فرمان آزمونگیرنده ،آزمودنی با حداکثر سرعت شروع به
راه رفتن در مسیر  25قدمی میکند و سپس در انتهای مسیر
دور میزند و به محل شروع آزمون برمیگردد و در مجموع 25
قدم رفت و  25قدم در برگشت طی مسافت میشود .زمانی که

جدول  .2مقایسه متغیرها در پسآزمون بین گروهها

متغیر
تعادل ایستا
تعادل پویا
سرعت راه رفتن
قدرت اندام تحتانی
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گروه

میانگین

آزمایش

13/04

کنترل

11/79

آزمایش

7/20

کنترل

7/07

آزمایش

21/38

کنترل

21/80

آزمایش

10/31

کنترل

12/57

F

درجه آزادی

P

مقدار اثر

0/904

1

0/001

0/87

0/625

1

0/001

0/56

4/87

1

1/001

0/94

11/66

1

0/001

0/89
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جدول  .3نتایج آزمون تی همبسته به منظور تشخیص تفاوت تعادل ایستا کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر قبل و بعد از تمرین

گروه

میانگین±انحرافمعیار

SE

t

df

Sig.

-3/48

11

0/005

1/70

11

0/11

پیشآزمون

پسآزمون

آزمایش

10/54±5/17

13/04±5/82

0/718

کنترل

12/38±344

11/79±4/58

0/347

جدول  .4آزمون تی همبسته به منظور تشخیص تفاوت تعادل پویا کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر قبل و بعد از تمرین

گروه
آزمایش
کنترل

میانگین±انحرافمعیار
پیشآزمون

پسآزمون

8/05±1/63

7/20±1/35

7/45±1/67

7/07±1/93

آزمودنی این مسافت را طی کرد ،به عنوان رکورد او ثبت میشود.
هر چقدر رکورد ثبتشده فرد بیشتر باشد ،نشاندهنده کاهش
عملکرد حرکتی و افزایش خطر سقوط است [ .]13از آزمون
برخاستن از صندلی با روایی  0/78و پایایی  0/86برای ارزیابی
قدرت اندام تحتانی و هماهنگی استفاده شد .برای اجرای این
آزمون به یک کرونومتر و یک صندلی بدون جای دسته با زاویه
فلکشن  90درجه زانوها نیاز بود.
از آزمودنی خواسته شد تا دستان خود را روی شانههای خود
قرار دهد و عمل نشستن و بلند شدن از روی صندلی بدون
اینکه بایستد ،پنج مرتبه تکرار کند .زمان اجرای پنج تکرار که
آزمودنی انجام می داد به ثانیه ثبت میشد .هر اندازه زمان اجرای
این آزمون بیشتر بود ،نشاندهنده ضعف در قدرت عضالت و
هماهنگی او بود [.]14

SE

T

df

Sig.

00/225

5/31

11

0/001

-1/97

0/142

11

0/07

برای انجام تحلیلهای آماری از روش آماری کوواریانس با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده شد .سطح معناداری
در تحقیق حاضر در سطح  95درصد با میزان آلفای کوچکتر و
یا مساوی با  0/05در نظر گرفته شده است.

نتایج
در جدول شماره  1مشخصات آنتروپومتریک آزمودنیها
را نشان میدهد .با توجه به میانگین و انحراف استاندارد ،تمام
آزمودنیها همگن هستند.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میکنید ،گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشته است
و میتوان نتیجهگیری کرد که تمرینات ترکیبی قدرتی و حس
عمقی اثر معناداری بر متغیرهای مذکور داشته است.

جدول  .5آزمون تی همبسته به منظور تشخیص قدرت اندام تحتانی کودکان کمتوان ذهنی قبل و بعد از تمرین

گروه
آزمایش
کنترل

میانگین±انحرافمعیار
پسآزمون
پیشآزمون
10/31±2/78
11/35±2/92
12/57±2/38
12/18±2/08

SE

t

df

Sig.

0/163
0/216

5/72
-1/79

11
11

0/001
0/1

جدول  .6آزمون تی همبسته به منظور تشخیص تفاوت سرعت راهرفتن کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر قبل و بعد از تمرین

گروه
آزمایش
کنترل

میانگین±انحرافمعیار
پسآزمون
پیشآزمون
21/38±2/30
22/10±2/29
21/80±1/96
21/67±1/95

SE

t

df

Sig.

0/068
0/222

10/54
-0/589

11
11

00/001
0/56
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با توجه به جدولهای شماره  5 ،4 ،3و  6برای بررسی تفاوت
پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه به صورت مجزا ،از آزمون تی
همبسته (متغیرهای پارامتریک) استفاده شد که تفاوت معناداری
در تعادل ایستا ،تعادل پویا ،سرعت راه رفتن و قدرت اندام تحتانی
گروه آزمایش نشان داده شد ( ،)P>0/05اما تغییر معناداری
در متغیرهای مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد و میتوان
نتیجهگیری کرد که گروه آزمایش با استفاده از این تمرینات
پیشرفت معناداری داشته است.

بحث
هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته برنامه تمرینی
ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل ،قدرت اندام تحتانی و
سرعت راه رفتن دانشآموزان کمتوان ذهنی بود .تمرینات
قدرتی و حس عمقی به عنوان یکی از روشهای تمرینی مؤثر
در پیشگیری از آسیب و تقویت سیستم حس عمقی و عصب و
عضله شناخته شده است.
با توجه به اینکه پروتکل تمرینی بر ثبات مرکزی بدن هم تأثیر
داشت ،تقویت عضالت این ناحیه تأثیرگذاری باالیی بر موقعیت
مركز ثقل این افرادداشته است .نتایج این تحقیق از فرض پژوهش
با توجه به مشکالت تعادلی در افراد عقبمانده ذهنی مبنی بر
تأثیرگذاری تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی ،باعث بهبود
سیستم عصبی عضالنی و هماهنگی و تقویت عضالت مرکزی
باعث جابهجایی مركز ثقل بدن و نزدیک شدن خط كشش ثقل
به محور مفاصل و كاهش گشتاور ایجادشده درمفاصل و درنتیجه
حفظ ثبات مركز ثقل بدن در ناحیه سطح اتکا و افزایش تعادل
ایستا بوده است.
بــا توجــه بــه مــدت تمــرین بهبــود حاصــله در تعــادل
ایســتا و پویــا احتمــاالً درنتیجــه ســازگاری و همــاهنگی
عصــبی عضــالنی باشــد ،ضمن اینکه میتواند به یادگیری
تست نیز نسبت داده شود .از طرفی ،بهبودهای عملکردی در این
تحقیق میتواند به واسـطه تغییرات ایجادشــده در ســیستم
حسی حركتی این افراد باشـد.
از آنجا كه در این آزمون شـخص با كمک هر سه سیستم
بینایی ،دهلیزی و حسی پیکری تعادل خود را حفظ میکند،
میتوان نتیجه گرفت که احتماالً انجام تمرینات ترکیبی قدرتی
و حس عمقی باعث بهبود و تسـهیل ورودیهای هریک از این
حواس ،دو یا سه حس به طور همزمان جهت حفظ تعادل
میشـود.
نتایج حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین ترکیبی قدرتی
و حس عمقی تأثیر معناداری بر تعادل ،سرعت راه رفتن و
قدرت اندام تحتانی دانشآموزان دار د و با نتایج تحقیقات
پیشین همسو است [.]8
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علیخانی همکاران تأثیر تمرینات قدرتی ،تعادلی و هوازی را بر
کودکان کمتوان ذهنی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنان نشان
داد که ظرفیت قلبی عروقی ،قدرت اندام تحتانی و تعادل گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است [.]9
در مطالعهای دیگر حسینی و همکاران اثر تمرینات منتخب
اصالحی را بر تعادل ،سرعت راه رفتن و قدرت اندام تحتانی
دانشآموزان بررسی کردند .مطالعه آنان نشان داد که برنامه
منتخب اصالحی تأثیر معناداری بر متغیرهای مطالعه مذکور
داشته است [.]15
کوبیالی و همکاران اثر تمرینات تعادلی و وضعیتی را بر سطح
عملکرد کودکان کمتوان ذهنی بررسی کردند .نتایج آنان نشان
داد که انعطافپذیری ،تعادل عملکردی ،استقامت عضالنی،
هماهنگی و قدرت عضالنی و سرعت راه رفتن در گروه آزمایش
بعد از هشت هفته بهبود یافت که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.
رهنما و همکاران ،اثر هشت هفته تمرینات تعادلی را بر تعادل
ایستا و پویادر 32دانشآموز کمتوان ذهنی بررسی کردند .یافتهها
نشان داد كه پس از اجرای تمرینات تعادلی ،تعادل پویا و ایستا
روی یک پا در گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون
در مقایسه با گروه كنترل بهبود معناداری داشت.
در مطالعهای دیگر ،تقیان و همکاران اثر تمرینات قدرتی و
تعادلی را بر تعادل ایستا و پویا و سطح پرخاشگری دانشآموزان
کمتوان ذهنی پسر آموزشپذیر بررسی کردند .پس از پایان
آزمایش تعادل ایستا و پویا به طور معناداری بهبود یافت ،اما تأثیر
معناداری بر سطح پرخاشگری مشاهده نشد [.]10
میتسوشیرو و همکاران اثر تمرینات «بنشین پاشو» بر قدرت
عضالنی افراد کمتوان ذهنی بررسی کردند 28 .شرکتکننده
به مدت سیزده هفته ،هفتهای سه جلسه به طور منظم تمرین
کردند .گروه آزمایش صد «بنشین پاشو» به طور هدفمند در روز
انجام دادند و گروه کنترل بیست «بنشین پاشو» انجام دادند .پس
از پایان آزمایش ،پیشرفت معناداری بر حجم عضالنی و قدرت
عضالنی افراد کمتوان ذهنی مشاهده کردند [.]10
دهقانی و همکاران اثر تمرینات تعادلی را بر تعادل ایستا و پویا
کودکان کمتوان ذهنی بررسی کردند .پس از پایان مطالعه ،تأثیر
معناداری بر تعادل ایستا و پویا کودکان مشاهده شد که با مطالعه
حاضر همسو است [.]11
بحیرایی و همکاران در مطالعهای مروری به بررسی ویژگیهای
بیومکانیکی راه رفتن در کمتوانان ذهنی پرداختند .آنها نتیجه
گرفتند که کمتوانان ذهنی دچار اختالالت راه رفتن ،بهخصوص
طول گام و عرض گام کوتاهتر و سرعت گامبرداری پایینتری
هستند.
همچنیندارای اختالالت کینتیک و کینماتیکی شامل کاهش
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نیروی تولیدی مچ پا در مرحله جدا شدن پا از زمین 1افزایش
فلکشن ران و فلکشن زانو در مرحله استقرار راه رفتن ،محدودیت
دامنه حرکتی زانو و پالنتار فلکشن مچ پا در مرحله برخورد پاشنه
به زمین و سفتی مفصل ران بیشتری در طول چرخه راه رفتن
بودند [.]16
از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که سرعت راه رفتن ،یکی از
ضعفهای اساسی در کمتوان ذهنی است و با تمرینات ترکیبی
میتوان این ضعف را همپوشانی کرد .حسینی و همکاران ،تأثیر
تمرینات قامتی و تعادلی را بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان
کمتوان ذهنی بررسی کردند .آنان نتیجه گرفتند که تمرینات
قامتی و تعادلی بر تعادل ایستا ،استقامت عضالنی و انعطافپذیری
تاثیر معنا دار دارد ،اما اثر معناداری بر تعادل پویا و قدرت عضالنی
ندارد [.]17
نیروی کشش جاذبه ،پیوسته بدن را به طرف زمین میکشد و
از حالت تعادل خارج میکند .سازوکارهای گوناگون و پیچیدهای
وجود دارد که در این روند دخالت داشته و بدن را در حالت تعادل
حفظ میکند .آغاز فعالیت این سازوکارها هنگامی است که بدن
در خطر سقوط قرار میگیرد .در این حالت این سازوکارها فعال
میشوند تا تعادل مجدد ایجاد شود.
این سازوکارها شامل انقباض طبیعی عضله ،مهار تحریک
گیرندههای عمقی و الگوهای خودحرکتی است و به وسیله
الگوهای معینی در غشای مغز کنترل و هماهنگ میشود .درگیر
شدن این سیستمها متناسب با واکنشهای خودکار بوده و شامل
تغییرات قابل پیشبینی در قوام عضله با وضعیت سر و تنه است.
این تغییرات با افزایش تطابق فعالیت عضالت خمکننده و بازکننده
برای بازیابی تعادل است .با توجه به اطالعات میتوان ادعا کرد که
تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی تأثیر معناداری بر تعادل و
سرعت راه رفتن کودکان کمتوان ذهنی دارد [.]18
تظاهرات قدرت بیشینه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻨﺶ ﮔﺮوههای ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرهای
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .از آنجا ﮐﻪ
در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذهنی ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس
زد ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرهای ﻗﺸﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﺶهای ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
آﻧﺎن ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ [.]19
از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن
ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼت درﺷﺖ و بزرگتر در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ داﻧﺴﺖ .همچنین،
ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻋﺼﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻀﻠﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ فعالسازی
ﻋﺼﺒﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ همزﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﻮرونهای ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﮐﺎهش
ﻋﻤﻞ ﻣﻬﺎری اﻧﺪامهای وﺗﺮی ﮔﻠﮋی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
1. Push off

اﻧﺪام وﺗﺮی ﮔﻠﮋی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻠﻪ نسبت به ﮐﺸﺶ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺣﺴﺎسﺗﺮ هستند .هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻠﻪای ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺪام وﺗﺮی ﮔﻠﮋی ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮد
را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه اﻧﻘﺒﺎض زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻨﺎب
ﻧﺨﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻮرونهای
راﺑﻂ ،ﻧﻮرونهای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻌﺎل و ﻋﻀﻼت همکارش را ﻣﻬﺎر
کرده و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ [.]20
الماگوب و همکاران اعـالم کردنـد کـه تمرینـات ورزشـی
ترکیبـی شـاخصهـای قـدرت و استقامت عضالنی را به طور
معناداری افزایش میدهد .به نظر میرسـد از طریق برنامههای
آموزشی رشتههای ورزشی نیز تغییرات مثبتی در آمـادگی
جسـمانی دانـشآمـوز کمتوان ذهنی مشاهده شود .برای مثال،
این افراد میتوانند قدرت عضالنی خود را از طریق شـرکت در
برنامههای تمرینات بسکتبال بهبود بخشند [.]21
بلوکوویست و همکاران ،تأثیر تمرینات بسکتبال را روی قدرت
عضالنی کمتوان ذهنی بررسی کردند و ادعا کردند که تمرینات
منظم بسکتبال سطح قدرت عضالنی افراد کمتوان ذهنی را بهبود
میبخشد.
شیلدز و همکاران اثر تمرینات مقاومتی پیشرونده را بر قدرت
عضالنی اندام تحتانی کودکان سندرم داون بررسی کردند .آنها
اظهار داشتند که تمرینات مقاومتی پیشرونده مناسب و ایمن
هستند و اثر معناداری بر بهبود قدرت اندام تحتانی کودکان
درگیر با سندرم داون دارد [.]20
ذوالقدر و همکاران ،تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب
تعادلی اصالحی بر عملکرد حرکتی دانشآموزان کمتوان ذهنی
مبتال به اختالل هماهنگی رشدی بررسی کردند .آنان دریافتند
که تمرینات منتخب تعادلی بر شاخصهای آمادگی جسمانی،
ازجمله قدرت اندام تحتانی کودکان کمتوان ذهنی اثر معنادار
دارد [.]13
اووید و همکاران ،تأثیر تمرینات هوازی ،قدرتی و تعادلی را بر
افراد کمتوان ذهنی بزرگسال بررسی کردند .نتایج مطالعه آنان
نشان داد که ظرفیت قلبی عروقی ،قدرت اندام تحتانی و فوقانی
درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اثر معنادار داشت [.]10
در مطالعهای دیگر ،اسرافیلزاده و همکاران ،اثر هشت هفته
تمرینات پیالتس بر برخی شاخصهای آمادگی جسمانی و
عملکر د حرکتی برخی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که تمرینات پیالتس بر شاخصهای
آمادگی جسمانی ،ازجمله قدرت و استقامت عضالنی نسبت به
گروه کنترل تأثیر معناداری داشت [.]22
در همین راستا ،کارملین و همکاران ،این سؤال را که آیا فعالیت
بدنی تأثیری بر سالمت و آمادگی جسمانی کمتوانان دهنی
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افراد بزرگسال دارد؟ بررسی کردند .نتایج نشان داد میان قدرت
عضالنی ،شاخصهای سالمت و تمرینات بدنی بین دو گروه
تفاوت معناداری وجود داشت .نتیجه کلی مطالعه نشان داد که
انجام فعالیت بدنی عملکرد حرکتی در بزرگساالن کمتوان ذهنی
را بهبود می بخشد [.]23

نتیجه گرفت که تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل
ایستا ،تعادل پویا ،سرعت راه رفتن و قدرت اندام تحتانی کودکان
کمتوان ذهنی اثر معنادار دارد؛ بنابراین به طور کلی میتوان
نتیجهگیری کرد که این نوع تمرینات منجر به بهبود عوامل
آمادگی جسمانی کودکان کمتوان ذهنی میشود.

کوبیالی و همکاران ،اثر تمرینات تعادلی و وضعیتی را بر سطح
عملکرد حرکتی کودکان کمتوان ذهنی بررسی کردند .نتایج نشان
داد که تمرینات تعادلی اثر معناداری بر قدرت عضالنی و تعادل
عملکردی کودکان کمتوان ذهنی دارد [ .]24به طور کلی فعالیت
بدنی از طریق تغییر عوامل اسکلتی عضالنی مؤثر بر حرکت،دامنه
حرکتی مفاصل و بهبود پارامترهای درگیر در عملکرد حرکتی
و بهکارگیری کنترل راستا بدن و تسهیل در یادگیری حرکتی،
باعث بهبود عملکرد جسمانی و حرکتی میشود.

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به تعداد کم آزمودنیها،
عدم توانایی کنترل فعالیت ورزشی در زمان خارج از تمرینات
ورزشی و همچنین مدت زمان کوتاه طول دوره تحقیق حاضر
اشاره کرد .با توجه به اینکه تمرینات مختلف ورزشی اثرات متفاوتی
بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان کمتوان ذهنی دارند ،پیشنهاد
میشود که در مطالعات بعدی اثرات تمرینات ترکیبی قدرتی و
حس عمقی بر میزان بهبودی حس عمقی مچ پا و زانو ،قدرت و
استقامت عضالت تنه بررسی شود.

نتایج حاکی از آن است که تمرینات و حرکات ورزشی ترکیبی
با تأکید بر چندین پارامتر درگیر در عملکرد حرکتی و جسمانی
میتواند در بهبود این عملکرد مؤثرتر از فعالیتهای باشد که تنها
روی یک پارامتر برای تقویت آن تمرکز دارند.

همچنین با توجه به اینکه طول دوره تحقیق میتواند عوامل
آمادگی جسمانی را تحت تأثیر قرار دهد ،پیشنهاد میشود در
مطالعات آتی به بررسی تمرینات ورزشی با زمان باالتر از هشت
هفته در کودکان کمتوان ذهنی پرداخته شود.

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ بهدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪنی ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮدﻛﺎن
ﻛﻢ ﺗﻮان ذهنی ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻪ است .در واﻗﻊ،
میﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﮔﺮوه آزمایش ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺪنی اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ با گروه کنترل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و با نتایج بارمنز و همکاران ،دامیان و همکاران و
محمد سراچ همخوانی دارد [.]25، 26

مالحظات اخالقی

ﻣﺎهیت ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮعتی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺸﺶ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺮونﮔﺮدان و درونﮔﺮدان درواقع،
ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺸﺶ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ﺑﺮونﮔﺮدان ﺑﻪ درونﮔﺮدان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوی
ﺣﺪاکثر مهم اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاملی
ﭼﻮن ﺑﺮانگیختگی و اﻧﻘﺒﺎضﭘﺬﻳﺮی دﺳﺘﮕﺎه عصبی ﻋﻀﻼنی ،ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎرﻛﻮﻣﺮهای فعال در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎر ﻋﻀﻼنی ،ترکیب واحد حرکتی
(درصد ﺗﺎرهای ﺗﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎض و ﻛﻨﺪ انقباض) و حداکثر ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺎرهای ﻋﻀﻼنی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻞ ﻋﺮضی و فعالیت
آنزیم  ،ATPaseﻣﻬﻢ تعیین میشود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪهای اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺣﺎکی از ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ در
ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢﺗﻮان ذهنی اﺳﺖ میﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎالً
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮینی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن
ﻋﻀﻠﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺸﺶ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ
بهبود ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ در اﻳﻦ اﻓﺮاد شده اﺳت [.]27

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است.
شرکتکنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش
خارج شوند .همچنین همه شرکتکنندگان در جریان روند
پژوهش بودند .اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی

این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد محمدجواد عظیمیزاده
تحت عنوان «اثر تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و
سرعت راه رفتن کودکان کمتوان ذهنی» ،در گروه آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه گیالن استخراج شده است.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در این نگارش مقاله مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

طبق نظر نویسندگان ،این پژوهش تعارض منافع ندارد.

نتیجهگیری نهایی
به طور خالصه و با توجه به یافتههای مطالعه حاضر میتوان
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