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خالصه
تأثیرمقایسه هدف از این تحقیق . داردتوان ذهنیکودکان کمروزمرهيهاتیفعالدریمهمنقشوضعیت بدنیکنترل:مقدمه

.ذهنی بودتوانکمآموزاندانشوضعیت بدنیکنترل تمرینات ثبات مرکزي و تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر 
نفره کنترل، 15ها در سه گروه آزمودنی،ذهنیتوانکمپسر آموزدانش45ک مطالعه نیمه تجربی بر روي در ی:هامواد و روش

زنجیره یا سه بار تمرینات ثبات مرکزي و ياهفتههفته و 8تجربی هايگروه. ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته قرار گرفتند
Sharpened(از تست شارپند رومبرگ آزمونپسو آزمونیشپدر . حرکتی بسته را انجام دادند Romberg ( با چشمان باز و

طرفه براي تجزیه آزمون تحلیل واریانس یک. سه گروه استفاده شد) وضعیت بدنیکنترل (تعادل ایستاي گیرياندازهبسته براي 
.مورد استفاده قرار گرفتهادادهو تحلیل 

کنترل و زنجیره حرکتی بسته و ) =005/0p(کنترل ثبات مرکزي و هايگروهدر آزمون تعادل ایستا با چشم باز بین :هایافته
)007/0p= ( ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته هايگروهاما بین ؛ مشاهده شدداريمعنیتفاوت)910/0p= ( دارمعنیتفاوت

و زنجیره حرکتی بسته ) =001/0p(کنترلثبات مرکزي و هايگروهنیز بین بستهچشمدر آزمون تعادل ایستا با . مشاهده نشد
تفاوت ) =420/0p(ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته هايگروهاما بین ؛ مشاهده شدداريمعنیتفاوت ) =002/0p(کنترل و 

.مشاهده نشددارمعنی
از وبخشندیمود ذهنی را بهبتوانکمآموزاندانشتمرینات ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته تعادل ایستاي :گیرينتیجه

.ذهنی استفاده کردتوانکمآموزاندانشوضعیت بدنیکنترلتوان براي بهبود این تمرینات می
وضعیت بدنیکنترل ذهنی، ثبات مرکزي، زنجیره حرکتی بسته، توانکم: هاي کلیديواژه
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مقدمه 
عملکرد هاآنکه در شودیمذهنی به کسانی گفته توانکم

و از حد متوسط باشدترنییپاکلی ذهن به طور مشخصی 
. ]1[باشدد عامل هوش میراي تعیین این افرامعیار بنیترمهم

: که شاملگرددمیذهنی توانکمعوامل زیادي سبب بروز 
علل قبل از تولد، خطرات زمان تولد و علل بعد از تولد 

اند که براي این افراد انجام دادهبنديتقسیمدر یک ،باشندمی
، )50-75(پذیر با بهره هوشی گروه آموزش: این افراد شامل

) 29از ترنییپا(و گروه وابسته ) 30-49(پذیرتربیتگروه 
ذهنی در توانکمافراد انددادهنشان مطالعات. ]1[هستند

مانندمشکالتی در توانایی حرکتی بامقایسه با افراد طبیعی 
وکشیدن نقاشی، گرفتن اشیاء، تفریح کردننوشتن،

کردن، پرتاب کردن یلیلدویدن، پریدن، نظیریهایبازي
فضا و زمان، حرکات جانبی، يریگجهتعادل، همراه با ت

. هاي روزانه مواجه هستندهاي بدنی و حتی فعالیتفعالیت
را از هاآنرشد حرکتی این کودکان داراي محدودیت است که 

کندزندگی محدود میيهاتیفعالبسیاري از شرایط در 
یکی از متغیرهاي که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد.]2،1[

که نیازمند دریافت اطالعات از سیستم بینایی، ست تعادل ا
و همچنین حسی پیکري و درون دادهاي وستیبوالر

با توجه به شرایط فرد با محیط است هادادهاین يسازکپارچهی
در رشد حرکتیریتأخمنجر به احتماالًو نقص در تعادل 

کنترل وضعیت بدنی به طور عمومی یک زیرا. شودیم
گرفته در نظرهاي حرکتی رشد مهارتبرايشرطشیپ

.]2[شودمی
تعادل، یک مهارت حرکتی پیچیده است که پویایی بدن را 

از نظر فیزیولوژیکی، . کنددر پیشگیري از سقوط توصیف می
تعادل تعامل میان سطوح مختلف سازوکارهاي کنترل تعادل و 

قل از نظر بیومکانیکی به عنوان توانایی حفظ یا برگشت مرکز ث
سطح اتکا تعین لهیبه وسبدن در محدوده پایداري که 

خصوص ه ثبات ستون فقرات و ب. ]3[شودگردد تعریف میمی
بدن شناخته مرکزناحیهران که به عنوان- لگن-ناحیه کمر

که موقعیت آناتومیکی مرکز ثقل در با توجه به این.دشومی
Core(يمرکزاین ناحیه واقع شده است ثبات  stability (

.]4[اهمیت زیادي دارد

ثبات مرکزي را بر اجرا و عملکرد ورزشی ومطالعات نقش
در تحقیقی که . انددادهپیشگیري از آسیب نشان طورنیهم

صورت گرفت اثر تمرینات پیالتس johonsonوEricتوسط
که اساس این تمرینات بر تقویت عضالت تنه به خصوص 

. افراد سالم بررسی شدتعادل بر استلگنی ناحیه کمري و
دهنده این موضوع بود که این تمرینات باعث نتایج نشان

همکارانوHessariمطالعهجینتا.]5[شوندیمافزایش تعادل 
آموزاندانشتمرینات ثبات مرکزي بر تعادل هفته8اثرکه

، نشان داد که تعادل این افراد در چهار کردندبررسی را ناشنوا 
افزایش) ی، داخلی خلفی، خلفی، خلفی خارجیداخل(جهت 
تمرین زنجیره حرکتی بسته . ]6[داشته استداريمعنی

مثالًتمرینی است که در آن بخش دیستال اندام ثابت است 
زمانی که کف پا روي زمین قرار دارد یا با تجهیزات تمرینی در 
تماس است با ثابت شدن بخش دیستال ایجاد مقاومت هم در 

تال و هم پروگزیمال نیاز است به همین خاطر این بخش دیس
تمرینات براي تولید نیرو برتر هستند و انجام این تمرینات در 

که عامل اندام تحتانی باعث کاهش نیروهاي برشی در مفاصل
تحقیقات متعددي به . ]7[شوندمفصلی هستند میيهابیآس

ام تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر قدرت اندتأثیربررسی 
هايپژوهشاما اندزانو پرداختههايآسیبتحتانی و درمان 

Yoo.]8[اندکردهاین تمرینات را بر تعادل بررسی تأثیراندکی 

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تمرینات همکارانو
زنجیره حرکتی بسته باعث بهبود تعادل شد اما در تمرینات 

در همچنین. ]8[نبوداردمعنیزنجیره حرکتی باز میزان بهبود 
تأثیردر آن به بررسی همکارانوCarmeliپژوهشی که 

با تردمیل بر قدرت پاها و تعادل افراد رويپیادهآموزش 
اساس تمرینات روي و ذهنی با سندرم داون پرداختندتوانکم

تردمیل تحمل وزن و زنجیره حرکتی بسته بوده است افزایش 
همچنین تعادل این یتیکی پاها وتوجهی در قدرت ایزوکنقابل

.]9[افراد مشاهده شد
افراد ژهیوبهورزش معلولین و روزافزونتوجه به توسعه با

ذهنی که به عنوان بخشی مهمی از افراد فعال جامعه توانکم
که نقش وضعیت بدنیکنترلشوند و همچنین محسوب می

ت هاي روزمره این افراد دارد الزم اسمهمی در فعالیت
. ذهنی انجام شودتوانکممطالعات جدي در مورد تعادل افراد 
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تأثیربه مقایسه کهايهمطالع،پیشینه تحقیقبر اساس مرور 
کنترلتمرینات ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته بر 

. باشد یافت نشدذهنی پرداخته توانکمافراد وضعیت بدنی
ات مرکزي و تمرینات ثبتأثیرمقایسه این مطالعه با هدف

توانکمافراد وضعیت بدنیکنترل زنجیره حرکتی بسته بر 
.انجام شدذهنی 

هامواد و روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت طرح 

.اجرا شدآزمونپسو آزمونشیپتحقیقی سه گروهی با 
توان ذهنیآموزان پسر کمشامل دانشپژوهشجامعه

حداقلنییتعيبراکهرکرد بودهپذیر شهرستان شهآموزش
حجمبرآورديآمارافزارنرمازپژوهشنیايبرانمونهتعداد
اثراندازه،80/0یآزمونتوانيبرا،)G*POWER(نمونه

درنفر30حداقلتعداد،05/0داريمعنیسطحو80/0
نفر از 45،نابراینب، ]10[دیگردنییتعگروه3مجموع

ذهنی توانانکم(راس استثنایی مدپسرآموزاندانش
که ) 50-75(شهرستان شهرکرد با بهره هوشی ) پذیرآموزش

در به عنوان نمونه بهره هوش توسط آزمون وکسلر گرفته شد
پس از همتا سازي افراد بر اساس سن، قد و وانتخابدسترس 

در سه گروه ثبات مرکزي، زنجیره به صورت تصادفیوزن 
این مطالعه از فروردین تا . قرار گرفتندحرکتی بسته و کنترل 

.در شهرستان شهرکرد انجام شد1393خرداد سال 
نامه و اطالعات مربوط به سالمت پزشکی فرم رضایت

تکمیل شد هاآنها با کمک والدین بوسیله هر یک از آزمودنی
هایی مثل آسیب که طبق این پرسشنامه افرادي که ویژگی

قلبی و سابقه سایر هاياريبیمدیدگی اندام تحتانی، 
.خاص داشتند از تحقیق خارج شدندهايبیماري

دقیقه مرحله 5ها به مدت ها، آزمودنیبراي اجراي آزمون
پس از مرحله .دادندمیگرم کردن و حرکات کششی را انجام 

از تستتعادل ایستا گیرياندازهبراي ،هاگرم کردن آزمودنی
چشمان باز و بسته انجام باکهیک طرفهشارپند رومبرگ

به این صورت آزمونروش اجراي .]11[استفاده شدشودمی
و پاي دیگر را از گیردمیاست که آزمودنی روي پاي برتر قرار 

زمانی را . باید روي کمر قرار بگیرندهادستزمین بلند کرده، 
که هر آزمودنی قادر است این حالت را با چشم باز و بسته 

با چشمان هاآزمودنی.شودمیامتیاز او محسوب حفظ نماید
باز و بسته این تست را سه بار انجام دادند و میانگین این سه 

در این تست .در نظر گرفته شدهاآنتست به عنوان رکورد 
ثانیه براي هر دو تست با چشم باز و بسته5حداقل نمره 

باز و با چشم این تست را تعیین شده و افرادي که نتوانند 
.]11[در خطر افتادن قرار دارندثانیه انجام دهند 5بسته 
و زنجیره حرکتی بسته ثبات مرکزي هاي گروهآزمودنیسپس

جلسه در هفته 3هفته، 8را به مدت خودتمرینات مربوط به 
گروه ثبات يبرا.و به صورت یک روز در میان انجام دادند

کزي پیشنهاد شده تمرینات براساس تمرینات ثبات مرمرکزي 
.سطح است3شامل ارائه شده و ]Jeffreys]12توسط

شروع شدند که شامل انقباضات ایستا در 1سطح تمرینات از 
شامل انقباضات ایستا در 2سطح یک وضعیت ثابت، تمرینات 

شامل 3سطح و در نهایت، تمرینات ثباتیبیک محیط 
نات زنجیره تمری. بودندثباتیبت پویا در یک محیط حرکا

Mini(کم دامنهحرکتی بسته شامل اسکات squat(،
Wall(واریدروي يهالغزش slides(، النگتمرین)lunge( ،
Leg(پاپرس  press( ، پلهباال رفتن جانبی و رو به جلو از

)Step ups forward and lateral(انتهایی زانو با باز شدنو
هاي روزانه ح فعالیتسط. بودنداستفاده از طناب االستیکی 

تجربی و کنترل یکسان بوده هايگروهدرهاآزمودنیتمام 
است به همین دلیل از گروه کنترل به منظور کنترل اثر 

ها روزانه بر تعادل آزمودنیهايفعالیتاحتمالی تمرینات و 
آزمون در شرایط هفته تمرین، پس8پس از . استفاده شد
.آزمون انجام شدمشابه پیش

یفیانحراف استاندارد با استفاده از آمار توصونیانگمی
ی تمریناتگروهنیبهايتفاوتي تعیینبرا. شدندمحاسبه 

آزمون تحلیل واریانس ازثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته
LSD)Leastیک راهه و آزمون تعقیبی  Significant

Difference ( و هیتجز.استفاده شددارمعنییا حداقل تفاوت
انجام ) 20نسخه (SPSSافزار ها با استفاده از نرمدادهلیتحل
05/0کمتر از داريمعنینتایج به دست آمده در سطح . شد

.شدندیبررس
هایافته

1در جدولوزن و سنها شامل قد،هاي آزمودنیویژگی
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نتایج .ها مذکر بوده استجنسیت تمام نمونه.ارائه شده است
هاي افراد ریانس یک راهه بین ویژگیآزمون تحلیل وا

.دار بین سه گروه استدهنده عدم تفاوت معنینشان

گروهسهها درو سن آزمودنیوزنمیانگین و انحراف معیار قد،- 1جدول

)سال(سن )سانتیمتر(قد )کیلوگرم(وزن آزمودنیهايگروه

31/11±15141/2±18/4122/6±18/6گروه ثبات مرکزي

53/11±15025/2±12/4202/7±08/7زنجیره حرکتی بستهروهگ

23/11±14811/3±26/3551/7±13/5گروه کنترل

13/041/052/0داريسطح معنی

سهآزمونپسبینکهاستنیادهندهنشان2جدول
تفاوتبستهیحرکترهیزنجويمرکزثباتکنترل،گروه

ي تعیین تفاوت بین جفت بنایراین برا.داردوجودداريمعنی
.ها الزم است آزمون تعقیبی انجام داده شودگروه

توان ذهنیدر افراد کمبا چشم باز در سه گروهوضعیت بدنیزمون تحلیل واریانس در کنترل نتایج آ-2جدول 

سطح 
)p(داريمعنی

آماره 
)F(آزمون 

میانگین 
مجذورات

درجه 
آزادي

مربع 
مجذورات

منبع تغییرات

007/0 675/5 467/14 2 93/28 بین گروهی
549/2 42 067/107 درون گروهی

44 136 مجموع

) LSD(گانه نتایج آزمون مقایسه چند3جدولبا توجه به 
با چشم بازوضعیت بدنیکنترلدردهد که نشان می

ثبات مرکزي و کنترل و هايگروهآزمون در سه گروه، بین پس
اي زنجیره حرکتی بسته و کنترل اختالف ههمچنین گروه

با چشمان وضعیت بدنیکنترلوجود دارد اما بین داريمعنی

هاي ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته تفاوت گروهباز
شود که هر دو بنابراین مشخص می. داري مشاهده نشدمعنی

با چشم باز وضعیت بدنیبرنامه تمرینی باعث بهبود کنترل 
.اندشده

آزمونآزمون و پسسه گروه در پیشچشم بازباوضعیت بدنیکنترل) LSD(مقایسه چند گانه -3جدول 

گروه ثبات گروه
)p(مرکزي

زنجیره حرکتی گروه
)p(بسته

)p(گروه کنترل

910/0005/0گروه ثبات مرکزي

007/0زنجیره حرکتی بستهگروه

کنترل،گروهسهآزمونپسبینکهدادنشان4جدول
وجودداريمعنیتفاوتبستهیحرکترهیزنجويمرکزثبات

ها الزم است بنایراین براي تعیین تفاوت بین جفت گروه.دارد
.آزمون تعقیبی انجام داده شود
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در سه گروهبستهچشمبا وضعیت بدنیکنترلنتایج آزمون تحلیل واریانس در -4جدول 

داريمعنیسطح 
)P(

ره آزمون آما
)F(

میانگین 
مجذورات

درجه 
آزادي

مربع 
مجذورات

منبع تغییرات

000/0 997/9 022/18 2 044/36 بین گروهی

808/1 42 887/75 درون گروهی

44 911/111 مجموع

) LSD(گانه نتایج آزمون مقایسه چند5با توجه به جدول
هبستچشمبا وضعیت بدنیکنترلدردهد که نشان می

ثبات مرکزي و کنترل و هايگروهآزمون در سه گروه، بین پس
زنجیره حرکتی بسته و کنترل اختالف هايگروههمچنین 

با چشمان وضعیت بدنیکنترلبین وجود دارد اما داريمعنی

ثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته تفاوت هايگروهبسته 
دوهرکهشودیممشخصنیبنابرا.مشاهده نشدداريمعنی
بستهچشمباوضعیت بدنیکنترلبهبودباعثینیتمربرنامه
.اندشده

آزمونآزمون و پسسه گروه در پیشبستهچشمبا وضعیت بدنیکنترل) LSD(مقایسه چند گانه -5جدول 

گروه ثبات مرکزيگروه
)p(

زنجیره حرکتی گروه
)p(بسته 

)p(گروه کنترل

420/0000/0گروه ثبات مرکزي

002/0زنجیره حرکتی بستهگروه

بحث
تمرینات ثبات مرکـزي و  تأثیرهدف از این پژوهش مقایسه 

آمـوزان دانـش وضـعیت بـدنی  کنترل زنجیره حرکتی بسته بر 
نتایج نشان داد کـه انجـام تمرینـات    . توان ذهنی بوده استکم

کـم  آمـوزان دانشثبات مرکزي و زنجیره حرکتی بسته توسط 
در هـر دو  را وضـعیت بـدنی  کنتـرل ذهنی زمان آزمـون  توان

داريمعنـی به طـور  پند رومبرگ با چشم باز و بسته رتست شا
بین دارمعنیاین اختالف . دادندافزایشنسبت به گروه کنترل 

با گروه کنتـرل  بستهثبات مرکزي و زنجیره حرکتیهايگروه
کنتـرل  که هر دو برنامـه تمرینـی باعـث بهبـود     دهدمینشان 

به وضعیت بدنیکنترل با توجه به اینکه . اندشدهوضعیت بدنی
هاي بینایی، دهلیزي و حسی پیکري وابسـته  هاي حسورودي
هـا بـه تقویـت    این تمرینات با تسهیل این حـس احتماالًاست 

ایـن  تمرینـات ثبـات مرکـزي    مـورد  در.اندکردهتعادل کمک 
مـاهنگی عصـبی   تقویت عضالت عمقی بدن و بـا ه تمرینات با 

با توجه به اینکه موقعیت آناتومیکی مرکـز  عضالنی و همچنین 

اهمیـت  ایـن ناحیـه  ثبـات  و ثقل در این ناحیه واقع شده است 
.اندشدهوضعیت بدنیکنترلباعث بهبود ]4[زیادي دارد

هـا همخـوانی   برخی پـژوهش تحقیق حاضر بادر این مورد
بـه  و همکـاران Ahmadi: شوداشاره میهاآندر زیردارد که 

هفته تمرینات ثبات مرکزي بر تعـادل افـراد کـم    6بررسی اثر 
و براي ارزیـابی تعـادل از آزمـون تعـادلی     پرداخته توان ذهنی 

ــاســتاره Starی Excursion Balance Test(SEBT)

جلسـه در هفتـه   3هفتـه و  6گـروه تجربـی   کـه  استفاده شد
کـه ایـن تمرینـات باعـث     دنتایج نشان داوتمرین انجام دادند

توان ذهنی شده اسـت کـه ایـن اخـتالف     بهبود تعادل افراد کم
بـوده  ) خلفی خارجی و خلفـی داخلـی  (يهادر جهتدارمعنی

مشــاهده داريمعنــیهــاي جلـو اخــتالف  اسـت امــا در جهــت 
فـزایش تعـادل   و همکاران اAggarwalنتایج مطالعه.]1[نشد

فـرد فعـال   40مرکزي بر روي ایستا را به دنبال تمرینات ثبات
و Craps.]13[تفریحی نشان دادهايفعالیتکننده در شرکت

جلسـه برنامـه تمرینـی ثبـات     20گزارش کردند کـه  همکاران 
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همچنـین  .]14[داردداريمعنـی مرکزي بر تعـادل ایسـتا اثـر    
Granacher     9و همکاران نشان دادند تعـادل پویـا بـه دنبـال

و Anoopو. ]15[افـزایش یافـت  هفته تمرین ثبـات مرکـزي  
همکاران گزارش کردند یک دوره برنامه تمرین ثبـات مرکـزي   

و Sekendiz. ]16[بــر روي تعــادل پویــا داردداريمعنــیاثــر 
ن ثبـات  هفتـه تمـری  12همکاران افزایش تعادل را بـه دنبـال   

گزارش کردند GribbleوKahle.]17[مرکزي گزارش کردند
بـر روي تعـادل پویـا    داريمعنـی یرتـأث تمرین ثبـات مرکـزي   

نشان دادند تعادل سالمندان و همکاران Petrofsky. ]18[دارد
هفتـه برنامـه   4از که بوسیله سکوي تعادل ارزیابی شـد، بعـد   

. ]19[داشته استداريمعنیتمرینی تقویت عضالت تنه بهبود 
SamsonوSandryکردند تمرینات ثبات مرکزي بـه  گزارش

.]20[بر تعادل تنیس بازان داردداريمعنیاثر هفته 5مدت 
و همکاران گزارش کردنـد  Claryتحقیق با اما این پژوهش 

هفته تمرینات قویسازي عضالت ناحیۀ مرکـزي بـر تعـادل    13
و همکاران کـه  Pigaroمطالعهو با]21[اثر معنی داري ندارد

گزارش کردند تمرینات ثبات مرکزي در مقایسـه بـا تمرینـات    
گـروه تمرینـی   4آزمودنی که در 39ادلی بر روي تعادل در تع

هفتـه تمـرین مـی کردنـد اثـر      4قرار گرفته بودند و به مـدت  
کـه  Swaneyو Hessهمچنین با پژوهش]22[کمتري دارد
هفته برنامه تمرینی ثبات مرکـزي بـر تعـادل    9ندگزارش کرد

شـد  گیـري اندازهدوکس وشناگرها که بوسیله سیستم ثبات بای
ماهیـت برنامـۀ   . نـاهمخوان اسـت  ،]23[نـدارد داريمعنـی اثر 

تمرینی ثبات مرکزي در تحقیقات انجام شده یکسان است، اما 
اینکه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات مذکور مغـایرت دارد،  

و میـزان  به دلیل تفاوت متغیرهایی مانند روش ارزیـابی، سـن  
هـاي مـذکور   پژوهشرددیگر این است کهلیدل.تفعالیت اس

اند که این افراد کمتـر  اغلب افراد سالم مورد بررسی قرار گرفته
و همکارانPigaroدر تحقیق . داراي اختالل در تعادل هستند

ثبــات (آزمــودنی ســالم و جــوان در چهــار گــروه تمرینــی 39
قرار ) مرکزي، تعادلی، ترکیب تعادلی ــ ثبات مرکزي و کنترل

ي ســالم و هــاآزمــودنیاز Swaneyو Hess.]22[گرفتنــد
جوان براي گـروه کنتـرل و از شـناگرهاي جـوان بـراي گـروه       

بوسیله سیسـتم  آنهاو تعادل در تحقیق ندتجربی استفاده کرد
بـرخالف  ،عالوه بر ایـن .]23[دوکس ارزیابی شده بودوثبات بای

تحقیق حاضر که در آن تعادل بوسیله یـک آزمـون عملکـردي    
تحقیقـات مـذکور، تعـادل بوسـیله     در بسیاري از ،شدهارزیابی

. استگردیده آزمایشگاهی ارزیابی هاي روش
نتایج تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر تعادل تأثیردر مورد 

که تمرینات زنجیره حرکتی بسته باعـث  دهدمیتحقیق نشان 
. توان ذهنی شـده اسـت  کمآموزاندانشدر ایستابهبود تعادل 

بر اثر افزایش قدرت و استقامت عضـالنی در  تماالًاحاین بهبود 
ناحیه دیستال و پروگزیمال اندام تحتانی و همچنـین افـزایش   

مفاصـل زانـو و مـچ پـا و افـزایش حـس       قدرت عضالت اطراف 
.بوده استهاي حسی مربوط به تعادلمفاصل و وروديعمقی

نشـان دادنـد   کههمکاران وKwonتحقیق حاضر با تحقیق 
ینات زنجیره حرکتی بسته باعث بهبود تعـادل شـد امـا در    تمر

دار نبـود و  تمرینات زنجیره حرکتـی بـاز میـزان بهبـود معنـی     
هاي عضـالنی مختلـف و   همچنین فعالیت عصبی عضالنی گروه

همچنین حس عمقی بازخورد از کف پـا در تمرینـات زنجیـره    
، ]9[انـد حرکتی بسته نسبت به زنجیره حرکتی باز بهبود یافته

همکـاران در  وCarmeliبا پژوهشی کـه  همخوانی دارد و نیز 
روي با تردمیل بر قدرت پاها و آن به بررسی تأثیر آموزش پیاده

توان ذهنی بـا سـندرم داون پرداختنـد و    تعادل پویاي افراد کم
اساس تمرینات روي تردمیـل تحمـل وزن و زنجیـره حرکتـی     

قـدرت ایزوکنیتیکـی   توجهی در بسته بوده است و افزایش قابل
همسـو  ]9[پاها و همچنین تعادل پویاي این افراد مشاهده شد

GillquistوKavistهمچنین با تحقیقـی کـه توسـط    . است

انجام شد و به این نتیجه رسیدند که سستی قدامی زانو که بـا  
در تمرینـات  ACLتعادل رابطه مستقیم دارد پـس از پـارگی   

د امـا در تمرینـات زنجیـره    شوزنجیره حرکتی بسته کنترل می
، همخـوانی  ]24[حرکتی باز چنین چیزي مشاهده نشده اسـت 

و همکـاران انجـام   Dannellyتحقیقی که توسط اما با و؛دارد
شــد و در آن بــه بررســی اثــر تمرینــات مقــاومتی در زنجیــره  
حرکتی بسته بر تعادل با استفاده از تست ستاره پرداخته بودند 

ــی ــزایش معن ــد داري دو اف ــاهده نش ــراد مش ــادل اف ]25[ر تع
ــدارد ــق  . همخــوانی ن ــا تحقی ــق حاضــر ب ــایج تحقی ــاوت نت تف

Dannellyتعادلگیرياندازهتفاوت در نحوه ]25[و همکاران
تست ستاره بیشتر تمرکز بر کشـش انـدام تحتـانی    . استبوده 

دلیل دیگري که این پژوهش با پـژوهش حاضـر   ؛ وداشته است
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از برنامه تمرینـی متفـاوت و همچنـین    مطابقت ندارد استفاده 
بـا پـژوهش حاضـر بـوده     ) زنان سالم(متفاوت جامعه پژوهشی 

.است
کهشودمیاستنباطجهینتنیامجموعدر:گیرينتیجه

انـد شدهوضعیت بدنیکنترلبهبودباعثینیتمروهیشدوهر
دروضعیت بـدنی کنترلبهبوديبراهانیتمرنیاازتوانیمو

.کرداستفادهافرادنیایشتوانبخ
عارض منافعت

گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان در این پژوهش هیچ
.گزارش نشده است

سهم نویسندگان
ـهیتجزها،گرداوري دادهپـژوهش،اجـرايبـهمربـوطامور

بروجنـی  بهنام غالمـی  عهدهبرمقالهنگارشوهادادهلیتحلو
ییراهنمــا ونظـارت ال احمـد نـژاد  و لـی علـی یلفـانی   بـوده و  

.داشتندعهدهبررامقالهاصالحاتوپـژوهشانجـامنـدیفرآ
و قدردانیتشکر

آموزان و والدین از کلیه دانشاله بدین وسیله نویسندگان مق
. نمایندتشکر میتقدیر و اند که نهایت همکاري را داشتههاآن
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Introduction: Postural Control has important role in the daily activities of mentally retarded
children. The purpose of this study was Comparing the effect of Core Stabilization Trainings and
closed kinetic chain trainings on the Postural Control of mentally retarded students.
Materials and Methods: In this case-control study, 45 male mentally retarded students in three
groups of Control, Core Stability and closed kinetic chain with 15 people participated. TRN groups
performed core stabilization trainings and closed kinetic chain trainings for 8 weeks and three times
per week. The pre-test and post-test of Sharpened Romberg test was done for measuring static
balance of three groups. ANOVA test used to analyze the data (p≤0.05).
Result: Static balance with opened eye results showed significant differences in mean Core
Stability and CTL groups (p=0.005) and closed kinetic chain and CTL groups (p=0.007) but
showed insignificant differences in mean Core Stability and closed kinetic chain groups (p=0.910).
Static balance with closed eye results showed significant differences in mean Core Stability and
CTL groups (p≤0.000) and closed kinetic chain and CTL groups (p=0.002) but showed insignificant
differences in mean Core Stability and closed kinetic chain groups (p=0.420).
Conclusion: Core stabilization training program and closed kinetic chain training program improve
static balance of mentally retarded students and can be used for improving postural control of
mentally retarded students.
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