تأثیر تمرینات اصالحی بر کیفوزیس و تعادل نوجوانان کمتوانی ذهنی
آموزشپذیر
3

2

محمدصادق سرخوش* ،مهرداد عنبریان ،1مصطفی سپهریان  ،محمدعلی سماوات شریف ،
4

علیرضا رحیمی
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مقاله پژوهشی

مقدمه :افراد با کمتوانی ذهنی به دلیل نگرش غلطی که در جامعه وجود دارد جز افراد کمتحرک محسوب میشوند .عدم وجود تحرک مناسب و
س پشتی و در پی آن کاهش تعادل گردد .هدف این مطالعه ،تعیین تأثیر شش هفته
یتواند باعث ایجاد ناهنجاری کیفوزی 
اتخاذ وضعیت غلط بدنی م 
تمرینات اصالحی بر میزان درجه کیفوزیس و تعادل افراد با کمتوانی ذهنی آموزشپذیر بود.
مواد و روشها :در این مطالعه شبه تجربی ،تعداد  03نفر کمتوان ذهنی نوجوان دچار کیفوزیس با توجه به بهره هوشی در دو گروه کنترل و
تجربی (هر گروه  51نفر) تقسیم شدند .گروه کنترل به زندگی روزمره خود ادامه داد درحالیکه گروه تجربی به مدت شش هفته و بهصورت سه
قهای در هفته به تمرینات اصالحی پرداختند .میزان درجه کیفوزیس ،تعادل پویا و تعادل ایستا قبل و بعد از تمرینات اصالحی بهوسیله
جلسه  51دقی 
دادههای آماری با آزمون t
اندازهگیری شد .

خطکش منعطف ،آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه و ایستادن روی دستگاه فوت اسکن به مدت  51ثانیه

مستقل تجزیهوتحلیل شدند ( .)P ≥ 3/31

یافتهها :نتایج نشان داد که تمرینات اصالحی باعث کاهش میزان درجه کایفوزیس ( ،)P ≥ 3/335افزایش تعادل ایستا ( )P ≥ 3/335و افزایش
یداری مشاهده نشد.
تعادل پویا ( )P ≥ 3/335در گروه تجربی شد .در گروه کنترل تغییرات معن 
نتيجهگيری :با توجه به نتایج این مطالعه ،تمرینات اصالحی میتواند باعث کاهش میزان درجه کایفوزیس و افزایش تعادل در افراد با کمتوانی
ذهنی شود .این نتایج حاکی از نیاز بیشتر افراد کمتوان ذهنی به تحرک و تمرینات ورزشی است.
کليد واژهها :افراد با کمتوانی ذهنی آموزش پذیر ،کیفوزیس ،تعادل ایستا ،تعادل پویا
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مقدمه
باوجود پیشرفتهای علمی روزافزون ،کمتوانی ذهنی بهعنوان
یک ناتوانی بدون درمان مادامالعمر باقیمانده است .اصوالً
معلولیتهای ذهنی قبل از سن  ۸۱سالگی بروز کرده و منظور
از کمتوان ذهنی محدودیتهایی است که در عملکرد فرد بروز
کرده و از ویژگیهای آن میتوان به کارایی ذهنی پایینتر از
حد متوسط (ضریب هوشی ۰۷و پایینتر) و محدودیتهایی در
زمینه مهارتهای سازگاری با محیط اشاره کرد .افراد کمتوان
ذهنی حدود  3درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند که از
بین آنها حدود  ۱۷تا  0۷درصد افراد دارای کمتوانی ذهنی
خفیف و یا آموزش پذیر هستند ( .)۸افراد کمتوان ذهنی به
دلیل شرایط ویژه ذهنی و نوع نگرشهای فرهنگی و
برخوردهای اجتماعی با افرادی که با درجاتی از محدودیت و
ناتوانی مواجه هستند ،در مقایسه با افراد سالم از فعالیت بدنی
کمتری به دلیل حضور کمتر در گروههای اجتماعی همسال
برخوردارند .این امر سبب کمتحرکی و درنتیجه ابتال به
درجات متفاوتی از ضعفها و اختالالت جسمانی و حرکتی
میشوند ( .)2فقر حرکتی و کمتحرکی باعث ناکارآمدی
سیستمهای مختلف بدن بهخصوص سیستم عضالنی-
اسکلتی شده که میتواند در افراد کمتوان ذهنی زمینه وقوع
بیماریها و ناهنجاریهای بدنی را فراهم آورد .یکی از عواقب
کمتحرکی ابتال فرد به وضعیت بدنی یا پوسچر نامناسب است
که در جایگاه خود در بروز یا شدت بیماریهای مختلف و
ناکارآمدی دستگاههای مختلف حیاتی بدن مؤثر است .برای
مثال ،نحوه قرارگیری ستون فقرات در انسان در برخورداری از
پوسچر مطلوب نقش تعیینکننده دارد که در صورت عدم
توانایی فرد در حفظ راستای طبیعی آن ،کارکرد مؤثر عضالت
و لیگامنتها دچار اختالل شده و بدشکلیهای مختلف در
ستون فقرات حادث میگردد .یکی ازناهنجاریهای شایع
ستون فقرات ،عارضه کیفوزیس است که افزایش تحدب
طبیعی ستون فقرات در ناحیه پشتی است که بر عملکرد
سیستمهای مختلف بدن مؤثر است (.)2
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تحقیقات متعددی تأثیر کیفوزیس را بر حفظ تعادل بدن و
کنترل پوسچر با روشهای اندازهگیری و متغیرهای متفاوت
در جمعیتهای مختلف مورد توجه قرار دادهاند .برای مثال،
 Sinakiو همکاران ویژگیهای تعادلی زنان مسن مبتال به
استئوپروزیس -کایفوزیس بررسی کردند .آنان تغییرات مرکز
فشار پا را بهعنوان شاخص تعیین عملکرد تعادلی افراد
اندازهگیری و گزارش کردند که کنترل پوسچر در این افراد در
مقایسه با گروه کنترل ضعیفتر و خطر سقوط و آسیبدیدگی
در آنها بیشتر بود است ( .)3عنبریان و همکاران نیز تعادل
افراد دچار کایفوزیس را با افراد سالم مقایسه کرده و گزارش
کردند که تعادل افراد کایفوتیک بهصورت معناداری ضعیفتر
از گروه کنترل است ( .)4عنبریان و همکاران همچنین برای
مشخص کردن استراتژی کنترل تعادل افراد کایفوتیک،
مکانیسم بازیابی تعادل بدن در برابر اعمال آشفتگی بیرونی
پوسچرال ارزیابی کردند .آنان گزارش کردند که میزان
نوسانات در دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و ران در افراد مبتال
به کایفوزیس در مقایسه با افراد سالم بیشتر است (.)5
بخش معدودی از مطالعات این حوزه نیز بر ارایه مداخالت
تمرینی و حرکتی برای ارتقاء توانایی کنترل تعادل بدن و یا
کاهش میزان انحنای کیفوز پشتی پرداختهاند .برای نمونه
رهنما و همکاران اثر  ۱هفته تمرینات کششی و قدرتی را بر
میزان ناهنجاری کیفوز و اسکولیوز در دختران  ۸2ساله را
بررسی و کاهش معنیداری را پس از انجام تمرینات گزارش
کردند ( .)6شوندی و همکاران نیز پس از تجویز  ۰هفته
حرکات اصالحی مشتمل بر تمرینات قدرتی ،کششی و فعالیت
موبیلیزلسیون بر روی  ۸2دانشجوی مبتال به کیفوز بیش از
حد طبیعی در ناحیه فقرات پشتی ،نتیجه گرفتند که اجرای
این حرکات قادر به کاهش زاویه کیفوز بوده است ( .)۰کاظمی
و همکارانش هم اثر بخشی  ۱هفته تمرینات منتخب اصالحی
را در  3۷مرد مبتال به مصرف مواد مخدر دارای عارضه
افزایش کیفوز پشتی اجرا و نتیجه گرفتند که این حرکات قادر
به ایجاد تغییرات مثبت در متغیرهای موردبررسی شده است.
بهعبارتدیگر بر کاهش انحنای کیفوز پشتی و افزایش مثبت
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در تعادل و کیفیت زندگی افراد مبتال به مصرف مواد مخدر در
حال ترک داشته است ( .)۱بهطورکلی مطالعات انجامشده در
مورد تعادل در افراد مبتال به ناهنجاری کایفوزیس ،عالوه بر
اندک بودن ،بعضاً نتایج متناقضی نتیجه شده است که
اثربخشی مثبت قطعی و مورد انتظار از اجرای حرکات
اصالحی در افراد کایفوتیک را گزارش نکردهاند (.)0
علیرغم وجود مطالعات معدود موجود که به برخی اشاره
شده ،در ارتباط با ناهنجاریها و بدشکلیهای عضالنی-
اسکلتی بهخصوص در ناحیه ستون فقرات در بین افراد با
ناتوانیهای ذهنی اسناد بسیار محدودی وجود دارد.
ازآنجاییکه افراد با کمتوانیهای ذهنی با محدودیتهای
حرکتی درگیر هستند درنتیجه به درجاتی از دفورمیتیهای
ستون فقرات بهویژه کایفوزیس مبتال میشوند که خود
میتواند مشکالت جدی در کنترل تعادل بدن ایجاد کند.
بنابراین پرداختن به ابعاد مختلف عملکرد تعادلی در این افراد
برای باال بردن توانایی آنان در انجام اعمال روزانه و حرکتی
ضروری است .مشهدی و همکاران اثر تمرینات ورزشی
ترکیبی را بر روی نوجوانان کمتوان ذهنی آموزش پذیر مبتال
به کایفوزیس پشتی و لوردوزیس کمری را موردبررسی قرار
دادند ( .)2نتایج این مطالعه نشان از بهبود کایفوزیس و
لوردوزیس این افراد داشت؛ اما این مطالعه مشخص نکرد که
آیا کاهش در میزان انحنای ستون فقرات قادر به ارتقای
عملکرد حرکتی این افراد نظیر عملکرد تعادلی میشود یا نه؟
تمرکز بر این حیطه مطالعاتی قادر خواهد بود که اطالعات
مفید و جزییات دقیقی در رابطه با عملکرد تعادلی را در افراد
کمتوان ذهنی بهمنظور اتخاذ شیوههایی مؤثر جهت کاستن
عوارض ناشی از این ناهنجاریها بر روی توانایی حفظ تعادل
و برنامهریزی تربیتبدنی و ارتقاء سالمتی ایشان بهدست دهد؛
بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات اصالحی بر
تعادل دینامیک و استاتیک افراد کمتوان ذهنی آموزشپذیر
مبتال به کایفوزیس و مقایسه آن با گروه همسان نرمال بود.

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /6بهمن و اسفند 0131

محمدصادق سرخوش و همكاران

مواد و روشها
این مطالعه از نوع تحقیقاات نایم تجربای باا پایشآزماون و
پسآزمون بود .با اساتفاده از آزماون نیویاورک ،از باین کلیاه
دانش آموزان مدارس استثنایی شهرستان اسدآباد ،تعداد  4۱نفر
مبتال به عارضاه بایشازحاد طبیعای انحناای فقارات پشاتی
(کیفوزیس) شناسایی و غربال اولیاه شادند .آزماون نیویاورک
شامل برگههایی است که در آن عاالوه بار ثبات مشخصاات
فردی آزمودنی ،تصاویری از نمای خلفای و جاانبی از درجاات
مختلف ناهنجاریهای وضعیت بدنی یاا پوساچر (ساه ساط
شدید ،متوسط و نرمال) قسمتهای مختلاف بادن و باهویاژه
ناحیه ستون فقرات ارایه شده است کاه باا مقایساه تصااویر و
آزمااودنیهااا شاادت ناهنجاااری از سااوی آزمااونگر مشااخص
میشود .این آزمون دارای اعتباار محتاوا و پایاایی  ۱۷درصاد
میباشد ( .)۸۷معیار انتخاب گروه کایفوزیس ،دارا بودن زاویاه
کایفوزیس برابر یاا بیشاتر از  4۷درجاه ،نداشاتن کاایفوزیس
ساختاری ،عدم وجود بدشکلی در اندام تحتانی ،نداشتن ساابقه
جراحی بر روی ستون فقارات و عادم اباتال باه بیمااریهاا و
اختاللهای بینایی و دهلیزی بود ( .)5بر اساس پرونده موجود
در مدارس دانش آموزان ،افراد مبتال سندرم داون ،دو معلولیتی،
دارای سابقه جراحیهایی که محدودیت حرکتی ایجااد کنناد،
بیماریهای قلبای -عروقای و شکساتگیهاای ارتوپادیک از
مطالعه حذف شدند .در مرحله بعدی ،برای اندازهگیری دقیقتر
زاویه انحنای فقرات پشتی این گروه بهوسیله خطکش منعطف
اندازهگیری شد .از باین ایان گاروه تعاداد  3۷نفار کاه دارای
بیشترین میزان کایفوزیس بودند ،در دو گروه مساوی کنترل و
تجرباای باار اساااس بهااره هوشاای )6۷/6± 4/4۰( ۰۷-5۷
همتاسازی شده و جای گرفتند .تمامی آزمودنیهاا باهصاورت
داوطلب و بر اساس رضایتنامهی والادین آنهاا و همکااری
مدیران و معلمان تربیاتبادنی مادارس اساتثنایی شهرساتان
اسدآباد در این تحقیق شرکت کردند.
برنامه ورزشهای اصالحی این تحقیق با استناد به منابع
موجود در حیطه حرکات اصالحی نظیر کتابهای اصالحی،
حرکتدرمانی ،مقاالت و رسالههای محققان برنامه تمرینی
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ویژهای برای اصالح کیفوزیس تدوین شد که در آن سعی شد
اصول پایه برنامه تمرینی رعایت شود ( .)۸۸-۸3 ،2الزم به
ذکر است که پس از رجوع به متخصصان امر ،حرکات
غیرضروری و احیاناً خطرناک از برنامه اصالحی منتخب حذف
شد .حرکات اصلی در این برنامه شامل حرکات کششی از نوع
استاتیک برای کشش عضالت کوتاه شده ناحیه سینه ،حرکات
قدرتی ایزوتونیکی برای تقویت عضالت کشیده شده ناحیه
پشتی ستون فقرات و یک سری حرکات ورزشی ساده برای
جنبشپذیری کل ستون فقرات در توانایی افراد بود .برای
کاهش احتمال آسیب به مفاصل و عضالت آزمودنیها و

همچنین باال بردن درجه حرارت بدن بهمنظور افزایش عملکرد
بهتر آنان ،هر جلسه به مدت  ۸۷دقیقه آزمودنیها با انجام انواع
حرکات نرم و آرام به گرم کردن پرداختند (جدول  .)۸گروه
کنترل در دوره زمانی تحقیق ( 6هفته) به زندگی عادی خود
مشغول بودند ولی گروه تجربی برنامه تمرینی طراحیشده را
که جزییات آن در جدول  ۸آورده شده را انجام دادند .البته
پس از اتمام تحقیق ،برنامه تمرینی و حرکات آن به گروه
کنترل نیز آموزش دادهشده و برنامه جهت استفاده در اختیار
معلم تربیتبدنی آنان قرار گرفت.

جدول  .1برنامه تمرینات اصالحی مورد استفاده در تحقیق
نوع تمرین

مدتزمان هر ست

تعداد ستها

(دقيقه)

گرم کردن عمومی

53

تمرینات کششی

5

استراحت بين ستها

زمان کل

(دقيقه)

(دقيقه)

53

---

5

5

5

53

5

5

5

53

(عضالت ناحیه سینه)
تمرینات تقویتی
(عضالت ناحیه پشتی ستون فقرات)
تمرینات جنبشپذیری

5

5

5

53

بازگشت به حالت اولیه

1

5

---

1

بهمنظور اندازهگیری زاویه کیفوزیس با استفاده از خطکش
منعطف ،ابتدا آزمودنی بدون پوشش باالتنه در وضعیت ایستاده
قرار میگرفت ،زواید شوکی مهرههای دوم و دوازدهم پشتی
آزمودنیها در وضعیت فلکشن ستون فقرات مشخص میشد (.)5
برای پیشگیری از خطای اندازهگیری ناشی از حرکت پوست
بدن ،آزمونگر انگشتش را روی برجستگی زایده شوکی نگه
میداشت تا آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار گیرد .سپس
نقاط مشخصشده ،عالمتگذاری میشد .آزمودنی درحالیکه
در مقابل وسیله ثابتکننده ستون فقرات میایستاد ،به مدت 3
دقیقه در این وضعیت باقی میماند تا به وضعیت عادی
خویش (پیش از عالمتگذاری زواید شوکی) برسد ( .)5آنگاه
خطکش منعطف بر روی نقاط مشخصشده مهرههای دوم و
دوازدهم پشتی قرار میگرفت ،بهنحویکه کامالً منطبق بر
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انحنای پشتی آزمودنیها باشد .سپس قوس خطکش بدون
هیچگونه تغییری از روی پشت فرد روی کاغذ منتقل و
انحنای آن ترسیم میشد .با اتصال دو انحنای بهدستآمده با
خط ال التین ،یک کمان بهدست آمد .سپس خط منصف بر
قوس عمود شد (خط اچ التین) .آنگاه زاویه تتا (زاویه انحنای
پشتی) با استفاده از معادله  ۸محاسبه شد (.)5
)θ=4 arctan (2h/L
معادله  .1فرمول اندازهگیری درجه انحنای پشتی

برای کاهش خطای اندازهگیری ،زاویه انحنا ،سه بار
اندازهگیری و میانگین سه تکرار برای هر آزمودنی در نظر
گرفته شد .اعتبار اندازهگیری زاویه کیفوزیس با خط کش
منعطف و مقایسه با عکس رادیوگرافی ،عالی گزارششده
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است ( .)۸4برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون راه رفتن پاشنه
به پنجه ()Heel-to-toe dynamic balance test
استفاده شد .با این آزمون ،توانایی آزمودنی برای راه رفتن در
مسیر مستقیم از پاشنه به پنجه پا ارزیابی میشود .نحوه
اجرای آزمون به این صورت است که از آزمودنی خواسته
میشود  ۸5گام در یک مسیر مستقیم از پاشنه به پنجه راه
برود .حرکت دستها در کنار بدن آزاد بود .حداکثر نمره آزمون
 ۸5بود .چنانچه آزمودنی قبل از کامل کردن  ۸5گام از مسیر
منحرف میشد ،آزمون متوقفشده و تعداد گامها بهعنوان
رکورد ثبت میشد .این آزمون دو بار توسط آزمودنی انجام
میگرفت و بهترین نمره بهعنوان رکورد آزمودنی ثبت میشد
( .)۸5ضریب همبستگی درونگروهی ( )ICCبرای بیان
اعتبار این آزمون  ۷/0۰گزارششده است ( .)۸6برای ارزیابی
تعادل ایستا از آزمون ایستادن بر روی دستگاه فوت اسکن
(شرکت  FootScanساخت کشور بلژیک) استفاده شد .این
دستگاه با استفاده از حسگرها و نرمافزار خود ،فشار مناطق
مختلف پا را اندازهگیری و همچنین با توجه به فشار هر منطقه
از پا توانایی تشخیص مکان مرکز فشار را مشخص میکند.
نحوه انجام آزمون به این صورت بود که آزمودنی با پایبرهنه،
دستها کنار بدن و به حالت راحت بر روی دستگاه فوت
اسکن قرار میگرفت و به سمت روبهرو نگاه میکرد .بعد از
اعالم آمادگی آزمودنی ،فرد باید سعی میکرد که بدون حرکت
بر روی دستگاه باقی بماند تا هنگامیکه آزمونگر دستور پایان
آزمون را اعالم دارد .دستگاه فوت اسکن به مدت  25ثانیه
میزان انحرافات مرکز فشار را در جهات قدامی -خلفی و
داخلی -خارجی ثبت و یک بیضی با مرکزیت میانگین
انحرافات رسم میکند که میزان وتر عرضی و طولی گذشته از
مبدأ این بیضی بهاندازه یک انحراف استاندارد هر جهت
میباشد ( .)۸۰هر چه میزان محیط این بیضی کوچکتر باشد،
نشانه تعادل ایستا بهتری میباشد .اعتبار این سیستم برای
ارزیابی تعادل خوب تا عالی ذکرشده است (.)۸۱
اندازهگیریهای مربوط به میزان انحنای فقرات پشتی ،تعادل
ایستا و پویا در هر دو گروه قبل (پیشآزمون) و بعد
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(پسآزمون) از دوره  6هفتهای تمرینات اصالحی انجام شد.
در این مطالعه از آزمون آماری شاپیرو -ویلک برای ارزیابی
نرمال بودن دادهها و سپس از آزمون آماری  tهمبسته برای
تحلیل دادهها استفاده شد .اندازه اثر ( )Effect sizeتمرینات
نیز با استفاده از مجذور اتا اندازهگیری گردید (معادله  .)2تمام
آزمونهای آماری بهوسیله نرمافزار  SPSSنسخه ( 2۷نسخه
ساخت شرکت  IBMکشور آمریکا) و با فرض معنیداری
 P ≤ ۷/۷5انجام شد.

معادله  .2فرمول اندازهگیری مجذور اتا

یافتهها
در این مطالعه گروه کنترل و تجربی به ترتیب دارای میانگین
سنی  ۸2/3 ± ۸/5و  ۸3/۸ ± ۸/۰سال ،میانگین وزنی ± 3/۰3
 32/2۷و  32 ± 4/55کیلوگرم ،قد  ۸32/53 ± 3/۰۱و 3/۱۸
سانتیمتر و بهره هوشی  6۷/۱۰ ± 4/۰2و 4/22

۸32/2۰ ±
 6۷/33 ±بودند .همانطور که در نمودار  ۸مشاهده مینمایید،
میزان درجه کیفوزیس در پس آزمون گروه تجربی در
مقایسه با پیشآزمون به طور معنیداری کاهش یافته است
( ،)P = ۷/۷۷۸درصورتیکه که در گروه کنترل تفاوت
شآزمون و پسآزمون معنیدار نبود ( .)P = ۷/۸34نتیجه
پی 
مربوط بهاندازه اثر گروه تجربی نیز حاکی از اثر باالی
تمرینات در بهبود درجه کیفوزیس دارد (.)ES = ۷/۱۱
یدهد که تمرینات اصالحی باعث بهبود تعادل
نمودار  2نشان م 
پویا در پیش و پسآزمون گروه تجربی شد (،)P = ۷/۷۷۸
همچنین این تغییرات دارای ضریب اثر باالیی بود که نشاندهنده
یباشد (.)ES = ۷/۱۸
مؤثر بودن تمرینات در بهبود تعادل پویا م 
یداری نشان نداد (.)P = ۷/۸۷6
تعادل پویا در گروه کنترل تغییر معن 
تمرینات اصالحی اثر مشابهی بر بهبود معنیدار تعادل ایستا در
گروه تجربی داشت ( )P = ۷/۷۷۸که این تغییر نیز اندازه اثر
باالیی داشته است ( .)ES = ۷/۱۸اما تعادل ایستا در گروه کنترل
تغییر معنیداری نداشت (.)P = ۷/03۱نمودار  3تغییرات خطی
مربوط به تعادل ایستا دو گروه کنترل و تجربی را نشان میدهد.

773

محمدصادق سرخوش و همکاران

تاًثیر تمرینات اصالحی بر کیفوزیس و تعادل

نمودار  .0تغییرات خطی زاویه کیفوز در پیش و پسآزمون دو گروه کنترل و تجربی
* نشان دهنده P ≥ 1/11

نمودار  .2تغییرات خطی تعادل پویا در پیش و پسآزمون دو گروه کنترل و تجربی
* نشان دهنده P ≥ 1/11

نمودار  .3تغییرات خطی تعادل ایستا در پیش و پسآزمون دو گروه کنترل و تجربی
* نشان دهنده P ≥ 1/11
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بحث
هدف از این مطالعه ارزیابی اثر یک دوره  6هفتهای
تمرینات اصالحی بر کیفوزیس و تعادل افراد دارای کمتوانی
ذهنی آموزشپذیر بود .تحقیقات مختلفی اثر تمرینات
اصالحی را بر بهبود درجه کیفوزیس و تعادل افراد سالم (از
نظر عدم نقص در بهره هوشی) و جمعیتهای مختلف را
بررسی و اکثراً نتایج مثبتی را گزارش کردهاند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان زاویه کیفوزیس
پس از  6هفته تمرینات اصالحی بهبود معناداری داشته است.
نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج مطالعه مشهدی و
همکاران که به بررسی اثر یک دوره هشت هفتهای تمرینات
ترکیبی آمادگی جسمانی و حرکات اصالحی بر کیفوزیس و
لوردوزیس افراد کمتوان ذهنی آموزش پذیر پرداختند همسو
است ( .)2کاظمی و همکاران در مطالعهای ،به بررسی اثر یک
دوره تمرینات هشت هفتهای با توپ فیزیوبال بر درجه
کیفوزیس و تعادل افراد معتاد پس از ترک اعتیاد پرداختند که
نتایج آنان نیز با یافتههای مطالعه حاضر همسو است (.)۱
بهنظر میرسد که برنامه تمرینات اصالحی طراحیشده در این
مطالعه دارای ویژگیهایی است که توانسته عملکرد ضعیف
عضالنی را بهبود بخشد .زیرا حرکات قدرتی گنجاندهشده در
این برنامه تمرینی برای افزایش قدرت عضالت بازکننده
ستون فقرات بههمراه اجرای حرکات کششی بهمنظور افزایش
انعطاف عضالت ناحیه سینهای توانسته عالوه بر کاهش
انحنای فقرات پشتی ،باعث بهبود عملکرد تعادلی شود .طبق
مطالعات  Hrysomallisو همکاران و همچنین  Choiو
همکاران ،افزایش قدرت عضالت بازکننده ستون فقرات
میتواند باعث کاهش زاویه کیفوزیس گردد ( .)۸0 ،۸2عالوه
بر این ،مطالعات  Mikaو همکاران و همچنین  Kimو
همکاران نیز نشان داد که بین میزان قدرت عضالت بازکننده
ستون فقرات و تعادل رابطه مثبت وجود دارد ()2۸-2۷؛
بنابراین کاهش زاویه کایفوزیس در مطالعه حاضر احتماالً
تحت تأثیر افزایش قدرت عضالت بازکننده ستون فقرات و
افزایش انعطاف عضالت کوتاه شده ناحیه سینه بوده است که
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درنتیجه بر عملکرد تعادلی اثر مثبت داشته است .حرکات
قدرتی باعث تغییرات مؤثری در بافت عضالت ضعیف شده
بازکننده ستون فقرات نظیر افزایش در تراکم مویرگی ،تعداد
تارهای عضالت شده ،طول تاندون و ثبات لیگامنتها
میشود .این امر به همراه کشش عضالت کوتاه شده سبب
ایجاد تعادل عضالنی و درنتیجه کمک به اصالح ساختار
قامتی میشود ( .)6نتیجه اینکه تقویت عضالت در افراد
کایفوتیک نه تنها باعث اصالح انحنای بیش از حد طبیعی
ستون فقرات پشتی میگردد بلکه این امکان هم وجود دارد
که افزایش قدرت عضالت بتواند از طریق ایجاد تغییر در
مکانیسمهای سیستم عصبی بهطور غیر مستقیم در بهبود
تعادل مؤثر باشد (.)22
از سوی دیگر اگر بهطور مستقیم به موضوع نگاه کنیم،
همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد عملکرد تعادلی در
گروه تجربی متعاقب برنامه تمرینات اصالحی بهبود
معنیداری یافت .در توجیه این امر شاید بتوان از یافتههای
برخی از تحقیقات پیشین که بر عامل بیومکانیکی تغییر
جایگاه مرکز ثقل بدن در اثر کیفوزیس کمک گرفت (.)23 ،4
 Botو همکاران اذعان داشتند که افزایش انحنای ستون
فقرات پشتی باعث ایجاد نوعی بیثباتی در حفظ تعادل ایستا
و پویا میشود .کیفوزیس باعث افزایش جابهجایی مرکز جرم
بدن به سمت جلو و پایین شده و درنتیجه باعث ایجاد
اختالالتی در حفظ تعادل میگردد ( .)2۷با کاهش میزان
درجه کیفوزیس میتوان انتظار داشت که مرکز جرم بدن به
مکان طبیعی باز گشته و تعادل نیز بهبود یابد همچنان که در
این مطالعه و برخی مطالعات پیشین مشاهدهشده است (،۱ ،5
 .)23مطالعه  Balziniو همکاران و همچنین مطالعه Cook
درباره رابطه بین اختالل تعادل و پوسچر نیز نشان دادند که
افزایش کایفوزیس در ناحیه ستون فقرات پشتی با کاهش
توانایی حفظ تعادل مرتبط است (.)24-25
تحقیقات نشان دادهاند که بهره هوشی پایین از طریق به
تأخیر انداختن رشد حرکتی در کاهش حفظ تعادل بدن مؤثر
است ( )26چنانچه تحقیق حاضر نیز ضعف تعادلی را در افراد
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با بهره هوشی با تأکید بر وجود ناهنجاری قامتی در افراد
دارای کمتوانی ذهنی را مشاهده کرد .به نظر میرسد شرایط
خاص افراد کمتوان ذهنی و جدا کردن آنها از افراد سالم،
دلیل مضاعفی برای عدم پرداختن به فعالیت ورزشی و
بهموجب آن داشتن زندگی کمتحرکتر از افراد با بهره هوشی
نرمال و درنتیجه وضعیت بدنی ضعیف باشد ( .)2بهاینترتیب،
درصورتیکه شرایط برای یک شیوه زندگی با فعالیت بدنی
بیشتر برای این افراد فراهم باشد ،میتوان شاهد بهبود قدرت
و استقامت عضالنی و کاهش ناهنجاریهای قامتی اینگونه
افراد بود .همچنین تمرینات بدنی برای افراد کمتوان ذهنی در
مقایسه با تکالیف ادراکی و مفهومی ،ملموستر میباشد و
همین امر میتواند توجیهی بر بهبود معنیدار نمرات گروه
تجربی پس از انجام برنامه تمرینات اصالحی بدنی باشد (.)2
با مراجعه به ادبیات تحقیق بهویژه در کشور ما ،دیده میشود
که توجه اندکی بر عملکرد تعادلی در افراد دارای کمتوانی
ذهنی (علیرغم اهمیت حیاتی این عامل در زندگی حرکتی و
آموزشی آنان) معطوف شده است .هرچند مطالعات بسیار اندک
موجود هم تنها عملکرد تعادلی افراد کمتوان ذهنی را ارزیابی
( )2۰و یا اثر حرکات اصالحی را در کمتوانان ذهنی که فاقد
هرگونه بدشکلی پوسچرال بودهاند انجامشده است (.)2۱
همچنان که پیشتر هم اشاره گردید ،در تحقیق حاضر سعی
شد تا به این نکته توجه شود که آیا کاهش در میزان انحنای
ستون فقرات با تمرینات اصالحی قادر به ارتقای عملکرد
تعادلی در افراد دارای کمتوانی ذهنی میشود یا نه؟ همچنین
میتوان بهبود کیفوزیس در افراد کمتوان ذهنی را از این
منظر مهم دانست که بهبود در کیفوزیس این افراد باعث
بهبود تعادل آنها شده و از افتادن این افراد و آسیبهای
بعدی ناشی از آن و هزینههای نگهداری جلوگیری کرده و
باعث انجام موفقتر فعالیتهای روزمره آنان میگردد.
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نتیجهگیری
با توجه به کاهش میزان کیفوزیس متعاقب تمرینات اصالحی
این تحقیق که بهطور عمده مبتنی بر افزایش قدرت عضالت
بازکننده ستون فقرات و باال بردن انعطاف عضالت قدامی تنه
بود بر بهبود عملکرد تعادلی نوجوانان کمتوان ذهنی مؤثر
باشد .بنابراین پیشنهاد میشود برنامههای ورزشی و حرکات
اصالحی بهعنوان روشی بدون عارضه و ارزان قابل اجرا برای
افراد کمتوانی ذهنی بهصورت جزئی از آموزش آنان دیده شود.
محدودیتها
باوجود تالش فراوان جهت کنترل متغیرهای مداخلهگر از
جمله سن ،وزن و سط ناتوانی که در این تحقیق سط
آموزش پذیر بود ،میزان فعالیت جانبی آزمودنیها مثل بازی
کردن ،دویدن و میزان انگیزه افراد جهت انجام صحی
آزمونها قابلکنترل نبود.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود تا مطالعه حاضر با نمونه آماری بیشتر و با
افزودن آزمونهای انعطافپذیری و قدرت تکرار شود تا سهم
هر یک از فاکتورهای انعطاف و قدرت در بهبود درجه
کیفوزیس و تعادل مشخص گردد .اگر اطالعات کینماتیکی
نیز اندازهگیری شوند (در این مطالعه شرایط دسترسی به
سیستم جمعآوری اطالعات کینماتیک وجود نداشت) نتایج
حاصله را به شکل دقیقتری قابل تفسیر خواهد کرد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج ،کلیه آزمودنیها و والدین ایشان که اجازه شرکت
فرزندان خود را در این مطالعه دادند و نیز مدیران و معلمین
ورزش مدارس استثنایی شهرستان اسدآباد کمال تشکر را
دارند.
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The effects of corrective exercises on kyphosis and balance among educable
mentally retarded adolescents
Mohammad Sadegh Sarkhosh*, Mehrdad Anbarin1, Mostafa Sepehrian2, Mohamad Ali
Samavatsharif3 , Alireza Rahimi4
Original Article

Abstract
Introduction: Individuals with mental retardation due to a wrong attitude that exists among the people usually are
inactive. Inactivity and taking the wrong position can cause thoracic kyphosis abnormality consequently, reducing
the balance. The purpose of this study was to determine the effects of a 6-week corrective exercise training program
on amount of thoracic kyphosis and balance in individuals with mental disability.
Materials and methods: In this quasi-experimental study, 30 mentally retarded adolescents with increased
thoracic kyphosis were randomly assigned into experimental or control groups (15 in each group). The control group
was asked to continue their routine life as usual, while subjects in experimental group underwent a 6-week corrective
exercise program. Before and after the exercise program, the amount of thoracic kyphosis, dynamic and static
balance were measured by flexible ruler, the heel to toe walking test and foot scan system for 25 seconds,
respectively. Data were analyzed using independent t-test (p≥0.05).
Results: Our results showed that corrective exercise program decreased the amount of thoracic kyphosis (p=0.001)
and improved the static (p=0.001) and dynamic balance (p=0.001) in experimental group. There were no significant
changes in the control group.
Conclusion: According to the results, corrective exercises can be reduced the degree of thoracic kyphosis and
improve both dynamic and static balance abilities in mentally retarded individuals. These results suggest the need of
physical activity and exercises for mentally retarded adolescents.
Key Words: Educable mentally retarded, Kyphosis, Static balance, Dynamic balance
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