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Background and Aims Inadequate mobility in intellectual disability causes imbalance. Therefore, the pur�
pose of this review was to investigate the effect of motor interventions on improving the balance of 
intellectual disability.
Methods In this study, a comprehensive review of the effect of motor interventions on improving the bal�
ance of the intellectual disability was done by searching the Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect 
databases with the keywords balance, equilibrium, balance in intellectual disability, balance in mentally 
retarded, intellectual disabled, and also Persian databases of Google Scholar, Megapaper, IranDoc, Magi�
ran, SID, MedLib and IranMedex from 2000 to February 2021. In this search, two languages, Persian and 
English, were used. After collecting the search results, first, the title and then the abstract of the articles 
were studied. If the articles complied with the inclusion and exclusion criteria, their results were used in 
the present review study and otherwise discarded.
Results In the search of texts, a total of 110 articles were found and after deleting similar cases, 44 ar�
ticles (18 Persian articles and 26 English articles) were selected from the articles that were very closely 
related to the studied subject.
Conclusion A review of studies has shown that performing motor interventions in most studies improves 
the balance of intellectual disability. However, due to the limitations of the studies, the conclusions of 
the present study should be interpreted with caution. Although these results can help coaches, exercise 
teachers, physiotherapists, and therapists improve the balance of intellectual disability, more detailed 
studies are needed.
Keywords Motor interventions, Exercise, Intellectual disability, Static balance, Dynamic balance

A B S T R A C T

Received: 27 May 2021

Accepted: 01 Aug 2021

Available Online: 23 Sep 2022

Citation Sedaghti P, Daneshmandi H, Zolghadr H. [The Effect of Motor Interventions on Improving the Balance of the Intellec�
tual Disability: A Review of Literature (Persian)]. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2022; 11(4):488-503. https://dx.doi.
org/10.32598/SJRM.11.4.8

 : https://dx.doi.org/10.32598/SJRM.11.4.8

Use your device to scan 
and read the article online

Sedaghti P, et al. ???. Sci J Rehab Med. 2022; 11(4):488-503

Review Paper
The Effect of Motor Interventions on Improving The Balance of the 
Intellectual Disability: A Review of Literature

1. Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. 

Parisa Sedaghti1 , Hassan Daneshmandi1 , *Hamid Zolghadr1 

* Corresponding Author:
Hamid Zolghadr
Address: Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. 
Tel: +98 (937) 5636180
E-Mail: 94hamidzolghadr@gmail.com

This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
https://dx.doi.org/10.32598/SJRM.11.4.8
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
https://www.orcid.org/0000-0003-3105-7520
https://www.orcid.org/0000-0002-4161-6093
https://www.orcid.org/0000-0002-8856-9810
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/SJRM.11.4.8
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
mailto:94hamidzolghadr%40gmail.com?subject=


489

September and October 2022. Volume 11. Num 4

I
Extended Abstract

Introduction

ntellectual disability refers to a condition, 
in which the overall function of the mind 
is significantly below average, and at the 
same time, there are deficiencies in adap-
tive behavior during development, i.e. 

before the age of 18. Inadequate mobility in intellectual 
disability causes imbalance. Therefore, the purpose of this 
review was to investigate the effect of motor interventions 
on improving the balance of intellectual disability.

Materials and Methods

In this study, a comprehensive review of the effect of 
motor interventions on improving the balance of the in-
tellectual disability was done by searching the Google 
Scholar, PubMed, and Science Direct databases with the 
keywords balance, equilibrium, balance in intellectual 
disability, balance in mentally retarded, intellectual dis-
abled and also Persian databases of Megapaper, IranDoc, 
Magiran, SID, MedLib and IranMedex from 2000 to 
February 2021. In this search, two languages, Persian and 
English, were used. After collecting the search results, 
first, the title and then, the abstract of the articles were 
studied. If the articles complied with the inclusion and 
exclusion criteria, their results were used in the present 
review study and otherwise discarded.

Results

A total of 110 articles were obtained. After removing du-
plicate titles, 82 abstracts were identified for review. After 
reviewing the abstracts, 33 articles were deleted and 49 
articles were selected to read the full text. After reviewing 
the full text of the articles, five articles were deleted and 
44 articles (18 Persian articles and 26 English articles) 
were included in the study (Table 1).

Discussion

A review of studies showed that performing motor in-
terventions in most studies improved the balance of in-
tellectual disability. However, due to the limitations ob-
served in the studies, such as performing exercises in a 
small number of sessions and a few weeks, and because 
only one study performed the exercises for 12 weeks, in 
future studies, it is necessary to use exercises for a longer 
period of time and then evaluate its effects. In the studies 
conducted, no research was observed to evaluate the per-
sistence of the effect of exercise after the end of the train-

ing period (follow-up). Therefore, in future research, it is 
necessary to study the effect of its persistence for several 
weeks after follow-up exercises. Therefore, the conclu-
sion of the present study should be interpreted with cau-
tion. Although these results could help coaches, exercise 
teachers, physiotherapists, and therapists improve the bal-
ance of the intellectually disabled, more detailed studies 
are needed.
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Table 1. Summary of some studies on the effect of motor interventions on improving the balance of the intellectual disability

Authors Article Title
Year of 
publica-

tion

Sample 
size

Age range
(Year)

variable Tool Key results

Granizo 
et al.
[41]

Effectiveness of an Interven�
tion Program on Basic Physical 

and Coordination Skills and 
Its Relationship with BMI In 
Individuals with Intellectual 

Disability

2020 47 
people

30/23 ± 
9/85 Balance Flamingo 

test

The exercise program 
improved the balance 
and coordination of in�
tellectual disability with 
a moderate effect size.

Kong et al.
[42]

Tai Chi as an Alternative Exer�
cise to Improve Physical Fitness 

for Children and Adolescents 
with Intellectual Disability

2019 66 
people

15 to 17 
years

Static 
balance

single leg 
stance

Tai Chi exercises can 
improve balance in the 
intellectual disability.

Zolghadr et 
al. [43]

The Effect of Selected Balance-
Corrective Exercises on The 

Balance Function of the Men�
tally Retarded

2019 24 
people

13 to 17 
years

Static 
balance
Dynamic 
balance
Func�
tional 

balance

Stork test
TUG test
PBS test

Corrective balance ex�
ercises had a significant 
effect on static balance 
with open and closed 
eyes and dynamic bal�
ance of the intellectual 

disability.

Stojanović 
et al. [44]

The Effects of an Exercise 
Program on the Balance of 

Young People with Intellectual 
Disabilities

2018 15 
people

15 to 20 
years

Static 
balance
Dynamic 
balance

Bronx 
Ozertsky

Physical activity 
increased the overall 

score of the young intel�
lectual disability.

Kalgotra et 
al. [45]

Effect of an Aerobic Fitness 
Program Intervention on the 
Motor Proficiency of Children 
with Mild and Moderate Intel�

lectual Disabilities in India

2018 66 
people

8 to 18 
years balance Bronx 

Ozertsky

The aerobic exer�
cise program had a 

significant effect on the 
balance and motor skills 

of mild and moderate 
intellectual disabilities.

Mikołajczyk 
et al. [46]

The effect of Kinesio Taping 
on balance and foot arching 
in children with intellectual 

disability

2018 30 
people

10 to 15 
years balance

Barore�
sistive 

platform

Concentration improved 
balance in the intellec�

tual disability.

Fotiadou et 
al. [47]

The effect of a psychomotor 
education program on the 

static balance of children with 
Intellectual Disability

2016 20 
people

8 to 12 
years

Static 
balance force 

plate

Psycho-motor training 
exercises improved the 
balance of intellectual 

disability children.

Lee et al. 
[48]

Balance Training Improves Pos�
tural Balance, Gait, and Func�
tional Strength in Adolescents 
with Intellectual Disabilities: 
Single-Blinded, Randomized 

Clinical Trial

2016 32 
people

14 to 19 
years

Postural 
balance

force 
plate

Postural balance 
improved significantly 
in the intellectual dis�

ability.

Yen Hsu et 
al. [49]

Effects of Wii Fit® balance 
game training on the balance 

ability of students with intellec�
tual disabilities

2016 24 
people 17 years

Static 
balance Force 

plate

Eight weeks of virtual 
reality balance training 
improved the static bal�
ance of the intellectual 

disability.

Oviedo 
et al.
[50]

Effects of aerobic, resistance, 
and balance training in adults 
with intellectual disabilities

2014 66 
people

41 to 46 
years

Static 
balance
Dynamic 
balance

single leg 
stance

TUG test

Combined exercise 
improved the balance 
of intellectual disability 

adults.

Giagazo�
glou et al. 

[52]

Effects of a trampoline exercise 
intervention on motor per�

formance and balance ability 
of children with intellectual 

disabilities

2013 18 
people 10/3 ± 1/6 balance force 

plate

Trampoline exercises 
improved the postural 
balance of the intel�

lectual disability.

Fotiadou et 
al. [56]

The Effect of a Rhythmic 
Gymnastics Program on the 
Dynamic Balance Ability of 
Individuals with Intellectual 

Disability

2009 18 
people

22 to 35 
years

Dynamic 
balance

Stablo�
metric 
plate

Rhythmic gymnastics 
exercises improved the 

dynamic balance of 
intellectual disability.
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مقاله مروری

اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی: مروری بر مطالعات

مقدمه و اهداف تحرک نداشتن کافی در کم توانان ذهنی باعث اختالل در تعادل آن ها می شود؛ بنابراین هدف از مطالعه مروری حاضر 
بررسی اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی بود.

مواد و روش ها در این مطالعه، مرور جامعی در رابطه با بررسی اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی با جست وجو در 
  Balance ، Equilibrium ،Balance in Intellectual Disability پایگاه های پاب مد، گوگل اسکالر و ساینس دایرکت با کلید واژه های
Balance in Mentally Retarded ، Intellectual Disabled و همچنین در پایگاه های فارسی مگاپیپر، ایرانداک، مگیران، مرکز 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب و ایران مدکس از سال 2000 تا فوریه 2021 انجام شد. در این جست وجو از 2 زبان فارسی و 
انگلیسی استفاده شد. پس از گردآوری نتایج جست وجو، ابتدا عنوان و سپس خالصه مقاالت مطالعه شد. چناچه مقاالت با معیار ورود و 

خروج هم خوانی داشت، از نتایج آن ها در مطالعه مروری حاضر استفاده و در غیر این صورت کنار گذاشته  شد.
یافته ها در جست وجوی متون، مجموعاً 110 مقاله یافت شد که پس از حذف موارد مشابه، از میان مقاالتی که ارتباط بسیار نزدیکی با 

موضوع مورد بررسی را داشتند، 44 مقاله )18 مقاله فارسی و 26 مقاله انگلیسی( برای مطالعه حاضر انتخاب شدند.
نتیجه گیری با مرور مطالعات مشخص شد که انجام مداخالت حرکتی در بیشتر تحقیقات باعث بهبود تعادل کم توانان ذهنی می شود. البته 
باتوجه به محدودیت های موجود در مطالعات انجام شده نتیجه گیری مطالعه حاضر باید با احتیاط تفسیر شود. اگرچه این نتایج می تواند 
به مربیان، معلمین ورزش، فیزیوتراپیست ها و درمانگران در بهبود تعادل کم توانان ذهنی کمک کند، اما به مطالعات بیشتر و دقیق تر در 

این زمینه احتیاج است.
کلیدواژه ها مداخالت حرکتی، کم توانان ذهنی، تمرینات ورزشی، تعادل ایستا، تعادل پویا

، *حمید ذوالقدر1  ، حسن دانشمندی1  پریسا صداقتی1 

1. گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.
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نشانی: رشت،  دانشگاه گیالن، دانشکده علوم ورزشی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی.  
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مقدمه

کم توانی ذهنی به شرایطی اطالق می شود که در آن عملکرد 
کلی ذهن به طور مشخصی پایین تر از حد متوسط است و هم زمان 
با آن نارسایی هایی در رفتار انطباقی طی دوران رشد، یعنی قبل 
از 18 سالگی به چشم می خورد. به عبارت دیگر، پایین تر بودن بهره 
هوشی از حد متوسط که همراه با کمبودهایی در رفتار تطبیقی 
است، معلولیتی پدید می آورد که به کم توان ذهنی معروف است 
]1[. شیوع کم توانی ذهنی را بین 1 تا 3 درصد در سراسر جهان 
گزارش کرده اند ]2[. در این میان، کم توانی ذهنی خفیف 85 
درصد، متوسط 10 درصد، شدید 4 درصد و عمیق 2 درصد کل 

این جمعیت را تشکیل می دهند ]3[. 

به ندرت  به گوشه گیری گرایش دارند و  افراد کم توان ذهنی 
در برنامه های گروهی و ورزشی شرکت می کنند که این تحرک 
نداشتن و انزوا طلبی آن ها را به طور قابل مالحظه ای در خطر ابتال 
به بیماری های مزمن قرار می دهد ]4[. حفظ تعادل ایستا و پویا 
در افراد کم توان ذهنی برای دستیابی به زندگی بهتر و استقالل 
عملکردی مهم است. توانایی حفظ زندگی مستقل عامل مهمی 
برای افراد کم توان ذهنی است ]5[. گروه کودکان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر در مقایسه با کودکان عادي هم سن تقویمي خود 
در آمادگی جسمانی و تعادل از امتیازهاي کمتري برخوردارند و 
در انجام امور حرکتي بین 2 تا 4 سال از کودکان عادي عقب تر 

هستند ]6[. 

پویایی وضعیت  تعادل، مهارت حرکتی پیچیده ای است که 
 .]7[ می کند  توصیف  افتادن  از  جلوگیری  در  را  بدن  بدنی 
برحسب هدف مطالعه، از 3 جنبه نوروفیزیولوژیکی، بیومکانیکی و 
عملکردی )عملیاتی( می توان کنترل تعادل را بررسی کرد ]8[. از 
جنبه نوروفیزیولوژیکی، تعادل تعامل سطوح مختلف سازوکارهای 
کنترل تعادل است، اما ازنظر بیومکانیکی، می توان تعادل را تحت 
عنوان توانایی حفظ یا برگشت مرکز ثقل1 در محدوده پایداری2 
بدون افتادن تعریف کرد ]7، 8[. از جنبه نظری، تعادل را به صورت 
ایستا و پویا تعریف می کنند. توانایی حفظ مرکز فشار3 در محدوده 
سطح اتکا تعادل ایستا و حرکت فعال مرکز فشار هنگام ایستادن، 
راه رفتن یا هر مهارت دیگری تحت عنوان تعادل پویا تعریف 

می شود ]9[. 

حفظ تعادل نیازمند تولید و هماهنگی نیروهای الزم است تا 
حرکات مؤثر جهت کنترل وضعیت بدن ایجاد شوند. سیستم 
اعصاب مرکزی در حالت ایستاده ساکن و حالت ایستاده هنگام به  
هم خوردن تعادل، به روش های مختلف باعث تولید، هماهنگی و 
تنظیم این نیروها می شود. عوامل متفاوتی در ثبات و حفظ تعادل 

  1. Center of Gravit y (COG)

 2. Limits of Suppor t (LOS)
3. Center of Pressure (COP)

در این وضعیت مشارکت و نقش دارند. به طور کلی 2 عامل اصلی 
را می توان موجب حفظ تعادل در وضعیت ایستاده دانست: 

1. راستای قرارگیری اجزای بدن نسبت به یکدیگر است که 
تأثیر نیروی جاذبه را کاهش می دهد و موجب جابه جایی مرکز 

ثقل می شوند. 

2. تُن عضالنی )مقاومتی که عضله در برابر طویل شدن از خود 
نشان می دهد( است که از افتادن و به هم خوردن تعادل بدن در 

اثر کشش جاذبه جلوگیری می کند. 

در حالت ایستاده 3 عامل اصلی در تُن عضالنی نقش دارند که 
عبارت اند از: 

1. سفتی ذاتی خود عضالت، 

2. تُن عضالنی زمینه ای که در عضالت نرمال وجود دارد، 

3. تُن پاسچرال4 که عبارت است از فعالیت عضالت ضد جاذبه 
هنگام وضعیت ایستاده ساکن است ]10[. 

جهت رسیدن به تعادل مناسب و کنترل وضعیت بدنی، اعمال 
نیروی بدن به تنهایی کافی نیست. سیستم اعصاب مرکزی برای 
تعادل،  کنترل  برای  مناسب  به صورت  و  به موقع  بتواند  اینکه 
از موقعیت بدن  باید  بدهد،  را  به عضالت  فعالیت الزم  دستور 
در فضا و از ساکن بودن یا در حال حرکت بودن آن آگاه شود. 
این اطالعات توسط گیرنده های حس بینایی، وستیبوالر و حس 
عمقی )گیرنده های پوستی، مفاصل و عضالت( به سیستم اعصاب 

مرکزی می رسد و وضعیت بدن را مشخص می کند ]10[. 

رشد  در  تأخیر  موجب  تعادل  کنترل  در  نقص  همچنین 
افراد  نشان  داد  مطالعات  نتایج   .]11[ می شود  روانی حرکتی 
تعادل  امتیازات  کاهش  سالم،  افراد  به  نسبت  کم توان  ذهنی 
دارند. دالیل ضعف تعادل کم توانان ذهنی شامل رشد کنیتیکی 
کمتر، تأخیر در بلوغ مخچه، برخوردار نبودن از تجارب محیطی 
و برنامه های تمرینی، هیپوپالزی مخی، ضعف شدید در مفاصل، 
تونیسته  کاهش  توانایی حسی حرکتی،  عضالنی، ضعف  ضعف 
عضالنی و اندازه کوچک مخچه و ساقه مغز است. راهبردهایی 
که برای جبران ضعف تعادل استفاده می کنند، شامل عرض گام 
بیشتر، طول گام کوتاه تر، سرعت راه رفتن پایین و هم انقباضی 

عضالت است ]11[. 

روش های اندازه گیری تعادل ایستا شامل آزمون ایستادن یک پا، 
آزمون لک لک، آزمون رومبرگ، آزمون رسیدن کاربردی، سیستم 
محاسبه امتیاز خطای تعادل، ایستادن روی صفحه نیرو و تخته 
تعادل هستند ]12، 13[. روش های اندازه گیری تعادل پویا شامل 
آزمون 4 گام مربعی، آزمون گام به پهلو، آزمون تعادلی گردش 
ستاره وار، آزمون گام های متوالی، آزمون تینتی، آزمون چندگانه 

 4. Postural Tone
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ثبات پرش یک پا و آزمون زمان برخاستن و رفتن هستند ]12[. 

باتوجه به مطالعات انجام شده مي توان گفت تعادل در زندگي 
کم توانان ذهنی اهمیت بسیار زیادی دارد. تعادل یکی از مهم ترین 
عوامل آمادگی جسمانی و سالمت در افراد سالم است و این عامل 
در افراد کم توان ذهنی از اهمیت بالقوه ای برخوردار است، چراکه 
نداشتن تعادل کافی در آن ها باعث ایجاد محدودیت در انجام 
فعالیت های روزمره و حیاتی در آن ها می شود و همان طور که 
تحقیقات بارها نشان داده است، تعادل در این گروه نسبت به 
افراد سالم دچار نقص بوده و نیازمند توجه و انجام فعالیت های 
ورزشی جهت بهبود تعادل در این گروه است. با وجود اینکه بیشتر 
تحقیقات پیشین گزارش کردند که همراه با انجام فعالیت ورزشی 
تعادل نیز بهبود پیدا می کند، اما تعدادی از محقیقن معتقدند که 
انجام برخی تمرینات ورزشی تأثیر چندانی بر بهبود تعادل ندارد. 

بنابراین باتوجه به تناقضات موجود، ارائه یک جمع بندی تا زمان 
حاضر الزامی است. پس این مطالعه با هدف بررسی و مروری 
نظام مند بر مطالعاتی انجام شده است که تا کنون در حوزه اثر 
مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی انجام شده اند. 
راهنمای  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتایج  می شود  پیش بینی 
مناسبی برای شناسایی تمرینات مناسب جهت بهبود تعادل در 

کم توانان ذهنی باشد. 

مواد و روش ها

در این مطالعه، مروری جامع در رابطه با بررسی اثر مداخالت 
جست وجو  از طریق  ذهنی  کم توانان  تعادل  بهبود  بر  حرکتی 
با  و  دایرکت7  ساینس  و  گوگل اسکالر6  پاب مد5،  پایگاه های  در 
Balance ،Equilibrium ،Balance in Intellec�  کلیدواژه های
tual Disability ،Balance in Mentally Retarded ،Intel�

lectual Disabled و همچنین در پایگاه های فارسی مگاپیپر،  
ایران  مگیران، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب، 

مدکس و ایرانداک از سال 2000 تا فوریه 2021 انجام شد.

همه اصطالحات بدون هیچ محدودیت تحقیقی در جست وجو 
در برخی موارد با یکدیگر ترکیب شدند. عالوه بر این، جست وجوی 
که  مقاالتی  یافتن  برای  مقاالت  منابع  کامل  بررسی  و  دستی 
در  شد.  انجام  نشدند،  یافت  الکترونیکی  از طریق جست وجوی 
این جست وجو از 2 زبان فارسی و انگلیسی استفاده شد. پس از 
گردآوری نتایج جست وجو، ابتدا عنوان و سپس خالصه مقاالت 
و خروج هم خوانی  ورود  معیار  با  مقاالت  مطالعه شد. چنانچه 
داشت، از نتایج آن ها در مطالعه مروری حاضر استفاده و در غیر 

این صورت کنار گذاشته  شد.

5. PubMed
6. Google Scholar
7. Science Direct

انتخاب مطالعه

مرحله اول

 غربالگری عنوان و چکیده مطالعات توصیفی با تمرکز بر اثر 
مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی و انتشار به زبان 

فارسی و انگلیسی انجام شد. 

مرحله دوم

 غربالگری کل متن باتوجه به موارد انتشار معیار و مشخص 
بودن جامعه هدف بود. غربالگری تمام متون را یک محقق انجام 
داد. یک محقق ارشد دیگر لیست نهایی مقاالت انتخاب شده را 
برای اطمینان از اینکه کل مقاالت با هدف مطالعه هم سو است، 

بررسی کرد. 

معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد مبتالبه کم توان ذهنی و 
نداشتن سایر معلولیت ها، دامنه سنی بزرگ تر از 6 سال، مقاالت 
به زبان انگلیسی و فارسی و مطالعاتی که به صورت تمام متن به 

چاپ رسیده بودند.

 معیارهای خروج از مطالعه شامل مقاالتی که به صورت خالصه 
که  مقاالتی  و  بودند  رسیده  به چاپ  و سمینارها  کنگره ها  در 
به صورت مروری بودند. براساس معیارهای بیان شده 110 مقاله 
اسخراج شدند که تنها 44 مقاله )18 مقاله فارسی و 26 مقاله 

انگلیسی( بررسی شد )تصویر شماره 1(. 

یافته ها

فرایند انتخاب مطالعات در تصویر شماره 1 نشان داده شده  است. 
110 مقاله به  دست آمد. بعد از حذف عنوان های تکراری 82 
چکیده برای بررسی مشخص شدند. بعد از بررسی چکیده مقاالت 
33 مقاله حذف شدند و 49 مقاله برای مطالعه تمام متن انتخاب 
شدند. بعد از بررسی تمام متن مقاالت 5 مقاله حذف و 44 مقاله 
)18 مقاله فارسی و 26 مقاله انگلیسی( وارد مطالعه شد. خالصه 

یافته های برخی از مقاالت در جدول شماره 1 ارائه شده  است.

مطالعات انجام شده درزمینه اعمال پروتکل های تمرینی جهت 
بهبود تعادل کم توانان ذهنی و همچنین خالصه برخی مطالعات 

نیز در جدول شماره 2 اشاره شده  است.

گلوبوویچ و همکاران به بررسی اثر تمرین ورزشی بر آمادگی 
جسمانی کودکان کم توان ذهنی پرداختند. در این مطالعه، تعداد 
42 کودک مبتالبه کم توانی ذهنی و 45 کودک سالم با دامنه 
سنی 6 تا 12 سال شرکت داشتند. از آزمون فالمینگو جهت 
ارزیابی تعادل ایستا آزمودنی ها استفاده شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد کودکان مبتالبه کم توانی ذهنی نسبت به کودکان سالم 

آمادگی جسمانی پایین و ضعف تعادل بیشتری داشتند ]14[. 

پریسا صداقتی و همکاران. اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://megapaper.ir/
https://www.iranmedex.com/
https://medilib.ir/
https://www.sid.ir/
https://www.magiran.com/
https://irandoc.ac.ir/
https://www.iranmedex.com/


494

مهر و آبان 1401. دوره 11. شماره 4

جیازگازوگلو و همکاران به بررسی اثر تمرینات اسب سواری بر 
تعادل و قدرت نوجوانان کم توان ذهنی پرداختند. 10 آزمودنی در 
گروه آزمایش و 9 آزمودنی نیز در گروه کنترل قرار داشتند. برای 
ارزیابی تعادل از آزمون ایستادن جفت پا با چشم باز و بسته و 
ایستادن تک پا با چشمان باز استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان 
داد تمرینات اسب سواری می تواند باعث بهبود معناداری در تعادل 

آزمودنی ها، به خصوص تعادل روی یک پا شود ]15[. 

میکوناچک و همکاران به بررسی اثر تمرینات عملکردی روی 
سطح ناپایداری بر تعادل نوجوانان کم توان ذهنی پرداختند. 34 
نفر با دامنه سنی 14 تا 16 سال در این مطالعه حضور داشتند. 
برای ارزیابی تعادل از آزمون ایستادن بر صفحه استابلومتریک 

آلفا استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات ورزشی 
اگر منظم استفاده شود، باعث بهبود تعادل در کم توانان ذهنی 

می شود ]16[. 

دهقانی و گونی به بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا 
و پویا کم توانان ذهنی پرداختند. 22 دانش آموز کم توان ذهنی در 
این مطالعه شرکت داشتند. برای ارزیابی تعادل از خرده آزمون های 
این مطالعه نشان داد  نتایج  اوزرتسکی استفاده شد.  برونسکی 
تمرینات تعادلی باعث بهبود معناداری در تعادل ایستا و پویا در 

دانش آموزان کم توان ذهنی می شود ]17[. 

PICOS جدول 1. ساختار

توصیفاجزای ساختار

افراد مبتالبه کم توانی ذهنی از گروه آموزش پذیر با دامنه سنی بزرگ تر از 6 سال.جمعیت 1

مداخالت حرکتی از قبیل تمرینات تعادلی، قدرتی، مقاومتی، یوگا، پیالتس، تای چی، واقعیت مجازی، بازی و غیره که به منظور بهبود توانایی تعادل افراد آزمایش2
کم توان ذهنی استفاده شده بود.

گزارش دقیق تحقیقاتی که وارد مطالعه حاضر شدند و سپس مقایسه نتایج مطالعات بدین منظور که کدام مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی مقایسه 3
اثر داشته است.

هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی انواع مداخالت حرکتی انجام شده و میزان اثربخشی آن بر تعادل افراد کم توان ذهنی بود.نتایج4

مطالعات اصیل پژوهشی که حداقل 2 گروه آزمایش و کنترل )شامل مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و نیمه تجربی( داشتند، وارد مطالعه حاضر شدند. نوع مطالعه 5
مطالعات مروری، متاآنالیز و توصیفی از مطالعه حاضر خارج شدند.

تصویر 1. روند ارزیابی و انتخاب مقاالت تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها مطالعات مربوط بعد از جدا کردن تکراری 

 مقاله باقی ماند. 82

 شد ها بررسی مقاالتی که تمام متن آن

 مقاله 49

مقاله تکراری از  28تعداد 
 مطالعه خارج شدند.

مقاله بعد از   33تعداد 
بررسی چکیده به دالیل 
 زیر از مطالعه خارج شدند. 

 نداشتن مداخله -
کم توانان ذهنی دارای  -

 سایر معلویت ها.
 نبودن به زبان انگلیسی  -

 

مقاله در نهایت وارد مطالعه مروری حاضر  44تعداد 
 مقاله انگلیسی( 26مقاله فارسی و  18ند. ) شد

 

مقاله دیگر نیز  5تعداد 
بدلیل عدم تجانس با  

معیارهای ورود از مطالعه  
 خارج شدند.  

 . روند ارزیابی و انتخاب مقاالت تحقیق1تصویر 

  جو پایگاه های اطالعاتیوسوابق یافت شده از طریق جست

 شد مقاله دریافت  110
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کاچوری و همکاران به بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی قدرتی و 
حس عمقی بر قدرت عضالنی و تعادل پاسچرال در پسران مبتال 
به کم توان ذهنی پرداختند. 20 کودک مبتالبه کم توانی ذهنی در 
این مطالعه شرکت داشت. برای ارزیابی تعادل از طریق ایستادن 
روی صفحه استابلومتریک استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان 
داد پارامترهای پاسچرال به طور معناداری در وضعیت ایستادن دو 
پا و تک پا روی سطح سفت و همچنین ایستادن دو پا روی سطح 

نرم با چشمان باز و بسته کاهش پیدا کرد ]18[.

بلومقویست و همکاران به بررسی اثر تمرینات ورزشی بر تعادل 
اشاره  مطالعه  این  نتایج  پرداختند.  ذهنی  کم توانان  پاسچرال 
می کند پرداختن به فعالیت ورزشی باعث بهبود تعادل پاسچرال 

نمی شود، اما استقامت عضالت تنه را بهبود می بخشد ]19[. 

روش  عنوان  تحت  مطالعه ای  بررسی  به  همکاران  و  اوندا 
افراد  در  بدن  تعادل  و  عملکرد  بهبود  جهت  در  فلندکرایس 
مبتالبه کم توان ذهنی پرداختند. تعداد 32 فرد میان سال مبتالبه 
تعادل  ارزیابی  داشتند.  مطالعه حضور  این  در  ذهنی  کم توانی 
ازطریق ایستادن بر روی صفحه استابلومتریک انجام شد. نتایج 
این مطالعه نشان داد روش فلندکرایس می تواند یک ابزار خوب به 
منظور پیشگیری از کاهش عملکرد و بهبود تعادل در میان ساالن 

مبتال به کم توان ذهنی باشد ]20[. 

النو و همکاران به بررسی تأثیر برنامه تمرینی مقطعی در بهبود 
آمادگی جسمانی کم توانان ذهنی دارای اضافه وزن یا چاقی که 
در مدارس مخصوص تحصیل می کردند، پرداختند. برای ارزیابی 
تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های ایستادن روی یک پا با 
چشمان بسته و راه رفتن روی چوب موازنه استفاده شد. نتایج 
این مطالعه نشان داد انجام 12 هفته تمرینات ورزشی باعث بهبود 

تعادل ایستا و پویا در کم توانان ذهنی می شود ]21[. 

شاشیدارا به بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات یوگا بر تعادل و راه 
رفتن دختران مبتالبه کم توان ذهنی پرداختند. 30 کم توان ذهنی 
در این مطالعه شرکت داشتند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا 
به ترتیب از آزمون های لک لک و زمان برخاستن و رفتن استفاده 
یوگا  تمرینات  هفته   8 انجام  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  شد. 
می تواند باعث بهبود تعادل ایستا و پویا کم توانان ذهنی شود ]22[. 

قامتی  تمرینات  اثر 8 هفته  بررسی  به  و همکاران  حسینی 
ذهنی  کم توان  کودکان  جسمانی  آمادگی  عوامل  بر  تعادلی  و 
پرداختند. 30 دانش آموز کم توان ذهنی در این مطالعه حضور 
داشتند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های 
لک لک و تعادل روی عرض چوب استفاده شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد انجام 8 هفته تمرینات قامتی و تعادلی اثر معناداری بر 
تعادل ایستا داشت، اما بر تعادل پویا اثر معناداری نداشت ]23[. 

زارع و همکاران به بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و 
پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پرداختند. 32 دانش آموز 
دختر کم توان ذهنی در این مطالعه حضور داشتند. برای ارزیابی 
تعادل از آزمون های ستاره، لک لک و شارپند رومبرگ استفاده 
شد. نتایج این مطالعه بیان کرد اجرای تمرینات تعادلی پس از 8 
هفته تعادل پویا و ایستا روی یک پا در گروه آزمایش نسبت به 
گروه کنترل بهبود معناداری داشت، اما تعادل ایستا روی دو پا در 

هیچ گروهی بهبود معناداری نداشت ]24[. 

ایل بیگی و همکاران به بررسی اثرات یک برنامه تمرینی طناب زنی 
پسر   20 پرداختند.  آموزش پذیر  ذهنی  کم توان  پسران  تعادل  بر 
کم توان ذهنی در این مطالعه شرکت داشتند. از آزمون وای و لک 
لک به ترتیب برای ارزیابی تعادل پویا و ایستا استفاده شد. نتایج این 
مطالعه نشان داد تمرینات طناب زنی باعث بهبود تعادل ایستا و پویا 

در دانش آموزان کم توان ذهنی بین 11 تا 17 سال می شود ]25[. 

قاسم پور و همکاران موضوع )آیا تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی 
بر تعادل ایستا و پویا کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر تأثیر دارد؟( 
را بررسی کردند. 20 دختر و 20 پسر کم توان ذهنی در این مطالعه 
برونیسکی  از خرده آزمون های  تعادل  ارزیابی  برای  حضور داشتند. 
اوزرتسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد بعد از انجام 50 
جلسه تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی باعث بهبود تعادل ایستا و 

پویای کم توانان ذهنی می شود ]26[. 

غالمی و همکاران به بررسی تأثیر برنامه تمرینی ثبات مرکزی 
بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی پرداختند. 30 
دانش آموز پسر کم توان ذهنی در این مطالعه حضور داشتند. برای 
ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های شارپند رومبرگ 
و زمان برخاستن و رفتن استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان 
داد تمرینات ثبات مرکزی می تواند باعث بهبود تعادل ایستا با 

چشمان باز و بسته و تعادل پویا می شود ]27[. 

ساالری و همکاران به بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات ادراکی حرکتی 
بر تعادل پویا پسران کم توان ذهنی 11 تا 14 سال پرداختند. 30 
دانش آموز کم توان ذهنی با میانگین سنی 12/7 سال در این مطالعه 
حضور داشتند. برای ارزیابی تعادل پویا از دستگاه بایودکس استفاده 
شد. نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات اداراکی حرکتی باعث بهبود 
تعادل در شاخص قدامی خلفی و شاخص کلی می شود، اما پیشرفت 

معناداری در شاخص داخلی خارجی مشاهده نشد ]28[. 

بر  ریباند  تمرینات  تأثیر  بررسی  به  همکاران  و  طهماسبی 
آموزش پذیر  ذهنی  کم توان  کودکان  پویای  و  ایستا  تعادل 
پرداختند. 30 دانش آموز پسر با دامنه سنی 7 تا 11 سال در این 
مطالعه شرکت داشتند. برای ارزیابی تعادل از خرده آزمون های 
داد  نشان  مطالعه  نتایج  شد.  استفاده  اوزرتسکی  برونیسکی 
کودکان  پویا  و  ایستا  تعادل  بر  مثبتی  تأثیر  ریباند  تمرینات 

کم توان ذهنی دارد ]29[.

پریسا صداقتی و همکاران. اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی
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جدول شماره 2. خالصه مطالعات انجام شده در زمینه اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی

سال عنوان مقالهمحقق
انتشار

حجم 
نمونه

دامنه سنی
)سال(

متغیر مورد
اندازه گیری

ابزار
نتایج اصلیاندازه گیری

شریفی
و همکاران

]32[

اثر بخشی تمرینات 6 هفته ای 
تحریک وستیبوالر بر تعادل کودکان 

کم توان ذهنی
1/71 ± 309/66 نفر1399

تعادل ایستا
تعادل پویا

تعادل عملکردی
برونینسکی اوزرتسکی

6 هفته تمرینات وستیبوالر بر 
تعادل ایستا، پویا و عملکردی 

آزمودنی های تأثیر معنادار 
داشت.

علیخانی
و همکاران

]33[

تأثیر تمرینات عملکردی و بازی های 
دبستانی بر مهارت های حرکتی 
درشت دختران با ناتوانی هوشی

برونینسکی اوزرتسکیتعادل ایستا10 تا 16 ساله30 نفر1398
تمرینات عملکردی و 

بازی های دبستانی باعث 
بهبود تعادل دختران کم توان 

ذهنی شد.

غالمی
 و همکاران

]34[

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و 
زنجیره حرکتی بسته بر تعادل پویای 

دانش آموزان کم توان ذهنی
TUGتعادل پویا11 تا 14 ساله45 نفر1397

تمرینات ثبات مرکزی و 
زنجیره حرکتی بسته تعادل 

پویای کم توانان ذهنی را بهبود 
بخشید.

یلفانی 
و همکاران

]35[

تأثیر 8 هفته بازی درمانی بر تعادل 
کودکان 10 تا 12 ساله کم توان 

ذهنی
بایودکستعادل12 تا 15 ساله30 نفر1396

برنامه تمرینی بازی درمانی در 
بهبود تعادل کودکان کم توان 

ذهنی تأثیر بسزایی داشت.

شفیع زاده
و همکاران

]36[

تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی 
بر تعادل ایستا و پویای کودکان 8 تا 

10 سال کم توان ذهنی
تعادل ایستا12 ساله24 نفر1396

تعادل پویا
شارپند رومبرگ

TUG

تمرینات ثبات مرکزی باعث 
بهبود تعادل ایستا و پویای 

کودکان 8 تا 10 سال کم توان 
ذهنی شد.

تقیان 
و همکاران

]37[

تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی 
بر تعادل و پرخاشگری کودکان 
پسر 7 تا 14 ساله کم توان ذهنی 

آموزش پذیر
تعادل ایستا7 تا 14 ساله30 نفر1395

برونینسکی اوزرتسکیتعادل پویا
تمرینات ترکیبی قدرتی تعادلی 
تأثیر معناداری بر تعادل ایستا و 

پویای کم توان ذهنی داشت.

عباس پور
و همکاران

]38[

تأثیر یک دوره تمرین قدرتی تعادلی 
بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک 
دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

ایستادن روی تک پاتعادل ایستا10 تا 15 ساله26 نفر1395
تمرینات قدرتی تعادلی، تعادل 
ایستا با چشمان باز و بسته 
را در کم توانان ذهنی بهبود 

بخشید.

قمری 
و همکاران

]39[

تأثیر تمرینات تعادلی همراه با 
تمرینات حرکات درشت روی 

عملکرد تعادلی و حرکات درشت 
کودکان کم توان ذهنی

4/5 تا 14/5 20 نفر1394
برونینسکی اوزرتسکیتعادلساله

تمرینات تعادلی همراه با 
تمرینات حرکات درشت تأثیر 
معناداری بر تعادل کودکان 

کم توان ذهنی نداشت.

سرخوش
و همکاران

]40[

تأثیر تمرینات اصالحی بر کیفوزیس 
و تعادل نوجوانان کم توان ذهنی 

آموزش پذیر
تعادل ایستا12 تا 15 ساله30 نفر1393

تعادل پویا

ایستادن روی دستگاه 
فوت اسکن

راه رفتن پاشنه به 
پنچه

تمرینات اصالحی باعث 
افزایش تعادل ایستا و پویا در 
نوجوانان کم توان ذهنی شد.

گرانیزو
 و همکاران

]41[

اثربخشی یک برنامه تمرینی 
بر مهارت های پایه جسمانی و 

هماهنگی و در ارتباط با شاخص 
توده بدنی در کم توانان ذهنی

فالمینگوتعادل9/85 ± 4730/23 نفر2020
برنامه تمرینی باعث بهبود 

تعادل و هماهنگی کم توانان 
ذهنی با یک اندازه اثر متوسط 

شد.
کنگ

و همکاران
]42[ 

تای چی به عنوان ورزش جایگزین 
جهت بهبود آمادگی جسمانی 

کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی
ایستادن تک پاتعادل ایستا15 تا 17 سال66 نفر2019

تمرینات تای چی می تواند 
باعث بهبود تعادل در کم توانان 

ذهنی شود.

ذوالقدر
و همکاران

]43[

تأثیر تمرینات منتخب 
تعادلی اصالحی بر عملکرد تعادلی 

کم توانان ذهنی
13 تا 17 سال24 نفر2019

تعادل ایستا
تعادل پویا

تعادل عملکردی

لک لک
TUG
PBS

تمرینات تعادلی اصالحی بر 
تعادل ایستا با چشمان باز و 
بسته و تعادل پویا کم توانان 
ذهنی اثر معناداری داشت.

استوجانویچ
و همکاران

]44[ 
تأثیر یک برنامه تمرینی بر تعادل 

تعادل ایستا15 تا 20 سال15 نفر2018جوانان کم توان ذهنی
برونینسکی اوزرتسکیتعادل پویا

فعالیت بدنی باعث افزایش 
نمره کلی تعادل کم توانان 

ذهنی جوان شد.

کلگوترا
و همکاران

]45[

تأثیر برنامه تمرینی آمادگی جسمانی 
هوازی بر مهارت حرکتی کودکان 
کم توان ذهنی خفیف و متوسط هند

برونینسکی اوزرتسکیتعادل8 تا 18 سال66 نفر2018
برنامه تمرینات هوازی بر 
تعادل و مهارت حرکتی 
کم توانان ذهنی خفیف و 
متوسط اثر معناداری داشت.

میکوناچک
و همکاران

]46[ 
تأثیر کنیزیوتیپینگ بر تعادل و قوس 

baroresistive تعادل10 تا 15 سال30 نفر2018پا کودکان کم توان ذهنی
platform

کنزیوتیپینگ باعث بهبود 
تعادل در کم توانان ذهنی شد.
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تأثیر 6 هفته تمرینات ثبات  احمدی و همکاران به بررسی 
مرکزی بر تعادل پویای کم توانان ذهنی و افراد سالم پرداختند. 
31 دانش آموز کم توان ذهنی در این مطالعه شرکت داشتند. برای 
ارزیابی تعادل پویا از آزمون وای استفاده شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد تمرینات ثبات مرکزی می تواند باعث بهبود تعادل پویای 

کم توانان ذهنی در جهت خلفی داخلی شود ]30[. 

قائینی و همکاران به بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات ریتمیک 
محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع 
این  ابتدایی پرداختند. 20 دانش آموز دختر کم توان ذهنی در 
مطالعه شرکت داشتند. برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون ستاره 
استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه مقطع ابتدایی 
دوره  مساعدی برای رشد عملکرد های تعادلی است، اما عناصر 
از این  موجود در تمرینات ریتمیک محلی، توانایی بهره گیری 

پتانسیل را نداشتند ]31[.

بحث

بر  اثر پروتکل های تمرینی  از مطالعه حاضر، بررسی  هدف 
بهبود تعادل کم توانان ذهنی بود. نتایج مطالعه مروری حاضر 
نشان داد برنامه ها و پروتکل های ورزشی ابزاری بهینه در بهبود 
از جمله  هستند،  ذهنی  کم توان  افراد  پویای  و  ایستا  تعادل 
این مطالعات می توان به مطالعه جیازگازوگلو و همکاران که 
ذهنی  کم توانان  تعادل  بهبود  جهت  اسب سواری  تمرینات  از 

استفاده کردند، اشاره کرد ]15[. 

همچنین کنگ و همکاران از تمرینات تای چی ]42[، اویدو و 
همکاران از تمرینات ترکیبی ]50[، شریفی و همکاران از تمرینات 
تحریک وستیبوالر ]32[، ین هسو و همکاران از تمرینات تعادلی 
واقعیت مجازی ]49[ و فوتایدو و همکاران از تمرینات ریتمیک 
بیشتر   .]56[ کردند  استفاده  تعادل  بهبود  جهت  ژیمناستیک 
مطالعات به نتایج مثبت فعالیت بدنی و انجام برنامه های تمرینی 
مختلف بر بهبود وضعیت تعادل افراد کم توان ذهنی دست یافتند. 

سال عنوان مقالهمحقق
انتشار

حجم 
نمونه

دامنه سنی
)سال(

متغیر مورد
اندازه گیری

ابزار
نتایج اصلیاندازه گیری

فوتایدو
و همکاران 

]47[
تأثیر برنامه آموزشی روانی حرکتی بر 
صفحه نیروتعادل ایستا8 تا 12 سال20 نفر2016تعادل ایستای کودکان کم توان ذهنی

تمرینات آموزشی روانی حرکتی 
باعث بهبود تعادل کودکان 

کم توان ذهنی شد.
لی

 و همکاران
]48[

تمرینات تعادلی جهت بهبود 
تعادل پاسچرال، راه رفتن و قدرت 

عملکردی کم توانان ذهنی
صفحه نیروتعادل پاسچرال14 تا 19 سال32 نفر2016

تعادل پاسچرال بهبود 
معناداری در کم توانان ذهنی 

پیدا کرد.

ین هسو
و همکاران

]49[

تأثیر تمرینات تعادلی واقعیت مجازی 
بر توانایی تعادل دانش آموزان 

کم توان ذهنی
صفحه نیروتعادل ایستا17 سال24 نفر2016

8 هفته تمرینات واقعیت 
مجازی تعادل باعث بهبود 
تعادل ایستای کم توانان 

ذهنی شد.
اویدو 

و همکاران
]50[ 

تأثیر تمرینات هوازی، مقاومتی و 
تعادل ایستا41 تا 46 سال66 نفر2014تعادلی در کم توانان ذهنی بزرگسال

تعادل پویا
ایستادن تک پا

TUG

تمرینات ترکیبی باعث بهبود 
تعادل بزرگساالن کم توان 

ذهنی شد.
میکوالیچیک
و همکاران 

]51[

تأثیر تمرینات 2 گانه عملکردی بر 
تعادل پاسچرال نوجوانان کم توان 

ذهنی
صفحه استابلومتریکتعادل پاسچرال14 تا 16 سال34 نفر2014

تمرینات سطح ناپایدار تعادل 
پاسچرال کم توانان ذهنی را 

بهبود بخشید.

جیاگازوکلو
]52[

تأثیر تمرینات ترامپولین بر عملکرد 
حرکتی و تعادل کودکان کم توان 

ذهنی
صفحه نیروتعادل1/6 ± 1810/3 نفر2013

تمرینات ترامپولین باعث بهبود 
تعادل پاسچرال کم توانان 

ذهنی شد.
جانکوئیز

و همکاران
]53[

تأثیر فعالیت بدنی بر تعادل ایستای 
صفحه نیروتعادل ایستا16 تا 18 سال40 نفر2012جوانان کم توان ذهنی

تمرینات در سطح ناپایداری 
باعث بهبود تعادل پاسچرال در 
کم توانان ذهنی جوان می شود.

واسیلیوس
و همکاران

]54[ 
تأثیر تمرینات رقص سنتی بر تعادل 

صفحه استابلومتریکتعادل پویا16 تا 20 سال17 نفر2012پویای کم توانان ذهنی
رقص سنتی می تواند تعادل 

پویای کم توانان ذهنی را بهبود 
بخشد.

کوبیالی
و همکاران

]55[
تأثیر تمرینات تعادلی و پاسچرال بر 

اسمیر خون محیطیتعادل عملکردی9 تا 20 سال28 نفر2011سطح عملکرد کم توانان ذهنی
PBS

تمرینات تعادلی و پاسچرال 
بر تعادل عملکردی کم توانان 

ذهنی اثر معناداری نداشت.
فوتایدو

و همکاران
]56[

تأثیر تمرینات ریتمیک ژیمناستیک 
صفحه استابلومتریکتعادل پویا22 تا 35 سال18 نفر2009بر تعادل پویای کم توانان ذهنی

تمرینات ریتمیک ژیمناستیک 
باعث بهبود تعادل پویای 

کم توانان ذهنی شد.
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اما برخی مطالعات هم نتایج متناقضی را گزارش کردند، از جمله 
مطالعه حسینی و همکاران که به بررسی تمرینات قامتی و تعادلی 
بر عوامل آمادگی جسمانی کم توانان ذهنی پرداختند. نتایج این 
مطالعه نشان داد تمرینات قامتی و تعادلی باعث بهبود تعادل 
ایستا آزمودنی ها شده، اما بر تعادل پویای آن ها تأثیر معناداری 

نداشت ]23[. 

علت این تناقض می تواند ناشی از تعداد کم نمونه و نوع آزمون 
به کار رفته در این مطالعه باشد. از آزمون تعادل روی عرض چوب 
جهت اندازه گیری تعادل پویا استفاده شد. به نظر می رسد آزمون 
نیست.  ذهنی  کم توانان  در  پویا  تعادل  ارزیابی  برای  مناسبی 
همچنین در مطالعه ای دیگری نیز قائینی و همکاران ]31[ به 
بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای 
دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع ابتدایی پرداختند. 
نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات ریتمیک محلی نمی تواند 
باعث بهبود تعادل پویای آزمودنی ها شود. در این مطالعه برای 
ارزیابی تعادل پویا از آزمون ستاره استفاده شده بود که به نظر 
می رسد این آزمون برای دختران کم توان ذهنی در مقطع ابتدایی 
آزمون دشواری باشد، به همین دلیل نتایج تعادل پویا در این 

مطالعه معنادار نشد. 

تأثیر  بررسی  به   ]39[ همکاران  و  قمری  دیگر،  مطالعه  در 
با تمرینات حرکات درشت بر عملکرد  تمرینات تعادلی همراه 
تعادلی و حرکات درشت کودکان کم توان ذهنی پرداختند. نتایج 
این مطالعه نشان داد تمرینات تعادلی تأثیری بر تعادل کم توانان 
ذهنی نداشت. تعداِد کم نمونه در این مطالعه که 20 نفر بودند 
می تواند دلیل تناقض نتایج این تحقیق باشد. همچنین شاید 
هم زمانی تمرینات تعادلی و حرکات درشت، باتوجه به اینکه نیاز 
به پردازش بیشتر سیستم عصبی مرکزی دارد، زمان الزم برای 
اثربخشی تمرینات تعادلی را تحت تأثیر قرار داده باشد. به  طور کلی 
تعادل توانایی کنترل بدن در وضعیت ساکن یا متحرک است. 
تعادل پدیده پیچیده ای است که چند عامل در آن دخالت دارند. 
این عوامل شامل بینایی، حس المسه، گیرنده های حس عمقی و 

سیستم وستیبوالر است ]57[. 

باتوجه به تحقیقات انجام شده و سازوکار فیزیولوژیکی نیروی 
کشش جاذبه پیوسته بدن را به طرف زمین می کشد و از حالت 
تعادل خارج می کند. سازوکارهای گوناگون و پیچیده ای وجود دارد 
که در این روند دخالت داشته و بدن را در حالت تعادل حفظ 
می کند. آغاز فعالیت این سازوکارها هنگامی است که بدن در خطر 
سقوط قرار می گیرد. در این حالت این سازوکارها فعال می شوند 
تا تعادل مجدد ایجاد شود. این سازوکارها شامل انقباض طبیعی 
عضله، تحریک گیرنده های عمقی و فراخوانی الگو های حرکتی 
است و به وسیله الگوهای معینی در غشای مغز کنترل و هماهنگ 
واکنش های  با  متناسب  سیستم ها  این  شدن  درگیر  می شود. 
خودکار بوده و شامل تغییرات قابل پیش بینی در قوام عضله با 

وضعیت سر و تنه است. این تغییرات با افزایش تطابقی فعالیت 
عضالت خم کننده و بازکننده برای بازیابی تعادل است ]58[. 

باتوجه به تحقیقات گزارش شده در مطالعه مروری حاضر بیشتر 
و  بود  ترکیبی  و  تعادلی  تمرینات  نوع  از  تمرینی  پروتکل های 
البته تمرینات دیگری، از جمله اسب سواری، طناب بازی، رقص و 
فعالیت های ریتمیک نیز استفاده شدند، اما با پیشرفت روز افزون 
مطالعات و انواع روش های تمرینی به نظر می رسد تنوع کمتری 
از تمرینات در جهت بهبود تعادل کم توانان ذهنی استفاده شده 
نیز جهت  از تمرینات متنوع تر و جدیدتری  نیاز است  و   است 
بهبود تعادل کم توانان ذهنی استفاده شود. کم توانان ذهنی اغلب 
به دلیل کم تحرکی عالقه کمتری به انجام تمرینات ورزشی دارند. 
به همین دلیل، بهتر است در ابتدا از تمرینات بنیادی و ساده و 
اغلب با ماهیت بازی استفاده شود تا این گروه نسبت به تمرینات 
ورزشی عالقه پیدا کنند تا از این طریق فعالیت بدنی جزوی از 
امور روزانه آن ها شود. سپس از این طریق است که می توان شاهد 

بهبود تعادل و کاهش سقوط در کم توانان ذهنی بود. 

این مطالعه مروری روش جست وجوی نظام مند داشت، اما فاقد 
ارزیابی کیفی مقاالت ازنظر آماری )متاآنالیز( بود. بیشتر مقاالت 
به دست آمده از مجالت معتبر بین المللی بود و از نظر رتبه بندی 
کیفی، مقاله در سطح مقبول برآورد می شود، اما در تعمیم نتایج 

آن احتیاط های الزم باید رعایت شود. 

همچنین راهبردهای جست وجوی کاملی به کار گرفته شد، اما 
تنها مقاالت انگلیسی و فارسی مرور شد و ممکن است مقاالت 
مربوط دیگری به زبان های دیگر وجود داشته باشد؛ بنابراین با 
در نظرگرفتن محدودیت های ذکرشده به نظر می رسد، بهتر باشد 
تحقیقاتی که در آینده در این حیطه انجام می شود به بررسی 

مقاالت به صورت متاآنالیز بپردازند.

نتیجه گیری

تعادل یکی از مهم ترین عوامل آمادگی جسمانی و سالمت در 
افراد سالم است و این عامل در افراد کم توان ذهنی از اهمیت 
تعادل کافی در آن ها  نداشتن  برخوردار است، چرا که  بالقوه ای 
باعث ایجاد محدودیت در انجام فعالیت های روزمره و حیاتی در 
آن ها می شود و همان طور که تحقیقات بارها نشان داده  تعادل در 
این گروه نسبت به افراد سالم دچار نقص بوده و نیازمند توجه و 
انجام فعالیت های ورزشی جهت بهبود تعادل در این گروه است. 

نتایج حاصل از گزارش تحقیقات انجام شده در مطالعه مروری 
حاضر نشان داد انجام مداخالت حرکتی در بیشتر تحقیقات باعث 
بهبود تعادل کم توانان ذهنی می شود. البته باتوجه به محدودیت های 
موجود در مطالعات انجام شده از قبیل تفاوت در نمونه های مورد 
مداخالت  و  پروتکل ها  و  تعادل  اندازه گیری  روش های  مطالعه، 
حرکتی مختلف، نتیجه گیری مطالعه حاضر باید با احتیاط تفسیر 

پریسا صداقتی و همکاران. اثر مداخالت حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی
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شود. این نتایج می تواند به مربیان، معلمین ورزش، فیزیوتراپیست ها 
و درمانگران در بهبود تعادل کم توانان ذهنی کمک کند، اما به 

مطالعات بیشتر و دقیق تر در این زمینه نیاز است. 

محدودیت هایی که در مطالعات انجام شده مشاهده شد ازقبیل:

1. تمرینات ورزشی در تعداد جلسات و تعداد هفته های کمی 
انجام شده بود و تنها یک مطالعه بود که 12 هفته تمرینات را 
اجرا کرده بود. بر همین اساس در مطالعات آینده نیاز است که 
از تمرینات ورزشی در مدت طوالنی تری استفاده شود و سپس 

اثرات آن را ارزیابی کنند. 

2. در مطالعات انجام شده هیچ تحقیقی مشاهده نشد که بعد 
از اتمام دوره تمرینات پیگیری )فالوآپ( ماندگاری اثر تمرینات را 
بررسی کند؛ بنابراین نیاز است که در تحقیقات آینده حتماً بعد از 
تمرینات پیگیری اثر ماندگاری آن را در طول چند هفته بررسی 

کنند. 

3. نحوه کورسازی و جلوگیری از ایجاد سوگیری در تحقیق در 
بیشتر مطالعات به صورت واضح توضیح داده نشده بود. 

4. همچنین محیط انجام تمرینات و اینکه چه شخصی بر این 
تمرینات نظارت داشت نیز به طور واضح بیان نشده بود؛ بنابراین 
مطالعاتی که در آینده قرار است در این زمینه انجام شود، بهتر 
است تحقیقاتی با کیفیت باال و گزارشات دقیق انجام گیرد تا 
بتوان از این طریق شاهد کارآمدی مطالعات و در نتیجه بهبود 

وضعیت تعادل کم توانان ذهنی باشیم.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری سیستماتیک است. هیچ نمونه 
انسانی و حیوانی ندارد , هیچ مالحظات اخالقی در نظر گرفته 

نشده است.

حامي مالي

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نکرده  است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از مسئولین پژوهشی و آموزشی دانشگاه گیالن و 
دانشکده علوم ورزشی تشکر و قدردانی می کنند.
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