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 Effectiveness of Yoga and Table Tennis Exercises on Static and Dynamic Balance of Deaf Children:
the Role of Balance Sensory Receptors and Neural Mechanisms of Open and Closed- Loop Control

Mohammad Jalilvand

Department of Physical Education and Sports Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

 Introduction: In various studies, balance defects have been reported in deaf children
 compared to normal individuals. Static and dynamic balance tasks and different sports have
 different dependencies on the sensory systems with different control mechanisms, including
 open or closed-loop control. This study aimed to investigate the effectiveness of yoga and
 table tennis exercises on the static and dynamic balance of deaf children. Materials and
 Methods: This study was a quasi-experimental investigation. The statistical population of
 the present study was all deaf 12- year- old boys (n=30) in Kermanshah, Iran. Initially, static
 and dynamic balance and anthropometric characteristics of children were recorded using
 stork and star balance tests. Then, Subjects were randomly assigned into two groups of open
 control loop exercises (table tennis) and closed control loop exercises (yoga). Participants
 in both groups performed their training program for 8 weeks and three sessions per week.
 Results: The results showed that open and closed control loop exercises had different
 effects on the static and dynamic balance of deaf children. Participation in yoga exercises
 significantly improved static balance with closed eyes compared to participation in table tennis
 exercises. On the other hand, table tennis exercises had a significant effect on improving the
 dynamic balance of deaf children compared to yoga exercises. Conclusion: Yoga exercises
 (closed control loop exercises) had a greater effect on static balance, whereas table tennis
exercises (open control loop exercises) lead to a better dynamic balance in deaf children.n
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اثربخشی تمرینات یوگا و تنیس روی میز بر تعادل ایستا و پویا کودکان ناشنوا: نقش گیرنده های حسی 
تعادل و مکانیسم های عصبی کنترل حلقۀ باز و بسته

محمد جلیلوند
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي کلیدي:

۱- ناشنوایی
۲- سلول هایگیرندۀ حسی

۳- ورزش

مقدمــه: در مطالعــات مختلــف، نقــص تعــادل در کــودکان ناشــنوا نســبت بــه افــراد عــادی گزارش شــده 
ــه سیســتم های  ــی ب ــف وابســتگی های متفاوت ــای مختل ــا و ورزش ه ــادل ایســتا و پوی ــف تع اســت. تکالی
حســی بــا مکانیســم های کنترلــی مختلــف از جملــه کنتــرل حلقــه بــاز یــا بســته دارنــد. ایــن مطالعــه بــا 
هــدف بررســی اثربخشــی تمرینــات یــوگا و تنیــس روی میــز بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا 
انجــام شــد .مــوادوروشهــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــة نیمــه تجربــی بــود. جامعــة آمــاری پژوهــش 
حاضــر کلیــه پســران ۱۲ ســاله ناشــنوا )۳0 نفــر( شــهر کرمانشــاه بودنــد. ابتــدا تعــادل ایســتا و پویــا و 
ویژگی هــای تــن ســنجی کــودکان بــا اســتفاده از آزمــون تعــادل لــک لــک و ســتاره ثبــت شــد. ســپس 
ــاز )تنیــس روی میــز( و تمرینــات  آزمودنی هــا به طــور تصادفــی در دو گــروه تمرینــات حلقــة کنتــرل ب
ــی خــود  ــه تمرین ــروه برنام ــر دو گ ــد. شــرکت کنندگان در ه ــرار گرفتن ــوگا( ق ــرل بســته )ی ــة کنت حلق
را بــه مــدت 8 هفتــه و ســه جلســه در هفتــه انجــام دادنــد. یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه تمرینــات 
حلقــه کنتــرل بــاز و بســته تأثیــر متفاوتــی بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا دارد. شــرکت در 
تمرینــات یــوگا بــه طــور معنــي داری تعادل ایســتا با چشــمان بســته را در مقایســه بــا شــرکت در تمرینات 
تنیــس روی میــز بهبــود بخشــید. از ســوی دیگــر، تمرینــات تنیــس روی میــز در مقایســه بــا تمرینــات 
یــوگا تأثیــر معنــي داری بــر بهبــود تعــادل پویــای کــودکان ناشــنوا داشــت. نتیجهگیــری: تمرینــات یــوگا 
)تمرینــات حلقــة کنتــرل بســته( تأثیــر بیشــتری بــر تعــادل ایســتا داشــت، در حالــی کــه تمرینــات تنیس 
روی میــز )تمرینــات حلقــة کنتــرل بــاز( منجــر بــه تعــادل پویــای بهتــر در کــودکان ناشــنوا می شــود.

اطالعات مقاله:
دریافت: ۳ فروردین ۱400                             اصالحیه: ۱0 تیر ۱400                           پذیرش: 4 مرداد ۱400
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مقدمه
دوران  در  شــایع  بیمــاری  یــک  شــنوایی  دادن  دســت  از 
کودکــی اســت کــه می توانــد تاثیــرات منفــی بــر رشــد 
ــته  ــودکان داش ــی ک ــناختی و حرکت ــی، ش ــمانی، عاطف جس
باشــد )۱(. ۳ درصــد از کــودکان تــا حــدودی کاهــش شــنوایی 
ــنوایی دو  ــد ش ــل ۱درص ــاً حداق ــد و تقریب ــان می دهن را نش
ــد شــده  ــد )۲(. از هــر هــزار کــودک متول طرفــة خفیــف دارن
ــتند )۳(.  ــنوایی هس ــالل ش ــر دارای اخت ــا 6 نف ــران 5 ی در ای
حــس شــنوایی یکــی از مهمتریــن حــواس انســان اســت کــه 
ــت.  ــروری اس ــی ض ــی اجتماع ــی و زندگ ــاط کالم ــرای ارتب ب
ــکالتی  ــتند مش ــنوایی هس ــالل ش ــه دارای اخت ــی ک کودکان
ــایر  ــاله و س ــل مس ــدن و ح ــان، خوان ــردن، زب ــت ک در صحب
ــا میــزان محرومیــت آن هــا  پیامدهــای شــناختی دارنــد کــه ب
ــاط دارد )4(.  ــی ارتب ــر زبان ــنیداری و تاخی ــای ش از محرک ه
از ســوی دیگــر، اختــالل شــنوایی بــا مشــکالت حرکتــی نیــز 
همــراه اســت و ایــن کــودکان در مهارت هــای تعادلــی از 
ــر هســتند  ــد ضعیف ت ــری دارن ــادی کــه ســن براب کــودکان ع
)5 ،۱(. تعــادل۱ را می تــوان بــه توانایــی بــدن در حفــظ 
وضعیــت خــود در ناحیــة حمایــت تعریــف کــرد. کنتــرل تعادل 
ــام و  ــامل ادغ ــه ش ــت ک ــده اس ــی پیچی ــت حرکت ــک قابلی ی
برنامه ریــزی الگوهــای حرکتــی انعطاف پذیــر و همچنیــن 
ادغــام ورودی هــای حســی سیســتم های حســی مختلــف 
بینایــی، دهلیــزی، حســی- پیکــری اســت )7-6(. از آنجــا کــه 
در اغلــب مــوارد آســیب بــه اجــزای عصــب حلزونــی دهلیــزی 
ــه  ــا آســیب ب کــه ســبب ایجــاد اختــالل شــنوایی می شــود ب
ــش دارد  ــادل نق ــه در تع ــب ک ــن عص ــتیبوالر ای ــش وس بخ
ــراد ناشــنوا دارای اختــالل  ــادی از اف همــراه اســت، درصــد زی
در حفــظ تعــادل هســتند )5(. تعــادل ایســتا۲ توانایــی حفــظ 
ــی  ــه توانای ــا۳ ب ــا تعــادل پوی ــت ســاکن اســت ام ــدن در حال ب
ــاره  ــی اش ــت و جابه جای ــگام حرک ــراد در هن ــادل اف ــظ تع حف
ــتا و  ــادل ایس ــالل در تع ــا اخت ــیاری از پژوهش ه دارد )۱(. بس
پویــای کــودکان ناشــنوا نســبت بــه کــودکان طبیعــی را نشــان 
می دهنــد. بــرای مثــال ملــو4 و همــکاران )۲0۱5( نشــان دادنــد 
کــه کــودکان ناشــنوا در مقایســه بــا کــودکان طبیعــی، عملکرد 
ــطوح  ــت در س ــرل قام ــی کنت ــف تعادل ــری در تکالی ضعیف ت
ــنوایی  ــزان ناش ــه می ــر چ ــتند و ه ــت داش ــر ثاب ــت و غی ثاب
ــود )8(.  ــتر ب ــرد بیش ــت عملک ــزان اف ــت می ــش می یاف افزای
همچنیــن نتایــج پژوهــش جعفــری و همــکاران )۲0۱۱( نیــز 
نشــان داد کــه کــودکان دارای کــم شــنوایی شــدید در مقایســه 
بــا کــودکان طبیعــی عملکــرد ضعیف تــری در مهــارت تعادلــی 
ایســتادن روی یــک پــا بــا چشــم بســته و در مهــارت تعادلــی 
ــار  ــتند )9(. در کن ــادل داش ــة تع ــت روی تخت ــای حرک پوی
ــی و ورزش به عنــوان  ــد فعالیــت بدن درمان هــای دارویــی، فوای
یــک ابــزار کــم هزینــه و موثــر در بهبــود عملکردهــای تعادلــی 
ــال  ــرای مث ــت )۱۱-۱0(. ب ــده اس ــد ش ــنوا تایی ــودکان ناش ک

خداشــناس و همــکاران )۲0۱7( نشــان دادنــد کــه یــک 
ــتا و  ــادل ایس ــود تع ــث بهب ــب باع ــی منتخ ــت بدن دوره فعالی
ــتم های  ــت سیس ــد )۱۲(. اهمی ــنوا ش ــودکان ناش ــای ک پوی
ــرای اجــرای موفــق در  ــة حســی درگیــر در تعــادل ب ســه گان
رشــته های ورزشــی مختلــف، یکســان نیســت )6(. در بعضــی 
ــه  ــاً ب ــکاران عمدت ــودو، ورزش ــد ج ــی مانن ــته های ورزش رش
اطالعــات حــس عمقــی وابســته هســتند امــا اجــرای موفــق در 
ــه بیشــتر وابســته  برخــی رشــته ها ماننــد تنیــس و رقــص بال
ــل5  ــش بریس ــج پژوه ــت )7(. نتای ــداری اس ــات دی ــه اطالع ب
ــته های  ــرکت در رش ــه ش ــان داد ک ــکاران )۲007( نش و هم
مختلــف ورزشــی تفــاوت معنــی داری در تعــادل ایســتا و 
ــال6 )۲0۱4(  ــد )۱۳(. کارت ــاد می کن ــکاران ایج ــای ورزش پوی
بــه مقایســة تعــادل ایســتا در ورزشــکاران رشــته های تنیــس، 
والیبــال، فوتبــال و بســکتبال پرداخــت. نتایــج نشــان داد 
ــا  ــه ب ــتا را در مقایس ــادل ایس ــن تع ــازان بهتری ــس ب ــه تنی ک
ــای  ــر تئوری ه ــتند )۱4(. اکث ــی داش ــته های ورزش ــایر رش س
ــیم  ــته7 تقس ــاز و بس ــة ب ــات حلق ــه نظری ــت، ب ــرای حرک اج
ــی  ــات حس ــاز، اطالع ــة ب ــت حلق ــرل حرک ــوند. در کنت می ش
برنامه ریــزی  می شــود.  اســتفاده  حرکــت  برنامه ریــزی  در 
حرکــت بــرای تعییــن ایــن اســت کــه چــه فرامیــن حرکتــی 
توســط مغــز بایــد بــرای عضــالت فرســتاده شــود. اّمــا هنگامــی 
ــدون بازخــورد  ــت ب ــت شــدند، حرک ــن دریاف ــن فرامی ــه ای ک
حســی از عضــو در حــال حرکــت اجــرا می شــود. در سیســتم 
حلقــة بــاز از بازخــورد در کنتــرل حرکــت اســتفاده نمی شــود 
برنامه ریــزی شــده می باشــند )۱5(.  پیــش  از  و حــرکات 
روش دیگــر ایــن اســت کــه از اطالعــات حســی بــرای کنتــرل 
ــن  ــه ای ــود ک ــتفاده ش ــرا اس ــگام اج ــرکات هن ــرفت ح پیش
ضرورتــاً در سیســتم حلقــة بســته اســت. سیســتم های حلقــة 
ــرای تولیــد حــرکات  ــدۀ عمقــی ب بســته از بازخوردهــای گیرن
ــتم  ــد. در سیس ــتفاده می کنن ــگ اس ــده و هماهن ــرل ش کنت
کنترلــی حلقــة بســته، مرکــز کنتــرل یــک فرمــان شــروع بــه 
ــد.  ــه شــروع حرکــت ارســال می کن ــوط ب اجراکننده هــای مرب
ــه بازخوردهــای دریافــت  ــا توجــه ب ــده ب بخــش تصمیــم گیرن
شــده از حرکــت، عمــل می کنــد )۱6(. در ایــن راســتا راهبــرد 
هــای مختلــف مــورد اســتفاده توســط  دســتگاه عصبــی 
مرکــزی به منظــور حفــظ تعــادل وابســته بــه ماهیــت تکلیــف 
ــوان  ــا اســت )۱5(. به عن ــا پوی ــادل ایســتا ی ــد اجــرای تع مانن
مثــال ایســتادن آرام کــه یــک تکلیــف تعادلــی ایســتا اســت بــا 
ــر اســاس حلقــة بســته کنتــرل می شــود  بازخــورد حســی و ب
و یکپارچگــی دروندادهــای بینایــی و حــس عمقی8جهــت 
اجــرای خــوب ایــن تکلیــف الزم اســت. از ســوی دیگــر، اجرای 
تکالیــف تعادلــی پویــا بــر اســاس سیســتم حلقــة بــاز صــورت 
ــخوراند9دارد  ــرل پیش ــتفاده از کنت ــه اس ــاز ب ــرد و نی می گی
قامتــی  آشــفتگی های  پیشــخوراند،  کنتــرل  در   .)۱7(

1 Balance
2 Static Balance
3 Dynamic Balance
4.Melo

5 Bressel
6 Kartal
7 Open & Closed loop
8 Proprioception
9 Feedforward Control
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ــه تنظیمــات  ــی منجــر ب ــن پیش بین ــی می شــود و ای پیش بین
ــه۱0 شــده و فــردی کــه در حــال حرکــت  وضعیتــی پیش بینان
ــن  ــادر می ســازد ثبــات خــود را حفــظ کنــد. در ای اســت را ق
ــه  ــاب بیشــتری دارد و ب ــت، کنتــرل تعــادل ماهیــت، بازت حال
توانایــی تبدیــل ســریع اطالعــات مربــوط بــه آشــفتگی قامــت 
بــه پاســخ های حرکتــی مناســب بســتگی دارد و ایــن توانایــی 
بــا فرایندهــای عملکــردی زمــان واکنــش مرتبــط اســت )۱8(. 
بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل اصلــی تفاوت هــا در میــزان 
ــه  ــا ب ــر تعــادل ایســتا و پوی اثرگــذاری ورزش هــای مختلــف ب
راهبردهــای مختلــف دســتگاه عصبــی مرکــزی جهــت حفــظ 
تعــادل در آن ورزش هــا )کنتــرل حرکتــی بــر اســاس سیســتم 
ــوع گیرنده هــای درگیــر در کنتــرل  ــا بســته( و ن ــاز ی حلقــة ب
تعــادل مربــوط اســت. مهارت هــای ورزشــی کــه نســبتاً 
ــارت  ــا فرصــت اصــالح مه ــود و در آن ه ــام می ش آهســته انج
بــه وســیلة اطالعــات بازخــوردی فراهــم شــده از گیرنده هــای 
ــتم  ــط سیس ــود دارد، توس ــارت وج ــرای مه ــرای اج ــی ب حس
حلقــة بســته و بــه کمــک فرایندهــای کنتــرل بازخــوردی اجــرا 
ــی را  ــش اصل ــزی نق ــی و دهلی ــای عمق ــوند و حس ه می ش
ــته  ــز وابس ــتا نی ــادل ایس ــد )۱5(. تع ــارت دارن ــرای مه در اج
ــه ایــن مکانســم های کنتــرل حلقــه بســته اســت )۱9 ،۱5(.  ب
ــد  ــا تاکی ــه در آن ه ــی ک ــای ورزش ــر مهارت ه ــوی دیگ از س
زیــادی بــر ســرعت اســت و بــه همیــن دلیــل فرصــت اســتفاده 
ــرای  ــت ب ــن حرک ــوردی در حی ــرل بازخ ــای کنت از فراینده
ــتم  ــط سیس ــدارد، توس ــود ن ــی وج ــای احتمال ــالح خطاه اص
ــاز و بــه صــورت کنتــرل پیشــخوراندی اجــرا  کنتــرل حلقــة ب
می شــوند و حــس بینایــی اهمیــت زیــادی در آن هــا دارد 
ــاز  ــة ب ــز توســط سیســتم حلق ــا نی ــادل پوی ــرل تع )۱6(. کنت
ــز  ــکاران )۲0۱7( نی ــارژوک و هم ــرد )۱8(. بدن صــورت می گی
ــی، شــرکت در  ــراد دارای نقــص بینای ــد کــه در اف نشــان دادن
ــته  ــای بس ــا مهارت ه ــه ب ــاز در مقایس ــی ب ــای مهارت ورزش ه
باعــث انجــام بهتــر تکالیــف تعادلــی ایســتا شــد و بیــن ســطوح 
ــراد  ــده در اف ــام ش ــی انج ــت بدن ــوع فعالی ــتا و ن ــادل ایس تع
دارای نقــص بینایــی، همبســتگی وجــود داشــت )۲0(. ورزش 
یــوگا یکــی از ورزش هــای حرکتــی بســته اســت کــه تاثیــرات 
مفیــدی بــر فاکتورهــای جســمانی و شــناختی کــودکان دارد. 
ــت و  ــه اس ــی و مراقب ــی، تعادل ــات تنفس ــامل تمرین ــوگا ش ی
پرداختــن بــه آن باعــث پــرورش تمرکــز، تغییــر الگــوی 
تنفســی و فعالیــت انتقــال دهنده هــای عصبــی می شــود 
ــث  ــوگا باع ــه ی ــد ک ــان می ده ــا نش ــج پژوهش ه )۲۱(. نتای
بهبــود مکانیســم های پیکــری- حســی )به عنــوان مثــال، 
حــس عمقــی( می شــود )۲۲(. اشــمیت۱۱ و همــکاران )۲0۱0( 
نشــان دادنــد کــه انجــام تمرینــات یــوگا تاثیــر معنــی داری بــر 
ــی داری  ــا تاثیرمعن ــادل پوی ــر تع ــا ب ــت ام ــتا داش ــادل ایس تع
ــد  ــی مانن ــای راکت ــر در ورزش ه نداشــت )۲۳(. از ســوی دیگ
تنیــس روی میــز کــه تــوپ در فضــا حرکــت می کنــد و 

ــی  ــرار دارد، بینای ــی ق ــای زمان ــت محدودیت ه ــکار تح ورزش
ــد  ــازی می کن ــواس ب ــایر ح ــاس تر از س ــیار حس ــی بس نقش
)۲4(. به عــالوه تنیــس روی میــز نیازمنــد اســتفاده از قابلیــت 
ــرل  ــم های کنت ــتفاده از مکانیس ــی۱۲ و اس ــب روان بینای تعقی
ــرای اجــرای موفــق حــرکات اســت و تأثیــر  ــه۱۳ ب پیــش بینان
ــی دارد  ــدی پیش بین ــش و زمانبن ــان واکن ــر زم ــی داری ب معن
ــرل  ــنوا در کنت ــودکان ناش ــکالت ک ــه مش ــه ب ــا توج )۲5(. ب
ــی  ــوان یک ــی به عن ــای ورزش ــا، فعالیت ه ــتا و پوی ــادل ایس تع
از روش هــای موثــر جهــت بهبــود تعــادل ایــن کــودکان 
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت )۱۲-۱0(. از آنجــا کــه 
ــته و  ــاز و بس ــه ب ــرل حلق ــتم های کنت ــت سیس ــزان اهمی می
گیرنده هــای حســی تعــادل در اجــرای تکالیــف تعــادل ایســتا 
تنیــس روی  پویــا و همچنیــن در رشــته های ورزشــی  و 
ــه  ــال وجــود دارد ک ــن احتم ــاوت اســت، ای ــوگا متف ــز و ی می
ــم های  ــا مکانیس ــه ب ــی ک ــته های ورزش ــن رش ــرکت در ای ش
مختلــف حلقــة بــاز و بســته اجــرا می شــوند تاثیــر متفاوتــی بــر 
مهارت هــای تعادلــی ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا داشــته 
باشــد. بنابرایــن، بررســی میــزان اثربخشــی انــواع مهارت هــای 
ورزشــی بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا بــا توجــه 
ــاز  ــة ب ــرل حلق ــی کنت ــزان تشــابه مکانســیم های عصب ــه می ب
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد. ب و بســته در آن هــا ضــروری ب
مطالــب ذکــر شــده، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی 
ــز( و  ــاز )تنیــس روی می ــی ب ــة کنترل ــی حلق ــات مهارت تمرین
بســته )یــوگا( بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا بــود.

مواد و روش ها
ــون-  ــا طــرح پیش آزم ــی ب ــوع نیمــه تجرب ــن پژوهــش از ن ای
پس آزمــون بــود. جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر را کــودکان 
ــد. از  ــالة شهرســتان کرمانشــاه تشــکیل دادن ناشــنوای ۱۲ س
ایــن جامعــه تعــداد ۳0 آزمودنی پســر بــه صــورت داوطلبانه در 
پژوهــش شــرکت کردنــد. معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل 
آســیب شــنوایی در دامنــة 40 تــا 70 دســیبل، دســت و پــای 
راســت برتــر بــودن، عــدم وجــود آســیب مغــزی، عــدم ضعــف 
ــة  ــرم رضایت نام ــردن ف ــر ک ــودن، و پ ــال ب ــر فع ــی، غی بینای
شــرکت در پژوهــش بــود. معیارهــای خــروج از پژوهــش نیــز 
شــامل انصــراف از مشــارکت در برنامــة مداخله، غیبــت بیش از 
ســه جلســه در تمرینــات و آســیب دیدگــی جســمانی احتمالی 
ــای الزم  ــد و مجوزه ــد ش ــش تایی ــرح پژوه ــدا ط ــود. در ابت ب
اخــذ گردیــد. پــس از آشناســازی شــرکت کنندگان بــا فرآینــد 
ــرای شــرکت  پژوهــش و اخــذ رضایــت کتبــی از خانواده هــا ب
کــودکان در پژوهــش و اطمینــان دادن بــه خانواده هــا در رابطه 
بــا محرمانــه مانــدن اطالعــات و رعایــت مالحظــات اخالقی، در 
ــتا  ــادل ایس ــای تع ــرکت کنندگان در در پیش آزمون ه ــدا ش ابت
و پویــا شــرکت کردنــد. ســپس آزمودنــی از نظــر ویژگی هــای 
ــده و  ــازی ش ــنوایی همتاس ــیب ش ــزان آس ــنجی و می پیکرس

10 Aanticipatory postural adjustments
11 Schmid

12 Visual smooth pursuit
13 Predictive control mechanism
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ــروه ۱5  ــاوی در دو گ ــداد مس ــه تع ــی و ب ــورت تصادف ــه ص ب
نفــره تمرینــات حلقــة کنتــرل بســته یــوگا و تمرینــات حلقــة 
کنتــرل بــاز تنیــس روی میــز قــرار گرفتنــد. شــرکت کنندگان 
ــس روی  ــاز )تنی ــی ب ــة کنترل ــی حلق ــن مهارت ــروه تمری در گ
ــه  ــه ۳ جلس ــر هفت ــه، ه ــی 8 هفت ــوگا( ط ــته )ی ــز( و بس می
ــه خــود  ــوط ب ــی مرب ــة تمرین ــک ســاعت برنام ــدت ی ــه م و ب
ــد. در  ــی رســمی رشــتة مربوطــه انجــام دادن ــر نظــر مرب را زی
پژوهــش حاضــر برنامــة تمرینــی بــرای گــروه تنیــس روی میــز 
ــد  ــن ش ــای تدوی ــکاران و تی س ــن و هم ــش پ ــة پژوه ــر پای ب
)۲6-۲5(. جلســات تنیــس روی میــز شــامل گــرم کــردن )5 
دقیقــه(، مهــارت پایــة تنیــس روی میــز و پیشــرفت تدریــس 
ــس روی  ــی تنی ــی و موقعیت ــای گروه ــازی ه ــه(، ب )۲5 دقیق
ــدا  ــود. در ابت ــه( ب ــردن )5 دقیق ــرد ک ــه( و س ــز )۲5دقیق می
ــه تدریــج آمــوزش داده  مهارت هــای پایــة تنیــس روی میــز ب
شــد کــه شــامل مهارت هــای گرفتــن تــوپ و راکــت، ضربــات 
ــد  ــی فورهن ــای تمرین ــد، بلوک ه ــد و بک هن ــی فورهن مقدمات
و بک هنــد، ســرویس زدن ) ســرویس های پایــة فورهنــد و 
بک هنــد( و برگشــت دادن ضربــات مربــی، جابه جایــی و 
ــاده، و  ــت آم ــال، موقعی ــوان مث ــا )به عن ــب پاه ــت مناس حرک
همچنیــن گام بــرداری یــک پایــی، دوپایــی و متقاطــع( بــود. 
ســپس شــرکت کنندگان در بازی هــای طراحــی شــده بــه 
تمریــن مهارت هــای تنیــس پرداختنــد. مداخلــة تمریــن بــرای 
گــروه تمرینــات مهارتــی حلقــة بســته شــامل حــرکات ورزشــی 
ــکاران و  ــر اســاس پژوهــش رشــیدپور و هم ــه ب ــود ک ــوگا ب ی
ــوگا  ــمی ی ــی رس ــط مرب ــن و توس ــد تدوی ــولیار و جلیلون رس
اجــرا شــد )۲8-۲7(. تمرینــات یــوگا نیــز طــی 60 دقیقــه اجرا 
شــد و شــامل انجــام حــرکات کششــی همــراه بــا تمرکــز بــر دم 
و بــازدم، تمرینــات آســانا۱4 کــه حــرکات و تمرینــات جســمانی 
ــر می کــرد و حــرکات شاواســانا  ــدن را درگی یوگاســت و کل ب
ــود، اجــرا شــد. برخــی  ــات آرامســازی ب ــه شــامل تمرین ۱5 ک

ــوگا کــه در پژوهــش حاضــر اســتفاده شــد شــامل  حــرکات ی
ــاب، حرکــت قایــق، حرکــت الک پشــت،  ــت کــرم شــب ت حال
حالــت کالغ، حالــت خرگــوش، حالــت شــمع، حرکــت ماهــی، 
ــر  ــه۱6، نیلوف ــت چمباتم ــی، وضعی ــت صندل ــل زدن، وضعی پ
آبــی، قــرار گرفتــن در وضعیــت کــوه، خــم شــدن بــه جلــو بــا 
پــای بــاز و بســته درحالــت ایســتاده، قــرار گرفتــن در وضعیــت 
بچــه، حالــت ریشــی۱7، حالــت مــرد جنگجــو، حرکــت مثلــث، 
کشــش بــه طرفیــن بــه حالــت نشســته و ایســتاده، ســالم بــر 
خورشــید، حالــت عقــاب، وضعیــت گربــه و حالــت اســتراحت 
ــات  ــرور تمرین ــه م ــه ب ــر جلس ــان ه ــه از زم ــود. ۲0 دقیق ب
ــان  ــس از پای ــد )۲8 ،۲۱(. پ ــاص داده ش ــل اختص ــه قب جلس
آخریــن جلســه از کلیــة شــرکت کنندگان پس آزمون هــای 
ــه  ــت تجزی ــج جه ــد و نتای ــه ش ــا گرفت ــتا و پوی ــادل ایس تع
ــادل  ــون تع ــش- آزم ــای پژوه ــد. ابزاره ــت ش ــل ثب و تحلی
لک  لــک: در پژوهــش حاضــر جهــت اندازه گیــری تعــادل 

ــادل  ــون تع ــته از آزم ــاز و بس ــم ب ــت چش ــتا در دو حال ایس
ــون  ــن آزم ــد. ای ــتفاده ش ــتورک۱8( اس ــون اس ــک ) آزم لک  ل
توســط جانســون و نلســون۱9 )۱979( طراحــی شــده اســت. 
ــر  ــر روي کم ــود را ب ــت هاي خ ــت دس ــا می بایس آزمودني ه
ــر  ــر برت ــاي غی ــف پ ــه ک ــي ک ــد در حال ــرار می دان ــود ق خ
ــرار  ــو ق ــمت زان ــر در قس ــاي برت ــي پ ــه داخل ــر ناحی در براب
ــن  ــداري ای ــا نگه ــن ب ــد ممک ــا ح ــا ت ــت. آزمودني ه می گرف
وضعیــت بــر ســینه پــاي برتــر مــي ایســتادند. هــرگاه پاشــنة 
ــت ها از  ــا دس ــرد ی ــس می ک ــن را لم ــف زمی ــر، ک ــاي برت پ
ــر  ــاي برت ــوي پ ــر از زان ــر برت ــاي غی ــف پ ــا ک ــر جــدا و ی کم
ــي  ــان می یافــت )۲9(. هــر آزمودن جــدا می شــد، کوشــش پای
ــام  ــتراحت انج ــه اس ــي ۱5 ثانی ــة زمان ــا فاصل ــش ب ۲ کوش
ــاز  ــوان امتی ــه به عن ــب ثانی ــر حس ــان ب ــن زم ــه بهتری داد ک
ــی و  ــون )۱979( روای ــون و نلس ــد. جانس ــت ش ــي ثب آزمودن
ــزارش  ــب 0/87 و 0/8۳ گ ــه ترتی ــون را ب ــن آزم ــی ای پایای
کردنــد )۲9(. روایــی و پایایــی داخلــی ایــن آزمــون بــه ترتیــب 
0/9۲ و 0/87 گــزارش شــده اســت )۳۱-۳0(. آزمــون تعــادل 
ــون  ــوع اصــالح شــدۀ آزم ــه ن ــادل Y ک ــون تع ســتاره: از آزم
ــا اســتفاده  ــرای ارزیابــي تعــادل پوی تعادلــی ســتاره۲0 اســت ب
شــد. در ایــن آزمــون، ۳ جهــت )قدامــی، خارجــی و خلفــی( 
ــس از دادن  ــد. پ ــم ش ــر رس ــه از یکدیگ ــة ۱۳5 درج ــا زاوی ب
اطالعــات الزم در مــورد شــیوۀ اجــراي آزمــون، هــر آزمودنــي 
ــون را  ــراي آزم ــا روش اج ــرد ت ــن ک ــون را تمری ــار آزم 6 ب
ــتاره، روي  ــز س ــي در مرک ــه آزمودن ــورت ک ــرد. بدین ص فراگی
ــر  ــه آزمونگ ــي ک ــر در جهت ــاي دیگ ــا پ ــا ایســتاده و ب ــک پ ی
ــتباه  ــدون اش ــینه را ب ــتیابي بیش ــرد، کار دس ــاب می ک انتخ
انجــام مــی داد و بــه حالــت اولیــه بــر می گشــت. بــراي از بیــن 
ــا را  ــک از جهت ه ــر ی ــي ه ــر آزمودن ــري، ه ــر یادگی ــردن اث ب
ــن  ــه اســتراحت تمری ــزده ثانی ــا پان ــه ب ــر دفع ــار و ه شــش ب
ــد. بعــد از پنــج دقیقــه اســتراحت، آزمودنــي در جهتــي  کردن
کــه آزمونگــر به صــورت تصادفــي انتخــاب می کــرد، دســتیابي 
را شــروع کــرده و آزمونگــر محــل تمــاس پــاي وي را تــا مرکــز 
ســتاره بــر حســب ســانتیمتر انــدازه گرفــت. آزمــون بــراي هــر 
ــد.  ــت ش ــورد ثب ــن رک ــد و بهتری ــرار ش ــار تک ــي دو ب آزمودن
ــون را 0/8۱ و  ــن آزم ــی ای ــی و پایای ــل۲۱ روای ــل و هرت گریب
ــن  ــی ای ــی داخل ــی و پایای ــد )۳۲(. روای ــزارش کردن 0/96 گ
ــه ترتیــب 0/86 و 0/98 گــزارش شــده اســت )۳۱(.  آزمــون ب
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش در ســطح توصیفــی 
ــت  ــد. جه ــتفاده ش ــی اس ــزی و پراکندگ ــاخص های مرک از ش
بررســی نرمــال بــودن داده ها از آزمــون شــاپیرو- ویلک و جهت 
ــن اســتفاده شــد  ــون لوی ــا از آزم ــی واریانس ه بررســی همگن
و درنهایــت از روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس در نــرم افــزار 
SPSS 23 جهــت آزمــون فرضیه هــای پژوهــش اســتفاده شــد. 
در کلیــة مراحــل ســطح معنــی داری 0/05 در نظــر گرفته شــد.

یافته   ها

14 Asana
15 Shavasana
16 Chmpatmh
17 Ulceration

18 Stork Balance Test
19 Johnson & Nelson
20 Star Excursion Balance test
21 Gribble & Hertel
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دوره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

پیکرســنجی  ویژگی هــای   ۱ شــمارۀ  جــدول 
می دهــد. نشــان  را  شــرکت کننده ها 

ــادل  ــار نمــرات تع جــدول شــمارۀ ۲ میانگیــن و انحــراف معی
ایســتا و پویــای شــرکت کنندگان در دو گــروه را نشــان می دهد.

همان طــور کــه در جــدول شــمارۀ ۲ مالحظــه می شــود، 
نمــرات تعــادل ایســتا و پویــای شــرکت کنندگان در پس آزمــون 
ــور  ــت. به منظ ــته اس ــش داش ــون افزای ــه پیش آزم ــبت ب نس
تعییــن طبیعــی بــودن توزیــع داده هــا از آزمــون شــاپیرو ویلک 
اســتفاده شــد. براســاس ایــن آزمــون، توزیــع داده هــا طبیعــی 
ــور  ــک به منظ ــای پارامتری ــتفاده از آزمون ه ــکان اس ــود و ام ب
آزمــودن فرضیه هــا وجــود داشــت )P>0/05(. همچنیــن 
جهــت بررســی همگنــی واریانس هــا از آزمــون لویــن اســتفاده 
شــد کــه نتایــج در جــدول شــمارۀ ۳ آورده شــده اســت.

طبــق نتایــج جــدول شــمارۀ ۳ و با توجه بــه  مقادیر P محاســبه 
ــرای  ــده )P>0/۳۱8 و F=۱/0۳5 و P>0/440 و F=0/6۱۳ ب ش

 F=0/569 و P>0/457 تعــادل ایســتا بــا چشــم بســته و بــاز و
در تعــادل پویــا( در آزمــون لویــن، همگنــی واریانس هــا 
تاییــد شــد. در ادامــه بــا اســتفاده از آزمــون کوواریانــس 
ــاز و بســته  ــات ب ــه بررســی اثربخشــی تمرین ــره ب ــد متغی چن
ــه شــده  ــودکان ناشــنوا پرداخت ــای ک ــادل ایســتا و پوی ــر تع ب
اســت. جــدول 4 نتایــج آزمــون چنــد متغیــری بــرای بررســی 
ــت. ــده اس ــته آورده ش ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــر مس ــر متغی اث

ــد  ــان می ده ــون نش ــار آزم ــر چه ــدول 4 ه ــج ج ــق نتای طب
ــه  ــت. ب ــوده اس ــر ب ــته موث ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــر مس متغی
ــوگا  ــی ی ــای تمرین ــان داد گروه ه ــج نش ــر نتای ــارت دیگ عب
ــای  ــرات متغیره ــی از نم ــل در یک ــز حداق ــس روی می و تنی
وابســته تعــادل ایســتا و پویــا دارای اختــالف معنــی دار 
ــوگا و  ــات ی ــر تمرین ــی تاثی ــت بررس ــه جه ــتند. در ادام هس
تنیــس روی میــز بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا 
ــون  ــر پیش آزم ــرل اث ــا کنت ــس ب ــل کوواریان ــون تحلی از آزم
اســتفاده شــد کــه نتایــج در جــداول 5 گــزارش شــده اســت.

جدول 1- ویژگی های پیکرسنجی شرکت کنندگان در دو گروه

جدول 2- میانگین نمرات تعادل پویا و ایستای آزمودنی ها در دو گروه

جدول 3- نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس ها

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر تمرین یوگا و تنیس بر تعادل ایستا و پویا

جدول 5- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسة تعادل ایستا و پویا
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ــر  ــذف اث ــس از ح ــدول 5 پ ــس در ج ــل کوواریان ــق تحلی طب
نمــرات  میانگیــن  در  معنــی داری  اختــالف  پیش آزمــون 
پس آزمــون تعــادل ایســتا بــا چشــم بســته )P>0/00۱ و 
 ،)F=۱7۱/4۲0 و P>0/00۱( و تعــادل پویــا ،)F=۱0۲/60۱
ــاز )تنیــس روی میــز( و بســته  در دو گــروه تمرینــی حلقــه ب
)یــوگا( مشــاهده شــد؛ امــا ایــن تفــاوت در پس آزمــون تعــادل 
 .)F=۱/8۲5 و P>0/۱88( ایســتا یــا چشــم بــاز معنــی دار نبــود
ــرات  ــرات نم ــد از تغیی ــا 79 درص ــذور ات ــه مج ــه ب ــا توج ب
تعــادل ایســتا بــا چشــم بســته و 86 درصــد از تغییــرات 
ــت.  ــوده اس ــات ب ــر تمرین ــی از تاثی ــا ناش ــادل پوی ــرات تع نم
بــه عبــارت دیگــر تمرینــات حلقــة کنتــرل بســته در مقایســه 
ــادل  ــای تع ــتری در ارتق ــر بیش ــاز تاثی ــة ب ــات حلق ــا تمرین ب
ــات  ــن تمرین ــت. همچنی ــته اس ــته داش ــم بس ــا چش ــتا ب ایس
ــته  ــة بس ــات حلق ــا تمرین ــه ب ــاز در مقایس ــرل ب ــة کنت حلق
ــودکان ناشــنوا شــده اســت. ــای ک ــادل پوی ــای تع ــث ارتق باع

بحث و نتیجه گیری

اثربخشــی فعالیت هــای  هــدف پژوهــش حاضــر بررســی 
ــتا و  ــادل ایس ــر تع ــته ب ــاز و بس ــی ب ــة کنترل ــی حلق حرکت
پویــای کــودکان ناشــنوا بــود. فــرض پژوهــش ایــن گونــه بــود 
کــه شــرکت در تمرینــات مهــارت حلقــة بســته ماننــد یــوگا و 
ــز کــه از نظــر  ــد تنیــس روی می ــاز مانن ــة ب مهارت هــای حلق
شــرایط کنترلــی متفاوتنــد و بــر ویژگی هــای حســی متفاوتــی 
نیــز تکیــه می کننــد ممکــن اســت اثــرات متفاوتــی بــر تعــادل 
ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا داشــته باشــند. نتایــج نشــان 
ــا چشــم  داد اگــر چــه تفــاوت معنــی داری در تعــادل ایســتا ب
بــاز بیــن گروه هــا مشــاهده نشــد، شــرکت در تمرینــات یــوگا 
ــه  ــود در مقایس ــرل می ش ــته کنت ــة بس ــیلة حلق ــه وس ــه ب ک
بــا شــرکت در تمرینــات تنیــس روی میــز کــه بــا حلقــة بــاز 
ــا  ــتا ب ــادل ایس ــی دار تع ــود معن ــث بهب ــود باع ــرل می ش کنت
ــة  ــی حلق ــت حرکت ــر فعالی ــرف دیگ ــد. از ط چشــم بســته ش
ــادل  ــود تع ــی داری در بهب ــر معن ــز( تاثی ــس روی می ــاز )تنی ب
پویــا در کــودکان ناشــنوا نســبت بــه فعالیــت حرکتــی حلقــة 
بســته یــوگا داشــت. ایــن نتایــج بــا نتایــج پژوهــش خداشــناس 
 )۲0۱8( همــکاران  و  اســکندرنژاد  و   )۲0۱7( همــکاران  و 
ــد یــک  همســو می باشــد. خداشــناس و همــکاران نشــان دادن
ــة  ــات حلق ــامل تمرین ــه ش ــی ک ــب حرکت ــة منتخ دوره برنام
کنترلــی بــاز و بســته بــود تاثیــر معنــی داری بــر بهبــود تعــادل 
ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا داشــت )۱۲(. اســکندرنژاد و 
ــد کــه تمرینــات ادراکــی حرکتــی  همــکاران نیــز نشــان دادن
ــرل  ــاز کنت ــة ب ــتم حلق ــط سیس ــاً توس ــه عمدت ــکتبال ک بس
ــا  ــد ام ــودکان ش ــای ک ــادل پوی ــش تع ــبب افزای ــود س می ش
ــت )۳۳(.  ــان نداش ــتای آن ــادل ایس ــر تع ــی داری ب ــر معن تاثی
ــه نقــش  ــوان ب ــج پژوهــش حاضــر می ت در تبییــن دلیــل نتای
ــرا  ــته در اج ــاز و بس ــة ب ــرل حلق ــی کنت ــیم های عصب مکانس

ــات حســی  ــرد. اطالع ــاره ک ــگ اش ــرل حــرکات هماهن و کنت
ــی  ــتم عصب ــت و سیس ــروری اس ــت ض ــرل حرک ــرای کنت ب
ــه روش هــای  ــه اســتفاده از اطالعــات حســی ب انســان قــادر ب
ــت )۱8 ،۱5(.  ــت اس ــالح حرک ــرل و اص ــرای کنت ــی ب مختلف
ــر روشــی دارد کــه حرکــت  ــادی ب ــر زی ســرعت حرکــت تأثی
ــتم  ــریع، سیس ــی س ــای حرکت ــود. در مهارت ه ــرل می ش کنت
حلقــة بــاز نحــوۀ اجــرای حــرکات را کنتــرل می کنــد. از 
ــک  ــا کم ــرکات ب ــیارانة ح ــالح هوش ــکان اص ــه ام ــا ک آنج
بازخوردهــای حاصــل از حــواس در حیــن اجــرای مهارت هــای 
ســریع بــه علــت محدودیت هــای زمانــی وجــود نــدارد، اعمــال 
ــوان  ــازمان دهی شــده اند و در حافظــه به عن ــل س ســریع از قب
برنامــة حرکتــی۲۲ وجــود دارنــد )۱6(. حــرکات پرتابــی ماننــد 
مهارت هــای تنیــس روی میــز، حــرکات ســریعی هســتند کــه 
در طــول حرکــت اجازۀ اصــالح حرکت وجــود نــدارد و بنابراین 
ــود. از  ــتفاده نمی ش ــورد اس ــا از بازخ ــرای آن ه ــول اج در ط
طــرف دیگــر، حــرکات کنتــرل شــده ماننــد مهارت هــای یــوگا 
نســبتاً آهســته هســتند و تغییــرات در حیــن اجــرای حرکــت 
ــا اســتفاده از بازخوردهــای فراهــم شــده از حــواس ایجــاد  و ب
ــر  ــری۲۳، ه ــال یادگی ــق اصــل مشــابهت در انتق می شــود. طب
چــه میــزان مشــابهت های بیــن دو تکلیــف از جنبه هــای 
مختلــف ماننــد سیســتم کنترلــی و ویژگی هــای حســی 
ــی از آن  ــن یک ــه تمری ــال اینک ــد احتم ــتر باش ــی بیش ادراک
ــر داشــته  ــف دیگ ــر تکلی ــت بیشــتری ب ــر مثب ــا تاثی مهارت ه
باشــد زیادتــر اســت )۱6-۱5(. مکانیســم های عصبــی کنتــرل 
ــی  ــای تعادل ــاوت اســت و مهارت ه ــا متف ــتا و پوی ــادل ایس تع
ــط  ــا توس ــادل پوی ــته و تع ــرل بس ــة کنت ــط حلق ــتا توس ایس
ــا  ــة ب ــن در رابط ــوند. بنابرای ــرا می ش ــاز اج ــرل ب ــة کنت حلق
ــز  ــه تنیــس روی می ــوگا در تعــادل ایســتا نســبت ب ــری ی برت
ــن  ــامل تمری ــتر ش ــوگا بیش ــات ی ــه تمرین ــت ک ــوان گف می ت
ــه  صــورت  ــت ایســتا اســت و ب ــی در وضعی مهارت هــای تعادل
کنتــرل بازخــوردی و در سیســتم حلقــة کنتــرل بســته اجــرا 
ــادل  ــود تع ــر را در بهب ــترین تاثی ــن بیش ــوند و بنابرای می ش
ایســتا دارد زیــرا تعــادل ایســتا نیــز بــا بازخــورد حســی و بــر 
ــوی  ــود )۲۲ ،۱8(. از س ــرل می ش ــته کنت ــة بس ــاس حلق اس
دیگــر در رابطــة بــا برتــری تمریــن تنیــس روی میــز نســبت 
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان بی ــا می ت ــادل پوی ــای تع ــوگا در ارتق ــه ی ب
ــر  ــزی ب ــی مرک ــتگاه عصب ــط دس ــا توس ــادل پوی ــظ تع حف
ــه  ــاز ب ــرد و نی ــورت می گی ــاز ص ــة ب ــتم حلق ــاس سیس اس
ــس  ــرای تنی ــخوراند دارد )۱7(. اج ــرل پیش ــتفاده از کنت اس
روی میــز نیــز عمدتــاً نیازمنــد حفــظ وضعیــت بــدن در حالــت 
ــی۲4  ــب روان بینای ــت تعقی ــتفاده از قابلی ــا اس ــا اســت و ب پوی
ــط  ــه۲5 و توس ــرل پیش بینان ــم های کنت ــتفاده از مکانیس و اس
ــر  ــتری ب ــر بیش ــن تاثی ــود و بنابرای ــرا می ش ــاز اج ــة ب حلق
ارتقــای تعــادل پویــا نســبت بــه تمرینــات یــوگا داشــت )۲5(. 
ــی  ــز مراکــز عصب ــات تنیــس روی می ــن انجــام تمرین همچنی

22 Motor Program
23 Transfer of Learning

24 Visual Smooth Pursuit
25 Predictive Control Mechanism
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ــد  ــک می کن ــه را تحری ــد مخچ ــا مانن ــادل پوی ــر در تع درگی
 .)۳4-۳5( دارد  پویــا  برتعــادل  زیــادی  تاثیــر  بنابرایــن  و 
ــا در  ــی پوی ــای تعادل ــی و فعالیت ه ــزان جابه جای ــالوه می به ع
ــرکت  ــن ش ــت. بنابرای ــتر از یوگاس ــیار بیش ــس بس ورزش تنی
ــر سیســتم  ــا اعمــال فشــار ب در تمرینــات تنیــس روی میــز ب
ــش  ــتری در افزای ــر بیش ــدن تاثی ــا در ب ــادل پوی ــرل تع کنت
ــد  ــش چان ــج پژوه ــا نتای ــج ب ــن نتای ــت. ای ــا داش ــادل پوی تع
ــالف  ــر خ ــه ب ــد ک ــان دادن ــه نش ــود ک ــو ب ــکاران همس و هم
تمرینــات کششــی، تمرینــات حرکتــی پویــای راه رفتــن 
ــه  ــری ک ــاوت دیگ ــا شــد )۳6(. تف ــادل پوی ــای تع ــث ارتق باع
در تمرینــات یــوگا و تنیــس روی میــز وجــود دارد بــه اهمیــت 
نــوع گیرنده هــای مربــوط بــه تعــادل در اجــرای ایــن تکالیــف 
ــس  ــای تنی ــرای مهارت ه ــادل و اج ــظ تع ــت. حف ــوط اس مرب
ــت در  ــداری اس ــات دی ــه اطالع ــته ب ــتر وابس ــز بیش روی می
حالــی کــه در تمرینــات یــوگا غلبــه بــا اطالعــات گیرنده هــای 
ــج  ــت )۳4 ،۱9 ،۱5(. نتای ــری اس ــس پیک ــی و ح ــس عمق ح
پژوهــش حاضــر نیــز تفــاوت اهمیــت نــوع گیرنده هــا در 
ــادل  ــون تع ــا را نشــان داد. در آزم ــادل ایســتا و پوی ــظ تع حف
ایســتا بــا چشــم بــاز تفاوتــی بیــن دو گــروه تمرینــات یــوگا و 
ــی و  ــتفاده از بینای ــرا اس ــز مشــاهده نشــد زی ــس روی می تنی
حــس عمقــی می توانســت بــه حفــظ تعــادل در آزمــون تعــادل 
ایســتا بــا چشــم بــاز کمــک نمایــد امــا در آزمــون تعادل ایســتا 
ــه از  ــد ک ــر بودن ــرکت کنندگانی موفق ت ــته ش ــم بس ــا چش ب
ــد و از آنجــا  ــر اســتفاده می کردن ــی بهت ــات حــس عمق اطالع
ــری  ــکای کمت ــوگا ات ــات ی ــروه تمرین ــه شــرکت کنندگان گ ک
بــه حــس بینایــی داشــتند، تمرینــات یــوگا اثــر بیشــتری بــر 
ــن نتیجــه  ــا چشــم بســته داشــت. ای ــادل ایســتا ب ــود تع بهب
ــکاران  ــادل ورزش ــه مقایســة تع ــه ب ــی ک ــای قبل در پژوهش ه
ــف  ــه مکانیســم های مختل ــه وابســته ب ــف ک ــته های مختل رش
جهــت اجــرای مهــارت هســتند تاییــد شــده اســت )۱9-۲0(. 
ــرای مثــال والرمــی و نویــر۲6 تعــادل ورزشــکاران رشــته های  ب
مختلــف )فوتبــال، هندبــال و ژیمناســتیک( را در شــرایط 
ــون  ــه شــامل آزم ــد ک ــی کردن ــادل ارزیاب ــون تع ــف آزم مختل
ــا روی  ــک پ ــا ی ــادل ب ــا و حفــظ تع ــا، دو پ ــک پ ــا ی ــادل ب تع
ســطوح نــرم بــود. نتایــج نشــان داد کــه در آزمون هــای انجــام 
ــته های  ــکاران رش ــن ورزش ــی بی ــاز، تفاوت ــم ب ــا چش ــده ب ش
مختلــف وجــود نداشــت امــا ژیمناســت ها در آزمون هــای 
تعادلــی بــا چشــم بســته از ســایر گروه هــا بهتــر بودنــد )۳7(. 
ــر برنامــة تمرینــات  همچنیــن رومــرو فرانکــو۲7 و همــکاران اث

ــکاران دوی  ــل در ورزش ــز ثق ــرل مرک ــر کنت ــی ب ــس عمق ح
ــه پیشــرفت در  ــد ک ــان کردن ــد و بی ســرعت را بررســی کردن
ــاز  ــا چشــمان ب ــن ب ــد کــه تمری ــاق می افت ــی اتف ــادل زمان تع
ــد  ــان می ده ــز نش ــا نی ــی پژوهش ه ــود )۳8(. برخ ــام ش انج
کــه ورزش هایــی ماننــد جــودو، یــوگا و ســه گانه۲8، وابســتگی 
ــراد  ــي اف ــد )40 ،۳9 ،۲0(. توانای ــی دارن ــه بینای ــری ب کمت
ــة  ــز کلی ــام موفقیت آمی ــراي انج ــاً ب ــادل تقریب ــظ تع در حف
حــرکات روزمــره امــري ضــروري اســت. انجــام تمرینــات یــوگا 
بــا بــه چالــش کشــیدن دســتگاه هاي درگیــر در حفــظ تعــادل 
ــادل و  ــر در تع ــر روي حس هــاي درگی ــار ب ــه ب و اعمــال اضاف
ــا تقویــت حس هــای عمقــي و وســتیبوالر در بهبــود تعــادل  ب
ــن  ــود )۱۳-۱۲(. همچنی ــر ب ــنوا مؤث ــودکان ناش ــتای ک ایس
از مکانیســم هاي مؤثــر در حفــظ  آنجایــي کــه یکــي  از 
ــي در عضــالت  ــدرت کاف ــری و ق ــش انعطاف پذی ــادل، افزای تع
ــاي  ــارکت در برنامه ه ــت، مش ــه اس ــي و تن ــاي تحتان اندام ه
ورزشــي یــوگا و تنیــس روی میــز توانســت بــا افزایــش 
ــج  ــد )۱۳(. نتای ــک کن ــادل کم ــود تع ــا در بهب ــن فاکتوره ای
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه شــرکت در تمرینــات ورزشــی 
حلقــة بــاز و بســته اثــرات متفاوتــی بــر بهبــود تعــادل ایســتا 
ــش  ــای پژوه ــنوا دارد. از محدودیت ه ــودکان ناش ــای ک و پوی
حاضــر می تــوان بــه عــدم امــکان اســتفاده از هــر دو جنســیت 
ــر  ــده از ه ــات آین ــود در تحقیق ــنهاد می ش ــرد. پیش ــاره ک اش
ــواع دیگــر ورزش هــای  دو جنســیت اســتفاده شــود و تاثیــر ان
حلقــة بــاز و بســته بــر تعــادل ایســتا و پویــای کــودکان ناشــنوا 
بررســی گــردد. بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش توصیــه می شــود 
جهــت ارتقــای تعــادل ایســتا در کــودکان ناشــنوا از تمرینــات 
حرکتــی حلقــة بســته ماننــد یــوگا اســتفاده گــردد. همچنیــن 
تمرینــات حرکتــی حلقــة بــاز ماننــد تنیــس روی میــز 
ــا وارد  ــادل پوی ــرل تع ــتم کنت ــر سیس ــتری ب ــار بیش ــه فش ک
ــن  ــد و بنابرای ــا دارن ــادل پوی ــر تع ــری ب ــر مفیدت ــد، اث می کنن
ــت  ــری جه ــد روش موث ــا می توان ــن فعالیت ه ــرکت در ای ش
ــد. ــنوا باش ــودکان ناش ــای ک ــادل پوی ــش تع ــه افزای ــک ب کم
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26 Vuillerme & Nougier
27 Romero-Franco
28 Triathlon

منابع
3. Sahebozamani M, Salari A, Daneshjoo A, Karimi Afshar 
F. Assessment of Balance Recovery Strategies During 
Manipulation of Somatosensory, Vision, and Vestibular 
Systems in Deaf Persons. USWR. 2019; 9(2): 107-16.

4. Arehart KH, Souza P, Baca R, Kates JM. Working 
memory, age and hearing loss: Susceptibility to hearing 
aid distortion. Ear and hearing. 2013; 34(3): 251-60.

1. Veiskarami P, Roozbahani M. Motor development in 
deaf children based on Gallahue’s model: a review study. 
Auditory and Vestibular Research. 2020; 29(1): 10-25.

2. Kronenberger WG, Colson BG, Henning SC, Pisoni 
DB. Executive functioning and speech-language skills 
following long-term use of cochlear implants. Journal 
of deaf studies and deaf education. 2014; 19(4): 456-70.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

10
.1

.7
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.1.75
https://shefayekhatam.ir/article-1-2210-fa.html


8۳8۳

دوره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

8۳8۳

د وره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

18. Williams T. Perceptual-motor contributions 
to static and dynamic balance control in children. 
Pediatric Physical Therapy. 2003; 15(2): 135-7.

19. Perrin P, Deviterne D, Hugel F, Perrot C. Judo, better 
than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved 
in balance control. Gait & posture. 2002; 15(2): 187-94.

20. Bednarczuk G, Molik B, Morgulec-Adamowicz 
N, Kosmol A, Wiszomirska I, Rutkowska I, et al. 
Static balance of visually impaired paralympic 
goalball players. International Journal of Sports 
Science & Coaching. 2017; 12(5): 611-7.

21. Jarraya S, Wagner M, Jarraya M, Engel FA. 12 
weeks of Kindergarten-based yoga practice increases 
visual attention, visual-motor precision and decreases 
behavior of inattention and hyperactivity in 5- year- old 
children. Frontiers in psychology. 2019; 10: 769-74.

22. Jeter PE, Nkodo AF, Moonaz SH, Dagnelie 
G. A systematic review of yoga for balance in a 
healthy population. The journal of alternative and 
Complementary Medicine. 2014; 20(4): 221-32.

23. Schmid AA, Van Puymbroeck M, Koceja DM. Effect 
of a 12-week yoga intervention on fear of falling and 
balance in older adults: a pilot study. Archives of physical 
medicine and rehabilitation. 2010; 91(4): 576-83.

24. Basiri F, Farsi A, Abdoli B, Kavyani M. The effect of 
visual and tennis training on perceptual-motor skill and 
learning of forehand drive in table tennis players. Journal 
of Modern Rehabilitation. 2020 May 28; 14(1): 21-32.

25. Pan CY, Tsai CL, Chu CH, Sung MC, 
Huang CY, Ma WY. Effects of physical exercise 
intervention on motor skills and executive functions 
in children with ADHD: A pilot study. Journal 
of attention disorders. 2019; 23(4): 384-97.

26. Tsai CL. The effectiveness of exercise 
intervention on inhibitory control in children with 
developmental coordination disorder: Using a 
visuospatial attention paradigm as a model. Research 
in developmental disabilities. 2009; 30(6): 1268-80.

27. Rasoolyar Z, Jalilvand M. Effectiveness of Yoga 
Exercises on Static and Dynamic Balance in Children with 
Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. The Scientific 
Journal of Rehabilitation Medicine. 2020; 9(4): 278-88.

28. Rashidipoor S, Rahavi ER, Namazizadeh M. The 
Effects of Yoga and Neurofeedback on Reduction 
Disorder Attention and Focus 5-10 Old Children. 
Sport Psycology Studies 2017; 6(20): 37-48.

29. Johnson BL, Nelson JK. Practical measurements 

5. Norasteh AA, Zarei H. Studying Balance 
in Deaf People: A Systematic Review Study. 
Archives of Rehabilitation. 2019; 20(1): 2-15.

6. Shum SBM, Pang MYC. Children with attention deficit 
hyperactivity disorder have impaired balance function: 
involvement of somatosensory, visual, and vestibular 
systems. The Journal of pediatrics. 2009; 155(2): 245-9.

7. Zang Y, Gu B, Qian Q, Wang Y. Objective 
measurement of the balance dysfunction 
in attention deficit hyperactivity disorder 
children. Chin J Clin Rehabil. 2002; 6: 1372-4.

8. Melo RdS, Lemos A, Macky CFdST, Raposo MCF, 
Ferraz KM. Postural control assessment in students with 
normal hearing and sensorineural hearing loss. Brazilian 
Journal of otorhinolaryngology. 2015; 81(4): 431-8.

9. Jafari Z, Malayeri S, Rezazadeh N, 
HajiHeydari F. Static and dynamic balance in 
congenital severe to profound hearing-impaired 
children. Audiology. 2011; 20(2): 102-12.

10. Effgen SK. Effect of an exercise program 
on the static balance of deaf children. 
Physical therapy. 1981; 61(6): 873-7.

11. Lewis S, Higham L, Cherry DB. Development of 
an exercise program to improve the static and dynamic 
balance of profoundly hearing-impaired children. 
American annals of the deaf. 1985; 130(4): 278-84.

12. Khodashenas E, Moradi H, Asadi Ghaleni M, 
Heydari E, Shams A, Enayati A, et al. The effect of 
selective training program on the static and dynamic 
balance of Deaf Children. medical journal of mashhad 
university of medical sciences. 2017; 60(1): 383-91.

13. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. 
Comparison of static and dynamic balance in female 
collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. 
Journal of athletic training. 2007; 42(1): 42-6.

14. Kartal A. Comparison of static balance in different 
athletes. The Anthropologist. 2014; 18(3): 811-5.

15. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, 
Zelaznik HN. Motor control and learning: A 
behavioral emphasis: Human kinetics. 2018; 225-58.

16. Utley A. Motor control, learning and 
development: Instant notes: Routledge. 2018;127-46.

17. Hatzitaki V, Zlsi V, Kollias I, Kioumourtzoglou 
E. Perceptual-motor contributions to static and 
dynamic balance control in children. Journal 
of motor behavior. 2002; 34(2): 161-70.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

10
.1

.7
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             9 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.1.75
https://shefayekhatam.ir/article-1-2210-fa.html


8484

دوره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

35. Molik B, Krzak J. Goalball. Team sports games for 
persons with locomotor disability, the intellectually 
disabled, the blind, and the visually impaired. 2009: 55-86.

36. Chand D, Nuhmani S, John S. Comparison of the 
effects of retro walking and stretching on balance and 
flexibility. Sports Medicine Journal. 2013; 9(4): 2251-57.

37. Vuillerme N, Nougier V. Attentional demand for 
regulating postural sway: the effect of expertise in 
gymnastics. Brain Research Bulletin. 2004; 63(2): 161-5.

38. Romero-Franco N, Martínez-López E, Lomas-
Vega R, Hita-Contreras F, Martínez-Amat A. Effects 
of proprioceptive training program on core stability and 
center of gravity control in sprinters. The Journal of 
Strength & Conditioning Research. 2012; 26(8): 2071-7.

39. Williams AM, Weigelt C, Harris M, Scott MA. 
Age-related differences in vision and proprioception 
in a lower limb interceptive task: The effects 
of skill level and practice. Research Quarterly 
for Exercise and Sport. 2002;1;73(4): 386-95.

40. Nagy E, Toth K, Janositz G, Kovacs G, Feher-
Kiss A, Angyan L, et al. Postural control in athletes 
participating in an ironman triathlon. European 
journal of applied physiology. 2004; 92(4): 407-13.

for evaluation in physical education. 4th Edit 
ed. Minneapolis: Burgess: ERIC. 1979; 164-78.

30. Babadi A, Nazemzadegan G, Hadianfard H. The 
Effect of Ball Exercises on Static and Dynamic Balance in 
Children with Autism Spectrum Disorders. The Scientific 
Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 118-24.

31. Bakhshipour E, Rahnama N, Sourtiji H, Eskandari Z, 
Izadi Najafabadi S. Comparing the effects of an aerobic 
exercise program and group-based play therapy on the 
balance of children with Attention Deficit Hyperactive 
Disorder. J Res Rehabil Sci 2013; 9(2): 161-70.

32. Gribble PA, Hertel J. Considerations for 
normalizing measures of the Star Excursion 
Balance Test. Measurement in physical education 
and exercise science. 2003; 7(2): 89-100.

33. Eskandarnejad M, Jahedi Khajeh M, Rezaee F. 
Impact of Perceptual-Motor Training Basketball on 
Balance Function of Children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder %J The Scientific Journal 
of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 135-43.

34. Bednarczuk G, Wiszomirska I, Marszałek J, 
Rutkowska I, Skowroński W. Static balance of visually 
impaired athletes in open and closed skill sports. Polish 
Journal of Sport and Tourism. 2017; 24(1): 10-14.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

10
.1

.7
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.1.75
https://shefayekhatam.ir/article-1-2210-fa.html
http://www.tcpdf.org

