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 تأثیر یک دوره تمرین بر روي تردمیل بر تعادل ایستا و پویاي دانش آموزان معلول شنوایی

  4، معصومه شاکی3، محمود شیخ2عظیمه نجفی فرد ، 1هادي مهر علی تبار

 شگاه تهران دان دانشجویی کارشناسی ارشد رشد حرکتی  -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران  -2

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران  -3

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران - 4

  
  چکیده

بود. پسر یی نواشدانش آموزان معلول ایستا و پویاي بر تعادل بر روي تردمیل   یک دوره تمرینهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

نترل و ر دو گروه کانجام شده یک مطالعه نیمه تجربی با اندازه گیري هاي پیش آزمون و پس آزمون د1393تحقیق حاضر که در سال 

نفر بود،  36آنها  آزمایش است. جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ دانش آموزان پسر ناشنواي مقطع دبیرستان شهر بابل که تعداد

نترل و تجربی قرار کنفري  12نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و در دو گروه  24که از بین آنها تعداد  تشکیل می دادند

و رفتن  ون برخاستناز آزم ، و براي ارزیابی تعادل پویاآزمون ایستادن لک لکگرفتند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا آزمودنی ها از 

 رفته شد.ربی در نظر گرکت در برنامه تمرینی بر روي تردمیل به عنوان پروتکل تمرینی گروه تجدقیقه اي ش 45هفته  8 استفاده شد.

 اي تجزیه ومد. برآدر این مدت گروه کنترل به فعالیت هاي روزانه خود مشغول بودند. همچنین در پایان دوره پس آزمون به عمل 

ستفاده شد. نتایج ) ا16(نسخه SPSSاستنباطی در محیط نرم افزار  تحلیل داده هاي جمع آوري شده از آزمون هاي آماري توصیفی و

س نتایج رد. بر اساجود دانشان داد که بین تعادل ایستا و پویاي گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از دوره تمرین، تفاوت معنی داري و

ا در ویا و ایستعادل پتان شیوه اي براي بهبود این تحقیق استفاده از روش تمرینی دویدن آهسته بر روي تردمیل را می توان به عنو

  دانش آموزان معلول شنوایی توصیه نمود.

  ، دانش آموزانپویا، معلول شنواییو  تعادل ایستا :  واژھای کلیدی

  

 مقدمھ
یک  1رد. تعادلانسان براي انجام فعالیت هاي روزانه مانند ایستادن، راه رفتن، و غیره به تعادل که یک توانایی جسمی است نیاز دا

). در ارزیابی هاي کنترل پاسچر، 25بدن را در پیشگیري از سقوط توصیف می کند( 2مهارت حرکتی پیچیده است که پویایی پاسچر

توسط بدن ، تعیین می شود چرا که مکان وارد شدن نیروي عکس العمل زمین در پاسخ به عمل انجام شده 3غالباً انحرافات مرکز فشار

). همچنین تعادل یکی از اجزاي جدا ناپذیر همۀ فعالیت هاي روزانه و بخش کلیدي براي 11ن را نشان می دهند(براي حفظ تواز

) بیان کردند تعادل مهم ترین بخش توانایی ورزشکار است و تقریباً در هر 2000(4). گمبتا و گري26عملکردهاي ورزشکاران می باشد(

به وضعیت عمل و عکس العمل بین دو یا چند بخش بدن گفته می شود و معموال به دو ). تعادل 15شکلی از فعالیت درگیر می شود(

شکل تعادل ایستا و پویا ارزیابی می شود. تعادل ایستا که براي ایستادن در وضعیت طبیعی الزم است، به توانایی حفظ بدن در وضعیت 

  ).17یا در حال حرکت گفته می شود( هاي ثابت و تعادل پویا به توانایی حفظ بدن در وضعیت هاي غیر ثابت

مرتبط بوده و وقتی از دست می رود که مرکز ثقل به  6در سطح اتکا 5تحقیقات نشان می دهد که تعادل با وضعیت مطلوب مرکز ثقل

فظ ، سه نظام حسی و حرکتی و بیومکانیک براي ح7). براساس نظریۀ نظام هاي عمومی7خارج از مرزهاي پایداري جا به جا گردد(

ثبات بدنی و تعادل فعالیت می کنند. از بین آن ها به دستگاه وستیبوالر و حس بینایی و احساس حسی پیکري، در حفظ تعادل و 

). فقدان اطالعات حاصل از هریک از این سه سیستم حسی ممکن است در وضعیت ایستاده، روي 17ثبات، بیشتر توجه می شود(

                                                      
1.Balance 
2.Posture 
3.Center of Pressure 
4.Gary & Gambetta 
5 .Center of Mass 
6.Base of Support 
7.General system theory 
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). کودکانی که از بدو تولد یا اوایل کودکی ناشنوا هستند، درجاتی از اختالالت تعادل را دارند. 24(نوسان بی اختیار قامت تأثیر بگذارد

این اختالالت تعادل ممکن است یادگیري سایر مهارت هاي حرکتی و هچنین تکامل بینایی و ادراکی و حرکتی و یکپارچگی حسی آن 

  ).13ها را تحت تأثیر قرار دهد(

از کم  ن نقص ناشیده تریی غالبًا تنها از جنبه ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. اگر چه مشکل ارتباطی، عممشکالت معلولین شنوای

گی به یکپارچ ا آسیبشنوایی است، احتمال دارد مشکالت جسمی دیگري نیز با کم شنوایی همراه باشد. در این رابطه، نقص تعادلی ب

ه شامل بخش ).  نظام هاي حسی ک23لباٌ در معلولین شنوایی مشاهده می شود(حسی و رشد حرکتی، یکی از نقایصی است که غا

د. فا می کنپیکري می باشد نفش مهمی را در حفظ ثبات بدنی و تعادل ای –وستیوالر گوش داخلی، حس بینایی و احساس حسی 

ه واسطۀ ، بلکه ممکن است بعصبی می شود –دهلیزي نه تنها موجب کم شنوایی حسی  –آسیب به بخش هایی از عصب حلزونی 

اد ناشنوا با مشکل درصد افر 40آسیب به شاخۀ وستیبوالر این عصب، با مشکالتی نیز همراه باشد و این دلیلی است که چرا حدود 

  ).22تعادل روبه رو  هستند(

نیز با اختالالت همچنین رشد تأخیري یا غیر طبیعی پاسچرال مشکل حسی حرکتی رایجی در کودکان ناشنوا است که اغلب  

وستیبوالر همراه است. به دلیل ارتباط نزدیک دستگاه حلزونی و وستیبوالر، آسیب به هر کدام از این دو دستگاه یا هر دو ممکن است 

) نشان دادند که ناشنوایان 2005). جعفري و همکاران(16به اختالل وستیبوالر و نقص عملکرد تعادلی در کودکان ناشنوا منجر شود(

). در 17، 9عملکرد ضعیف تري نسبت به همتایان عادي خود داشتند( 1اوزرتسکی - زیر مجموعۀ آزمون کارایی حرکتی بورینینکس در 

ساله بررسی شد. در مطالعۀ بین  10و  9و  8)، با استفاده از مقیاس اوزرتسکی، تعادل استاتیک و داینامیک پسران 1967مطالعۀ بوید(

بیعی، از جنبۀ تعادل استاتیک، در هر سه گروه سنی مدنظر و از جنبۀ تعادل داینامیک، در دو گروه سنی کودکان کم شنوا و کودکان ط

ساله  8). در مطالعۀ دیگري که با استفاده از همین مقیاس روي کودکان کم شنواي 8ساله تفاوت معناداري مشاهده شد( 10و  9

ن طبیعی، هم در تعادل استاتیک و هم در تعادل داینامیک گزارش صورت گرفت، عملکرد ضعیف تر این کودکان نسبت به کودکا

)، به بررسی 1389). در مورد تأثیر برنامۀ تمرینی بر تعادل معلولین شنوایی گزارش هاي متفاوتی وجو دارد.حصاري و همکارن(18شد(

و آنها در این مطالعه براي ارزیابی تعادل  اثر یک دوره برنامۀ تمرینی ثبات مرکزي بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی پرداختند،

) استفاده کردند. نتایج مطالعۀ این STTT) و براي تعادل پویا از آزمون تعادلی ستاره اي(BESSایستا از آزمون خطاهاي تعادل(

). 14ت(هفته تمرین در گروه تجربی وجود داش 8پژوهش نشان داد که افزایش معناداري در تعادل ایستا و پویا به دنبال 

) به بررسی اثر یک دوره برنامۀ تمرینی روزانه با تأکید بر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستاي کودکان ناشنوا پرداختند. در 1981(2افگن

سال شرکت کردند و تعادل به وسیله صفحۀ نیرو ارزیابی شد. او دریافت که بین گروه  7 – 12کودك با دامنۀ سنی  49این مطالعه 

ترل در میزان نوسانات مرکز ثقل تفاوت معنی داري وجود ندارد ولی در مدت زمان ایستادن روي یک پا بین دو گروه تجربی و کن

  ). 13تفاوت معنی داري وجود دارد(

نکار اغیر قابل  بحث و اهمیت پاسچر و تعادل در استقالل فعالیت هایی مثل نشستن، ایستادن و راه رفتن از دیدگاه دانشمندان مورد

ده ه طور گستراست. ب همچنین توانایی افراد در حفظ تعادل تقریباً براي انجام موفقیت آمیز کلیه حرکات امري ضروري. و باشد می

اهمیت تعادل در و موارد باال  با توجه به).2(ت هاي روزانه بچه ها اهمیت داردپذیرفته شده است که تعادل ایستا و پویا براي انجام فعالی

ی ین مقوله بیز از انبسیاري را به پژوهش در این زمینه سوق داده است. تا آنجا که گروه ناتوانان جسمی و ذهنی زندگی، محققان 

ک ولی هیچ ی اده استو همچنین شواهد بسیاري اثرات مطلوب فعالیت هاي منظم ورزشی را بر افراد مختلف نشان دنصیب نمانده اند. 

ضر، ف پژوهش حااین هدبر روي تردمیل بر روي افراد معلول شنوایی نپرداخته است. بنابر از این مطالعات به بررسی تأثیر تمرینات

  بررسی تأثیر یک دوره تمرین بر  روي تردمیل بر تعادل ایستا و پویاي دانش آموزان معلول شنوایی بود.

  مواد و روش ها

ون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه آماري این پس آزم –روش پزوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و از طرح آزمایشی پیش آزمون 

نفر بود، تشکیل می دادند. نمونه گیري این  36شهرستان بابل که تعداد آنها دبیرستانپژوهش را کلیۀ دانش آموزان پسر ناشنواي مقطع 

                                                      
1.Bruininks – Oseretsky Test of Proficiency 
2.Effgen 
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با  این تحقیق انتخاب شدند.)، براي انجام 16نفر با میانگین سنی (  24پژوهش به صورت هدفمند و در دسترس بود که از بین آنها 

ماه گذشته  6دسترسی به پروندة پزشکی کلیه دانش آموزان ناشنوا، آن تعداد دانش آموزانی که سابقه آسیب در اندام تحتانی در طول 

ق تا و درجۀ ناشنوایی آنها عمی 1عصبی -و یا دچار مشکالت عصبی بودند از تحقیق حذف شدند. کم شنوایی آزمودنی ها از نوع حسی 

دسی بل) بود. اطالعات مورد نیاز اعم از عمومی و تخصصی از والدین دانش آموزان و مدیر مدرسه از  75شدید( درجۀ شنوایی بیشتر از 

طریق مطالعه پرونده دانش آموزان، جمع آوري شد. والدین فرم رضایت نامه را مبنی بر حضور منظم در این تمرینات را پر کردند. قبل 

ودن تست و تمرین بر روي آزمودنی ها، ابتدا پژوهش حاضر به صورت اجراي طرح آزمایشی انجام گرفت تا با مشکالت و از پیاده نم

مسائلی که طی تمرین امکان مواجه با آن است پیشگیري شود. آزمودنی ها از نظر سن و فعالیت بدنی  در یک سطح قرار داشتند و به 

ل و تجربی تقسیم شدند. یک روز قبل از شروع تمرینات، تعادل ایستا و تعادل پویاي آزمودنی نفري) کنتر 12طور تصادفی به دو گروه(

  ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

ده ه شرکت کننبود ک براي اندازه گیري تعادل ایستا از آزمون ایستادن لک لک(آزمون استورك) استفاده شد. روش اجرا به این شکل

 اسپس همراه ب ی دهد.االي تاج خاصره)، و کف پاي غیر برتر را به پهلوي زانوي پاي دیگر قرار مدست هاي خود را به کمر گرفته(ب

ینه پا سستادن روي حظه ایحفظ تعادل، تمامی وزن بدن خود را روي سینه پاي برتر نگه می دارد. امتیاز فرد بر حسب زمان(ثانیه) از ل

یی این آزمون را به ) روایی و پایا1391ا ثبت شد. محمدي، بهپور و قائینی(تا هنگام به هم خوردن تعادل و جدا شدن پا و دست ه

  ).6گزارش کرد( 79/0و  78/0ترتیب 

استفاده شد. براي اجراي این آزمون یک عدد صندلی دسته  TUG(2جهت ارزیابی تعادل پویا از آزمون مدت زمان برخواستن و رفتن(

ز است. مسیر سه متري از پایه هاي صندلی شروع می شود. آزمودنی در حالی که کفش دار، کرونومتر و یک مسافت سه متري مورد نیا

ها و لباس همیشگی به تن دارد روي صندلی می نشیند و به پشتی صندلی تکیه می دهد. شرکت کننده بر می خیزد و مسافت سه 

ی گردد روي صندلی می نشیند. مدت زمان اجراي کار متري عالمتگذاري شده را می پیماید. بعد از رسیدن به انتها دور می زند و بر م

و  79/0) طی تحقیق خود روایی و پایایی این آزمون را به ترتیب 1391). مرادي(21بر حسب ثانیه به عنوان امتیاز فرد ثبت شد(

عمل را تمرین کردند.  ). براي آشنایی با تست ها، آزمودنی ها قبل از ثبت تست ها، هر کدام سه بار این30درصد گزارش کرد( 5/81

  سپس هر آزمودنی سه بار تست را اجرا کرد و میانگین این سه تست بعنوان رکورد او ثبت گردید.

پس از کسب اطمینان از توانایی افراد در اجراي پروتکل تمرینی و انجام پیش آزمون هاي مربوطه، برنامه تمرینی به مدت  شیوه اجرا:

برنامه دقیقه زیر نظر محقق و یک کمک یار اجرا گردید. در طی دو جلسه اول، انجام  45دت هفته و هر هفته سه جلسه به م 8

به تک تک افراد آموزش داده و با آن ها اجرا گردید. ورزش ها شامل ده دقیقه نرمش حرکات گرم کننده که شامل  تمرینی

ی نمونه هاي گروه تجربی با نحوه کار به وسیله پس از آشنای. راه رفتن، نشستن و برخاستن، حرکات منظم دست و گردن می شد

دقیقه مربوط به  10دقیقه بود، که  40تردمیل، از روز بعد جلسات تمرینی آغاز گردید. مدت زمان تمرین براي هر نفر حدود 

از دقیقه سرد کردن را در بر می گرفت. هریک  10دقیقه دویدن بر روي تردمیل و  15دقیقه راه رفتن و  5گرم کردن، 

، تست نهایی گرفته شد.(تمامی موارد فوق با مشاوره کارشناسان 24جلسه به تمرین پرداختند و در پایان جلسۀ  24آزمودنی ها 

الزم به ذکر است و مربیان تربیت بدنی انجام شده است). در این مدت گروه کنترل هیچگونه فعالیت منظم ورزشی انجام ندادند.

یشنهادات و توصیه هاي کتاب راهنماي آموزش آمادگی جسمانی براکپورت(ویژه معلولین) که در تمام دوره تمرینی از پ

  ).21استفاده شد(

 ودارد) براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده از روش هاي آماري توصیفی(میانگین و انحراف استان روش آماري:

  د.استفاده ش 16نسخه  spssدر محیط نرم افزاراستنباطی(آزمون تی مستقل براي مقایسه پیش آزمون و پس آزمون) 

  نتایج و یافته هاي تحقیق

                                                      
1.Sensory – Neural Hearing loss 
2.Timed to Get Up and Go test.  
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بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف استاندارد ویژگی هاي جمعیت شناختی آزمودنی ها شامل قد، وزن و سن در دو گروه 

یانگین و انحراف استاندارد ویژگی هاي ذکر شده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است م .)1آزمایش و کنترل به شرح زیر است(جدول 

  دو گروه آزمایش و کنترل به هم نزدیک می باشند.

  

  

  میانگین و انحراف استاندارد ویژگی هاي جمعیت شناختی آزمودنی ها: 2جدول

  آماره  

  گروه

  میانگین

  سن(سال)

  انحراف

  استاندارد(سال)

  میانگین قد

  (سانتیمتر)

  انحراف

  ر)استاندارد(سانتیمت

  میانگین وزن

  (کیلوگرم)

انحراف 

  استاندارد

(کیلو 

  گرم)

  775/9  13/54  431/4  73/163  000/1  00/16  آزمایش

  495/11  00/51  032/5  27/158  125/1  87/15  کنترل

  
مایش برابر آن است که میانگین و انحراف استاندارد زمان تعادل ایستا قبل از پروتکل تمرنی درگروه آز نتایج حاصل از مطالعه بیانگر

ثانیه می باشد، که آزمون تی اختالف معنی داري را بین تعادل ایستایی پیش  67/13±96/2و بعد از تمرین برابر با50/9±78/1با

) در حالی که بین زمان تعادل ایستا در گروه کنترل در دو مرحله پیش = 002/0Pآزمون و پس آزمون در گروه آزمایش نشان داد(

  ).P<05/0ختالف معنی داري دیده نشد(آزمون و پس آزمون ا

و بعد از تمرین برابر 58/10±37/1همچنین میانگین و انحراف استاندارد زمان تعادل پویا در گروه آزمایش قبل از پروتکل تمرینیبرابر با

در گروه آزمایش در  ثانیه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون تی نشان می دهد اختالف بین زمان تعادل پویا 92/8±65/1با

معنی دار است ولی بین زمان تعادل پویا در گروه کنترل در پیش آزمون و پس  = P)003/0پیش آزمون و پس آزمون در سطح(

  ).P<05/0آزمون اختالف معنی دار دیده نشد(

ا در گروه آزمایش شده است در همانطور که نتایج نشان می دهد تمرین بر روي تردمیل باعث بهبود میانگین زمان تعادل ایستا و پوی

  ).2حالی که نتایج تی زوجی نشان دهنده تغییر معنی دار آماري در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل نمی باشد(جدول

  : مقایسه میانگین نمرات تعادل ایستا و پویاي در گروه کنترل و آزمایش2جدول

 Sing(p) تعداد t میانگین گروه کنترل میانگین گروه تجربی آزمون متغیر

 658/0 12 - 449/0  83/9±85/1 50/9±78/1 پیش آزمون تعادل ایستا

 002/0* 12 589/3 08/10±78/1 67/13±96/2 پس آزمون

 413/0 12 - 834/0 00/11±04/1 58/10±37/1 پیش آزمون تعادل پویا

 003/0* 12 - 371/3 67/10±37/1 92/8±65/1 پس آزمون

  دار است. تفاوت معنی P≥05/0*سطح 

  بحث و نتیجه گیري

بر تعادل ایستا و پویاي دانش آموزان معلول شنوایی بود. یافته  تأثیر یک دورة تمرینات روي تردمیلهدف از پژوهش حاضر بررسی 

وایی تعادل ایستا و پویاي و پویاي دانش آموزان معلول شن دویدن آهسته بر روي تردمیل رويهفته  8هاي پژوهش نشان داد که انجام 

  تأثیر دارد. 

هفته تمرینات ثبات مرکزي بر تعادل دانش  8)، که به مطالعه اثر 1390نتایج تحقیق حاضر با نتایج حاصل از پژوهش هاي حصاري(

)، به بررسی اثر یک دوره برنامۀ تمرینی روزانه با تاکید 1390). همچنین افگن(14آموزان داراي نقص شنوایی پرداختند همخوانی دارد(

تمرینات تعادلی بر تعادل ایستاي کودکان ناشنوا پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برنامۀ تمرینی تاثیر معنی داري بر 

عنوان توانایی و مهارتی است که، با استفاده  تعادل به). که با نتایج تحقیق ما همخوانی دارد.13بر تعادل ایستاي کودکان ناشنوا داشت(
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ي مختلف بدن از جمله کلیه سیستم هاي عصبی عضالنی و قسمت هاي مختلف مغز یکپارچه می شوند. در واقع دستگاه از سیستم ها

عصبی مرکزي با پردازش داده هاي سیستم بینایی، دهلیزي و حس عمقی و با در نظر گرفتن الگوهاي حرکتی از پیش آموخته باعث 

استراتژي هاي حرکتی می گردد ی شود. این الگوهاي عضالنی باعث بوجود آمدن فعال شدن الگوهاي عضالنی سینرژي در اندام ها م

  .)5که متعاقب آن فرد می تواند تعادل خود را حفظ کند(

می شود و همچنین  معلول شنواییاجراي برنامه ي منتخب حرکتی از آنجایی باعث بهبودعملکرد حس عمقی، تعادل و قدرت در افراد 

روي آن و سطح لغزنده موجود که می تواند خود به عنوان یک اختالل در تعادل  اه تردمیل و دویدن برفاده از دستگبه علت است

این اختالل باعث درگیري بیشتر سیستم هاي تعادلی می شود لذا می تواند از موثرترین راه کار ها براي بهبود  در نتیجه محسوب شود،

)، که به بررسی تاثیر یک دوره تمرین دویدن آهسته بر تعادل ایستا و 1392وکل(تعادل باشد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق ت

) که بیان 2008)، لوپز(2002همچین نتایج تحقیقات کاراملی( ).1پویاي دانش آموزان مبتال به سندرم داون پرداخت همخوانی دارد(

لذا ).20،21می شود با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد(کرده اند تمرین روي تردمیل سبب افزایش تعادل پویا در افراد سندرم داون 

استفاده از تردمیل یا نوار گردان است. تمرینات با معلول شنوایی از روش هاي بسیار ارزشمند تمرینی براي بهبود تعادل در افراد 

د را در حالت ایستاده و در حال تردمیل باعث گام برداري ریتمیک و تکراري در حالتی می شود که فرد مجبور است تعادل و وزن خو

  .)5(حرکت حفظ نماید

فته هاي این تحقیق با پژوهش هاي فوق در زمینه اثربخشی پروتکل ها و روش هاي تمرینی بر بهبود تعادل به عنوان یک عامل بسیار یا

مهم در حفظ و کنترل تعادل به عنوان یک عامل بسیار مهم در حفظ و کنترل قامت هم خوان بود. در این خصوص می توان ادعا نمود 

عضالنی و ایجاد سازگاري هاي الزم بر بهبود  –ینی به کار برده شده، بر روند تحریک سیستم عصبی که تمامی این روش هاي تمر

بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت تعادل در انجام فعالیت هاي روزانه و کسب مهارت هاي دیگر و تأثیر  تعادل مؤثرند.

د اقدامات الزم براي درمان مشکالت تعادل در این افراد انجام گیرد. همچنین، مثبت برنامه هاي مختلف بدنی در بهبود تعادل، بای

مربیان و معلمان ورزش می توانند از طریق طراحی و اجراي برنامه هاي تمرینی براي افراد معلول شنوایی ، به ویژه در سنین کمتر که 

لی آنان تأکید کنند. چگونگی طراحی و اجراي چنین الگوهاي حرکتی آنان در حال شکل گیري است، بر بهبود مهارت هاي تعاد

پروتکل هاي ویژة بهبود تعادل که باتوجه به قابلیت ها و محدودیت هاي کودکان معلول شنوایی صورت می گیرد و ارزیابی مقایسه اي 

آینده خواهد بود. با در نظر  میزان اثر آن بر بهبود فعالیت هاي حرکتی روزمره و مهارت هاي ورزشی، نیازمند تحقیقات افزون تر در

گرفتن نتایج تحقیق حاضر و اهمیت تعادل براي افراد معلول شنوایی، پیشنهاد می شود مربیان، والدین و مسؤلین مراکز و مدارس 

  استثنائی از تمرینات منتخب در برنامه توانبخشی افراد معلول شنوایی استفاده نمایند.
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