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 چکیده

نقش مهمی در  پیکري – دستگاه وستیبوالر، حس بینایی و احساس حسیسیستم هاي حسی شامل  مقدمه:

هر یک از این سه سیستم حسی می تواند روي  فقدان اطالعات حاصل از کنترل حرکتی ایفا می نمایند و

  .گذار باشدنوسان بی اختیار قامت در وضعیت ایستاده تأثیر 

پسر) به عنوان  16دختر،  14کودك ناشنوا ( 30پسر) و  7دختر،  9کودك نابینا ( 16 مواد و روش کار: 

سر) به عنوان گروه پ 30دختر،  30کودك نرمال ( 60نمونه از شهر اردبیل در پژوهش شرکت کردند. 

کنترل بر اساس قد، وزن، سن و شاخص توده بدنی با گروه تجربی همگن شدند. آزمون اصالح شده لک 

لک براي ارزیابی تعادل ایستا، و آزمون زمان برخاستن و رفتن براي ارزیابی تعادل فانکشنال استفاده گردید. 

ي مقایسه گروهها استفاده شد و از آزمون تی آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه برا

  استفاده گردید. SPSS 16مستقل براي مقایسه جنسیت ها در هر گروه با استفاده از نرم افزار 

نتایج آزمون تعادل ایستا و پویا اختالف معنی داري بین گروههاي نابینا و ناشنوا نشان داد یافته ها: 

)p=0/001 گروههاي ناشنوا و عادي وجود نداشت () اما اختالف معنی داري بینp=0/93 تفاوت معنی .(

داري بین جنسیت ها در نابینایان و ناشنوایان وجود نداشت اما پسران سالم تعادل بهتري نسبت به دختران 

  )p=0/02, p=0/01داشتند (

با توجه به یافته هاي طرح حاضر کودکان نابینا در مقایسه با کودکان ناشنوا و سالم داراي  نتیجه گیري:

تعادل ایستاي ضعیفتري می باشند. از آنجایی که افراد نابینا قادر به جبران فقدان درونداد بینایی براي حفظ 

دهند. بنابراین شناسایی ثبات پاسچرال نیستند لذا کاهش ثبات پاسچرال در شرایط استاتیک را نشان می 

جامع عوامل موثر بر تعادل و  مشکالت و ضعف تعادلی در زمان مناسب و توجه به این عوامل در برنامه 

هاي تمرینی و تقویت آن در کودکان با معلولیت حسی به خصوص نابینایان و استفاده از نیروهاي متخصص 

  شنهاد می گردد.و توجه ویژه به فعالیت بدنی این کودکان در مدارس پی

  واژگان کلیدي: تعادل، نابینا، ناشنوا، دانش آموزان

Abstract  
The Comparison of balance function between blind, deaf and normal students 

  طب ورزشی



Introduction: Sensory systems including proprioceptive, vestibular and visual play an important role in motor 
control. If one sensory channel does not provide sensory information the postural system dynamics will change 
and the relationship between sensory information and motor function will disappear. Blind people encounter 
Constraints in everyday life due to lack of motor skills and balance. About half of deaf children have a 
vestibular disorder. Since the vestibular system run vestibular reflex to maintain ocular, head and body stability 
in space, disturbance of this mechanism will affect postural perception. 
Method: 16 blind children (9 girls, 7 boys) and 30 deaf children (14 girls, 16 boys) participated as the sample 
groups in Ardabil city. 60 normal children (30 girls and 30 boys) also as the control group based on height, 
weight, age and BMI variables matched with experimental groups. Modified flamingo test for evaluating static 
balance and Timed-up-and-go was used for functional balance evaluation. One-Way ANOVA and Scheffe post 
hoc test was used to compare groups, and independent t-test was used for comparing sexes in each group by 
using SPSS (16 version) software.  
Results: Static and dynamic balance test results showed significant difference between blind and deaf groups 
(p=0/001), but there were no statistical difference between deaf (p=0/17) and normal subjects (p=0/935). There 
was no significant difference between sexes in blind or deaf students. But normal boys have better balance 
function than girls (p=0.02, p=0.01) 
Discussion: findings showed that static and dynamic balance in deaf and normal children were better than the 
blinds. It can be said other sensory inputs cannot compensate long absence of visual information and vision has 
essential role in integration of other sensory inputs to select the strategy of balance control. No significant 
difference between the balance of the Deaf and Normal children may be due to the fact that these children 
during their whole life or at birth faced Hearing loss and did not understand the sense of balance disorders and 
compensatory mechanisms in response to this defect developed in them. Furthermore, this shows that in the 
blinds other Sensory inputs compensate visual defects while the deaf and normal subjects rely on visual inputs 
in the postural control. 
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  مقدمه 

سیستم هاي حسی نقش مهمی در کنترل حرکت انسان دارند که عبارتند از سیستم هاي حس عمقی، 

. سیستم کنترل پاسچر اطالعات حسی آمده از سه کانال حسی را شناسایی نموده و ]1[وستیبوالر و بینایی 

ذا اگر یکی از پاسخ حرکتی مؤثر را به گونه اي تولید می نمایدکه موقعیت مطلوب ایجاد یا حفظ گردد. ل

کانال هاي حسی، اطالعات مناسب را فراهم نکند پویایی سیستم پاسچرال دچار تغییر می گردد وسیستم 

کنترل پاسچرال نمی تواند رابطه اي منسجم و پایدار بین اطالعات حسی و عملکرد حرکتی ایفا نماید. 

  .]2[و تحت تأثیر قرار گیرد بنابراین تکامل حرکتی کودکان ناشنوا یا نابینا می تواند بدین نح

نقص بینایی موجب تأخیر در پاسخ سیستم وستیبوالر و تغییر بزرگتر در نوسان مرکز فشار شده که نهایتاً 

منجر به اختالل در تعادل می گردد. محدودیت حرکتی کودکان نابینا ناشی از فقدان مهارت هاي حرکتی 

عالوه بر ایجاد تغییرات در . نقص بینایی ]3[بوده که  آن نیز ناشی از کمبود مهارتهاي تعادلی می باشد 

کنترل پاسچر منجر به افزایش وابستگی اجتماعی ، محدودیت در اجراي فعالیت هاي روزانه و افزایش خطر 

  . ]4[افتادن می شود 

سیستم وستیبوالر  ارگانی باعملکرد دوگانه است که بخش حلزونی مسئول شنوایی و بخش وستیبول مسئول 

می باشد. با این وجود توانایی شنوایی ویژگی ثانویه آن بوده و نقش اولیه تنظیم کنترل پاسچر و تعادل 

ادراك  دستگاه وستیبوالر، ساز و کاردراختالل ارگان شنوایی، حفظ و تنظیم پاسچر و تعادل است.با وجود 



گرفت. همچنین به علت نزدیکی آناتومیکی ساختارهاي مسئول شنوایی و پاسچرال تحت تأثیر قرار خواهد 

عملکرد وستیبوالر آگاهی از تغییرات مرتبط در هر دو سیستم طبیعی به نظر می رسد. بنابراین منطقی است 

که فرض کنیم بسیاري از کودکان ناشنوا داراي مشکالت وستیبوالر همزمان با از دست رفتگی شنوایی 

وه بر این یافته هاي مطالعات نیز نشان می دهد که کم کاري سیستم وستیبوالر در کودکان ناشنوا باشند. عال

  .]5و6[به کرات وجود داشته که موجب اختالالت وستیبوالر در این کودکان می شود 

علیرغم اینکه  شاخص هاي تعادلی نقش مهمی در تکامل توانایی هاي حرکتی، آمادگی جسمانی و جهت 

ایی افراد ایفا نموده کودکان نابینا و ناشنوا دچار تأخیر در تکامل توانایی هاي حرکتی می باشند که یابی فض

بر روي عملکرد تعادلی آنها اثرگذار است.  هنوز در کشور تحقیقات کمی در زمینه ارتباط بین نابینایی و 

اي در کشور در خصوص  ناشنوایی و اختالالت تعادلی کودکان وجود دارد.  به خصوص اینکه مطالعه

مقایسه تعادل نابینایان و ناشنوایان که هر کدام به نحوي از  بخشی از سیستم کنترل پاسچر محرومند 

صوروت نگرفته است، لذا  شناسایی مشکالت تعادلی در سنین کودکی می تواند فرصت مناسب و کافی 

رع  در مورد کودکان معلول حسی که براي اصالح و تقویت مشکالت تعادلی آن ها داشته باشد این موضو

به علت رفتارهاي دلسرد کننده والدین یا حمایت بیش از حد و محدودیت هاي موجود جهت شرکت در 

فعالیت هاي حرکتی متنوع که موجب بهبود تعادل آنان می شود، اهمیت بیشتري می یابد. بنابراین  کودکان 

ست ضعف تعادل داشته باشند که به نوبه خود خطر افتادن معلول حسی در مقایسه با همتایان سالم  ممکن ا

یا برخورد را افزایش می دهد. از طرفی اعتقاد محققان بر این می باشد  که توانایی تعادلی افراد با افزایش 

لذا محقق بر آن است تا با مقایسه کودکان معلول حسی با همساالن سالم به این  ]12[سن بهبود می یابد 

هد که آیا این اختالل تعادلی فقط به علت معلولیت بوده ، یا عوامل سنی نیز در آن دخلیند.   سوال پاسخ د

بنابراین  با  توجه به شیوع اختالالت حسی در کشور انجام این طرح می تواند در شناخت ابعاد و حدود 

  تواناییهاي کودکان معلول حسی کمک کننده  باشد. 

 

  شناسی تحقیق  روش

کودك ناشنوا  23پسر) و  8دختر و  9کودك نابیناي مادرزادي ( 17توصیفی ـ مقایسه اي این پژوهش در

ساله شهرستان اردبیل بر اساس معیارهاي ورود و خروج انتخاب  12- 6پسر) رده سنی  15دختر و  14(

پسر) بر اساس متغیرهاي قد، وزن، سن و شاخص  30دختر و  30کودك سالم ( 60شدند. گروه کنترل نیز 

براي اندازه گیري تعادل ایستاي آزمودنی ها از آزمون وده بدنی با گروههاي تجربی همسان سازي شدند. ت

) و پایایی باز آزمایی ضعیف r=87/0تا 99/0اصالح شده با پایایی درون آزمونگر خوب ( 1ایستادن لک لک

. به منظور اجراي آزمون، آزمودنی دست هاي خود را به ]7،3[) استفاده گردید r=59/0تا  1تا خوب (

حالت آزاد در کنار بدن نگه می داشت و پاي غیر برتر را از زانو خم می کرد. هر آزمودنی باید سه کوشش 

                                                             
1 Flamingo  



را انجام می داد که بهترین زمان به عنوان امتیاز آزمودنی ثبت می گردید. همچنین براي ارزیابی تعادل پویا 

که همبستگی باالیی با آزمون تعادل برگ داشته، استفاده گردید.  2لکردي زمان برخاستن و رفتناز آزمون عم

متر از یکدیگر قرار داده و  3براي  اجراي آزمون، ابتدا دو صندلی دستگیره دار و بدون دستگیره را به فاصله 

رفته و روي آن بنشیند و  از فرد خواسته می شد از صندلی دسته دار بلند شده به سمت صندلی بدون دسته

دوباره به سمت صندلی اول برگردد امتیاز این تست همان زمان سپري شده جهت طی مسیر بوده و هر چه 

. براي مقایسه بین گروهها از آزمون ]3[این زمان کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر تعادل فرد است 

ستفاده گردید. همچنین جهت مقایسه جنسیت ها ا 3آماري تحلیل  واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه

  در هر گروه از آزمون آماري تی مستقل استفاده گردید.

  ها  یافته

 1نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهاي فردي آزمودنی ها می باشد. همچنین نمودار  1جدول 

  به مقایسه عملکرد تعادلی سه گروه به تفکیک جنسیت می پردازد.

��( استاندارد انحراف و میانگین. 1ولجد ±   .ها یآزمودن يفرد يهایژگیو) ��
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  و عادي به تفکیک جنسیت. . مقایسه عملکرد تعادلی دانش آموزان نابینا، ناشنوا1نمودار
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تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین عملکرد دختران نابینا، ناشنوا و عادي در آزمون تعادل ایستا تفاوت 

)، در حالیکه بین عملکرد سه گروه دختران در آزمون تعادل پویا p=06/0معنی داري وجود نداشته (

طوریکه عملکرد دختران نابینا ضعیفتر از دختران ناشنوا ) به p=001/0اختالف معنی داري مشاهده شد (

)001/0=p) 001/0) و عادي=p بدست آمد  اما بین تعادل پویاي دختران ناشنوا و عادي تفاوت معنی (

). در گروه پسران، بین تعادل ایستاي هر سه گروه با یکدیگر اختالف معنی p=9/0داري مشاهده نشد (

) p=001/0ه طوریکه تعادل ایستاي پسران نابینا کمتر از سایر گروهها بوده () بp=02/0داري مشاهده شد (

). نتایج یافت شده در تعادل پویا p=9/0اما بین پسران ناشنوا و عادي تفاوت معنی داري مشاهده نگردید (

  ).p=001/0نیز مشابه نتایج حاصل از تعادل ایستاي آنها بود (

نا در هر دو آزمون تعادل ایستا و پویا در مقایسه با ناشنوایان و افراد در مجموع عملکرد تعادلی افراد نابی

). اما این اختالف بین ناشنوایان و همتایان سالم معنی p،001/0= p=001/0سالم پایین تر گزارش شد (

). نتایج آزمون تی مستقل نیز بیانگر آن بود که بین عملکرد تعادلی دختران و پسران p=935/0دار نبود (

). همین مساله در مورد دختران و پسران p،06/0= p=11/0ابینا اختالف معنی داري وجود نداشت (ن

ناشنوا نیز صادق بود، این در حالیست که عملکرد دختران و پسران عادي در هر دوي آزمون تعادلی ایستا و 

  ).p،02/0= p=01/0پویا داراي اختالف معنی داري بود (

  بحث و نتیجه گیري 

یافته هاي  پژوهش حاضر نشان دهنده تعادل ایستا و پویاي بهتر ناشنوایان و گروه سالم در مقایسه با 

 ) و2007( و همکاران 5، ري)2007( و همکاران 4، روتوسکا)1380( غالمیبا نتایج  نابینایان بوده که 

ن با پژوهش هاي ذکر شده . اما نتیجه یافت شده در ارتباط با دخترابود ) همسو 1384( جعفري و همکاران

در توجیه بخش اول یافته هاي طرح حاضر بایستی بیان نمود که احتماال سایر  .]3،10،9،7[در تضاد است 

درونداد هاي حسی نمی توانند جایگزین غیبت طوالنی اطالعات بینایی گشته و بینایی نقش اساسی در 

اب نوع استراتژي در کنترل تعادل ایفا می پردازش و یکپارچه سازي سایر دروندادهاي حسی براي انتخ

. در افراد نابینا به دلیل عدم حضور بینایی از جمع کل ذخیره اطالعات حرکتی و الگوهاي حرکتی ]3[نماید 

درست در سیستم عصبی مرکزي کاسته می شود و نهایتا روي عملکرد تعادلی فرد تأثیر گذاشته و باعث می 

  .]4[تر عمل کنند ه با افراد بیناي همسال خود از نظر تعادل ضعیفشود که افراد نابینا در مقایس

و  6وانگعدم وجود تفاوت معنی دار در تعادل ایستا بین دختران سه گروه را شاید بتوان به کمک نظر 

 دریافتند وزن و قدرت پویا از پیش بینی کننده هاي مؤثر در برآورد امتیاز تعادلکه ) 1999همکاران (
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اما براي نتیجه گیري قطعی به تحقیقات بیشتري با گروههاي  ]11[توجیه کرد  نابینا می باشدکودکان 

عدم وجود تفاوت معناداري بین تعادل گروه ناشنوایان و افراد عادي می بنابراین به دلیل  . بزرگتر نیاز است

در اوایل دوره زندگی  تواند ناشی از این واقعیت باشد که کودکان ناشنوا در طول دوران زندگی خود یا

دچار کم شنوایی شده و به همین دلیل درکی از احساس اختالل تعادل نداشته اند و بی تردید مکانیزم هاي 

بعالوه این نتایج حاکی از آن است که در جبرانی در پاسخ به این نقص در آن ها رشد و توسعه می یابد. 

اندازه اي جبران نموده، در حالیکه ناشنوایان و افراد سالم  نابینایان سایر دروندادهاي حسی نقص بینایی را تا

  در کنترل پاسچر به درونداد بینایی متکی هستند. 

سطوح پایین عملکرد دانش آموزان نابینا در مقایسه با دانش آموزان ناشنوا و عادي در آزمون تعادل پویا می  

آزمون زمان برخاستن و رفتن که آزمون  تواند بدلیل وابستگی حرکت به بینایی باشد. همچنین اجراي

عملکردي براي پیش بینی خطر افتادن در افراد به ویژه معلوالن به کار می رود مانند سایر آزمون هاي 

تعادلی به بینایی وابسته بوده و نابینایان به خاطر ترس از افتادن یا برخورد در این آزمون در مقایسه با 

  عمل می نمایند.  ناشنوایان و افراد عادي کندتر

عدم تفاوت بین عملکرد تعادلی دختران و پسران معلول در مطالعه حاضر با نتایج روتکوسکا و همکاران  

از دالیل توجیهی آن شاید بتوان  به کم تحرکی، رفتارهاي حمایتی بیش از حد   ].11[همسو می باشد 

والدین و عدم اجراي فعالیت هاي ورزشی تقویت کننده شاخص هاي تعادلی که در دختران و پسران معلول 

در هر این امکانات و شرایط تقریباًً یکسان بوده، اشاره نمود. در مطالعه حاضر عملکرد تعادلی پسران سالم 

دو آزمون تعادلی بهتر از دختران بوده که با نتایج مطالعه هامفریس و همکاران که در آن پسران در تمامی 

آزمون هاي تعادلی و رده هاي سنی متفاوت عملکرد ضعیف تري نسبت به دختران داشتند، ناهمسو می 

هاي به کار رفته در پژوهش  . از علل تفاوت این یافته ها می توان به تفاوت در نوع آزمون]12[باشد 

هامفریس(راه رفتن روي تخته تعادل، ایستادن پاشنه به پنجه روي تخته تعادل) و تفاوت در دامنه سنی 

  ساله) اشاره نمود.  12-6ساله در مقابل  10-7آزمودنی ها (

دل ایستا و پویاي نتایج پژوهش حاضر بیانگر آنست که کودکان نابینا در مقایسه با کودکان ناشنوا و سالم تعا

ضعیفتري دارند. از آنجایی که افراد نابینا قادر به جبران فقدان درونداد بینایی براي حفظ ثبات پاسچرال 

نیستند لذا کاهش ثبات پاسچرال در شرایط استاتیک و دینامیک را نشان می دهند. بنابراین می توان گفت 

ند به خصوص کودکان که در این سنین تعادل آن ها بینایی نقش مهمتري در حفظ ثبات پاسچرال ایفا می ک

همچنین با توجه به اینکه تعادل نقش مهمی در فعالیت هاي روزانه  .]13[به دروندادهاي بینایی وابسته است

و جلوگیري از خطر افتادن، برخورد و در نتیجه آسیب دیدگی ایفا می نماید، شناسایی جامع عوامل موثر بر 

ضعف تعادلی در زمان مناسب و توجه به این عوامل در برنامه هاي تمرینی و تقویت تعادل و  مشکالت و 



آن در کودکان با معلولیت حسی به خصوص نابینایان و استفاده از نیروهاي متخصص و توجه ویژه به 

  فعالیت بدنی این کودکان در مدارس پیشنهاد می گردد.
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