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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مداخلهی تمرینی شنا بر تعادل و سیستمهای درگیر
در تعادل نوجوانان دارای اختالل شنوایی با کمکاری دهلیزی بود.
روش بررسی 42 :نفر از دختران ناشنوای مدارس استثنایی شهرستان پاکدشت استان تهران بهصورت
نمونهی در دسترس در این تحقیق حضور داشتند .آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و
تجربی تقسیم شدند .ابتدا پیشآزمون تعادل تحت چهار شرایط حسی مختلف شامل؛ اختالل
همزمان حسی -پیکری و دهلیزی ،بینایی و دهلیزی ،حسی -پیکری و بینایی و بدون هیچ تداخل
حسی ،با دستگاه بایودکس گرفته شد .سپس 24 ،نفر گروه تجربی (میانگین سنی  )20/05±4/8به
مدت  8هفته ،هر هفته  3جلسه تحت آموزش شنا قرار گرفتند و  24نفر گروه کنترل (میانگین سنی
 )20/05±2/9در هیچ رشتهی ورزشی فعالیتی نداشتند .پس از اتمام دورهی مداخلهی تمرینی،
پسآزمون تعادلی مشابه پیشآزمون به عمل آمد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
چند متغیره انجام شد.
یافتهها :با تأیید نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی واریانسها ،نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
نشان داد تمرینات شنا بهطور معنیداری بر تعادل بدون تداخل حسی و تعادل دهلیزی تأثیرگذار
است (.)P≤5/550
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود بهمنظور بهبود تعادل افراد ناشنوا آموزش شنا برای ناشنوایان بهعنوان
یک روش توانبخشی در مراکز بهداشتی درمانی ،بیمارستان ،مراکز توانبخشی ،مدارس استثنایی و
مدارس ناشنوایان مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
شنوایی یکی از مهمترین عوامل برقراری ارتباط با دیگران
است و هرگونه اختاللی در این سیستم ،موجب جدایی فرد
ناشنوا و کمشنوا از جامعه و در نتیجه عدم پیشرفت و
توسعهی شخصیت و جنبههای دیگر رشد وی خواهد شد
(سیدی و همکاران .)4520 ،پیشتر نشان داده شده است
که شیرخواران و کودکان آسیبدیدهی شنوایی مادرزادی
بهطور معمول دچار کاستی دهلیزی در هر دو گوش و
آسیب کنترل وضعیت قامت هستند (کاگا و همکاران،
 .)4558میزان شیوع اختالل شنوایی با مطالعه بر روی
تعداد  2999دانشآموز مقطع ابتدایی 2/59 ،درصد گزارش
شده است (ستوده و همکاران .)4550 ،منابع متعددی،
استفاده از اطالعات سیستم دهلیزی را برای حفظ وضعیت و
تعادل تعیینکننده دانسته و مانند اطالعات بینایی و حس
پیکری در حفظ تعادل کاربردی ذکر کردهاند (فرره و
همکاران 4524 ،و کاگا .)2999 ،از آنجا که آسیب به
ساختار سیستم دهلیزی 2علت نقص تعادلی که میتواند در
رشد حرکتی طبیعی اختالل ایجاد کند ،شناخته میشود؛
این آسیب عامل اصلی نقص حرکتی نیز انگاشته شده است
(رینه .)4555 ،الکسن ،فورمن ،مارتینی و استفن)4553( 4
بیان میکنند که نتیجهی پژوهشهای قبلی ارتباط مثبتی
را بین درجهی کمشنوایی و شدت کمکاری دهلیزی در 85
درصد جمعیت ناشنوا نشان داده است و مشکالت قابل توجه
جابهجایی در تاریکی بهویژه در زمستان در افراد با
کمشنوایی شدید یا عمیق را ،گزارش کردهاند (ابراهیمی،
 .)28 :2392همچنین ،گزارش شدهاست کودکان دچار نقص
شنوایی بهطور معنادار و مشخصی عملکرد ضعیفتری در
آزمونهای تعادلی از خود نشان میدهند (آن.)4558 ،
تعادل به توانایی حفظ و کنترل وضعیت بدن در فضا
اطالق میشود که حاصل تداخل عمل پیچیدهای است که
بین دستگاههای محیط عضالنی اسکلتی و عصبی رخ
میدهد و اهمیّت هر سیستم با توجه به هدف از انجام
حرکت و شرایط محیطی متغیر است (موسوی و همکاران،
 .)4559همچنین ،تعادل یکی از اجزای کلیدی و
جداییناپذیر در فعالیتهای روزانه است و در عملکرد
رشتههای ورزشی مختلف نقش مهمی را ایفا میکند
1. Vestibular System
2. Luxon, Furman, Martini, Stephens

(موسوی و همکاران .)4559 ،اهمیت قامت و تعادل در
استقالل برای فعالیتهایی مثل نشستن ،ایستادن و راه
رفتن از دیدگاه دانشمندان نیز مورد بحث و غیرقابل انکار
میباشد (فرزانه حصاری و همکاران .)4524 ،نقص تعادلی
با آسیب به یکپارچگی حسی و رشد حرکتی یکی از نقایصی
است که غالباً در معلولین شنوایی مشاهده میشود
(میکلبوست .)2930 ،طبق نظریهی سیستمهای عمومی،3
سیستمهای حسی که بخش دهلیزی گوش داخلی ،حس
بینایی و احساس حسی پیکری را شامل میشود نقش
مهمی در حفظ ثبات بدنی و تعادل ایفا میکند .آسیب به
بخشهایی از عصب حلزونی -دهلیزی نهتنها موجب
کمشنوایی حسی عصبی میشود بلکه ممکن است به
واسطهی آسیب به شاخهی دهلیزی این عصب با مشکالت
تعادلی نیز همراه باشد و این دلیلی است که چرا حدود 25
درصد افراد ناشنوا با مشکل در حفظ تعادل روبهرو هستند
(فرزانه حصاری و همکاران .)4524 ،همچنین نظریهی
سیستمها مطرح میکند که بررسی و مداخله تنها نباید بر
روی صدمات سیستمهای درون فردی که در کنترل حرکتی
نقش دارند انجام شود بلکه باید تأثیر تعامل آسیبهای دیگر
سیستمها نیز مورد توجه قرار گیرد (شامووی کوک و
ووالکات)4525 ،؛ بنابراین نظریهی سیستمها حفظ و
کنترل وضعیت بدن در فضا را ،حاصل تداخل عمل
پیچیدهای میداند که بین سیستمهای مختلف عضالنی،
اسکلتی و عصبی رخ میدهد و اهمیت هر سیستم با توجه
به هدف از انجام حرکت و شرایط محیطی ،متغیر است .در
این مدل ،سیستم عصبی مرکزی با استفاده از اطالعات
سیستمهای بینایی ،دهلیزی و حسی -پیکری (شامل حس
وضعیت مفاصل و حس محیطی) از وضعیت مرکز ثقل بدن
نسبت به جاذبه و از شرایط سطح اتکا آگاه شده و پاسخ
حرکتی مناسب را بهصورت الگوهای حرکتی که از پیش
برنامهریزیشدهاند فعال میکند.
پژوهشگرانی که نظریهی سیستمها را پذیرفتهاند معتقدند
که در ارزیابی تعادل ،اجزاء و سیستمهای مؤثر در حفظ
تعادل میبایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرند (شامووی
کوک و ووالکات .)4552 ،در بین سیستمهای مختلف بدن،
سیستم دهلیزی از مهمترین حسها برای کنترل قامت
است .سیستم دهلیزی با کمک بخش شنوایی (البیرنت
3. General System Theory
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گوش داخلی) و با توجه به حرکات سر و بدن ،سیگنالهای
الکتریکی از گوش داخلی را پردازش میکند (آنگالکی و
کولن .)4558 ،حس بینایی از طریق دیدن ،وضعیت و شکل
استقرار بدن را از طریق اعصاب مربوطه ،به مخچه ارسال
میکند و مخچـه برای پایـداری بدن در حالت دلخواه،
دستوراتی به عضلهها صادر میکند (لیو و همکاران.)4552 ،
همچنین ،سیستم بینایی و حسی -پیکری اطالعات را از
محیط جمعآوری میکنند (موقعیت نسبت به سایر اجسام)
(راجندران و روی )4522 ،و سیستم حس پیکری توسط
گیرندههای عضالت ،پوست و مفاصل ،اطالعات فضایی و
مکانی از داخل و خارج بدن را به مغز جهت حفظ تعادل
ارسال میکند (گوسکیویچ و پرین.)299۰ ،
به دلیل ارتباط نزدیک سیستمهای حلزونی 2و دهلیزی
از نظر کالبدشناختی و کارکردی ،هرگونه آسیب حلزونی
میتواند با آسیب دهلیزی همراه باشد (ملو و همکاران،
)4523؛ بنابراین کودکان مبتال به ناشنوایی در معرض خطر
اختالل عملکرد دهلیزی هستند چرا که در برخی از انواع
ناشنوایی گوش داخلی ،آسیب به گیرندههای دهلیزی وارد
شده است (انبوم و همکاران .)2992 ،در مجموع ،حفظ
تعادل در کودکان دارای کاستی دهلیزی هنگامیکه در
معرض تناقض حسی قرار میگیرند ،دشوارتر میشود
(سچواب و کنتورینیس .)2452 ،از اینرو ،ممکن است این
کودکان در وضعیتهای محیطی خطرناک که در آن
دروندادهای بینایی و حسپیکری سرنخهای موقعیت آگاهی
غیرواقعی بهدست میدهند با چالش روبهرو شوند (هوراک و
همکاران .)2988 ،به نظر میرسد افراد با اختالل حسی
(نابینا ،ناشنوا) میتوانند با ورزش ،سطح تعادل خود را به
سطح افراد سالم برسانند و در نتیجه خطر بروز آسیب در
فعالیت روزانه و یا فعالیتهای ورزشی را کاهش دهند
(فراهانی و همکاران .)4523 ،در این میان ،شنا بیشترین
تأثیر را بر ورودیهای حسی میگذارد (روبرت و همکاران،
 .)4552شاید بهترین ورزش برای ناشنوایان 4شنا باشد
بهطوریکه در کل باعث ایجاد و بهبود عوامل مشابهی برای
ناشنوایان و شنوایان میشود (میر .)2900 ،عالوه بر این،
ورزشهای آبی ،بهصورت عمومی و بهعنوان یک فعالیت
ورزشی تفریحی برای کودکان و نوجوانان بسیار توصیه شده
1. Cochlea
2. Deaf
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است (کامیوکا و همکاران .)4525 ،همچنین شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد تمرینات در آب و شنا موجب بهبود
تعادل در جوامع انسانی مختلف خواهد شد (من و کلین
پاول )4522 ،که در این راستا باکوچ ،ریبای و ساهیل3
نتیجه گرفتند شنا موجب بهبود تعادل در نوجوانان میشود
(باکوچ و همکاران .)4520 ،حال با توجه به اینکه ،افراد با
نقص شنوایی در کنترل قامت دچار مشکل هستند و کنترل
قامت یکی از پیشنیازهای ضروری برای فعالیتهای روزمره
است (کامیوکا و همکاران )4525 ،و نگهداری یا رسیدن به
حالت تعادل در حالیکه فرد آماده به حرکت است یا در
حرکت است یا آمادهی ایستادن است ،توانایی پیچیدهای
است (دکگل و همکاران)4522 ،؛ بررسی عوامل مؤثر بر این
سیستم تعادلی اهمیت زیادی پیدا میکند .از جمله این
عوامل ،فعالیتهای ورزشی هستند که میتوانند بر
سیستمهای مؤثر در حفظ تعادل تأثیر داشته و تا حدودی
تعادل بهتری را برای مبتالیان به آسیب شنوایی ایجاد کنند.
چنانچه ،ورزش به دلیل تأثیر در رشد سیسـتم دهلیـزی
می تواند به عنوان یک مداخلهی درمانی قوی بـرای افـراد بـا
اختالالت عملکردی در سیستم دهلیزی در نظر گرفته شـود
و انجام فعالیتهای ورزشی در ایـن افـراد توصـیه مـیشـود
(کاکا و زرین کوب .)4522 ،از سوی دیگر ،طبق بررسیهای
انجام شده ،مشـکالت کودکـان کـمشـنوا اغلـب از جنبـهی
ارتبـاطی مـورد توجـه قـرار گرفتـهانـد (فرزانـه حصـاری و
همکاران )4524 ،و مداخلهای که بتواند سیستمهای درگیـر
در تعادل آنها را بررسی و اثربخشی آن مشخص شود تاکنون
انجام نشده است؛ بنابراین ،چالش اولیه پـیشروی محققـان
در این پژوهش بررسی تأثیر مداخلهی تمرینی شنا بر تعادل
نوجوانان ناشنوا بود و با تحقیق میـر ( )2900کـه اشـاره بـه
اثرگذاری مشابهی برای ناشنوایان و شـنوایان داشـت همسـو
بود (میر )2900 ،و در وهله دوم تأثیر مداخله تمرینـی شـنا
بر سیستمهای درگیر در تعادل نوجوانان ناشنوا جهت حفـظ
کنترل قامت بود.
در این راستا هم میتوان به تحقیقات نسبتاً مشابه
سیدی و همکاران ( )4520خداشناس و همکاران ()4522
بلوچی و همکاران ( )4528اشاره کرد که با ایجاد دشواری و
دستکاری حسی ،عملکرد تعادلی و سیستمهای تعادلی
ناشنوایان را مورد بررسی قرار دادند (سیدی و همکاران،
3. Baccouch, Rebai, Sahli.
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4520؛ خداشناس و همکاران4522 ،؛ بلوچی و همکاران،
 .)4528با توجه به بررسیهای بهعملآمده ،پژوهشهایی که
اثر یک ورزش همانند تمرین شنا (بهصورت ورزش و تفریح
برای نوجوانان ناشنوا) را بر توانبخشی سیستم دهلیزی
بررسی کرده باشند اندک باشند و بیشتر این تحقیقات با
رویکرد جلسات کاردرمانی و فیزیوتراپی بوده است که بهطور
فردی انجام میشود و حس خوشایندی برای نوجوان ایجاد
نکرده ،تمرینات راحت به پیشرفت و بهبود فرد کمکی
نمیکنند ،تمرینات باید دستگاه تعادلی فرد را به زحمت
بیندازند .هدف از انجام مطالعهی حاضر بررسی تأثیر
مداخلهی تمرینی شنا بر تعادل و سیستمهای درگیر در
تعادل نوجوانان دارای اختالل شنوایی با کم کاری دهلیزی
بود.
مواد و روشها
این تحقیق از نوع نیمه تجربی و به لحاظ هدف ،کاربردی
بود .طرح تحقیق از نوع پیشآزمون و پسآزمون با یک گروه
تجربی و یک گروه کنترل بود.

نمونهی آماری تحقیق  42نفر از دختران ناشنوای
مدارس استثنایی شهرستان پاکدشت از استان تهران
(میانگین سنی )20/05±4/2 :بهصورت در دسترس در این
تحقیق حضور داشتند که بهطور تصادفی به دو گروه کنترل
(میانگین سنی )20/05±2/9 :و تجربی (میانگین سنی:
 )20/05±4/8تقسیم شدند .تعداد نمونهی کل بر اساس
نرمافزار جی پاور برای آزمون آماری تحلیل واریانس چند
متغیره 2با طرح اندازهگیری تکراری درون گروهی ،توان
 ،5/8اطمینان  90%و اندازه اثر  5/0برای دو گروه و دو تکرار
(پیش و پسآزمون) 28 ،نفر ( 9نفر در هر گروه) برآورد شد
که با پیشبینی احتمال ریزش  3نفر در هر گروه بیشتر در
نظر گرفته شد .مالک ورود وجود آسیب دهلیزی بود که با
استناد به مدارک پزشکی آزمودنیها تعیین میشد و بهره
هوشی متوسط بین  95تا  245که با آزمون نابسته به
فرهنگ کتل 4سنجیده شد و مالک خروج ،بهره هوشی
پایینتر از  95و عدم تمایل به ادامه همکاری در طول
جلسات تمرین و غیبت بیش از سه جلسه در تمرینات در
نظر گرفته شد.

شکل  : 1آزمون بالینی اصالح شدۀ یکپارچگی حسی در تعادل ()M-CTSIB

دستگاه تعاادل سان باایودک  :3ایـن دسـتگاه میـزان
چرخش و لغزش را حین شرایط دینامیـک ارزیـابی کـرده و
در نهایت شاخص ثبـات داخلـی خـارجی و شـاخص ثبـات
قدامی خلفی و نیـز شـاخص کلـی ثبـات را مـیدهـد .ایـن
ایندکس در واقع نشاندهندهی نوسان حـول نقطـهی صـفر
مرکز میباشد .روایی دستگاه مذکور به دلیل استاندارد بودن
9

3. Biodex Balance Device

آن توسط شرکت بایودکس آمریکـا تأییـد شـده و در سـایر
تحقیقات نیز با استفاده از معیار طالیی و مقایسه با دسـتگاه
فورس پلیت42مجدداً مورد تأیید قرارگرفته اسـت (صـلواتی و
همکاران .)4523 ،پایایی با استفاده از روش آزمون -آزمـون
مجدد بر روی تعداد  20آزمودنی محاسبه شد .نتـایج نشـان
1. Multivariate Analysis of Variance
2. Cattell Calture fair Test
4. Force Plate
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داد که مقدار ضریب همبستگی درونگروهی بـین  5/۰2تـا
 5/89متغیر بود (صلواتی و همکاران .)4523 ،آزمونی که در
این پژوهش استفاده گردیـد آزمـون بـالینی اصـالح شـدهی
یکپارچگی حسی در تعادل بود که عامهترین آزمون بیثباتی
شامل پروتکل آزمون بالینی اصالحشدهی یکپارچگی حسـی
در تعادل ( 2)m-CTSIBاست (شکل شماره .)2
در پژوهش حاضر برای بهدست آوردن کارایی هر یک از
سیستمها ،دادههای دو سیستم حسی دیگر مختل میشود.

شکل  : 2چشمبند برای حالت  3و  4از آزمون تعادل

آزمون ضریب هوشی کتل :3این آزمون جهت اندازهگیـری
هوش آزمودنیها گرفته شد تا مشخص شود کـه هـیچکـدام
جزء افراد با بهرهی هوشی پایین نباشند .آزمـون نابسـته بـه
فرهنگ کتل در سال  2925توسط آر.بی.کتـل 2تهیـه شـده
است و از آزمونهـای گروهـی هـوش و از نـوع آزمـونهـای
مداد -کاغذی است .این آزمـون دارای  3مقیـاس اسـت کـه
مقیاس  4آن برای اندازه گیری هوش دانش آمـوزان عـادی و
بزرگساالن با توانایی ذهنی متوسط و تحصیالت زیر دیــپلم
مورد استفاده قرار میگیرد .مقیاس  4هوش سیال کتل خود
از  2خرده آزمون تشکیلشده است که شامل سـری تصـاویر
با  24سؤال ،با طبقـهبندی  22پرسـش ،مـاتریسهـا بـا 24
پرسش و شرایط توپولوژیکی یا مکان شـناختی بـا  8سـؤال
است .مدت زمان اجرای این مقیاس  22دقیقه است که برای
خرده آزمون اول  3دقیقه ،خرده آزمون دوم  2دقیقه ،خرده
آزمون سوم  3دقیقه و خرده آزمون آخـر  2دقیقـه در نظـر
گرفته می شود .نتـایج حاصـل از اجـرای فـرم  Aمقیـاس 4
آزمون هوش کتـل مشـخص کـرد کـه  3سـؤال اول خـرده
9

8

1. Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance
)(M-CTSIB
2. Hyper Extention
3. IQ-test Cattell
4. R.B Cattell

02

برای مثال با بستن چشمها و هایپراکستنشن 4سر ،سیستم
عصبی مرکزی بیشترین تکیهی خود را برای کنترل قامت
روی اطالعات ناشی از گیرندههای حسی پیکری خواهد
داشت (سیدی و همکاران( )4520 ،شکل شمارهی .)0
فوم و چشمبند هم از دیگر ضمایم دستگاه بایودکس
میباشد که جهت دستکاریهای سیستمهای حسی مختلف
استفاده شد (شکل شمارهی  4و .)3

شکل  :3برای حالت  8و  4از آمون تعادل

آزمون  2فرم  Aمقیاس  4آزمـون هـوش کتـل در حقیقـت
خاصیت دستگرمی دارند ،بنابراین 3 ،سؤال اول این آزمـون
حذف شد و پس از آن تجزیه وتحلیل آماری نتایج بـهدسـت
آمده حاصل از  23سؤال بر روی  255آزمودنی ،انجـام شـد
که ضریب اعتبار آلفای کرونباخ برای  23سـؤال بـاقیمانـده
برابر  5/289بهدست آمد که نشاندهندهی اعتبار باال و قابل
قبولی بود.

شکل  :4فرم ثبت اطالعات آزمون هوشی کتل

08

بررسی تأثیر مداخلهی تمرینی ......

پس از کسب کد اخالق
از کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشکدهی
تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با آزمودنیها و
والدین آنها صحبت شد و مراحل انجام پژوهش و مداخله
بهطور کامل و واضح توضیح داده شد .سپس تمامی
آزمودنیها فرم رضایتنامهی آگاهانه جهت شرکت در
آزمون و اطالعات فردی را تکمیل کردند .همچنین والدین
آنها فرم رضایتنامهی والدین را نیز تکمیل کردند .تشخیص
وجود آسیب دهلیزی آزمودنیها در ابتدا با استناد به
گفتهی والدین و سپس مدارک پزشکی هر آزمودنی بود .از
همهی آزمودنیها آزمون ضریب هوشی کتل گرفته شد تا
مشخص شود که هیچکدام جزء افراد با بهرهی هوشی پایین
نباشند.
هــر آزمــودنی پــیشآزمــون تعــادلی را روی دســتگاه
بایودکس اجرا کرد که شامل چهار مرحلهی  25ثانیهای بـود
و بین هر مرحله نیز  25ثانیه استراحت داشتند.
IR.UT.SPORT.REC.1396021

شکل  5الف :حالت  9بدون تداخل حسی

شکل  5ب :حالت  8تداخل دهلیزی و حسی-پیکری

حالت  :2وضعیت ایستاده روی دو پا در سطح پایداری 4
و با چشمهای بسته با پد چشمبند که دادههای سیستم
حسی -پیکری و بینایی مختل میشود و سیستم غالب
کنترل قامت سیستم دهلیزی است (شکل  0د) (سیدی و
همکاران.)4520 ،
با توجه به اینکه در علم تمرین ،حداقل زمان مورد نیاز
برای اثربخشی یک برنامهی تمرینی حداقل  ۰تا  8هفته
تعیین گردیده است (بومپا )2999 ،و همچنین در مطالعات
انجامشده روی تعادل افراد ناشنوا با هشت هفته تمرین
ثبات مرکزی و سه جلسه در هفته تفاوت معناداری در نتایج
دیده شد (فرزانه حصاری و همکاران)4524 ،؛ در این
پژوهش نیز گروه تجربی به مدت  8هفته و هر هفته 3

چهار حالت حسی مختلف در آزمون عبارت بود از:
حالت  :2وضعیت ایستاده روی دو پا در سطح پایداری
 24و با چشمهای باز که هر سه سیستم حسی درگیر در
کنترل قامت باهم همکاری میکنند (شکل  0الف).
حالت  :4وضعیت ایستاده روی دو پا در سطح پایداری 4
و با انجام حرکت هایپراکستنشن سر که سیستم حسی-
پیکری و دهلیزی مختل شده و فقط دادههای بینایی بدون
اختالل دریافت میشود (شکل  0ب).
حالت  :3وضعیت ایستاده روی دو پا در سـطح پایـداری
 24و بــا چشــمهــای بســته بــا پــد چشــمبنــد و بــا حرکــت
هایپراکستنشن سر که دادههـای بینـایی و دهلیـزی مختـل
شده و از دادههای سیستم حسی -پیکری برای کنترل قامت
استفاده میشود (شکل  0ج).

شکل  5ج :حالت  3با تداخل بینایی و دهلیزی

شکل  5د :حالت  4با تداخل بینایی و ح

عمقی

جلسه تحت تمرین شنا قرار گرفتند .این آزمودنیها هیچ
سابقهی قبلی شرکت در کالسهای شنا را نداشتند.
جلسههای تمرین به شرح زیر بود 2 :جلسه آموزش آشنایی
با آب شامل نشستن و راه رفتن در آب ،دویدن در آب،
توجیه آزمودنیها برای از بین بردن ترس احتمالی از آب،
تمرینات دم و بازدم ،آموزش حرکاتی مانند شناوری به
شکل الکپشت و به شکل ستارهی دریایی انجام شد .از
جلسهی  0تا  42آموزش سرخوردن به سینه و پشت همراه
با پا زدن ،حرکات دست فرشته ،دست کرال پشت و استارت
زدن آموزش داده شد ،الزم بهذکر است که تمرینات از
قسمت کمعمق استخر شروع و با پیشرفت آزمودنیها به
قسمت نیمه عمیق انتقال داده شد .در طول دورهی
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مداخلهی گروه تجربی ،گروه کنترل به هیچ فعالیت ورزشی
نپرداخت و در نهایت ،پسآزمون نیز از تمام آزمودنیها
دقیقاً مانند پیشآزمون گرفته شد.
یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری ،از میانگین و انحراف معیار
بهعنوان آمار توصیفی استفاده شد .همچنین برای بررسی
توزیع نرمال دادهها از آزمون شاپیروویلک 2و برای همگنی
واریانسها از آمارهی لون استفاده شد .با توجه به توزیع
طبیعی دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد که با

09

توجه به تعداد گروهها ( )4و شرایط آزمون ( )2و تعداد
دفعات آزمون( )4برای آنالیز دادهها از آزمون تحلیل
واریانس چند متغیره استفاده شد .در صورت مشاهده
معنیداری از آزمون تعقیبی بونفرونی نیز استفاده شد.
همچنین ،جهت مقایسه متغیرهایی مانند ،هوش از آزمون
تی مستقل استفاده شد .در تمامی تحلیلها آلفا برابر با
 5/50بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  2۰و ترسیم نمودارها با نرمافزار اکسل 4523
انجام گرفت .ویژگیهای فردی آزمودنیها شامل سن و قد
به تفکیک گروهها در جدول  2ارائه شده است.

جدول  :9اطالعات توصیفی آزمودنیهای پژوهش (میانگین  ±انحراف استاندارد)
ویژگیهای آزمودنیها

تعداد

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

گروه تجربی

24

20/05±4/8

202/94±3/89

گروه کنترل

24

20/05±2/9

202/24±0/2

کل

42

20/05±4/2

202/۰2±2/۰0

در بخش استنباطی ،نتایج حاصل از آزمونتی مستقل
(جدول  )4نشان داد که به لحاظ آماری در نمرهی آزمون
هوشی کتل فرم  Aبین گروه تجربی ( )32/2۰±2/9و گروه

کنترل ( )35/22±2/2۰پژوهش ،اختالف معنیداری وجود
ندارد.)t=2/00, P=5/80( ،

جدول  :8نتای آزمون تی مستقل در نمرات آزمون هوشی کتل
نوع آزمون
آزمون کتل فرم A

آزمون لون
F

سطح معناداری

5/532

5/805

در جــدول 3 2اطالعــات توصــیفی تعــادل در  2شــرایط
مختلف در پیش و پسآزمـون نیـز نشـان داده شـده اسـت.
جدول  3میانگین و انحراف معیار آزمـون تعـادل در شـرایط
مختلف دستکاری سیستمهـای درگیـر در تعـادل را نشـان

1. Shapirowilk

t

درجات آزادی

سطح معناداری

2/008

44

5/233

می دهد .نتایج حاصل از آزمون شـاپیروویلک نشـان داد کـه
متغیر تعادل در چهار حالت حسی مختلف (تعـادل ،بینـایی،
حسی -پیکری و دهلیزی) در پیش آزمون دارای توزیع نرمال
است ( .)P≥5/50همچنین فرض برابری واریانس ها با توجـه
به آزمون لون پذیرفته شد (.)P≥5/50

۰5
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار آزمون تعادل در شرایط مختلف دستکاری سیستمهای درگیر در تعادل

پیشآزمون

نوسانات خطا حین تعادل
بدون تداخل حسی

پسآزمون
پیشآزمون

نوسانات خطا حین تعادل بینایی
پسآزمون
پیشآزمون
نوسانات خطا حین تعادل حسی-پیکری
پسآزمون
پیشآزمون
نوسانات خطا حین تعادل دهلیزی
پسآزمون

بــاکس2

بــا توجــه بــه مشــاهده معنــیداری آزمــون ام
( )P≤5/552در آزمون تحلیل واریانس چند متغیـره و عـدم
برابری ماتریس کواریانس دادهها نتایج مربـوط بـه المبـدای
ویلکز 4گزارش میشود .نتایج آزمون تحلیـل واریـانس چنـد
متغیره از لحاظ آماری اخـتالف آمـاری معنـیداری بـین دو
گروه بر مبنای گروه کنترل و تجربی نشـان دادη2= 5/92 .

گروه

انحراف استاندارد و میانگین

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

5/۰۰±5/20
5/20±5/22
5/۰5±5/22
5/22±5/22
2/29±5/48
2/۰5±5/32
2/28±5/42
2/۰3±5/32
4/29±5/42
4/28±5/42
4/25±5/22
4/2۰±5/44
3/۰4±5/30
3/22±5/42
4/22±5/48
3/۰۰±5/48

N
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Wilks'=5/504 ، partial؛ .F)8،20(=32/22 ،P≤5/5550

بنابراین ،با توجه به مشاهده معنی داری ،جهت بررسی دقیق
جایگاه معنی داری از آزمون تعقیبی بونفرونی اسـتفاده شـد.
نتایج حاکی از این بود کـه در تمـام حـاالت پـیشآزمـون و
حالت تعادل بینایی و حسی -پیکـری پـس آزمـون اخـتالف
معنیداری بین گروهها مشاهده نشد (.)P≥5/50

*

4

**

3.5

2
پیش آزمون

1.5

پس آزمون

1

نوسانات مرکز جرم

3
2.5

0.5
0
تجربی

کنترل

تعادل دهلیزی

تجربی

کنترل

تعادل حس عمقی

تجربی

کنترل

تعادل بینایی

تجربی

کنترل

تعادل بدون تداخل حسی

نمودار  :9آزمون تعادلی  *( M-CTSIBاختالف معنیدار در سطح  ** ،P≥۵/۵5اختالف معنیدار در سطح .)P≥۵/۵9

همانطور که در نمودار  2قابل مشاهده است ،تمرینات
شنا بهطور معنیداری موجب کاهش نوسانات تعادل بدون

2

1. Box's M
2. Wilks' Lambda

تداخلحسی ()F)2،44(=0/2۰ ،P≤5/540 ،partialη2=5/458
و تعادل دهلیزی (،P≤5/5550 ،partial η2=5/889

 )F)2،44(=220/22شده است.
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بحث
هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مداخلهی تمرینـی شـنا بـر
تعادل و سیستم های درگیر در تعادل نوجوانان دختـر دارای
اختالل شنوایی با کمکاری دهلیزی بود .نتایج آزمون تعادلی
بایودکس نشـان داد تعـادل بـدون تـداخل حسـی و تعـادل
دهلیزی ناشنوایان با کـم کـاری دهلیـزی بـا تمرینـات شـنا
به طور معناداری بهبود پیدا کـرد؛ امـا تمرینـات شـنا بـر دو
حالت تعادل تحت تداخل دهلیزی و حسی-پیکری و تداخل
دهلیزی و بینایی تـأثیر معنـیداری نداشـت .افـراد مبتالبـه
کاهش شنوایی حسی عصبی به علت ناکافی بودن اطالعـات
حسی ارائه شده توسط سیستم دهلیزی ،دارای مشکالتی در
تعـادل و همـاهنگی حرکـات هسـتند (راجنـدران و روی،
 .)4522همان طور که بیان شد ،نظریهی سیسـتمهـا نشـان
میدهد که حرکت از تعامل بین فرد ،تکلیف و محیطـی کـه
تکلیف در آن اجرا میشود بهوجود میآید؛ بنـابراین حرکـت
صــرفاً نتیجــهی برنامــههــای حرکتــی عضــالت معــین و
رفلکسهای قالبی نیست ،بلکه نتیجهی تعامـل بـین ادراک،
شناخت و سیستم های عمل است (شاموی کوک و ووالکات،
 .)4525از این رو کنترل تعادل دارای اجزای متفـاوتی اسـت
که در عین حال با هـم تعامـل دارنـد .درونـدادهای بینـایی،
دهلیزی ،حسی-پیکری ،دامنهی حرکتی مفاصل ،بازتابهای
وضعی ،هـدایت عصـبی ،قـدرت عضـالنی و اسـتراتژیهـای
اکتسابی از جمله این عوامل هستند (عباسی.)4525 ،
همچنین نتایج تحقیقات پیشین نشان داده که افراد
ورزشکار به دلیل سازگاریهای ایجاد شده از طریق فعالیت
مستمر ورزشی خاص خود ،از کارایی بهتری در یکی از
سیستمهای حسی برخوردارند .در حین ورزش ورودیهای
حسی پیکری تحریک میشوند و در ورزشهایی مثل فوتبال
و فوتسال که جابهجایی در آن در حضور جاذبه و تماس با
سطح زمین زیاد است ،این سیستم بهخصوص در مفاصل
اندام تحتانی و نیز گیرندههای کف پا بهخوبی تحریک شده
و میتواند بهخوبی تقویت شود (سیدی و همکاران.)4520 ،
در این پژوهش جایگاه و نقش سیستمهای مختلف درگیر
در تعادل بررسی شد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش با
نتایج حاصل از پژوهشهای خداشناس و همکاران (،)4522
رمضانی و همکاران ( )452۰و جرنیس 2و همکاران ()4522
که نشان دادند یک دوره تمرینات منتخب تعادلی باعث
1. Jernice
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بهبود تعادل ایستا و پویای ناشنوایان میشود همسو بود.
نتایج این مطالعه بهصورت کلی در مورد تأثیر مثبت
برنامههای تمرین در کودکان ناشنوا با این مطالعات
همخوانی دارد بهطوریکه در هر سه مطالعه تعادل در
کودکان گروه تجربی بهبود یافت (خداشناس و همکاران،
4522؛ رمضانی و همکاران452۰ ،؛ جرنیس و همکاران،
 .)4522همانطور که اشاره شد ،تحقیقات همراستای قبل
تأثیر تمرینات تعادلی را بر بهبود تعادل ناشنوایان مورد
مطالعه قراردادند و تعداد کمی از پژوهشگران به مطالعهی
تأثیر ورزش بر تعادل این افراد پرداختند؛ که از این
تحقیقات میتوان به نتایج تحقیق داودی و لطفی ()2390
پس از  8هفته تمرینات حرکات موزون ،بلوچی و همکاران
( )4528پس از  8هفته تمرینات پیالتس و نتایج تحقیق
روبیانه )4522( 4پس از  ۰ماه تمرینات کاپوییرا 3اشاره کرد
که با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر بهبود تعادل با شرکت در
فعالیتهای ورزش و نه تأکید صرف بر تمرینات تعادلی
همسو است (داودی و لطفی452۰ ،؛ بلوچی و همکاران،
4528؛ روبیانه )4522 ،و این نتایج بدینگونه قابل توجیه
است که فعالیت بدنی و ورزش باعث بهبود در عملکرد
تعادلی ناشنوایان خواهد شد و ورزشهایی که سیستم
دهلیزی را بیشتر درگیر میکنند باعث بهبود عملکرد این
سیستم میشوند .ارزیابی رفتارهای مهارتهای تعادلی با
حذف یا کاهش ورودیهای بینایی و یا حسی پیکری
میتواند عملکرد کودکان کمشنوا را در قیاس با گروه هنجار
نشان دهد (جعفری و همکاران.)4522 ،
همچنین نتایج پژوهش حاضر به لحاظ کارایی بیشتر در
بهکارگیری حواس در عدم حضور حس بینایی یا تغییر دادن
دروندادهای حس عمقی با تحقیق احمدپور و همکاران
( )2392همسو بود که با تأکید بر تفکیک دقیق سهم هر
یک از سه سیستم حسی پیکری ،دهلیزی و بینایی تحت
تأثیر تمرینات ریتمیک منتخب انجام شد ،از دالیل
همسویی این دو پژوهش میتوان گفت نوع تمرینات
وابستگی به دروندادهای بینایی را در کودکان کمشنوای
دچار کمکاری سیستم دهلیزی کاهش و حساسیت سیستم
دهلیزی را افزایش داده است (احمدپور و همکاران.)4520 ،

2. Rubianne
3. Capoeira
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با این حال تحقیقات ناهمسویی نیز در خصوص
اثربخشی تمرینات بر تعادل و سیستمهای سهیم در کنترل
تعادل مشاهده شد که میتوان به تحقیقات افگن)2982( 2
در مبحث بهبود تعادل پس از یک دوره برنامه تمرینی
منتخب اشاره کرد که در طول  25روز به  29کودک ناشنوا
تمرینات تعادلی ایستا داد ،وی گزارش کرد اگر چه حفظ
تعادل روی یک پا پس از انجام تمرینات افزایش یافت ،اما
هیچ تفاوت معنیداری بین گروه تجربی و کنترل در تعادل
ایستا مشاهده نشد که یکی از دالیل مغایرت میتواند طول
دوره نسبتاً کوتاه مداخلهی آنها در مقایسه با تحقیق حاضر
باشد (افگن .)2982 ،در خصوص مشارکت سیستمهای
مختلف درگیر در تعادل نیز نتایج این پژوهش با تحقیق
سیدی و همکاران ( )2392همسو نبود .آنها بیان کردند که
میزان کارایی همهی سیستمهای حسی درگیر در کنترل
قامت گروه ناشنوای ورزشکار بهطور معناداری بهتر از
ناشنوایان غیر ورزشکار است و کاراترین سیستم حسی
درگیر در کنترل قامت هر دو گروه سیستم حس پیکری
است و بعد از آن به ترتیب سیستمهای بینایی و دهلیزی .از
دالیل احتمالی بروز تفاوت بهدست آمده میتوان به ماهیت
رشتهی ورزشی ناشنوایان ورزشکار (فوتبال و فوتسال) و
نیازهای خاص این رشته ورزشی و همچنین شرکت مستمر
در فعالیتهای ورزشی و در نتیجه تقویت بکارگیری سیستم
حسی -پیکری اشاره کرد (سیدی و همکاران .)4520 ،برای
نمونه ،تمرینات جودو به افزایش اهمیت اطالعات حسی-
پیکری منجر میشود (برسل و همکاران .)4552 ،نتایج
همچنین با تحقیق راجندران ،روی و جیوانانتام،)4523( 4
رینه 3و همکاران ( )4552نیز ناهمسو بود که در یک مطالعه
مروری تأثیر مداخلههای ورزشی که تواناییهای بینایی-
حرکتی و حسی -پیکری را تقویت و جایگزینی این
سیستمها را برای جبران نقص سیستم دهلیزی و حفظ
تعادل امکانپذیر میکند بر اختالالت دهلیزی در کودکان
با اختالل شنوایی مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد
که این نوع برنامههای ورزشی در بهبود نقصهای مرتبط با
سیستم دهلیزی در کودکان مبتالبه اختالالت شنوایی مؤثر
میباشد (راجندران و همکاران .)4523 ،در حالیکه کاهش
چشمگیر نوسانات در این پژوهشها بر سیستم دهلیزی
1. Effgen SK.
2. Rajendran, Roy & Jeevanantham
3. Rine

محسوس بود .از دالیل مغایرت این نتیجه با پژوهش ذکر
شده ،میتوان به مداخلهی تمرینات جبرانی با تأکید بر
افزایش عملکرد بینایی و حسی -پیکری و تعادل بر ارتقای
تواناییهای یکپارچه کنندهی حسی کنترل قامت متمرکز
بود اشاره کرد (رینه و همکاران.)4552 ،
نتیجهگیری
از آن جاییکه در ورزش شنا از سیستم حسی-پیکری
استفاده کمتری میشود و اطالعات بینایی کمتر در حفظ
تعادل مورد استفاده هستند ،بنابراین تمرینات شنا یک
محرک و توانبخشی مناسب برای به چالشکشیدن سیستم
دهلیزی افراد است تا مجبور به استفاده از آن شوند .سیستم
کنترل قامت جهت حفظ تعادل و متعاقب آن ایجاد حرکت،
مستلزم تلفیق دادههای حسی جهت تشخیص موقعیت بدن
در فضا و همینطور توانایی سیستم عضالنی اسکلتی برای
اعمال نیروی مناسب میداند .طبق نظریهی سیستمها،
عوامل عضالنی اسکلتی مؤثر در تنظیم تعادل ،شامل
مواردی مانند خصوصیات و ویژگیهای عضله ،دامنهی
حرکت مفصل و ارتباط بیومکانیکی قسمتهای مختلف بدن
میباشد (زاغری .)4552 ،ضمن اینکه سیستم عصبی نیز
نقش بسیار مهمی در کنترل قامت ایفا میکند؛ بنابراین با
استناد به نظریهی سیستمها این موضوع منطقی به نظر
میرسد که افراد ورزشکار از تعادل بهتری برخوردار باشند
(علیزاده و همکاران .)4559 ،با توجه به نتایج این تحقیق به
نظر میرسد که سیستمهای مختلف درگیر در تعادل با
ورزش فعالتر میشوند ،بنابراین ورزش باعث بهبود عملکرد
این سیستمها میشود .هدف تمرینات شنا بهزحمت
انداختن سیستم تعادلی و بهخصوص سیستم دهلیزی
ناشنوایان با اختالل دهلیزی میباشد .از محدودیتهای این
پژوهش میتوان به در نظر نگرفتن تعادل نوجوانان پسر
ناشنوا و مقایسهی آن با نوجوانان دختر ناشنوا اشاره کرد .با
توجه به نتایج این پژوهش ورزشهای متناسب با ضعف
سیستمهای مختلف درگیر تعادل در افراد ناشنوا پیشنهاد
میشود .بهعنوان مثال ابتدا سهم هر سیستم در تعادل افراد
ناشنوا بررسی شود و با توجه به ضعف در هر سیستم مثالً
سیستم دهلیزی ،فرد بهسوی تمرینات شنا سوق داده شود.
البته ،این امکان وجود دارد که با اضافه کردن طول دورهی
مداخلهی تمرینی شنا ،اثرات معنیدار بر دیگر سیستمها نیز
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تشکر و قدردانی
از تمام افراد در بخش آموزش شنا و همچنین خانوادههای
آزمودنیها و آزمودنیهایی که همکاری الزم را برای تحقق
.این پژوهش داشتند تشکر به عمل میآید

رؤیت شود که نیاز به پژوهشهای بیشتری در این راستا
.وجود دارد
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