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Abstract
Background and Aim: The prevalence of moderate to profound hearing loss in children is 1 to 6 out
of 1000. Children with deafness are at the risk of vestibular dysfunction. Since the vestibular
apparatus triggers the vestibular reflex mechanisms that stabilize the eyes, head, and body in space,
impairment of this mechanism will also affect postural sensibility. The aim of the present study was to
investigate the balance performance in 7 to 12 year-old students with hearing loss in Qom deaf
schools.
Materials and methods: In the present study, the balance performance of 47 students with moderate,
severe, and profound hearing loss in Qom deaf schools was evaluated using balance subtest of
Bruiniks Ozeretsky test of motor proficiency. For data analysis, the means of standard scores in
different gender and age groups were compared. Also, based on classification of standard scores in
test manual, classification of balance performance in age and gender groups and then students’
distribution in the performance classifications were determined.
Results: In each of the age groups, more than 50 percent and in each of gender groups 60 and more
than 60 percent of the students had low balance performance. The means of their balance standard
scores in each of age groups was 6 and less than 6 and in each of gender groups less than 6.
Conclusion: In the studied cases, most students in age and gender groups had low balance
performance. The means of balance standard scores in age and gender groups indicate that balance
performance level is low. These findings demonstrate that organizations related to hearing-impaired
children such as Welfare Organization of Iran and Special Education Organization must pay more
attention to balance rehabilitation in these children.
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بررسی عملکرد تعادلی کودکان  7تا  12سال دارای اختالل شنیداری در حال تحصیل در
مدارس ناشنوایان استان قم
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کمیته پژوهشی دانشجویان .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استادیار ،دکترای تخصصی کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد کاردرمانی ،مربی گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استادیار ،دکترای تخصصی علوم اعصاب ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
شیوع نقص شنیداری متوسط تا عمیق در کودکان  1تا  6در  1000کودک است .کودکان مبتال به ناشنوایی در خطر نقص عملکرد وستیبوالر قرار دارند .از آنجایی
که دستگاه وستیبوالر ،مکانیسمهای رفلکسی وستیبوالر را که تالش میکنند تا چشم ،سر و بدن را در فضا ثابت نگه دارند به کار میاندازد ،نقص در این دستگاه
میتواند بر حساسیت پاسچرال تاثیر گذارد .هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد تعادلی کودکان  7تا  12سال دارای اختالل شنیداری محصل در مدارس ناشنوایان
استان قم میباشد.
مواد و روشها
در این طرح عمکرد تعادلی  47کودک مبتال به نقص شنیداری متوسط ،شدید و عمیق در حال تحصیل در مدارس ناشنوایان استان قم با استفاده از خرده آزمون
تعادل آزمون مهارتهای عملکردی برونینکز اوزرتسکی بررسی شد .میانگین نمرات استاندارد کسب شده در گروه های سنی و جنسی مختلف با هم مقایسه شدند و
همچنین طبق طبقهبندی نمرات استاندارد که در دستورالعمل تست وجود دارد طبقه عملکرد تعادلی در گروه های سنی و جنسی مشخص شدند و توزیع افراد در
طبقههای عملکردی تعیین گردید.
یافتهها
در هر یک از گروه های سنی مورد بررسی بیش از  50درصد افراد و در هر یک از گروه های جنسی مورد بررسی  60و بیش از  60درصد افراد عملکرد تعادلی
پایین داشتند .میانگین نمره استاندارد تعادل در هر یک از گروه های سنی مورد بررسی  6و کمتر از  6و در هر یک از گروه های جنسی مورد بررسی کمتر  6نشان
داد.
نتایج
در نمونههای مورد مطالعه ،اکثریت افراد در تمام گروه ها ی سنی و جنسی دارای عملکرد تعادلی پایین هستند .همچنین میانگین نمرات استاندارد تعادلی در گروه
ها ی سنی و جنسی مورد بررسی نشان از سطح پایین تعادلی دارند .این نتایج لزوم توجه بیشتر سازمانهای مرتبط با این کودکان نظیر سازمان بهزیستی و آموزش
و پرورش استثنایی به توانبخشی تعادلی این کودکان را آشکار میسازد.
واژگان کلیدی :تعادل؛ اختالل شنیداری؛ کودکان
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مقدمه و اهداف
نقص شنیداری سومین اختالل مزمن عمومی است که درگیریهای بزرگ و جدی را در سالمتی ایجاد میکند و موجب استرس در بیمار و
خانواده میشود .شدت ناتوانی که کودک تجربه می کند وابسته به درجه و طول مدت نقص شنیداری ،سنی که در آن نقص شنیداری برای
بار اول ظاهر شده است و ناتوانیهای همراه است ]1[.شیوع نقص شنیداری متوسط تا عمیق در کودکان (شامل نقایص عصبی-حسی 1و
کنداکتیو 1 )2تا  6در  1000کودک است و تخمین زده می شود که  440میلیون کودک در سراسر جهان نقص شنیداری باالی  85دسیبل
دارند و اگر آستانه به  50دسی بل کاهش یابد این میزان به  800میلیون میرسد]2[.
نقص شنیداری بیشتر به عنوان یک نقص اجتماعی تعریف شده است .با وجود این که نقص اجتماعی یک اختالل مهم است ،اما نقص
شنیداری با دیگر نقایص فیزیکی از قبیل اختالالت وابسته به وستیبوالر هم همراه است ]3[.کودکان مبتال به ناشنوایی در خطر نقص
عملکرد وستیبوالر قرار دارند؛ چون در برخی از انواع ناشنوایی گوش داخلی ،آسیب به گیرنده وستیبوالر ،گسترش مییابد ]4[.گوش داخلی
شامل دو قسمت عملکردی اصلی می شود :سیستم وستیبوالر و ارگان کورتی Rine .و همکاران ( )2000معتقدند که همان گونه که
البیرنت ها و کوکلئا از لحاظ آناتومیک و رشدی به هم مربوط هستند ،هنگامی که مکانیسم شنوایی دچار عارضه شود ،پتانسیل ایجاد نقص
وستیبوالر وجود خواهد داشت Arnvig ]5[.در تحقیقی که با استفاده از تست چرخش بارانی 3و تحریک کالریک 4انجام شد دریافت که 82
درصد از  89کودکی که نقص شنیداری شدید بعد از تولد داشتند و  34درصد از  129کودکی که نقص شنیداری وراثتی داشتند پاسخهای
غیرطبیعی به تستهای وستیبوالر دادند]6[.
سیستم وستیبوالر انسان ،حرکت و وضعیت بدن را تخمین میزند .درون دادههای حرکتی به سیستم وستیبوالر شامل موارد زیر میشوند:
سیگنالهای گوش داخلی ،حس وضعیت (حس عمقی) ،سیگنالهای بینایی و حرکت هدفدار .این دروندادها توسط پردازش مرکزی
(کمپلکس هستههای وستیبوالر) که دستورات حرکتی را برای راهنمایی چشم و بدن تولید می کنند یکپارچه میگردند .سیستم در حالت
طبیعی بسیار سریع است ]7[.سیستم وستیبوالر ،مسئول ثبات وضعیت چشمها ،سر و بدن در فضا است و به حفظ وضعیت ایستاده کمک می
کند .این سیستم از دو قسمت تشکیل می شود که هر کدام نقشهای متفاوتی دارند )1 :سیستم وستیبوالر-آکوالر که مسئول ثبات بینایی
است  )2سیستم وستیبوالر-اسپاینال که جهتگیری بدن را در فضا حفظ می کند و در تون پاسچرال الزم برای کسب مراحل رشدی
حرکتی مشارکت دارد .رشد و حفظ ثبات پاسچرال یک فرآیند چند سیستمی است که تنها به دروندادهای وستیبوالر وابسته نیست.
تغییراتی که منجر به بلوغ سیستمهای حسی دیگر (مخصوصا بینایی و حس عمقی) ،پردازش سیستم اعصاب مرکزی و هماهنگی برون-
دادهای حرکتی میشوند ،مسئول تغییرات در مهارتهای پاسچرال هستند .از منظر سیستمهای حسی ،کودکان جوان 5برای حفظ تعادل
شان به حس بینایی وابسته هستند و به تدریج که رشد می کنند ،استفاده از اطالعات حسی وستیبوالر و حس عمقی افزایش مییابد]4[.
مطالعاتی که عملکرد وستیبوالر و تعادل را در ناشنواها بررسی کردهاند اختالالتی را در مقایسه با افراد با شنوایی طبیعی پیدا کردهاند .حدود
نیمی از کودکان ناشنوا نقص وستیبوالر را نشان میدهند .از آنجایی که دستگاه وستیبوالر ،مکانیسمهای رفلکسی وستیبوالر را که تالش
می کنن د تا چشم ،سر و بدن را در فضا ثابت نگه دارند به کار میاندازد ،نقص در این دستگاه می تواند بر حساسیت پاسچرال تاثیر بگذارد]8[.
 Lindseyو  Onealمتوجه شدند که کودکان ناشنوا در مهارتهای تعادلی استاتیک و داینامیک خیلی ضعیفتر از کودکان شنوا عمل می
کنند Crow ]9[.و  Horakنیز ( )1988دریافتند که کودکان دارای نقص شنیداری که همراه با نقص سازمانبندی حسی است تعادل و
کارایی حرکتی ضعیف در بسیاری از زمینهها دارند ]10[.همچنین  )1967( Boydدریافت که نقص تعادل و هماهنگی لوکوموتور در  90پسر
ناشنوا (با استفاده از یک نسخه سازگارشده از مقیاس نمرهدهی اوزرتسکی) وجود دارد]11[.
با وجود اینکه کنترل پاسچر استاتیک و داینامیک برای اجرای حرکات بسیار الزم و مهم است و رشد و حفظ کنترل پاسچر یک پیشنیاز
مهم برای عملکرد حرکتی مهارتی است و همچنین کارهای حرکتی ظریف و درشت نیاز دارد که فرد مرکز ثقل خود را روی سطح اتکا
حفظ کند و از طرفی با وجود موارد ذکر شده از تحقیقات فوق ،ارزیابیهای نقایص حرکتی و تعادلی در حیطه بررسیهای معمول کودکان
دارای نقص شنیداری قرار نگرفته است و کاردرمانی و فیزیوتراپی هنوز در برنامههای آموزشی و توانبخشی این کودکان به صورت معمول
وارد نشده است]2[.
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با توجه به اهمیت عملکرد تعادلی در فعالیتهای روزمره زندگی و تحقیقاتی که در کشورهای دیگر در مورد عملکرد تعادلی در کودکان
دارای نقص شنیداری انجام شده است جای خالی تحقیقات در مورد عملکرد تعادلی این کودکان در ایران احساس می شود .لذا در تحقیق
حاضر ،بر آن شدیم تا عملکرد تعادلی کودکان دارای نقص شنیداری  7تا  12سال محصل در مدارس ناشنوایان سطح استان قم را مورد
بررسی قرار دهیم.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و مقایسهای است .جامعه آماری شامل کودکان دارای نقص شنیداری سطح استان قم و نمونه مورد
مطالعه شامل  47کودک  7تا  12سال مبتال به نقص شنیداری متوسط ،شدید و عمیق می باشد .این کودکان در حال تحصیل در مدرسه
ناشنوایان استان قم میباشند ،طبق اطالعات موجود در پرونده دارای هوش بهر طبیعی هستند ،از داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی
استفاده نمی کنند و دارای نقایص ارتوپدی و نورولوژی نمیباشند.
در این طرح نمونهها پس از کسب رضایت از والدین با رعایت معیارهای ورود وارد طرح شدند و سپس تحت خرده آزمون تعادل آزمون
عملکرد حرکتی برونینکز اوزرتسکی قرار گرفتند و نمره خام 6حاصل از هر گزینه طبق دستورالعمل تست به نمره ممیزی 7تبدیل شده و
حاصل جمع نمرات ممیزی تعیین گردید .سپس طبق جدول خاصی که در دستورالعمل تست وجود دارد نمره استاندارد برای هر نمونه تعیین
شد و میانگین نمرات ممیزی و استاندارد به تفکیک گروه های سنی و جنسی تعیین شد و همچنین با مقایسه نمرات استاندارد افراد در هر
یک از گروه های سنی و جنسی با دامنه نمرات استاندارد موجود در دستورالعمل تست (نمره استاندارد زیر  : 6عملکرد پایین ،بین  6تا : 11
عملکرد پایینتر از متوسط ،بین  12تا  :18عملکرد متوسط ،بین 19تا  :23عملکرد باالتر از متوسط و باالتر از  : 23عمکرد باال) عملکرد
تعادلی افراد در گروه های سنی و جنسی مختلف تعیین شد.
آزمون تبحر حرکتی برونینکز اوزرتسکی ،یکی از متداولترین ابزارها برای سنجش حرکتی کودکان  4/5تا  14/5ساله است .مجموعه کامل
این آزمون شامل  46گزینه است که در  8خرده آزمون گروهبندی می شود .این تست فهرست کاملی از کارایی حرکتی فراهم می کند و به
طور جداگانه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف را مورد سنجش قرار میدهد )1987( Bruiniks ]12[.با اصالح آزمونهای تبحر حرکتی
اوزرتسکی این آزمون را تهیه کرده است .در این تست  4خرده آزمون ،مهارتهای حرکتی درشت 3 ،خرده آزمون ،مهارتهای حرکتی
ظریف و یک خرده آزمون ،هر دو مهارت را میسنجد Bruiniks .این آزمون را بر روی نمونهای شامل  756کودک استاندارد کرد .ضریب
پایایی بازآزمایی مجموعه  0/78و روایی آن  0/84گزارش شده است ]13[.روایی و پایایی این تست در ایران توسط موسوی و همکاران
( )1983مورد توجه قرار گرفت و ضریب روایی آن  0/78گزارش شد]14[.
در این طرح ،با استفاده " "Crosstabulationدر برنامه  SPSSتوزیع عملکرد تعادلی بر طبق گروه های سنی و جنسی مشخص شد و با
استفاده از آزمونهای  Pearson Chi-Squareو  Fishers Exact Testمقایسه توزیع نمرات استاندارد در طبقههای عملکردی
مختلف در گروه های سنی و جنسی انجام شد .همچنین با استفاده از آزمون  Mann-Whitney Uمیانگین نمره استاندارد عملکرد تعادلی
گروه های دختر و پسر و با استفاده از آزمون  Kruskal-Wallis Hمیانگین نمره استاندارد عملکرد تعادلی در گروه های سنی مختلف
مقایسه شد.
یافته ها
طبق نتایج به دست آمده میانگین نمرات استاندارد در تمام گروه های سنی به جز گروه  11سال در سطح پایینتر از  6قرار دارد که به
معنای عملکرد پایین تعادلی می باشد و در گروه سنی  11سال نیز میانگین برابر  6می باشد (جدول  .)1همچنین در هر دو گروه جنسی
دختر و پسر نیز میانگین نمرات استاندارد زیر  6قرار دارد که به معنای عملکرد پایین تعادلی در هر دو گروه جنسی است (جدول  )2و از
طرفی با توجه به اینکه توزیع دادههای نمرات استاندارد تعادل در دو گروه دختر و پسر نرمال نبود ،آزمون  Mann-Whitney Uنشان داد
که اختالف معناداری بین میانگین نمرات آنها وجود ندارد ( .)p=0/898همچنین آزمون  Kruskal-Wallis Hنشان داد بین میانگین
نمرات استاندارد در گروه های سنی  11 ،10 ،9 ،8 ،7و  12سال تفاوت معناداری دیده نمی شود (.)p=0/999
از نظر توزیع افراد در گروه های عملکردی مختلف (جدول  3و  :)4در تمام گروه های سنی بیش از  55درصد افراد عملکرد پایین تعادل
داشتند (نمره استاندارد کمتر از  ،)6کمتر از  45درصد افراد عملکرد کمتر از متوسط داشتند (نمره استاندارد بین  6تا  ،)11کمتر از  34درصد
Raw Score
Point Score

6
7
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عملکرد متوسط و متوسط به باال داشتند (نمره استاندارد  12به باال) .در دو گروه جنسی پسر و دختر  60و بیش از  60درصد افراد عملکرد
پایین تعادل 25 ،و کمتر از  25درصد عملکرد کمتر از متوسط و  15و کمتر از  15درصد عملکرد متوسط و متوسط به باالی تعادل داشتند.
مقایسه توزیع نمرات استاندارد در طبقههای عملکردی مختلف در گروه های سنی با استفاده از Exact-0/309( Fishers Exact Test
= )pو جنسی با استفاده از آزمون  )Exact-p=1( Pearson Chi-Squareنشان داد که توزیع میزان نقص عملکرد تعادلی (توزیع نمرات
استاندارد شده در طبقههای عملکردی مختلف) به سن و جنس وابستگی خاصی ندارد.
جدول :1میانگین نمرات استاندارد تعادل به تفکیک سن ()n=47
سن

میانگین نمره

انحراف معیار نمره

میانگین

انحراف معیار نمره

(سال)
7
8
9
10
11
12
کل

تعادل
13/55
12/8
14/71
16/77
18/4
17/75
15/85

تعادل
6/98
8/49
6/23
5/11
6/91
6/48
6/531

استاندارد نمره تعادل
5/44
4/8
4/42
4/44
6
5/41
5/09

استاندارد تعادل
6
6/49
3/90
4/09
7/28
5/56
5/21

جدول :2میانگین نمرات استاندارد تعادل به تفکیک جنس () n=47
میانگین نمره تعادل

جنس
دختر
پسر

انحراف معیار

میانگین نمره

انحراف معیار

نمره تعادل
6/29
6/99

استاندارد تعادل
5/11
5/05

استاندارد تعادل
5/16
5/41

15/85
15/85

جدول :3توزیع افراد در طبقه های عملکرد تعادلي مختلف به تفکیک سن () n=47

سن
(سال)
7
8
9
10
11
12
کل نمونه ها

تعداد افراد

تعداد افراد
تعداد

دارای عملکرد

 Nدرصد عملکرد

دارای عملکرد

پایین تعادل

کمتر از متوسط

66/7
80
57/1
55/6
60
58/3
61/7

تعادل
0
0
3
4
1
3
11

پایین تعادل
6
4
4
5
3
7
29

9
5
7
9
5
12
47

 Nدرصد

تعداد افراد دارای

 Nدرصد

عملکرد کمتر از

عملکرد متوسط

عملکرد متوسط

متوسط تعادل

به باالی تعادل

به باالی تعادل

0
0
42/9
44/4
20
25
23/4

3
1
0
0
1
2
7

33/3
20
0
0
20
16/7
14/9

جدول  :4توزیع افراد در طبقه های عملکرد تعادلي مختلف به تفکیک جنس() n=47

99

جنس

تعداد

دختر
پسر

27
20

تعداد افراد

 Nدرصد

تعداد افراد دارای

 Nدرصد

دارای عملکرد

عملکرد پایین

عملکرد کمتر از

عملکرد کمتر از

پایین تعادل

تعادل

متوسط تعادل

متوسط تعادل

17
12

63
60

6
5

22/2
25
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تعداد افراد
دارای عملکرد
متوسط به باالی
تعادل
4
3

 Nدرصد
عملکرد متوسط
به باالی تعادل
14/8
15
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بحث
یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد در نمونههای مورد مطالعه ،اکثریت افراد در تمام گروه های سنی و جنسی دارای عملکرد تعادلی
پایین هستند و همچنین توزیع این افراد به سن و جنس وابستگی ندارد .همچنین میانگین نمرات استاندارد تعادلی در تمام گروه های سنی
و جنسی اختالف معناداری با هم ندارند و در سطح پایین تعادلی قرار دارند (غیر از گروه سنی  11سال که میانگین نمره استاندارد آنها در
پایینترین حد محدوده افراد داری عملکرد زیر متوسط ،یعنی بین  6تا  11می باشد).
برای تفسیر بهتر نتایج مطالعه حاضر الزم است که درکی از پاسخهای وستیبوالر وجود داشته باشد .بروندادهای حرکتی برای بدن و چشم
که از طرف سیستم وستیبوالر مرکزی میآیند عموما در قالب سه رفلکس ساده توصیف میشوند )1 :رفلکس وستیبولوآکوالر ()2 )VOR
رفلکس وستیبولوکولیک ( )3 )VCRرفلکس وستیبولو اسپاینال ( .)VSRرفلکس  VORحرکات چشمی را ایجاد می کند تا در حالی که
سر حرکت می کند ما دید واضحی داشته باشیم .رفلکس  VCRروی سیستم عضالنی گردن عمل می کند تا سر ثابت باشد .رفلکس
 VSRحرکاتی را تولید می کند که ثبات سر و پاسچر را تامین کند و از افتادن جلوگیری کند .هستههای وستیبوالر که این رفلکسها را
ایجاد می کند ،درون دادهای منابع حسی که در باال ذکر شد را پردازش می کنند ]7[.عصبدهی و خونرسانی مشترک دستگاه وستیبوالر و
کوکلئا و همچنین نزدیکی زیاد این ساختارها به یکدیگر این موضوع را محتمل می کند که هر عاملی که منجر به آسیب کوکلئا شود می
تواند آسیب به ساختار وستیبوالر را در پی داشته باشد .این فرضیه توسط گزارشهایی که نشاندهنده شیوع نقص عملکرد وستیبوالر در
کودکان مبتال به نقص شنوایی عصبی-حسی و تغییرات ریختشناسی یافتشده در البیرنتهای این افراد هستند ،تقویت می شود]15[.
 Rineو همکاران گزارش کردهاند که کودکان با نقص شنوایی عصبی-حسی ،مبتال به نقایص حرکتی رشدی پیشرونده هستند .همچنین
پذیرفته شده است که این نقایص به آسیب ساختارهای وستیبوالر مربوط است]16[.
مهارت های تعادلی و عملکرد حرکتی طبیعی به یک سیستم کنترل پاسچر سالم نیاز دارد و این سیستم به اجزای حسی (شامل اطالعات
بینایی ،سوماتوسنسوری و وستیبوالر) ،حرکتی و یکپارچهکننده وابسته است .بر طبق گزارشات ،نقص در هر یک از این اجزا می تواند بر
عملکرد تعادلی و مهارت های عملکردی وابسته به کنترل پاسچر تاثیر بگذارد .بر مبنای گزارشاتی که شیوع نقص عملکرد وستیبوالر و
همچنین تغییرات ریختشناسی در البیرنتهای کودکان مبتال به اختالالت شنوایی عصبی-حسی را نشان میدهند محققان احتمال می-
دهند نقص در ساختارهای وستیبوالر در سالهای اولیه زندگی منجر به تغییرات ریختشناسی در این سیستم و نقص تعادل و عملکرد
حرکتی می شود ]17[.این موضوع در مطالعه  Potterو  Silvermanمورد توجه قرار گرفت .در مطالعهای که این محققان با هدف بررسی
نقص عملکرد وستیبوالر ،مهارت تعادلی استاتیک و ارتباط عملکرد وستیبوالر با تعادل استاتیک در کودکان ناشنوای در سن مدرسه انجام
دادند 34 ،کودک را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق از تست  SCPRNTبرای ارزیابی عملکرد وستیبوالر و از خرده آزمون تعادل
ایستاده  SCSITبرای ارزیابی تعادل ایستاده با چشم باز و بسته استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که  58/8درصد از کودکانی که
مبتال به نقص شنیداری عصبی-حسی (با دالیل مختلف) هستند ،پاسخهای وستیبوالر  Hipoactiveدارند .همچنین نشان داده شد 44/1
درصد کودکان ناشنوا در حالت چشم باز و  35/3درصد در حالت چشم بسته تعادل ایستاده غیرطبیعی دارند .در این تحقیق تفاوت محسوسی
در پاسخهای وستیبوالر بین دختر و پسر مشاهده نشد ]18[.نتایج این تحقیق در مورد تعادل با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد؛ اگرچه در
این تحقیق تنها تعادل استاتیک ارزیابی شد ،اما در خرده آزمون تعادل تست برونینکز اوزرتسکی هم تعادل استاتیک و هم داینامیک مورد
ارزیابی قرار میگیرد .همچنین در نتایج تحقیق حاضر درصد بیشتری از کودکان (نسبت به تحقیق پاتر و سیلورمن) عملکرد تعادلی پایین را
نشان میدهند.
در تحقیق دیگری که  Siegelو همکاران در سال  1991با هدف مقایسه نمرات یک تست استاندارد شده تعادلی در سه گروه سنی کودکان
ناشنوا با نمرات کودکان نرمال که در تست استاندارد شدهاند ،انجام دادند نمونههای خود را به سه گروه  4/5تا  6/5و  8تا  10و  12/5تا
 14/5سال تقسیم کردند و از خرده آزمون تعادل آزمون عملکرد حرکتی برونینکز اوزرتسکی برای سنجش عملکرد تعادلی استفاده کردند]19[.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل نتایج ،نمرات خام طبق دستورالعمل تست به نمره ممیزی تبدیل شد و میانگین نمرات ممیزی در هر
گروه سنی با نمرات میانگین کودکان دارای شنوایی نرمال که در استانداردسازی تست استفاده شده بودند ،مقایسه شد که در هر سه گروه
سنی اختالف معنادار بین میانگین نمرات تعادلی کودکان ناشنوا با کودکان دارای شنوایی نرمال مشاهده شد .این نتیجه تحقیق سیگل با
یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد .در تحقیق حاضر ،نمرات ممیزی طبق دستورالعمل تست به نمرات استاندارد تبدیل شد و طبق
گروهبندی موجود در دستورالعمل (که سطح عملکرد تعادلی را با توجه به نمره استاندارد کسب شده مشخص کرده بود) تمام گروه های
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سنی بررسی شده در تحقیق حاضر با سطح متوسط عملکرد تعادلی در کودکان طبیعی فاصله زیادی داشتند ،به طوری که میانگین نمرات
تعادلی در گروه های سنی  10 ،9 ،8 ،7و  12زیر ( 6یعنی دارای عملکرد تعادلی پایین) و در گروه  11سال برابر ( 6نمره  6تا  11نشانگر
عملکرد پایینتر از متوسط می باشد) بودند .از طرف دیگر سیگل و همکاران میانگین نمرات ممیزی در سه گروه سنی را با هم مقایسه
کردند که اختالف معناداری مشاهده شد که نشان میداد عملکرد تعادلی در گروه های سنی مختلف متفاوت است ،اما در مقایسه اختالف
نمرات بین گروه های سنی این تحقیق با اختالف نمرات گروه های سنی مشابه در کودکان دارای شنوایی نرمال اختالف معناداری مشاهده
نشد که نشان میداد میزان نقص تعادلی در گروه های سنی مختلف یکسان است که این نتیجه نیز با یافتههای حاضر در تحقیق حاضر
همخوانی دارد .اگرچه در ت حقیق حاضر نمرات ممیزی طبق دستورالعمل تست به نمرات استاندارد تبدیل شد و در گروه های سنی مشخص
شده مقایسه شد که اختالف معنادار بین گرو های سنی مشاهده نشد که نشان میدهد تفاوت عملکرد تعادلی کودکان ناشنوا با کودکان
دارای شنوایی طبیعی در گروه های سنی مختلف مورد بررسی دارای اختالف معنادار نمی باشد و این نشانگر عدم اختالف معنادار در میزان
نقص تعادل در گروه های سنی مختلف است .همچنین سیگل و همکاران با مقایسه نمرات تعادلی دخترها و پسرها نشان دادند که اختالف
معناداری بین این گروه ها وجود ندارد که این یافته نیز با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد کودکان دارای نقص شنیداری متوسط ،شدید و عمیق به نسبت کودکان همسن طبیعی عملکرد تعادل
استاتیک و داینامیک پایینتری نشان میدهند .همچنین نتایج نشان میدهد میزان نقص تعادل در گروه های سنی مورد بررسی و در جنس
دختر و پسر تفاوتی محسوسی با هم ندارد .این نتایج لزوم توجه بیشتر سازمانهای مرتبط با این کودکان نظیر سازمان بهزیستی و آموزش و
پرورش استثنایی به مبحث توانبخشی تعادلی این کودکان را آشکار می کند.
از محدودیتهای طرح حاضر میتوان به عدم وجود نمرات استاندارد خرده آزمون تعادل آزمون برونینکز اوزرتسکی در مورد کودکان ایرانی
اشاره کرد ،لذا نمرات استاندارد موجود در دستورالعمل تست که در کشورهای دیگر بر اساس سن کودکان استانداردسازی شده و مورد
استفاده قرار گرفتهاست ،به کار برده شد.
پیشنهاد می شود برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ،تاثیر پروتکلهای تمرینی بر عملکرد تعادلی این کودکان مورد بررسی قرار داده شود.
همچنین پیشنهاد می شود مواردی نظیر هماهنگیهای حرکتی در اندام فوقانی و هماهنگیهای دوطرفه در این کودکان مورد بررسی قرار
گیرد.
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