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 مقدمه

این و  صلی و قامت ایفا می کندکس های اکلیدی را در اکتساب رفل ینقشوستیبوالر، بینایی و حس عمقی  ارتباط بین سیستم های

لذا  دارای نقص سیستم وستیبوالر هستنداز آنجا که حدود نیمی از کودکان ناشنوا، . عملکردها برای رشد مهارتهای حرکتی ضروریند

سیستم  کم شنوایی که کودکان حاکی از آن استتحقیقات  ایج. نتاین مشکل، مشکالت کنترل قامت و تعادل را برای آنها در پی دارد

در  نرمالی از خود نشان دادند درحالیکه آزمودنیهایی که سیستم وستیبوالر آسیب دیده داشتندرکتی وستیبوالر آنها سالم بود تبحر ح

 ند. پژوهشهای دیگری نشان دادمقایسه با همتایان خود که سیستم وستیبوالر سالم داشتند در آزمونهای تعادلی ضعیفتر عمل کردند

ای نقص شنوایی حسی عصبی هستند و از مشکل همزمان سیستم وستیبوالر هم رنج می برند دارای تاخیر رشد کودکانی که دار

عمل کاشت و سیستم وستیبوالر، شنوایی  حلزونارتباط آناتومیکی بسیار نزدیک بین به علت  از سوی دیگر،حرکتی پیشرونده هستند. 

. به صورت موقت یا پایدار تحت تاثیر قرار دهد ، سیستم تعادل راتارهای شنواییحلزون نیز ممکن است عالوه بر تاثیر گذاشتن بر ساخ

اثری ، ستم وستیبوالر در حین عملکاشت حلزون ممکن است با افزایش دروندادهای شنوایی و افزایش اعتماد به نفس یا آسیب سی

با کاشت حلزون و سمعک با  کم شنوای شدید تا عمیق این مطالعه مقایسه عملکرد تعادلی کودکان دفداشته باشد. ه دوگانه بر تعادل

برای والدین  می تواند برای مشاوره های پیش از عمل و توانبخشی های پس از آن کودکان هنجار می باشد. چراکه فهم بهتر این مقوله

 .باشدمفید  متخصصینی که با کودک در ارتباطند و 

 روش شناسی

 4سال و  6( با میانگین سنی n=21وای شدید تا عمیق در دو گروه با کاشت حلزون )کودک کم شن 76مطالعه مقطعی حاضر روی 

 11±سال و یک ماه ) 8کودک هنجار با میانگین سنی  76( و6/1±ماه ) 6سال و  6( با میانگین سنی n=47با سمعک )و ( 6/1±ماه)

 ،ناشنوایان شهر تهران مدارس ا عمیق بودند که ازی حسی عصبی شدید تیدارای کم شنواماه( انجام شد. نمونه این پژوهش کودکان 

به منظور بررسی عملکرد تعادلی این کودکان از زیر آزمون  سال بود. 16سن آنان کمتر از  ،هنگام انجام آزمونکه در ند انتخاب شد

مورد بر  7چشمان بسته،  مورد با 3مورد با چشمان باز و  7بخش ) 9که شامل  استفاده شد (BOT2) 21-اوزرتسکی تعادلی برونینکس

استفاده شد،  مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه سه گروه .ستا (2مورد بر روی تخته تعادل 3روی زمین و 

ررسی برای ب در مواردیکه تفاوت گروههای مورد بررسی معنادار شد از آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین محل معناداری استفاده شد.

 اثر بینایی و وجود تخته تعادلِ از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد.
 

 

 یافته ها

                                                           
1
 -Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 

2
 - balance beam 
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. میانگین امتیازات کسب شده توسط سه گروه کودکان با کاشت حلزون، کودکان با سمعک و کودکان هنجار به تفکیک موارد نه گانه آزمون 1شکل

 و نمره کل که مجموع امتیازات تمام موارد آزمون است.

 

کودکان هنجار به تفکیک مجموع مواردی از گروه کودکان با کاشت حلزون، کودکان با سمعک و انگین امتیازات کسب شده توسط سه . می2شکل

 آزمون که با چشمان باز، بسته، روی زمین و روی تخته تعادل انجام می شود.

 بحث و نتیجه گیری 

نه تنها عملکرد بهتری نسبت  ،کودکان با کاشت حلزون با وجود برخورداری بیشتر از دروندادهای شنوایی د کهننشان می ده ها یافته

تر اداری نسبت به کودکان هنجار ضعیفو هر دو گروه به طور معن که اجرای ضعیفتری از خود نشان دادندبلعک نداشتند به گروه با سم

( همخوانی ندارد که یکی از 2669الف وب( همسوست و با نتایج شل ) 2668یافته های این پژوهش با نتایج کوشینگ ) عمل کردند.

( که تعدد و دستکاریهای حسی مختلف را برای سنجش تعادل M-ABC مورد استفاده باشد)دالیل احتمالی می تواند تفاوت در ابزار 

ته و فرآیند جبران و یتغییرات پالستیس .بینایی مشهود استشنوا به دروندادهای حس عمقی و وابستگی کودکان کم دارا نیست. 

ساخته و تفاوت آشکاری در بین این کودکان و کودکان هنجار  توانمندمور روزمره جایگزینیِ بقیه حواس مثل بینایی، آنها را در انجام ا

دستکاری حس ، اما در صورت برداشتن حس بینایی و انجام آزمون با چشمان بسته و یا (آزمایش 4و 1)مثل موارد  دیده نمی شود

هایی که از سطح اتکایی . ضروری است اطالعات و اخطارهای الزم در مورد قرار گرفتن در مکاناجرا به شدت افت می کند عمقی

زیاد است )مثل کناره های استخر یا راه پله های تاریک( به این  هامطمئن برخوردار نیستند یا نور کافی ندارند یا امکان سقوط در آن

اشت خصوصا کودکان کدر کودکان کم شنوا از آنجا که امکان کم کاری سیستم وستیبوالر کودکان و اولیا و مربیان آنان داده شود. 

 .حلزون زیاد است لذا توصیه می شود برای این کودکان برنامه های غربالگری و توانبخشی زودهنگام در نظر گرفته شود

 2-آزمون برونینکس اوزرتسکیسمعک، تعادل، کودک کم شنوا، کاشت حلزون،  کلیدی: ه هایواژ
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