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  هحَر بز تعادل کَدکاى کاضت حلشٍى ضذُهذاخالت کاردرهاًی تکلیف تاثیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هقذهِ

سیستن وٌتزل ٍضقیت ٍ تقبدل یه هىبًیسن هزوت ٍ     

 پیچیذُ است وِ ّوبٌّگی سِ سیستن تقبدلی ضبهل سیستن ثیٌبیی

(visual system)سیستن دّلیشی ،(vestibular system) 

در آى ( somatosensory system) پیىزی-ٍ سیستن حسی

تقبدل وِ خش ًیبسّبی اسبسی خْت اًدبم  .ًمص ثسشایی دارد

ّبی ایستب ٍ پَیب ًمص ثبضذ در فقبلیتّبی رٍسهزُ هیفقبلیت

1وٌذهی هْوی را ایفب
ثب تَخِ ثِ اّویت ٍیژُ وٌتزل تقبدل در  .

ّبی ى ثب استفبدُ اس ضیَُّبی حزوتی، پژٍّطگزااًدبم فقبلیت

تمَیت تقبدل ثز  .2,3ذهختلف در پی ثْجَد تقبدل افزاد ّستٌ

ّبی حفبؽت ضذُ ٍ ثذٍى ووه هستمین تبویذ دارد ٍ فقبلیت

ًْذ، در ًتیدِ تمَیت ّبی وبروزدی هستمل را ثٌب هیپبیِ فقبلیت

تزیي استمالل هوىي را در اثتذاییتَاًذ هی تقبدلی سٍدٌّگبم 

ثزخی وَدوبى  .4ثخطذّبی وبروزدی هتٌَؿ ثْجَد ٍضقیت

حزوت ، وِ السم است آًبى ثیایستبّبی ٌّگبم اخزای حزوت

اختالل  تَاًٌذ تقبدل خَد را حفؼ وٌٌذ.ثبضٌذ هبًٌذ ایستبدى، ًوی

هقوَال ثِ ًبتَاًی در حفؼ ( dynamic balance) تقبدل پَیب

ثقضی اس  . 5ضَدٍضقیت ثز رٍی سغَح هتحزن هزثَط هی

وَدوبى ثب ٍخَد داضتي سیستن حزوتی سبلن ثذلیل ضقف در 

اس فالئن  ّب ًبتَاى ّستٌذ.تقبدل، در اًدبم ثسیبری اس فقبلیت

 ، 2سَدا سزاًجام، *6درسا حاهذی

 ، 6هیوٌت اکبزی،  2سیذ اهیز هیزاحوذی

 9آهٌِ صفزی

 

گزٍُ اسىلتی،-فضالًیتَاًجخطی . هزوش تحمیمبت 1

داًطگبُ  آهَسضی وبردرهبًی، داًطىذُ تَاًجخطی،

  .ضبپَر اَّاس، اَّاس، ایزاىفلَم پشضىی خٌذی

 .ولیٌیه وبردرهبًی رٍضب، تْزاى، ایزاى. 2

ٍاحذ هذیزیت پژٍّطی، داًطىذُ پیزاپشضىی، . 3

 .داًطگبُ فلَم پشضىی وزهبًطبُ، وزهبًطبُ، ایزاى

 

 

اَّاس، گلستبى، داًطگبُ فلَم   * عْذُ دار هکاتبات:

ضبپَر، داًطىذُ تَاًجخطی، گزٍُ پشضىی خٌذی

 درهبًیوبر

 

 

Email: dorsa.hamedi@yahoo.com  

 چکیذُ

 حزوتی اس تىبلیف ایگستزدُ در اًدبم عیف ٌّدبر ضٌَا در همبیسِ ثب وَدوبىون وَدوبى سهیٌِ:

تَاًذ فولىزد ایي ّستٌذ. خزاحی وبضت حلشٍى هیٍثزٍ ر تقبدل ثب هطىالت سیبدی حفؼ ثَیژُ

ٍسهزُ رّبی وَدوبى را تحت تبثیز لزار دّذ. ثب تَخِ ثِ اّویت حفؼ تقبدل در اخزای هستمل فقبلیت

هحَر ثز فولىزد تقبدلی اثزثخطی هذاخالت وبردرهبًی تىلیفسًذگی، ایي هغبلقِ ثب ّذف ثزرسی 

 ضذ.ضٌَای وبضت حلشٍى ضذُ، اخزا وَدوبى ون

 54/5وَدن ون ضٌَای وبضت حلشٍى ضذُ ثب هیبًگیي سٌی  30تدزثی ضجِدر ایي هغبلقِ  ّا:رٍش

ّبی تَاًجخطی ضْز تْزاى اًتخبة وٌٌذگبى ثِ ولیٌیهوَدوبى اس هیبى هزاخقِ سبل، ضزوت وزدًذ.

در دلیمِ  30خلسِ ثِ هذت  3ّفتِ ٍ ّز ّفتِ  6ضذًذ. هذاخالت وبردرهبًی تىلیف هحَر در عی 

رایح را دریبفت ًوَد. اس خزدُ همیبس تقبدل، آسهَى  ىگزٍُ هذاخلِ اًدبم ضذ ٍ گزٍُ وٌتزل درهب

 اٍسرتسىی )ًسخِ دٍم( ثِ هٌؾَر سٌدص اثز ثخطی هذاخالت استفبدُ ضذ.-ثزًٍیٌىس

 اسویزًَف اس تَسیـ ًَرهبل ثزخَردار ثَدًذ.-اسبس آسهَى وَلوَگزٍفّب ثزتوبم دادُ ّا:یافتِ

اٍسرتسىی )ًسخِ دٍم(، پس اس اخزای توزیٌبت -آسهَى ثزًٍیٌىسهزاحل خزدُ همیبس تقبدل  توبم

(. تفبٍت هقٌبدار در هزاحل ایستبدى ثب چطوبى ثستِ رٍی خظ p <05/0در گزٍُ هذاخلِ ثْجَد یبفت)

غبف، ایستبدى ثب یه پب رٍی تختِ تقبدل ثب چطوبى ثستِ در گزٍُ هذاخلِ ثب گزٍُ وٌتزل، هطبّذُ 

 (.p ،019/0;p;007/0ذ)ض

تَاًذ حفؼ تقبدل در وَدوبى وبضت حلشٍى هذاخالت تىلیف هحَر هی ًتبیح ًطبى داد  گیزی:ًتیجِ

هِ تَاًجخطی ضذُ را ثْجَد ثخطذ. ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل، اخزای توزیٌبت تقبدلی ثب چطن ثستِ در ثزًب

 گزدد.ایي وَدوبى تَغیِ هی

 تقبدل، وبضت حلشٍىوبردرهبًی، : ّاکلیذ ٍاصُ
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تلَ تلَ خَردى هَلـ راُ رفتي، تزس در  تَاى ثِهی ضقف تقبدل

، ًمع یب ضقف 6ّبفجَر اس هَاًـ یب پبییي ٍ ثبال رفتي اس پلِ

بیی هثل دٍچزخِ سَاری، راُ رفتي ّفولىزد در اًدبم هْبرت

تب  .7اضبرُ ًوَدرٍی تختِ تقبدلی، راُ رفتي در اتبق تبریه 

سهبًیىِ وٌتزل تقبدل وست ًطذُ ثبضذ ثْجَد حزوبت ٍ ٍضقیت 

 .4لزارگیزی ثذى وبهل ًخَاّذ ضذ

تَاًٌذ فولىزد سیستن تقبدلی را عیف ٍسیقی اس اختالالت هی   

-تَاى ثِ آسیتِ ایي اختالالت هیتحت تبثیز لزار دٌّذ. اس خول

ضٌَا ثسیبری اس وَدوبى ون ّبی سیستن ضٌَایی اضبرُ ًوَد.

ّبی ضزٍری ثزای حفؼ دارای ًمبیع هطخػی در هىبًیسن

7-9ذ تقبدل ّستٌ
وِ ی یّبضٌَا اس اخزای فقبلیتوَدوبى ون.

تزس داضتِ ٍ ّویي اهز ثبفث ّبی تقبدلی است ًیبسهٌذ هْبرت

 . 6ٌفس آًْب هی ضَدوبّص افتوبد ث

 Siegel, Marchetti & Tecklinهغبلقبت گذضتِ  در   

Morsh تزی ًسجت ضٌَا تقبدل ضقیفًطبى دادًذ وِ افزاد ون

 )گَش داخلی( ثِ افزاد ضٌَا دارًذ. ّزگًَِ اختالل در حلشٍى

ضٌَایی فػجی هٌدز ضَد. ون-ضٌَایی حسیتَاًذ ثِ ونهی

ّبی هَیی در یب آسیت سلَل فػجی ثِ دلیل اس ثیي رفتي-حسی

-ضٌَایی حسیضَد ٍ هقوَالً دائوی است. ونحلشٍى ایدبد هی

فػجی هوىي است در حذ هالئن، هتَسظ، ضذیذ یب فویك ثبضذ. 

فػجی ضذیذ تب فویك هقوَالً استفبدُ اس -در ون ضٌَایی حسی

10وبضت حلشٍى هفیذ است
. 

ر وبضت حلشٍى ضٌَایی ثِ فٌَاى یه خزاحی هقوَل د   

فػجی ضذیذ تب -سزاسز خْبى ثزای درهبى وبّص ضٌَایی حسی

وبضت حلشٍى ثزای دریبفت غذا تَسظ  .11فویك هغزح است

خش است: یه ثخص  2ضٌَا عزاحی ضذُ است ٍ ضبهل فزد ون

آى الىتزٍدی است وِ اس عزیك خزاحی در حلشٍى گَش لزار 

ضَد ٍ ثخص دیگز آى ًیش پزداسضگز گفتبری است وِ دادُ هی

ثبضذ ٍ رٍی ضجیِ سوقه خیجی ٍ یب سوقه پطت گَضی هی

ثب تَخِ ثِ هغبلقبت اًدبم ضذُ .  12گیزدگَش ٍ سز لزار هی

ّبی ّبی تقبدلی هدبٍر ٍ ارگبىتَاًذ ثِ وبًبلوبضت حلشٍى هی

13اتَلیتی آسیت ثزسبًذ
اس آًدب وِ سیستن دّلیشی ٍ حلشًٍی  .

ّستٌذ، در غَرت گَش اس ًؾز آًبتَهیىی ثسیبر ًشدیه ثِ ّن 

آسیت ثِ یه ثخص ، هوىي است ثخص دیگز ّن دچبر آسیت 

تَاى ایي فزضیِ را هٌغمی داًست وِ در ایي غَرت هی ضَد.

فػجی، هطىالت -افزاد ون ضٌَا ثب اس دست دادى ضٌَایی حسی

14دّلیشی ّن دارًذ
.

 

اختالل فولىزد تقبدلی  Cushing 13ٍ ،15 هغبلقِ احوذپَر در

ًتبیح  گشارش ضذُ است. وبضت حلشٍى ضذُدر وَدوبى 

ًطبى داد ثِ دًجبل خزاحی  14ٍ ّوىبراًص Hoffmanتحمیمبت 

وبضت حلشٍى در هَاردی اختالل فولىزد سیستن دّلیشی در 

آیذ ٍ اس سَیی ًتبیح دیگزتحمیمبت ّوچَى وَدوبى ثَخَد هی

Fotiadou 17 ٍEffgen ،16 فزساًِبت هغبلق
ًطبى دادُ است 18

ص تقبدل در وَدوبى ثب یه ثزًبهِ عزاحی ضذُ خبظ وِ افشای

 .اهىبى پذیز است

هحَر ثز هجٌبی هذل سیستوی رفتبر حزوتی رٍیىزد تىلیف    

ایي . گیزدثبضذ ٍ خْت وست هْبرت هَرد استفبدُ لزار هیهی

ّبی خذیذ رضذ ٍ یبدگیزی حزوتی رٍیىزد اس تئَری

هحَر در تىلیفالگَثزداری ضذُ است. هحممیي اس توزیٌبت 

. ًتبیح 19،20اًذ ثزًبهِ درهبًی هزاخقیي سىتِ هغشی استفبدُ وزدُ

-ّبی فقبلیتایي هغبلقبت ثْجَد ٍضقیت تقبدلی ٍ ثزخی اس خٌجِ

در ّیچ یه اس دّذ. ثب ایي ٍخَد ّبی رٍسهزُ را ًطبى هی

ز هذاخالت وبردرهبًی هغبلقبت در دستزس ثِ ثزرسی تبثی

پزداختِ ًطذُ  وبضت حلشٍى ضذُدر وَدوبى  هحَرتىلیف

ایي هغبلقبت در دستزس در خػَظ  تبثیز فذم ٍخَد  است.

 یي، هحمموبضت حلشٍى ضذُثز تقبدل وَدوبى  بتتوزیٌ اسدٍرُ 

ریشی یه دٍرُ توزیٌبت وبردرهبًی ثب عزحرا ثز آى داضت تب 

تىلیف هحَر هٌتخت، ثِ ثزرسی تغییزات تقبدلی ایستب ٍ پَیبی 

 حلشٍى ضذُ ثپزداسًذ.وَدوبى وبضت 

 ّا:هَاد ٍ رٍش 

ضٌَای وبضت وَدن ون 30در ایي هغبلقِ ضجِ تدزثی،     

وٌٌذگبى اس هیبى وَدوبى حلشٍى ضذُ ضزوت وزدًذ. ضزوت

وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ضٌَای وبضت حلشٍى ضذُ هزاخقِون

وبردرهبًی رٍضب، هزوش وبضت حلشٍى ثیوبرستبى لموبى حىین ٍ 

گیزی در ضزق ضْز تْزاى ثِ غَرت ًوًَِیه هزوش تَاًجخطی 

وٌٌذُ فزم در دستزس اًتخبة ضذًذ. ٍالذیي وَدوبى ضزوت
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رضبیت آگبّبًِ را پز ًوَدًذ. سپس وَدوبى ثِ غَرت تػبدفی 

 ًفزُ هذاخلِ ٍ وٌتزل تمسین ضذًذ. 15ثِ دٍ گزٍُ 

ثِ هٌؾَر سٌدص ٍضقیت تقبدلی وَدوبى اس خزدُ آسهَى 

-Bruninks) 2 – اٍسرتسىی-ثزًٍیٌىستقبدلی آسهَى 

Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2
nd

  )

تب  4ثزای ارسیبثی وَدوبى در سٌیي ثیياستفبدُ ضذ. ایي آسهَى 

آیتن  9. خزدُ آسهَى تقبدلی ضبهل سبل عزاحی ضذُ است 5/14

تقبدل ایستب را هَرد  1،2،4،5،8،9ّبی ضوبرُ ثبضذ. آیتنهی

-تقبدل پَیب را هی 3،6،7ّبی ضوبرُ آیتندٌّذ ٍ سٌدص لزار هی

  (.1 سٌدٌذ )خذٍل

خلسِ در ّفتِ ٍ  3ّفتِ،  6در هزحلِ ثقذ گزٍُ هذاخلِ ثِ هذت   

هحَر ثب دلیمِ هذاخالت وبدرهبًی تىلیف 30ّز خلسِ ثِ هذت 

ی توزیٌپزٍتىل  تبویذ ٍیژُ ثز توزیٌبت تقبدلی را دریبفت ًوَد.

گزفتي در ٍضقیت چْبر دست ٍ لزار  -1 ثذیي ضیَُ اخزا ضذ:

)دست  پب در حبلی وِ دست ٍ پبی هخبلف را اس سهیي ثلٌذ وٌذ

ًطستي ٍ ثلٌذ ضذى اس رٍی  -2، (ٍ ثزفىس راست، پبی چپ

ایستبدى ثب  -5فجَر اس ثیي هَاًـ،  -4ثبال رفتي اس پلِ،  -3غٌذلی،

( رٍی تختِ ثِ حبلت گزدٍضىي )یه پب خلَ، یه پب فمت دٍ پب

ّب در عزفیي ثذى ثِ چطوبى ثبس در حبلی وِ دست تقبدل ثب

تبدى ثب دٍ پب رٍی تختِ تقبدل ثب یسا -6، غَرت ثبس لزار دارًذ

ثب  (balance beamچَة تقبدل )ایستبدى رٍی  -7، چطوبى ثستِ

ّب در عزفیي ثذى ثِ غَرت ثبس چطوبى ثبس در حبلی وِ دست

 -9ى ثستِثب چطوب چَة تقبدلایستبدى رٍی  -8، لزار دارًذ

در حبلی ٍ ثستِ  ایستبدى رٍی غفحِ فَهی)استپ( ثب چطوبى ثبس 

خفت -10،ّب در عزفیي ثذى ثِ غَرت ثستِ لزار دارًذوِ دست

پب پزیذى ثِ خلَ اس رٍی خغَط در حبلی وِ دستْب در عزفیي 

 .5,  20ثذى لزار دارًذ

وَدوبى ّز توزیي را ثقذ اس هطبّذُ اًدبم آى تَسظ آسهًَگز     

ّبی ّب ٍ وفصاًدبم دادًذ ٍ حیي اًدبم پزٍتىل توزیٌی خَراة

 10تىزار ٍ ّز تىزار تب  3ّز توزیي در  خَد را در آٍردًذ.

ّز وَدن هَؽف ثَد در توبهی خلسبت  ضوبرُ اًدبم ضذ.

توزیٌی حضَر داضتِ ثبضذ ٍ اگز یه خلسِ غیجت وٌذ ، خلسِ 

ذضتِ را اًدبم ثقذ پس اس اتوبم توزیٌبت ثبیذ توزیٌبت خلسِ گ

خلسِ وَدن اس اداهِ تست  2در غَرت غیجت ثیص اس  هیذاد.

گزٍُ وٌتزل در ایي هذت هذاخالت رایح ضذ.وٌبر گذاضتِ هی

ّفتِ ٍضقیت  6وبردرهبًی را دریبفت ًوَدًذ. پس اس گذضت 

تقبدلی دٍ گزٍُ هدذدا ثب استفبدُ اس خزدُ آسهَى تقبدلی آسهَى 

 د ارسیبثی لزار گزفتٌذ. هَر  2 – اٍسرتسىی-ثزًٍیٌىس

ّب اس آسهَى تَسیـ دادُثَدى  هٌؾَر ثزرسی ًَرهبلثِ    

-ثب تَخِ ثِ ًزهبل ثَدى دادُ ولوَگزٍف اسویزًَف استفبدُ ضذ.

ّبی حبغل، خْت همبیسِ ٍضقیت تقبدلی گزٍُ هذاخلِ ٍ 

ثوٌؾَر ثزرسی   هستمل استفبدُ ضذ. tوٌتزل اس آسهَى آهبری 

پس اس هذاخالت در ّز یه اس  تغییزات ٍضقیت تقبدلی پیص ٍ

هحبسجبت آهبری  استفبدُ ضذ. سٍج Tآهبری ّب اس آسهَى گزٍُ

 p<05/0ٍ در سغح هقٌبداری   21ًسخِ  SPSSتَسظ ًزم افشار 

 ضذ.اًدبم 

 

 7اٍسرتسىی ًسخِ -ثزًٍیٌىسّبی تقبدلی آسهَى آسهَى خزدُ .1خذٍل 
 حذاکثز اهتیاس ّاٍضعیت چطن ّای سیز آسهَى تعادلبخص آیتن

 ثاًیِ 61 باس پا رٍی خط صاف 2ایستادى با  6

 ثاًیِ 61 بستِ پا رٍی خط صاف2ایستادى با  2

 گام 6 باس راُ رفتي هعوَلی رٍی خط صاف 9

 ثاًیِ 61 باس ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 4

 ثاًیِ 61 بستِ ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 5

 گام 6 باس راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی خط صاف 6

 گام 6 باس راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی تختِ تعادلی 7

 ثاًیِ 61 باس ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 8

 ثاًیِ 61 بستِ ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 9
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 ّا:یافتِ

% اس 40وٌٌذگبى در ایي هغبلقِ پسز ثَدًذ. ّوِ ضزوت    

وٌٌذگبى % اس  ضزوت47وٌٌذگبى در گزٍُ هذاخلِ، ٍ ضزوت

%  اس 60در گزٍُ وٌتزل،وبضت حلشٍى در گَش راست داضتٌذ. 

وٌٌذگبى % اس  ضزوت53وٌٌذگبى در گزٍُ هذاخلِ، ٍ ضزوت

گزٍُ وٌتزل،وبضت حلشٍى در گَش چپ داضتٌذ. ّوچٌیي در 

ای ّوسبى ضذُ ٍ تفبٍت دٍ گزٍُ اس لحبػ هتغیزّبی سهیٌِ

-ای ضزوت(. اعالفبت سهیpٌِ<05/0آهبری هقٌبداری ًذاضتٌذ)

پیص اس ضزٍؿ   آٍردُ ضذُ است. 2وٌٌذگبى در خذٍل 

هذاخالت ٍضقیت تقبدلی دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ وٌتزل هَرد 

 لزار گزفت.ارسیبثی 

دٍ گزٍُ اس لحبػ وبروزدّبی تقبدلی تفبٍت آهبری هقٌبداری 

 ( 3(. )خذٍل p<05/0ًذاضتٌذ )

عجك یبفتِ ّبی ثذست آهذُ، تقبدل ایستب ٍ پَیب وَدوبى وبضت   

ّفتِ توزیٌبت  6حلشٍى ضذُ در گزٍُ هذاخلِ، پس اس دریبفت 

 ( 4وبردرهبًی تىلیف هحَر تقبدلی هٌتخت  ثْجَد یبفت. )خذٍل 

ّوچٌیي یبفتِ ّبی هغبلقِ ًطبى دادوِ تقبدل ایستب ٍ پَیب گزٍُ  

هذاخالت تىلیف هحَر تقبدلی  ّفتِ 6هذاخلِ پس اس دریبفت 

هٌتخت در همبیسِ ثب گزٍُ وٌتزل ثْجَد یبفتِ است. ایي تفبٍت در 

 (5اس لحبػ آهبری هقٌبدار ثَد.)خذٍل  9ٍ  5آیتن ّبی ضوبرُ 

 

 (n;30وٌٌذگبى)ای ضزوت. اعالفبت سهی2ٌِخذٍل 

 ضاخص ّای آهاری            

 هتغیز 

 ّوساى ساسی (n;65) گزٍُ کٌتزل (n;65) گزٍُ هذاخلِ

 سغح هقٌبداری ثیي دٍ گزٍُ اًحزاف هقیبر هیبًگیي اًحزاف هقیبر هیبًگیي

 698/0 26/8 11 34/6 7/9 )هاُ(هذت سهاى گذضتِ اس جزاحی 

 751/0 21/9 4/113 86/8 70/114 قذ )ساًتیوتز(

 %561 24/1 68/5 85/0 4/5 سي )سال(

 329/0 29/2 19 57/1 12/18 )کیلَگزم(ٍسى 

 

  بحث:

ایي هغبلقِ ثب ّذف ثزرسی تبثیز هذاخالت تىلیف هحَر   

تقبدلی ایستب ٍ پَیبی وَدوبى ون تقبدلی هٌتخت ثز فولىزد

 وَدن 30 ضٌَای وبضت حلشٍى ضذُ ضْز تْزاى اًدبم ضذ.

ثِ  ،سبل4-8داهٌِ سٌی ثب  وبضت حلشٍى ضذُ ضٌَای ونپسز 

اس خزدُ همیبس  ضزوت وزدًذ. فٌَاى آسهَدًی در ایي هغبلقِ

اٍسرتسىی )ًسخِ دٍم( ثِ هٌؾَر -تقبدل، آسهَى ثزًٍیٌىس

وبردرهبًی  هذاخالت استفبدُ ضذ. سٌدص اثز ثخطی هذاخالت

ّفتِ  6هٌتخت تقبدلی در عی  وزیٌبتهقغَف ثِ ت تىلیف هحَر

دلیمِ در گزٍُ هذاخلِ اًدبم ضذ  30هذت خلسِ ثِ  3ٍ ّز ّفتِ 

ًتبیح   .دوَدریبفت ً رایح را درهبى در ایي هذت، ٍ گزٍُ وٌتزل

ًطبى داد وِ پس اس دریبفت هذاخالت درهبًی، تقبدل ایستبی 

گزٍُ هذاخلِ در همبیسِ ثب لجل اس آسهَى در توبم هزاحل ثْجَد 

تب ثب داضتِ است. ًتبیح ثذست آهذُ در هغبلقِ حبضز ّن راس

Shah تحمیمبت
21، Rajendran

22 ،Rine 23 ،Effgen
 18  ٍLewis

 

وِ هغبلقِ اختػبغی در هَرد اثزثخطی  حبلی ثبضذ درهی 24

توزیٌبت هختلف ثز تقبدل ایستبی وَدوبى  وبضت حلشٍى ضذُ 

ضخع در پزٍتىل  اس آًدبیی وِ در دستزس ًَیسٌذگبى ًجَد.

توزیٌی در هغبلقِ حبضز ثب ووه ّز سِ سیستن ثیٌبیی، دّلیشی 

رسذ وِ ًوبیذ، ثِ ًؾز هیپیىزی تقبدل خَد را حفؼ هی-ٍ حسی

احتوبال اًدبم توزیٌبت تىلیف هحَر تقبدلی هٌتخت ثبفث ثْجَد 

ٍ تسْیل ٍرٍدی ّبی ّز یه اس ایي حَاس، دٍ یب سِ حس 

 ل هی ضَد. ثغَر ّوشهبى خْت حفؼ تقبد
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 ضزٍؿ ثزًبهِ توزیٌبت لجل اس  وٌتزل همبیسِ یىسبى ثَدى تقبدل ایستب ٍ پَیب در  دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ . 3خذٍل 

 ضبخع ّبی آهبری

 هتغیزّب

 سغح هقٌبداری  اًحزاف هقیبر هیبًگیي

 پا رٍی خط صاف 2ایستادى با  1

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 288/1 8 92/9 هذاخلِ

 52/6 99/9 کٌتزل

 پا رٍی خط صاف2ایستادى با  2

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

 499/1 69/6 66/6 هذاخلِ

 89/6 66/2 کٌتزل

 راُ رفتي هعوَلی رٍی خط صاف 3

 )چطن باس( )گام(

172/1 89/6 91/9 هذاخلِ  

 46/6 71/4 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 4

 باس( )ثاًیِ()چطن 

 465/1 96/2 26/9 هذاخلِ

 96/2 26/9 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 5

 )چطن بستِ( )ثاًیِ( 

 168/1 71/6 95/2 هذاخلِ

 76/1 67/6 کٌتزل

 راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی خط صاف 6

 )چطن باس( )گام(

 521/1 91/6 51/2 هذاخلِ

 68/2 61/9 کٌتزل

 رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی تختِ تعادلیراُ  7

 )چطن باس( )گام(

 178/1 61/6 61/6 هذاخلِ

 15/6 2 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 8

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 699/1 54/6 59/6 هذاخلِ

 56/9 56/9 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 9

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

 451/1 97/6 54/6 هذاخلِ

 24/1 09/1 وٌتزل

 ّفتِ توزیٌبت تىلیف هحَر تقبدلی هٌتخت 6همبیسِ تقبدل ایستب ٍ پَیب گزٍُ هذاخلِ ثقذ اس دریبفت  . 4خذٍل 

 ضبخع ّبی آهبری

 هتغیزّب

  Pسغح هقٌبداری tاًذاسُ  اًحزاف هقیبر هیبًگیي

 پا رٍی خط صاف 2ایستادى با  1

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 116/1** -967/4 88/1 92/9 قبل

 68/2 29/6 بعذ

 پا رٍی خط صاف2ایستادى با  2

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

 112/1** -965/4 69/6 66/6 قبل

 99/1 16/9 بعذ

 راُ رفتي هعوَلی رٍی خط صاف 3

 )چطن باس( )گام(

 **112/1 -929/4 89/6 91/9 قبل

 29/6 61/5 بعذ

 صاف ایستادى با یک پا رٍی خط 4

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 117/1** -482/9 77/6 95/2 قبل

 66/6 59/9 بعذ

 ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 5

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

 117/1** -565/9 71/6 95/2 قبل

 97/2 59/4 بعذ

 راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی خط صاف 6

 )چطن باس( )گام(

 118/1** -966/9 91/6 51/2 قبل

 97/6 61/4 بعذ

7 

 

 راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی تختِ تعادلی

 )گام( )چطن باس(

 116/1** -6 61/6 61/6 قبل

 74/1 61/9 بعذ

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 8

 )ثاًیِ( )چطن باس(

 116/1** 812/4 54/6 59/6 قبل

 18/6 28/9 بعذ

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 9

 )ثاًیِ( )چطن بستِ(

 164/1** 161/9 97/6 54/6 قبل

 62/6 9 بعذ

* P< 0.05, ** P<0.01 
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 ّفتِ 6همبیسِ تقبدل ایستب ٍ پَیب در دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ وٌتزل پس اس گذضت  . 5خذٍل 

 ضبخع ّبی آهبری

 هتغیزّب

 سغح هقٌبداری  Fاًذاسُ  اًحزاف هقیبر هیبًگیي

 خط صافپا رٍی  2ایستادى با  6

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 647/1 564/6 68/2 29/6 هذاخلِ

 69/9 67/5 کٌتزل

 پا رٍی خط صاف2ایستادى با  2

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

 616/1 856/6 99/1 16/9 هذاخلِ

 56/6 18/2 کٌتزل

 راُ رفتي هعوَلی رٍی خط صاف 9

 )چطن باس( )گام(

 545/1 964/1 29/6 61/5 هذاخلِ

 84/1 41/5 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 4

 )چطن باس( )ثاًیِ(

 976/1 916/1 66/6 59/9 هذاخلِ

 99/2 71/2 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی خط صاف 5

 )چطن بستِ( )ثاًیِ(

117/1 ** 189/66 97/2 59/4 هذاخلِ  

 94/1 28/6 کٌتزل

 راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی خط صاف 6

 )چطن باس( )گام(

 454/1 669/2 97/6 61/4 هذاخلِ

 17/2 51/9 کٌتزل

 راُ رفتي پاضٌِ بِ پٌجِ رٍی تختِ تعادلی 7

 )گام( )چطن باس(

 621/1 624/26 74/1 61/9 هذاخلِ

 97/2 51/9 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 8

 )ثاًیِ( )چطن باس(

 757/1 997/7 18/6 28/9 هذاخلِ

 21/9 62/9 کٌتزل

 ایستادى با یک پا رٍی تختِ تعادلی 9

 )ثاًیِ( )چطن بستِ(

169/1 * 964/1 62/6 9 هذاخلِ  

 26/6 99/6 کٌتزل

* P< 0.05, ** P<0.01 

 

عجك هغبلقبت گذضتِ وَدوبى ون ضٌَا، در تقبدل  ایستب ًسجت    

تَاًذ ّوچٌبى . ایي ضقف هی2ٌّدبر دچبر ضقف ّستٌذثِ افزاد 

پس اس فول وبضت ًیش ثبلی ثوبًذ. ّوچٌیي خزاحی هوىي است 

ثبفث آسیت ثِ سیستن دّلیشی ضذُ ٍ تقبدل ایي وَدوبى را ثِ 

ٍ ّوىبراًص اًدبم  Changای وِ در هغبلقِ .15هخبعزُ ثیبًذاسد

دادًذ تقبدل ایستبی وَدوبى ًبضٌَا ثب استفبدُ اس ٍرسش تٌیس 

ٍ  Changرٍی هیش ٍ حزوبت خبظ ایي ٍرسش ثْجَد یبفت. 

ثخطی تَاًذ اثزبى دادًذ ّذفوٌذ ثَدى توزیٌبت هیّوىبراًص ًط

 .8ثْتزی داضتِ ثبضذ

ب چطوبى توزیٌبت تىلیف هحَر سهبى آسهَى تقبدل ایستب ث    

د. در ایي آسهَى ثب ثستِ داری افشایص داتِ را ًیش ثِ عَر هقٌیثس

ُ ٍ وَدن ّبی حس ثیٌبیی لغـ ضذّب، ٍرٍدیضذى چطن

-یستن دّلیشی ٍ حسیّبی سخْت حفؼ تقبدل ثِ ٍرٍدی

تَاى چٌیي ثزداضت ًوَد وِ ضَد. ثٌبثزایي هیپیىزی هتىی هی

تمبل پیبمهٌتخت سجت تسْیل در اً توزیٌبت تىلیف هحَر تقبدلی

وش ثبالتز فػجی الذوز یب ّز دٍ ثِ هزاّبی فَقّبی یىی اس حس

تىبلیف  زگزدد. اس آًدبیی وِ توزیٌبت ثخْت حفؼ تقبدل هی

ریشی ای عزحوش داضت ٍ پزٍتىل توزیٌی ثِ گًَِتقبدلی توز

ضذ وِ ثتَاًذ اثقبد هختلف تقبدل اس خولِ تقبدل ایستب ثب چطن ثبس 

ٍ چطن ثستِ را تحت تبثیز لزار دّذ، ثْجَدی ٍ پیطزفت ثذست 

آهذُ پس اس ضص ّفتِ دریبفت توزیي درهبًی در گزٍُ هذاخلِ 

دٍر اس اًتؾبر ًیست وِ در سهیٌِ تبثیز اًدبم توزیٌبت تقبدلی در 

تلف تقبدل اًدبم ضذُ است. در هغبلقِ ثْجَد پبراهتزّبی هخ

Majlesi حسی ٍ ّوىبراى هطخع ضذ توزیٌبتی وِ سیستن-

دل ٍ راُ رفتي بدٌّذ ثبفث ثْجَد تقپیىزی را تحت تبثیز لزار هی

وَدوبى ًبضٌَا هی ضًَذ وِ ثب ًتبیح هغبلقِ حبضز ّوزاستب هی 

 .9ثبضذ

ّبی وٌتزل وِ توزیٌبت تقبدلی ًیبسهٌذ پبسخ تثبیذ تَخِ داض    

ثب استفبدُ اس توزیٌبت حزوتی در سغح سبلِ هغش هی ثبضذ. 

تَاى وٌتزل حزوتی را در توبهی سغَح آى ثْجَد داد تقبدلی هی

سیزا  ٍ ایي اس اغَل هْن تَاًجخطی تقبدل ٍ حس فومی است.

خبؿ رفلىسی در سغح ًزل حزوتی هٌبست ًیبسهٌذ پبسخ ّبیوٌت
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ّبی ٍضقیتی ٍ تقبدل اتَهبتیه در سغح سبلِ هغش ٍ القولفىس

ثٌبثزایي هی   21پبسخ ّبی آگبّبًِ در سغح لطز هغش هی ثبضذ

ّبی حسی ثِ سغح بمتَاى اس ایي توزیٌبت ثزای افشایص هخبثزُ پی

ّوچٌیي ثیبى ضذ  .هزثَعِ در سیستن فػجی هزوشی استفبدُ وزد

هذاخالت وبردهبًی تىلیف هحَر ثقذ اس اخزای ضص ّفتِ 

تقبدلی، تقبدل پَیبی گزٍُ هذاخلِ در توبهی هَارد ًسجت ثِ 

ثب ًتبیح  پیص آسهَى ثْجَد یبفت، ًتبیح حبغل اس تحمیك حبضز

Shah، 16 فزساًِ
 ّن راستب هی ثبضذ. 21 

اّذاف هغبلقِ حبضز همبیسِ تقبدل ایستب ٍ پَیب در دٍ یىی اس     

ّبی پس اس گذضت ضص ّفتِ ثَد. یبفتِ لگزٍُ هذاخلِ ٍ وٌتز

ایي هغبلقِ ًطبى داد وِ گزٍُ هذاخلِ ثب دریبفت ضص ّفتِ 

در  5 9ٍهذاخالت تىلیف هحَر، تقبدل ثْتزی را در هزاحل 

ایستبدى ثب یه پب رٍی خظ  همبیسِ ثب گزٍُ وٌتزل ًطبى دادًذ.

غبف ٍ ّوچٌیي ایستبدى ثب یه پب رٍی تختِ تقبدلی ّز دٍ در 

. 2آیٌذتىبلیف دضَار تقبدلی ثِ حسبة هی ت چطن ثستِ اسٍضقی

 ، 7راستب ثب هغبلقِ خقفزیّبی هغبلقِ حبضز ّنیبفتِ

Rajendran
22  ٍRine

ثبضذ. عی فزایٌذّبی رایح، وَدوبى هی 23 

دٌّذ ٍ ثٌبثزایي ٍاثستِ ضٌَا تىلیفی را ثب چطن ثستِ اًدبم ًویون

اس ایي تحمیك ًطبى داد ثب ثِ ثیٌبیی ّستٌذ. ًتبیح ثذست آهذُ 

اخزای پزٍتىل ّبی توزیٌی وِ ضبهل توزیٌبتی ثب چطن ثستِ 

ّستٌذ هیتَاى پیطزفت ّبی سیبدی را در ثْجَد تقبدل ثذست 

  آٍرد.
ثبیذ تَخِ داضت وِ در سًذگی رٍسهزُ ًمع دّلیشی    

ضَد، وِ ل ثبرس ٍ لبثل تَخْی را ثبفث ًویضزٍرتب اختالل تقبد

-ّبی ٍستیجَالر، ثیٌبیی ٍ حسیپَضبًی ٍرٍدینایي اهز اس ّ

پیىزی ٍ حطَ اعالفبت حسی ٍ ّوچٌیي تبثیز ضىل پذیزی 

ضَد. اهب ثِ ٌّگبم اًدبم فػجی ٍ ٍلَؿ خجزاى هزوشی ًبضی هی

ّبی حسی، هبًٌذ ّبی تقبدلی ٍ وبّص یب حذف ٍرٍدیآسهَى

-است وَدوبى ونپیىزی ٍ یب ثیٌبیی، هوىي -اعالفبت حسی

سجت ثِ ّوسبالى ثب ضٌَایی ٌّدبر خَد، ضقف ًطبى دادُ ضٌَا ً

 ّبّوچٌیي اوثز خبًَادُ یب لبدر ثِ اًدبم توزیي هَرد ًؾز ًجبضٌذ.

َدوبى ثب ّبی تقبدلی ثِ ودر اغلت هَارد اس آهَسش هْبرت

ّبی خَد را ثز تٌذ ٍ توزوش آهَسشّبی ضٌیذاری غبفل ّسًمع

ثز ایي اسبس ارسیبثی ٍ . 25دٌّذارتجبعی لزار هیّبی هْبرت

سپس ارائِ ثزًبهِ توزیٌی ثزای ٍضقیت تقبدلی ایي وَدوبى ثزای 

ّبی السم ؿ اختالل احتوبلی ٍ ارائِ هطبٍرُآگبّی اس ضذت ٍ ًَ

ثِ آًْب ٍ خبًَادّبیطبى ثزای ثْجَد فولىزد در سًذگی رٍسهزُ ٍ 

-ِثتب ثتَاًذ افتوبد تدبرة هحیغی ٍ تفزیحی حبئش اّویت است

ًسجت ثِ ّوسبالى خَد افشایص دّذ ٍ وَدوبى را  ًفس

 .7هطبروت اختوبفی آًبى را ارتمب ثخطذ

تَاى فذم ثزرسی حبضز هی  ّبی هغبلقِاس هحذٍدیت    

ضٌَای وبضت حلشٍى ضذُ ٍ ٍضقیت تقبدلی دختزاى ون

ّوچٌیي فذم ثزرسی ٍضقیت تقبدلی وَدوبى پیص اس فول 

  وبضت حلشٍى اضبرُ ًوَد.

  گیزی:ًتیجِ 
ای اس ّفتِ 6ّبی هغبلقِ حبضز یه دٍرُ اسبس یبفتِثز     

تَاًذ ٍضقیت هذاخالت وبردهبًی تىلیف هحَر تقبدلی هی

تقبدل ایستبی وَدوبى پسز وبضت حلشٍى ضذُ را ثْجَد ثخطذ. 

هِ درهبًی ایي وَدوبى ریشی توزیٌبت ثب چطن ثستِ در ثزًبعزح

ثخطی درهبى وبردرهبًی ِ اثزگزدد. ّوچٌیي ثب تَخِ ثپیطٌْبد هی

تىلیف هحَر در ثْجَد ٍضقیت تقبدل ایي وَدوبى، ارخبؿ 

اس فول وبضت ثِ پشضىبى تَغیِ  سٍدٌّگبم ثِ تَاًجخطی پس

گزدد. همبیسِ ٍضقیت تقبدلی پیص اس فول وبضت حلشٍى ٍ هی

ثِ  تَاًذ در تحمیمبت آیٌذُ هَرد ثزرسی لزار گیزد.هیثقذ اس آى 

بدلی وَدوبى ثب استفبدُ اس سی ٍضقیت تقرسذ ثزرًؾز هی

( ثتَاًذ Force plateّبی آسهبیطگبّی ًؾیز غفحِ ًیزٍ )اثشار

 اعالفبت ثیطتزی را در اختیبر هحممیي لزار دّذ.

  تقذیز ٍ تطکز:

ضٌَای وبضت ثذیٌَسیلِ اس ٍالذیي توبهی وَدوبى ون      

ا یبری دادًذ، ًَیسٌذگبى ر اًدبم ایي هغبلقِلشٍى ضذُ وِ در ح

.ضَدهی ٍ لذرداًی تطىز

. 
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Abstract 
Introduction: Children with hearing deficits have lots of 
problems in motor functions specially balance control in 
comparison with normal peers. Cochlear implants surgery may 
effect on balance performance in these children. Since balance 
control is necessary for independent performance in functional 
activities, this study aimed to investigate the effect of task—
oriented occupational therapy intervention on balance 
performance of children with cochlear implants. 
Methods: In this quasi-experimental study, 30 children with 
cochlear implants by mean age 5.54 years old participated. 
Subjects selected from rehabilitation centers in Tehran city. The 
experimental group received 30 minute specific task-oriented 
occupational therapy interventions, 3 times a week, for 6 weeks 
and the control group received traditional interventions. The 
balance subtest of Bruininks Oseretsky test of motor proficiency 
(BOT-2) were used for investigating the effectiveness of 
interventions before and after the course. 
Results: Based on K-S test, all data have normal distribution. In 

experimental group all trails in balance subtest of BOT-2 were 

significantly changed after interventions (p<0.05). Significant 

difference was seen in standing with eyes closed on straight line 

(p= 0.007), one leg standing on the tilt board with eyes closed 

(p=0.019) trials, in caparison between experimental and control 

group. 

Conclusion: The results of this study showed that task-oriented 
occupational therapy can improve balance control in children 
with cochlear implants. Balance training exercises with eyes 
closed are suggested in rehabilitation programs for these children. 
 Key words: occupational therapy, balance, cochlear implants 
 

Dorsa Hamedi1*, Sevda 

Saranajam2, Seyed Amir Mir 

Ahmadi2, Meymanat Akbari1, 

Ameneh Safari3 

1. Musculoskeletal Rehabilitation 
Research Center, Occupational 
Therapy Department, 
Rehabilitation School, Ahvaz 
Jundishapur University of 
Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

2. Rosha Clinic, Tehran, Iran.  
 

3. Research Management Office, 
School of Paramedicine, 
Kermanshah University of 
Medical Sciences, 
Kermanshah,Iran. 

*Corresponding Author:  

Ahvaz, Golestan Blv, Ahvaz 
Jundishapur University of 
Medical Sciences, Rehabilitation 
School, Occupational Therapy 
Department 

Email: dorsa.hamedi@yahoo.com  

 
How to cite this article 

Hamedi D, Saranjam S, Mir Ahmadi A, Akbari M, Safari A. Effect of Task-Oriented Occupational Therapy 
Intervention on Balance performance of Children with Cochlear Implants . J Clin Res Paramed Sci 2017; 

6(1):75-83. 


