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مقدمه

يادگير حذف شده است و به جا منها ،يک اختالل به ناام

ناااتواني يااادگير ) (Learning disabilitiesيکااي ا

اختالل يادگير خاص ،معرفي شده است بعضي طبقهبند هاا

بزرگ ترين و بحث انگيزترين مقولههاا مماو و و پارورو

عموميتر شده است تاا بتواناد جنباههاا متتلا

و متناو

(Diagnostic and

اختال ت را طور پوشش دهد که بر شرو منها در کاودکي

) statistical manual of mental disordersاخاااتال ت

تأکيد شده باشد و ا اختال ت مرتبط ديگار م ال اخاتال ت

اسااات نايي اسااات [ .]1در DSM-5
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طي اوتيسم تفکيک شوند .به اين ترتيب ،اختالل يادگير باه

اساات [ ]10و در دو حالاات اسااتاتيک و دايناميااک مطاارح

اختالل يادگير خااص ت ييار ناام و ماهيات داده و اخاتالل

ميشود .توانايي بدن برا حفظ رابطه بين مرکز ثقال و ساطح

خواندن ،اختالل نوشتن و اختالل رياضاي کاه هاار کادام در

اتکا در حالت ايستا را تعادل استاتيک و در حاال حرکات را

گذشته يک اخاتالل مستقل و مجزا محسوب ميشد ،اکنون باه

تعادل دايناميک ميگويند [ .]11سيستم عصابي جهات حفاظ

عنوان اختاالل ياادگير خااص ککار مايشاوند و جداگاناه

تعادل ا اطالعات سيستمها حسي وستيبو ر ،حسي حرکتي

دستهبند نميشوند [ .]3،2کودکان دارا اختالل يادگير باه

و بينااايي اسااتفاده ماايکنااد [ ]12ويهااولينن )(Viholainen

کودکاني اشااره دارد کاه در ياک ياا دناد ماورد خااص ا

(  ،]13[ )2011بروکااز ) ]14[ )2010( (Brookesو اسااتودلي

فرايندها اساسي روانشناختي ا قبيل درك و فهام ،اساتفاده

) ]15[ )2005( (Stoodleyمطرح نمودند که کودکان با ناتواني

بان گفتار يا نوشتار و مهارتها کلي اختالل داشاته

يادگير در حيطهها اخاتالل خوانادن و نوشاتن در تعاادل

باشند [ ]5،4اين دانشممو ان با منکه هيچگونه مشکل هوشاي

دارا اختالل هستند ولي تعادل در تمامي گروههاا اخاتالل

ندارند به دليل عدم شناسايي مشکالتشان بيشترين فشار را ا

يادگير مورد بررسي قرار ندادند .تحقيقات بيشتر در ميناه

پيرامونشاان (مدرسااه ،خااانواده ،اقااوام و بعضاي ا مشاانايان)

اختالل يادگير خاص و بررسي وضعيت تعاادل اساتاتيک و

دريافت ميکنند و ممکان اسات عادم مداخلاه تشتيصاي،

دايناميک در منان با توجه به ت يير سيستم طبقهبند

درماني و توانبتشي به ترك تحصيل منهاا منجار شاود [.]6

مورد نيا ميباشد تا بتوان به طور دقيقتر مشکل تعاادل را

(American Psychiatric

در اختالل يادگير خاص مشتص نماود و ا ايانرو درماان

) Associationدر مخرين طبقهبند اختاللها رواني ،ميزان

توانبتشي برا همه منان در ميناه تعاادلي اساتاتيک و

شيو ناتوانيها يادگير را بين  2تا  10درصد تتماين د

دايناميک ،جزئي ا برنامه درماني قرار گيارد .در نتيجاه باا

[ .]7،4اختالل يادگير تقريباا در  5تاا  10درصاد جمعيات

استفاده ا من ميتوان همگاام باا پارورو مهاارتهاا

م

فراواني دارند .محققان اختال ت حرکتي اين کودکان را ناشاي

يادگير  ،بر ممو و و درمان مشکالت تعادلي و حرکتاي نياز

ا فقدان مهارتها حرکتي ميدانند .مهارتهاا حرکتاي و

به طور هم مان تاکيد نمود .هدف ا اين پژوهش نياز مقايساه

و

وضعيت تعادل استاتيک و داينامياک در کودکاان باا اخاتالل

ا

انجماان روانپزشااکان ممريکااا

تعادل ،رفتارهايي است که باا حرکاات عضاالني هماهنا

کنترل شده انجام ميشاوند و ا مشتصاههاا من باه شامار

DSM-5

يادگير خاص و کودکان عاد است.

ميميد [ ]8بنابراين عقيده بر اين است کاه ايان قسامتهاا در
کودکان با اختالل يادگير متتل است و تعاداد ا کودکاان

مواد و روشها

مبتال به اختال ت يادگير عليرغم هوو طبيعي ا نظر رشد

در اين مطالعاه مقطعاي ،کلياه داناشمماو ان باا اخاتالل

حرکتي بسيار کندتر ا کودکان عاد هستند ،باه گوناها کاه

يادگير خاص واجد شرايط ورود به مطالعه در شهر سامنان

اصالح دشوار ها حرکتي منان قبل ا شارو مهاارتهاا

( 58نفر) و به همين تعداد دانشممو بدون اخاتالل ياادگير

ديگر کامال ضرور اسات [ ]9،4عملکارد متهاه و سيساتم

خاص به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتناد .بارا

وستيبو ر (به همراه سيستم عصب مرکز ) در کنترل وضاعيت

انتتاب کودکان گروه شااهد ،ابتادا  3مدرساه کودکاان بادون

بدن ،حرکات دشم و ادراك فضايي موثر اسات .باه عقياده

اخااتالل يااادگير بااه صااورت در دسااترت انتتاااب و 58

کامپو ) (Composeو همکارانش ،پوسهر تعادل و همااهنگي

دانشممو به صورت تصادفي ساده انتتاب گرديدناد .بعاد ا

حرکتي ا اصول پايها مهم در يادگير ميباشند [ .]3تعاادل

کسب مجو ا کميته اخالق دانشگاه و ممو و و پرورو شهر

عبارت ا توانايي کنترل توده بدن در ارتباا باا ساطح اتکاا

سمنان با رعايت مالحظات اخالقي و پا

ا بياان هادف ا

معصومه رسول اده و همکاران

...
پژوهش و اطمينان دادن ا محرمانه ماندن اطالعاات و کساب

را ا طريق نشانهها و وايا مشتص شده رو صفحه تعادل

رضايت کتبي ا والدين کودکان ،نمونهگير انجام شاد .معياار

را يادداشت ميکنيم .منگاه به منظور ار يابي تعاادل دو پاا ،ا

انتتاب و ورود کودکان دارا ناتواني يادگير به اين مطالعاه،

فرد ميخواهيم بهطور قريناه پاهاا خاود را رو صافحه

هووبهر طبيعي ،عدم وجود مشکالت جسمي ،حرکتي ،بينايي،

تعاادل باه ياک فاصاله ا مرکاز صافحه تعاادل قارار دهااد.

شنوايي و نيز اختالل در يکي ا حو هها خواندن ،نوشاتن و

بهطور که نشانه رو مانيتور دستگاه را تا حد امکاان وساط

رياضي بود و معيارها خروج :دارا بودن عفونت گوو حاين

مرکز دايره هدف نگه دارد و کمترين انحراف را داشاته باشاد.

انجاام م ماون ،اخاتالل بايشفعاالي و قاد پاايينتاار ا 110

طي انجام هر يک ا پروتکلهاا تعاادل ايساتا و پوياا ساه

سانتيمتر بود يرا قد پايينتر  110سانتيمتر قادر باه گارفتن

م مون متوالي انجام ميشود که بين هر کدام  10ثانيه استراحت

دستگاه بايودک

در نظر گرفته مايشاود .دساتگاه باهطاور اتوماتياک ميازان

نيست.

جابهجايي مرکز فشاار را ا محادوده تعياين شاده باهعناوان
شاخص تعادل محاسبه و در اختيار ميگذارد .پايايي و رواياي

 :اطالعااتي در ماورد سان،
جن  ،و ن ،قد در اين مطالعه کسب شد.
)(BIODEX

ا سيستم سنجش تعادل باايودک

سيستم تعادل بايودک
 :D3در اين پاژوهش

در مطالعات قبلاي تائياد شاده اسات

[.]17

مادل  D3جهات ار ياابي

برا تحليل دادهها ا م مونها کلموگروف اساميرنوف،

شاخصها تعادلي ايستا و پويا استفاده شاده اسات .صافحه

تي استيودنت و منويتني در سطح معنيدار  5درصد استفاده

سنجش تعادل اين دستگاه قابليت درخش  20درجها را در

شد .نرمافزار مورد استفاده  SPSSنسته  18بوده است.

تمام جهات بهطور هم مان دارد که امکاان ار ياابي شااخص

نتايج

کلي تعادل و همينطور شاخصهاا تعاادل طرفاي و قادامي

 53/4درصد ( 31نفر) کودکان با اختالل يادگير و 55/2

خلفي را فراهم ميکند که به صورت نماره ا صافر (کامتارين
جابهجايي مرکز فشار يا  )COPبه با (بيشترين جابهجاايي

درصد ( 32نفر) دانشممو ان عاد پسر بودناد .دو گاروه ا

مرکز فشار) نمايش ميدهد نمره با تر نشاندهناده نوساانات

نظر جنسي همگن بودند (.)p=0/852
ميانگين ±انحراف معيار سن کودکان با اخاتالل ياادگير

بيشتر پوسهر و يا به عبارت ديگر کاهش سطح کنترل تعادل

 8/2±1/2سال و کودکاان عااد  8/6±1/4ساال باود کاه

ميباشد [ .]16روو کار در اين سيستم به اين صاورت اسات
که پ

تفاوت معنيدار نبود ( .)p=0/122تو ياع ساني دو گاروه در

ا توجيه کامل داوطلبان ،فرد بر رو صفحه متحارك

جدول  1ممده است.

دستگاه با پا برهنه به طور که احساات بهتارين تعاادل را
داشته باشد ،ميايست .سپ

محل دقيق قرارگير پاها و
جدول  .2توزیع سنی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان عادی
گروه مورد بررسی

سن

عادی

با اختالل یادگیری خاص
تعداد

درصد

تعداد

درصد

7

77

22/3

71

1/27

8

23

7/32

77

3/22

2

8

8/73

8

8/73

71

7

7/72

7

7/72

77

3

2/ 5

71

2/77

جمع

58

711

58

711
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات تعادل استاتیک در دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان عادی در وضعیت های مختلف
گروه مورد بررسی
وضعیت چشم

چشم باز

چشم بسته

با اختالل یادگیری خاص

پارامتر

عادی

p-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعادل استاتیک طرفی

1/72

1/13

1/55

1/52

1/757

تعادل استاتیک قدامی-خلفی

7/11

7/72

1/72

1/51

1/827

تعادل استاتیک کلی

7/33

7/25

7/17

1/15

1/315

تعادل استاتیک قدامی-خلفی

7/58

7/25

7/51

1/87

1/125

تعادل استاتیک طرفی

7/77

1/23

7/21

1/82

1/585

تعادل استاتیک کلی

2/17

7/51

2/15

7/71

1/821

جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات تعادل داینامیک در دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان عادی در وضعیت های مختلف
گروه مورد بررسی
وضعیت چشم

چشم باز

چشم بسته

با اختالل یادگیری خاص

پارامتر

عادی

p-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعادل داینامیک قدامی-خلفی

1/87

1/52

1/78

1/72

1/125

تعادل داینامیک طرفی

1/73

1/51

1/58

1/31

1/121

تعادل داینامیک کلی

7/25

1/51

7/17

1/81

1/175

تعادل داینامیک قدامی-خلفی

7/27

1/13

7/32

1/22

1/131

تعادل داینامیک طرفی

7/13

1/58

7/71

1/77

1/515

تعادل داینامیک کلی

7/75

1/72

7/27

7/22

1/257

ميانگين ±انحراف معيار شاخص توده بدني در کودکان باا
اختالل يادگير  16/0±2/7و در کودکان عاد 15/7±2/0
کيلوگرم بر مترمربع بود که تفاوت معنيدار نبود (.)p=0/419

و ارغياني و همکاران [ ]8همسو بود و با نتايج مطالعه استودلي
) (Stoodleyو همکاران [ ]15م اير بود.
در مطالعها استودلي و همکاران توانايي تعادل در کودکان

در وضااعيت دشاام بااا  ،در شاااخص تعااادل دايناميااک،

ديسلکسي را بررسي نمودناد در ايان مطالعاه  19کاودك باا

پارامترهااا تعااادل کلااي ( ،)p=0/015قاادامي -خلفااي

توانايي خواندن نرمال و  16کودك ديسلکسي حضور داشاتند

( )p=0/025و طرفااي ( )p=0/026اخااتالف معناايدار بااين

ار يابي تعادل رو پا دپ و راست با دشمان باا و بساته

دانشممو ان با اختالل يادگير خاص و دانشممو ان عااد

در دوره ماني  10ثانيه با استفاده ا سيستم ردياابي حرکتاي

داشتند .اما در وضعيت دشم بسته و همدنين شااخص تعاادل

) (Motion-tracing sysثبت شده بود نوسانات بادن در طاي

استاتيک در وضعيت دشم با و دشم بسته ،پارامترها فوق

تعادل ايستا با دشمان با و بساته رو صافحه نيارو تفااوت

بين دو گروه اختالف معني نداشتند (( )p>0/05جداول 2و .)3

معنيدار با گروه شاهد داشت و نتايج نشان داد حفظ تعاادل
با دشم با در کودکان دارا اختالل خواندن (ديسلکسايا) در

بحث و نتيجهگيري

هر دو پا ا کودکان عاد ضعي تر است [.]15

دانشممو ان با اختالل يادگير خااص در وضاعيتهاا

در مطالعه ديگر بروکز و همکاران ( )2010بيان نمودند که

تعادل استاتيک با دشم با و بسته نسبت به گروه دانشممو ان

مشکالت تعادلي يکي ا ويژگيها افراد مبتال به ديسلکساي

عاد تفاوت معنيدار در هيچ يک ا پارامترها نشان نداناد

است ولي با اين وجود نتايج ناسا گار و نااهمگوني باهدسات

و همکاران []18

موردند .طبق فرضيه منها علت ناهمگوني و ناسا گار نتايج،

که با مطالعات بروکز و همکاران [ ،]14نا

معصومه رسول اده و همکاران

...
وجود ت ييراتي در وظاي تعادلي ،اندا هگير تعاادل ،شارايط

متر بر ثانيه در گروه کنترل ا گروه ديسلکسي بايشتار باود

سني و در نهايت اختال ت همراه نظير بيشفعالي باود .منهاا

( .)p<0/01سرعت بسيار سريع ا نظر ممار باين گاروههاا

وضعيت تعادل را در دو حالت دشم با و يا دشام بساته در

تفاوتي نداشت [ .]19کاپو و همکاران در طي بررسي کنتارل

بزرگسا ن و کودکان بدون عارضه بيشفعالي بررساي کردناد.

وضعيت بدني در کودکان ديسلکساي و گاروه شااهد همسان

 87نفر در اين مطالعاه شارکت داشاتند 17 .نفار ديسلکساي

نشان دادند که در نگاه کردن به هدف دور ،نوسانات به سامت

بزرگسال 30 ،نفر بزرگسال شاهد 16 ،نفر کودکان ديسلکسي،

جلو ،عقب و طرفين بين  2گروه تفاوت معنايدار وجاود دارد

 24نفر کودکان شاهد بودناد .در طاي ايان مطالعاه در گاروه

در اين مطالعه  13کودك ديسلکسي باا مياانگين ساني 13/5

کودکان ديسلکسي نقايص قابل توجهي ا تعادل در طي انجاام

سال و  13کودك عاد باا مياانگين ساني  13ساال شارکت

خواسته شده با دشمان با و بساته مشااهده شاد در

داشتند .نکته قابل ککر اين که به هم خوردن سطح تعادل پويا

حالي که بزرگسا ن ديسلکسي مشکالت تعاادلي را فقاط در

و وابستگي من در حالت دشم با است و اين موضاو را کاه

حالت دشمان بسته نشان دادند [ .]14مطالعات گذشته تعادل

مراکز تعادل بدن (دشمها ،گووها و پاها) با احسات به هام

ايستا را نسبت به تعادل پويا بيشتر تحت بررسي قرار دادهاناد

خوردن تعادل با هم کار ميکند تا بدن را به وضعيت تعادل قبل

حال منکه پژوهش حاضر نياز بار رو تماام گاروه کودکاان

برگرداند را تاييد ميکند [ .]20در مطالعها ديگار ارغيااني و

اختالل يادگير و عاد انجام شده اسات .در طاي برخاي ا

همکاران ( )1389در خصاوص تواناايي کنتارل وضاعيتي در

بررسيها اختال تي در مينه تعادل ،در کودکان با دشمان با

کودکان با اختالل يادگير بررسي نمودناد .در مطالعاه منهاا

ديده شده است [.]15

 19پسر با اختالل يادگير و  19پسر عااد  ،باا اساتفاده ا

وظاي

در بررسي تعادل دايناميک تنها در وضعيت دشم با باين

تکالي

وضعيتي بر رو اسفنج و ايستادن سااکن رو ساطح

دانشممو ان با اختالل يادگير خاص و دانشممو ان عااد

سفت باا دشام بساته و باا باا تسات برونيناز او رتساکي

تفاوت معنيدار وجود داشت و در حالت دشم بساته تفااوت

) (Bruininks Oseretskyمورد بررسي قرار گرفتند .منها بيان

معنيدار وجود نداشت ،که همراستا با مطالعه ماو  -نيلساون

نمودند کاه باا وجاود تفااوت در برخاي پارامترهاا کنتارل

و همکاااران [ ]18بااود و بااا مطالعااه ارغي ااني و

وضعيتي بين دو گروه ارتبا معنيدار بين کنترل پاسهرال و

[ ،]19نااا

همکاران [ ]8همسو نبود.
مو  -نيلسون و همکاران ( 22 ،)2003کودك ديسلکسي

اختالل يادگير يافت نشد [ .]8توجه باه تعاادل در کودکاان
دارا اختالل يادگير امر مهم است و تحقيقاات در ميناه

و  18نفر گروه کنترل در محدوده  10تا  12سال ،تساتهاا

گروهها اختالل يادگير به تفکياک جان

راه رفتن را در  4سرعت متفااوت (مهساته ،متوساط ،ساريع،

بيشتر نيا است.

و حجام نموناه

بسيار ساريع) رو ساطوح صااف و نااهموار انجاام دادناد.

يکي ا محدوديتها مطالعه ،تعداد کودکاان باا اخاتالل

حرکات بدن به وسيله شتابسنجها سه محاور در قسامت

يادگير در سمنان بود که عليرغم بررسي تمام کودکان واجد

تحتاني تنه ثبت ميشد که مان واکنش ،نوسان بدن و سارعت

شرايط ورود به مطالعه ،تعداد نموناه بارا مقايساه برخاي ا

قدم دن را اندا ه ميگرفت .طبق نتايج تستها تعادل ايستا

پارامترها يا وضعيتها تعاادل دينامياک و اساتاتيک کاافي

با دشمها بسته بين گاروههاا فرقاي نداشات در حاالي کاه

نبود .محدوديت دوم اين که مطالعه بر رو کودکان با اختالل

تستها تعادل با دشام باا باين گاروههاا تفااوت داشات

يادگير به طور کلي (بدون در نظر گرفتن نو اختالل اعام

( .)p<0/05متوسط سرعت گام برداشاتن در طاول راه رفاتن

ا خواندن ،نوشتن ،رياضي) انجام شده است.

بسيار سريع رو هر دو سطح صاف و ناهموار به انادا ه 0/2

1396  مستان،)69  (پياپي1  شماره،20 جلد
achievement motivation and academic achievement in
students with learning disabilities. J Mazandaran Univ Med
Sci 2016; 25: 329-333. (Persian).
[6] Sadok B, Sadok V. The brief of psychiatry in
human science of behavior. 1, editor. Tehran: Arjmand;
2009. (Persian).
[7] Sedaghati L, Foroughi R, Shafiei B, Maracy MR.
Prevalence of dyslexia in first to fifth grade elementary
students Isfahan, Iran Audiology 2010; 19: 94-101.
(Persian).
[8] Arghiani M, Ashayeri H, Taghizadeh G, Rafiee S,
Mahdizadeh H. The comparison of postural control ability
in children with/without dyslexia. J Rehab 2013; 14: 32-39.
[9] Pahlevanian A, Rasoolzadeh M, Amoozadehkhalily
M. Comparison between normal and mental retard children
with mental aged 6-7 on motor skills. Koomesh 2012; 13:
460-464. (Persian).
[10] Hamedi D, Lajevardi L, Ghomashchi H, Binesh
M, Taghizadeh G. Effects of constraint induced movement
therapy technique using wedge on weight bearing
symmetry and functional balance in chronic hemiparesis
patients. Koomesh 2013; 14: 342-349. (Persian).
[11] Sheehan DP, Katz L. The effects of a daily, 6week exergaming curriculum on balance in fourth grade
children. J Sport Health Sci 2013; 2: 131-137.
[12] Lacour M. Visuo-Vestibular Interaction in
Adaptation to Vestibular Pathologies. In: G Guidetti,editor.
Rehabilitative Management of the Dizzy Patient. Milan:
Excerpta Medica; 2000. p.9–23.
[13] Viholainen H, Aro M, Ahonen T, Crawford S,
Cantell M, Kooistra L. Are balance problems connected to
reading speed or the familial risk of dyslexia? Dev Med
Child Neurol 2011; 53: 350-353.
[14] Brookes RL, Tinkler S, Nicolson RI, Fawcett AJ.
Striking the right balance: motor difficulties in children and
adults with dyslexia. Dyslexia 2010; 16: 358-373.
[15] Stoodley CJ, Fawcett AJ, Nicolson RI, Stein JF.
Impaired balancing ability in dyslexic children. Exp Brain
Res 2005; 167: 370-380.
[16] Bakhtiary AH, Aminianfar A, Hedayati R. Acute
effects of static stretch on the static and dynamic balance
indices in the young healthy non-athletic females. Koomesh
2013; 14: 431-438. (Persian).
[17] Cachupe WJ, Shifflett B, Kahanov L, Wughalter
EH. Reliability of biodex balance system measures.Meas
Phys Educ Exerc Sci. 2001;5:97-108
[18] Nazi S, Rahimzadeh S, Karimi H. Compare motor
skills of girls and boys in grade one ,education of region 3
in Tehran. J Rehab 2007; 7: 37-40. (Persian).
[19] Moe-Nilssen R, Helbostad JL, Talcott JB,
Toennessen FE. Balance and gait in children with dyslexia.
Exp Brain Res 2003; 150: 237-244.
[20] Kapoula Z, Bucci MP. Postural control in dyslexic
and non-dyslexic children. J Neurol 2007; 254: 1174-1183.

کومش
نتايج مطالعه حاضر نشان داد تعادل داينامياک در حالات
دشم با در دانشممو ان دارا اختالل يادگير خاص دارا
 تعاادل داينامياک در فعالياتهاا رو اناه و.مشکل ميباشد
فعاليتها اجتمااعي کودکاان مهام اسات و نياا اسات تاا
درمانگران و والدين اين دانشممو ان به ايان موضاو توجاه
داشااته باشااند و مااداخالت جهاات بهبااود تعااادل داينامي اک
 مطالعاه.دانشممو ان با اختالل يادگير خااص انجاام گيارد
ديگر با حجم نمونه بيشتار و در هار ياک ا اناوا اخاتالل
.يادگير توصيه ميشود

تشكر و قدردانی
مقاله ا پايانناماه دانشاجويي مصاوب کميتاه تحقيقاات
 دانشااکده،420 دانشااگاه علااوم پزشااکي ساامنان بااه شااماره
توانبتشي که با حمايت ماالي معاونات تحقيقاات و فنااور
 استتراج شاده،دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام شده است
 ا حمات خانم احساني مسئول مرکز اختالل ياادگير.است
ممو و و پرورو شهرساتان سامنان باه علات همکاار در
.جمعمور دادهها قدرداني مينماييم

منابع
[1] Fletcher JM, Lyon GR, Fuchs LS, Barnes MA.
learning disabilities: from identificationto intervention. 1,
editor. New York: Guilford Press; 2012.
[2] Association AP. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub;
2013.
[3] Mami S, Neiazi E, Amirian K. The effects of
cognitive strategies on the education achievement of
students with specific learning disorder. Biquarterly J Cogn
Strat Learn 2015; 3: 87-105.
[4] Babapor J, Sobhy N. Learning disorder. 1, editor.
Tehran: Soorosh; 2001. (Persian).
[5] Motaharinezhad F, Seyed S, Rezaye A, Heidarieh
SM, Noruzi R. Relationship between self-efficacy,

Koomesh

Winter 20117, 20 (1):

1-6

A comparative study of dynamic and static balance status in
childern with specific learning diability and normal childern
Massomeh Rasoulzadeh (M.Sc)1, Karim Ayoubi Avaz (M.Sc)*1, Mohammad Amouzadeh Khalili (Ph.D)1,
Raheb Ghorbani (Ph.D)2, Fatemeh Motaharinezhad (Ph.D Candidate)3, Zahra Ahmadizadeh (M.Sc)1, Mina
Sadat Mirshoja (M.Sc)1
1. Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2. Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3. School of Rehabilitation, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
(Received: 17 May 2016; Accepted: 16 Jul 2017)

Introduction: Balance is one of the important principles of learning in children, and impaired balance
can affect learning. This study was conducted to compare the balance status of children with specific
learning disability with that of the normal children. The results are to be used to help rehabilitate such
children properly.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, all students with specific learning disorder who
were qualified for our study in Semnan (58 students) and the same number of students without a specific
learning disorder were examined as control group. In order to choose the children in control group, three
schools of children without learning disorders were selected by convenience method and 58 students were
selected by simple random sampling. The balance test was administered using Biodex balance system (D3)
and observing the test requirements.
Results: In open-eye state, dynamic balance index, a significant difference was observed between
students with learning disorder and normal students in their total balance (p=0.015), posterior-anterior
(p=0.025) and lateral (p=0.026). However, these parameters were not significantly different in both groups
(p>0.05) in close-eye state and also the static balance index in open-eye and close-eye states.
Conclusion: The research results indicated that dynamic balance was impaired in students with specific
learning disability with the eyes opened. It is necessary that therapists and parents take the matter into
account. It is also necessary to perform interventions to improve the dynamic balance.
Keywords: Specific Learning Disorder, Balance, Students.
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