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 "سمنان شهرستان در یادگيری اختالل دارای درکودکان تعادل وضعيت بررسی"
 1زاده رسول معصومه

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -كميته تحقيقات دانشجويي– توانبخشي دانشکده- سمنان پزشکي علوم مجتمع - دامغان جاده 5 كيلومتر-1 

 درک قبيل از گوناگوني هايحوزه در را مشکالتي كه گيرددربرمي را كودكان از ناهمگوني گروه يادگيري، اختالالت:  مقدمه و هدف
 در نسيتج اساس بر و كلي طور به تعادل وضعيت تعيين باهدف پژوهش اين.. دارند كلي هاي ومهارت نوشتاري يا گفتاري زبان از وفهم،استفاده

 . نمود ارائه آنان توانبخشي جهت در مناسبتري كمک بتوان آن نتايج از استفاده با تا گرفت انجام گروه اين
 تانشهرس استثنايي پرورش و اموزش با هماهنگي و الزم هاي مجوز كسب از پس و باشد مي تحليلي - توصيفي مطالعه نوع :مواد و روش ها

 مدل BIODEX تعادلي دستگاه از استفاده با كنترل گروه كودک 58 و(  پسر 31 و دختر 27)  يادگيري اختالل داراي كودک 58 تعداد سمنان

D3 سيستم از استفاده با نتايج.  گرفت صورت تعادل تست ، آزمون شرايط رعايت و spss ويتني من و زوج تي ، اسميرونف كلموگروف روش و 
  گرديد ارائه نتايج و بررسي

 و طرفي و لفيخ -قدامي كلي، تعادل ميانکين درپارامتر بازكودكان چشم با دايناميک تعادل شاخص در كه داد نشان پژوهش اين نتايج:  ها يافته
 تالفاخ طرفي و خلفي– قدامي تعادل ، كلي تعادل هاي پارامتر در باز چشمان با دايناميک تعادل شاخص در پسران گروه نيز جنس اساس بر

  .  (p>0.05 ) نداد نشان دار معني اختالف پارامترها موارد ي بقيه در و (p>0.05 ) دادند نشان كنترل گروه با دار معني
 پارامتر در ، يادگيري اختالل داراي پسران گروه در خصوصا و باز چشم با دايناميک تعادل زمينه در تعادل اختالل حاضر مطالعه در: گيري نتيجه

   . دهد مي نشان را آنان توانبخشي در تعادل آموزش مداخله لزوم كه داد نشان اختالل طرفي و خلفي – قدامي ، كلي تعادل هاي
 كودكان – تعادل – يادگيري اختالل: كليدي كلمات
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