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 خالصه

تأثیر دارد کهه منرهر بهه کهاهش روابه       آنها های شناختی و رفتاری آموزان بر بسیاری از زمینهدر دانش یادگیری اختالل :مقدمه

 بهر  وسهتیوورر  تحریکها   و شهناختی بهازتوانی  یاین پژوهش با هدف مقایسه اثربخشه  .گردداجتماعی و عدم پیشرفت تحصیلی می

 خاص انرام شد.   یادگیری اختالل به موتال دختر آموزاندانش پیشرفت تحصیلی

موتال  دختر آموزاندانش تمامی را آماری جامعهآزمون بود. پس، آزمونپیش طرح آزمایشی با نیمهروش پژوهش،  ها:روش و مواد

 تشهکی   9911-9911 تحصهیلی  سال در ساری شهر یادگیری اختالل مرکز در تشخیصی وندهپر دارای خاص یادگیری اختالل به

 ،اول آزمهایش  گروه جایگزین شدند. برایمساوی نفر به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه  54دادند. تعداد 

 وستیوورر درمانی پروتک  دوم آزمایش گروه برای خاص، یادگیری اختالل دختر آموزاندانش برای پاول شناختی بازتوانی پروتک 

 پیشهرفت  ابهزار مهورد اسهتفاده پرسشهنامه    . نگرفهت  صور  ایمداخله کنترل گروه برای و شد انرام ایدقیقه 54 جلسه 1 در گانز

 کوواریانس چند متغیره تحلی  شدند. تحلی با استفاده از روش  هاداده .بود تیلور و فام تحصیلی

، 99/15و  93/39به ترتیب  آزمونپسو  آزمونیشپوستیوورر در  یانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش تحریکا م :هایافته

 تحریکها   و شهناختی  د. بهازتوانی بهو  78/39و  48/39، گهروه کنتهرل   و  در 18/18و  45/39شهناختی   گروه آزمایش بهازتوانی در 

 درمان بازتوانی(. p≤779/7) دار داشتمعنیخاص اثر  یادگیری اختالل به تالمو دختر آموزاندانش پیشرفت تحصیلی بر وستیوورر

 (.p≤779/7) بود وستیوورر تر از تحریکا اثربخش شناختی

 بهه  موهتال  دختهر  آمهوزان دانش تحصیلی پیشرفت بهوود زمینه در کاربردی تلویحا  تواندمی پژوهش این های: یافتهگیرینتیجه

 دهد. ارائه شناختی بازتوانی درمان روش از استفاده با خاص یادگیری اختالل

 آموزانتحصیلی، دانش پیشرفت وستیوورر، بازتوانی، کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

 ویرایش پهنر   روانی در راهنمای تشخیصی و آماری اختالر 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder)       طوقه اخهتالر  یهادگیری بهه اخهتالل یهادگیری

اخهتالل خوانهدن، نوشهتن و     ،[9]خاص تغییر نهام داده اسهت   

یک اختالل مسهتق  محسهوب    قوالً یک اختالل ریاضی که هر

 (specifier) یصهی تشخمهال   عنوان یک ، اکنون به شدندمی

بر اساس . [4] انددهدر نظر گرفته شدر اختالل یادگیری خاص 

آمهاری اخهتالر  روانهی،     راهنمهای تشهخی   تعریه   آخرین 

که پیشهرفت در  شود داده می شخی تیادگیری زمانی اختالل 

شهده بهرای خوانهدن، ریاضهیا  و بیهان       اسهتاندارد  هایآزمون

د مورد انتظار برحسهب  ، زیر حایهمالحظقاب   طوربهنوشتاری 

 ایهن  کلهی  شیوع نرخ .[9] و تحصیال  باشد سطح سن، هوش

 دختهران در  و 48/8 پسهران  در ،درصهد  84/3 اختالل در ایران

 94تها   1فراوانی اغلهب در سهنین   است. بیشترین  درصد 45/3

معمورً تعداد پسرها در این اختالل سه برابهر  و  [5] سال است

 . [4]است ا دختره

Feifer نظهر   از ممکهن اسهت   آمهوزان است ایهن دانهش   معتقد

امها عملکهرد ضهعی      [3] مغزی دچهار مشهک  باشهند   عملکرد 

تواند دلیه  مهوجهی بهرای    مختل  نمیهای در زمینهتحصیلی 

زیرا  [8] موتال به اختالل یادگیری باشد آموزاندانش شناسایی

اثهر عهواملی غیهر از     ضعی  تحصیلی ممکن است بهر  شرفتیپ

هنگههامی کههه فههرد در . [1]اخههتالل یههادگیری بههه وجههود آیههد 

بهها مشههک   (acheivment academic) تحصههیلیپیشههرفت 

وجهود اخهتالل یهادگیری را    احنمهال  توان گردد، میمواجه می

مثوهت و   رفتارههای شام   تحصیلی شرفتیپ .[1] نمود بررسی

  Sohlberg.[97] اسهت  دانش کسب جهت درتحصیلی  یمنف

بهتهر،   عملکهرد شهناختی   که رسیدند نتیره این به Mateerو 

  .[99] رفت تحصههیلی بیشههتر گههرددتوانههد سههوب پیشههمههی

ریهزی و  از عوام  شناختی بهتر ماننهد برنامهه   که آموزانیدانش

پیشهرفت تحصهیلی   ، کننهد ههی حافظهه اسهتفاده مهی    سازماند

از ایهن  نسهوی  طهور  به  آموزاندانشاکثر . [94] دارند یبیشتر

 ولهی   [99]کننهد  ها بهه صهور  خودکهار اسهتفاده مهی     مهار 

اخهتالل یهادگیری هنگهام اسهتفاده از ایهن       دارای آموزاندانش

در  مهثثر های از روش [.95]شوند ها با مشک  مواجه میمهار 

 cognitive) شهههناختی بهههازتوانی ،عملکهههرد شهههناختی 

rehabilitation) و تحریههههک وسههههتیوورر (vestibular 

stimulation) .اسهتفاده از آمهوزش   بها   شناختی بازتوانی است

ت اسههتفاده حههداکثری از تههوان هههای مناسههب در جهههتکنیههک

 بهوهود  آن اصهلی  ههدف  و [94] شهود کار برده میشناختی به 

 عملکههرد حافظههه، قویهه  از شههناختی عملکردهههای و نقههای 

 توانهد مهی  شناختی توانیزبا .[93]است  توجه و تمرکز اجرایی،

از طرفی،  .[98] شود شناختیفعالیت  در تغییراتی ایراد باعث

عوامهه  دیگههر شههناختی ماننههد ادرا  از تحریکها  وسههتیوورر  

حس حرکت که با ایراد  [91] گیردیبرمحواس و تعادل را در 

آمهده از حهواس،    بهه دسهت  با اطالعا  و تشخی  جها  بدن 

را نسوت بهه   فرد ،همچنین. [91] کندمیرا تعدی  ادرا  فرد 

و شرای  محیطی و انطواق بهدن بها آن شهرای  آگهاه      تغییرا 

نقش حیاتی در توجه دارد  وستیوورر تحریکا  .[47] سازدمی

افههراد نسههوت بههه شههرای  در  یذهههن آگههاهمهمههی از و نقههش 

 .  [49] گیردیبرم

 و همچنین و همکاران Arjmandniaپژوهش  راستا ندر همی

Goldstein  شناختی بر ابعهاد   بازتوانی اثربخشی برو همکاران

 آمهوزان شداندر  یلیتحص شرفتیپ را ییتغ و شناختی رفتاری

 و همچنهین  Mateerو   Sohlberg[.44، 49] انهد کرده تأکید

Mackrous  بهر   وستیوورر تحریکا که  انددریافتهو همکاران

های یهادگیری و توجهه تهأثیر    پیشرفت تحصیلی، میزان فعالیت

 عملکهرد  در نقه   وجهود  بهه  توجهه  با [.45، 44] داردبسزایی 

 بهه  موهتال  آمهوزان دانهش  در حافظهه  و توجه جمله از شناختی

 شهناختی  بازتوانی حیطه در هاپژوهش ،[43] یادگیری اختالل

عملکههرد شههناختی و  بهوههود از حههاکی وسههتیوورر و تحریکهها 

 گهرفتن  نظهر  در با ،به طور کلی .باشدمی افراد این درتحصیلی 

 از و یهادگیری  اخهتالل  گسهترده  و شهیوع  بلندمهد   پیامدهای

 بهه  توجه اهمیت، ن روش درمانیانتخاب بهتری به عل  با طرفی

 در درمهانی  جدیهد  راهوردهای از یریگبهره لزوم و اختالل این

یهک   تعیین اثربخشی بیشتر هر .[48] است مشخ  افراد این

  ،بنهابراین  .باشهد  مثثرتواند در فرایند درمانی ها میاز این روش

 بهازتوانی  آمهوزش  اثربخشهی  تعیهین  ههدف  بها حاضهر   پژوهش

  تحصههیلی پیشههرفت بههر وسههتیوورر یکهها تحر و شههناختی

شهر ساری  یادگیری خاص اختالل به موتال دختر آموزاندانش
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 .انرام شد

 

  هامواد و روش

آزمایشی است و طرح مورد استفاده  نیمه حاضر از نوع پژوهش

گهروه  دو آزمهون بها   پهس  ،آزمهون پهیش  در این پژوهش از نوع

ی این پهژوهش را  جامعه آمار. استکنترل آزمایش و یک گروه 

 دارای خهاص  یادگیری اختالل موتال دختر آموزانتمامی دانش

 در سهاری  شهر در یادگیری اختالل مرکز در تشخیصی پرونده

تشهکی  دادنهد. حره  نمونهه بها       9911-9911 تحصیلی سال

 بدسهت توجه به حر  جامعه بر اسهاس معادلهه زیهر و مقهادیر     

مقههههادیر  و بههههاMast [45 ]و  Schone آمههههده از پههههژوهش

47/9=𝝈،419/4 =2d ،13/9=α،17/7 Power 43/94 دلمعا 

بهها احتمههال ریههزش  نمونه حر  هشوپژ ینا در که شد آوردبر

 سیربر از پسههها . نمونهههشد گرفته نظر در نفر 54 هههانمونههه

از بههین افههراد   در دسههترسروش با  مطالعه به ورود یهارمعیا

انتخهاب   درمانی رکزها به مدارای پرونده با توجه به مراجعه آن

نفره جایگزین  94در سه گروه  کشی(قرعه) و به روش تصادفی

 . گیری به صور  یک سرکور بودنمونه ،، همچنینشدند

 
 جنسیت دختهر،  سال، 1-97 سنی دامنه شام  معیارهای ورود

 تشهخی   و متوسه   سهطح  در هوشهی  وضهعیت  بهودن  عادی

 و ریاضی اندن،خو هایزمینه از یکی در خاص یادگیری اختالل

 بهر اسهاس   بهالینی  مصاحوه درمراکز  در پرونده داشتن، نوشتن

 Diagnostic and Statistical Manual of-5)معیارههای  

Mental Disorder) بالینی، روانشناس یا پزشکروان سوی از 

ماننهد وسهواس،    عمده پزشکیروان اختالر  سایر به ابتال عدم

 یها  پزشهک روان تشهخی  بهه   ذهنهی  یماندگعقب و افسردگی

 عههدم دریافههت درمههان دارویههی و   ،مرکههز بههالینی روانشههناس

 یها  و بخهش آرام داروهای مصرف عدم شناختی در گذشته،روان

 .بود اختالل تشخی  تاریخ از ماه 9 حداق  و گذشت آورخواب

هها،  پرسشهنامه  شهدن  تکمی  ناق  نیز شام  معیارهای خروج

 اخههتالر  ، بههروزحهه مرا از یههک هههر در فههرد رضههایت عههدم

از جلسها    جلسه 9 غیوتو  صرع مانند زمانه  شناختیروان

 .بود

 Powell شهناختی  بهازتوانی پروتکه    ،برای گروه آزمهایش اول 

 1 دربهازی   و تصهویری  نمایش مصور، با استفاده از کتب [41]

بهرای گهروه   و ، ای یک جلسهبا توالی هفته ایدقیقه 54 جلسه

 1 بهها Gans [41] وسههتیوورر درمههانی پروتکهه  ،آزمههایش دوم

برای . انرام شد ای یک جلسهبا توالی هفته ایدقیقه 54 جلسه

   گروه کنترل مداخله صور  نگرفت.

 مرکهز  بهه مراجعهه   دریافت مروزها با در حیطه میدانی پس از

 توسه   اخهالق  کهد  ییدیهتأ، ساریشهر  در یادگیری اختالر 

 هشههههههمار بههههههه سههههههاری دانشههههههگاه آزاد واحههههههد 

IR.IAU.SARI.REC.1398.209 ابتههدا رسههید.  ثوههت بههه

شناختی شام  سهن و ترتیهب تولهد دریافهت     اطالعا  جمعیت

در  توس  دکتری روانشناس بالینی جلسا  درمانیسپس  .شد

 در ابتهدا  .انرهام شهد   9911 بهمهن تها   دی از دو گروه آزمایش

 در پهژوهش از افهراد   شرکت تعهد منزله به آگاهانه نامهرضایت

اههداف  مالحظها  اخالقهی از جملهه     زمانه ریافت گردید و د

قو   ،همچنین .شد توضیح داده حری  حفظ پژوهش، رازداری،

از  آزمهون پسو در پایان جلسا   آزمونیشپ ،از شروع جلسا 

 .شد آزمایش و کنترل دریافت هایگروهآموزان دانش

-دانهش  بهرای  پهاول  شناختی بازتوانی پروتک  9مطابق جدول 

 جلسه 1 در (گروه آزمایش اول) خاص یادگیری اختالل موزانآ

 .اجرا شد اییقهدق 54

 
 شناختی بازتوانی آموزش جلسات خالصه -9 جدول

 

 با توجه به استفاده از کتب مصور، نمایش تصویری و بازی محتوا هدف جلسه

 معارفه و ارایه اهداف اول
مان. انجام تمرینات توجه انتخابی، توجه و تمرکـ،، حافهـه دیـداری، توجـه     برقراری اتحاد درمانی و تعیین اهداف درمعرفی، 

 [اعداد] مستمر

 ارزیابی حافهه دوم 
توجه مستمر و گوش به زنگی و حفظ توجه، حافهه توجه و اف،ایش مهارت توجه مانند خواندن اعداد، حروف و کلمات تعیـین  

 شده ارزیابی

 ء، توجه متناوب، تصویرسازی بینایی و تمرک، بر شی، توجه انتخابی[همانند جلسه قبلی] ات توجه متناوبتمرین بررسی سطوح حافهه و تمرینات سوم

 تصویرسازی بینایی، توجه متمرک، ،فضایی -حافهه دیداری ارزیابی، تمرینات یرسازیتصو چهارم
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 ، توجه مستمرمدتکوتاهحافهه  توجه آموزش و پنجم

 هاکیتکن ارائه ششم

از داسـتان   یخواندن مطلب] یتوجه انتخاب، [ذهنی ریاضی یهایکار] توجه مستمر فضایی، -ناسی، حافهه دیداریحافهه بازش

ـ  انیشمارد و در پایوارونه در ذهن خود م 29 یال 9از  زمانهم یآزمودن که یحالدر  یآزمودن یبرا  بـان یمـتن را   یمضمون کل

 یکاهش یسرنخ ده کی، تکن[یادومرحلهو  یامرحله کی یدستورات حرکت]ی، حافهه حرکت[کندیم

 هانیتمرتکرار  هفتم
به صورت  هاآنو بیان  یچندحرف یهاواژه ارائه] روش سرنخ دهی کاهشی، تصویرسازی بینایی، بازیابی با فاصله، توجه مستمر

 و بازیابی با فاصله [ن،ولی و صعودی

 و خالصه یبندجمع یبندجمع هشتم

 

 استفاده گردید. اییقهدق 54 جلسه 1 با گانز وستیوورر درمانی پژوهش حاضر پروتک در  4طابق جدول م

 
 وستیبوالر درمان جلسات خالصه -2جدول

 

 محتوا هدف جلسه

 اهداف ارائهمعارفه و  اهداف ارائهمعارفه و  اول

 ارزیابی اولیه رفتار حرکتی در تمرینات اولیه ارزیابی دوم

 سوم
لی در حین وضعیت حرکتی و تعاد

 فعالیت

و نشسته، حفظ تعادل بر روی تختـه   دهیدر حاالت مختلف خواب یقرار گرفتن بر روی توپ درمان ن،یپرش روی ترامپول

دو زانو و چهاردست و پـا بـر روی    ستادن،یمختلف ا یهاتیوضعنشسته، چمباتمه، گرفتن  ستاده،یدر حاالت ا یتعادل

 یده تعادلتخته چرخان، اسکوتر، راه رفتن روی نر

 بررسی حرکات چهارم
 رهاییراه رفتن در مس دن،یبه جلو و عقب و چپ و راست روی تاب عادی، عبور از مانع، غلت یو خط یحرکات چرخش

 پا، حرکت رو به عقب ساده، حرکت رو به عقب دشوار ریوردنه ز ییجابجا چیمارپ رهاییدر مس دنیدو چ،یمارپ

 تیثبات وضع ناتیتمر پنجم
با پاهای پشت سر هم، حرکت به عقـب و   ستادنیا پا با چشمان باز و بسته، کیروی  ستادنی: اتیثبات وضع ناتیتمر

 شدن رهیجلو، خ

 تمرینات روانی حرکتی ششم
ـ    -سر  یهاچرخشسر.  یهاچرخشبا چراغ سر،  نیفاصله پاها، تمر رییبا تغ ستادنیا راه  نیتنه، چـرخش سـر در ح

 فاده از توپبا است یینایرفتن، تمرک، ب

 تمرینات ادراک حرکتی و بیناتی هفتم

، تمرین روی سطح باریک، تمرین باال و پایین رفتن از پلکان، استفاده از حرکـات چشـمی   داربیشتمرین روی سطح 

از  زمـان همهای دهلی،ی و حسی پیکری، استفاده از ورودی زمانهمساکادیک برای ثبات خیره شدن چشم، استفاده 

 بینایی و دهلی،ی یهایورود

 جمع بندی و خالصه یبندجمع هشتم

 

 Educational) تحصههههیلی پیشههههرفت پرسشههههنامه

Performance Test) :توس  پرسشنامه اینPham وTaylor 

ایهن   ههدف . [97] شهد  طراحهی  سهثال  51بها   9111 در سال

 مختله   ههای حهوزه  از تحصهیلی  پیشهرفت  ارزیابی پرسشنامه

 کنتهرل  فقهدان  ،یهزی ربرنامهه  انی،هیر ا تأثیرخودکارآمدی، )

 صهور  ه به  پرسشهنامه  گهذاری نمهره . باشدمی (انگیزش پیامد،

، که   9حدی  ، تا5، زیاد 4زیاد  )خیلی یانقطه 4 لیکر  طی 

و حهداق    457حداکثر امتیهاز قابه  کسهب     .است (9، هیچ 4

دهنهده پیشهرفت   کسب نمره بیشهتر نشهان  باشد. می 51امتیاز 

 سهازندگان  توسه   همگهرا  و سازه روایی تحصیلی بیشتر است.

 آلفهای  روش توسه   هه   پرسشهنامه  پایهایی  ه اسهت. شد ییدتأ

 خودکارآمهدی  خصوص در ترتیب به که دیدگر ارزیابی کرونواخ

 کنترل فقدان ،14/7 یزیربرنامه ،13/7 هیرانی ا تأثیر ،15/7

 گردیهده  محاسهوه  19/7 آن که   و 14/7 انگیزش، 88/7 پیامد

 و همکههاران Qasim Tabar پههژوهش در نایههرا در. اسههت

 پایهایی  و شهد  هنراریهابی  دبسهتانی  آمهوزان دانش در( 9914)

در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای . [99] بود دارارا  14/7

 آمد. بدست 19/7 ک  نمره یبراکرونواخ 

 91نسخه  SPSS افهزار نرم ازها جهت ترزیه و تحلی  داده

 ههای آزمهون  و 14/7ن آزمهون  تهوا  ،74/7 دارییمعن سطح در

سهتفاده  ا متغیهره  چند تحلی  کوواریانس و کایمرذور آماری 

 شد.  

 

 هایافته

موهتال   آمهوزان دانششناختی های جمعیتدر خصوص ویژگی

، بیشترین فراوانی در وضعیت سنی یادگیری خاصبه اختالل 

ساله و بیشترین فروانی در ترتیب  97 آموزاندانشمربوط به 

مرهذور    نموبهود. آز  اولفرزنهد   آموزاندانشبوط به تولد مر
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 (. 9)جدول ند ارند دارییمعن و تفا تولد رتوه و سههن نظر از لکنتر و آزمههون یهاوهکه گر داد ننشاکههای 
 

 (=14n) 9918در سال در شهر ساری  آموزاندانشل در کنتر و آزمایشهای وهگر در تولد رتبه و سن درصد فراوانی و نیاوافر -9جدول 
 

P مجذور کای ( 94گروه کنترلn=) وستیبوالر تحریکات (94n=) بازتوانی ( 94شناختیn=) ویژگی 

90

2/9 

 فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( 81/9

 سن )سال( 1 (9/49) 8 (0/10) 7 (09) 1

0 (09) 8 (9/49) 7 (0/10) 99  

28

1/9 

 رتبه تولد اول (0/10) 7 (9/49) 8 (9/49) 8 19/1

  دوم (9/99) 4 (9/99) 4 (0/20) 1

  سوم (9/29) 9 (9/99) 2 (29) 9

 دارمعنی فختالا p≤94/9      کای مجذور :نموآز عنو

 

های پیشرفت تحصیلی میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس

پیشهرفت  آزمون پیش ا میانگین نمر .آمد بدستدر دو گروه 

 یکها  و تحر یشناخت یبازتوان) وه آزمایشگردر دو  تحصیلی

امهها، در  دار نداشههتاخههتالف معنههی کنتههرل  و (یوورروسههت

 میانگین نمرا  گهروه آزمهایش  پیشرفت تحصیلی آزمون پس

 تهر بزرگبه مراتب  (یوورروست یکا و تحر یشناخت یبازتوان)

 (.5)جدول باشد می کنترلگروه  نمرا از میانگین 

 
 یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانشدر  گروه آزمایش و کنترلدو در  پیشرفت تحصیلی هایخرده مقیاس آزمونپس و آزمونیشپ نمرات نحراف معیارامیانگین و -1جدول 

 (=14n) 9918در سال در شهر ساری خاص 

 

 آزمونپس آزمونپیش  

 میانگین± معیار انحراف میانگین± معیار انحراف نفر در هر گروه( 94) گروه متغیر وابسته

یخودکارآمد  

 82/2±08/2 79/92 ±47/9  [یبوالروست یکاتآزمایش ]تحر

 99/21±48/9 19/92±21/9 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 21/92±94/9 99/92±08/9  کنترل

یجانیه اتتأثیر  

 17/91±12/1 19/99±99/2  [یبوالروست یکاتآزمایش ]تحر

 91/22±79/9 79/99±11/2 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 99/99±08/9 99/99±10/9  کنترل

ی،یربرنامه  

 19/28±24/1 09/98±74/2  [یبوالروست یکاتآزمایش ]تحر

 18/99±94/9 00/98±99/2 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 11/98±99/2 47/98±89/2  کنترل

 یامدفقدان کنترل پ

 81/1±08/9 12/7±19/9  [یبوالروست یکاتآزمایش ]تحر

 99/99±08/2 90/7±21/9 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 40/7±24/9 71/7±08/9  کنترل

 ی،شانگ

 42/29±29/9 94/90±94/2  [یبوالروست یکاتآزمایش ]تحر

 09/28±74/1 99/90±18/2 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 17/90±90/2 99/90±29/2  کنترل

 پیشرفت تحصیلی

 

 99/81±41/8 90/09±49/4  [یبوالرتوس یکاتآزمایش ]تحر

 87/17±24/7 21/09±19/4 ی[ شناخت یبازتوان] آزمایش

 97/09±84/4 27/02±98/4  کنترل

 

ن نشا چنهد متغیهره   یانسوارکو تحلی  یهاضهومفر سیربر

 بر تحصهیلی(  )پیشرفتبسته وا متغیر دنبو لنرما ضفرکه  داد

گهروه   در آزمونیشپف در سمیرنوا -وفکولموگر نموآز سساا

 ، گهروه 451/7داری یمعنه با  114/7شناختی  آزمایش بازتوانی

در مرحلهه   و 995/7داری یمعنبا  173/7وستیوورر  تحریکا 

 و 419/7داری یمعنه بها   195/7شهناختی   بهازتوانی آزمون پس

رقرار اسهت.  ب 941/7داری یمعنبا  815/7وستیوورر  تحریکا 

 811/7ا آزمون باکس با مقهدار  ها بیانسوار همگنی فرضیشپ
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شهد. همچنهین در آزمهون     ییدتأ 174/7داری و با سطح معنی

 ییدتأو آزمون شیب رگرسیون ها لوین خطای همگنی واریانس

 ،فهرض ههای پهیش  آزمهون  ییدتأبا توجه به  ،د. در مرموعیگرد

شرط رزم برای برقراری آزمون تحلی  کوواریانس چند متغیره 

 تحلیه   یهها آزمهون  نتایج تمامیاین که وجه به با ت .بودبرقرار 

هتلینگ،  اثر ویلکز، پالیی، رمودایی )اثر متغیره چند کواریانس

مهی  داریمعنه  (=779/7p) سهطح  در خطها(  ریشه ینتربزرگ

 .است ییدتأهای تحلی  کوواریانس متغیره آزمون، باشند

، =779/7p)ی خودکارآمهد مقیهاس   در مرموع بین خرده

185/41F=) ،یرهههانیه ا تهههأثیر (779/7p= ،477/94F= ،)

 یامهد فقهدان کنتهرل پ  (، =779/7p= ،931/59F) یزیربرنامه

(779/7p= ،854/91F= ،)779/7) یههههههههههههههزشانگp= ،

479/54F= تحصهه یشههرفتپ( و( 779/7یلیp= ،944/33F= )

آزمهون  پهس آزمهون و  یشپه های آزمایش و کنتهرل در  گروهدر 

آمهوزش  از اثهر   یهت کهه حکا  داری وجهود داشهت  تفاو  معنهی 

 یلیتحصه  یشهرفت پ بر یوورروست یکا تحر و یشناخت یبازتوان

. همچنهین،  خهاص دارد  یادگیریموتال به اختالل  آموزاندانش

(، 118/7انههدازه اثههر در منوهه  گههروه بههه ترتیههب انگیههزش )   

 (، تهأثیرا  151/7پیامد ) کنترل (،  فقدان197/7یزی )ربرنامه

( و پیشرفت تحصیلی 133/7)(، خودکارآمدی 148/7هیرانی )

   .(4( است )جدول 118/7)

 خاص یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانشدر  یلیتحص یشرفتپبر  وستیبوالر تحریکات شناختی و اثربخشی بازتوانیبرای تعیین  چند متغیره واریانسکو نتایج تحلیل -4جدول

 (=14n) 9918در سال  ساری شهر در

 توان آزمون اندازه اثر F P میانگین مربعات مجموع مربعات متغیرها منبع پراکندگی

پ
ش

ی
ن

آزمو
 

یخودکارآمد  94/910 94/910 91/94 999/9  * 187/9 9 

یجانیه اتتأثیر  80/220 80/220 74/98 999/9  * 108/9 9 

ی،یربرنامه  94/198 94/198 99/42 999/9  * 144/9 189/9 

 9 108/9 *  999/9 11/11 22/910 22/910 یامدفقدان کنترل پ

 177/9 194/9 *  999/9 29/49 79/214 79/214 ی،شانگ

 9 111/9 *  999/9 94/78 91/410 91/410 پیشرفت تحصیلی

گروه
 

یخودکارآمد  09/987 09/987 87/21 999/9  * 100/9 9 

 119/9 147/9 *  999/9 49/92 99/911 99/911 یجانیه اتتأثیر

 101/9 199/9 *  999/9 90/19 19/929 19/929 ی،یربرنامه

 181/9 111/9 *  999/9 71/98 01/287 01/287 یامدفقدان کنترل پ

 109/9 887/9 *  999/9 29/14 09/917 09/917 ی،شانگ

 9 187/9 *  999/9 94/00 29/191 29/191 پیشرفت تحصیلی

99/9≥p دارمعنی فختالا 

 

 یکها  و تحر یشناخت یوانآموزش بازت با توجه به اثربخشی

، میههزان یلیتحصهه یشههرفتپنمههرا   افههزایش بههر یوورروسههت

طهور  ه دو روش درمانی در مقایسه با گروه کنتهرل به   یاثربخش

طهور  ه نسوت به گروه کنترل به  هر دو روشمرزا محاسوه شد. 

اندازه اثر محاسوه شهده بهرای اثهر    ند و داری برتری داشتمعنی

وت بههه گههروه کنتههرل   نسهه یوورروسههت یکهها تحر درمههان

(141/7=2Eta)  گروه نسوت بهی شناخت یبازتوانکمی کمتر از 

 یبهازتوان  ههای درمهان  ،. بنابر ایهن بود (2Eta =114/7) کنترل

 مهثثر یلی تحصه  یشهرفت پبهر   یوورروسهت  یکا تحر وی شناخت

ی نسهوت بهه روش   شهناخت  یبهازتوان درمهان  انهد ولهی اثهر    بوده

 بیشهتر بهود  یلی تحصه  رفتیشه پبر نمرا   یوورروست یکا تحر

 .(3)جدول 
 

 (=14n) 9918در سال  ساری شهر آموزاندانشدر  وستیبوالر تحریکات شناختی و در تعیین تفاوت اثر بازتوانی واریانس بین گروهیکوخالصه نتایج تحلیل  0 ولجد
 

 مجموع مجذورات منابع تغییر مقایسه
میانگین 

 مجذورات
F زمونتوان آ اندازه اثر یداریمعن 

 کنترل - یبوالروست یکاتتحر
 9 148/9 *  999/9 899/27 814/917 019/914 گروه

     949/0 999/984 خطا
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 یشناخت یبازتوان  -کنترل 
 9 112/9 *  999/9 749/94 997/291 271/108 گروه

     9729/1 807/991 خطا

 یبازتوان  - وستیبوالر تحریکات

 یشناخت

 9 118/9 *  999/9 999/48 978/197 940/891 گروه

     198/0 989/211 خطا

99/9≥p دارمعنی فختالا 

 

 بحث  

 بهازتوانی  اثربخشهی  مقایسهه  ،هدف از انرهام ایهن پهژوهش   

-دانهش  پیشهرفت تحصهیلی   بر وستیوورر تحریکا  و شناختی

نشان  هایافته. خاص بود یادگیری اختالل به موتال دختر آموزان

پیشهرفت   بهر  وسهتیوورر  تحریکها   و شناختی بازتوانیداد که 

 ،اثر دارد خاص یادگیری اختالل به موتال آموزاندانش تحصیلی

-دانهش  پیشهرفت تحصهیلی   بهوهود  سوب این دو روش درمانی

 امها  اسهت،  شهده  خاص یادگیری اختالل به موتال دختر آموزان

 تحریکهها تههر از درمههان اثههربخش شههناختی بههازتوانی درمههان

مطالعها  پیشهین    ها همسو با نتهایج این یافته .است وستیوورر

و همکهههاران و همچنهههین   Arjmandniaاسهههت. پهههژوهش  

Goldstein  شناختی بهر ابعهاد    بازتوانی اثربخشی برو همکاران

 آمهوزان دانشدر  یلیتحص شرفتیپ را ییتغ شناختی رفتاری و

ههای آمهوزش   با وجود تفاو  تکنیک، [44، 49] اندکرده تأکید

آنهان   ذکر شده با پژوهش حاضر، یافته ر دو پژوهشداده شده د

باشهد کهه بهازتوانی    از این جهت با نتایج این پژوهش همسو می

شناختی طی  وسیعی از ابعاد شناختی شهام  توجهه، تمرکهز،    

گیههرد و مداخلههه در ایههن یبرمههیههزی و اسههتدرل را در ربرنامههه

ر، سهوب  هها بها یکهدیگ   با توجه به ارتواط تنگاتنهگ آن  هامثلفه

گهردد.  آموزان میبهوود کلی عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش

هها،  آمده در خصوص میهانگین  بدستاما تفاو  از جهت مقادیر 

بهه   صهرفاً باشهد کهه   ناشی از اختصاصی بودن آن پهژوهش مهی  

شناختی رفتاری پرداخته است و با پهژوهش حاضهر کهه     تنظی 

  .پیشرفت تحصیلی را بررسی نموده، متمایز است

Sohlberg   وMateer  و همچنینMackrous  و همکاران

در پیشهرفت   را ییه تغبهر   وسهتیوورر  ند کهه تحریکها   دریافت

های یادگیری و توجه تأثیر بسزایی دارد تحصیلی، میزان فعالیت

-های پژوهش حاضر مهی در جهت همسویی با یافته [.45، 44]

در ایهن دو  وستیوورر  های تحریکا توان بیان نمود که تکنیک

با یک پروتک  مشابه با پژوهش حاضر انرام شده است، پژوهش 

شهناختی در فراینهد    یرا تهأث بنابراین با در نظر گهرفتن نقهش   

 توان پیشرفت تحصهیلی تحصیلی، با بهوود عملکرد شناختی می

بههه واسههطه  یوورروسههت یسههت س ،از طرفههی را انتظههار داشههت.

دارد،  یعصهو  سهت  یس له  مخت یکه با نهواح  یعیارتواطا  وس

 [99] داشهته باشهد   یشناخت یست بر س یریتواند تأثیر فراگیم

تهوان انتظهار   تر بودن بازتوانی شناختی مهی اما با توجه به جام 

از  [.98] یوورر داشهت وسهت تغییرا  بیشتر به نسوت تحریکا  

 شام بازتوانی شناختی به تناسب تحریکا  وسهتیوورر   ،طرفی

 ءتقاار ههههب منرر که ستا مغز تمرین ایرب برنامههایی مرموعه

 ییاجرا یکنشهاو  توجه ،حافظه نظیر عالیتر هنیذ یکنشها

 ههای یتموفقو  ناختیش دعملکر ءتقاار موجب نتیرهو در  هدش

 جتماعیا ب و روا شغ  ،ی تحص نظیر ییههههاحهههوزهدر  دیفر

 وسهتیوورر  تحریکا  تناسببه شناختی بازتوانی .[94] شودیم

دارای  ییاجرا دکررکاو  توجه ،حافظه تقویت یهابرنامه رکنادر 

 لستدرو ا مسئله ح  یهههامهههار  یتقاار ایبر ییهههابرنامههه

 که [99] ستا یهزی ربرنامهو  گیریی تصم یهامهار  ،منطقی

 فشار تحصیلی پر هاییتموقعدر  کندیم کمک آموزاندانش به

 .عملکرد و پیشرفت بیشتری را داشته باشد دهوررا

سهههههههههایر  مث  و دبو ایخلهامد مطالعه یک هشوپژ ینا

 دسترسهی  عهدم  .ستا دهبو جهامو هایییتمحدود با هاهشوپژ

بهه   موتال آموزاندانشبه ها نمونهمحدود بودن  بیشتر، نمونه به

محهدود  آموز، عدم بررسی پسران دانش ،خاص یادگیری اختالل

هها از یهک شههر    انتخاب نمونهساله،  97تا  1بازه سنی  بودن به

 سهنرش  بهرای  پرسشهنامه  از اسهتفاده ، 9911 سال در (ساری)

 و سسترد در یهری گنمونهه  روش ازتحصیلی، استفاده  یشرفتپ

، از هههانمونهههعههدم پیگیههری بههه دلیهه  عههدم دسترسههی بههه   

 انهشگروپژ ددگرمی پیشهنهاد های این مطالعه بود. محدودیت

 ادفرا و پسههران ملهج از هاوهگر سایر روی بر را هشوپژ ینا تیآ

ی نتایج در پیگیر، هندد منراا اختالر  یادگیری سایر به موتال

 سد.رمی نظر به وریضرآمده،  بدستنشان دادن ثوا  نتایج 
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 بهازتوانی  درمهان  داد نشهان  مطالعه حاضهر  :گیرینتیجه

 خودکارآمدی، تهأثیرا   رفتار بر وستیوورر تحریکا  و شناختی

 پیامد، انگیهزش و پیشهرفت   کنترل قدانریزی، فهیرانی، برنامه

 خهاص  یهادگیری  اخهتالل  به موتال دختر آموزاندانشتحصیلی 

 درمهان  از تهر اثهربخش  شهناختی  بهازتوانی  درمهان  امها  دارد، اثر

 مهثثر  روش یهک  شهناختی  بهازتوانی  است. وستیوورر تحریکا 

ارتقها وضهعیت شهناختی بهه      بها  مسهتقی  و  زشموآ با که ستا

 ههای یافته .نمایدکمک می یشناختروان عصب  مشکال کاهش

-ویژگی بهوود زمینه در کاربردی تلویحا  تواندمی پژوهش این

 اخهتالل  بهه  موهتال  دختر آموزاندانش یشناختروان عصب های

 ارائه شناختی بازتوانی درمان روش از استفاده با خاص یادگیری

 .  دهد

 

 منافع تعارض

تعهارض   گونهه یچهقاله دارند در این منویسندگان اظهار می

 منافعی وجود ندارد.

 

 نویسندگان سهم

: ایی پیشینه و مطالعا  کتابخانهآورجم ، هاگردآوری داده

 ی جلسها : برگهزار انرام مداخله و  شهرودی، زاده یتعناشهال 

 زاده.رمضان حسن سیده علیا عمادیان، تحلی  و نگارش مقاله:

 

 قدردانی و تشکر

 زادهعنایهت  شههال  رساله دکتری خان  این مقاله برگرفته از

اسهالمی   آزاد در دانشگاه تربیتی در رشته روانشناسیشهرودی 

یهادگیری    اخهتالر  مرکهز . از مهدیریت  باشهد مهی  ساری واحد

انرهام   در که ننده در پژوهشککتو افراد شرآموزش و پرورش 

 گردد.می قدردانی و نمودند، تشکر یاری را ما این پژوهش
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Introduction: Learning disabilities in children affect many cognitive and behavioral areas, leading 

to reduced social relationship and academic achievement. Therefore, this study aims to investigate 

the effectiveness of cognitive rehabilitation training and vestibular stimulation on the academic 

achievement of female students with a specific learning disorder.  

Materials and Methods: The research was semi-experimental with a pre-test and post-test design 

for two experimental and control groups. The statistical population consisted of all female students 

with specific learning disorders with a diagnostic file in the Center of Learning Disabilities in Sari 

in the academic year of 2020. Of these, 45 were selected by the available method and randomly 

assigned to three groups of 15 individuals. For the first experimental group, the Powell Cognitive 

Rehabilitation Protocol for Children with Specific Learning Disabilities was performed in 8 

sessions of 45 minutes; also, for the second experimental group, the protocol of vestibular 

stimulation of Ganz was performed with 8 sessions of 45 minutes, and no intervention was 

performed for the control group. The instrument used was Pham & Taylor Academic Achievement 

Questionnaire. Data were analyzed using a multivariate analysis of covariance with spss18 

software.  

Results: The results showed that the mean academic achievement in the experimental group of 

vestibular stimulation in pre-test and post-test was 61.36 and 84.11, respectively; also, the mean 

academic achievement in the experimental group of cognitive rehabilitation in pre-test and post-test 

was 61.24 and 97.87, respectively; finally, the mean academic achievement of the control group in 

pre-test and post-test was 61.27 and 6.07, respectively. Further, the findings showed that cognitive 

rehabilitation and vestibular stimulation affect the academic achievement of children with specific 

learning disabilities (p≤0.001); however, the former is more effective than the latter (p≤0.001). 

Conclusion: The research findings can provide practical implications for improving the 

psychological characteristics of children with specific learning disabilities using cognitive 

rehabilitation therapy. 
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