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 فرزندپروري هايمهارت تلفيقي ةبرنام ينتدو

 رضايت درآن  ياثربخش يينتع و اتيسم

 يوۀکاهش تعارض در ش ،زناشويي

از نقش  يتاحساس کفا و يفرزندپرور

 يوالدين
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 8/11/33پذيرش نهايي: 11/3/33تجديدنظر:   11/8/33تاريخ دريافت:

 

 يدهچك
تلفیقی  هدف تدوین و بررسی اثربخشی برنامۀاین پژوهش با  هدف:

ضایت زناشویی، كاهش افزایش ربر  فرزندپروری اتیسمهای مهارت

انجام شد. پروری و احساس كفایت والدینی تعارض در شیوۀ فرزند

هایی ی موجود و نیازهای خانوادهامداخلههای با بررسی روش روش:

اصلی  مثبت به عنوان بدنۀ فرزندپروری ، برنامۀدارند اتیسمكودك كه 

درمانی و چهار  برنامه در طی ده جلسه گروه. برنامه در نظر گرفته شد 

هر  حضور زوجین و دو جلسه مشاوره ویژۀانفرادی با  جلسه مشاورۀ

نتایج  نتايج:ها برگزار شد. خانواده به صورت مجزا از دیگر خانواده

 هش تعارض والدین در شیوۀده در ابعاد كاگویای بهبود كاركرد خانوا

احساس كفایت و رضایت از ایفای نقش والدینی افزایش فرزندپروری، 

زناشویی تأثیر معناداری نداشت. مندی ولی در افزایش رضایت ،بود

شود از این برنامه جهت افزایش بهبود پیشنهاد می :نتيجه گيري

 اتیسمدارای دكان وضعیت فرزندپروری و احساس كفایت والدین كو

حوی بازنویسی و اجرا شود پژوهش حاضر به ن برنامۀ. بهره گرفته شود

مندی زناشویی رضایت ۀبیشتری در زمین ایِمشاوره هایكه جلسه

 اختصاص داده شود.

 

 

رضایت ، یاتیسمفرزندپروری  برنامۀ: هاي کليدي واژه
پروری، احساس كفایت و فرزند ۀزناشویی، تعارض در شیو

 ایت از نقش والدینیرض

 
____________________________________________________ 
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 دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار . 2

 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش3
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Abstract: 

objective: The purpose of this study was to develop 

and determine the effectiveness of integrative 

programs of autistic child parenting skills in 

increasing marital satisfaction, reducing conflict in 

parenting style, and growing the parenting sense of 

competence. Method: Through investigating 

existing treatment methods and needs of the 

families with autistic children, a positive parenting 

program was treated as the main frame. The 

program was held in ten sessions of group therapy 

and four sessions of individual counseling with the 

presence of the couples and two counseling sessions 

specially designated for each and every family 

individually. Findings: The findings suggest 

improving the family performance to reduce the 

parental conflicts in parenting style, grow the 

parenting sense of competence, and satisfaction 

with parental role, but no significant effect was 

exerted on marital satisfaction increase. 

Conclusion: By implementing the program 

developed in this study, one could increase 

parenting style and grow the parenting sense of 

competence in autistic parents. The program 

developed in this study should be implemented in a 

way that counseling sessions focus on marital 

satisfaction. 

 

Key words: Autistic Child Parenting Program, 

Marital Satisfaction, Conflict in Parenting Style, 

Parenting Sense of Competence 
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 دمهقم
عصبی  -یک اختالل رشدی 1اتیسماختالل طیف 

 اجتماعی،گانه در تکامل  با آسیب سهاست كه 
؛ 2002كوهن، -رفتارهای تکراری و ارتباطی )بارون

به نقل از شیری،  2000، 2انجمن روانپزشکی آمریکا
همراه است و به عنوان ( 1332نجاتی و پوراعتماد، 

ی در كودكان ترین اختالالت روانپزشکیکی از وخیم

افزایش  اخیر ۀدر ده(. 1331)دادستان،  شودتلقی می
 گزارش شده است. اتیسمای از شیوع نگران كننده
بروگا، مکمانوس، بنکارت، اسکات،  ،برای نمونه

در  اتیسمآمار  (2011)پوردون، اسمیت، ملتزر 
د كه نزندرصد تخمین مییک  حدودانگلستان را در 

ن چیزی است كه شتر از آبرابر بی 20 میزان، این
، 3لوترشناسی اعالم كرد )گیرهمه ۀنخستین مطالع

 ،(2012، مور و چارمن، دینسپلیکانو به نقل از 1331
بدین و این تخمین در كشورهای دیگر جهان هم 

به نقل از ، 2012، 2)الساباق و همکاران است صورت

اهمیت  ،این افزایش آمار (.2012، و همکاران پلیکانو
را  اتیسمبهتر و بیشتر  دركختن و تالش برای پردا

 . نمایدتر میپررنگ

، به اتیسماختالل های والدین بعد از ظهور نشانه

فرزند خود با سایر كودكان  هایتدریج متوجه تفاوت

شوند و هنگامی كه با تشخیص سالش میوهم سن

ای هیجانات منفی گسترده ،شوندمواجه می اتیسم

، غم، انکار، اضطراب، سرگردانی نظیر احساس شکست

فریز، -بروكمنكنند )یا حتی احساس گناه را تجربه می

-نتایج پژوهش(. 2001، فریزن و تاسی-استاهمر، بیکر

های رسان در خانواده از وجود هیجانات آسیب ،های 

نظیر ویس، كند )حمایت می اتیسمدارای فرزند  دارای

كانکی، دی، مک ؛ صم2013وینگسیونگ و النسکی، 

؛ 2002هیگینز، بیلی و پیرس، ؛ 2013؛ 2012كلی، 

؛ 2002 استاهمر، فرایز و -، بروكمناریکسون-بیکر

؛ توتسیکا، هستینگز، امرسون، 2002بیلی و پاول، 

(. در این میان، مادران كم 2011بریج و النکستر، 

خستگی و  در زمینهبیشتری  تر و نیز تجربیاتتجربه

اسمیت، هونگ، سلتزر، زناشویی دارند ) مشاجرۀ

 .(2010گریبرگ، المدیا و بیشوپ، 

مک استی، دیسانایک، شرین، كوت و بریگر 

های د به بررسی تمایز استرسدر پژوهش خو( 2013)

دارای  گزارش شده توسط والدین كودكان فرزندپروریِ

. بدین اندپرداختهدارای رشد عادی و كودكان  اتیسم

دك )سن، شدت، های كومنظور ایشان نقش ویژگی

وی استرس ( را بر رگی و مشکالت رفتاریكیفیت زند

بررسی  اتیسمدارای  كدكووالد  120والدین در 

ها نشان داد كه مشکالت رفتاری كودكان كردند. یافته

های روی تقاضاها و ادراك مهارتتأثیر معناداری 

هاون، منانگان، اسپرو و  دارد.فرزندپروری والدین 

فرزندی و رشد  -تعامل والدیز ن( 2013)ویلسون 

كودك با  21كودك ) 22های اجتماعی را در مهارت

شش ( سه تا اتیسمكودك  21سیر رشد طبیعی و 

سال و یازده ماه بررسی كردند. ایشان در گزارش خود 

فرزندی در  -مطرح نمودند كه تعامالت مثبت والد

ی دارد و تأثیر معنادار ،ی اجتماعی فرزندانها مهارت

های  و مهارت اتیسم دارای كودكانوضعیت رشد با 

 دارد. مستقیمی  رابطۀاجتماعی 

به استرس باالی والدین  اند كهت نشان دادهاتحقیق

 حتیو  تواند رفتارهای ایشانطور مستقیم می

و  تحت تأثیر قرار دهد )توتسیکا شان را هم فرزندان

د موار با مقابله(. زمانی كه خانواده در 2011، همکاران

شود )ویس بحران آغاز می ،خوردزا شکست میاسترس

(. نتایج پژوهش هیگینز و همکاران 2013و همکاران، 

به  اتیسم( نشان داد كه داشتن یک فرزند 2002)

ای كه بر خانواده وارد تنیدگی قابل مالحظه واسطۀ

رضایت زناشویی و همبستگی خانوادگی را به  ،كندمی

نگرانی و اختالل در . دهدطور معناداری كاهش می

ترین عواملی بود كه فرایند فرزندپروری از جمله مهم

نگاه درمانگران را به این نکته معطوف كرد كه بهتر 

دارای كودكان  روی صرف ۀمداخلاست به جای 

در درون خانواده و با  مداخله، سعی شود اتیسم

شین، بالمبرگ و لوسیمشاركت والدین صورت پذیرد )
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؛ نفدت، كوگل، سینگر و 2002؛ برگمن، 2000كایسر، 

-از علی اكبری دهکردی، علی به نقل 2010، 2سربری

 (.1331پور، چیمه و محتشمی، 

، ترنبال، اروین، سوداك و ( و ترنبال2003فامبون )

جلسات  كه دنكننشان میخاطر (2010) شوگرن

تواند گروهی مبتنی بر خانواده از آن جایی كه می

 ،ای از دوستان را فراهم كندشبکهگرانه نقش حمایت

های خانوادگی دارد. تأثیر معناداری در مقابله با بحران

تركیبی  آموزشی، -آموزش والدین نوعی رویکرد روانی

از یادگیری اجتماعی، تحلیل كاركردی و اصول 

؛ پرینز و 2002رفتاری )كتلر و مک ماهون،  -شناختی

-شناختیهای اجرایی است كه تکنیک )2003جونز، 

و با هماهنگ  دهدآموزش میبه والدین  را رفتاری

در فرزندپروری، ایشان را  ۀنمودن والدین در شیو

-توانمندتر میبرخورد با مشکالت رفتاری كودكان 

هایی استاندارد های آموزش والدین، برنامه. برنامهسازد

ی مدت هستند كه راهبردها ی كوتاههاو با مداخله

انگاری، كاربرد  ه مثبت، نادیدهتخصصی از جمله توج

تنبیه و محروم كردن را به والدین تشویق، مؤثر 

اجرای این  ،طبق گزارش پژوهشگران .دهندآموزش می

ها و كشورهای متعدد در در مطالعات، پژوهشها برنامه

 وسیعی از جامعۀ و با دامنۀ مختلفهای  زمان

ولی از كارایی قابل قبموفق ارزیابی شده و  ،نامراجع

سندرز، به نقل از 1333سندرز، برخوردار بوده است )

 (.2002، ددز-ترنر و ماركی

لواس، به نقل از  1313لوواس و همکاران وی )

( اولین پژوهشگرانی بودند كه 1312، شریبمن و كاگل

 دارای كهای آموزش والدین كودبر اهمیت برنامه

ند هایی نشان دادتأكید كردند و با انجام پژوهش اتیسم

های كودكان در برنامهاین گروه از كه شركت والدین 

 ،های ارتباطی والدین افزایش مهارتای موجب مداخله

تر والدین از میزان اثرگذاری خود بر احساس مثبت

(، 2002 ،فیت و بیتز ،شان )مک كنزیرشد كودك

ددز، -، ماركی)سندرز های والدینبهبود درك و مهارت

ساس كفایت بیشتر در اح، (2000، تالی و بار

پروری، كاهش استرس و بهبود كیفیت زندگی فرزند

 به نقل از سندرز 1331 ،1ها )كاگل و همکارانخانواده

هایی از جمله برنامه( را در پی دارد. 2002، و همکاران

آموزش  های والدینی در زمینۀكه برای افزایش مهارت

 ندپروریفرز شود، برنامۀبه خانواده به كار گرفته می

تركیبی از  ،مثبتفرزندپروری  است. برنامه 1مثبت

مداخالت رفتاری خانواده بر اساس اصول یادگیری 

 مداخلهاجتماعی است. این رویکرد به پیشگیری و 

مشکالت رفتاری كودكان توجه دارد )سندرز و 

افزایش فاكتورهای  ،برنامهاین (. هدف 2000همکاران، 

رسانی است كه  امل آسیبحمایتی خانواده و كاهش عو

با مشکالت جدی و عمیق رفتاری و احساسی كودكان 

 (. 2002و همکاران، سندرز شوند )همراه می

مثبت دارای پنج سطح  فرزندپروری برنامۀ

مداخالتی برای آموزش والدین است. اصول این برنامه 

توانند به نحوی تنظیم شده است كه تمامی والدین می

والدینی  ویژۀ ،اما سطح چهارم آن ،از آن بهره بگیرند

ها و اختالالت آشفتگی شان دارایكودكاناست كه 

هدف در سطح  جامعۀ .هستنداحساسی  -رفتاری

مثبت، والدینی هستند كه  فرزندپروری ۀچهارم برنام

امل مشکالت شان مشکالت شدید رفتاری )شكودكان

كودكان، اختالل سلوك،  رفتاری عمیق و چندگانۀ

ر پرخاشگرانه، اختالل نقص توجه و مشکالت رفتا

طی  (.2000یادگیری( دارند )سندرز و همکاران، 

 هایی همچون برنامۀبرنامه ،های به عمل آمدهبررسی

توان برای طیف وسیعی از مثبت را می فرزندپروری

اختالالت به كار برد، ولی در راستای احساس نیاز به 

تر و گسترده ای با حیطه مداخالتیتدوین برنامه

این ، اتیسمدارای تر برای والدین كودكان تخصصی

 برنامۀ، اول مرحلۀسعی كرده است كه در  پژوهش

 دارای كودكان ویژۀ فرزندپروریهای تلفیقی مهارت

سطح هایی از  بخشاز گر رداشت پژوهشبرا با  اتیسم

فنون مثبت و تلفیق آن با  فرزندپروری چهارم برنامه

های منفی، مدیریت هیجانر پذیرش، ای نظیمشاوره

اولیه  ۀ)بر اساس مصاحبمدیریت بحران و حل مسئله 
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و فهرست بیشترین  اتیسمدارای با والدین كودكان 

 دارای كودكان ویژۀ ایمداخله هایروشو نیازها( 

های اجتماعی و و داستانتصویر  مبادلۀنظیر  اتیسم

گفتنی  تلفیق جذبی، تدوین نماید. به شیوۀ ها بازی

 تلفیق شده بر اساس مصاحبۀ ایِاست فنون مشاوره

ترتیب  اتیسمكودك  دارای خانواده12اولیه بود كه با 

یک برنامه یا نظریه  ،تلفیق جذبی در شیوۀداده شد. 

شود و فنون اصلی در نظر گرفته می به عنوان بدنۀ

لیبو، ) شودهای دیگر به آن جذب میها یا برنامهنظریه

در این پژوهش، برنامۀ فرزندپروری مثبت كه  (2003

ای اصلی انتخاب گردید و فنون مشاوره به عنوان بدنۀ

اتیسم به آن جذب دارای كودكان  و فنون درمانی ویژۀ

 بررسی بهپژوهشگران دوم پژوهش،  مرحلۀدر شدند. 

تدوین شده در ابعاد مختلف برای  اثربخشی برنامۀ

  پرداختند.والدین و كودكان آنها 

( و صمدی و 2010مک كانکی و همکاران )
با تدوین  كه كنندنشان می( خاطر2012همکاران )

ثری در بهبود ؤتوان سهم موالدین، می های ویژۀبرنامه
خانوادگی و افزایش خودكارآمدی والدین  روابط درون

ایفا نمود. این در حالی است كه طبق نظر ترنبال و 
( و 2001کاران )فریز و هم-(، بروكمن2010همکاران )

ه ها بكمبود این برنامه ،(2001مک كانکی و دیگل )
شود. از آنجایی كه یک كودك روشنی احساس می

دهد، نیاز به اتیسم، نظام خانواده را تحت تأثیر قرار می

دارای  هایمحور در خانودهانجام پژوهش خانواده
كودك اتیسم، بسیار زیاد است. با اینکه تمایل به 

های اخیر زیاد هژوهش در این زمینه در دهافزایش پ
شده است، هنوز محدودیت مطالعه و پژوهش وجود 

(. از 2012، ، جونز، مگی و كاپوتیدارد )كریدلند

اختالل  تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ بیشترطرفی، 
بوده دارای اتیسم در ایران متمركز بر كودكان  اتیسم

-ولی پژوهش ،(1332، ، علی پور و زندیاست )گالبی

هایی كه به طور اختصاصی به موضوع آموزش والدین 
اندك  ،متمركز شده باشند اتیسم دارای كودكان

-می، علی اكبری دهکردی، چیمه، علیمحتش) هستند

جاللی مقدم، پوراعتماد، صالح پور، ؛ 1331پور و افقی، 

این پژوهش با  ،بنابراین .(1331خوشابی و چیمه، 
های  تلفیقی مهارت برنامۀ تأثیرهدف تدوین و بررسی 

 فرزندپروری اتیسم بر كارایی خانواده انجام گرفت. 

 روش

 گيري نمونه و روش نمونه جامعة

 انكودكآماری پژوهش حاضر شامل والدین  جامعۀ

مراجعه كننده به مراكز توانبخشی در دارای اتیسم 

 . معیارهای ورود برای این پژوهشبودشهر تهران 

 اتیسمكودكان دارای تشخیص  تأیید:  زعبارت بودند ا

گروه داشتن  سنج، روان توسط 3یلیامگۀپرسشنامبا 

 وبا هر دو والد  كودككردن  زندگی ،سال 1تا  3 یسن

 .یپژوهش ۀشركت در دور بهدو والد  هر لیتما

دوم پژوهش  مناسب برای مرحلۀ ۀدر انتخاب نمون

 گیری داوطلبانه استفاده شد. بدیناز روش نمونه
پس از مراجعه به مراكز توانبخشی در شهر  ،منظور

پردازند، می اتیسمدارای تهران كه به درمان مراجعان 
-اهمیت و ضرورت طرح برای مدیر مراكز توضیح داده 

شد و اطالعیه شركت در طرح ویژه والدین در این 

مراكز توزیع شد. پس از ثبت نام از والدینی كه مایل 
 فرزندپروریهای  یقی مهارتتلف برنامۀبه شركت در 

بیست و شش والد واجد شرایط انتخاب  ،بودند اتیسم
تصادفی  ر دو گروه كنترل و آزمایش به شیوۀشدند و د

وهی در دو گر گزین شدند. سنجش و ارزیابی برنامۀجای

مرحله صورت گرفت: مرحلۀ اول بعد از دریافت بستۀ 
 وبود قبل از شروع جلسات آموزشنام و درست  ثبت

 دوم درست بعد از اتمام آخرین جلسۀ آموزش مرحلۀ
-مداخله در مرحلۀ اول قبل از شروع برنامۀ انجام شد.

سنجش مورد نظر  ای ویژه والدین )پیش آزمون(،

انجام شد. آنگاه والدین در دو گروه آزمایش و كنترل 
شدند. گروه آزمایش در به طور تصادفی جایگزین 

رار گرفت و برای گروه آموزش والدینی ق معرض برنامۀ
 در حین اجرای پژوهشای كنترل هیچ گونه مداخله
در مرحلۀ دوم پس از اجرای صورت نگرفت. در نهایت، 

آزمون( هر دو گروه آزمایش و ای )پسمداخله برنامۀ
الزم به ذكر است  گیری قرار گرفت.كنترل مورد اندازه

محقق پس از  ،به منظور رعایت مسائل اخالقیكه 
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صورت  كهاین امکان را فراهم كرد  ،ان تحقیقپای
در صورت  گروه كنترل پس از اتمام پژوهشتمایل 

های فرزندپروری مهارت تمایل ، در كارگاه یک روزۀ
 كنند. كودكان دارای اتیسم شركت 

 شيوۀ اجرا

 پژوهش روش. شد انجام مرحله دو در پژوهش نیا

 دوم ۀمرحل در و یفیتوص نوع از اول ۀمرحل در حاضر

 طرح پژوهش، یهاهیفرض به توجه با و یشیآزما مهین

 گروه با آزمونپس -آزمونشیپ طرح صورت به قیتحق

 ۀبرنام نیتدو یبرا مرحله نینخست در. بود كنترل

 گسترده یدانیم ۀمطالع نخست ن،یوالد ۀژیو یآموزش

 یدارا كودكان مداخلهموجود در  یهاروش رامونیپ

با  دوازده والد كودك انجام شد. سپس با سمیات

 یازهاین رامونیپدر دسترس(  ۀ)نمون سمیات صیتشخ

خودشان مصاحبه  دگاهیاز د شانیو مشکالت ا یآموزش

 شیوع بیشترین كه مشکالتی و موضوعات جمله ازشد. 

 منفی هایهیجان شامل ،داشت هاخانواده این در را

 در كفایت عدم و تنهایی احساس گناه، احساس نظیر

 برابر در اطرافیان به تسبن شرم احساس روری،فرزندپ

 و اطالعات كمبود و كودك، رفتاری مشکالت

 هدف ۀجامع كه آنجا از نیبنابرا. بود مالی موضوعات

بهره  یتالش شد از فنون ،بودند نیوالد پژوهش نیا در

 نیوالدكودكان توسط  رشیگرفته شود تا در جهت پذ

نخست  ،نیا، والدآنه ۀكه به واسط یگام بردارند. فنون

خود را درك كنند و سپس با  سمیات بتوانند كودك

نقش  ه،مداخل ندیدر فرا یاحساس خودكارآمد شیافزا

برنامه آن بود  نیفرض ا شیپ .رندیرا به عهده بگ یفعال

. باشند خود فرزندان یمرب نیبهتر توانندیم نیوالد كه

داستان رینظ یامداخله یهاروش آموزش بر نیبنابرا

 دیتأك شانیا به زین رهیغ و یدرمان یبازهای اجتماعی، 

منابع بسیاری بهره گرفته  از برنامه تدوین برای. شد

به گالبی و همکاران،  توانشد كه از آن جمله می

 ۀ؛ وال، ترجم1333؛ ناصح، 1332عی، ؛ راف1332

؛ هربرت و 1333ان، جهانیان نجف آبادی و افالكی

؛ فراهانی، 1332جینه، حائری و گن ۀوینتراب، ترجم

 و راهنما)كتاب  مثبت فرزندپروری انجمن؛ 1333

؛ شفیع آبادی و 2002؛ 2003(، ابزار كتاب كار، كتاب

؛ گلدارد و گلدارد 1332ادی، ؛ شفیع آب1332ناصری، 

؛ 1331حسینی، ؛ 1331كاكاوند و خانی،  ۀترجم

 از. كرد اشاره( رضاییدیباواجاری و  ۀكوری، ترجم

كودك  یهاخانواده در یمطالعات ۀنیشیپ كه ییآنجا

 نیاز والد یکیرفتن  هیبه حاش یایگو ،سمیاتدارای 

 بر را پژوهش نیا هشگرانِوپژ، پدر خانواده( است )غالباً

 ،والد دو هر همزمان مشاركت با تا داشت آن

را در هر دو  مداخله ندینسبت به فرا یریپذتیمسئول

ه مشاركت همزمان ك هیفرض نیدهد و با ا شیوالد افزا

 تیرضاو  یاحتمال همبستگ یآموزش ۀدر برنام نیوالد

دهد،  شیممکن است افزا شانیا انیرا م ییزناشو

شد كه حضور هر دو والد  میتنظ یابرنامه به گونه

جلسه تدوین شد كه  11. این برنامه در باشد یالزام

شامل ده جلسه گروه درمانی و چهار جلسه مشاوره 

هر  ور زوجین و دو جلسه مشاوره ویژۀحضانفرادی با 

 ها برگزار شد،خانواده به صورت مجزا از دیگر خانواده

در طی جلسات گروهی كه با حضور هر دو والد برگزار 

شد چنانچه یکی از والدین بنا به هر دلیلی امکان 

د، بروشور آموزشی كرحضور در جلسه را پیدا نمی

شد تا از می كننده برای وی ارسالتوسط والد شركت

 روند گروه دور نشود. 
، برنامه توسط چهار نفر از  و تدوین قیپس از تلف

 ۀنیدر زم بالینی كارو  یمطالعات ۀنیشیكه پ متخصصان

مورد  یدلف ۀویش، به  داشتند سمیات دارایكودكان 

یت ایشان ؤنویس برنامه به ر . پیشگرفت قرار یبررس

نی یک ماهه، زما ۀرسید و پس از مطالعه در یک باز

آوری شد. سپس نظرات پیشنهادی ایشان جمع

نظرات به هر چهار نفر ایمیل شد و نظر كلی  مجموع

توافق در تغییرات درخواستی سایر  ۀایشان دربار

از  هاییبخش نهایت درمتخصصین دریافت شد. 

. همچنین بخش مربوط به شدحذف  برنامهنویس  پیش

ود كه به برنامه ها از جمله موارد پیشنهادی ببازی

 ایشان برای اصلی، ۀبرنام تدوین از پس .گردید اضافه
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. گرفت قرار تأیید مورد و ایمیل ،جلسات كامل شرح

 تبعیت میزان مداخلۀ روایی افزایش برای بنابراین

 یکعنوان  همشخص ب ۀبرنام یک یكه اجزا یا)درجه

در معرض قرار گرفتن  یزان(؛ ماستبرنامه دار

شده در  یافتدر یمحتوا یزان)م كنندگان شركت

برنامه  ۀارائ یفیتطول جلسات(؛ ك یابرنامه، تعداد 

 ؛اجرا یراهنما یا دستورالعمل ،دهندگان)تعداد ارائه

كنندگان شركت ییپرسنل(؛ پاسخگو ۀتجرب یاتعهد 

 یک(؛ تفکبرنامه دركنندگان مشاركت شركت یزان)م

خله كه مدا یاجزا یابرنامه  یصخصا یکتاییبرنامه )

ها برنامه یراز سا یکقابل تفک یاییتواند به شکل پایم

 یمحتوا از یادهیچک .گرفت قرار نظر موردباشد( 

 . است آمده 1 جدول در جلسات

 وارد پژوهشبرنامه تدوین شده،  تأییدپس از 

 انتخاب از پس مرحله نیا در. شد دوم ۀمرحل

 ،نیوالد یموزشآ ۀبرنام در كننده شركت نیداوطلب

 دو در یتصادف كامالً صورت به نظر مورد داوطلبان

 بیترت نیبد شدند؛ نیگزیجا كنترل و شیآزما گروه

 كنترل گروه و شیآزما گروه دو در داوطلب نیوالد

 .گرفتند قرار

 

 سميتا فرزندپروري يها مهارت يقيتلف يآموزش ةاز برنام يادهي. چك1 جدول

 محتوای جلسه اهداف جلسه

 جلسه اول 

 آشنايي 

 گروه آشنا شوند. رهبركمک و  با یکدیگر  و با رهبر

های فرزندپروری اتیسم آشنا مهارت  با چارچوب كلی گروه

 .شوند

 از قوانین گروه آگاه شوند.

 نسبت به حضور مستمر و فعال بودن در گروه متعهد باشند.

های آن را بتوانند اختالل طیف اتیسم را تعریف كنند و نشانه

 ند.  برشمار

گر، توزیع  ایی والدین با یکدیگر و با تسهیلآشن

های فرزندپروری ها، مرور كلی گروه )مهارتپرسشنامه

 اتیسم(، بیان قوانین گروه،           

نقش والدین در درمان بیان اختالل طیف اتیسم تعریف 

 تکالیف منزل  توضیح

 دوم جلسه

مديريت 

 خود 

د را در برابر فرزندشان بتوانند احساس افکار و رفتار خو

 شناسایی كنند.

 بتوانند بیماری فرزندشان را بپذیرند.

 بتوانند احساس و افکار و رفتار خود را مدیریت كنند. 

 هیجانات منفی گوی گروهی: تجربۀوگفت

گری  ر: راهکارهای مدیریت خود: مشاهدهسخنرانی رهب

ال، خودپذیری، دیگرپذیری و ح ذهن، بودن در لحظۀ

 پذیری نامشروط. یزندگ

وگوی گروهی در زمینۀ خودپذیری نامشروط،  گفت

پذیری نامشروط، زیر سوال بردن اصل و اساس دیگر

 خطاهای شناختی رایج

سوم جلسه 

 فرزندپروري

 تيسما

 بتوانند الگوی فرزندپروری اتیسمی را توصیف كنند.

 بتوانند اهداف تغییر در خود و فرزندشان را بنویسند.

دار كودك را نظارت و ثبت  درستی یک رفتار مشکل بتوانند به

 كنند.

های رایج در اختالل طیف ها و تکنیکمعرفی درمان

 اتیسم

 تنظیم اهداف تغییر

 دار تمرین: نظارت رفتار مشکل

 جلسه

سه پنجم 

راهبرد  

 فرزندپروري

شان  بتوانند راهبردهایی برای برقراری روابط مثبت با كودكان

 را به كار بگیرند.

بتوانند راهبردهایی برای تشویق رفتار مطلوب فرزندشان را 

  .اجرا كنند

ها یا رفتارهای جدید را در های ایجاد مهارتبتوانند روش

 .فرزندشان اجرا كنند

روز  1دو راهبرد والدگری را برای تمرین برگزینند و به مدت 

 آن را اجرا كنند و بر آن نظارت داشته باشند.

آماده كنند و تغییرات رفتاری را در طی  رفتاری برنامۀیک 

 های فرزندپروریگوی گروهی پیرامون مهارتو گفت

 مؤثر: حرف زدن و گوش دادن 1تمرین

 های نشان دادن عالقه: راه2تمرین 

 راهبردهایی برای تشویق رفتار مطلوب فرزندان

 نها یا رفتارهای جدید در فرزنداهای ایجاد مهارت روش
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 روز عالمت بزنند.1

 هفتم جلسه 

 اهبازي

هایی را كه برای تقویت دقت و تمركز  بتوانند بازی

 .شان الزم است بکار گیرند كودكان

دیداری  هایی را كه برای تقویت حافظۀ بتوانند بازی

 .شان الزم است بکار گیرند كودكان

شنیداری  هایی را كه برای تقویت حافظۀ بتوانند بازی

 .یرندشان الزم است بکار گ كودكان

 بازی در كودكان سخنرانی درمانگر در زمینۀ

 رویکرد تربیتی به بازی برای كودكان دارای اتیسم 

 محل انجام بازی، نوبت افراد 

كز و حافظه، های مربوط  به  تمرگوی گروهی: بازیگفت

 دیداری حافظۀ شنیداری و حافظۀ

نهم جلسه 

رفتارهاي 

 رسانآسيب

ارتباط كودك اتیسم با كل  حوۀبتوانند قوانینی را در مورد ن

تمام اعضای خانواده با هم  ،خانواده وضع كنند و در مورد آنها

 حرف بزنند.

والدین محیطی را در خانه به وجود آورند كه اعضا بتوانند با 

و عینی داشته باشند و از روش  گوهای مستقیمگفتهم 

 د.شده در اختالالت رفتاری استفاده كنن ریزی توجهی برنامه بی

آرام باشند و دستورات واضح، دقیق و روشن به فرزندشان 

 بدهند.

 به نحو درست استفاده كنند. زمان استراحتاز 

توجهی  معرفی قوانین، گفتگوهای مستقیم و بی

 شده      ریزی برنامه

 نقص قوانین : گفتگوی مستقیم دربارۀ1تمرین 

آرام و  : عقایدی دربارۀ دادن دستورات به شیوۀ2تمرین

 دقیق

 ریزی شدههی برنامهتوج بی : عقایدی برای 3تمرین 

 : انتخاب پیامد منطقی2تمرین 

 دو راهبرد نهایی برای مدیریت رفتارهای ناسازگار معرفی 

 مدیریت رفتار ناسازگار های رایج در زمینۀپاسخ به پرسش

دهم جلسه 

 مبادلة

 تصوير

 های تصویری برای اهداف آموزشی در بتوانند از كارت

 فرزندشان استفاده كنند.

های تصویری را منطبق بر  بتوانند خودشان خالقانه كارت

 وضعیت فرزند خود درست كنند.

 درمان مبادله تصویر و ارائۀ توضیحات درمانگر دربارۀ

 ها در جلسه به والدینتعدادی از كارت

های تصویری درست كردن كارت گروهی در زمینۀكار

 مطابق با نیاز هر كودك

جلسه 

 يازدهم

هاي داستان

 اجتماعي

 بتوانند به روش صحیح داستان بگویند.

های و داستان یگوی های قصهنند با استفاده از تکنیکبتوا

 اجتماعی برای اصالح رفتار و آموزش رفتار جدید بهره گیرند.

 تأثیرهای اجتماعی،  داستان بارۀسخنرانی درمانگر در

 ،قصـه در كودكان

معرفی های اجتماعی، محتوای داستان گوی گروهی،گفت

گو، ه و حركات قصهگوی خوب ، چهر قصهویژگیهای 

 گویی تمرین داستان

جلسه 

 شانزدهم 

 مادغا

 

های فرزندپروری اتیسمی را در خانه و اجتماع بتوانند مهارت

 به كار بگیرند.

بتوانند حمایت تمام اعضای خانواده و شبکه اجتماعی را 

 دریافت كنند. 

حل طرح كنند و احساس  وانند برای مشکالت آینده راهبت

 خودكارآمدی داشته باشند.

ها نگهداری تغییرات ایجاد شده را از آن خود بدانند و از آن

 .كنند

 های انفرادیآوری نکات اصلی از مشاورهیاد

 ن تغییرات انجام شدهیمرور پیشرفت: تعی

 نگهداری تغییرات

 هاتوزیع و تکمیل پرسشنامه

 تقدیر در پایان

 مربوط جلسات اجرای جهتكه  است ذكر به الزم

 درمانی بازی و تصویر ۀمبادل اجتماعی، هایداستان به

 از كه استثنایی دكانكو روانشناسی ارشد كارشناس از

 گرفته بهره بود، برخوردار در این موارد الزم خصصت

وسایل مورد نیاز برای برگزاری جلسات  همچنین .شد

زیون بزرگ برای نمایش فیلم، وسایل یلوشامل ت

برد یا  بصری برای نمایش پاورپوینت، وایت -سمعی

 كننده،یاه، ماژیک، خودكار برای هر شركتس تخته

گان، كنند هر جلسه به تعداد شركت های ویژۀكاربرگ

 كنندگان ركتشوالدین به تعداد  بروشور آموزشی ویژۀ

رح شده در روری از موضوعات مطهر جلسه با مبود. 

 داف جلسۀقبل، بررسی تکالیف منزل و بیان اه جلسۀ

ای از موضوعاتی كه در آغاز و با بیان فشرده ،كنونی

بعد  بیان موضوعاتی كه در جلسۀ، جلسه مطرح شد
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و معرفی تکالیف بین دو جلسه به پایان  شد میمطرح 

 . رسید

 ابزار

: 3احساس کفايت و رضايت از ايفاي نقش والديني
احساس كفایت و رضایت از ایفای نقش  مقیاس

گویند می 10نیز والدینی كه به آن مقیاس والد بودن
( طراحی 1313والستون و وندرسمن ) -توسط گیباد

سؤالی كه به سنجش  11 شده است. این پرسشنامۀ
ها در والدی های آن دیدگاه والدین در مورد شایستگی

قش عد رضایت از ایفای ندارای دو بُ ،پردازد می
كنندۀ میزان ناامیدی، اضطراب و )منعکس11والدی

انگیزش والدین(؛ و احساس كارآمدی به عنوان پدر یا 
شایستگی، توانایی حل مسئله و ۀ مادر )منعکس كنند

باشد. پایایی نمرۀ كل،  توانا بودن در نقش والدینی( می

سؤال( به  1و عامل كارآمدی ) سؤال( 3عامل رضایت )
و  12/0، 13/0به ترتیب برابر  همسانی درونی شیوۀ

؛ 1333گزارش شده است )مش و جانستون،  11/0
(. پایایی این ابزار در این 1333جانستون و مش، 

 به 32/0 برابر كرانباخ آلفای ضریب طریق پژوهش از

 .آمد دست
 رابطه كیفیت پرسشنامۀ :12زناشويي رابطة از رضايت

 ،نامندمی 12ازدواج كیفیت شاخص را آن كه 13زناشویی

 پرسشنامۀ این. ه استشد تهیه( 1333) نورتن توسط

 رابطۀ از رضایت و كیفیت گیریاندازه به سؤالی 1

 از پرسشنامه این اول سؤال پنج. پردازدمی زناشویی

 از نهایی سؤال و ایدرجه 1 لیکرت طیف یک طریق

. شودمی سنجیده ایدرجه 10 مقیاس یک طریق

 است شده گزارش 32/0 بربرا ابزار این درونی همسانی

 تغییر 31/0 تا 13/0 از آن سؤاالت بین همبستگی و

 این كه واقعیت این باوجود(. 1333 نورتن،) كندمی

 با ابزار این باالی همبستگی ولی هستند، كلی سؤاالت

 12اسپنیر( 1311)  سؤالی 32 سازگاری مقیاس

( زنان برای 32/0 و مردان برای 31/0 همبستگی)

 پایایی چنینهم. است ابزار این زمانهم تباراع از نشان

 ابزار این 11تشخیصی اعتبار و( 31/0 برابر همبستگی)

 نمرات. است شده گزارش( 30/0 از باالتر) عالی حد در

 روابط در آشفتگی از حاكی 23 مساوی یا كمتر

 پایایی(. 1332 بالك، و سایرز هیمن،) است زناشویی

 كرانباخ آلفای ضریب یقطر از پژوهش این در ابزار این

 .آمد دست به 31/0 برابر

  چک: 11والدين پروري فرزند شيوۀ در تعارض

( 1331) پاول و ددز توسط 13والدین مشکالت لیست

سؤالی  11ای  لیست پرسشنامه چک این. شد تهیه

 بین والدین )پدر و مادر( در شیوۀ است كه تعارض

سشنامه كند. این پرگیری میتربیت والدین را اندازه

برای همکاری و كار با یکدیگر را میزان توانایی والدین 

دهد. شش سؤال این  در مدیریت خانواده نشان می

میزان عدم توافق والدین دربارۀ قوانین و نحوۀ  ،ابزار

گیری  برخورد با رفتارهای ناشایست كودك را اندازه

میزان تعارض آشکار والدین  ،كند؛ شش سؤال دیگر می

-گیری میمربوط به تربیت كودك را اندازهدر مسائل 

كند و چهار سؤال دیگر میزان كاهش روابط هر یک از 

كند. این گیری می والدین با كودك خود را اندازه

 برابر پایایی) باالیی نسبتاً درونی پرسشنامه از همسانی

 -است و پایایی آن به شیوۀ آزمون برخوردار( 10/0

شده است )ددز و پاول، گزارش  30/0بازآزمون برابر 

 در پدران و مادران های پاسخ بین (. همبستگی1331

 ،r= 31/0) آمد دست به معنادار ،والدین از ای نمونه

001/0> P.)  این پرسشنامه شاخصی از تعداد عدم

( و همچنین 13توافق بین والدین )مقیاس مشکل

هایی شاخصی از فراوانی وجود چنین عدم توافق

های قایسهدهد. بر اساس مائه می( ار20)مقیاس شدت

بالینی، نمرات بیشتر یا مساوی های بالینی و غیرنمونه

حاكی از وجود مشکل بالینی  ،در مقیاس مشکل 2

 ضریب طریق از است. پایایی این ابزار در این پژوهش

 به دست آمد. 33/0كرانباخ برابر  آلفای

 ها يافته

 2ول پژوهش در جد های دموگرافیک نمونۀویژگی

استودنت مستقل  tگزارش شده است. نتایج آزمون 

ها از لحاظ سن تفاوت معناداری  نشان داد كه گروه
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(. نتایج آزمون t ،02/0 <P( 22)=  -313/0ندارند )

خی دوی استقالل نشان داد كه تفاوت معناداری بین 

سطح تحصیالت والدین گروه آزمایش و كنترل وجود 

df ،112/1 =2= 3ندارد )
𝛘، 02/0 <P همچنین نتایج .)

آزمون خی دوی استقالل نشان داد كه تفاوت 

معناداری بین سطح اقتصادی دو گروه آزمایش و 

df ،122/0 =2= 2كنترل وجود ندارد )
𝛘 ،02/0 <P.) 

 

 کنندگانهاي دموگرافيک شرکت. ويژگي2جدول 

 آزمون معناداری كنترل  آزمایش متغیر
F M(SD)  F M(SD) 

 32/33( 03/2) ---  11/31( 13/3) --- لدينسن وا
313/0-  =(22 )t 

331/0 =Sig. 

       تحصيالت والدين
  3   2 زیر دیپلم

3 =df 

112/1 =2𝛘 

112/0  =Asymp Sig. 

  11   3 دیپلم
  10   11 لیسانس

  2   2 باالتر از لیسانس

       سطح اقتصادي
 df= 2  2   2 پایین

122/0 =2𝛘 

122/0  =Asymp Sig. 

  2   1 متوسط
  3   2 باال

هاي فرزندپروري  تلفيقي مهارت فرضية اول: برنامة

براي مراقبت از کودکان داراي اتيسم موجب افزايش 

 شود.رضايت از رابطه زناشويي والدين مي

با توجه به اینکه طرح تحقیق مورد استفاده، طرح 

ل بوده است، آزمون با گروه كنترپس -آزمونپیش

نمرۀ آزمون )متغیر وابسته عبارت است از میزان پس

زناشویی، و متغیر  كل( در آزمون رضایت از رابطۀ

آزمون  میزان پیش كمکی )كووریت( عبارت است از

شویی. لذا از زنا نمرۀ كل( در آزمون رضایت از رابطۀ)

متغیری برای آزمون این فرضیه  تحلیل كوواریانس تک

 است.استفاده شده 

 كوواریانس تحلیل روش اساسی های مفروضه ابتدا

 در K-S شاخص. گرفت قرار بررسی مورد متغیری تک

 آزمونپس و( P= 333/0 و K-S= 232/0) آزمونپیش

 از حاكی( P= 211/0 و K-S= 132/0) زناشویی رضایت

. بود زناشویی رضایت هایداده توزیع بودن نرمال

 دو های اریانسو همگنی آزمون برای لوین شاخص

 و( P= 310/0 و F= 032/0) آزمون پیش در گروه

( P= 131/0 و F= 121/0) زناشویی رضایت آزمون پس

 آزمون. بود گروه دو های واریانس همگنی دهندۀنشان

 تغییراتِ منبع متقابل اثر كه داد نشان ها شیب همگنی

 نیست معنادار "ییزناشو تیرضا  گروه "

 با (F (1و22) =P، 111/0=132/0 جزئی، =001/0)

 در انسیكووار لیتحل یها همفروض اینکه به توجه

 بودند، برقرار (= 01/0) درصد 33 نانیاطم سطح

-میمجاز  انسیكووار لیتحل یآمار آزمون از استفاده

 .است شده ارائه 3 جدول در لیتحل نیا جینتا كه باشد

 (زناشويي ةاز رابط رضايت ةراهه )پرسشنام کيانس يل کوواريج آزمون تحلي. نتا3جدول

 ییراتمنبع تغ
 مجموع

 جذوراتم

 ۀدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
F یادارنمع 

 مجذور 

 جزئی

 023/0 001/0 021/22 330/223 1 33/223 ثابت

  رضایتآزمون یشپ

 زناشویی رابطه از
23/332 1 223/332 132/20 001/0 312/0 

 011/0 021/0* 023/3 221/112 1 22/112 گروه

 222/13 23 22/221 خطا
  

 

*11/1>P 
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 نتیجۀ ،شودمی مشاهده باال جدول در كه همانطور

 بطۀرا از رضایت آزمون برای متغیری تک آزمون

 (= 01/0) درصد 33 اطمینان سطح در زناشویی

 بنابراین (.=P، 023/3=021/0) نیست معنادار

 مستقل متغیر اعمال اثر در كه شودمی گرفته نتیجه

 تعدیل با) گروه دو زناشویی رابطۀ از رضایت میزان بین

 . شودنمی مشاهده معناداری تفاوت( آزمون پیش اثر
 فرزندپروري هايمهارت تلفيقي ةبرنام: دوم فرضية

 کاهش موجب اتيسم داراي  کودکان از مراقبت براي

 .شود مي والدين فرزندپروري وۀشي در تعارض

 طرح استفاده، مورد تحقیق طرح كه آنجایی از

 است، بوده كنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش

 نمرۀ) آزمونپس میزان از است عبارت وابسته متغیر

 متغیر و فرزندپروری، شیوۀ در تعارض آزمون در( كل

 آزمونپیش میزان از است عبارت( كووریت) كمکی

 لذا. فرزندپروری شیوۀ در تعارض آزمون در( كل نمرۀ)

 این آزمون برای متغیری تک كوواریانس تحلیل از باید

 .كرد استفاده فرضیه

 كوواریانس تحلیل روش اساسی های مفروضه ابتدا

 در K-S شاخص. گرفت قرار بررسی مورد متغیری تک

 آزمون پس و( P= 122/0 و K-S= 132/0) آزمون پیش

= 330/0 و K-S= 220/0) فرزندپروری ۀشیو در تعارض

P )وابسته متغیر هایداده توزیع بودن نرمال از حاكی 

 دو های واریانس همگنی آزمون برای لوین شاخص. بود

 و( P= 223/0 و F= 212/1) آزمون پیش در گروه

 و F= 001/0) فرزندپروری شیوۀ در تعارض آزمون پس

332/0 =P )گروه دو یها واریانس همگنی دهندۀنشان 

 متقابل اثر كه داد نشان ها شیب همگنی آزمون. بود

 "فرزندپروری شیوۀ در تعارض  گروه " تغییراتِ منبع

 ،P=022/0 جزئی، =22/0) نیست معنادار

 لیتحل یهامفروضه اینکه به توجه با. (F (1و22)=311/1

 ( =01/0) درصد 33 نانیاطم سطح در انسیكووار

 لیتحل یآمار آزمون از استفاده بودند، برقرار

 در لیتحل نیا جینتا كه باشدمجاز می انسیكووار

 .است شده ارائه 2 جدول

 (پروريچک ليست تعارض در شيوۀ فرزند) راهه کي انسيکووار ليتحل آزمون جينتا .4جدول

 ییراتمنبع تغ
 مجموع

 جذوراتم

 ۀدرج

 یآزاد

 یانگینم

 راتمجذو
F یادارنمع 

 مجذور 

 جزئی

 023/0 213/0 131/0 122/0 1 122/0 ثابت

  تعارضزمون آیشپ

 پروریفرزند شیوه در
021/2 1 021/2 311/13 001/0 212/0 

 102/1 311/1 1 311/1 گروه
*011/0 221/0 

 202/0 23 132/2 خطا
   

*11/1>P 

 ،شود طور كه در جدول باال مشاهده می همان

متغیری برای آزمون تعارض در   زمون تکنتیجۀ آ

درصد  32شیوۀ فرزندپروری در سطح اطمینان 

2=221/0) معنادار است
 ،011/0 جزئی=P، 102/1= 

شود كه در اثر  . بنابراین نتیجه گرفته می(F (1و22)

اعمال متغیر مستقل بین میزان تعارض در شیوۀ 

آزمون( تفاوت  یشفرزندپروری دو گروه )با تعدیل اثر پ

شود؛ البته رقم مجذور اتا  معناداری مشاهده می

( شدت ارتباط بین عامل آزمایش و متغیر 23/0)

دهد كه میزان بسیار باالیی است و  وابسته را نشان می

درصد از تغییرات متغیر وابسته )تعارض  23به نوعی 

در شیوۀ فرزندپروری( با فرض ثابت ماندن میزان اولیۀ 

  گردد. ( باز میاتیسمیزمایش )آموزش والدی آن به آ
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رزندپروري هاي فتلفيقي مهارت سوم: برنامة فرضية

 وجب افزايشـداراي اتيسم م بـراي مـراقبت از کـودکان

 شود.احساس کفايت و رضايت از ايفاي نقش والديني مي 

با توجه به اینکه طرح تحقیق مورد استفاده، طرح 

روه كنترل بوده است، آزمون با گپس -آزمونپیش

آزمون )نمرۀ متغیر وابسته عبارت است از میزان پس

كل( در مقیاس احساس كفایت و رضایت از ایفای 

)كووریت( عبارت است نقش والدینی، و متغیر كمکی 

آزمون )نمرۀ كل( در مقیاس احساس از میزان پیش

لذا باید از  كفایت و رضایت از ایفای نقش والدینی.

متغیری برای آزمون این فرضیه  ریانس تکتحلیل كووا

 استفاده كرد.

 كوواریانس تحلیل روش اساسی های مفروضه ابتدا

 در K-S شاخص. گرفت قرار بررسی مورد متغیری تک

 آزمون پس و( P= 333/0 و K-S= 233/0) آزمون پیش

 والدینی نقش ایفای از رضایت و كفایت احساس

(312/0 =K-S 223/0 و =P )بودن رمالن از حاكی 

 برای لوین شاخص. بود وابسته متغیر هایداده توزیع

 آزمون پیش در گروه دو های واریانس همگنی آزمون

(213/0 =F 223/0 و =P )كفایت احساس آزمون پس و 

 و F= 012/0) والدینی نقش ایفای از رضایت و

303/0 =P )دو های واریانس همگنی دهندۀ نشان 

 اثر كه داد نشان ها شیب همگنی آزمون. بود گروه

 و كفایت احساس  گروه " تغییراتِ منبع متقابل

 نیست معنادار "والدینی نقش ایفای از رضایت

(032/0= 
2

 ،111/0 جزئی=P، 323/1=(221و) F) .با 

 در انسیكووار لیتحل یهامفروضه اینکه به توجه

 ودند،ب برقرار (=01/0) درصد 33 نانیاطم سطح

-مجاز می انسیكووار لیتحل یآمار آزمون از استفاده

.است شده ارائه 2 جدول در لیتحل نیا جینتا كه باشد

 (والدينينقش  ايفاياز  رضايتو  کفايتاحساس  مقياسراهه ) کيانس يل کوواريج آزمون تحلي. نتا1جدول

 ییراتمنبع تغ

 

 مجموع

 جذوراتم

 ۀدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
F یارادنمع 

 مجذور 

 جزئی

 033/0 113/0 032/2 212/0 1 212/0 ثابت

 كفایت احساسآزمون یشپ

 والدینی نقش ایفای از رضایت و
130/1 1 130/1 132/23 001/0 213/0 

 221/2 022/1 1 022/1 گروه
*022/0 112/0 

 221/0 23 212/2 خطا
   

*11/1>P 

 ،شودمی مشاهده فوق جدول در كه طورهمان

 كفایت احساس مقیاس برای متغیری تک آزمون نتیجۀ

 33 اطمینان سطح در والدینی نقش ایفای از رضایت و

2=112/0) است معنادار (=01/0) درصد
)،جزئی 

022/0=P، 221/2=(221و) F  .)گرفته نتیجه بنابراین 

 میزان بین مستقل متغیر اعمال اثر در كه شودمی

 دو والدینی نقش ایفای از رضایت و تكفای احساس

 معناداری تفاوت( آزمون پیش اثر تعدیل با) گروه

 شدت( 11/0) اتا، مجذور رقم البته شود؛می مشاهده

-می نشان را وابسته متغیر و آزمایش عامل بین ارتباط

 درصد 11 نوعی به و است باالیی بسیار میزان كه دهد

 از رضایت و ایتكف احساس) وابسته متغیر تغییرات از

 ۀمیزان اولی ماندن ثابت فرض با( والدینی نقش ایفای

 گردد. آن به آزمایش )آموزش والدی اتیسمی( برمی

 گيري و نتيجهبحث 

مربوط به مراقبت از  یهامهارت كه جاییآن از

 دشوار بسیار موضوعات از یکی یسمات یكودك دارا

 اب پژوهش این در است، كودكان این والدین برای

 ایمشاوره رویکرد كه دارای تلفیقی برنامۀ یک تدوین

 ی،فرزندپرور یوۀبرنامه در ش ینا یرتأث یبررس است به

نسبت به نقش  یتكفا احساس و یی،زناشو یترضا

 پرداخته شد.   ینیوالد
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 كه اجرای برنامۀداد  نشان پژوهش این هاییافته

 رتأثیر معناداری ب اتیسم فرزندپروریتلفیقی آموزش 

پژوهش مندی زوجین نداشت. افزایش رضایت

( از این یافته حمایت 1331محتشمی و همکاران )

خود به بررسی اثربخشی  كند. ایشان در پژوهشمی

محور بر افزایش عملکرد  آموزش روش درمانی پاسخ

خانواده پرداختند و به این نتیجه دست یافتند كه 

ر رضایت معناداری ب تأثیر، آموزش این روش به والدین

زوبریک، با پژوهش  از طرفی این یافته .خانواده ندارد

سیلبرن، گارتن، بورتون، دالبی، كارلتن و الرنس و 

(؛ هاالهان و كافمن 2003(؛ میرا )1332)همکاران 

برای ست. ا ( ناهمسو2003به نقل از میرا،  2001)

د ( در پژوهش خو1332) و همکاران زوبریکنمونه 

دارای دبستانی  كودكان پیشنفر از والدین  113

مثبت  والدیاختالل رفتاری را تحت آموزش برنامه 

قرار دادند. پس از پایان اجرا، نتایج پردازش آماری 

مندی های ایشان گویای آن بود كه رضایتداده

زناشویی زوجین افزایش معناداری داشته است. به نظر 

یکی از دالیلی كه ممکن است موجب این  كه رسدمی

این است كه نمونه پژوهش  ،همسویی شده باشدنا

كه اختالل  ندزوبریک و همکارانش، كودكانی بود

. از آنجایی اتیسمدارای رفتاری داشتند و نه كودكان 

 در میان سایر اختالالت رشدی ویژۀ اتیسمكه 

زاترین اختالل است و از آنجا كه به  كودكان، آسیب

نماید به ثر میهای مهم یک خانواده را متأی حوزهراست

 بایدرسد برای تغییر در روابط زناشویی نظر می

 های مجزایی انجام داد.اقدامات و مشاوره

( 2003به نقل از میرا،  2001هاالهان و كافمن )

كنند كه خانواده باید تالش كند تا به تعادل بیان می

ضروری  هماهنگی و تعادل میان زوجین امر برسد.

های پژوهش نواده است. یافتهبرای افزایش كارایی خا

های والدینی كه تحت آموزش ،( نشان داد2003میرا )

 های مورد نیاز برای مراقبت از برای كسب مهارت الزم

همبستگی و رضایت  ،گیرندقرار می اتیسمدارای فرزند 

بهتری با هم خواهند داشت و همین صمیمیت و 

 بهشود. ها میهمبستگی بیشتر موجب كاهش استرس

یکی از دالیل مهمی كه موجب عدم كه رسد نظر می

پژوهش حاضر بر رضایت زناشویی  گذاری برنامۀتأثیر

درمانی در برنامه  جلسه زوج چهارشد، اختصاص تنها 

فرض كه همکاری گران با این پیشاست. پژوهش

والدین برای مراقبت هماهنگ از فرزند، خود عامل 

ان و در نتیجه ی در افزایش همبستگی میان ایشمؤثر

، جلسات را تنظیم افزایش رضایت زناشویی خواهد شد

موضوعات مربوط به كه . این پژوهش نشان داد كردند

رضایت زناشویی، زمان و جلسات زوج درمانی بیشتری 

د و چه بسا باید برای بهبود این موضوع، الزم طلبرا می

تری را در برنامه ای عمیقهای مشاورهاست دوره

 گنجاند.

تأثیر  اتیسم دارای كودك حضوركه  بدیهی است

ها به بسزایی بر زندگی والدین خود خواهد داشت. آن

تدریج به حدی درگیر موضوعات و مشکالت فرزند 

شوند كه نه تنها از نیازهای فردی خودشان خود می

های پوشانند بلکه گاهی نیز در قبال تجربهچشم می

ان احساس گناه خودش واحد دو نفرۀبخش برای  شادی

والدین را  هایی از این دست كه رابطۀدغدغهكنند. می

ها گزارش شده كند در برخی از پژوهشمختل می

؛ 1331: محتشمی و همکاران، برای نمونه) است

به نقل از محتشمی و  2010دابروسکا و پیسوال، 

پدران (. 2011توتسیکا و همکاران، ؛ 1331همکاران، 

 كنند كه از آنها انتظار حمایتیفرزندان احساس ماین 

و هیچ گاه به نیاز حمایتی پدران  روداز مادر می

جلسات و قرار مالقات با از طرفی  .توجهی نشده است

والدین اغلب در طول ساعات كاری متخصصان ترتیب 

، نجف : جهانیانه نقل از وال، ترجمۀ)بشود داده می

وهش سعی در این پژالبته (. 1333، افالكیانو  آبادی

شد تا حد ممکن زمان جلسات متناسب با زمان 

اما پدران نسبت به  ،پیشنهادی والدین تنظیم شود

گوها یا وغیبت بیشتری داشتند و در گفت، مادران

لیف در منزل فعالیت كمتری از خود نشان اجرای تکا

 دادند. 
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بررسی تأثیر معنادار برنامه بر احساس  در زمینۀ

این  داد كهنشان  پژوهش حاضرج تایكفایت والدین، ن

برنامه توانسته است تأثیر معناداری بر احساس كفایت 

 های با پژوهش این یافتهوالدین داشته باشد. 

سندرز و همکاران (، 2002كنزی و همکاران ) مک

ینگ، كاوشوف، براون، وارد، دگلی تهس(، 2000)

(، زوبریک و همکاران 2002)اسپینوزا و رمینگتون 

های این ست. یافتها ( همسو1333و طالعی ) (،1332)

آموزش به  اجرای برنامۀ كه نشان داد هاپژوهش

 هستندمشکالت رفتاری  دارایوالدینی كه كودكانی 

تواند در افزایش احساس كفایت و رضایت از نقش می

كولیکان، اسمیت و  واقع شود. مؤثروالدینی ایشان 

هکردی و علی اكبری دبه نقل از  2010) 21برایسون

والدینی كه در  ،كنندخاطر نشان می( 1331همکاران، 

بینی بیشتری  كنند، خوشمداخالت درمانی شركت می

و  شان دارند در مورد توانایی اثرگذاری بر رشد كودك

-ایشان را ارتقا می همین امر كیفیت زندگی و رابطۀ

( نشان داد كه 2002پژوهش سیوبرگ ). بخشد

موجب كفایت  اتیسمارای د آموزش والدین كودكان

-والدینی و افزایش معنادار كیفیت زندگی ایشان می

های والدینی كه از مهارت ،شود. این پژوهش نشان داد

توانند بر می ،كنندفرزندپروری مناسب استفاده می

زانه غلبه كنند. آنها انتظار بجا و درست های روچالش

با او توانند از فرزند خود دارند، همدلی بهتری می

های حل مسئله در داشته باشند و با استفاده از مهارت

تری  توانند رفتارهای قاطعهای پر تنش می موقعیت

 داشته باشند. 

برخورداری از نگرش  كه ها نشان داده استپژوهش

بینانه همبستگی باالیی با رضایت والدین از نقش  واقع

تمایل  اتیسمهنگام شرح  متخصصانخود دارد.  والدی

بیشتری به تأكید بر نکات منفی دارند تا بیان نکات 

گرایانه بر آن است تا نکات مثبت  یدگاه واقعمثبت. د

از  .قرار گیرد دمورد توجه و تأكیمنفی، در كنار نکات 

بینی وضعیت آینده  هنگام بیان پیش ،سویی دیگر

 ؛رود تا به والدین امیدواری داده شودتمایل كمتری می

ت كه امیدواری با رضایت والدین و این در حالی اس

ها همبستگی باالیی دارد. برخی از بهتر شدن نشانه

برایشان  متخصصاناند كه امیدواری والدین ابراز كرده

رقم زده است كه همین امر  اتیسمنگرش مثبتی به 

موجب كاهش اضطراب و افزایش عملکرد مناسب 

تا شوند ای كه تشویق میبه گونه ،شودوالدینی می

، 22را ادامه دهند )نیسن بام و همکاران مداخلهفرایند 

در برنامۀ این پژوهش،  (.2001به نقل از والی،  2002

دوم به موضوعات مربوط به پذیرش و امید به  جلسۀ

بهبودی شرایط اختصاص داده شد و این القای امید 

یکی از موضوعات مورد نظر در تمام جلسات و 

 بازخوردهای درمانگر بود.

از آن بود  یپژوهش حاك ینا یجاز نتادیگر  یکی 

 یرتأث اتیسم فرزندپروری یقیتلف ۀامبرن اجرایكه 

 یفاا یفرزندپرور كاهش تعارض در شیوۀر ب یمعنادار

كین، كازنز، پژوهش با پژوهش  ینا های یافته. نمود

ماتسن، ماهان و ماتسن (، 2010)ماسپرات و راگر 

( 2002و همکاران ) سندرز(، 2001) یلر(، تا2003)

 نتیجه این به خود هایپژوهش در ایشان. ستا همسو

-مهارت هایآموزش تحت والدین چنانچه كه رسیدند

 ازدر مواقع لزوم  ،یرندقرار بگ یفرزندپرور های

 .كنندمی استفاده تریهماهنگ و ثرترؤم یها مهارت

 پژوهش برنامۀ در كه هاییگوها و آموزشوگفت با

 از یکكدام كه دریافتند والدین ،رفتگ صورت حاضر

-می هموارتر برایشان را شرایط فرزندپروری، هایروش

 جلسات، پیشرفت و برنامه اجرای طی در. سازد

تر عمل كردن همسرشان گزارش مادران بر مسئوالنه

 ابراز كردند آنهابود.  رفتاری های بحران با همواجه در

و  یینهااحساس ت برهمکاری،  و هماهنگیاین  كه

 و تر دلگرم ،تغییر این به نسبت وفائق آمده  یشانشرم ا

  .بودند شده امیدوارتر

انجام اندكی كنون اقدامات تاكه رسد به نظر می

را از  اتیسم اختاللشده است تا عموم جامعه بتوانند 

كودكی كه به دلیل تربیت ناصحیح مشکالت رفتاری 

 اختاللاز دارد تشخیص بدهند. چنانچه آگاهی جامعه 
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تواند در افزایش همدلی برای افزایش یابد می اتیسم

والدین سودمند واقع شود و ایشان را از انزوا خارج 

باید بردارند  متخصصانهایی كه  نماید. از نخستین گام

نقش به های آموزشی خود، این است كه در برنامه

والدین ای كه به گونه ؛كنندارزشمند والدین توجه 

فرزند خود را بپذیرند و از مراحل خشم  ختاللابتوانند 

توان و انکار گذر كنند. تنها با پذیرش است كه می

همکاری ایشان را برای افزایش موفقیت جلب نمود. در 

ها و قضاوت پناه این پذیرش است كه نه تنها شرم از

بلکه با  ،یابدایشان كاهش می رهای دیگران دمهریبی

نی در این مسیر دشوار گام مندی درواحساس رضایت

های آموزشی این است مهم در برنامه ۀدارند. نکتبر می

ن كه نقش والدین باید به طور شفاف، واضح و دقیق بیا

خود را  ،یامداخلههای شود. والدین باید در طی برنامه

بدانند و نه فقط نقش منفعل  مداخلههای یکی از گروه

 گیرنده.و 

كند كه سه عامل در ( بیان می2002هیمن )

پذیرش و احساس كفایت از نقش والدینی نقش 

. توانایی بحث باز با اعضای خانواده 1 :معناداری دارد

. همبستگی و همکاری 2، اتیسم دارای پیرامون كودك

-های روان حمایت . آموزش مداوم و ارائۀ3 والدین،

ی میزان پذیرش شناختی و تخصصی برای خانواده. وقت

انگیزه برای همکاری و  ،یابد زایش میخانواده اف

-كند. مطالعات نشان میدلسوزی بر اضطراب غلبه می

مندی دهد كه این عوامل بر احساس كفایت و رضایت

( 2002معناداری دارد. ویس ) از نقش والدینی تأثیر

جهت افزایش كاركرد خانواده،  كه سازدنشان میخاطر

 دارای رزندوالدین باید اطالعات بیشتری راجع به ف

رفتارهای برخورد با  ۀنحوخود داشته باشند.  اتیسم

های حل مسئله و راهبردهای تطابق  مهارت ،دار مشکل

زندگی سازگار با  برنامۀرا فرا گرفته و به كار گیرند. 

كودك دارای اتیسم، بر پذیرش مثبت كودك دارای 

ای داشته و والدین را با رویکرد اتیسم، تأكید ویژه

های مثبت فرزندپروری، نظیر بیتی، روشمثبت تر

های صحیح پاداش تقویت رفتارهای مثبت و روش

سازد )چیمه، دادن به رفتار مثبت آشنا می

 (. 1332طهماسبیان، پوراعتماد، افقی، و احمدآبادی، 

( بیان 1331شارپلی و همکاران )به نقل از رافعی، 

ا از فشار روانی بیشتری ر مادران معموالًكه كنند می

. برخی پدرها فشارهای روانی كنند تجربه میپدران 

تر از مشکل كودك ناشی از همسر را تهدید كننده

دانند. كنند و آن را تهدیدی برای خانواده میتلقی می

مادران احساسات خود را آشکار  ۀبه انداز پدرها معموالً

ای از كه مادران طیف گسترده یدر حال سازند،نمی

 شان خواهند داد. هیجانات را ن

ژوهش با هدف بررسی بنابراین موضوعات این پ

 برای فرزندپروریهای  مهارتتلفیقی  اثربخشی برنامۀ

 فنون لفیقت به اتیسم دارای كودكان از مراقبت

 پرداختویژه كودكان دارای اتیسم  ای و فنونمشاوره

 طی در. دهد نجات سردرگمی از را والدین بتواند تا

 تلقی مداخله اصلیعضو  عنوان به ،الدینو ،برنامه این

های رایج آشنا مداخله انواع با نخست ایشان. شدند

و سپس گام به گام همراه با درمانگر و گروه با شدند 

 مداخلۀكه در یک چارچوب شدند فنونی آشنا 

حاضر های پژوهش یافته. تنظیم شده بود فرزندپروری

 كفایت ساحسا افزایش بر نشان داد كه این برنامه

 تأثیر فرزندپروری سبک در تعارض كاهش و والدینی

 ،یافته این اساس بر. است داشته معناداری مثبت

 مشاوره متخصصان توسط برنامه این ،شودمی پیشنهاد

 اجرا اتیسم دارای كودكان والدین برای روانشناسی و

 والدین ،پژوهش این مهم هایتدیمحدو جمله از .شود

 پذیری تعمیم فرایند امر مینه كه بودند داوطلب

 اجرای بنابراین. سازدمی مواجه اشکال با را هایافته

 هایافته ایسۀمق و تطبیق و دیگر هاینمونه در برنامه

از . است دیگر پیشنهادات جمله از ،پژوهش این با

 تأثیرآنجایی كه این برنامه در رضایت زناشویی 

رنامه به این ب كهشودپیشنهاد می، معناداری نداشت

نحوی بازنویسی و اجرا شود كه جلسات بیشتری برای 

ای در افزایش رضایت زناشویی مداخالت مشاوره

  .اختصاص یابد
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 آموزان داراي .... شناختي دانش عملكرد عصب روان: زهرا صادقي و همكاران

آموزان  شناختي دانشعملكرد عصب روان

نمود داراي اختالل یادگیري و اختالالت برون

-بندرآزمون وکسلر و مقیاس در  نمودو درون

 گشتالت

 
 ، 2ژانت هاشمي آذردکتر ، 1صادقي زهرا

 3فرنگیس کاظميدکتر 

 
 22/3/33نهایي: پذیرش 6/3/33 تجدیدنظر:  12/5/33دریافت: تاریخ

 

 چكیده
ی شناخت روانعملکرد عصب  ، مقایسةپژوهش حاضرهدف  :هدف

نمود نمود و درونآموزان داراي اختالل یادگیري و اختالالت برون دانش

بود. با  تحلیلی توصیفی یک مطالعة ،حاضر پژوهش :روش. است

آموزان نفر از دانش 51ي در دسترس تعداد ریگ نمونهاستفاده از روش 

-نفر از دانش 51و تعداد  نمودت برونداراي اختالل یادگیري و اختالال

از طریق  نمودداراي مشکالت درونآموزان داراي اختالل یادگیري 

عملکرد  و انتخاب شدند و سپس براي مقایسة آزمون آخنباخ تشخیص

گشتالت و چهارمین  -ي بندرها آزموناز  ها آنی شناخت روانعصب 

-بین گروه برون: ها یافتهویرایش مقیاس وکسلر کودکان استفاده شد. 

ي وجود دار یمعنتفاوت  ،(z) يرشدبالیدگی  نمود در نمرةنمود و درون

 –آسیب مغزي آزمون بندر  بررسی فراوانی خطاهاي که یدرحال ،ندارد

نمود فراوانی خطاهاي گروه برون ترین بیش که گشتالت نشان داد

 نمود مربوط به خطايمربوط به خطاي عدم یکپارچگی و گروه درون

به  ها یآزمودن متفاوتتوجه به عملکرد : گیري نتیجهچرخش است. 

حائز  آموز دانشویژه براي هر تسهیل فرایند تشخیص و مداخله  منظور

 اهمیت است.

 

 

ی، شناخت رواناختالل یادگیري، عملکرد عصب : هاي کلیدي واژه
 نمودنمود، مشکالت دروناختالالت برون

____________________________________________________ 
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Abstract 

Objective: The purpose of present study is to 

compare the neuropsychological performance of 

students with learning disorder, comorbid with 

internalizing and externalizing problems. Method: 

This study was a descriptive-analytic research. 

Fifteen students with learning disorder and 

externalizing problems and 15 students with 

learning disorder and internalizing problems 

diagnosed and selected by Achenbach test  using a 

convenience sampling. For comparison of their 

neuropsychological performance, Visual-Motor 

Bender-gestalt Test, and Fourth Edition of Wechsler 

Scale for Children were used. Results: There was 

no significant difference between internalizing and 

externalizing groups in the growth Mature Scores 

(z), while the study of the brain injury errors 

frequency of Bender-Gestalt test showed that the 

most errors of  the externalizing group was the Lack 

of integrity error, and internalizing group errors  

was the rotation error. Conclusions: The findings 

could be utilized in the process of diagnosis and 

intervention for these students. 

 
 

Keywords: Learning disorder, neuropsychological 

performance, externalizing, internalizing. 
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 مقدمه

 يآمار و یصیتشخ يراهنما ویرایش پنجم در

 اختالل یادگیري به واژه واژة ،5یروان يها اختالل

کرده است. تغییر پیدا 2يریادگی در ویژه اختالل

 با رشدي یعصب اختالل کیاختالل ویژه در یادگیري 

 شامل شناختیزیست منشأ. است شناختیستیز منشأ

 یطیمح عوامل و 3کیژنت پیا ک،یژنتعوامل  تعامل

 کارآمد پردازش ای درک در مغز ییتوانا بر که شود می

. گذارد یم ریتأث یرکالمیغ ای یکالم اطالعات قیدق و

از ترکیب اختالل خواندن، اختالل ویژه در یادگیري 

و اختالل  بیان نوشتارياختالل  ،اختالل ریاضی

 زیرا ،است شده تشکیل 4نامشخص با نوع یادگیري

 ظاهر باهمهاي فوق عموماً حیطهري در نقایص یادگی

موارد مذکور در قالب یک اختالل  بنابراین، ندشو یم

 (.2153، کایآمر یپزشک روان انجمن) اند شدهآورده 

-رواني عصب ها اختالل دارايدر بیماران  1همبودي

یادگیري خیلی شایع  در ویژه اختالل ازجملهی شناخت

صی و آماري راهنماي تشخیپنجم ویرایش طبق است. 

با  تواند یمیادگیري در  ویژه اختالل، ي روانیها اختالل

ي ارتباطی، ها اختاللفعالی،  اختالل نقص توجه/ بیش

-ي روانها اختاللو اتیسم یا سایر  هماهنگی رشدي

ي اضطرابی، افسردگی و ها اختاللمانند  شناختی

، باتیگلیون، کریگ، ی رخ دهد )مارگاريدوقطباختالل 

(. 2153،سیمونو  ماترا ، دي گیمبتیست،کریستال

 دارايکودکان  که نشان داده است نتایج یک مطالعه

ي ها اختاللداراي درصد  32اختالل یادگیري، حدود 

و  7نمودبروني ها اختاللداراي درصد  22، 6نموددرون

 )جانسون، ندهست ي دیگر ها اختالل داراي درصد 51

ی را مشکالت ودنمنبرو يرفتاري ها اختالل(. 2111

اساً مستلزم تعارض با دیگران است گیرد که اس یدربرم

مشکالتی را  نمود درون رفتاريي ها اختالل و

 دارندگیرد که اساساً در درون خود فرد قرار  یدربرم

 ،(5324مینایی، ترجمة 2115آخنباخ و رسکورال،)

ي رفتاري مانند ها اختاللنمود به اختالالت برون

بیش فعالی، پرخاشگري و اختالل  ه/اختالل نقص توج

سلوک اشاره دارد )استوژسدیک، شولت و 

 به توان یم نموددرون اختالالت ازجمله (.2152سواب،

که  اشاره کرد افسردگی و اضطراب چون اختالالتی

-دانش یژهبه و یادگیرياختالل  داراي آموزاندانش

 ندشو یم دچار آنبه  وفور به 2نارساخوانآموزان 

علت همبودي هنوز  (.2111لسون و الکساندر،وی)

به علت  نسبت آگاهی. کامل درک نشده است طور به

ود تشخیص افتراقی و انتخاب همبودي در جهت بهب

(. 2111،رزیروویژه براي هر کودک مهم است ) مداخلة

ویل، باسچگینس، بیوتیالر، ، آلتینک، دي سونرمیلس

همبودي  در بررسی علل (2117) و همکاراناسترالن 

اشاره کردند که خطر ابتال به  1يریپذ بیآسبه صفات 

زیربناي که این صفات  .کند یماختالل را تشدید 

و عوامل ژنتیکی یک اختالل را تشکیل  یابی علت

یک  یشناختروان نشانگرهاي عصب همان ،دهند یم

-روان کارکرد عصببنابراین  .باشد تواند یماختالل 

-نقش رابط بین عوامل سببشناختی به دلیل اجراي 

ها، در متن اختالل مشاهده قابلشناسی و نشانگان 

، فارون، سیدمن، ویلکات، همبودي مهم است )دویل

 باالي همبودي بهبا توجه  (.2111،   والدمن و نیگ

 نمود،دروني ها اختاللیادگیري با   اختالل

 که اند پیشنهاد کرده اختالل مغزي پردازان هینظر

 دارايي یادگیري در کودکان ها تاللاخافزایش 

همراه اضطرابی و اختالل افسردگی عمده  هاي اختالل

به هر  تواند یمیک اختالل ویژه در عملکرد مغز  است و

نمود و اختالل یادگیري در برخی از دو اختالل درون

 و کاري ةنقص در حافظ کودکان منجر شود.

 افراد داراي اختاللمشترک   یژگیو ،فراشناخت

و  سونلین؛ 2111 جانسون،) استیادگیري و مضطرب 

  اختاللهمپوشی باالي  همچنین (.2155 ،دوهارو

که  دده یم نشاننمود ي برونها اختاللیادگیري با 

ی این دو شناختروان اگرچه مکانیسم زیربنایی عصب

 عصبمکانیسم اما  ،اختالل باهم متفاوت است

وجود  تاللاخ دسته دوبراي هر هم مشترک  شناختی

در یک مطالعه نشان (. 2112، لتوشدارد )کانرز و 



 آموزان داراي .... شناختي دانش زهرا صادقي و همكاران: عملكرد عصب روان
__________________________________________________________________________________ 

25 

است که کودکان با اختالل یادگیري و  شده  داده

در لوب مشترک نقص  ،اختالل نقص توجه/ بیش فعالی

-، اسکوارتز، ترتیبها، نکویزیگر) دارند  یشانیپ

 مثال عنوان به) محققان (.2116، جوباراستپانیان و 

، ؛ ویلکات2151بورگیک، رادمانویک و -بورگیک

 ن،و السون، وادسورت پنینگتون، دانکن، اسمیت، کین

اختالل خواندن، ریاضی  هاي گروهکه  معتقدند( 2151

در شش  طورکلی بهنقص توجه/ بیش فعالی اختالل و 

ترکیب شناختی که شامل سرعت پردازش، استدالل 

کاري و  سرعت نامیدن، بازداري پاسخ، حافظةکالمی، 

 از خود بروزی توجه قابلواجی است، ضعف آگاهی 

ی گروه اختالل شناختروان عصب ارزیابیو  اند داده

فعالی / بیشتوجه نقصاختالل همبودي خواندن با 

نشان داده است که ژنتیک مشترک منجر به کاهش 

( 2116) دمنیس .شود یمسرعت پردازش در دو گروه 

 نقصی اختالل شناختروان در بررسی نقایص عصب

یادگیري گزارش   اختاللبا همبودي  فعالی/ بیشتوجه

اختالل به شدید  ، مستعد ابتاليگروه همبودکه کرد 

کارکرد اجرایی است که نیازمند توجه دقیق در ارزیابی 

نقش  صحیحدرک بنابراین بالینی و مداخالت هستند. 

/ توجه نقصیادگیري با اختالل  اختاللهمبودي 

- ن ماهیت نقایص عصببراي روشن شدفعالی بیش

 درنتایج تحقیقات مهم است.  ها آنی شناختروان

نمود اختالالت برون وهمبودي اختالل یادگیري  زمینة

یک نقص زیربنایی مشترک منجر به بروز  که نشان داد

که مطالعات در درحالی ،شوددو اختالل همبود می

توجه/  نقصاختالل  دارايمداخله کودکان  ةزمین

اختالل  ویژه به ،اختالل یادگیري وهمبود لی فعابیش

نشان داده است که  ،تیدنفریاضی تحت درمان متیل

. اثرات اند دادهارائه  يتر فیضع يبهبود ،گروه همبود

کارکرد اجرایی، به  نقص بهبوددر  تیدنفمصرف متیل

متفاوت در دو اختالل  شناختی عصبدلیل الگوي 

فعالی / بیشوجهت نقصدر مقایسه با اختالل  باهم

 ،(2116و همکاران،  نکویزیگریی متفاوت است )تنها به

زیرا حضور اختالل اضافی نیاز به مداخالت اختصاصی 

 عصبي ها اختاللهمبودي  به مبتالدارد. بیماران 

 ، در مقایسه با افراد بدون همبودي پاسخشناختی

)مارگاري و  دهند یمنشان  ه درمانب تري ضعیف

 5111) 51مچنین پارک و هینشاوه (.2153همکاران،

 ( به این نتیجه رسیدند که2116نقل از مارزوچی، به

همبودي اختالل  ونقص توجه افراد داراي اختالل 

زیربنایی و پاسخ به درمان  للع نظر ازیادگیري 

/ توجه نقصافراد داراي اختالل . باشند یممتفاوت 

، در سرعت پردازش پاسخ کالمی و توجه فعالیبیش

 ،همبودي اختالل یادگیري اما در ،دارندمشکل ایدار پ

 ه انتخابی و ظرفیت توجه پیدا شد.نقص در توج

ی شناختروان بنابراین دو گروه به دلیل الگوي عصب

نتایج به مداخله دادند.  یمتفاوت، پاسخ متفاوت

اختالل یادگیري  داراي ي همبودها گروهتحقیقات 

مبود، مسیر نشان داده است که حضور اختالل ه

 تشخیص و درمان اختالل دیگر را تحت تأثیر قرار

تحقیقات . (2111 ، ویلکات و رهی،)پنینگتون دهد می

اختالالت  و اختالل یادگیري که دهد یمفوق نشان 

 طور بهنمود در بسیاري موارد نمود و درونبرون

 .هستندي مجزایی ها اختاللاما  ،کنند یمهمزمان بروز 

 و لعات گروه همبود اختالل یادگیريمطابرخی نتایج 

هر که نشان داد فعالی / بیشتوجه نقصاختالل 

اما این است،  همراهاختالل با نقایص شناختی متفاوت 

که آیا این نقایص ویژگی  کند شواهد ثابت نمی

یا نقص مشترک است  براي هر اختالل فرد منحصربه

نقایص براي کشف ما بنابراین  .هر دو اختاللدر 

دیگر و   اختاللاختالل مستقل از  هر فرد حصربهمن

 ةبه مقایس، مشترک هستنددر دو اختالل نقایصی که 

در اقدامات  اختالل یادگیري وي همبود ها اختالل

 ةدهند نشانتحقیقات فوق  درنتیجه. نیاز داریم مشابه

 واهمیت تشخیص و درمان ویژه اختالل یادگیري 

اختالل یادگیري با زیرا وقتی  ،همبود است اختالالت

و  ها یژگیو ،شود یمنمود همراه اختالالت برون

و پیامدهاي گروه  ها یژگیواز  يي متمایزامدهایپ

نمود را سبب درون اختالالت واختالل یادگیري 
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، سنجش و یابی علتفرایند  که اي گونه به ،شود یم

 درتاکنون تحقیقاتی  .طلبد یمي را ا جداگانهمداخله 

ی شناختروان تفاوت عملکرد عصب بررسی زمینة

نمود اختالالت برون داراي اختالل یادگیري وکودکان 

 مشاهدة کهدرحالی ،است نشده انجامنمود و درون

 همبودي اختالل یادگیري و اختالالت داراي کودکان

را  کودکان نیا ،نمود نشان داده است که معلماندرون

تفاوت از مؤدب اما تنبل و م آموز دانش عنوان به

اختالالت همبودي اختالل یادگیري و  دارايکودکان 

 درک بهتر عملکرد عصب .کنند یمنمود معرفی برون

یادگیري   هاي اختاللی ویژه در هر یک از شناختروان

 نمودنمود و بروني درونها اختالل و همبودي داراي

 را یی چون پژوهش حاضرها پژوهشضرورت و اهمیت 

تعیین  ،دف پژوهش حاضره بنابراین .دکن یمبرجسته 

آموزان داراي دانش یشناختروانعملکرد عصب  تفاوت

در  نمودنمود و بروندرون اختالالت واختالل یادگیري 

است. با توجه  گشتالت-مقیاس وکسلر و آزمون بندر

پژوهش این است که آیا  هاي سؤال ،به این هدف

ي آموزان داراشناختی دانشعملکرد عصب روان

نمود در نمود و بروندرون و اختالالتاختالل یادگیري 

گشتالت متفاوت است؟ آیا عملکرد عصب -آزمون بندر

و آموزان داراي اختالل یادگیري ی دانششناختروان

نمود در مقیاس وکسلر نمود و بروندرون اختالالت

  متفاوت است؟

 روش

که دو  است تحلیلی توصیفیاز نوع پژوهش حاضر 

 و اختالالت اختالل یادگیري  داراي آموزانشگروه د

از نظر عملکرد در دو آزمون  را نمودنمود و بروندرون

 .با هم مقایسه کردشناختی عصب روان

 يریگ نمونهجامعه، نمونه و روش 

آموزان داراي دانش ، کلیةمورد پژوهش ةجامع

 نمودنمود و بروندرون و اختالالتاختالل یادگیري 

به مراکز   12-13سال تحصیلی که در  است

 .مراجعه کردند ي یادگیري شهر تهرانها اختالل

تعداد  ،ي در دسترسریگ نمونهروش با استفاده از 

یادگیري  هايآموزان مراکز اختاللفر از دانشن 31

سازي و که در مقیاس مشکالت درونیتهران 

 61 ةنمر ،(فرم والدین) آخنباخي آزمون ساز یبرون

-دانش 51از این تعداد،  .شدندند، انتخاب دریافت کرد

نمود و اختالل یادگیري و اختالالت برون دارايآموز 

با اختالل یادگیري داراي مشکالت  آموز دانش 51

سوم  آموزان در پایةاکثریت دانش نمود بودند.درون

آموزانی که دانش بستان مشغول به تحصیل بودند.د

به صورت ترکیبی را نمود نمود و بروندرون اختالالت

به  ها آزمودنی خارج شدند. موردنظراز نمونه  ،داشتند

آخنباخ، آزمون  ظام سنجش مبتنی بر تجربةترتیب ن

و چهارمین مقیاس  گشتالت-بندرحرکتی  –دیداري 

هوشی وکسلر کودکان را در سه جلسه متوالی اجرا 

  کردند.

 ابزار

 ASEBA) آخنباخ ةتجربنظام سنجش مبتنی بر 

براي  که محوري استمدلی چند ،ابزاراین  : 55 (2115،

رفتاري  سیاهة  اسیمق از ،به دست آوردن اطالعات

فرم  و 53یخودسنج ، پرسشنامةدین()فرم وال 52کودک

)آخنباخ و رسکورال،  کند میاستفاده  54گزارش معلم

 در( 5324) یینایم(. 5324مینایی،  ، ترجمة2115

ي  نمونهدر  مذکورسه مقیاس انطباق و هنجاریابی 

که  یافت دستنفري به این نتیجه  5437متشکل از 

 متغیر درصد 67درصد تا  32 از ها اسیمقثبات زمانی 

نتایج حاصل از تحلیل ضریب  ،است. در خصوص روایی

 ها اسیمقضرایب همبستگی  که همبستگی نشان داد

 ؛ندهست آماري معنادار لحاظ از P( 11/1) در سطح

فرم آخنباخ از پایایی و روایی مطلوب  بنابراین هر سه

 در این پژوهش از فرم گزارش والدین .برخوردارند

 .است سؤال 553که شامل  شداستفاده 

-WISCن)چهارمین مقیاس هوشی وکسلر کودکا

IV،2113)51:  چهارمین مقیاس هوشی وکسلر کودکان

ابزارهاي سنجش گروه  نیتر جامعیکی از  عنوان به

و براي غربالگري و  دباش یمرح بالینی در هوش مط
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ي را ریگ اندازهتوانایی  ،ي یادگیريها اختاللتشخیص 

است.  منتشرشده 2113در سال  این مقیاس دارد.

این مقیاس نسبت به سه مقیاس قبل، مربوط تغییرات 

کردن سؤاالت،  روز به ،تغییر سؤاالت آزمونبه 

 .ي اصلی آزمون استها سازهمفاهیم و تجدیدنظر در 

از فهم  یعنیر مقیاس جدید، هفت نوع هوشبهر که د

، سرعت 52فعال ةحافظ، 57، استدالل ادراکی56کالمی

و  25، چیرگی شناختی21، توانایی عمومی51پردازش

 از ها آزمون خرده. تعداد دشو یمهوشبهر کل محاسبه 

 افتهی شیافزا آزمون خرده 51به  آزمون خرده 52

 سط افروز،تو 5312 سالدر این آزمون  .است

ضرایب  و ي، شکرزاده و حلّت هنجاریابی شدکامکار

در عوامل چهارگانه باالتر  و 1/1ثبات در کل باالتر از 

با تأکید بر تحلیل  همچنین، .محاسبه گردید 2/1از 

ي نیکویی ها شاخصعامل تأییدي مشخص گردید که 

هورتس از برازش  -برازش استاندارد و شاخص بنتلر 

 ي تجربی با حجمها دادهر بوده و مطلوبی برخوردا

آموزان شهر تهران  نفر از دانش 211نمونه نزدیک به 

. همبستگی باالتر استدر مقطع دبستان داراي روایی 

ي ها اسیمقبین هوشبهر کل در نسخه چهارم  7/1از 

هوشی وکسلر و استنفورد بینه معرف روایی مالکی 

 .(است )کامکاري و شکرزاده، زیر چاپ

-V-M B) گشتالت-حرکتی بندر - یداريآزمون د

G،5132) 22  :گشتالت ابزاري براي -آزمون بندر

 –ي دیداري ها ییتوانابررسی آسیب مغزي و سنجش 

ساختاري است. این آزمون نسبت به آسیب در نیمکره 

توسط لورتا  این آزمونراست مغز حساس است. 

است.  قرارگرفته بحث موردو ( گردآوري 5132)بندر

یکی پس از  ها کارت است، کارت 1داراي  آزمون

که  شود یمخواسته  اودیگري به آزمودنی ارائه و از 

. نظام رسم کند  طرحروي یک کاغذ سفید از روي 

( 5163-5171ي این آزمون توسط کوپیتز )گذار نمره

ی طورکل بهاست. اعتبار نظام کوپیتز  شده نیتدو

کنندگان  يبند درجهمیزان توافق  بوده و قبول قابل

است. روایی  شده گزارش%( 16و  22) یعالآن براي 

 اًنسبتحرکتی  –شاخص رشد ادراکی  عنوان بهآزمون 

شریفی  ةترجم، 2113، مارنات -خوب است )گراث 

 انحراف ( میانگین5312خانقاه پیامی ) (.5311نیکخو، 

 4گشتالت گروه پسران و دختران -معیار خطاهاي بندر

سبه و در یک فکیک گروه سنی محاساله را با ت 52تا 

 جدول نشان داده است.

  ها یافته

هاي فراوانی، ها از شاخصبراي توصیف داده

میانگین و انحراف معیار و براي تحلیل استنباطی از 

و آزمون تحلیل واریانس چند  دو گروه مستقل tآزمون 

 استفاده شد. (MANOVA) متغیره

 نمودنمود و درونآموزان داراي اختالل یادگیري و اختالالت برونانشهاي جمعیت شناختي دویژگي .1جدول 

 نمودگروه درون نمودگروه برون

میانگین  جنسیت 

 سن 

میانگین مربوط به نظام سنجش 

) فرم  آخنباخ ةتجربمبتنی بر 

 والدین (

میانگین  جنسیت

 سن

میانگین مربوط به نظام سنجش 

  آخنباخ ةتجربمبتنی بر 

 ین () فرم والد

 برونی سازي درونی سازي دختر پسر درونی سازي برونی سازي دختر پسر

 13/42 33/72 سال 1 نفر 7 نفر 2 11/47 13/74 سال 1/2 نفر  4 نفر 55

 از جملهشناختی  هاي جمعیتویژگی 5جدول 

جنس، میانگین سن و میانگین نمرات تی سیاهه 

آموزان دانش رفتاري کودک آخنباخ ) فرم والدین (

میانگین . دهد یم نشان را کننده در پژوهششرکت

اختالالت  دارايآموزان سازي در دانشنمرات برونی

-سازي در دانشنمود و میانگین نمرات درونیبرون

 نمود باالتر است.مشکالت درون دارايآموزان 
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 گشتالت-در آزمون بندرنمود نمود و درونفراواني انواع خطاهاي آسیب مغزي دو گروه برون .2جدول 

 فراواني خطاهاي آسیب مغزي  انواع خطا

 نمودگروه درون نمودگروه برون نوع خطا 52 ردیف

 54 55 تعداد نادرست زاویه 1

 2 4 منحنی بجايزاویه  2

 5 1 منحنی بجايراست  خطوط 3

 55 53 عدم تناسب اندازه 4

 31 27 نقطه بجايدایره  5

 45 54 چرخش طرح 6

 25 32 عدم یکپارچگی  2

 1 1 ها فیردتعداد نادرست   2

 3 2 تحریف 3

 5 5 نقطه بجايخط   11

 2 5 یجاماندگ در 11

 51 55 آزمایش شکل  12

فراوانی انواع خطاهاي آسیب مغزي  2جدول 

 .دهد یمگشتالت نشان -در آزمون بندررا  ها یآزمودن

طا را خ ترین بیشنمود اختالالت برون داراي کودکان

ح و نقطه، چرخش طر بجايدر عدم یکپارچگی، دایره 

-درون عدم تناسب اندازه و کودکان داراي اختالالت

 بجايخطا را در چرخش طرح، دایره  ترین بیشنمود 

نقطه، عدم یکپارچگی، تعداد نادرست زاویه و عدم 

 .اند دادهنشان از خود تناسب اندازه 
 گشتالت-نمود در آزمون بندرنمود و درونگروه بروندو  (zنمرات بالیدگي رشدي) .3جدول 

 نمودگروه درون  نمودگروه برون ردیف

1 32/4 57/2 

2 12/1 72/5 

3 53/1 52/5 

4 56/3 61/2 

5 22/5 42/1 

6 52/1 47/1 

2 11/5 54/1 

2 24/2 12/3 

3 66/3 31/3 

11 15/5 66/2 

11 23/1 72/4 

12 67/5 72/5 

13 11/5 41/2 

14 12/1 12/1 

15 17/5 51/2 

 

 .دهد یمگشتالت را نشان -در آزمون بندررا                       ها آزمودنی( zنمرات بالیدگی رشدي) 3جدول 



 آموزان داراي .... شناختي دانش زهرا صادقي و همكاران: عملكرد عصب روان
__________________________________________________________________________________ 

23 

 آزمون بندر گشتالت (Z) يرشدنمرات بالیدگي  اساس بري مستقل براي بررسي تفاوت بین دو گروه ت آزمون.4جدول 

 سطح معناداري آزادي درجة t سطح معناداري لوین F معیارانحراف  میانگین ها گروه 

بالیدگي  نمرة

 رشدي

 45/5 21/2 نمود برون
557/1 731  /1 

22 /5 22 255  /1 

 1/  255 27/ 12 5/ 22 24/5 66/5 نمود درون

همگنی  که مفروضة دهد مینشان  4جدول 

( ولی بین  P ،731/1=F>11/1ها برقرار بوده )واریانس

بالیدگی  نمود از نظر نمرةنمود و درونگروه برون دو

داري تفاوت معنی ،رشدي آزمون بندرـ گشتالت

(11/1<P ،255/1=t  مشاهده )شود نمی . 

 

 هاي آزمون وکسلرها و عامل، مقیاسها آزمون خرده نمود درنمود و درونبرون وهگر دو رمعیا افنحرا و میانگین .5 ولجد

 انحراف معیار میانگین ها گروه ها خرده آزمون انحراف معیار میانگین ها گروه هاها و مقیاسعامل

 نمودبرون عامل توانایي عمومي

 نموددرون

33/513 

53/11 

11/51 

32/53 

    

 نمودبرون مقیاس فهم کالمی

 نموددرون

11/17 

11/15 

12/51 

22/53 

 نمودبرون هاشباهت

 نموددرون

13/2 

21/7 

71/3 

56/3 

 نمودبرون واژگان    

 نموددرون

61/1 

26/7 

24/2 

42/3 

 نمودبرون فهمیدن    

 نموددرون

13/51 

21/1 

13/2 

62/2 

 نمودبرون مقیاس استدالل ادراکی

 نموددرون

21/512 

13/11 

42/52 

14/52 

 نمودبرون طراحی با مکعب 

 نموددرون

67/1 

21/1 

51/2 

73/2 

 نمودبرون مفاهیم تصویر    

 نموددرون

47/51 

41/2 

11/2 

41/2 

 نمودبرون استدالل ماتریس    

 نموددرون

41/53 

61/52 

16/3 

42/3 

 نمودبرون عامل چیرگی شناختی

 نموددرون

26/76 

41/76 

21/6 

514/2 

    

 نمودبرون فعال ةمقیاس حافظ

 نموددرون

13/71 

61/72 

11/1 

11/6 

 نمودبرون ظرفیت عدد 

 نموددرون

21/6 

17/7 

17/5 

12/2 

 نمودبرون حرف -توالی عدد    

 نموددرون

21/3 

16/3 

21/5 

27/5 

 نمودبرون مقیاس سرعت پردازش

 نموددرون

73/27 

13/24 

53/1 

31/52 

 نمودبرون رمزگذاري 

 نموددرون

53/7 

41/7 

56/2 

53/3 

 نمودبرون ی ابینماد     
 نموددرون

61/2 
47/7 

12/5 
64/5 

نمود و دو گروه برون که دهد مینشان جدول فوق 

عمومی، مقیاس استدالل  توانایی عامل درنمود درون

 ترین بیش استدالل ماتریس آزمون خردهادراکی و 

فعال  و عامل چیرگی شناختی، مقیاس حافظة میانگین

میانگین را به کمترین ،عدد-توالی حرف آزمون خردهو 

سه با در مقاینمود .گروه بروناند دادهخود اختصاص 

 یـرم تصوـاهیـون مفـآزم  ردهـخ درود ـنم روه درونـگ

(47/51M=)، آوردند. دست به يباالتر نمره 

 از انجام تحلیل واریانس چندمتغیره،قبل 

نرمال بودن  یعنیهاي این آزمون که  مفروضه

لوین براي  Fمتغیرهاي وابسته در دو گروه، آزمون 

ن ام باکس ها و آزمو بررسی مفروضة یکسانی واریانس

واریانس  هاي ماتریسبراي بررسی مفروضة برابري 

با  ها مفروضهکوواریانس بررسی شدند که تمام این 
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تأیید شدند  11/1 از تر بزرگمعناداري  سطح

(11/1P> .) 

 

 ضرایب همبستگي بین متغیرهاي پژوهش .6 جدول
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  45/1* 12/1 51/1  42/1 * 32/1 57/1  16/1** 21/1 23/1  مکعببا طراحی 

 

13/1 51/1 31/1 17/1 22/1 52/1 

 5 56/1  37/1* -32/1 56/1 12/1 21/1 14/1** -12/1  61/1** -16/1  71/1** 34/1 -24/1 52/1 ها شباهت

  5 51/1 35/1 21/1 -12/1 52/1 -11/1 57/1 52/1  61/1** 56/1 56/1 35/1  75/1** ظرفیت عدد

   5 22/1 35/1 25/1  36/1*  11/1** 21/1  73/1** 11/1  16/1**  75/1** -51/1 23/1 مفاهیم تصویر

    5 13/1 53/1 -11/1  15/1**  37/1* -24/1  21/1**  42/1* -12/1  22/1** 33/1 رمزگذاري

     5 -55/1 22/1 16/1 21/1  11/1** 55/1  11/1** 31/1 11/1 52/1 واژگان

      5 25/1 -11/1 16/1 54/1  31/1* -11/1 22/1 51/1  64/1** حروف-توالی عدد

        52/1 25/1  62/1** 57/1  36/1*  21/1** 17/1 24/1 استدالل ماتریس

         -11/1  11/1** -21/1  61/1** 34/1  31/1** -13/1 فهمیدن

          51/1  65/1** 11/1 32/1  71/1** 51/1 نمادیابی

            16/1  26/1** -11/1 24/1 توانایی عمومی عامل

            16/1  26/1**  26/1**  74/1** عامل چیرگی شناختی

              41/1** -31/1 12/1 اس فهم کالمیمقی

              52/1 32/1 مقیاس استدالل ادراکی

               32/1 سرعت پردازش مقیاس

*p<0/05 . **p<0/01 
 

 که دهد جدول همبستگی بین متغیرها نشان می

 کهدرحالی ،دارندرابطة معنادار هم  باها بعضی از متغیر

 رابطة معنادار ندارند. باهم متغیرها بعضی 

نمود از نمود و درونبین دو گروه برون به عالوه،

هاي توانایی عمومی و چیرگی شناختی و نظر عامل

 المی، استدالل ادراکی، حافظةهاي فهم کمقیاس

مقیاس  هاي آزمون خردهفعال، سرعت پردازش و 

( مشاهده  P ،65/5=F>11/1تفاوت معناداري ) ،وکسلر

اثر ترکیب خطی این متغیرها بر دو  ،. پسدشو نمی

نیازي به  ،نتیجه در(.  <11/1Pنیست. ) دار معنیگروه 

 . نیستانجام تحلیل واریانس تک متغیري 

 گیري نتیجهبحث و 

به بررسی این سؤال در این پژوهش در ابتدا 

-ی دانششناختروانآیا عملکرد عصب پرداختیم که 

نمود و درون اختالالت وآموزان داراي اختالل یادگیري 

با  گشتالت متفاوت است.-در آزمون بندرنمود برون

میانگین  از مقایسة آمده دست بهي ها دادهتوجه به 

 میریگ یمنتیجه  ها یآزمودن (z)نمرات بالیدگی رشدي 

نمرات در نمود نمود و درونبین دو گروه برونکه 

 ،تفاوت معناداري وجود ندارد ،بالیدگی رشدي

فراوانی خطاها و  نظر ازبین دو گروه  که یدرحال

زیرا بررسی  ،رسم خطا تفاوت وجود دارد تیفیک

گروه  که آموزان نشان داددانش مغزي آسیبخطاهاي 

خطا را در عدم  ترین بیش ،نموداختالالت برونداراي 

نقطه، چرخش  بجايیکپارچگی، استفاده از دایره 

زاویه نشان  طرح، عدم تناسب اندازه و تعداد نادرست

آسیب  دهنده نشان ،نمودخطاهاي گروه برون و اند داده

و گیجگاهی  سري پسدر نواحی پیشانی یا گیجگاهی، 

این  دهید بیآساي است. کارکردهاي ذهنی آهیانه –

رکتی نواحی شامل اختالل در توانایی ترکیب، اعمال ح

و ظرفیت  مدت کوتاه هماهنگ، توجه و تمرکز، حافظة

ي جدید، اختالل در هماهنگی ها يریادگي یمحدود برا

 شود یمشکال در نگهداري بینایی حرکتی و اِ -دیداري

(. 5377قاسم زاده و خمسه، ، ترجمة5122مارلی،)

فراوانی خطا در  ترین بیشکه  است نیا توجه قابلنکته 

 که شود یمنمود مربوط به عدم یکپارچگی گروه برون

ی یا گیجگاهی آسیب در نواحی پیشان ةدهند نشان

ضایعات ناشی  ،(5312) خداپناهی بنا به اظهاراست، 
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ي حرکتی، ها اختاللي پیشانی شامل ها قطعهاز آسیب 

اختالل در مهار، تغییر و تنظیم رفتار، حافظه، اختالل 

و ضایعات ناشی از  شود یمشخصیت و رفتار اجتماعی 

آسیب گیجگاهی شامل اختالل در ادراک شنیداري، 

ي دیداري و ها محرکاري، انتخاب ادراک دید

. نتایج تحقیق باشند یمي همراه بند طبقه و شنیداري

( 2116نقل از مارزوچی، به 5114) 23ریچل و پاسنر

 دارايگروه همبود اختالل خواندن که نشان داد 

مربوط به  در بخش فعالی/ بیشتوجه نقصاختالل 

 اجرایی به توجه پایدار و تا حدي در دستگاه کارکرد

راست  در لوب پیشانی نیمکرةویژه فرایندهاي بازداري 

مواجه هستند. بنابراین با توجه به تحقیقات با نقایصی 

فوق و نتایج حاصل از بررسی فراوانی خطاهاي گروه 

به این نتیجه رسید که کودکان  توان یمنمود برون

با نقص  ،نموداختالالت بروناختالل یادگیري و  داراي

فرایندهاي بازداري  ویژه به اجرایی رکردکااحتمالی در 

نمود مشکالت درونداراي گروه  مواجه هستند.

خطا را در چرخش طرح، استفاده از دایره  ترین بیش

نقطه، عدم یکپارچگی، تعداد نادرست زاویه، عدم  بجاي

. اند دادهنشان  «ب»ی نوع جاماندگ درتناسب اندازه و 

آسیب در نواحی  ةدهند نشاننمود خطاهاي گروه درون

اي آهیانه -اي، پیشانی یا گیجگاهی و گیجگاهیآهیانه

این  ةدید بیآسسري است. کارکردهاي ذهنی یا پس

نواحی شامل اختالل در توجه و تمرکز و ظرفیت 

 جدید، اختالل در حافظة يها يریادگمحدود براي ی

، توانایی ترکیب، اعمال حرکتی هماهنگ، مدت کوتاه

حرکتی و اشکال در نگهداري  -هماهنگی دیداري

و پرگویی  غیرانتزاعی، تفکر رادياریغبینایی، رفتار 

، ترجمه قاسم زاده و 5122مارلی،)است 

نمود (. با توجه به اینکه گروه درون5377خمسه،

نشان از خود فراوانی را در خطاي چرخش  ترین بیش

اي آهیانه ممکن است قطعة زیاد احتمال به، اند داده

، 2113مارنات،  -گراث )باشد  دهید بیآسغز راست م

بیماران مبتال به (، 5311و نیکخو، شریفی پاشا ترجمة

قطعه بخش جلویی و پشتی آسیب ضایعات ناشی از 

یابی صحیح ناتوان چپ در جهت اي نیمکرةآهیانه

با توجه به تحقیقات فوق  (.5312 خداپناهی،) هستند

-اي گروه درونو نتایج حاصل از بررسی فراوانی خطاه

گفت که کودکان داراي اختالل یادگیري  توان مینمود 

ی ابی جهت تمالی درنمود با نقص احدرون و اختالالت

ي که در مورد نوع ا نکتهاما  فضایی مواجه هستند.

که نوع خطاها در  است نیا ،خورد یمخطاها به چشم 

 که یدرحال ،نمود یکسان استنمود و برونگروه درون

، به این سم خطا در دو گروه متفاوت استیفیت رک

نمود خطاي استفاده از دایره صورت که گروه برون

ی و گروه توخالرا به صورت دایره بزرگ  نقطه يبجا

نمود خطاي چرخش نمود دایره تو پُر، گروه دروندرون

-وارونه و گروه برون به صورتدرجه و  41را بیش از 

 دنیجدا کش تبه صورنمود خطاي عدم یکپارچگی را 

 اجزاي طرح رسم کردند.

آیا در ادامه به بررسی این سؤال پرداختیم که 

آموزان داراي ی دانششناختروانعملکرد عصب 

نمود در نمود و بروندرونو اختالالت اختالل یادگیري 

ي ها دادهبا توجه به  ت است.مقیاس وکسلر متفاو

ر بین دو گروه دکه  میریگ یمنتیجه  ،آمده دست به

بنابراین  .داري وجود ندارد مقیاس وکسلر تفاوت معنی

فهم عامل توانایی عمومی و چیرگی شناختی، مقیاس 

فعال، سرعت پردازش  کالمی، استدالل ادراکی، حافظة

 نموددرونو  نمودبرونبین دو گروه  ها آزمون خردهو 

هر دو گروه در مقیاس  با این تفاوت که ،کسان استی

این با نتایج  داشتند. يملکرد بهتراستدالل ادراکی ع

، کاسالیس، توسط دي کلرکپ شده انجامي ها پژوهش

؛ کالهن و (2151)لیمیترا، بورگویس، گیتو و والی

، ؛ السنین(2152) ؛ لقمان فرتانا(2116) مایس

 (2113)وکسلر( و 2111)لپیماکی، تانی و هکانن

عملکرد  که دریافتندسازگار است؛ این محققان 

یی و با گروه تنها بهاختالل یادگیري  ارايدکودکان 

در مقیاس فعالی / بیشتوجه نقصهمبود اختالل 

نمود گروه درون .استاستدالل ادراکی در حد متوسط 

مفاهیم  آزمون خردهنمود در در مقایسه با گروه برون
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 يتر نییپا ، نمرةتصویري در مقیاس استدالل ادراکی

مواردي  ،(2113لر )وکس بنا به اظهارآوردند.  دست به

شامل استدالل  ،سنجد یم را که استدالل ادراکی

حرکتی  –سیال، پردازش فضایی و یکپارچگی دیداري 

( در بررسی شش زیرگروه 2152است. لقمان فرتانا )

 -زیرگروه دیداري که ا اختالل یادگیري دریافتداراي 

 را استدالل ادراکیمقیاس نمره در  نیتر نییپافضایی 

و  آوردند. با توجه به نتایج تحقیقات فوقبه دست 

 دارايکودکان که گفت  توان یم نتایج پژوهش حاضر

نمود دچار مشکالت درون اختالالتاختالل یادگیري و 

فضایی هستند که منجر به ضعف  –احتمالی دیداري 

مفاهیم تصویري  آزمون خردهدر انجام  ها آن توجه قابل

که شباهت  است نیادیگر  توجه قابلشده است. نکته 

عملکرد هر دو گروه  .گروه همبود بیشتر از تفاوت است

 ویژه بهفعال  ةدر مقیاس سرعت پردازش و حافظ

از میانگین  تر نییپاحرف -آزمون توالی عدد خرده

نیازمند  آزمون خردهبود. این  ها آنهنجار گروه سنی 

 توجه، حافظةي شناختی از قبیل توالی، ها کنش

شنیداري  -داري و تصویرسازي دیداريشنی مدت کوتاه

فضایی و سرعت  -، تصویرسازي دیداريمدت کوتاه

(. نتایج 2113ویلیامز، ویس، رالفوس،)پردازش است 

گروه اختالل یادگیري  که دهد یمپژوهش حاضر نشان 

ایی مشترک در سرعت و گروه همبود دچار نقص زیربن

ج این یافته با نتای پردازش و حافظة فعال هستند.

 ورنر، رتنبرگر ،ورن، هسلهریچاردز -تیفین يها پژوهش

س، ی، پنینگتون، یر؛ شانهان(2112)باناسچوسکی و

؛ مارتینیوسن و (2116) ویلکات و داابو اسکات،

، استرالن، زاداس، کاوولینا، ؛ مارزوچی(2116)تانک

، بیتمن، مک ویلکات ( و2112) ریدیگولو و گیرتس

 (2151)و همکاران گرات، چابیلداس، السن، دفریس

نقص  که نشان دادند همسو است؛ این محققان

شناختی مشترک در ابعاد سرعت پردازش و حافظه 

 نقصنقص مشترک در هر دو اختالل  ظاهراًکاري 

نتایج نیز با و اختالل خواندن است و  فعالی/ بیشتوجه

-؛ پلیک(2117)آیزنک، دراکشن، سانتس و کالو

 (2116)کالهن و مایس و ؛(2111)هابرمان، پهل و لپلو

اختالل  که دریافتند همسو است؛ این محققان

 ،افسردگی و اضطراب نظام پردازش اطالعات و کار

. آنچه اهمیت پژوهش حاضر کند یمرا مختل  حافظه

که وقتی در بررسی  است نیا ،کند یم تر برجستهرا 

به  ،عملکرد دو گروه همبود به تحلیل کیفی پرداختیم

سیدیم که عملکرد دو گروه در فرآیند این نتیجه ر

. گروه کند یمآزمون به دو دلیل متفاوت افت پیدا 

-نمود به دلیل مشکالت در مهار بازداري، حواسبرون

نمود به پرتی در هنگام انجام تکالیف و گروه درون

 دردلیل ترس از جواب دادن، مشکالت انگیزشی، 

شکل ی و سرعت آهسته در انجام تکالیف، مجاماندگ

 دست بهپایین  داشتند و نمرةمشابه نقص توجه را 

 5121)24، یانگ و لینارسرورککه  طور همانآوردند. 

( گزارش 2117،کلیکمن -به نقل از الیسن و سمرود

اختالل شناسان در همبودي عصب روان ،کردند

به  ،با اختالل یادگیريهمراه افسردگی و اضطراب 

اختالل  ی ازناشدنبال تمایز بین مشکالت توجه 

اختالل ناشی از مشکالت نیز افسردگی و اضطراب و 

با همبودي اختالل همراه فعالی / بیشتوجه نقص

، بنابراین توجه به علت نقص توجه یادگیري هستند

 ویژه مشترک بین دو گروه در امر تشخیص و مداخله

این پژوهش  هاي محدودیتاز حائز اهمیت است. 

عدم  ،درمانو دارو  به عدم کنترل مصرف توان می

-52سنی  اجراي آن در محدودة ،کنترل متغیر هوش

و استفاده از آزمون آخنباخ براي ارزیابی  سال 7

وجه با تنمود اشاره کرد. نمود و برونهاي درون اختالل

متفاوت و بروز نقایص  به بروز خطاهاي مشابه به شیوة

ها، پیشنهاد  مشترک به دو دلیل متفاوت در آزمودنی

نمرة نهایی به  بجايارزیابان در تشخیص که شود  یم

ها و در  متفاوت رسم خطاهاي آزمودنی کیفیت شیوة

طرح برنامه درمانی به علت اختصاصی نقص مشترک 

در ارزیابی و  . در ضمن،براي هر گروه توجه کنند

به آموزان داراي اختالل یادگیري مداخله براي دانش

گی تأثیر مداخله هاي رفتاري و چگون حضور اختالل
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نمود بر اختالل یادگیري نمود و برونهاي درون اختالل

هاي از آزمون رفتاري هاي اختاللتوجه و در ارزیابی 

 سوتا استفاده شود.آزمون مینه مثال عنوان بهدیگر 

هاي رفتاري در  همچنین با توجه به شیوع اختالل

و در ارزیابی  که شود هاي یادگیري پیشنهاد می اختالل

هاي  هاي رفتاري به حضور اختالل مداخله براي اختالل

هاي  بروز اختالل تأثیر جنسیت بر نحوةیادگیري و 

آموزان داراي اختالل نمود در دانشنمود و بروندرون

  توجه شود.یادگیري 

 ها یادداشت
1) Diagnostic and Statistical Manual of Mental  
Disorders- Five Edition (DSM-V) 
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هاي  الگودهي ويدئويي بر مهارت ثيرأت

 کودکان برانگيز رفتارهاي چالشو ارتباطي 

 اتيسمطيف هاي  اختالل دارايسال  11تا 6

 متوسط و شديد
 

 ، 2سياوش طالع پسنددکتر ، 1هادي خان آبادي

 3ق رحيميان بوگرااسحدکتر 

 
 15/11/33نهايي: پذيرش 5/8/33 تجديدنظر:  1/6/33دريافت: تاريخ

 هچكيد
ارزیابی تأثیر الگودهی ویدئویی بر  ،هدف از پژوهش حاضر هدف:

 دارای کودکان در برانگیز رفتارهای چالشو های ارتباطی  مهارت

با است که از نوع کاربردی  ،مطالعه روش: بود. اتیسمطیف  های اختالل

 اتیسماختالل طیف  دارایآموز  دانش 02 اجرا شد.آزمایشی  شبهطرح 

ها با استفاده از  دسترس انتخاب شدند. داده گیری در به صورت نمونه

و  ، جمع آوری(ADI-R)تجدید نظر شده  - اتیسمتشخیصی  ةمصاحب

ها نشان داد که  افتهی ها: يافته .ندتحلیل کوواریانس تحلیل شد مدلبا 

 (F(0و01)=47/10), >20/2P)های ارتباطی  گروه آزمایش از نظر مهارت

تفاوت  (F(0و  01)= 10/1) , >20/2P) و رفتارهای چالش برانگیز

الگودهی ویدئویی باعث  گيري: نتيجهمعناداری با گروه گواه دارد. 

 شده است. های ارتباطی و کاهش رفتارهای چالش برانگیز بهبود مهارت

های ارتباطی و رفتارهای  استفاده از الگودهی ویدئویی در بهبود مهارت

 موثر است. اتیسمطیف  های اختالل دارایچالش برانگیز کودکان 
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Abstract 

Objective: The purpose of present study was to 

investigate the influence of video modeling on 

communication skills and challenging behaviors in 

children with autism spectrum disorders. Method: 

In this Quasi-experimental study, twenty students 

with autism spectrum disorders were selected for 

sampling. Data were collected by Autism 

Diagnostic Interview - Revised ADI-R, and 

analyzed by covariance analysis. Results: The 

results showed that the experimental group in the 

point of communication skills (F(1,18)= 31.74,  

p< 0.01) and challenging behaviors (F(1,18)= 9.91, 

p< 0.01) have significantly  different with control 

group. This results show that Video modeling 

improve communication skills and reduce 

challenging behaviors in children with autism 

spectrum disorders. Conclusion: We can conclude 

that use of video modeling effectively improve 

communication skills and challenging behaviors in 

children with autism spectrum disorders. 
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 مقدمه

نقص در نوعی اختالل رشدی است که با  0اتیسم

عالئم  شود. مشخص می 0ارتباطات و تعامالت اجتماعی

کند  تا پیش از سه سالگی بروز می این اختالل

های روانی،  )راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

DSM-5 
. این اختالل، ارتباط با دیگران و دنیای (3

 اتیسمی تشخیصی مالک ها سازد. می متفاوتخارج را 

 ارتباط و تعامل حوزه است: نخست، حوزهشامل دو 

محدود  و تکراری های فعالیت و عالیق دوم، .اجتماعی

 روانی، های اختالل آماری و تشخیصی راهنمای)

DSM-5). برقراریدر  نارسایی،  اتیسماصلی  ةنشان 

ها و یک  با اشخاص و موقعیت ،ارتباط معمولی

اعتنایی و  است که موجب بیگرایی افراطی  تنهایی

شود که منبع  چیزهایی می ةتوجهی نسبت به هم بی

در صورت تماس اجباری با فرد باعث بیرونی دارند و 

ه صورت افزایش آمیزی ب های خشونت اکنشو بروز

های قالبی، ناآرامی توأم با  حرکت گیری، کناره

ارتباط با . دشومی ختگی و حتی خودویرانگریبرانگی

ی یگر وجود ندارد یا آنکه شبیه به ارتباطکودکان د

. (0111)دادستان،کند  است که با بزرگساالن برقرار می

دارای وجود نقص و مشکل در ارتباطات بیانی کودک 

ی اصلی تشخیص این کودکان یکی از معیارها اتیسم

های  اختالل کودکان دارای (.0111رافعی، ) باشد می

کم ادی و حتی در مقایسه با کودکان عاتیسم  طیف

در بیان جمالت معنی دار  (ASD)4، توان ذهنی

حتی زمانی  (0111رافعی، )مشکالت بیشتری دارند 

در . باشند لغات بیشتری نیز برخوردار می ةکه از خزان

،  اتیسمهای طیف  اختالل دارایبیشتر کودکان 

کند و  رشد نمی تباط خودجوشبرقراری ار های مهارت

گسترش . ها آموزش داد به آن ها را باید این مهارت

های  اختالل دارایآموزان  های ارتباطی دانش مهارت

ها برای معلمان و  یکی از بزرگترین چالش اتیسمطیف 

رفتارهای . (0111)کاکاوند، هاست های آن خانواده

شامل رفتارهایی از قبیل پرخاشگری،  5چالش برانگیز

ه در باشد ک انطباق با محیط و صدمه به خود میعدم 

 )بغدادلی، شود دیده می دارای اتیسم آموزان دانش

. رفتارهای (0221 پاسکال، گریسلی و آسیلوکس،

در این کودکان  دهد که می نشان برانگیز چالش

کوگل، ارتباط با دیگران مأیوس هستند ) برقراری

رفتارهای (. 0111فراهانی،  ؛ ترجمة0221

 یابند تداوم می مناسب  ةبدون مداخل برانگیز چالش

. (0222 براون، نیگ، گولد، شاه و هومز، بیدل )مورفی،

در روند آموزشی کودک،  برانگیز رفتارهای چالش

باعث شکست تحصیلی  نهایتدر رده و تداخل ایجاد ک

)کیسر و شوند  بروز مشکالت اجتماعی میو 

، احمدی، شکوهی ؛ نقل از به پژوه0224، راسمینسکی

انگیز، بر های چالشرفتار(. 0200، یکتا و انصاری

 دارای اتیسمن کودکان نگرانی اولیه معلمان و والدی

ادگیری زیرا باعث آشفتگی در ی ،شوند محسوب می

شوند.  ان کالس و سازگاری در خانواده میآموز دانش

در آموزشی مؤثر، های  برای تحقق بخشیدن به فعالیت

این  برانگیز چالشرفتارهای بر مدیریت   ابتدا تمرکز

 (.0111)کاکاوند،  ضرورت داردان آموز دانش

در  دارای اتیسمکودکان  ویژةدولتی تعداد مدارس 

 دهد مینشان  و این اخیر افزایش یافته است  ةدو ده

مداخالت رفتاری جدیدتر و های آموزشی و  روش که

، اریلی، النگ، )چانبه شدت مورد نیاز است  مؤثرتر

مروزه از روش ا  (. 0200، بوتوت، وایت، پیرس و بیکر

دارای برای درمان و آموزش کودکان  های مختلفی

توان  ها می شود؛ از جمله این روش استفاده می اتیسم

، روش 6از دارودرمانگری، روش تحلیل رفتار کاربردی

 تبادل یو روش سیستم ارتباط 7داستان های اجتماعی

های پزشکی به  مداخله(.0111رافعی، )نام برد  8تصویر

اند.  ست یافتهدکی در درمان این اختالل دموفقیت ان

روند و در  پس از چند ماه از بین می آثار مثبت داروها

شوند  توصیه نمی نتیجه برای درمانگری طوالنی مدت

 باوجودروش تحلیل رفتار کاربردی . (0111 )دادستان،

ثیر آن در کاهش رفتارهای ناخواسته و افزایش سطح أت
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مناسب اجتماعی به دلیل  ارتباط ، یادگیری و رفتار

مشکالتی برای  ،طوالنی بودن و پرهزینه بودن آن

روش سیستم ارتباط  .خانواده ها به همراه داشته است

اینکه به مراتب از  باوجودبر مبنای تصویر نیز 

اما  ،تر است هایی مثل تحلیل رفتار کاربردی ارزان روش

 تنها افراد آموزشو  اجراست ةآن در نحو ةکل عمدمش

روش سیستم ارتباط بر دیده توسط مراکز تایید شده 

توانند این برنامه را به درستی ارائه و   مبنای تصویر می

 .(0112)صمدی و مک کانکی ، اجرا کنند 

دهند که در حال حاضر  ها نشان می پژوهش

 ةعنوان یک برنام هب 1استفاده از روش الگودهی ویدئویی

های رشدی مثل  ینارسای دارایای در افراد  مداخله

)برای مثال : روند رو به رشدی داشته است  اتیسم

، سیگافوس، اریلی، دوالکروز، ادریسینها و مالون -کانال

؛ 0200؛ کاردون،  0200؛ سیهاک،  0221، النسیونی

سازی کردن  دهی ویدئویی، شبیهالگو (.  0201بنت ، 

ها از  دادن آنها، رفتارها، ضبط آنها و نمایش  مهارت

با توجه به . (0202)ترشکو ،  یق یک ویدئو استطر

های  فعلی ما از نقاط قوت و ضعف و سبکدرک 

، اتیسمطیف  های اختالل داراییادگیری افراد 

راهبرد های مبتنی بر الگودهی ویدئویی یک  آموزش

)کویل ، رسد  بسیار مناسب به نظر می ای مداخله

لگودهی از ا با استفاده (.0201؛  نقل از بنت،  0114

ها از جمله رفتارهای ارتباطی  انواع مهارت ،ویدئویی

 سیهاک،(، مهارت خرید کردن )0200سیهاک، )

های  ، مهارتهای اجتماعی مهارت ،(، زبان0221

(، 0200کاردون، ) کردن خودیاری و مهارت بازی

پژوهشگران در یک فراتحلیل آموزش داده شده است. 

و  0114ای ه سال بینمطالعه منتشر شده  01از 

الگودهی ویدئویی به صورت  نتیجه گرفتند که 0222

 -ارتباطیهای  مهارت ةتواند در زمین آمیز می موفقیت

و عملکرد رفتاری مورد استفاده قرار گیرد  اجتماعی

، ، هیگبی و اندیکات؛ ریگان 0224 ،)بلینی و آکولیان

یک پژوهش  نتایج . (0221؛  ورت و نیسورث،  0221

گودهی ویدئویی در ایران نشان داد که الصورت گرفته 

 دارایهای خودیاری کودکان  باعث افزایش مهارت

، باباپور و )محمدپورشود  می اتیسمطیف  های اختالل

به هرحال، گرچه . (0110، پور رودسری بخشی

دهد که  نشان میدر ایران مطالعات انجام شده 

ه ثیر داشتهای خودیاری تأ الگودهی ویدئویی بر مهارت

های پیشین توسط  بررسی پژوهشولی  ،است

اهد شودهد که  نشان مینویسندگان پژوهش حاضر 

های  مهارتها بر  تجربی در مورد اثر این آموزش

 دارای کودکان برانگیز ارتباطی و رفتارهای چالش

های ارتباطی  در دست نیست. از آنجا که مهارت اتیسم

پرخاشگری،  از قبیلانگیز برچالش رفتارهای و به ویژه 

تواند بخش  میعدم انطباق با محیط و صدمه به خود 

 های طیف اختالل دارایای از تعامالت کودکان  عمده

ضرورت انجام این مطالعه روشن  را دربرگیرد، اتیسم

براهمیت این مطالعه  دیگری که شود. نکتة می

 است در ایرانکودکان  این افزایشآمار رو به افزاید  می

ها حاکی از آن  .گزارش (0200انکی ، )صمدی و مک ک

افزایش قابل توجهی در تعداد افراد دارای است که 

هایی  در ژاپن، آمریکا و بخش اتیسمطیف  اختالل های

)صمدی و مک کانکی ، از اروپا مشاهده شده است 

شیوع  در حال حاضر، DSM-5 10. به گزارش(0200

ا در آمریکا و سایر کشوره اتیسمطیف  های اختالل

)راهنمای تشخیصی و آماری  حدود یک درصد است

 دده . آمار موجود نشان می(DSM-5های روانی،  اختالل

در ایران در خالل  اتیسمطیف  های اختاللشیوع  که

در  02بطور میانگین  0111تا  0111های  سال

برای  دختران  02222در  7/0برای پسران و  02222

سایر کشورها  های ارائه شده از با گزارش است که 

این  (.0112)صمدی و مک کانکی ،  مطابقت دارد

 )دادستان، دختران استبرابر  7تا 1اختالل در پسران 

طیف  های اختاللبا توجه به رشد بسیار باالی . (0111

؛ 0200) صمدی و مک کانکی، اخیر  ةدر دو ده اتیسم

و با توجه به  (0221مرکز کنترل و پیشگیری آمریکا، 
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حداقل در   ،مناسب و بهنگام ةمداخل صورتاینکه در 

ستیابی به یک استقالل نسبی ، دیک سوم موارد

رسد  به نظر می  (،0141 )دادستان،شود  پذیر می امکان

زود های درمانی و آموزشی مؤثر و  یوهاستفاده از ش

؛ لذا پژوهش حاضر با ضروری است برای این افراد بازده

 دئویی برثیر روش الگودهی ویأهدف بررسی ت

کودکان  چالش برانگیزرفتارهای و های ارتباطی  مهارت

 شود. انجام می اتیسم های طیف اختالل دارای

 روش 

است که به صورت کاربردی  از نوعپژوهش حاضر 

آزمون با گروه  پس -آزمون با طرح پیش آزمایشی شبه

آماری پژوهش حاضر شامل  ة. جامعاجرا شدکنترل 

پذیر آموزش  اتیسمطیف  ه درقرار گرفت کودکان ةکلی

تعداد  .دنباش می 10-11شهر اراک در سال تحصیلی 

با استفاده از  اتیسمطیف  های اختالل دارایکودک  02

داده ها  انتخاب شدند.روش نمونه گیری در دسترس 

تجدید نظر  - اتیسمتشخیصی  ةاده از مصاحببا استف

00)شده 
ADI-R) نرم  استفاده ازو با گردید ، جمع آوری

 .ندتحلیل کوواریانس تحلیل شد  مدلو با  SPSSافزار 

های  ها و مداخله جهت اطمینان از عدم دریافت آموزش

مدیران مشابه طی مدت زمان مداخله، با معلمان و 

 های الزم بعمل آمد. مدارس این کودکان هماهنگی

 ابزار 

های پژوهش از مصاحبه  دآوری دادهبه منظور گر

بهره  ADI-R جدید نظر شدهت - اتیسمتشخیصی 

 1 گویه است که در 11این مقیاس شامل   گرفته شد:

مربوط به  0اند: بخش  بندی شده بخش طبقه

باشد.  خانوادگی و تحصیالت آزمودنی می ةزمین پیش

تصویر  شامل سؤاالت مقدماتی برای ایجاد یک 0بخش 

وایل به تشریح ا 1بخش  کلی از رفتار آزمودنی است.

در  حل مهم تکاملی فرد اختصاص دارد.رشد و مرا

های  هایی در مورد سن اکتساب مهارت سوال 7بخش 

ها  ها و پس از اکتساب این مهارت زبانی یا سایر مهارت

عملکرد فرد در بر  2تاکید بخش  .شود مطرح می

مربوط به  1بخش .باشد های زبان و ارتباط می حیطه

ئق و عال 4بخش . باشد ماعی و بازی میتتکامل اج

به طیف  بخش آخرو  شود را شامل می رفتارها

 ،رفتارهایی مربوط است که از نظر بالینی مهم هستند

این . هایی از صرع ی، خودآزاری و نشانهنظیر پرخاشگر

انطباق و هنجاریابی   مقیاس توسط ساسانفر و طلوعی

آن از دو روش   00برای بررسی اعتبار و شده است

)  زمایی استفاده شده استروش بازآ وهمسانی درونی 

در  (.0112؛ نقل از ساسانفر و طلوعی، و دیگران روتر

 همسانی درونی آورده شده است. ادامه روش

 022گروه نمونه شامل  روش همساني دروني:

 022کودک کم توان ذهنی و  1، اتیسم دارایکودک 

ضریب آلفای عادی بوده است. دارای رشد کودک 

های کمتر از  رای آزمودنیبی الگوریتم تشخیص کرونباخ

کیفیت های تعامل اجتماعی،  حیطهدر  سال 02

،  42/2ای به ترتیب  رفتار کلیشهو عادی در ارتباط غیر

های تعامل  حیطه دررفتار فعلی  برایو 11/2و  2/ 12

رفتار و عادی در ارتباط  اجتماعی، کیفیت غیر

 12/2و  2/ 11،  11/2ای به ترتیب  کلیشه

؛ نقل از ساسانفر و طلوعی، تر و دیگران رو)باشد می

0112.) 

در سه مرحله مورد ، ADI-Rروایی الگوریتم  :روايي

 ةمیانگین نمر ةمقایس -0 بررسی قرار گرفته است:

و  اتیسمگروه  0تشخیصی در  های الگوریتم حیطه

گوریتم های ال حیطه ةمیانگین نمر ةمقایس -0 .عادی

 1ماه تا  2سال و  7های  رفتار فعلی )برای آزمودنی

های  حیطه ةمیانگین نمر ةمقایس-1و  ماه( 00سال و 

و گروه  اتیسمدر دو گروه  ADI-R  الگوریتم تشخیصی

های معنیدار  ، تفاوته مرحلهدر هر س .کم توان ذهنی

های مختلف مشاهده  در حیطهها  و بزرگی بین گروه

؛ نقل از ساسانفر و طلوعی، روتر و دیگران ) شده است

0112.) 

 روش اجرا

 شهر اراکاستثنایی  هرسمدسه  کنندگان در شرکت
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یک: در این  مرحلة. بودند اتیسمکودک  00 اًجمع

برای اطمینان از روایی تشخیصی بررسی شد.  ،مرحله

طیف  های اختالل دارایتشخیص درست کودکان 

به کودک عادی  02کودک کم توان ذهنی و  1، اتیسم

دو دستیار گرفته شدند.  عنوان یک گروه واحد در نظر

کودکان تشخیص سنجش و  در زمینة آموزش دیده

های تشخیصی  تفاده از الگوریتمبا اس دارای اتیسم

 ،ADI-Rتجدید نظر شده  – اتیسمتشخیصی  ةمصاحب

. این را انجام دادند اتیسمکار تشخیص کودکان طیف 

ورت یک سو کور انجام شد. یک مرحله به ص

تشخیص داده نشد.  اتیسمکننده به عنوان  شرکت

دیده در دو مرحلة  دستیاران آموزشدو:  مرحلة

ده از الگوریتم رفتار آزمون با استفا آزمون و پس پیش

تجدید نظر شده،  - اتیسمتشخیصی  فعلی مصاحبة

برانگیز  های ارتباطی و رفتارهای چالش سطح مهارت

بدست یب توافق اضررا مشخص نمودند.  اتیسمموارد 

برای  آزمون و پس آزمون رحلة پیشدر مآمده 

و برای  11/44و  02/41های ارتباطی به ترتیب  مهارت

از . باشد می 41و  72/41برانگیز به ترتیب  ر چالشرفتا

نفر در  02به طور تصادفی کننده  شرکت 02تعداد 

. گرفتندنفر در گروه گواه قرار  02گروه آزمایش و 

ئویی را الگودهی وید مداخلة ،وه آزمایشسپس گر

دریافت کرد. مداخالت توسط پژوهشگر طبق جدول 

، هفته ای دقیقه 02الی  02جلسه  01طی ، 0شماره 

جهت جلوگیری از ماه اجرا شد.  0 طیجلسه و  0ای 

در  توضیحاتی ،قبل از شروع مداخله ،ها ریزش آزمودنی

های  ضرورت آموزش مهارت پیرامون یک جلسه

والدین این کودکان ه ب ،های رفتاری ارتباطی و مهارت

بر اخذ گردید و نامه کتبی از والدین  داده شد، رضایت

ه بها در تمامی جلسات تاکید شد.  آزمودنی حضور 

 اری جلسات مداخلهبرگز هایروزکه  مقرر شد عالوه

والدین  انتخاب شود تا با هماهنگی در طول هر هفته 

  .ها بتوانند در تمام جلسات شرکت نمایند همه آزمودنی

 آموزشي الگودهي ويدئويي جزئيات مراحل مختلف مداخلة. 1جدول 

 ةشمار

 جلسه

 ةشمار

 ویدئو

 محتوای ویدئو هدف ویدئو

 . صدمه به خود و پرخاشگری نسبت به مراقب یا اعضای خانواده- کاهش رفتارهای چالش برانگیز 0 7تا  0

  های سر جهت رساندن مقصود ارتباطی )بله و نه(. ز تکاناستفاده ا- های ارتباطی غیرکالمی آموزش مهارت 1و0 1تا  2

 ها مندی شاره کردن جهت جلب توجه به عالقها -

 سالم و احوالپرسی )شروع مکالمه و تالش در برقراری ارتباط(- های ارتباط کالمی آموزش مهارت 2و7 00تا1

 صحیح از ضمایر )من، تو، او( ةاستفاد -

ن و بازی تخیلی آموزش تقلید کرد 4و1 01تا01

 )وانمود کردن(

 بازی تقلیدی -

 بازی تخیلی با همساالن( دکتر بازی )مشارکت در -

 ه الگودهي ويدئويي در پژوهش حاضربرنام

های نوین و  الگودهی ویدئویی یکی از درمان

یک مدل فرد،  ،این درماندر  .باشد مدت می کوتاه

به هد، د رفتار یا مهارت هدف را انجام میویدئویی از 

د و آن رفتار یا کن منظور یادگیری آسان مشاهده می

، جهرمیبهمن زادگان ) دهد کار را انجام می

با توجه به  .(0111، یارمحمدیان و موسوی

؛ 0200؛ کاردون، 0200)سیهاک، های پیشین  پژوهش

ای جهت  ثانیه 72تا  02ویدئوی  1 ( 1201 ،بنت

ت کاهش های ارتباطی و یک ویدئو جه بهبود مهارت

 ةجلس 01تهیه شده و طی  چالش برانگیزرفتارهای 

های مذکور نشان  . پژوهشای ارائه شد دقیقه 02تا  02

های طیف اتیسم به  ودکان دارای اختاللاند که ک داده

مناسبی به طور  ویدئوهای کوتاه )کمتر از یک دقیقه(

ویدئوها از نظر محتوایی شامل یک یا کنند.  توجه  می

 تند. این الگوهادارای رشد عادی هسچند الگوی 

کننده در پژوهش بوده و یک  سن کودکان شرکت هم

های  شیوه دهند. مناسب ارتباطی را انجام می رفتار

 پژوهش حاضرکارگیری الگودهی ویدئویی در مختلف ب

؛ 0201، بنت ) های پیشین با توجه به پژوهش
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، و دیگران ؛ جهرمی0200، کاردون؛ 0200سیهاک، 

رتباط و ( آمادگی، برقراری ا0به این شکل بود:  (0111

ها از طریق انجام حرکات  ایجاد انگیزه در آزمودنی

ها  ویدئو به آزمودنی ةارائ (0ورزشی یا خواندن سرود   

در مورد محتوای ویدئو به ( توضیح 1توسط پژوهشگر 

مجدد ویدئو به  ة( ارائ7ها توسط پژوهشگر  آزمودنی

( تمرین مهارت نمایش 2هشگر ها توسط پژو آزمودنی

کمک ها با راهنمایی و  توسط آزمودنی داده شده

 (.0)جدول  پژوهشگر

های  میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت

های  آزمایش و  گروه برانگیز چالشارتباطی و رفتارهای 

 گزارش شده است.  0گواه در جدول 
 باطي و رفتارهاي چالش برانگيزهاي ارت ميانگين و انحراف معيار مهارت .2جدول

 آزمون پس آزمون پیش  

 گواه آزمایشی گواه آزمایشی  

 های مهارت

 ارتباطی
 72/02 02/00 22/00 12/01 میانگین    

 20/0 70/0 02/0 11/0 انحراف معیار

 10/00 14/1 --- --- میانگین تعدیل شده

 رفتارهای

 انگیز چالش بر
 02/1 72/0 22/1 12/0 میانگین    

 01/0 17/2 04/0 24/0 انحراف معیار

 44/0 10/0 --- ---    میانگین تعدیل شده

 ها يافته

های  میانگین مهارت که دهد ها نشان می یافته

مون با آز باطی گروه آزمایشی و گواه در پیشارت

آزمون نیز بین دو گروه  یکدیگر تفاوت دارد. در پس

( d = 1/75یل  شده )تفاوت وجود دارد که تفاوت تعد

بر گروه گواه است. در حاکی از برتری گروه آزمایش 

ه آزمایشی از متوسط عملکرد گرو ،انگیزبر رفتار چالش

ش یافته است. گرچه آزمون کاه آزمون به پس پیش

 ،آزمون که در پیش دهد ها نشان می تفاوت میانگین

انگیز گروه آزمایشی کمتر از بر نمرات رفتارهای چالش

های تعدیل شده  ه کنترل است، ولی مقایسه تفاوتروگ

متوسط رفتارهای که دهد  آزمون نشان می در پس

انگیز گروه آزمایش کمتر از گروه گواه است. بر چالش

ژوهش از مدل تحلیل های پ به منظور آزمون فرضیه

متغیری  استفاده شد.  کوواریانس چندمتغیری و تک

رهای های ارتباطی و رفتا متغیرهای مهارت

به عنوان متغیرهای وابسته و الگودهی  برانگیز چالش

به عنوان متغیر مستقل در تحلیل وارد شدند. ویدئویی 

تحلیل کوواریانس  های استفاده از ضنخست پیش فر

فرض  که آزمون باکس نشان داد بررسی شد. نتیجة

 Box's)شود  نمی  یکسانی ماتریس کوواریانس رد

M=4/20, F=1/23, p<0/05.) ون نیز نشان نتایج آزمون ل

درصد 0فرض یکسانی ماتریس خطا در سطح  داد که

به این صادق است. های آزمایش و خطا  برای گروه

های استفاده از تحلیل کوواریانس  فرض ، پیشترتیب

های چندمتغیری تحلیل  نتایج آزمونصادق بود. 

الگودهی ویدئویی د که اثر ده کوواریانس نشان می

های  ی از متغیرهای وابسته )مهارتحداقل بر یک

تر از کمسطح انگیز( در بر باطی یا رفتارهای چالشارت

 ,Wilks' Lambda=0/29) یک درصد معنادار بوده است

F(2,15) =18/02, p<0/01 .)نتایج آزمون تک متغیری 

های آزمایشی و گواه  گروهدهد که  نشان می ( 1)جدول

( F(1,18)=31/74, p<0/01)های ارتباطی  مهارتاز نظر هم 

 ,F(1,18)=9/91)برانگیز چالشرفتارهای  از نظرو هم 

p<0/01)  با هم دارند. یعنی الگودهی تفاوت معناداری

های ارتباطی و کاهش  ویدئویی باعث بهبود مهارت

 شده است.چالش برانگیزرفتارهای 
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 انگيزبر رفتارهاي چالش هاي ارتباطي و نمرات مهارت يچندمتغيرنتايج تحليل کوواريانس  .3جدول

مجموع   متغیر وابسته منبع

 مجذورات

میانگین  آزادی  ةدرج

 مجذورات

F اتا مجذور  داریسطح معنا

 تفکیکی

های  مهارت

 ارتباطی

 17/2 2 21/041 21/41 0 21/41 های ارتباطی مهارت

رفتارهای 

 چالش برانگیز

 22/2 17/2 11/2 07/2 0 07/2 برانگیز رفتار چالش

 24/2 01/2 07/0 40/01 0 12/2 های ارتباطی تمهار

 گروه

 41/2 2 10/20 11/1 0 40/01 برانگیز رفتار چالش

 11/2 2 47/10 10/0 0 11/1 های ارتباطی مهارت

 11/2 21/2 10/1 40/01 0 10/0 برانگیز رفتار چالش

 گيري و نتيجه بحث

الگودهی ویدئویی روشی موثر برای آموزش انواع 

یادگیری اجتماعی  نظریة پایةا است که بر ه مهارت

 مبنای یادگیری بر اساس آنو بندورا استوار است 

الگودهی ویدئویی (. 0200سیهاک، ) باشد مشاهده می

یی از هاالگو ،در پژوهش حاضر مورد استفاده

های مناسب  های ارتباطی و رفتاری و شیوه مهارت

 ابطه بادر ر را های مختلف ارتباطی برخورد در موقعیت

دارای به کودکان ویژه گروه همساالن،  هافراد مختلف ب

توانند رفتارهای  ارائه داده است. این الگوها می اتیسم

جهت برقراری ارتباط بیشتر، ی را مناسبو  جدید

 و این کودکان بیاموزندا دیگران به مفیدتر و موثرتر ب

 ا وجود داشتهرفتاری آنه در خزانةکه  غلطی رفتارهای

 نخستین یافتة د.ناصالح کرده و یا بهبود بخشرا 

باعث الگودهی ویدئویی  که پژوهش حاضر نشان داد

 اتیسمهای ارتباطی کودکان طیف  بهبود مهارت

 پیشین  های پژوهش های  این یافته با یافتهشود.  می

، و دیگران ریگان؛ 0200؛ سیهاک، 0202)ترشکو، 

ولوس و نیکوپ؛ 0221نیسورث،  یینگ لینگ و؛ 0221

هماهنگ  (0200؛ آکسه و ایوانز، 0221نیکوپولوس، 

نشان داده است که  ها پژوهشهای این  یافته است.

ها و  نارساییباعث بهبود الگودهی ویدئویی 

های ارتباطی، تقلید و  های زبانی، مهارت محدودیت

ماعی های اجت شروع ارتباط، مهارتبازی وانمود کردن، 

های  یافتهشود.  میی ا و پاسخ به تظاهرات چهره

دهد که الگودهی ویدئویی  نشان می پژوهش سیهاک

دارای باعث بهبود مهارت شروع ارتباط در کودکان 

شود  انی با تاخیر رشدی میپیش دبست اتیسم

نشان  همچنین مطالعات پیشین (. 0200سیهاک، )

 توان می از الگودهی ویدئویی با استفاده که دان داده

سیهاک، مهارت خرید کردن ) جمله ها از انواع مهارت

، های اجتماعی مهارت ،یزبانهای  مهارت(، 0221

کاردون، )کردن خودیاری و مهارت بازی  های  مهارت

یی استفاده از  الگودهی ویدئو .آموزش داد را  (0200

، زیرا یک شود در کالس درس یک مزیت محسوب می

های  ، از مدلمدت است که در آن روش آموزشی کوتاه

در شود و به راحتی  ضبط شده و کوتاه استفاده می

آکار و دیکن، )باشد  کالس درس قابل استفاده می

در خصوص موثر بودن احتمالی سه توجیه (. 0200

عنوان یک روش آموزشی جهت  هالگودهی ویدئویی ب

( این 0وجود دارد:  دارای اتیسمآموزش به کودکان 

ه بیشتر را ک دارای اتیسمروش، یادگیری کودکان 

بصری هستند به خوبی پشتیبانی  یادگیرندگان

گام هن دارای اتیسمکودکان  ،( در این روش0کند.  می

های واقعی اجتماعی و  توجه به ویدئو برخالف موقعیت

ارتباطی،  اجباری به رعایت الزامات اجتماعی ندارند و 

( الگوهای نمایش داده شده با این 1راحت تر هستند. 

سیهاک، مثبت و مناسبی هستند )روش، الگوهای 

0200 .) 

 نشان داد که الگودهیحاضر گر پژوهش ـدی افتةـی

رفتارهای چالش برانگیز کودکان  بهبودویدئویی باعث 

نیز این یافته  شود. می اتیسمطیف  های اختالل دارای



 1333 ،4 هشمار ،چهاردهم سال /ياستثناي کودکان فصلنامه
___________________________________________________________________________________________ 

44 

، ریسپولی، )نیلی پیشین  های پژوهش های  با یافته

، ماکالیسک و یلکو؛ 0201، کامارگو، داویس و بولس

هماهنگ ( 0200؛ آکار و دیکن،  0200، ریسپولی 

 های این مطالعات نشان داده است که است. یافته

الگودهی ویدئویی باعث بهبود  مداخالت تصویری و

و رفتارهای چالش برانگیز   مراقبتی های خود مهارت

ثیر الگودهی ویدئویی بر یکی از دالیل تأ شود. می

 فیلماین است که آنها از تماشای  دارای اتیسمکودکان 

به این ترتیب،  (.(0200آکسه و ایوانز، برند ) لذت می

 کودکان طیف اتیسم یک تفسیر احتمالی آن است که

گوی خود را به جای ال ،از طریق یادگیری جانشینی

کنند و رفتارهای آن را انجام  ارائه شده فرض می

است که  های پژوهش حاضر بیانگر این یافتهدهند.  می

های  توان مهارت با استفاده از الگودهی ویدئویی می

های  آموزان دارای اختالل ارتباطی کودکان و دانش

طیف اتیسم را بهبود بخشید. همچنین نتایج نشان 

توان  دهد که با استفاده از الگودهی ویدئویی می می

های طیف  برانگیز افراد دارای اختالل رفتارهای چالش

 داد.  اتیسم را کاهش
کم بودن  ،ی پژوهش حاضرها یکی از محدودیت

بود که باعث شد از  دارای اتیسمآموزان  تعداد دانش

سترس استفاده شود. به این رد گیری در  روش نمونه

های  یب، پژوهشگران در مورد تعمیم غیرمجاز یافتهترت

در که شود  دهند. پیشنهاد می یاین مطالعه هشدار م

تصادفی با حجم مناسب  یها آتی از نمونه مطالعات

های این مطالعه  بسط یافته استفاده شود تا شواهدی از

 محدودیت دیگر این بود که برایفراهم گردد. 

 سطوح دارای اختالل اتیسم در کودکان تشخیص

 آزمون ازاین امکان وجود داشت که  شدت، مختلف

 فقدان دلیل به که شود استفاده ایداس مانند بهتری

 مصاحبة آن در ایران، از قبول قابل استاندارد

( استفاده ADI-R) شده نظر تجدید - اتیسم تشخیصی

 ،شده ییدتأ برنامة همچنین به دلیل فقدان .شد

 استانداردهای نظر در ایران که از ویدئویی الگودهی

 باشد، گرفته قرار ییدتأ و بررسی مورد موجود

 مخصوصی های ویدئو ساخت به مجبور انپژوهشگر

محدودیت دیگر این  .ندگردید پژوهش این برای

این مطالعه بر  مطالعه مربوط به قلمرو مکانی است.

اراک انجام شده است.  شهر اتیسم طیف روی کودکان

این مطالعه بر روی کودکان  که پیشنهاد می شود

توجه با  اجرا شود.نیز  سایر مناطق کشور دارای اتیسم

از روش  که شود نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می به

موارد دیگر مانند رفتارهای الگودهی ویدئویی در 

اده شود. افزون برآن، ای و مواد درسی نیز استف کلیشه

های مشابه، روی دیگر  شود پژوهش پیشنهاد می

های کودکان استثنایی از جمله کودکان کم توان  گروه

 ذهنی صورت گیرد.
 تشكر و قدرداني

در این  شان که محترمدین عزیز و وال آموزان از کلیة دانش

. همچنین از شود اری کردند تقدیر و تشکر میهمک پژوهش

آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی که  کنان ادارةکار

 گردد. ،  صمیمانه سپاسگزاری میکمال همکاری را داشتند

 ها دداشتيا
1) Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders 

2) Autism 

3) Social Interaction 

4) Autism Spectrum Disorders 

5) Challenging Behaviors 

6) Applied Behavioral Analysis 

7) Social Stories 

8) Picture Exchange Communication System 

9) Video Modeling 

100) Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-5 

11) Autism Diagnostic Interview-Revised 

12) Reliability 
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Abstract 

Objective: This research studied the effect of 

phonological awareness training on function of 

phonological loop of working memory in students 

with problems of reading. Method: 20 students 

with reading problem were sampled with incidental 

sampling. Subjects randomly divided to 

experimental and witness groups. All of them tested 

with phonological awareness test and working 

memory subtests of WISC-4 (as an index of 

phonological loop). Then the experimental group 

participated in 10-session program of phonological 

awareness training. At the post-test stage all 

subjects tested with the same tests as pre-test. 

Results: showed that the phonological awareness 

training increased the level of phonological 

awareness of students. The effect of group in 

MANCOVA was significant and showed that the 

training was effective for phonological awareness 

and working memory. Conclusion: Phonological 

awareness training is effective on phonological 

awareness and function of phonological loop. This 

effect is for students with problems of reading.  
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 مقدمه

 افرادی یادگیری مشکالت دارای آموزان دانش

 انجام در دارند؛ مشکل یادگیری فرآیند در که هستند

 با مقایسه در آموزشگاهی تکالیف از ای مجموعه

. کنند می عمل معمول حد از ترکند خود همساالن

 فرآیند در چشمگیری طور به یادگیری مشکالت

 مستلزم که ای روزانه های فعالیت یا تحصیل و یادگیری

؛ 1331 پژوه، به) شود می آشکار باشد، خواندن

این گروه از  بـا غالبـاًمعلمان  همۀ (.182ص

 خواندن، در متعددی مشکالت که آموزان دانش

 یا و اجتماعی سازگاری نوشتن، یا زبان حساب،

 در. (1381 کاکاوند،) شوند، مواجه میدارنـد انگیـزش

 مشکالت دارای آموزان دانش، برروی پژوهش این

 مشکالت از ای عمده دستۀ. ه استشد کار خواندن

 که شود می مربوط کردن هجی و خواندن به یادگیری،

 به مربوط مشکالت و خواندن در ناتوانی صورت به

 کودکان، شوند؛ به عبارتی بعضی می ظاهر کردن هجی

 مناسب های فرصت طبیعی، هوش وجود باوجود

 یادگیری هیجانی، اختالالت وجود عدم و آموزشی

 و یعقوبی زاده، یوسف) است دشوار برایشان خواندن

 سواد جوامع اکثر دراز آنجا که . (1331 رشیدی،

است،  آموزشی و تحصیلی موفقیت موجب خواندن

 دروس یادگیری در ،اند ضعیف خواندن در که دکانیکو

بسیار  آن از بعد و تحصیلی های سال تمامی در مختلف

 پیشرفت شود که موجب می آسیب پذیر هستند و این

  (.0223موگان، ) باشند داشته تحصیل امر در اندکی

 و آمده است 1حافظه فعالتعاریف متعددی برای 

های یکی از سیستم به عنوانفعال  ، حافظۀدر تعریفی

حافظه، اجازه حفظ و دستکاری اطالعات را برای یک 

)گدرکول و آلوی،  دهد رۀ زمانی کوتاه به فرد میدو

(. در 0213داویس، شلدون و کولمار، ؛ به نقل از 0228

به عنوان یک ظرفیت روانی فعال  ، حافظۀتعریفی دیگر

سازد  زبانی را ممکن میکه پردازش و درک عناصر 

(، در نظر گرفته 1383، گاری، عالمی و رهگذر)یاد

حافظه فعال دارای چهار  طبق نظر بدلی، شود. می

 حۀ، صف3شناختی ، حلقۀ واج0مؤلفۀ مجری مرکزی

است )بدلی،  1و مخزن رویدادی 4فضایی -دیداری

ای در یادگیری  ویژه  های این چهار مؤلفه نقش (.0222

ایجاد مشکل  ها باعث آموزان دارند که نقایص آن دانش

به عبارتی خواهد شد.  خواندن در فرآیند یادگیری

فعال با یادگیری و پیشرفت  های حافظۀ مؤلفه

آموزان ارتباط دارند و همبستگی مثبت و قوی  دانش

آموزان  بین حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی دانش

فعال قوی و خوب،  ن حافظۀمشاهده شده است و داشت

داویس، ی تحصیلی است )ها موفقیت کنندۀبینی پیش

پیشرفت (. 0222؛ سوانسون، 0213، شلدون و کولمار

 درسه با کارکرد مجری مرکزی و حلقۀکودکان در م

 ای که حلقۀ ر ارتباط است، به گونهشناختی نیز د واج

ای در یادگیری زبان و به  شناختی نقش ویژه واج

ای صوتی لغات جدید دارد )گدرکول، خصوص الگوه

سه  (. در پژوهش حاضر،0224، و آدامز آلوی، ویلیس

و مخزن  فضایی -مجری مرکزی، صفحه دیداری مؤلفۀ

 بارهدر بحثرویدادی مورد بحث نیستند و بیشترین 

زیرا با توجه به دانش شناختی است؛  واج مؤلفۀ حلقۀ

خواندن و آموزش آگاهی  کنونی در زمینۀ

تواند با آگاهی  شناختی می واج ، حلقۀ2شناختی واج

 و خواندن مرتبط باشد )زاید، روهریگ،7شناختی اجو

 نقش مؤلفۀ حلقۀ و (0213لیوید و گیلگیل،  -آراستیا

شناختی از حافظه فعال در فرآیندهای پردازش  واج

)رومروالرو، ریس،  شناختی مشخص است زبانی و واج

  .(0212کوهن، سچتو و پاپاگنو، 

ت سازی موقت اطالعا، کار ذخیرهشناختی واج حلقۀ

ولید گفتار را درک یا ت کالمی یا اطالعات مربوط به

یا شناختی شبیه مخزن  واج دهد. حلقۀ انجام می

که برای حفظ طوریکند؛ بهفراخنای حافظه عمل می

، هنگام اطالعات متوالی مناسب است و عملکرد آن

تکالیف ذهنی ارقام رو به جلو و معکوس به وضوح  ارایۀ

 شناختی که واج حلقۀ(. 0222شود )بدلی،  منعکس می

 یک شامل خود است، واجی اطالعات کننده پردازش

 اطالعات. است 3تکرار مکانیسم یک و 8ساز جزء ذخیره
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 نگهداری مخزن واجی در شرایطی تنها در واجی

 اطالعات تکرار، از با استفاده شوند. که تکرار شوند می

 حافظه در تری زمان طوالنی مدت برای و شده تقویت

شناختی یک  واج حلقۀ(. 0223مانند )بدلی،  می یباق

جزء حیاتی برای اکتساب زبان است و همبستگی 

ین بازگویی ناکلمه و اکتساب ای بمثبت اثبات شده

لغات  ،شناختی واج لغات وجود دارد. حلقۀ دایرۀ

-کننده کمکعامل معنی را که به عنوان  به و بینامتشا

کند مرور می شوند، ای برای اکتساب زبان فرض می

 (.1334)گدرکول و آدامز، 

 حلقۀ ،مشکالت خواندن دارای آموزان دانش

برای به خاطر آموزان  دارند. دانش یفیضع شناختی واج

اصوات و مفاهیم گفتاری که برای تشخیص سپردن 

 باید فضای حافظۀکلمات و فهم متن مورد نیاز است، 

ز خارج ا داشته باشندو این ممکن استفعال زیادی 

باشد.  مشکالت خواندن دارایآموزان  دانشتوانایی 

ترکیب پردازش و یادآوری اطالعات کالمی در مقایسه 

آموزان  آوردن محض اطالعات برای دانشبه خاطربا 

شناختی  واج حلقۀدشوار است.  خواندنمشکالت  دارای

تکالیف آگاهی انجام در  آموزان دانشضعیف بر عملکرد 

طور مثال، هنگام  به. استنیز مؤثر شناختی  واج

 حلقۀ عبارتی از و به 12فعال کالمی خواندن از حافظۀ

شود،  شود تا آنچه خوانده می شناختی استفاده می واج

ای از چنین زمانی که مجموعهفهمیده شود. هم

 شود، کودک از حلقۀ ه کودک داده میها بدستورالعمل

د. کن شناختی برای تکرار آن در ذهن استفاده می واج

شناختی ضعیفی داشته باشد  اگر کودک حلقۀ واجاما 

کند  در زمان شروع به انجام اولین تکلیف ، فراموش می

که چه باید بکند. بنابراین فرآیند تکرار اطالعات 

فعال  افظۀادی، مبتنی بر حهای انفرمستلزم انجام گام

یکتا،  شناختی است )ارجمندنیا و شکوهی واج حلقۀو 

1331.) 

 ساختمان بر وقوف و آگاهی شناختی، واج آگاهی

 دانستن است؛ یعنی کلمات هجایی و واجی و آوایی

 اولین یا و شده درست هجا چند از یک کلمه که این

 خواندن مهارت به آگاهی وقوف و این .چیست آن آوای

 شده نوشته کلمات میان دهد کهو نشان می انجامد می

 دارد ودوج تناسبی و رابطه ،شده گفته کلمات و

 شامل شناختی واج آگاهی(. 1388 بارجینی، فیاضی)

 آغازین صدای با کلمات تشخیص چون هایی مهارت

 انتهایی صدای با یا و «سیر سیب،» مثل یکسان

 و اول صدای تشخیص ،«گوش موش،» مانند یکسان

 یا حذف با کلمه آوایی بافت تغییر و کلمه انتهای

 آرامی، ،است )سلیمانی خاص صدای کردن اضافه

شواهد مربوط به  .(1387بختیاری و جلیلی،  محمودی

شناختی  های مدل پردازش واج ارتباط بین توانایی

شناختی و  فعال واج شناختی، حافظۀ )آگاهی واج

نامیدن سریع خودکار( با خواندن مؤید این حقیقت 

ۀ مشکالت ها، مشخص ین تواناییا دراست که نقص 

وده و با افزایش غلط و خواندن و خوانندگان ضعیف ب

؛ به 1337، واگنر، تورگسناست )ناروان خواندن همراه 

 (.1384نقل از میکاییلی و فراهانی، 

فعال به عنوان یک ظرفیت  درگذشته، حافظۀ

شد ندارد در نظر گرفته می ءمحدود که امکان ارتقا

(؛ اما مطالعات نشان داده است که 1333و لوگی،  )نیاز

حافظه فعال را های  مؤلفهملکرد تواند ع آموزش می

های  مؤلفهی ارتقا جهت ،مثال برایبهبود بخشد. 

و  1331ای )لطفی، ایانهتمرینات ر ،فعال حافظۀ

( و آموزشی 1331گیوی، نریمانی و محمودی،  قمری

در مورد ( در نظر گرفته شده است. 1330اه، خو )رفیع

اکثر تحقیقات به صورت  ،فعال در ایران حافظۀ

صفرپوردهکردی، وفایی و افروز، ای ) ای و مقایسه هرابط

؛ شریفی، زارع و 1332؛ حمید و نرگسی، 1332

اندکی از  تعدادواند  شده انجام( 1330حیدری، 

نراقی،  ندنیا و سیفتحقیقات به صورت آزمایشی )ارجم

میرزایی،  حاجی ؛ اسدزاده، کریمی و مفتخری1388

انجام شده  (1330خواه،  ؛ رفیع1331؛ لطفی، 1332

 لفۀ حلقۀمؤ اما به طور خاص در زمینۀ ،است

 پژوهشی به صورت آزمایشی ، یافت نشد. ،شناختی واج
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-شناختی نیز بیشتر پژوهش آگاهی واج در زمینۀ

هایی که در ایران انجام گرفته به روش توصیفی و با 

ای آگاهی استفاده از اصل همبستگی به بررسی رابطه

 خواندن کودکان پرداخته استشناختی و توانایی  واج

ها نشان داده است که این پژوهشکلی نتایج به طور.

شناختی و خواندن همبستگی مثبت و  ن آگاهی واجمیا

نیز شناختی  آگاهی واج رد. در زمینۀمعناداری وجود دا

توان یافت که با روش آزمایشی کمتر پژوهشی را می

ملکرد عشناختی بر  به بررسی تأثیر آموزش آگاهی واج

ای های مداخلهپژوهش فعال پرداخته باشد. حافظۀ

زاده و  هش مستقیمصورت گرفته مربوط به پژو

( و کرمی، عباسی 1332(، پیرزادی )1384سلیمانی )

ها تأثیر  در این پژوهشکه  ( است1330یی ) و زکی

شناختی بر مهارت خواندن  آموزش آگاهی واج

از لحاظ ضر حا پژوهشآموزان بررسی شده است.  دانش

مشکالت  دارایآموزان  )دانشگروه مورد مطالعه 

 حلقۀ متغیر وابسته )عملکرد نیزخواندن( و 

ای مداخله های فعال( با پژوهش شناختی حافظۀ واج

با  ،پژوهش حاضر متفاوت است. بنابراین ،مطرح شده

شناختی بر  زش آگاهی واجآمو بررسی تأثیرهدف 

فعال در  شناختی حافظۀ واج حلقۀعملکرد 

 مشکالت خواندن انجام گرفت. دارایآموزان  دانش

 ابی برنامۀ آموزشمنظور اعتباری ال پژوهش بهسؤ

شناختی  و تأثیر آن بر آگاهی واجشناختی  آگاهی واج

آموزش آگاهی  آیا برنامۀ"تحت عنوان، آموزان  دانش

شناختی مورد استفاده در پژوهش حاضر از اعتبار  واج

 پژوهش  فرضیۀ مطرح شد. "ت؟الزم برخوردار اس

شناختی بر  واج آموزش آگاهی" عنوان نیز با حاضر

با آموزان  فعال دانش ظۀحاف شناختی واج حلقۀ عملکرد

 .ه استمطرح شد "ثر استمؤ مشکالت خواندن

 روش

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر  دانش را حاضرآماری پژوهش  جامعۀ

به  شاغلمشکالت خواندن  یدارا ییدوم ابتدا پایۀ

های استان  تحصیل در مدارس ابتدایی شهرستان

. دهندتشکیل می 1330 -33 تهران در سال تحصیلی

گیری  از نمونهنمونه پژوهش حاضر که با استفاده 

 12آموز )دو گروه  دانش 02انتخاب شد،  دردسترس

 شهرستاناز  نفری در گروه آزمایش و کنترل(

 .باشدمیشهرری  -فشافویه

 ابزار پژوهش

گیری هوش  اندازه حاضر به منظورپژوهش در 

آموزان از مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش  دانش

بررسی  و جهت (0223؛ وکسلر،  WISC-IV) چهارم

فعال این  های حافظۀ آزمون ی از خردهشناخت واج حلقۀ

های فراخنای ارقام مقیاسخرده که شامل مقیاس

توالی حرف و عدد  قام معکوس( وجلو و ار )ارقام روبه

گیری  ترین ابزار اندازه ایجه شد. یکی از ر، استفاداست

مقیاس هوش  های حافظه فعال و مؤلفه حافظۀ

 که در ایران در استان چهارمحال ،است 4وکسلر

( 1332بختیاری توسط صادقی، ربیعی و عابدی )

پایایی بازآزمایی  سازی و اعتباریابی گردیده است. روایی

سازی  و پایایی دونیمه 31/2تا  21/2ها از مقیاس خرده

شده است. روایی  محاسبۀ 82/2تا  71/2ها از  آن

آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات 

ها با نمره کل آزمون، بیانگر روایی خوب مقیاس خرده

 30/2تا  22/2ن است. ضرایب روایی آزمون از این آزمو

ری آگاهی گی جهت اندازه گزارش شده است.

)سلیمانی و  شناختی آزمون آگاهی واجاز شناختی  واج

سه  شامل که استفاده شد (1383دستجردی کاظمی، 

هجایی  درون  واحدهای  بخش آگاهی هجایی، آگاهی 

هر بخش از است. قافیه( و آگاهی واجی  )تجانس و 

ها  هایی است که پایایی آن آزمون دارای زیربخش

-، طبقه34/2ی صدای نخست بند طبقه اند از: عبارت

، 32/2، تشخیص قافیه 31/2بندی صدای انتهایی 

، 87/2، حذف واج انتهایی و نامیدن 80/2تقطیع واج

، 31/2های درون واژه  واج، ترکیب 37/2هجا ترکیب 

 .88/2های درون غیرواژه  ترکیب واج
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 روش اجرا

مدارس ابتدایی ناحیه آموزش  های پایه دوم از معلم

 ناحیه فشافویه واقع در شهرستان ریو پرورش 

که در درس بخوانیم را آموزانی  دانشتا درخواست شد 

کسب )در حد انتظار یا نیاز به تالش بیشتر(نمرات 

آموز معرفی  دانش 08ند را معرفی کنند. از میان ا هکرد

، 4های هوش وکسلر با استفاده از آزمون شده

، شناختی های حافظه فعال و آگاهی واج آزمون خرده

آموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه  دانش 02

د. گروه آزمایش طی ده آزمایش و کنترل قرار گرفتن

شناختی را دریافت  آموزش آگاهی واج برنامۀ ،جلسه

شناختی  های آگاهی واج از مداخله، آزمون ند. پسکرد

به آزمون  های حافظه فعال به عنوان پس آزمون و خرده

 .عمل آمدند

 شناختي آموزش آگاهي واج رنامۀب

 شناختی به آموزش آگاهی واج ،در پژوهش حاضر

آموزشی مطرح شد. این برنامه با هدف  عنوان مداخلۀ

 ینهای پایه آگاهی واجی، توسط محقق آموزش مهارت

 ناختی در برنامۀش تهیه شد. تکالیف آگاهی واج

آموزشی حاضر با استفاده از تکالیف آگاهی 

(، 1381ی و دستجردی کاظمی )لیمانشناختی س واج

مورد استفاده  (، برنامۀ0222)مارتین کوریا و  برنامۀ

( و نظرات 1330یی ) توسط کرمی، عباسی و زکی

این برنامه ریزی شد.  های پایه دوم طرح چندتن از معلم

آگاهی هجایی شامل  -1: زیر است شامل سه بخش

آگاهی درون  -0آموزشی(؛  جلسۀتقطیع هجا )یک 

دو هجایی شامل تشخیص تجانس و تشخیص قافیه )

آگاهی واجی شامل ترکیب واجی،  -3آموزشی(؛  جلسۀ

شناسایی کلمات دارای واج آغازین یکسان، شناسایی 

کلمات دارای واج پایانی یکسان، تقطیع واجی، نامیدن 

و حذف واج پایانی، حذف واج میانی، نامیدن و حذف 

طی ده  ،برنامه آموزش(. هفت جلسۀواج آغازین )

موزش داده شد. ای آدقیقه 41تا  42 جلسۀ آموزشی

دوم ، از کتاب بخوانیم پایه فادهاست مورد کلمات

کلمات از  آموزشی ابتدایی انتخاب شدند. هر جلسۀ

ده و کار با کلمات دو و تر شروع ش هجایی و ساده  تک

به  کار ،در تمام جلساتکرد.  سه هجایی ادامه پیدا می

کالمی بودن برنامه  ه وی و عملی انجام شدگروه شکل

، به صورت گروهی های پایانی فظ شد. تمام ارزشیابیح

های مثبت و  آموزان در قبال پاسخ انجام شد و دانش

 های کالمی و ستاره دریافت کردند. درست تشویق

 ها تحليل داده روش تجزيه و

با استفاده از های حاصل از پژوهش حاضر  داده

متغیری، مورد متغیری و تکچند  انستحلیل کواری

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه 

اثر  باید ای بوده و فاصله ،رهای پژوهش حاضرمتغی

از تحلیل کواریانس استفاده  ،شودآزمون خنثی  پیش

 .شده است

 ها يافته

های پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم شده  یافته

متغیرهای فی است. بخش اول شامل آمار توصی

)میانگین و انحراف استاندارد( و بخش دوم پژوهش 

تحلیل کواریانس چندمتغیری و شامل آمار استنباطی )

ها  ذیل به آن هایجدولمتغیری( است که در  تک

 شود. پرداخته می

 هاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه يافته

، میانگین و انحراف معیار متغیرهای آگاهی 1جدول

شناختی را در گروه آزمایش و  واج حلقۀو  شناختی واج

، میانگین و انحراف معیار متغیرها را در گروه 0جدول

 دهد. کنترل نشان می
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 آزمايشها در گروه هاي توصيفي متغير شاخص .1جدول 

 آزمون پس آزمونپيش متغير

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 48/2 72/3 11/1 32/1 آگاهی هجایی آگاهی واج شناختی

 32/2 42/17 84/2 12/4 آگاهی درون هجایی

 11/4 22/24 13/0 22/13 آگاهی واجی

 20/0 32/12 32/2 42/7 فراخنای ارقام شناختی واج حلقۀ

 33/1 72/14 22/1 32/3 توالی حرف و عدد

 

 هاي توصيفي متغيرها در گروه کنترل شاخص .2جدول 

 آزمون پس آزمون پيش متغير

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 87/1 82/0 31/1 82/1 آگاهی هجایی آگاهی واج شناختی

 21/0 22/7 73/1 12/1 آگاهی درون هجایی

 02/3 12/02 27/0 12/11 آگاهی واجی

 33/1 32/7 71/1 42/2 فراخنای ارقام شناختی حلقه واج

 32/2 22/4 27/1 42/0 عددتوالی حرف و 

شود،  مالحظه می 0و 1ور که در جدولهمانط

 شناختی و حلقۀ های آگاهی واج مرهمیانگین ن

آزمون  آزمون گروه آزمایش از پیش در پسشناختی  واج

آزمون گروه کنترل نیز باالتر شده است که  و حتی پس

های بدست آمده،  به منظور بررسی معناداری تفاوت

متغیری در  متغیری و تکل کواریانس چندنتایج تحلی

 بخش بعد آمده است.

 هاي استنباطي يافته

 ال پژوهش مبنی بر اینکه،سؤبه  گوییبرای پاسخ

شناختی مورد استفاده در  آموزش آگاهی واج برنامۀ

تفاوت پژوهش حاضر از اعتبار الزم برخوردار است، 

دو گروه آزمایش و  شناختی در آگاهی واج های نمره

ترل با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری کن

 آمده است. 3بررسی شدند که نتایج آن در جدول

 شناختي شناختي بر سطوح آگاهي واج براي بررسي اثر آموزش آگاهي واج متغيريچند  تحليل کواريانس .3جدول

 معناداري آزادي خطا درجۀ فرضيه آزادي درجۀ F مقدار شاخص منبع واريانس

 11اثر هتلینگ مون آگاهی هجاییآزپیش

 

131/2 

 

313/0 

 

3 13 

 

103/2 

 

 321/2 اثر هتلینگ درون هجایی آزمون آگاهی پیش

 

300/3 

 

3 

 

13 

 

234/2 

 

 اثر هتلینگ آزمون آگاهی واجیپیش

 

712/2 

 

124/3 

 

3 

 

13 

 

224/2 

 

 221/2 13 3 118/181 801/40 اثر هتلینگ گروه

 ،ها آزمون ترل پیشپس از کن 3با توجه به جدول

شناختی در سطح  حاظ آگاهی واجتفاوت دو گروه از ل

به عبارتی  P). ≤ 221/2متغیری معنادار است )چند

شناختی در گروه آزمایش  آزمون آگاهی واج پس نمرۀ

با توجه به معناداری این باالتر از گروه کنترل است. 

متغیری  ح تکتوان بررسی را در سط تحلیل، می

 گرفت. پی
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 شناختي واج شناختي بر هر سه بخش آگاهي واج متغيري براي بررسي اثر آموزش آگاهي هاي تک تحليل کواريانس .4 جدول

 معناداري F مجذورات ميانگين درجه آزادي مجذورات مجموع متغير وابسته منبع واريانس

 آزمونپیش

 آگاهی هجایی

 آزمون آگاهی هجایی پس

 ییهجا آزمون آگاهی درون پس

 آزمون آگاهی واجی  پس

472/3 

314/0 

283/2 

1 

1 

1 

472/3 

314/0 

283/2 

370/2 

320/1 

228/2 

213/2 

021/2 

331/2 

آزمون آگاهی پیش

 هجایی درون

 آزمون آگاهی هجاییپس

 هجایی آزمون آگاهی درونپس

 آزمون آگاهی واجیپس

271/2 

027/10 

243/2 

1 

1 

1 

271/2 

027/10 

243/2 

210/2 

217/1 

224/2 

800/2 

231/2 

310/2 

 آزمونپیش

 آگاهی واجی

 آزمون آگاهی هجاییپس

 هجایی آزمون آگاهی درونپس

 آزمون آگاهی واجیپس

423/3 

383/1 

401/70 

1 

1 

1 

423/3 

383/1 

401/70 

114/0 

241/2 

311/2 

131/2 

432/2 

204/2 

 گروه

 آزمون آگاهی هجاییپس

 هجایی آزمون آگاهی درونپس

 ی واجیآزمون آگاهپس

323/33 

810/047 

087/3372 

1 

1 

1 

323/33 

810/047 

087/3372 

142/73 

077/114 

332/341 

221/2 

221/2 

221/2 

 خطا

 آزمون آگاهی هجاییپس

 هجایی آزمون آگاهی درونپس

 آزمون آگاهی واجی پس

371/02 

108/30 

104/170 

11 

11 

11 

318/1 

123/0 

471/11 

  

 کل

 آزمون آگاهی هجاییپس

 هجایی آزمون آگاهی درونپس

 آزمون آگاهی واجی پس

712/071 

022/187 

312/3328 

13 

13 

13 

   

دهد که تفاوت دو گروه با حذف  نشان می 4جدول

آزمون در هر سه مؤلفۀ  ها در مرحلۀ پس آزمون اثر پیش

 P). ≤ 221/2شناختی معنادار است ) آزمون آگاهی واج

های تعدیل  نگینها با توجه به میا ماهیت این تفاوت

 ها آشکار خواهد شد. شده گروه

 هاي تعديل شده شناختي به همراه ميانگين آزمون آگاهي واج  ها در نمرات پس : ميانگين گروه5جدول

 هاي تعديل شده ميانگين ميانگين ها آزمون  پس

 کنترل آزمایشی کنترل آزمایشی

 317/1 483/12 822/0 722/3 آگاهی هجایی

 233/1 221/18 222/7 422/17 هجایی وندر  آگاهی

 888/02 010/22 02./ 022/21 آگاهی واجی

ه در های تعدیل شد میانگین، 1با توجه به جدول

شناختی   آگاهی واج گروه آزمایش، در هر سه مؤلفۀ

باالتر از گروه کنترل بوده است. باالتر بودن 

های تعدیل شده در گروه آزمایش نشان  میانگین

که آموزش در این افزایش نمرات مؤثر بوده و دهد  می

های فردی  این افزایش نمرات صرفاً ناشی از تفاوت

 نیست.

پژوهش مبنی بر اینکه،  برای پاسخگویی به فرضیۀ

 حلقۀ عملکردشناختی بر  واج آموزش آگاهی

مشکالت  دارایآموزان  فعال دانش ۀحافظ شناختی واج

شناختی  واج قۀحلهای  نمرهتفاوت ، ثر استمؤ خواندن

ر گروه آزمایش و د با مشکالت خواندنآموزان  دانش

با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری کنترل 

 آمده است. 2لوبررسی شد که نتایج در جد
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 شناختي واج شناختي بر حلقۀ ر آموزش آگاهي واجمتغيري براي بررسي اثتحليل کواريانس چند .1جدول

 معناداري درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضيه F قدارم شاخص منبع واريانس

 418/2 اثرهتلینگ آزمون فراخنای ارقام پیش

 

137/3 0 

 

11 

 

273/2 

 

 138/2 اثرهتلینگ آزمون توالی حرف و عددپیش

 

231/1 

 

0 

 

11 

 

373/2 

 

 221/2 11 0 23/171 811/00 اثرهتلینگ گروه

 ۀای حلقه تفاوت معنادار نمره دهندۀ نشان 2جدول

به شناختی گروه آزمایش با گروه کنترل است.  واج

شناختی  آموزان بعد از آموزش آگاهی واج عبارتی دانش

اند  شناختی کسب کرده واج حلقۀ درهای بهتری  نمره

در ادامه برای  که این مطلب بیانگر تأیید فرضیه است.

بر هر یک از  شناختی بررسی تأثیر آموزش آگاهی واج

شناختی )فراخنای ارقام و  واج های حلقۀ آزمون خرده

متغیری  حرف و عدد( از تحلیل کواریانس تکتوالی 

 استفاده شد.

 شناختي واج حلقۀ هاي آزمون يک از خرده بر هرشناختي  واج آگاهي  غيري براي بررسي اثر آموزشمت تک هاي کواريانس تحليل .7جدول 

مجموع  متغير وابسته منبع واريانس

 مجذورات

رجه د

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F معناداري 

آزمون فراخنای پیش

 ارقام

 ارقام فراخنای آزمون  پس

 وعدد حرف آزمون توالیپس

334/3 

234/0 

1 

1 

334/3 

234/0 

823/3 

214/1 

227/2 

017/2 

آزمون  پیش

 وعدد حرف توالی

 ارقام فراخنای آزمون  پس

 وعدد حرف آزمون توالیپس

282/1 

822/1 

1 

1 

282/1 

822/1 

418/2 

402/1 

107/2 

012/2 

 ارقام فراخنای آزمون  پس گروه

 وعدد حرف توالی آزمون پس

141/072 

241/333 

1 

1 

141/072 

241/333 

740/124 

117/311 

221/2 

221/2 

 ارقام فراخنای آزمون پس خطا

 وعدد حرف توالی آزمون پس

307/41 

021/02 

12 

12 

183/0 

022/1 

  

 ارقام فراخنای آزمون پس کل

 وعدد حرف توالی آزمون پس

822/113 

112/134 

13 

13 

   

معناداری اثر گروه در  دهندۀ ن نشانیز ، 7جدول 

آزمون فراخنای ارقام و توالی حرف و  مورد هر دو خرده

تأثیر آموزش آگاهی  دهندۀ عدد است؛ و نشان

شناختی  واج آزمون حلقۀ شناختی بر هر دو خرده واج

 ای بررسی ماهیت تفاوت ایجاد شده،راست. ب

 ارائه شده است. 8های تعدیل شده در جدول  میانگین
 هاي تعديل شده شناختي به همراه ميانگين واج هاي حلقۀ آزمون آزمون خرده رات پسها در نم ميانگين گروه .8جدول 

 هاي تعديل شده ميانگين ها ميانگين ها آزمون پس

 لکنتر آزمایش کنترل آزمایش

 722/7 122/12 322/7 322/12 فراخنای ارقام

 327/4 333/14 22/4 72/14 توالی حرف و عدد

آزمایش در هر  ، میانگین گروه8با توجه به جدول

شناختی باالتر از گروه کنترل  واج آزمون حلقۀ دو خرده

های تعدیل شده نیز در  بوده است. بنابراین میانگین

و باالتر  ترل باالتر استت به گروه کنگروه آزمایش نسب

مطلب است  این بیانگرهای تعدیل شده  بودن میانگین

بر گروه آزمایش مؤثر  شناختی که آموزش آگاهی واج

ر به حذف اث با توجههمچنین بوده است. 

ها  افزایش میانگینتوان بیان کرد که  میها،  آزمون پیش

  های اولیه نبوده است. ناشی از تفاوت در گروه آزمایش

  گيري بحث و نتيجه

بررسی تأثیر آموزش آگاهی  هدف پژوهش حاضر،

فعال  ۀشناختی حافظ واج حلقۀشناختی بر عملکرد  واج
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نتایج . بودمشکالت خواندن  دارایوزان دختر آم دانش

متغیری در بررسی چند  یل کواریانستحلحاصل از 

ال پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و سؤ

شناختی معنادار  به سطوح آگاهی واج کنترل با توجه

مشخص کرد که  متغیری تحلیل کواریانس تکو است 

آزمون در  اثر پیشبا حذف  یش و کنترلدو گروه آزما

شناختی  در هر سه سطح آگاهی واج آزمون پس مرحلۀ

تفاوت معناداری دارند و به عبارتی آموزش آگاهی 

ت نمرا افزایششناختی به گروه آزمایش باعث  واج

سه سطح آگاهی هجایی، آگاهی  آموزان در دانش

چون در  شده است.هجایی و آگاهی واجی  درون

، شود میآزمون حذف  ل کواریانس اثر پیشتحلی

توان بیان کرد که این افزایش نمرات ناشی از  می

اجرا  برنامۀ و است شناختی آگاهی واج موزش و برنامۀآ

این افزایش  به عبارتی ؛شده از اعتبار برخوردار است

 ،های فردی و عوامل دیگر نبوده نمرات ناشی از تفاوت

و لذا  شناختی بوده است آگاهی واج ز برنامۀبلکه ناشی ا

 و روایی الزم از اعتبار شناختی برنامۀ آگاهی واج

های کرمی، عباسی و این یافته با یافته برخوردار است.

ی ها نیز در پژوهش (، همسو بوده و آن1330یی ) زکی

تی بر سرعت، دقت و شناخ تأثیر آگاهی واج"با عنوان 

ده  از برنامۀ "خوانرساآموزان نادرک مطلب دانش

اده کردند و نشان شناختی استف ای آگاهی واججلسه

شناختی از روایی  آموزش آگاهی واج دادند که برنامۀ

 است. الزم برخوردار

آگاهی  آموزشپژوهش مبنی بر تأثیر فرضیۀ

شناختی حافظه فعال  واج بر عملکرد حلقۀ شناختی واج

 دارای ،مشکالت خواندن دارایآموزان دختر  دانش

متغیری تحلیل و با توجه به کواریانس چند استفاده از

معناداری تفاوت گروه آزمایش و کنترل این فرضیه 

 حلقۀ هاینمره تحلیل نتایج نشان داد کهتأیید شد. 

مایش باالتر از آزفعال در گروه  شناختی حافظۀ واج

بر  شناختی آگاهی واجآموزش  گروه کنترل بوده و

آموزان  فعال دانش شناختی حافظۀ واج عملکرد حلقۀ

مشکالت خواندن مؤثر است. تحلیل کواریانس  دارای

آموزش آگاهی دهنده تأثیر معنادار  نشانری یمتغ تک

شناختی  واج حلقۀآزمون  شناختی بر هر دو خرده واج

عنی فراخنای ارقام و توالی حرف و عدد فعال ی حافظۀ

. است مشکالت خواندن دارایآموزان دختر  در دانش

های نیاز و  های پژوهش حاضر برخالف یافته یافته

کردند  تصور می درگذشتهها  ( است. آن1333لوگی )

 های حافظه فعال امکان ارتقاء ندارند. درکه مؤلفه

اهی زش آگبا آمو که حالی که پژوهش حاضر نشان داد

شناختی  واج توان عملکرد مؤلفۀ حلقۀ شناختی می واج

های  فعال را بهبود بخشید. در عین حال یافته حافظۀ

های رومروالرو، ریس، پژوهش حاضر همسو با یافته

 زاید، روهریگ،(، 0212کوهن، سچتو و پاپاگنو )

( و نیز همسو با 0213)لیوید و گیلگیل، -آراستیا

و کریمی میرزایی  حاجی مفتخری ،اسدزاده هاییافته

( است؛ 1330خواه ) رفیع ،(1331لطفی )(، 1383)

در آموزش  تأثیر دهندۀ نشان ها این پژوهشنتایج 

 .است فعال های حافظۀعملکرد مؤلفه بهبود بخشیدن

 های حافظۀمؤلفهیکی از نیز عملکرد پژوهش حاضر 

 جلسهشناختی را با استفاده از ده  واج فعال به نام حلقۀ

 ازه بخشید ک شناختی بهبود آموزش آگاهی واج برنامۀ

 فعال های حافظۀ لفهبهبود بخشیدن یکی از مؤ نظر

ها همسو باشد.  های این پژوهش افتهتواند با ی می

هشی ( در پژو0211سواپ، گریس و رامر )همچنین 

فعال کالمی برای  های حافظۀ به بررسی انواع مدل

رداختند که پژوهش شناختی پ آموختن آگاهی واج

از نظر کالمی بودن با پژوهش سواپ، گریس و حاضر 

 ( نیز همسو است.0211رامر )

فعال یک ظرفیت روانی است  حافظۀکه، نظر به این

سازد  که پردازش و درک عناصر زبانی را ممکن می

 ( و حلقۀ1383، اری، عالمی و رهگذر)یادگ

می یا سازی موقت اطالعات کال شناختی کار ذخیره واج

-اطالعات مربوط به درک یا تولید گفتار را انجام می

( و این مؤلفه، یک جزء حیاتی برای 0222دهد )بدلی، 

که میان اکتساب زبان است و با توجه به شباهتی 

 فعال شناختی حافظۀ واج شناختی و حلقۀ آگاهی واج
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وان این انتظار را داشت که برنامۀ ت ، میوجود  دارد

شناختی  واج شناختی بر حلقۀ آموزش آگاهی واج

تغیر م ،تأثیری مثبت داشته باشد. در این پژوهش

 فعال است و ، حافظۀشناختی واج وابسته اصلی حلقۀ

تحقیقات متعدد مبین این نکته است که عملکرد 

دکان مشکالت خواندن در مقایسه با کو دارای کودکان

فعال )عامل مجری  عادی در هریک از اجزای حافظۀ

فضایی و  -شناختی، صفحۀ دیداری حلقۀ واج مرکزی،

تفاوت است )پیکرینگ و گدرکول، مخزن رویدادی( م

مشکالت  دارایصورت که اوالً کودکان  (. بدین0222

شناختی دارند.  واج در حلقۀعملکرد ضعیفی  ،خواندن

 دارایکودکان  که معتقد استدیدگاهی از این یافته 

کلمات نا یا شبهدن در تکرار کلمات ناآشمشکالت خوان

 دارایکند. ثانیاً کودکان مشکل دارند، حمایت می

مجری مرکزی  مشکالت خواندن عملکرد ضعیفی در

مشکالت خواندن  دارای کودکان دهند. ثالثاًنشان می

فضایی نقص چندان  -دیداری در عملکرد صفحۀ

شدیدتری نسبت به سایر اجزاء نشان ندادند. نتایج در 

 دارای آموزان ان داد که دانشپژوهش حاضر نیز نش

شناختی ضعف  واج مشکالت خواندن در عملکرد حلقۀ

( نیز در تحقیقی به 1383دارند. گدرکول و بدلی )

شناختی کودکان از طریق تکرار  واج بررسی اندازۀ حلقۀ

کودکانی  ،نتیجه رسیدند ناکلمات پرداختند و به این

مال به احت ،تری دارند شناختی ضعیف واج که حلقۀ

شوند و حلقۀ چار مشکالت خواندن مید بیشتر

خوبی برای تعیین  کنندۀ بینی پیش ،شناختی واج

مشکالت خواندن خواهد بود که پژوهش حاضر با این 

شود که در  پژوهش نیز همسو است و پیشنهاد می

های آگاهی  های یادگیری نیز از آزمونمراکز ناتوانی

شناختی  واج های حلقۀ آزمون شناختی و خرده واج

برای تعیین مشکالت خواندن استفاده حافظه فعال 

 شود.

پژوهش حاضر حاکی از تأثیر  نتایج ،در نهایت

بر عملکرد شناختی  آموزش آگاهی واج برنامۀمعنادار 

مشکالت  دارایوزان آم شناختی دانش واج حلقۀ

فعال تاکنون  های حافظۀهاز میان مؤلفاست.  خواندن

توجه کمتری شده است، بنابراین  شناختی واجبه حلقۀ 

امید است که پژوهش حاضر توانسته باشد تا حدی در 

شناسی و  جهت گسترش این حیطه مهم در روان

-آموزان قدم برداشته و مقدمات پژوهش آموزش دانش

 مندان این حیطه فراهم کند.های بعدی را برای عالقه

عدم تعمیم  های پژوهش حاضر از جمله محدودیت

شود  به جنس پسر است که پیشنهاد مینتایج 

پسرها نیز  رویپژوهشگران آینده چنین پژوهشی را 

های این پژوهش،  انجام دهند. از دیگر محدودیت

شناختی  ۀ واجمحدودیت در ابزارها برای بررسی حلق

پیگیری از دیگر  و در نهایت نداشتن دورۀ است

 ها است. محدودیت
 تشكر و سپاسگزاري:

ترم آموزش و پرورش فشافویه، مدیران، معلمان و از مسئولین مح

آموزان عزیزی که همکاری الزم را در اجرای این پژوهش با ما  دانش

دکتر محمدرضا  آقای های استاد گرامی و همچنین از مساعدت داشتند

های آماری پژوهش ما را یاری نمودند،  توکلی که در تحلیل زاده حسن

 شود.  تشکر و قدردانی می

 ها: شتددايا
1) Working memory 

2) Central executive 

3) Phonological loop 

4) Visuo spatial sketch-pad 

5) Episodic buffer 

6) phonological awareness training   

7) phonological awareness 

8) Storage 

9) Rehearsal 

10) Verbal working memory 

11) Hotelling's Trace  

 منابع
(. تأثیر راهبرد مرور 1388) .مارجمندنیا، علی اکبر؛ سیف نراقی، مری

علوم آموزان نارساخوان.  فعال، دانش کرد حافظۀلذهنی بر عم
 .173 -178، 3رفتاری، 

 .اسدزاده، حسن؛ کریمی، یوسف و مفتخری حاجی میرزایی، شیوا

اختی و فراشناختی( (. اثر آموزش راهبردهای یادگیری )شن1383)

طع متوسطه شهر فعال دانش آموزان دختر مق بر عمکرد حافظۀ

 .18روانشناسی تربیتی، تهران. 

 خانواده و کودکان با نیازهای ویژه )چاپ اول(.(. 1331به پژوه، احمد )

 تهران: انتشارات آوای نور. 

و تألیف:  . ترجمهفعال بهبود حافظۀ. (0212)پکیم آلووی، تریسی

( )چاپ اول(. 1331یکتا ) اکبر ارجمندنیا و محسن شکوهی علی

 نشر طبیب.تهران: 
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ثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر تأ(. 1332) .پیرزادی، حجت
پایان نامه آموزان با اختالل خواندن.  پیشرفت مهارت خواندن دانش

چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 

 دانشگاه تهران.

 (. مقایسۀ حافظۀ فعال در1331) .حمید، نجمه و نرگسی، فریده

 کودکان بیش فعالی و -نقص توجه اختالل به مبتال دکانکو

 .423 -411، 4علمی پزشکی خبری شاپور، بهنجار. 

ی بازداری شناختی بر عملکرد اثربخش (.1330) .خواه، محسن رفیع
 رایادآموزان  ریزی دانش فضایی و برنامه -فعال دیداری حافظۀ

ناسی ارشد، نامه چاپ نشده کارش پایان مشکالت خواندن و نوشتن.

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

سلیمانی، زهرا؛ آرامی، امیر؛ محمودی بختیاری، بهروز؛ جالیی، شهره 

آموزان . ارتباط آگاهی واج شناختی و نمرۀ دیکته دانش(1387)

 .01-08، 1های علوم شناختی،  تازهفارسی زبان دوم ابتدایی. 

-آزمون آگاهی وا(. 1383دی کاظمی، مهدی )سلیمانی، زهرا و دستجر

)چاپ دوم(. تهران: سنجی آن  های روانشناختی و ویژگی ج

 انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

(. آگاهی 1381) .یسلیمانی، زهرا و دستجردی کاظمی، مهد

، 4پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شناختی چیست؟ واج

314-331. 

(. مقایسۀ 1330) .؛ زارع، حسین؛ حیدری، میترااکبر شریفی، علی

آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی.  فعال بین دانش حافظۀ

 .2-17، 3های یادگیری،ناتوانی

 مقایسۀ(. 1332) .غالمعلی ،افروز ومریم  وفایی، ؛ندا دهکردی، صفرپور

 در فعال ۀحافظ گانهسه های مؤلفه عملکرد و نامیدن سرعت

، 11، استثنایی کودکان ایرانی فصلنامه. عادی و رساخواننا کودکان

1. 

شناختی و  (. اجرای آزمون آگاهی واج1388) .فیاضی بارجینی، لیال

آموزان دبستانی  شناختی در دانش های آگاهی واج آموزش مهارت

تربیت  تعلیم وبان یک تهران.  دارای آسیب شنوایی باغچه
 . 30-33، 32استثنایی، 

(. 1331) .حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیواگیوی،  قمری

اری اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازد

کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش  پاسخ و حافظۀ

 .38 -311 ،0های یادگیری، ناتوانیفعالی. 

کرج: نشر  )چاپ سوم(. های یادگیریناتوانی(. 1381کاکاوند، علیرضا )

 سرفراز.

(. تأثیر آگاهی 1330) .یی، علیکرمی، جهانگیر؛ عباسی، زینب و زکی

-آموزان نارساقت و درک مطلب دانشواج شناختی بر سرعت، د

 .38 -13، ص 3های یادگیری،ناتوانیخوان، 

ای شناختی تمرین رایانه اثربخشی برنامۀ(. 1331) .لطفی، صالح الدین
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 چكیده
کودکان  های حرکتیمهارت رشد مقایسۀ این مطالعه به منظور :هدف

 : روش .انجام شد و پسر شهر تهرانتوان ذهنی دختر کمسالۀ  01-7

توان ذهنی کم هسال 7-01 کودکان از بین کلیهکودک  512تعداد 

که در  سن و جنس انتخاب شدند متناسب با شهر تهران هایدبستان

جهت ارزیابی رشد  .ای شرکت کردندیک مطالعه مقطعی مقایسه

 و زیهتج منظور هشد. ب استفاده 5-اولریخ آزمون  حرکتی کودکان از

نشان نتایج  :ها يافته گردید. استفاده مستقل  t آزمون از نتایج تحلیل
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عبارت دیگر داری وجود دارد. به جایی تفاوت معنیآزمون جابهدر خرده

  انپسر همچنین بود.جایی بهتر آزمون جابهعملکرد پسران در خرده

نسبت به دختران  ءزمون کنترل شیآساله در خرده 01تا  7سنین 

: نتیجه گیري ی داشتند.باالتر عملکرد داریخود به طور معنیسن هم

جایی و کنترل جابه حرکات انجام در پسران که دهندمی نشان هایافته

 طراحی که رسدمی نظر بهبنابراین،  .دارند مهارت بیشتری ءشی
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Abstract: 
Objective: This Study was conducted to compare 

motor development skills in children with 

intellectual disabilities (ID) aged 7-10 in Tehran. 

Method: Subjects consisted of 205 children whom 

were selected according to their gender and age 

range from children with ID aged 7-10 in Tehran. 

The instrument of the study was Gross Motor 

Development-2 Test. Independent t-test was used 

for analyzing the data. Results: The results showed 

that between girls and boys (except group of 

children with age 8) a significant difference existed 

in locomotor subtest. In the other word, boy’s 

performance was better in locomotor subtest. Also 

boys had a better performance (7-10) in object 

control subtest. Conclusion: These findings could 

be considered in the school programs and 

curriculum developments.  
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 مقدمه

 هایسال در کودکان شود.می آغاز تولد با رشد

 آورند.می دست به را بنیادی هایمهارت زندگی یابتدای

 که دهدمی نشان مختلف هایینهزم در علمی هاییافته

 نتایجی تنها نه کودک اولیه تکامل و رشد از پشتیبانی

 یادگیری برای را او بلکه ،دربردارد والدینش و او برای

 کند.می آماده زندگی بعدی مراحل در موفقیت و بیشتر

 که گیردمی صورت هنگامی تحول و رشد ،تولد از بعد

 تأثیر و تماس خود محیط اشیای و اجزاء با کودکان

 تجارب و هاموفقیت محیط، باشند؛ داشته متقابل

گذارند. می یبرجا کودک بر را خود خاص تأثیر ،مختلف

 تسهیالت و امکانات و کودک زندگی شرایط و محیط لذا

 گیریشکل در دنتوانمی را توجهی قابل نقش آموزشی،

زاده، شفیع و بهرامد )نباش داشته کودک تکامل و

0381). 

های رشد حرکتی در میان دوره ۀترین دورمهم

( و از 0381زاده، بهرام و شفیع)زندگی، کودکی است 

حرکتی در اوایل کودکی نیز  ترین مراحل رشدمهم

باشد می« 0های حرکتی بنیادیمهارت»ثر وًرشد م

های ها که شامل مهارت(. این مهارت0388زاده، زارع)

است، « 1ءیشکنترل »و « 3استواری»، «5جاییجابه»

های های حرکتی پیشرفته و مهارتزیر بنای مهارت

 ؛0998بورتون و میلر، شوند )ورزشی محسوب می

و دبستانی سنین پیش(. 0993کلیلند و گاالهو، 

های حرکتی های حساس رشد مهارتاز دوره دبستان

 (.0998بورتون و میلر، ) بنیادی هستند

ات بنیادی، دارای حرک ۀفقدان رشد الگوهای بالید

های فرد در انجام بر توانایی یپیامدهای مستقیم

حرکات اختصاصی  ۀتکلیف در مرحل ۀهای ویژمهارت

ها است. عالوه بر این، تأخیر در رشد این مهارت

)حرکات اولیه( منجر به مشکالتی در ادراک بصری 

، روتنیکاابی فضایی )ی(، جهت5110الیتشو ودان، )

( و حتی 5112، سز و کندیلیساپستین، درن، جن

( 5112، 9فلوریسو  ، هی، فایق، کرنامیکییادگیری )

ها در خواهد شد. همچنین رشد نکردن این مهارت

های گروهی ها در بازیکودکان باعث کنار گذاشتن آن

ها خواهد شد و این به نوبه خود از طرف همساالن آن

، ویگینس ،سهیکها تأثیر گذاشته )بر عزت نفس آن

ها را برای تحرک ( و انگیزش آن5110،مود و کریست

ونکادسون و در بزرگسالی نیز کاهش خواهد داد )

های مهارت (. با توجه به اهمیت رشد5101فنیتا، 

های مهم از برنامه ۀحرکتی بنیادی، یک جنب

-در ابتدای کودکی باید سنجش و اندازه« 2غربالگری»

اسایی و ها به منظور شنگیری رشد این مهارت

 .باشد« 2مداخله»

امروزه توجه به کودکان استثنایی فعالیتی مهم 

طوریکه اکثر کشورهای پیشرفته به  .شودمحسوب می

تالش خود را جهت تربیت و آموزش این قشر جامعه 

توان برند.  از این رو دیگر، توجه به کودک کمبکار می

-ذهنی به کسانی که در تماس مستقیم با یک فرد کم

گردد. امکانات باشند، محدود نمیذهنی می انتو

 سازی رشد و تحول همۀای به منظور بهینهگسترده

زندگی  ها برایکردن آن تواناذهنی و  توانکودکان کم

 ه عنوان شهروندانی که در یک جامعۀدوستانه و آزاد، ب

رابینسون و ) کنند، وجود داردحمایتی زندگی می

بر اساس (. 0378ماهر،  ترجمۀ فرهادرابینسون، 

 7های ذهنی و رشدی آمریکاتعریف انجمن ناتوانایی

ناتوانایی است که با نوعی ذهنی  توانی( کم5117)

های معناداری در عملکرد ذهنی و رفتار محدودیت

های سازشی اجتماعی، سازشی و همچنین در مهارت

سیف نراقی و نادری، )ادراکی و عملی همراه است  

تالل در توان ذهنی با توجه به اخکان کمکو(. 0378

د که این نباشبدنی نیز می کاری تربیتذهن، دچار کم

کاری در بعضی موارد موجب کاهلی و سستی در کم

آورد که پرور بار میحال و تنبدن شده، کودک را بی

طرقی دیگر  صورت انرژی موجود در بدن بهدر این

 (. 0378آیچستد، کند )بروز می

-مهارت ۀکودک به وسیل زندگی، ۀهای اولیسال در

-جستجوی محیط، تجربه ،های حرکتی ذکر شده

آزمایی اندوزی و یادگیری بیشتر را آغاز کرده و با خود
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هایش را ها و ضعفها، تواناییاز طریق این مهارت

دهد خویش را شکل می ۀپندارشناخته و خود

موضوع  (. این5115، کالداریک و ، لهاردباترفیلد)

توان ذهنی ممکن است حتی در مورد کودکان کم

مصداق بیشتری داشته باشد. تجربیات گذشته نشان 

داده است که وقتی این کودکان به حال خود گذاشته 

شوند، احتمال بسیار کمی وجود دارد که از طریق می

پرورشی و ورزش به  هایحرکت یا شرکت در بازی

 ۀترین فایدمهم . شایدشوندش نایل کشف محیط خوی

توان ذهنی به های پایه برای افراد کمآموزش مهارت

های های کنشی مربوط باشد. توانمندی مهارتمهارت

های کنشی الزم برای توانند به مهارتحرکتی پایه می

انجام حرکات ضروری در زندگی روزانه منتقل شوند 

  (.  0378آیچستد، )
باعث اختالل  هاخیر رشدی این مهارتأاز این رو ت

های ادراکی از جمله ادراک بینایی در رشد توانایی

شود که اگر شناسایی و ( می5110الیتشو و دان، )

منجر به ضعف در  ،بازآموزی به موقع صورت نگیرد

( و اختالالت زبان 5112روتنیکا و همکاران، یادگیری )

( خواهد شد. عواقب 5117نیمایجر، و صحبت کردن )

ها نیز نادیده گرفته شدن از ین مهارتاجتماعی ضعف ا

های گروهی و در نتیجه جانب همساالن در بازی

ونکادسون و مخدوش شدن عزت نفس و خودپنداره )

های ( و عدم انگیزش برای فعالیت5101فنیتا، 

و همکاران،  سهیکجسمانی موثر در طول عمر )

ها رو سنجش رشد این مهارت این ( خواهد بود. از5110

 ۀکودکی به منظور غربالگری و مداخلتدای در اب

تفاوت بین دختران و  آموزشی قویاً تاکید شده است.

های حرکتی بنیادی در پسران در اجرای مهارت

مطالعات بسیاری ثابت شده است. توماس و فرنچ 

تحقیق انجام شده در این زمینه  21( با تحلیل 0982)

جوانی گزارش کردند که پسران در دوران کودکی و نو

های پرش طول )مسافت پرش(، دریافت در مهارت

های موفق(، پرتاب کردن کردن )تعداد دریافت

های )مسافت پرتاب( و دویدن )سرعت در مسافت

ها کنند و  این تفاوتکوتاه( بهتر از دختران عمل می

دویدن، پرش  هایی همچون بخشپیش از بلوغ در 

ورد پرتاب طول و دریافت کردن کم تا متوسط و در م

های جنسیتی کردن زیاد است. اما پس از بلوغ تفاوت

در مورد هر چهار مهارت به طور قابل توجهی افزایش 

ها استدالل توماس و فرنچ در توضیح این یافته یابد.می

کردند که پیش از بلوغ، عوامل محیطی بیش از عوامل 

دویدن، پریدن و  هایبیولوژیکی بر عملکرد مهارت

گذار است، ولی پس از بلوغ هر دو ردن اثردریافت ک

در را ها برتری آشکار پسران عامل نقش دارند. آن

پیش از بلوغ به عوامل  در مرحلۀپرتاب کردن مهارت 

اثر آموزش  ،زیرا طی تحقیقی ،بیولوژیکی نسبت دادند

های بین دختران و پسران را ناچیز بر کاهش تفاوت

 (. 0998بورتون و میلر، مشاهده کردند )

های تعالوه بر عملکرد بهتر در برخی مهارپسران 

اجرا، در الگوی حرکتی  ۀحرکتی بنیادی به لحاظ نتیج

-بالیدهعملکرد جمله پرتاب کردن نیز از ها این مهارت

، برادر، ریوساند )دختران نشان داده  ی نسبت بهتر

(. از طرفی به نظر  0999، استو  کندی ـ هانیکات

های تعادلی و بعضی ان در مهارتدختر که رسدمی

لی جایی مثل سکسکه رفتن و لیهای جابهمهارت

، سالیس، برویلس، مک کنزیتبحر بیشتری دارند )

( که دلیل 5111لریخ، و؛ ا 5115، بریو  نادر ،زیو

ها در تر بودن آنبرتری دختران در این دو مهارت رایج

مک کنزی و های دختران ذکر شده است )بین بازی

(. شواهد اندکی نیز بهتر بودن 5115همکاران، 

مک کال ) ستاان دادهدر مهارت پریدن نش را دختران

 (.5111و کرفت، 

برخالف ادبیات تحقیق گسترده در مورد وجود 

های حرکتی بنیادی، های جنسیتی در مهارتتفاوت

داری بین ه، تفاوت معنیدبرخی مطالعات انجام ش

صوصاً در ان و پسران خعملکرد حرکتی بنیادی دختر

کلیلند و گاالهو، پیش از بلوغ مشاهده نکردند ) سنین
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(. به عالوه بعضی 5115؛ باترفیلد و همکاران، 0993

-ها و ورزشاثر تجربه و تمرین یا نوع بازی ،تحقیقات

ها هایی که دختران و پسران به سمت شرکت در آن

ژیکی تر از نقش عوامل بیولوشوند را مهممی سوق داده

ها در طی کودکی، به ویژه در پیشی در این تفاوت

هایی مثل پرتاب گرفتن پسران از دختران در مهارت

، (. گودوی5117نگ، ونگ و چیواند )کردن، بیان کرده

-عملکرد بهتر پسران پیش(، 5113) وارکو  کراو

پیش از یک های دستکاری را دبستانی در مهارت

اما بعد از آموزش این مشاهده کردند، آموزشی  ۀبرنام

های پرتابی و دار نبود. همچنین بازیتفاوت معنی

-ای چون بیسبال و فوتبال در بین پسران متداولضربه

از  5آزمون اولریخ  سنجیهای روانویژگی  تر هستند.

های و با استفاده از داده عاملی راشطریق مدل چند

توسط لی و  (5111حاصل از نمونۀ هنجاری اولریخ )

مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج  5112در سال  اولریخ

مهارت دویدن و پرش طول جفتی از که نشان داد 

سنجی ضعیفی برخودار هستند و های روانویژگی

-آزمون جابهآزمون کنترل شئ دشوارتر از خردهخرده

 ،آزمونهای این دو خرده. در بین مهارتجایی است

و پرش طول های پرتاب توپ از باالی سر مهارت

های ضربه به توپ ثابت با پا و دشوارتر و مهارت

توانایی  .ها گزارش شدتر از دیگر مهارتآسان ،دویدن

محققان بر اساس این  دختران و پسران نیز یکسان بود.

نتایج و سایر تحقیقات مشابه قبلی به این نتیجه 

سنجی درنسخۀ دوم های روانرسیدند که ویژگی

در درشت حفظ شده است. آزمون رشد حرکتی 

( که به منظور 5117) گای ونگ و چیونمطالعه

 ۀسال 01تا  3توصیف رشد حرکتی درشت کودکان 

تا  2تر ) های سنی بزرگگروه .دادندگی انجام کن هنگ

دارای  (2تا  3تر )ینیهای سنی پاال( از گروهس 01

-مهارت ۀبودند. همچنین برتری پسران در همبرتری 

جایی، نمره کل ، سه مهارت جابهءیهای کنترل ش

نسبت به  5آزمون اولریخ کل  ۀو نمر ءکنترل شی

 ،لی کردنالبته در مهارت لی ،ئید شدأدختران ت

  (.5117نگ، ونگ و چیو) شرایط دختران بهتر بود

پسران در که  در تحقیق خود دریافت( 5118آلدمار )

ر ماهرتر از دختران بودند و د ءآزمون کنترل شیخرده

، وناه جایی عملکرد یکسان داشتند.آزمون جابهخرده

( در تحقیقی با عنوان 5101) وسچرو  هارتمن، جانکر

 5ـدرشت  حرکتی رشد آزمونتعیین پایایی و روایی 

وجود  ،دارای اختالل بینایی ۀسال 2-05برای کودکان

های جنسیتی در رشد حرکتی درشت کودکان تفاوت

آزمون ای که  پسران در خردهگونه به ،کردندگزارش  را

زاده زارع .ماهرتر از دختران بودند ءکنترل شی

 برای را  5روایی و پایایی آزمون اولریخ ( 0388)

سال شهر تهران مورد بررسی قرار  01تا  3  کودکان

های سنی بین عملکرد دختران و پسران گروه و داد

تفاوت  ،جاییآزمون جابهسال در خرده 00سه تا 

وت جنسیت درخرده آزمون اما تفا ،ی نیافتدارمعنی

سران های سنی به نفع پدر همه گروه کنترل شیء

-رشد کیفی یا فرایندی مهارت ،ترواضحبه عبارت  ،بود

جاری از های حرکتی کنترل شیء پسران نمونۀ هن

( در 0391سلطانیان ) .دختر بهتر بود مساالنه

د زمون رشتحقیقی با عنوان تعیین روایی و پایایی آ

 استان سمنان ۀسال 2-01حرکتی درشت در کودکان 

سال در  7-01پسران در چهار گروه سنی که دریافت 

نسبت به دختران همسن  ءآزمون کنترل شیخرده

 ،جاییآزمون جابهخود دارای برتری بودند. در خرده

 تفاوتی بین دو جنسیت مشاهده نشد.

 این رد گرفته انجام با توجه به اینکه تحقیقات

 رشد مستقیم به طور که مطالعاتی ویژه به ،زمینه

اند، داده قرار بررسی ذهنی را مورد توانکم افراد حرکتی

 را بیشتری بررسی و بحث موضوع این هنوز و معدودند

-که تفاوتاست در این تحقیق سعی شده  .طلبدمی

توان ذهنی ای جنسیتی در رشد حرکتی افراد کمه

های آموزشی مورد راحی برنامهبررسی گردد تا در ط

 استفاده قرار گیرد.

 

 



 هاي حركتي در كودكان  .... مريم لطفي و همكاران: رشد مهارت
__________________________________________________________________________________________ 

03 

 

 روش

و از نوع  یدادیرو ـ طرح پس یکپژوهش،  این

  .است توصیفی

  گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

ۀ سال 01تا  7 کودکان آماری این تحقیق را ۀجامع

تشکیل دادند.  شهر تهران هایدبستانتوان ذهنی کم

 81شامل  که گرفته شد نفر در نظر 512اندازه نمونه 

ها متناسب با سن و پسر بود و آزمودنی 052دختر و 

چند ای ای طبقهگیری خوشهنمونه جنسیت به صورت 

وسعت شهر تهران  به با توجه .ندانتخاب شدای  مرحله

بندی به صورت شمال، جنوب، شرق،  بهترین تقسیم

باشد؛ به همین دلیل ابتدا کل استان  غرب و مرکز می

از مناطق   ،در گام دوم شد. پنج منطقه تقسیم  به

در نهایت از این مناطق مدارس  وموجود چند منطقه 

 ،مربوطه به طور تصادفی  انتخاب شدند. در مجموع

دبستان از کل مدارس ابتدایی استثنایی شهر  07

دبستان استثنایی( در این تحقیق انتخاب  58تهران )

 .گردیدند

 ابزار

 8 (5111 )اولریخ، 5ـدرشت  حرکتی رشد آزمون

دوم  ۀنسخ .بود تحقیق اطالعات این آوریعجم ابزار

 فرایند مدار ( آزمونی5111 آزمون اولریخ ) اولریخ،

 تا سه کودکان بنیادی حرکتی هایمهارت رشد که است

 هنجاری صورت دو به آن نتایج و سنجدرا می سال 00

 ابعمن در که آزمون این است. تفسیر قابل مالکی و

 هایآزمون ترینرایج جمله از حرکتی و رشد سنجش

 آن شده، کاربری معرفی بدنی تتربی حوزۀ در سنجش

 حرکتی رشد تأخیر دارای کودکان برای شناسایی

 ها،مهارت این در کودک پیشرفت سنجش درشت،

 حرکتی هایمهارت رشد برای ریزی آموزشیبرنامه

 است. شده تأیید ها،برنامه این کیفیت ارزیابی و درشت

 برای را آزمون روایی و پاپایی ،(5111 )مطالعۀ اولریخ

 هایتفاوت و رساند اثبات به آمریکایی کودکان

 نشان شیء کنترل حرکتی هایمهارت در جنسیتی را

 رشد آزموننفری،  0518 نمونۀ یک هایداده با وی داد.

 آمریکایی را برای کودکان 5ـدرشت  حرکتی

پایایی  (0982)  لریخواهمچنین  .کرد هنجارسازی

با را  5ـدرشت  حرکتی رشد آزمون ۀاولین نسخ

د. دنتوان ذهنی بدست آورکودک کم 51های  داده

 آندونیادوو  ، دیلی، دئودرو، کارون، سیمونزسیمونز

 5ـدرشت  حرکتی رشد آزمونروایی و پایایی  (5118)

توان ذهنی بدست نفر از کودکان کم 011را بر روی 

دارای دو  5ـدرشت  حرکتی رشد آزمونآزمون  .ندردآو

آزمون است که به ترتیب زیر شرح داده خواهد خرده

 شد.

 یورتمه جایی: دویدن،جابه هایمهارت آزمونخرده 

 طول، پرش )جهیدن(، گام کشیده کردن، لیلی رفتن،

 .سُرخوردن

 یک به : ضربهءشی کنترل هایمهارت آزمونخرده

به  ضربه توپ، دریافت جا،در دریبل ،دست با ثابت توپ

 توپ غلتاندن شانه، باالی از توپ پرتاب پا، با ثابت توپ

 . شانه زیر از

 پنج تا سه طریق از آزمون هایمهارت از یک هر

مالک  هر گیرد.می قرار سنجش مورد عملکردی مالک

 نشان را مهارت پیشرفتۀ اجرای شکل یا الگو از بخشی

مالک  51 دارای مجموع در مونآزخرده هر و دهدمی

کودک هر مهارت  ،گذاری. جهت نمرهاست عملکردی

هر کوشش به هر  درکند. را در دو کوشش اجرا می

های عملکردی مهارت، اگر همان طور که یک از مالک

باشد، نمرۀ یک و در آزمون مشخص کرده انجام شده 

شود. مدت زمان صفر داده می غیر این صورت نمرۀ

توجه به دقیقه است که با  51تا  02زمون اجرای آ

زده شده است.  دقیقه تخمین 11ها این زمان آزمودنی

 آزمون نمرۀ خام کلی دارد که از جمع نمرۀهر خرده

است.  18آید و حداکثر های مربوطه بدست میمهارت

-استاندارد خرده نجاری آزمون شامل نمرۀنمرات ه

و  01حراف استاندارد ها به ترتیب با میانگین و انآزمون

با میانگین و انحراف  9همچنین بهره حرکتی درشت 3
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 ای مرکب بر پایۀاست که نمره 02و  011استاندارد 

آزمون است و بهترین اندازه استاندارد هر دو خرده نمرۀ

های در مشخص کردن توانایی کلی کودک در مهارت

 (.0388زاده، زارعحرکتی درشت تعریف شده است )

روایی و پایایی این آزمون را بر روی  (0390) لطفی

توان ذهنی مورد بررسی قرار داد و نتایج کودکان کم

ضریب پایایی همسانی درونی برای نمرۀ  که نشان داد

و همچنین برای نمرۀ مرکب  ءجایی و کنترل شیجابه

 83/1و  81/1، 77/1کل، به طور میانگین، به ترتیب

ونی برای دختران در بدست آمد. پایایی همسانی در

و  92/1 ءو کنترل شی 93/1جایی آزمون جابهخرده

و پسران در  89/1همچنین برای نمرۀ مرکب کل 

و  89/1 ءو کنترل شی 90/1جایی آزمون جابهخرده

ضریب  ۀبود. دامن 91/1رای نمرۀ مرکب کل همچنین ب

و پایایی  88/1تا  81/1آزمون مجدد از  ـپایایی آزمون 

و باالتر حاصل شد. برای ارزیابی  92/1گذار هنمردرون 

( 5111روایی سازه همان طرح دو عاملی اولریخ )

ئیدی أفرضیه از طریق تحلیل عاملی ت فرض و این

، ضرایب همبستگی بین عالوه بر این. آزمون شد

قابلیت تمایز سنی از  ،ها با سنآزمونخردهنمرات 

دیگر  که از (سنافزایش افزایش نمرات با  )آزمون 

 .حمایت کرد ،است روایی سازه عینی ۀجنب

 هاداده تجزيه و تحلیل روش

 مستقل  t آزمون از نتایج تحلیل و تجزیه منظور به

 تحلیل و تجزیه و آماری عملیات کلیۀ شد. استفاده

 سطح گرفت. صورت spss 08 افزار نرم طریق از هاداده

  شد. گرفته نظردر > p 12/1 معناداری  

 هاافتهي

توان می 0درجدول   tبا توجه به نتایج آزمون 

ساله در  01تا  7سنین   دریافت که نمرات پسران

سن ن همنسبت به دخترا ءآزمون کنترل شیخرده

بین  همچنین  .داری باالتر استخود به طور معنی

سال( از نظر  8وه سنی دختران و پسران )به جز گر

داری ختالف معنیا ،جاییآزمون جابهنمرات خرده

- عملکرد پسران در خرده ،وجود دارد. به عبارت دیگر

 92سطح اطمینان  )دربود جایی بهتر آزمون جابه

 درصد(.

 جاييو جابه ءنمرات دختران و پسران سنین مختلف در خرده آزمون كنترل شي ةمقايس  .1جدول 

 جنسیت
)انحراف  میانگین

 استاندارد(

 هاآزمون همگنی واریانس
T Df داریسطح معنی 

 داریسطح معنی آزمون آمارۀ

 ءآزمون کنترل شی خرده

 1/05(7/0) ساله 7 دختر

(8/0)7/01 
72/1 193/1 55/1 18 111/1 

 ساله 7 پسر

 2/02(2/5) ساله 8دختر

(7/5)0/09 
20/1 151/1 27/1 25 111/1 

 ساله 8 پسر

 0/08(1/3) ساله 9 دختر

(2/3)9/50 
21 118/1 70/3 18 111/1 

 ساله 9 پسر

 0/08(2/3) ساله 01 دختر

(1/5)2/51 
00/1 21/5 07/7 19 111/1 

 ساله 01 پسر

 جاییهآزمون جابخرده

 05(1/5) ساله 7 دختر

(1)1/02 
8 117/1 30/1 18 111/1 

 ساله 7 پسر

 2/02(2/3) ساله 8دختر

(2/3)7/09 
112/1 912/1 5/3 25 115/1 

 ساله 8 پسر

 2/09(1/0) ساله 9 دختر

(8/0)5/51 
58/50 111/1 3/2 18 111/1 

 ساله 9 پسر

 9/50(7/3) ساله 01 دختر

(5)8/51 
39/00 110/1 2/3 19 110/1 

 ساله 11 پسر
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 ان و پسرانهاي سني دختربراي هر يک از گروه ءكنترل شيآزمون میانگین نمرۀ خرده .1 شكل

 

 هاي سني دختران و پسرانجايي براي هر يک از گروهآزمون جابهمیانگین نمرۀ خرده.2شكل
 در هر رده سني جاييو جابه هاي آماري دختران و پسران در خرده آزمون كنترل شي :  شاخص2جدول

 جنسیت شاخص
 آزمونخرده

 كنترل شي
 توپ به ضربه

 دست با ثابت

 دريبل

 درجا
 پتو دريافت

 توپ به ضربه

 پا با ثابت

 توپ پرتاب
 شانه باالي از

 توپ غلتاندن

 شانه زير از

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 7دختر

 ساله 7 پسر

(5/5)1/05 
(7/0)7/01 

(2/1)0/5 
(2/1)8/5 

(8/1)3/0 
(0)2/0 

(2/1)9/0 
(1/1)5/5 

(0)0/3 
(9/1)5/3 

(8/1)7/0 
(7/1)2/5 

(8/1)5 
(5/0)0/5 

 میانگین
نحراف )ا

 استاندارد(

 ساله 8 دختر

 ساله 8 پسر

(7/5)2/02 
(2/5)0/09 

(0/0)0/3 
(8/1)0/1 

(8/1)5/5 
(8/1)2/5 

(8/1)9/0 
(2/1)1/5 

(7/1)1/3 
(9/1)5/1 

(8/1)5 
(7/1)2/5 

(0)8/5 
(3/0)3 

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 9 دختر

 ساله 9 پسر

(1/3)0/08 
(1/0)9/50 

(8/0)1/3 
(0)5/1 

(5/0)2/5 
(0/0)2/3 

(2/1)1/5 
(2/1)9/5 

(5/0)5/1 
(8/1)1/1 

(2/1)1/5 
(0/0)1/3 

(2/1)3 
(9/1)1/3 

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 01 دختر

 ساله 01پسر

(2/3)0/08 
(1/5)51 

(3/0)1/3 
(8/1)7/1 

(0)3/3 
(2/1)8/3 

(2/1)1/5 
(7/1)7/5 

(0)3/1 
(5/0)3/2 

(7/1)3/3 
(3/0)7/3 

(9/1)2/5 
(0)2/3 

 جنسیت خصشا
 آزمونخرده

 حاييجابه
 دويدن

ورتمه ي
 رفتن

 دنلي لي كر
گام كشیده  

 جهیدن
 سُرخوردن پرش طول

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 7دختر

 ساله 7 پسر

(1/5)05 
(1)1/02 

(3/1)9/3 
(9/1)5/2 

(9/1)0 
(2/0)5/5 

(5/0)9/1 
(0/0)0/0 

(0)1/5 
(5/0)2/5 

(1/1)3/1 
(2/1)0/0 

(2/0)3/3 
(3/0)0/1 

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 8 دختر

 ساله 8 پسر

(2/3)2/02 
(2/3)7/09 

(7/1)1/1 
(7/1)2/2 

(2/1)3 
(2/0)2/3 

(2/0)5/5 
(1/0)2/5 

(8/1)1/5 
(8/1)2/5 

(3/1)0/0 
(2/1)3/0 

(9/1)5/3 
(3/0)0/1 

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 9 دختر

 ساله 9 پسر

(1/0)2/09 
(8/0)5/51 

(9/1 )2 
(2/1)7/2 

(2/0)7/3 
(0)8/1 

(2/1)3/5 
(9/1)2/3 

(2/1)1/3 
(7/1)2/3 

(7/1)1/0 
(2/1)2/0 

(9/1)7/3 
(1/0)8/1 

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ساله 01 دختر

 ساله 01پسر

(7/3)9/50 
(5)8/51 

(7/1)5/2 
(5/0)7/2 

(5/0)0/1 
(2/0)8/1 

(3/0)0/3 
(0)5/1 

(2/1)3 
(2/1)7/3 

(2/1)5 
(1/1)5/5 

(8/0)0/1 
(7/0)9/1 



 1333 ،1 هشمار ،چهاردهم سال /ياستثناي كودكان فصلنامه
___________________________________________________________________________________________ 

00 

 

 سنی هر ردۀهای آماری دختران و پسران شاخص

در جدول باال جایی جابه و ءکنترل شیآزمون در خرده

 ،شودمی مشاهدههمان گونه که نشان داده شده است. 

در همه که دهد میانگین نمره کسب شده نشان می

هیچ کودکی  همچنینبا پسران است.  یها برترمهارت

همان . ( نشده است18کامل ) ۀکسب نمر موفق به

در  کسب شده ۀشود میانگین نمرمی مشاهدهگونه که 

در همه  که دهدنشان می جاییآزمون جابهخرده

هیچ کودکی و نیز  با پسران است یها برترمهارت

 ( نشده است.18موفق به کسب نمره کامل )

 گیريبحث و نتیجه

 01تا  7ران دار پسبرتری معنی ،های تحقیقیافته

را نسبت به دختران  شهر تهران  هنیذتوان سال کم

 ءجایی و کنترل شیآزمون جابهن خود در خردهسهم

آزمون کنترل برتری پسران در خرده دهد کهنشان می

همخوان ( 5101ون و همکاران )اهای هبا یافته ءشی

( نیز حاکی از برتری 0388زاده ) های زارعیافته است.

های سنی نسبت به دختران تمامی گروه پسران در

و یکسان  ءآزمون کنترل شیخود در خرده سنهم

سنی در  یهابودن عملکرد دو جنس در تمامی گروه

زاده  تحقیق زارع. در جایی استآزمون جابهخرده

-تمامی پژوهش تقریباً و (0391سلطانیان ) ،(0388)

 اولریخ مانندانجام شده در خارج از کشور  های

و آلدمار  (5113ی و همکاران )وگود (،5111)

داری عملکرد کودکان دو جنس بر عدم معنی (5118)

در  جایی و نیز بر برتری پسرانآزمون جابهدر خرده

تنها نتایج  .کید دارندأت ءیآزمون کنترل شخرده

( حاکی از برتری پسران 5117تحقیق ونگ و چیونگ )

دالیل برتری ز اباشد. جایی میدر سه مهارت جابه

 ۀجایی ویژگی خاص نمونآزمون جابهپسران در خرده

 ،های اجتماعیمحرک، های آموزشیتحقیق و فرصت

امکانات  تسهیالت و ،خانواده و نهادهای آموزشی

 انگیزش و ترغیب کودکان به بازی ،آموزشی و تفریحی

با توجه   (.5117ونگ و چیونگ، توان ذکر کرد )را می

عوامل  ،تحقیقات انجام شده ۀکه پیشینبه این

بیولوژیکی، محیطی، تکلیف و همچنین تعامل این 

-ثر میؤسالگی م 2ا بر رشد حرکتی بعد از عوامل ر

سالگی تفاوت بیولوژیکی  2دانند )در سنین کمتر از 

عوامل فوق برتری پسران را در اکثر  ،ناچیز است(

کند. های بنیادی فراهم میجوامع در برخی از مهارت

های نقش مهم عوامل محیطی بر تفاوت وجودبا

-جنسیتی در رشد حرکتی قبل و بعد از بلوغ، تفاوت

های بیولوژیکی دختران و پسران به ویژه پس از بلوغ، 

-از جمله افزایش قدرت و توده عضالنی و نسبت بزرگ

زاده، بهرام و شفیعشانه به لگن در پسران ) یتر پهنا

هایی سیت در مهارت(، نباید در عملکرد دو جن0381

طور  گرفته شود. بنابراین به مثل پرتاب کردن نادیده

تر است توان گفت نقش کدام عامل برجستهیقین نمی

های حرکتی و یا اینکه همیشه پسران در مهارت

بلکه سبک  ،تی و سرعتی بهتر از دختران هستندقدر

زندگی کودک )داشتن یا نداشتن فعالیت جسمانی( 

رایط فرهنگی و آموزشی، عوامل امکانات و ش

های مهارت یا به عبارت بیولوژیکی و حتی ویژگی

تر تعامل فرد، محیط و تکلیف، بهترین توضیح کامل

های حرکتی جنسیت در مهارت دوهای بین تفاوت

 رشد ،مختلف متون در که دانیممی طرفی از باشد.می

 جمله از آن مختلف هایحیطه همپوشانی به حرکتی

 شده اشاره حرکتی و اجتماعی شناختی، روانی، حیطۀ

 بر عوامل این متقابل تأثیر به رشد متخصصان و است

 فراهم اهمیت به توانمی پس اند.کرده اشاره هم

 رشد برای متناسب و متنوع حرکتی تجارب ساختن

 تأثیر مهم دالیل از یکی برد. پی کودک هر همه جانبۀ

 حرکتی هایمهارت آموزش و حرکتی تجارب بیشتر

 تمرین فرصت داشتن معمول، هایفعالیت به نسبت

 حرکتی هایتوانایی اصالح و رشد برای کودکان است.

 و غنی محیط آموزش، و تمرین فرصت تشویق، به خود

 نیاز شناختیبوم محیط در آموزش کیفیت و محرک

 .(0388زاده، )زارع دارند
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ه توان بمل دیگر این پژوهش میأاز نکات قابل ت

شهر تهران در   هنیذ انتوانکمپایین بودن نمرات 

لذا دست . در همه سنین اشاره کرد هاآزمونخرده

خیر  رشدی در زمینه أت  اندرکاران و مسئوالن باید

ساز  مشکالت  تواند زمینهحرکتی را که خود می

جسمانی، حرکتی و حتی رفتاری برای کودک باشد، 

ها در کودکان ارتگرفته و برای ارتقای این مه یجد

 همچنین ریزی کنند.برنامه  شهر تهران هنیذتوان کم

 وضعیت گرنشان آزمون در آمده دست به میانگین

 وجود توانمی را آن علت که است پسران بهتر حرکتی

 زندگی محیط در مختلف فرهنگی هایمحدودیت

 تأیید گذشته مطالعات را موضوع این نمود. ذکر دختران

 ـ روانی رشد در زندگی محیط هایویژگی هک نمایدمی

های نظریه سیستم است. بوده مؤثر کودک حرکتی

 حرکتی رشد برای تکلیف و فرد محیط، تعامل بر 01پویا

 این هاییافته این، عالوه بر .دارد تأکید فرد هر در بهینه

 محیط و ژنتیک تعامل مبنی بر پیاژه دیدگاه با پژوهش

 کودکان،  او نظر به زیرا ست،ا همسو و سازگار رشد، در

 و گیرندمی یاد وجه بهترین به فعال تجربۀ طریق از

 باشد کودکی دوران در آموزش روش باید فعالیت و بازی

 دیگران با تا شود فراهم کودکان برای نیز هاییفرصت و

 به کنند. تجربه کسب طریق این از و بپردازند تعامل به

به  توانمی را تیحرک آموزش و تمرین ترتیب، این

 حرکتی بنیادی هایمهارت رشد در مؤثر عاملی عنوان

 با .(0381زاده، بهرام و شفیع) آورد به شمار کودکان

 و تدوین حرکتی، هایفعالیت به کودکان نیاز به توجه

 به نظر ضروری کودکی، دوران در صحیح ریزیبرنامه

 که شودمی توصیه تحقیق این نتایج براساس رسد.می

-پیش مقاطع در ،دبستان یآموزش مراکز عالوه بر

 در تا شود طراحی متنوع حرکتی الگوهای نیز دبستانی

 متعاقباً و بنیادی حرکتی هایمهارت تقویت راستای

 کلی به طور و باشد مؤثر کودکان ورزشی هایمهارت

 آینده در کودکان، سالم زندگی داشتن برای

ترین یکی از مهمهمچنین  .باشد کننده کمک

نگیختن توجه معلمان تربیت کاربردهای این تحقیق برا

های باشد که در برنامهاساسی می بدنی به این نکتۀ

های جنسیتی دختران و پسران آموزشی خود به تفاوت

توجه کامل مبذول دارند. پژوهشگر امید دارد که نتایج 

های بعدی در این تحقیق رهگشایی جهت پژوهش

های حرکتی دختران و تر ویژگیرابطه با شناخت بیش

بهبود و  در رابطه با آموزش، ریزی بهترمهپسران و برنا

 باشد.  های حرکتی کودکان مهارت اصالح

 سپاسگزاري
به ویژه های شهر تهران دبستان دریغ مسئوالن کلیۀاز مساعدت بی

از تمامی کودکان  ضمناًگردد. ان و معلمان محترم قدردانی میمدیر

 گردد. های آنان قدردانی ویژه میون و خانوادهتحت آزم

 هايادداشت
1) Fundamental Motor Skills 
2) Locomotion 
3) Stability 
4) Object Control 
5) Screening 
6) Intervention 
7) AAIDD 
8) Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-

Ulrich, 2000) 

9) GMQ 
10) Dinamic system 

 منابع

 کودکان برای بدنی تربیت(. 0378. )، باریالوی و کارل آیچستد، 

 پژوهشی گروه ترجمۀ ،بزرگسالی تا نوزادی از ذهنی ماندۀعقب

تهران،  ،حرکتی جسمی هایمعلولیت و ذهنی ماندۀعقب
 پژوهشکده کودکان استثنایی.

 در حرکتی رشد درک (.0381) .محسن ،زاده شفیع و عباس بهرام،

 (.اول چاپ) کتاب بامدادتهران: . زندگی مختلف دوران

-(. کودک عقب0972سون، هالبرت بی. )رابین و امرابینسون، نانسی 

 انتشاراتششم،  (، چاپ0377ذهنی. ترجمۀ فرهاد ماهر ) ماندۀ

 رضوی. قدس آستان

 پایایی و روایی تعیین و هنجارسازی(. 0388) .مهشید زاده،زارع

 برای( 5111 اولریخ) 5-اولریخ درشت حرکتی رشد آزمون

 دانشگاه ،دکتری نامۀ پایان. تهران شهر سالۀ 3-00 کودکان
 .تهران

 پایایی و روایی تعیین و هنجارسازی(. 0391) .علی محمد سلطانیان،

 سالۀ 2-01 کودکان در 5111 اولریخ درشت حرکات رشد آزمون

 نامۀ پایان. سمنان استان روستایی و شهری مناطق پسر و دختر
 .سمنان دانشگاه ارشد، اسیکارشن

 کودکان شناسیروان(. 0378) .اهلل عزت نادری، و مریم نراقی، سیف

 .سمتتهران: . هاآن آموزش هایروش و ذهنی ماندۀعقب



 1333 ،1 هشمار ،چهاردهم سال /ياستثناي كودكان فصلنامه
___________________________________________________________________________________________ 

06 

 تیتعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرک(. 0390لطفی، مریم. )

توان ساله کم 01تا   7( برای کودکان 5111)اولریخ  5درشت ـ 

 ،رشناسی ارشداک پایان نامۀ. شهر تهران پذیرموزشآذهنی 

 .دانشگاه تهران

 
Burton, A.V., & Miller., D.E. (1998). Movement 

skill assessment. Human Kinetic. 

Butterfield, S.A., Lehhard, R.A., & Coladaric, T. 

(2002). Age, sex, and body mass index in 

performance of selected locomotor and fitness 

task by children in grades k-2. Perceptual and 

motor skills, 94, 80-86. 

Cairney, J., Hay, J., Faugh, B., Corna, L.M., & 

Flouris, A. (2006). Developmental coordination 

disorder, age, and play: A test of the divergence 

in activity-deficit with age hypothesis. Adapted 

Physical Activity Quarterly, 23, 261-276. 

Cleland, F., & Gallahue, D.(1993). Young 

childrens divergent movement ability. 

Perceptual and motor skills, 77, 535-544. 

Goodway, J.D.,  Crow, H., & Ward, P. (2003). 

Effect of motor skill instruction on fundamental 

motor skill development. Adapted Physical 

Activity Quarterly, 20, 298-314. 

Hicks, M.K., Wiggins, M., Crist, R.W., & Mood, 

F.M. (2001). Sex different in grad three 

student's attitudes toward physical activity. 

Perceptual and motor skills, 93, 97-102. 

Houwen. S., Hartman, E., Jonker, L., & Visscher, 

C. (2010). Reliability and Validity of the 

TGMD-2 in Primary-School-Age Children with 

Visual Impairments. Adapted Physical Activity 

Quarterly,  27, 143-159. 

Lee, M., Zhu, W., & Ulrich, D.A. (2005). Many- 

faceted Rasch calibration of TGMD-2. Internet 

Article.  

Leitschuh, C.A., & Dunn, J.M. (2001). Prediction 

of gross motor development quotient in young 

children prenatally exposed to 

Cocaine/Polydrugs. Adapted Physical Activity 

Quarterly, 18, 240-256. 

Mc Kenzie, T.L., Sallis, J.F., Broyles, S.L., Zive, 

M.M, Nader, P.R., Berry, C.C., & et al. (2002). 

Childhood movement skills: Predictor of 

physical activity in Anglo American and 

Mexican American adolescence. Research 

Quarterly for Exercise & Sport, 73, 238-244. 

Mc Call, R.M., & Craft, D.H. (2000). Moving with 

a purpose. Human Kinetice. 

Niemeijer, A.S. (2007). Neuromotor task training 

for children with developmental coordination 

disorder. Doctoral Dissertation, University of 

Groningen, the Netherlands, P: 16. 

Oldermar, M.J.R. (2008). The relationship of 

fundamental movement skills and level of 

physical activity in second grade children. 

Doctoral Dssertation. University of Pittsburgh, 

School of education, United State of America, 

P: 33-41. 

Reeves, L., Brorder, C.E,. Kennedy-Honeycutt, L., 

& East, C. (1999). Relationship of fitness and 

gross motor skills for five to six yr. old 

children. Perceptual and motor skills, 89,739-

477. 

Simons, J., Daley, D., Theodorou, F., Caron, C., 

Simons, J., & Andoniadou, E. (2008) Validity 

and reliability of TGMD-2 in 7-10 y, Flemish 

children with intellectual disability. Adapted 

Physical Activity Quarterly, 25(1). 

Thomas, J.R., French, K.E. (1985). Gender 

differences across age in motor performance a 

meta-analysis. Psychological Bulletin. 
98(2):260-82. 

Ulrich, D.A. (1985). Test of Gross Motor 

Development. Austin, TX: Pro-ed Publishers. 

Ulrich, D.A. (2000). Test of gross motor 

development. 2 ed. Austin, TX: Pro-Ed 

Venkadesan, R., & Finita., G.R. (2010). Motor 

development and postural control evaluation of 

children with sensorineural hearing loss: a 

review of three inexpensive assessment tools-

pbs, TGMD-2, and p-ctsib rajendran. Iranian 

Journal Child Neurology, l4, 4.   

Wong, K.Y.A., & Cheung, S.Y. (2007). Structural 

validity of the test of gross motor developmet-2 

(TGMD-2). Research Quarterly for Exercise 

and sport, 78(supplement), A46.  

Wrotniak, B.H., Epstein, L.H., Dorn, J.M., Jonses, 

K.E., & Kondilis, V.A. (2006). The relationship 

between motor proficiency and physical activity 

in children. Pediatrics, 118(6), e1758-65. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3901062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=French%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3901062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3901062


 فضايي و .... -ندا افشاريان و همكاران : مقايسة توانايي ديداري

 ةفضايي و حافظ -توانايي ديداري ةمقايس

 کودکان نارساخوان و عادي
 

 ، 2فريدون يارياريدکتر ، 1ندا افشاريان

 4، مهین قلیچي سكه3الرعايا فاطمه امین
 

 

 24/3/33نهايي: پذيرش 5/8/33 تجديدنظر:  1/6/33دريافت: تاريخ

 

 

 چكیده
فضایی  -توانایی دیداری ۀحاضر با هدف بررسی مقایس پژوهش هدف:

نمونۀ تحقیق  روش: آموزان نارساخوان به اجرا درآمد.دانش ۀو حافظ

 01نفر عادی و در هر گروه  01نفر نارساخوان و  01)آموز دانش 021

 ۀیابی ادراکی و حافظبا آزمون ساخت بودند کهدختر(  01پسر و 

تحلیل آماری با  ها:يافتهبینایی آندره ری مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت 

دختران  ۀفضایی و حافظ -معناداری بین میانگین نمرات دیداری

فضایی و حافظه  -نارساخوان و عادی وجود دارد و میزان توانایی بینایی

در گروه عادی بیشتر از گروه نارساخوان است. همچنین تفاوت 

فضایی پسران نارساخوان و  -مرات دیداریمعناداری بین میانگین ن

فضایی گروه عادی بیشتر از  -عادی وجود دارد، چنانکه توانایی بینایی

تفاوت معناداری بین پسران  ،در متغیر حافظه. گروه نارساخوان است

 ،نتایج بدست آمده گیري:نتیجه. شتنارساخوان و عادی وجود ندا

فضایی را به شکل  -ای دیداریهوجود ارتباط بین نارساخوانی و مهارت

 .استمنفی تأیید نموده 

 
 
 

فضایی،  -نارساخوانی، توانایی دیداری  :هاي کلیدي واژه

 حافظه
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Abstract 
 

Objective: The present study compared the visual–

spatial abilities, and memory in students with and 

without reading disorder (RD). Method: The 

sample included 120 students (60 with and 60 

without RD, each group consisted of 30 male and 

30 female students), that were examined through 

Rey’s test. Results: The data analyzed through 

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 

showed that there existed a significant difference 

between visual-spatial intelligence and memory 

scores in female students with and without RD. 

Also, the scores of visual-spatial abilities, and 

memory were reported higher in students without 

RD. In addition, the difference between visual-

spatial abilities scores in male students with and 

without RD. Also, the scores of visual-spatial 

intelligence were represented higher in students 

without RD. However, there was no significant 

difference between scores of memory in male 

students with and without RD. Conclusion: 

Accordingly, the findings could be enjoyed in 

educational strategies for students with RD 

 

Keywords: Reading disorder, visual-spatial, 

memory.   
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 مقدمه

که خواندن و اند کردهخوبی مشخص ه بها پژوهش

ای عدی و پیچیدهبُ های چندسیستم ،هجی کردن

هستند )کالترت، راستل، پری، لنگدون و زیگلر، 

ها نیاز به رشد، یادگیری ( و یادگیری این مهارت2110

ها دارد و هماهنگی تعداد زیادی از فرایندها و توانایی

(. 2114لینگ و اسکنلون، )ولوتینو، فلچر، اسنو

یک اصطالح گسترده برای تعریف ناتوانی  0نارساخوانی

دقت در روانی یا فهم توانایی در آن خواندن است که 

تواند خواندن، صحبت کردن و امال، آسیب دیده و می

 خود را به صورت مشکل در آگاهی آوایی، رمزگردانی

داری مدت شنیکوتاه ۀآوایی، رمزگردانی امالیی، حافظ

-ها نشان میپژوهش .گذاری سریع نشان بدهدو نام

 08درصد از کودکان آمریکایی زیر  01تا  8د که نده

 ۀسسؤهای یادگیری را دارند )مسال، شکلی از اختالل

؛ 2101، 2آمریکا ۀشناسی و ضربهای عصبی اختاللملّ

اختالل  (.0032چی، یاریاری و مرادی، به نقل از پاکت

از سایر اختالالت یادگیری مانع  در خواندن بیش

شود، های گوناگون میپیشرفت تحصیلی در حوزه

خواندن  ۀبدین دلیل که عدم موفقیت کودکان در حیط

ثری مانع از ؤطور مه تحصیل، ب ۀهای اولیدر سال

عملکرد مناسب کودک در بیشتر مواد درسی خواهد 

 شد. 

های گذشته، نظریات گوناگونی در راستای دهه در

شده در  مطرحتبیین تنوع عالئم شناختی و زبانی 

نارساخوانی ارائه شده است. این نظریات نارساخوانی را 

مرتبط با نقائص زبانی و آواشناختی،  ۀعنوان پدیده ب

، شنوایی و یادگیری روندی فضایی -توجهی، دیداری

 -مارباخ، گراند، پاپ -اند )ارمینگنسازی کردهمفهوم

 (. 2100 نیومن، ساس و هیم،

، به نقل از لوم، اولمن و 2111) 0اسنولینگ

کند که شواهد به نقش ( بیان می2100رامزدن، 

عنوان دلیل اصلی ه احتمالی فرایندهای آواشناختی ب

کنند، به ویژه ایجاد مشکل در خواندن اشاره می

مشکل در آگاهی آواشناسی که به توانایی تشخیص و 

ت در زبان مربوط دخل و تصرف در ساختار صوت کلما

چند در ارتباط با دالیل این اختالل به  شود. هرمی

های آواشناختی و زبانی توجه فراوانی شده مهارت

های اخیر نقش است، ولی افزایش تحقیقات در سال

ثر فرایندهای غیر زبانی را در پیدایش مشکالت ؤم

نقل به ، 0334اند )بادیان، خواندن بیشتر بازتاب داده

؛ ولونتینو، فلچر، 2100کاسیم و تالکوت، ،از مورس

به نقل از کوان و پامر،  2114اسنولینگ و اسکنلون، 

2118 .) 

در ارتباط با وجود آسیب و مشکالت همزمان با 

های پردازش توان به آسیب در حوزهنارساخوانی می

فعال )گدرکل،  ۀ(، حافظ2114شنیداری )تالل، 

ن شفاهی )مک (، زبا2110آلووی، ویلیس و آدامز، 

( و کارکرد 2111آرتور، هاگبن، ادواردز، هیث و منگلر، 

اشاره ( نیز 2110حرکتی )راموس، پیدگون و فریت، 

؛ با این وجود، هنوز ارتباط بین مشکل در خواندن کرد

طور کامل ه و دیگر مشکالت همزمان در نارساخوانی ب

 روشن نشده است. 

ند که ابعضی پژوهشگران به شواهدی دست یافته

 4بیانگر تأثیر عوامل دیداری در نارساخوانی است. ادن

، به نقل از احمدپناه و پاکادانایا، 0330و همکاران )

ها اند که بر مبنای آنبه شواهدی اشاره کرده (0080

های بزرگ مرتبط با کودکان نارساخوان در سلول

 5کرتکس بینایی دارای مشکل هستند. استین و والش

( سخن 2100از لوم، اولمن و رامزدن،  ، به نقل0331)

از آسیب در پردازش دیداری افراد نارساخوان به میان 

، به نقل از احمدپناه و 2110اند. استین )آورده

این  ،نظریۀ مگنوسلوالر ۀ( با مالحظ0080پاکادانایا، 

های بزرگ در فرضیه را مطرح کرده است که سلول

مرتبط با  مسیرهای حسی ۀافراد نارساخوان در هم

خواندن )دیداری و شنیداری( به شکل ناقص عمل 

اختالل ادراک بینایی را سبب  ،کنند که این خودمی

شود و در چنین شرایطی اختالل در خواندن بروز می

کند و اختالل شنیداری به اختالالت واجی و آوایی می

 انجامد.می



 فضايي و .... -ندا افشاريان و همكاران : مقايسة توانايي ديداري
__________________________________________________________________________________ 

01 

کنند که بیان می( 2100، کاسیم و تاکوت، )مورس

ارتباط، بخشی دیگر از تحقیقات به توجه  در همین

که کودکان  اند و اظهار کرده اندبینایی اشاره داشته

بخش مربوط نارساخوان در مقایسه با گروه کنترل در 

دارند و در این گروه  ینقص بیشتر ،توجه بیناییبه 

، 0تر است )فاکوئتی و مولتنیتوجه نامتقارن ،کنترل

؛ فاکوئتی 2111، 1لوروسو، پیگانونی و ؛ فاکوئتی2110

، 3، گوئرت، باچرت و وندرت؛ سیرتانو2111، 8و توراتو

 (.2100، کاسیم و تاکوت، مورس ؛ به نقل از2115

همچنین دیگر مطالعات به نقائص مرتبط با 

های توجهی مانند نارساخوانی در دیگر بخش

جستجوی دیداری پیوسته یا سریالی )ایلس، والش و 

حرکات و اشارات فضایی  (،2111، 01ریچاردسون

، پیگانونی و ؛ فاکوئتی0381، 00)برانان و ویلیامز

(، سرعت 2114، 02؛ راش و هاگبن2111، لوروسو

، روفینو، پرو، درگیری توجه و اتمام توجه )فاکوئتی

(، پاالیش اطالعات دیداری 2118، 00پاگانونی و چالزی

؛ اسپرلینگ، لو، موریس و 2111)راش و هاگبن، 

(، توانایی سازگار کردن وسعت 2115، 04سیدنبرگ

-، سالدانا، کوئینتروفضایی تمرکز توجهی )بدنارک

؛ بوچهلز و 2114 ،05کالگو، گارسیا، گرابوسکا و گومز

لوروسو، پاگانونی، ؛ فاکوئتی، 2118، 00آیموال دیویس

توجه دیداری  ۀ( و دامن2110کاتانئو، گالی و ماستی، 

اند شاره نموده( ا2111، 01)باس، تینتوریر و والدویس

 (.2100،  مورس، کاسیم و تاکوت)به نقل از 

های شناختی مرتبط با یکی دیگر از حوزه

نارساخوانی، توانایی فضایی است که بسیاری از 

صاحبنظران به آن اشاره دارند. آغاز بحث در این زمینه 

( مطرح نمود 0325) 08شد که اورتون شروعاز جایی 

ا استعداد خاص مرتبط با که گاهی اوقات نارساخوانی ب

شود. پس از آن در بسیاری از توانایی فضایی همراه می

، 03موارد نیز این موضوع تأیید شد )گشویند و گاالبوردا

؛ آرون، فیلیپ و 0330، 21؛ آرون و گویلمارد0381

؛ گاالبوردا، شرمن، 0380، 22؛ گوردون0388، 20الرسن

؛ 0331، 20؛ وست0385روزن، آبویتیز و گشویند، 

؛ 0385، 24؛ بلوم0330؛ وینر و کازی، 0338استفرت، 

، اسوالین، کر، ؛ کوالنگلو0335و وینر،  25مارتینو

، کارولیا به نقل از وینر ،0330، 20هیوسمن و جانسون

 (.2111 و مالینسکی،

نتایج تحقیقاتی که ارتباط بین برتری جانبی و 

اند، از آن های دیداری و فضایی را تأیید کردهمهارت

گیرد که یکی از نظریات مهم مورد توجه قرار میجهت 

این  ۀدر ارتباط با اختالالت یادگیری )که بخش عمد

دهد(، مربوط به برتری گروه را نارساخوانی تشکیل می

، به 0382) 21طرفی مغز است که مشاهدات گشوایند

( 0031نقل از حکیمی کلخوران، خداپناهی و حیدری، 

، تاکدا، ایمای، ت. شیموداخوبی تأیید کرده اسه آن را ب

( به این نتیجه رسید که در 2118) کاتو، و کانکو

فضایی،  -های دیداریای شناختجانبی شدن نیمکره

های معناداری برتر تفاوتبرتر و چپبین افراد راست

( که به 2114) الیوت و ، سزارنولسکیوجود دارد. ریو

-دست برتری و شش نوع مختلف مهارت ۀبررسی رابط

در مجموع که کنند اند، اظهار میای فضایی پرداختهه

عملکرد  ،برترها برترها نسبت به راست کل تکالیف، چپ

 پژوهش ۀمطلوبتری داشتند. همچنین بر اساس یافت

(، افراد 0031) ، خداپناهی و حیدریحکیمی کلخوران

عملکرد  ،فضایی -های دیداریبرتر در تواناییچپ

برتر دارند. این نتایج با در  بهتری نسبت به افراد راست

برتری طرفی مغز در اختالالت  ۀنظر گرفتن فرضی

یادگیری، به ارتباط بین اختالل خواندن و توانایی 

همچنین دسالن،  بخشد.فضایی باال، قوت می -دیداری

نشانگان  ( با بررسی دو فرد با2102الندا و رپ )

خیر شدید در رشد أویلیامز )اختالل همراه با ت

فضایی( با نتایج بدست آمده، بر اهمیت  -یدارید

فضایی در فرایند خواندن صحه  -های دیداریتوانایی

( در 2111) ، کارولیا و مالینسکیند. البته وینرشتگذا

همراهی  ۀمخالف با نظری ایهتحقیقشان به نتیج

نارساخوانی با استعداد خاص فضایی دست یافتند و 

 ترل نیافتند. تفاوت مشخصی با افراد گروه کن
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واژۀ ادراکی حرکتی به فرایند سازماندهی اطالعات 

ورودی با اطالعات ذخیره شده که به عمل آشکار یا 

شود )محمدی، بهینا و شود، گفته میعملکرد منجر می

(. بر طبق نظر متخصصان )ماندنی، 0088فرهبد، 

؛ فرهبد، 0080سازمند، فرهبد، کریملو و ماندنی، 

حرکتی از اجزایی تشکیل  -ی بیناییها(، مهارت0084

 -های بیناییاند که یکی از مهمترین آنها، مهارتشده

فضایی است که شامل شناسایی جهات، یکپارچگی 

دهد تا دوطرفه و سوبرتری بوده و به کودک امکان می

قضاوت صحیحی از جایگاه اشیاء در فضای بینایی در 

اشته باشد. مقایسه با سایر اشیا و نسبت به بدن خود د

های کودک تواند قابلیتفضایی می -های بیناییمهارت

را در یادگیری ریاضی از جمله هندسه بهبود بخشد و 

تعداد زیادی از کودکان دارای اختالل ویژه یادگیری 

فضایی دچار  -حرکتی و بینایی -های بیناییدر حیطه

شوند )کورنولدی، ونری، مارکوناتو، مولین و مشکل می

؛ به نقل از ماندنی، سازمند، 2110، 28ناریمونتی

 (. 0080فرهبد، کریملو و ماندنی، 

های تاکنون در برخی تحقیقات به بررسی مهارت

حرکتی پرداخته شده است، مانند نتیجۀ  -بینایی

تر ( که بیانگر پایین0081تحقیق ماندنی و فرهبد )

حرکتی کودکان دارای اختالل ویژه  -بودن سن بینایی

ی نسبت به سن تقویمی آنهاست. پروندی یادگیر

حرکتی کودکان  -( در مقایسۀ ادراک دیداری0030)

نارساخوان و عادی به این نتیجه دست یافت که این 

توانایی در کودکان عادی به طور معنادار باالتر از گروه 

 نارساخوان است. 

 01 درخواندن  هب مربوطبا این وجود تحقیقات 

های زبان گفتاری، بر مهارتسال گذشته بطور عمده 

آواشناختی و شنیداری که به دریافت طبیعی سواد و 

ها اند. طی این سالکنند، متمرکز بودهدانش کمک می

های مبتنی بر بر مهارت بطور اخص تمرکز کمتری

فضایی بوده است،  -ای دیداریهحس بینایی و مهارت

ز آمیها برای کسب موفقیتدر عین حال که این مهارت

باشند )کستلز و توانایی خواندن مورد نیاز می

؛ به نقل از دسالن، الندا و رپ، 2114، 23کولترت

 ،حاضر پژوهشِهدف اصلی  ،(. در همین راستا2102

فضایی کودکان نارساخوان و  -توانایی دیداری ۀمقایس

. از سوی دیگر تحقیقات صورت کودکان عادی است

، برای بررسی حرکتی -گرفته در مورد ادراک دیداری

اند. در این مهارت از ابزارهای مختلفی استفاده نموده

های این راستا استفاده از ابزاری متفاوت از پژوهش

-های نوآورانۀ پژوهش حاضر میپیشین، یکی از جنبه

 -همچنین در این پژوهش بررسی توانایی دیداری.باشد

فضایی و مقایسۀ گروه نارساخوان با گروه عادی، با در 

ها در دو ظر گرفتن متغیر جنسیت و انجام مقایسهن

تر به این اند تا بطور مشخصجنس صورت گرفته

 موضوع پرداخته شود.  

نتایج همسانی به  ،افراد نارساخوان ۀدر مورد حافظ

ها نشان از آن خورد چنانکه نتایج برخی ازچشم نمی

، 01کوتاه مدت دارند )بدلی و هیچ ۀآسیب حافظ

؛ 0334، 02؛ مک دوگال و هولم0380 ،00؛ جورم0334

بینایی  ۀ(. در ارتباط با حافظ2113به نقل از کیبی، 

ای از تحقیقات )جفریز و افراد نارساخوان، دسته

؛ کیبی 2118، 04؛ کیبی و کوهن2114، 00ایوارت

، به 0334، 05مک دوگال، هولم، الیس و مانک ؛2113

( سخن از 0032چی، یاریاری و مرادی، نقل از پاکت

-بینایی در افراد نارساخوان می ۀبی نقص بودن حافظ

؛ 2110، 00گویند و در مقابل، تحقیقات دیگر )هنری

؛ کاپالن، 2110، 01هاوز، بیگلر، الوسون و برلینگام

، به نقل 0088؛ افروز، 0338، 08دیوی، کرافورد و فیشر

( موضع موافق 0032چی، یاریاری و مرادی، از پاکت

یی در این گروه دارند. بینا ۀدر مورد نقص حافظ

از ( 0080همچنین عاشوری، کرمی نوری و عشایری )

افراد نارساخوان با گروه عادی به  ۀحافظ ۀمقایس طریق

مدت و هم کوتاه ۀاین نتیجه رسیدند که هم در حافظ

بلندمدت، افراد نارساخوان دارای عملکرد  ۀحافظ

تری هستند. در تحقیقی دیگر مولوی و میرزای ضعیف

مدت بلندمدت، کوتاه ۀحافظ ۀ( به مقایس0080ر )ناظ

فعال افراد عادی و نارساخوان پرداختند که  ۀو حافظ
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اند. وکسلر استفاده کرده ۀاز آزمون حافظ ،در آن

( در مقایسۀ 0031) وفایی و افروز همچنین صفرپور،

حافظۀ فعال در کودکان نارساخوان و عادی، ضعف 

را در گروه نارساخوان عملکرد در حافظۀ فعال  معنادار

تحقیق، موردی که به  ۀدر بررسی پیشین. تأیید نمودند

آموزان نارساخوان پرداخته بینایی دانش ۀارزیابی حافظ

عالوه بر  پژوهشلذا در این  ،شودباشد، مشاهده نمی

بینایی  ۀفضایی، حافظ -های دیداریمهارت ۀمقایس

ه کودکان نارساخوان نیز، با کودکان عادی مقایس

 خواهد شد.

 روش 

ای مقایسه -یاز طرح علّ پژوهش،بنا بر هدف این 

پژوهش، شامل آماری این  ۀاستفاده شده است. جامع

آموزان پسر و دختر مقطع چهارم ابتدایی منطقه دانش

گیری با استفاده از روش نمونه تهران بودند که 2

مدرسۀ ابتدایی  012مدرسه از بین  8ای، خوشه

مورد مطالعه  ۀنمونانتخاب شدند.  تهران 2منطقۀ 

پسر  01دختر و  01)، آموزدانش 021 شامل

 01که  بود پسر عادی( 01دختر و  01 نارساخوان،

آموز دانش 01با آموز دختر و پسر نارساخوان دانش

ها اند. برای تحلیل دادهدختر و پسر عادی مقایسه شده

 03متغیره نیز از مدل آماری تحلیل واریانس چند

 ستفاده شده است.ا

 پژوهشابزار 

نخستین بار در سال این آزمون،  ري:آزمون آندره

اوستریث  ۀوسیله توسط ری پیشنهاد و سپس ب 0342

به منظور ارزیابی توان رشد آزمون مذکور بررسی شد. 

بینایی مورد  ۀیابی ادراکی و حافظترسیمی، ساخت

 دو مرحله یگیرد. این آزمون دارااستفاده قرار می

کپی یا روبرداشت از شکل  ۀاول، مرحل ۀاست: مرحل

است و تحلیل ترسیم آزمودنی در این مرحله، چگونگی 

دوم،  ۀدهد. مرحلفعالیت ادراکی وی را به دست می

-تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن می ۀمرحل

دیداری را آشکار کرد.  ۀتوان گستره و صحت حافظ

ه آسیب دیدگی مغزی، تواند مبتالیان باین آزمون می

های بهنجار را از یکدیگر های روانی و آزمودنیاختالل

(. در هنجاریابی مقدماتی 0013متمایز کند )دادستان، 

، به نقل از 0012این آزمون توسط علیزاده )

دهد که از (، نتایج نشان می0080یارمحمدیان، 

در  50/1برداری و نسخه ۀدر مرحل 11/1ضرایب روایی 

 برخوردار است.  02/1یادآوری و اعتبار  ۀمرحل

عسگری،  ،، به نقل از نظری بدیع0080ناهی )پ

( به منظور هنجاریابی آزمون 0031 عابدی، و امینی

ای نمونه پژوهشی را روی ،دیداری آندره ری ۀحافظ

 پسرِ مقطع راهنمایی آموزانِدانشنفر از  011شامل 

رسی روایی شهر تهران انجام داده است. به منظور بر

دوم آزمون  ۀهای مرحلمالکی، همبستگی بین نمره

 سوم آزمون کیم کاراد ۀهای مرحلآندره ری و نمره

 محاسبه و برای برآورد اعتبار از روش بازآزمایی

و  5/1استفاده شده است. ضریب روایی مالکی برابر 

به دست آمده که هر دو ضریب یاد  02/1ضریب اعتبار 

معنادار گزارش شده  10/1در سطح شده از نظر آماری 

، عسگری، ، به نقل از نظری بدیع0080است. ناظری )

( نیز کاری مشابه در مورد 0031، عابدی و امینی

پژوهش او  ۀآموزان دختر انجام داده است. نموندانش

آموزان دختر مقطع راهنمایی در نفر از دانش 011

وهش و ضریب روایی مالکی در این پژ شهر تهران بود

 53/1استفاده از مالک مشابه پژوهش پناهی( برابر  )با

گزارش شده است.  01/1و ضریب اعتبار بازآزمایی 

ضرایب محاسبه شده از نظر آماری معنادار و قابل 

 اعتمادند.

 نتايج

 شود های مقاله پرداخته می در این بخش به یافته
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نتايج آزمون لوين در بررسي همگني و  تفكیک گروه نمونه در دختر و پسر متغیرهاي مورد بررسي  به هاي توصیفي شاخصه .1 جدول

 واريانس گروهي به تفكیک گروه نمونه با کنترل

 F DF1 DF2 Sig انحراف معیار میانگین  متغیرها گروه

 دختران

 فضایی -بینایی
 213000 نارساخوان

03810 0 58 205. 
 003100 عادی

 حافظه
 043111 اخواننارس

03424 0 58 103. 
 013180 عادی

 پسران

 فضایی -بینایی
 نارساخوان

0043 0 58 543. 
 عادی

 حافظه
 نارساخوان

03150 0 58 018. 
 عادی

 

دهد که نشان می 0مشخصات توصیفی جدول

آموزان دختر و پسر انگین نمرات تمامی دانشمی

 -عادی، هم در مورد حافظه و هم توانایی دیداری

فضایی باالتر از دختران و پسران نارساخوان است. 

دست آمده بین نمرات حافظۀ پسران ه البته تفاوت ب

در موارد موجود عادی و نارساخوان کمتر از تفاوت 

 طور کههمان چنینهمدیگر است و قابل توجه نیست. 

دار آزمون لوین معنی ،شودمالحظه می فوقدر جدول 

بینی فرض همگنی پیش ،بر اساس این نتایج و نیست

یید شده و استفاده از أها در متغیرهای فوق تواریانس

 آزمون پارامتریک بالمانع است. 

 
 هاي مورد مطالعه( در گروهMANOVAمتغیري )زمون معناداري تحلیل واريانس چندنتايج آ. 2جدول

 مجذور اتا df Sigخطا  df ةفرضی f مقدار نام آزمون گروه

 دختران

 اثر پیالیی
 المبدا ویلکز
 اثر هتلینگ

 بزرگترین ریشه خطا

 پسران

 اثر پیالیی
 المبدا ویلکز
 اثر هتلینگ

 بزرگترین ریشه خطا

 

دختران  که در گروهدهد نشان می 2نتایج جدول

از نظر متغیرهای وابسته، تفاوت نارساخوان و عادی، 

تفاوت  که دهدمعنادار وجود دارد. مجذور اتا نشان می

ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع بین گروه

 ،درصد است 1/20و میزان این تفاوت معنادار است 

درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو  1/20یعنی 

ثیر متقابل أناشی از ت دختران نارساخوان و عادی روهگ

همچنین نتایج جدول فوق باشد. متغیرهای وابسته می

پسران نارساخوان و عادی  در گروهبیانگر آن است که 

از نظر متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد.  نیز

ها با توجه تفاوت بین گروه که دهدمجذور اتا نشان می

های وابسته در مجموع معنادار است و میزان به متغیر

درصد  8/02درصد است، یعنی  8/02این تفاوت 

پسران  واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه

ثیر متقابل متغیرهای أناشی از ت نارساخوان و عادی

 باشد. وابسته می

 

 

 



 فضايي و .... -ندا افشاريان و همكاران : مقايسة توانايي ديداري
__________________________________________________________________________________ 

05 

 هاي مورد مطالعهوه( در گرMANOVAمتغیري )زمون معناداري تحلیل واريانس چندنتايج آ .3جدول

 SS Df MS F Sig متغیر های وابسته 

 دختران

 فضایی -بینایی

 حافظه

 فضایی -بینایی

 حافظه

 پسران

 فضایی -بینایی

 حافظه

 فضایی -بینایی

 حافظه

بین  ،شودمشاهده می 0طور که در جدولهمان

( و F=120/00فضایی ) -میانگین نمرات دیداری

( تفاوت معناداری بین دو گروه F=120/4حافظه )

 ( p≤ 15/1) دارد)دختران نارساخوان و عادی( وجود 

ان داد که میزان توانایی ها نشمیانگین ۀو مقایس

فضایی و حافظه در دختران عادی بیشتر از -بینایی

فوق  جدولهمچنین نتایج  دختران نارساخوان است.

-بین میانگین نمرات دیداریحاکی از آن است که 

( تفاوت معناداری بین دو گروه F= 820/0فضایی )

( و p≤ 15/1عادی( وجود دارد ) )پسران نارساخوان و

 -ها نشان داد که میزان توانایی بیناییمیانگین ۀمقایس

فضایی در پسران عادی بیشتر از پسران نارساخوان 

( تفاوت F=120/1در متغیر حافظه ) اما ،است

معناداری بین دو گروه )پسران نارساخوان و عادی( 

 (. p≥ 531/1وجود ندارد )

 گیريبحث و نتیجه

فضایی  -به بررسی توانایی دیداری پژوهشاین در 

کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان  ۀو حافظ

 021ای عادی پرداخته شده است و بدین منظور نمونه

کودک عادی( به  01کودک نارساخوان و  01نفری )

اند. تفکیک جنسیت مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته

از آزمون آندره ری های مورد نظر، لفهؤبرای بررسی م

ها استفاده شده است و در بخش قبل نتایج تحلیل داده

 در قالب جداول آورده شد.

 دهد که بین توانایینشان می پژوهشنتایج این 

فضایی کودکان نارساخوان و کودکان عادی  -بینایی

تفاوت معنادار است و در تکمیل این موضوع مشاهده 

ودکان عادی باالتر از شد که توانایی در این زمینه در ک

کودکان نارساخوان است و البته این نتیجه هم در 

مورد گروه دختران و هم گروه پسران شرکت کننده در 

 کند. صدق می پژوهش

 ،بدان پرداخته شدنیز طور که در مقدمه همان

نظری و تحقیقاتی شامل بسیاری از نظرات و  ۀپیشین

ضایی خاص یا ف -تحقیقاتی است که به توانایی دیداری

منحصر به فرد افراد نارساخوان اشاره دارند و اختالل 

 -دیداری ۀدر خواندن را با سرآمدی در توانایی در حوز

 های مرتبط با این تواناییو رشتهها فضایی و فعالیت

؛ گشویند و گاالبوردا، 0325دانند )اورتون، همراه می

؛ آرون، فیلیپ و 0330؛ آرون و گویلمارد، 0381

؛ گاالبوردا، شرمن، 0380؛ گوردون، 0388رسن، ال

؛ 0331؛ وست، 0385روزن، آبویتیز و گشویند، 

؛ 0385؛ بلوم، 0330؛ وینر و کازی، 0338استفرت، 

، اسوالین، کر، کوالنگلو؛ 0335مارتینو و وینر، 

کارولیا و  ،، به نقل از وینر0330،  هیوسمن و جانسون

، ریو؛ 2102پ، ؛ دسالن، الندا و ر2111، مالینسکی

ا، تاکدا، ایمای، ؛ شیمود2114 ،زارنولسکی و الیوتس

حاصل شده در این  ۀ( و نتیج2118، کاتو و کانکو

ناهمسو با تحقیقات ذکر شده است. وان  پژوهش

ی برای بررسی این موضوع پژوهش( در 0338کرولی )

که آیا افراد نارساخوان توانایی فضایی باالتری دارند، 

و البته از این لحاظ که بین افراد آن را رد کرد 

نارساخوان و افراد عادی تفاوتی مشاهده نکرد، 

 حاضر است.  پژوهشاش ناهماهنگ با  یافته



 1333 ،4ه شمار ،چهاردهم سال/ ياستثناي کودکانفصلنامه 
__________________________________________________________________________________ 

06 

، از نظر مخالفت با این پژوهش ۀهمچنین نتیج

همراهی نارساخوانی با استعداد خاص فضایی  ۀنظری

 کارولیا و مالینسکی ،وینر پژوهش ۀهمسو با نتیج

، کارولیا و وینر که ولی از آنجا ،( است2111)

تفاوت مشخصی بین افراد نارساخوان و  مالینسکی

توانایی فضایی نیافتند، نتایج  ۀگروه کنترل در زمین

افراد نارساخوان ، زیرا کندنمی تأییدآن را  پژوهشاین 

تری فضایی پایین -توانایی دیداری از پژوهشدر این 

ننده و همسو با نتایج ک ییدأت این که اند برخوردار بوده

کورنولدی، ونری، مارکوناتو، مولین و تحقیقات 

، سازمند، فرهبد، ؛ به نقل از ماندنی2110)مونتیناری 

( و 0081(، ماندنی و فرهبد )0080، ماندنی و کریملو

 .( است0030پروندی )

طور که در نتایج تحقیقات صورت گرفته قابل همان

دم وجود تفاوت وجود یا ع ۀمشاهده است، در زمین

فضایی بین افراد عادی و نارساخوان،  -توانایی دیداری

بدست آمده در  ۀمتناقض است و نتیج شواهد کامالً

ای از نیز ناهماهنگ با حجم عمده پژوهشاین 

تحقیقات است که این توانایی را در افراد نارساخوان 

اند یا تفاوتی با افراد عادی قائل باالتر گزارش کرده

هماهنگ با  پژوهشاین  هاییافته ،ند. در عوضانشده

؛ به نقل از دسالن، 2114گروهی )کستلز و کولترت، 

-مهارت ،اند( است که اظهار داشته2102الندا و رپ، 

-های دیداریهای مبتنی بر حس بینایی و مهارت

آمیز توانایی خواندن فضایی برای کسب موفقیت

 ضروری هستند.

برتر بودن افراد چپ ۀریدر مقدمه، از یکسو به نظ

، به نقل از 0382دارای اختالل یادگیری )گشوایند، 

( و از 0031حکیمی کلخوران، خداپناهی و حیدری، 

-فضایی باالی افراد چپ-سوی دیگر به توانایی دیداری

 ؛2118،  کاتو و ، تاکدا، ایمای، کانکوبرتر )شیمودا

( اشاره 0031، حیدری و ، خداپناهیحکیمی کلخوران

حاضر، ارتباط نارساخوانی  پژوهش ۀاساس نتیج شد. بر

شده است، ولی  تأییدفضایی  -های دیداری با توانایی

این ارتباط به شکل منفی است، بدین معنی که 

در این حوزه عملکرد  ،آموزان دارای این اختاللدانش

ضعیفتری دارند؛ در نتیجه در صورت در نظر داشتن 

الل یادگیری و افراد اخت دارای برتری افرادچپ

این  ۀاین گروه، یافت ۀعنوان بخش عمده نارساخوان ب

 ،تحقیقات شیمودا ۀیافت تأییدعدم  در جهتِ پژوهش

 سزارنولسکی ،ریو(، 2118) کاتو و تاکدا، ایمای، کانکو

 و خداپناهی ،و حکیمی کلخوران (2114) الیوت و

 ( گام برداشته است.0031) حیدری،

تفاوت  ۀدر زمین پژوهشین بخش دیگر نتایج ا

ست که کودکان نارساخوان و کودکان عادی ا ۀحافظ

 کنندگان بدست آمده نتایج به تفکیک جنسیت شرکت

دهد که پسران نارساخوان در این و نشان می است

ای با پسران عادی ندارند. تفاوت قابل مالحظه ،مورد

تر دختران نارساخوان ضعیف ۀتوانایی حافظ ،در مقابل

دختران عادی است )همسو با تحقیقات بدلی و  از

؛ مک دوگال و هولم، 0380؛ جورم، 0334هیچ، 

(. این یافته با مبحث 2113؛ به نقل از کیبی، 0334

کاربرد فراخنای توجه و حافظه و نقایصی که کودکان 

ها دارند، ناتوان در یادگیری از جمله نارساخوان

ل نقص و این کودکان به دلیزیرا مطابقت دارد، 

عملکرد نامناسب سیستم اعصاب مرکزی، قادر به 

پردازش صحیح اطالعات نیستند و از طرفی در توجه و 

دچار مشکالتی هستند و از آنجا که  تمرکز معموالً

عملکرد نامناسب حافظه  ،یادگیری است ۀحافظه، الزم

تواند به اختالالت یادگیری ارتباط داشته باشد و می

ر ارتباط با حافظه نسبت به افراد افراد نارساخوان د

، کرمی نوری شوریعا)عملکرد ضعیفتری دارند  ،عادی

 ،بدست آمده ۀهمچنین، نتیج (.0080، و عشایری

های تحقیق مولوی و میرزای ناظر هماهنگ با یافته

 (0031) دهکردی، وفایی و افروز صفرپور و (0080)

میانگین نمرات  که است که به این نتیجه رسیدند

فعال و  ۀبلندمدت، حافظ ۀروه عادی در مورد حافظگ

بیشتر از  یکوتاه مدت به شکل معنادار ۀحافظ

 میانگین نمرات گروه نارساخوان است. 
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در راستای  پژوهشهای این طور کلی یافتهه ب

نظریاتی است که به مشکالت دیداری و توجهی )راش 

های (، مهارت2110؛ استین، 2114و هاگبن، 

بینایی  ۀایی و نقص در حافظه و حافظفض -دیداری

؛ هاوز، بیگلر، الوسون و برلینگام، 2110)هنری، 

؛ افروز، 0338؛ کاپالن، دیوی، کرافورد و فیشر، 2110

( 0032چی، یاریاری و مرادی، ، به نقل از پاکت0088

 افراد نارساخوان معتقدند.

ضعف کودکان  پژوهش،از آنجا که در این 

فضایی در هر دو  -های دیدارینارساخوان در مهارت

جنس و حافظه )به استثناء پسران( نسبت به کودکان 

در راستای  که شودشد، لذا پیشنهاد می تأییدعادی 

ریزی این یافته، مدارس و آموزش و پرورش در برنامه

نیازهای آموزشی  دارای برای این گروه از کودکان

-خاص، تمرکز و اهتمام بیشتری برای تقویت مهارت

های مذکور اختصاص داده و البته انجام تحقیقات 

 ۀتعداد نمون، زیرا زمینه را تشویق نمایند نبیشتر در ای

زیاد نبوده است و باید در تعمیم نتایج آن  پژوهشاین 

-احتیاط را در نظر داشت. همچنین پیشنهاد می ۀجنب

های در تحقیقات آتی به بررسی مهارت که شود

با در نظر گرفتن  ژوهشپشناختی مورد نظر این 

شناختی و شناختی پرداخته متغیرهای دیگر جمعیت

های متناقض در این حوزه، با توجه به یافته، زیرا شود

شاید بتوان به متغیرهای میانجی دیگری برای تبیین 

 ها دست یافت. این تناقض

 

 ها يادداشت
1) Dyslexia 

2) National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke 

3) Snowling 

4)  Eden 

5)  Stein & Walsh 

6)  Facoetti & Molteni 

7) Facoetti, Paganoni & Lorusso 

8) Turatto 

9)  Sireteanu, Goertz, Bachert & Wandert 

10) Iles, Walsh & Richardson 

11) Brannan & Williams 

12) Roach & Hogben 

13) Facoetti, Ruffino, Peru, Paganoni & Chelazzi 

14) Sperling, Lu, Manis & Seidenberg 

15)  Bednarek, Saldana, Quintero-Gallego, Garcia, 

Grabowska & Gomez 

16)  Buchholz & Aimola Davies 

17) Bosse, Tainturier & Valdois 

18) Orton 

19) Geschwind & Galaburda 

20) Aaron & Guillemarde 

21) Aaron, Phillips & Larsen 

22) Gordon 

23) West 

24) Bloom 

25) Martino 

26)  Colangelo, Assouline, Kerr, Huesman & 

Johnson 

27) Gchuaind 

28) Cornoldi, Venneri, Marconato, Molin & 

Montinari 

29)  Castles & Coltheart 

30) Baddeley & Hitch 

31)  Jorm 

32) McDougall & Hulme 

33) Jeffries & Everatt 

34) Kibby & Cohen 

35) McDougall, Hulme, Allis & Mank 

36) Henry 

37) Howes, Bigler, Lawson & Burlingame 

38) Kaplan, Dewey, Crawford & Fisher 

39) MANOVA 

 منابع
(. نارساخوانی: مروری بر 0080احمدپناه، محمد؛ پاکادانایا، پراکاش )

 -052،  0کودکان استثنایی،  ۀپژوهش در حیطاخیر.  هایپژوهش

001. 

(. تاثیر 0032چی، ریحانه؛ یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا )پاکت

آموزان بینایی دانش ۀای بر عملکرد حافظهای رایانهبازی

 .01 -08، 0تعلیم و تربیت استثنایی، نارساخوان. 

 انعطاف و حرکتی-دیداری ادراک مقایسه(. 0030پروندی، منیژه. )

 و توجه نقص/فعالی بیش دارای اختالل کودکان در پذیری

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد عادی و نارساخوان

 اسالمی، تهران.

هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر (. 0080پناهی، علی )
. پایان نامه آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهرانروی دانش

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد روان ۀشناسی ارشد، دانشکدکار

 اسالمی واحد رودهن.

حکیمی کلخوران، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم و حیدری، محمود 

فضایی و  -های دیداریدست برتری با توانایی ۀ(. رابط0031)

 .80 – 83،  0مجله علوم رفتاری، شماره پذیری شناختی. انعطاف

های تشخیص و : روشهای زباناختالل(. 0013یرخ )دادستان، پر

 بازپروری. تهران: انتشارات سمت.

(. 0031. )غالمعلی افروز، و مریم وفایی، ندا؛ دهکردی، صفرپور

 فعال حافظه گانه سه های مؤلفه عملکرد و نامیدن سرعت مقایسۀ
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/ استثنایی کودکان ایرانی فصلنامه. عادی و نارساخوان کودکان در
 .0 -20 ،0 شماره ازدهم،ی سال

. چاپ کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی(. 0084فرهبد، مژگان. )

 -011اول. تهران، انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی، ص 

213. 

 حرکتی - بینایی سن (. ارزیابی0081ماندنی، بتول، فرهبد، مژگان. )

ه پژوهش در حیطویژه.  یادگیری هاینارسایی آموزان بادانش در
 .05 -42، 0کودکان استثنایی، سال نهم، شماره 

ماندنی، بتول؛ سازمند، علی حسین؛ فرهبد، مژگان؛ کریملو و ماندنی، 

 -(. تاثیر مداخالت کاردرمانی بر یکپارچگی بینایی0080ماشاءاله. )

پژوهش در حیطه حرکتی کودکان با اختالل ویژه یادگیری. 
 .443 -400 ،4کودکان استثنایی، سال هفتم، شماره 
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مجله تعلیم یادگیری.  ویژه اختالالت در حرکتی -ادراکی مهارتهای
 .44 -50، 34و  30و تربیت استثنایی، شماره

کوتاه  ۀحافظ ۀ(. مقایس0080مولوی، حسین و میرزای ناظر، محمد )

آموزان عادی و ناتوان در ال در دانشفع ۀمدت، بلند مدت و حافظ

سوم شهر مشهد )بررسی روایی تشخیصی آزمون  ۀدر پای نخواند

 .23 – 44، 02مجله دانش و پژوهش، وکسلر(.  ۀحافظ

هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر (. 0080ناظری، مهدی )
نامه پایان آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران.روی دانش

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد روان ۀناسی ارشد، دانشکدکارش

 اسالمی واحد رودهن.

نظام آبادی عاشوری، فاطمه؛ کرمی نوری، رضا؛ عشایری، حسن 

کوتاه مدت و بلند مدت در انواع  ۀحافظ ۀ(. مطالع0080)
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 زاده و همكاران : بررسي آنتروپومتريك و تقارن سنجي طول  .... جينا خياط

 سنجي طول و تقارن كيآنتروپومتر بررسي

 شمال يذهن كم توان دختران دست انگشتان

 رانيا شرق
 

، دكتر 2، علي اكبر حبيب طلب1دكتر جينا خياط زاده

 ، 4، فاطمه عطاريان3زاده پروين تراب

5معصومه حبيب طلب
 

 14/11/33نهايي: پذيرش 12/5/33 تجديدنظر:  22/1/33دريافت: تاريخ

 

 چكيده
دختارا    5Dتاا   1Dاین مطالعه به منظور بررسی نسبت طول  هدف:

در ایان   روش:در شمال شرق ایرا  انجاا  شا      یذهن كم توا سالم و 

در  یذهنا  كام تاوا   ساال ساالم و    04تاا  7دختر  044مطالعه، تع اد 

ساال ماورد    04تاا 9ساال،   9تاا 8سال،  8تا7سال،  7تا6های سنی  گروه

(، میاناه  2D(، اشااره ) 1Dاول ) بررسی قارار گرتتنا   طاول اناناتا     

(3D ( اناناات قه ااه ،)4D (  و اناناات كو اا )5D   بااا كااولی )

و  Spssو  Excelهااا بااا ناار  اتاا ار    گیااری و داده دیجیتااالی اناا ا ه 

Minitab  پردا ش ش   میاناین طول انانتا  در دو گروه سالم و كم

اناین ها نناا  داد كاه میا    نتایج داده ها: يافتهتوا  ذهنی م ایسه ش   

طول هری  ا  انانتا  دست  پ اتراد ساالم نسابت باه دسات  اپ      

اتراد معهول كم توا  ذهنی، همچنین میاناین طول هر انانات دسات   

راست اتراد سالم نسبت به دست راست اتراد كم توا  ذهنای، در تماا    

(  >40/4Pدهنا  )  داری نناا  مای   سال( ات ایش معنای  7-04سنین )

انت در گروه سالم ت ار  اما در گروه بیماار  همچنین الاوی رش  هر ان

تاوا    باشا   مطاابن نتاایج تق یان قامار، مای       گر ع   ت ار  می ننا 

های بیماار   م ایسۀ طول انانتا  دست بین گروه سالم با برخی ا  گروه

آگهای   ا  جمهه دخترا  كم توا  ذهنی را باه عناوا  یا  عاماش پایش     

 پیننهاد نمود 

 

سانجی، طاول    پاومتری پ شا،ی، ت اار    آنترو :هاي كليددي  واژه

 كم توا  ذهنی انانتا ،
____________________________________________________ 

 منه  آ اد اسالمی واق  استادیار، داننااه  0

 اتیامیر ارش  كارشناس  2

 استادیار، داننااه آ اد اسالمی واق  كرج   3

  یشناس ستی  ارش  كارشناس  0

 رش   یست شناسیكارشناسی ا  0
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Abstract  

Objective: This research is to investigate the length 

ratio of 1 D to 5 D for mentally educable girls in 

East-North Iran. Method: To do this, 400 healthy 

and mentally educable girls from different age 

groups such as 6 to 7 years old, 7 to 8 years old, 9 to 

9 years old and 9 to 10 years old were selected. The 

length of thumb ( 1 D ), middle finger ( 1 D ), ring 

finger( 1 D ) and small finger ( 1 D )  was measured 

by digital collies and the data were analyzed using 

Excel, Spss and Minitab. Then the mean of finger 

length were compared in the two groups. Results: 

Results showed that there is a meaningful increase 

in the mean of left hand finger length in healthy 

girls compared to mentally educable girls in all age 

groups ( 7 to 10 years old) (P< ./.5). The growth 

pattern of each finger showed symmetry in healthy 

groups but asymmetry in the other one. Conclusion: 

According to the findings, it is possible to 

investigate the above comparisons as a prognosis. 

 

Key words: Medical anthropometry, finger lengths, 

Mental retardation, Symmetry 
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 مقدمه

 ةواژ دو شامشسنجی انسانی(  )ریخت 0آنتروپومتری

 های یژگیو یبررس به كهاست  «3انسا » و «2تخمین»

 ای، هیاا او ،یخطاا هااای اناا ا ه باار پااردا د و ی ماایكم اا

)باتا اریا،  استوار است ب   مربوط به ینسب ای یطیمق

 ا  ی،ااای آنتروپاااومتری  (2449رانجااااین و  اااوی، 

 با    ساخت  و نر  باتت یابیار  در سودمن  های روش

 را انساا   با    ا  یكم ا  فیتوصا   ی رای   استانسا  

گیاری   )انا ا ه  0بیومتریا   ۀكهما   سا د می ریپذ ام،ا 

 و «0ی ناا گ» یونااانی ۀكهماا دو بیااترك ا  یسااتی( 

 عهام  ا  ای شااخه  ومترییب  است ش ه گرتته «نیتخم»

ی شناسا  سات ی  مناه ات و ها  هیپ  كه است ولوژییب

 قارار  مطالعاه  ماورد  آمااری  های تقهیش ا  استفاده با را

 در ( 0370 ،ماستری تراهانی وامامی میب ی ) ده  یم

برتیهو  سیساتمی را باا ها ن شناساایی      0883سال 

د كااه مبتناای باار ویژگاای   طراقاای كاار هااا  انسااا 

های معین ب   انسا  بود  او  بخش ةناپذیری ان ا  رتغیی

برخای   ةانا ا  با بررسی بیمارا  خود متوجاه شا  كاه    

هاا یاا    های ب   به همراه ابعاد برخی اساتخوا   قسمت

ساختارهای استخوانی در طول م ت  ن گی اتراد باال   

گیاری   برتیهو   نین نتیجاه  مان   ثابت باقی می ت ریباً

مبط  ثبت و منظمها بطور  گیری كرد كه اگر این ان ا ه

 توا  به راقتای ا  ساایرین   هری  ا  اتراد را می ،شون 

تناخیص   هاای  این سیساتم وارد روش  تنخیص داد و

 هاای  بخاش  ا  ی،ا (  ی2440لی و هرد،  هویت ش  )بی

  است دست انانتا  طول ومترییب آنتروپومتری، مهم

 ا  هاای  بخش با سا یدر  توا  یم انانتا  ومترییب ا 

 ،)راكاو ی   یپالسات  یجراقا  و اناناتا   رتتاه  دست

درس  و صیتنااخ باارای گاااهی نیهمچناا و( 0370

ی )منینا  و  قهبا  انفاركتوسا  جمهه  ها برخی بیماری

)رامان،   ماردا   در پروساتات  سارطا  (، 2444بان رد، 

(، ساارطا  پسااتا  در  نااا  2404لوتیتااانن و بااراو ، 

(، بیماااری 2402لااین،  )مااالر، باهیتااو، منیناا ، ماا 

( و     2404اس،ی وترنی )كالینسو ، لام،  او و ورماا،    

  كرد ستفادها

 ،0998 ساال  در ،ات، ویهسن و لاوی  منین ، اس

 تعا اد  ةدهنا   نناا   2D:4D نسابت  كاه  دادنا   ننا 

  رد جسم هورمو  غهظت تستسترو ، غهظت ها، اسپر 

باش  )منین ، اس،ات، ویهسان   یم استروژ  هورمو  و

 (  0998و لوی ، 

در ایاارا  نیاا  در  مینااۀ آنتروپومتریاا  مطالعاااتی 

، ابعااد   ین خوددر تق و صفریعهوی انجا  ش ه است  

جااوا   044هااای آنتروپومتریاا  صااورت    و نساابت

گیری كارد   ان ا ه ( رادختر 244پسر و  244اصفهانی )

 آنتروپومتریاا  ۀمطالعاا بااانتااایج ب ساات آماا ه    و

بر روی جوانا  بال  كانادایی مورد م ایساه  « 6تارك »

و عهاوی   2404)كالینسو ، لم،  و و ورما،  قرار گرتت

ثاقاب، قیا ری، ناوری     مود  ادهمق  (0382 ،و صفری

 08-20    844م طعای روی   ۀدر ی  مطالع موگهی

ابعاااد  ،ساااله در دو گااروه قااومی سیسااتانی و بهااو   

گیاری كردنا      ها را ان ا ه مورتولوژی  سر و صورت آ 

گروه قاومی   این تق ین ننا  داد كه بطوركهی بین دو

و صورت تفااوت وجاود    های سر مذكور ا  نظر شاخص

 قیاا ری و نااوری مااوگهی، ،ثاقااب  اده مقمااود)دارد 

0380)   

با توجه به این،اه انا ا ة طاول اناناتا  در دورا      

هاای جنسای و    بارداری در جنین، تقت تأثیر هورمو 

باشا ، تغییار غهظات     ها می ژ  HOXتأثیر آ  بر روی 

ها در این م ت، مم،ن است منجر به یا    این هورمو 

 ه و همچنین بر انا ا ة  ناهنجاری یا بیماری ارثی گردی

(  2400طااول انانااتا  اثاار گااذارد )هااا  و جاارج،   

 بار  را جنینای  ةدور جنسی های هورمو  سطح ق  ا م

 و ذهنی جسمانی های ویژگی ا  برخی و انانتا  طول

  (0394 ،ینیقس و یعباس ، اده یمه ) دانن  می ثرؤم

 طاول  در و تول  ا  پ  انانتا  طول نسبتهمچنین 

 ا  ثرأمتاا نساابت نیااا  كناا  نماای تغییاار  ناا گی ةدور

 كاه  یا گوناه  باه  است رقم در تستوسترو  و آن روژ 
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 آنا روژ   ترشاح   ا یا م ،باشا   كمتر نسبت نیا هر ه

)لهاان، ماااد تاااد ، م لناا  و مااارتین،  اساات نااتریب

ای در  میناۀ بررسای    (  امرو ه مطالعات گسترده2402

قرته و ها، ور ش،  ارتباط طول انانتا  با انواع بیماری

لی و هرد در سال  های بی شغش قاصش ش ه است  یاتته

 باا  اناناتا   سابت ، ننا  داده است كاه باین ن  2440

 نسابت  باا  مردهاا   داردوجاود   رابطه یپرخاشار رتتار

 اماا  دارنا ،  یناتر یب پرخاشارانه رتتار 2D:4D تر نییپا

 خناونت  هرگوناه  و اناناتا   نیبا  یارتباط گونه چیه

 اثار  یدارا تستسترو  یرا  ،ن ارد وجود  نا  در یرتتار

 و باشاا  ماای پرخاشااارانه رتتااار یرو ای اتتااهی سااا ما 

 جااادیا در پرخاشااارانه رتتااار بااا انانااتا  نساابت

(  2440لی و هرد،  )بی دارد رابطه یجنس سمیمورت ید

، 2404ی رامن و لوتیتانن و باراو  در ساال   ها گ ارش

كنن ة بینی  پیش مردا  انانت طول كه ده  یم ننا 

هاا   بررسای   باشا   یما  پروساتات  سرطا  به ابتال خطر

ا   ب رگتار  هاا  آ  2D:4D نسابت  كاه  یاترادننا  داد 

طول اناناتا  گاروه ساالم )در هماا  جمعیات و باا       

 اباتال  خطار اقتمال  ،است برداری منابه( شرایط نمونه

باشا  )رامان،    ها كمتار مای   در آ  پروستات سرطا  به

  (2404لوتیتانن و براو ، 

 صااورت هباا مااا كنااور در  یااآنتروپومتر مطالعااات

 و   و ق  به مربوط اًعم ت كه است ش ه نجا ا پراكن ه

، 0382، ع یاا یو آ ادبخاات، میرمیاارا   ) باشاا  ماای

، ابوالقسان  0380اسماعیهی و مقجو ،  ترهادیا ، میر

و  0386پااور، آهاای،    اده، ماسااتری ترهااانی، تاار ا  

طااوركهی  (  بااه0386، ماا برو  راد یپ شاا،بااین،  جهااا 

بنیاادی مقا ودی    اتتاكنو  تق ی توا  گفت كه  می

در  هاا  باا بیمااری   انانتا  دستارتباط طول در مورد 

 است  ایرا  انجا  ش ه

 و اتتاه ی رییتغ رش  مختهف نیسن در انانتا  ابعاد

  رسا   مای  خاود  یعا یطب و یینهاا  ق  به بهوغ سن در

 یكفا   ی ا  و است یتوقان ان ا  ییانتها قسمت دست

  اسات  تنا،یش شا ه   8انانت پنج و 7(دست كف) پهن

یاا اشااره   انانات دو    ،9(1Dاول یاا شسات )  انانات  

(2D)04 ، انانت سو ( 3یا میانهD)00 یا ، انانت  هار 

 انانت كو   یا و انانت پنجم 02(4D) انانت قه ه

(5D)03 كف دست متصش  ةانانت شست به كنار  است

  شاود  مقساو  مای  ش ه و مهمتارین انانات دسات    

گیارد و   شست در م ابش  هار انانت دیاار قارار مای   

 ،دهایم  كارهایی كه با دسات انجاا  مای    ۀدر هم ت ریباً

 (  0387)گیهبرت،  كن  شركت می

هایی مناخص   ژ  ها و پروتئین در ت،وین انانتا ،

هااای قركتاای و  گیااری اناا ا  اناا  كااه در شاا،ش شاا ه

هاای   پروتئین مقورهای ب   ن ش دارن  كه عبارتن  ا :

مقور  ةكنن  تنظیم) 00عامش رش  تیبروبالستی ةخانواد

مقاور   ةتنظایم كننا    های پروتئین(، انتهایی -مب ایی

ثیر أتا   06مورتوژن  استخوانی پروتئین ،00خهفی ق امی و

BMPو 07ژرمهاین  هاای  توا  توساط پاروتئین   ها را می 

  تنظیم نمود 08ناگین

تعالیات  به ما ت  ماا     ا انانت گیری نهایی ش،ش

( و تولیا  مقصاول   shhهای مربوطاه )ا  جمهاه ژ     ژ 

كه  پنجمهای انانت  وابسته است  سهولپروتئینی آ  

را بااه ماا ت  shh ، ژ تاار قاارار دارناا  خهفاای ۀناقیاا در

بیاا  كارده و ما ت     ا  انانت سو  و  هاار   بینتری

مترشااقه ا   shh پااروتئین  مااا  بینااتری در معاار 

انانات توساط    هویت هر تعیین  ان  گرتته قرار 09خود

مار   اثار  اسات كاه در   مناطن بین انانتی م اننیم 

 اد آوار به داخاش رتتاه و باعا      به صورت اشعهسهولی 

 شود  میش   انانتا  

رش  و نمو مغ  ا  هفتۀ سو  و ت،اوین اناناتا  ا    

گردد  هر گونه اخاتالل در   هفتۀ پنجم جنینی آغا  می

توانا    مای های مؤثر بر رش  و نمو اناناتا    تعالیت ژ 

بر الاوی طبیعی رش  انانتا  اثر گذارد و در صاورتی  

كه با انقران ا  مسیر طبیعی ت،اوین مغا  نیا  هماراه     

ی را به دنبال داشاته  ذهن كم توا توان  برو   گردد، می

 ( 0392ی، مطهبی و رستمی، نیقسباش  )جامعی، 
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كه سبب  ی استهوش عبارت ا  كمی ذهن كم توانی

ایفاای وااایف اجتمااعی یاا باعا       كفایتی تارد در   بی

هاایی شاود كاه مناساب او      ناتوانی او در كسب مهارت

تاا   3خطر  معر  ها در هستن   بطوركهی تما  بارداری

ج یا ترین    كن ذهن هساتن  تول  نو ادا  درص ی  0

 DSM IVبناا ی تنخیصاای اخااتالنت رواناای  ت ساایم

و شا ی   ، متوساط ، مان گی ذهنی خفیاف  ع بشامش: 

 ( 0394،یاربابی و توكه)ردد گ میعمین 

تااوا  بیماااری  ا  عهااش ع ااب اتتااادگی ذهناای ماای

هااای  ، بیماااری(Xداو  و تراژیااش  )مانناا  كرومااو ومی

، (هااای متابولیاا  و عصاابی بیماااری انناا م)ژناای  تاا 

های رقمای،   بیماری پهی ژنی ، مصرن داروها، عفونت

تغذیااه مااادر،  ء هااای جفاات، سااو  ناهنجاااریال،ااش، 

، هاای قباش ا  تولا     آسایب در ادی، هاای ماا   ناهنجاری

هااای اكتسااابی و عوامااش مقیطاای، رواناای و   بیماااری

 ( 0376 بی، ور )م اجتماعی را نا  برد

رابینسو  عهش ع ب مان گی ذهنی را به  هار گروه 

   :ان  به شرح  یر ت سیم كرده

  مان گی به عهت عوامش ارثی ع ب -0

  مان گی به عهت اتفاقات دورا  بارداری ع ب -2

مان گی به عهت قوادث  ایماانی و بعا  ا     ع ب -3

 ل  تو

مان گی به عهت عوامش مقیطی، اجتمااعی   ع ب -0

  (0377، رابینسو و  رابینسو ) و ترهنای

آنتروپومتری امرو ه كااربرد وسایعی در تق ی اات    

هایی را نیا  ب سات آورده    پ ش،ی پی ا كرده و موت یت

روی طاول  است  با توجه به تق ی ات انجاا  شا ه بار    

توا  بطور قابش اعتمادی اقتماال وقاوع و    انانتا  می

هاا )سااری،    هاا و ناهنجااری   ابتال به بعضای ا  بیمااری  

( و یا برخای اخاتالنت   2446آن رس، ورنو  و ویهبور، 

بینی كرد )ویهیام  و جیمن  رواننناسی و ذهنی را پیش

(  در این پاژوهش ساعی شا ه اسات كاه      2443هنج، 

ریا  طاول اناناتا  دسات دختارا       رابطۀ آنتروپومت

سانجی   ساال و ت اار    04تا  7ی ذهن كم توا سالم و 

 كم تاوا   دست راست با  پ گروه سالم و گروه معهول

ی مورد بررسی قرار گیرد  امی  اسات باا گساترش    ذهن

عنوا  روش  های آنتروپومتری  به مطالعات توق بررسی

هاا   تنخیصی  ود هناا  برای تنخیص برخی بیمااری 

 رتی شود مع

 روش

بار روی   یشااه   – یماورد مطالعه باه روش   نیا

 بااه عااادی ماا ارس سااال 7-04 دختاارا  نفاار ا  244

ی و ماادر اد  یناهنجاار تاق  هرگونه ) عنوا  گروه گواه

 یذهنا  تاوا   كم دختر آمو  دانش نفر 244 و( یاكتساب

ژنتی،ی )بر اسااس پرونا ة پ شا،ی آناا  و  یار نظار       

 ریپاذ  آماو ش در ساطح  متخصصین مرك  توانبخنای(  

 ةبهار  ،دبساتا   باه  ورود یتخصصا  یهاا  تست در كه)

 در و شا ه  داده صیتناخ  04-74 نیبا  هاا  آ  یهوش

 ا  (بودناا  شیتقصاا بااه منااغول ییاسااتانا ماا ارس

 و  نااارا  قو ااا ،) ی خراسااا  رمااویهااا شهرسااتا 

نامۀ كتبی ا  آنها  سپ  رمایت انتخا  ش ن  و (منه 

  گرتته ش 

هاای   در دورة بهاوغ، هورماو   قابش ذكر اسات كاه   

جنسی بار رشا  اتاراد تاأثیر  نامایری بار اسااس        

گیاری هورماونی در    ام،ا  ان ا هتنوعات تردی دارن  و 

)ا  نظر هم،اری اتاراد  ی ذهن كم توا دو گروه سالم و 

هااای گاا ان جهاات  مااورد آ مااو  و همچنااین ه ینااه

های سنجش هورمونی(، میسر نبود، بنابراین باا ة   تست

مورد بررسی قرار گرتات  سال(  04تا  7)ر بهوغ سنی  ی

های الاوی رش  وابسته به سان بهاوغ قاذن     تا تفاوت

 (  0394)ترهادی، گردد 

ا   ماار یب و در دو گروه ساالم  مطالعه مورد اترادلذا 

 7-04 یسان  یهاا  گاروه در  0386 تاا  0382 نیمتول 

   طب ه بن ی گردی ن   سال

 تماا   در ا انانات  طاول  یریا گ ان ا ه و یبررس در

ی تنا  اصاول  كه است ش ه تالش پژوهش انجا  مراقش

 یریا گ انا ا ه  مراقش نیتق  نیا انجا  در  شود تیرعا

 ب ین صورت انجا  ش :
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 باا  باا و  اساتخوا   كه طوری ،ننسته قالت به ترد

 باه  سااع   هاای  اساتخوا   و ماوا ی  با    یطول مقور

، قارار گرتات    باشا   داشاته  قاامم  قالت با و استخوا 

ن یا دق رییا گ ان ا ه جهت انانتا  و دست كف سپ 

ا    5Dتاا  1D اناناتا   طول رییگ و ان ا ه گردی  ثابت

 باا  یتالیجید كولی  با انانتا  بن  نیتر نییپا تانود 

 ا  اساتفاده هاا باا    انجا  گرتات  داده  mm 440/4 دقت

 هیتج  Excel 2007، Word 2007، SPSS16 یات ارها نر 

یم، ما  دونولا  و ابهینا ،    هی، گها  ش  )می شیتقه و

 ( 2440و بر  كوهن، ویهرایت و سنت ،  2447
 (Mean±SD) متر میلی تان دست دو گروه سالم و بیمار برحسبانگش طول میانگین .1جدول 

 موقعیت دست ومعیت جسمی شماره انانت
 گروه سنی

7-6 8-7 9-8 04-9 

   09/4± 30/00 00/4± 20/09 30/4± 48/04 49/4±42/04 

 90/04±49/4 98/09 ±22/4 42/04 ±38/4 90/00 ±32/4 راست  

 02±343/4 22/00±3/4 73/04±03/4 40/09±00/4  پ (H) سالم 

 26/02±30/4 80/04±3/4 20/04±00/4 40/09±00/4 راست  

2D 00/82 ±46/4 70/79 ±00/4 04/77 ±02/4 38/78 ±00/4  پ بیمار 

 09/82 ±00/4 92/78 ±37/4 96/77 ±03/4 09/77 ±00/4 راست  

 70/80±3/4 09/80±3/4 97/79±07/4 98/77±00/4  پ (H) سالم 

 39/83±32/4 80±60/4 27/79±06/4 40/78±00/4 راست  

3D 93/83 ±47/4 60/80 ±00/4 00/80 ±00/4 08/84 ±09/4  پ بیمار 

 86/80 ±49/4 99/84 ±02/4 03/80 ±38/4 03/79 ±00/4 راست  

 43/86±3/4 07/80±3/4 49/80±06/4 42/80±00/4  پ (H) سالم 

 46/87±32/4 6/80±60/4 0/83±06/4 43/80±00/4 راست  

4D 00/84 ±40/4 02/78 ±49/4 02/70 ±00/4 00/77 ±00/4  پ بیمار 

 49/84 ±20/4 00/78 ±03/4 40/76 ±03/4 74/76 ±0/4 راست  

 40/82±3/4 38/79±36/4 49/77±06/4 40/78±00/4  پ (H) سالم 

 83/80±30/4 38/79±34/4 28/77±06/4 98/77±00/4 راست  

5D 66/00 ±00/4 87/00 ±23/4 00/00 ±32/4 60/07 ±38/4  پ بیمار 

 89/00 ±47/4 49/00 ±00/4 83/04 ±32/4 00/09 ±00/4 راست  

 08/08±32/4 20/00±3/4 20/02±06/4 97/00±00/4  پ (H) سالم 

 26/08±32/4 00±70/4 00/03±00/4 42/02±00/4 راست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( دست راست و چپ افراد كم توان ذهني1Dالگوي رشد انگشت شست ) .1نمودار 

 (mmو نمونة سالم به تفكيك گروه سني )                     

 

( دست راست و چپ افراد كم توان 2Dالگوي رشد انگشت شست ) .2نمودار 

 (mmسني ) ذهني و نمونة سالم به تفكيك گروه
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 نتايج 

سانجی اناناتا     م ایسۀ آنتروپومتری  و ت اار   با

 ةان ا  متوسط گروه سالم و معهول، دست راست و  پ

 قه اه  ،3D یانیا م ،2D اشااره  ،1D تسش انانت طول

4D،   5 كوD 0 جا ول  در یسان  گاروه   یا تف، به 

های  گروه تما  در ،ج ول نیا دراست   ش ه داده ننا 

 ساالم  گروه (Mean±SDی، میاناین طول انانتا  )سن

(H )(  یذهن اتراد كم توا ) گواه گروه با سهیم ا در 

 ( >40/4P) است نتریب
سانجی الااوی رشا       ت اار   0تاا   0در نمودارهای 

انانتا  دست راست و  پ گروه ساالم باا بیماار باه     

 شود    تف،ی  مناه ه می

در این نمودارها الاوی رش  انانتا  دست  اپ و  

هاای سانی منااه ه     راست اتراد سالم در اكاار گاروه  

گار   ی نناا  تاوا  ذهنا   شود، این متغیر در اتراد كم می

  ت ار  دست  پ با راست نیست 

 گيري بحث و نتيجه

 رشا   یالاو در نتایج طرح قامر، ن،هیا به توجه با

 ماارا  یب گاروه  در( دسات  انانتا ) یقركت یها ان ا 

 تیا جمع باا  متفااوت  و نامنظم یآهنای ذهن كم توا 

 اخاتالنت  دنباال  به كه رس  یم نظر به را داشت، سالم

 رییا تغ نیهمچن و ژ  ا یب م  ار ،ا  م رییتغی، ،یژنت

ت، اسا  گناته  یذهن كم توانی به منجر كه ژ  ساختار

 نیا ا دسات  اناناتا   یطاول  رشا   آهن  اتی دررییتغ

ایجاد گردیا ه اسات،     ین سالم اتراد به نسبت تیجمع

( دست راست و چپ افراد كم توان 3Dالگوي رشد انگشت مياني ) .3نمودار 

 (mmذهني و نمونة سالم به تفكيك گروه سني )

 

( دست راست و چپ افراد كم توان ذهني 4D. الگوي رشد انگشت شست )4نمودار 

 (mmو نمونة سالم به تفكيك گروه سني )

 

( دست راست و چپ افراد كم توان 5D) الگوي رشد انگشت كوچك .5نمودار 

 (mmذهني و نمونة سالم به تفكيك گروه سني )
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در  ،تاوق  اخاتالنت  بار  ثرؤما  عواماش  ریثأتا  تقات  كه

میا ا     یشاا  جمهاه  ا  باشا    مراقش رش  و نموی می

 در كااه ،HOXD و HOXA همئوباااك  یهااا ژ بیااا  

 واقا   ریثأت تقت ،دارن  ن شدر جنین  انانتا  نیت،و

 اوی،    اات یتق همچنین   (0387 هبرت،یگ) ان  ش ه

 و HOXA یهاا  ژ   ما  هم كنترلكیم، جوین و یو  ، 

HOXD سات  ا كارده  ارامه انسا  در گنادها نیت،و با را

 (  2400) وی، كیم، جوین و یو ، 

  یااتول گنادهااا نیت،ااو ریمساا در جااا كااه  ا  آ 

 و اساتروژ   و تستساترو   ماننا   یجنسا  یها  هورمو 

 یهاا  هورماو  اقتماانً   ،كننا   یما  دخالت پروژسترو 

 ریثأتا  و یساهول  یها رن هیگ كرد  تعال با توق یجنس

 نیت،او  بار  ی،ساا   استخوا  و یسا  نیپروتئ ن یترآ بر

 شود یم ننهادیپ ذال  گذارن  یم ن ش مختهف یها ان ا 

 یالاو و ت ار  ع   بر سمیم،ان نیا دخالت  أییت یبرا

 در كام تاوا  ذهنای،    اتاراد  در اناناتا   رش  نامنظم

 نیا ا یجنسا  یهاا  هورماو   ساطح  نا ه یآ یها یبررس

  ردیگ قرار یبررس مورد  ین مارا یب

 ارتباااط هیااتوج یباارا ااارید یاقتمااال ساامیم،ان

 اتاراد  با توا  ذهنی كم اتراد انانتا  رش  یناهماهنا

 ، shhیهاا  ژ  دخالات  بتوا  به  یشا ت،یجمع در سالم

HOXA و HOXD تولیاا  كنناا ة   یهااا سااهول كااه

مارتبط   كننا   یما  كنتارل  را پوست و عضهه استخوا ،

  (0387 هبرت،یگ)باش  

 بار  ،یذهنا  كم توانی بر ثرؤم عوامش  یشا نیهمچن

 جمهاه  ا  ،رشا   یتاكتورها یها ژ  ا یب  ما  ای  ا یم

fgf10 و fgf8، نیت،ااو باار ثرؤماا رشاا  هورمااو   یاان و 

 اقتماانً  لاذا   انا   داشته دخالت  ما  هم بطور انانتا 

 ةانا ا   در ت اار   عا    ةمنااه   گار  هیتوج توق عوامش

 كام تاوا  ذهنای    اتاراد  راسات  و  پ دست انانتا 

 جااد یا و ژناو   عمه،رد رییتغ با هم ما  كه بود خواه 

 ثرؤم یها ژ  یبرخیا  یا ساختار ی، بر بذهن كم توانی

  یا ن دسات  انانتا  در راست و  پ مت ار  نیت،و بر

  ان  ش ه همراه یعمه،رد اختالنت با

 یرو بار  مطالعاات راستا با نتاایج طارح قامار،     هم

 اسات  داده ننا  مختهف یها یماریب در انانتا  طول

 و هاا  یماار یب ا  یبرخ در دست انانت طول ةان ا  كه

  در اتراد مباتال باه بیمااری    كن  یم رییتغ ها یناهنجار

در  P >40/4عروق كروناری قهاب، تفااوت معنااداری     

ها نسبت به جمعیت ساالم   ان ا ة انانت اول و دو  آ 

دسات  اپ و    2D:4Dمناه ه ناردی   اماا در نسابت   

راست مردا  در دو گروه سالم و بیمار اختالن معناادار  

در  2D:4Dمناااه ه گردیاا   همچنااین طااول اناناات 

مردا  بیماار بهنا تر ا  ماردا  گاروه كنتارل گا ارش       

گردی  ) ین  لی، دینا  یاو، و  هیاو و مینا  لای،      

2403 ) 

ننا  داد   یهیمار ا و  لن یا چ،یر مطالعات تینر،

كااه بااین طااول اناناات اشاااره و قه ااه بااا سااطح    

(، تستساااترو  و >40/4Pهااای دوپااامین )   هورمااو  

( ارتبااط معناادار   >440/4Pتوساین )  آن روژ / اكسای 

وجود دارد، اما با هورمو  سروتونین اختالن معناداری 

 (  2404ن ارد )تینر، ریچ، ای لن  و مار ایهی ، 

 نساابتتق ی ااات ننااا  داده اساات كااه كاااهش  

2D:4D تستساترو   یباان  ساطح  باا  آ  یهمبستا و 

ی ا  قبیش اوتیسم، اختالنت وقوع شیات ا باع  توان  می

    و اختالل در سیستم ایمنی گاردد میار ، ل،نت  با

نساابت بااه  2D:4Dكودكااا  دارای نساابت پااایین در  

عاا   ت ااار  ،  2D:4Dنساابت بااانی  دارایكودكااا  

در  2D:4Dنسابت   نا   داربینتری در بخش  پ ب   

گیری است  این كار باع  تساهیش   تول  قابش ان ا ه ب و

شاود كاه در    مای  24نارساخوانیبینی اوتیسم و  در پیش

 شاود  یش كودكی ار یابی آ  بسیار من،ش است، مای اوا

 ( 2444)منین  و بان رد، 

ا  نتایج طرح قامر، م ایساۀ   0تا  0مطابن نمودار 

طااول انانااتا  دو دساات در گااروه معهااول و سااالم،  

 5Dتاا   1Dدهن ة كاهش معنادار طاول اناناتا     ننا 

باشاا   گااروه كاام تااوا  ذهناای نساابت بااه سااالم ماای 

(40/4P< ) 
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 ۀناای م در ی ینااا   اااتیتق  ن،ااهیا بااه توجااه بااا

 ن   ،اسات  شا ه  انجاا   را یا در ی پ ش،یآنتروپومتر

 در یآنتروپولاوژ   اات یتق  ویرشا جهت ت،میش آ است

  دگیار  انجاا   ناه ی م نیا ا در ینتریب  اتیتق  ،را یا

 عمه،ارد  م ا ار  و  ا ما  در رییتغ ا  آنجا كه نیهمچن

یاا   انانتا   تورهای تأثیرگذار بر رشتاك ا  ی،ی ،ها ژ 

تار    یوسا   اتیتق  است ن   ،باش  میسیستم عصبی 

هااای  ژنتی،اای، هورمااونی و غاا د در راسااتای بررساای 

هاای اقتماالی    آنتروپومتری  به منظور بیا  م،انیسام 

  امی  است كه  مینۀ انجا  گساترش  ردیگ صورتمؤثر 

های منابه در قو  تارس )و دیار اقوا  دنیا( برای  طرح

رامۀ آنتروپومتری طول انانتا  دسات باه   اطمینا  ا  ا

ا   ی بیمااری كام تاوانی ذهنای،    آگها  شیپعنوا  اب ار 

  دگرد دورا  كودكی یا قتی جنینی، تراهم

 ما ارس  یهم،اار  ا  ا یا پا در :يقدردان و تشكر

 منه ، یها شهرستا  ییاستانا و یعاد یدولت ییابت ا

 و یرماو  خراساا   كش اداره پرورش و آمو ش قو ا ،

 نمودنا   یاریا  را ماا  نیا تق  نیا ا در كاه  یكسان همۀ

  شود می یق ردان و تن،ر

 ها يادداشت
1) Anthropometry 

2) Metery 

3) Anthropos 

4) Biometric 

5) Bios 

6) Farkas 

7) Palm 

8) Digit 

9) 1 Digit 

10) 2 Digit 

11) 3 Digit 

12) 4 Digit 

13) 5 Digit 

14) Fibroblast Growth Factors (FGFs) 

15) Sonic hedgehog (Shh) 

16) BMP (Bone morphogenetic protein) 

17) Gremlin 

18) Nogging 

19) Autocrine 

20) Dyslexia 

 منابع
ابوالقسن  اده، اكر ، ماستری ترهانی، رما، تر ا  پاور، شااهر ، آهای،    

(  بررسی قجم و و   شاخص مغ  در جواناا  ماذكر   0386اكر   )

، مجهااۀ عهماای پژوهناای 0380را  سااال ساااله شااهر تهاا22-08

-0282،  3داننااه عهو  پ ش،ی ارتش جمهوری اساالمی ایارا ،   

0277   
(  بررسای  0370امامی میب ی، مقم  عهی، ماساتری تراهاانی، رماا  )   

قاا ود و ابعاااد طبیعاای آناتومیاا  نااو ادا  یاا  رو ه بااه روش   

-0سفالومتری، مجهۀ عهمی نظا  پ ش،ی جمهوری اسالمی ایارا ،  

2 ،8-0  

 سیر(  بر0382  )تری و  ،پروین، ع ی ی ،را میمیر یال،، لآ ادبخت

 و قن ة مطالع :نیاتهر  گسانرب  در  اقی با مرتبط مشاعو و عشیو

  379-387  0  ا یرا متابولیسم و ی ر درو  دغ  ةمجه  ا تهر لیپی 

راهنمای جیبی روانپ شا،ی   ( 0394)  ی، مقم ارباب، تی  امیی، توكه

  تیماور اده  انتناارات   تهارا  ، كاپال  و سادود، اثر 2404نی بالی

040-04  

ی، مطهبا مقما  رماا،    ،یرساتم رماا،   ،ینیقسا  ،ی، بهنا  ال ینجامع

 تولا   هنااا   صین اا  و یشناس نیجن اتیمرور(  0392مقمود  )

  00-026  آثارسبقا (  انتنارات 2403سال  Moore)اثر 

 یبررسا  ( 0386ریم  )ما  ،ما بر  ،ساین ق ،راد یپ ش، ،، آر ونیب جها 

 ۀساال  24-30 اتاراد  در صورت و جمجمه  یآنتروپومتر یارهایمع

 ،0، ش 30 ج مناه ،  یدن انپ شا،  ةداننا،   ۀمجها  مناه ،  شهر

260-68  

 كم تاوا   كودكا  ( 0377  )بی هالبرت رابینسو ، ،ا  نانسی ،رابینسو 

  رموی ق س آستا  انتنارات  ماهر ترهاد ۀترجم  یذهن

 جهاااد(  اطهاا  ساافالومتری  انتنااارات   0370و ی، توماااس  )راكاا

  04-002، تهرا  یداننااه

  یا آنتروپومتر هاای  انا ا ه  یبررس(  0382میر  )ا ی،صفریوا، شی، عهو

 دنا ا   ۀمجها   اصافها   شهر جوا  نیبالغ در ای جمجمه و یصورت

  تهارا   یدرماان  ،یبه اشت خ مات و یپ ش، عهو  داننااه یپ ش،

0، 28-09  

 و پسرا  دست انانتا   یآنتروپومتر ۀمطالع ( 0394واد  )ج ی،ترهاد

 تاااروج، شهرسااتا  در ساااكن كاارد اقااوا  ساااله 00-08 دختاارا 

 عهاو   داننااه منه  واق  آ اد داننااه ارش ، یكارشناس ۀنام ا یپا

  39-04 ،یشناس ستی  گروه ه،یپا

قساین   ترهادیا ، نسرین، میار اساماعیهی، امیار ترهنا ، مقجاو ،      

 پساار آمااو ا  دانااش ساافالومتری  اسااتان ارهای بررساای(  0380)

 پ شا،ی  عهو  داننااه عهمی ۀمجه  هم ا  در نرمال اكهوژ  دارای

  39-03، 30  هم ا  درمانی به اشتی خ مات و

(   یساات شناساای ت،ااوین  ترجمااۀ گااروه  0387گیهباارت، اساا،ات  )

ارات خاناۀ  پژوهن، ة رویا   یر نظر دكتار قساین بهارونا   انتنا    

   034-000 یست شناسی  

مقمود  اده ثاقب، قمی رما، قی ری،  هرا، نوری موگهی، سی  مقما   

 08-20(  بررسی مورتولوژی،ی سر و صاورت  ناا    0380قسین  )

عهمی ا پژوهنی عهو  تنریح ایرا ،   ۀجهسالۀ جنو  شرق ایرا   م

0 ،268-260  
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درا  كودكاا  اساتانایی،   (  مناوره با پ را  و ما0376  )گری بی، مور 

ترجمۀ مقم  قسین نظری نژاد، انتنارات آساتا  قا س رماوی،    

  68-97منه   

 ( 0394ی، بای بای ماریم  )   نیقسی، سمیه، عباس قیمه،ر،  اده یمه 

( 2D:4D)  هاار   انانت به دو  انانت طول نسبت نیب ارتباط

 سان  ریا   دختارا   در یجسمان یآمادگ یها آ مو  یبرخ با دست

 ساا ما   تهارا ،  ،یور شا  یابیاساتع اد  یمها  شیهما نیاول بهوغ،
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THE SECOND SAUDI INTERNATIONAL EXHIBITION FOR PEOPLE WITH 

DISABILITY , 26 to 28 May 2015. Riyadh, Saudi Arabia   

Website :http://diaaexhibition.com/ 
 

 
 

 

 

  22-22،  22،4تير  24تا  22، کمک رايانه ها به افراد دارای نيازهای ويژه المللي بينپانزدهمين کنفرانس 
 ، لينز، اتريش2126جوالی

15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs 

(ICCHP),July 13-15, 2016, Linz, Austria 

Website :http://www.icchp.org/ 
 

 

 

 

http://www.rs.mahidol.ac.th/2015/
http://eventegg.com/yai-conference-2015/
http://diaaexhibition.com/
http://www.icchp.org/
http://www.icchp.org/
http://www.icchp.org/
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  28-22، 22،4مرداد  ،تا  6، ناتوان  تحرک و انتقال افراد سالمند و المللي بينچهاردهمين کنفرانس 
 پرتقال ،ليسبون،  2122جوالی

14th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled 

Persons, 28 to 31 July 2015, Lisbon, Portugal 

Website : http://www.transed2015.com/ 
 
 

 

 

 آمريکا ،فيالدلفيا ،2122آگوست  21-21، 22،4مرداد  ،2تا  26، زهای ويژهپرورش نيا کنگره جهاني آموزش و 

World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2015), August 17-20, 2015, 

Temple University, Philadelphia, USA 

Website: http://www.wcsne.org/ 
 

 

 

 هند چنای، ،2126آگوست  ،2-22، 22،4مرداد  21تا  28، دوازدهمين کنگره جهاني سندرم داون 

12
TH

 WORLD DOWN SYNDROME CONGRESS 19th - 21st August 2015,  ITC Grand 

Chola, Chennai India  

Website :http://www.wdsc2015.com/#top 
 

http://www.transed2015.com/
http://www.wcsne.org/
http://www.wdsc2015.com/#top
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 ريال 00111ك نشريه به مدت يك سال و هر نسخه به مبلغ اشترا 

  ًريال است. 01111مبلغ اشتراك يك ساله براي دريافت يك نسخه در هر فصل، جمعا 

 .هزينه پست به عهده پژوهشگاه است 

 بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز كد  9301102113112اره حساب براي واريز وجه اشتراك: شم

 ( به نام تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش091)

  ،مؤسسه  0كوچه خسرو پالك ،خان، خيابان ايرانشهر شمالي پل كريمنشاني امور مشتركان: تهران

  0075060800پژوهشي كد پستي 

 سركار خانم كاظمي  77678601:امور مشتركان تلفن دفتر

 

 

 

............تقاضاي اشتراك فصلنامه ايراني كودكان استثنايي ......................بدين وسيله اينجانب / مؤسسه ...........................................

 :..........تا  تاريخ......................از تاريخ: ....   يد اشتراك  تمد     دو سال        را به مدت يكسال  

 ............  به تعداد : ........................... نسخه از هر شماره را دارم...............................

 ................. تلفن همراه: ...............................كد شهرستان: .......................................... تلفن: ................................ دورنگار: ......................

بانك ملي ايران شعبه  9301102113112.................... ريال به حساب ضمناً اصل فيش بانكي به مبلغ .........................................

دهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ضميمه اين ( به نام تمركز وجوه درآم091كد ) بلوار كشاورز

 تقاضاست.

 بان اصلي: ......................................خيابان فرعي:........................نشاني: استان: ..............................شهر: ............................ خيا

 ............................................كد پستي: ........................ طبقه: ....................................كوچه: ......................................پالك: ..............

 .در صورت تمديد اشتراك آخرين شماره دريافتي قيد شود

 .باشد قيد شود در صورتي كه شماره خاصي مورد نظرتان مي

 .خواهشمند است اصل فيش بانكي يا كپي برابر اصل آن را به آدرس پژوهشگاه ارسال نماييد

 

 


