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آموزان  های رفتاری در دانش اختالل

 نارساخوان
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 چکیده
های اجرایی آموزش کنش حاضر با هدف بررسی تاثیر  مطالعة هدف:

آموزان نارساخوان  انجام شد. های رفتاری در دانشبر  کاهش اختالل

 –آزمون  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و با طرح پیش روش:

آماری این تحقیق  ءآزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه پس

 آموزان نارساخوان در پایه دوم و سوم شهرستانشامل تمامی دانش

بوده است.  1921 -29آباد استان مازندران در سال تحصیلی عباس

ماه به گروه  1جلسه به مدت  11های اجرایی طی  آموزش کنش

آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را 

آزمون با پرسشنامة آزمون و پسدریافت نکردند. هر دو گروه در پیش

 ها: یافتهمورد سنجش قرار گرفتند.    های رفتاری آخنباخاختالل

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و آزمایش از 

های  : آموزش کنشگیری نتیجههای رفتاری  وجود دارد. نظر اختالل

آموزان های رفتاری را  در دانش تواند میزان اختالل اجرایی می

آموزان ن دانشنارساخوان کاهش دهد. پس در آموزش و درما

های اجرایی باید به عنوان یکی از محورهای نارساخوان، تقویت کنش

 اصلی مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.
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Abstract 

Objective: This study examined the impact of 

executive functions training on amelioration of the 

behavioral disorders in students with dyslexia. 

Method: This study was an experimental one with 

pre-test, post-test and control group design. The 

statistical population of this research includes all the 

students with dyslexia in second and third grade of 

elementary schools of Abbas Abad in Mazandaran 

province in school year of 1391-92. Executive 

function training was provided to the experimental 

group within ten sessions for a period of one month, 

while the control group did not receive any special 

training. Both groups were assessed in pre-test and 

post- test using Achenbach’s behavioral disorders 

questionnaire. Results: The results indicated that 

there was a significant difference between two 

groups in terms of behavioral disorders. 

Conclusion: Executive functions training can 

decrease the behavioral disorders in students with 

dyslexia. So improving the executive functions 

should be emphasized by experts and educators 

while they want to educate and treat these students. 

 

Keywords: Dyslexia, executive functions, behavior 

disorders  
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 مقدمه

امل عدم وترین عمهم یکی ازمشکالت خواندن 

-موفقیت در مدرسه است. در واقع این مشکالت، ساده

توان شکست و ای است که از طریق آن میترین نشانه

تحصیلی و  هایناکامی کودک را در بسیاری از زمینه

به عبارت دیگر، بین مهارت بینی کرد. ای پیشحرفه

یافتگی و همچنین سازشخواندن و پیشرفت تحصیلی 

مثبت و مستقیمی  ءرابطه ،آموزاناجتماعی دانش

که  ه استمشاهده شده است و بر این نکته تأکید شد

، نسبت به همساالن خود 1آموزان  نارساخواندانش

ز تحول اجتماعی و و ا مشکالت رفتاری بیشتری دارند

سیف )بهاری و برخوردارند 9خودسطح پایین حرمت

ای از کلی بر اساس مجموعهطوره ب. (1931نراقی،

ست که همزمان با حرمتبر این ا  توافق هاپژوهش

 رساخوان احتماالًبرخی از کودکان نا ،خود پایین

از سویی نیز ارتباط . مشکالت هیجانی یا رفتاری دارند

 خود پایین و مشکالت رفتاری و هیجانیمیان حرمت

ع در این موضو به خوبی ثابت شده است، هرچند 

نقل از ) باشدنمیم کودکان نارساخوان تما ءبرگیرنده

 (.9111،ریدیک

 تعاریف متعددی بیان ،نارساخوانی اختالل برای

از سوی انجمن   یکی از این تعاریف شده است که

 :( ارائه شده است9112نارساخوانی بریتانیا )

ست رساخوانی یک دشواری یادگیری خاص انا "

-شتن و مهارتد خواندن و نوکه عمدتاً بر تحول و رش

 دشواری و اینگذارد  می ثیرأهای مرتبط با زبان ت

تمام طول  در و شود آغاز میاحتماالً از زمان تولد 

. این اختالل با مشکالتی در یابد ادامه میزندگی 

، 9فعالء آواشناسی، سرعت نامیدن، حافظه ازشپرد

 .ها همراه استپردازش و رشد خودکار مهارت  سرعت

آموزشی رایج های سبک مانع یادگیریاختالل این 

خاص مناسب،  ءبا مداخله توانرا می ثیراتشاما تأ است

های پشتیبان اعمال فنون اطالعات و مشاوره از جمله

 ".دادکاهش 

-اخیر ارتباط نارساخوانی با اختالل ءهمچنین، در دهه

به وضوح مشخص شده است. در میان   4های رفتاری

کنشی، اضطراب، فزون/ ها، نارسایی توجه این اختالل

نایافتگی اجتماعی از افسردگی، پرخاشگری و سازش

ای اعالم (. در مطالعه1931،تر است )باعزتهمه شایع

های از زندانیان،  دارای توانایی درصد 44شد که 

-سال هستند و همین 19زیر کودکان خواندن در حد 

ی تشخیصی آنهاکامالً معیارها درصد از 91طور 

درواقع  .(9111نارساخوانی را دارا هستند )کرک و رید،

 دارایکودکان نارساخوان ها، بر اساس پژوهش

مشکالت تمرکز و سختی در حل ، زیاد اضطراب

ند هست عدم بلوغ اجتماعی و افسردگی  مشکل،

مک  و متیوس شیو، جرم، ؛1224 آلن وکاس، )فیشر،

، ندای و ناال ی،استانل ؛1221لوینگستن، ؛1234 ،لین

 نقل از ریدسدال،؛ 9111ویلکات و پنینگتون، ؛1221

 ، (1222) پریر، اسمارت، سوانسون و اُبرکید (.9114

های رفتاری از هر دو نوع دریافتند که ناسازگاری

در ارتباط ری بیرونی و درونی با مشکالت خاص یادگی

کلی،  طوربه . (9114نقل از ریدسدال، ) است

-قابل مالحظه نشان می هایپژوهشای از مجموعه

 ،دیگر های یادگیریدهند که میان نارساخوانی، ناتوانی

 ،های تحولی و مشکالت هیجانی و رفتاریاختالل

، اما ماهیت دقیق این ارتباط وجود داردارتباط 

 (.9114)ریدسدال،است مانده نامطمئن باقی 

-ای به نقشاخیر، توجه فزاینده ءدر طول دهه

شناختی،  هایهای اجرایی در فرایندشکنآموزش 

ها شده است. این کنش انتحصیلی و یادگیری کودک

یت تحصیلی و نقش کلیدی در تحول اجتماعی و موفق

(. 1934 )جانه، ابراهیمی و علیزاده،آنها دارد  آموزشی

های اجرایی و توجه، کانون اخیر که کنشویژه آنبه

در معرض  اختی کودکانشنروان -های عصب نظریه

ویژه، کودکان ناتوان در یادگیری و  خطر ناتوانی

کنشی قرار - نارسایی توجه/ فزون دارایکودکان 

  (.9114 گرفته است )سیدمن،
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نشان دادند  ( در پژوهشی9111باکر و آیرلند )

ای طور قابل مالحظههای نارساخوانی، بهکه ویژگی

در  کند وینی میبهای اجرایی را پیشمشکالت کنش

تامسون و  .کندخود را ایجاد میکاهش حرمت ،پی آن

در یک  (9111از باکر و آیرلند،نقل ؛1231( هارتلی

ساخوان را با کودکان از کودکان نار اینمونه پژوهش، 

نارساخوان، کودکان و گزارش کردند که عادی مقایسه 

از عاطفی  های واکنششان، در مواجهه با مشکالت

 از خود بروزو یا پرخاشگری بیشتری زدن بازسر جمله

دهد که افزایش شیوع  مینشان  دهند. این مسئله می

های نارساخوانی ممکن است با توانایی کاهش کنش

 (.9111کر و آیرلند،بااجرایی مرتبط باشد )

توان به عنوان های اجرایی را میطورکلی کنشبه

انجام دادن  «زمان»و  «هشیو»برای  یشاخص

های رفتاری عادی توصیف کرد. کنش عملکردهای

 ءدامنه ءای کلی است که دربرگیرندهاجرایی سازه

استدالل، حل  مانند ختیوسیعی از فرایندهای شنا

-فعال، ترتیبءدهی، حافظهریزی، سازمانمسئله، برنامه

مندی دهی، توانایی توجه پایدار، مقابله با تداخل، بهره

های و تواناییاز بازخورد و عملکرد چند تکلیفی 

  (.9114د )لوفتیز،باشمی رفتاری

که افراد نارساخوان در  دهدها نشان میژوهشپ

فعال  ءهای اجرایی از جمله: حافظهکنش ای ازگستره

 و اورات، جفریز؛ 1931، کرمی و عشایری ،آبادی)نظام

و  میمران کوهن ؛9112  توچا و آینگ، ،ریتر ؛9114

 و شیران ؛9111 ،؛ میلتون9111ساپیر، 

 پاکدایانا، )احمدپناه و 2ختفراشنا(، 9111،برزنیتس

( دارای 9119تاسی و یانگ، )ونگ، 4بازداری( و 1934

کارکردهای شناختی انسان  ءدر مطالعه مشکل هستند.

فعال یکی از بانفوذترین  ءسال گذشته، حافظه 92طی 

، به طوری که اختالل در است ی مطرح شدههاسازه

ی مهم دیگر کودکان هاه از ویژگیهای حافظکنش

فعال به ءیادگیری است. اساساً حافظه دارای ناتوانی

شود سازی میفهومموثر م ءعنوان یک دستگاه حافظه

زمان پردازش هم سازی موقتی وکه مسئول ذخیره

گاترکول و آلویز  (.9113)دهن، باشداطالعات می

-هکوتا های حافظةدر پژوهشی مروری، آسیب( 9114)

تحولی بررسی -های عصبیمدت و فعال را در اختالل

 ءهای حافظهبه این نتیجه رسیدند که آسیب و کردند

های ای از اختاللمدت با سطح گستردهو کوتاهفعال 

 ولتنا، آرنون،چنین هم ست.اتحولی در ارتباط -عصبی

در پژوهشی   (9112) کارلسون  سلمی و استیناری،

کان کودبه گزارش معلمان،  با توجهنشان دادند که 

دارای  فعال ضعیف در مقایسهء عملکرد حافظه دارای

، مشکالت قویفعال ء کودکان با عملکرد حافظه

تحصیلی و توجهی/ رفتاری بیشتری را در مدرسه 

   داشتند.

ت کلیدی است برای توانایی فراشناخطور، همین 

دهد تا افکارشان را که به افراد اجازه می شناختی

ترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در یادگیری کن

نقل از زارع و  ؛9111کند )گاس و ویلی،ایفا می

ترین امتیاز دانش فراشناختی مهم(. 1921محمدی،

سازد تا لحظه به این است که یادگیرنده را قادر می

 خود لحظه از فعالیت یادگیری و چگونگی پیشرفت کار

را  اط قوت خودو هم نقاط ضعف و هم نقآگاه باشد 

 (.1921تشخیص دهد )زارع و محمدی،

های اجرایی کنشآموزش  تأثیر زمینةاگرچه در 

، خوانآموزان نارسارفتاری دانش هایاختالل کاهش بر

های اما اثربخشی کنش هشی انجام نشده است،پژو

های در اختالل فعالءو حافظه اجرایی مانند فراشناخت

دانک، ) استنشان داده شده  مختلف رفتاری

 ؛9119 ، کالف و لیج-تینک بیرنینک،-هیمسترا

 راجا کرس، ؛9111مزاکاپا و باکنر،  ؛9111،میلتون

 ،انگلند  ،سر جنت، ماسن، پست موسنت ،اسمیدس

ولز و  ؛9111موریتس و وودوارد،  ؛9113 ماتیس،

 برگ،- و کلینگ وستربرگ اولسون، ؛9114 ،کینگ

 ؛9119 ،برگفورسبرگ و وستر ،کلینگبرگ؛ 9114

 ،شاهیپورشهباز و دولت محمدخانی، حسینی غفاری،

 ،فرامرزی و بخش،کجباف؛ بهادری، جهان1929

 بهادری، ؛1921،؛ شفیعی، رقیمی و نجفی1921
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؛ بهادری، 1921 ،جمشیدی و عسکری ،بخشجهان

 ؛1921 ،بخش و جمشیدیجهان مولوی، ،کالنتری

خادمی و  ؛1921 ،زادهجوانبخت و عبداهلل زاده، اهللعبد

-ارتباط کنش ءدربارهمختلف  مطالعات  .(1921 ،سیف

دهد که نشان میهای کودکان اجرایی با مهارتهای

خوبی برای  ءکننده بینی، پیشهای اجراییکنش

های رفتاری شیوع اختالل با توجه به عملکرد هستند.

های اجرایی و ارتباط کنش در میان افراد نارساخوان

لزوم  ءها در زمینهو کاستی پژوهش فتاربا مدیریت ر

، خوان- نارساآموزان های رفتاری دانشاختاللی یرپیگ

آموزش  بررسی اثربخشی ،هدف اساسی پژوهش حاضر

رفتاری در  هایکاهش اختالل بر  های اجراییکنش

باشد و به همین ان مبتال به نارساخوانی میآموزدانش

های وزش کنشپژوهش این است که آمءترتیب فرضیه

آموزان های رفتاری دانشاجرایی موجب کاهش اختالل

  گردد.نارساخوان می

 روش 

از  آزمایشی، رروش مورد استفاده در پژوهش حاض

آزمون با گروه کنترل است. آزمون ـ پسنوع طرح پیش

های اجرایی و متغیر متغیر مستقل، آموزش کنش

 های رفتاری است.وابسته اختالل

 گیریاری و روش نمونهآم ءجامعه

آموزان آماری پژوهش شامل تمامی دانش ءجامعه

-نارساخوان پایه دوم  و سوم ابتدایی شهرستان عباس

-29، در سال تحصیلی آباد، واقع در استان مازندران

آموز دانش 91پژوهش، شامل  ء.  نمونهبود 1921

گروه کنترل و طور تصادفی به دو که به نارساخوان بود

نفر شرکت  11هر گروه  ند. دردهی شدجای آزمایش

 41ند. نمونه به این ترتیب انتخاب شد که از میان کرد

عیارهای ورود به پژوهش را آموز نارساخوان که مدانش

آموز دانش 91گیری تصادفی، ، مطابق با نمونهداشتند

اس بر اساس لیست انتخاب و بر اس نارساخوان

 د:ان معیارهای زیر وارد مطالعه شده

 دبستان . مقطع تحصیلی دوم وسوم1

 (سال 11تا  3. سن )9

 نارساخوانی. نداشتن معلولیت دیگری غیر از 9

تر از و پایین 32. دارا بودن ضریب هوشی باالتر از 4

112 

    رفتاری هایباال در اختالل ءدارا بودن نمره . 2

 پژوهش ابزارهای 

به منظور  آزمون خواندن و نارساخوانی:. 1

ها، از نظرات یین وجود مشکل در خواندن آزمودنیتع

نارساخوانی معلمان و همچنین از آزمون خواندن و 

. آزمون ( استفاده شد1931) کرمی نوری و مرادی

آزمون است که  خرده 11واندن و نارساخوانی شامل خ

آموزان هدف آن بررسی میزان توانایی خواندن دانش

ن و تشخیص دبستا ءعادی دختر و پسر در دوره

مشکالت خواندن و نارساخوانی است.  دارایکودکان 

 ءآموز در پنج پایهدانش 1414آزمون حاضر روی 

تحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده است. پایایی آزمون 

خواندن نارساخوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

های محاسبه شده که مقادیر آن برای خرده آزمون

دست آمده است. به 49/1 تا 23/1مختلف بین 

 12و انحراف استاندارد آن  111میانگین این آزمون 

 (. 1931است )کرمی نوری و مرادی،

رفتاری آخنباخ:  هایاختالل ء. پرسشنامه2

 ابزار مورد استفاده در این مطالعه، فرم گزارش معلم

 بوده  (1221های رفتاری آخنباخ )اختالل ءپرسشنامه

مشکالت عاطفی ـ رفتاری و است. این پرسشنامه، 

های تحصیلی و ها و شایستگیهمچنین توانمندی

سال را از دیدگاه معلم مورد  13-4اجتماعی کودکان 

دقیقه تکمیل  92الی  91دهد و در سنجش قرار می

(. آن بخش از این ابزارکه 1934شود )مینایی،می

 119سنجد، دارای مشکالت عاطفی ـ رفتاری را می

 9زیر سؤال است که در یک مقیاس   3 سؤال اصلی و

ـ 9گاهی درست؛ یا ـ تا حدی 1ـ نادرست؛ 1امتیازی )

 3شود. این فرم، گذاری مینمره  درست( یا غالباً کامالً

گیرد که مشکل یا نشانگان عاطفی رفتاری را اندازه می

 -گیریافسردگی، گوشه -عبارت است از: اضطراب

کالت اجتماعی، های جسمانی، مشافسردگی، شکایت
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-توجهی، فزونمشکالت تفکر، مشکالت توجه )بی

کنشی و تکانشگری(، رفتار قانون شکنی، رفتار 

های سؤال به هیچ یک از سندرم 3پرخاشگری. تعداد 

ند و زیر عنوان سایر مشکالت الذکر، تعلق ندارفوق

همچنین ضریب آلفای کرونباخ  شوند.بندی میطبقه

 39/1ی به توسط مینای 1939این آزمون در سال 

 رسیده است که بسیار مطلوب است.

 آموزشی  معرفی برنامة

 ءهای اجرایی بر اساس نظریهآموزش کنش ءبرنامه

(  در ده جلسه به شرح زیر آموزش 1221بارکلی )

داده شد. به طور کلی محتوای جلسات شامل موارد 

 زیر بود:

-معارفه و آشنایی با دانش ءجلسه اول: ءجلسه

های مؤثر در فراشناخت و زان، توضیح روشآمو

آموزان و فعال )به زبان ساده( برای  دانش ءحافظه

ارها در کتوجیه آنان در اهمیت استفاده از این راه

 زندگی.

پیش، پرسش از مسائل و  ءمرور جلسه دوم: ءجلسه

آموزان در محیط مدرسه و منزل در مشکالت دانش

ارهای کراه ارتباط با سایرین و بیان و توضیح

توقف کردن و فکر   -1فراشناختی گام اول و دوم : 

موقعیت مسئله چیست؟   - 9موضوع  ءکردن  درباره

دهد، مثال برای توضیح مسئله را برای خود توضیح می

 -شومها وقتی در کالس، درس را متوجه نمیگام

هنگامی که از دوستانم عصبانی شدم. تکلیف خانه: 

ی اساسی هنگام کسب عملکرد هامسئله: تعیین گام

 ضعیف درسی.

پیش و تکالیف، توضیح  ءمرور جلسه سوم: ءجلسه

من برای این مسئله چکار   -9گام سوم و چهارم : 

افتد اگر...)پیش چه اتفاقی می -4توانم انجام دهم؟ می

داشتن ها، ارها(، مثال برای توضیح گامکبینی نتایج راه

بت کردن و سؤال در جمع صح ،ریزی روزانهبرنامه

پرسیدن، مرور کالس از ابتدا تا انتها، تکلیف خانه: 

 دوست.  ها هنگام  انتخابمرور گام

پیش و تکالیف،  ءچهارم: مرور جلسه ءجلسه

دیگران چه احساسی  -2توضیح گام پنجم و ششم : 

این روش در  -4)شناخت دیگران(،  خواهند داشت؟

ارب قبلی وند تجگذشته چگونه عمل کرده است؟ )پی

های جدید: رفتار مناسب در مثال با موقعیت جدید(.

ها هنگام مشکل بودن کالس. تکلیف خانه: تعیین گام

 تکلیف.

گام ، پیش و تکالیف ءمرور جلسه پنجم: ءجلسه

هفتم: آموزش اصالح و تغییر روش در صورت عدم 

 ها. موفقیت و مرور تمام گام

گروه  آموزش تکرار، مرور ذهنی و ششم: ءجلسه

فعال، تکلیف دادن فهرستی از  ءبندی برای حافظه

تصاویر و استفاده از تکرار برای یادگیری، مرور جلسه 

 از ابتدا تا انتها. تکالیف خانه: توصیف بازی مورد عالقه.

پیش و تکالیف، آموزش  ءمرور جلسه هفتم: ءجلسه

سازی برای تثبیت در حافظه و دادن فهرستی از مجسم

ویر برای این منظور، مرور جلسه از ابتدا کلمات و تصا

را  1تا  91از  :تا انتها. تکلیف خانه: تمرین تمرکز

 برعکس بشمارید .

پیش و تکالیف،  ءمرور جلسه هشتم: ءجلسه

ها به منظور  بندی  دادهبندی و طبقهآموزش گروه

سهولت در ذخیره و یادآوری اطالعات، دادن فهرست 

ن حافظه. بازی با کارت تصاویر دیگری برای تمری

حافظه، تکلیف خانه : تمرکز در برعکس گفتن اعداد 

 دو تا دو تا.به صورت 

پیش و تکالیف، تمرین   ءمرور جلسه :نهم ءجلسه

توجه و مشاهده و تمرین توصیف یک محیط و یک 

شیء. مرور جلسه از ابتدا تا انتها /  تکلیف خانه : 

 اق شخصی.تمرین توصیف جلد یک کتاب و وسایل ات

  مرور و جمع بندی جلسات. :دهم ءجلسه

 اجرا ءشیوه

طور کل افراد نمونه بدین شرح هر دو گروه و به

آموزانی که با معرفی انتخاب شدند: ابتدا از دانش

شان،  مشکل در خواندن داشتند، آزمون  معلمان

طور برای تشخیصی نارساخوانی گرفته شد، و همین
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آموزانی که ر عادی از دانشبهاطمینان از داشتن هوش

عمل آمد. اختالل خواندن داشتند، آزمون هوش نیز به

های رفتاری های اختاللنامهپس از تکمیل پرسش

که هم اختالل  آموزانیدانشتوسط معلمانشان، 

های نارساخوانی و هم نمرات باالتری در اختالل

بدین ترتیب از رفتاری داشتند انتخاب شدند. 

آموز نارساخوان، با در نظر گرفتن دانش 41 ءمجموعه

 91 ،های مربوط به اختالل رفتاریپرسشنامه

نفر به دو  91بعد  ءنفرانتخاب شدند. سپس، در مرحله

صورت تصادفی نفره به 11گروه آزمایش و کنترل 

 جلسة 11تقسیم شدند.  به گروه آزمایش طی 

 ای اجرایی آمـوزشه کنش ،ماه دت یکـآموزشی به م

 4ر ال و دـفع ءافظهـجلسه، آموزش ح 4شد. در  داده

آموزان داده شد. آموزش فراشناخت به دانش ،جلسه

جلسه برای معارفه و آشنایی با روش کار  1غیر از این، 

صورت مروری، در جلسه به 1انجام شد و در پایان نیز 

جلسه شده  11پایان کار برگزار شد که در مجموع 

 است.

 هایافته

  :وصیفیت های شاخص

برای  متغیرها های توصیفیشاخص 1در جدول

استاندارد  انحراف و مورد بررسی شامل میانگین ءنمونه

ارائه  هاآزمون و پس آزمون به تفکیک گروه در پیش

 اند.شده

 رفتاری هایهای اختالل آماره توصیفی مولفه .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نمرات وضعیت گروه مولفه

 ت عاطفیمشکال

 آزمایش
 19/4 41/4 آزمون پیش

 23/9 11/4 آزمون پس

 کنترل
 29/1 31/1 آزمون پیش

 32/1 21/1 آزمون پس

 مشکالت اضطرابی

 آزمایش
 42/9 31/9 آزمون پیش

 11/9 21/9 آزمون پس

 کنترل
 21/9 21/4 آزمون پیش

 11/9 91/4 آزمون پس

 مشکالت جسمانی

 آزمایش
 24/1 41/1 آزمون پیش

 42/1 41/1 آزمون پس

 کنترل
 91/1 11/1 آزمون پیش

 1 1 آزمونپس 

 کنشیمشکالت نارسایی توجه / فزون

 آزمایش
 11/2 3 آزمون پیش

 42/9 21/2 آزمون پس

 کنترل
 49/9 11/2 آزمون پیش

 91/9 31/4 آزمون پس

 ای مشکالت رفتار مقابله

 آزمایش
 22/9 21/9 آزمون پیش

 19/9 21/9 آزمون پس

 کنترل
 99/9 41/9 آزمون پیش

 14/9 21/9 آزمون پس

 مشکالت سلوک

 آزمایش
 14/1 41/11 آزمون پیش

 41/2 91/1 آزمونپس 

 کنترل
 19/4 91/2 آزمون پیش

 14/4 21/3 آزمون پس

 های استنباطی یافته

بررسی های استنباطی در قالب در این قسمت یافته

 د.شو ژوهش گزارش میپ فرضیة

 کـاهش رایی موجبـهای اجنشـوزش کـآم :رضیهـف

 شود. خوان مینارسا  آموزان رفتاری دانش هایاختالل

ین فرضیه از تحلیل کوواریانس برای بررسی ا

نتایج آزمون ام  ،9متغیری استفاده شد. در جدول چند

باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس 

در بین گروه آزمایش و کنترل متغیرهای وابسته 

 گزارش شده است. 
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( 11/1مون ام باکس )آز F ءآماره ،این نتایجباتوجه به 

توان بنابراین می(. p<0.37) باشد معنی دار نمی

اریانس متغیرهای وابسته نتیجه گرفت که ماتریس کو

رفتاری( در دو گروه برابر است. در جدول  های)اختالل

اریانس چندمتغیری کوونتایج آزمون تحلیل ، 9

 .استشدهگزارش
 رفتاری در بین گروه کنترل و آزمایش هایمتغیری مربوط به اختاللانس چندنتایج آزمون تحلیل کوواری .2جدول

 داری سطح معنی F Df1 Df2 مقدار آزمون

 112/1 1 4 11/2 33/1 اثر پیالئی

 112/1 1 4 11/2 11/1 المدای ویکلز

 112/1 1 4 11/2 31/1 اثر هوتلینگ

 112/1 1 4 11/2 31/1 بزرگترین ریشه روی

 

تحلیل کوواریانس  F ء، آماره9با توجه به جدول

گروه آزمایش و کنترل در  چندمتغیری بررسی تفاوت

دار  معنی 11/1طح ( در س11/2رفتاری ) هایاختالل

باشد. بنابراین می توان گفت که بین نمرات پس  می

رفتاری  هایکنترل در اختالل گروه آزمایش و آزمون

داری وجود دارد. برای بررسی اینکه گروه تفاوت معنی

آزمایش و کنترل در کدام یک از اختالالت با یکدیگر 

واریانس یک  نتایج تحلیل ،9تفاوت دارند در جدول 

 راهه گزارش شده است.

 رفتاری هایاختالل گروه آزمایش و کنترل در نتایج تحلیل واریانس یک راهه تفاوت .3جدول 

 داریسطح معنی F خطا MS آزمایشی MS خطا SS آزمایشی  SS اختالل

 19/1 12/4 22/1 42/4 21/11 42/4 مشکالت عاطفی

 119/1 24/19 22/1 11/1 49/4 11/1 مشکالت اضطرابی

 21/1 44/1 12/1 19/1 44/1 19/1 مشکالت جسمانی

 91/1 13/1 19/1 99/1 29/19 99/1 کنشیمشکالت نارسایی توجه / فزون

 112/1 24/2 11/1 49/1 14/9 49/1 مشکالت نافرمانی و لجبازی

 91/1 39/1 21/1 14/9 13/13 14/9 مشکالت سلوک

       

برای مشکالت عاطفی  F ءآماره ،9با توجه به جدول 

باشد و این نشان دار میمعنی 12/1( در سطح 12/4)

، تفاوت ن اختاللدهد که بین دو گروه در ایمی

بی نیز مشکالت اضطرا ،F ءدار وجود دارد. آماره معنی

دار می باشد و نشانگر  معنی 11/1( در سطح 24/19)

تالل نیز بین دو گروه تفاوت آن است که در این اخ

مشکالت  F ءدار وجود دارد. همچنین آمارهمعنی

معنی دار  11/1( در سطح 24/2نافرمانی و لجبازی )

ن اختالل نیز دو در ای که دهدنشان میمی باشد و 

داری با یکدیگر دارند. نتایج جدول گروه تفاوت معنی

در مشکالت جسمانی،  دهند که دو گروه نشان می 4

کنشی و مشکالت سلوک تفاوت نفزونارسایی توجه/

ی اینکه داری با یکدیگر ندارند. برای بررسمعنی

هر یک از آزمون ها در پسمیانگین کدام یک از گروه

مشکالت عاطفی، اضطرابی و نافرمانی و لجبازی کمتر 

های تصحیح شده گزارش میانگین 2 در جدول ،است

 شده است.

رفتاری  هایین های برآورد شده نهایی اختاللمیانگ. 4جدول 

 ها در گروه

 خطای استاندارد میانگین گروه اختالل

 مشکالت عاطفی
 91/1 21/2 آزمایش

 91/1 13/1 کنترل

 مشکالت اضطرابی
 93/1 22/9 آزمایش

 93/1 94/4 کنترل

 مشکالت جسمانی
 13/1 94/1 آزمایش

 13/1 12/1 کنترل

مشکالت نارسایی توجه 

 کنشی/ فزون

 41/1 31/4 آزمایش

 41/1 43/2 کنترل

مشکالت  نافرمانی و 

 لجبازی

 12/1 11/9 آزمایش

 12/1 33/9 کنترل

 مشکالت سلوک
 44/1 22/1 آزمایش

 44/1 41/3 کنترل

میانگین گروه آزمایش در  ،4با توجه به جدول 

( و رفتار 22/9(، اضطرابی )21/2عاطفی ) مشکالت

انگین گروه ( کمتر از می11/9نافرمانی و لجبازی )

(، 13/1نگین )به ترتیب با میا هاکنترل در این اختالل

 ین تفاوت با توجه بهباشد که ا ( می33/9( و )94/4)

در مشکالت جسمانی، باشد. می دارمعنی 9جدول 

کنشی و سلوک، دو گروه تفاوت فزون نارسایی توجه/
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ه این داری با یکدیگر ندارند. بنابراین با توجه بمعنی

توان شود و مییید میتأ ها بخشی از فرضیه یافته

کاهش   های اجرایی موجبگفت که آموزش کنش

لجبازی و نافرمانی در ابی و عاطفی، اضطر هایاختالل

ثیری اما این روش تأ ،شودمی خواننارسا  آموزاندانش

-فزون توجه/جسمانی، نارسایی در کاهش مشکالت

  آموزان ندارد.کنشی و سلوک این دانش

 گیریبحث و نتیجه

های اجرایی در یادگیری، امروزه اهمیت کنش

جرایی، که شامل حفظ های اانکار ناپذیر است. کنش

فعال هست،  ءریزی، استدالل و حافظه توجه، برنامه

 های انسان دارد و مهار اجرایییتنقش مهمی در فعال

با  کهالزامی است  ،مدار برای موفقیت در رفتار هدف

ریزی و حل مشکل اجتماعی کارهای مربوط به برنامه

آسیب به کنش اجرایی  .در زندگی روزانه مرتبط است

و کیفیت زندگی تداخل ایجاد  عملکرد اجتماعی در

 (.9119ند )میاگوجی، شیراتاکی و مایدا،کمی

آموزش  تأثیرهدف بررسی پژوهش حاضر با 

های رفتاری کاهش اختالل دراجرایی  هایکنش

در استنباط  آموزان نارساخوان به انجام رسید.دانش

توان گفت که بین نمرات  می نتایج پژوهش حاضر

 هایمون گروه آزمایش و کنترل از نظر اختاللآزپس

داری وجود دارد. بدین معنی که تفاوت معنیرفتاری 

اجرایی توانسته است میزان  یهاآموزش کنش

 را آموزان نارساخوانهای رفتاری در دانشاختالل

بر اساس نتایج تحلیل واریانس  کاهش دهد. اما،

توان اقع مییید شد و در وأتبخشی از فرضیه  ،راهه یک

های اجرایی موجب کاهش گفت که آموزش کنش

ای در های عاطفی، اضطرابی و رفتار مقابلهاختالل

ثیری اما این روش تأ ،شودنارساخوان می آموزاندانش

 اهش مشکالت جسمانی، نارسایی توجه/در ک

 آموزان نداشته است.شی و سلوک این دانشکن فزون
فرضیه که مربوط بخشی از  ،همانطور که گفته شد

کاهش  درهای اجرایی به اثربخشی آموزش کنش

آموزان ای دانشهای عاطفی و رفتار مقابلهاختالل

نتایج پژوهش حاضر با شد.  ییدأت است نارساخوان

پورشهباز و  محمدخانی، ،پژوهش حسینی غفاری

بخش،کجباف و جهان ،بهادری (؛1929) شاهیدولت

 (؛1921) ،ی و نجفیشفیعی، رقیم (؛1921) فرامرزی

 (؛ 1921) ،بخش، جمشیدی و عسکریبهادری، جهان

 ،بخش و جمشیدیبهادری، کالنتری، مولوی، جهان

 ،زادهجوانبخت و عبداهلل ،زاده عبداهلل (؛1921)

همسو است. از میان  (1921) ،(؛خادمی و سیف1921)

حاضر  ءها در سایر کشورها، نتیجه فرضیهنتایج پژوهش

 ،؛ اولسون(9114) ولز و کینگ هشبا نتایج پژو

البته وجه  همسو بود.  (9114)وستربرگ وکلینگبرگ

شده در این  اشارههای تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

- هایاختالل بدون تشخیص این پژوهش، که  است

 هایرفتاری و در واقع با در نظر گرفتن تمامی اختالل

عنوان آموزان نارساخوان به دانش ءرفتاری در جامعه

انجام گرفته است، موضوعی  در معرض خطر  ءجامعه

 ها مورد توجه قرار گرفته است.که کمتر در پژوهش

پورشهباز و  محمدخانی، ،مثال، حسینی غفاری برای

در پژوهشی به بررسی اثربخشی  (1929) ،دولتشاهی

درمان فراشناختی گروهی بر باورهای فراشناختی، 

بیماران مبتال به اختالل  های نگرانی درنگرانی و حوزه

اضطراب فراگیر پرداختند. نتایج نشان داد که درمان 

فراشناختی گروهی بر کاهش میزان باورهای منفی 

 ،بهادری ثیرگذار است.أفراشناختی و نگرانی بیماران ت

(، پژوهشی را با 1921)فرامرزی  و جهانبخش،کجباف

ای فراشناختی بر عالیم باوره ءهدف اثربخشی مداخله

فراشناختی مثبت در مورد نگرانی و اعتماد شناختی 

ل هراس اجتماعی اجرا پایین در بیماران مبتال به اختال

در  ،ها نشان داد که درمان فراشناختییافته کردند و

 مرتبط باکاهش عالئم باورهای فراشناختی مثبت 

نگرانی و اعتماد شناختی پایین در بیماران مبتال به 

داری ثیر معناماعی گروه آزمایش تأتالل هراس اجتاخ

پژوهشی با هدف (، 1921دارد. خادمی و سیف )

های فراشناختی در کاهش ثیر آموزش مولفهتعیین تأ

ندان مرکزی ارومیه  رفتارهای ضداجتماعی جوانان ز
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های نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه اجرا کردند.

 ، یکی از عوامل رفتارهای ضدمختلفراشناختی 

فراشناختی در کاهش  های عی بوده و مداخلهجتماا

 طور،همین .باشدها موثر میاجتماعی آن رفتارهای ضد

وهشی به بررسی اثربخشی (، در پژ9114کینگ ) ولز و

. ولز با اشاره فراشناخت بر اضطراب فراگیر پرداختند

 ،رفتاری-های شناختی به اثربخشی نسبتاً پایین درمان

 الگویجدید بر اساس  یک درمان ءبه مطالعه

ش فراشناختی خود پرداخته است. نتایج این پژوه

بیماران به غیر ازیک نفر که بر  تمامی نشان داد که

های خودسنجی به ارزیابی عالئم خود اساس مقیاس

  پرداختند، بهبود یافتند.

 که توان گفتدر تبیین نتایج بدست آمده می

به فرد هایی هستند که های اجرایی، مهارتکنش

مورد  را ها یا اهدافیکنند که چه نوع فعالیتکمک می

د، کدام یک انتخاب گردند، چگونه ار دهتوجه قر

دهی و برنامه ریزی گردند )داوسون و رفتارها سازمان

(. در واقع،  9114؛ والرا و سیدمن،9114گویرا،

گیری، دهی، تصمیمهایی همچون، سازمان کنش

، احساس و ادراک زمان، فعال، کنترل حرکتیء حافظه

بینی آینده، بازسازی، زبان درونی و حل مسئله را پیش

-های اجرایی عصبترین کنشتوان از جمله مهممی

شناختی دانست که در زندگی و انجام تکلیف یادگیری 

کند به انسان کمک می ذهنیهای و کنش

های اجرایی، در عبارت دیگر، کنش(. به1221)بارکلی،

-نقش یاری ،محیطهمچنین  زنده با افراد و ارتباط سا

 توانایی مربوط بهرا به عهده دارد. اگرچه رسان اساسی 

طور های رشد بههای اجرایی طی سالکنش

نقل از  ؛9111)ساوتون، یابندغیرمستقیم تحول می

های اما پژوهش، (1929،ابراهیمی و علیزاده جانه،

در افرادی  هاپیشین اشاره به آن دارد که این مهارت

نیز قابل بهبود  ،که به هر دلیل دچار ضعف هستند

های اجرایی، ارتباط زیادی های کنش. مهارتباشدمی

با عمل و رفتار سنجیده دارد، بنابراین در راستای 

های جدید و در پی زمینه برای یادگیری ،تقویت آن

گردد. با آن رفتار صحیح و مطابق با عرف ایجاد  می

ه از تحقیقات در سطور باال گفته شد، توجه به آنچ

اطفی، های عبر کاهش اختالل این آموزشثیر تأ

بینی به امری قابل پیش ای اضطرابی و رفتار مقابله

 آید. نظر می

که بخشی از فرضیه  ،طور که گفته شداما همان

های اجرایی برکاهش مربوط به اثربخشی آموزش کنش

کنشی و فزونمشکالت جسمانی، نارسایی توجه / 

این نتیجه  ک بود، مورد تایید قرار نگرفت.اختالل سلو

کالف -تینک بیرنینک، -هیمسترا ،دانکهای با پژوهش

 میلتون ،(9111مزاکاپا و باکنر )، (9119)و لیج 

 ماسن، جنت، سر اسمیدس، ،کرس راجا ،(9111)

( و همچنین نتایج 9113) ماتیس انگلند، پستموسنت،

 (  9119)فورسبرگ و وستربرگ ،کلینگبرگپژوهش 

  ناهمسو است. 

توان به این موضوع در تبیین نتایج این پژوهش می

 ءاشاره داشت که دو کنش اجرایی فراشناخت و حافظه

جلسه آموزش داده شد که برای  11فعال طی مدت 

ا حدود پنج جلسه اختصاص ههر یک از این مهارت

اثربخشی های که تحقیقاین در حالی است  پیدا کرد.

کودکان فعال  ءآموزش حافظهذکر شده در زمینه 

کنشی به آموزش اختصاصی / فزونتوجهدارای نارسایی

 . است ی انجام شدهجلسات بیشتر درفعال،  ءحافظه

آموزشی این تحقیقات به صورت  ءهمچنین برنامه

آموزش با رایانه صورت گرفت. از آنجا که در این 

 ،گرددمنحرف می انیبه آس توجه از آموزش ،اختالل

این اختالل  دارایآموزان آید که دانشبه نظر می

 کافی بهرة آموزشی پژوهش حاضر ءنتوانستند از شیوه

های آموزش برنامه که آیدبنابراین به نظر میببرند، 

ای به جهت برانگیختگی باالی توجه این رایانه

ا داشته است. بنابراین، با اثربخشی الزم ر ،کودکان

تواند نمیسویی ، این ناهمه به نتایج تحقیقات قبلیتوج

برعالیم اختالل  اجراییهایکنشاز اهمیت آموزش 

 آیداما به نظر می ،کنشی بکاهدنارسایی توجه / فزون

کافی بر اثربخشی   ،آموزش با توضیحات شفاهی که
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عالیم بالینی این اختالل ندارد. موضوع دیگری که 

بیان کرد این است که بر اساس توان در این ارتباط می

اجرایی مهمی که در این (، کنش1221بارکلی )نظر 

بسا آموزش این  چه ؛اختالل نقش دارد، بازداری است

کنشی کنش اجرایی در اختالل نارسایی توجه / فزون

که کودکان دارای  دلیلبه این  بود،میتر و کاراتر مفید

کنش  کنشی در ایناختالل نارسایی توجه / فزون

عدم اثربخشی   ای دارند. دربارةجرایی مشکل عمدها

شابه علی بر اختالل  سلوک نیز به جهت تفآموزش 

برای عدم اثربخشی  تبیین فوق ،های بالینیویژگی

آید. اما آموزش بر عالیم بالینی آن به نظر منطقی می

در ارتباط با عدم اثربخشی روش حاضر بر کاهش 

حاضر  در نمونة مشکالت جسمانی کودکان که

توان به علل ، میهستندکمترین میزان مشکل را دارا 

مشکالت جسمانی این کودکان اشاره  ءزیستی جداگانه

کرد  و این موضوع را در نظر داشت که ممکن است، 

رسایی حاضر ارتباطی با نا ءجسمانی نمونه مشکالت

و به این ترتیب  های اجرایی آنها نداشته باشد کنش

های اجرایی اثری بر کاهش مشکالت آموزش کنش

در این پژوهش برای  البته، جسمانی آنها نگذاشت.

های مخصوص معلمان استفاده ارزیابی کودکان از فرم

 ءشد، از آنجا که اغلب مشکالت جسمانی به اندازه

توان می ،کافی در زمان کوتاه مدرسه مشهود نیستند

ه ارزیابی به عدم اطالع کافی معلمان که در این روش ب

  آموزان پرداختند، نیز اشاره کرد.رفتار دانش

اثربخشی پژوهش حاضر در  عدمبه طور کلی، 

ت کنشی، مشکالاختالل نارسایی توجه / فزون

-پژوهش می آید کهجسمانی و اختالل سلوک، به نظر 

 ءشیوه. در این زمینه مورد نیاز استهای بیشتری 

از جمله آموزش، تعداد جلسات و روش ارزیابی 

توانند بر فرایند اثربخشی ه میمتغیرهایی هستند ک

 ثیر بگذارند.تأ

 ءهای پژوهش حاضر، زمان دورهاز محدودیت

 آموزش بود، که در اواخر سال تحصیلی انجام شد،

نبود. همچنین  مقدور ، گیری طرحامکان پی رو این از

فکیک ت نارساخوانی، ءبه علت محدود بودن جامعه

اثربخشی آموزش  نگرفت تا مقایسةجنسیت، صورت 

 ،طورورت گیرد. همیندر نمونه به تفکیک جنسیت ص

-به عنوان ارزیاب اختالل هامعلماز   در  این پژوهش،

از  آموزان نارساخوان استفاده شد.انشی دهای رفتار

بودند،  آگاهآموزشی  ءآنجا که معلمان از اجرای دوره

باشد.  یرگذارثآزمون تأتواند در پسین موضوع میا

تواند در جهت  کنار گذاشتن های بعدی میپژوهش

گامی جدی برای  ،حاضر ءهای مطالعهمحدودیت

کاهش  یی درهای اجراکنشاثربخشی آموزش

 د.آموزان نارساخوان باشدانش های رفتاری اختالل

های پژوهش حاضر  یافته به به هر ترتیب، با توجه

های آتی، ر پژوهشگران دپژوهش شود کهیپیشنهاد م

های اجرایی را در سایر اثربخشی آموزش کنش

و  نیز سایر  های ناتوانی یادگیریزیرمجموعه

مورد  های رفتاری کودکان به صورت جداگانه   اختالل

، مفید است که در چنینهم آزمون قرار دهند.

اختالل سلوک  کنشی،فزون های نارسایی توجه/ اختالل

های اجرایی به عنوان روش و جسمانی، آموزش کنش

های یا سایر شیوه درمانیانی مکمل و در کنار دارودرم

درمانی مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت آن با روان

مورد   ،صِرف رمانیدهای رواندارودرمانی و یا شیوه

گردد که پیشنهاد می طور،همین .دمقایسه قرار گیر

در  ارسناخت که از جمله کارکردهای نحافظه و فراش

 ءقالب یک برنامه،  در هستندآموزان نارساخوان دانش

در راهبردی به اقتضای سن و مشکالت  موجود، 

به  معلمی ویژههای معین و چارچوبی مشخص و هدف

در مجموع، با یادآوری  آموزان آموزش داده شود. دانش

های این نکته که یکی از مولفه های مهم کنش

های درونی و ز هیجانو شناخت ا، آگاهی  اجرایی

تواند نقش مهمی در است و آموزش آن می بیرونی

کنترل رفتاری و مدیریت شناختی داشته باشد، 

کوشش در جهت این موضوع با توجه به نتایج پژوهش 

که این آموزش در صورتیکند.  حاضر، اساسی جلوه می
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 هـردد کـگ یـی مـبین ود، پیشـه شـرفتـدی گـج
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حقيق حاضر، بررسي تأثیير کأد رهرب برما أم تنرک أي     هدف از ت هدف:

 ه توجأ   کاسأالي  کوگا بر کارکررهاي اجراکي رر کورکان راراي اخأالل  

باشأد کأ    تحقيق حاضر از موع مين  تجربي  ي روش:است.  فعاليبيش
، امجام شأد.  فعاليي اخالل  کاسالي توج  ه بيشکورک رارا 62بر رهي 
شأدمد. از   تقسيم ره گرهب گواب ه آز اکشها ب  طور تصارفي ب  آز ورمي

پرسش ا م کامرز )فأرم کوتأاب هالأد ه  ع أمت جشأت تشأتيل اخأالل         
 بأازمرري ) هکسأ ر  کورکأان  هوش فعالي، از  قياسکاسالي توج  ه بيش

براي تعيأي  ضأرکه هوشأي ه از رسأالراب سأ جش کارکررهأاي       ت شدب
د. حرکالي بأراي سأ جش کارکررهأاي اجراکأي اسأالشارب شأ       -ش اخالي

تجزک  ه تح يل اطلعات با اسأالشارب  از آز أون تأي  سأالقل ه تح يأل      

مالأاک    يافته ها: هاي  کرر صورت گرفأت. هارکامس بي  گرههي با امدازب
راري را رر کارکررهأاي اجراکأأي بأي  ره گأأرهب    تحقيأق، تشأاهت  ع أأي  

مالاک  تحقيأق مشأان رار کأ      نتيجه گيري: تجربي ه ک الر  مشان رار.

راري بر کارکررهأاي اجراکأي )بأازراري    ک  کوگا، ایر  ع يهشال  تنر 26
پاسخ، گوش ب  زمري، ک الر  تکامشي ه تغييأر  وععيأتت راشأال  اسأت     

رسد ک  برما م تنرک ي کوگا بالوامد جشت کنأد بأ    ب ابراک ، ب  مظر  ي
 ه توجأ   کاسأالي  بشبور اخأاللتت اجراکأي رر کورکأان راراي اخأالل     

 ور.فعالي ب  کار گرفال  شبيش
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Abstract 

Objectives: The purpose of the present study was to 
investigate the effect of Yoga training on executive 
functions in children with attention deficit-
hyperactivity disorder (ADHD). Method: A quasi-
experimental study was conducted on 26 children 
with ADHD. The participants, were randomly 
assigned to experimental and control groups. 
Conner’s Questionnaire (short form of parents and 
teacher), Wechsler Revised Intelligence Test, and a 
Cognitive-motor functions apparatus were used to 
collect the data on diagnosing the disorder, 
children’s IQ, and executive-motor functions, 
respectively. An Independent t-test and between 
groups ANOVA with repeated measures were used 
to analyze the collected data. Results: A significant 
difference was found between the experimental and 
control groups in executive functions. Conclusion: 
The results showed that 12 weeks of yoga training 
had a significant effect on executive functions 
(response inhibition, vigilance, impulsivity and set-
shifting). Therefore, it can be concluded that Yoga 
can be an efficient training method to help 
improving executive functions in individuals with 
ADHD. 
 

 
 

Key words: Attention defici-hyperactivity disorder, 

executive functions, inhibitory control, response 

inhibition, Yoga training. 

__________________________________________ 
1. Corresponding Author: M.A in Physical Education  

(Email: meisam.beik@gmail.com) 

2.  Assistant Professor in Esfahan University 

3. Assistant Professor in Azad University 

4. Assistant Professor in Esfahan University 

 

 

 

 

 

 



 1393 ،2 هشمار ،چهاردهم سال/ ياستثناي كودكانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

18 

 مقدمه

-ککي از شأاک   2 فعاليبيش ه توج  کاسالي اخالل 

اخير رر سراسأر   ت رفالاري طي چ د رهمتترک  اخالل

)بي أأي،  باشأد جشأان اسأأت کأ  رر حأأا  افأزاکش  أأي   

 يأزان شأيوع اکأ      ،. امجن  رهامپزشکي آ رککات6222

ک أد.  ررصد بيان  ي 7تا  3 ،کورکاناخالل  را رر بي  

برابأر بيشأالر از    9تأا   6 ان يزان اک  اخأالل  رر پسأر  

)امجن  رهامپزشکي آ رککا،  رخالران گزارش شدب است

آ أأاري  ه تشتيصأأي بأأر اسأأاس راه نأأاي .ت6222

 تشأتيل  بأراي ،  6پأ جم  هکراسأت  -رهامأي  اخأاللتت 

  ز   باکد هامشام  ،فعالي بيش ه توج  کاسالي اخالل 

 ره  اب ه رر 2ه براي حداعل  سالري هشت از عبل بورب،

باش د. اک   شدب  شاهدب خام  ه  درس ت يت )غالباً وعع

 ،3توج  کاسالي از جن   اص ي هکژگي س  رايااخالل  ر

4فعاليبيش
کورکأان راراي   د.باشأ  أي   5هريتکامشه  

پرتأي،  هأاي اأاهري   أل حأواس    مشأام   ،اک  اخالل 

برخورر  کرر ب  اشياء، بيقراري ه هه  خوررن، افزاکش 

اجازب صحبت  ائم ه بيمي، رحرکات عنو ي ه ررشت بد

 ت موبت ه فعاليت بأيش از حأد رارمأد   کررن، عدم رعاک

 هأاي خأاموارگي  ک  باعث اکجأار  شأکلتي رر ز ي أ    

)مررامأأي هالأأدک ت، اجالنأأاعي )ارتبأأاا بأأا هنسأأاتنت، 

 شورآک دب شغ ي  ي تحصي ي )ماتوامي رر کارگيريت ه 

، ميأأل؛ راهکسأأون ه 6222 چأأات ه بأأارک ي، ،)ههنيأأر

مظنأي ه اخأالل     شکلت سل ت رهامي، بأي  .ت6223

آن رسال  اجالناعي ب  طور راک  رر بي  ضد -شتصيالي

کأ    فعأالي بأيش  ه توج  کاسالي اخالل افرار راراي از 

اک  اخالل  ب  رشأد خأور ارا أ      شومد ه بارر ان مني

  أورفي ه فيشأر،   ،)بارک يره د، گزارش شدب است  ي

ت ک  آیار   شأي اکأ    . تحقيقات مشان رارب است6222

اخالل ، م  ت شا رر رهمد تحصيل عابل  شأاهدب اسأت،   

رچأار   ،فعأا  اگأر رر أان مشأومد    ب ک  کورکأان بأيش  

صأد ات جبأأران ماپأ کري از عبيأأل افسأررگي ه عأأدم    

  يسأ ر ه اوهمأز،   ،)هامسأ   اعالنار ب  مشس خواه د شأد 

وامي ه بزرگسأأأالي موجأأأ ۀاغ أأأه رر رهر کأأأ  ت6222

 د کارسي،ألرک،  أک ،)باري کابد   يأهنچ ان ارا 

 .ت6229 س يکوهکالز ه براهن،

ژماليکأي عأوي    ش اسي اک  اخالل  کأد پاکأم  سبه

 توجأ   کاسأالي  اخالل راراي  افرار رارر ک  هرایت براي

)فأارهن ه   تتنأي  زرب شأدب اسأت    7/2 ،فعاليبيش ه

 اخأالل   اکأ   ش اسأي عصأبي   . آسيهت6225، بيدر  

 هأاي  أد   ه بأورب  پأررازان مظرکأ    توج  هنوارب  ورر

 هأاي  أد   رر است. شدب ز ي    طرح اک  رر  العدري

 مقل ،ت6225)بيدر  ، ژماليکي  عوا ل تثیير ب  زکسالي،

 پيشأأامي،  تچأأ  ه عشأأري  غأأز  معن کأأرر ماحيأأ رر

 رر تالأا  ا أوا   پأاکي   ، سطحت6222، هي ي)هالپرک  ه 

-غيأر  تشکأر  ه پرتأي آششال ، حواس ذه  ) شتصم  غز

 ت2997)اسأ ل،  اي عاعدب هايدبعق ب  آسيه  النرکزت،

 شدب است. اشارب

رر اک  اخأالل    2اجراکي کارکررهايا رهزب بررسي 

، سأا يشا )گشأان ه    ورر توج  فراهان عرار گرفال  اسأت 

 . کارکررهأاي ت6222؛ ميأ،،  6222؛ سأيد  ،  6222

-فراشأ اخالي خأور   ه شأ اخالي  عأالي  اجراکي،کأارکرر 

 عالي هاياماکيتو از اي جنوع  ک   دهسال شومدب ت ظيم

ه  تکامشأأي ک الأأر ،، گأأوش بأأ  زمري7)بأازراري پاسأأخ 

 ؛2324ع يأزارب،  ) گيرمأد  أي  بر رر را ت2تغيير  وععيت

 . ت6225، اوز ونگاتهو ه 

حأوزۀ  از  شکلت افرار راراي اک  اخأالل  رر   يکک

 يبأأازراري پاسأأخ اسأأت. بأأازرار ،کارکررهأأاي اجراکأأي

 جرکأان  حأا   رر فکأر  کا کد عنل ماگشامي عط  پاسخ،

 ه توجأ   کاسأالي  ک  اخأالل   رارر اعالقار است. بارک ي

کارکرر اجراکي )مقل  رر چشار اخالل  ایر بر فعاليبيش

رر خورت ظيني حافظم کل ي، مقل رر خأورت ظيني  

ه  هيجان ه امريأزش ت ظيني غيرکل ي، مقل رر خور

 فقأدان  از ماشي ب دي  جدر تشکرت ک مقل رر ساز ان

رر  آکأد. بأازراري   أي  هجأور بأ    سأت، بازراري پاسأخ ا 

 عطأ   کأا  توعأ   ب  ک  شور ي عنل هارر هاکي وععيت

 بأ   ه باشد مياز جرکان حا  رر فکر کا کد عنل ماگشامي

 بأ   خواهأد مني ک  را اطلعاتي ک د تا ي کند کورک

 .ت6226)مي،،  بريرر مارکدب ک د، توج  آمشا

 يفعالاخالل  کاسالي توج  ه بيشکورکان راراي 
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تأري مسأبت بأ  افأرار     از گوش ب  زمري بسأيار پأاکي   

راشأال   مرأ  زمرأي،   بأ   خوررارمأد.گوش هنسا  خور بر

ک  رر  است  دت توج  رر کد  وععيت اجراکي طوتمي

کم باشد،  ،هاکي ک  ب  پاسخ مياز  دمدتواتر  حرک ،آن

 بأأ  . گأأوشت6222 پ ي رالأأون ه هک کأأات، ،)چابي أأداس

توج  ب  پاسخ  أورر   ،اي تنرکزتواماکي فرر را بر ،زمري 

ز أامي فأراهم    ظر از کد کا چ د   بأ  رر طأو  رهرۀ  م

 .ت6229، ه هنکاران )توچا ک د ي

مأاتوامي رر تغييأر    ،از رکرر  شأکلت اکأ  اخأالل    

سرک  ه ب   وع  توج  بر اهدف ررحا  تغيير است کأ   

 تغييأر  وععيأت  شور. ش اخال   ي تغيير  وععيتبا مام 

ر  کرر هدف ه برهز پاسأخ خأاب بأ  آن    ب   ع ي تغيي

طأور هنز أان     هدف رر تکالي  چ دگام  است کأ  بأ  

شومد. کع ي توج  از کد   ب  ب    ب  رکرأر  امجام  ي

رر حا  تغيير است ه باکد تنرکأز بأر آن صأورت     رائناً

پ کري شأ اخالي  ، امعطافتغيير  وععيتگاهي ب  .گيرر

 .ت6222،  کاتپ ي رالون ه هک)چابي داس  گوک دميز  ي

 ه توج  کاساليرکرر اخالل   يهااز مشام رر مشاکت 

از مظأر   هريتکأامش اسأت.   تکامشي ک الر ، يفعالبيش

اي ه لغوي ب   ع ي عنل عجوتم ، بدهن تشکأر، لحظأ   

 کرکسأالاکو  هاتري، ،)رهبيا رر فواصل ز امي کوتاب است

 هريتکأامش  ،ش اسي. رر اصطلح رهانت6229 ه تي ور،

 وان عدم تداهم کد عنل بأازراري شأدب، کأاهش   ب  ع 

)بأوس ه   خسالري گيري ه افزاکش آسالامم ز ان تصنيم

)بأارات،   بي أي ، عدم تحنل، عدم پيشت2975، پ و ي 

 هريشمشور. عن کرر ز امي رر تکأا تعرک   ي ت2994

ب أدي  ني رارر ب  صورتي کأ  مقأل رر ز أان   مقش  ش

ي  ز أامي  بي ي  وعالي ه تتنحرکالي، فراک دهاي پيش

. ت6224، چيشبأوار )رک ولدس ه  شورباعث اکجار آن  ي

فعأالي رر  بأيش  ه توجأ   کاساليکورکان راراي اخالل  

هاي حرکالي مسبت ب  بي ي پاسخهنرام سازي کا پيش

-هاي حسي ب  طور ما  ظم ه ماسازگار عنل  ي حرک

 شأور ه برگنامأل،   -شأالو، گأرهس   ،پأازي  -)ب أز  ک  د

ي رر هأاي حسأ  هرتأر از بأرهز مشأام    ها ز. پاسخت6222

غير  سالقيم حأاکي از   شور ک  ب  طورتکالي  اجرا  ي

اسأنيت ه   ،)رهبيأا  ب دي حرکالأي اسأت  ضع  رر ز ان

 ت.6227 تي ور،

ه  يرر أام  راره يهارر ان اک  اخالل  از رهش يبرا

 ک ون تحقيقات عنو أاً . تاشورياسالشارب    يرر ام رفالار

 هأر چ أد  مجأام گرفالأ  اسأت.    ا يراره رر ام مرر حيط

 کأأاهش هأأاي اکأأ  اخأأالل  رامشأأام  ،راره از اسأأالشارب

م  شأکلت  هلي  صرف راره باعث بشبأور تنأا   ،رهد  ي

 بارک ي ه شاپيره، ،)اسنيت شور رتبط با اک  افرار مني

کي  وعت بأورب  هاي رارهعلهب ایرات  حرک  . بت6222

عطأ   ها از سيسالم اعصاب ه کا ه با خار  شدن  حرک

، پوف  برگأر ه )بد، هامس   رهمد صرف راره از بي   ي

ک  عوارض کوتاب  دت  صأرف راره  تر. از شاک ت6222

اشأالشاکي،  شأکلت خأواب، رررهأاي     توان بأ  بأي   ي

 اسأال ي ، ، گرک  هيل، هکرا ، کولي ز)اسوامسون شکني

؛ هکرا ، گرک  هيل، چام ،  د گأاف،  6222، ه راهکس

 ع بأي  مه حالي حن أ  ت6222، ال ياسه هکال و، اسکرهبات 

 ت6222، فأأارهنه  ، اسپ سأأر، هک  أأز، پأأرک س)بيأأدر  

بحث برامريز  صأرف   ه  دت اشارب کرر. از عوارض رراز

تأوان بأ     ک  رر تحقيقات زکاري آ أدب اسأت  أي   راره 

هأا ه  طبيعي امدامبي  رشد، حرکات غير ارتباا ضعي 

لأدس  )رک و کاهش عد ه هزن رر عبل از ب وغ اشارب کرر

ها براي اسأالشارب  خاموارب ،. رر ماليج ت6224، چيشبواره 

گأرک  هيأل،    ،)اسوامسأون  از آن رچار تررکأد هسأال د  

بأأ  اکأأ   ت.6222، کأأولي ز، اسأأال ي ه راهکأأس هکرأأا ، 

  ظأور   رارهکي بأ  هاي رر امي غيرترتيه توسع  رهش

 بشبأأور توجأأ  ه سأأاکر کارکررهأأاي شأأ اخالي کورکأأان

هامسأ  ه پأوف    )بد  است ضرهري ،راراي اک  اخالل 

 . ت6222، برگر

و ي آن رر امي ک  فواکد عنهاي رفالارککي از رهش

فعاليأت بأدمي ه هرزش    ،بارها ب  ایبأات رسأيدب اسأت   

 بشبور باعث ک  است  داخلتي از  رر امي تنرک  است.

ارککسأأون ه  ،)هأأي ن  شأأور أأي اجراکأأي کارکررهأأاي

جن أ  رر  از . ت6222، بأوچي ؛ هوپکي ز ه 6222 کرا ر،
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 فعاليأت  یيرتأث ت 6229)  وسکات ه، مالو  دک اتحقيقي 

 رر کارکررهأاي اجراکأي   بأر  را ترر يأل  رهي بر شدکد

 بررسأي   ورر توج  کاسالي اخالل  راراي پسر کورکان

 هشالأ   چ أد  از پأس کأ    رار مشأان  مالأاک  . رارمأد  عرار

. کافأت  بشبأور  زمرأي  بأ   گأوش  ه پاسأخ  ز ان ،تنرک 

 هأوازي  فعاليأت  بأي   ارتبأاا  ،ت6222)  ات ير ه گاپي 

 پسأر  کورکأان  اجراکي کارکررهاي عن کرر ه پيشرهمدب

  أأورر را فعأأاليبأأيش -توجأأ  کاسأأالي اخأأالل  راراي

 عن کأرر  رر بشبأور  از حأاکي  مالاک . رارمد عرار آز اکش

 ه گشأان  رکرأري  تحقيأق  رر. بأور  اجراکي کارکررهاي

 هأاي پاسأخ  بأر  هأوازي  فعاليت یيرتث ،ت6222)  سا يشا

 رر افأأرار را هريفعأأالي ه تکأأامشفالأأاري  ام أأد بأأيشر

  طالعأ    ورر فعاليبيش ه توج  کاسالي اخالل  راراي

بأور.   هأا پاسأخ  بشبأور  از حأاکي  مالأاک   کأ   رارمد عرار

 توامأد بأ  بشبأور رفالأار ه     أي هنچ أي      ظمفعاليت 

، )رهرسأالون  کاهش  صرف راره کنأد شأاکامي بک أد   

ه    هوس،  ي درا، کأان هالشوفر، اس اک، بيوتلر، اسالي

هأاي هرزشأي   . شأرکت رر فعاليأت  ت6224، هن امر  أد 

افرار اکجار ک أد کأ  بأ      يهاکي را براتوامد  وععيت ي

فرصأالي  توامأد  يهاکي رست کاب د ه اک  ا ر  أ  وفقيت

امريأأزب ه کأأاهش بأأراي افأأزاکش اعالنأأار بأأ  مشأأس،   

ه  ، هکأأدن)کي أأوک افسأأررگي ه اضأأطراب آمأأان شأأور

 . ت6229، کولوتا

 توج   ورر اخيراً ک  يهرزش هايفعاليت از ککي

 يکوگا هرزش .باشدکوگا  ي است، گرفال  عرار بسياري

  ربوا ب  فراک دهاي ک  ذه ي است -بدمي

سازي کوگا بر آرام تثکيد شور. ي رهامي ه فيزکولوژککي

-است ه تنرک ات آن ب  صورت اکسالا ه پوکا امجام  ي

کوگا ب  باشد. اي  عنولي  يهشور ک   الناکز از هرزش

طور   ظم باعث امقباض ه اسالراحت پيوسال  عضلت 

رر امجام حرکات، تغيير الروي ت شسي، پرهرش توج  ه 

ع ه، بشبور گررش  ، تقوکت عض مهوشياري ذه ي

سازي ت ش عضلت ه رهاکي ذه  از خون، آرام

 شوررر طو  تنرک   ياسالرس ه هيجامات   شي 

 رارر هجور شواهدي هنچ ي . ت6226، راجو)هار ا ه 

 بازرارمدۀ ع وان ب  عصبي ره دۀ امالقا  فعاليت ک 

 تثیير تحت کوگا تنرک  طرکق از توامد ي  غز اص ي

 رهپا ي  هابازرارمدب اک  ترک   شم از ککي. بريرر عرار

، )ک دي کابد ي کاهش افرار اک  رر آن ترشح ک  است

تحيقات امجام شدب . ت2922، کالسا-چاماهوسه  زکر ر

بر بازراري پاسخ تنرک ات کوگا  ک  رهد مشان  ي

 ؛ ج س  ه ک ي،6224، رهبياه  ،  اموچا)هارکسون

ت، گوش ب  زمري ه ک الر  2392؛ سعارت، 6224

؛ ج س  ه 6224،  اموچا ه رهبياتکامشي )هارکسون 

کاسالي توج  ه کورکان راراي اخالل  ت 6224ک ي،

-خورباعث افزاکش کوگا . شدبا ي ایرگ ارفعالي بيش

الل  ه اخهاي اص ي اک  ه کاهش مشام  ت ظيني

، رهس، هاف ر) شور يکورکان رر  9هاي هنبوراخالل 

، ؛ سيواسامکاران6222، رکسچه  گولداسالي ، پارزر

، زارکچه  کوکي ال ، ساچدها، پوگدا، هوق-پوترر

-ک  با امجام تنرک ات کوگا ه آراماي ب  گوم  ،ت6222

 ،زي ب   دت س  هشال  ه ره رهز رر هشال سا

خورت ظيني ه ک الر  رفالار بشبور خواهد کافت. 

 ،ب ابراک ، توصي  شدب است ک  رر  راکز رر امي

رهککرر کوگا رر امي ميز براي کورکان رر مظر گرفال  

اکزلي، -؛ کالي6225شور )پد، کي  ، براي ه تئورهر، 

 ت.6223؛ براهن، 6222پيالرسون، فيشر ه پيالرسون، 

 رر دهري عأ   طالعات ک  رار مشان تحقيقات  رهر

 هأاي مشأام   بأر  رر أامي  کوگا بررسي ب  کشور از خار 

، گوش بأ   پاسخ بازراري) اجراکي کارکررهاي ه رفالاري

 امأأدپرراخالأأ ت فعأأا  افظأأمه ح هريتکأأامشزمرأأي، 

؛ ج سأأ  ه ک أأي، 6224موچأأا ه رهبيأأا، ا)هارکسأأون،  

 رر  طالع  کد ت شا ،قق ح اطلعات براساس.  ت6224

  بررسأأي بأأ  آن رر کأأ  شأأد کافأأت کشأأور راخأأل

رفالأاري ه بأازراري پاسأخ     هأاي مشأام   بأر  رر امي کوگا

ه رر  أأورر  ت2392)سأأعارت،  اسأأت شأأدب پرراخالأأ 

هري ه تغييأأر  الغيرهأأاي گأأوش بأأ  زمرأأي، تکأأامش  

بأا توجأ  بأ      تحقيقي صورت مررفالأ  اسأت.   ، وععيت

رر ز ي م ایر بتشي کوگا مظرکم بارک ي ه تحقيقاتي ک  

سأازي رفالأار، آیأار    ت ظيني، ک الر  رفالارها، بازخور بر
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کري ه تقوکأأت ميأأرهي تنرکأأزي ه پأأ تأأوازمي، امعطأأاف

کوگأا  کأ   رسأد   سازي امجام شدب است، ب  مظر  ي آرام

اي براي بشبور علکم اکأ  اخأالل  فأراهم    بالوامد ز ي  

 لأ ا . ت6224، ف يچأر ه  ، فيشر، اسأناليش آهرر )بارک ي

 تنأرک   رهرب کأد  تثیير بررسي ،حاضر تحقيق از هدف

 راراي کورکأأان اجراکأأي کارکررهأأاي بشبأأور بأأر کوگأأا

  حقأق  ه است بورب فعاليبيش ه توج  کاسالي اخالل 

 26 آکا ک  است ا ؤس اک  براي پاستي کافال  رمبا  ب 

 بأازراري ) اجراکأي  کارکررهأاي  بأر  کوگأا  تنأرک   هشال 

تغييأأر  ه الأأر  تکامشأأيک  زمرأأي، بأأ  گأأوش پاسأأخ،

-اخالل  کاسالي توج  ه بيش راراي کورکانت  وععيت

 رارر؟ تثیيرفعالي 

 روش

 جامعة آماري و نمونة مورد مطالعه

-با طرح پيش آز اکشيتحقيق حاضر از موع مين  

آ اري  مبور. منوم گوابآز ون ه گرهب پس -آز ون

رخالرت با  2پسر ه 62کورک ) 62تحقيق شا ل 

سا  بورمد ک  با تشتيل  63/7±22/2  يامري  س ي

)موع ترکيبيت فعالي اخالل  کاسالي توج  ه بيش ماهلي

 رکز رر امراهي کد ب   2392رهم سا   رر شش  اهم

شر اصششان  عرفي شدب بورمد.  شاهرب ه رهامش اخالي ش

توسط  التصل کورکان اک  ک ي يد  هاآز ورمي

 شد.ها  ششور آز ون شدمد ه تشتيل اخالل  رر آن

ب  صورت رر رسالرس ه هدفن د امالتاب  هاسپس نمونه

 گوابت ه n=23) آز اکشيه ب  طور تصارفي رر ره گرهب 

(23=n  ت تقسيم شدمد. شراکط پ کرش منوم  رر اک

 سابقم ، مداشال 22 طالع  شا ل هوشبشر باتي 

 بيناري  غزي ه صد ات حار، رکوي ع بي بيناري

 شکل بي اکي ه عدم رکابت، عدم  صرف راره، مداشال  

هاي هرزشي  شاب  بورمد. گرهب شرکت رر کلس

ج س   32کوگا را ب   دت  هشال  تنرک  26، آز اکشي

 گوابکد ساعال  رر هشال ت امجام رارمد. گرهب  ج سم 3)

 مد. راي ررکافت مکررر اک   دت  داخ  

 

 ابزار پژوهش

ها  وافقت عبل از اجراي تنرک ات، هالدک  آز ورمي

اي اعلم کررمد. ب  ما   خور را طي رضاکتکالبي 

 اطلعات رر اک  تحقيق از پرسش ا مآهري   ظور جن 

)فرم کوتاب هالد ه  ع مت براي ارزکابي اخالل   22کامرز

هوش کورکان از  قياس فعالي، بيش ه توج  کاسالي

براي تعيي   يزان هوشبشري  22هکس ر )بازمرري شدبت

 -ش اخالي ارکررهايک رسالراب س جشکورکان ه از 

ب  ع وان ت 6225،  اتي ر يکيت ه  )ک يم 26حرکالي

 آز ون اسالشارب شد. آز ون ه پسپيش

ابزارهاي  وجور ک  براي ارزکابي مشأام  هأاي اکأ     

شور، براي اخاللتت رکرر از جن أ    اخالل  اسالشارب  ي

شأور، رر ماليجأ     اخاللتت کارگيري ميأز اسأالشارب  أي   

ميسأت، ا أا رسأالراب     ADHD  تصوب کورکان راراي

هأاي اکأ     حاضر ب  طأور خأاب بأراي ارزکأابي مشأام      

اخالل   ورر طراحي ه ساخت عرار گرفأت کأ  رر آن،   

گيري  ي شور )اسالشارب از ت پ خوبي امدازب ها ب مشام 

عر ز ب  ع وان  أزاحم بأراي ارزکأابي بأازراري پاسأخ،      

ي اي ب  مام تبدکل هضعيت بأراي ارزکأاب   طراحي  رح  

تغيير  وععيت، اشور تصأارفي ه مأا  ظم ت أپ سأبز     

ع وان پاسأخ هأدف بعأد از توجأ  طأوتمي بأر رهي        ب 

زمري ه پاسخ زهرتأر از   ها براي ارزکابي گوش ب   حرک

هريت ک   طأابق بأا    ع وان تکامش ز ان اراکم  حرک ب 

 باشد.   تعارک  مظري اک   الغيرها  ي

زارهأأاي رر اک أأر تحقيقأأات راخ أأي ه خأأارجي از اب

پيچيأدب،  ) اي   ل رسالراب کرهمسأکو    س جش راکام 

هأأاي  ب أأدي کأأارت  هأأاي رسأأال   ، آز أأونتفضأأاگير

، آز أأون ک نأأم رمأأ، تجابجأأاکي توجأأ ) هکسکامسأأي 

 ، آز أأون عن کأأرر پيوسأأال تبأأازراري پاسأأخ) اسأأالره 

، آز أون کاليشرميأا،   تزمرأي  بازراري پاسأخ، گأوش بأ    )

براي ت ح کابيطر) آز ون بر  هاماي ه آز ون بر  ل دن

بررسي کارکررهاي ش اخالي اسالشارب شدب است ک  بأر  

هأاي افأرار راراي اکأ      س جش ابعار خاصأي از مشأام   

اکأ  ررحأالي اسأت کأ  رر     . امأد  اخالل   النرکز شأدب 
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تحقيق حاضر  حقق ررصدر است تا با اسالشارب از کأد  

حرکالأأي بأأ   -ابأأزار سأأ جش کارکررهأأاي شأأ اخالي 

جأا   هأا بأ  صأورت کأد     شام گيري ابعار  تال   م امدازب

 .بپررازر

ب  رليل اک ک  منومم تحقيأق شأا ل کورکأان کأم      

س  است، ل ا اسالشارب از ابزاري ک  هنأراب بأا مشأاا ه    

بازي ه سرگر ي باشد، باعث علعن دي بيشالر کورکان 

شأور ه اسأالشارب از   هأا  أي   مسبت ب  امجام بشالر آز ون

رر آن  اي کأ  هاي اک  رسأالراب بأ  هنأراب بأازي     ت پ

مششالأأ  بأأور ه رر عأأي  حأأا   الغيرهأأاي کارکررهأأاي  

س جيد، باعث عن کرر بشالر منوم  آ أاري   اجراکي را  ي

 گررکد.

تحقيقات گ شال  ميز بأراي سأ جش کارکررهأاي     

اجراکي ميز از اک  رسأالراب اسأالشارب کأررب امأد کأ  رر      

 قاکس  با سأاکر ابزارهأاي  وجأور بأ  مالأاک   شأابشي       

 رست پيدا کررب امد.

 كانرز )فرم والد و معلم( پرسشنامة

اخأالل  کاسأالي   رر تحقيق حاضر بأراي تشأتيل   

کأامرز )هالأد    از فرم کوتاب پرسش ا مفعالي توج  ه بيش

 ا   رر اغ ه رميأا بأ    ه  ع مت اسالشارب شد. اک  پرسش

اخأالل   ترک  ابأزار غربأالرري ه تشأتيل    ع وان راک 

ار گرفالأ    ورر اسأالشارب عأر  فعالي کاسالي توج  ه بيش

ا  اسأت کأ    ؤاست. اک  پرسش ا   شا ل ره منوم  سأ 

شأا ل   اتتؤگأررر. سأ  توسط هالد ه  ع م تکنيل  أي 

فعأأالي ه تأأوجشي، بأأيش عيارهأاي رفالأأاري  ام أأد بأأي 

ه گوکأ    67است. پرسشأ ا م هالأد شأا ل     هريتکامش

گوک  اسأت کأ  بأ  صأورت      32 ع م شا ل  پرسش ا م

شأور.  گ اري  أي نرباي ه  قياس ليکرت مچشار گزک  

 بأراي  6 فقط کم، براي 2 ب  هيچ هج ، براي صشر منرۀ

گيرر. اکأ   عرار  ي  ورر اسالشارب براي زکار 3 ه  الوسط

 هنکأاران  ه کأامرز  توسأط  2999 رر سأا   پرسشأ ا   

 پاکاکي اک  ،ت2999) جته  شدب است. کامرز اسالامدارر

ر اي کأ  ر  امد. رر  طالع  گزارش منورب 92/2 را  قياس

 6227 رهي بأأر اعالنأأارپأأوراکأأران توسأأط خوشأأابي ه 

 اسالشارب شد، با امجام سال  26 تا 7 پسر ه رخالر کورک

 کرهمبأأا ، آلشأأاي ه پيرسأأون هنبسأأالري رهش ره از

 تسأت  اعالبأار  ميأز  ه تسأت  کل با سؤا  هر هنبسالري

(93/2 α=؛ 2322اعالنأار،  خوشابي ه پور) شد ت ارزکابي

 .ت2393پرمد، عبدي، عربامي راما، حاتني ه 

 وكسلر )بازنگري شده( هوش كودكان مقياس

هوشي کورکان از  رر اک  تحقيق براي ارزکابي بشرۀ

اسأالشارب   تشدب بازمرري) هکس ر کورکان هوش  قياس

آز ون کل أي شأا ل   زکر 26اک   قياس راراي گررکد. 

ارعأام   ها، فشم، حافظمها، حساب، هاژباطلعات، شباهت

کنيل تصاهکر، ل ي )عن يت شا ل تکزکرآز ون غير 2ه 

ها، ت ظيم عطعات، تطبيق علکأم  ترتيه تصاهکر،  کعه

زکرآز أون  ازهأا ه    6 ،  تعأدار ه  ازها است کأ  از اکأ  

 هأأوش  قيأأاساي رارر. ذخيأأرب حافظأأم ارعأأام ج بأأم

يم رر سأأا  را شأأش تشأأدب بأأازمرري) هکسأأ ر کورکأأان

سأال    23تا  2ب    ظور س جش هوش کورکان  2325

براي اسالشارب رر شأشر شأيراز ترجنأ ، امطبأاق ه بأا      ه 

مشأري ه جارکأابي کأرر.     2422 منومأم  اسالشارب از کد

کاربرر  قياس هوش هکس ر کورکان رر تشأتيل تيأز   

ت گوکاکي ه اخأاللتت  هوشي،  ع وليت حسي، اخاللت

تأا   44/2س جي آز ون  اکاکي رهباربباشد. پکارگيري  ي

تأأا  46/2ت صأأيشي آن ت ه پاکأأاکي 73/2) يامأأ   94/2

ت گزارش شدب است. رهاکي هنز أان  29/2) يام   92/2

آن با اسالشارب از هنبسأالري منأرات بأا منأرات بتأش      

 74/2رکأان پأيش ربسأالامي    عن ي  قياس هکسأ ر کو 

 -بي  هوشبشر با س  ه ميز طبقأ  اعالصأاري   بور. رابطم

هاي  ع ارار  قيأاس  اجالناعي ه  عد  ب  ع وان  لک

سأت. ضأرکه هنبسأالري هوشأبشرهاي     گزارش شدب ا

 22/2ه  72/2، 24/2کل ي، عن أي ه کأل بأ  ترتيأه     

است. ضراکه هنبسالري هوشبشرهاي کل ي، عن أي ه  

 ي  53/2ه  42/2، 56/2کل  عد  تحصي ي ب  ترتيه 

ت  ع أارار بأورب ه مشأان    p<222/2باشد ک  رر سطح )

هنبسالري بيشالر هوشأبشر کل أي ه هوشأبشر     ره دۀ

هک يأا ز،  ؛ 2325يم، )شأش  تحصي ي اسأت  کل با  عد 

پأژهب، ع يأزارب، کارگأاري ه کوسأشي،      ، ترجنم ب 2922

 . ت2322
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  حركتي -دستگاه سنجش كاركردهاي شناختي

رسالراب ک يم کيت ه  کافالم ءارتقا ،اک  رسالراب

باشد ک  توسط بيد ه مزاکت ت  ي6225 اتي ر ي )

ر ت ساخال  شدب است )ابزار  ورر مظ2396الحسي ي )

رر رفالر یبت  79627با شنارب  23/26/2396رر تارکخ 

اخالراعات ه اکالشافات   ي ب  مام  ي م بيد ه  رکم 

رسالراب مزاکت الحسي ي یبت اخالراع شدب استت.

حرکالي از ره عسنت  -س جش کارکررهاي ش اخالي

 س جش افزار تشکيل شدب است. برايافزار ه مرمستت

 اخالل  راراي کورکان از مشر 32 تعدار ،رسالراب پاکاکي

 2-26 س ي  حدهرۀ رر ه فعاليبيش ه توج  کاسالي

 آز ون. پرراخال د رسالراب با کار امجام ب  سا 

 با کار چرومري کارگيري ه آش اکي از بعد ره دگان

 گ شت از پس. پرراخال د کوشش 42 امجام ب  رسالراب

 عنل ب  ککسان شراکط با رکرر آز ومي اً جدر رهز 7

 ضرکه با پيرسون هنبسالري طرکق از مالاک . آ د

 .آ د رست ب  99/2 پاکاکي

مسبت رهاکي از  براي س جش رهاکي  حالواکي،

23)  حالواکي
CVR براي تعيي   شد.ت اسالشاربCVR  از

 هرمظر خور را رر  ورر تا  شد التصصان ررخواست 

کيد تک ي   ورر تث» براساس طي  س  عسناليتک ي  

تک ي    اسه »ه « تاصطلح،   اسه اس ب »، « است

تعيي  ضرکه مسبت رهاکي براي مناکد.  اعلم« ميست

رر  ت.2975تش ، اسالشارب شد ) 2  حالواکي، از  فر و 

م تعدار  التصصامي است ک  ب  گزک ،  nE  فر و اک  

تعدار کل  Nامد ه پاسخ رارب "کيد است ورر تث"

 التصصان است. اگر  قدار  حاسب  شدب از  قدار 

پ کرفال   تک ي  حالواي آن ، رهاکي بزرگالر باشدجده  

 شور.  ي

CVR=  

 ت2فر و  )

واکي براي هر تک ي ، کد ضرکه مسبي رهاکي  حال

 ،هر شش  التصلبدک   ششوم ک   بدست آ د،

 کيد کررمد. تک ي   ورر مظر را تث

رسالراب افزار افزار: بتش ستت شتصات ستت

ت از ج س ف کسي cm5/33 cm×22شا ل کد تتال  )

 الر است ک  ره  رب  سامالي 5/2 رب  ب  ابعار  2ه 

راراي کد ت پ ه کد ک يد عابل فشررن، س   رب  

رکرر فقط راراي کد ک يد هسال د ه کد  رب  ميز 

 رب  رر کد ررک  با  5است. فقط شا ل کد ت پ 

مالينالرت عرار رارمد ه سا 6هاي برابر از ککدکرر )فاص  

-سامالي 6 ،  رب  رکرري با فاص مرر باتي  رب  هسطي

سامالي  الر از باتي تتال ت. فشار بر  24 الر عرار رارر )

ک يدهاي رسالراب توسط  رهي هر کد از

 ،هاکي ک  رر زکر هر کد تعبي  شدب است  يکرهسوکيچ

ا  ک  دب امالق ک الر شور ه اطلعات ب  رکزاحساس  ي

 USBهاي سرکا  از موع از آمجا ب  صورت بسال  کافال  ه

 ت.2گررر )شکلررآ دب ه ب  کا پيوتر ارسا   ي

 
 

 

 حركتي -: دستگاه سنجش كاركردهاي شناختي1شکل 

 ک يد شرهع راست ک يد پاسخ راست ک يد شرهع  رکزي ک يد پاسخ چپ ک يد شرهع چپ

http://spss-iran.ir/
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زبأان     رسأالراب بأ   افزار اکافزار: مرم شتصات مرم

موشأأال  شأأدب اسأأت.   Lab view#8.2برما أأ  موکسأأي 

از جن أ  تعيأي   رح أ      راحل کأار   رکزي ک يم برما  

ت ه الرأوي  22تبأدکل هضأعيت  ه  25مرسيدن، 24رسيدن)

ها رر اک  بتأش توسأط  حقأق امجأام     مناکش  حرک

گيرر. هنچ ي  پس از امالقأا  اطلعأات حاصأل از     ي

 ASUSاجراي آز ورمي ب  راکام  )راکام  عابل حنل  د  

 حاسأأبات  ربأأوا بأأ  خطاهأأاي  ک يأأمت، K42J سأأري

افزار   کور یبت توسط مرم هريکامشتبازراري پاسخ ه 

 گررکد.  

مارکدب گرفال   برايتواماکي فرر  ب بازراري پاسخ 

  ت پ  زاحم ب  ت شاکي ارائ  ت پ  زاحم رر حالالي ک

هاي خطا ب  ع وان  گررکد ه پاسخشور، اطلق  ي  ي

زمري با از رست  ب  . گوششدیبت  ي 27پرتيحواس

یامي  بعد از  6/2)تا  رارن ت پ هدف ه مدارن پاسخ

ه اشالباهات با ع وان  شدگيري  يرهش  شدنت امدازب

هاي با پاسخ هريتکامش. گررکدیبت  ي 22توجشيبي

ه رام فرر عبل از خا وش شدن ت پ هسط  زهر

یبت  29هريتکامشه خطاها ب  ع وان  شدس جيدب  ي

 کرر ت پ گررکد. جابجاکي توج  ب  صورت تغيير  ي

 هضعيت تبدکل   رر  رح مبور کهر کوشش  رر هدف

 . شدگيري  يامدازبرسالرابت  سوم ) رح م

هأا فشأررن   اجأرا: تک يأ  آز أورمي    تک ي  ه محوۀ

ک يد شرهع ه پس از آن پاسخ ب  ت پ هدف ه مارکأدب  

ها با اسالشارب از رست گرفال  ت پ  زاحم بور. آز ورمي

ورمأد.  ا اجأرا من تک يأ  ر  ،برتر ه ک يد شأرهع  رکأزي  

تبأأدکل رسأأيدن، مرسأأيدن ه  تک يأأ  از سأأ   رح أأم 

تشکيل شدب بأور. رر هأر سأ   رح أ  شأش       هضعيت

کأأ  کأأد ب أأوک را  Fه A ،B ،C ،D ،Eالرأأوي حرکأأت 

 Bه Aشأدمد. رر الروهأاي   رارمد، اجأرا  أي  تشکيل  ي

شأد.  فقط چراغ سبز رر سنت راست کا چپ رهش   ي

ورت چراغ هاي سبز ه عر أز بأ  صأ    Dه Cرر الروهاي 

 شدمد ه مشاکالاً الضار رر سنت راست کا چپ رهش   ي

فقط چراغ عر ز رر سنت راسأت کأا    Fه Eرر الروهاي 

شد. ز ان ک ي حرکأت بأراي هأر الرأو     چپ رهش   ي

کشيد. رر هر  ي ي یامي  طو   ي 4722تا  4222بي  

 3کوشش ک  شأا ل   22ها هر کد از آز ورمي ، رح  

رارمأد ه رر  جنأوع    أي کوششي بور را امجام  2ب وک 

 کوشش امجام شد.   54س   رح  ، 

يدن مرسيدن ه رس امجام تک ي  رر ره  رح م محوۀ

ک يد شرهع  ،ک  دب بدک  صورت بور ک  ابالدا شرکت

یامي  چراغ  6ه بعد از  دت  رار رکزي را فشار  ي

 ي ي یامي   2522تا  2222یابت هسط تتال  ب   دت 

شد ک  رهش   ي ،رمجي)ب  صورت تصارفيت ب  رم، ما

اکشا را براي رارن پاسخ  اک  ت پ مقش آ ارب باش

ککي از شش  ،کرر. پس از خا وش شدن چراغ یابت ي

شد ه الروي ذکر شدب ب  صورت تصارفي اجرا  ي

پاسخ خاصي را ب  الروها  ،آز ورمي باکد رر هر  رح  

 رار ک  رر ارا   ب  شرح کا ل آن خواهيم پرراخت. ي

آز ورمي با  ،م مرسيدنمرسيدن: رر  رح   رح م

 ،ترک  حالترر سرک  Dه  A ،B ،Cالروهاي   شاهدۀ

کرر ه رر ک يد شرهع رها  يرهي رست خور را از 

هنچ ان ب  فشررن  Fه Eالروهاي  ۀصورت  شاهد

 هرزکد.ک يد شرهع ب  ع وان پاسخ  باررت  ي

آز أورمي بأا    ، رح م رسأيدن: رر  رح أم رسأيدن   

تأرک  حالأت   رر سأرک   Dه  A ،B ،Cالروهاي   شاهدۀ

کأر  ک يد شرهع رها کررب ه ک يد زرهي رست خور را از 

رار ه رر فشار  أي  چراغ هدف را ک  ب  رم، سبز بور، 

هنچ ان ب  فشررن ک يأد   Fه E ،الروها ۀصورت  شاهد

 هرزکد.شرهع ب  ع وان پاسخ  باررت  ي

سبت م تبدکل هضعيت امجام تک ي  رر  رح م محوۀ

بدک  صورت ک   ،عبل کني  الشاهت بور ب  ره  رح م

 6آز ورمي بعد از فشررن ک يد شرهع  رکزي ب   دت 

هاي سبز کا عر ز )ب  یامي ، چراغ یابت هسط ب  رم،

تا  2222صورت تصارفي ه ب  تعدار برابرت ب   دت 

هاي شد ک  اک  رم، ي ي یامي  رهش   ي 2522

راي پاسخ توسط آز ورمي مقش مشام  را براي اج ،ت پ

ککي از  ،کرر. پس از خا وش شدن چراغ یابتاکشا  ي

شد. شش الروي ذکر شدب ب  صورت تصارفي اجرا  ي

شد، آز ورمي ب  رهش   ي ،اگر مشام  ب  رم، سبز
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با رها کررن ک يد شرهع  رکزي  Dه  A ،B ،Cالروهاي 

رار ه رر ه فشررن ک يد چراغ هنرم، مشام  پاسخ  ي

هنچ ان ب  فشررن  Fه Eالروهاي  ۀت  شاهدصور

هرزکد ه بر ک يد شرهع ب  ع وان پاسخ  باررت  ي

رهش     ع ي ک  اگر مشام  ب  رم، عر ز، عکس؛ ب  اک

با رها کررن  Fه  C ،D ،E شد، آز ورمي ب  الروهاي ي

ک يد شرهع  رکزي ه فشررن ک يد چراغ هنرم، 

 ه Aالروهاي  ۀرار ه رر صورت  شاهدمشام  پاسخ  ي

B  هنچ ان ب  فشررن ک يد شرهع ب  ع وان پاسخ

 هرزکد.  باررت  ي

ها رر آهري اطلعات: هر کد از آز ورميرهش جن 

پشت کد  يز ک  رسالراب س جش کارکررهاي 

هاي حرکالي بر رهي آن عرار راشت، با رست -ش اخالي

 ،مشسال د. عبل از امجام هر  رح  کشيدب  ي کا لً

چرومري امجام کار توسط  حقق توضيح  رسالورالعنل

شد ک  رسالورالعنل شد ه اطني ان حاصل  يرارب  ي

امد. پس از توضيح اجرا را ب  خوبي فشنيدب

 2شد تا ها فرصت رارب  يرسالورالعنل، ب  آز ورمي

الي تنرک ي را امجام ره د ه چ امچ  سؤکوشش 

-ر. سپس کوششرا يشا پاسخ  حقق ب  آم راشال د،

 گررکد.  ص ي رر هر  رح   آغاز  يهاي ا

آز ون آز ون ه پسپيش ،ک  دگان از تنا ي شرکت

عبل ه بعد از تنرک ات گرفال  شد. هنچ ي  ب    ظور 

تحقيق  تداهم بشبور  شکلت بر ایر  داخ مبررسي 

آز ون از  اب بعد از پس 4، 62حاضر، آز ون پيريري

 گرفال  شد. آز اکشيگرهب 

 روش اجرا

ت ه 62)آساما شا ل تنرک ات فيزککيتنرک ات 

-ت ه تنرک ات آرام66تنرک ات ت شسي )پراماکا ا

بور. از س   ربي کوگاي کورکان براي امجام 63سازي

  ربيان. تر اسالشارب شدتنرک ات ب    ظور مظارت رعيق

 صورت ب  سپس ه رارمد ي مناکش را تنرک  هر

 از اطني ان براي کورکان از ککي کند ب  ه کل ي

 ارا   رر ه کررمد ي تکرار را تنرک  کارگيري، صحت

 آمان ب  ه کررمد ي مظارت کورکان اجراي محوۀ بر

 حرکات تنام هنچ ي . رارمد ي را تزم هايراه ناکي

 افزاکش   ظور ب  شدب ک الر  ه آهسال  صورت ب 

 کورکان ب  کارگيري فراک د تسشيل ه هناه ري

 سارۀ حرکات از ابالدا رر تنرک ات. شد ي رارب آ وزش

 آش اکي   ظور ب  بيشالر ه بورمد شدب امالتاب کوگا

 پيشرفت ه ز ان گ ر با. بور کوگا اصو  با کورکان

 بر ،حرکات اصلح ه ابالداکي تنرک ات رر کورکان

 پيشرهي رهمد. شد افزهرب تنرک ات پيچيدگي ه شدت

هر . بور اکسالارب ه مشسال  ب  خوابيدب حالت از تنرک ات

 رهرۀ کد شد ه هنچ ي با رب تکرار امجام  ي حرکت

 بعدي تنرک  با تنرک  هر بي  اسالراحت اي یامي  62

)آسامات،  يزککيتنرک ات ف .بور شدب گرفال  مظر رر

-ب  تدرک  آ وزش رارب  يحرکت بور ک   67شا ل 

گرم کررن بدن ب   دت هاي هکژۀ شد. رر ابالدا تنرک 

هاي   خ، س هضعيتشد ه سپرعيق  امجام  ي 22تا  5

 ار کبرا، کنان، پل، گاه آه ، مشسال  صحيح، پرهام ، 

اسه، پيچ، عاکق، گرب ،  وش، شالر، خم شدن ب  ج و، 

س،، کوب، ررخت،    ث، خم شدن ب  پش و، 

آتشششان، لد لد، تيرامداز، مي وفر، چر  رسالي، 

ک  ب   رهر رر هر ج س   ص دلي، سلم بر خورشيد بور

 شد. هنچ ي  تنرک ات ت شسيآ وزش رارب  ي

رم، ت شس کا ل  )پراماکا ات ک  شا ل ت شس کا ل

شد. رر رب ک  دب بور، امجام  ي بازرم ه ت شس خ د

آ وزشي  رعيقم آخر هر ج س ، کورکان رر برما م

آرا يدگي ه تجسم سشر کررمد ک  شا ل ت شرکت  ي

 خيالي رر ررکا، ج رل ه فضا بور.

 ها يافته

 آز أون  رهش از هارارب آ اري تح يل ه تجزک  براي

 آز أأون  از هأأارارب مر أأاليالي  بأأراي  سأأالقل،  تأأي

 لأوک   آز ون از هاهارکامس هنر ي براي ه شاپيرههک د

- شأاهدب  أي   2هنامطور ک  رر جأده   . شد اسالشارب

راري رر  يأزان  تشاهت  ع ي ،شور، مالاک  آز ون آ اري

تغييأر  ه  ک الر  تکامشيبازراري پاسخ، گوش ب  زمري، 
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، پس از گوابرر  قاکس  با گرهب  آز اکشيگرهب   وععيت

 ت. P=222/2هشال  تنرک ات کوگا مشان رار ) 26

شور، مالأاک    شاهدب  ي 6هنان طور ک  رر جده  

هاي دازبآز ون آ اري تح يل هارکامس بي  گرههي با ام

 کرر، اخاللف  ع اراري بي   يامري  ا اليأاز بأازراري   

تغيير  وععيت ه  ک الر  تکامشيمري، پاسخ، گوش ب  ز

 يأامري   الغيرهأاي    يره ب  ره مشان رار. براي  قاکسم

هاي رهگام  با تعأدکل بأومشرهمي   از رهش  قاکس  ،حاضر

آز أأون ه آز أأون بأأي   يأأامري  پأأيشاسأأالشارب شأأد. 

زمرأي،   بأ   ، چشار  الغير بازراري پاسأخ، گأوش  خيريتث

 ،ع ارار بأور اخاللف   ،تغيير  وععيته  ک الر  تکامشي

ي يرآز ون ه آز ون پيرهلي بي   يامري  ا اليازات پس

 ،تنرک أات کوگأا   تأثیير اخاللف  ع ارار مبأور. ب أابراک    

  دب بور.آز ون هنچ ان حشظ شاز پسبعد چشار  اب 

 
 و آزمايشي زنگي، كنترل تکانشي و تغيير موقعيت  در گروه گواه به مقايسة نمرات بازداري پاسخ، گوش tنتايج . 1 جدول

 آماره

 متغير 
 tآزمون  آزمون لوين

 داري سطح معني درجة آزادي آمارة آزمون داري سطح معني آماره آزمون
 222/2* 92/23 -26/9 222/2 37/22 بازداري پاسخ
 222/2* 22/24 -26/5 222/2 96/22 گوش به زنگي
 222/2* 64 -62/22 57/2 36/2 تغيير موقعيت
 222/2* 54/24 -72/5 227/2 23/2 كنترل تکانشي

 p<25/2 ٭                                                                                                  

  يپيگير آزمون و آزمون آزمون، پس پيش مرحلة سه بين آزمايشي گروه در ياجراي يكاركردها مقايسةواريانس مکرر نتايج تحليل .2جدول 

 آزمون ماه بعد از پس 4 آزمون پس آزمون پيش زمونآ

F 
سطح 

 داري معني
آماره               

 متغير
 ميانگين انحراف معيار ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 222/2٭ 69/29 43/6 22/9 54/6 25/9 99/5 63/29 بازداري پاسخ

222/2٭ 99/65 22/6 96/5 22/3 22/2 25/7 22/26 گوش به زنگي  

 222/2٭ 62/32 24/2 25/6 29/2 96/6 56/3 32/7 كنترل تکانشي

222/2٭ 26/632 22/2 22/2 53/2 63/2 73/6 25/26 تغيير موقعيت  

 p<25/2 ٭                                                                  

 يبحث و نتيجه گير

کد رهرب  تثیير يبررسهدف از امجام تحقيق حاضر،     

رر کورکان  ياجراک يکوگا بر کارکررها يتنرک  برما م

رر . بوراخالل  کاسالي توج  ه بيش فعالي  يرارا

ایر   بت  ،حاضر تحقيق ازمالاک  ب  رست آ دب  يبررس

تغيير ، يزمر ب  پاسخ، گوش يبازرارتنرک ات کوگا بر 

اخالل   يرر کورکان رارا ک الر  تکامشيه   وععيت

اک   مالاک . مشان رارب شدفعالي توج  ه بيش کاسالي

 يت ، ج س  ه ک 2392) پژههش با تحقيقات سعارت

 گيلپاه  ، ت6224) رهبياه  ،  اموچاهارکسون، ت6224)

 ه گات رکاما،ت ه بوشامز 6222) اسالاپ ي ه کرکست

  .راشت يت هنتوام6229) هرا گي رر

 ه کوگا هشال  2 تثیيرت 2392) سعارت ،يتحقيق رر    

اخالل  کاسالي توج  ه  هاي مشام  بر را رر امي بازي

 کد. کرر بررسي سا  26 تا 9 کورکان رر فعاليبيش

 کد رر امي، بازي ب  گرهب کد کوگا، تنرک  ب  گرهب

 گرهب هت رر امي بازي ه کوگا) ت شيقي تنرک  ب  گرهب

 صورت آمشا رهي اي  داخ   هيچ ک  بور گواب ،رکرر

 اسالشارب هاي  داخ  ک   رار انمش مالاک . مپ کرفت

 بورمد.  ؤیر پاسخ يبازرار يها مشام  کاهش بر شدب،

 62 بتشيایر ،يتحقيق ررت 6224) ک ي ه ج س 

 سال  2-23 پسران توج  ه رفالار بر کوگا تنرک  ج س 

 بررسي رافعالي اخالل  کاسالي توج  ه بيش راراي

 کوگا، يتنرک  گرهب س  رر ک  دگان شرکت. کررمد

 فعاليت ه کوگا) يترکيب فعاليت ه يگرهه يهاعاليتف

  ي   بي  چوب حرکت از. شدمد تقسيمت يگرهه

. شد اسالشارب هريتکامش -فعاليبيش گيريامدازب براي

 رر بشبأور بأاعث کوگا تنأرک ات ک  رار مشان مالاک 
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 ه ،  اموچاهارکسون هنچ ي شور ي پاسخ  ک الر 

 هشال  2 تثیير يبررس ب  خور تحقيق ررت 6224) رهبيا

اخالل   يرارا کورکان توج   يزان بر کوگا تنرک 

 ،تحقيق اک  رر. پرراخال دفعالي کاسالي توج  ه بيش

 تحقيق رر هاآن. کررمد شرکت  رخالر 7 ه پسر 42

 ع وان ب ت هالد ه  ع م فرم) کامرز پرسش ا م از خور

 تحقيق مالاک . کررمد اسالشارب آز ونپس ه آز ونپيش

- لحظ  عابل بشبور باعث کوگا تنرک اتک   رار شانم

پاه ، گيل  .گررکد کورکان اک بازراري پاسخ  رر يا

ت رر تحقيقي تثیير 6222کرکست ه اسالاپ ي )

هاي رفالاري افرار راراي اخالل  را رر امي بر مشام کوگا

هاي م رار رارمد ک  مالاک  ب  بشبور مشا ورر بررسي ع

اي رکرر ميز بوشامز، رکاما، طالع رفالاري   جر شد. رر  

ت ب  بررسي تثیير کوگا بر 6229گات ه گي رر هرا )

هري کورکان راراي اخالل  کاسالي توج  ه تکامش

-ک  حاکي از بشبور تکامشافعالي پرراخال د ک  مالبيش

 هري رر اک  کورکان بور.

 پاسخ يبازرار ک  رار مشان حاضر تحقيق مالاک     

تر شدن کوچد. کافت بشبور اکوگ تنرک ات از پس

رار، رر ب رممب  خصوب هسال ياعاعدب يهاعقدب

بر  يتوامد رلي ي فعالي اخالل  کاسالي توج  ه بيش

اک  اخالل   يپاسخ رفالار رر کورکان رارا يعدم بازرار

 غز رر اک  عسنت  يبازرار يزکرا  رکز اص  ،باشد

ترک   شم يهجور رارر ک  اک  کار با عنل اص 

-يرهپا ي  امجام   امالقا  ره دۀ  ي غز کع  زرارمدۀبا

ک  تنرک ات کوگا باعث افزاکش سطح شور. از آمجاکي 

اک     ظم ه  داهم رر ماليج  امجام ،گررريرهپا ي   

-عاعدب يهاتوامد باعث عن کرر بشالر عقدبيتنرک ات  

شدن رهمد  يپاسخ شور. با عار يبازرار مشاکت رره  يا

-يميز کاهش   يفعالسخ مشام  بيشپا يعنل بازرار

ج س  ه ک ي، ؛ 2974،  کاره ه  ، بيريب سون) کابد

، برهکسه  ، کئو، کنبل، هارت، هکريل؛ هيل6224

 مقل ع ل از رکرر يککت. 6226، راجو؛ هار ا ه 6223

   طقم ي  قار بتش حجم کاهش پاسخ، يبازرار رر

 پاسخ ک الر  جاکراب ترک  شم ک  است يحرکال  کنل

-ي  مشان شواهد. ت6222) وسالوف اسکاي،  باشدي 

 يت شس تنرک ات خصوب ب  کوگا تنرک ات ک  رهد

 موبم ب  ک  شدب يحرکال عشر تقوکت باعثت پراماکا ا)

)گور،  شوري  پاسخ ک الر  ه يبازرار بشبور باعث خور

طبق گزارش فسي،  .ت2929 ه راجاپورکار، عارهت

است ک  باعث  ياز عوا   يت اسالرس ه فشار کک6222)

را رر کورکان  يفعالشدب ه بيش ي غز تحرکد ساعم

-يمناکان  فعالي اخالل  کاسالي توج  ه بيش يرارا

ا کاهش رارن اسالرس ه فشار ه سازر. تنرک ات کوگا ب

-توامد باعث کاهش مشام يفرر از ت ش،   يسازآرام

پاسخ را رر کورکان  يشور ه بازرار يفعالبيش يها

 خالل  افزاکش رهد.اک  ا يرارا

ک  تنرک ات  رسديتحقيق ب  مظر   يها طبق کافال     

 را يزمر ب  وشراشال  باشد. گ تثیير يزمر ب  کوگا بر گوش

 توج  کا  دت يطوتم يهوشيار با  الرارف تواني 

  شتل تحقيقات  رهر از پس. رامست ميز  داهم

-ي  يزمر ب  گوش بشبور باعث کوگا هرزش ک  گررکد

؛ کورت راکت، 2926، پاراسورا اماراهکس ه ) شور

 توج ، فراک د بر ضرهرتاً ه ذه ي  ششوم بر کوگا. ت6227

 بر ابالدا ذه ي  ششوم. رارر تثکيد آگاهي ه هوشياري

 را فرر هوشياري سپس ه شور ي  النرکز ت شس

 ک  بالا ه آلشا ا وا  يپ کرامطباق عدم. رهد ي افزاکش

 افالد،ي  اتشاق ا وا  اک  عدرت بورن پاکي  هاسطم ب 

   ل يخارج توج  يفراک دها رر اخالل  باعث

-ي  مشان تحقيقات. شوري  يزمر ب  گوش ه يهوشيار

 ه 2-آلشا ا وا  يپ کرامطباق کوگا تنرک ات ک  ره د

 رر ه ره دي  افزاکش را يعشر يج وک يمواح رر 3-بالا

 مشاکت رر ه آلشا ا وا  عدرت رفال  بات سبه ماليج 

ه  ، پرکسل)لوتزمبرگ شومدي  يزمر ب  گوش بشبور

، هوزا، لي ا،  د کوار، ؛ اسنيت2995، پولور  ولر

  .ت6222، هوکه  تو ه،هاگ ، شولبرگ

 کوگأا  تنرک ات ک  بور اک  رکرر تحقيق حاضر کافالم    

 ،ت6225) يبارک   د  طبق .رارر ایر ک الر  تکامشي بر
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. باشأد   أي  هأا امأ  تک ک الر  ،اخالل  اک  رر اهلي  مقل

 بشبور فرر کد رر ها تکام  بازراري تواماکي اگر ب ابراک ،

 کافأت  خواه أد  بشبأور  ميأز  اجراکأي  يکارکررهأا  کابد،

-آرام اصأل  طبأق  بر. ت6224، بوت رگرهمدي ه -)براست

 ه شک دي  را يعضلم ت ش ه فشار کوگا هرزش ،يساز

 مشاکأت  رر ه عضلت رر ت ش کاهش ه يسازآرام باعث

، پأوتر  )سيواسأامکاران  شأد  خواهأد  هريتکامش شبورب

 .ت6222، زارکچه  کوکي الر، ساچدها، پوگدا، هوق

 ا أوا   يبامدها افزاکش باعث کوگا تنرک ات هنچ ي    

 موبأم  بأ   ک  شوري  ت شس ه ع ه ضربان کاهش ه آلشا

)لرمأأر،  رهأأدي أأ کأأاهش را هريتکأأامش  يأأزان خأأور

ه  ان، رهسأأالالد، کومأأا، سرک يواسأأ  کاکال؛ اسأأ2975

 سرک يواسأان،  کومأا،  اسأال کاک . ت2992، هکش ورهامامدا

 مشأان  يا طالع  ررت 2992) هکش ورهامامدا ه رهسالالد

 ا أوا   يبامأدها  افأزاکش  باعث کوگا تنرک ات ک  رارمد

  راکأز  از يککأ  کأ    غز  اکسيپيالا  ماحي  رر تالا ه آلشا

 افأزاکش  بأا  ماليجأ   رر شأور ي  هسال د، تکامش ک الر 

 ک الأر   تحأت  بيشأالر  هريتکامش  يزان ا وا ، ياراکک

تنرک أات کوگأا باعأث     از سوي رکرر. گيرري  عرار  غز

ه کاهش ضربان  يبشبور ا وا  آلشا، کاهش ت ش عضلم

-تکأامش خور  يأزان   شور ک  ب  موبميع ه ه ت شس  

پاسخ  يبشبور رر تواماکي بازرار. رهديرا کاهش   هري

توان ب  تنرک ات کوگا ک  باعث يرر تحقيق حاضر را   

پأأوتر کأأوکي الر، )سيواسأأامکاران  عضأألت يسأأازآرام

مسأبت  شور،  ي ت6222، ساچدها، پوگدا، هوق ه زارکچ

 رار.  

 تغيير  وععيت ک  رار مشان حاضر تحقيق مالاک     

 اک  رر. کافت بشبور کوگا تنرک ات از پس کورکان اک 

 هر توج ، ياکجابج يتواماک افزاکش   ظور ب  تحقيق

 توضيحات ه امجام ي رب کد توسط موبت ب  حرکت

 حرکت آن از پس. شدي  رارب يرکرر ي رب توسط

 يتنا  ک  آمجاکي از. شدي  گ اشال  مناکش ب  رهبارب

 کررن هنراب رارر، تنرکز ه توج  ب  مياز کوگا حرکات

 يجابجاک تقوکت باعثت ي رب) هدف تغيير با حرکات

 تحقيقات طبق. شد خواهد فرر وج ت  وع  ب  ه سرک 

 کند با کوگا تنرک ات ک  رسدي  مظر ب  گرفال  امجام

تغيير  عن کرر با ک   غز يپيشام لوب يمواح ب 

تغيير  رر بشبور باعث توامدي  است، ارتباا رر  وععيت

)کرافت،  شور اخالل  اک  يرارا کورکان رر  وععيت

 هلشولد توسط ک  ي رهر يتحقيق رر. ت6222

 با کوگا تنرک اتک   گررکد  ع وم ،شد امجامت 2975)

 حد اکجار ه لينبيد رسالراب رر يفيزکولوژکک تغييرات

 هيجان ه يهوشيار افزاکش باعث يامريتالر  ط وب

 يتواماک رر  غز عن کرر افزاکش سبه ا ر اک  ک  شدب

 رهدي  مشان شواهد هنچ ي  .شوري  تغيير  وععيت

 سيسالم تحرکد باعث وگاک يسازآرام تنرک ات ک 

  غز عن کرر بشبور سبه موبم خور ب  ک  شدب لينبيد

 . ت6224)رک ي،  شوري 

 هشال  26 رار ک  مشان حاضر تحقيق مشاکت رر    

-ي ع  تثیير ياجراک يکارکررهابشبور  بر کوگا تنرک 

 پاسخ، يبازرار شا ل ياجراک يکارکررها. راشت يرار

 با. بورمد تغيير  وععيت ه ک الر  تکامشي ،يزمر ب  گوش

-آرام   ل کوگا تنرک ات خاب يها يهکژگ ب  توج 

 ت ش يرهاساز اضطراب، ه اسالرس از ذه  يساز

 ه يزمر ب  گوش ه يهوشيار ، افزاکشيعضلم

 اخالل  رر  وجور  شکلت با هايهکژگ اک  يهنپوشام

 باعث کوگا تنرک  هقال  26 ،يفعالبيش ه توج  کاسالي

 سال  22 تا 2 کورکان رر  ياجراک ياکارکرره بشبور

 تنرک ات از تواني  ب ابراک . شد اخالل  اک  يرارا

 بر ک  يعدچ دبُ گر داخ   برما م کد   ابم ب  کوگا

اخالل  کاسالي  يرارا کورکان رر ياجراک يکارکررها

 چ د هر کرر؛ اسالشارب گ ارر،ي  ایرفعالي توج  ه بيش

 صورت ز ي   اک  رر يبيشالر تحقيقات است تزم

تنرک ات کوگا بر  تثیيرپيش شار  ي شور  .گيرر

کارکررهاي ش اخالي ه حرکالي کورکان راراي اخالل  

 ميز بررسي شور. هنچ ي  فعاليبيش ه توج  کاسالي

امجام  طالعات بعدي با حجم منومم بيشالر ه رهرۀ 

تر براي رسيدن ب  مالاک  عطعي کند تنرک ي طوتمي

 ک  دب خواهد بور.
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 تشکر و قدرداني
هأا رر اکأ    کورکان عزکأز ه هالدک شأان کأ  بأا هجأور سأتالي       از ک يم

گررر. هنچ ي  از  سئولي  ک ي يد پژههش شرکت راشال د، تشکر  ي

-آکد. از حناکأت ش اخت ششر اصششان ه  ربيان کوگا تشکر ب  عنل  ي

رکأأا اسأالاران  حالأرم پژههشأأي   ر هأاي بأي  هأاي  ع أوي ه راه نأأاکي  

 گررر.بيت بدمي رامشراب اصششان صنينام  سپاسرزاري  يتر رامشکدۀ

 يادداشت ها
1) Attention Deficit- Hyperactivity Disorder 

(ADHD) 

2) DSM-V 

3) Attention deficit 

4) Hyperactivity 

5) Inhibieory control 
6) Executive functions 

7) Response inhibition 

8) Set-shift 

9) Comorbid 

10) Conner's questionnaire 

11) The Wechsler Intelligence Scale for Children-

Revised 

12) Cognitive- motor functions apparatus 

13) Content Validity Ratio 

14) Reach  

15) No-Reach  

16) Set-changing 

17) Distractibility error 

18) Inattentive error 

19) Impulsive error 

20) Follow up 

21) Asana 

22) Pranayama 

23) Relaxation 

24) Motion Logger Actigraph  
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Abstract 

Objective: This Study was conducted to compare 

children with verbal and nonverbal learning 

disabilities on theory of mind test and components. 

Method: The participants participated in an one 

cross-sectional study, included 60 students boys 

who were selected simple randomly from students 

in the fifth and sixth grade at primary schools of 

Ahvaz city. The instrument of the study was theory 

of mind test. Results: The collected data was 

analyzed with MANOVA method and The results 

showed that the children with verbal and nonverbal 

learning disabilities in theory of mind test is 

significantly different. The children with nonverbal 

learning disabilities had more deficits in theory of 

mind test. Discussion: This results indicate that 

deficits in performance of theory of mind tasks, 

relates to nonverbal learning disabilities. 
 

Keywords: Verbal learning disabilities, nonverbal 

learning disabilities, theory of mind.  
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 قدمهم

یی توانا به که استی اصطالح ذهنة ینظر

 اشاره 1یذهن حاالت به توجه با رفتار  شرح وی نیب شیپ

 در دانش منسجم ةبدن به و( 2664، سیمونز) دارد

 و میکن یم کسب را آنی عاد طور به ما که انسان ذهن

 آن از گرانید و خود رفتار شرح وی نیب شیپی برا

(. 2666 نگتن،یآست) شود یم گفته م،ینک یم استفاده

 به ،کودکان در ذهنی مهارتهای تحول ةمطالع خیتار

 3یخودمدار و 2کودکان تفکرة دربار اژهیپ ةیاولی کارها

 ةینظر اصطالح(. 2666 ،فالول) گردد یم بر آنان

 نییتب وی نیب شیپ در انسان مختصیی توانا 4،ذهن

 سطتو نخستاین مفهوم  و استی گرید رفتار

 ة. نظریافتی گسترش (1891 وودورف، و ماکیپر)

 شناسان روان توجه مورد که استی جیمه موضوعذهن 

 و میتعل متخصصان و گرا شناخت دانشمندان رشد،

 .(2666 ،، پلتیر و هامرنگتنیآست) باشد یم تیترب

در  .استی اجتماع شناخت مهم ابزار ذهن ةینظر

 از که دارد را ییتوانااین  فرد ،شناخت اجتماعی ةنظری

یابد و تفاوت نظر خود با   آگاهی فردی روابط بین

ای  دیگران را دریابد تا بتواند با سایرین روابط سازنده

خولسته های خود و دیگران را  فرد یوقت .باشد داشته

 عنوان تحتی شناخت ستمیس نیا دهد، یم صیتشخ

 جهان با ذهن ةینظر. شود یم ریتعب ذهن ةینظر

 خالف بر ذهن ةینظر در .دارد ارتباط دککوی اجتماع

 ذهن قیطر ازی اجتماع شناختیی توانا ،تیتقو نقش

 نیا بری اجتماع شناختی ها هینظر شود. تبیین می

 و خود مورد در مانیباورها و اعتقادات که باورند

 ثرؤم مان یها رفتار و های جانیه نییتع در گرانید

 به تنسبی ا شده فیتحر ناختش کهی کس .هستند

 جانیه و رفتار دارد،ی طیمح حوادث و گرانید و خود

 مونز،یس و هیفاه) داد  خواهد بروز خود از رای مشکل پر

2663.)  

نقل از موریس، ، به 1885) 5اوزونف و میلر

داگن،  و وان گ، هاگن استرنمن، مارکلباخ، هورسلبر

 ةدادند که کودکان آموزش دیده در نظری ( نشان1888

ز تکالیف مربوط به باور کاذب را نسبت ذهن، برخی ا

تری، انجام  به نحو مناسب ،به کودکان گروه کنترل

یک قوطی  ،دادند. در یکی از تکالیف باور کاذب

 که پرسیدنداز او دادند و   را به کودکی نشان شیرینی

، شیرینی: جواب داد کودک ،درون قوطی چیست

داد یک م درون آناز  را باز کردند و قوطیدر سپس 

کودک دیگری آمد و از  ،همین حال بیرون آمد. در

درون قوطی  ،کودک اولی پرسیدند، به نظر این کودک

ذهن نرسیده  ةمداد، به نظری :گفت اگر می ،چیست

که نقش مهمی در نیز هستنددیگر  ةبود. دو نوع عقید

ند: یکی کن آموزان بازی می تعامالت اجتماعی دانش

دهای واقعی چه فکری که کودکان در مورد رخدااین

 نیماکند که  فکر می نادر)به طور مثال  ،دنکن می

کودکان در مورد فکر سایر  ،عصبانی است(. دیگر اینکه

(. )به طور مثال 2666)فالول،  ،افراد چه فکری دارند

نسبت به  نادرکند،  فکر می نیماکند که  فکر می نادر

ذهن مفهومی است، که  ةنظری .وی عصبانی است(

را خاصی  حاالت روانی و سایر ها ها، هیجان اد نیازافر

دهند و از اصطالحات شناختی  به دیگران نسبت می

مانند دانستن، به یادآوردن و فکرکردن استفاده 

تواند با توجه به  کنند. بنابراین یک بازنمایی می  می

ممکن است واقعی نادرست باشد. رفتار  ةیا حادث ءشی

رد باشد )به طور مثال وقتی حالت روانی ف متفاوت از

نین ادراک دو همچ ،خندد( که یک شخص غمگین می

در نهایت تواند متفاوت باشد.  فرد از یک رخداد می

گیرند که درک فعالیت ذهنی، در  یاد می کودکان

)فالول، کند  ای بازی می نقش واسطه ،تفسیر واقعیت

2666). 

آن،  ةیادگیری فرایندی است که در نتیج

 ةاندیش ، شناخت وکند پیدا میهای فرد تحول  توانایی

روه ناهمگنی یابد. اختالل یادگیری نیز به گ او قوام می

هایی  شود که دارای مشخصه از اختالالت گفته می

کارکرد  دشواری در فراگیری وداشتن مانند 

گفتن، خواندن، نوشتن و محاسبه  دادن، سخن گوش

صب ع یادگیری یک اختالل  هستند. ناتوانایی
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و  کردن خواندن، حساب تواناییشناختی است که  روان

 اوکمتر از سطحی است که از فرد یا بیان نوشتاری 

نقل از شهیم و ، به 1899) 0رود. فیت هالیس انتظار می

اختالالت یادگیری را به دو ( 1390هارون رشیدی، 

دگیری کالمی و غیرکالمی تقسیم اختالالت یا دستة

دگیری کالمی معموالً در سطح د. اختالالت یانکن می

گیری مفاهیم تأثیر  کند و بر شکل نمادپردازی بروز می

گذارد، نمادپردازی تمامی اعمال الزم برای خواندن،  می

کردن به  کردن و صحبت کردن، حساب نوشتن، هجی

رد. این نوع اختالالت گی آمیز را در برمی صورت موفقیت

و زبان بیانی ن دریافتی زبان درونی، زبا طبقة 3به 

 یادگیری غیرکالمی تاختالالشود.  تقسیم می

(NLD)1شناختی است  ، نوعی اختالل یا نشانگان عصب

ای از  مجموعهوجود شناختی آن،  های روان که ویژگی

در  همزمانطور  های ویژه، به ها و نارسایی توانش

یادگیری غیرکالمی،  تکودک است. اگرچه اختالال

ر ریاضیات، مانند محاسبه و اغلب با ضعف چشمگیر د

ولی بیشتر این کودکان در  ،ترتیب اعداد، همراه است

ای اجتماعی نیز هدرک خواندن، بیان نوشتاری و مهارت

یادگیری غیرکالمی،  تمشکل دارند. اختالال

ای از شرایطی هستند که در آن، فرد  مجموعه

 -تواند اطالعات غیرکالمی مانند اطالعات دیداری نمی

 حرکتی و رمزهای اجتماعی را به -حسی فضایی،

 تکند. اختالال درستی و با مهارت الزم پردازش

 یادگیری غیرکالمی، در طول دوران رشد و تحول به

شوند و ممکن است به علت  تر می تدریج، برجسته 

برخی مشکالت درسی یا حرکتی، مورد تشخیص 

 یادگیری غیرکالمی اختالالت قرار بگیرند. نادرست نیز

ای است که  ویژه کنندة امل تعدادی از عالئم ناتوانش

، نقایص را به سه دستة  ( آن1885) رورک

 -نورولوژیکی، نقایص تحصیلی و نقایص اجتماعی

 عاطفی، سازشی تقسیم بندی کرده است.

را شامل  شناختی عصبص ( نقای1889 )رومن،

غیرکالمی،  ةالمسه، حافظ ی ورامشکالت دید

 در اجرایی و مشکالت ویژه کارکردهای استدالل،

د. نقایص تحصیلی دان ی میهایی از زبان گفتار جنبه

در  شکالتی در زمینه هایی مانند: نقصشامل م

فهم  محاسبات ریاضی، استدالل ریاضی، درک و

هایی از زبان نوشتاری  مطالب و جنبه خواندن برخی از

باشد. نقایص اجتماعی شامل مشکالتی  و دستخط می

جتماعی و تعامالت اجتماعی است )رورک، در ادراک ا

تعامالت اجتماعی نیازمند  .(1898یونگ و لینارس، 

های غیرکالمی، همچون زبان حرکتی، حاالت  توانایی

این مشکالت باعث  ،در نتیجه .چهره و آهنگ صداست

 -اختالل در فرایند پردازش دیداری و ادراک فضایی

 (.2664شود )لودوینگ،  دیداری این کودکان می

یری را ( اختالالت یادگ1811)رورک، یانگ و فلوینگ، 

 : عمده تقسیم کرده استبه سه دستة 

کودکانی که هوشبهر کالمی آنها به طور  -1

 داری باالتر از هوشبهر عملی است. معنی

کودکانی که هوشبهر عملی آنها به طور  -2

 داری باالتر از هوشبهر کالمی است. معنی

هر کالمی و عملی آنها در کودکانی که هوشب -3

 گیرد. میای مشابه قرار  دامنه

( اظهار 1881) ورست و رورکی، فتسات سانیس

داشتند که این کودکان دوست دارند با دیگران بازی 

دانند چگونه با دیگران ارتباط  نمی ظاهراًکنند، ولی 

، بهرامی، میرزمانی و زاده رافی عبداله برقرارکنند.

تحول سی خود که به ارتباط ( در برر1398صالحی)

پرداختند، های کالمی و غیرکالمی  ذهن توانایی ةنظری

ذهن  ةتحول نظریبه این نتیجه رسیدند که 

چه نوع از بسته به اینکه  ،توان ذهنی آموزان کم دانش

، شودتکلیفی برای سنجش نظریه ذهن استفاده 

( در 1381و عشایری ) استکی ثقفی، . متفاوت است

آموزان دارای اع کارکردهای اجرایی دانشمقایسة انو

یادگیری غیرکالمی و نارساخوان بیان   های ناتوانی

آموزان نارساخوان در کارکردهای  دانشکردند که 

اجرایی، در حافظه وضعیت بهتری نسبت به 

آموزان دارای اختالالت یادگیری غیرکالمی  دانش

 دارند.
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ی ا در مطالعه( 2612زربخش و هارون رشیدی ) 

دارای خودادراکی کودکان  ةمقایسبا موضوع 

 ندداد  نشان یادگیری کالمی و غیرکالمی  های یناتوان

یادگیری  های آموزان دارای ناتوانایی که دانش

 های ناتواناییدارای  نسبت به کودکان ،غیرکالمی

خودادراکی از  داری  به طور معنییادگیری کالمی 

در  های مختلف تاما بین جنسی ،دارندبرخوری ترباال

بلوم و هیت  .داری دیده نشد تفاوت معنی ،خودادراکی

  ناتوانایی دارایدادند که کودکان   ( نشان2616)

از  ،ای یادگیری غیرکالمی، در تشخیص بیانات چهره

و  9 (GLD) یادگیری عمومی  ناتوانایی دارایکودکان 

بدون ناتوانایی یادگیری دارای مشکالت بیشتری 

که  دادند  نشان( 2612و رای ) هستند. رای

مقایسه با  یادگیری در های ناتواناییآموزان دارای  دانش

تر  های شنوایی، هیجانی آموزان واجدآسیب دانش

 نشان (2668) دلر، بیسوال و مندل شارما، هستند.

یادگیری نسبت  های ناتوانایی دارایکه کودکان  ندداد 

ر روابط به کودکان عادی دارای مشکالت بیشتری د

 جمال، احدی و اخگر ، بنییغفاربین فردی هستند. 

ی اجتماعی مهارتها آموزش ریتأثی بررس در( 2611)

 گرفتند جهینت پرخاشگر، آموزان دانش ذهن ةینظر بر

 ذهن ةینظر بهبود دری اجتماعی مهارتها آموزش که

موریس، . داردی دار یمعن ریتأث ،پرخاشگر آموزان دانش

خ، هورسلنبرگ، هوگن و استیرنمن، مرکلبا

ذهن کودکان  ةدادند که نظری  ( نشان1888)دانگن ون

که کودکان  ، به طورییابد می رشد ،در فرایند تحول

تشخیص مانند ذهن مقدماتی ) ةسال در نظری و سن کم

ذهن سطح دوم  ةتر در نظری هیجان( و کودکان مسن

و همچنین کودکان  هستند تر )درک باور کاذب( موفق

ذهن  ةنظری دارای ،اختالالت نافذ رشد دارای

اختالالت روانی  دارایتری نسبت به کودکان  پایین

سطح اول ذهن یا بازشناسی ة . نظریهستنددیگر 

عواطف و وانمود، به منظور شناسایی هیجانات شخص 

دیگر و درک حاالت ذهنی دیگران و همچنین 

سطح دوم یا ذهن  ةباشد. نظری تشخیص باورکاذب می

ذهن واقعی، باور غلط اولیه و درک  ةر یک نظریاظها

باور غلط به منظور شناسایی علت بروز یک حالت 

 ،ذهن سطح سوم ةباشد. نظری می دیگرانهیجانی در 

باور غلط ثانویه یا درک شوخی، به منظور شناسایی 

شوخی و  بلوف، چاخان،یا درک  کنایه در گفتار،

لی که باعث یکی از عل است. درکالم دیگران استعاره

توجه و  ةشده است که بسیاری از محققان به مطالع

های مختلف حافظه بپردازند، این است که توجه  بخش

 و حافظه در پردازش اطالعات، یادگیری، به

، نقش بسیار مهمی اطالعات خاطرسپاری و یادآوری

دارای  کودکاندارند و این همان مواردی است که 

 مشکل هستند.درآنها دچار  های، ناتوانایی

ذهن کودکان  ةنظری ةمقایس ،این پژوهشهدف از 

دارای اختالالت یادگیری کالمی و غیرکالمی است که 

کودکان دارای اختالالت یادگیری  ةمقایسبه منظور 

های  لفهؤذهن و م ةدر آزمون نظریکالمی و غیرکالمی 

تحقیق این  ةعمد های الؤاست. س انجام یافتهآن 

 :عبارتند از

ای رآموزان دا تفاوتی بین عملکرد دانش چه -1

یادگیری کالمی و غیرکالمی در آزمون  های ناتوانایی

 ذهن وجود دارد؟ ةنظری

 های ناتواناییآموزان دارای  کدام یک از دانش-2

هر یک ذهن و  ةیادگیری کالمی و غیرکالمی در نظری

یعنی  8«ذهن مقدماتی ةنظری»های  مقیاس خردهاز 

 ةاظهار یک نظری»، (Tom1) ولذهن سطح ا ةنظری

 و( Tom2) ذهن سطح دوم ةعنی نظریی 16«ذهن واقعی

 ةعنی نظریی 11«ذهن ةتر نظری های پیشرفته جنبه»

 د؟ندر سطح باالتری قرار دار (Tom3) ذهن سطح سوم

 روش

است.  12رویدادی - یک طرح پس ،پژوهش این

اتفاق  ،هایی که در آنها متغیر مستقل از پیش پژوهش

رویدادی  -باشد، طرح پس اده و قابل دستکاری نمیافت

ای  مقایسه -این روش با عنوان علی شوند. نامیده می

عملکرد  ةشود که به منظور مقایس نیز شناخته می
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یادگیری کالمی و  های ناتواناییکودکان دارای 

 باشد. ذهن می ةغیرکالمی در نظری

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان  دانش ةپژوهش شامل کلی اینآماری  ةجامع

 4 ةیادگیری مقطع ابتدایی ناحی های ناتواناییدارای 

در سال  ،های پنجم و ششم ابتدایی اهواز در پایه

ها ابتدا  برای انتخاب نمونه. بود 81-82تحصیلی 

های  ویژگیشامل  (1394)گورمن، گورمن  سیاهة

یادگیری کالمی و  های کودکان دارای ناتوانایی

با  شد، و از آنها خواسته المی به معلمان داده شدغیرک

این  ،لیست در این چک ههای ارائه شد توجه به نشانه

افراد را در کالس خود معرفی نمایند. سپس از این 

تخصصی به عمل آمد و  ةمصاحب ،افراد معرفی شده

های  بندی ناتوانایی آزمون هوش وکسلر و مقیاس درجه

افرادی  رد آنها اجرا گردید.باست در مو یادگیری مایکل

بخش  ةشان در مقایسه با نمر کالمی ةکه نمر

 نمره باالتر 16از بیشتریا نمره  16 ،غیرکالمی وکسلر

کودکان  ةبندی اولی همچنین در مقیاس درجه ؛بود

یادگیری مایکل باست، دارای  های ناتوانیدارای 

 ،های باالتر در بخش مشکالت غیرکالمی )عملی( نمره

بخش کالمی بودند، اختالل  های هبه نمر نسبت

شدند. همچنین   یادگیری غیرکالمی تشخیص داده

آزمون غیرکالمی در  ةآموزانی که تفاوت نمر دانش

 ؛نمره یا بیشتر بود 16 شان  مقایسه با آزمون کالمی

کودکان دارای  ةبندی اولی در مقیاس درجه همچنین

های باالتر در  یادگیری مایکل باست، نمره های ناتوانایی

بخش مشکالت کالمی نسبت به نمرات بخش 

 های ناتواناییغیرکالمی )عملی( کسب کردند، دارای 

از  در مجموعیادگیری کالمی تشخیص داده شدند. 

یادگیری  های دارای ناتوانایی ،نفر 38، نفر 13میان 

یادگیری  های نفر دارای ناتوانایی 34کالمی و 

 نیز و از میان این افراد غیرکالمی تشخیص داده شدند

یادگیری  های نفر دارای ناتوانایی 36نفر ) 06

یادگیری  های نفر دارای ناتوانایی 36غیرکالمی و 

انتخاب به عنوان نمونه ( به روش تصادفی ساده کالمی

 ةاین دو گروه از لحاظ سن و طبق گردیدند. همچنین

 .اجتماعی همتا شدند -اقتصادی

  اندازه گيري هاي ها و مقياس آزمون

فرم اصلی این  :سؤالي 38ذهن  ةنظري آزمون

قمرانی، البرزی  ، به نقل از1884) 13استیمن راآزمون 

این آزمون بر  .است کردهطراحی  (1395، و خیر

 ،ذهن ةتحولی و چندبعدی از نظری یاساس دید

 ،های قدیمی طراحی شده است و نسبت به آزمون

تر  تر و پیشرفته سنی بیشتر و سطوح پیچیده ةگستر 

سه  ،کند. این آزمون ذهن را ارزیابی می ةنظری

مقیاس اول:  مقیاس به ترتیب زیر دارد: خرده خرده

ذهن سطح اول  ة، یعنی نظری«ذهن مقدماتی ةنظری»

 سؤال 26مشتمل بر  که یا بازشناسی عواطف و وانمود،

ذهن  ةاظهار اولیه یک نظری»مقیاس دوم:  ؛ خردهاست

ذهن سطح دوم یا باور غلط اولیه  ةی نظری، یعن«واقعی

 .است سؤال 13مشتمل بر که و درک باور غلط 

« ذهن ةتر نظری های پیشرفته جنبه»مقیاس سوم:  خرده

ذهن سطح سوم یا درک باور غلط ثانویه  ةیعنی نظری

. این باشد می سؤال 5مشتمل بر  که یا درک شوخی

تصاویر  شود و شامل آزمون به صورت انفرادی اجرا می

آنها به  عرضةکه آزماینده بعد از  استهایی  و داستان

کند و به  آزمودنی، سؤاالت استانداردی را مطرح می

، و به پاسخ غلط وی «1» ةپاسخ صحیح آزمودنی نمر

های  هدهد. در کل آزمون، آزمودنی نمر می« 6» ةنمر

 ةنشان ،باالتر های هکند. نمر دریافت می 39تا  6بین 

در بررسی ذهن است.  ةسطوح باالتر نظری دسترسی به

 و همکاران قمرانی ،الذکر آزمون فوقروایی و پایایی 

عادی و آموزان  بر روی گروهی از دانش آن را (1395)

برای بررسی  اند. تأیید کرده پذیر توان ذهنی آموزش کم

های روایی محتوایی،  از روش ،روایی این آزمون

ل و روایی همزمان ک ةآزمون با نمر همبستگی خرده

استفاده شده است. روایی همزمان از طریق همبستگی 

 شدهبرآورد  98/6ها  عروسک ةآزمون با تکلیف خان

آزمون با نمره کل  است. ضرایب همبستگی خرده

 80/6تا  92/6دار و بین  یآزمون نیز در تمام موارد معن
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سه روشِ  ةوسیل  همتغیر بوده است. پایایی آزمون ب

 ،گذاران نباخ و ضریب اعتبار نمرهوی، آلفای کربازآزمای

  84/6تا  16/6ده است. پایایی بازآزمایی بین شبررسی 

متغیر بوده است. ثبات درونی آزمون با استفاده از 

و هر یک از خرده  ،آلفای کرونباخ برای کل آزمون

محاسبه  91/6و 96/6، 12/6، 90/6ها به ترتیب  آزمون

ذاران ـگ رهـپایایی نمریب ـض ده است. همچنینش

 دست آمده است. هب 89/6

 شده نظردتجدي  وكسلر كودكان  هوش  مقياس

(WISC-R)13 : مشتمل بر خرده  این مقیاس

شود و  هایی است که به صورت فردی اجرا می آزمون

( هوشبهر 1: شود آن داده می به هوشبهر ةسه نمر

( هوشبهر کلی. 3( هوشبهر غیرکالمی و 2کالمی، 

 13تا  0فارسی آن برای کودکان عادی سنین مقیاس

ماه(  11سال و  10تا  0اصلی برای سنین  ةسال )نسخ

کردن  دونیمه ةده است. ضریب پایایی به شیوشتهیه 

های کالمی و غیرکالمی )به جز  آزمون برای خرده

عددی که از دو قسمت متفاوت تشکیل شده  ةحافظ

ا که یک آزمون سرعت است( ب نویسیاست و رمز

شده اسپیرمن ـ   استفاده از ضریب همبستگی تصحیح

در نوسان  89/6تا  42/6 بینکه براون محاسبه شده 

ذکر شده است. ضریب  08/6ضرایب نیز  ةو میانبوده 

پایایی آزمون فوق از طریق بازآزمایی محاسبه شده 

داشته و تنها در دو  84/6تا  44/6ای از  است که دامنه

( محاسبات عددیو  نویسیآزمون رمز مورد )خرده

ضرایب پایایی نیز  ةکمتر از این مقادیر بوده است. میان

تعیین  برای (.1313شهیم، دست آمده است ) به 13/6

( این مقیاس را با 1313شهیم ) ،این آزمون روایی

دبستانی و دبستانی وکسلر مقایسه کرده  مقیاس پیش

و ضرایب همبستگی بین هوشبهرهای کالمی، 

و  14/6،  94/6و کلی در مقیاس به ترتیب  غیرکالمی

 دست آورده است.  به 95/6

آموزان مايكل  بندي دانش مقياس درجه

نقل از به ، 1811) مقیاس مایکل باست: 15باست

سؤال دارد و  24 ،(1390هارون رشیدی،  و شهیم

خصوصیت رفتاری  5آموز را در  دانش ،معلم

ال(، زبان سؤ 4ادراک شنیداری ) :کند بندی می درجه

سؤال(، هماهنگی 4سؤال(، جهت یابی ) 5بیانی )

 9اجتماعی ) –سؤال( و رفتار شخصی 3حرکتی )

مقیاس بر مبنای یک مقیاس سؤال(، نمره گذاری این 

 ةگیرد. این مقیاس سه نمر ای صورت می گزینه 5

 ةدهد. نمر کالمی، غیرکالمی و کلی به دست می

های ادراک  قسمت های هکالمی از مجموع نمر

از مجموع  ،کالمیغیر ةشنیداری و زبان بیانی، نمر

یابی، هماهنگی حرکتی و  های جهت قسمت های هنمر

کل از مجموع  ةاجتماعی و نمر -رفتار شخصی

آید. این  کالمی و غیرکالمی به دست می های هنمر

هارون  و نقل از شهیمبه ، 1393) مقیاس را احدی

زان پایایی آن را در ( ترجمه کرده و می1390رشیدی، 

لفای آیادگیری از طریق  های ناتوانایییک گروه دارای 

بشارت، فر،  گزارش کرده است. محمدی 88/6کرونباخ 

( میزان پایایی آن را به طریق 1390قاسمی و نجفی )

 80/6را آن و میزان همسانی درونی  93/6بازآزمایی 

 .اند هگزارش نمود

توسط  (1394) گورمن سیاهة :گورمن سياهة

راغب ترجمه شده است و دارای دو بخش است: عالیم 

اختالل خواندن و عالیم ناتوانی یادگیری غیرکالمی. 

مهارتهای اساسی، بخش اول مشتمل بر اجزایی چون 

خواندن، نوشتن زبان گفتاری و رفتار است و بخش 

دوم مشتمل بر عالیم فضایی، اجتماعی، ریاضی، 

  نوشتن و رفتار است.

 جزيه و تحليلروش ت

آوری شده در  های جمع تحلیل داده و برای تجزیه
های توصیفی )فراوانی، میانگین و  این پژوهش از روش

انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل واریانس 
کمترین تفاوت و آزمون  MONOVAچند متغیره 

دار  از روش کمترین تفاوت معنی ( استفاده شد.معنادار

ها از  که تعداد میانگین شود ستفاده میازمانی  فیشر،
آزمون کمترین تفاوت معنادار یک  .سه تا بیشتر نباشد

ها به عنوان  گروه است که در آن واریانس درون tآزمون 
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 یـرود )پاشاشریفی و نجف برآوردی از واریانس بکار می
 (.1311زند، 

 نتايج
یادگیری  های ناتواناییآموزان گروه دارای  دانش
آنها در کالس پنجم  11، که نفر بود 36کالمی 

در کالس ششم مشغول به شان نفر 13ابتدایی و 
های  دارای ناتواناییآموزان گروه  تحصیل بودند. دانش

نفرشان  14نفر بودند که  36یادگیری غیرکالمی نیز 
نفر در کالس ششم به  10در کالس پنجم ابتدایی و 

فرض برابری تحصیل اشتغال داشتند. به منظور برآورد 

 وواریانس های خطا نیز از آزمون لِوِن استفاده شد 
 65/6داری بیشتر از  نتایج نشان داد که سطح معنی

ها را زیر سوال  وی واریانستسا ةها مفروض است و داده
 اند. نبرده

 ذهن در گروه ةميانگين و انحراف استاندارد نظري .1جدول 

 يركالمييادگيري كالمي و غ هاي داراي ناتوانايي
اختالل یادگیری  

 کالمی

 اختالل یادگیری غیر کالمی

 M   SD M SD 

 84/3 6/89 95/6 64/81 نظریۀ ذهن

 64/2 64/1 43/3 2/81 نظریۀ ذهن مقدماتی

 21/8 53/6 64/8 6/9 نظریۀ ذهن واقعی

 13/1 2 8 94/2 نظریۀ ذهن پیشرفته

 ةمیانگین و انحراف معیار نمرات نظری،  1جدول 
دو گروه در ها  در بین آزمودنی را های آن لفهؤن و مذه

یادگیری  های ناتوانایییادگیری کالمی و  های ناتوانایی
 دهد. غیرکالمی نشان می

 نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري. 2 جدول

(MANOVA )آموزان  دانش هاي هميانگين نمر ةبراي مقايس

ذهن  ةركالمي در نظرييادگيري كالمي و غي هاي ناتواناييداراي 

 هاي آن لفهؤو م

 f df df ارزش اثر
 خطا

p R² 

 118/6 20/6 55 4 882/2 118/6 اثر پیالیی

 118/6 20/6 55 4 882/2 921/6 المبدای ویلکز

 118/6 20/6 55 4 882/2 219/6 هلتینگ الولی

بزرگترین 

 ریشة روی

219/6 882/6 4 55 20/6 118/6 

 
با  خص المبدای ویلکزشا ،2 با توجه به جدول

(882/2F =( و )4 DF =انداز ، )118/6اثر  ة ،P  
 ≤65/6) در سطحبوده و  620/6 محاسبه شده برابر با

620/6P= )آموزان دارای  پس دانش باشد. دار می معنی
یادگیری کالمی و غیرکالمی در آزمون  های ناتوانایی

 نظریة ذهن با هم تفاوت دارند.

 

 ذهن مقدماتي، واقعي و پيشرفته ة نظري هاي ذهن و مؤلفه ةنظري يانس چندمتغيرةتحليل وار .3 جدول

متغیرهای  منبع تغییرات

 وابسته

 F P R² میانگین مجذورات df مجموع مجذور تغییرات

 135/6 664/6 644/8 601/141 1 601/141 نظریة ذهن مدل

 614/6 635/6 00/4 601/45 1 601/45  مقدماتی

 628/6 181/6 160/1 201/3 1 201/3  واقعی

 698/6 621/6 058/5 911/4 1 515/90  پیشرفته
Intercept    856/6   6661/6 163/1 201/11264   1 201/11264 نظریة ذهن 

 863/6 6661/6 610/541 001/5220   1 001/5220  مقدماتی

 835/6  6661/6 465/930 001/1061 1 001/1061  واقعی

 904/6 6661/6   523/301 911/312 1   911/312  پیشرفته

 135/6 664/6 644/8 601/141 1 601/141 نظریة ذهن   گروه

 614/6 635/6 005/4 601/45 1 601/45  مقدماتی

 628/6 181/6 160/1 201/3 1 201/3  واقعی

 698/6 621/6   058/5 911/4 1   پیشرفته
 

میزان  ،ذهن ةدر متغیر نظری ،3با توجه به جدول

644/8 F =و در سطح بوده  135/6 اثر ةانداز بوده و 

65/6 ≥  ،661/=6P  باشد، در متغیر  دار می معنی

 اثر ةانداز بوده،= F 005/4میزان  ،ذهن مقدماتی ةنظری
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دار  معنی = 635/6P ≥ 65/6 در سطحبوده و  614/6
 F 160/1میزان  ،ذهن واقعی ةباشد. در متغیر نظری می

 ≥ 65/6 در سطحبوده و  628/6 اثر ةزبوده، اندا =

181/6P = ذهن  ةباشد. در متغیر نظری دار نمی معنی
بوده  698/6 اثر ةبوده، انداز= F 058/5میزان  ،پیشرفته

 باشد. دار می معنی = 621/6P ≤ 65/6 در سطحو 
آموزان داراي  هاي آن بين دانش لفهؤو مذهن  ةنظري هاي هميانگين نمر ةمقايس (دار يكمترين تفاوت معنآزمون تعقيبي ) :3 جدول

 يادگيري كالمي و غيركالمي هاي ناتوانايي
    )غیرکالمی(  2گروه  )کالمی(      1گروه متغیر وابسته

 DM Sd p 2و  1های  های گروه مقایسة میانگین  نمره 

 664/6 626/1 601/3   نظریة ذهن
 635/6 962/6 133/1   مقدماتی
 181/6 351/6 /480   واقعی

 621/6 239/6 501/6   پیشرفته

 های نمره  میانگین که دهد نشان می ،4جدول 

یادگیری کالمی، در  های ناتواناییآموزان دارای  دانش
نظریة ذهن ذهن مقدماتی و  ةنظری ،ذهن ةآزمون نظری

در اما  است.داری باالتر  پیشرفته به طور معنی
دو گروه   ذهن واقعی، تفاوت ةآزمون نظری خرده
  .باشد نمیدار  معنی

 گيري بحث و نتيجه
حاصل از این پژوهش در مورد پرسش اول  نتایج 

بین عملکرد کودکان  دار مبنی بر وجود تفاوت معنی
کودکان  بایادگیری غیرکالمی  های ناتواناییدارای 
 ةیادگیری کالمی در آزمون نظری های ناتواناییدارای 

داد که   ته به آن نشانهای وابس آزمون ذهن و خرده
داری بین دو گروه وجود دارد. نتایج  تفاوت معنی

این دو متغیره نیز نشان داد که  تحلیل واریانس تک
ذهن واقعی، در سایر  ةمقیاس نظری خردهجز در گروه ب
. دار دارند معنی  ها نیز با همدیگر تفاوت مقیاس خرده

یز نشان ندار  یکمترین تفاوت معن نتایج آزمون تعقیبیِ
یادگیری کالمی در  های ناتواناییداد که کودکان دارای 

یادگیری  های ناتواناییمقایسه با کودکان دارای 
ذهن باالتری برخوردار هستند. این  ةنظری غیرکالمی از

( 2616های بلوم و هیت ) یافته در راستای یافته

  ناتوانایی دارای  کودکان :دادند  باشد که نشان می
 ای در تشخیص بیانات چهره ییرکالمیادگیری غ

ذهن است، در مقایسه با  ةنظری که بخشی از هیجان
و بدون  های یادگیری عمومی کودکان دارای ناتوانایی

های یادگیری دارای مشکالت بیشتری  ناتوانایی

 های ناتواناییهستند. با توجه به اینکه کودکان دارای 

تماعی اج -یادگیری غیرکالمی دارای نقایص عاطفی

 نیز فردی ( و در تعامالت بین1885باشند )رورک،  می
ممکن است در  رو این ازشوند،  به طور کارآمد ظاهر نمی

هایی باشند. تعامالت  ذهن دچار کاستی ةنظری
های غیرکالمی، همچون زبان  اجتماعی نیازمند توانایی

حرکتی، حاالت چهره و آهنگ صداست، در نتیجه این 

ل در فرایند پردازش دیداری و مشکالت باعث اختال
شود  دیداری این کودکان می -راک فضاییاد

 (.2664)لودوینگ، 
ذهن سطح اول که شامل تشخیص  ةدر نظری

حاالت هیجانی دیگران و وانمود یک حالت هیجانی 

دار  وجود تفاوت معنی نشانگر ،های تحقیق است، یافته
بین کودکان واجد اختالالت یادگیری کالمی و 

آزمون کمترین تفاوت کالمی بود. با استفاده از غیر
نشان داده شد که کودکان دارای  دار یمعن

 ذهن مقدماتی ةیادگیری کالمی در نظریهای  ناتوانایی

باالتری  ةنمر ،یا درک حاالت شناختی، عاطفی و روانی
اند. این یافته با توجه به مشکالت بیشتر  نموده کسب

یادگیری غیرکالمی قابل  های ناتواناییکودکان دارای 
های بلوم و هیت  تبیین است. این یافته با یافته

همچنین  ( همسویی دارد.2666(، )فالول، 2616)

های یادگیری  ناتوانایی دارایکودکان  که توان گفت می
ی یغیرکالمی به دلیل داشتن مشکالتی در ادراک فضا

نسبت به کودکان  ،و تشخیص حاالت هیجانی دیگران
ذهن  ةدر نظرییادگیری کالمی های  اتواناییندارای 

  اند. نمرات کمتری کسب کرده ،مقدماتی

 ذهن ةذهن سطح دوم یا اظهار یک نظری ةدر نظری
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های تحقیق نشان  واقعی و یا درک باور کاذب، یافته
کالمی و های  دارای ناتواناییداد که بین کودکان 

ذهن  ةداری وجود ندارد. نظری تفاوت معنی ،غیرکالمی
 استو دیگران  رفتار خود  بینی و شرح به منظور پیش

کاذب یعنی اینکه کودک  (. باور2666)آستینگتن، 
بینی و استدالل در مورد رفتار دیگران صرفاً  برای پیش

ن را در کند و باورهای دیگرا بر امیال خود تکیه می
 مربوط تواند گیرد. علت عدم وجود تفاوت می نظر نمی

لوژیکی و اختالل در فرایند پردازش عوامل نورو به

دیداری و ادراک دیداری در این نوع کودکان باشد 
وجود مشکالت ارتباطی  همچنین(. 2664)لودوینگ، 

در درک عالئم که  شود باعث میدر این کودکان 
و  )تساتسانیس باشندهایی  نارسایی دارای ،غیرکالمی
با  ذهن واقعی مرتبط ةتکالیف نظری (.1881، همکاران

 های که نیازمند توانایی می باشد درک مطالب داستانی
یادگیری های  ناتوانایی کودکان دارای وکالمی است 

همچنین  .کالمی در فهمیدن آنها مشکل دارند
در  ،یادگیری غیرکالمی های ناتواناییکودکان دارای 

درک حاالت روانی دیگران با مشکالتی مواجه هستند 

 ةکالیف نظریتدو گروه در  ایناست تا که باعث شده 
داری نداشته  ذهن واقعی با همدیگر تفاوت معنی

 باشند.
ذهن سطح سوم یا درک معنای شوخی و  ةدر نظری

نتایج مطالعه نشان داد که کودکان  دیگران، ةکنای

یادگیری کالمی و غیرکالمی با  های ناتواناییدارای 
 بیِداری دارند. نتایج آزمون تعقی همدیگر تفاوت معنی
نیز نشان داد که کودکان  دار یکمترین تفاوت معن

در مقایسه با  ،یادگیری کالمی های ناتواناییدارای 
از این ، یادگیری غیرکالمی های ناتواناییکودکان دارای 

 نظر در سطح باالتری قرار دارند. دلیل اینکه کودکان

رکالمی در درک یادگیری غی های دارای ناتوانایی
هایی دارند،  دیگران کاستی نایةمعنای شوخی و ک

ی، ای از عوامل نورولوژیک تواند محصول مجموعه می
نقص در همچنین باشد.  ادراکیمشکالت  و تحولی
، (2668 ،و همکاران شارما)های اجتماعی  مهارت

 نگ،یلودوو)دیداری  -اختالل در ادراک فضایی

 و ای بیانات چهره فهم ،، اختالل در تشخیص(2664
با این ( 2616)بلوم و هیت،های متناسب  اناظهار هیج

 .یافتة پژوهش مرتبط است
شناسایی کودکان  ،این پژوهش دیگرورد ادست

یادگیری کالمی و غیرکالمی از  های ناتواناییدارای 
های استاندارد شده بود و همچنین  طریق آزمون

از جمله ذهن  ةعملکرد آنها در نظری ةسنجش و مقایس
با توجه  که شود پیشنهاد مید. این پژوهش بو اهداف

 های دارای ناتواناییهایی که کودکان  به کاستی

های اجتماعی و درک  یادگیری غیرکالمی در جنبه
حاالت ذهنی دیگران دارند، به منظور بهبود روابط 

، مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی به شان اجتماعی
 های پژوهش آنها آموزش داده شود. از محدودیت

ای ه پسرها و در پایه بر رویتنها که  ستا ینا حاضر

 واست انجام شده  پنجم و ششم ابتدایی شهر اهواز
انواع اختالالت یادگیری )خواندن، نوشتن و ریاضی( 

 است.  نشده بررسی

 سپاسگزاري
کیومرث و دکتر  ییالق شهنیمنیجه  از همکاری اساتید ارجمند دکتر

و  اهوازشهر استثنایی  شو همچنین مدیریت آموزش و پرور بشلیده

اهواز به خاطر زحماتی که در انجام این  4 ةمدارس ابتدایی ناحی

 م.یپژوهش متقبل شدند، صمیمانه سپاسگزار

 ها يادداشت
1) Mental states 
2) Children Thinking 
3) Egocenterism 
4) Theoury of mind 
5) Ozonoff and Miller  
6) Fith Hallice  
7) Nonverbal learning disabilities 
8) General learning disabilities   
9) Precursors of theory of mind  
10) First, manifestation of real theory of mind  
11) First, manifestation of progressive theory of 
mind   
12) Expost facto 
13) Stiman 
14) The Wechsler Intelligence Scale for Children – 
Revised 
15) Michel Basssett Students Rating Scale 

  منابع
های آماری در  روش .(1311زند، جعفر. ) شریفی، حسن و نجفی پاشا

 .تهران: سخن ،علوم رفتاری
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مقایسة انواع (. 1381ثقفی، مجید.، استکی، مهناز و عشایری، حسن. )

یادگیری   های اتوانیآموزان با نکارکردهای اجرایی دانش

 12فصلنامة ایرانی کودکان استثنایی،، غیرکالمی و نارساخوان
(2،)30-21. 
 هوش ةشد نظر تجدید مقیاس هنجاریابی .(1313) سیما شهیم،

 .شیراز دانشگاه :شیراز ،ایران در کودکان برای وکسلر
عملکرد  ة(. مقایس1390) رشیدی، همایون هارون و شهیم، سیما

کالمی در تالالت یادگیری کالمی و غیر    ی اخکودکان دارا

حرکتی  -هوشی وکسلر، آزمون دیداری نظر شدة مقیاس تجدید

دانش و پژوهش مت،  گشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی بندر
 .09-86، صص 32در روان شناسی، شماره ی 

صالحی،  .،میرزمانی، محمود  .،بهرامی، هادی .، ی، مهدیزاده راف عبداله
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Abstract 

Objective: The aim of the current study was to 

investigate Academic self-regulation strategies and 

emotional control in predicting risk behaviors of 

students with learning disabilities. Methods: The 

statistical universe of this research includes all 12-

16 year-old male students in Delfan city during the 

academic year of 1391-1392 (A.H.).  The research 

subjects consisted of 80 male students (aged 12 to 

16 years) with learning disabilities selected by 

simple random sampling. To collect data, 

questionnaires  Academic self-regulation, emotional 

control and risk behaviors were used. Results: 

Analysis of data revealed that predicting risk 

behaviors of students with learning disabilities can 

be predicted by Academic self-regulation strategies 

and emotional control. Conclusion: Academic self-

regulation strategies and emotional control play a 

significant role in exacerbating and reducing the 

risk behaviors of students with learning disabilities. 

 
Keywords: Learning disabilities, academic self-

regulation strategies, emotional control, risk 

behaviors,  
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 مقدمه

اختالل یادگیری اصطالح عمومی است که در پنجمین 

 DSM-V)) 6یآماری اختالالت روان-راهنمای تشخیصی

دهد که خصیصه آنها ایجاد اختالالتی را شرح می

مشکالتی در پیشرفت تحصیلی یا کارکرد روزمره 

طور کلی اصطالح اختالل یادگیری شرایطی است.به

های مغزی، یدگیدهای ادراکی، آسیبچون ناتوانی

نارسایی جزئی در کار مغز و آفازی رشدی را در بر 

طبقه  DSM-Vگیرد. اختالالت یادگیری در می

وارد شده است که این  1اختالالت عصب روانشناختی

طبقه در میان تمامی اختالالت مختلفی که شروع آنها 

در مرحله پیش دبستانی و قبل از آن قرار دارد،که 

و اختالالت ارتباطی است  3دگیریشامل اختالالت یا

(. سه شکل 1861)مارگریت، اسنولینگ و هالم، 

مختلف اختالل خواندن و هفت شکل مختلف 

اختالالت  ارتباطی وجود دارد، اما آنچه که در لیست 

DSM-5  مبهم است این است که بین اختالالت

مختلف ارتباطات درونی وجود دارد. اختالالت 

خواندن، اختالل ریاضی و یادگیری شامل اختالل 

اختالل در بیان نوشتاری است. اختالالت ارتباطی هم 

 5های ویژه زبانی(، آسیبLI) 4شامل آسیب زبان

(SLIاختالل صدا و گفتار ،)1 (SSD و اختالل ارتباط)

(است، تمام SCD)مشکالت کاربرد زبان( ) 7اجتماعی

ر اند دآنهایی که به اختالل یادگیری ارتباط داده شده

های مختلف رشدی یک اختالل یکسان واقع شکل

پیامد رفتاری عوامل خطر مشترکی هستند. آنچه 

واضح است این است که این اختالالت با یکدیگر 

همپوشانی دارند و این همپوشانی با اختالالت 

ای وجود دارد )مارگریت، یادگیری به شکل برجسته

 (.1861اسنولینگ و هالم، 

؛ به نقل از حاجلو و 1885)هاالهان و همکاران 

های ناتوانی  ( میزان شیوع6328رضایی شریف، 

درصد  61تا  3یادگیری را در نقاط مختلف جهان بین 

( میزان شیوع 6371اند. مرویان حسینی )گزارش کرده

رجبی  ونریمانی ؛ درصد 0اختالالت یادگیری را 

درصد  63میزان شیوع این اختالالت را  ،(6304)

آموزان در دانشهای یادگیری اند. ناتوانیدهگزارش نمو

های اجتماعی، هیجانی سبب ایجاد مشکالتی در زمینه

؛ لطیفی، 1868شود )فریلیچ و شتمن، و تحصیلی می

که فهم کامل آن  ؛(6300پور، امیری و مولوی، ملک

های اجتماعی، عاطفی و حوزه  نیازمند توجه به

 (.6227رفتاری زندگی فرد است )لرنر، 

از جمله متغیر روانشناختی که احتماالً به دلیل 

آموزان نمود وجود مشکل ناتوانی یادگیری در دانش

است. رفتارهای  0پرخطرکنند بروز رفتارهای پیدا می

که احتمال نتایج شود خطر به رفتارهایی اطالق میپر

شناختی و اجتماعی را برای فرد مخرب جسمی، روان

ارها در نوجوانان با یکدیگر به فتدهد. این رافزایش می

-تغییری پیروی مید و از الگوی همانتهشدت همبس

 ا ارائة( ب6301) آبادیمحمدی و احمدزادهکنند. 

، مقوله رفتارهای 2سازمشکل اصطالح سندرم رفتار

خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، پر

هنگام  انندگی خطرناک و فعالیت جنسی زودالکل، ر

 نتایج یک مطالعة طولی نشان داد که درسته است. دان

به عنوان ناتوانی  ی کهکودکان از درصد 11 بین

 ،درصد 17یادگیری تشخیص داده شده بودند، حدود 

سالگی دارای پرونده بزهکاری و 60و  67در سنین 

ند )ورنر، درصد دارای سوابق کیفری هست 68از کمتر 

ژوهشی پ ( در6304(. نریمانی و رجبی )6228

اجتماعی و پرخاشگری در دریافتند که رفتارهای ضد

آموزان مبتال به اختالالت یادگیری به طور دانش

-راشباشد. می  آموزان عادیمعناداری بیشتر از دانش

ای دریافت که میزان ( در مطالعه1887) کیند

آموزان دارای اختالالت مشکالت رفتاری در دانش

 ان عادی است و اینآموزدانشیادگیری بیشتر از 

آموزان در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و دانش

تنهایی، عزت همین مشکالت ممکن است به احساس 

نفس پایین، افسردگی و دیگر مشکالت روانی، هیجانی 

به  ؛6223اسپرین و والدی ) و اجتماعی منجر شود.

( 6328یمانی و زاهد، ابوالقاسمی، جمالویی، نر نقل از
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-دانش  طولی نشان دادند که از میان طالعةدر یک م

افراد سالگی به عنوان  61تا  0آموزانی که در سنین 

 ،تشخیص داده شده بودند دارای ناتوانی یادگیری

سالگی به خاطر  15تا  60نفر در سنین  15حدود 

اند. رفتارهای بزهکارانه مورد مصاحبه قرار گرفته

دارای افراد  همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که

به مراتب تکانشگری باالتر و مصرف ناتوانی یادگیری 

 الکل بیشتری نسبت به افراد عادی دارند.

تواند بر رفتارهای پرخطر یکی از متغیرهایی که می

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری مؤثر باشد، دانش

منظور از مهارت کنترل عواطف  است. 68کنترل عواطف

یاموزد که چگونه عواطف خود را در این است که فرد ب

های گوناگون تشخیص، و آن را ابراز و کنترل موقعیت

عواطف بخش مهم و اساسی  (.6220نمایند )گروس، 

ای که تصویر گونهبه ،دهندزندگی انسان را تشکیل می

و  هازندگی بدون آن پنداری دشوار است. ویژگی

درک  گیری عاطفی،تغییرات عواطف، چگونگی ارتباط

و تفسیر عواطف دیگران نقشی مهم در رشد و سازمان 

گیری روابط اجتماعی، شکل حول اخالقی،، تشخصیت

مهارت  (.6372آبادی، )لطف هویت و مفهوم خود دارد

ای مختلف زندگی فرد، ه کنترل عواطف بر جنبه

جسمی  ، بهداشت روانی، و سالمتفردیتعامالت بین

(. 1880هام، نقل از دان ؛ به1885)کورداو،  تأثیر دارد

نتایج پژوهشی حاکی است که کودکان و نوجوانان 

دارای مشکالتی در های یادگیری دارای ناتوانی

؛ 1883گردون، -فردی )الد و تروپهای بینمهارت

(، اختالالت خلقی و افسردگی 1884واینر، 

(، پردازش اطالعات اجتماعی 1887)سیدیریدیس، 

(، مشکالت  بیشتر 1880د، کینـ  )بومینگر و کیمهی

های اجتماعی در تعامالت اجتماعی و توانایی

(، 6328زاهد بابالن، فرزانه و ستوده، )سلیمانی، 

)استل، جونز، باالیی از طرد اجتماعی و تنهایی  سطوح

مشکالت  و (1880، اکر، فامر و پودکینپرال، ون

، تسور، مانور و شالیو-سازگاری )آیورباچ، گروس

 باشند.می( 1880

یکی دیگر از متغیرهایی که احتماالً در کودکان و 

های یادگیری کمتر وجود نوجوانان مبتال به ناتوانی

66تحصیلی دارد، یادگیری خودتنظیمی
است. مطابق  

ها و کاربرد تواناییبه ( خودتنظیمی 6277) نظر باندورا

 کنترلی و خودمختاریهدایتی، خودهای خودقابلیت

ذکر شده تحت های قابلیت  ،د. از نظر وینکمی اشاره

ها و خودکارآمدی در فعالیت ۀبارتأثیر باور افراد در

های رفتارهای مختلف است. خودتنظیمی، به کوشش

کنترل وضعیت شود که فرد برای  گفته می روانی

یندها و کارکردها جهت دستیابی به اهداف ادرونی، فر

(. به 1866والکر، )کول، لوگان و  گیرد بکار میباالتر 

( خودتنظیمی در یادگیری 6228طور کلی زیمرمن )

را به مشارکت فعال یادگیرنده )از نظر رفتاری، 

ادگیری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی( در فرآیند ی

 یند یادگیری اطالق نمودهبه منظور بیشینه کردن فرا

بهینه از منابع  است. خودتنظیمی رفتار به استفادۀ

-می سازد، گفتهه یادگیری را بیشینه میگوناگون ک

شود. خودتنظیمی انگیزشی به کاربرد فعال راهبردهای 

-شود که یادگیری را بیشینه میانگیزشی اطالق می

دهد. سازد و ترس و اضطراب را کاهش می

خودتنظیمی شناختی به کاربرد فعال راهبردهای 

و شود شناختی )که خاص تکالیف هستند( مربوط می

تنظیمی فراشناختی به کاربرد فعال راهبردهای خود

فراشناختی )که راهبردهای نظارتی و مدیریتی 

-شود که یادگیری را بیشینه میهستند( اطالق می

مدیریت خودتنظیمی به عنوان یک عامل  سازند. نحوۀ

کلیدی در موفقیت تحصیلی کودکان، نوجوانان و 

؛ 1881راس و والیانته، بزرگساالن نقش دارد )پاجا

؛ باعزت و 1880، بو و ویچیوکاپرارا، فیدا، ویچون، دل

( و با ارتقای سالمتی مرتبط است و 6300فرد، ایزدی

ای دارد )بندورا، در کنترل سالمتی اهمیت ویژه

ای، ؛ وکیلی، غالمعلی لواسانی، حجازی و اژه1885

-(.  نتایج تحقیقات نشان داده است که دانش6300

تفاوت  ،های یادگیرین ناتوانیو بدو دارایآموزان 

)فالک، بریگهام و  تحصیلی معناداری در خودتنظیمی
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( و  1881)الکی و مارگلیت . ( دارند6220الهمن، 

( نشان دادند 1882) ، اسکوت، دیرینگ و هامیلبایرد

از های یادگیری ناتوانی آموزان دارای که دانش

برخوردار خودکارآمدی اجتماعی و تحصیلی پایینی 

آموزان دانش دهد که نشان مینتایچ پژوهشی . هستند

طور معناداری بهای یادگیری دارای ناتوانی

-تری نسبت به دانشپایین تحصیلی خودتنظیمی

گرایش بیشتری نسبت به  و داشتهآموزان عادی 

ریس، دارند )گراهام و همصرف سیگار و مواد مخدر 

سن، ؛ کال1883، ، هریس، گراهام و بوتلر؛ وونگ1883

1887 .) 

( در پژوهشی نشان داد 1868همچنین کالسن )

آموزان دانشخودتنظیمی تحصیلی در  یادگیری که

های آموزان دارای ناتوانیعادی  نسبت به دانش

- سطوح پایین مهارتاحتماالًو  باالتر استیادگیری 

آموزان با در این دانشهای اجتماعی و هیجانی 

هس  باشد.نها مرتبط پایین در آ تحصیلی خودتنظیمی

( نشان دادند که 1881( و سیدیریس )1888و رز )

مشکالت  ،های یادگیریناتوانی دارایآموزان دانش

دارا هیجانی بیشتری از قبیل اضطراب و افسردگی را 

ند. نتایج پژوهشی نشان داد که تفاوت معناداری هست

و بدون ناتوانی یادگیری در  دارایآموزان بین دانش

ه، اضطراب و ناامیدی وجود دارد )پینتریچ، انگیز

سیدریدیس (. 1885؛ به نقل از سیدیریدیس، 6224

-، گروس( و آیورباچ1887(، کالسن و لینچ )1887)

های جداگانه پژوهش( در 1880)تسور، مانر و شالو 

 ،های یادگیریناتوانی  نشان دادند که کودکان دارای

 بیشتری فیهای اجتماعی و عاطمشکالت و سازگاری

مارگیت و  باشند.را نسبت به کودکان عادی دارا می

ای مطالعه ( در 1882؛ رودریگز و روت، 1881) زاک

 های یادگیری به ناتوانیآموزان مبتالدانش که دریافتند

 دارای ان بدون این اختاللآموزدر مقایسه با دانش

تا  64) از اضطراب عمومی، افسردگیسطوح باالتری 

-ت در روابط میانپرخاشگری و مشکال درصد(،31

فردی و شایستگی اجتماعی کمتری برخوردارند. 

( نشان دادند که بسیاری از 1868فریلیچ و شچمن )

های یادگیری دارای آموزان دارای ناتوانیدانش

باشند که مشکالت اجتماعی، عاطفی و تحصیلی می

سوانسون،  شود.اغلب در مدرسه نادیده گرفته می

 ( در پژوهشی دریافتند:1866) گ و جرمنزینوزن

یندهای شناختی، توجه و آکودکانی که در فر

نسبت به همتایان  ،رمزگردانی مطالب مشکل دارند

فعال مشکل داشته  ، در تکالیف مربوط به حافظةخود

و در یادآوری موارد کالمی دچار مشکل هستند. نتایج 

انی ناتودارای اند که کودکان ها نشان دادهپژوهش

شناختی های خاص روان، دارای برخی ویژگییادگیری

کند که برای می هستند که آنها را از دیگران متمایز 

توان به این موارد اشاره کرد: داشتن نگاه و نمونه می

نگرش منفی به خود و دیگران، عدم پاسخگویی به 

ت اجتماعی، الگوهای نامناسب الدیگران در تعام

در (، انفعال 1881رگیت، )الکی و ما خودافشایی

مسئله، درماندگی یند یادگیری، ناکارآمدی حلفرا

آموخته شده، ناکارآمدی در استفاده از راهبردهای 

لطیفی، امیری، ملک پور و مولوی، ) فراشناختی

اعی و فهم (، ناتوانی در پردازش اطالعات اجتم6300

بامینجر، ادلشتاین و موراش، تجربة هیجانات پیچیده )

-دانشتوان گفت که این در مجموعه می(. 1885

-های حل فردی، مهارتدر رفع تعارضات بین آموزان

ه و پیچید، ، توجهاطالعاتمسئله، حافظه، پردازش 

-فردی، دچار کاستیقابلیت اجتماعی در روابط بین

تر از هایی هستند و از این نظر در سطحی پایین

وار و تورو، ویس برگ، گ) کودکان عادی قرار دارند

-ویژگی با توجه به(. 1880؛ جان، 6228لیبن استین، 

 شناختی، مشکالت رفتاری، حاالت خلقیهای روان

)کاظمی،  )اضطراب و افسردگی(، تجربه عواطف منفی

های روانی دوران ناتوانی( و همراهی سایر 1881

، شیوع باالی این های یادگیریکودکی با ناتوانی

ش عواطف و شناخت به آموزان و نقاختالل در دانش

های کلیدی در موفقیت، ارتقای سالمتی و عنوان عامل

 آموزان وکاهش مشکالت روانشناختی این دانش
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انجام یک  تضرور ،های پژوهشی در این زمینهخأل

. بنابراین هدف شود در این حوزه آشکارتر می پژوهش

رل نقش راهبردهای خودتنظیمی و کنت ،پژوهش حاضر

آموزان  بینی رفتارهای پرخطر دانش عواطف در پیش

 های یادگیری است. دارای ناتوانی

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

توصیفی و از نوع همبستگی است. در  ،این پژوهش

اطف راهبردهای خودتنظیمی و کنترل عو ،این پژوهش

بین و رفتارهای پرخطر به به عنوان متغیرهای پیش

 جامعة .شوند یمب عنوان متغیرهای مالک محسو

ساله بود  61-61آموزان پسر دانششامل کلیة  آماری

لفان در شهرستان د 26-21   که در سال تحصیلی

 08پژوهش شامل  مشغول به تحصیل بودند. نمونة

های ساله مبتال به ناتوانی 61-61 آموز پسر دانش

گیری نمونه که به روش یادگیری شهر دلفان بود 

که ابتدا ب شدند. به این طریق ی ساده انتخاتصادف

های یادگیری ناتوانی ارایآموزانی که دتمام دانش

ر مدارس سنی قرار داشتند، د دامنةبودند و در این 

 08،و سپس از میان آنها  شناسایی کودکان استثنایی

های یادگیری به صورت تصادفی پسر مبتال به ناتوانی

ات توصیفی انتخاب شدند. با توجه به اینکه در تحقیق

(، 6308نفر باشد )دالور،  58تا  38 حداقل نمونه باید

  08 ،به خاطر افزایش اعتبار بیرونی در این پژوهش

همچنین  نفر به عنوان نمونه تحیق انتخاب شدند.

آموز دانش های ثبت شده در پروندۀگزارشبراساس 

شخیصی و گزارشات معلمان( و های هوشی، ت)آزمون

 ؛DSM-IV-TRختاریافته براساس بالینی سا مصاحبة

ها آزمودنی 61معیار همگونیهای ورود و خروج مالک

های ورود مشتمل بر  مالک -رعایت گردید: الف

سن  داشتن های یادگیری،ناتوانیدریافت تشخیص 

متوسط در  سال؛ داشتن بهرۀ هوشی 61تا  61بین 

آزمون ماتریس پیشرونده ریون رنگی )عابدی و 

و فقدان معلولیت حسی، ( 6328همکاران، 

های خروج مشتمل بر داشتن مالک  -بنورولوژیکی؛  

اختالالت همراه شدید، همچون اختالل نقص توجه/ 

( و ODD) 64ای، اختالل نافرمانی مقابله63فعالیبیش

در  05تر از هوشی پایین داشتن بهرۀو  افسردگی

  های پیشرونده ریون.ماتریس زمونآ

 ابزارهاي پژوهش

به منظور بررسی  باليني ساختاریافته: صاحبةم 

-هر دانش تأیید تشخیص ثبت شده در پروندۀ اعتبار و

مصاحبه بالینی  ،آموز مبتال به ناتوانی یادگیری

 روی تمامی  DSM-IV-TRساختاریافته براساس 

 آموزان اجرا گردید. دانش
در این پژوهش بـه    :رفتارهاي پر خطرپرسشنامة  

زان شیوع و شناسایی عوامل محافظ و منظور تعیین می

  رفتارهای پرخطر ز پرسشنامةمشوق رفتارهای پرخطر ا

ایــن پرسشــنامه ( اســتفاده شــد. 6301) محمــدیزاده

 5 کـرت یل اسیاساس مقه برگویهر  ؛ وگویه 30دارای 

 یبنـد مخالفم تا کامالً مـوافقم( درجـه   )کامالً یادرجه

ایش بـه مـواد   گـر مؤلفه ) 7 یادار اسیمق نیشود. ایم

گرایش بـه   ،گرایش به خشونت، الکل گرایش به ،مخدر

گـرایش بـه رابطـه بـا جـنس       ، رابطه و رفتـار جنسـی  

باشـد.  یمـ  ( و گرایش بـه راننـدگی خطرنـاک     مخالف

ــط شــده هنجار ةدر نســخ یروانســنج یژگــیو توس

 نیتفاوت ب صیدر رابطه با تشخ(، 6301)زاده محمدی

ی صـوری پرسشـنامه   یـ وار است. ۀکننددواریها امگروه

ضـریب آلفـای   گزارش شده است.  77/8 ،رجبیتوسط 

 گزارش شده است. 17/8 ،کرونباخ

این مقیاس، توسط ویلیامز  :عواطفمقياس كنترل 

 41( ساخته شده است و دارای 6221)65و چاملس

مقیاس )خشم، خلق افسرده، اضطراب  ردهخ 4و  گویه

یک  اساسبر گویهو عاطفه مثبت( می باشد. هر 

تا کامالً  ای )کامالً مخالفمدرجه 7مقیاس لیکرت 

کرونباخ این شود. ضریب آلفای موافقم( پاسخ داده می

و  24/8 ،(6221آزمون در پژوهش ویلیامز و چاملس )

 26/8تا  71/8ای از در دامنه ،های آنمقیاس در خرده

ضریب پایایی بازآزمایی بدست آمده است. همچنین، 

و در  70/8، ر کل مقیاسهفته د 1از این مقیاس، بعد 
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گزارش  77/8تا  11/8ای از ها در دامنهمقیاس خرده

شده است. ضریب اعتبار تفکیکی این مقیاس با 

( r= -67/8) 61کراون–شاخص مطلوبیت اجتماعی مارلو

مقیاس نیز در مقایسه  بدست آمد. اعتبار همگرای این

د بدست آم  -71/8کنترل هیجانی،  با پرسشنامة

(886/8>P.) ایایی مقیاس کنترل همچنین، ضریب پ

برآورد شده  04/8 ،(6300دهش ) عواطف به وسیلة

 (. 6302عباسی،  است )قادری، خدادادی و

این پرسشنامه : 67مقياس خود تنظيمي تحصيلي

و  ساخته شد 6202سال در  60توسط ریان و کانل

مؤلفه تنظیم بیرونی، تنظیم  ال و چهارسؤ 31شامل 

ه شده و انگیزش فکنی شده، تنظیم شناختندرو

اساس مقیاس لیکرت چهار ل برادرونی است. هر سؤ

ها نمره شود و دامنةگذاری می( نمره4تا  6) ایدرجه

اعتبار پرسشنامه به  در نوسان است. 610تا  31از 

ه ضرایب ضریب همسانی درونی محاسبه شده ک شیوۀ

تا  12/8 دامنة ها درسمقیا آلفای کرونباخ برای خرده

(. همچنین در 6207گرونیک و ریان، ) است 75/8

یب همسانی درونی برای خرده ضر ،پژوهش دیگر

گرونیک، ) برآورد شده است 01/8تا  11/8ها از مقیاس

ر ( د6202) (. ریان و کانل6226ریان و دسی، 

شهری، حومه شهری و  پژوهش خود، در سه نمونة

ین پرسشنامه را روستایی، ضریب همسانی درونی ا

ب آلفای کرونباخ برای خرده بررسی کردند که ضرای

 گزارش شده است.  01/8تا 11/8ها از مقیاس

( 6328نژاد )اعتماد، حیدری و اصغرفر، پورساالری

اعتبار این پرسشنامه را به روش ضریب همسانی 

ه آلفای کرونباخ برای خرده درونی محاسبه کردند ک

اند و اعتبار گزارش کرده 72/8تا  73/8ها را مقیاس

 گزارش نمودند. 02/8کل مقیاس را نیز 

 

 هاگردآوري دادهروش 

جهت انجام این پژوهش بعد از اخذ مجوزهای  

به مرکز ناتوانی یادگیری در شهر دلفان مراجعه و الزم 

آموزان آن مرکز با توجه به اختالل لیست تمامی دانش

گیری جهت تأیید در اختیار قرار گرفت. پس از نمونه

های تمام اعضای نمونه تشخیص داده شده، پرونده

زمون هوشی، گزارشات های تشخیصی، آ)نتایج آزمون

 ،( مورد بررسی قرار گرفت و در کنار آنمعلمان و ...

تمام اعضای نمونه تحت مصاحبه بالینی بر اساس 

در  ،قرار گرفتند که در نهایت DSM-IV-TRهای مالک

د چند نفر از پژوهش خارج شدند که جریان این رون

 های دیگر جبران شد. سپس بعد ازها با نمونهجای آن

آموزان دارای اختالل ناتوانی یادگیری، دانششناسایی 

ها ها بیان شد و پرسشنامهابتدا هدف تحقیق برای آن

در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد که به 

های مورد نظر را اسخدقت سؤاالت را بخوانند و پ

مایند و سؤالی را های خود انتخاب نمتناسب با ویژگی

ت جواب نگذارند. اطالعات به صورتا حد امکان بی

آوری شد. سرانجام، فردی و در مدارس مربوطه جمع

ستگی آوری شده با ضریب همبجمع های داده

ورود  پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوۀ

تحلیل آماری قرار گرفت. همچنین  مورد تجزیه و

اطمینان بخشی در مورد محرمانه ماندن اطالعات و 

آزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش از نکات اخالقی 

 رعایت شده این پژوهش بود. 

 هایافته

دارای  آمـوزان سنی دانـش  معیار و انحرافنگین میا

بود.  11/3و  31/64گیری به ترتیب  برابر با ناتوانی یاد

)و  در نمونه مـورد مطالعـه  سـطح تحصـیالت پـدران     

  11 درصد زیـر دیـپلم ،   76و 11مادران( به ترتیب برابر

   5درصد دیپلم،  (11 و

ســانس بودنــد. درصــد لی 3و  3(فــوق دیــپلم و 4و 

 به ترتیب  کنندهآموزان شرکتهمچنین از میان دانش

ــد اول،  2/43 ــد دوم،  70/12درصــد فرزن درصــد فرزن

االتر بودند. وضعیت شغلی فرزند سوم و ب درصد 31/11

ــادران ــدران و م ــش پ ــه  دان ــده ب ــوزان شــرکت کنن آم

درصـد پـدران    08درصد کارمند و  31/66و  18ترتیب

 .ددار  بودنمادران نیز خانه 14/00آزاد و  دارای شغل
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 هاي یادگيريخطر در دانش آموزان داراي ناتوانيرفتارهاي پر با خودتنظيمي و كنترل عواطفهاي مؤلفه معيار . ميانگين و انحراف1جدول 

 انحراف معيار ميانگين مولفه متغير

 

 تحصیلی خودتنظیمی

 45/1 70/61 تنظیم بیرونی

 16/3 31/67 تنظیم درون فکنی شده

 61/1 31/65 تنظیم شناخته شده

 6/3 62/67 انگیزش درونی

 21/68 12/11 کل

 

 

 کنترل عواطف

 61/5 15/12 خشم

 31/2 45/40 عاطفه مثبت

 55/4 11/36 خلق افسرده

 1/66 31/58 اضطراب

 13/61 11/48 کل

 

 

 

 

 رفتارهای پرخطر

 07/3 01/13 گرایش به مواد مخدر

 13/3 13/67 گرایش به الکل

 45/1 55/11 گرایش به سیگار

 31/1 02/11 گرایش به خشونت

 68/1 37/66 ابطه و رفتارجنسی خطرناکر

 1 14/61 گرایش به رابطه با جنس مخالف

 60/3 35/62 گرایش به رانندگی خطرناک

 132/60 05/612 کل

 ،شودمشاهده می 6طور که در جدول شماره همان

آموزان در کلی دانش نمرۀ و انحراف معیار میانگین

 کنترل عواطف، 21/68 و 12/11برابر با  خودتنظیمی

و  05/612خطر پر و رفتارهای 13/61و  11/48

 باشد. می 13/60

 داراي ناتواني یادگيري آموزان ل عواطف  با رفتارهاي پرخطر دانشضریب همبستگي در متغيرهاي خودتنظيمي  و كنتر .2جدول 

 متغير مولفه رفتار پرخطر متغير مولفه رفتار پر خطر

46/8**   خشم 

 

 کنترل عواطف

45/8-**   تنظیم بیرونی 

 خودتنظیمی

 یتحصیل

11/8-*** **-30/8 عاطفه مثبت   تنظیم درون فکنی شده 

14/8*** -64/8 خلق افسرده   تنظیم شناخته شده 

52/8*** ***-16/8 اضطراب   انگیزش درونی 

11/8-*** ***-12/8 کل   کل 

                                      886/8> P***     86/8> P** 85/8>    *P 

  تنظیم بیرونیدهد  که نشان می 1اره نتایج جدول شم

(، =rـ 30/8فکنی شده با )(، تنظیم درون=r-45/8با )

( و راهبردهای =rـ 16/8انگیزش درونی با )

با رفتارهای  ،(=rـ 610/8)  با  تحصیلی خودتنظیمی

به  (،P <886/8منفی و معناداری دارد ) پرخطر رابطة

در  لیتحصی خودتنظیمی اندازهاین معنی که هر 

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری بیشتر باشد، دانش

 خواهد بود کمتر ها گرایش به رفتارهای پرخطر در آن

(، خلق =46/8rبا )  کنترل خشمبین  .و بالعکس

با  ،(=52/8rاضطراب با ) و (=14/8rافسرده با )

و معناداری وجود دارد  مثبت رفتارهای پرخطر رابطة

(886/8> Pبه این م ،)افسردگی،  عنی که هر اندازه

آموزان مبتال به ناتوانی اضطراب و خشم در دانش

رایش به رفتارهای پرخطر در یادگیری بیشتر باشد، گ

. همچنین بین عاطفه بیشتر خواهد بود و بالعکسآنها 

با  ،(-=11/8rبا ) کنترل عواطفو ( =r-11/8) مثبت با

 ست آمدمنفی و معناداری به د رفتارهای پرخطر رابطة

(886/8> Pبه این معنی که هر چقدر عاطفة ،)  مثبت

آموزان مبتال به ناتوانی در دانشو کنترل عواطف 

یادگیری بیشتر باشد، گرایش به رفتارهای پرخطر در 

 ها  کمتر خواهد بود و بالعکس.آن
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 متغيرهاي خودتنظيمي و كنترل عواطفخالصه نتایج رگرسيون چند متغيري براي پيش بيني رفتارهاي پرخطراز طریق  .3جدول 

 SS DF MS F P مدل

184/66182 رگرسیون  1 656/6486  
167/2  886/8 121/13152 باقیمانده   74 

811/651  
588/34410 کل  08 

 R R2 ARS متغيرهاي پيش بين
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t P 

SE B Beta 

Consttant    881/2  201/14  - 162/7  888/8  

350/8 تنظیم بیرونی  638/8  667/8  654/8  461/8-  310/8-  812/3-  887/8  

310/8 تنظیم درون فکنی شده  641/8  615/8  183/8  324/8-  151/8-  230/1-  861/8  

305/8 انگیزش درونی  654/8  612/8  872/1  501/8-  300/8-  532/3-  885/8  

473/8 خشم  110/8  628/8  378/8  726/8  465/8  637/4  884/8  

400/8 خلق افسرده  141/8  187/8  416/8  041/8  327/8  866/3  885/8  

528/8 اضطراب  315/8  128/8  666/8  403/8  313/8  164/3  882/8  

                                      886/8> P***     86/8> P** 85/8>    *P 

، تنظیم بیرونی هایلفههر یک از مؤ ثیربرای تعیین تأ

شده، انگیزش درونی، خشم، خلق فکنی تنظیم درون

بین و و اضطراب به عنوان متغیرهای پیش افسرده

تحلیل  ازتغیر مالک، رفتارهای پرخطر به عنوان م

. دش متغیری به روش ورود استفادهرگرسیون چند

 ،شودمشاهده می 3ور که در جدول شماره همانط

-یج نشان مینتا دار است وعنامشاهده شده م Fمیزان 

ریانس رفتارهای پرخطر توسط درصد از وا 31 دهد که

شده، فکنی های تنظیم بیرونی، تنظیم درونلفهمؤ

 م، خلق افسرده و اضطراب تبیینانگیزش درونی، خش

-310/8) تنظیم بیرونی ،شود. با توجه به مقادیر بتامی

=Betaتنظیم درون ،)( 151/8فکنی شده-=Beta ،)

-465/8) (، خشم Beta=-300/8)انگیزش درونی 

=Beta( خلق افسرده ،)327/8-=Beta و اضطراب )

(313/8 =Betaبه عنوان قوی )متغیرها برای  ترین

 (.3)جدول  باشندبینی رفتارهای پرخطر  میپیش

 و كنترل عواطف يليتحص تنظيميرهاي پرخطر از طریق متغيرهاي خودبيني رفتاایج رگرسيون چند متغيري براي پيشخالصه نت .4جدول 

  متغيرهاي پيش بين

MR 

 

 

RS 

 

F 

 

ضرایب  ضرایب غير استاندارد

 (Bاستاندارد)

 

t 
 

P 
 b SE 

tnotcnoc - - - 31/16 04/3 - 41/7 888/8 

 888/8 -15/5 -161/8 860/8 -314/8 ***13/36 613/8 461/8 تحصیلی خود تنظیمی

 884/8 -13/3 -413/8 844/8 102/8 ***71/60 148/8 471/8 کنترل عواطف

                                  886/8> P***     86/8> P** 85/8>    *P 

 تنظیمییین تأثیر هر یک از متغیرها، خودرای تعب

-ترل عواطف به عنوان متغیرهای پیشو کن تحصیلی

 ازرهای مالک، به عنوان متغی رفتارهای پرخطربین و 

استفاده متغیری به روش ورود تحلیل رگرسیون چند

نتایج  ،شود یممشاهده  4 که در جدول طور همان. شد

رفتارهای درصد از واریانس  14که  دهد یمنشان 

و  تحصیلی تنظیمیتوسط متغیرهای خود پرخطر

وجه به مقادیر بتا، . با تشود یمکنترل عواطف تبیین 

( و کنترل Beta = -161/8) تحصیلی تنظیمیخود

 نیتر یقوعنوان  به ترتیب به( Beta =-413/8عواطف )

 .باشند یم رفتارهای پرخطربینی ها برای پیشمتغیر

 بحث و نتيجه گيري

-خودنقش راهبردهای هدف این پژوهش، تعیین 

بینی و کنترل عواطف در پیش تحصیلی تنظیمی

های وانیتآموزان دارای نارفتارهای پرخطر دانش

 یادگیری بود.



 راهبردهاي خودتنظيمي تحصيلي و كنترل عواطف... :و همکارانمرز  كوله محمدجواد بگيان
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تحصیلی  داد که بین خودتنظیمینتایج پژوهش نشان 

 هایآموزان دارای ناتوانیپرخطر دانشو رفتارهای 

عبارت دیگر، ارتباط معناداری وجود دارد. به  یادگیری

پایینی دارند،  تحصیلی تنظیمیآموزانی که خوددانش

 هستند و نسبت بهرفتارهای پرخطر باالیی در معرض 

راستای نتایج  ها درمنفی دارند. این یافته آینده نگرش

(، وونگ، 6220)مطالعات فالک، بریکهام و لونهام 

 النچالسن و ک( و 1883)هریس، گراهام و بوتلر 

 که توان گفتنتایج میدر تبیین  ( قرار دارد.1887)

تواند راهی برای میگرایش به انجام رفتارهای پرخطر 

های ناخوشایند باشند و چون فرد، کاهش هیجان

راهبردهای بسنده و سازگارانه در اختیار ندارد به ناچار 

مدت کند که در کوتاهزا استفاده میهای آسیباز روش

اما در بلندمدت عوارض نامطلوبی به دنبال است مؤثر 

در  در حقیقت،(. 1887آپاراچ، آبال و هومیر، دارد )

هایی رفتارهای پرخطر تبدیل به نوعی چنین موقعیت

شود که به فرد در فرار از راهبرد تنظیم هیجانی می

رو، از این. کندموقعیت درونی ناخوشایند کمک می

محور لهاهبردهای مناسب و مسئوقتی فرد نتواند از ر

های آزاردهنده خود استفاده برای مقابله با هیجان

های خود نداشته ی از هیجاننماید یا درک درست

باشد، به ناچار به رفتارها و اعمالی با پیامدهای 

ها را تعدیل نموده و شود تا آننامطلوب متوسل می

دس هازن بلوهر، منین الکهینگ، مکتغییر دهد )

 توان گفت کهدر مجموع می (.1866، هوکسما-نولنو

در زندگی  ،باال تحصیلی تنظیمی-افراد دارای خود

 ،تماعی خود عملکرد بهتری دارند و در نتیجهاج

، شوند. برعکسمی مواجهسائل و مشکالت کمتری را م

ردد که افراد گپایین موجب می تحصیلی خودتنظیمی

)مصرف مواد( روی  خطر از جملهبه سمت رفتارهای پر

ی و روابط فردورند و در نتیجه در رفتارهای بینآ

ها ده در آنو این عقی اجتماعی دچار مشکل شده

گیرد که از اجتماع طرد شده و در زندگی تنها شکل 

ریزی که به اعمال برنامهو به جای اینخواهند ماند 

-ازند به رفتارهای انحرافی روی میشده درونی بپرد

گردد که این افراد در آورند. این امر موجب می

پایین باقی بمانند و لذا  تحصیلی تنظیمیوضعیت خود

رفتار خود را در کنترل استانداردهای  قادر نباشند

ای در ه دارند و در نهایت روابط سازندهاجتماعی نگ

 اجتماع نخواهند داشت.

نتایج پژوهش نشان داد که بین کنترل عواطف و 

 ،آموزان دارای ناتوانی یادگیریرفتارهای پرخطر دانش

ارتباط معناداری وجود دارد. این نتیجه در راستای 

اسپرین و (، 6304) یمانی و رجبینرهای پژوهش

 رودریگز و روت( و 1887) کیندراش(، 6223) والدی

 توان گفتها میدر تبیین این یافتهرار دارد. ( ق1882)

هایی است که توسط مشامل مکانیس کنترل عواطف که

افکاری، کند )پور فرد ثبات عاطفی پیدا میها، آن

 های هیجانموقع مهارتناتوانی در بروز به  (.1881

تواند سالمت فکری، جسمانی و روانی نوجوانان را می

ویژه  هتهدید و سازگاری آنان را در تعامل با دیگران ب

های یادگیری و اجتماعی به چالش بکشد. مهارت در 

های مرتبط با آن مثل هوش و سازه کنترل عواطف

حل مؤثرتری را راه عاطفی تنظیمیخود ، درهیجانی

در  که  کندمی پیشنهادعملی  برای مشکالت

و در ارتباط با اشخاص دیگر به  های هیجانیموقعیت

به رفتار کند و  عنوان یک وسیله خودکنترلی عمل می

(. 1868کند )پنکراتوا، و واکنش مناسب فرد کمک می

های یادگیری به آموزان مبتال به ناتوانیواقع دانشدر 

شناخت و دانش گیری از هیجانات نابجا به دلیل بهره

ند و زندگی اجتماعی، تحصیلی و رسغلط می

و به  دهندخانوادگی خود را در معرض خطر قرار می

. آورندبه رفتارهای پرخطر روی می زیاداحتمال 

؛ به نقل از سلیمانی، 1887اران )اکسترمرا و همک

: نوجوانانی ( بیان کردند6328، بابالن، فرزانه و ستوده

خت خود دچار مشکل هستند و با شنا که در زمینة

ندارند، کنترل عواطف خود را های الزم را برای توانایی

در شرایط پراسترس از کنترل خوبی برخوردار نبوده، 

نمایند و از ماهیت استرس را با شدت باالتری درک می

. همچنین سازگاری روانشناختی کمتری برخوردارند
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ای ترتیب هگونآموزان سبک زندگی خود را بهاین دانش

-دهند که پیامدهای منفی بیشتری را تجربه میمی

پایین به فرد این  و عاطفی کنند. ظرفیت هیجانی

دهد تا در برخورد با دیگران، از خلق و امکان را نمی

خوی مثبت و سطح تحمل مورد نیاز استفاده کند تا 

ها به بهترین واکنش و رفتار دست بزند و بتواند با آن

مطلوبی دست یابد که این عدم  اطفکنترل عوبه 

رهای تکانشی، خود باعث بروز رفتا کنترل عواطف

شود. همچنین در آموزان میناپخته در این دانش

بر رفتارهای پرخطر کنترل عواطف  رابطهتبیین 

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری باید به چند دانش

-اشاره کرد. پژوهش آموزاندانشویژگی اساسی این 

 آموزاندانش اینبر روی اخیر  هایکه در سالی یها

های شناختی را در مهارت یهایانجام شده وجود نقص

)آیورباچ و همکاران،  انددادهگزارش  آموزاندانشاین 

کارکردهای  ی شناختی اغلب در حوزۀها(. نقص1880

اجرایی، تنظیم هیجان، پردازش زبانی و پردازش 

 55ود؛ برای مثال حدود شاطالعات اجتماعی دیده می

 مبتال به اختالالت رفتاری،  آموزاندانشدرصد از 

های تشخیصی اختالالت ناتوانی یادگیری را نیز مالک

های زبانی الزم مهارت آموزدانشیعنی اگر یک  ،دارند

ها و یا ارتباط با بندی هیجانگذاری و مقولةنام برای 

تحمل ناکامی دیگران را نداشته باشد، با مشکالتی در 

)گرین،  مسئله، مواجه خواهد بودهای حلو مهارت

(.  بنابراین فقدان این 1884آبلون و همکاران، 

-ها، به سبک شناختی سوگیرانه منتهی میتوانمندی

شود و به نوبة خود رفتار سوء و غیرمسئوالنه را 

و به احتمال بیشتری به رفتارهای پرخطر گسترش 

 . شودمنتهی می

آموزان مبتال توان گفت که احتماالً دانشمیهمچنین 

به ناتوانی یادگیری برای کنار آمدن با هیجانات 

ناخوشایند یا برای کاهش احساسات منفی به 

ها را به آورند که این امر آنمیرورفتارهای پرخطر 

د. از کنای از هیجانات منفی دور میصورت لحظه

اجتماعی های مهارت رسد که سوی دیگر به نظر می

الزم برای برقراری روابط با دیگران را ندارند. از آنجایی 

که این افراد توانایی محدودی برای ارزیابی منافع بلند 

توانند نمیی شناختی( دارند، نگرمدت )فقدان آینده

در روابط اجتماعی و رفتار منطقی داشته باشند و 

 نتایج گردند.فردی دچار مشکالتی می رفتارهای بین

تحصیلی  تنظیمیین پژوهش نیز  نشان داد که خود ا

رفتارهای پرخطر طور معناداری و کنترل عواطف به

-را تبیین می آموزان مبتال به ناتوانی یادگیریدانش

رفتارهای بینی نقش این متغیرها در پیش کنند؛

( و عوامل p<85/8درصد بود ) 14حدود  پرخطر

ت که توسط درصد اس 71 ارهای پرخطرفتر باقیماندۀ

متغیرهای دیگر )نظیر  عوامل شناختی و هیجانی 

شود. در و غیره( تبیین می محیطیدیگر و  عوامل 

 تنظیمیتوان گفت که خودتبیین این یافته می

برای بازشناسی، بازبینی و تغییر رفتارها  تحصیلی

یط محیطی ضروری است )براون، یر شراتغیمتناسب با 

(. در واقع افراد 6221، مبوم و میالنو، اوسهسناتکی

از )ی باال با مسائل هیجان تحصیلی دارای خود تنظیمی

مشکالت شوند و با کمتر مواجه می (قبیل افسردگی

کنند. این افراد قادر به کمتری در زندگی برخورد می

نتیجه  باشند و درای خود میل رفتارهای تکانهکنتر

دهند میتری در اجتماع از خود نشان رفتارهای مقبول

شود. ها میتعامالت اجتماعی باال در آنکه باعث ایجاد 

پایین در مقابله مؤثر  تحصیلی یتنظیمافراد دارای خود

اتوان هستند و مدیریت ها نها و مدیریت آنبا هیجان

بروز رفتارهای تکانشی، ها خطر های آنضعیف هیجان

، دهد )پارکر، تیلوررا افزایش می بدون برنامه و حرکتی

 (. در واقع تنظیم و1880، استابروک، اسچل و ود

شود که فرد در باعث میهای خود مدیریت هیجان

، از شودهای منفی میدچار هیجانکه هایی موقعیت

نتیجه  ای مناسب استفاده کند و درراهبردهای مقابله

مقاومت بیشتری نشان  بروز رفتارهای پرخطردر برابر 

شود که فرد در سبب می دهند. کنترل عواطف نیزمی

عمل نماید و توانایی کنترل فردی خوب بین رفتارهای 

نتیجه این  ها و هیجانات خود را داشته باشد. درتکانه
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تر، منطقی یشود تا فرد رفتارکنترل عواطف سبب می

های اجتماعی مهارت ت به مسائل وبهتر نسب یشناخت

و  فردی ری داشته باشد و در رفتارهای بینباالت

 تر عمل کند.عی موفقااجتم

متغیری نشان داد که ون چندنتایج تحلیل رگرسی

-تحصیلی و کنترل عواطف بهتنظیمی های خودمؤلفه

کنند. را تبیین میرفتارهای پرخطر طور معناداری 

 رفتارهای پرخطربینی نقش این متغیرها در پیش

 ها (. از میان این مؤلفهp<85/8بود ) درصد 31حدود 

(، Beta=-310/8)تنظیم بیرونی توجه به مقادیر بتا،و با 

(، انگیزش Beta=-151/8فکنی شده)تنظیم درون

(، خلق Beta=-465/8(، خشم )Beta=-300/8درونی )

به  (Beta= 313/8( و اضطراب )Beta=-327/8)افسرده 

بینی رفتارهای  متغیرها برای پیش ترینعنوان قوی

توان گفت می افتهدر تبیین این ی .باشند پرخطر  می

توانایی  ازباال  تحصیلی تنظیمیخود دارایافراد 

ماعی برای پردازش اطالعات اجت یی بیشترشناخت

تواند به افراد کمک . این توانمندی میبرخوردار هستند

کند تا درک بهتری از پیامدهای منفی و زیانبار 

داشته باشند و در  رفتارهای تکانشی و ضداجتماعی

برای و بر فشارهای روانی و اجتماعی نتیجه در برا

تر عمل کنند موفق جلوگیری از بروز این رفتارها

(. در 6302)ابوالقاسمی، اله قلیلو، نریمانی و زاهد، 

و پردازش صحیح  انگیزش درونیاین افراد با  ،واقع

ست و غلط بودن رفتارها در در مالحظةاطالعات و 

تماعی خود توانند تعامالت اج های مختلف میموقعیت

آموزان مبتال به ناتوانی دانشرا بهبود بخشند. اما 

تنظیمی ه دلیل عدم برخورداری از این خودب یادگیری

فاقد  ،پسندنگیزش درونی برای رفتارهای جامعهاو 

 باشند. درفردی و اجتماعی الزم میهای بینمهارت

ندگی با مشکالت بسیاری برخورد نتیجه در مسیر ز

-به آنی احساس انزجار از سوی جامعه کنند و نوعمی

بیشتر گیری هر چه دهد که سبب کنارهها دست می

که به و به جای اینشود ها از اجتماع و افراد میآن

د به رفتارهای ریزی شده درونی بپردازناعمال برنامه

در آورند. از طرف دیگر خلق افسرده انحرافی روی می

طبق مدل  ریآموزان دارای ناتوانی یادگیدانش

م ابزاری جهت تبدیل عواطف در حک ،درمانیخود

اب، افسردگی، خشم و زا )از قبیل اضطراستراس

آموزان دارای ناتوانی دانش باشد.پرخاشگری( می

 تحمل و هیجانات منفی بیقراری را غیرقابل ،یادگیری

توانند این نمایند و نمیکننده توصیف می أصلمست

کاء به مواد مدیریت نمایند. حاالت هیجانی را بدون ات

-از خواص فیزیولوژیکی و روان این افراد ،در واقع

 و جهت تنظیم و تعدیل هیجانات منفی شناختی مواد

 ،عنمایند. در واق ه ثبات هیجانی استفاده میدستیابی ب

یابند شان تسکین میاین افراد با مصرف ماده ترجیحی

گردد تر میشان برای آنها قابل تحملحاالت عاطفی و

 (.6302زایی و شمس، )عزیزی، میر
 تشکر و سپاسگزاري

از مسئولین محترم آموزش و پرورش، مرکز اختالالت یادگیری 

آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش و کلیةشهرستان دلفان، 

انجام  ،این عزیزان حترم آنان که بدون کمک و یاری همةهای مخانواده

 شود.شکر و قدردانی میت ،گشتپژوهش میسر نمی

 ها یادداشت
1) Fifth edition of the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 

2) Neurodevelopmental disorders 

3) Learning disorders(LD) 

4) Language Impairment 

5) Specific Language Impairment 
6) Speech Sound Disorders 

7) Social Communication Disorder 
8) Risk-taking Behaviors 

9) Problem behavior syndrome 
10) Affective Control 

11) Academic self- regulated learning 

12) Benchmark 

13) Attention deficit / Hyperactivity disorder 

14) Oppositional defiant disorder 
15) Williams & Chambless 
16) Marlow-Crowne 
17) Academic self - regulation 
18) Ryan & Conell 

 منابع
ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلیلو، کلثوم؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل 

کنندگان مواد هبردهای تنظیم هیجان در سوء مصرف(. را6302)

دانشگاه علوم پزشکی  پذیری باال و پایین. مجلةدارای واکنش

 .65-11(، 77) 18. گیالن

 ـدابولقاسمی، عباس؛ رضایی جمالویی، حسن؛ نریمانی، محمد؛ زاه



 1393 ،2ه شمار ،چهاردهم سال/ ياستثنای كودكانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

44 

های آن ی اجتماعی و مؤلفهشایستگ (. مقایسة6328بابالن، عادل )

آموزان دارای آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشدانش در

های یادگیری، ناتوانی تحصیلی پایین، متوسط و باال. مجلةپیشرفت 

6(6) ،13-1. 

(. اثربخشی راهبردهای 6300فرد، راضیه )باعزت، فرشته؛ ایزدی

 به آموزان مبتالدهی بر کاهش خطاهای امالیی دانشخودنظم

-10، (6)68کودکان استثنایی،  اختالل نوشتن. پژوهش در حیطة

16. 

-های روانویژگی بررسی(. 6328) شریف، علیحاجلو، نادر؛ رضایی

های ناتوانی ت یادگیری کلورادو. مجلةسنجی پرسشنامة مشکال

 .14-43(، 6)6یادگیری، 

شناسی و علوم تربیتی، (. روش تحقیق در روان6308) دالور، علی

 تهران، نشر ویرایش.

وقوعی رفتارهای  (.  هم6301آبادی، زهره )محمدی، علی و احمدزاده

 فصلنامة های شهر تهران.پر خطر در بین نوجوانان دبیرستان

 .07-02، (3)4پژوهی، دهخانوا

فر، محمدحسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ حیدری، محمود و ساالری

ت فراشناختی، بازدارنده (. باورها و حال6328، علی اصغر)اصغرنژاد

فرهنگ مشاوره و  کنندۀ خودتنظیمی تحصیلی. فصلنامةیا تسهیل

 .36-40(7)1درمانی، روان

رائیل؛ ستوده، فرزانه، جبسلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابالن، عادل؛ 

های نارسایی هیجانی و مهارت (. مقایسة6328باقر )محمد

 ای اختالل یادگیری و بهنجار. مجلةآموزان داراجتماعی دانش

 .70-23( 6)6، های یادگیریناتوانی

(. روانشناسی رشد. چاپ پنجم. تهران: 6301شعاری نژاد ، علی اکبر)

 اطالعات.

 بررسی رابطة(. 6302، آزاده؛ شمس، جمال )عزیزی، علیرضا؛ میرزایی

تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به 

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه روان ۀدانشکد سیگار.

 .66-61، (6)63طباطبایی. 

-اثربخشی گروه(. 6302قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا؛ عباسی، زهرا )

گیری دوباره و روایت درمانی بر تصمیم یقی به شیوۀدرمانی تلف

رفتار و  فصلنامة کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز.

 .637 -640، (3)6جامعه. 

(. روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و 6372آبادی، حسین. )لطف

 چاپ سوم.  جوانی. تهران: سازمان ملی جوانان.

(. 6300) و مولوی، حسین پور، مختارری، شعله؛ ملکلطیفی، زهره؛ امی

اجتماعی بر بهبود روابط  -ختیله شنااثربخشی آموزش حل مسئ

اجتماعی و ادراک خودکارآمدی   رفتارهای فردی تغییر بین

های علوم شناختی، آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری. تازهدانش

66(3 ،)04-78. 

(. 6300ن )پور، مختار؛ امیری، شعله؛ مولوی، حسیلطیفی، زهره؛ ملک

های فردی، پاسخاثربخشی مداخلة رفتاری بر میزان تعارضات بین

ا ناتوانی یادگیری. آموزان برفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش

 .6-68، (6)68کودکان استثنایی،  پژوهش در حیطة

(. شناسایی، تحلیل و مقایسه مشکالت 6371مرویان حسینی، رضا. )

آموزان عادی. زنجان، نفس دانشرفتاری با رشد اجتماعی و عزت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، 

 سومین سمینار سراسری اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان.

الت (. بررسی شیوع و علل اختال6304نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران )

در  دایی استان اردبیل. پژوهشابت آموزان دورۀیادگیری در دانش

 . 151-136، 3، شماره5، سال 67کودکان استثنایی  حیطة

ای، جواد اژه ی لواسانی، مسعود؛ حجازی، باقر؛وکیلی، رقیه؛ غالمعل

های هدفی و اضطراب گیریجهت (. راهبردهای یادگیری، 6300)

کودکان  آموزان نابینا. پژوهش در حیطةانشامتحان در د

 .12-31، (6)68استثنایی، 
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 در مرحلةتفاوت معناداری و  اثرگذار بود فعالي توجه و بیش کاستي

کلي  انگین نمرۀ. به این صورت که میدیده شد آزمون پسو  آزمون پیش
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های  کنیکتازداری داشته باشد. های خود، کنترل و ب بر رفتار

شان  در کنترل بیشتر رفتارهای آموزان دانشتواند به این  نوروفیدبک مي
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 

investigate the efficacy of neurofeedback treatment 
on behavioral inhibition and impulsivity in students 

with attention deficit/hyperactivity disorder ADHD. 

Method: Participants consisted of 20 students with 

ADHD volunteered to participate in this study. 
Integrated visual and auditory  Continuous 

Performance Test (2004)was administered as the 

pre-test and post-test for the students with ADHD. 

The students received 30 sessions of training for 

neurofeedback. Results: The results of depended t-

test showed significant differences between pre-test 

and post-test scores in the area of behavioral 

inhibition. This means that auditory behavioral 

inhibition and visual behavioral inhibition were 

improved by neurofeedback. In addition, results 

showed a significant difference between pre-test 

and post-test score in impulsivity. This means that 

impulsivity decreased after neurofeedback 

treatment. Conclusion: This study confirmed that 

neurofeedback treatment has a positive effect on 

behavioral inhibition and impulsivity. Therefore, 
neurofeedback techniques could be used to help 

children with ADHD.   
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 مقدمه

ترین  از شایع 1فعالي توجه و بیش اختالل کاستي

. آید ميشمار ه ب يرفتاری دوران کودک های اختالل

درصد گزارش شده  7تا  0 ،میزان شیوع این اختالل

است که این درصد شیوع در پسرها بیشتر از دخترها 

و  ؛ پلهام0222، 0انجمن روانپزشکي آمریکا) باشد مي

آماری  راهنمای تشخیصي وبراساس  (.1111گناگي، 

اساسي و مهم این  های ویژگيرواني  های اختالل

 و 2فعالي بیش ،0توجهي بي اختالل، الگوی مداوم

است که نسبت به افراد عادی با فراواني و  5تکانشگری

یکي از  این راهنما، مطابق .دده شدت بیشتری رخ مي

تکانشگری . باشد مي تکانشگری ،این اختالل های نشانه

فعالي ناشي از  توجه و بیش ر اختالل کاستيد

 این افراد است 6م بازداری رفتاریفعالیتي سیست کم

، پور و پرند ، متوليیکتا شکوهي؛ 1117)بارکلي، 

 (.1037افروز، ؛ 1031

های مهم کارکردهای  مولفه بازداری یکي از

ها  است. مفهوم بازداری طیف وسیعي از پدیده 7اجرایي

. نماید ي و بزرگسالي تبیین ميرا در دوران کودک

های توجه و  زدایي با سازه فقدان بازداری یا بازداری

تکانشگری در ارتباط است. تکانشگری یعني اینکه فرد 

بدون توجه و تفکر الزم و قبل از زمان الزم برای 

به صورت سریع و غیر  ،دهي به یک مسئله پاسخ

صحیح پاسخي ارائه دهد. شکست در بازداری یا 

 یها منجر به بروز رفتار زدایي در کودکان ازداریب

قبل از اینکه به این صورت که فرد شود.  مي تکانشي

دهي در  اطالعات کافي برای پاسخ یا  تکلیف را بفهمد

های مزاحم  حرکم و دهد پاسخ مي ،اختیار داشته باشد

های  پژوهش. کنند به آساني حواس او را پرت مي

زدایي در  این بازداری عموماًاند که  متعدد نشان داده

دارای اختالل  دارایبزرگساالن رفتار کودکان و 

شاچر، مونتا، شود ) فعالي دیده مي توجه و بیش کاستي

 بارکلي،؛ 0221نیگ، ؛ 0222 الگان، تاناک و کلیم،

0225، 0226 .) 

تاکنون تعاریف زیادی در مورد بازداری از سوی 

، 0220نت ). سرجمتخصصان مختلف ارائه شده است

دوازده  خود به ة( در مطالع0226ي، به نقل از بارکل

وی  کرده است. تعریف مختلف در این زمینه اشاره

گیرد که  ر ميفتاری در نظفردی را دارای بازداری ر

برای سرکوب کردن افکار، اعمال و  الزمتوانایي 

ی بازدار ،را داشته باشد. به عبارت دیگر ها هیجان

اصلي رفتار در نظر  کنندۀ ان تنطیمرفتاری را به عنو

بازداری رفتاری را مترادف با  ،پژوهشگرانگیرد.  مي

شاچر و ؛ 0226)بارکلي،  دندان مي 3کنترل رفتاری

عموماً به  را بازداری( 0221نیگ ) (.0222، همکاران

 .کند عنوان ممانعت از یک پاسخ غالب تعریف مي

بازداری ر است که ( بر این باو0225، 1117بارکلي )

دهي به یک رویداد با  پاسختا گردد  رفتاری باعث مي

  تأخیر انجام شود.

توجه  تبیین اختالل کاستي ی متعددی درها نظریه

اند.  زدایي استفاده کرده از الگوی بازداری ،فعالي و بیش

سلسله مراتبي بارکلي  ها، نظریة از جمله این نظریه

بازداری  ،دخو . وی در نظریةباشد مي( 0225، 1117)

در نظر  رفتاری را در باالی این الگوی سلسله مراتبي

 گرفته است که در زیر آن چهار کارکرد اجرایي

-کالمي، خودفعال غیر حافظةفعال کالمي،  حافظة)

د. این بازداری رفتاری قرار دار ریزی( تنظیمي و برنامه

که شود  بر این چهار مؤلفه تأثیر گذاشته و باعث مي

کنترلي رفتارش باشد، ه خود تنظیمي و خودفرد قادر ب

ریزی مناسبي برای اعمالش ترتیب دهد و از  برنامه

به این صورت  ،فعال خود به خوبي استفاده کند حافظة

برای او  گونه تداخلي در فرایند اطالعات هیچکه 

. در نهایت نیز این دو الگو یعني بازداری صورت نگیرد

روی کنترل حرکتي  های اجرایي بر رفتاری و کارکرد

، 1117بر اساس نظریه بارکلي )گذارند.  تأثیر مي

چند بعدی است که  ( بازداری رفتاری یک سازۀ0225

د از: ند که عبارتباش مي پیوستةشامل سه فرایند به هم 

توقف  -0به یک رویداد،  1بازداری پاسخ غالب -1

و ایجاد فرصت درنگ  12پاسخ یا الگوی پاسخ جاری



 بررسي اثربخشي درمان نوروفيدبك بر بازداري رفتاري و ... :سميه ساداتي و همکاران

___________________________________________________________________________________________ 

52 

گیری برای پاسخ دادن یا ادامة  میمتص )تأخیر( در

های  درنگ )تأخیر( و پاسخ حفظ این دورۀ -0پاسخ، 

های رقیب  ها و پاسخ که از قطع رویداد 11خود فرمان

( و نیگ 0225افتند. بارکلي ) در این دوره اتفاق مي

( بر این باورند که در کودکان مبتال به اختالل 0221)

ه فرایند بازداری دچار هر س ،فعالي توجه و بیش کاستي

هرچند که فرایند بازداری پاسخ  ،باشند مشکل مي

شواهد  غالب ممکن است بیشتر آسیب دیده باشد.

مشکالت افراد دارای اختالل  موجود در زمینة

فعالي در بازداری رفتاری از  توجه و بیش کاستي

چندین منبع همچون والدین و معلمان به دست آمده 

رفتار این کودکان را تکانشي،  ،انوالدین و معلماست. 

کنند. همچنین آنها گزارش  کنترل توصیف مي غیرقابل

کنند که این کودکان قادر به تحمل تأخیر ایجاد  مي

شان نیستند )بارکلي،  های شده در رسیدن به خواسته

0226).  

 گوناگوني را در صان عللمتخص ،های اخیر در سال

 مطرح فعالي شتوجه و بی اختالل کاستي رابطه با

کي از ی (.0222 ، گاالقر و آناستاسییو،)کرک اند نموده

ا تأیید های متعددی آن ر این اختالل که پژوهش علل

توجه و  اختالل کاستي کنند، علل نورولوژیکي مي

، ها پژوهشهای حاصل از این  است. داده فعالي بیش

در پیشاني  لوبي در خصوص نقش شواهد مشخص

ل دارند. کارکردهای گیری این اختال شکل

ریزی  دارای ماهیت اجرایي بوده، در طرح 10پیشاني لوب

و سازماندهي منابع دخیل هستند و نقش حیاتي در 

رفتارهای بازدارنده میانجي از قبیل کنترل رفتار 

های  و بازداری از تمرکز توجه بر محرکحرکتي 

شواهد حاکي از  (.1113 ،)فیشر کنند ایفا مينامربوط 

راست، پیشاني  لوبت که اختالل در عملکرد آن اس

به  ،است فعالي توجه و بیش اختالل کاستياساس 

 يیها وانایيم تجابه ان قادرد افران همین دلیل ای

 توجه،  حفظ یری،گ صمیمي تدهنسازماچون مه

ف انعطای، راهبردی ریز هرنامب 10رکتيی حبازدار

به عبارت دیگر . نیستنده نترل تکاني و کناختش

حققان حوزه نوروفیزیولوژی عمدتاً به شواهدی در م

و مرکزی میاني پیشاني  لوبخصوص کاهش فعالیت 

درصد افراد مبتال به اختالل  12تا  35در تقریباً 

، )ونس اند دست یافته فعالي بیشو  توجه یينارسا

سیلک، گاسي، رینهارت، برادشو، پراکاش، بلگرو و 

 (.1116 اباسز،باراباسز و بار؛ 0227کیونینگتون، 

هایي  نابهنجاری ، گسترده های پژوهشهمچنین 

د مبتال به اختالل در الکتروآنسفالوگرام افرا

 ،)لوبار اند فعالي گزارش داده بیشو  توجه کاستي

-الکتروآنسفالو های پژوهش بدین صورت که (.0220

کودکان در مقایسه این انجام شده بر روی  12يکمّ گرام

فعالیت امواج مغزی  دهد که مي نشان عادیبا افراد 

ذهن آشفته، حواس پرتي و  ةمشخصکه  آهسته )تتا(

ج ابیشتر و فعالیت امو است در آنها متمرکزتفکر غیر

، منسترا منسترا؛ 0225لو و بارکلي، ) باشد مي بتا کمتر

رستمي و  ؛0220،و کاسترو ؛ هیل0220، و گروگ

تالل که این اخ کي از عللی(. بنابراین 1033نیلوفری، 

کنند، علل  های متعددی آن را تأیید مي پژوهش

آیا اساسي این است که  مسئله. شداب مي نورولوژیکي

یکرد رو توان ميهای علم کنوني  تحول در گسترۀ

افراد با  برای درمان مشکالت  را15درماني نوروفیدبک

 ثمربخش دانست؟  فعالي توجه و بیش اختالل کاستي

 بار توسط لوئل لوباررمان نوروفیدبک اولین د

( معتقد 0226) بیورگارد و لوسکوارائه شد.  (0220)

-خود این رویکرد به عنوان یک رویکرد که است

مطرح دارویي نوین درمان غیر راهکارتنظیمي نوین و 

- خود و کنترلي-است که در خدمت افزایش خود

نتایج مطالعة آنها بر روی کودکان  .باشد ميتنظیمي 

کاستي توجه و بیش فعالي نشان داد که دارای اختالل 

کنترلي -خود آموزش نوروفیدبک به این کودکان باعث

رفتارهای آنها شده و این تغییر خود  تنظیمي-و خود

و افزایش  کاهش رفتارهای تکانشگریمنجر به 

شود. همچنین  رفتارهای بازداری در پاسخ در آنها مي

 هدف این رویکرد( معتقد است که 0220لوبار )

سازی پایدار رفتار بدون وابستگي مداوم درماني، بهنجار
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به داروها یا رفتار درماني است. بدین صورت که به 

های امواج  دهد که واکنش مي بیماران آموزش

ها، بهنجار  کالکتریکي مغز خود را نسبت به محر

ا افزایش داده و سازند. یعني امواج بتای مغز خود ر

 تمرکز حواسو عدم  ول آشفتگيئامواج تتا که مس

 .است، را کاهش دهند

اند که این روش  متعددی نشان داده های پژوهش

و  فعالي افزایش توجه و تمرکز، کاهش بیش درماني در

کنترلي و -و باعث خود اثربخش بوده است تکانشگری

توجه و  ختالل کاستيبازداری بر رفتار افراد دارای ا

برچت، ، گوسلبن، آلونگلر) شود فعالي مي بیش

، زوفل؛ 0211 ،استیودر، روتنبرگر، مول و هنریچ

، هول، آلبرچت، گونسلبن؛ 0212، هاستر و هرمن

اسچالمپ، کراتز، استیودر، ونگلر، روتنبرگر، مول و 

 ،أنن، ریدر، استریل، بریترل و گو؛ آرنز0221، هنریچ

وکس، تارپ و ف ؛0226بیورگارد و لوسکو،  ؛0221

ومبر، لیوتزنربرگ، ، بریبایفوچس؛ 0225، فوکس

و  جنسن؛ 0220روسیتر، ؛ 0220، گریوزلیر و هایزر

، پادولسکي؛ 0221تینیوس و تینیوس، ؛ 0220تسچ، 

اثربخشي درمان  ،پژوهش حاضر ،بر این اساس (.0221

رفتاری و تکانشگری   بر بازداری را نوروفیدبک

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي دارای آموزان دانش

بررسي قرار دهد. لذا با توجه به مطالب مورد  ،فعالي

ش حاضر در صدد پاسخگویي به بیان شده، پژوه

  باشد: ذیل مي های سؤال

نمرۀ کلي بازداری افزایش  بررمان نوروفیدبک دآیا  .1

توجه و  اختالل کاستيدارای  آموزان دانشرفتاری 

 دارد؟ تأثیر فعالي بیش

ری دیدابازداری افزایش  بررمان نوروفیدبک دآیا  .0

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي دارای آموزان دانش

 دارد؟ تأثیر

 شنیداریبازداری  افزایش بررمان نوروفیدبک دآیا  .0

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي دارای آموزان دانش

 دارد؟ تأثیر

 تکانشگری کاهش بررمان نوروفیدبک دآیا  .2

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي دارای آموزان دانش

 دارد؟ثیر تأ

 روش 

 گيري نمونهجامعه، نمونه و روش 

 آموزان دانش حاضر را کلیة پژوهشجامعة آماری 

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي  دارایابتدایي  دورۀ

در  شهر تهران آتیه اعصاب و روان مراجعه کننده به مرکز

 های د. نمونهدهن تشکیل مي 12 -11سال تحصیلي 

 هدفمند گیری نمونه ۀکه به شیو را پژوهش حاضر

اختالل  دارای آموزان دانشاز نفر  02 اند، انتخاب شده

ه ک آتیه مرکز اعصاب و روان فعالي توجه و بیش کاستي

تشکیل  شدند، از نظر داروی ریتالین کنترل مي

 دهند.  مي

  ابزار

گیری بازداری و  در پژوهش حاضر به منظور اندازه

 پیوستةعملکرد های مرتبط با آن از آزمون  فرایند

در  سندفورد و ترنرکه  16ای دیداری و شنیداری رایانه

این آزمون اند، استفاده شده است.  ساخته 1112سال 

بر مبنای راهنمای کامپیوتری  به صورت برنامة

 (چهارم )ویرایشهای رواني  تشخیصي و آماری اختالل

 براین بازداری یا بازداری رفتاریطراحي شده است. بنا

شود بر دو حس شنوایي و  این ابزار سنجیده ميکه در 

از دو این آزمون  ،دیداری تمرکز دارد. بر این اساس

. بدین قسمت بینایي و شنیداری تشکیل شده است

 مقابل کامپیوتر فرد روی صندلي راحتيصورت که 

و تنها زماني که تصویر هدف یا صدای  نشیند مي

ا کلیدهای شنود، موس ی بیند یا مي تعیین شده را مي

خاصي از کامپیوتر را که در ابتدا به او توضیح داده 

هر گونه رفتارهای دهد. فشار مي شده است، را 

هایي که به صورت  دهي به محرک تکانشگرانه در پاسخ

اند به ترتیب به عنوان  شنیداری و بینایي ارائه شده

بازداری یا کنترل شنیداری و بینایي در نظر گرفته 

سال به باال  6افراد  ،ة سني مورد استفادهدامن شود. مي

 قابل کاربرد است.نیز برای بزرگساالن همچنین و 
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 .باشد ميدقیقه  02 مدت زمان اجرای آزمون تقریباً

از روش  17( برای بررسي اعتبار0222) سندفورد و ترنر

-75/2بازآزمایي استفاده کردند که ضریب 

عتبار گزارش شده است و این ضریب حاکي از ا66/2

با  13باشد. برای بررسي روایي مي  مطلوب این آزمون 

که این  انجام شد به این صورت ،روش روایي سازه

توجه  و بدون اختالل کاستي دارایآزمون را روی افراد 

موارد این  درصد 10فعالي اجرا کردند که در  و بیش

باشد و  آزمون قادر به تشخیص درست این اختالل مي

حاکي از روایي مطلوب این آزمون  ضریب گزارش شده

است. همچنین در پژوهش حاضر نیز برای بررسي 

 31/2اعتبار از روش بازآزمایي استفاده شد که ضریب 

به دست آمد و این ضریب حاکي از اعتبار مطلوب این 

آزمون است. برای بررسي روایي با روش روایي 

همزمان، همبستگي این آزمون با آزمون رنگ و لغت 

 36/2بررسي گردید که ضریب 11(1105رپ )است

دست آمد و این ضریب حاکي از روایي مطلوب این ب

 آزمون است.

 اجراروش 

 توسط اولیه مصاحبة و معاینه از بعد ها آزمودني

 تکمیلي های ارزیابي برای نوجوان و کودک روانپزشک

دیداری و  پیوستة آزمون عملکرد شدند و با مي  ارجاع

. ندگرفت مي قرار ارزیابي موردای  شنیداری رایانه

 و آزمون پیشآزمون در ابتدا به عنوان  این استفاده از

 در نظر آزمون پسني به عنوان های درما بعد از مداخله

  .ه شده استگرفت

 درماني نوروفيدبك پروتکل

تکل درماني نوروفیدبک که در این پژوهش وپر

 عاليف توجه و بیش اختالل کاستي  دارایبرای افراد 

 02دو قطبي نوع یک کانالة از ،مورد استفاده قرار گرفت

. به این صورت که فرد روی صندلي راحتي باشد مي

دهای اصلي را با استفاده از یک ژل ونشسته و  الکتر

به  Cz ،Fz  ،Fpz، C3-C4 های مخصوص در محل

ها  د دیگر بر روی گوشوپوست سر چسبانده و دو الکتر

 تکل به این صورت بود که. اجرای پرشود مينصب 

شد که آزمودني بتواند  امتیاز داده مي 1زماني به فرد 

ریتم حسي  بار دیگر موج بتا ویک بار ثانیه  5به مدت 

تعیین شده و موج تتا و  را باالتر از آستانة 01حرکتي –

بنابراین از آستانه نگه دارد.  تر پایینرا  00بتای بلند

ت شده و تتا و بتای حرکتي و بتا تقوی –ریتم حسي 

بلند سرکوب شدند. همچنین در کودکاني که آلفای 

درماني نیز از  ةبرنام. شدپشت سر آنها کم بود تقویت 

، تداشکامپیوتری که در مقابل فرد قرار  طریق صفحة

های  ها اغلب شبیه به بازی . این برنامهارائه شد

مغز کامپیوتری هستند، با این تفاوت که تنها ذهن و 

او.  های دهد و نه دست د است که بازی را انجام ميفر

گیرد که برای  یاد مي ها ا تکرار و تمرین این بازیبمغز 

رسیدن به بهترین نتیجه باید چه کار کند، که این کار 

های مغز او  یمار و تنظیم امواج و فعالیتبه درمان ب

 نوروفیدبک در آموزش حاضر، پژوهش انجامد. در مي

 ارائه جلسه( 02) جلسه سه هفته هر و هفته دهطي 

 . شد

 ها یافته

ی پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم شده ها یافته

میانگین و )آمار توصیفي  شامل است. بخش اول

 شاملبخش دوم و  های پژوهشمتغیر (انحراف معیار

زیر به در  که است بوده( وابسته تي) آمار استنباطي

 شود. آنها پرداخته مي

 هاي مورد مطالعهمتغيروصيفي هاي ت یافته -1
 متغیرهای نمرۀمیانگین و انحراف معیار  ،1 جدول

بازداری  ،دیداریبازداری رفتاری ، بازداری رفتاریکلي 

 نشان را دهي میزان تأمل در پاسخو  شنیداریرفتاری 

 .دهد مي
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 متغيرهاي مورد مطالعهميانگين و انحراف معيار  . 1جدول 

 آزمون پس آزمون پیش متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 13/12 25/11 55/12 25/37 بازداری رفتاریکلي  نمرۀ

 72/16  0/120 72/15 72/37 دیداریبازداری رفتاری 

 26/12 02/121 21/12 12/37 شنیداریبازداری رفتاری 

 65/12 05/12 72/11 15/71 دهي در پاسخ تأملمیزان 

 ،شود مالحظه مي 1در جدول  همانطور که

،  بازداری رفتاری)کلي  توجه های هنمر میانگین

 آزمون پسدیداری و شنیداری( در  بازداری رفتاری

 نمرۀ میانگین. همچنین باشد مي آزمون پیشباالتر از 

رفتار بررسي ) شاخص  دهي میزان تأمل در پاسخ

 آزمون پیشاز  بیشتر آزمون پسدر  (،تکانشگری کودک

های به  ه به منظور بررسي معناداری تفاوتک باشد مي

 ده است.بخش زیر آمدر وابسته  تيدست آمده، نتایج 
 

 هاي مورد مطالعهمتغير استنباطيهاي  یافته -2
مبني بر  پژوهش اول  سؤالگویي به  برای پاسخ

بازداری  کلي نمرۀ افزایش بررمان نوروفیدبک دکه این

توجه و  اختالل کاستي  دارای آموزان دانش رفتاری

 بازداری رفتاریهای کلي  نمرهدارد، تأثیر  فعالي بیش

و  آزمون پیش ، در دو مرحلةمورد مطالعه آموزان دانش

وابسته مورد مقایسه  تي آزمون با استفاده از آزمون پس

 آورده شده است. 0 قرار گرفتند که نتایج آن در جدول

 آزمون پسو  آزمون پيش ةکلي توجه در دو مرحل رۀنم ةبراي مقایس وابسته تينتایج  .2 جدول

 t Df Sig خطاي معيار دانحراف استاندار ميانگين گروه شاخص

 بازداری رفتاریکلي  نمرۀ
 55/12 25/37 آزمون پیش

07 /1 30 /3- 11 221/2 
 13/12 15/11 آزمون پس

با  ،دهد نشان مي 0نتایج جدول  همانطور که

و سطح معناداری  (-3/ 30)  تي مقدارتوجه به 

افراد  رفتارینمرۀ کلي بازداری میانگین  بین ،(221/2)

تفاوت معناداری  آزمون پسو  آزمون پیش در مرحلة

نمرۀ کلي وجود دارد. به این صورت که میانگین 

 باالتر از مرحلة آزمون پس در مرحلة رفتاریبازداری 

 است. آزمون پیش

 ر ـمبني ب پژوهش مدو  سؤالبه  گویي پاسخرای ـب

 بازداری رفتاری افزایش بررمان نوروفیدبک داین که 

توجه و  اختالل کاستي دارای آموزان دانشدیداری 

 بازداری رفتاریهای  نمره دارد،تأثیر  فعالي بیش

 ةمورد مطالعه در دو مرحل آموزان دانش دیداری

 تيبا استفاده از آزمون  آزمون پسو  آزمون پیش

مقایسه قرار گرفتند که نتایج آن در وابسته مورد 

 آورده شده است. 0 جدول

 آزمون پسو  آزمون پيش ةدیداري در دو مرحل بازداري رفتاري نمرۀ ةبراي مقایس وابسته تينتایج  . 3 جدول

 ميانگين گروه شاخص
انحراف 

 استاندارد
 t Df Sig خطاي معيار

 دیداری بازداری رفتاری
 72/15 72/37 آزمون پیش

70 /1 25 /3- 11 221/2 
 72/16 0/120 آزمون پس

با  ،دهد نشان مي 0نتایج جدول  همانطور که

( و سطح معناداری -3/ 25)  تي به مقدارتوجه 

فراد دیداری ا بازداری رفتاریمیانگین  بین ،(221/2)

معناداری تفاوت  آزمون پسو  آزمون پیش در مرحلة

 بازداری رفتاریین وجود دارد. به این صورت که میانگ

 ةـلـرحـر از مـاالتـب ونـآزم پس ةـرحلـداری در مـدی

 شده است. آزمون پیش

مبني بر  سوم پژوهش  سؤالبه  گویي پاسخبرای 

 بازداری رفتاریافزایش  بررمان نوروفیدبک داین که 

توجه و  اختالل کاستي دارای آموزان دانش شنیداری

 زداری رفتاریباهای  نمره دارد،تأثیر  فعالي بیش

 مورد مطالعه در دو مرحلة آموزان دانش شنیداری
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 تيبا استفاده از آزمون  آزمون پسو  آزمون پیش

 که نتایج آن در جدول وابسته مورد مقایسه قرار گرفت

 ده است.آم 2

 آزمون پسو  آزمون پيش در دو مرحلة شنيداري بازداري رفتاري براي مقایسة وابسته تينتایج  .4 جدول

 t Df Sig خطاي معيار انحراف استاندارد ميانگين گروه اخصش

 شنیداری بازداری رفتاری
 21/12 12/37 آزمون پیش

56/1 50 /3- 11 221/2 
 26/12 0/121 آزمون پس

با  ،دهد نشان مي 2نتایج جدول  همانطور که

( و سطح معناداری -3/ 50)  تي مقدارتوجه به 

افراد  شنیداری داری رفتاریباز میانگین بین ،(221/2)

معناداری تفاوت  ،آزمون پسو  آزمون پیش در مرحلة

نمرۀ کلي وجود دارد. به این صورت که میانگین 

 باالتر از مرحلة آزمون پس در مرحلة رفتاریبازداری 

 است. آزمون پیش

 مبني بر چهارم پژوهش  سؤالگویي به  برای پاسخ

 نشگریتکاکاهش  بررمان نوروفیدبک دکه این

 فعالي توجه و بیش اختالل کاستي دارای آموزان دانش

آموزان  دانش دهي میزان تأمل در پاسخ نمرۀ دارد،تأثیر 

گیری رفتارهای  )به عنوان شاخص اندازه مورد مطالعه

با  آزمون پسو  آزمون پیش ةدر دو مرحل تکانشگری(،

 وابسته مورد مقایسه قرار گرفت تياستفاده از آزمون 

 است. آمده 5 یج آن در جدولکه نتا

 آزمون پسو  آزمون پيش ةدر دو مرحل دهي ميزان تأمل در پاسخ ةبراي مقایس وابسته تينتایج  .5 جدول

 t Df Sig خطاي معيار انحراف استاندارد ميانگين گروه شاخص

در  تأملمیزان 

 دهي پاسخ

 221/2 11 -12/1 1/ 22 72/11 15/71 آزمون پیش

 65/12 05/12 آزمون پس

توجه به با  ،دهد نشان مي 5همانطور که  نتایج جدول 

 بین ،(221/2( و سطح معناداری )-12/1)  تي مقدار

 افراد در مرحلة دهي میزان تأمل در پاسخمیانگین 

وجود دارد. معناداری تفاوت  ،آزمون پسو  آزمون پیش

میزان تأمل در  نمرۀین صورت که میانگین به ا

 از مرحلة ترباال آزمون پس مرحلة دردهي  پاسخ

آموز در  به عبارت دیگر دانش شده است. آزمون پیش

با تأمل بیشتر و تکانشگری کمتری  آزمون پسمرحله 

 به سواالت آزمون پاسخ داده است.

 گيري نتيجهبحث و 

اثربخشي درمان نوروفیدبک بر  ،در پژوهش حاضر

 یدارا آموزان دانش بازداری رفتاری و تکانشگری

مورد بررسي قرار  فعالي توجه و بیش اختالل کاستي

 دوم و سوم، اول های سؤالگرفت. در ارتباط با 

 بین نشان داد که وابسته تيپژوهش، نتایج 

بازداری ، بازداری رفتاری کلي نمرات های میانگین

 شنیداریبازداری رفتاری دیداری و رفتاری 

تفاوت  ،آزمون پسو  آزمون پیش در مرحلة آموزان دانش

نمرۀ معناداری وجود دارد. به این صورت که میانگین 

دیداری و بازداری رفتاری ، رفتاریکلي بازداری 

باالتر از  آزمون پس در مرحلة شنیداریبازداری رفتاری 

این بدین معني است  بدست آمد. آزمون پیش مرحلة

هم از لحاظ بازداری رفتاری بر که درمان نوروفیدبک 

وده و باعث افزایش اثرگذار ب بینایيشنیداری و هم 

 دارای آموزان دانشدر بازداری و کنترل رفتاری 

ه است. نتایج این شد فعالي توجه و بیش اختالل کاستي

(؛ 0222) و همکاران شاچر های پژوهش با پژوهش

بارکلي  (؛0221تینیوس و تینیوس ) (؛0221نیگ )

و  ونگلر؛ (0226) بیورگارد و لوسکو (؛0226، 0225)

 لوبار؛ (0212) و همکاران زوفل؛ (0211) همکاران

؛ (0220) روسیتر ؛(0220)و تسچ  جنسن؛ (0220)

( 1116) باراباسز و باراباسزو  (0221) پادولسکي

توان  دست آمده ميبه  نتایجدر توجیه  .باشد ميهمسو 

در   این افرادامواج مغزی کرد که  اینگونه تبیین

دچار  ه قداميبه ویژنواحي شکنج سینگولیت 

بر توجه و کنترل  این نواحي و باشد هایي مي بدکاری

تکانه نظارت و کنترل دارد و موجب حفظ برانگیختگي 

آهستگي  بنابراین . شود و ادامه انجام تکلیف مي
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-بازداریدلیل  قداميکورتکس در طول سینگولیت 

درمان بنابراین . باشد ميزدایي رفتاری در این کودکان  

ین امواج اثر بر روی ا به طور مستقیم نوروفیدبک

 در کنترل پاسخ و بازداری رفتاریگذاشته و باعث 

 .شده است کودکان

 وابسته تيچهارم پژوهش، نتایج   سؤالدر ارتباط با 

افراد  تکانشگری های نمرات میانگین بین نشان داد که

تفاوت معناداری  آزمون پسو  آزمون پیش در مرحلة

 میزان صورت که میانگین نمرۀ ارد. به اینوجود د

و  آزمون پیش دهي افراد در مرحلة تأمل در پاسخ

ارد. به این صورت تفاوت معناداری وجود د آزمون پس

 دهي در مرحلة میزان تأمل در پاسخ که میانگین نمرۀ

است. به عبارت  آزمون پیش التر از مرحلةبا آزمون پس

بیشتر و  با تأمل آزمون پس آموز در مرحلة دیگر دانش

 تکانشگری کمتری به سواالت آزمون پاسخ داده است.

که درمان نوروفیدبک بر  بدین معناست یافته، این

باعث اثرگذار بوده و  کنترل رفتارهای تکانشگری

اختالل  دارای آموزان دانشرفتار در کنترل 

ه است. نتایج این شد فعالي توجه و بیش کاستي

(؛ 0222)،  رانو همکا شاچر های پژوهش با پژوهش

(؛ بارکلي 0221تینیوس و تینیوس ) (؛0221نیگ )

و  ونگلر(؛ 0226) بیورگارد و لوسکو (؛0226، 0225)

 آرنز؛ (0221)و همکاران  گونسلبن؛ (0211)همکاران 

؛ (0225) و همکاران وکسف؛ (0221) و همکاران

 روسیتر؛ (0220) لوبار؛ (0220) و همکاران فوچس

  .باشد ميهمسو  (0221) پادولسکي و (0220)

گروه  فقدانهای پژوهش حاضر  از جمله محدودیت

دلیل عدم انتخاب گروه کنترل، این بود که  .کنترل بود

به عنوان جدیدترین  12این درمان به ویژه در سال 

رویکرد درمان غیردارویي برای کودکان دارای اختالل 

کاستي توجه همراه با بیش فعالي وارد ایران شده بود 

داد. بستة  ابتدا تنها مرکز آتیه این رویکرد را ارائه مي و

شد، هزینة باالیي  درماني که برای هر کودک ارائه مي

هایي را  داشت و از نظر اخالقي درست نبود که خانواده

که با این عالقه برای درمان فرزندشان بدون استفاده از 

آمدند با یک روند دارونما درگیر و  دارو به آنجا مي

 ،شود بر این اساس پیشنهاد مي کردیم. رمان ميد

یک گروه را با  ها گران آینده این گونه پژوهشپژوهش

همچنین . ندکنتکرار  کنترل آن هم به صورت دارونما

تفکیک نکردن  شاین پژوه یها از دیگر محدودیت

گانه از نظر میزان اثرگذاری درمان  سه های اختالل

پژوهشگران  ،شود ميکه پیشنهاد  باشد مينوروفیدبک 

آینده به بررسي اثربخشي درمان نوروفیدبک در هر سه 

بپردازند. در  فعالي توجه و بیش اختالل کاستي نوع 

نیز از دیگر  پیگیری داشتن دورۀنهایت ن

است که پیشنهاد  های پژوهش حاضر محدودیت

 ،شي درمانشود برای بررسي میزان پایداری اثربخ مي

آزمون پیگیری  ،جلسات درمانيچند ماه پس از اتمام 

 نتایج نیز به عمل آید.

 ها یادداشت

1) Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD)  

2) American Psychiatric Association      
3) Inattention 
4) Hyperactivity 
5) Impulsivity  
6) Behavioral inhibition 
7) Executive Function 
8) Response Control  
9) Prepotent response  
10) Ongoing response  
11)  Self-directed responses  
12) Frontal lob  
13) Motor inhibition 
14) Quantitative Electro Encephalo Graphy(QEEG( 
15) Neurofeedback 
16) Integrated visual and auditory  Continuous 
Performance Test (IVA+Plus)   
17) Reliability 
18) Validity  
19) Stroop Color and Word Test(SCWT) 
20) bipolar 
21) Sensory Motor Rhythms (SMR)  
22) High Beta 
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 اي در يادگيري درس ... رايانه افزار نرمبررسي اثربخشي  :فري و همکارانحميدرضا جع

 در اي رايانه افزار نرم اثربخشي بررسي

 ذهني توان کم کودکان علوم درس يادگيري

 چهارم پاية
 3نداف رؤيا ،2آهي قاسم دکتر ،1جعفري حميدرضا

 

 
 1/6/23نهايي: پذيرش 12/8/22 تجديدنظر:  11/4/22 دريافت: تاريخ

 

   چکيده
 در ای رایانه افزار نرم اثربخشی بررسی منظور به پژوهش این :هدف

 با روش: است. شده اجرا ذهنی توان کم کودکان علوم درس یادگیری

 ذهنی توان کمآموزان  دانش  میان از آزمایشی طرح از استفاده

 نفر 04 ،مشهد شهر ابتدایی آموزشگاه دو در چهارم ةپای پذیر شآموز

 یکگرفتند. قرار کنترل و آزمایش نفره 04 گروه دو در آموز دانش

 و آزمون پیش فرم دو )در سوال 04 املش ساخته محقق آزمون

 تنظیم و تهیه جانور( و گیاه و انسان ماده،  بخش سه در و آزمون( پس

 و محتوایی و صوری روایی گیری اندازه ابزار روایی نتعیی برای گردید.

 از استفاده :ها يافته گردید. استفاده نباخوکر آلفای روش از آن پایایی

 .شدآموزان  دانش   ةنمر دار معنا افزایش موجب معلو ای رایانه افزار نرم

 و آزمایشی های گروه نمرات دار معنا تتفاو به توجه با گيري: نتيجه

 در ای رایانه افزار نرم از توان می علوم درس یادگیری  اهمیت و گواه

  کرد. استفاده درس این یادگیری
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Abstract 

Objective: This research was to investigate the 

effectiveness of computer soft ware on learning the 

science course in mental retarded students. Method: 

Using a pilot study, 40 students were chosen from 

the educable mentally retarded students of fourth 

grade in two elementary schools in Mashhad and 

were divided into two experimental and control 

groups. A researcher-made test was designed; the 

test included 10 questions (in two forms of pretest 

and post-test) which were in three sections: 1. 

material 2. human 3. plant and animal. To determine 

the validity and reliability of the test, the cronbach’s 

alpha method were used. Results: Using the 

computer software caused the students' scores 

increase significantly. Conclusion: Regarding the 

significant difference of scores in the experimental 

and control groups, and due to the importance of 

learning the science lesson, the computer software 

can be used in teaching this course. 
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 مقدمه

 افازایش  از حااکی  آمارهاا  گذشاته  ساال  بیست در

 خاا   های ناتوانی دارایآموزان  دانش  شمار افزون روز

 اسااس  بار  اسات.  عاادی  آماوزان داناش  باا  مقایسه در

 04 از بایش  آمریکا متحدة ایاالت آموزش ادارة گزارش

 هاای  برناماه  از توانناد  نمای  مادارس  در کودکان درصد

 ماان   آناان  هاای  ناتوانی یراز ببرند، سود سنتی زشآمو

 )هاسال  شاود  مای  کالسای  های فعالیت در شان شرکت

   (.0444 گالسر، و برینگ

 رشادی  روباه  نیااز  وزیامار  ةپیشارفت  کشورهای در

 دارای کودکاااان باااه مااا ثر علمااای ماااوزشآ بااارای

 مصاوبة  قاانون  از نیااز  ایان  دارد. جاود و ذهنی یتوان کم

 آن، اسااس  بر که شود می ناشی آمریکا در 0446 سال

 باه  را مدارس ونقان این ."شود رها نباید کودکی هیچ"

آماوزان   داناش   درسای  کلای  های مهارت سطح افزایش

 تاوانی  کام آماوزان   دانش  که دارد تأکید و کند می ملزم

 همسااالن  مشاابه  درسای  ةبرناما  بایاد  تنهاا  نه ذهنی 

 از حاصل یها پیشرفت بلکه کنند دریافت را شان عادی

 تاارنبول،  )تاارنبول، گیرد تعلق هاآن به یدبا نیز آموزش

   (.0440 اسمیت، و شانک

 که این به توجه با :ندگویمی (0990) فوچز و فوچز

  تعاااداد افااازایش باااا اساااتینایی مااادارس معلماااان

 ،شاوند  وبه رشد میر  ویژه نیازهای دارایآموزان  دانش

 طشارای   باا  را آناان  آموزشای  نیازهای باشند قادر باید

  روش ما ثرترین  طراحای  به قادر تا سازند اهمت کالس

 آوری فن راستا این در .شوند یادگیری سازی بهینه برای

 تبدیل  00 قرن فراگیر ابعاد از یکی به آن از استفاده و

 تحات  را روزاناه  هاای  فعالیات  از بسایاری  و است شده

 آن از حااکی  فراگیار  ماهیات  این .است  داده قرار ثیرأت

 از بااالتری  ساطح  باه  یاابی  دسات  بارای  افراد که است

 و داشاته  دسترسی آوری فن به هم باید زندگی کیفیت

 باه  رایانه آوری فن اگر باشند. آن از استفاده به قادر هم

 داده آماوزش  هنای ذ تاوانی  کم افراد به صحیحی روش

 و یاادگیری  شاود،  مینتاأ  آناان  توجاه  و انگیزه و شده

 ایان  .گاردد  مای  پاذیر  امکاان  افراد این برای آن کاربرد

 حقای  باه  آن از اساتفاده  امکاان  تاا  شده باعث مطلب

 را ناتوانی دارای افراد موضوع این و شود تبدیل عمومی

 شود. نیز

 از اسااتفاده تااأثیر شااده انجااام هااای پااژوهش

 و یادگیری افزایش در را ای رایانه آموزشی هایافزار نرم

 و خسروی پوشنه، ،0404 )الیوت، علوم درس یادآوری

 شاامارش و ریاضاای مفاااهیم بهبااود (،0394 مهاادوی،

 محماادی،میر و افااروز یاریاااری، ؛0996 کااوی، )مااک

 بااا کودکااان در اعااداد شاامارش و یااادگیری (،0339

 (،0446 آریازا،  - گاومز  و تاادال  -)اورتگاداون نشانگان

 ویاژه  نیازهای دارایآموزان  دانش  پیشرفت و یادگیری

 نفاس  تعاز  و یاادگیری  باه  نسبت آنان نگرش بهبود و

 هاای  مهاارت  افازایش  (،0993 کااچال، -)سایون  میبت

 )پنینگتون،اوتیساام طیاا  باااآمااوزان  دانااش  علماای

  در کااردن بنادی  طبقاه  هااای مهاارت  افازایش  ،(0404

 عبادال  عادل) یادگیری های ناتوانی دارایآموزان  دانش

   اند.کرده ییدأت (،0404 ،یاوز انارح و

 رایباا کااه معتقدنااد پژوهشااگران حااال ایاان بااا

 نوین الگوهای از گیری بهره به مدارس دادن سو و سمت

 مادارس  فضاای  در الگوهاا  آن از اساتفاده  فرهنگ باید

 جانشاین  آماوزی  تجرباه  و بازسازی تفکر، و هشد حاکم

 یوزرناو  و دیآباا  نصار  )بختیار گردد سنتی های شیوه

 مااورد علااوم هااایبرنامااه بیشااتر کااه آنجااا از (.0330

 از برگرفتاه  گذشاته  هاای  دهاه  رد ما کشور در استفاده

  آنچه که سدر یم نظر به ،است هبود خارجی های هبرنام

 و خاوانی  هام  شاان  فرهناگ  باا  آموزند یمآموزان  دانش

 باه  درسای  هاای  هبرناما  ایان  عالوه به .ندارد هماهنگی

  توجااه کمتاار روزمااره زناادگی در علماای روش کاااربرد

 هاایی  وهشپژ بر صرفاً ها برنامه این همچنین اند. داشته

 ورهایکشا آماوزان   داناش   روی بار  که هستند مبتنی

 لحاا   باه  کاه  آموزانی دانش است، گرفته صورت دیگر

  مناااب  و قومیاات جغرافیااایی، شاارایط ،زبااان فرهنااگ،

 متفااوت  ماا  کشاور آماوزان   دانش  با متخصص انسانی

 هاای افزار نارم  و هاا  برنامه طراحی در همچنین هستند،

و روشن است  حواض یامر یسانگلین زبارة سیط ،غربی
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(. بنااابراین طراحاای 0330)علاای احماادی و عراقاای،  

 بار  مبتنی که هاییافزار نرم صحیح یساخت و بکارگیر

  فهاام توانااایی حااد در و زبااانی فرهنگاای، شاارایط

 تادریس  از حاصال  تجاار   اسااس  بار  وآموزان  دانش

 مانکشاور  متخصصاان  دیدگاه گرفتن نظر در و معلمان

 تادریس  مشکل زیادی حد تا تواند می ،باشد شده تهیه

  بارای  را بیانش  هماراه  باه  یادگیری و کمتر را معلمان

 و یاریاااری ،)یاااوری کنااد تاار هسااادآمااوزان  دانااش

 آوری فان  ورود کاه  این بر اعتقاد با (.0331 ،رستگارپور

 معضااالتی بااروز باعااث فرهنگاای سااازی هزمیناا باادون

 کاه  موضوع این گرفتن نظردر دیگر طرف از و شود می

 بهتار  و م ثرتر پایین سنین در سازی( )فرهنگ آموزش

 در ،(0333 یاااری، صاافی و دانااش )عااارفی، اساات

 هاای افزار نرم طراحی و ساخت زمینة در اخیر های سال

 طراحای  جمله از است. گرفته صورت اقداماتی آموزشی

 و افاروز  یاریااری، )ریاضای  هپای مفاهیم آموزش افزار نرم

 یاار   حساا  آموزشای  افازار  نارم  (،0339 ، میرمحمدی

 افاازار ناارم (،0331 ، رسااتگارپور و یاریاااری یاااوری،)

 (،0333 محماادی،مهر و زاده )شاای ریاضی آمااوزش

 و ریاضای  علاوم، ) تااتی   دنیاای  آموزشای  هایافزار نرم

 .(0333 یااری،  صافی  و داناش  )عارفی، .برد نام زبان(

 افازار  نرم این از استفاده و طراحی از پژوهشگران هدف

 و اسات  بوده ای رایانه آموزش طریق از سازی فرهنگو 

 فارسای،  زبان قصه، نقاشی، هایزمینه در راستا این در

 هاای  ید یسا  ؛الفباا  باازی  شاعر،  پاازل،  صدا، ریاضی،

 .اسات  شاده  ارائه بازار به و طراحی  گوناگونی آموزشی

 علاوم  آماوزش  در جملاه  از هاافزار نرم این مهم ویژگی

 قاشای، ن شایوة  باه  آنهاا  در رسد ارایاة  کاه  اسات  این

  است. سازی آهنگ و پویانمایی

 آموزشی هایافزار نرم تأثیر که هایی پژوهش میان از

 ،اند کرده بررسی استینایی کودکان یادگیری بر را

 در هاافزار نرم این از استفاده بدیل بی نقش به توان می

 در (0404) الیوت کرد. اشاره کودکان این آموزش

 رب  /انیمیشنو بر مبتنی آموزش تأثیر هب که پژوهشی

  مطلب درك و خواندن زبان، علوم، یادگیری

 ،پرداخت هشتم و پنجم ،سوم کالسآموزان  دانش

 متوسط حد از بیش آزمایشی گروه عملکرد که دریافت

 در (0404) فوچز .بود گواه گروه عملکرد از بهتر و

 رب رایانه بر مبتنی آموزش اثرات عنوان با پژوهشی

 به مبتالآموزان  دانش  در عدد رکیبیت های مهارت

 این که کرد گزارش ریاضی و خواندن اختالل

 تأثیر جم  ترکیبی های مهارت ارتقای بر ها آموزش

 مبتنی آموزش ندارد، تأثیری تفریق مهارت بر اما دارد،

 مهارت الانتق و اکتسا  بر را پایایی تأثیر ،رایانه بر

 در (0404) پنینگتون دارد. زنی کردن هجی و خواندن

 در رایانه بر مبتنی های آموزش عنوان با فراتحلیلی

 به مبتالآموزان  دانش  تحصیلی های مهارت بهبود

 که نمود گزارش 0443 تا 0999 سال از اوتیسم

 آموزش برای م ثر ابزاری ،رایانه بر مبتنی های آموزش

 آموزان دانش  به تحصیلی های مهارت از ای همجموع

 و فرل ساکسیری، .است اوتیسم طی  اختالل به مبتال

 آموزش عنوان با پژوهشی در (0446) وانگسا روئن

 به ،ای رایانه آموزش از حمایت برای عاملی مجازی

  علوم درس یادگیری بر ای رایانه نماهای پویایی مطالعة

 و پرداختند یشنیدار نارسایی دارایآموزان  دانش

-می درسی مطالب نمایی اییپوی با که کردند گزارش

 علوم یادگیری گوناگون های جنبه افزایش به توان

 با خود پژوهش در (0443) لییاست و النگ کرد. کمک

آموزان  دانش  برای و  بر مبتنی علوم موزشآ عنوان

 اینترنت طریق از علوم آموزش تأثیر بررسی به ناشنوا

 های شیوه از استفاده که کردند گزارش و پرداختند

 فهم و درك توانایی افزایش به منجر مجازی آموزش

 ازآموزان  دانش  بیشتر مندییترضا سطح و خواندن

 و خسروی ،پوشنه شود.می یادگیری ةشیو و زمان

 که کردند گزارش خود پژوهش در (0394) مهدوی

 به رایج ةشیو با مقایسه در مجازی ةشیو به آموزش

  لومع درس مطالب بیشتر دآورییا و یادگیری

 است. شده منجر شنیداری نارسایی دارایآموزان  دانش
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 در (0339) فالح کنندهرعایت و خلخالی سلیمانپور،

 بر مبتنی تدریس روش که دریافتند خود پژوهش

 پایدار یادگیری بر ارتباطات و اطالعات وریآ فن

  است. ثر م تجربی علوم درس درآموزان  دانش

 در پایدار رییادگی میزان که دش مشخص همچنین

 از بیشتر ای رایانه آوری فن بر مبتنی تدریس روش

 (0331) عطاران و کرمی .است سنتی تدریس روش

 روش با را علوم درس که آموزانی دانش ،کردند گزارش

 در اندگرفته یاد درس کالس در ای رسانه چند ساخت

 آموزش سنتی وشر با که آموزانی دانش با مقایسه

 در اند.داشته تری عمیق و بهتر یادگیری اند، دیده

 در (0390آبادی) خرم و یکریم مولودی، که پژوهشی

 آموزش روش بین اثربخشی مقایسة خصو 

 بر رایانه بر مبتنی آموزش روش با فرنالد چندحسی

 انجام چهارم و سوم پایةآموزان  دانش امالی مشکالت

 زیرا نیافتند، شیوه دو اثربخشی در تیتفاو ،دادند

 در حسی چند روش میزان همان به ای رایانه آموزش

  بود. م ثرآموزان  دانش  امالی مشکالت کاهش

 نظار  از ذهنای  تاوان  کام آماوزان   داناش   که آنجا از

 قارار  مختلفی سطوح در عاطفی و شناختی های ویژگی

 متفااوتی آماوزان   داناش  با سال هر در معلم هر و رنددا

 محادود  قالب یک در تواند نمی معلم پس دارد کارسرو

 تاا  اسات  ابزارهاا  از وسایعی  طی  نیازمند و کند عمل

 در ای برناماه  خاویش  شااگردان  از یاک  هر ایبر بتواند

 و تحاول  سطوح با را خود شآموز فرایند و داشته ذهن

 ایان  باه  رسایدن  بارای  دهاد.  ساازش  آنها های توانایی

 پیشنهاد و بررسی مختلفی آموزشی رویکردهای ،هدف

 ایان  در شاده  مطارح  رویکردهاای  از یکای  است. شده

 اینگوناه  اسات.  ای رایانه های آوری فن از استفاده زمینه

 گیارد.  مای  بار  در را متعاددی  هاای  زمیناه  هاا  آوری فن

 یکای  از استفاده شیاثربخ تا است آن بر حاضر پژوهش

 هاای افزار نارم  از اساتفاده  یعنای  ها آوری فن نوع این از

 کودکااان معلااو آمااوزش باار را تاااتی دنیااای آموزشاای

     کند. بررسی ذهنی توان کم

 

   روش

 باا   آزمایشای  ناوع  از حاضار  پاژوهش  اجرای روش

 اسات.  کنتارل  گاروه  با آزمون پس -آزمون پیش طرح

آمااوزان  دانااش  کلیااة را پااژوهش ایاان آماااری ةجامعاا

 در کاه  مشاهد  شاهر  ابتدایی چهارم ةپای ذهنی توان کم

 ،بودنااد تحصاایل بااه مشااغول 90-90 تحصاایلی سااال

 دبسااتان چهااارم ةپایااآمااوزان  دانااش  داد. شااکیلت

 باه  مجهز  که مشهد هرش آفرینش و حکمت استینایی

 قارار  نظرماد  نموناه  عناوان  باه  بودناد  ای رایاناه  سایت

 و چهاارم  پایاة  السکا  6 ،مدرساه  دو ایان  در گرفتند.

 گاروه  دو باه  کاه  داشات  وجود آموز دانش 64 مجموعاً

 از شادند.  قسیمت کالس( سه ،گروه )هر گواه و آزمایش

 چاون  متغیرهاایی  تا شد سعی پژوهش این در که آنجا

 هاای معلولیت نداشتن سنی، ةدامن مادران، سواد سطح

 همبود اختالالت )وجود ذهنی ناتوانی استینای به دیگر

 اخااتالل زبااانی، اخااتالل رفتاااری، اخااتالل جملااه از

 شاود،  کنتارل  نسابی  طاور  باه  (فعالی شبی شخصیت،

 اعمال از پس است. هدفمند نوع از شپژوه گیری نمونه

 آماری ةجامع مزاحم، عوامل حذف و کنترل متغیرهای

 یاا  مزاحم متغیرهای از منظور یافت. کاهش نفر 04 به

 بیمااری،  همچاون  متغیرهاایی   گار  مداخله متغیرهای

 ناام  باا  کاه  اسات   و... سن، مادران، سواد دارو، مصرف

 امکاان  صاورت  رد ایم برده نام آنها از کنترل متغیرهای

 متغیرهاای  آن جاای  به و حذف مزاحم متغیرهای واژة

 اینگونااه اثاار کاااهش باارای شااوند. داده قاارار کنتاارل

 دامناة  در کاه  آزمودهاایی  کاه  شاد  سعی نیز متغیرها

 سان  هام  و ماادر  سان  )هام  پاایین  یا باال خیلی سنی

 کنناد،  مای  مصارف  خاصی های دارو هستند، کودك(

 لحااا  بااه یااا ارناادد خاصاای روانشااناختی اخااتالالت

 های حمایت و هستند باالی سطح در اقتصادی وضعیت

 کناار  کنناد،  مای  دریافات  خاانواده  طارف  از بیشتری

 شوند. گذاشته

 متغیرهای کنترل و اطالعات آوری جم  برای

 مادران سواد دارو، مصرف بیماری، )همچون گر مداخله

 سوال 04 شامل ساختهمحقق ای پرسشنامه از (سن و



 اي در يادگيري درس ... رايانه افزار نرمبررسي اثربخشي  :حميدرضا جعفري و همکاران
___________________________________________________________________________________________ 

11 

 

 های ویژگی ساخته محقق پرسشنامه گردید. استفاده

 کنترل و اطالعات آوری جم  برای شناختی: جمعیت

 و خا  بیماری داشتن )همچون گر مداخله متغیرهای

 مادران، سواد دارو، مصرف خانواده، در بیماری سابقة

 حمایت میزان خانواده، اقتصادی وضعیت کودکان، سن

 میزان ازدواج، نسبت پدران، طرف از مادران و کودکان

 سازمان جمله از اجتماعی نهادهای از حمایت

 از تولد( از بعد و  حین قبل های آسیب بهزیستی،

 رمنظو به گردید استفاده سوال 04 شامل ای پرسشنامه

 ةپایآموزان  دانش  تحصیلی پیشرفت میزان سنجش

 و اهداف اساس بر ذهنی -توان کم ابتدایی چهارم

 های سال امتحانی های برگه به مراجعه و کتا  محتوای

 دو )در سوال 04 املش ساخته محقق آزمون یک ،قبل

 ماده  بخش سه در و آزمون( پس و آزمون پیش فرم

 )ماهیچه، انسان ،سوال( سه با سایه و  نور )هوا،

 جانور و گیاه  سوال( 3 با خود از مراقبت و گوارش

 .گردید تنظیم و تهیه سوال( 0 با دفاع و میلتولید)

 و صوری روایی ،از گیری اندازه ابزار روایی تعیین برای

 پژوهشگر که ترتیب بدین .شد گرفته بکار محتوایی

 کسب برای آزمون پس و آزمون پیش مواد طرح از پس

 در را نتخابیا های گویه ابتدا آنها روایی ارزیابی و نظر

 از نت دو و مذکور های کالس معلمان اختیار

 از و داد رارق گیری اندازه و سنجش ةرشت متخصصان

 محتوای و اهداف اساس بر را های گویه تا خواست آنها

 اب هماهنگی و مشورت از پس کنند، یارزیاب کتا 

 از استفاده و گیری اندازه و سنجش متخصصان معلمان،

 شد. تهیه آزمون پس و آزمون پیش نهایی فرم ،آنها نظر

 نباخوکر آلفای روش از آزمون پایایی گیری اندازه برای

 آزمون پیش بخش سه برای آلفا ضریب گردید. استفاده

 30/4، 69/4 برابر ترتیب به جانور و گیاه و انسان ماده،

 و انسان ماده، آزمون پس بخش سه برای و 33/4 و

 .بود 30/4 و 99/4 ،90/4 برابر ترتیب به جانور و گیاه

 کواریانس تحلیل از پژوهش های فرضیه بررسی رایب

  .شد تفادهاس

 اجرا شيوۀ

 پیشرفت بر ای رایانه آموزش اثربخشی بررسی برای

 دنیاای  علاوم  آموزش ای رسانه  چند افزار نرم از تحصیلی

 شد. استفاده (رایانه پردازتصویر شرکت به وابسته) تاتی

 ةتوساع  و گساترش  هادف  باا  تاتی دنیای هایافزار نرم

 ای ندرسانهچ هایافزار نرم تولید نیز و  اطالعات فناوری

 هاار" کااه اسااتدالل ایاان بااا و مختلاا  هااای حااوزه در

 اناد.  شده طراحی "نمود آغاز کودکی از باید را آموزشی

 تهیاه  فصل 00 در تصویری لوح صورت هب افزار نرم این

 بادن  سااختمان  از: عبارتناد  هاا  فصال  ایان  است. شده

 غذاسازان ارزش، پر موجودات و گیاهان زنده، موجودات

 بازتاابش،  و ناور  هاا،  مخلاو   مهاره،  بی نجانورا بزرگ،

 آن، های همسایه و زمین ها، سنگ ربا، آهن الکتریسیته،

 همچنااین  خااون. گااردش دسااتگاه و تاانفس دساتگاه 

 تماامی  شاامل  علاوم  آماوزش  ای رساانه  چناد  افزار نرم

 ارزشاایابی ،انگیاازه )ایجاااد جملااه از تاادریس مراحاال

 بااز  باا  هماراه  تکوینی زشیابیار ،درس ةارائ ،تشخیصی

 هاای ویژگای  از .باشاد  مای  تکمیلای(  زشیابیار و خورد

 استفاده ،مشابه های نمونه به نسبت افزار نرم این خا 

 کودکاان  بارای  فهام  قابل جمالت و متحرك تصاویر از

 داسااتان یااک صااورت بااه انگیاازه ایجاااد اسااتینایی،

 و تصاویر  و فایلم  از اساتفاده  باا  درس ةارائ انیمیشنی،

 توساط  درسات  ردباازخو  ةارائا  با اههمر ارزشیابی صدا،

 به درس آزمایشات ةکلی اجرای و آموز دانش به افزار نرم

 بااه درس هااای پرسااش تماامی  پاساا  و فاایلم صاورت 

 صاافی و دانااش )عاارفی،  اساات. ای رسااانهچند صاورت 

 تصاادفی  گمارش و نمونه انتخا  از پس (0333 یاری،

 کنتاارل، و آزمایشاای هگاارو دو بااه کااالس اعضااای

 دو هار  روی علاوم  در تحصایلی  پیشارفت  آزمون پیش

 3 مادت  به آزمایش گروه اعضای سپس شد، اجرا گروه

 درس آماوزش  معار   در تحصیلی( ترم ابتدای از) ماه

 سعی مدت این در .ندگرفت قرار  افزار نرم طریق از علوم

 مبناای  بار  آزماایش  گاروه  علاوم  درس مباحث تا شد

  باه  افازار  نرم پیشنهادی آموزش شیوة و ها دستورالعمل
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 گاواه  گاروه  باه  مادت  ایان  در شود. ارایهآموزان  دانش

 پاس  شاد.  ارایه علوم درس سنتی آموزش ةبرنام همان

 طریااق از گااروه دو مجاادداً آمااوزش دورة پایااان از

 آزماون  پاس  و پایش  نتاایج  شادند.  ارزیابی ونآزم پس

 و تجزیه مورد SPSS-17 افزار نرم طریق از و آوری جم 

 گرفت. قرار تحلیل

 هايافته

 با سال 03 تا 00 بین ها آزمودنی سنی ةدامن

 و آزمایش( )گروه 91/04 ± 69/4 سنی میانگین

 از بلق بود. (گواه )گروه 03/00 ± 90/4 سنی میانگین

 تحلیل زیربنایی های مفروضه ،پژوهش های داده تحلیل

 ها، واریانس همگنی بودن، خطی شامل نسکواریا

 های داده بودن رمالن و رگرسیون خط یبش یکسانی

 ةرابط طریق از بودن خطی مفروضه شد. بررسی توزی 

 گیلز،) وابسته متغیر و کمکی متغیرهای بین خطی

 بخش و ماده بخش جانور، و گیاه بخش سه در (0440

 ضرایب شد، محاسبه آزمون پس و پیش برای انسان

 سه برای وابسته و کمکی متغیر دو این همبستگی

 برآورد 61/4 و 10/4 ،13/4 با بربرا ترتیب به بخش

 ةمفروض آمده بدست های همبستگی به توجه با که شد

 وابسته و کمکی متغیرهای بین روابط بودن خطی

 آزمون از ها واریانس همگنی سیبرر برای شد. محقق

 آزمون نتیجة که ادد نشان نتایج شد. استفاده لون

 برای وابسته متغیرهای روی بر ها واریانس همگنی

 برای (، F = 09/0 و p  = 06/4 ) جانور و گیاه بخش

 بخش برای و ( F = 440/4 و p  = 96/4 ) ماده بخش

 از حاکی که باشد می ( F = 90/4 و p  = 04/4 ) انسان

 متغیرهای واریانس همگنی عبارتی به و داریمعنا عدم

 رگرسیون خط شیب یکسانی ةمفروض است. پژوهش

 خطو  که کندیم مطرح فر  این شد. بررسی

 زمانی باشند. یکسان باید گروه هر برای رگرسیون

 متغیرهای میان که است برقرار ها شیب همگنی فر 

 برقرار ریبراب عامل ،سطوح همه در وابسته و کمکی

 و وابسته متغیرهای بین دار معناغیر تعامل و باشد

 یکسانی به مربو  های یافته شود. مشاهده کمکی

 بخش برای شاخص این که داد نشان رگرسیون شیب

 بخش برای (، F = 400/4 و p  = 90/4 ) جانور و گیاه

 انسان بخش برای و ( F = 10/4 و p  = 69/4 ) ماده

(01/0 =  p 01/4 و = F ) بین تعامل نتایج   .است 

 .بودن دار معنی همپراش متغیر و آزمایشی ایطشر

 یها داده بودن نرمال مفروضة بررسی ایبر همچنین

 شد. استفاده  ویلک -شاپیرو روش آزمون از توزی 

 بخش جانور، و گیاه بخش سه برای ویلک شاپیرو ةآمار

 شد محاسبه آزمون پس و پیش در انسان بخش و ماده

 آزمون سپ استینای به هابخش ةهم برای آن مقدار که

 بود. دار معنیغیر ماده بخش آزمون پیش و انسان بخش

 برابر بترتی به بخش دو این برای ویلک -شاپیرو مقدار

 توجه  با که شد دار معنی و محاسبه 30/4 و 39/4 با

-پیش این از توانمی گروه دو اعضای بودن برابر به

    .کرد پوشی چشم فر 

 نماارات معیااار انحااراف و میااانگین (0) جاادول در

 و گیااه  بخش سه در پژوهش های آزمودنی علوم درس

 .اسات  شاده  هارائا  ساان ان بخاش  و مااده  بخش جانور،

 آزماون  پاس  میانگین ،دهد می نشان جدول که گونه آن

 گاروه  آزماون  پاس  میانگین با همقایس در آزمایش گروه

 است. داشته بیشتری افزایش بخش سه هر در گواه
 انسان بخش و ماده بخش جانور، و گياه بخش بخش سه در پژوهش هايآزمودني علوم درس نمرات معيار انحراف و ميانگين .1 جدول

                                 ها بخش آزمون پس آزمون پيش

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین

 جانور و گياه  آزمایش 00/0 44/6 41/0 91/0
 کنترل 01/0 34/0 41/0 01/0
 ماده  آزمایش 93/4 94/0 99/4 64/0
 کنترل 40/0 04/0 96/4 01/0
 انسان آزمایش 40/0 44/1 44/0 14/0
 کنترل 30/0 01/0 34/0 61/0
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 مجذورات مجموع شامل ANCOVA نتایج 0 جدول در

(SS،) مجااذورات میااانگین (MS،) مقاادار F  درجااات 

 اتااای مجااذور و (p) یدار معناای سااطح (، df) آزادی

Ŋسهمی
 طریاق  از آماوزش  اثربخشای  تعیاین  جهات  2

 و گیااه  بخاش  بخاش  ساه  ومعلا  یاادگیری  بر افزار نرم

  است. شده ارایه انسان بخش و ماده بخش جانور،
 

 ماده بخش ،جانور و گياه بخش سه در علوم درس يادگيري بر افزار نرم طريق از آموزش بخشياثر تعيين براي ANCOVA خالصه.2جدول

 آزمون پيش علوم ۀنمر کنترل با انسان بخش و

تغييرات منابع  SS df MS F P Ŋ2 

69/00 )گياه/جانور( آزمون پيش هاي رهنم  0 69/00  93/1  444/4  09/4  

90/9 )آموزش( اصلي اثر  0 90/9  36/3  449/4  03/4  

10/30 مانده باقي خطاي  39 93/4     

63/9 )ماده( آزمون پيش هاي نمره  0 63/9  99/00  440/4  00/4  

96/3 )آموزش( اصلي اثر  0 96/3  00/6  403/4  00/4  

99/03 دهمان باقي خطاي  39 60/4     

31/01 )انسان( آزمون پيش هاي نمره  0 31/01  93/33  444/4  09/4  

09/0 )آموزش( اصلي اثر  0 09/0  93/1  400/4  03/4  

64/09 مانده باقي خطاي  39 90/4     
 

 اثار  حاذف  باا  کاه  دهد می نشان ANCOVA نتایج

 عناوان  به گیاه/جانور بخش آزمون پیش علوم های نمره

 هاای  هنمار  بار  آموزش متغیر اصلی اثر مپراشه متغیر

 باه  اسات.  دار معنای  گیاه/جانور بخش آزمون پس علوم

 تفاااوت کااه دهااد یماا نشااان جاادول دیگاار عبااارت

 بخاش  علاوم  نمارات  یهاای  میاانگین  بین شده مشاهده

 کنتاارل( – )آزمااایش کنناادگان شاارکت جااانور گیاااه/

 99 باا  آزماون  پاس  ةحلمر در گروهی عضویت برحسب

 میزان  .( > P 40/4) باشد یم ارد یمعن میناناط درصد

 بررسااای اسااات. باااوده 03/4 مداخلاااه ایااان تاااأثیر

 آزماایش  گاروه  که داد نشان شده تعدیل یهای میانگین

 در بهتاری  عملکارد  دارای کنتارل  گاروه  با مقایسه در

 است. گیاه/جانور بخش آزمون پس

 اثار  حاذف  باا  کاه  دهد می نشان ANCOVA نتایج

 متغیار  عنوان به ماده بخش آزمون پیش علوم های نمره

 علاوم  هاای  نماره  بار  آموزش متغیر اصلی اثر اشهمپر

 دیگار  عباارت  به است. دار معنی ماده بخش آزمون پس

 باین  شاده  همشااهد  تفااوت  کاه  دهاد  یم نشان جدول

 کننادگان  شرکت ةماد بخش علوم نمرات یهای میانگین

 در گروهاای عضااویت برحسااب کنتاارل( – )آزمااایش

 دار معنای  اطمیناان  درصاد  91 باا  آزماون  پاس  ةمرحل

 00/4 مداخلاه  این تأثیر میزان  .( > P 41/4) باشد می

 داد نشاان  شده تعدیل یهای میانگین بررسی است. بوده

 دارای کنتارل  گاروه  باا  مقایساه  در آزماایش  گروه که

 است. ماده بخش آزمون پس در بهتری عملکرد

 راثا  حاذف  باا  کاه  دهد می نشان ANCOVA نتایج

 عناوان  باه  انساان  بخاش  آزماون  پایش  علوم های نمره

 هاای  نماره  بار  آموزش متغیر اصلی اثر اشهمپر متغیر

 عباارت  به است. دار معنی انسان بخش آزمون پس علوم

 بین شده مشاهده تفاوت که دهد می نشان جدول دیگر

 کنندگان شرکت انسان بخش علوم نمرات یهای میانگین

 در گروهاای ویتعضاا برحسااب کنتاارل( – )آزمااایش

 دار معنای  اطمیناان  درصاد  91 باا  آزماون  پاس  ةمرحل

 03/4 مداخلاه  این تأثیر میزان  .( > P 41/4) باشد می

 داد نشاان  شده تعدیل یهای میانگین بررسی است. بوده

 دارای کنتارل  گاروه  باا  مقایساه  در آزماایش  گروه که

 است. انسان بخش آزمون پس در بهتری عملکرد

 شده ارایه شده تعدیل یهای ینمیانگ (3) جدول در

 آماری صورت به آزمون پیش متغیر اثر یعنی ،است

 نشان شده تعدیل یهای میانگین است. شده حذف
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 کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه که دهد می

 علوم یادگیری آزمون پس در بهتری عملکرد دارای

 است. داشته

 شده تعديل هاي ميانگين .3جدول

                                 ها بخش استاندارد انحراف               میانگین

30/1                        00/4 

90/0                       00/4                

 جانور و گياه  آزمایش

 کنترل

30/0                        03/4 

03/0                       03/4                

 ماده بخش  آزمایش

 کنترل

41/1                        09/4 

39/0                       09/4                

 انسان بخش آزمایش

 کنترل

 

    گيري نتيجه و بحث

 سااخت  مشاخص  پاژوهش  این از حاصل یها یافته

 افازایش  موجاب  علاوم  ای رایانه افزار نرم از استفاده که

 کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه لومع های نمره

 بارای  مداخله این تأثیر میزان .( > P 40/4) است شده

(40/4 P <  33/4 و = Ŋ
 حاصاال هااای افتااهی بااود. ،(2

 جمله از زمینه این در حاصل های یافته تمامی با تقریباً

 ،(0446) آریازا  -گاومز  و تادال -اورتگا (،0404) الیوت

 مهادوی  و خساروی  پوشانه،  (،0443) لییاست و النگ

 فااالح کنناادهرعایاات و خلخااالی ساالیمانپور، ،(0394)

 (0333) یااری  صفی و دانش عصمت عارفی، (،0339)

 هاای  یافتاه  اسات.  همساو  (0331) عطااران  و کرمی و

 بهباود  ةکنناد  ییاد أت شاده  ذکار  هاای  پژوهش تمامی

 از پاس  ،مختلا   هاای  گاروه  تحصیلی پیشرفت نمرات

  است. آموزش در ای رایانه های یآور فن از استفاده

 009 فراتحلیاال طریااق از (0993) کاااچال-سااوین

 تاأثیر  0994-99 هاای  سال طی در شده انجام بررسی

 و ارزیاابی  را پیشارفت  و یاادگیری  بار  رایانه تکنولوژی

  اوالً ؛اسات  شارح  ایان  باه  آن نتاایج  کاه  کارد  گزارش

 محایط  در ویاژه  نیازهاای  دارای و عاادی آموزان  دانش

پاایش دوران در زیااادی پیشاارفت بااه ،یفناااور یغناا

 نگارش  ثانیااً  و ندیابمی دست رباالت سطوح تا دبستانی

 .شاود مای  میبات  نفس عزت و یادگیری به نسبت آنان

 ةبرناما  کاه  معتقدناد  (0441) اوگرناوس  و کیسادماوا

 جانشاین  هرگاز  اسات  ممکان  رایانه وسیله هب آموزش

 بارای  هاا ماه برنا ایان  اماا  ،دنشاو  سایاه تختاه  و کتاا  

 گیرناد می یاد بهتر صدا و تصویر وسیله هب که کودکانی

 هاای برناماه  از صاحیح  اساتفاده  و اسات  تار  فهام  قابل

 یاادگیری  در ایمالحظه قابل تغییرات احتماالً مناسب

 نماید. می ایجاد کودکان این

 کااه معتقدنااد (0444)گالساار و برینااگ لهاساا

 ،آموزشای  و اطیارتب های فعالیت برای رایانه از استفاده

 کالساای دیوارهااای از فراتاار را یااادگیری هااای محاایط

  فقااط نااه کااه دهااد ماای اجااازه و داده گسااترش

 نااتوانی  به مبتالآموزان  دانش  بلکه عادیآموزان  دانش

 و تاادال  -اورتگاا  کنناد.  درك و دریافت را اطالعات نیز

 داشاتند  بیاان  (0441) تادال -اورتگا و (0440) پاراس

 از آموزشی مواد استحکام موجب ایرسانهچند مواد که

 موجاب  و شده اشیاء پویای نمایشی ساختارهای طریق

 روش لاذا  شاوند. مای  انتزاعای  تفکار  نارساایی  بر غلبه

 ما ثر  ابازار  عناوان  هب را ایرسانه چند مواد که پژوهشی

 فرآیناد  و اطالعاات  سانجش  اسات  قاادر  ،بردمی بکار

 ذهنای  توانان کم جمله از ناتوانی به مبتال افراد یادگیری

 ماواد  ارائاه  باا  ،گااردنر  نظریة براساس .سازد تسهیل را

جنبه اکیر که متفاوتی های روش از استفاده و آموزشی

 عمیاق  درك تاوان مای  ،گیارد مای  بر در را هوش های

 گرایک و گلسون .ساخت تر آسان را آموزشی موضوعات

 را العاات اط رایانه که آنجا از :دارند اعتقاد نیز (0446)

 ظرفیات  دهاد،  مای  ارائه دیداری و شنیداری عدبُ دو در

 مساکیل،  یاباد.  مای  افازایش  عمال  این با کاری حافظة
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 آوری فن از استفاده که معتقدند (0999) فرازر و سوان

 ایجاد برای راآموزان  دانش  توانایی تواند می آموزش در

 یاادگیری  ،و دهاد  گساترش  دیگران با شخصی ارتبا 

 ارتباا   فرصت آوردن فراهم طریق از را آنان اجتماعی

  به فردی بین ارتبا  بهبود .دهد افزایش چهره به چهره

 تااا کناادماای کمااک ناااتوانی بااه مبااتالآمااوزان  دانااش

 در را ارتبااطی  های مهارت و ادهد افزایش را شان دانش

 خاطر به خوردن برچسب از ترس بدون و واقعی دنیای

 .ببخشند بهبود شان ناتوانی

 هاای  آماوزش  اثربخشای  باه  مربو  جنتای تبیین در

 بر مبتنی آموزش های برنامه که گفت توان می ای رایانه

 بهباود  را ناتوانی به مبتالآموزان  دانش  یادگیری ،رایانه

 دریافات  را فاوری  بازخوردهاای  آناان  زیارا  بخشاد  می

 دهناد)بیکر،  نمی ادامه یشانخطاها تکرار به و کنند می

 تای، فر آرتاور،  ماک  ؛ 0449 ور،اگا  و بار و القلین، مک

 تلفیقای  ای رایاناه  های آموزش (.0440 کاولیر، و اوکالو

 صادا،  جذا ، های انیمیشن طریق از را مفاهیم ستند،ه

 باه  دهناد،  مای  ضایح تو نماایش  و ساازی  شابیه  رنگ،

 خاویش  متناسب رعتس با تا دهند می اجازه آموز دانش

 کناد.  کاار  گاروه  در یاا  انفارادی  طورب و کند پیشرفت

 در ،ساازند  مای  فاراهم  را فاوری  بازخوردهاای  ها رایانه

 و کنناد می کمک آموز دانش به صحیح پاس  تشخیص

 تاا  دنا کن مای  کماک  او به ،باشد نادرست پاسخش اگر

 بهتر رایانه بر مبتنی های آموزش بیابد. را صحیح س پا

 اجاازه  ،و کنناد  جلاب  راآموزان  دانش  توجه توانندمی

 سارعت  و تواناایی  باا  مطابقآموزان  دانش  تا دهند می

 کااه زمااانی تااا معمااوال و ناادبرو پاایش خااود بمناساا

 بعادی  مرحلة به را او ،نکند کسب را مهارت آموز دانش

 بهباود  باه  توانناد  مای  طریاق  ایان  از و دهد مین سوق

   .کنند کمک او نمرات

 تادریس  که است آشکار شد، گفته آنچه به توجه با

 هاای  دگرگاونی  ،رایانه یفناور از فادهاست با یادگیری و

 از کناد،  مای  ایجااد  تادریس  و یاادگیری  در را فراوانی

 بااه محتااوا دهناادة ارائااه از را معلاام نقااش جملااه

 در را آماوز  داناش  ،دهاد  می تغییر محتوا کنندة تسهیل

 را مشارکت و همکاری و سازد می فعال یادگیری فرایند

 عطاران، و )کرمینماید می تقویتآموزان  دانش  بین در

 اثربخشی سطح که کرد توجه باید حال این با (.0331

 طرح آموز، دانش ةویژ گروه ثیرأت تحت آموزشی یفناور

 باه  آماوز  دانش دستیابی میزان و معلم نقش ی،افزار نرم

  .(0993 کاچال-سویناست) یفناور

 باه  تاوان  مای  حاضر پژوهش های محدویت جمله از

 جهات  مناساب  هاای  سااخت  زیار  و زمیناه  وجود عدم

 استفاده ،استینایی مدارس سایر در شپژوه این اجراى

 وجاود  عادم  دلیال  به دسترسدر گیری نمونه ةشیو از

 جهات  ای رایاناه  ساایت  جملاه  از الزم یهاا  زیرساخت

 از بعضی کنترل دمع و مدارس سایر در پژوهش اجرای

 جملاه  از پاژوهش  هاای  یافتاه  بار  گذارتأثیر متغیرهای

 انجاام  باه  نتاایج  باودن  محدود ،جنسیت هوش، دامنة

 پیگیاری  ةمرحلا  وجود عدم و آزمونپس -آزمون پیش

 و تحقیاق  یزماان  محادودیت  دلیال  باه  حاصال  نتاایج 

  آمااوزش و ارتبااا  برقااراری بااه مربااو  مشااکالت

   .ردک اشاره ذهنی ناتوانی مسئله سبب بهآموزان  دانش

 و پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با

 هایافزار نرم أثیرت درباره دهش انجام های پژوهش

 های گروهآموزان  دانش  تحصیلی پیشرفت بر آموزشی

 منظورکردن شود: می ائهار زیر پیشنهادهای ،مختل 

 و رایانه با آشنایی به مربو  درسی هایواحد

 نظام رسمی هایبرنامه در آموزشی هایافزار نرم

 ةدور اول های سال و دبستانی پیش پرورش و آموزش

 های ناتوانایی به مبتال کودکان برای ویژه هب ییابتدا

 ،ذهنی ناتوانی به مبتال کودکان جمله زا رشدی

 معلمان ییآشنا زمینة در آموزشی های کارگاه برگزاری

 درس ةارائ و آموزشی هایافزار نرم با استینایی مدارس

 آزمایشات اجرای و صدا ،تصویر و فیلم از استفاده با

 های کتا  تهیة ،انیمیشن و فیلم صورت به درس

 آموزشی هایافزار نرم از استفاده به مربو  درسیمکک

 این از استفاده بهآموزان  دانش  و نمعلما ترغیب و

 درسی. کمک اب من
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 میزان بررسی (.0330) رضا. نوروزی، و حسنعلی نصرآبادی، بختیار

 و سنتی های روش با علوم درس شناختی اهداف ققتح
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 99 -93 ،0 ،(0) .تربیتیعلوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن

 آموزش افزار نرم (.0333) محمود. مهرمحمدی، و مصطفی زاده، شی 

 میزان سنجش و گرایی سازنده رویکرد  اساس بر تداییاب ریاضی

 .30-06 ،3،(9) .آموزشی های نوآوری ةنامفصل آن. اثربخشی

 نقش (.0333) زهرا. یاری، صفی و عصمت دانش، و محبوبه عارفی،

 تحصیلی پیشرفت در تاتی دنیای ریاضی آموزشی افزار نرم

 ةنترادخ آموزشی مجتم  اول کالس ذهنی توانکم کودکان

 شناسیروان ةفصلنام تهران. شهر شیرازی صیاد شهید
 .09-00 ،9 ،(0).کاربردی

 و اطالعات فناوری (.0330) شمس ،عراقی و علیرضا احمدی،علی
 دانش تولید :تهران .آن ربردهایکا

 ساخت ثیرأت بررسی (.0331) ا.محمدرض ،عطاران و زهره ،کرمی

 در ها آن ادگیریی میزان درآموزان  دانش  توسط ایچندرسانه

 ،0 ،(0) .درسی برنامه مطالعات فصلنامة پنجم. ةپای علوم درس

30-11. 

 مقایسه (.0390) یدال. آبادی، خرم و بهروز کریمی، و عابد لودی،مو

 بر مبتنی آموزش و فرنالد حسیچند آموزش روش دو اثربخشی

 و سوم های پایهآموزان  دانش  امالی مشکالت کاهش بر ایانهر

 .استینایی کودکان فصلنامة سقز. شهرستان های دبستان مچهار

(0،) 06، 09- 1. 

 (.0339) فاطمه. میرمحمدی، و غالمعلی افروز، و فریدون یاریاری،
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 ... تاه مدت و ميزان آگاهيبررسي رابطة حافظة كو :زاده نسا ترابيان و سعيد حسن

 زانيم و مدت كوتاه ةحافظة رابط يبررس

 نخواندگفتاری  وضوح با يشناخت واج يآگاه

 ناشنوا  نآموزا دانش در

 

 2زاده سعيد حسندكتر ، 1نسا ترابيان
 

 22/5/29پذيرش نهايي: 11/6/22تجديدنظر:   2/4/22تاريخ دريافت: 

 

 چكيده

هی آگا حافظۀ کوتاه مدت وهدف بررسی رابطۀ با حاضر  وهشف:پژهد

آمدواا  ناشدنوا انمدا      در داندش   وضوح گفتاری خواندد  با شناختی  واج

آمدوا دختدر و ر در دب دتانی فارسدی ابدا         دانش 28روش:شده است.

عدادی مدورد    مشغول بد  تصید د در مدداری و د ه و     شنوایناشنوا و 

وک درر بد  دو   عدددی  حافظۀ فراخنای آامو  خردهمطالع  قرارگرفتند. 

  اسدتفاده   مددت  کوتداه   بدرای سدنمش حافظدۀ    صورت تیو ری و کالمی

بد  منظدور    و مق دای وضدوح کالمدی    شدناختی  آامو  آگداهی واج شدد. 

اسددتفاده  وضددوح گفتدداری خوانددد سددنمش آگدداهی واج شددناختی و 

م داا   حافظۀ کوتداه مددت و  راخناینتا ج نشا  داد ک  ف: ها يافته.شد

 اال  شنوا شا  هم کمتر اا ناشنوا آمواا  شناختی در دانش واج ی آگاه

و  شدناختی  واج آگداهی  بدا مددت  کوتداه ۀ ب  عالوه  فراخنای حافظ ت.اس

آمواا  ناشنوا ارتبدا  دارد.   همچن ن با وضوح گفتاری خواند  در دانش

حافظدۀ  آمدواا  ناشدنوا در    با توج  ب  آنک  توانا ی  دانشنتيجه گيری:

آنهدا اسدت و    کمتر اا هم اال  شنوای شناختی آگاهی واج مدت و کوتاه

  شدناختی بدا وضدوح    آگداهی واج  و مددت  کوتداه  حافظدۀ   م ا  همچن ن

بررسی نقش  ،آمواا  ناشنوا ارتبا  وجود دارد دانش در خواند  گفتاری 

با د مورد توج  قدرار  ها  ت   تقو ت ا ن مهار هدف با ایهای مداخر برنام 

 گ رد.

 

، وضوح  شناختی ظۀ کوتاه مدت، آگاهی واجحاف واژه های كليدی:
 خواند ، ناشنوا  گفتاری

__________________________________________ 
  روانشناسی ارشد کارشناسی:نويسندةمسئول. 1

 دانش ار دانشگاه تهرا . 8

 

 

 

 

 

 

 

The Relationship between Short-term 

Memory and Phonological Awareness 

with Speech Intelligibility of Reading in 

Deaf Students 

 
Nesa Torabian

1
, MA, Saeid Hassanzadeh

2
, Ph.D 

 

 
Received: 23. 6. 13  Revised: 1.9.13 Accepted: 20.8.14 

 

 
 

Abstract 

Objective: This study investigated the relationship 

between short-term memory and phonological 

awareness with speech intelligibility of reading in 

deaf students. Methods: Eighty-two deaf and 

hearing students from special and regular primary 

schools were selected. Wechsler intelligence digits 

span subtest was presented in visual and also verbal 

mode for measuring short term memory, Persian 

Phonological Awareness Test was used to measure 

phonological awareness. Speech intelligibility of 

reading was assessed by Speech Intelligibility 

Rating Scale. Results: Findings indicated that short 

term memory span and phonological awareness in 

deaf children is lower than their hearing peers. Also, 

the relation between short-term memory span and 

phonological awareness and speech intelligibility 

was significant. Conclusions: Deaf students are 

poorer in short term memory and phonological 

awareness than hearing peers, in addition there is a 

significant relation between short-term memory and 

phonological awareness with speech intelligibility, 

so the role of intervention programs should be 

emphasized to improve these skills. 

 

 

Keywords: Short-term memory, phonological 

awareness, speech intelligibility of reading, deaf. 
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 همقدم

مهمتر ن حس در رشدد بب عدی گفتدار و    ی شنوا 

در افت صداهای گفتداری مدان    ر ابا  است و ناتوانی د

های تول دی، حرکتدی و صدوتی گفتدار     اا کشف و  گی

تول ددد و  ،هددا گردد.کودکددا  ناشددنوا در درج واج  مددی

لی شدن داری دادار اشدکال    ها، حافظ  و توا ترک ب آ 

ناشدنوا بد     آمدواا   نش(.دا8008و داونا، تنه تند)نور

مصرج های صوتی قدادر بد     مناسب در افت عرت عد 

در  درج و تول د صص ح گفتار نبوده و وضدوح گفتداری  

 .است را  ن هنگا  خواند  ب  آنا 

 ی کد  بدر م داا  وضدوح گفتداری     ااجمرد  عدوامر  

: سن شدرو   اند ااعبارت ثر استؤم ناشنوا آمواا  دانش

ی، م داا  کدارا ی   افدت شدنوا    ۀآس ب شدنوا ی، درجد  

داری و بدول مددت اسدتفاده اا آ     کمک شدن   ۀوس ر

. وقتی آسد ب شدنوا ی شدد د    (8002باشد)شوارتا،می

برک  تدوا    ،شود باشد، ن  تنها قدرت شنوا ی کاست  می

تما اگذاری صداها ن ا کداهش مدی  ابدد. سدن وقدو       

هدای ارتبدابی    آس ب شنوا ی، اثرات عم قی بر مهارت

. کودکی ک  آس ب شنوا ی مدادراادی  گذارد می  کودج

-ها ی اا ابدا   ، ن بت ب  کودکانی ک  رس اا دورهدارد

اندد، ب شدتر در    آموای ب  آسد ب شدنوا ی مبدتال شدده    

 ،تدارند)نور  خ ر رشد گفتار و ابا  قرارأمعرض خطر ت

افددت  دارایکودکددا   ،(. در ا ددن م ددا 8008داونددا، 

ی سدمعک  شنوا ی شد د و عم ق، ب  عرت عدد  کدارآ   

در انتقدال امددواج شددن داری بد  گددو  داخرددی، داددار   

 ۀتدر ن درجد  دتر ن نو  مشکالت تول دی و ردا  ن شد 

 (.4221)گری و موگ، شوند وضوح خواند  می

 همانندد کودکدا  ناشدنوا    ، ابدا  را اکودکا  ناشنو 

نوا ی، در ب  سبب فقدا   ا آس ب شد آنا  مواند. آ ینم

ار مشکد ه تند. داا صداها درج ابا  گفتاری و تم 

شنوند  ا فقد  بعیدی اا    صداها را  نمی کودکا  ناشنوا

ممکن است  شنوند میرا ک  آ  ا   شنوند و آنها را می

توانند آنها را بد  بدور    نمی رواا ا ن تصر ف شده باشد،

 یهددا مهددارترا دد  و اسددای  ، ا ددراصددص ح ادا کننددد

 خوانی،اختی ترک بدی اا تول دد گفتداری، گفتدار    شن واج 

شن داری و مواجه  بدا   ۀکرد  با انگشت، باق ماندهمی

ک  هدر  دک بد  تنهدا ی کدافی       شودگرفت  مینوشتار 

ک ب مهارت واجی تنهدا بد    ناشنوا ک   افراد ن  ت. در

هدای  باشدد، جدا گا ن   م تق م ممکدن مدی  صورت غ ر

در  را نقدش اساسدی   ،د گری ک  ماه ت ب ندا ی دارندد  

ودکا  بهنمدار  کنند.ک ا فا میهای خواند   رشد مهارت

کار برد  آنها  ابتدا با شن د  آواها و سپس با تول د و ب 

-می  آگاهی واحدها  مخترف ا ن  هایدرگفتار اا و  گی

شدنوا ی   ولی کودکا  ناشدنوا متناسدب بدا افدت     ، ابند

-واج ها داار اشدکال مدی    شناخت ااخود، ب  درجاتی 

د را در ث ر خدو أوند و ا ن مشکد عدالوه بدر ا نکد  تد    ش

 ،دهدد ی نشدا  مدی  فتار فرد ب  صورت مشکالت ترفظگ

اعد  ا مداد   ب کد   را بد  همدراه دارد  عد  وضوح گفتار 

 (.  4292شود)کنراد،اشکاالتی در خواند  می

ای  خواند  اا جمر  فرا نددهای شدناختی ر چ دده   

هدای نوشدتاری بد     نماد گشدا ی اا رما ،است کد  درآ  

 رد ت ددر رددذ رد.  قیددد اسددتخراج معنددی صددورت مددی

آگداهی  هدای   حدواه خواند  ن اامند ک ب مهدارت در  

خوانی و  لغات، روا  ۀحروف، دا ر  شناختی، شناخت واج

ف عددادی بددا تبددد د حددرود خوانددد  اسددت. افددرا درج

ی نوشتاری ب  کدهای واجی و ب  کمک نظدا  شدن دار  

در واقد  اولد ن گدا  کر ددی در  دادگ ری       خوانند. می

 ن حدروف الفبدا و صدداهای    برقراری ارتبا  ب ،خواند 

بدی آ  رماگشدا ی هدر     کد   باشدد  متناسب با آنها می

بدد  حددروف نوشددتاری آ   ۀ تما ددۀکرمدد  بدد  واسددط 

ابدانی  دا    ۀکواکتر ن واحددهای صددا ی تما ادهندد   

 گ رد)کاسدترا و کولتهدارت،   هدا صدورت مدی    همدا  واج 

خوانددد  را رفتدداری ر چ ددده    ،(. متخییددا 8001

اندد  ن اامندد  دک سدری     دانندد، ا درا مهدارت خو    می

تع د ن شدده نظ در دارا بدود       هدای اا رد ش   توانمندی

کوتاه مدت بدرای   ۀواژگا  درونی، باانما ی آوا ی حافظ

واج،  _تندددانر نو  ددد   عناصدددر صدددوتی، آگددداهی اا

)واجدی(،  کالمی_رماگردانی، برا ب گدذاری ب ندا ی   

ک دب  تر ،دار نمادهای نوشدتاری شناسا ی ماه ت جهت

قدوان ن   ااآگداهی   و اجدرا ، ترک دب  ،ا ینمادها، شناسد 
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فراگ دری خواندد    (.4221حاکم بر امالست)تام دو ،  

کودکدانی کد  اا   .شناختی اول   دارد های ن اا ب  مهارت

، ن بت بد  کودکدانی کد  در    ها برخوردارند ا ن مهارت

هددای  دداد شددده ضددع ف ه ددتند در  ددادگ ری  مهددارت

کد  در   ب د اری اا مشدکالتی   ه تند. تر  خواند  موفق

 هدای گونداگو  حافظد     خواند  وجود دارد، ب  کاسدتی 

توانند تدک   شماری اا کودکا  نمی کند.میارتبا  ر دا  

تک حروف و ترت ب توالی آنها را ک  اا بر ق د د  ب  

توانندد اا   در نت م  نمدی  ،، حفظ کنندسپارند می خابر

 تیددو ری روشددن در دهددن داشددت  باشددند.    ،کرمدد 

 ۀکند کد  نقدا ح حافظد    انهار می( 4224)  گاسنول ن

تواند مشکد را ب  سوی ناتوانی در درج  مدت می  کوتاه

بدرای  ب  خیوص امانی ک  ترت ب حدروف   ،سوق دهد

رعا ت شود.آس ب شدنوا ی    دست ابی ب  معنا حتماً با د

 دسدی بدد(   90شد د  ا عم ق)ب  بور معمول ب ش اا 

سددن ن نخ ددت ن،کودج را اا درونددداد شددن داری    اا

کند، ب  هم ن عردت اکردر کودکدا      مناسب مصرو  می

 ،آس ب شنوا ی شد د در رس د  ب  ابدا  ب دانی   دارای

مصدود ت دارند. هنگامی ک  کودج شرو  ب  خواندد   

 ،آمدواد کد  در خواندد  کرمدات ناآشدنا      مدی   ندد، ک می

 ،راهبردها ی را بکار ببرد. کی اا ا ن راهبردهدای مهدم  

واکتر ن واحدد  ، کد واج .باشدد مدی ج وا –تنانر نو    

تواند تما ا معنا ا مداد کندد.کودکا     آوا ی است ک  می

هاسدت و   با د  اد بگ رند ک  کرم ، ممموعد  ای اا واج 

کد  بد ن حدروف و واج هدا      توانا ی ا ن را داشت  باشند

بعد اا ا نک  کودکا  توالی  ارتبا  و تنانر برقرار کنند.

ترک دب کدرده و   حروف را ب  حافظ  سپردند، صداها را 

و آ  را   ابنددد هدددف دسددت مددی ۀنها ددت بدد  کرمدد در

خوانند.در واق ، کودکا  با د ب  ا ن آگداهی برسدند    می

و  هدا   دک کرمد )همخوا    ۀک  واحدهای آوا ی سدااند 

واحددددهای     بددد  صدددورتتدددوا یمدددرا  هدددا( واکددد 

تبد د کدرد. کودکدا  بد  مدرور با دد      )حروف(نوشتاری

  جد دد، آ  را بد    رمد کدرد   دک ک   بتوانند برای همی

هدا را بدا    ا  تقط   کرده و سپس آ واحدهای ساانده

نوشدت    ۀ  صورت آوا ی، ترک ب کرده تا کرمد  کد گر ب

بر اسای تمارب ابدانی کودکدا     شده را بخوانند و ا ن

تمارب مص طی کودج اا قب دد اشدعار    شود.میر م  

ی با دار(، باای با آواها و صداها، باا)اشعار قاف  کودکا 

کرمات نوشتاری، او را ب  ا ن آگداهی ناد دک    حروف و

 دکند.کودکا  بهنمدار بطدور معمدول و بب عدی  دا      می

شدناختی   های آگاهی واج گ رند ک  تکال ف و مهارت می

گ رندد کد  ا دن     خود را توسدع  دهندد و ن دا  داد مدی     

بد  بدور   ، شا  بکار ببرندد  اندگی رواان  در ها را مهارت

دار  دا  اشدعار قاف د    ،روامره کودکا های باای مرال در

شا    ،ساای های قاف   یساختن کرمات هم قاف   و باا

  هددای مهددارت را ددج ه ددتند. امددا کودکددانی کدد  در  و

انمدا  ا دن    در خواند  و نوشتن مشکد دارندد ی،گفتار

 رو ه دتند ها ن ا با مشدکد روبد    گون  تکال ف و مهارت

 (.4822)سر مانی و دستمردی، 

شناختی، آگاهی و وقوف بر  آگاهی واجدر واق  

باشد،  ساختما  آوا ی و واجی و هما ی کرمات می

هما درست شده  ی دان تن ا نک   ک کرم  اا اند عن

و  ا اول ن آوای آ  ا  ت؟ ا ن آگاهی ب  ا ن مهارت 

انمامد ک  م ا  کرمات نوشت  شده و  خوانداری می

د. برنا  و رابط  و تناسبی وجود دار ،کرمات گفت  شده

ح اس ت ب  "شناختی را  ( آگاهی واج4229) 4ا رسو 

 8و بر انت و گاسوامی "شفاهی  ابا صداهای 

کنند.  تعر ف می  "صداها آگاهی اا"(آ  را 4220)

داقد ب  س  شکد جا ک   ک کرم  ممکن است حااآ 

ا  تقط   شود،حداقد س  نو  ب  صداهای ساانده

س  شکد تقط   کرم   شناختی وجود دارد. آگاهی واج

هما، واج و   :ا  عبارتند ااب  صداهای ساانده

ای ک   تر ن ش وه اول ن و راحت .هما واحدهای درو 

ج کواکتر ن شود، هما است. وا می  تقط   کرم  ب  آ 

تواند تما ا معنی ا ماد کند، واحد آوا ی است ک  می

  شوند و کرم نما ی میاها با جحروف الفبا ب  وس ر  وا

کند. واحدهای  با توالی حروف الفبا ی معنی ر دا می

هما ی  واس  واج و هما را واحدهای درو  حد

توا  کرم  را ب  دو  ا اند  گو ند، بر ا ن اسای می می

 نقد شده اا سر مانی و 4221، 8)ری بخش تق  م کرد
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 (. 4822دستمردی، 

د داری   ۀدقت وحافظ شناختی با مهارت آگاهی واج

  روند   ری مربو  ب  کرمات، ارتبا  متقابد دارد.و شن دا

شدنوا ی   هدای واجدی کودکدا  دادار افدت      مهارترشد  

مص     عوامد ا ادی ب دتگی داشدت  باشدد.   تواند ب می

در افدت تصر کدات شدن داری توسد        م داا  ، گفتاری

خدانوادگی و سدا ر عوامدد    ، کودج، وضع ت تصید ری 

طح تواننددد موجددب ا مدداد ناهمدداهنگی در سدد     مددی

 کودکا  مشغول ب  تصید د در  دک را د     های مهارت

هدای واجدی را    درسی شوند و نظم بب عی رشد مهارت

(.آگاهی هما ی و آگاهی 4228)بنچ، داار اشکال کنند

همددا ی بدددو  ه چگوندد  آمددوا    اا واحدددهای درو 

دب ددتانی در کودکددا  ا مدداد  رسددمی در سددن ن ردد ش

واجدی بدا    ک  شکد سو   عنی آگاهیدر حالی ،شود می

 د ابد  می  رآموا  رسمی و رس اا ورود ب  مدرس  تظاه

 آگدداهی  (.بخددش4892، سددر مانی، 4891)شدد راای، 

امددا  بددا  واجددی کدد  بعددد اا ورود بدد  مدرسدد  و هددم  

آ دد شدامد    های رسدمی خواندد  بوجدود مدی     آموا 

صدورت کرمدات  دا      ها ب ها ی او : ترک ب واج مهارت

ا و کرمات، شناسدا ی  ها در هماه هماها، جانش نی واج

واج آغاا ن، م انی  ا انتها ی کرم ، تقط د  کرمدات  دا    

هددا در کرمددات  ددا  هماهددا بدد  واج هددا و دسددتکاری واج

 هماها.  

تکال ف آگاهی واجی اا نظر مراحد اجرا متفاوتند و 

هر مرحر  ن اا دارد تا موارد در حافظۀ کوتاه مدت 

واجی   نگهداری شوند. بر هم ن اسای تکال ف آگاهی

بندی بر شوند ک  ا ن تق  مب  دو دست  تق  م می

 ،اعمالی ک  مورد ن اا است اسای فرا ندهای حافظ  و

 گ رد: صورت می

تاه مددت روی مدوارد   عمر اتی ک  در حافظۀ کو -4

گ رد و سپس منمدر بد  راسدی مدی     کالمی صورت می

بطور مردال  شدود( )ا ای ک  در تقط   انمدا  مدی  شود

را « درمدا » ۀشدود تدا کرمد   خواست  مدی ی اا فردی وقت

ا  کد  همد   دارد ب   ک مرحرد   اتقط   کند، راسی ن ا

 هدف است. ۀجدا کرد  صداهای موجود در کرم

عمر اتی ک  شامد نگهدداری راسدی در حافظد      -8

امدا  در   در حالی ک  اعمدال د گدری بطدور هدم     ،است

باشدد و در نها دت راسدی نهدا ی ا مداد      حال اجرا مدی 

د ددده « حددذف» ددن مددورد در تکر ددف  شددود. ا مددی

( 1،8000نقدد شدده اا اسدم ت    4222، 1شدود) ا   می

صدای اول  ک  شود بطور مرال وقتی اا فرد خواست  می

را حذف کندد راسدی ن داا بد  دو مرحرد        «مادر» ۀکرم

نظددر و  مددورد  ۀ شناسددا ی واج آغدداا ن کرمدد اوالً دارد.

افظد   صداهای آ ، ثان اً باقی ماند  صداها در ح تقط  

 و سددپس ترک ددب آنهددا در عدد ن حددذف واج آغدداا ن  

 ۀابال  و آگاهی اا رابط (.4828سر مانی، )دستمردی،

م ا  نمادهای نوشتاری و آواهدای گفتداری در وضدوح    

تدوا    ب  ار مهم است.ب  بور کری می گفتاری خواند 

شدناختی، در رشدد    هدای ردرداا  واج   گفت ک  مهارت

. قش مهمدی دارندد  کرد  نهای خواند  و همی  مهارت

 شدناختی سدالم،   درونددادهای واج بدو  وجدود   کودج

شنود، تما ا ا ماد کرده  ا آ   تواند در آنچ  ک  می نمی

هددای  را دنبددال و ر گ ددری کنددد. اخددتالل در رددرداا 

ساای کرمدات  در فرآ ند دخ ره شن داری باع  اختالل

 ۀگددردد و ا ددن دخ ددر مددی واژگددانی کددودج ۀدر خااندد

هددای  اسددب، کددودج را در ک ددب مهددارتواژگددانی نامن

سدااد.   خواند  و همی کدرد  بدا مشدکد مواجد  مدی     

ناتوانی کدودج در  دادآوری کرمدات باعد  نداتوانی در      

گردد، در صورتی  شناختی آنا  می های واج رشد مهارت

هدای   و توسدع  مهدارت  هدا بدرای رشدد     ک  ا ن مهدارت 

مشدکالت شدنوا ی بد  و د ه در      اندد.  تصی ری، ضروری

عم ق عدالوه بدر    و ا  آس ب د دۀ شنوا ی شد دکودک

های ارتبابی، بر شناخت و تعامد اجتماعی آنا  مهارت

ن ا مؤثر است. بد ن ترت ب، صداها جهت رشد تواندا ی  

ارتبددابی و هددم اندد ن ت دده د توانددا ی شددناختی در 

 توج ،  ادگ ری و حافظ  ضروری است. های ح ط 

است ا ن  قابد بررسی اما آنچ  ک  در ا ن م ا 

ناشنوا حتی بعد  آمواا  ک  اکرر دانش باشد ل  میأم 

اا اتما  تصی د خود با مشکالتی عمده در خواند  

توا  گفت ک  وضوح  کد می مواجه  ه تند. ب  بور
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خواند  در آنا  ب  گفتاری ندارند، وضوح گفتاری 

حدی است ک  شا د تنها معرم کالی ک  برای مدتی 

 ، بتواند آنچ  را ک  آنا  با آنا  سرو کار داشت

خوانند درج کند و صصت و سقم خواند  آنا  را  می

ا ن مطالع  با هدف  ،ارا ابی کند. برهم ن اسای

بررسی رابط  فراخنای حافظۀ کوتاه مدت و م اا  

شناختی و نقش ا ن دو متغ ر جهت ارا ابی  آگاهی واج

انما  شد  م اا  وضوح گفتاری خواند  در گروه ناشنوا

ر ای آمواشی و توانبخشی  برنام جهت ی در عامرتا 

  معرما  د ده شنوا ی برای والد ن، آمواا  آس ب دانش

 .باشد ارا  آمواشی و توانبخشیاندرک دست و

 روش

در ا ن ر وهش با توج  ب  ا ن ک  ناشنوا ی اا قبد 

 اا رو  رس رو دادی ،داشت وجود  آمواا  در دانش

جمر  تصق قات توص فی ای( ک  اا مقا    _ )عری

 است، استفاده شد.

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيری

ا ن ر وهش در منطق  سوادکوه)رد سف د و 

استا  درو بابد  قائمشهر، ساریهای  ا رآب(و شهر

آماری مورد مطالع  در ا ن  ۀمااندرا  انما  شد. جامع

سن دب تانی فارسی ابا   آمواا  دانش ،ر وهش

تصی د در مداری و  ه و  مشغول ب  یناشنوا

آمواا  شنوای مشغول ب  تصی د در مداری  دانش

ج  ب  مصدود بود  عادی در ا ن شهرها بودند.با تو

-مطالع  با استفاده اا رو  نمون  مورد ۀها، نموننمون 

گ ری در دستری و رعا ت مع ارهای ورود انتخاب 

سال 48تا  6های مورد نظر اا سنی گروه ۀشدند.دامن

  ر بود.متغ

 عبارت بود اا: مطالع  های ناشنواب  شرا   ورود آامودنی

  دسی بد باشد. 90افت شنوا ی در آنا  باالتر اا 

 درکالی اول تکم ری تا رنمم  اناشنو آمواا  دانش

 ابتدا ی مشغول ب  تصی د باشند.

 ای بوده سن بروا آس ب شنوا ی ر ش اا ابا  آمو

آس ب  ،کا ا ن کود ۀباشد، ب  ا ن معنی ک  هم

و سالگی را شنوا ی مادراادی  ا اکت ابی قبد اا د

و اا  کنند و  ه تصی د در مدارید، داشت  باشن

 خدمات گفتار درمانی هم استفاده کرده باشند.

اداره آموا  و ررور  عادی و  هماهنگی با

استرنا ی استا  مااندرا  مبنی بر ورود ب  مداری و 

 ب شد. بد ن ترت ب اجرای آامونها، ممواهای الا  ک

ب    ناشنوا ا  و مراجع ۀب  مداری و    با مراجع

ابالعات مورد ن اا گردآوری شد.  ،ای تصی ریه ررونده

آموا دختر و ر ر ناشنوا با توج  ب  مع ارها،  دانش 14

گ ری  انتخاب شدند و با استفاده اا رو  نمون 

آموا دختر و ر ر عادی اا مداری دانش 14 ،تیادفی

 هما  منابق انتخاب شدند.  در دا ی موجودابت

 پژوهش  هایابزار
مقياس تجديدنظرشده  (آزمون فراخنای ارقام در1

ا ن آامو  در سدال   (:WISC-R)هوشي وكسلر كودكان

ب  منظور سنمش هو  کودکا  ته د  شدده و    4262

هنمار دابی قدرار    مدورد تمد دد نظدر و    4291در سال 

هدو    ۀ د نظر شدهای مق ای تمدگرفت  است.آامو 

ا ر نظر  ک  4861و4868های  وک رر کودکا  در سال

گددروه اا متخییددا  روانشناسددی و عرددو  ترب تددی در  

دانشگاه ش راا ترجم  و انطباق داده شد.ضر ب را دا ی  

 اما  ا ن، و در بررسی اعتبار هم21/0تا11/0 هاآامو 

هدای کالمدی،   بهرمق ای با ضرا ب همب دتگی هدو   

و  91/0، 21/0می دو مق ای ب  ترت ب کالرعمری و غ 

 (. 4829ب  دست آمد)شه م،  21/0

اعدداد م دتق م و    ۀآامو  حافظ، در ر وهش حاضر

ها کالمی ب  آامودنیمعکوی  ب  دو صورت تیو ری و 

 ۀبرای اجرای آامو  حافظ ،در ا ن مطالع  ارائ  گرد د.

ها بر ببق دستورالعمد،  عددی وک رر ابتدا ب  آامودنی

امو  ب  صورت کالمی )شدفاهی( ارائد  شدد. شدرا       آ

 آمدواا  ناشدنوا   دانشعددی برای  ۀاجرای آامو  حافظ

 ب  شرح ا ر بود:
روی آامونگر و وب در ر ق قاًقرار گرفتن آامودنی د -

 نگاه ب  لبهای آامونگر 

گدر و آامدودنی در   تکا  سدرآامو   عد  حرکت و -

 ح ن اجرای آامو 
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 عداد برای درج ب شتر آامودنیب ا  اغراق آم ا ا -

تمر ن و تکرار لبخوانی اعداد ب  صورت تیدادفی   -

 قبد اا اجرای آامو  با آامودنی

برای اجرای ا ن آامو  ب  صورت تیدو ری، کدارت   

ارتهای اعدداد را  اعداد ته   شد. در اجرای ا ن رو ، ک

آموا  با کمدک روشدش براحدی شدده،      دانش یروروب 

 ،روشش را اا روی کارتها برداشدت    عد اا ا نکا ده و ب

با توج  ب  امانی ک  در نظر گرفت  شده)برای هر عددد  

آامودنی ب  کارتهدا نگداه کدرده، بعدد اا اتمدا       ، ثان  (4

اما  در نظر گرفت  شده دوباره روشش را قدرار داده تدا   

ها ی را کد  در   کارت ،ارائ  شده ۀها مانند نمون آامودنی

گدذاری  اجدرا و نمدره   ۀند. شد و مرتب کن، اخت ار اوست

 ا ن رو  مانند آامو  حافظ  عددی کالمی  بود. 

 ،در ا دن رد وهش   شنناختي:  (آزمون آگاهي واج2

هدا اا بخدش   بررسی م اا  آگاهی واجی در نمون برای 

شناختی)سدر مانی و   آگاهی واجدی آامدو  آگداهی واج   

(اسددتفاده شددد. آامددو  آگدداهی    4822دسددتمردی، 

ث ر أها ی اسدت کد  بددو  تد    شبخشناختی شامد  واج

آ ند)آگاهی همدا ی و  ا خواند  ب  وجود میرذ رفتن ا

ها ی و همچن ن بخش آگاهی واحدهای درو  هما ی(

ث ر خواندد  بد  وجدود    أگ درد کد  تصدت تد     را در برمی

خش آگاهی واجی ک  در ا دن  ب آ ند)آگاهی واجی(. می

هدا ی ادو :    شدامد بخدش   ،نظدر ماسدت   وردتصق ق م

اجددی، شناسددا ی کرمددات دارای واج آغدداا ن ترک ددب و

 ک ا ، شناسدا ی کرمدات دارای واج را دانی  ک دا ،     

تقط   واجی، نام د  و حدذف واج را دانی، حدذف واج    

باشددد. نی و نام ددد  و حددذف واج آغدداا ن مددی  م ددا

بداا آامدو ،   –را ا ی/اعتبار ا ن آامو  با رو  آامدو   

لفدای  و با رو  مصاسب  ضر ب آ 208/0ضر ب را ا ی 

را بدددد  دسددددت آورده  228/0کرونبددددار، ضددددر ب 

شناختی، خرده آامدو  هدای    است.درآامو  آگاهی واج

آگاهی واجی بر ببق دستورالعمد آامدو  سدر مانی و   

 دستمردی اجرا و نمره گذاری شد.

 ،در ا ن رد وهش  (:SIR)6(مقياس وضوح كالمي9

متونی کد  بد     اا بر ق وضوح گفتار در هنگا  خواند 

گ درد. بدرای    مورد توج  قرار می شود داده میآامودنی 

بررسددی وضددوح گفتددار در هنگددا  خوانددد  اا مق ددای 

ی ارا ابی وضوح گفتار (ک  برا8004وضوح کالمی آلن)

هدای مختردف اا    آس ب شنوا ی در ابا  دارای در افراد

آلمدانی مدورد    ترکدی، انگر  دی و   جمر  ابا  فارسدی، 

اسدت)ف ر پس،  اسدتفاده شدده    گ درد،  استفاده قرارمدی 

(.  بدرای  8002ح ن ااده، اسانر، مارت ن و اندرسدو ،  

 ،آمواا  ناشنوا و عدادی  ارا ابی وضوح خواند  در دانش

مشدورت شدد و مقدرر     اول تا رنممبا معرما  را   های 

کرم  با  400ک  شامد  متنی اا دری خوانده شودشد 

ها خواسدت   و اا آامودنی باشدسطوح دشواری مخترف 

ها با اسدتفاده اا  تا متن را بخوانند. صدای آامودنیشد 

ضب  شده و م اا  وضوح گفتدار در آندا     ،صوتضب 

در هنگددا  خوانددد  بددا اسددتفاده اا مق ددای وضددوح    

 1ناشدنوا را در   ک  م اا  وضوح گفتدار در افدراد   کالمی

واضدح،   گفتار ر وسدت  غ در   سطح)گفتار غ ر قابد فهم،

بد  دقدت فراوا ،گفتدار     ر وسدت  واضدح ن اامندد    گفتار

ر ر وست  واضح بدرای  ر وست  واضح با کمی توج ، گفتا

 ارا ابی شد. ،دهدهم ( نشا  می

 ها يافته

، مدذکور  بدا اسدتفاده اا اباارهدای    ،در ا ن رد وهش 

فراخندای حافظدۀ کوتداه مددت و م داا        ک  سعی شد

های بعدد اا  دادگ ری   ک  اا جمر  مهارت  آگاهی واجی

داده شود و نشا   ر گ ردد بررسی قرامور خواند  است

توانند م داا  وضدوح گفتداری    آ ا ا ن دو متغ ر می ک 

ناشدنوا را رد ش ب ندی کنندد. در      آمواا  دانش خواند 

و با  spssها با استفاده اا نر  افاار ادهتصر د د تما   و

م تقد، هب تگی  t های آماری آامو استفاده اا رو 

 تا ج ا ر ب  دست آمد:ن ر رسو  و تصر د رگرس و 

مدددت کالمددی و حافظددۀ راخنددای حافظددۀ کوتدداهف 

 اا کمتدر  ناشدنوا آمدواا    مدت تیو ری در داندش کوتاه

اندد ن نتددا ج نشددا  اا آمددواا  شددنوا اسددت.هم دانددش

م اا  آگاهی واجی گروه ناشدنوا ن دبت    مصدود ت در

 ب  گروه شنوا دارد.
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 شناختي تاه مدت و آگاهي واجهای گروهي درآزمون حافظة كوتفاوت. 1جدول 

 

نتا ج حاصد اا ارتبا  فراخنای حافظۀ کوتاه مددت  

شدناختی در دو   م اا  آگاهی واج )کالمی و تیو ری( و

ناشددنوا بددا اسددتفاده اا رو  آمدداری    گددروه عددادی و 

جداول ا ر منعکس شده اسدت.   همب تگی ر رسو  در

-م ددا  حافظددۀ کوتدداه کدد  دهدددهددا نشددا  مددی افتدد 

شدناختی   و م اا  آگداهی واج  مدت)کالمی و تیو ری(

داری وجدود  ارتبدا  م دتق م و معندی    ،در گروه ناشنوا

 دارد.
 

در  يميانگين، انحراف استاندارد و همبستگي های متقابل بين فراخنای حافظة كوتاه مدت )كالمي و تصويری( و آگاهي واج. 2جدول

 گروه ناشنوا

 9 2 1 انحراف استاندارد نميانگي مقياس

   4 192/8 82/1 مدت )کالمی(حافظۀ کوتاه

  4 909/0 182/8 28/9 مدت)تیو ری(حافظۀ کوتاه

 4 601/0 192/0 120/44 14/86 آگاهی واجی

تدوا  گفدت کد     مدی  ،با توج  ب  نتا ج بدست آمده

ب ن فراخنای حافظۀ کوتاه مدت کالمی و آگاهی واجی 

وجدود   یمربت و معنادار ۀرابط ،ناشنوا آمواا  دانشدر 

دارد. مقدار ضر ب همب دتگی ا دن دو متغ در کد  بدا      

آمدده  ضدر ب همب دتگی ر رسدو  بدسدت      استفاده اا

 ۀرابطد  ،درصدد 22باشد و در سطح ابم نا  می192/0

بدد ن فراخنددای  ۀفددوق معنددادار اسددت. همچندد ن رابطدد

مربدت و   ،آگداهی واجدی   و  مدت تیو ریحافظۀ کوتاه

باشد.  می601/0ده و مقدار ضر ب همب تگی ار بومعناد

ناشدنوا کد     آمدواا   داندش  توا  گفت ک میدر نت م  

تیو ری(ب شتری  مدت)کالمی وفراخنای حافظۀ کوتاه

هدا  اند ن داده هدم  تری دارند.قوی ،آگاهی واجیددارن

و  مدت تیو ریا  اا همب تگی باالی حافظۀ کوتاهنش

 کالمی دارند.
 تحصيلي ةدو گروه ناشنوا و عادی برحسب پايدر  گفتاریگين و انحراف استاندارد وضوح ميان. 9جدول

 مولفه

 پايه        

 گروه عادی شنوايي ةديدگروه آسيب

 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين

 00/0 1 112/0 60/4 اول

 00/0 1 119/0 80/4 دوم

 00/0 1 299/0 16/4 سوم

 00/0 1 062/4 10/4 چهارم

 00/0 1 688/0 80/4 پنجم

ناشدنوا در   آمدواا   دهند ک  دانشها نشا  می  افت 

-ردا  ن  وضوح گفتاری ،هنگا  خواند  متو  ارائ  شده

ها با استفاده ان ن تما   و تصر د  افت هم تری دارند.

شددا  داد کدد  دو اا رو  آمدداری تصر ددد رگرسدد و  ن

کالمی و تیو ری( و آگداهی  )مدت متغ ر حافظۀ کوتاه

را در  گفتداری خواندد   تواندد م داا  وضدوح    واجی می

 ب نی کند.ر ش ناشنوا گروه

 هاآامودنی

 هاآامو           

 گروه ناشنوا گروه عادی
Df t 

 انصراف استاندارد م انگ ن انصراف استاندارد م انگ ن

 **811/9 24 192/8 82/1 481/80 08/40 حافظۀ کوتاه مدت )کالمی(

 **828/6 24 182/8 28/9 296/1 86/48 حافظۀ کوتاه مدت )تیو ری(

 **481/9 24 128/44 14/86 102/2 20/18 آگاهی واجی
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آموزان ناشنوا بر اساس فراخنای حافظة كوتاه مدت و  دانشدر  تحليل رگرسيون برای پيش بيني وضوح گفتاری خواندن. 4جدول

 (=41nميزان آگاهي واجي)
 ممموع  ممذورات آاادی ۀدرج ور م انگ نممذ F سطح معناداری مولف 

 121/2 8 421/8 81/2 000/0 رگرس و 
 498/41 89 848/0   خطا
 916/88 10    کد

(681/0=R  14و=n  04/0و›p) 

 و سطح معناداری81/2بدست آمده F با توج  ب 

 کوتاه مدت   فت ک  ب ن حافظۀگ  توا  می (000/0)

آمواا   دانش درآگاهی واجی  تیو ری( و و )کالمی

 ارتبا  معنادار وجود ،خواند   وضوح گفتاریبا ناشنوا 

توا  استنبا   میR108/0 دارد. با توج  ب  ممذور

ذاری ا ن متغ رها در متغ ر نمود ک  سهم کد اثرگ

است و با توج  ب  بتاهای  8/10وضوح خواند   ۀواب ت

مدت   گفت ک  سهم حافظۀ کوتاهتوا تع  ن شده می

 ی،مدت تیو رحافظۀ کوتاه درصد و1/84 ،کالمی

وضوح واجی در تع  ن  درصد و سهم آگاهی 8/80

وا  ت باشد. بنابرا ن می درصد می4/84خواند   گفتاری

ناشنوا ک  فراخنای  آمواا  ک  دانش گ ری کردنت م 

  و م اا  آگاهی حافظۀ کوتاه مدت)کالمی و تیو ری(

 گفتاریوضوح  ،در هنگا  خواند  دارند  واجی ب شتری

 .دارندن ا بهتری 

 گيری بحث و نتيجه

هدف اا ا ن ر وهش، بررسی فراخنای حافظۀ کوتاه 

 شناختی و نقش ا ن دو متغ ر آگاهی واج  مدت و م اا 

ناشنوا  آمواا  دانشدر  خواند   وضوح گفتاریدرتع  ن 

 ناشددنوا کدد  آمددواا  بددود. نتددا ج نشددا  داد کدد  دانددش

و م اا   ت)کالمی و تیو ری(حافظۀ کوتاه مد فراخنای

، هدم  د، در هنگدا  خواندد   ارند آگاهی واجی ب شتری د

اند ن نتدا ج نشدا  اا    .همدرنبهتری دا گفتاریوضوح 

ارتبا  م تق م و معندادار م دا  حافظدۀ کوتداه مددت      

و م ددداا  آگددداهی واجدددی در  تیدددو ری( )کالمدددی و

 ناشنوا داشت. آمواا  دانش

، کر ن، هش کونت م  حاصد اا ا ن ر وهش با ر و

، ن وررت،هال و ول راو ب  (8002)اد  الساسو و

خود نشا  دادند ک  ب ن ۀ مطالع ک  در (8006)سوراال

شناختی و  مدت و آگاهی واج فراخنای حافظۀ کوتاه

خواند  ارتبا  وجود دارد، منطبق   های ک ب مهارت

 ،ر وهش خود ( در8004است.گرد ن و مای بری)

شد د و عم ق  یناشنوا آمواا  شخواند  را در دان روا 

 ک  مورد بررسی قرار دادند. آنا  اشاره کردند

تری برخوردار  ی ک  اا مهارت واجی قویآمواان دانش

کدهای  شفاهی و  ابا  ند ب ننتوا رمیت راحت د،ه تن

در هنگا   ،نوشتاری ارتبا  برقرارکنند و ب  تب  آ 

 تر تر و روا  سخواند  متو  ارائ  شده، سر 

 (8006مورنو)      و  هر س ،د گر ایند.در مطالع خوان می

  را عم ق و   شنوا ی شد د  افت دارای های یآامودن

ها ی  آامودنی ، آناۀ در مطالع دادند. ارا ابی قرار  مورد

 نمرات باالتری را ،داشتند هتریخوانداری ب  ک  وضوح

.آنا  ک ب کرده بودند خواند  کرد  و درج در همی

اشاره کردند ک  خواند  موفق  ن هم ان

های  منو  ب  ک ب مهارت ناشنواآمواا   دردانش

وا  آمآنا  واجی است و صص ح خواند  را با د ب  

کند ک  در ر وهش خود اشاره می(4226. دو د)داد

 وانند اا عهدهت نمی خواند  کودکا  قبد اا آموا 

سنمند،  تکال فی ک  آگاهی واجی را می

توانند ب ن  می ، هنگا  فراگ ری خواند برآ ند.کودکا 

صداها و حروف ارتبا  برقرارکنند.کودکا  ب  تدر ج 

 وا  ب  حروفت نوشتاری را می ۀبرند ک  کرم ری می

تقط   کرد و هر حرف توس  صدای  ا  ساانده

شود. اا بر ق باانما ی حروف ب   باانما ی می یخاص

شتاری را نو ۀکرم توا  وس ر  صداها و ترک ب آنها می

های  )شناسا ی واجهما واجی  در واق ، آگاهی خواند.

کرم ( است ک  خواند  کرمات و ب  همراه آ  ۀ سااند

 سااد. وضوح گفتاری خواند  را ممکن می
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 نقدا    تع  ن حافظ  و های مهارت  بررسی ۀام ن در 

 ،شدنوا ی  د دده  آمواا  آس ب دانش  ۀضعف حافظ  قوت و 

او در  اسددت. انمددا  داده (ر وهشددی8044هم رتددو  )

د ده شنوا ی  افراد آس ب کند ک ه میخود اشار ۀمطالع

ها ی او  فراخوانی متوالی، سدرعت ردرداا     در حواه

عمرکرد ضع فی دارندد   ،حافظ ، توج  و عمرکرد حافظ 

د دددداری،  -فراخدددوانی آااد، فراخدددوانی فیدددا ی   و

نقا   ءاما  را می توا  جاتیو رساای و کدگذاری هم

اند ن  هماو های حافظ  ا ن گروه دان ت.  وت مهارتق

 ءجدا  شدناختی امدانی   های واجاشاره کرد ک  کدگذاری

 شود ک ت در عمرکرد حافظ  آنا  مص وب مینقا  قو

راهبردهای الا  برای اسدتفاده اا آ  را بد  ا دن گدروه     

او در مطالع  خود نشا  داد ک  دان تن نقدا    آموخت.

ناشنوا برای ر شرفت  آمواا  دانش ۀافظقوت و ضعف ح

تصی ری و تع  ن م اا   ادگ ری آنا ، مفاه م مهدم و  

راحی برنام  هدای کداربردی و   ب ه تند و یقابد توجه

توانددد در افدداا ش  کالسددی مددی هددای راهبددردیتمددر ن

ا ن امر بد    ، ا راثر باشدؤگروه ناشنوا م ۀد حافظعمرکر

ی واندد کمدک شدا ان   ت ر شرفت تصی ری ا ن گروه مدی 

( نشدا   8001بوتاال، سدوراال، ن دوررت و بداول ر)    نما د.

فراخندای   ،عم دق  آس ب شنوا ی ک  افراد دارای دادند

ری ن دبت بد  هم داال     مددت مصددودت  حافظۀ کوتاه

ان ن نتا ج ا ن تصق ق با ر وهش همند. شنوا شا  دار

ک  ارتبا  بد ن ردرداا  حافظدۀ     (4222مک اسنوی)

  در افراد ناشنوا را بررسدی  توانا ی خواند کوتاه مدت و

کندد  ک د مدی أنموده  ک ا  است. او در تصق ق خود ت

 الا  ن  دت  ک  برای ررداا  حافظۀ کوتاه مدت،حتماً

تدوا    برکد  مدی   ،اا وجد  شدن داری اسدتفاده کدرد     ک 

اشداره   اند ن هدم  او های تیو ری بهره گرفدت. ااجنب 

اری کرد ک  افراد ناشنوا در هر دو وج  آامو  اا کدگدذ 

مددت خدود اسدتفاده     کوتاه  کالمی در ررداا  حافظۀ 

ا دن دو  عندی، دامند      توا  بد ن  کنند. در واق  می می

 ۀ ددک رابطدد ،مدددت و توانددا ی خوانددد حافظددۀ کوتدداه

افظ  ممکن اسدت  ح فراخنای ، ا راای قا د شددوسو  

های خواندد  باشدد و    ث ر مهارتأبطور م تق م تصت ت

ث ر فراخنای حافظ  باشدد.  أهم تصت تخواند  متناوب 

 حافظددۀ ( ن ددا در بددی تصق قددی نقددش4226)یبددراد

را در تواندا ی خواندد  در    واجدی   و ررداا  مدت کوتاه

ناشنوا بررسی کرده و نشا  داد کد  بد ن    آمواا  دانش

ررداا  واجی و فراخنای حافظۀ کوتداه مددت ارتبدا     

 افرادی کد  در  ،خود نشا  دادۀ وجود دارد. او در مطالع

خواند  مشکد دارندد در کدگدذاری واجدی خطاهدای     

  هنگدا  بد   ب شتری دارندد و ردرداا  واجدی در آندا     

مدت کالمدی مطابقدت    حافظۀ کوتاه خواند  با فراخنای

در ( 4824بنداب)  غباری  و  ااده ن ک،ح ن عباس ا  دارد.

 ،دادند ک  اجرای برنامۀ ترب تی حافظد    نشا ر وهشی 

عم ق   شنوا ید دۀ  آس ب سبب بهبود عمرکرد کودکا 

حافظدۀ کوتداه    کاشت حراو  شده،در ام نۀ فراخندای 

 شود. می  مدت

  در ر وهشی ب  بررسی مهارت (4822رضا ی)

ررداخت و  شنوا ی د ده آمواا  آس ب در دانش خواند 

در  شنوا ی ۀد د آس ب داد ک  کودکا   نشا 

کالمی  -شن داری ۀهای سرعت نام د ، حافظ مهارت

کالمی تیو ری، حذف واجی و  -ب نا ی ۀحافظصدا، 

آمواا   عمرکرد مشابهی با دانش ،صصت خواند  ناکرم 

های تشخ ح شن داری  در مهارت  ولی ،عادی داشتند

کالمی صدا، فراخنای  -شن داری  ۀفراخنای حافظ

 ۀکالمی کرم ، فراخنای حافظ- شن داری  ۀحافظ

 -نا ی ب  ۀکالمی جمر ، فراخنای حافظ - شن داری 

کالمی حرف، ترک ب واجی، تقط   واجی،سرعت 

ناکرم ، سرعت خواند  کرم ، سرعت خواند   خواند 

تن و متن، صصت خواند  کرم ، صصت خواند  م

تری ن بت ب  افراد درج خواند  متن عمرکرد ضع ف

 عادی داشتند.

اضر و تصق قات انما  با توج  با نتا ج ر وهش ح

تاه مدت، آگاهی های حافظۀ کو شده در حواه

 آمواا  های خواند  در دانش شناختی و مهارت واج

های نقش مهم حس شنوا ی در ک ب مهارت ناشنوا و

توا  ب ا  کرد ک  های  اد شده، میمربو  ب  حواه

کودکا  ناشنوا با تصی د در مداری و  ه  ا عادی و 
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اند نقح مهارت نوشتن نتوان ت  فراگ ری خواند  و

های حواه خواند  را جبرا   مهارت و شناختی واج

، گفتاریکنند. با توج  ب  را  ن بود  م اا  وضوح 

ثر بود  در ؤتواند عالوه بر م می ها تقو ت ا ن مهارت

تع  ن موقع ت مطروب آمواشی، در ا ماد تعامالت 

موفق اجتماعی نقش مف دی را ا فا کرده و در سه م 

 ای  جامعد ده شنوا ی در  آمواا  آس ب بود  دانش

تغ  ر  ،ثر باشد. با توج  ب  نتا ج ب  دست آمدهؤشنوا م

و تصول در نظا  آمواشی افراد ناشنوا و تقو ت 

ر ای آمواشی ابا  و گفتار در آنا ، برنام  های مهارت

ک د أهای شناختی ا ن گروه، ت متناسب با و  گی

دوره  های خوانداری و نوشتاری اا برتقو ت مهارت

ری و های خوانداهارتا هدف افاا ش مر ش دب تانی ب

. لذا با توج  ب  تأث ر رسدب  نظر می ضروریاری تنوش

ها بر  ادگ ری خواند  و نوشتن، با  مربت ا ن مهارت

ها  های آمواشی مبتنی بر ا ن مهارت استفاده اا برنام 

توا  ر شرفت خوانداری و نوشتاری ا ن دانش  می

 آمواا  را ت ه د نمود.

شناختی، تع  ن فراخنای  ا  آگاهی واجاشناخت م 

قوت و ضعف در حافظۀ کوتاه مدت،تع  ن نقا  

مدت و تع  ن عوامری ک  در ررداا  حافظۀ کوتاه

عالوه بر  ،وضوح گفتاری کودکا  ناشنوا دخ د ه تند

متخییا   شناسا  گفتار و ابا  ومعرما ، آس ب

ا  اندرکارد مورد توج  و استفاده دستبا توانبخشی، 

، ر ایناشنوا در برنام ررور  کودکا   آموا  و

ها ی در مواد آمواشی و تع  ن سرفید ۀته  ،آموا 

و تدو ن  آمواا  متناسب با ن اا دانش ،کتب آمواشی

دب تانی تا مقاب  باالتر ر ش ۀهای مکمد اا دوربرنام 

توا   می . هم ان نباشدها  با هدف افاا ش ا ن مهارت

 ،خواند  ۀمربو  ب  حوا های مهارت یا با تقو ت را  

خیوص وضوح گفتاری   اا بروا مشکالت خواند  ب

و  مقاب  باالتر جروگ ری کرد انتقال آ  ب  و خواند 

سطوح ابتدا ی تصی ری برای  را اا یب ترساای مناسب

ناشنوا  آمواا  دانش افاا ش عمرکرد آمواشی و ارتبابی

 فراهم آورند.

 سپاسگزاری

آمواا  عا ای  دانش خیوص  برا ، همکارا ، والد ن مد  ۀکر  اا

ک  همکاری الا  را در اجرای ا ن ر وهش با ما داشتند و در هنگا  

اا استاد بارگوار همچن ن  ،دنها صبوران  ما را  اری نمودمو اجرای آا

کانمی ک  در اجرای ا ن ر وهش اا ه چ گون   دستمردی مهدی دکتر

 نما  م. مان  تشکر  و قدردانی میم، صم اعدتی در غ ننمودند

 يادداشتها
1) Brennan & Ireson 

2) Goswami & Brayant  

3) Wray 

4) Yap 

5) Smith 
6) Speech Intelligibility Rating 
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الملليهايبينوهمايشهاكنگره
 

 نیجریه ،آبوجا 4114،اکتبر  1-4م، المللی پژوهش و آموزش اوتیس کنفرانس مرکز بین 

 

International Center for Autism Research and Education Autism Nigeria Conference, 

1
st
 to 4

th
 October 2014, Abuja, Nigeria  

Website:http://www.icare4autism.org/events/2014-autism-conference-in-

jerusalem/nigeria-conference/ 

 

 
 

 ویسکانسین آمریکا ،کاالهاری 4114،اکتبر 8-9 ،فناوری برای آموزش و پرورش ویژه ةکنگر 
 

Technology Conference for Special Education 2014, October 8-9, 2014, Kalahari 

Resort and Convention Center, Wisconsin Dells, WI 
Website:https://www.edevents.org/conferences/7/technology-conference-for-special-

education-2014Location:  

 

 
 

 4112فوریه  41تا  18های یادگیری آمریکا،شیکاگو، آمریکا،  انجمن ناتوانی ساالنة کنفرانس 
 

2015 Annual conference of Learning Disabilities Association of America, February 18-

21, 2015, Chicago  

Website:http://ldaamerica.org/2015-annual-conference-call-for-propsals/port LDA at 

the annual Conference. 
 

 

 آمریکا ،هاوایی،  4112می  18-19 اقیانوس آرام ةالمللی ناتوانی و تنوع منطق کنفرانس بین 
 

Pacific Rim International Conference on Disability and Diversity,May 18 & 19, 2015, 

Honolulu, HI: Hawai‘i Convention Center 

Website:http://www.pacrim.hawaii.edu/ 
 

 

 

 رومانی، بخارست 4112می  42-01نابینایی -کنفرانس جهانی ناشنوایی ، 
 

16th World Conference of Deaf blind International 25-30 May 2015, Bucharest, 

Romania 

Website:http://www.dbi2015romania.com/ 

http://specialneedscalendar.com/event/icare4autism-nigeria-conference/
http://www.icare4autism.org/events/2014-autism-conference-in-jerusalem/nigeria-conference/
http://www.icare4autism.org/events/2014-autism-conference-in-jerusalem/nigeria-conference/
http://www.pacrim.hawaii.edu/
http://www.pacrim.hawaii.edu/
http://www.dbi2015romania.com/
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 د ن، گالسکو، اسکاتل4112می  41-08 بیش فعالی-جهانی اختالل کمبود توجه ةکنگر 
 

5th World Congress of ADHD ,28-31 May 2015 ,Glasgow, Scotland. 

Website:http://www.adhd-congress.org/ 

 

 

 

  آمریکا فیالدلفیا، 4112آگوست  11-41 ،نیازهای ویژه دارایکنگره بین المللی آموزش و پرورش کودکان 
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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  9301102113112ب براي واريز وجه اشتراك: شماره حسا

 ( به نام تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش091)

  ،مؤسسه  0كوچه خسرو پالك ،خان، خيابان ايرانشهر شمالي پل كريمنشاني امور مشتركان: تهران

  0064050100پژوهشي كد پستي 

 سركار خانم كاظمي  66571501:امور مشتركان تلفن دفتر

 

 

 

............تقاضاي اشتراك فصلنامه كودكان استثنايي را به ......................بدين وسيله اينجانب / مؤسسه ...........................................

............  به .............................. :..........تا  تاريخ......................از تاريخ: ....   تمديد اشتراك       دو سال        مدت يكسال  

 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

 

 


