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Abstract 
Objective: The aim of this research is to compare 

the efficacy of three different cognitive methods of 

instruction on the recall of children with mild 

intellectual disabilities. Method: Research design is 

quasi-experimental. Population of study consists of 

all intellectually disabled male students in karaj 

province. The sample of study includes 60(4
th

 

grade) male students with mild intellectual 

disabilities. They were selected through in access 

sampling from Exceptional Schools. The selected 

students were randomly assigned to three 

experimental groups and one control group. 

Results: Data analyzed by using descriptive 

statistics, ANOVA and Tukey’s follow-up test. The 

results show that all three methods, in compare with 

control group, significantly improve the abilities of 

students. However, there was no significant 

difference between cognitive-active and multi-

sensory methods, but there was a significant 

difference between the impacts of cognitive-active 

and cognitive-inactive; and multi-sensory and 

cognitive-inactive methods. Conclusion: It can be 

concluded that training of cognitive strategies was 

more effective on recall of children with intellectual 

disabilities than passive learning and causes better 

recall.  

 

Keywords: Cognitive-active, Cognitive-inactive, 

Multi-sensory, Mild intellectual disabilities. 
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 مقدمه

 کودکانی عنوان به ،خفیف ذهنی توان کم کودکان

 یها گروه دیگر از بیش هستند، پذیر آموزش که

 دارای کودکان .گیرند می قرار توجه مورد توان کم

 با ذهنی توان کم کودکان عبارتی به یا و ویژه، نیازهای

 شناسایی دارند لهئمس حل و تفکر در که مشکالتی

 (.2662 جانگمنس، و ونالیت مولن، )وندر شوند می

 های فعالیت انجام زمان در کودکان این اصلی مشکالت

 بندی )طبقه شود می دیده نوشتن و خواندن ،علمی

 اند داده نشان ها پژوهش (.1990 ها، بیماری المللی بین

 باشد، تر عمیق 1رمزگردانی یا تفکر سطح چه هر که

 در ذهنی، ویژه نیازهای با کودک یادسپاری التمشک

 بود خواهد بیشتر ،او همسال عادی کودکان با مقایسه

 های یافته از یکی (.1831 ،جوادیان ةترجم ،2هاالهان)

 افراد یادگیری های توانایی ةمقایس در همساز بسیار

 از وقتی که است این ،ذهنی ناتوانایی با غیرمعلول

 از فهرستی خواهند می ذهنیءویژه نیازهای دارای افراد

 ثانیه چند که را تصاویر از گروهی یا اصوات کلمات،

 از تر ضعیف آورند، یاد به است شده ارائه آنها به قبل

 ،ماهر ترجمه هاالهان،) کنند می عمل غیرمعلول افراد

1822.)  

 ذهنی، ناتوانی با کودکان که اصلی علل از یکی

 مشکل دچار ،پیچیده خاطرسپاریِ به کارهای ءدرباره

 در مؤثر های روش کاربرد آنها که است این شوند، می

 8شناختی راهبرد یک که گری میانجی نظیر یادگیری

 ابزارهای شناختی، راهبردهای .دانند نمی را است،

 یا تکرار عمده، طور به راهبردها این هستند؛ یادگیری

 شامل را سازماندهی و گسترش یا بسط ذهنی، مرور

 تا کنند می کمک فرد به شناختی راهبردهای شوند. می

 شدة آموخته اطالعات با ترکیب برای را تازه اطالعات

 آماده درازمدت ءحافظه در را آنها سازی ذخیره و قبلی

 (،2669) دوول و شلیفر اعتقاد به (.2662 )یانگ، کند

 روی که هستند هایی روش شناختی راهبردهای

 و فهم تفسیر، به تمایل و کرده کار یادگیری موضوعات

 فرایند تقویت زمینة و آورده فراهم را اطالعات کسب

 به دستیابی مسئله این که شوند می موجب را تفکر

 که موقعی بخشد. می تسریع را شناختی اهداف

 را آن تا شود می داده عادی افراد به ها واژه از فهرستی

 با را آن تا کنند می سعی اغلب افراد این کنند، حفظ

 حفظ سپس و کرده تمرین خود نزد بلند صدای

 چنین از کلی طور هب ،توان کم موزانآ دانش اما د.نماین

 به ،1929 ،1برکووسکی) کنند نمی استفاده هایی روش

 هایتحقیق ،اساس همین بر (.1823 یوسفی، از نقل

 در ذهنی توان کم کودکان که دادند نشان بسیاری

 روبرو دشواری اب ختیشنا راهبردهای از استفاده

 هایجنبه تا بروند سمتی به باید هاپژوهش لذا .هستند

 از بتوانند و گردد آشکار کودکان این ختیاشن عملکرد

 و )وندرمولن کنند استفاده یادگیری راهبردهای

  (.2662 همکاران،

 بخش که دندهمی نشان هاپژوهش چنین هم

 و تندهس یادگرفتنی ،شناختی هایراهبرد از مهمی

- برای شناختی یراهبردها این اثر بخصوص

 یادگیری مشکالت با نحوی به که یادگیرندگانی

 عالوه، به (.2662 بکمن،) است چشمگیر ،اندمواجه

 بر شناختی هایآموزش که ساخت مشخص هاپژوهش

 و (2662 وندادن، و )روتان تحصیلی عملکرد

 نیز (2662 مکلین، و هنری) حافظه در یادسپاری

 کامبرز، رل، کانت ءبوسیله که پژوهشی در دارد. تأثیر

 توان کم کودکان روی بر (،2616) مارگارت و کارتر

 که بود آن ءدهنده نشان نتایج گرفت، صورت ذهنی

 سرعت افزایش باعث شناختی راهبردهای از استفاده

 گردید. آموزان دانش این بیشتر یادسپاری به و خواندن

 (1896) مختاری و زاده آدم ی،بهرام پژوهش چنین، هم

 راهبردهای آموزش روش دو تأثیر عنوان با که

 در سکستون مدل و انگلرت مدل اساس بر شناختی

 دارای ابتدایی آموزان دانش نوشتاری بیان کارآمدی

 استفاده که داد نشان شد، انجام نوشتن اختالل عالئم

 افزایش باعث مدل دو هر در شناختی راهبردهای از

 آزمایش گروه آموزان دانش نوشتاری مهارت نمیزا

 شود. می
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 شنگ و کرافت مارتین های پژوهش این، بر عالوه

 که دهدمی نشان (،1991) کامبالین و (2661)

 توان می را یادآوری آن دنبال به و یادسپاری نارسایی

 یعنی ،2فعال شناختی راهبردهای از استفاده با

 به مستقیم طور به هاروش آن، در که راهبردهایی

 کودک مداوم طور به و شود می داده آموزش کودک

 آزمایشی تکالیف در راهبرد آن از تا شود می تشویق

 تحقیقات حال عین در بخشید. بهبود نماید، استفاده

 ذهنی ویژه نیازهای دارای کودکان که اندداده نشان

 ،0غیرفعال شناختی راهبردهای از هاستفاد با نتوانستند

 تورگوسن،) نگهدارند خود ذهن در را ادسپاریی مواد

 وقتی ،عبارتی به (.1922 ،مار و گلیدن ؛1932

 و نداد آموزش مستقیم طور به را راهبردها آزمونگر

 با تا داد قرار آموزشی هایموقعیت در را کودکان

 خاطر به را یادسپاری مواد ،یادیارها از استفاده

 یاد به را لبمطا نتوانستند کودکان این ،بسپارند

 که گرفت نتیجه توانمی اساس این بر .بیاورند

 ذهنی، ویژه هایناتوانی دارای آموزان دانش

 صورت به توانند نمی چون ،نیستند فعال یادگیرندگانی

 و بسط ،مرور) شناختی یراهبردها از خودکار

 بیان توانمی بنابراین، نمایند. استفاده (سازماندهی

 راهبردهای از انآموز دانش این احتماالً که داشت

 راهبردهای از و کنند نمی استفاده خودتنظیمی

 (.2616 ،سچفل و )ویزنیترز ندارند آگاهی شناختی

 هایویژگی بر عالوه ذهنی ناتوانی دارای کودکان

 و حسی هایگیژوی دارای یادگیری، در شناختی

 را آنان یادگیری که هستند نیز مخصوصی حرکتی

 که بپذیریم را ادعا این اگر. دهدمی قرار ثیرأت تحت

 دچار ،حس چند یا یک در کودکان از بسیاری

 ویژه آموزش با مشکالت این و اند ویژه مشکالت

 با بتوان احتماالً (،2669 ،)برنینگر شودمی برطرف

 به ،سازد می درگیر را مختلف هایحس که هاییروش

 یادگیری و یادآوری ،یادسپاری مشکالت بهبود

 این از یکی نمود. کمک آنان (2663 ،سج)رای

 شامل که است فرنالد 2چندحسی روش ها، روش

 و فرنالد است. کل به جزء از شده مرتب درمانی ءبرنامه

 که است بهتر یادگیری برای که معتقدند (1921) کلر

 بساوایی و جنبشی شنیداری، دیداری، حس چهار هر

 کودکان به روش این در کرد. درگیر را فرد

 و معلم .شود می ارائه جذاب و کودکانه های داستان

 کنند. می انتخاب را پاراگراف یک بار هر کودک

 که باشد داشته وجود ای کلمه پاراگراف این در چنانچه

 از استفاده با معلم نباشد، آن خواندن به قادر کودک

 همکل همان دیدن برای شکافی تنها که کارت یک

 روی بر را آن سپس و کرده جدا را کلمه آن دارد،

 اجازه کودک به و کند می تلفظ ،ویسدن می تخته

 ردیابی را آن حروف ،خود دست انگشت با که دهد می

 با آموز دانش و کرده پاک را کلمه معلم سپس کند.

 که چندحسی های روش نویسد. می را آن صداها، تلفظ

 یادگیری هایگذرگاه همه از استفاده با آموزش، آن در

 به حرکتی( و ای المسه شنیداری، )دیداری، زمغ در

 انجام یادگیری و حافظه تقویت جهت همزمان طور

 راهبرد عنوان به تواند می (1832 )آقالر، شودمی

 و مواد یادآوری خاطرسپاری، به برای مناسبی

 در .شود استفاده کودکان برای راهبرد نگهداری

 و روبرت کاسرین، جنی، رینس، توسط که پژوهشی

 انجام ذهنی توان کم کودکان روی بر (،2663) دارهام

 آموزش روش از استفاده که داد نشان نتایج شد،

 افزایش را کودکان یادگیری زانمی فرنالد، چندحسی

 و کریمی مولودی، پژوهش در چنین، هم دهد. می

 آموزش روش کارگیری به با که (1891) آبادی خرم

 چهارم و ومس ءپایه آموزان دانش روی بر چندحسی

 میزان در روش این تأثیر بیانگر نتایج گرفت، صورت

 گرچها بود. آزمایشی گروه نوشتاری و اریخواند مهارت

 چندحسی روش اثربخشی از حکایت ها پژوهش نتایج

 ،گرجی اسحاق ؛1832 )آقالر، دارد یادگیری در

 ترکیب اما (،1831 ،کاکایی ؛1830 ،یجناآباد ؛1831

 تحول تواند یم فعال شناختی یها روش با روش این

  نماید. ایجاد آموزش در ارزشمندی
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 ویژه، نیازهای دارای آموزان دانش اکثر ،که آنجا از

 دولتی عادی مدارس وارد ابتدایی ةدور پایان از پس

 تحصیل ترک از تواند می مؤثر آموزش شوند، می

 از گروه این عالوه به کند. جلوگیری آموزان دانش

 و یادآوری در کافی مهارت نداشتن یلدل به کودکان

 تمسخر مورد خود، سالم همساالن کنار در ،یادسپاری

 از تنها نه مسئله این که گیرند می قرار اعتنایی بی و

 به اعتماد بلکه کاهد، می تحصیل به نسبت آنان رغبت

 مشکالت خود که دهد می کاهش شدیداً را آنان نفس

 و مطیع حد از زیاده دمانن نوجوانان، از گروه این بعدی

 قرار استفاده سوء مورد راحتی به و بودن فرمانبر

 های روش با اگر که حالی در ،دارد همراه به را گرفتن

 بتوانیم چندحسی و فعال شناختی آموزش ترکیبی

 باال آنان در را شناختی راهبردهای کارگیری به میزان

 باالتر مدرسه در گروه این ماندگاری شانس ببریم،

 اجتماعی های مهارت کسب فرصت ،آن عبَتَ به و فتهر

 پژوهش بنابراین، شد. خواهد فراهم آنان برای بیشتری

 که هایی روش تا دارد سعی نوین نگرشی با حاضر،

 برده کار به تنهایی به ها پژوهش در این از پیش

 دیگریک با را داشتند مناسبی نسبتاً کارایی و اند شده

 های ناتوانی از بخشی ،ترکیب این با و نماید ترکیب

 و یادسپاری در را ذهنی ویژه نیازهای دارای کودکان

 این پژوهش، هدف به توجه با سازد. مرتفع یادآوری

 فعال، شناختی هایآموزش ؛که است مطرح پرسش

 یادآوری بر چندحسی-فعال شناختی و غیرفعال

  ؟دارد ثیریتأ چه ذهنی ویژه نیازهای دارای کودکان

  روش

 طرح با تجربی نیمه نوع از پژوهش این 

 ةجامع .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش

 ءویژه نیازهای دارای کودکان تمامی شامل پژوهشی

 شهر ةویژ ارسمد چهارم تحصیلی ةپای پسر ذهنی

 جامعه از .ندبود 1898-1892 تحصیلی سال در کرج

 عدادت هدفمند، گیری نمونه روش از استفاده با مذکور

 2 این زا و انتخاب شهر مختلف نواحی از مدرسه 2

 پسر خفیف ذهنی توان کم کودک 06 تعداد مدرسه

 هدفمند گیری نمونه روش با چهارم تحصیلی ءپایه

 صورت به ،شدند انتخاب که نفری 06 .شدند انتخاب

 هایگروه) آزمایش گروه سه در ساده تصادفی

 شناختی و غیرفعال شناختی ،فعال شناختی آزمایشی

 د.گرفتن جای گواه گروه یک و (چندحسی – فعال

 .دبو نفر 12 شامل هرگروه

 پژوهش ابزار

 یک ةارائ روش از ،یادآوری میزان سنجش برای

 که است شده استفاده واژه با همراه تصاویر سری

 برای پژوهش، این در گردید. آماده پژوهشگر توسط

 12 از آزمون پس و آزمون پیش در یادآوری گیریاندازه

 ها، میوه هاکارت این موضوع .شد گرفته بهره کارت

 ارائه کارت 1 ،دسته هر از و بود وسایل و حیوانات

 که بود شکل این به هاکارت گذاری نمره شیوه .گردید

 شد می گرفته نظر در یک نمره ،صحیح پاسخ هر برای

 منظور آزمودنی برای اینمره صورت این غیر در و

 ةنمر آزمون، هر در فرد هر نمرات مجموع گردید.نمی

 آموزشی مداخله برای گردید.می محسوب وی یادآوری

 و حیوان میوه،) ها طبقه این از کارت 13 مجموعاً

 را کارتی 12 ،یادآوری آزمون پیش .شد استفاده (وسیله

 ارزیابی برای کودکان آموزش از قبل که شد می شامل

 .گرفت انجام آنها سطح تعیین و یادآوری توان

 که دشمی شامل را کارتی 12 نیز یادآوری آزمون پس

 تا شدند سنجش ،هاآن دارای کودکان ،آموزش از بعد

 .شود مشخص آموزش اثر

 دینب آزمون پس و آزمون پیش اجرای دستورالعمل

 با خواهیم می شد، می گفته کودک به بود: شرح

 یکی را عکس چند من م.دهی انجام بازی یک همدیگر

 تو. گویم می هم را آنها نام و دهم می نشان تو به یکی

 به را آنها نام کن سعی و کن نگاه خوب ها عکس به

 بگو ، دادم نشانت را هاعکس ةهم وقتی .بسپاری خاطر

 این به کارتها ارائه ترتیب .دیدی را هایی عکس چه

 و شد می داده نشان کودک به کارت یک که بود شکل

 و ببیند را کارت آن تا شد می داده صتفر او به ثانیه 2

 نتایج سپس، .شد می ارائه بعدی کارت ثانیه 2 از بعد
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 ثبت آزمون هر مخصوص های درجدول آمده دست به

 .شدمی

 ،هاگروه در هاآزمودنی قرارگرفتن از پس اجرا: ةشیو

 در را گروه آن برای نظرگرفته در هایآموزش هرگروه

 آموزش درگروه کرد. می تدریاف جلسه 12 طی ماه دو

 دخالت یادگیری جریان در آزمونگر فعال، شناختی

 کودک به را راهبردها و هاتکنیک و داشت مستقیم

 تشویق مستمر صورت به را کودک و داد می آموزش

 ،آزمایشی تکالیف در راهبردها این از که کردمی

 آموزش نوع 8 روز هر گروه این. نماید استفاده

-می دریافت سازماندهی( و بسط مرور،) فعال شناختی

 ضمن ،نظر مورد راهبرد ،آموزش از قسمت هر در کرد.

 خودِ به تا شد می نیز تکرار ، او با ک،کود به آموزش

 کودک ،گرفتمی انجام که گام هر یابد. آگاهی راهبرد

 استفاده نظر مورد راهبرد از که شد می تشویق عمیقاً

 :که شدمی گفته کودک به ،منظور این برای کند.

 )مرور( کنی تکرار خودت با را کلمات وقت هر دیدی»

 هست ذهنت در که کار یک با را کلمات وقت هر /

 در را کلمات هروقت یا / بسط() دهیمی ارتباط

 کلمات ،)سازماندهی( دهی می قرار خودشان های دسته

 استفاده و آموزش از بعد .«آیند می یادت به بهتر خیلی

 آزمایشی هایفعالیت موقعیت در کودک ،راهبرد از

 شدمی تشویق دهنده آموزش هدایت با و گرفت می قرار

 مشابه هایموقعیت در شده فراگرفته راهبردهای از تا

 هایتمرین و آموزش هر پایان در نماید. استفاده

 نمودار صورت به کودک تموفقی بازخورد ،آزمایشی

 عمل اسبمن چقدر که شد می داده او به تصویری

 یادآوری او به مستمر طور هب طور همین است. کرده

 چنینی این تکلیف با وقت هر پس این از که شدمی

 برای نماید. استفاده هاروش این از تواند می ،شد روبرو

 درقالب سواالتی کودک از ،راهبرد یادگیری از اطمینان

 شناختی آموزش در شد.می پرسیده ناقص جمالت

 گونه هیچ کودک یادگیری جریان در نگرآزمو ،غیرفعال

 فراهم کودک برای را شرایط تنها و کرد نمی دخالتی

 با را کلمات ،نظر مورد گروه ،شیوه این در ساخت.می

 تا کرد می هدایت را آزمودنی که )کارتی یادیارها

 آزمونگر از دهد( قرار مناسب محل در را کلمات

 که شدند تهیه شکلی به یادیارها این .نمودمی دریافت

 به را نظر مورد کارت تا نماید می هدایت را کودک

 درک با دهد. قرار خودش محل در )مرور( معین تعداد

 یادیار توان می یادیار درکارت معنی گسترش از صحیح

 به را آن تصویر و یادیار( زیر نوشتاری )جمله نوشتاری

 ،کرد می دریافت را خرگوش کارت )وقتی .بزند داد هم

 تند خرگوش :بود نوشته یادیار کارت قسمت در

 را کودک که بود شده انتخاب طوری یادیارها دود( می

 به سازد. برقرار رابطه جمله و کارت بینتا برانگیزد

 معنی گسترش به خود کودک خاطر همین

 را هاکارت بندی، طبقه بخش در نهایت در پرداخت. می

 قرار خود لمح در یادیارها به توجه با موضوع براساس

 کارگیری به برای یتشویق هیچ از گروه این در .داد می

 هر در کودک عملکرد فقط .شدنمی استفاده راهبرد

 شد.می داده نشان او به تصویری نمودار با مرحله

 عملکردش و شد می گذاشته کودک جلوی نمودار

 را کارتها همه کودک اگر شد. می داده توضیح برایش

 داده نشان شده ترسیم نمودار او به ،بود آورده خاطر به

 داری تو ببین گفت: می دهنده آموزش و شد می

 یعنی ،رود می باال به رو که خط این .کنی می پیشرفت

 .آوردی یاد به را کارتها خوب .شوی می موفق داری تو

 های آموزش گروه در .شدنمی داده دیگری توضیح هیچ

 هایراهبرد ،فرنالد چندحسی - فعال شناختی

 به اما شد.می ارائه فعال شناختی گروه مانند شناختی

 ،هرکارت ارائه با همزمان ،فرنالد روش همراهی دلیل

 کلمه ،انگشت با بایست می کودک ،کارتها تعداد به

 قرار خودش محل در و کردمی ردگیری نیز را تصویر

 ،بسط تکنیک از استفاده ضمن ،بعد ةمرحل در داد. می

 ،سازماندهی ةمرحل در و نوشت می یزن هوا در را آن

 و محل در کارت دادن قرار برای کودک هدایت ضمن

 را آن همزمان که شود می خواسته او از خودش دسته

 هایآموزش با مطابق کند. ردگیری خود انگشت با

 داده نشان او به تصویری نمودار با کودک عملکرد ،قبل
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 برای سویی از .ندبود انفرادی کامالً هامداخله شد.می

 نشود، گر آزمون حضور از ثرأمت پژوهش نتایج که این

 به غیرمرتبط آموزشی یمداخله نیز گواه گروه برای

 نظر در آزمایش هایدرگروه مداخله جلسات تعداد

 شد. گرفته
 های گروه از آزمون پس ،آموزش پایان از پس

 آمده دست به یها داده و آمد عمل به گواه و یشآزما

 تحلیل روش با و SPSS20  افزار نرم از فادهاست با

 تجزیه مورد توکی پیگیری آزمون و راهه یک واریانس

 گرفت. قرار تحلیل و

 ها يافته

 در پژوهش این استنباطی و توصیفی هایتحلیل

 :اند آمده زیر

 گواه و آزمايش هاي گروه آزمون پس و آزمون پیش به مربوط توصیفي هايداده  -1 جدول
 نمرهبیشترین نمرهکمترین معیار انحراف میانگین تعداد  وصیفیت آمار

 66/9 66/0 29/1 16/2 12 کنترل گروه آزمون پیش

 66/9 66/0 60/1 10/2 12 فعالرغی شناختیِ گروه

 66/16 66/0 69/1 98/2 12 فعال شناختیِ گروه

 66/9 66/0 61/1 00/2 12 حسیدچن و فعال شناختیِ گروه

 9/ 6 6/2 21/6 30/2 12 کنترل گروه آزمون پس

 6/12 6/3 92/6 88/16 12 غیرفعال شناختیِ گروه

 6/12 6/9 91/6 18/11 12 فعال شناختی گروه

 6/12 6/11 13/6 00/11 12 چندحسی و فعال شناختیِ گروه

 ،شود می مشاهده 1 جدول در که طور همان

 ونآزم پیش در گواه گروه معیار انحراف و میانگین

 و میانگین ،(21/6و 30/2) آزمون پس و (2/1 و 16/2)

 آزمون پیش در غیرفعال شناختی گروه معیار انحراف

 میانگین /.(،92 و 88/16) آزمون پس و (60/1و 10/2)

 آزمون پیش در فعال شناختی گروه در معیار انحراف و

 (،91/6 و 18/11) آزمون پس و (69/1 و 98/2)

 شناختی گروه معیار رافانح و میانگین طور همین

 و (61/1 و 00/2) آزمون پیش در چندحسی – فعال

 .باشد می (13/6 و 00/11) آزمون پس

 متغیرهای از ثرأمت ،مستقل متغیر اثر که این برای 

 همگنی بررسی به اقدام واریانس تحلیل با نشود، دیگر

 یادآوری ةنمر و هوشی ةبهر ذهنی، سن زمانی، سن

 2 شماره جدول که همانظور .گردید هاآزمودنی

 برای آمده بدست F مقادیر سازد، می مشخص

 سطح در گواه، و آزمایش گروهای در فوق متغیرهای

 های آزمودنی و تاس نشده گزارش داریمعن 62/6

 سن زمانی، سن نظر از یکسان شرایط یک در ،پژوهش

 آزمون پیش در یادآوری ةنمر و هوشی ةبهر ذهنی،

 .اند گرفته قرار آزمون مورد
 در آوريياد ءنمره و هوشي ةبهر ذهني، سن زماني، سن همگني بررسي براي راهه يک واريانس تحلیل از حاصل نتايج -2جدول

 هاهگرو آزمون پیش

 معناداري سطح Fآزمون  مجذورات میانگین آزادي ةدرج مجذورات مجموع تغییر منبع متغیر

 621/6 183/2 631/2 8 218/0 گروهی بین زمانی سن

   321/6 20 362/12 خطا

    20 619/21 کل

 128/6 616/2 231/6 8 222/1 گروهی بین ذهنی سن

   291/6 20 203/10 خطا

    20 626/13 کل

 666/1 666/6 666/6 8 666/6 گروهی بین هوشی بهره

   666/6 20 666/6 خطا

    20 666/6 کل

 222/6 028/6 301/6 8 238/2 گروهی بین آزمون پیش

   229/1 20 066/21 خطا

    20 138/21 کل
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 گواه و آزمايش هايگروه يادآوري هنمر میانگین روي بر راهه يک واريانس تحلیل از حاصل نتايج -9 جدول

 معناداری سطح Fآزمون  مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییر منبع

 661/6 009/02 822/12 8 112/122 گروهی بین

     012/6 20 188/80 خطا

       20 226/108 کل

 نشان این و است 661/6 با برابر دارییمعن سطح و 00/02 9 با برابر آمده بدست F  مقادیر ،8جدول به توجه با

 آزمون زا هاگروه زوجی ةمقایس برای بنابراین، .دارد وجود دارییمعن تفاوت گروه 1 میانگین بین در که دهد می

 است. شده داده نشان 1 جدول در حاصل نتایج که شد استفاده توکی پیگیری

 يادآوري نظر از گواه و آزمايش هاي گروه يها میانگین تفاوت بررسي براي توکي گیريیپ از حاصل نتايج -9 جدول

 معناداري سطح ها نمیانگی اختالف وهگر

  گروه
 گواه

 661/6 (*)-102/2 غیرفعال شناختیِ گروه

 661/6 (*)-202/8 فعال شناختیِ گروه

 661/6 (*)-366/8 چندحسی و فعالِ شناختی گروه

  گروه
 فعال غیر شناختی

 661/6 (*)-102/2 کنترل گروه

 611/6 (*)-366/6 فعال شناختیِ گروه

 661/6 (*)-888/1 چندحسی و فعال شناختیِ گروه

 گروه

 فعال شناختی 

 661/6 (*)202/8 کنترل گروه

 611/6 0(*)/366 غیرفعال شناختیِ گروه

 220/6 -288/6 چندحسی و فعال شناختیِ گروه

 شناختی گروه

 حسی چند -لفعا 

 661/6 (*)366/8 کنترل گروه

 661/6 (*)888/1 فعالرغیِ شناختی گروه

 220/6 288/6 فعال شناختیِ گروه

 نشان 1 جدول در توکی گیرییپ آزمون نتایج

 شناختی هایگروه با گواه گروه بین که دده می

 و ، )202/8( فعال شناختی ،(102/2) غیرفعال

 661/6 سطح در (366/8) چندحسی -فعال شناختی

 ،1 جدول به توجه با .دارد وجود داری نیمع تفاوت

 از باالتر آزمایش های گروه یادآوری ءنمره میانگین

 هک دهد می نشان ها یافته ذال است. کنترل گروه

 آورییاد بهبود بر آزمایش، هایگروه تمام در آموزش

 میانگین اختالف حال عین در .است بوده مؤثر کودکان

 فعال شناختی گروه با چندحسی -فعال شناختی گروه

 دارمعنی (>p 62/6) نظر مورد سطح در (288/6)

 با فعال شناختی گروه میانگین تفاوت اما باشد. نمی

 (>p 62/6) سطح در (366/6) غیرفعال شناختی گروه

 شناختی گروه نفع به تفاوت این و باشد می دارمعنی

 62/6 )درسطح دار معنی اختالف  چنین هم است. فعال

p<) با چندحسی -فعال شناختی گروه میانگین بین 

 تفاوت برتری نشانگر  (88/1) غیرفعال شناختیِ گروه

 باشد. می چندحسی -فعال شناختیِ گروه نفع به

 گیري نتیجه و ثبح

 راهبردهای اثربخشی ،حاضر پژوهش از هدف

 چندحسی –فعال شناختی و غیرفعال فعال، شناختی

 بوده ذهنی ویژه نیازهای دارای کودکان یادآوری بر

 ویژه نیازهای دارای کودکان شناختی مشکالت است.

 را شناختی راهبردهای از استفاده دشواری ذهنی،
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 هم آن حسی، شکالتم ضعف کنار در و نموده افزون

 د،دارن اساسی نقش یادگیری در که هاییحس در

 دو را ذهنی ویژه نیازهای دارای کودکان مشکالت

 هاحس دیگر از استفاده برای تالش است. کرده چندان

 شده توجه آنان به کمتر که راهبردهایی طور همین و

 کودکان این آموزش پیشبرد در گامی تواندمی است

 راهبردهای که داد نشان حاضر ژوهشپ نتایج شد.با

 تمام در ،چندحسی روش ،لغیرفعا ،لفعا شناختی

 یادآوری بهبود باعث ،گواه گروه با مقایسه در هاگروه

 .است شده ذهنی ءویژه نیازهای دارای کودکاندر

 که آید برمی چنین پژوهش این یهایافته از

 یا و فعال صورت به که زمانی در شناختی راهبردهای

 کودکان یادآوری میزان توانند می ،شوند ارائه یرفعالغ

 د.دهن افزایش را ذهنی ویژه نیازهای دارای

 ،مطالب کردن دار معنی تمرین، و تکرار ،آموزی شبی

 کودکان یادآوری بر مطالب بندی هدست و سازماندهی

-آموزش قالب در راهبردها این وقتی .است بوده ثرؤم

 و یادسپاری میزان تندتوانس ،شدند ارائه فعال های

 یا دهی مشق د.ببخشن بهبود را کودکان یادآوری

 ضروری ناتوانی دارای کودکان آموزش در کردن تمرین

 این. بخشد تحکیم را یادگیری اساس تواند می و است

 است. گردیده حاصل هاپژوهش اکثر به قریب در یافته

 ؛(2662) بکمن یهاپژوهش نتایج با همسو لذا

 ؛(2661) همکاران و مارتین ؛(1991) کامبالین

 همکاران و بهرامی ؛(2616) همکاران و کانترل

 ءویژه نیازهای دارای کودکان است. بوده ،(2616)

 لذا. دگیرن کار به را راهبردها این توانند می ذهنی

 ذهنی ءویژه نیازهای دارای کودکان که گفت توان می

 اگر ،یابند یم دست راهبردها از استفاده هایتوانایی به

 آموزش، از بعد توانند می عادی، کودکان از دیرتر چه

 معلوم خوبی به یافته این .کارگیرند به را راهبردها

 ،شناختی راهبردهای از مهمی بخش دارد می

 راهبردهای که معنی این به ،هستند یادگرفتنی

 به تمایل و کرده کار یادگیری موضوعات روی شناختی

 و آورند می فراهم را طالعاتا کسب و فهم تفسیر،

 این که شوند می موجب را تفکر فرایند تقویت زمینه

 بخشد می تسریع را شناختی اهداف به دستیابی مسئله

   (.2669 دوول، و )شلیفر

 سچفل و ویزنیتزر های پژوهش نتایج برخالف

 مار و گلیدن ؛(2661) شنگ و کرافت مارتین ؛(2616)

 در را خودانگیختگی که ،(1932) تورگوسن و (1922)

 به و یافتند پایین ذهنی ءویژه نیازهای دارای کودکان

 این برای غیرفعال های روش که رسیدند نتیجه این

 این نتایج دیگر بخش نیست، اثربخش کودکان نوع

 پژوهش این ةیافت ترین برجسته عبارتی به یا پژوهش

 به برای که یادیاری سیستم اگر که ساخت مشخص

 ،گردد انتخاب درستی به شود می استفاده یخاطرسپار

 انگیزد.بر فراگیری برای را کودکان این تواند می

 سرنخ عنوان به یادیارها قراردادن با حاضر پژوهش

 و بسط مرور، شناختی راهبردهای از هریک برای

 کودکان که نمود فراهم طوری را شرایط سازماندهی،

 بدون داشتند، اختیار در که زمانی ء چرخه در بتوانند

 به را آموزشی مواد ببیند، آموزش را راهبردی که این

 ناتوانی که رسد یم نظر به یادآورند. به و بسپارند خاطر

 آن از بیش ،آموزشی مواد سپاریخاطر به در کودکان

 استفاده شکل به شد،با آنان ذهنی ناتوانی از ناشی که

 ینا .گرددبرمی راهبردها اجرای شکل و یادیارها از

 استفاده در کودکان ناتوانی که سازد می مشخص نتیجه

 کارگیری به در نقص دلیل به تواند می راهبردها از

 وقتی ،ساخت مشخص پژوهش نتایج باشد. راهبردها

 ایجاد کودک در را الزم انگیختگی که این برای بتوانیم

 از کارت 1 حداقل تصویری، کارت یک جای به ،کنیم

 بسط برای سویی از بگذاریم، ارشاختی در را نوع همان

 که جمله یک با را )یادیار( راهنما کارت کلمات، معنی

 ،زند می پیوند او بلندمدت ةحافظ اطالعات به را کلمه

 هافعالیت درگیر تا شود می برانگیخته کودک بیاراییم،

 یک زا کارت 1 کودک که زمانی دیگر سویی از شود.

 یک با کارت این طور همین باشد، داشته اختیار در نوع

 مهمتر و شود داده ربط وی بلیق اطالعات به جمله

 را کودک که شود طراحی طوری راهنما کارت کهاین



 .... شناختي راهبردهاي آموزش بخشياثر مقايسة تفتي: اخوان مهناز و عابدي فاطمه
___________________________________________________________________________________________ 

19 

 در که را تصویری کارت تا کند هدایت سمتی به

 در است شده نوشته آن روی ایکلمه و دارد اختیار

 در تاکنون که را مشکالتی دهد، قرار مناسب محل

 رفع را شده گفته غیرفعال هایشرو نارسایی مورد

 نوع این برای موفقیت سوی به ای روزنه و نماید می

 مادة یک مرور برای چنانچه نماید. می باز ها آموزش

 همان به )یعنی الزم تعداد به را کارت تعداد آموزشی،

 به فعال شناختی راهبرد از استفاده زمان که تعداد

 نماید( تکرار ارب 2 تا 1 حداقل را آن گوییم می کودک

 را بسط راهبرد ،سویی از دهیم، قرار کودک اختیار در

 جای به نمونه برای دهیم، نشان آن مناسب یادیار با

 ترکیبی تصویر یک از گاو، منفرد تصویر با کلمه یک

 آموزش عدم وجود با کنیم، استفاده شیر لیوان و گاو

 یادیارها، کمک به کودک، به شناختی راهبردهای

 این نتایج ایم.نموده فعال را شناختی دهایراهبر

 ذهنی ناتوانی با کودک که دهد می نشان پژوهش

 معنی و دنمای ایجاد پیوند تصاویر بین اندتو  می خفیف

 ماده یک برای وقتی دهد. گسترش را آموزشی مواد

 طبقه که )کارتی ماده بندی طبقه یادیار ، آموزشی

 ،شود استفاده شود( می یادآور را وسایل و میوه حیوان،

 خود خوبی به آموزشی مواد یادآوری در آن اثربخشی

 .دهد می نشان را

  -فعال شناختیِ راهبرد از حاصل هاییافته

 جمله؛ از پیشین هاییافته با سوهم چندحسی

 سرایج ؛(2663) همکاران و رینس ؛(2669) برنینگر،

 ؛(2662) مکلین و هنری ؛(1832) آقالر ؛ (2663 )

 ؛(1830) جناآبادی ؛(1891) همکاران، و دیمولو

 که است (1831) کاکایی و (1831) گرجی اسحاق

 و یادآوری بهبود در را چندحسی روش اثربخشی

 ذهنی و یادگیری ناتوانی دارای کودکان یادگیری

 تواند می شیوه این که ساخت مشخص و ندداد نشان

 .دهد افزایش را کودکان یادآوری و یادسپاری قدرت

 چندحسی روش که داشته معلوم روشنی به هاافتهی

 در .گردد می محسوب یادگیری در اساسی عنصر یک

 کلر و فرنالد اعتقاد به که گفت باید یافته این تبیین

 با آموزش آن، در که چندحسی های روش (1921)

 زمغ در یادگیری هایگذرگاه ءهمه از استفاده

 طور به حرکتی( و ای المسه شنیداری، )دیداری،

-می انجام یادگیری و حافظه تقویت جهت همزمان

 به برای مناسبی راهبرد عنوان به تواند می ،شود

 برای راهبرد نگهداری و مواد یادآوری خاطرسپاری،

 طول در که صورت این به .شود استفاده کودکان

 درگیر یکدیگر با یادگیرنده مختلف های حس آموزش،

 چند و جانبه همه یتفعال ،نوعی به این و شوند می

 معنادار را یادگیری تنها نه که کند می ایجاد ای سویه

 افزاید. می نیز را یادگیری از حاصل لذت بلکه سازد، می

 ترکیب که داد نشان پژوهش این نتایج ،چنین هم

 توانسته فعال شناختی راهبردهای با چندحسی روش

 را یذهن ءویژه نیازهای دارای کودکان یادسپاری میزان

 مشخص تحقیق این آماری های داده .دهد افزایش

 هایشیوه ترکیب از حاصل های آموزش که سازد می

 سو یک از که این دلیل به چندحسی و شناختی

 و بسط مرور، مثل شناختی راهبرد هایمزیت

 روش با دیگر سویی از و دارد همراه را سازماندهی

 یهاکانال از را مغز به اطالعات ورود ،چندحسی

 فراهم حرکتی و المسه ،شنیداری دیداری، مختلف

 یادسپاری بر ایمالحظه قابل طور به تواند می سازد، می

 عنوان به چندحسی هایروش .بگذارد اثر یادآوری و

-گذرگاه همه از استفاده با آموزش ،آن در که روشی

 همزمان طور به پذیرد می صورت مغز در یادگیری های

 .شود می ادگیریی و حافظه تقویت باعث

 خوبی به آنچه آزمایش، هایگروه نتایج تمامی در

 هایتمرین شباهت که است آن ،خوردمی چشم به

 طور همین و آزمونگر آموزشی محتوای با آزمایشی

 آموزش محتوای به آزمون پس محتوای شباهت

 و راهبردها فراگیری در انکارناپذیری نقش راهبردها،

-تمرین که رسدمی نظر به .است داشته هاآن یادآوری

 دارای کودکان برای شده نظرگرفته در آموزشی های

 کامالً ،قبل هایآموزش با باید ابتدا ذهنی ناتوانی

 هاآن همپوشی از ادامه در و باشند داشته همپوشی
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 راهبردها تعمیم به تواند می مسئله این شود. کمتر

  نماید. کمک

 توانمی هشپژو این از حاصل هاییافته براساس

 -لفعا شناختی راهبردهای آموزش که گرفت نتیجه

 ءویژه هاینیاز دارای کودکان یادآوری در چندحسی

 بیان به .نیست فعال شناختی آموزش از بهتر ذهنی

 برتری هم به نسبت آموزش، روش دو این دیگر،

 دو این بین را تفاوتی توصیفی های داده چه اگر .ندارند

 به تفاوت این اما دهد می نشان هامیانگین در گروه

 توصیفی هایداده بررسی است. نرسیده دار معنی سطح

 دو تقریباً که دهدمی نشان شده حاصل های میانگین و

 آزمون ةنمر بیشترین به نزدیک میانگینی ،گروه

 دو هر قدرت خوبی به مسئله این لذا دارند. را یادآوری

 دلیل به یدار معنی عدم و سازد می نمایان را روش

 در روش دو توان از ناشی بلکه ،باشدنمی دیگری ضعف

    است. بوده آموزشی مواد یادآوری

 در شده ذکر های پِژوهش بیشتر با همسو نتایج

 آموزش که ساخته مشخص فعال، شناختی بخش

 دارای کودکان یادآوری در فعال شناختی راهبردهای

 و است رمؤث ،غیرفعال آموزش از بیشتر ذهنی ناتوانی

 مشخص چنین هم د.شو می سبب را بهتری یادآوریِ

 آموزش با فعال شناختی آموزش وقتی که شد

 شناختی راهبرد به نسبت ،شود می همراه چندحسی

 ییدأت نتیجه این د.افت می اتفاق بهتر یادآوری ،غیرفعال

-کانال از اطالعات همزمان رساندن که است نکته این

 ار یادسپاری میزان ،مغز به یادگیری مختلف های

 .دهدمی افزایش

 راهبردهای درکنار نمعلما که شود می پیشنهاد

 و  المسه حس بخصوص دیگر حواس فعال، شناختی

 ساختن با طور همین و داده دخالت را حرکت

 کارت از استفاده و جمله تصویر مناسب یادیارهای

 ،کارت تک جای به عدد چهار حداقل دتعدا به محتوا

 تسهیل را کودکان یادگیری انگیزه، دایجا ضمن

 در طور همین گیرند. کار به را غیرفعال روش و بخشند

 محتوای که نمایند سعی راهبردها آموزش زمان

 هایتمرین با کافی شباهت آزمایشی هایتمرین

 باشد. داشته راهبرد آموزش

 ها يادداشت
1) Code-switching 

2) Halahan 

3) cognitive strategies 

4) Borkowski 

5) Active cognitive strategies 

6) Inactive cognitive strategies 

7) Multi – Sensory Method 

 منابع
 برکاهش فرنالد چندحسی روش ثربخشیا (.1832) صدیقه آقالر،

 شهر پذیر آموزش ذهنی ءتوان کم آموزان دانش نویسی ءامال مشکل
 و بهزیستی علوم نشگاهدا. ارشد کارشناسی ةنام پایان .اصفهان

 .بخشی توان
 درمانی روش ثیرأت مقایسه و بررسی .(1831) قاسم  ،گرجی اسحاق

 سطح بر رایج های روش و گویی قصه تقلید، تحریک، تلفیقی
 ةنام پایان. پذیر آموزش ذهنی ءتوان کم کودکان در بیانی واژگان

 .ایران بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه .ارشد کارشناسی

 دو تأثیر (.1896) سمانه مختاری، و فاطمه زاده، آدم طمه،فا بهرامی،
 مدل و انگلرت مدل اساس بر شناختی راهبردهای آموزش روش

 با ابتدایی آموزان دانش نوشتاری بیان کارآمدی در ونسکست
 سال استثنایی، کودکان ایرانی ةفصلنام نوشتن. اختالل عالئم

 .28-82 :ص ؛1 شماره یازدهم،
 بازپروری های روش اثربخشی ةمقایس .(1830) حسین اآبادی،جن

 یادگیری های نارسایی درمان در سینا و فرنالد کپارت،
 و تربیتی علوم لةمج .ابتدایی سوم کالس آموزان دانش
-20 ص ،12 شماره ،بلوچستان و سیستان دانشگاه شناسی، روان
19. 
 روش زشآمو اثربخشی میزان بررسی (.1831) رافتخا کاکایی،

 سوم و دوم ةپای آموزان دانش خواندن اختالل بهبود در چندحسی
 دانشگاه ،شناسی روان ارشد کارشناسی ةنام پایان .ایالم استان
 .)س( الزهرا

 ةمقایس (.1891) یداهلل آبادی، خرم و بهروز کریمی، عابد، مولودی،
 بر مبتنی آموزش و فرنالد چندحسی آموزش روش دو اثربخشی

 و سوم های پایه آموزان دانش امالی مشکالت کاهش رب رایانه
 کودکان ایرانی ةفصلنام سقز. شهرستان دبستانهای چهارم

 .2-19 ص: ؛1 شماره دوازدهم، سال استثنایی،
 .استثنایی کودکان تا(. )بی جیمزرام کافمن و ی.پ دانیل هاالهان،

 قدس استان انتشارات :مشهد ،1831 جوادیان مجتبی ء ترجمه
 ی.رضو
 .استثنایی کودکان تا(. )بی جیمزرام کافمن و ی.پ دانیل هاالهان،

 .رشد انتشارات تهران: (.1823) ماهر فرهاد ةترجم
 بر ذهنی مرور راهبردهای آموزش ثیرأت .(1823) مجید لویه، یوسفی

 .پژوهشی طرح .ذهنی ماندة عقب کودکان ةحافظ مشکالت
-96ص ش،پرور و آموزش وزارت ،استثنایی کودکان ةپژوهشکد

39. 
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 نرگس چيمه و همكاران: مقايسة رفتار خواب در كودكان داراي اتيسم ....

 كودكان داراي اتيسمرفتار خواب در مقايسة 

 عادي و
 

 3هاله افقی،  2طيبه محتشمی ، 1دكتر نرگس چيمه
 

 29/1/91پذيرش نهايی: 11/11/93تجديدنظر:   11/9/93تاريخ دريافت:

 

 چكيده
کودکان رفتاری خواب را در  مشکالت ،پژوهش حاضر سعی دارد هدف:

دی مورد مقایسه  رهرار دهه      بررسی کرده و با کودکان عا دارای اتيسم

آمهاری   ۀای و جامعه  مقایسه   –علهی  طرح پژوهش حاضر از نوع  روش:

و عهادی شه ر     دارای اتيسهم کودکان سنين پيش دبستانی  شامل کليۀ

و کودکان  کودکان دارای اتيسمنفر از  79 ،ت ران بود  حجم گروه نمون 

ههای  ادتاز مقياس ع انتخاب ش ن   ب  صورت دردسترسک   بودعادی 

شهود، به    ( ک  توسط وال ین گزارش مهی CSHQرفتاری خواب کودکان )

نتهای  بها    هها: يافتهه عنوان ابزار در  پژوهش حاضهر اسهتفاده گردیه      

متغيری نشهان داد که    از روش آمهاری تلليهل واریهانن  نه      استفاده

با کودکهان  در مقایس   کودکان دارای اتيسمرفتاری خواب در  مشکالت

این مطالع  نشهان داد که      گيري:نتيجه  داری داردمعنیعادی تفاوت 

نسهت  به  کودکهان    کودکهان دارای اتيسهم   مشکالت رفتاری خواب در 

 ههای ایهن کودکهان   توان  ب  خاطر  ویژگهی می و این  عادی بيشتر اس 

در ایهن زمينه  توصهي      ، ابراین در  ب  وضعي  خواب کودکانبن  باش 

 شود    می

 

  کودکان - اتيسماختالل  -های رفتاری خوابعادت هاي كليدي واژه

 
__________________________________________ 

    عضو هيئ  علمی دانشگاه ش ي  ب شتی1

 اسی، دانشگاه پيام نورنش کارشناس ارش  روان نويسنده مسئول:  2

 دانشگاه عالم  طتاطتایی  کارشناسی مشاوره، 3
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Abstract 
Objective: The aim of this study is to investigate 

sleep behavioral problems in autistic children in 

compare with normal children. Method: The design 

of study is causal-comparative. Population of study 

includes all autistic and normal preschool children 

who live in Tehran. Sample of study consists of 97 

autistic and normal children that were selected by in 

access sampling. Children sleep habits questionn-

aire (CSHQ) was used for collecting data. Results: 

Results show that sleep behavioral problems in 

autistic children had significant difference with 

normal children. Conclusion: It is demonstrated 

that sleep behavioral problems is more in autistic 

children in comparison with normal children. It is 

likely because of autistic properties of these 

children. Therefore, paying attention to sleep 

condition of autistic children is recommended.  
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 مقدمه

خواب بخش م می از رش  کودک و نوجوان اسه    

منفهی روی   یثيرأتوان  ته خواب ناکافی یا خواب ب  می

عصه    ههای  نظریه  کودک داشت  باش    ۀعملکرد روزان

ههای به ن   ناختی معتق ن  ک  هر ک ام از بخهش روانش

درگيهر فراینه    نيهز  ی به ن  هها حتی کو کترین سلول

فرص   غزخواب ب  م (  2002ادواردز، خواب هستن  ) 

گرفته  شه ه در   یکپار   کردن و پردازش اطالعات یاد

-اختالالت خواب در کودکان می  ده  طول روز را می

توان  منجر ب  عوارض رفتاری و پزشکی رابهل تهوج ی   

و  1های خواب به  دو دسهت  به  خهوابی    اختالل گردد  

انه   به خوابی شهامل    تقسهيم شه ه   2ناهنجاری خهواب 

ز ان ازه، خواب ناکافی، خهواب بها کيفيه     خواب بيش ا

ههای پيهاپی و   پایين، مشکل در ب  خواب رفتن، بي اری

مشکالت تنفسی در هنگام خواب هستن   ب  طور کلهی  

هایی که  بها مشهکل در شهروع خهواب و یها       بی خوابی

شون ، در این دسهت   آن مشخص می ۀنگ  اری یکپار 

ههایی که  در   های خواب بها رفتار ررار دارن   ناهنجاری

دهن ؛ مانن  ش  ادراری، راه رفتن هنگام خواب رخ می

در خواب، دن ان ررو  ، کابوس شتان  و وحش  شتان  

 (   2012شود )کوتاگل، مشخص می

مطالعههاتی و حتههی گههزارش خههود   ۀطتههپ پيشههين

پيه ا  زیادی وال ین، اختالالت خواب در کودکان شيوع 

تها   20بهين   کرده اس ، ب  طوری ک   اختالالت خواب

درص  در کودکان گزارش شه ه اسه  ) ليهو، ليهو،      30

(  بعضههی مشههکالت خههواب در 2002اونههز و کههاپالن، 

ان ، مهالال  بيه ار شه ن شهتان  که  در      مراحل رش  رای 

شهود ) سهاده و   ابت ای مراحل رش  کهودک دیه ه مهی   

(   کودکانی که  مشهکل خهواب دارنه ،      2007سيوان، 

ردگی، اضطراب و اخهتالل  بيشتر مشکالت رفتاری، افس

در عملکردهههای شههناختی دارنهه  )سههادرز و همکههاران، 

؛ وان ليستنترگ، وامهن، وان دن بهرگ و گمه     2007

(  مشههکالت خههواب در بعضههی شههرایط خهها    2010

 –پزشههکی ماننهه  درد مههزمن، اخههتالل بههيش فعههالی  

نارسایی توج   و اختالل اتيسم بيشتر رای  اس  )اونز، 

؛ ليهو،  اله   2000 گيهون و مسهال   مکسيم، نابيل، م 

؛ ليومه،، کرسهمنتری و     2002هوبهارد، فتهز و آدام،   

 ( 2002پالمرو، 

 در کهه  اسهه  یکینورولههو  اخههتالل  یهه اتيسههم

 اخهتالل  نیه ا  شهود  یمه  انینما یکودک ۀياول یها سال

 یرفتارهها  نه  يزم در نتوانه   مغهز  که   شهود  یمه  باعث

 و کن  عمل یدرست ب  یارتتاط یهام ارت و یاجتماع

 دیگران با کودک تعامل واجتماعی  ارتتاط یادگيری در

کودکهان  (  2003 فومتهون، )  کنه  یمه  ایجاد مزاحم 

 ،یکالمه  ريه غ و یکالمه  ارتتهاط  نۀيزم در دارای اتيسم

 و باشهن   یمه  مشهکل  یدارا یباز و یاجتماع یرفتارها

 مه   وارنهر،  آنهن، ) دارن  یتکرار و یاش يکل یرفتارها

مطالعههاتی  ۀطتههپ پيشههين(  2002  انهه،، و گليههوری

های بسياری از کودکان دارای اتيسم، از یکی از اختالل

؛ ریچههارد و 2010برنهه  ) کلههيکمن ، خههواب رنهه  مههی

(  مشهکالت خههواب در کودکهان طيهه     2007شهرک،  

اتيسم نست  ب  دیگهر اخهتالالت رشه ی و همچنهين     

 ۀتهر اسه  و طتهپ پيشهين     کودکان عادی بسيار شهای  

درص  گزارش  20تا  00رص  این شيوع از  مطالعاتی د

؛ پاوونن و همکاران، 2002ش ه اس  )مالو و همکاران، 

(   ی  مطالع  اخيهرا   2007؛ سادرز و همکاران، 2002

نشان داده اس  ک  مشکالت خواب ب  عنهوان یکهی از   

ترین اختالالت بالينی همزمان در کودکهان طيه    رای 

گيانوتی، ایواننکهو   اتيسم شناخت  ش ه اس  ) کورتزی،

جههونز،  –(  کراکویههاک، گههودلين   2010و جانسههون، 

-( طی مطالع  2002پيکيوتو، کرون و هنسن )  -هرتز

درص  کودکان طيه  اتيسهم    23ای گزارش کردن  ک  

سال ح ارل یکهی از مشهکالت رایه      2تا  2در سنين 

خههواب را دارنهه   یکههی از مشههکالت رایهه  خههواب در   

خوابی اس   معموال  واله ین در  کودکان طي  اتيسم ب 

شان مشکل دارن  شروع خواب و یا حفظ خواب کودک

ههای  (  یکی دیگر از مشخص  2007) ریچارد و شرک، 

کودکان طي  اتيسم این اس  ک  این کودکهان تهالش   

کنن  تا از مورعي  رفتن ب  رختخهواب فهرار کننه     می

؛ گلهه من و همکههاران،   2002)پههاوونن و همکههاران،   
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-(  حتی زمانی ک  کودکان ب  اتها  خهواب مهی   2007

رون ، اغل  در ب  خهواب رفهتن مشهکل دارنه  )اليه ،      

؛ 2002؛گيهانوتی و همکهاران،   2002الرسون و اسم ، 

(  ی   الش بزرگ دیگر در  2007سادرز و همکاران، 

مطالعاتی این اسه    ۀاین گروه از کودکان طتپ پيشين

اینکه  صهت     شون  یها  ک  اغل  در طول ش  بي ار می

خيزنه  )پت زوله ، ریچه ال و     خيلی زود از خواب برمی

؛ ليموگز، ماتران، 2007، ریچارد و شرک، 1772تان،، 

؛ ميهانو و همکهاران،   2002بال اک، برت يوم و گهاربوت،  

؛ 2007؛ گلهه من، 2002، پههاوونن و همکههاران، 2009

(  و مشکل دیگر در ایهن  2012تيلور، شرک و مالي ، 

ان، ناهنجههاری خههواب )از جملهه  شهه  گههروه از کودکهه

ادراری، راه رفهههتن در خهههواب و کهههابوس شهههتان (  و 

( اسه   به     2000اختالالت تنفسی ) شرک و مالي ، 

انه  که    عالوه، وال ین این کودکان نيهز گهزارش کهرده   

شهان  خواب خود آن ا نيز ب  خاطر الگوی خواب کودک

مختل شه ه اسه  ) پليمينهی، ریچه ال و فرانسهين،      

2002   ) 

کم توج ی ب  مشکالت خواب از اوایل کودکی آغاز 

( بنهابراین    2010شهود )اوکاالگ هان و همکهاران،    مهی 

ت اوم آن نيازمنه  پيگيهری و درمهان اسه   مشهکالت      

توانه  موجه  اضهطراب، افسهردگی، کهاهش      خواب می

شهي،،  -ميزان تطابپ و عزت نفهن کودکهان شهود ) ال   

(  در صهورتی   2010کلی، بوخال  و بنجامين هينان ، 

ک  اختالالت خواب در کودکان درمان نشود، منجر به   

عوارضی نظيهر اخهتالل در توجه  و تمرکهز، حافظه  و      

اوکرمن  -شود ) فری یادگيری و اختالالت رفتاری می

-( ک  این مشکالت خهود از نشهان    2009و همکاران، 

های کودکان دارای اتيسم اسه ، بنهابراین مطالعه  در    

از اهمي  زیادی برخهوردار اسه   از طرفهی    این حوزه 

مطالعاتی ب  طور کلهی شهيوع مشهکالت     ۀطتپ پيشين

خواب در کودکان زیهاد شه ه اسه  که  خهود  نشهان        

اهمي  رابل توج  در این گروه سنی اسه   همچنهين   

  هها  یمهار يب یريشهگ يپ و کنتهرل  مرکهز  گهزارش  طتپ

CDC))3 (2009 ) کهودک،  120 ههر  از حاضر حال در 

 به   توجه   با نیبنابرا  رديگ یم اتيسم صيتشخ رنف  ی

 نیه ا در موجهود  ، مطالعاتاختالل نیا افزون روز وعيش

ج   شناخ  و نلوه مقابل  و ب  نهوعی درمهان    ط يح

-گون  مشکالت و کم  ب  این کودکهان و خهانواده  این

و از  شهود یمه  برخهوردار  یشتريب  ياهم از هاهای آن

های داخلی با پژوهش آنجایی ک  هيچ اطالعات منطتپ

مشههکالت خهواب در کودکههان دارای اتيسههم   ۀدر زمينه 

توسط نویسن گان ب س  نيام ، طرح پهژوهش حاضهر   

با ه ف بررسهی ایهن اطالعهات پایه  از نهوع مطالعهات       

بنيادی خواه  بود و بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد 

ب  این سوال اساسی بپردازد ک  آیا بين عادات رفتهاری  

کودکان دارای اتيسم و کودکان عادی تفاوت خواب در 

 داری وجود دارد یا خير معنی

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

ای و  مقایسه   –طرح پژوهش حاضهر از نهوع علهی    

دبستانی  کودکان سنين پيش ۀآماری شامل کلي ۀجامع

متتال ب  اتيسم و عادی ش ر ت هران بهود  حجهم گهروه     

دارای اتيسم و کودکان عادی  نفر از کودکان 79نمون ، 

بودن  ک  ب  صورت دردسترس انتخاب ش ن   به  ایهن   

شه ر  کز آموزش و توانتخشی امریکی از ترتي  ک  در  

نفههر از کودکههان دارای اتيسههم بهه  همههراه   09، ت ههران

مهورد پهژوهش در گهروه     ۀوال ین آن ا  ب  عنوان نمونه 

-اننفر از وال ین کودکان عادی ک  فرزنه   20اتيسم و 

مرکهز  ایهن  های نزدی  به   شان در یکی از م  کودک

آموزش و توانتخشی بود، نيهز به  عنهوان گهروه عهادی       

گيری ب  این ترتي  بود که   انتخاب ش ن   روش نمون 

توجي ی، اهه اف پهژوهش حاضهر بهرای      ۀدر ی  جلس

مادران شرح داده ش  و بع  از آن، از مهادران خواسهت    

وهش حاضر شرک  و فرم ش  تا در صورت تمایل در پژ

نام  را پر نماین   سهپن،  از بهين کسهانی که       رضای 

رضای  خود را ب  صورت کتتی اعالم کرده بودنه ، به    

تصادف، افرادی ج   گروه نمون  هم در بين کودکهان  

 دارای اتيسم و هم کودکان عادی انتخاب ش ن  
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 ابزارهاي پژوهش

در این پژوهش، ج   بررسی مشکالت خواب 

استفاده  0های خواب کودکان دکان از مقياس عادتکو

گردی   این مقياس توسط اونز، اسپریوتو و م  گيون 

( برای شناسایی مشکالت خواب در کودکان ب 2000)

سال طراحی گردی ه  10الی  0سنين پيش دبستانی 

اخير ک   ۀهای خواب کودکان را در هفتاس  و عادت

معمولی( مورد  ۀمورد خاصی اتفا  نيفتاده )ی  هفت

ده   این مقياس ی  ابزار غربالگری بررسی ررار می

-آیتم دارد و توسط وال ین تکميل می 02اس  ک   

ده  م م را مورد بررسی ررار می ةگردد و هش  حوز

) شش  2ک  عتارتن  از: مقاوم  در ب  خواب رفتن

)س  آیتم( ، م ت  2آیتم( ، تأخير در ب  خواب رفتن 

 2)ی  آیتم( ، اضطراب در خواب 9رفتن زمان ب  خواب

) س  آیتم(،  7)   ار آیتم( ، بي ار ش ن شتان 

) هف  آیتم(، اختالالت تنفسی در  10پاراسومنيا 

های ) س  آیتم( و خواب آلودگی در فعالي  11خواب

گذاری بر اساس مقياس نمره)هش  آیتم(   12روزان 

ب   ،شودامتياز داده می 3و  2، 1ليکرت و ب  صورت 

ده و یا این ترتي  ک   نانچ  رفتاری هرگز اتفا  نيفتا

افت ، امتياز ی ؛  نانچ  ی  بار در هفت  اتفا  می

امتياز و  2ده ، ری دو تا   ار بار در هفت  رخ میرفتا

 3اگر رفتاری پن  بار یا بيشتر در هفت  انجام شود، 

تياز باالتر در این شود  بنابراین امامتياز داده می

شتن مشکالت بيشتر در این حوزه قياس ب  معنای دام

 باش   می

خصوصيات روانسنجی این مقياس توسط اونز و 

( بررسی ش ه اس    بر اساس مطالع  2000همکاران )

پایایی مقياس از روش برای ( 2000اونز و همکاران )

ب س   97/0و ضری   استفاده ش بازآزمون  -آزمون

 ریز و اسيمق یدرون یهمسانضرای   آم ، همچنين 

این   گزارش ش    90/0 تا  22/0 نيب  هااسيمق

مقياس در مطالعات زیادی مورد استفاده ررار گرفت  

ک  نشان از روایی و اعتتار این ابزار دارد )ليو و اس  

 (  2010وان استنترگ، ؛  2002همکاران، 

 کل یبرا حاضر پژوهش در کرونتاخ یآلفا   یضر

های  مقاوم  ای  هر ک ام از مولف و بر 92/0 اسيمق

در ب  خواب رفتن ، م ت تأخير در ب  خواب رفتن ، 

، بي ار ش ن ان ب  خواب رفتن، اضطراب در خوابزم

در خواب و خواب شتان ، پاراسومنيا ، اختالالت تنفسی 

، 9/0، 22/0های روزان   ب  ترتي  آلودگی در فعالي 

ملاست   91/0و  20/0، 22/0، 20/0، 21/0، 9/0

 گردی   

 اطالعات تحليل و تجزيه روش

 ۀههای پهژوهش توسهط برنامه    تجزی  و تلليل داده

رت گرفه   ج ه    نوزدهم صهو  ۀنسخ SPSSافزاری  نرم

ههای آمهار   ههای پهژوهش از روش  تجزی  و تلليل داده

توصيفی شامل ميهانگين و انلهراف اسهتان ارد  و آمهار     

 متغيریتاطی شههامل تلليههل واریههانن  نهه    اسههتن

(MANOVA   استفاده ش  ) 

  ها يافته

شناختی گهروه نمونه  نشهان داد     های جمعي یافت 

 2/23درصهه  پهه ران دارای شههغل دولتههی و  0/30کهه  

آموزان ههم  غل آزاد داشتن   مادران این دانشدرص  ش

درصهه  شههاغل بودنهه    2/23و درصهه  خانهه  دار 2/20

ليسهانن ههم در    ۀبيشترین ميزان تلصيالت در درجه 

ادران بهها فراوانههی درصهه ی % و در مهه 0/02ن بهها پهه را

   باش  % می2/02

)فراوانی و فراوانهی درصه ی(    های توصيفی ویژگی

در جه ول   کودکان متغيرهای مورد بررسی در  خواب 

 ارائ  گردی ه اس   1
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 و عاديكودكان داراي اتيسم در متغيرهاي مورد بررسی خواب هاي توصيفی شاخص -1 جدول

 فراوانی درصدي فراوانی هاگروه متغير

 0/23 11 کودکان دارای اتيسم داشتن تلویزیون در اتا  خواب کودک

 3/21 10 کودکان سالم

 0/2 3 کودکان دارای اتيسم داشتن پلی استيشن در اتا  خواب کودک

 0/2 3 کودکان سالم

 3/0 2 کودکان دارای اتيسم داشتن تتل  در اتا  خواب کودک

ن سالمکودکا  2 2/10 

 3/0 2 کودکان دارای اتيسم داشتن تلفن همراه در اتا  خواب کودک

 3/0 2 کودکان سالم

 2/71 03 کودکان دارای اتيسم اتا  خواب مشخص برای کودک

 7/20 32 کودکان سالم

 

درص   0/23ده ، نشان می 1گون  ک  ج ول همان

کهان  درصه  کود  3/21نست  ب   کودکان دارای اتيسم

شهان تلویزیهون دارنه   همچنهين     در اتا  خوابعادی 

درصهه   3/0درصهه  کودکههان عههادی نسههت  بهه   2/10

شان تتله  دارنه     ا  خوابدر اتکودکان دارای اتيسم 

همهراه در اتها    استيشهن و تلفهن   مورد داشتن پلهی در 

و عهادی به    کودکان دارای اتيسهم  گروه خواب، هر دو 

 اسهتفاده  شهان    خهواب ر اتای  ميزان از این وسایل د

 2/71دهه  که    نشان می 1ج ول کنن    همچنين می

درصه    7/20نسهت  به    کودکان دارای اتيسهم  درص  

کودکههان عههادی اتهها  مشخصههی بههرای خههواب دارنهه   

)ميانگين و  های آنخواب و مولف های توصيفی ویژگی

 ش ه اس   ارائ   2انلراف استان ارد( در ج ول 

 و عاديكودكان داراي اتيسم در هاي خواب مولفهوصيفی هاي تشاخص -2جدول

 انحراف استاندارد ميانگين هاگروه متغير

 22/1 29/10 کودکان دارای اتيسم مقاوم  در ب  خواب رفتن

سالمکودکان   12/10 2/1 

 20/0 79/1 کودکان دارای اتيسم در ب  خواب رفتن ريتأخ

سالمکودکان   2/1 29/0 

 01/1 22/2 کودکان دارای اتيسم فتنم ت ب  خواب ر

سالمکودکان   9/2 10/1 

 29/1 72/7 کودکان دارای اتيسم اضطراب در خواب

سالمکودکان   02/2 2/2 

 73/0 21/2 کودکان دارای اتيسم بي ار ش ن شتان 

سالمکودکان   22/9 22/1 

 22/1 22/12 کودکان دارای اتيسم پاراسومنيا

سالمکودکان   92/12 32/3 

 72/0 92/9 کودکان دارای اتيسم اختالالت تنفسی در خواب

سالمکودکان   02/9 27/1 

 73/1 21/19 کودکان دارای اتيسم های روزان  خواب آلودگی در فعالي 

سالمکودکان   32/12 22/2 

 22/2 73/92 کودکان دارای اتيسم 

 03/2 2/93 کودکان سالم کل
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، شههودالحظهه  مههیم 2در جهه ول همانگونهه  کهه  

ههای  مولفه  نمهرات بيشهتری در   کودکان دارای اتيسم 

دسه  آوردنه     ب  کودکان عادینست  ب  گروه  خواب 

کودکههان دارای بيشههترین ميههانگين هههم در گههروه    

( مربهوط به    92/12( و کودکان عادی ) 22/12)اتيسم

باشه  و کمتهرین ميهانگين ههم     پاراسهومنيا مهی   ۀمولف

کودکهان  به  خهواب رفهتن در    خير أته  ۀمربوط ب  مولف

باش   ( می 2/1( و کودکان عادی ) 79/1) دارای اتيسم

ميههانگين مشههکالت رفتههاری خههواب  در   ،در مجمههوع

( نسههت  بهه  کودکههان 73/92) کودکههان دارای اتيسههم

 ( باالتر اس    2/93عادی )

همچنين ج   آزمون ه ف پژوهش ک  عتهارت از  

ان دارای کودکه در  خهواب رفتهاری  ههای  عادت ۀمقایس

از روش تلليهل واریهانن   بهود،   کودکان عادیبا اتيسم 

التت  الزم ب  ذکر اسه  که    متغيری استفاده ش    ن 

وش تلليههل واریههانن، ابتهه ا    رتههل از اسههتفاده از ر 

بررسی همگنهی   یعنیهای این روش آماری فرض پيش

زمون لوین و نرمال بودن توزیه   آاز طریپ ، ها واریانن

 –سههتفاده از آزمههون کولمههوگروف متغيرههها  کهه  بهها ا

ئيه  رهرار   أشود،  مورد بررسی و تاسميرنوف بررسی می

 گرف  

 متغيری بهههر اسهههاس تلليهههل واریهههانن  نههه    

(9/0= Wilks Lambda  22/0و = F در سههط  معنههی-

توان بيان کرد ک  ایهن بررسهی   ( می=P 0001/0داری 

 دار اس   معنی  >P 02/0 از للاظ آماری در سط  

ههای  مولفه  بردن ب  اینک  که ام یه  از   ج   پی 

  دارای تفهاوت  دارای اتيسهم  کودکهان  در گروه   خواب

دار بهها گههروه کودکههان عههادی اسهه   از تلليههل   معنههی

اسهتفاده گردیه  که  نتهای       راه  در مهتن  واریانن ی 

 درج ش ه اس   3حاصل از آن در ج ول 
 هاي خوابمولفهبر  MANOVA نتايج حاصل از تحليل واريانس يک راهه در متن -3جدول 

 توان آزمون اندازه اثر F sig ميانگين مجذورات متغير وابسته

 227/0 102/0 031/0 21/0 93/13 مقاوم  در ب  خواب رفتن

 702/0 112/0 001/0 91/12 22/2 در ب  خواب رفتن ريتأخ

 902/0 123/0 013/0 32/2 09/9 م ت ب  خواب رفتن

 730/0 110/0 001/0 29/12 32/20 اضطراب در خواب

 702/0 121/0 0001/0 07/13 77/21 بي ار ش ن در ش 

 723/0 11/0 001/0 27/11 22/22 پاراسومنيا

 273/0 007/0 27/0 72/1 0/11 اختالالت تنفسی در خواب

 322/0 027/0 072/0 20/2 2/12 های روزان  آلودگی در فعالي  خواب
 

ام از متغيرهها به    نمرات هر ک ، 3بر اساس ج ول 

 و = 21/0F) مقاوم  در ب  خواب رفتنشرح زیر اس : 

031/0 p =) ، 91/12) در ب  خهواب رفهتن  تأخير F = و 

001/0 p =)  ،   32/2)  مه ت بهه  خهواب رفهتن F = و 

013/0 p =)   29/12)  اضههطراب در خههواب F = و 

001/0 p =)07/13)  ار شهه ن شههتان   ، بيههF = و 

0001/0 p =)نيا ، پاراسوم (27/11 F = 001/0 و p=) ،

و  (= p 27/0 و = F 72/1) اختالالت تنفسی در خواب 

 و = F 20/2) ههای روزانه     خواب آلهودگی در فعاليه   

072/0 p =)   

ب  طور کلی  ،ده نشان می 3همان طور ک  ج ول 

کودکهان دارای  در دو گهروه   خهواب  رفتاری های عادت

  اسه  دار معنهی  تفهاوت   ارای کودکان عادیه  و اتيسم

 دهه  که    نشان مهی  2ی  حاصل از ج ول همچنين نتا

در به   تهأخير  های مقاوم  در ب  خهواب رفهتن،   مولف 

خواب رفتن، م ت ب  خواب رفتن، اضطراب در خهواب،  

 p <02/0سههط  در  بيهه ار شهه ن شههتان  و پاراسههومنيا

ههای  مولفه  در حالی ک  از للاظ  ،دارددار تفاوت معنی

سههی در خههواب و خههواب آلههودگی در   اخههتالالت تنف

کودکان دارای اتيسهم  بين دو گروه  ،های روزان فعالي 

التت  الزم به   شود  دی ه نمیداری و عادی تفاوت معنی

 داریمعنهی  از نشهان  هها پهژوهش  در آنچه   ،ذکر اس 

 ان ک با ک  اس  آماری داریمعنی منظور بيشتر اس ،

 داریمعنهی  امها   آیه  مهی  ب سه  هها  گهروه  بين تفاوت
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(  2002 ، ميچهل ) شودنمی حاصل راحتی ب  کلينيکی

نتهای  به  دسه      تلليل بالينی  نيز حاضر پژوهش در

در بخهش  ای برخوردار اسه  که    از اهمي  ویژه آم ه 

مورد بررسهی و تتيهين   این نتای   ،بلث و نتيج  گيری

 گيرد ررار می

 گيري و نتيجه بحث

اضر پاس، وهش حژ، ه ف پهمان طور ک  بيان ش 

رفتهاری خهواب    عهادات ا بهين  آیه ب  این سوال بود که   

-با کودکان عادی تفهاوت معنهی  کودکان دارای اتيسم 

نتای  پژوهش حاضر نشان داد   داری وجود دارد یا خير

کودکهان  خواب  در دو گروه رفتاری های عادت بينک  

دار وجهود  تفهاوت معنهی   ،کودکان عادی و دارای اتيسم

هههای مولفهه  نتههای  نشههان داد  کهه   دارد   همچنههين 

خير در ب  خهواب رفهتن،   أمقاوم  در ب  خواب رفتن، ت

تن، اضطراب در خواب، بيه ار شه ن   م ت ب  خواب رف

تفهاوت  دارای  p <02/0سهط   در تان  و پاراسومنيا  ش

ههای  در حهالی که  از للهاظ مولفه      ، نهسهت دار معنی

اخههتالالت تنفسههی در خههواب و خههواب آلههودگی در    

کودکان دارای اتيسهم  بين دو گروه  ،های روزان لي فعا

 نیاشود   داری دی ه نمیعادی تفاوت معنیو کودکان 

شهرک  ) باش یم هماهن، نيشيپ یهاپژوهش با  ینتا

یگههز و و؛ 1772، پریههور؛ ریچههارد و 2000و ماليهه ، 

؛ 2002جههونز و همکههاران،  -الیندگههو؛  1772اسهتور،  

 بهه  تههوانیمهه جملهه  زا(   2007سههادرز و همکههاران، 

رد که  طهی   ( اشاره ک2007سادرز و همکاران ) ۀمطالع

درصه    02ای ب  این نتيج  دسه  یافتنه  که     مطالع 

از  اتيسهم درصه  کودکهان طيه      22کودکان عادی و 

تفاوت  ،و بين این دو گروه برن میمشکالت خواب رن  

جهونز و همکهاران    –ن گهودلي داری وجهود دارد   معنی

هها و  گزارش کردن  ک  الگوای طی مطالع نيز ( 2002)

دارای  ، کودکهان کودکان دارای اتيسهم مشکالت خواب 

ههم متفهاوت اسه       باخير رش ی  و کودکان عادی أت

ههای  نتای  پژوهش حاضر در خصو  مولفه   همچنين

مشکالت خواب از جمل  مقاوم  در ب  خهواب رفهتن و   

؛ پههاوونن و 2007حفههظ خههواب ) ریچههارد و شههرک،  

(،  2007؛ گلهههه من و همکههههاران، 2002اران، همکهههه

اضطراب در خهواب، بيه ار شه ن شهتان  و پاراسهومنيا      

؛ 2000، شهرک و ماليه ،   1772و همکهاران،   پتزول )

؛ 2002؛ ليموگز و همکاران، 2002ریچارد و همکاران، 

؛ 2002، پهاوونن و همکهاران،   2009ميانو و همکهاران،  

( با نتای  2012؛ تيلور، شرک و مالي ، 2007گل من، 

   های پيشين هماهن، اس   پژوهش

-تای  ب س  آم ه در پژوهش حاضر میدر تتيين ن

ثير متغيرهای زیادی أخواب تل  ت بيان کرد ک  توان 

-زیس  شناختی، روانشناختی، ویژگهی  عواملاز جمل  

های خلقی و رش ی کودک، مليط زیستی و اجتماعی 

 ،خص اسه  همان طور ک  مش   اس  و عوامل فرهنگی

ههایی  اختالل نورولو یکی اس  ک  با نقهص ی   اتيسم

بنابراین ب ی ی اسه  که     همراه اس  در عملکرد مغز 

این اختالل با مشکالت رفتاری خواب ب  عنوان یکی از 

تاط باش ، لذا در این خصو  مشکالت شناختی در ارت

با کودکهان  کودکان دارای اتيسم هایی بين گروه تفاوت

 ۀواههه  داشهه   التتهه  طتههپ پيشههين عههادی وجههود خ

یه  ارتتهاط    اتيسمخواب ناکافی و ناسالم و  ،مطالعاتی

هها بيهان   نهان که  پهژوهش   همچ دوسوی  با هم دارنه ، 

ان ، کودکهانی که  خهواب کهافی دارنه ، عملکهرد       کرده

رفتاری رهرار   اختالالتب تری دارن  و کمتر در معرض 

تهرین عارضه  مربهوط به  اخهتالالت      یا  جه ی  ودارن  

اجتمههاعی اسهه    -ایجههاد مشههکالت روانههی   ،خههواب

رفتارههای  از سهوی دیگهر    (   2012گرگوری و ساده، )

های مربوط ب  خواب و شرایط مليط، عادات ،ایتغذی 

ثر اسه   ؤروی اختالالت خواب مه  اتيسمطتی از جمل  

-بنهابران همهان   (  2010وان ليستنترگ و همکاران، )

أثير توانه  ته  مشهکالت خهواب مهی    ،ک  بيهان شه    طور

هایی مالل تمرکهز و توجه ، یهادگيری،    مخربی در حوزه

  افظ ، تنظيم خلپ و خوی و رفتار داشهت  باشه  که   ح

شهناخت    اتيسهم  ههای شهناختی در اخهتالل   این حوزه

کودکهان  ایهن مشهکالت خهواب در     ،بنهابراین  ،ان  ش ه

داشهت   مخرب  ثر منفی وأتوان  بيشتر میدارای اتيسم 

   باش  
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شه ن جامعه ،   مچنين امروزه با توج  ب  م رنيت ه

 مربهوط موضوع خواب کودکان ب  عنوان یکی از عوامل 

ي  م اخل  دارد، بالقوه رابلطور ب  ست  زن گی ک  ب  

شهود  عه م فعاليه  به نی، کهافئين      در نظر گرفت  می

 وسهایل الکترونيکهی  موجود در غذا، تلویزیهون و دیگهر   

ؤثر باشه   بروز مشکالت خواب کودکان مه انن  در تومی

 داری خوابتوان  در ع م معنیک  این ب  نوب  خود می

به    ،های روزانه  رابهل تتيهين باشه     آلودگی در فعالي 

 عتارتی حتی کودکان عادی هم طتپ مطالعهات انجهام  

تغييهر سهت      برنه  ش ه از مشکالت خهواب رنه  مهی   

توانه  در  وال ین می عي  از الگوهای رفتاریزن گی، تت

، نسهکی، الف و شها     يشيثر باشه  ) ؤاین موضوع م

2002  )  

کيفی ب سه  آمه ه از   همچنين با توج  ب  تلليل 

توان نتای  را تتيين کرد  طتپ نتای  پژوهش حاضر می

ب  دس  آم ه از پژوهش حاضر کودکان عهادی نسهت    

خوابيهه ن و  از تن ههابيشههتر کودکههان دارای اتيسههم بهه  

مقاومه   ترسن   از طرف دیگر، ي ن در تاریکی میخواب

کودکهان  در خواب و امتناع از مان ن در رختخهواب در  

کودکههان دارای بيشههتر اسهه   همچنههين دارای اتيسههم 

نست  ب  کودکان عادی  بيشتر از بيس  دريقه   اتيسم 

 ،از طرفهی رون      از رفتن ب  رختخواب ب  خواب میبع

بسهيار  ن دارای اتيسهم  کودکها کودکان عادی نست  ب  

ن   همچنين در خواب خوابن  و خواب کافی ن ارکم می

کودکهان دارای اتيسهم   زنن   در مقابل بيشتر حرف می

دکههان عههادی در هنگههام شهه  بيشههتر نسههت  بهه  کو 

-کنن ، در خهواب راه مهی  رختخواب خود را خين می

برن ، ای ش  ب  رختخواب دیگران پناه میهرون ، نيم 

ساین   از دیگر نتای  کيفی شان را ب  هم میهایدن ان

ب   ازپژوهش حاضر این اس  ک  کودکان عادی بيشتر 

، در هنگام خواب تنفسشان رطه   کودکان دارای اتيسم

بيشهتر در  کودکهان دارای اتيسهم   در عهوض   ،شهود می

زنن   در مورد بي ار شه ن  هنگام خواب نفن نفن می

ز کودکهان عهادی   بيشهتر ا کودکان دارای اتيسم  ،شتان 

در برخهی مهوارد در   و  در طول ش  حه ارل یه  بهار    

شهون ، همچنهين   طول ش   ن  بار از خواب بي ار می

پرنه    ریهزان از خهواب مهی   زدن و عهر  ها با جيه  ش 

مشهکالت   ، دهه  طور ک  نتای  کيفی نشهان مهی  همان

وخامهه   کودکههان دارای اتيسههم رفتههاری خههواب در  

ررو ه ،  ادراری، دنه ان  دارد، از جمله  شه    بيشتری 

امها در مهورد کودکهان     بي ارش ن مکرر در طهی شه   

بيشهتر مربهوط به  کهم خوابيه ن،      عادی این مشکالت 

خواب کافی ن اشتن، ترسي ن از تن ایی خوابي ن و در 

تاریکی خوابي ن اس  ک  معمهوال  ایهن مهوارد توسهط     

تغييرات ک  رس  ب  نظر می  اس پذیرفت  ش ه وال ین 

ه در ست  زن گی باعث ش ه تا واله ین ایهن   ایجاد ش 

-کهودک عنوان مشکالت رفتاری خوابيه ن  موارد را ب  

 نگيرن   در نظر شان 

رفتهاری   بنابراین توج  بالينی ب  خواب و مشهکالت 

کودکهان دارای  خواب در کودکان به  طهور کلهی و در    

ب  طور اختصاصی از اهميه  زیهادی برخهوردار    اتيسم 

ت پيامه های منفهی اخهتالال   ب  خصهو  اینکه     ،اس 

کودکهان  ههای رفتهاری   توان  اثربخشی درمانخواب می

 عملکرد کودک و هم توانایی ةهم در حوزدارای اتيسم 

هههای و تکنيهه  راهکارهههاوالهه ین را ج هه  یههادگيری 

(  همچنههين 2010کنهه  )کلههيکمن،  بيشههتر، ت  یهه   

مطالعات نشان داده اس  ک  خواب ناکافی یا خواب ب  

ا و بها ههوش غيرکالمهی )اليه     اتيسهم ن طي  در کودکا

؛ گابریههل، کههاکرو، هيههل، ایههورز و    2000همکههاران، 

( مشکالت ارتتاطی  )شرک ، ماليه   2002، گول سون

( و مشههکالت یههادگيری ) پههاوونن و 2000و اسههمي ، 

وان مالال گله من  ( ارتتاط دارد   ب  عن2003همکاران، 

بهين   ای بيان کرد که  ( طی مطالع 2011)و همکاران 

رابط   ،های خواب و نقص در رفتارهای انطتاری اختالل

ب  طوری ک  کودکانی ک  از اختالل خواب  ،وجود دارد

تهری  برن ، رفتارههای اجتمهاعی ضهعي    میبيشتر رن  

 ایطهی مطالعه   نيهز  ( 2000دارن   شرک و همکاران )

که    را اتيسهم عالئهم   ،بيان کردن  ک  مشکالت خهواب 

کنه      بينی مهی  اس  پيش مؤثری روی رفتارهای انطتار

( طی مطالع  مهوردی  2002مالو و همکاران )همچنين 
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 دارای اتيسمنشان دادن  ک  بع  از جراحی ی  کودک 

بهرد، ههم   از مشکالت تنفسهی در خهواب رنه  مهی     ک 

مشکالت خواب و هم ارتتاطات اجتماعی ایهن کهودک   

 ب تود پي ا کرد   

 جمله   از ،ودهایی همراه بپژوهش با مل ودی این 

 که   بودنه  ی کودکهان  پژوهش، این آماری ۀجامع اینک 

 شه ر ت هران   یتوانتخشه  و آموزش مرکز ب  شاننیوال 

 پژوهش این نتای  تعميم امکان ک  بودن  کرده مراجع 

بها احتيهاط    کشهور  در کودکهان دارای اتيسهم   سهایر  ب 

 انتخهاب  در  یمل ود عل  ب  ني ن هم  رو اس روب 

هههای خههانوادگی و از سههایر ویژگههی  نمونهه ، حجههم و

شخصههيتی والهه ین صههرف نظههر گردیهه   همچنههين در 

پژوهش حاضر سعی ش  ک  بها اسهتفاده از پرسشهنام     

و سهنجي ه   خواب کودکهان بررسهی   ،مشکالت رفتاری

شود و از بررسی عينهی در ایهن حهوزه ماننه  دسهتگاه      

مهورد   ابهزار  از سهوی دیگهر   سن  استفاده نش    فعالي 

 و یابیاعتتار کشور داخل دردر پژوهش حاضر استفاده 

اسه ، بنهابراین    نگرفته   رهرار  مطالعه   مهورد  آن ییروا

 پيشهن اد لذا   شودمواج  می مل ودی  با  ینتاتفسير 

 ههای مل ودی  احتساب با دیگری تلقيپ ک  شودمی

مشهکالت    ب تهود ج ه    ایم اخل  نقش ب  ش ه، ذکر

 ورت گيرد   ص کودکان دارای اتيسمرفتاری خواب 

 و یخهانوادگ  ،یاجتماع عملکرد ب  یا چ یدر خواب

 شهه يهم کهه  ییآنجهها از  باشهه یمهه فههرد هههر یجههانيه

 مشهکالت  یافتراره  صيتشهخ  در  یه با خواب اختالالت

 به   خواب موضوع شودیم شن اديپ رد؛يبگ ررار کودکان

 سههالم  ةحههوز در رگههذاريثأت و م ههم یعههامل عنههوان

 و رديه گ ررار ی اتيسمکودکان دارا خصو  ب  کودکان

 یطراحه  نیواله   یبهرا  ن يزم نیا در یآموزش جلسات

 به   توجه   ، يه اهم مطالع  نیا  ینتا ک  هر ن   گردد

بنهابراین    کنه  یم شن اديپ زين را یعاد کودکان خواب

ضههروری اسهه  در ایههن خصههو  راهتردهههایی ج هه  

  الگههوی صههلي  خههواب آشههنایی والهه ین در خصههو

 د ریزی شوکودکان برنام 

 

 تشكر و قدردانی
 و آمهوزش  مرکهز  اتيسهم  دارای کودکان مادران خصو  ب  وال ین تمامی از

 ما ک  عزیزانی يۀکل و مرکز این ملترم مربيان و مسئولين ، ت ران ش ر توانتخشی

  داریم  را تشکر کمال کردن  یاری مطالع  این انجام در را
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 چكيده
 -ادراکي تمرينات دوره يک اثر بررسي حاضر، پژوهش از هدف :هدف

 در :روش .است بينايي نقص به مبتال کودکان توجه عملکرد بر حرکتي

 سني ميانگين با بينايي نقص به مبتال کودک 3 پژوهش، اين

 در گيري نمونه روش با 277/27و 07/27 بينايي حدت و (1/2±5/5)

 هايابزار .شدند همگن شناختي جمعيت لحاظ از و انتخاب دسترس

 مقياس زباني، رشد مقياس شامل پژوهش اين در استفاده مورد

 عصب مقياس و بينه ـ استنفورد آزمون گزل، حرکتي -ادراکي

 چندگانه پايه خط طرح از پژوهش اين در .بودند کانرز شناختي روان

 به حرکتي -ادراکي مداخلة پايه، خط موقعيت از پس که شد استفاده

 طي در هاداده نمودار :هايافته .شد ارائه ها آزمودني به هفته 8 مدت

 درصد با حرکتي -ادراکي تمرينات که داد نشان ديداري تحليل

 توجه عملکرد بر درصد 5/12 همپوش و 5/80 همپوش غير هاي هداد

 رسدمي نظر به بنابراين :گيرينتيجه .است بوده اثربخش ها آزمودني

 در توجه عملکرد بهبود به منجر توانندمي حرکتي -ادراکي تمرينات که

 .گردند بينايي نقص به مبتال کودکان
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Abstract  
Objective: The purpose of the present study is to 

investigate the effect of motor-perceptual training 

on attention in children with visual impairment. 

Method: A single-case study was conducted on 3 

children with the mean age of 5.5 ± 2.1 and visual 

impairment (VI) of 70/20 and 200/20. The 

participants were selected through convenience 

sampling and matched in terms of demographic 

features. Language Development Scale, Guzel 

motor-perceptual Scale, Stanford Binet Scale and 

Conner’s Neuropsychological Questionnaire were 

used to collect the data. Multiple baseline design is 

used. After the baseline situation was set, motor-

perceptual training was performed about 8 weeks 

for the participants. Results: Analysis of data 

demonstrate that perceptual–motor training had a 

significant effect on attention (Percentage of non- 

overlapping data = 87.5 and overlapping data = 

12.5). Conclusion: Therefore, it can be concluded 

that motor-perceptual training can be an appropriate 

training method for improving attention in children 

with visual impairment. 
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 قدمهم

 بينايي مشکالت از وسيعي گسترة ،بينايي اختالل

 هاون،) شود مي شامل را مطلق( نابينايي تا بينايي )کم

 جهاني سازمان در توجه مورد مسائل از يکي و (2772

 حدود ها، برآورد ترين تازه پاية بر باشد. مي بهداشت

 بينايي نقص به مبتال جهان در نفر ميليون 285

 242 و نابينا ها آن نفر ميليون 32 حدود که هستند

 جهاني، بهداشت )سازمان هستند بينا کم ميليون

 عصب بد کارکرد از است عبارت بينايي نقص (.2712

 فرد بهنجار ديدن از مانع که بينايي يا چشم

 از بينايي نقص به مبتال فرد .(1385 شود)کاکاوند، مي

 حس يعني انسان در حس پرکاربردترين و اولين

 اطالعات ديگر، هايحس اگرچه .است محروم يي،بينا

 است بينايي حس اين اما نمايند، مي فراهم ارزشي با

 محيط دربارة را اطالعات ترين جزيي و ترين مطمئن که

 نزديک و دهد مي قرار فرد اختيار در سرعت به اطراف

 خود به را انسان مغز هايپردازش سوم يک به

 لپور، و لسند واس، )فورتين، دهدمي اختصاص

 کسب در بينايي که معتقدند محققان اکثر .(2770

 اين دارد. بنيادي نقش  آن پردازش و محيطي اطالعات

 حرکت اندازه، شفافيت، رنگ، نظير هايي ويژگي، حس

 دهد، مي قرار فرد اختيار در مشاهده از بعد بالفاصله را

 کنند مي عمل انتخابي صورت به حواس ساير اما

 (.1383 )احمدپناه،

 بينايي نقص به مبتال افراد در حس اين وجود عدم

 رشد جمله از رشدي مراحل در تأخير به منجر

 شودمي شناختي و عاطفي، اجتماعي، حرکتي،

 نقص به مبتال کودکان والدين (.1302 )شريفي،

 آنها از حد از بيش آسيب، از ترس خاطر به بينايي

 عدم دليل به کودکان اين نتيجه در کنند. مي مراقبت

 خود همساالن به نسبت رشد دوران در تجارب کسب

 مراحل در تجربه (.1327 وارن، دارند) اساسي ضعفي

 نقش شناختي رشد مرحله ويژه به رشد دوران مختلف

 بدون را شناختي رشد مسير که ودکانيک .دارد بسزايي

 و ايجاد نظر از کنند،مي سپري گوناگون اربتج

 پنج تا سه بين ذهني بيرهايتد و راهبردها گسترش

 دليل به و هستند عقب خود همساالن ديگر از سال

 و ادراکي هاي مهارت به شناختي تحول وابستگي

 نقص به مبتال کودک شناختي هاي ساخت حرکتي،

 شناختي تحول نتيجه در و نگرفته شکل کامالً بينايي

 تريپايين ردة در او طبيعي همگنان به نسبت کودک

 هاي مؤلفه از معموالً (.1302 شريفي، ) يردگمي قرار

 استفاده انسان مغز هاي کارکرد ارزيابي جهت شناختي

 در شناختي هاي مؤلفه مهمترين از يکي شود. مي

 دارينگه براي کودکان توانايي است. توجه ،کودکان

 طور به سالگي 4/2 تا 4 بين انتخابي توجه و توجه

 .يابدمي افزايش چشمگيري

 در مؤثر عوامل ترين پيچيده و ترين مهم از توجه

 از يکي ديگر، عبارت به .است يادگيري و آموزش

 موجب که کودکان ميان در مشکالت ترين فراوان

 توجه فقدان گردد، مي مدرسه در آنان کارايي کاهش

 فرايند توجه (.1321 يارمحمديان، و )عابدي است

 ردرگي مغز متعدد نواحي آن در که است اي پيچيده

 عمليات سري يک به توجه ،ديگر عبارت به ؛شوند مي

 هدف، بر تمرکز شامل که شود مي گفته پيچيده ذهني

 طوالني، زمان در بودن زنگ به گوش و داشتن نگه

 يک از تمرکز تغيير و محرک هايويژگي رمزگرداني

 توجه .(2772 سيدمن، ) باشد مي ديگر هدف به هدف

 زيادي اهميت فتارير و ذهني شناختي، عملکرد براي

 يادگيري بر هم کوچک هايتوجهي کم حتي زيرا دارد،

 يکي معلمان (.1321 محمديان، يار ) گذارند مي تأثير

 بينايي نقص به مبتال کودکان مشکالت ترينفراوان از

 )شهيم، اند کرده گزارش قراري، بي و پرتي حواس را

1321). 

 به توانمي که است مؤلفه چندين داراي توجه

 توجه توجه، جايي جابه پايدار، توجه انتخابي، توجه

 تمامي .کرد اشاره توجه فراخناي و شده تقسيم

 حسي يکپارچگي نيازمند باال کارايي جهت ها مؤلفه

 باشند.مي کودکان در ...(و المسه شنوايي، بينايي،)

-مي موثر توجه افزايش يا کاهش در زيادي عوامل
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 با توجه در مؤثر واملع از (1284) مورگان .باشند

 محرک: هايويژگي) خارجي کنندة تعيين عوامل عنوان

 (زمينه و طرح رنگ، محرک، نوع تکرار، حرکت، شدت،

 کننده:توجه هايويژگي) داخلي کنندة تعيين عوامل و

 بينايي،حس خصوص به حسي گيرندة کيفيت

-مي نام (تجارب ويژه به و هانياز آمادگي، کنجکاوي،

 توجه بر مؤثر عوامل روي که عاملي هر پس .برد

 طور به کودکان(، اين در بينايي )نقص باشد تأثيرگذار

 مؤثر توجه عملکرد افزايش يا کاهش در غيرمستقيم

  .(2778 )اشميت، است

 افراد، دقت بر اثرگذار هايفعاليت از يکي

 پولتن، )کويدجکر، است حرکتي - ادراکي هاي فعاليت

 .(2711 همکاران، و يکب اوديجنز، ماکسول،

 و افراد توجه ميزان بر حرکتي -ادراکي هاي قابليت

 که تکاليفي اجراي طول در شان عملکردي خطاهاي

 .(2712 )افشاري، گذارندمي تأثير دارند توجه به نياز

 محرک، شناسايي طريق از حرکتي -ادراکي هايفرايند

 گيري،تصميم حواس، يکپارچگي اطالعات، پردازش

 حرکت اجراي فرمان، صدور ريزي،برنامه پاسخ، ابانتخ

 شناسايي در .گيرندمي انجام بازخورد دريافت و

 ( وغيره عمق درک ، ،شنوايي بينايي) حواس ،محرک

 فرايند در قدم اولين بنابراين، دارند. بسزايي نقش

 است. محيطي اطالعات دريافت حرکتي، -ادراکي

 انتقال مغز به رانآو اعصاب طريق از اطالعات که زماني

 نهايت در و شودمي پردازش سپس و دريافت يابد، مي

 اطالعات که هنگامي گيرد.مي شکل حسي يکپارچگي

 حسي نظر از گذشته به مربوط اطالعات و فعلي

 اعصاب و گيردمي شکل حرکت انتخاب شوند، يکپارچه

 آغاز از پس دهند.مي حرکت دستور عضالت به وابران

 و شودمي داده مجري به اطالعات بازخورد حرکت،

 سازد.مي پذير امکان را حرکت فرايند، کامل کنترل

 حواس از حاصل اطالعات طريق از بازخورد، اين

 عمقي حس و المسه شنوايي، بينايي، شود.مي تسهيل

 کنند.مي ايفا بازخوردي فرايند در را مهمي نقش

 ي،حرکت -ادراکي فرايند که رسد مي نظر به بنابراين

 ، وسي يي )چانگ، دهد مي قرار تأثير تحت را توجه

2711.) 

 هاي تجربه تأثير زمينه در زيادي تحقيقات تاکنون

 خاص هاينياز داراي کودکان روي بر حرکتي ـ ادراکي

 اند داده نشان زمينه اين در مطالعات .است شده انجام

 و توجه بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات دوره يک که

 )افشاري، 1اتيسم کودکان رياضي و کتيحر هايمهارت

 هماهنگي و ظريف درشت، حرکتي عملکرد (،2712

 بهنيا، و )دهقان فعال بيش کودکان در فوقاني اندام

 هماهنگي بهبود ،(1382 صفرخاني، پيشيارهو اميري،

 شيخ، )سلمان، 2رشدي هماهنگي اختالل کودکان در

 گذارتأثير (1388 آقاپور، و عامري عرب نراقي، سيف

 بينايي آسيب داراي کودکان با رابطه در .است

 )جتر، تعادل بررسي به که شده انجام زيادي تحقيقات

 )انگل، هماهنگي (،2712 بيتنر، هازو کلسا، داگنيل،

 )هاون، ظريف و درشت حرکتي هاي مهارت (،2778

 حرکتي ـ ديداري کنترل و (2778 هارتمن، ويشرو

 مربوط ها آن (2778 ،کيهان و توران اتشوان، و )اکي

 حرکتي ـ ادراکي هاي تمرين تأثير زمينه در .شود مي

 محدودي تحقيقات بينايي نقص داراي کودکان روي بر

 که تحقيقي به توان مي جمله آن از .است شده انجام

 کودکان اجتماعي رشد و حرکتي ـ ادراکي عملکرد

 نمود اشاره کرده، بررسي را بينايي نقص داراي

 اثر زمينة در اما (. 1225 وارمر، و بسر ،)اسلونهوک

 کودکان توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي تمرينات

 محقق مطالعات اساس بر بينايي نقص به مبتال

 کودکان در که جايي آن از است. نشده انجام تحقيقي

 در و حرکتي رشد در تأخير بينايي نقص به مبتال

 که درس مي نظر به دارد، وجود شناختي رشد نهايت

 اين رشد براي حرکتي ـ ادراکي هاي مهارت تجربة

 حاضر، تحقيق از هدف لذا .باشد سودمند کودکان

 بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات دوره يک اثر بررسي

 بينايي نقص به مبتال سال 0-4 کودکان توجه عملکرد

 پاسخي يافتن دنبال به محقق و بوده اصفهان شهر در

 ـ ادراکي هاي مهارت جربهت آيا که است سؤال اين براي
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 به مبتال سال 0 تا 4 کودکان توجه عملکرد بر حرکتي

  دارد. تأثير بينايي نقص

 روش

 3چندگانه پايه خط طرح و نوع از پژوهش روش

 کودکان کلية حاضر پژوهش در آماري جامعة .است

 شهر بهزيستي اداره نظارت تحت بينايي نقص به مبتال

 شده نام ثبت 1322 اول نيمسال در که ندبود اصفهان

 نقص به مبتال پسر و دختر کودک17 نخست .بودند

 سني دامنة و 277/27و 07/27 بينايي حدت با بينايي

 هدفمند و دردسترس صورت به سال هفت تا چهار

 سن، نظر از کودکان مطالعه، اين در .شدند انتخاب

 و حرکتي رشد هوشي، بهرة حرکتي، -ادراکي رشد

 از کانرز روانشناختي عصب هاي سمقيا خرده جسمي،

 مانند ديگر اختالالت نداشتن و توجه عملکرد جمله

 هماهنگي اختالل اتيسم، فعالي، بيش ـ توجه نقص

 قادر که کودکاني ميان از نهايت در .شدند همگن رشد

 به ) پژوهش اين تمريني جلسات در منظم شرکت به

 جلسات در تست انجام جهت حضور و ماه دو مدت

 از (دختر 1 و پسر 2) کودک سه تنها بودند، تگي(هف

 بينايي نقص دامنة شدند. انتخاب توکل نابينايي مرکز

 به .بود شده ثبت پزشکي هاي پرونده در کودکان

 بهرة لحاظ از کننده شرکت سه هر سازي يکسان منظور

 همگني براي ،4بينه -استنفورد هوش تست از هوشي

 حرکتي -دراکيا مقياس از حرکتي -ادراکي رشد

 فرامرزي زباني رشد مقياس از زباني رشد براي و 5گزل

 آموزشي جلسات در کودکان سپس .شد استفاده

 روانشناختي عصب مقياس از آخر در و کردند شرکت

 از قبل .شد استفاده توجه عملکرد سنجش براي 2کانرز

 طرح در کودکان شرکت نامه رضايت طرح، شروع

 گرديد. لتکمي والدين توسط پژوهشي

 زباني رشد ارزيابي جهت :زباني رشد مقياس .1

 شد. استفاده فرامرزي زباني رشد مقياس از کودکان

 توسط اصفهان شهر در 1382 سال در مقياس اين

 سني بنديطبقه داراي و شد هنجاريابي فرامرزي

 است ماده 172 داراي مقياس اين طورکلي، به است.

 8 تا 4 ماهگي، 4 تا تولد سني، دامنة 17 در که

 تا 18 ماهگي، 18 تا 12 ماهگي، 12 تا 8 ماهگي،

 5 تا 4 سالگي، 4 تا 3 سالگي، 3 تا 2 ماهگي،24

 شده تنظيم سالگي 8 تا 2 و سالگي 2 تا 5 سالگي،

 توزيع و گرفته انجام سني بندي طبقه به توجه با است.

 و زباني سن برآورد امکان سني، هايدامنه در هاماده

 اجراي با مقياس روايي دارد. وجود کودکان يزبان بهرة

 دامنة که کودکاني از نفري 52 نمونة يک روي بر آن

 روش از استفاده با بود، سالگي 8 تا تولد از آنان سني

 يا دروني هماهنگي روش با و /.82 کرونباخ آلفاي

 آمد بدست /.04آزمون روايي دروني همساني،

 و فرامرزي و1382 پور، ملک و افروز )فرامرزي،
  (.1388 پور، ملک

 منظور به :گزل حركتي -ادراكي رشد مقياس . 2

 از حرکتي -ادراکي رشد نظر از کودکان همتاسازي

 آرنولد توسط مقياس اين شد. استفاده گزل مقياس

 شده يابي هنجار و تهيه 1247 تا 1237 دهة در گزل

 که دارد آيتم دويست مقياس اين کلي بطور .است

 و احدي) است سالگي شش تا تولد از آن سني گسترة

 شيوة به توانمي مقياس اين با (.1307 ، جمالي بني

 مورد روزانه زندگي در را کودک تحول ،اي شده ميزان

 نوعي عمدتاً مقياس اين .داد قرار ارزيابي و مشاهده

 مشاهدة طريق از ها داده .باشدمي مشاهده وسيلة

 تکميل آيد، مي دستب مادر از که اطالعاتي با و کودک

 را سالگي 2 تا تولد سني گسترة مقياس اين .گردد مي

 روايي و اعتبار از آزمون اين .دهد مي قرار پوشش تحت

 ،(1227 ) 0پاسامانيک و نابالک .است برخوردار خوبي

 از نقل) کنندمي گزارش 25/7 را آزمون اين اعتبار

 يک روي بر آزمون اين اجراي با  (.1202 ، آناستازي

 شهر در ذهني توان کم کودکان از نفري 31 نمونة

 02/7 واينلند آزمون با آن همبستگي ضريب اصفهان،

 .آمد بدست 88/7 ويندرز حرکتي رشد مقياس با و

 فرامرزي،) کنندمي گزارش 83/7 را آن کرونباخ آلفاي

 .( 1382 پور، ملک و افروز
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 براي مقياس اين :بينه ـ استنفورد آزمون فرم .3

 شناسايي براي و فرانسه در 1275 سال در بار ولينا

 آزمون .شد تدوين ذهني توان کم و ديرآموز کودکان

 و بينه آلفرد هوشي آزمون مبناي بر بينه – استنفورد

 آزمون .شد ساخته 1275 سال در 8سيمون تئودور

 "سن تعريف" اصل دو مبناي بر سيمون – بينه هوشي

 اين .گرديد تدوين "يذهن کلي هاي توانايي مفهوم" و

 افراد تا سال دو سن از افراد هوش سنجش براي آزمون

 استنفورد آزمون محتواي .است شده تدوين بزرگسال

 .است غيرکالمي و کالمي سوال نوع دو شامل بينه –

 مفهوم بار نخستين براي 1212 سال در 2ترمن

 عقلي سن = هوشهبر) فرمول براساس را هوشبهر

 که آزمون اين .کرد مطرح (177× يزمان سن بر تقسيم

 در يکبار ناميد، بينه – استفورد آزمون را آن ترمن

 آن فرم جديدترين و 1227 در ديگر بار ،1230 سال

 گنجي،) يافت انتشار و شد نظر تجديد 1282 سال در

 -ردستنفوا سمقيا در (.1321 ، شريفي پاشا و1382

 مينةز در نيدرو انسـتج هـب دـتأکي اـب راـعتبا ،بينه

 شاخص رـه ايرـب و 28/7 اـت 25/7 از کل هوشبهر

 نموآز دهخر ده هر ايبر و 22/7 تا 27/7از پنجگانه

 تاـمطالع ،وهعال به .ستا متغير 82/7 تا 84/7از

 فرـمع نموزآزاـب -نموآز و انمونگرآز ينـب راـعتبا

 ارــيز ،تــسا نوــمآز نــيا تاـثب و انسـتج

 هــب .ندــيباشــم 05/7 از االترــب يرداــمق اميــتم

 ساــمقي راــعتبا ةــحيط در ،رــيگد تيراــعب

 دو روش از دهتفاــسا اــب ،هــبين -ردتنفوــسا

 - پيرمنـسا لوـفرم با تصحيح و دنرــهکــنيم

 کل سمقيا اتنمر ايرـب راـعتبا ريبـض اون،رـب

 مجموعه و 22/7 يـکالم و 25/7 غيرکالمي ،28/7

 ارد،مو نـيا هـک تـسا 21/7 هدـش هـالصخ يهانموآز

 االترـب اردمو .ميباشد بمطلو تثبا ةهندد ننشا گيهم

 روان بمطلو يژگيو فمعر ر،عتباا حيطه در 27/7 از

 ستا قفو نموآز نيدرو تجانس حيطة در سنجي

 (.1322 شکرزاده، و کامکاري لو، امين )شيري

 آزمون اين :كانرز شناختي روان عصب آزمون .4

 ارزيابي منظور به 2774 سال در کانرز توسط

 توجه، عملکرد ازجمله شناختي روان عصب هاي مهارت

 -حسي هاي فعاليت يادگيري، و حافظه عملکرد

 پردازش و شناختي پردازش اجرايي، کارکرد حرکتي،

 تا نشده مشاهده) طيف درچهار فضايي ـ بينايي

 سال 0-12و سال 4-0 سني سطح دو در و (تشديد

 اين (1380) همکاران و عابدي .است گرديده تنظيم

 هنجاريابي و ترجمه اصفهان شهر در را پرسشنامه

 تا 05/7 از اي دامنه با دروني پايايي ضرايب .اند کرده

 فاصله هفته هشت با بازآزمايي پايايي ضريب و 27/7

 عابدي و جديدي .است شده گزارش 27/7 تا 27/7

 و کرده ارزيابي ناسبم را ابزار اين سازه روايي (1327)

 گزارش 02/7 کرونباخ، روش به را ابزار اين پايايي

 .اند کرده

 هاداده گردآوري روش

 پژوهش .است 17آزمودني تک نوع از پژوهش اين

 11آزمودني تک آزمايش را آن گاهي که آزمودني تک

 پژوهشي اند،ناميده 12زماني هايسري هايآزمايش يا

 تعداد روي بر هفشرد تحقيق بر مشتمل که است

 به يا انفرادي صورت به که است افراد از محدودي

 از آن در و شودمي گرفته درنظر واحد گروه يک عنوان

 طرح و است شده استفاده چندگانه پاية خط طرح

 Bو اول( موقعيت) A آزمايشي موقعيت دو شامل

 ،خط A موقعيت کلي طور به باشد.مي دوم( )موقعيت

 اجرا درماني مداخله يک دوم تموقعي در .است پايه

-مي قرار ارزيابي مورد وابسته متغير سپس و شودمي

 هدف رفتار ،(کنترل موقعيت) پايه خط موقعيت .گيرد

 .کندمي گيرياندازه درماني روش هر اجراي از قبل را

 آزمون مداخله، آغاز از پيش پژوهش اين در بنابراين

 مقياس و گزل حرکتي -ادارکي مقياس بينه، هوش

 مورد هفته 3 طي مربي و والدين توسط زباني رشد

 سه هر طرح، اين اول مرحلة در .گرفت قرار بررسي

 .برد مي سر به پايه خط موقعيت در کننده شرکت

 سوم و دوم اول، ةکنند شرکت براي پايه خط موقعيت
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 هر .انجاميد طول به هفته هفتو پنج سه، ترتيب به

 خرده) کانرز آزمون در هفته در بار يک کننده شرکت

 ،دوم مرحلة در .کرد مي شرکت (نظر مورد  مقياس

 3 هفته هر) هفته سه مدت به اول کنندة شرکت

 دو و کرد مي شرکت تمريني جلسات در (جلسه

 سر به پايه خط موقعيت در ديگر کنندة شرکت

 نظر در کنترل گروه عنوان به وسيله بدين تا بردند مي

 اين ضمن پژوهش، اين سوم مرحلة در .شوند گرفته

 پيدا ادامه اول کنندة شرکت تمرين جلسات که

 هم دوم کنندة شرکت براي تمرين جلسات کرد، مي

 نفر تمرينات سوم هفتة از دوم کنندةشرکت شد) اجرا

 در کند(.مي شروع را خود تمريني جلسات اول،

 به کنترل موقعيت در هنوز سوم کنندة شرکت که حالي

 در نهايتاً .کرد نمي دريافت اي مداخله و برد مي سر

 در کننده شرکت سه هر پژوهش، اين چهارم مرحلة

 از سوم کنندةشرکت کردند) شرکت تمرين جلسات

 را خود تمريني جلسات دوم، نفر تمرينات پنجم هفتة

 به هفته هشت مدت به تمريني برنامه کند(.مي شروع

  (.1382 سازمند،) شد اجرا انفرادي صورت

 مطابق کنندگان شرکت خروج که است ذکر به زمال

 صورت پلکاني طور به پژوهش، به ها آن ورود با

-روان عصب مقياس)پيگيري آزمون سه .پذيرفت

 آخرين از پس ،بار يک هفته دو هر (کانرز شناختي

 انجام کنندگان شرکت از يک هر براي تمرين، جلسة

 نکنندگا شرکت تمام براي پژوهش اجراي محيط .شد

 در مربي يک با انفرادي طور به کودک هر .بود يکسان

 روز سه) هفته 8 مدت به ها صبح سربسته، سالن يک

 و کودکان ساير از جدا (روز در مرتبه يک هفته، در

 تحت توکل، نابينايي مرکز آموزشي ساعات در مربيان

 27 حدود جلسه هر زمان مدت .گرفت مي قرار آموزش

 ضبط دوربين يک توسط جلسات اکثر و بود دقيقه

 قرار استفاده مورد بعدي هاي تحليل براي و شدمي

 آشنايي از پس تمرينات اجراي براي .گرفتمي

 مبتال کودکان عالئم و ها ويژگي با مربيان و پژوهشگر

 تمرينات کننده بازگو که تمريني برنامة بينايي، نقص به

 اکيادر تمرينات برنامة .شد انجام بود، حرکتي -ادراکي

 هاي مهارت تقويت و رشد کتاب مبناي بر حرکتي و

 شرايط گرفتن نظر در )با کودکان در حرکتي -ادراکي

 سازمند،) شد طراحي بينايي( نقص به مبتال کودکان

 -ادراکي تمرينات از که تحقيقاتي پيشينة و (1382

 کمک امر اين در را ما بودند، کرده استفاده حرکتي

 احمدي ،1388 شيخ، و انسلم ،1382 دهقان،) نمود

 تکرارها، تعداد که صورت اين به (.1382 شاهي، و

 جلسة از مربي، حمايت ميزان تکليف، سختي شدت،

 ميزان و توانايي با متناسب تحقيق انتهاي تا اول

 اهداف و تمرينات .شدمي تنطيم ها آزمودني پيشرقت

 پژوهش، اين در .است شده بيان 1 جدول در ها آن

 با 13ديداري تحليل از ها داده تحليل و هتجزي براي

 هاي داده درصد ،15ثبات ،14روند هاي شاخص

 استفاده 10همپوش هاي داده درصد و 12غيرهمپوش

 (. 2717 گاست،) شد

 كنندگان شركت وسيله به شده اجرا تمريني برنامة - 1 جدول

 تمرينات هدف هفته

 اشکال و مهره کردن نخ ،(ها دکمه)ارهست پازل، عمق، و طول بينايي ادراک بينايي ادراک اول

 توپ استخر چيدني، آجر پازل، ها، تفاوت و ها شباهت ها، جهت با آشنايي فضايي ادراک دوم

 هندسي اشکال لمسي شناخت هندسي، اشکال شناخت شکل ادراک سوم

 شعر داستان، شنيداري، تشخيص و تميز هاي قوطي شنوايي ادراک چهارم

 توپ تعادل، هاي الستيک تعادل، هاي تخته توازن، و تعادل هاي نردبان تعادلي، مسيرهاي نتواز و تعادل پنجم

 فيزيوبال

 المسه هاي جعبه لمسي، کاتالوگ چشايي، و بويايي تشخيص هاي قوطي لمسي -جنبشي ادراک ششم

 آگاهي تن کاتالوگ ها اندام نقش و آگاهي تن هفتم

 اعمال پا، و چشم دست، و چشم هماهنگي هشتم

 ظريف حرکتي

 با زدن دريبل مخصوص، سوزن با اشکال کردن نخ جعبه، در سکه انداختن ها، دکمه مجموعه

 اشکال جداسازي توپ،
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 ها يافته

 پايه، خط جلسات در مکرر هايگيري اندازه خام نمرات

 .است آمده 4 و 3 ،2 هاي جدول در پيگيري و مداخله

 به ها داده نمودار در 4 و 3 ،2 ها جدول اين هاي يافته

 در ها، داده نمودار ديداري تحليل براي :است زير قرار

 خط موقعيت هاي داده ميانة از استفاده با اول مرحلة

 x محور با موازي هاي داده ميانه خط مداخله، و پايه

 معيار از استفاده با) 18ثبات محفظه يک و شد کشيده

 87 اگر .گرفت قرار ميانه خط روي درصدي( 87-27

 27 ثبات) محفظه درون يا زير ها داده نقاط از درصد

 گيرد،گفته قرار ميانه( مقدار از ترپايين يا باالتر درصد

 براي آن از پس .هستند ثبات داراي ها داده که شود مي

 استفاده 12کردننيم دو روش از ها، داده روند بررسي

 دو به موقعيت هر هاي داده ،کردن نيم دو روش درشد)

 خط ثبات محفظه و شود( مي تقسيم مساوي قسمت

 از پس .شد رسم درصدي 27-87 معيار اساس بر روند

 ها، آن ثبات محفظه و روند خط و ميانه خط رسم

 هاي شاخص ،()ميانگين توصيفي آمار هاي شاخص

 تغيير)موقعيتيبين و موقعيتي درون ديداري تحليل

 درصد غيرهمپوش: هاي داده درصد و روند و سطح

 همپوشي غير درصد دهندة نشان غيرهمپوش هاي دهدا

 (است مداخله و پايه خط آزمايشي موقعيت دو نقاط

 را هايي داده نقاط تعداد که صورت اين به ،شد محاسبه

 دارد، قرار A تغييرات دامنة از بيرون B موقعيت در که

 ميزان .شود مي ضرب 177 در و گردد مي محاسبه

 تغيير به آزمودني، تک پژوهش در آزمايشي کنترل

 درصد و ديگر موقعيت به موقعيت يک از سطح

 که معني اين به .دارد بستگي غيرهمپوش هاي داده

 طي در وابسته متغير مقادير در اندک تغييرات

 موقعيت در متغير داده مسير يک از بعد که اي مداخله

 در اندک تغييرات به نسبت دارد، قرار پايه خط

 وجود پايه خط هاي داده مسير رد ثبات که اي مداخله

 .دهد مي نشان کمتري آزمايشي کنترل است، داشته

 دو بين غيرهمپوش هاي داده درصد هرچه همچنين،

 همپوش هاي داده درصد يا) باالتر مجاور موقعيت

 را مداخله توان مي بيشتري اطمينان با باشد، (تر پايين

 تيموقعي درون ديداري تحليل نتايج .دانست بخش اثر

 اول آزمودني هاي داده نمودار براي را موقعيتي بين و

 .است شده آورده ديداري تحليل فرم طبق

 يک شماره آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -2 جدول

 مداخله
 آزمودني

 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 3پايه) خط

 2/1 2/1 2 2 ½ 2/2 4/2 3/2 4/2 4/2 2/2 0/2 2/2 0/2 ز-الف

POD: ./12/5 PND: ./87/5 
 

 
 

 يک آزمودني روند خط (راست سمت) 2 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 1 شكل
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 ميانگين ،2و 1 هاي شکل و 2جدول نمرات به توجه با

 پايه خط در 22/2 از اول آزمودني توجه عملکرد نمرات

 اعداد خالصه ساسا بر است. رسيده مداخله در 3/2 به

 هاي داده درصد که گفت توانمي 2جدول در شده ارائه

 برابر يک شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش

 5/12 همپوش هاي داده درصد ميزان و درصد 5/80 با

 درصد و همپوش غير هاي داده درصد با .است درصد

 تنها که داد نشان توانمي شده اعالم همپوش هاي داده

 همپوشاني مداخله و پايه خط در هاداده از 5/12

 .دارند
 

 دو آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -3 جدول

 مداخله
 آزمودني

 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 3پايه) خط

 2 2 ½ 2/2 3/2 4/2 5/2 4/2 5/2 5/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 ک-الف

POD: ./12/5 PND: ./87/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دو آزمودني روند خط (راست سمت) 4 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 3 شكل

 ميانگين ،4 و 3 هاي شکل و 3جدول نمرات به توجه با

 به پايه خط در 28/2 آزمودني توجه عملکرد نمرات

 اعداد خالصه اساس بر است رسيده مداخله در 43/2

 درصد که گفت توانمي 3 جدول در شده ارائه

 شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش هاي داده

 همپوش هاي داده ميزان و درصد 5/80 با برابر دو

 و غيرهمپوش هاي داده درصد با .است درصد5/12

 داد نشان توانمي شده اعالم همپوش هاي داده درصد

 مداخله و پايه خط در هاداده از درصد 5/12 تنها که

 .دارند نيهمپوشا
 

  سه آزمودني پيگيري و مداخله پايه، خط جلسات طي مكرر گيري اندازه خام نمرات -4 جدول
 مداخله

 آزمودني
 پيگيري هفته( 8 مداخله) هفته( 7پايه) خط

 2/1 0/1 0/1 8/1 2 2/1 2/2 4/2 5/2 2/2 0/2 8/2 8/2 8/2 0/2 8/2 0/2 0/2 ک-الف

POD: ./12/5 PND: ./78/5 
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 سه آزمودني روند خط (راست سمت ) 3 شكل و ثبات محفظة (چپ سمت) 3 لشك

 

 ميانگين ،2و 5 هاي شکل و 4 جدول نمرات به توجه با

 خط در 05/2 از سوم آزمودني توجه عملکرد نمرات

 خالصه اساس بر است. رسيده مداخله در 22/2 به پايه

 درصد که گفت توانمي 4 جدول در شده ارائه اعداد

 شماره آزمودني براي شده اعالم غيرهمپوش هاي داده

 5/12 همپوش هاي داده درصد و 5/80 با برابر سه

 هاي داده درصد و غيرهمپوش هاي داده درصد با .است

 5/12 تنها که داد نشان توانمي شده اعالم همپوش

 همپوشاني مداخله و پايه خط در هاداده از درصد

 و باالتر غيرهمپوش هاي داده درصد ميزان هرچه .دارند

 تمرينات تأثير باشد، کمتر همپوش هاي داده درصد

 .است بيشتر توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي

 گيري نتيجه و بحث

 تمرينات دوره يک اثر بررسي ،حاضر مطالعة از هدف

 به مبتال کودکان توجه عملکرد بر حرکتي -ادراکي

 سه هر هايداده نمودار .است بوده بينايي نقص

 در نزولي روندي آموزش، دريافت از پس زمودنيآ

 توجه عملکرد بهبود کاهش يعني پژوهش هدف جهت

 3 در اول آزمودني ،1 شکل اساس بر .دهدمي نشان را

 توجه عملکرد در ثابت تقريباً روندي پايه خط نقطه

 نمرات در تغييراتي ،آموزش شروع با .است داده نشان

 ايجاد (روند تغيير و سطح تغيير شاخص طبق) مداخله

 که يافته تغيير نزولي به صعودي از نمرات روند و شد

 بوده توجه عملکرد بر تمرينات اثربخشي دهندةنشان

 شده، داده نشان 2 جدول در که گونه همان .است

 در 3/2 به پايه خط در 22/2 از توجه نمرات ميانگين

 در توجه عملکرد بهبود دهندة نشان که رسيده مداخله

 هاي داده شاخص همچنين .است نظر مورد ودنيآزم

 همپوشي درصد 12 /5 که دهدمي نشان همپوش غير

 با مداخله و دارد وجود مداخله و پايه خط نقاط بين

 مورد در .است بوده مؤثر اطمينان درصد 5/80

 0 طي که دهدمي نشان پايه خط نمرات دوم، آزمودني

 (3 شکل) هداشت ثابت روندي هاداده پايه، خط جلسه

 سطح در تغييري مداخله، آغاز از پس که ايگونه به

 به و (سطح تغيير شاخص طبق) شده ايجاد نمرات

 در 43/2 به پايه خط در 28/2 از نمرات طورکلي

 درصد 5/12 هاداده همپوشي درصد و رسيده مداخله

 روندي پايه خط در نيز سوم، آزمودني در .است بوده

 ميانگين (.5 شکل) شوديم ديده هاداده در ثابت

 مداخله در 22/2 به پايه خط در 05/2 از توجه نمرات

 شاخص طبق .است قبول قابل تغييري که رسيده

 توانمي اطمينان درصد 5/80 با همپوش غير هاي داده

 .است بوده مؤثر مداخله گفت

 که داد نشان حاضر پژوهش هاييافته بنابراين،

 کودکان توجه کردعمل بر حرکتي -ادراکي تمرينات

 مطالعات هرچند .باشد مي مؤثر بينايي نقص به مبتال

 وجود توجه عملکرد بر تمرين تأثير با رابطه در زيادي

 طور به مطالعات اين تمرکز اما (2773 کمرون، ) دارد

 ،هندي اش، بتي، ترزا، ،ليو ) عادي افراد روي بر عمده

 يا و (2717 دژنز، و المبرگ ،2774 اريکسون، ،2717



 1334 ،1 هشمار ،پانزدهم سال /ياستثناي كودكان فصلنامه
__________________________________________________________________________________________ 

38 

 )افشاري، اتيسم ازجمله اختالالت ساير داراي افرادي

 و ميرزايي ،سازمند )ساداتي، داون نشانگان (،2712

 فعاليبيش /توجه نارسايي اختالل (،1380 کريملو،

 اختالل و (1327 اهرمي، عابدي، پور،ملک )شوشتري،

 کاظمي، )عابدي، تکانشگري /فعالي بيش -توجه نقص

 اين نتايج است. بوده (1327 زه،منگلشنيو شوشتري

 عادي افراد روي بر گذشته تحقيقات با همسو پژوهش

 زيادي حد تا موضوع اين و باشد مي اختالالت ساير و

 ويژه  به تمرين اثرات مورد در فعلي هاي نظريه

 عصب سطوح بر حرکتي ـ ادراکي تمرينات

 کند. مي تأييد را عصبي رشد و شناختي روان

 که معتقدند (1203) لوريا و (1222) دراينهل و پياژه

 هايتوانايي رشد براي حرکتي و ادراکي عملکردهاي

 نظرية در لوريا دارند. اهميت باال مراتب در شناختي

 است: گرفته نظر در مغز براي رشدي مرحلة پنج خود،

 رشد شامل و شده آغاز زندگي اول سال در اول مرحلة

 اي شبکه ساز عالف دستگاه مثل مغز ساقة ساختارهاي

 شامل زندگي دوم سال در دوم مرحلة است.

 بينايي، ادراک )براي اوليه حسي نواحي سازي فعال

 )براي اوليه حرکتي نواحي و اي( المسه و شنوايي

 سوم مرحلة باشد. مي درشت( حرکتي هاي فعاليت

 مغز ثانويه ارتباطي مناطق در بعدي تک رشد شامل

 که چهارم مرحلة در .است دبستان از پيش سنين در

 آغاز دبستان دوم يا اول پاية به کودک ورود سن در

 شود.مي فعال ايآهيانه لوب ناحيه سومين گردد، مي

 را سري پس و گيجگاهي اي،آهيانه لوب که ناحيه اين

 داد درون کانال سه هماهنگي در کندمي متصل هم به

 رشد براي ويژه به مرحله اين است. درگير عمده حسي

 مرحلة در دارد. اهميت پيچيده ذهني هاي توانايي

 و نوجواني تا سالگي هشت سن از مغزي نواحي پنجم،

 لوريا نظرية شوند. مي فعاليت مناسب آن، از فراتر

 رشد براي چندحسي يکپارچگي که کندمي بيني پيش

 براي محيط با تعامل و است الزم شناختي هايمهارت

 اين لوريا ايدة ربردکا است. ضروري يکپارچگي اين

 تأخير به را شناختي رشد الزم، تجربه فقدان که است

 لوريا، و 1222 اينهلدر، و )پياژه انداخت خواهد

1202.)  

 فعاليت بين ارتباط توانند مي مختلفي هاي مکانيسم

 اين از برخي دهند. توضيح را شناختي رشد و بدني

 چند هر دارند. فيزيولوژيکي ماهيت ها مکانيسم

 فعاليت ثيرأت چگونگي دقيق فيزيولوژيکي هاي مکانيسم

 )شايان، اند نشده مشخص هنوز توجه عملکرد بر بدني

 است مطرح زمينه اين در فرضياتي اما (،1323

 مثال عنوان به .(1323 وشايان، 2778 )پالگمن،

 درگير 27هاينوروتروفين تنظيم به منجر بدني فعاليت

 حال در مغز رونينو تمايز نوروني، حيات حفظ در

 در سيناپسي دستگاه و دندريتي هايشاخه و توسعه

 اي واژه نوروتروفين (.2778 پالگمن، شود)مي مغز

 شود مي داده اختصاص ها نورون ساختمان به که است

 که اند کرده ثابت خوبي به متعدد هاي پژوهش و

 بسزايي نقش سيناپسي، پذيري شکل در ها نوروتروفين

 عامل به توان مي ميان اين از و کنندمي ايفا

 -اي)تپ کرد اشاره 21مغز از شده مشتق نوروتروفيکي

 شيافزا (2774 با،يارانس س،يولويگ رج، ا،يبيارانس

 يبدن تيفعال اثر در خون نينوروتروف سطوح ياحتمال

 در آن شيافزا دهندة انعکاس ياديز حدود تا توانديم

 شيافزا نيب قاتيتحق از يبرخ در .باشد يمغز ينواح

 يکارکردها بهبود و مغز از شده مشتق يکينوروتروف

-نشان نيا که داشته وجود مثبت يهمبستگ ي،شناخت

 شده مشتق يکينوروتروف ياحتمال سميمکان اثر دهندة

 ،گريد عبارت به .است يشناخت يکارکردها بر مغز از

 به ،يبدن تيفعال اثر در يشناخت يکارکردها بهبود

 مغز از شده مشتق يکينوروتروف نايب شيافزا واسطه

 توانديم گريد عامل (.2711 )گومز، دهديم رخ

 خون انيجر شيافزا باشد. يمغز خون انيجر شيافزا

 مختلف يهاقسمت به شتريب يرسان ژنياکس به منجر

 از يناش يمغز خون انيجر شيافزا شود.يم مغز

 جهت را يبيشتر سوخت است ممکن يحرکت ناتيتمر

 يمتابوليک ديزا مواد و کرده تأمين يعصب يعملکردها

 قيطر نيا از و ببرد بين از را ينواح نيا در موجود
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 شود توجه جمله از يشناخت يکارکردها بهبود باعث

 از گريد يکي (.1323 باقرزاده، و يشهباز ،يسارل)

 شيافزا به توانيم را يشناخت کارکرد بهبود ليدال

 يها سلول جاديا به که داد نسبت رشد يفاکتورها

 کمک يناپسيس يريپذ شکل جيترو و ديجد يعصب

 را يعصب رشد يفاکتورها سطح يبدن تيفعال کنند. يم

 از يتعداد رشد و بقا از امر نيا که دهد يم شيافزا

 (.2774 )ادوارد، کنديم تيحما ينورون يها سلول

 مناطقي جمله از ي،ا شبکه سازفعال دستگاه همچنين

 اين دارد. بسزايي نقش توجه عملکرد در که است

 را مغز و داشته قرار مغز پايين قسمت در دستگاه

 در دستگاه اين دارد.مي نگه دريافت، آماده و هوشيار

 و يسازمانده ريزي، برنامه بازداري، پايدار، توجه کنترل

 هاي عقده مطالعات دارد. نقش رفتار بندي بخش

 ارادي و عضالني هاي حرکت که دهد مي نشان اي قاعده

 شوند دستگاه اين عملکرد بهبود سبب توانند مي

 (.1321 پور، تقي و دهقاني،کريمي)

 يريادگي -يرشد تياهم ها سميمکان از گريد يا دسته

 شناخت و ادراک رشد که است معتقد کپارت دارند.

 اينکه براي ديگر بياني به است، حرکتي پايگاه داراي

 به را خود شناختي و ذهني کامل عملکرد کودک

 دارد نياز معيني حرکتي هاي تعميم به ،آورد  دست

 ارتباطي و حسي بافت نوع دو به هب .(1321 درتاج،)

-آموخته حاصل ارتباطي بافت کند.مي اشاره مغز در

 -حسي تجربيات ةنتيج در که است کودک هاي

 از آيند.مي وجود به زندگي اول سال دو در حرکتي

 هايبافت به نسبت اطيارتب هايبافت افزايش ،او نظر

 بهتر ذهني رشد نهايت در و بيشتر تجربة نشانة ،حسي

 کميت و مقدار که کندمي توصيه دليل همين به ،است

 زندگي نخست هايسال در حرکتي -حسي تجارب

 در و يارتباط هايبافت رشد موجب تواندمي کودک

 يکي پياژه (.1328 ،ينامن) گردد شناختي رشد نتيجه

 او نظر از و باشدمي شناختي ديدگاه اصلي طرفداران از

 طور به او گذارند.مي ثيرأت يکديگر بر محيط و فرد

 و حرکتي -ادراکي حرکتي، -حسي ةمرحل سه کلي

 معتقد او گيرد.مي نظر در فرد هر براي را شناختي

 سر پشت را حرکتي -حسي ةلمرح کودک که است

 حرکتي ـ ادراکي مرحله سوي به تدريج به و گذارد مي

 دو هر .(1382 هاموند، توم،يانش) کند مي پيشرفت

 کودک ارتقاي و پيشرفت اساس و پايه ،مذکور ةمرحل

  هستند. شناختي سطح به

 ياختشن روان تيماه ها سميمکان از گريد يادسته

 هاي برنامه ةتوسع که اند داده نشان تحقيقات دارند.

 و خودپنداره تکامل و رشد موجب حرکتي -ادراکي

 در کودک که همين .شودمي کودک در بدني تصور

 در بيشتر تالش يبرا شود، موفق فعاليت يک انجام

 در نتيجه در شد. خواهد برانگيخته تکاليف ايرس

 خواهد و آيديم پديد نفس به اعتماد حس کودک

 به و برساند انجام به را دشوارتري کارهاي تا کوشيد

 .(1382 ،ينير) درسي خواهد شناختي يادگيري سطح

 يبدن تيفعال که معتقدند کرديرو نيا طرفداران

 به اعتماد شيافزا و اضطراب کاهش قيطر از تواند يم

 ميرمستقيغ صورت به يتيخودکفا و ،يسربلند نفس،

 فر،يجن و نيبنجام) بگذارد ريثأت يشناخت عملکرد بر

 (.2712 اموند،يد و 2773

 هم يشناخت روان عصب يها سميمکان تينها در

 و يحرکت تيفعال نيب ارتباط کنندة هيتوج توانند يم

 کارکرد ينوع توجه باشند. يشناخت يکارکردها

 ها تکانه کنترل و يبازدار شامل که است يشناخت

 توجه کنترل رفتار، کنترل ،يبازدار از منظور شود. يم

 باشد. يم ساساتاح کنترل و متمرکز( اي ي)انتخاب

 رايز ،است يکودک دوران در يارزشمند شاخص ،توجه

 کمک کودک به و دهد يم شيافزا را کودک يريادگي

 به کند، شرکت يگروه يها يباز در تا کند يم

 منتظر ها يباز در و دهد گوش گرانيد هاي حرف

 معلم پانصد يرو بر مطالعه کي در بماند. نوبتش

 و معلمان درصد نود ن،يوالد از نفر هشتصد و مدرسه

 ،داشتند اعتقاد نيوالد از درصد شش و هشتاد

 ادي بهتر هستند، تر فعال يجسم نظر از که يکودکان

 بردت،) کنند يم رفتار بهتر کالس در و رنديگيم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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 رابطة که دهندمي نشان مطالعات (.2775 ر،يتکيو

 دارد وجود توجه بهبود و يبدن تيفعال بين يمثبت

 يبدن تيفعال (.1321 پور، تقي و يميکر دهقاني،)

 بخشد بهبود کودک در را لهئمس حل تيقابل تواند يم

 يياجرا يکارکردها تيتقو موجب خود امر نيا که

 و توجه که است يمهارت يياجرا يکارکردها شود. يم

 ،يزير برنامه مثل يشناخت يکارکردها گريد

 هحافظ پاسخ، يبازدار ،يريگ ميتصم ،يسازمانده

 کپارچهي را اطالعات پردازش و توجه ييجا جابه ،يکار

 تنها نه که است يعامل يياجرا يکارکردها سازد. يم

 يبرا بلکه کودک يبعد يليتحص يها تيموفق يبرا

 مستقل صورت به کودک ةروزمر يها تيفعال انجام

 خانواده( بدون منزل از رونيب ييها مکان به رفتن )مثالً

 نيا ،نيبنابرا (.2775 ر،يتکيو بردت،) است يضرور

 قيطر از بتواند يبدن تيفعال که دارد وجود احتمال

 به باشد. رگذاريثأت توجه بر يياجرا يکارکردها تيتقو

 يبدن تيفعال ،دهند يم نشان اتقيتحق که يا گونه

 يشناخت روان يکارکردها تيتقو قيطر از تواند يم

 صورت به (يتيخودکفا و يسربلند نفس، به )اعتماد

 توجه تينها در و يياجرا يکارکرها بر زين ميمستقريغ

 (.2712 اموند،يد) بگذارد اثر تمرکز و

 -ادراکي تمرينات ،گذشته اتيتحقق به توجه با

 يکارکردها و عصبي سيستم عملکرد ،حرکتي

 ايجاد عصبي، پذيري شکل تسهيل طريق از را شناختي

 اختالالت کاهش ،سيناپسي جديد ساختارهاي

 (،2711 گومز، و 2717 سيلو و برگ)الم شناختي

 برگ، هال، امز،يليو ن،ي)مار رفتاري اختالالت کاهش

 با بصري ادراک بردن باال ،(2773 بومن، و منس

 ن،يمکب )نورتون، کارآمد ديداري هاي سيگنال افزايش

 شوتز، و ريلميو راس، س،يپورتا و 2711 چن، و انگر

 ل،سي)او شناختي و عصبي سالمت بهبود و (2778

 و 2775 گوننس، و انگيبگر ز،يکياس تگن،يکا توگن،

 عملکرد بهبود ،(2717 جازبک، و ازورا رک،يا کنجا،يول

 زاگرودنک، و يتامپراسک فرن،ي)اود اطالعات پردازش

 عصبي هاي دهنده انتقال يياکار افزايش ،(2778

 عملکرد بازيابي (،2772 زنگ، ژنگ، تانگ، )النگ،

 ،(2778 ، زاگرودنک و يتامپراسک فرن،ي)اود رفتاري

 هيجان تنظيم و (2778 )پالگمن، عصبي سازگاري

 توانند مي و بخشندمي بهبود (1288 سادوک، و )کاپلن

 ارتقا را عصبي رشد و شناختي روان عصب کارآيي

 ـ ادراکي تمرينات گفت توان مي خاص طور به و دهند

 دهند مي افزايش را توجه عملکرد و توانايي ي،حرکت

 که رسد يم نظر به نيبنابرا (.2712 ،ي)افشار

 و افراد توجه ميزان بر ها تيفعال نيا از ييمند بهره

 که تکاليفي اجراي طول در شان عملکرد خطاهاي

 و يي ))چانگ، باشد تأثيرگذار است، توجه نيازمند

 و محيط سازي يغن اب ديشا اساس اين بر (.2712 ،يس

 حرکتي، و ادراکي يها تيفعال براي مناسب بسترسازي

 مبتال درکودکان توجه عملکرد بهبود و رشد به بتوان

 نمود. کمک بينايي نقص به

 يحرکت -يادراک ناتيتمر ريثأت از حاضر قيتحق جينتا

 بينايي نقص به مبتال کودکان توجه عملکرد بهبود بر

 حجم با اينمونه از پژوهش اين در کند.يم تيحما

 بعدي مطالعات انجام بنابراين ،است شده استفاده کم

 قطعي نتايج به رسيدن براي بيشتر نمونه حجم با

 تا شودمي پيشنهاد همچنين بود. خواهد کننده ککم

 هايکارکرد ساير بر حرکتي -ادراکي تمرينات ثيرأت

 شود. بررسي نيز اجرايي يکارکردها جمله از شناختي

 قدرداني و تشكر

 در ها سختي وجود با که والدينشان و عزيز کودکان از 

 گردد.مي تشکر داشتند، شرکت حاضر پژوهش

 شهر توکل نابينايي مرکز مسئولين از همچنين

 معنويي هاي حمايت از آيد. مي عمل به تشکر اصفهان

 علوم دانشکدة محترم استادان دريغ بي ايه راهنمايي و

 صميمانه اصفهان دانشگاه يتيترب علوم و ورزشي

 گردد. مي سپاسگزاري

 ها يادداشت
1) Autism 

2) Developmental Coordination Disorder(DCD) 

3) ) MBA(Multiple baseline design 

4) Stanford - Binet 

5) Scale perceptual - motor Guzel 
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6) Conner’s parent rating scale 

7) Pasamanick $ Knoblogh 

8) T. Simon 

9) Terman  

10) Single-subject 

11) Single-subject experiment 

12) Time-series experiment 

13) Visual analysis 

14) Trending  

15) Stability  

16) Percentage of non- overlapping data. (PND( 

17) Percentage of overlapping data. (POD)  

18) Stability envelope 

19) Split- middle  

20) neurotrophin 

21) BDNF  

 عمناب
 يبراهن يمحمدنق ةترجم .ييآزما روان (.1202.)ان ،يآناستاز

 تهران. دانشگاه انتشارات (.تهران:1321)

 ) رشد روانشناسي (. 1307 ) .کوهش ، جمالي بني و .،سنح احدي،

 و پچا انتشارات تهران: کودک(. روانشناسي در نياديب مفاهيم

 بنياد. نشر

 از کودکان تحول فرايند و بينايي آسيب (.1383) .محمد ،احمدپناه

 طهيح در پژوهش .مروري ةمطالع يک :سالگي دوازده تا تولد

 .32-3 ،1383/ 1-4 ش ،4 سال ،11-14 يياستثنا کودکان

 يبرا يبدن يها تيفعال (.1382) اليسون. ،هاموند و ،بيلي. انشيتوم,

 ،ياصالنخان .محمدرضا ةترجم) کودکان رفتار و يريادگي يارتقا

 شهيد دانشگاه انتشارات :تهران (.يرافع .يمهد و يباغ .چ .ز

 .بهشتي

 و هوش هايآزمون کاربرد و هانظريه (.1321) .حسن ،پاشاشريفي

 .سخن انتشارات :تهران .شخصيت

 بر حرکتي منتخب ةبرنام ثيرأت ميزان بررسي (.1321) فريبرز. ،درتاج

 آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و حرکتي -ادراکي نمنديتوا

  .52-32 ،(2)1 مدرسه، شناسي روان ةمجل .دوم ةپاي ديرآموز

 صفر و م.،يابراه اره،يشيپ ،.نسرين ،اميري ،فاطمه. ،بهنيا .،فائزه ،دهقان

 – ادراکي تمرينات از استفاده تأثير بررسي (.1382) م.يمر ،يخان

 به مبتال ساله هشت تا پنج کودکان يرفتار اختالالت بر حرکتي

 سال ،شناختي علوم هاي تازه .فعالي بيش-توجه کمبود اختالل

 .22-82 ،3 ش ،12

 (.1321) .يعباسعل پور، يتق و نرگس.، ،يميکر .،يمصطف ،يدهقان

 زانيم بر موزون( ک)يتمير يحرکت يهايباز ياثربخش

 عصب يريگادي يهايناتوان داراي کودکان يياجرا يکارکردها

 ،يريادگي يناتوان مجله دبستان. از شيپ يتحول يروانشناخت

2(1.) 

 ملو،يکر و ،هوشنگ. ،ييرزايم ،.يعل نيحس ،سازمند ،.آزاده ،يسادات

 فرايند بر درشت يحرکت تيفعال ريثأت يبررس (.1380)مسعود.

 سال ،يشتوانبخ .داون نشانگان به مبتال پسر آموزان دانش توجه

 .3 ش ،17

 ريتأث (.1323).اله فضل باقرزاده، و ،.يمهد ،يشهباز ،.هيعاف ،يسارل

 و يداريد توجه بر منتخب - يحرکت يادراک ناتيتمر دوره کي

 ،يفعال شيب با همراه توجه کمبود به مبتال کودکان يداريشن

 .27-40 ،1323 بهار ،15 ش ،يحرکت رفتار

 و الهه.، ،يعامر عرب .مريم ،ينراق فسي ،.محمود ،شيخ ،.زهرا ،سلمان

 يحرکت – يادراک يها نيتمر ريتأث (.1388) .يمهد ديس آقاپور،

 يهماهنگ اختالل با موزانآ دانش يحرکت يها تيقابل بهبود بر

 حرکتي يادگيري و رشد نشريه .تهران شهر ييابتدا دورة يرشد

 .23-40 (،2)1 .1388 زييپا ،تهران دانشگاه

 و يشناخت يعملکردها ،يورزش تيفعال (.1323) .ضلابوالف ،انيشا

 شماره ،جهرم دانشگاه يورزش علوم و يبدن تيترب .ها نينوتروف

3، 5-1. 
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 .هيراض ،ياهرم .،احمد ،يعابد مختار.، ،پور ملک ،مژگان. ،يشوشتر

 يها يباز بر يمبتن زودهنگام مداخالت ياثربخش (.1327)
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 ،يياستثنا کودکان يشناس روان ةفصلنام .اصفهان شهر فعالي بيش

 .0 ش ،2سال
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 نظري مباني)سنجيانرو (.1382) .مهرداد ،ثابت و .حمزه ،گنجي

 .ساواالن اتشارات :تهران .(رواني هايآزمون

  ن ي ول ل ع م  ي ت س يز ه ب و  وزش آم در ذرا گ  ير ي س (.1328) .رضا محمد ،نامني

 .کشور يستيبهز سازمان انتشارات :تهران . ي يا ن ي ب
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14 Trending  
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16 Percentage of non- overlapping data. (PND( 
17 Percentage of overlapping data. (POD)  

18 Stability envelope 

19 Split- middle  

20 neurotrophin 
21 BDNF  



 تيكدر....هايالهراغب:اثربخشيروشيوگابركاهشنشانگاناختاللحجت

نشانگانكاهشاثربخشيروشيوگابر

توانآموزانكمدانشتيكدرهاياختالل

 ذهني
 

 1حجتالهراغب
 

7/0/39پذيرشنهايي:02/8/39تجديدنظر:1/6/39تاريخدريافت:
 

چکيده
 كاهشبررسي اثربخشي روش يوگا بر  اين پژوهش، اصليهدف هدف:

روش: .است ان ذهنيتوآموزان كمدانش تيك در هايلنشانگان اختال

طرح پيش آزمون و از نوع نيمه آزمايشي و طرح آن پژوهش اين  روش

 16آموز )دانش 62اي مركب از نمونهبود كه  گواهپس آزمون با گروه 

پسر( كه داراي اختالل تيك مزمن حركتي و صوتي بودند  11دختر و 

با آموز داراي اختالل تيك كه دانش 101به صورت تصادفي از ميان 

داراي اختالل  (CSI4پرسشنامه عالئم مرضي كودكان )استفاده از 

. سپس هر كدام از انتخاب شدند ،تيك تشخيص داده شده بودند

ها با استفاده از جايگزيني تصادفي به دو گروه گواه و آزمايشي  گروه

يافته .تقسيم شدند تحليل واريانس نشان داد كه كه تفاوت بين ها:

 سطحدر  روش درمانيو گواه پس از اعمال متغير  يهاي آزمايشگروه

(01/0 =α ) معنادار است و روش درماني مورد استفاده در تقليل عالئم

 نتايج نشان داد كه روش درمانيگيري:نتيجه .تيك اثرگذار بوده است

به عبارت  يك كامالً مؤثر بوده است.ت هاياختالليوگا در كاهش عالئم 

است موجب كاهش نشانگان اختالل تيك  اين روش توانسته ،ديگر

 شود.  آزمايشيمزمن حركتي و صوتي در نزد گروه 

 

 

 
 

كليديواژه توان آموز كم، دانشروش يوگا ،تيك هايلاختال :هاي
 ذهني
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Abstract 

Objective: The aim of the present study is to 

examine the effect of Yoga on increasing the 

symptoms of tic disorders in students with 

intellectual disability (ID). Method: The study was 

a quasi-experimental research with two hetero-

geneous group designs with pretest and posttest. At 

the first, from 105 students with ID who had 

recognized with chronic motor and vocal tics, 26 

students (12 girls and 14 boys) were selected by 

cluster random sampling method. Then, they were 

divided to experimental and control groups. 

Results: Factor analysis revealed a significant 

difference between the experimental and control 

group (α=0/01) and Yoga reduced the symptoms of 

tic disorders. Conclusion: Yoga had significant 

impact on increasing the symptoms of tic disorders 

in students with ID. 
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مقدمه

اي از عنوان گروه گستردهتوان ذهني بهمكودكان ك

كنندگان خدمات ويژه هستند كه بيش از دو دريافت

دهند )انجمن درصد از جمعيت جامعه را تشكيل مي

پژوه و ؛ ترجمۀ به6006ذهني آمريكا،  يتوانكم

تواني ذهني اكثر افرادي كه داراي كم(. 1831هاشمي، 

 هايمالك بر اساس ،تواني ذهنيجز كمبه ،هستند

ي رواني )انجمن ها اختاللراهنماي تشخيصي و آماري 

تشخيص ديگري در مورد  (6006ي آمريكا، پزشك روان

درصد از  10حدود  ،حالشود. با اينآنها اعمال نمي

مشكالت رفتاري و هيجاني جدي  ،توان ذهنيافراد كم

تواني ذهني، تشخيص اي كه عالوه بر كمگونهدارند، به

هيجاني نيز در مورد آنها صورت  -فتاريمشكالت ر

رسد به نظر مي (.6001بل، فوستر و ماش، ) گيردمي

-هيجاني در ميان كودكان كم –رفتاري  هاياختالل

توان ذهني شايعتر از كودكان عادي است. نرخ شيوع 

توان ذهني بين روانپزشكي در جمعيت كم هاياختالل

ن و هريس، شود )برگمادرصد برآورد مي 41تا  60

توان رفتاري كه براي كودكان كم هاياختالل(. 1112

شامل رفتارهايي چون  ،ذهني گزارش شده

قراري، رفتار ، ويرانگري، بيآسيبيپرخاشگري، خود

درهم گسيخته، رفتار ناسازگارانه و ضداجتماعي و 

تيك است  هاياختاللديگري چون  هاياختالل

ك و نشانگان تي هاياختالل(. 6001)دوسن و دي، 

روانشناختي هستند كه  -عصبي هاياختاللتوره از 

ميزان شيوع آنها بيش از آنچه كه در گذشته تصور 

گردد. اين برآوردها براي تيك مزمن برآورد مي ،شدمي

درصد و براي  1الي  8حركتي و صوتي در حدود 

 8تا  1/0نشانگان توره حدود يك درصد )يعني بين 

آگهي نشانگان توره پيش ،طور كليباشد. بهدرصد( مي

اي دارد. تقريباً يك سوم كودكان مبتال به اميدوارانه

اين اختالل، همانند بزرگساالن نشانگان اين اختالل را 

دهند و يك سوم ديگر نيز داراي چندان بروز نمي

هاي خفيفي هستند كه توجه باليني چنداني را  تيك

افتراق  كند. تشخيص اختالل تيك شاملطلب نمي

حركتي ديگر است كه  هاياختاللها و  ميان تيك

حال جدا شود، با اينمعموالً يك تكليف ساده تلقي مي

حركتي ديگر بايد  هاياختاللنمودن اختالل تيك از 

تواند پيامدهاي زيرا مي ،به صورت صحيح انجام شود

نامطلوبي را در زندگي اجتماعي فرد به دنبال داشته 

پلسن، راتنبرگر، لودولف، ريزو، اسكف، ، باشد )روسنر

 (.6011، استراند، استرن، ترمين و هوكسترا

عنوان اعمال حركتي يا صوتي ها به تيك

شوند ناهماهنگ، ناگهاني، سريع و متداول تعريف مي

-كه معموالً داراي شدت و ضعف هستند و يكي از راه

تيك از طريق شدت  هاياختاللهاي تقسيم انواع 

تيك  هاياختاللهاي بنديباشد. يكي از طبقهآنان مي

هاي حركتي و  يعني نشانگان توره كه تركيبي از تيك

شود و بسياري از اغلب دير شناسايي مي ،صوتي است

-مراقبت الزم را دريافت نميبيماران اطالعات كافي و 

)كت، هدرلي، ودولف، استرن، مورفي، هارتمن، كنند 

 (.6011مونشايو و ريزو، چرنكي، رابرتسون، مارتينو، 

تيك به وسيلۀ حركات تكراري و ناگهاني و  هاياختالل

 ،يا صداهايي كه داراي ماهيت غيرارادي هستند

(. اين 6010گردد )توماس و هرسن، مشخص مي

كردن طيفي از رفتارهاي ساده )نظير صاف هااختالل

زدن( تا رفتارهاي پيچيده )نظير حركات گلو يا پلك

هاي نامفهوم ها و واژهت يا عبارتپيچيدۀ دس

تيك در  هاياختاللشود. غيرارادي( را شامل مي

روانپزشكي شايعتر است و  هاياختاللكودكان داراي 

، كومو، شود )كورالندرصد آنان ديده مي 61تا  14در 

 (. 6006، ميلر، پالوكمبو، ديلي و اندرسون

 تشخيصي و آماري راهنمايبندي بر اساس طبقه

انجمن  (DSM-5هاي رواني، ويرايش پنجم )تاللاخ

اولين  تيك در هاياختالل ،(6018) روانپزشكي آمريكا

هاي عصبي رشدي قرار گرفته و اختاللعنوان طبقه با 

، اختالل تيك 1هچهار اختالل است: اختالل تور شامل

، اختالل تيك 6حركتي يا صوتي (مزمنپايدار )

تيك گذرا نام  كه در ويرايش قبلي اختالل8موقت

و اختالل تيك كه در جاي ديگر مشخص نشده داشت 
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عنوان اختالل نسبتاً شايع عصبي اختالل توره به .است

( با اطمينان قابل 1شود كه شناخته مي 1رفتاري

-( در پيوستاري از اختالل اتفاق مي6تشخيص است، 

( نسبت به تنوع عوامل محيطي حساس است و 8افتد، 

ن اثرپذير است )وودز، پياسنتيني و ( نسبت به درما1

(. براي درمان اختالل توره بايد ابتدا 6004واكاپ، 

اي انجام فرايند تشخيص را در طيف نسبتاً گسترده

گيري در مورد درمان دارويي اختالل توره داد. تصميم

)روسنر، پلسن، راتنبرگر، لودولف، بسيار دشوار است 

ن و هوكسترا، ريزو، اسكف، استراند، استرن، ترمي

به  كه در مورد اختالل توره بايد اذعان كرد (.6011

دليل عدم دسترسي به خدمات درماني مناسب، 

مواردي وجود دارد كه با وجود داشتن نشانگان توره، 

تشخيص صحيح در مورد آنها انجام نشده است. بنابر 

اين براي يك برآورد صحيح از ميزان شيوع اين 

به تعداد مراجعان مراكز درماني اختالل الزم است فقط 

هاي موجود در جامعه نيز توجه اكتفا نشود و به نمونه

فراواني . (6011شود )اسكاهيل، اسپكت و پيج، 

هاي مختلف به صورت متفاوت اختالل توره در پژوهش

ذكر شده است. به نظر رابرتسون، ايپن و كاوانا 

 1/0حدود يك درصد )بين كه رود ( گمان مي6001)

درصد( از افراد نشانگان توره را بروز دهند. در  8تا 

، دالسگارد، ابل، تامسون، هنريكسن و پژوهش كرفت

ها درصد از آزمودني 2/0( نيز حدود 6016) اسكاهيل

داراي نشانگان اختالل توره تشخيص داده شدند كه 

به نظر اسكاهيل،  بود. 8/1نسبت پسرها به دخترها نيز 

آمارهاي متفاوت در مورد ( 6011اسپكت و پيج )

تيك مزمن حركتي و صوتي و اختالل  شيوع اختالل

توره بيشتر ناشي از اندازۀ نمونه و همچنين روش 

 ،هاي مختلف است. به نظر آنهاسنجش پژوهش

در سن  بهترين برآورد براي ميزان شيوع اختالل توره

 1000مورد در هر  3تا  1مدرسه احتماالً رقمي بين 

  .استآموز دانش

-اختاللاختالل تيك مزمن حركتي و صوتي از  

-هستند كه در كودكان و بزرگساالن ديده مي هايي

هاي  شوند. حدود ده درصد از كودكان داراي تيك

حركتي يا صوتي هستند كه در بسياري از موارد 

حال حدود يك شوند. با اينخود ناپديد ميخودبه

ن توره را بروز درصد از كودكان و بزرگساالن كه نشانگا

هاي چندگانۀ  كمشخصۀ اصلي اختاللشان تي ،دهندمي

گرينت، هارتمن دي، ون)وردلنحركتي و صوتي است 

(. در مورد فراواني و شيوع اختالل 6011، و مورفي

، والنزيك، استوانف ،تيك مزمن حركتي و صوتي

گاوريز، سوييرسز، استوانف، كامينسكا و برينسكا 

 18/8جام شده دريافتند كه ( در بررسي ان6003)

درصد از دخترها داراي  68/1درصد از پسرها و 

 هستند.نشانگان اختالل تيك مزمن حركتي و صوتي 

، زامبرينو، ترمين، پلسترا، همچنين در پژوهش النزي

 1641( كه در مورد 6001)جينورا، اورسزي و بگي 

شيوع  ،ساله انجام شد 16تا  1دختر  1048پسر و 

 1/1درصد و در دخترها  1/1ك در پسرها اختالل تي

 درصد برآورد گرديد. 

اختالل تيك گذرا از يك يا چند تيك حركتي يا  

تنهايي يا توأم تشكيل شده است. اين اختالل صوتي به

شود كه حداقل چهار هاي خفيفي مشخص مي با تيك

و به كشد. تيك به دفعات در طول روز هفته طول مي

ولي طول دورۀ  ،دهدرخ مي حداقل چهار هفته مدت

-هاي سببماه است. بررسي 16بيماري كمتر از 

درصد از  11تا  1دهد كه حدود شناختي نشان مي

-اي از تيك را بروز ميكودكان سنين مدرسه سابقه

(. شيوع 6004آپ، دهند )وودز، پياسنتيني و واك

اختالل تيك گذرا در جمعيت عادي نسبت به انواع 

بيشترين فراواني است. در پژوهش  ديگر تيك داراي

، ديويد، سانچز، ميراندا، سيرا و كورنجو جيرالدو

ساله  16تا  2دانش آموز  812( كه در مورد 6018)

فراواني شيوع اختالل تيك گذرا در نمونۀ  ،انجام شد

درصد برآورد شد. همچنين در پژوهش  81/1مذكور 

 ، استيوز، دي، لوريسون، جت و پرينگشيمنايت

درصد از جمعيت نمونه داراي  11/6( حدود 6016)

 اختالل تيك گذرا بودند. 
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تيك، نوعي تيك است  هاياختالليكي از انواع  

عبارت ديگر كه در جاي ديگر مشخص نشده است. به

اين نوع تيك تمام عالئم تشخيصي سه نوع اختالل 

قبلي را ندارد. ممكن است برخي از عالئم اختالل تيك 

ركتي، اختالل توره و يا اختالل تيك مزمن صوتي ح

تمامي عالئم مربوط به يك  ولي ،گذرا را داشته باشد

بندي انواع نوع اختالل را ندارد، بنابر اين در طبقه

بندي اي تيك طبقهعنوان گونهتيك به هاياختالل

شود كه در جاي ديگر مشخص نشده است )تاكر و مي

(. در مورد 6001؛ به نقل از كورالن، 1112همكاران، 

اختالل تيك از نوع نامشخص نتايج پژوهشي كه بر 

 1/6نشان داد كه حدود  ،كودك انجام شد 1141روي 

 داراي اختالل تيك نامشخص هستنددرصد از آنان 

، والنزيك، گاوريز، سوييرسز، استوانف، )استوانف

 (.6003، كامينسكا و برينسكا

ف هاي مختلهاي متمادي، درماندر طول سال 

اين تيك به كار گرفته شده است.  هاياختاللبراي 

ها شامل هيپنوتيزم، درمان روانكاوي، رفتار درمان

هاي دارويي، درمان شناختي رفتاري به درماني، درمان

عالوه مشاوره و حمايت خانوادگي بوده است 

(. 6006، الفلين، وو، دربي، گوريس و مك)آندرسون

-ها توصيه نمي با تيك راهبردهاي تنبيه براي مواجهه

زيرا در طوالني مدت مؤثر نيستند و امكان دارد  ،شود

منفي داشته باشد، موجب افزايش  تأثيربر عزت نفس 

تنش گردد و به تالش بيشتر براي پنهان كردن تيك 

زماني  درماني نيزاز دارو(. 6001منجر شود )اكانر، 

ها زياد و  كه شدت يا فركانس تيك شودمياستفاده 

كننده باشد، منجر به مشكالت جسمي مانند  اتوانن

درد عضالت و مفاصل شود، باعث اختالل در عملكرد 

فرد شود و يا براي او ايجاد استرس كند و در نهايت 

كه فرد مبتال يا افراد مهم در زندگي او نسبت به اين

-دانش(. 1833ها پذيرش نداشته باشند )كوشا،  تيك

است داراي برخي از  توان ذهني ممكنآموزان كم

تيك )براي نمونه  هاياختاللديگر نظير  هاياختالل

(. به نظر 6011نالي، اختالل توره( نيز باشند )مك

توان ذهني ( در افراد كم6001اسپنسر و همكاران )

 ،شوهنگامي كه اين اختالل با پرخاشگري توأم مي

هايي كه يكي از روشفرايند درمان مشكلتر است. 

آموزان هيجاني دانش -رفتاري هاياختاللمان براي در

روش يوگا است.  ،تواند مورد استفاده قرار گيردمي

هاي رو به هاي سني و تواناييكودكان به علت ويژگي

هاي يوگا را فرا توانند آموزشخوبي ميرشدشان به

ات مثبت آن بهره عميق و ماندگار تأثيرگيرند و از 

متنوع و با اهداف و نتايج ببرند. تمرينات جسمي يوگا 

از جمله تمرينات مربوط به تنفس كه  ،گسترده است

دهد  ميبه كودكان آموزش را نحوۀ دم و بازدم صحيح 

كودكان بتوانند آن را درك كنند و در عين حال با تا 

يادگيري تنفس عميق و درست، اكسيژن الزم را به 

مغز خود برسانند. همچنين تمرينات مربوط به ستون 

فقرات و نحوۀ نشستن و نيز تمريناتي كه كشيدگي 

-كند و بدن را نرم و منعطف ميعضالني ايجاد مي

آيد. از طريق تمرينات يوگا و  به اجرا درمي ،سازد

توان هر گونه عدم تعادل و وضعيت فيزيكي بدن، مي

ناهنماهنگي بين اعضاي بدن و سيستم دروني را 

يشتر بر رشد برطرف نمود. يوگاي كودك با تأكيد ب

احساسي و هيجانات آنها، زمينه باال بردن درك و قواي 

كند. يوگا اگر به صورت جدي و هوشي را ايجاد مي

مستمر براي كودكان اجرا شود و تنها به عنوان تفريح 

تواند و گذران ساعات فراغت به آن نگريسته نشود، مي

ات مفيد خود را بر جسم و روح كودك باقي تأثير

مرينات يوگا موجب استحكام و تعادل گذارد. ت

دنبال شود و سالمتي جسم و روان را بهها ميماهيچه

-دارد. يوگاي كودكان، آنان را به شادي و سرور برمي

دهد كه در تمام انگيزد و اين امكان را به آنها مي

شان تعادل برقرار سطوح يعني جسمي، ذهني و رواني

كند تا نسبت به ميتدريج يوگا به آنها كمك كنند. به

احساسي و  -محركات محيطي، رفتارهاي هيجاني

هاي خود، آگاهي بيشتري يابند و با العملعكس

تري گام بردارند. كودكان از اين طريق اطمينان كامل

گيرند كه چگونه با احساسات، هيجانات و مي ياد
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آلي انداز ايده رو شوند و چشمشان روبهتمايالت دروني

شان رسم جسمي خود در ذهن -هاي فكريياز تواناي

اقتداري و ۀ ؛ ترجم1838)استوارت و فيليپس،  كنند

  .ارونديان(

 هااختاللروش يوگا بر بهبود انواع  تأثيردر مورد  

هاي متعددي انجام شده است. پژوهش ،در كودكان

روش يوگا  تأثير( 6001براي نمونه استوك و گلوكنر )

كودك را مورد بررسي  11 در 1بر كاهش فشار رواني

قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه روش 

گيرد كه در يوگا مورد استفاده قرار مي2سازي آرام

شود. موجب كاهش فشار رواني و هيجانات كودكان مي

( نيز در پژوهشي 6001پك، كهل، براي و تئودور )

روش يوگا براي تمركز در انجام تكليف در  تأثيرديگر 

 -توجه نارسايياختالل  دارايآموز ده دانش

را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد 4فعالي بيش

 آزمايشيكه پس از اتمام جلسات درماني يوگا، گروه 

در مقايسه با گروه گواه زمان كمتري را براي انجام 

روش يوگا بر گروه  تأثيرتكليف صرف نمودند. در مورد 

 ،فعاليبيش -توجه ساييداراي اختالل نارآموزان دانش

( انجام 6001پژوهشي ديگر توسط جنسن و كني )

آموز پسر در گروه شد. در اين پژوهش يازده دانش

آموز پسر ديگر در گروه گواه و هشت دانش آزمايشي

جلسۀ درماني  60قرار داشتند. نتايج پژوهش پس از 

طور معناداري نشان داد كه استفاده از روش يوگا به

، در مقايسه با آزمايشيفعالي گروه ش بيشموجب كاه

( نيز درمان حركتي 6006گروه گواه شده است. كني )

مبتني بر يوگا را در كودكان طيف اتيسم مورد 

پژوهش قرار داد. نتايج نشان داد كه مشكالت حركتي 

اين كودكان با استفاده از روش يوگا كم شده است. در 

ك نيز بودند، ضمن در كودكاني كه داراي اختالل تي

 .طور معنادار كاهش يافتاختالل ايشان به

آموزان تيك دانش هاياختاللدر ايران در مورد  

بر همين نشده است.  توان ذهني پژوهشي انجامكم

 هاياختاللبررسي  اين پژوهش، اساس مسئلۀ اصلي

با اين  .است توان ذهنيآموزان كمتيك در دانش

هاي تيك در اختاللميزان فراواني انواع  ،پژوهش

توان ذهني مشخص شده و يكي از آموزان كمدانش

شود. در ترين آنها جهت مداخله انتخاب ميپربسامد

روش درماني  ،هاي انجام شدهبر اساس پژوهش ،ضمن

-هاي كودكان كميوگا در كاهش نشانگان انواع اختالل

توان ذهني مؤثر بوده است بنابراين از اين روش جهت 

شود تا اثربخشي آن در كاهش استفاده ميمداخله 

 هاي تيك مورد بررسي قرار گيرد.نشانگان اختالل

روش

گيريجامعه،نمونهوروشنمونه

براي بررسي اثربخشي روش يوگا بر كاهش  

پژوهش  از روش ،تيك هاياختاللنشانگان 

طرح از نوع طرح آن  شود كهاستفاده ميآزمايشي  نيمه

مون با گروه كنترل است. در طرح آزآزمون و پسپيش

صورت تصادفي انتخاب و به ها بهمورد بحث، آزمودني

هاي مختلف جايگزين مي كمك همين روش در گروه

شوند. سپس قبل از اجراي متغير مستقل، فراواني 

آموزان انتخاب شده در هر گروه مورد هاي دانش تيك

اعمال قبل از  ،گيرد. در طرح فوقگيري قرار مياندازه

هاي آزمايشي و گواه، هاي تجربي در مورد گروهمداخله

آزموني نيز شود و پسآزموني در بارۀ آنها اجرا ميپيش

گردد. تفاوت بين فراواني در پايان مداخله اجرا مي

آموزان در پيش و پس از اجراي هاي دانش تيك

دار بودن آماري هر گروه از نظر معنا مداخلۀ درماني در

 گيرد.سي قرار ميمورد برر

هاي مورد مطالعه در اين پژوهش مجتمع ۀجامع 

هاي استثنايي شهر تهران در سال آموزشي و آموزشگاه

آموزان است كه در آنها دانش 1816-18تحصيلي 

مجتمع  1ابتدا توان ذهني مشغول تحصيل هستند.  كم

مجتمع آموزشي و  1آموزشي و آموزشگاه دخترانه و 

هاي آموزشي و از بين مجتمعآموزشگاه پسرانه 

توان ذهني به صورت هاي استثنايي كمآموزشگاه

براي شناسايي  ،بعد. در مرحلۀ ندتصادفي انتخاب شد

تمامي آموزان داراي اختالل تيك براي دانش

پرسشنامۀ  ،هاي انتخاب شدهآموزان آموزشگاه دانش
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 تكميل شد. به اين ترتيب CSI4 عالئم مرضي كودكان

دختر و  1021توان ذهني )آموز كمدانش 1161از بين 

نفر داراي اختالل تيك تشخيص داده  101پسر(  321

شدند. پس از شناسايي افراد داراي اختالل تيك، با 

تيك بر  هاياختاللاستفاده از پرسشنامه تشخيص 

هاي رواني اساس راهنماي تشخيصي و آماري بيماري

ارم شناسان آمريكا، ويرايش چهانجمن روان

(DSMIV ،)آموزان مشخص نوع اختالل تيك دانش

دختر و  16آموز )دانش 62سپس از بين آنها گرديد. 

پسر( كه داراي اختالل تيك مزمن حركتي و  11

در به صورت تصادفي انتخاب شدند.  ،صوتي بودند

ها با استفاده از جايگزيني هر كدام از گروه ادامه

شوند. تقسيم مي آزمايشيتصادفي به دو گروه گواه و 

تنها براي گروه  به اين ترتيب روش درماني يوگا

شود و انجام مي شناسيو در كلينيك روان آزمايشي

 شود. گروه گواه از روش درماني يوگا كنار گذاشته مي

ابزارپژوهش

گيري در اين طرح به اين شرح است: ابزار اندازه 

تيك بر اساس  هاياختاللهاي تشخيص ( مالك1

هاي رواني انجمن اهنماي تشخيصي و آماري بيمارير

 ۀ( پرسشنام6شناسان آمريكا، ويرايش چهارم روان

اي ( روش درماني مداخله8عالئم مرضي كودكان و 

  مبتني بر يوگا.

تيك بر  هاياختاللهاي تشخيص مالك -1

هاي رواني اساس راهنماي تشخيصي و آماري بيماري

كه به  ،رايش چهارمريكا، ويشناسان آمانجمن روان

صورت يك سياهه تدوين شده و با استفاده از نظرات 

توان ذهني آموز كممربيان و والدين در مورد دانش

-گردد. راهنماي تشخيصي و آماري بيماريتكميل مي

شناسان آمريكا، ويرايش چهارم هاي رواني انجمن روان

كند: تيك را به چهار دسته تقسيم مي هاياختالل

، اختالل تيك مزمن حركتي يا صوتي، هتور اختالل

اختالل تيك گذرا و اختالل تيك كه در جاي ديگر 

. بنابراين پرسشنامه داراي چهار مشخص نشده است

آزمون اول( اختالل توره: خرده .آزمون خواهد بودخرده

هاي  تيك –اين اختالل داراي چهار نشانه است: الف

در طول حركتي متعدد و يا تيك صوتي، زماني 

)ناگهاني، كند و نه لزوماً همزمان با آن  بروز ميبيماري 

وجود  -، باي(عودكننده، موزون و كليشه سريع،

اي در روز  هاي دوره ي مكرر در طول روز و تيكها تيك

شروع قبل از  -، جمتجاوز از يك سال  در مدت زماني

اختالل ناشي از مواد محرك يا اختالل  -د ،سالگي 13

ي مثل بيماري هانينگتون يا آنسفاليت پس كل پزشكي

اختالل تيك آزمون دوم( خرده .از عفونت ويروسي

هاي صوتي يا  تيك -: الفحركتي يا صوتي مزمن

در  ه طور همزمانحركتي واحد يا متعدد اما نه هر دو ب

هر روز يا  تقريباً -ب ،طول بيماري وجود داشته است

دهد ل روي مياي بيش از يكسادر طول دوره متناوباً

ولي فواصل بدون تيك بيش از سه ماه متوالي وجود 

اختالل موجب ناراحتي بارز يا  -، جنداشته است

تخريب قابل مالحظه عملكرد اجتماعي، شغلي يا ساير 

-، هسالگي 13شروع قبل از  -، دگرددها ميزمينه

-و ؛كلي نيست پزشكيماده يا اختالل  تأثيرناشي از  

-خرده. است ره هرگز وجود نداشتهمالك اختالل تو 

هاي صوتي  تيك -آزمون سوم( اختالل تيك گذرا: الف

مدت ه هر روز ب تقريباً -، بيا حركتي واحد يا متعدد

، تخريب عملكرد -، جماه 16اما نه بيشتر از  ،هفته 1

ناشي از مصرف مواد  -، هسالگي 13شروع قبل از  -د

تالل ديگر هاي اخمالك -و ،يا بيماري ديگري نيست

آزمون ندارد و خرده حضور مثل توره يا تيك مزمن

اي ديگر مشخص نشده گونهبه اختالل تيك چهارم(

تيك  هاياختاللهاي كنوعي از اختالل كه مال: است

 .گيردخاصي را در بر نمي

 ۀپرسشنامعالئم مرضي كودكان:  ۀپرسشنام -0

بندي رفتار عالئم مرضي كودكان يك مقياس درجه

توسط اسپيرافكين و  1131اولين بار در سال  است كه

به  SLUGيا  DSM-IIIگادو بر اساس طبقه بندي 

هيجاني در كودكان  اختالل رفتاري و 13منظور غربال 

با چاپ  1111در سال سال طراحـي شـد و 16تا  1

با تغييرات اندكي مورد تجديد نظر  DSM-IVچهارم 
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داراي  CSI-4منتشر شـد .  CSI-4قرار گرفت و با نام 

سؤال  16دو فرم والد و معلم است . فرم والد داراي 

گروه عمده و يك گروه اضافي از  11است كه براي 

ي ـاري تنظـيم شده و فرم معلم دارارفت هاياختالل

 هاياختاللگروه عمده از  1سؤال است كه  44

اين  هاياختالليكي از  .گيردرفتاري را در برمي

اختالل تيك حركتي و كالمي پرسشنامه مربوط به 

براي تشخيص اختالل تيك دو گويه در نظر است. 

گرفته شده است كه يك گويه مربوط به تيك حركتي 

و ديگري مربوط به تيك كالمي است. در تيك حركتي 

شود كه آيا بدون هيچگونه دليل آشكار، گفته مي

ها، كج حركات بدني غير ارادي )مثل به هم زدن پلك

ها، ، كشيدن دماغ، به هم ماليدن لبكردن صورت

گونه كه دهد. همانتكان دادن سر( را انجام مي

ولي چندين  ،كه يك گويه استبا آن ،شودمالحظه مي

گيرد. در گويۀ مربوط به تيك كالمي نشانه را در بر مي

بدون اين كه دليل آشكاري فرد آيا كه شود سؤال مي

كردن، پاك  صداهايي مثل سرفه ،داشته باشدوجود 

كردن گلو، خرخر كردن، با صدا نفس كشيدن را در 

آورد؟ در اين گويه نيز چند نشانه مورد بررسي قرار مي

اعتبار آزمون  ،سنجي نهاي روااز نظر ويژگيگيرد. مي

است. در ضمن  2/0با استفاده از روش بازآزمايي حدود 

ي روايي آن با استفاده از روايي وابسته به محتوا ارزياب

شد. به اين ترتيب كه پرسشنامه به همراه تعريفي از 

روانپزشك قرار  1مورد سنجش آن در اختيار  ۀحيط

هاي داده شد و نتايج بررسي اظهار نظرها و داوري

روانپزشك همگوني و  1متخصصان نشان داد كه هر 

مناسبت محتواي پرسشنامه با حيطه مورد سنجش آن 

را در دستيابي به اهداف را مورد تأييد قرار داده و آن 

هاي رفتاري و زيربنايي يعني غربالگري اختالل

با در نظر هيجاني كودكان موفق ارزيابي نمودند. 

هاي گرفتن موارد تشخيصي مشترك بين فرم

پرسشنامه و نظر روانپزشكان، حساسيت و ويژگي 

و در  14/0و  11/0اختالل در فرم والدين به ترتيب 

برآورد شده است.  14/0و  30/0 فرم معلمان به ترتيب

فرم معلمان توانايي بهتري  ،با توجه به آنچه ذكر شد

در غربال كودكان داراي اختالل تيك دارد )محمد 

قبل از شروع  ۀدر بخش مداخل (.1830اسماعيل، 

عالمت كه بر  64ليستي مركب از چك ،فرايند درمان

ه ( تهي6016و لودولف و همكاران ) CSI4 اساس آزمون 

عالمت حركتي و  11ليست شامل شود. اين چكمي

كه در بخش اجرا به  استعالمت صوتي تيك  18

.عنوان عالمت اشاره شده است

روشاجرا

ابتدا ابزارهاي تحقيق با استفاده  ،در اين پژوهش

از نظر متخصصان آماده گرديد. يكي از دو ابزار 

تيك بر  هاياختاللتهيه پرسشنامه تشخيص  ،تحقيق

هاي تشخيص در بود. پس از آوردن مالك DSMاساس 

قالب يك پرسشنامه، اين پرسشنامه توسط چند 

متخصص مورد بررسي و اشكاالت آن اصالح گرديد. 

 ،هاي متعددبود كه از بين گويه CSI4پرسشنامۀ ديگر 

تيك بود. بعد از  هاياختاللتنها دو گويه مربوط به 

آماده كردن ابزار تحقيق، جامعه و نمونه تحقيق 

در مرحلۀ اول براي مشخص گرديد. نمونۀ اين پژوهش 

توان ذهني داراي اختالل آموزان كمشناسايي دانش

 1021توان ذهني )آموز كمدانش 1161 شاملتيك 

پسر( است. در مرحلۀ بعد ابزارهاي  321دختر و 

-آموزان كمها در مورد دانشمهتحقيق يعني پرسشنا

توان ذهني به روش مصاحبه با والدين و معلمان 

آموزان تكميل گرديد. پس از گردآوري اطالعات، دانش

-آموزان كمتيك در دانش هاياختاللفراواني و انواع 

توان ذهني استخراج شده و در مرحلۀ دوم بر اساس 

ژوهش كه در اين پپربسامد بودن يكي از انواع تيك، 

اختالل تيك مزمن حركتي و صوتي است، روش 

درماني يوگا براي كاهش نشانگان اختالل تيك گروه 

 1 ۀجدول شمارگيرد. مورد استفاده قرار مي آزمايشي

درصد فراواني اختالل تيك  مقايسۀمربوط به 

آموزان دختر و پسر در مقاطع آمادگي، ابتدايي،  دانش

آموزي ستان يا حرفهاي و دبيرحرفهراهنمايي يا پيش

است  CSI-4عالئم مرضي كودكان  ۀپرسشنامبر اساس 
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فراواني درصدي انواع اختالل تيك  6 ۀو جدول شمار

توان ذهني دختر و پسر در مرحلۀ آموزان كمدر دانش

در مرحلۀ دهد. پيش از فرايند مداخله را نشان مي

آموز كه داراي اختالل تيك دانش 101از بين  ،مداخله

 11دختر و  16آموز )دانش 62 ،يص داده بودندتشخ

پسر( كه داراي اختالل تيك مزمن حركتي و صوتي 

هر  ،به صورت تصادفي انتخاب شدند. در ادامه ،بودند

ها با استفاده از جايگزيني تصادفي به دو كدام از گروه

قبل از شروع شوند. تقسيم مي آزمايشيگروه گواه و 

عالمت كه بر  64ركب از ليستي مچك ،فرايند درمان

( تهيه 6016و لودولف و همكاران ) CSI4 اساس آزمون 

-شده بود، براي هر دو گروه تكميل گرديد. اين چك

عالمت صوتي  18عالمت حركتي و  11ليست شامل 

هاي حركتي الزم به ذكر است كه تيكشود. تيك مي

-و كالمي يا صوتي بدون هيچ دليل آشكاري انجام مي

ها، هم زدن پلكم تيك حركتي شامل بهشود. عالئ

ها، كردن صورت، كشيدن دماغ، به هم ماليدن لبكج

ها، تكان دادن سر، باال انداختي ابروها، بادكردن گونه

ها، لگدزدن به زمين، خم و دوال باال انداختن شانه

شدن، اشارات سر و دست و بدن، اشارات زشت، باال و 

دن از حركات ديگران پريدن و همچنين تقليدكر پايين

 دربرگيرندۀشود و عالئم تيك كالمي يا صوتي مي

درآوردن، صداي خرخر، كردن گلو، صداي سرفهپاك

ها و صداهاي ها و واژهباصدا نفس كشيدن، تكرار جمله

بريده حرف شده، بلوكه شدن صحبت، بريدهشنيده

كردن و سوت زدن زدن، جيغ زدن يا با جيغ صحبت

به اين ترتيب روش درماني يوگا  است.يا وزوز كردن 

 شناسيو در كلينيك روان آزمايشيتنها براي گروه 

اند و توسط دو درمانگر كه دورۀ يوگا را تعليم ديده

تحت نظارت يك دكتر روانشناس كه اين دوره را در 

شود و گروه گواه از روش انجام ميكشور هند گذرانده 

ر مرحلۀ بعد دو د. شوددرماني يوگا كنار گذاشته مي

و گواه در دخترها و پسرها با هم  آزمايشيگروه 

گيري شوند و تغييرات احتمالي مورد اندازهمقايسه مي

هاي گروه  در صورت كاهش تيك گيرد.قرار مي

گيري كرد كه روش درماني در توان نتيجهآزمايشي مي

بهبود اختالل تيك مؤثر بوده است.

ايمعرفيبرنامۀمداخله

درماني مبتني بر يوگا: به دليل اساس روش 

هاي تيك و اثرات مثبتي كه روش هيجاني اختالل

اين  ،درماني يوگا بر كنترل هيجانات و احساسات دارد

روش براي درمان انتخاب شد. تعداد جلساتي كه براي 

 16 ،گيرددرمان اختالالت تيك مورد استفاده قرار مي

ك ساعت حدود يجلسۀ است. مدت زمان هر جلسۀ 

دقيقه تمرينات  1به مدت جلسۀ است. در ابتداي هر

كننده به شود. سپس حركات گرمتنفسي انجام مي

آيد، آنگاه حركات اصلي دقيقه به اجرا درمي 11مدت 

شود. مدت زمان انجام حركات اصلي حدود شروع مي

در زير نام حركات اصلي كه بيشترين دقيقه است.  80

 آورده شده است:جلسۀ در هر گيرد زمان را در بر مي

 –تاب  – 1قهرمان  –مثلث  –اول: كوه جلسۀ 

مار  –گربه  –سگ سرپايين  –درخت  –صندلي 

 االكلنگ . . . –پل  –سر گاو  –كشش پشت  –كبري 

قهرمان  –مثلث  –كوه  -دوم: درخت نخل جلسۀ 

سگ  –عقاب  -تيرو كمان  –خم به جلو ايستاده  – 6

پيچ  –پل  –قايق  –نيايش  – شتر –ببر  –سرپايين 

 خوابيده . . .

 –تاب  –پيچ ايستاده  –درخت  –سوم: كوه جلسۀ 

 –پرنده  –ساندويچ  –چادر سرخپوستي  –صندلي 

 گهواره . . . –پل  –سر گاو  –قهرمان نشسته 

تير و  –تاب –درخت نخل  –چهارم: كوه جلسۀ 

نيمه  –ملخ  –سگ سرپايين  – 8قهرمان  –كمان 

مار  –تير و كمان نشسته  –بادبزن  –نشسته  قهرمان

 تمساح . . . . . . –كبري 

قهرمان  –كوه  –مثلث  –ژله  –پنجم: تاب جلسۀ 

 –عصا  –چادر سرخپوستي  –تير و كمان  –عقاب  1

 –پل  –ماشين  -قو  –الك پشت  –قايق  –ساندويچ 

 گهواره . . .

 – 6قهرمان  –صندلي  –تاب  –ششم: كوه جلسۀ 

 –گربه  -سگ سرباال –سگ سرپايين  –استاده پيچ 



...هايتيكدرشيوگابركاهشنشانگاناختاللالهراغب:اثربخشيروحجت
___________________________________________________________________________________________ 

09 

 –گهواره  -گاوآهن  –چرخ  -شمع -دعا  –سربه زانو 

 تمساح . . .

صندلي  –تاب  -كوه  –هفتم: درخت نخل جلسۀ 

خم به جلو  –تير و كمان  – 8قهرمان  –بدون ديوار 

بادبزن  –كشش پشت  –پيچ نشسته  –ببر  –ايستاده 

 ره . . .گهوا –شمع –تمساح  -ملخ  –

 -1قهرمان  –تاب  –مثلث  –هشتم: كوه جلسۀ 

 –گربه  –سگ سرپايين  –درخت  –صندلي  –تاب 

خرگوش  –پل  –سر گاو  –كشش پشت  –مار كبري 

 االكلنگ . . . –پيچ خوابيده  –

قهرمان  –مثلث  –درخت نخل  –: تاب نهمجلسۀ 

 –سگ سر پايين  –گربه  –پيچ ايستاده  –عقاب  -6

 –تير و كمان  -نيايش  –قو  –پشت كال –پرنده 

 پيچ خوابيده . . .  –گاوآهن 

 -6قهرمان  –مثلث  –درخت  -دهم: كوه جلسۀ 

 –ملخ  –قورباغه  -ساندويچ –ببر  –چادر سرخپوستي 

راه  –بادبزن  –نيمه قهرمان نشسته  –سر به زانو 

 االكلنگ . . .  –رفتن كالغ 

 –چ ايستاده پي –ژله  –تاب  -يازدهم: كوه جلسۀ 

ساندويچ  – 1قهرمان  –تير و كمان  –صندلي با ديوار 

باد  –گاو  –نيايش  –تمساح  –كمان  –مار كبري  –

 گاوآهن . . . –قهرمان نشسته  –بزن 

تير و  -درخت نخل  –دوازدهم: كوه جلسۀ و 

نيمه  –ملخ  –سگ سرپايين  – 6قهرمان  –كمان 

مار  –نشسته  تير و كمان –بادبزن  –قهرمان نشسته 

 ... . گهواره –قو  –تمساح  –كبري 

دقيقه وانهادگي  10نيز حدود جلسۀ در پايان 

 ،شود كه در آخر اين قسمت)شاواسانا( انجام مي

است. جلسۀ بخش تصويرسازي پايان

هايافته

 1آموزان براي دانش CSI-4پس از اجراي آزمون 

نفر  1021آنها به  مجموعكه مركز آموزشي دخترانه 

هاي والدين و مربيان گردآوري گرديد رسيد، پاسخمي

دختر بر اساس نظر والدين و مربيان  11كه حدود 

 ،1 ۀجدول شمار تيك بودند. هاياختاللداراي عالئم 

 درصد فراواني اختالل تيك در مراكز آموزشي دخترانه

توان ذهني در مقاطع مختلف را نشان كم و پسرانه

دهد.مي

 CSI-4عالئممرضيكودكانۀپرسشنامبراساسمختلفآموزاندختروپسردرمقاطعدرصدفراوانياختاللتيكدانشۀقايسم-1جدول

مقطع

شاخص

راهنماييياابتداييآمادگي

ايحرفهپيش

دبيرستانيا

آموزيحرفه

جمع

 20/1 30/1 41/8 16/1 11/6 آموزان دخترتيك در دانش هاياختاللدرصد فراواني 

 13/2 61/6 64/10 64/3 11/6 آموزان پسرتيك در دانش هاياختاللدرصد فراواني 

 11/1 21/8 11/2 14/2 10/6 آموزان دختر و پسرتيك در دانش هاياختاللدرصد فراواني 

 هاياختاللبعد از تكميل پرسشنامه تشخيص نوع 

-تيك بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري بيماري

شناسان آمريكا، ويرايش چهارم  جمن روانهاي رواني ان

درصد  ،با استفاده از روش مصاحبه با والدين و معلمان

برآورد گرديد.  براي انواع اختالل تيك نيزفراواني 

در نزد تيك اختالل انواع درصد فراواني ، 6جدول 

-توان ذهني دختر و پسر را نشان ميآموزان كمدانش

از نوع نامشخص در در ضمن براي اختالل تيك  دهد.

 يافت نشد. ياين پژوهش مورد

توانذهنيدختروپسرآموزانكمفراوانيدرصديانواعاختاللتيكدردانش–0جدول

هاشاخص

آموزاندانش

فراوانيدرصدياختاللتورهدر

آموزاندانش

تيكمزمنفراوانيدرصدي

يحركتيياصوت

فراوانيدرصدياختاللتيك

گذرا

 درصد 133/0 درصد 11/8 درصد 121/0  دختر

 درصد 141/0 درصد 11/1 درصد 128/0 پسر

 درصد 828/0 درصد 21/1 درصد 122/0 كل
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هم در گروه  ،در مورد اختالل تيك نامشخص

موردي مشاهده نشد. در  ،دخترها و هم در گروه پسرها

مورد معنادار بودن تفاوت بين دخترها و پسرها در 

-اپس از استفاده از آزمون معن ،تيك ايهاختاللانواع 

مشخص شد  دار بودن تفاوت بين دو نسبت مستقل

تفاوت معنادار بين دو گروه وجود  ،كه در نشانگان توره

ندارد، ولي در اختالل تيك مزمن حركتي يا صوتي و 

تيك گذرا تفاوت معنادار بين دخترها و پسرها وجود 

يشتر از دخترها دارد و اين دو نوع اختالل در پسرها ب

شود. همچنين تفاوت معناداري بين دو مشاهده مي

 در اختالل تيك نامشخص وجود ندارد.  ،گروه

اجراي برنامۀ درماني از روش يوگا در بخش 

اين روش به دليل استفاده از  شود.استفاده مي

روش  شبيه سازيهاي تنفسي و آرام تمرين

و  آزمايشي دو گروه ،. در اين پژوهشاسترفتاردرماني 

توان آموزان كمگواه به صورت تصادفي از بين دانش

ذهني كه به پربسامدترين نوع اختالل تيك يعني تيك 

 18انتخاب شدند.  ،مزمن حركتي يا صوتي مبتال بودند

آزمودني نيز گروه گواه را  18و  آزمايشيآزمودني گروه 

 4نفر دختر و  2 آزمايشيدهند. از گروه تشكيل مي

ر هستند. در گروه گواه نيز همين نسبت رعايت نفر پس

ليستي شده است. قبل از شروع فرايند درمان چك

و  CSI4 عالمت كه بر اساس آزمون  64مركب از 

( تهيه 6016) وال -، روسنر، مونشيو و مولرلودولف

گونه همانشده بود، براي هر دو گروه تكميل گرديد. 

عالمت  11ليست شامل اين چك ،كه قبالً ذكر شد

در مقابل  شود.عالمت صوتي تيك مي 18حركتي و 

چهار ستون قرار دارد كه شدت عالمت را  ،هر گويه

ها ها يا گزينهبراي هر يك از ستوندهد. نشان مي

يك نمره در نظر گرفته شده  ،متناسب با شدت عالمت

گزينۀ ، 1=گزينۀ گاهي ،0=گزينۀ هرگزاست. نمرۀ 

 8جدول  است. 8قات=او و گزينۀ اكثر 6 =اغلب

ع و ميانگين نمرات عالئم تيك حركتي و كالمي وجمم

آزمون آزمون و پسگروه آزمايشي و گواه را در پيش

 دهد.نشان مي

آزمونآزمونوپسجمعنمراتوميانگينعالئمتيكحركتيوكالميدرگروهآزمايشيوگواهدرپيش-9جدول

هاشاخص

هاگروه

هاميانگينتفاوتآزمونمرحلۀپسونمرحلهپيشآزم

ميانگيننمراتجمعنمراتميانگيننمراتجمعنمرات

 13/4 80/61 644 11/61 841 آزمايشي

 31/0 21/63 848 18/61 831 گواه

كنيم كه در مشاهده مي 8با مالحظۀ جدول 

تفاوت  ،مرحلۀ پيش از اجراي روش درماني يوگا

ت عالئم تيك حركتي و محسوسي بين ميانگين نمرا

ولي  ،شودصوتي گروه آزمايشي و گواه مشاهده نمي

 ،اجراي روش درمانياعمال متغير مداخله و پس از 

شود و از تفاوت محسوسي بين دو گروه ديده مي

ميانگين شدت عالئم تيك حركتي و كالمي در گروه 

حال و جهت معنادار آزمايشي كاسته شده است. با اين

وت از نظر آماري از تحليل واريانس بودن اين تفا

 كنيم. استفاده مي

 در فرايند مداخله ،گونه كه قبالً ذكر شدهمان

با استفاده از روش يوگا جلسۀ  16طي  آزمايشيگروه 

گونه برنامۀ تحت درمان قرار گرفتند و گروه گواه هيچ

يك ساعت طول جلسۀ هر درماني دريافت نكردند. 

يقه تمرينات تنفسي، سپس دق 1كشيد. در ابتدا مي

دقيقه  80كننده، آنگاه حدود دقيقه حركات گرم 11

حركات اصلي و در پايان هم ده دقيقه تصويرسازي 

شد. اجرا ميجلسۀ دو تقريباً در هر هفته شد. انجام مي

به عبارت ديگر فرايند مداخله با توجه به ايام تعطيل 

اوايل  ماه طول كشيد. فرايند مداخله از 6نزديك به 

شروع و تا پايان بهمن همان سال ادامه  1816دي ماه 
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آموزان كه گروه آزمايشي از دانشبا توجه به اينيافت. 

هاي استثنايي بودند و با محيط آموزش آموزشگاه

 ،هاي يوگادر انجام حركات و تمرين ،آشنايي داشتند

دقت الزم را از خود نشان دادند و همكاري خوبي در 

نتايج تحليل واريانس جهت تعيين ند. جلسات داشت

آورده شده است. 1 اثرگذاري فرايند درمان در جدول
وگواهومعناداريفرايندمداخلهآزمايشيهايتحليلواريانسبرايگروه-9جدول

ۀدرجمجموعمجذوراتمنابعتغيير

آزادي

سطحمعناداري Fميانگينمجذورات

 بين گروهها

 گروه

 جنس

 جنس -روهتعامل گ

 

34/611  

34/8  

61/1 

 

1 

1 

1 

 

34/611  

34/8  

61/1 

 

11/1  

13/0  

02/0 

 

001/0 

21/0  

31/0 

   11/61 66 62/122 درون گروهها

    61 61/238 جمع

توان مشاهده مي 1 ۀگونه كه از جدول شمارهمان 

دهد كه تفاوت بين تحليل واريانس نشان مي ،نمود

پس از اعمال متغير مداخله  و گواه آزمايشيهاي گروه

معنادار است و ناشي از شانس و ( α= 01/0) سطحدر 

عبارت ديگر استفاده از روش يوگا تصادف نيست. به

تيك توانسته است به صورت  هاياختاللبراي درمان 

معناداري شدت عالئم و نشانگان تيك مزمن حركتي 

يا صوتي را كاهش دهد. همچنين جدول مذكور نشان 

هاي دختر و پسر تفاوت هد كه بين آزمودنيدمي

معناداري وجود ندارد و اعمال متغير مداخله بر هر دو 

جنس  -جنس اثرگذار بوده است. در ضمن تعامل گروه

 دهد.نيز تفاوت معناداري را نشان نمي

بحثونتيجهگيري

توان ذهني ممكن است داراي آموزان كمدانش 

رنجوري وسواسي روان ديگر نظير هاياختاللبرخي از 

عملي، اختالل بدشكلي بدني، خودبيمارانگاري  -فكري

تيك )براي نمونه اختالل توره( نيز  هاياختاللو 

(. به نظر اسپنسر و همكاران 6011نالي، باشند )مك

توان ذهني هنگامي كه اين ( در افراد كم6001)

شود فرايند درمان اختالل با پرخاشگري توأم مي

تيك نيز وقتي اين  هاياختاللت. در مورد مشكلتر اس

تواني چون اختالل سلوك و كم هايياختاللاختالل با 

گردد. فرايند درمان دشوارتر مي ،شودذهني همراه مي

ويژه هنگامي كه توان ذهني، بهدرمان تيك در افراد كم

 راهفعالي نيز همبيش -توجه داراي اختالل نارسايي

دارد. اختالل توره يكي از اهميت بيشتري  ،شودمي

انواع اختالل تيك است. با توجه به نتايج آماري حاصل 

تيك در  هاياختاللاز اجراي پرسشنامه تشخيص نوع 

اين پژوهش فراواني درصدي مشكالت اختالل توره در 

درصد و در  128/0درصد، در پسرها  121/0دخترها 

 122/0هر دو گروه بدون در نظر گرفتن جنسيت 

درصد است. رابرتسون،  1/0يعني نزديك به  درصد

( نيز فراواني اختالل توره را بين 6001ايپن و كاوانا )

در مورد اختالل تيك  اند.درصد برآورد كرده 8تا  1/0

فراواني  ،مزمن حركتي يا صوتي در اين پژوهش

درصد  11/1توان ذهني آموزان پسر كمدرصدي دانش

درصد است.  11/8ني توان ذهآموزان دختر كمدانشو 

 ،( در بررسي انجام شده6003استوانف و همكاران )

داراي نشانگان اختالل را ها درصد از آزمودني 14/6

 تيك مزمن حركتي و صوتي تشخيص دادند. 

فراواني درصدي  ،در مورد اختالل تيك گذرا 

آموزان دختر و اختالل تيك گذرا در هر دو گروه دانش

در حالي كه در  درصد است 828/0توان ذهني پسر كم

درصد  11/6 حدود (6016نايت و همكاران )پژوهش 

از نمونه داراي اختالل تيك گذرا بودند. در مورد 

اي نمونه ،اختالل تيك نامشخص نيز در اين پژوهش

 گزارش نشد.

اي مورد استفاده در اين پژوهش نيز برنامۀ مداخله 

دهد ان مينشپژوهش مبتني بر روش يوگا است. نتايج 

كه روش يوگا در كاهش عالئم تيك مؤثر است و با 



1،1939هشمار،پانزدهمسال/ياستثنايكودكانفصلنامه
___________________________________________________________________________________________ 

06 

توان عالئم اختالل مذكور را استفاده از اين روش مي

كاهش داده و يا كامالً برطرف نمود. پژوهش استوك و 

سازي دهد كه روش آرام( نيز نشان مي6001گلوكنر )

موجب كاهش  ،گيردكه در يوگا مورد استفاده قرار مي

شود. نتايج پژوهش و هيجانات كودكان مي فشار رواني

( و 6001حاضر با پژوهش پك، كهل، براي و تئودور)

 را روش يوگا تأثير( كه 6001پژوهش جنسن و كني )

داراي آموزان براي تمركز در انجام تكليف دانش

مطابقت  ،فعالي را بررسي نمودندبيش –توجه  نارسايي

( كه 6006دارد. در ضمن با نتايج پژوهش كني )

مبتني بر اثرگذاري روش يوگا بر درمان حركتي 

هماهنگ است. به عبارت  ،كودكان طيف اتيسم بود

هاي انجام شده تأييدكنندۀ ديگر اكثر پژوهش

 هاياختاللاثرگذاري مثبت روش يوگا بر كاهش 

 هيجاني در كودكان هستند. -رفتاري

طور كلي فراواني اختالل تيك در بين پسرها به 

-هاي پژوهش مياز محدوديت از دخترهاست. بيشتر

آموزان براي شركت در توان به مشكالت تردد دانش

براي دستيابي به اطالعات  جلسات درمان اشاره كرد.

 ،آموزانتيك دانش هاياختاللدقيقتر در مورد 

هاي ديگر چنين پژوهشي در گروه كه شودپيشنهاد مي

-نين دانشنيازهاي ويژه و همچ دارايآموزان دانش

شود آموزان عادي صورت گيرد. در ضمن توصيه مي

چنين پژوهشي در مقياسي بزرگتر و در چند كه 

از كه شود همچنين پيشنهاد مي استان انجام شود.

تيك  هاياختاللهاي ديگر نيز براي درمان روش

  توان ذهني استفاده شود.آموزان كمدانش

هايادداشت
1) Tourettes 
2) Persistent (Choronic) Motor or Vocal Tic 
Disorders 
3) Provitional Tic Disorder 
4) neurobehavioral 
5) stress 
6) relaxation 
7) attention deficit- hyperactivity disorder 
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آگاهی دختران نابينا در رابطه با بهداشت جسمی دوران بلوغ  مراکز 

: روش صورت گرفته است. 1931در سال استثنائی استان تهران 

بين  درتصادفی  گيری نمونهمطالعه به صورت شبه تجربی و به روش 

آوری  جمع ابزار .اجرا شدسال  13تا  3 یدختران نابينانفر از  111

در  ها بوده و داده سوال 91پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  ها داده

دو مرحله قبل و بعد از آموزش با هدف بررسی نيازهای آموزشی در 

آگاهی بهداشت جسمانی دوران  بعاد بهداشت جسمانی با هدف ارتقایا

 مطلوب درميزان آگاهی  ،عد از مداخلهب: هايافته وری شد.گردآبلوغ 

: گيری نتيجه(. >10/1P) افزایش یافت %28 ت جسمیخصوص بهداش
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 آگاهی بين معناداری اختالف و بوده همراه موفقيت با جسمی بهداشت

 .شودمی دیده آموزشی مداخله از بعد و قبل
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Abstract 

Objective: The aim of the present study is to assess 

the impact of health education on awareness of 

physical health in blind adolescence females in 

exceptional centers of Tehran. Method: Method of 

study is quasi-experiment. The sample of study was 

selected randomly among 100 blind adolescence 

females (9-19ys). Data was collected by researcher 

made questionnaire that consists of 30 questions. 

The questionnaire is performed as pre-test and post-

test.Results: After the intervention, the optimal 

physical health awareness increased about 82% 

(P<0.05). Conclusion: Training was successful for 

increasing the awareness of physical health in blind 

adolescence females. There is a significant different 

between pre-test and post-test and it presents the 

effect of intervention 
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 مقدمه

بحرانی است که در گذر از این دورة  لوغ مرحلةب

شود  ریزی می زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی

 در محدودة بلوغ معموالً (.8112 ،بختياری   )خليلی و

های بسياری در  هورمون سال رخ داده و11 تا 3سنی 

اومر  ، گریدانوس و)دونالد ندهست بروز آن دخيل

ای خون از  ورهقاعدگی ترشحات د (.8113  ،آرتميس

یك  ( و8111، )ریس باشد دیوارة داخلی رحم می

 )علی و شود فيزیولوژیك محسوب می و فرایند طبيعی

اختالالت قاعدگی مانند خونریزی  (.8113وی، یزر

  ،سندرم قبل از قاعدگی  ،درد زمان قاعدگی  ،قاعدگی

 ،کرس)غيره در این دوران بسيار شایع است آمنوره و

 (، )دلی8112، اوکتان گریسکين و ،سکاراکا مونگان،

 ،،تی سيماریس، دیالیولی اوتو و کریستوپولوساگروگلو

. طول مدت (8111 ،کااور لی و  ،چن  ،)لی (،8111

  قابل مقدار خونریزی به طور مدت و  ،سيکل قاعدگی

فات اما انحرا ،متفاوت استای در زنان طبيعی  مالحظه

یا  نی وهای فونکسيو ، وجود ناهنجاریچشمگير

دهد. اختالالت قاعدگی براساس  آناتوميکی را نشان می

بهداشت بلوغ شامل اصول و   ،تناوب  ،سن شروع

سالمت  هایی است که منجر به حفظ و ارتقای مراقبت

 های هو دور دورهروانی و عاطفی فرد در این  -جسمی

-شود که بيش از هر چيز نيازمند آموزش میدیگر می

دات و رفتارهای بهداشتی در این باشد، بسياری از عا

مهمی بر رفتار  تأثيرگيرد و مرحله از زندگی شکل می

بهداشتی در بزرگسالی دارد که بيش از هر چيز 

  ،استنهپ  ،)ليپر باشد نيازمند آموزش صحيح می

 (.1322، شسل وکيتچينگ 

ریزی برای آمادگی دختران نوجوان در روبرو برنامه

د بر اساس اطالعات دقيق در شدن با مسائل بلوغ، بای

ياز آموزشی آنان در سيستم مورد الگوی رفتاری و ن

بينی شده و اطالعات،  های بهداشتی پيشمراقبت

)احمدی و ها و ارتباطات الزم تدارک دیده شودآموزش

آموزش بهداشت باید به منظور  .(1332ملك افضلی، 

 ،روانی ،جنسی ،مسائل جسمی ةسازی در زمينآگاه

اعی دوران بلوغ در سه محور خانواده، مدرسه و اجتم

آموزش همگانی صورت بگيرد. خانواده به عنوان اولين 

واحد اجتماعی، مهمترین نقش را در آموزش و انتقال 

نظام   .رفتار بهداشتی به اعضای خانواده بر عهده دارد

ترین کانال انتشار و و عظيم ترینآموزشی نيز وسيع

 و کمك به جوامع برای ارتقایتوزیع دانش بهداشتی 

های بهداشتی در کشورهای در حال ها و مهارت نگرش

ترین مسایلی که توسعه جهان است. از جمله مهم

 ،باشندنوجوانان به خصوص معلولين با آن روبرو می

های کافی پيرامون مسایل مرتبط عدم دریافت آموزش

 آن هم از طریق منابع که با بهداشت دوران بلوغ است

. بسياری از است طراحی شده سالمتاطالعاتی 

مشکالت جسمانی، روانی و اجتماعی و رفتارهای 

ناسالم افراد ریشه در زمان نوجوانی دارند. در نتيجه 

دوران  سالمتپرداختن به مسایل و نيازهای آموزشی 

مانند آگاهی از بلوغ و تغييرات جسمی آن،  ،بلوغ

ی، اهميت ورزش تغذیه مناسب در این دوران و قاعدگ

روزانه، بهداشت ناحيه تناسلی، خواب و استراحت 

قاعدگی، دوران کافی، استحمام و طهارت، بهداشت 

درمان دردهای قاعدگی، سندرم پيش از قاعدگی و 

شناخت منابع اطالعاتی سالم و اثربخش به منظور 

آموزش این مسایل به آنها و تعيين موثرترین منابع 

از اهميت بسياری برخوردار اطالعاتی برای آموزش 

  .است

وانان دارای نوجوان نابينا به عنوان جزئی از نوج

د و به نباشرابطه با بهداشت بلوغ می مشکل عدیده در

آگاهی آنان در  ،علت محدودیت ارتباط آنها با جامعه

باشد و نيز از سوی مقایسه با نوجوانان بينا کمتر می

سترسی آنان دیگر وجود آسيب بينایی سبب کاهش د

بنابراین آموزش بهداشت  ،گرددبه منابع آموزشی می

در رابطه با بلوغ در این افراد اهميت خاصی پيدا 

از سوی دیگر نتایج آماری  .(8111)هيوری،  کند می

خانوار دارای معلول نابينا  2129 است که نشان داده

باشند که باالترین نسبت آنها برای معلوليت نابينای  می

ترین  و پایيندرصد(  1/10) ه استان تهرانمطلق ب
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است و این در درصد(  3)درصد مربوط به استان ایالم

-12حالی است که در ایران تعداد نابينایان گروه سنی 

نجومی   ،)افتخارینفر برآورد شده است 4181 ،سال 1

 (.8112 ،زاده اصفهانی کوهپایهو 

 روش

ی ای شبه تجرب مداخله ةپژوهش حاضر یك مطالع

که به منظور بررسی نيازهای  باشد بعد می از نوع قبل و

 نفر از 111بر روی آموزش دوران بلوغ  تأثيرآموزشی و 

 گرفتدختران نابينا مراکز استثنایی شهر تهران انجام 

 ابزار .تجربه کرده بودند که حداقل یکبار قاعدگی را

ساخته  -محقق ةپرسشنام ،اطالعاتآوری  جمع

عضو  نفر از اساتيد 0 از نظرخواهی ازبعد باشد که  می

و متخصصين آموزش بهداشت دانشگاه هيات علمی 

 اصالحات الزم اعتبار علمیانجام تربيت مدرس و 

برای تعيين اعتبار مورد تایيد قرار گرفت.  پرسشنامه

ابزار گردآوری اطالعات از روش آزمون مجدد استفاده 

نفر از  91پرسشنامه در اختيار بدین ترتيب که شد، 

نابينا در محيطی جدا از نوجوان ان دختر آموز دانش

 آزمون پيشبعد از اجرای  .محيط پژوهش قرار گرفت

آموزشی برای واحدهای مورد پژوهش انجام  ةمداخل

آزمون مجدد  ،هفته 9و بعد از گذشت حدود گرفت 

انجام شد. نتایج حاصل با استفاده از ضریب همبستگی 

و ضریب  حليل قرار گرفتپيرسون مورد تجزیه و ت

. اطالعات به دست آمده به دست آمد 31/1همبستگی 

های پارامتریك و و آزمون  SPSS16با استفاده از ابزار

طرفه،  شامل آناليز واریانس یك غيرپارامتریك

مورد   کروسکال واليس، تی زوجی و مجذور کای

نرمال تجزیه و تحليل نهایی قرار گرفت. برای سنجش 

نوف استفاده از آزمون کولموگروف اسمير ها هبودن داد

 شد.

های این پژوهش در مجموع از نوع کيفی و داده

ای، نسبتی های اسمی، رتبهکمی بوده و با مقياس

 دسته مطلوب دونمرات آگاهی به  .شدسنجيده 

درست جواب  سوم سواالت آگاهی را که دو )دخترانی

ت سواال که یك سوم )افرادیمطلوب و نا داده بودند(

سيم شده است تق (آگاهی را درست پاسخ داده بودند

ميزان آگاهی قبل و بعد  ،ای که در جداولی مقایسه

ملکرد ميزان ع ،آموزشی ةو پس از مداخل شدسنجيده 

با حضور  پژوهشگر گرفت.سنجيده و مورد مقایسه قرار

از طریق انجام مجتمع آموزشی نابينایان نرجس در 

-تکميل پرسشنامه آماری به ةنحضوری با نمو ةمصاحب

بخش سه شامل  پرسشنامه .استاقدام نموده  ها

 سوال(، مشخصات 2) باشد، مشخصات دموگرافيك می

 11) قاعدگی و تغييرات فيزیولوژیكدر خصوص 

 ،تعداد روزهای قاعدگی، )سن اولين منارک سوال(

 ریزی که براساس پدميزان خون ،نظم سيکل قاعدگی

 9-0 ،ریزی شدیدخون ،روزانه پد 0بيش از  ،تعویضی

تعویض  پد  9 کمتر از ریزی متوسط وخون روز در پد

موضوعات آموزش  ،ریزی کم تلقی گردید(خون ،روزانه

نيازهای آموزشی بهداشت جسمی و تغييرات  ةدر حيط

این ابزار توسط محقق با  .(سوال 18آناتوميك )

و معيار تدوین  ادبيات موجود در این زمينهاستفاده از 

 1-18 نياز آموزشی، از ةدرجه بندی سواالت حيط

نگين نمرات مربوط به هر و ميا امتياز بندی شده است

-نياز آموزشی به آن حيطه محسوب می ةنمر ،حيطه

در  نوجوانان نابينانياز آموزشی بر این اساس، شود و 

 ةسپس یك ماه بعد از مداخل هر حيطه برآورده شد.

-ه تکميل شده است. آزمونآموزشی مجدد پرسشنام

مداخله در حيطه  تأثيرهای آماری جهت سنجش 

نيازهای جسمانی انجام شد و تجزیه و تحليل نهایی 

 صورت گرفت.

بر اساس مطالعات انجام  یآموزش ةبرنام نیتدو

 یمورد آزمون و بررس تيشده و منابع موجود از جمع

آموزش و پس از  شيذکر شده بر اساس پ یهااريمع

 ةجلس 4متعدد به مدت  یو جلسات آموزش آموزش

ساعت و  8با روش چهره به چهره به مدت  یآموزش

بهداشت  تیدر مورد دوران بلوغ با محوردقيقه  40

و  یقاعدگ نبهداشت دورا -دوران بلوغ یجسم

 یبهداشت دستگاه ادرار -یدوران قاعدگ یولوژیزيف

ن بلوغ بر دخترا مناسب در دوران هیلزوم تغذ ی وتناسل
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 ،اندورود به مطالعه را داشته اريساله که مع 13-3

. آموزش شناخت اندام با کمك ابزار انجام شده است

 آموزشی )موالژ( و احساس المسه دختران انجام شد و

 آموزشی ةاین مداخلبا آناتومی اندام خود آشنا شدند. 

  بود.شده  یطراح آزمون پيش جیبر اساس نتا

 ها يافته

د که ميانگين سن در داش نشان های پژوهیافته

 بوده است، ميزان تحصيالت مادران 02/18این مطالعه 

% 41% از پدران نيز دیپلم داشته اند،01% دیپلم و 44

دار  خانه% از مادران 04از پدران دارای شغل آزاد و 

% 01نفره بودند و  4% از افراد دارای خانوار 91اند، بوده

نابينایان  والدین و در مجتمعاز افراد با افرادی غير از 

% از این افراد در سن 9/19 کردند.نرجس زندگی می

سالگی منارک را تجربه کرده بودند که در  14-11

% 21اند. ختران بينا زودتر به منارک رسيدهمقایسه با د

 اند.روز داشته 8-0داد روزهای قاعدگی از آنها تع

% بوده 2/12بيشترین درصد فراوانی نظم در قاعدگی 

 .است
 .نتايج  توزيع فراواني مشخصات قاعدگي1 جدول

 

 قبل و بعد از مداخله آموزشي .نتايج توزيع فراواني و  ميانگين آگاهي از تغييرات آناتوميک2 جدول
 آگاهی در مورد زمان شروع بلوغ آگاهی از عالیم بلوغ ت جسمیآگاهی از تغييرا 

 بعد از آموزش قبل از آموزش بعد از آموزش قبل از آموزش بعد از آموزش قبل از آموزش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 31 31 11 11 28 28 2 2 34 34 18 18 مطلوب

 1 1 11 11 82 82 21 21 1 1 22 22 نامطلوب

 4 4 84 84 - - 18 18 1 1 1 1 پاسخ ندادند

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع

 21011 811821 111411 112834 21211 814219 ميانگين

 810081 810281 911322 113388 112133 81199 انحراف معيار

-t= 194/12 زوجی tآزمون   t =   181/18-  t =  894/12-  

P = 111/1 معناداری سطح  P = 118/1  P = 111/1  

 

 
 آموزشي ةقبل و بعد از مداخل آناتوميک. توزيع فراواني و  ميانگين آگاهي از تغييرات 1 نمودار

 

 

 

 

 مشخصات قاعدگی

 ریزیميزان خون نظم سيکل زندگی تعداد روزهای قاعدگی سن اولين منارک

 مقياس
سال  11

 و کمتر

11-14 

 روز

10-11 

 روز
 جمع

8-0 

 روز

9-2 

 روز

 2باالی 

 روز
 جمع

کمتر از 

 روز 81
81-90 

باالی 

 روز 90
 جمع زیاد توسطم کم جمع

 32 88 04 88 31 12 11 18 111 8 12 21 32 11 18 81 تعداد

 111 8814 0018 8814 111 1212 1212 1810 111 8 12 21 111 1118 1919 8110 فراوانی
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 گيری  نتيجه بحث و

و حداکثر  11حداقل سن دختران  ،مطالعهاین  در

در بوده است.  02/18ميانگين سنی آنها سال و  12

نيز ميانگين طيف سنی  1921رضاپور در سال  ةمطالع

زاده  فتحی ةدر مطالع بوده است. 02/19دختران نابينا 

 2/18ميانگين سن منارک  ،1924و شهبازیان در سال 

)شيرزادی و شجاعی زاده، سال برآورد شده است

تر از  سن منارک پایين ،حاضر ةدر مطالع (.1938

 ابه بر روی دختران عادی بوده است.مطالعات مش

در مطالعة خود نشان داده  8111در سال  1یوتاسکا

-های حسی اختالل داشته است دخترانی که در اندام

تری نسبت به دختران عادی اند، سن منارک پایين

 کند.داشتند که نتایج مطالعة حاضر را تایيد می

% و 2/91نفر با  4 همچنين حداکثر افراد خانواده

% بوده 9/11نفر  0کمترین فراوانی با تعداد بيشتر از 

نجفی و حيدری در سال   ،است. در مطالعه تك فالح

فرزند داشتند.  4ها کمتر از  % از خانواده12نيز  1923

که نتایج مطالعات گذشته با مطالعة حاضر نزدیك 

 (.1923است)تك فالح، نجفی و حيدری، 

بيشترین فراوانی مربوط به  در پژوهش حاضر،

%( و بيشترین درصد 3/44تحصيالت پدران، )دیپلم 

% ( و بيشترین سطح تحصيالت 41شغل پدران )آزاد 

دار( بوده است.  % خانه1/00% دیپلم و 01مادران)

مشخصات این پژوهش با مطالعة تك فالح در سال 

در شهر رشت که بيشترین سطح تحصيالت  1923

سواد خواندن و نوشتن بوده است،  پدر و مادر در حدّ

با مطالعه حاضر اختالف داشته است و سطح 

تحصيالت والدین در این پژوهش باالتر بوده است. 

% از دختران با افرادی غير از والدین و در مجتمع 01

% با پدر و 4کردند و  آموزشی یا خوابگاه  زندگی می

هت کردند که ج نامادری یا مادر و ناپدری زندگی می

های دیگر موردی یافت نشد. جهت مقایسه با یافته

ای در ارتباط با الگوریتم قاعدگی بررسی متغير زمينه

های سن منارک، طول مدت در دختران نابينا، مولفه

ریزی از  ریزی، نظم در قاعدگی و حجم خون خون

طریق پرسيدن سواالت بسته توسط پرسشنامه از 

د سنجش قرار گرفت دختران نابينا پرسيده شد و مور

بيشترین درصد سن  که نتایج حاکی از آن است که

% و کمترین 9/19سال با فراوانی  11-14منارک، 

% بوده 8/11سالگی با فراوانی  10-11درصد در سن 

سال و حداکثر  11است. حداقل سن قاعدگی دختران 

 02/11سال برآورد شده بود و ميانگين سنی آنها  11

در ژاپن در  8112ة توموکو در سال سال بود. در مطالع

بررسی سن قاعدگی در دختران نابينا سن اولين 

سال و ميانگين سنی  11سال و حداکثر  2/11منارک 

( که با مطالعة 8113 ،)جاسکویکس بوده است 2/19

حاضر همخوان است. در مطالعة تك فالح، سن منارک 

 (.1923برآورد شد)تك فالح، نجفی و حيدری،  2/11

برآورد  12/18مطالعة شيرزادی، سن منارک در 

(. در 1938شده است)شيرزادی و شجاعی زاده، 

برآورد شده  1/19مطالعة شهبازیان سن منارک 

(، که مطالعه حاضر را تایيد 1920است)شهبازیان، 

 کند.می

ریزی با بيشترین درصد همچنين طول مدت خون

با ریزی روز و کمترین ميزان خون 8-0%، 21فراوانی

روز در پژوهش حاضر بوده  2% بيشتر از 8فراوانی 

های قاعدگی، بيشترین است. در ارتباط با نظم در دوره

% قاعدگی 0/18% قاعدگی منظم و 2/12تعداد افراد با 

ریزی اند. در خصوص ميزان خوننامنظمی را داشته

% و 8/00ریزی متوسط داشتند با بيشتر افراد خون

ا عنوان کرده بودند. مقدار ریزی کمی ر% خون4/88

 ریزی با سنجش تعداد پد تعویضی بوده است. خون

در ژاپن در  8113در مطالعة جاسکویکس در سال 

ارتباط با الگوریتم قاعدگی با فاکتورهای ذکر شده در 

از   ،%9/12دختران دچار معلوليت از جمله نابينایی، 

دند روز را تجربه کرده بو 9-0ریزی به مدت  آنها خون

% نظم 2/14ریزی زیادی داشتند و % افراد خون9/11و 

(. در 1921در قاعدگی را تجربه کرده بودند)ذبيحی، 

ریزی قبل از  مطالعة شيرزادی، آگاهی از مدت خون

بوده است که  0/31و بعد از مداخله،  0/21مداخله، 
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این مطالعه با پژوهش انجام شده، نتایج نزدیکی داشته 

 است.

تك فالح، نجفی و حيدری در ارتباط با در مطالعه 

اختالالت قاعدگی در دختران نابينای شهر رشت در 

% و 01ریزی، بيشترین فراوانی مقدار خون 1923سال 

% بوده است. طبق مطالعه 3کمترین مقدار خونریزی 

با  8ترین اختالل در دختران نابينا، اليگومنورهوی شایع

مورد  افرادآگاهی  فراوانی 8جدول  .%  بوده است1/84

پژوهش را در ارتباط با تغييرات جسمی دوران بلوغ، 

قبل و بعد  درآگاهی از عالیم بلوغ و زمان شروع بلوغ 

و نتایج حاکی از آن است  نشان داده است از مداخله 

قبل از آموزش ميزان تغييرات جسمی ة که در حيط

% 34این ميزان به  ،% و بعد از مداخله آموزشی18

شيرزادی  ةدر مطالع (.P<10/1)ش داشته استافزای

ميزان آگاهی از تغييرات جسمی قبل  ،1938در سال 

% افزایش  9/21% و بعد از آموزش به 91از آموزش 

مطالعه فوق با (. 8112)توموکو و ناکاتا، یافته است

 تأثيرميزان  ةحاضر همسو بوده و تایيدکنند ةمطالع

 آموزش است.

 ،% قبل از مداخله2 ،م بلوغآگاهی از عالی ةدر حيط

% افزایش 28آگاهی مطلوب داشته و بعد از مداخله به 

که از لحاظ آماری هم معنادار  (P<10/1)یافته است

 باشد . می

ميزان آگاهی از زمان شروع بلوغ در دختران نابينا 

% 11% آگاهی مطلوب داشته و 11 ،قبل از مداخله

این ميزان  ،لهاند و پس از مداخمطلوبی نداشتهآگاهی 

مطالعات   (.P<10/1)% افزایش یافته است34به 

ملکی در سال  عبارتند از: تحقيقگذشته در این زمينه 

ميزان آگاهی از تغييرات جسمی دوران بلوغ را  8119

% بيان کرده و بعد از مداخله این 88 ،قبل از مداخله

% افزایش یافته است که با پژوهش 4/24ميزان به 

 ةدر مطالع (.8119)ملکی رنجبر، باشدیحاضر همسو م

در ارتباط با ميزان آگاهی از  1921رضاپور در سال 

% بوده و 82 ،ميزان آگاهی قبل از مداخله ،عالیم بلوغ

% افزایش یافته است و در این 4/29 ،بعد از مداخله

 ةمطالع .باشدحيطه با پژوهش حاضر همسو می

بنی بر منيز  8112در سال  افتخاری و همکارانش

آموزشی بهداشت جسمی در دوران بلوغ  ةمداخل اینکه

 مطابقت داردپژوهش این ی ها یافته با ،گذار است تأثير

. نتایج (8112زاده،  )افتخاری، نجومی و کوهپایهاست

ست که مداخلة آموزشی ارتباط حاکی از آن ا

آگاهی دختران نابينا در  ةداری با  افزایش نمرمعنا

ت جسمی در دوران بلوغ داشته يراآگاهی از تغي ةحيط

 (.P<10/1)است

های نياز آموزشی جمعيت مورد اولویت 8جدول 

 ةدر حيطرا مطالعه در دوران بلوغ دختران نابينا 

بهداشت جسمی قبل و بعد از مداخله را نشان داده 

آگاهی محاسبه شده از این  ةاست. پس از مداخله نمر

 ةاز مداخل % از دختران نابينا قبل12قرار است: 

% آگاهی 81آموزشی آگاهی مطلوب داشتند و 

% افزایش یافته 111که پس از مداخله به  ،نامطلوب

% و 99آگاهی قبل از مداخله  ،رضاپور ةدر مطالع .است

 ة% افزایش داشته و با مطالع1/11پس از مداخله به 

 1921ذبيحی در سال  ةحاضر همسو است. در مطالع

قبل ميزان بهداشت دوران بلوغ در ارتباط با آگاهی از 

% رسيده 1/24% و بعد از مداخله به 9/82 ،از مداخله

حاضر با مطالعات  ةنتایج مطالع (.1921)ذبيحی،  است

اختالف معناداری بين آگاهی قبل و  و فوق همسو بوده

  (.P<10/1)شودبعد از مداخله مشاهده می

توان گفت به های پژوهش میبا توجه به یافته

 آگاهیيری آموزش دوران بلوغ در افزایش ميزان گکار

با موفقيت بهداشت جسمی در ارتباط با دختران نابينا 

قبل و بعد هی بين آگاهمراه بوده و اختالف معناداری 

 شود. دیده می از مداخله آموزشی
  سپاسگزاریتشكر و 

انی که در این مطالعه شرکت الزم است از همکاری تمام کس

سازمان  دانشگاه تربيت مدرس وحمایت ویژه از  هب ،اندداشته

ينایان نرجس کمال مجتمع ناب پرورش استثنایی و و آموزش

 .يمتشکر را داشته باش

 ها يادداشت
1) Yutaska 
2) Oligomenorrhea 
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 دبستاني ..... رضا متقياني: استانداردهاي رياضي براي كودكان پيش

كودكان  براي ياضير ياستانداردها

 توان ذهني و عادي كم دبستاني پيش
 

 1رضا متقياني

 
 16/4/92پذيرش نهايي: 42/11/99تجديدنظر:   6/9/99تاريخ دريافت:

 

 چكيده
هاي  در مقاله حاضر،  استانداردهاي حيطة رياضيات در مولفه  هدف:

و   ها، ي شكلگيري، شناساي اندازه  شناسايي اعداد و عمليات رياضي،

سازي در دو گروه از كودكان دورة آمادگي عادي و  هاي رديف ويژگي

پژوهش حاضر از نوع روش:توان ذهني بررسي شده است.  كم

آموزان پاية آمادگي عادي و  آماري، همة دانش  يابي است. جامعة زمينه

 9811-9831توان ذهني كشور در سال تحصيلي  پاية آمادگي دوم كم

استان كشور  كه بهترين  3هاي آماري  س اطالعات سالنامهاست. براسا

عملكرد را در كودكان پاية اول داشتند، انتخاب شدند. به منظور تعيين 

گيري ماتريسي استفاده شد و در نتيجة  حجم نمونه، از روش نمونه

نتايج ها:  يافتهآموز اجرا گرديد..  دانش 9911سياهة مورد نظر روي 

هاي  شاخص درصد 83 كودكان عادي تنها بهحاصل نشان داد كه 

توان ذهني اين ميزان  اند و در مورد كودكان كم رياضي رسيده  حيطة

: نتايج، وضعيت نامطلوب گيري نتيجهدرصد است.  91در حدود 

دهد و براي تعيين سهم  كودكان را در استانداردهاي رياضي نشان مي

 ي نياز است.هاي بيشتر عوامل احتمالي اين مسئله به پژوهش

 

استانداردهاي رياضي، كودكان كم توان ذهني،  هاي كليدي: واژه
 كودكان عادي، دوره آمادگي

____________________________________________________ 
نويسنده مسئول: 
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Abstract 

Objective: In this study, math standards like; 

recognizing numbers, math equations, assessment, 

recognizing forms and alignment, were assessed in 

intellectually disabled and normal children. 

Method: This study is a descriptive survey. 

Population of study includes all 1
st
 and 2

nd
 grade 

students. Based on statistical calendar information, 

8 provinces that have the best performance were 

selected. Sample of study consist 1176 students that 

were selected by matrix sampling method. Results: 

Data analyses show that normal children reached 58 

percents and mentally retarded children had only 16 

percents of math standards.Conclusion: It can be 

concluded that children show inappropriate function 

in math standards. More researches need to 

determine the likely factors.   

 

 
 
 

Keywords: Math standards, Preschool, 

Intellectually disabled children 
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 مقدمه
دبستاني براي آمادگي تحصيلي در  دورة پيش

دبستان و موفقيت تحصيلي اهميت  اساسي دارد 

هاي اصلي سنجش  (. يكي از حيطه5118 )النوسا،

آمادگي تحصيلي، حيطة رياضيات است. به عبارت 

هاي ورود به  ديگر، نقش رياضيات در ميان مهارت

مدرسه چشمگير است. در استانداردهاي عملكردي 

هاي آمريكا و كشورهاي اروپايي  دبستاني در ايالت پيش

و آسيايي نيز حيطة رياضيات بخشي اصلي است. در 

پژوهش حاضر، تعدادي از استانداردهاي اين حيطه 

توان ذهني  جهت بررسي وضعيت كودكان عادي و كم

برگزيده شده است. اين استانداردها از ميان 

( 9838استانداردهاي اياالت مختلف آمريكا )متقياني، 

انتخاب شده است. اين استانداردها مبناي رشدي و 

ايالت واشنگتن نيز در  5195يادگيري دارند. در سال 

) راهنماي رشد و يادگيري خرد ساالن ايالت واشنگتن 

(  ولي با 9838) ( اثري مشابه با كار متقياني5195

 دامنة سني وسيع تر تهيه شده است.

اي  آمادگي تحصيلي به عنوان يك مفهوم، تاريخچه

مبهم دارد. اين مفهوم اولين بار اندكي پس از اجراي 

در ايالت  9381در سال قانون آموزش اجباري كه 

ماساچوست به تصويب رسيده بود، مد نظر قرار گرفت. 

بر طبق اين قانون، همة كودكان بين سنين معيني 

هاي آمريكا  رفتند. در واقع ايالت بايد به مدرسه مي

هاي  همراه با آموزش اجباري يك سري سامانه

آموزشي را ايجاد كردند كه در آنها، سن ورود به 

ف شده بود. در آن زمان، اين سن اندكي مدرسه تعري

بيشتر از امروز بود. در اين سطح، آمادگي تحصيلي 

اي اجتماعي بود كه پيش از رهنمودهاي سياسي  پديده

و پژوهشي وجود داشت. آمادگي تحصيلي با تشكيل 

هيئت تعيين اهداف ملي آموزش و پرورش در آمريكا 

موضوع به ( بيشتر مورد توجه قرار گرفت و اين 9111)

هاي اجتماعي منجر گرديد  گذاري تغييراتي در سياست

كه درك ما را از اهميت آموزش و پرورش خردساالن و 

هالفن  نقش آمادگي تحصيلي تغيير داد )زوكرمن و

سازي  (. در ادامه به اهميت استاندارد9181، ص 5118

 پردازيم. آموزشي مي

 ها و آمادگي تحصيلي داللت بر چيرگي در مهارت

هاي پايه دارد كه باعث موفقيت كودك از لحاظ  توانايي

( به 5111شود )هر و همكاران،  درسي و اجتماعي مي

(، زماني طوالني است كه مفهوم 9111نظر ميزلز )

آمادگي تحصيلي كودكان مورد توجه آموزشگران قرار 

گذاران نيز به آن  گرفته است و به تازگي سياست

اند. اما اجماع در زمينة  دهاي روزافزون پيدا كر عالقه

اجزاي تشكيل دهندة آمادگي تحصيلي كودك دشوار 

بوده است. يكي از مهمترين موضوعات، اين است كه 

(. موضوع 9111آمادگي جنبه نسبي دارد )ميزلز ، 

توان معيار واحدي براي  مهم بعدي، اين است كه نمي

آمادگي تحصيلي تعيين كرد، زيرا در ميان كودكان يا 

شدت  ها به ي در يك كودك به دليل آنكه عملكردحت

متغير است، تعيين شاخص واحد براي آمادگي 

و همكاران،  آفرين است )كاگان تحصيلي مشكل

9118 .) 

پردازان نيز در مورد  عالوه بر اينها، در ميان نظريه

گيري آمادگي تحصيلي اختالف نظر  چگونگي شكل

تقدند كه آمادگي پردازان مع وجود دارد. برخي از نظريه

پردازان  تابعي از رسش  است. در صورتي كه نظريه

ديگر بر اين باورند كه آمادگي يعني چيرگي در 

هاي ويژه يا استاندارهايي كه در يك جامعه  مهارت

تعيين شده است)يعني يك كودك ممكن است از نظر 

يك معلم يا مدرسه آماده تلقي شود و از نظر معلم يا 

ناآماده(. آنچه به عنوان مبناي نظري اي ديگر  مدرسه

هاي حاضر مد نظر قرار گرفته، چارچوب  در پژوهش

هيئت تعيين اهداف آموزش و پرورش "پيشنهادي 

"ملي
( بر مبناي اين چارچوب، 9131آمريكاست ) 9

آمادگي تحصيلي كودكان پنج بُعد دارد كه شامل بُعد 

سالمت جسمي، رشد اجتماعي/ هيجاني، رويكردهاي 

يادگيري، زبان و رشد شناختي است. براساس اين  به

چارچوب، اين ابعاد در هنگام ورود به مدرسه به هم 

پيوندند و هر كدام از لحاظ نظري و تجربي، حالت  نمي
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كنند )كاگان و همكاران،  مجزاي خود را حفظ مي

( در واقع هر يك از ابعاد شرط الزم است، اما 9118

 (. 5111نشرط كافي نيست )هر و همكارا

سازي آموزشي:جريان اصالحات  اهميت استاندارد

آموزشي مبتني بر استاندارد و پاسخگو كردن نهاد 

هايي كه بر دوش  آموزش و پرورش در قبال هزينه

هاي دهة هشتاد ميالدي باز  گذارد، به سال جامعه مي

 (. اين جريان از جهان توسعه5115گردد)تورلو  مي

( 5113 ،يوآن استچر و لتون،يافته آغاز شده است)هامي 

ها مانند هر جريان فرهنگي ديگر  و در طي اين سال

موافقان و نقاداني داشته است تا جايي كه هر طرف، 

، ، كندال5113)مازانو و هي ستيد  آثاري به طرفداري

 ( و يا بنيادي5111)هودسن،  ( يا نقد سطحي5199

( 5115اند. تورلو ) ( آن انتشار داده5111)تابمن، 

شمرد كه از اين قرار  مزايايي را براي اين جريان بر مي

هستند: باور به اينكه با اجراي اين اصالحات عملكرد 

يابد كه اين موضوع از  آموزان بهبود مي تحصيلي دانش

ها آغاز  آموزان همة پايه بهبود مهارت خواندن دانش

آموزاني كه پس از  شود و تا افزايش تعداد دانش مي

شود،  ها بهتر مي دانشگاه، كيفيت تحصيل آنقبولي در 

هاي آموزشي بر  يابد و اين باور كه برنامه ادامه مي

هايي بايد به  اساس اين كه چه مطالب و مهارت

آموزان آموزش داده شود) استانداردهاي  دانش

آموزان  محتوايي و عملكردي( و آگاهي از اينكه دانش

اي محتوايي و اند )با سنجش استاندارده چه ياد گرفته

شوند. با آنكه با  عملكردي ياد گرفته شده(، بهتر مي

شد،  هايي كه مطرح مي شروع اين جريان در ايده

شد، از اين  همواره از صفات همه يا هيچ استفاده مي

آموزي نبايد از آموزش محروم  قبيل كه هيچ دانش

آموزان بايد ...،  ولي در ميان  شود يا اينكه همه دانش

آموزان داراي نياز ويژه جايي  و آن هيچ، دانش اين همه

اعتنايي به اصالح وضعيت  نداشتند)همانجا(. اين بي

 11 ةهاي ده آموزان داراي نياز ويژه تا سال دانش

 ميالدي نيز ادامه داشت. 

آموزان داراي نياز  ضرورت تدوين استاندارد براي دانش

دانل، مك الفلين و  اي كه مك  در مطالعه: ويژه

( انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند 9111وريسون )م

آموزان داراي نياز ويژه  كه انتظارات پاييني كه از دانش

شود كه سطح آموزش پايين  وجود دارد، باعث مي

(، شش دليل 9113بيايد. تورلو، اليوت و يسل ديك )

خاص براي اجراي اصالحات مبتني بر استاندارد در 

اند كه  نياز ويژه مطرح ساختهآموزان داراي  مورد دانش

بدست آوردن تصويري دقيق از  -9از اين قرارند: 

 -5آموزان داراي نياز ويژه؛  آموزش و پرورش دانش

آموزان داراي نياز ويژه از مزاياي  استفاده دانش

فراهم آوردن امكان  -8اصالحات مبتني بر استاندارد؛ 

اي پرهيز از پيامده -1آموزان؛  مقايسة دقيق دانش

برآورده ساختن  -8غيرعمدي جداسازي آموزشي؛ 

)حيطة كار و استخدام فارغ التحصيالن(  الزامات قانوني

آموزان داراي نياز  باال بردن انتظارات ما از دانش -1و 

( اعتقاد 9113گونه كه تورمو و همكارانش) ويژه. آن

آموزان  داشتند، به كارگيري استانداردها براي دانش

رسيد،  ژه، آنطور كه در ابتدا به نظر ميداراي نياز وي

اندركاران آموزش ويژه و  چون دست ،آسان نيست

گيري اين  آموزان داراي نياز ويژه از زمان شكل دانش

اند و تناسب و كفايت  ها نبوده استانداردها در جريان آن

آموزان داراي نياز ويژه  اين استانداردها براي دانش

 محل ترديد است.

له، در پي يافتن پاسخ اين پرسش در اين مقا

توان ذهني به اين  هستيم كه آيا كودكان  عادي و كم

رسند يا خير. به عبارت ديگر،  استانداردها مي

هاي شناسايي  استانداردهاي اين حيطه شامل مولفه

  ها، گيري، شناسايي شكل اندازه  اعداد و عمليات رياضي،

از كودكان سازي در اين دو دسته  هاي رديف و ويژگي

 گرفته است.  مورد بررسي قرار 

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
آموزان دورة آمادگي عادي و  دانش  همة: آماري  جامعة

توان ذهني سطح كشور، جامعة  دورة دوم آمادگي كم

 دهند.  آماري پژوهش حاضر را تشكيل مي
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براساس اطالعات  گيري: نمونة آماري و روش نمونه

سمنان،   استان كشور، )تهران، 3آماري،  هاي سالنامه

گيالن، مركزي، مازندران، اردبيل، آذربايجان   همدان،

اول  ةشرقي( كه بهترين عملكرد را در كودكان پاي

داشتند، انتخاب شدند. به منظور تعيين حجم نمونه از 

گيري ماتريسي استفاده شد و در نتيجه،  روش نمونه

آموز اجرا گرديد كه  دانش 9511سياهة مورد نظر روي 

سياهه بدليل ناقص بودن كنار گذاشته شد وحجم  51

،  9نفر كاهش يافت.در جدول  9911نمونه به 

 گيري پژوهش حاضر نشان داده شده است: نمونه
استان كشور به تفكيك  6آماري پژوهش از  نمونة  -1جدول 

 توان ذهني آموزان عادي و كم دانش

تعداد نمونه  استان رديف

 يعاد

تعدادنمونه 

 توان  كم

كل 

 آموزان دانش

 131 918 838 تهران 9

 53 1 55 سمنان 5

 11 91 81 همدان 8

 11 1 18 گيالن 1

 81 3 11 مركزي 8

 11 93 15 مازندران 1

 11 8 88 اردبيل 1

 919 89 991 شرقي آذربايجان 3

 9911 911 131 كل 

س از هاي معتبر پ پس از اجراي آزمون، تعداد سياهه

مورد( براي  51هاي بدون پاسخ ) حذف سياهه

توان ذهني  نفر و براي كم 131آموزان عادي  دانش

نفر بود. به عبارت ديگر، همانگونه كه در جدول  911

باال نشان داده شده است، تعداد كل نمونة آماري 

 آموز است. دانش 9911

 گيري ابزار اندازه
حصيلي در به منظور تهية سياهة ارزيابي آمادگي ت

هاي بدست آمده از كتاب  حيطة رياضيات ،شاخص

دبستاني به عنوان  هاي پيش هاي برنامه اهداف شاخص

منبع ساخت سواالت استفاده شد. براي تدوين سياهه 

( 9838هاي عملكردي )متقياني،   از مجموعه شاخص

سوال  89استفاده گرديد. تهية فرم اولية سياهه شامل 

ت بود. سياهة تدوين شده مربوط به حيطة رياضيا

دبستاني عادي و يك  توسط يك متخصص حوزة پيش

متخصص پيش دبستاني كم تواني ذهني  و يك 

متخصص آموزش رياضي، بررسي و روايي محتوايي آن 

ه مورد تأييد قرار گرفت. در مرحلة آزمايشي، سياه

كودك  81كودك پاية آمادگي عادي و  981روي 

هاي  اجرا شد. در تحليلتوان پايه دوم آمادگي  كم

سنجي سواالت به منظور برآورد روايي سازة  روان

نمرات حاصل از اجراي ابزار از روش تحليل عاملي 

اكتشافي استفاده شد. نتايج به دست آمده بر اساس 

تحليل مقدماتي و همچنين تحليل موازي نشان از 

عامل در ابزار دارد كه به دليل عدم انطباق  1وجود 

گذاري عوامل  ها در حال حاضر از نام مولفه عوامل با

كنيم. تنها  يك سوال از اين مجموعه به  نظر مي صرف

دليل همبستگي پايين با اين حيطه حذف گرديد. 

 بنابراين ابزار مورد نظر داراي پنجاه سؤال است. 

 ها يافته
هاي دو تا هفت وضعيت كودكان عادي و  در جدول

يطة رياضيات بر توان به تفكيك جنسيت در ح كم

تغييرات و   ها با توجه به فراواني، دامنة حسب مولفه

هاي ميانگين و انحراف معيار و درصد افرادي  شاخص

اند،  هاي عملكردي مورد نظر را كسب كرده كه شاخص

 آورده شده است:

 

 توصيف وضعيت كودكان عادي پاية آمادگي در حيطة رياضيات -4جدول 

 معيار انحراف درصد ميانگين معيار خطاي ميانگين نمرات  ةدامن تعداد مؤلفه حيطه

 رياضيات

 11/1 15 55/1 19/98 55 118 شناسايي اعداد و عمليات رياضي

 88/8 89 99/1 19/8 99 111 گيري اندازه

 13/5 81 11/1 91/8 1 118 ها شناسايي شكل

 18/5 11 13/1 31/1 3 111 سازي هاي رديف ويژگي

 98/91 83 11/1 5/51 81 331 كل 
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در جدول فوق، وضعيت كودكان عادي پاية آمادگي در 

هاي موجود در نمونه( مشخص  سطح كشور)استان

درصد  83گرديده است. كودكان در حيطة رياضيات 

اند و اين ميزان  هاي عملكردي را كسب كرده شاخص

 15هاي شناسايي اعداد و عمليات رياضي  براي مؤلفه

 81ها،  درصد، شناسايي شكل 89يري گ درصد، اندازه

 درصد است.  11سازي،  هاي رديف درصد و ويژگي

 توان ذهني پايه آمادگي در حيطه رياضيات توصيف وضعيت كودكان كم -9جدول 

 معيار انحراف درصد ميانگين معيار خطاي ميانگين نمرات ةدامن تعداد مؤلفه حيطه

 رياضيات

شناسايي اعداد و عمليات 

 رياضي

911 55 15/5 51/1 99 1 

 31/9 98 91/1 81/9 99 911 گيري اندازه

 51/5 51 91/1 95/5 1 911 ها شناسايي شكل

 88/5 51 91/1 11/5 3 918 سازي هاي رديف ويژگي

 11/3 91 11/1 31/1 81 931 كل 

شود، وضعيت  همانطور كه در جدول باال مشاهده مي

آمادگي در سطح توان ذهني پاية  تحصيلي كودكان كم

هاي موجود در نمونه( آورده شده است.  كشور)استان

هاي رياضيات يعني شناسايي اعداد و علميات  در مؤلفه

درصد، شناسايي  98گيري،  درصد، اندازه 99رياضي، 

درصد و 51سازي،  هاي رديف درصد، ويژگي 5ها،  شكل

 اند.  ها را كسب نموده درصد شاخص 91در كل، 

 ف وضعيت دختران و پسران عادي پاية آمادگي در حيطة رياضياتتوصي -2جدول 

 معيار انحراف درصد ميانگين معيار خطاي ميانگين نمرات دامنة تعداد مؤلفه جنسيت حيطه 

 رياضيات

 دختر

شناسايي اعداد و 

 عمليات رياضي

188 55 83/91 89/1 18 88/1 

 53/8 88 98/1 18/1 99 118 گيري اندازه

 11/5 11 98/1 81/8 1 183 ها شكل شناسايي

 11/5 11 95/1 98/8 3 181 سازي هاي رديف ويژگي

 35/98 15 13/1 11/89 81 113 كل

 پسر

شناسايي اعداد و 

 عمليات رياضي

118 58 11/95 81/1 81 11/1 

 81/8 13 98/1 51/8 99 859 گيري اندازه

 31/5 88 95/1 11/1 1 891 ها شناسايي شكل

 19/5 81 99/1 11/1 3 891 سازي هاي رديف ويژگي

 91/91 88 18/1 19/51 81 115 كل 

با نگاهي به جدول باال، وضعيت آمادگي تحصيلي 

هاي  دختران عادي پاية آمادگي در رياضيات)استان

هاي  گردد. در مؤلفه موجود در نمونه( مشخص مي

حيطة رياضيات يعني شناسايي اعداد و عمليات 

درصد، شناسايي  88گيري،  درصد، اندازه 18ضي، ريا

 11سازي،  هاي رديف درصد و ويژگي 11ها،  شكل

ها بدست آمده است. وضعيت آمادگي  درصد شاخص

اضيات تحصيلي پسران عادي پاية آمادگي در حيطة ري

هاي  درصد شاخص 88هاي رياضيات،  در حيطه

هاي اين  عملكردي مشاهده شده است. در مؤلفه

حيطه، يعني شناسايي اعداد و  عمليات رياضي، 

ها،  درصد، شناسايي شكل13گيري،  درصد، اندازه81

درصد از   81سازي، هاي رديف درصد و ويژگي 88

 موارد مشاهده گرديده است. 
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 توان ذهني پاية آمادگي درحيطة رياضيات وضعيت آمادگي تحصيلي در دختران و پسران كم توصيف -5جدول 

 دامنة تعداد مؤلفه جنسيت حيطه

 نمرات 

 معيار انحراف درصد ميانگين معيار خطاي ميانگين

 رياضيات

 دختر

شناسايي اعداد و عمليات 

 رياضي
18 93 31/5 88/1 98 89/1 

 19/9 91 51/1 8/9 3 11 گيري اندازه

 93/5 59 51/1 1/9 3 11 ها شناسايي شكل

 511 51 51/1 91/5 3 18 سازي هاي رديف ويژگي

 81/1 91 91/9 8/3 83 11 كل

 پسر

شناسايي اعداد و عمليات 

 رياضي
955 55 13/5 81/1 1 11/8 

 11/9 98 91/1 88/9 99 958 گيري اندازه

 88/5 58 59/1 59/5 1 951 ها شناسايي شكل

 81/5 51 59/1 15/9 3 958 سازي هاي رديف ويژگي

 38/3 98 39/1 81/1 81 951 كل

شود، در جدول باال  همانطور كه مالحظه مي

توان ذهني پاية  وضعيت آمادگي تحصيلي دختران كم

هاي  آمادگي در حيطة رياضيات در سطح كشور )استان

اين حيطه موجود در نمونه( آورده شده است. آنان در 

اند.  هاي عملكردي دست يافته درصد از شاخص 91به 

هاي اين حيطه به ترتيب براي شناسايي اعداد  در مؤلفه

درصد،  91گيري،  درصد، اندازه 98و عمليات رياضي، 

سازي  هاي رديف درصد و ويژگي 59ها،  شناسايي شكل

اند. در جدول باال، وضعيت  درصد دست يافته 51به 

توان ذهني پاية آمادگي در  ي پسران كمآمادگي تحصيل

هاي رياضيات يعني شناسايي  حيطة رياضيات در مؤلفه

 98گيري،  درصد، اندازه 1اعداد و عمليات رياضي، 

هاي  درصد و ويژگي 58ها،  درصد، شناسايي شكل

اند. به طور  ها را داشته درصد شاخص 51سازي،  رديف

د درص 98كلي اين دسته از كودكان تنها به 

 اند. هاي عملكردي اين حيطه دست يافته شاخص

 گيري نتيجه
هاي به دست آمده در پژوهش  بر اساس يافته

آموزان عادي و داراي  گردد كه دانش حاضر مشاهده مي

هاي رياضي متناسب  نياز ويژه در رسيدن به استاندارد

تحصيلي آنها وضعيت نامناسبي دارند كه اين  ةبا پاي

هاي  احتمالي گوناگوني  ن به علتتوا ها را مي يافته

هاي  نسبت داد كه از اين قرارند: ضعف در برنامه

ها با  دبستاني به دليل ناهماهنگي اين برنامه پيش

ها يا انتظارات رشدي از كودكان  استاندارد

توان ذهني،  دبستاني خواه عادي و خواه كم پيش

هاي  ها از وضعيت برنامه اطالعي خانواده كم

ني و در پي آن ناهماهنگي ميان مراكز دبستا پيش

اعتنايي عملي نهادهاي  ها، بي آموزشي و خانواده

هاي  هاي جمعي به موضوع آموزش اجتماعي و رسانه

گذاران كالن كشور  توجهي سياست دبستاني، بي  پيش

گذاري در اين مقطع آموزشي كه به اعتبار  به سرمايه

ه هر هايي كه در اين زمينه صورت پذيرفت پژوهش

گذاري در اين زمينه، در آينده بيش از ده  واحد سرمايه

آورد.  واحد سود مستقيم و غيرمستقيم به بار مي

دبستاني به ويژه عدم  آموزش ناكافي مربيان پيش

آشنايي آنها با استانداردهاي محتوايي دورة 

دبستاني و ناكافي بودن تكيه بر يك نوع استاندارد  پيش

 پردازيم. ر زير به آن ميكه به تفضيل بيشتري د

در حال حاضر در جهت بهسازي وضعيت آموزشي 

توان  آموزان كم آموزان عادي و در پي آن دانش دانش

ذهني، اصالحات آموزشي مبتني بر استانداردها مطرح 

است و با وجود انتقادهايي كه به اين نوع اصالحات 

(، 5111و  تابمن،  5111)هودسن،   شود وارد مي

وزشي را تحت تأثير خود قرار داده است. به جريان آم

هاي آمريكا براي همة  عنوان مثال در همة ايالت
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هاي تحصيلي، استانداردهاي عملكردي تدوين  پايه

شده است. در اين ميان، وضعيت آموزشي كودكان 

كند. در ابتدا  ذهني نيز از اين قائده تبعيت مي توان كم

اه عادي و آموزان خو نگاهي مشترك به همة دانش

خواه داراي نياز ويژه وجود داشت، به اين معنا كه همة 

آموزان بايد به استانداردهاي عملكردي واحدي  دانش

يافتند. اين اقدام بر اساس اين توجيه مطرح  دست مي

آموزي نبايد از پيشرفت تحصيلي  شد كه هيچ دانش

آموز عادي مناسب  محروم شود يا آنچه براي يك دانش

آموز داراي نياز ويژه نيز مناسب  يك دانشاست براي 

است. اما درعمل مشخص شد كه اين نگاه تا حدي 

 گونه كه تورمو و همكارانش افراطي است و همان

( اعتقاد داشتند، تناسب و كفايت اين 9113)

آموزان داراي نياز ويژه محل  استانداردها براي دانش

هاي همة كودكان به  ترديد است و در آن، ظرفيت

شكلي ضمني يكسان تلقي شده است. در واكنش به 

اين موقعيت، چند راهبرد به كار گرفته شده كه از اين 

-، ارائة استاندارد5قرارند: ارائة استانداردهاي جانشين

و  1، ارائة عناصر اساسي هسته مشترك8هاي گسترده

تركيبي از استانداردهاي ويژه و معمول. در مورد 

تر شدن و امكان  دليل ساده استانداردهاي جانشين به

توان  يمرسوم م يابيارزش يبه جا 8ارزشيابي جانشين

اما در  ،نان حاصل كردين استاندارد اطمياز كسب ا

ف يآموز تعر عملكرد دانش يبرا ين حال سقفيع

از  ياريبس ييها توانا كه ممكن است در آن شود يم

ها دست كم  از آن يا تعداديتوان  آموزان كم دانش

مد  يكه از اصالحات آموزش يه شده باشد و هدفگرفت

باال بردن انتظارات  ،ن هدفيحاصل نشود. ا ،استنظر 

 ارائة. استژه ياز وين يآموزان دارا از دانش يآموزش

ن يجانش يمشكل استانداردها ،گسترده ياستانداردها

ن و تالش يوالد يز پافشارينجا نياما در ا ،را ندارد

ن سطح از يآموز به باالتر دن دانشيرس يمعلمان برا

د ياست كه شا ميمه ةدغدغ ،مورد نظر ياستانداردها

افت. ين مهم دست يبتوان به ا يم آموزش انفراديدر ت

ن يجانش يشباهت به استانداردها يگر كه بيد يا  وهيش

هسته مشترك  يعناصر اساس يريبه كارگ ،ستين

 يذهن توان كمآموزان  دانش يژه برايو هباشد كه ب مي

وجود  ز باين دسته از استانداردها نين شده است. ايتدو

اما  ،ن شدهيتوان تدو آموزان كم آنكه مناسب دانش

توان  آموزان كم از دانش ياريتواند بس يها م اكتفا به آن

دن به سطوح باالتر محروم يتر و رس يرا از آموزش غن

 ةسامان ييپاسخگو يابيسازد و فقط امكان ارزش

آورد. آنچه  يساس استاندارد فراهم مرا بر ا يآموزش

 ين استانداردهاياستفاده از ا ،ديآ يتر به نظر م مناسب

مشترك( همراه با  ةا هستين، گسترده يژه)جانشيو

ك سو يمعمول است تا از  يعملكرد ياستانداردها

فراهم شود و  يستم آموزشيامكان پاسخگو ساختن س

اهداف  انتخاب يژه برايم آموزش ويت گر،يد ياز سو

آموزان با توجه به سطح  ك از دانشيهر يبرا يآموزش

 ار داشته باشد.يمتنوع در اخت يها ها امكان آن ييتوانا

 دورة دركشور ما نيز دست كم در درس رياضي در

توجه  ي درسي وها ابتدايي شواهدي از تغيير در كتاب

ورود  ،عنوان نمونه هب ،خورد ميبه چشم  ها به استاندارد

 ،كه پيش از اين ها بندي داده خمين و دستهمباحث ت

 ابتدايي نبود. دورةي حساب ها اثري از آنها در كتاب

توجه به  ،طولي مباحث ةبنابراين در جهت رعايت رابط

نيز  دبستاني پيشتحصيلي  دورةدر  ها موضوع استاندارد

به دليل ماهيت سرانجام  رسد. ميضروري به نظر 

ه در يي كها محدوديت ةهم ،يابي پژوهش حاضر زمينه

در  ،يابي وجود دارد رويدادي و زمينه مطالعات پس

بنابراين  ،پژوهش حاضر نيز اجتناب ناپذير بوده است

هايي كه  توان با پژوهش مينتايج بدست آمده را 

تكميل يا  ،پذيرد ميي ديگر انجام ها برمبناي روش

كه پژوهش  كرد كيدأبر اين نكته تتصحيح كرد و 

آغازين است كه تصويري كلي از وضعيت   ميحاضر گا

توان ذهني به  عادي و كم پيش دبستاني آموزان دانش

 تر وضع موجود ه منظور تبيين دقيقبدهد و  ميدست 

ي ها ثر به پژوهشؤسهم هريك از عوامل مورد رآو ب

توان ذهني و هم  كمآموزان  مورد دانش هم در يبيشتر

 است. عادي نياز
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1) National Education Goals Panel 

2) Alternate standards 
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4) Common Core Essential Elements 
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Abstract 
 

Objective: The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of training 

mindfulness- based stress reduction on mother-child 

interaction (acceptance, supporting, leniency and 

rejection) among mothers with intellectually 

disabled children.Method: Because of the applied 

goals and data collection procedures of the study, its 

design was decided to be a quasi-experimental (pre-

test and post-test in compare with control group). 

The population of this study consists of mothers 

with intellectually disabled primary school students 

in Ardabil in 2012. 48 mothers of children with 

intellectually disabled children were randomly 

selected and then divided into two random groups. 

Results: The results show that training of 

mindfulness-based stress reduction is effective in 

improving mother-child interaction. Conclusion: 

The findings suggest that mindfulness-based stress 

reduction can improve mother-child interaction in 

these situations. 
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children. 
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مقدمه

 اثر  خانواده پویایی بر تواند می کودک هر تولد

 تغییرات باید خانواده، اعضاي دیگر و والدین .بگذارد

 جدید عضو یک ضورح با سازگاري جهت را متعددي

 خانواده بر ناتوان کودک یک تولد اثرات کنند. تحمل

 یا فرزند در معلولیت بروز زیرا است،  عمیق خیلی

را تهدید  1کودک-مادر ارتباط اینکه بر عالوه فرزندان

کند، اختالالت عاطفی و اقتصادي زیادي را در  می

نماید، به نحوي که یکایک افراد  خانواده ایجاد می

هاي ناشی از وجود فرد  اده به نوعی دچار بحرانخانو

شوند، بنابراین روابط رو به سردي و تیرگی  معلول می

شود.  گذارده و روابط اجتماعی خانواده نیز محدود می

کودک، در -هاي تعامل مادرویژگی با کودکخصایص

 در 9 ذهنی توان است. وجود کودک کم متقابل ارتباط

کودک،  خاص زهاي مراقبتینیا به توجه خانواده، با

 کودک با بقیه، بیشتر به نسبت که مادران براي

و  روانی بر سالمت و است استرس دارند، منبع سروکار

 تعریفبراساس  .گذارد می تأثیر نیز آنها سازگاري

( 9002)هاي ذهنی و رشدي آمریکا  انجمن ناتوانایی

-ذهنی نوعی ناتوانایی است که با محدودیت توانی کم

ي معناداري در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی و ها 

همچنین در مهارتهاي سازشی اجتماعی، ادراکی و 

زاده،  )به نقل از لطفی، فرخی و فقیه عملی همراه است

 بحران یک عنوان ذهنی به توان کم تولد کودک (.1929

 هاي کنش و هاارتباط تر، بر عمیق تواند به شکل می

 که داراي هایی خانواده بگذارد. خانواده اثر اعضاي

 نهایشا نقش هستند و در دائمی و باز، مؤثر روابط

 .شوند ها سازگار بحران با توانند می پذیرند، بهتر انعطاف

کودکان  هاي داراي دهد که خانواده نشان میشواهد 

توان ذهنی از نظر اجتماعی و دامنة ارتباطات درون و نا

هاي  لششده و با چادچار مشکل  خانوادگی برون

؛ 9002شین و همکاران، ) شوند جدیدي روبرو می

 (.1929، پورصادق و آبادي مرادپور، میري، علی

کودک نقش مهمی را در تحول -تعامل مادر

کند )هال و  شخصی، اجتماعی و اخالقی فرد بازي می

(. نقص در روابط اجتماعی کودکان 9000گرگور،   مک

با والدین دچار  تواند تعامل آنان را می  ذهنی توان کم

گونه که فرزندان بر رفتار  مشکل کند. بدون شک همان

والدین مؤثرند، والدین نیز بر رفتار فرزندان خود تأثیر 

 (.1942یکتا و پرند،  گذارند )شکوهی می

ودک یکی از ـک -دـامل والـبنابراین، بهبود تع

هاي مورد عالقة پژوهشگران است )اسپیل فوگ،  زمینه

(. همین مسئله به 9011ن و مک مل، لترز، کریستی

ویژه در دهة اخیر زمینه را براي پژوهش و طراحی 

هاي میان اي به منظور بهبود مهارت هاي مداخله برنامه

و  ها در قابلیت ارسایین فردي فراهم آورده است.

ذهنی  توان کمبا  در ارتباط مادران ي اجتماعیها مهارت

مانند  فی درازمدتهاي من منجر به پیامد شان فرزندان

 شود می کودک-روابط غلط والد و سازش پایین

 (.1225ون، نگال؛ 1921کشاورز، )

رویکردهاي آموزشی مختلفی به طور گسترده در 

زمینة آموزش و بهبود تعامالت و سالمت روانی افراد 

اند. رویکردهاي روانشناختی مانند کاهش  به کار رفته

ن شناختی مبتنی یا درماآگاهی استرس مبتنی برذهن

د براي درمان انواع مختلفی از نتوان آگاهی می بر ذهن

و یا حل اختالفات و بهبود  هاي روانشناختی استرس

ند )یوشیماسو، اگا، کودکان موثر باشروابط مادر و 

 (.9019کاگایا، کیتابایاشی، کانایا، 

آگاهی نوعی مداخلة کاهش استرس مبتنی بر ذهن

ه افراد در جهت تمرین آموزشی است که ب-روانی

کند و با هدف کاهش  بدنی کمک می-مراقبة ذهنی

-شود. ذهن استرس و بهبود سالمتی بکار برده می

اي خاص،  آگاهی به معناي توجه کردن به شیوه

هدفمند، در زمان حال و خالی از قضاوت است )کابات 

آگاهی یعنی بودن  (. ذهن9002؛ والش، 9009زین، 

اکنون هست، بدون قضاوت و  در لحظه با هر آنچه

افتد؛ یعنی تجربه  بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می

آگاهی عمدتاً (. ذهن9009)سگال، و ویلیامز تیزدیل، 

به فرایند توجه مداوم تمرکز دارد نه به محتوایی که 

، به نقل از 9005شود )کارداسیوتو،  بدان توجه می
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ا دهد ت اري  میذهن آگاهی به ما ی (.1920آریاپوران، 

هاي منفی ممکن  این نکته را درک کنیم که هیجان

جزء ثابت و دایمی شخصیت  اینهااست رخ دهد، اما 

دهد تا به  مینیست. همچنین به فرد این امکان را 

تأمل  ه رویدادها به طور غیرارادي و بیجاي آن که ب

 و 9پاسخ دهد، با تفکر و تأمل پاسخ دهد)امانویل

افزایش ذهن آگاهی موجب یادگیري  .(9010همکاران،

هاي رفتاري جدید از قبیل؛ تمرکز در توجه،  راهبرد

هاي  جلوگیري از نشخوارهاي فکري و گرایش به پاسخ

همچنین باعث گسترش افکار  نگران کننده است و

شود )کاریگد،  جدید و کاهش هیجانهاي ناخوشایند می

 (.1920، به نقل از آریاپوران ؛9009

آگاهی، نسبت به  ز طریق آموزش ذهنوالدین ا

شان، آگاهی کامل و لحظه به  روابط خود با فرزندان

کنند و با توسعة کیفیت گوش دادن  لحظه پیدا می

همراه با توجه کامل هنگام ارتباط با فرزند، پذیرش و 

عدم قضاوت دربارۀ آنها، ترویج دادن آگاهی احساسی، 

به کودکان، خودگردانی در تربیت، و مهربانی نسبت 

یابد )دانکن، کاتسورث، و  تعامالت بین آنها بهبود می

 (.9002گرنبرگ، 

( در پژوهشی تحت عنوان 1929برجعلی )

آگاهی بر  اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن"

، به این "فرزندي در نوجوانان-کاهش تعارضات والد

نتیجه دست یافت که درمان شناختی مبتنی بر 

فرزندي و ابعاد آن -ات والدآگاهی، تعارض ذهن

)پرخاشگري کالمی و پرخاشگري فیزیکی( را در 

سینگ  دهد. آموزان به طور معناداري کاهش می دانش

هفته، آموزش  19( در پژوهشی که به مدت 9002)

آگاهی را روي سه نفر از والدین اجرا کرد،   ذهن

آگاهانه،  دریافت که آموزش مادران براي مراقبت ذهن

رسان را  ، نافرمانی و رفتارهاي خودآسیبپرخاشگري

در کودکان کاهش داده و رضایتمندي مادران را در 

شان  هاي مراقبتی و تعامل با کودکان رابطه با مهارت

 9002ها دوباره در سال  افزایش داده بود. این یافته

توسط سینگ مورد تایید قرار گرفت )به نقل از 

گ، آدکینز، و سینگ، النسیونی، وینتون، سینگ، سین

 (. 9019والر، 

سینگ، سینگ، النسیونی، سینگ، همچنین 

( در پژوهشی تحت عنوان 9010وینتون، و آدکینز )

آگاهی براي والدین و فرزندان داراي  آموزش ذهن"

فعالی به منظور بررسی اثربخشی  بیش-کمبود توجه

، به این نتیجه "این آموزش روي اطاعت کودکان

آگاهی، اطاعت کودکان از  رسیدند که آموزش ذهن

شان را افزایش داده و منجر به بهبود تعامالت  مادران

 شود. کودک می-مادر

النسیونی، وینتون، سینگ، سینگ،  سینگ،

در پژوهشی تحت عنوان  نیز (9019آدکینز، و والر )

آگاهانه به  انتقال آموزشِ مراقبت و فرزندپروري ذهن"

سطوح شادي در ، دریافتند که "کودک-تعامالت والد

اند،  آگاهی را دریافت کرده مادرانی که آموزش ذهن

افزایش یافته است و این مادران داراي تعامالت مثبت 

شان بودند. اورد، بوگلس، و  و بهتري با فرزندان

در پژوهشی تحت عنوان  هم (9019بورگ ) پیجنن

آگاهی براي کودکان  بررسی اثربخشی آموزش ذهن"

آگاهانه در  لی و فرزندپروري ذهنفعا بیش-کمبود توجه

، به این نتیجه رسیدند که "کودک-بهبود تعامل مادر

آگاهی داراي اثربخشی باالیی بوده است؛  آموزش ذهن

کودک را بهبود و -بدین معنی که تعامالت مادر

 دهد. افزایش می

هاي انجام  با توجه به مطالب ارائه شده و پژوهش

ین حوزه و از آنجایی گرفته و خالء پژوهشی بارز در ا

ذهنی، مشکالت فراوانی در  توان آموزان کم که دانش

آورند و  خانواده و به خصوص براي مادران به وجود می

دهند؛ لذا  کودک را تحت تاثیر قرار می-تعامالت مادر

 ارتقايهاي آموزشی مختلف در  بررسی اثربخشی روش

رسد. هدف  کودک ضروري به نظر می-تعامل مادر

کاهش حاضر بررسی اثربخشی روش آموزشی پژوهش

-تعامل مادر ارتقايآگاهی در استرس مبتنی بر ذهن

. باشد ذهنی می توان آموزان کم مادران دانش کودک در
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روش

ي و از نظر نحوۀ کاربردپژوهش حاضر به لحاظ هدف، 

آزمون،  پیشبا طرح  آزمایشی نیمهي اطالعات، گردآور

ست.آزمون با گروه کنترل ا پس

نمونه روش و نمونه آماري، گيريجامعة  ةجامع:

آموزان  مادران داراي دانش ةکلی ،پژوهش حاضرآماري 

در  1921دبستانی است که در سال   ذهنی توان کم

کردند و فرزندان آنها تحت  شهر اردبیل زندگی می

پوشش مراکز آموزشی استثنایی قرارداشتند. تعداد 

آنها تحت پوشش   ذهنی توان مادرانی که فرزندان کم

، 1921باشند در سال  مراکز آموزشی استثنایی می

باشند )به گزارش آموزش و پرورش استان  نفر می 245

 84(. نمونة آماري پژوهش حاضر شامل 1921اردبیل، 

شهر اردبیل   ذهنی توان آموزان کم نفر از مادران دانش

گیري در درسترس انتخاب و به  است که به روش نمونه

ورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. در مورد ص

هاي نفر باید اشاره کرد که در پژوهش 84انتخاب 

نفر براي هر گروه کافی  15آزمایشی معموالً  نیمه

 98است، اما به خاطر افزایش اعتبار بیرونی پژوهش، 

نفر از  98نفر نفر براي هر گروه انتخاب گردید. لذا، 

ی آموزش کاهش استرس آزمایش آنها در گروه نیمه

نفر در گروه کنترل  98آگاهی، و  مبتنی بر ذهن

جایگزین شدند.

ابزارگردآورياطالعات

مقیاس ارزیابی رابطة  كودک:-پرسشنامةتعاملمادر

 1221مادر کودک توسط رابرت ام راس در سال 

منتشر شده است. این آزمون یک مقیاس نگرش سنج 

د ارزیابی قرار داده و است که نقطه نظر مادران را مور

گیرد.  هاي فرافکن قرار می در حیطة آزمون
توان به طور کامل  ارزیابی رابطة مادر کودک را می

دقیقه اجرا و نمره گذاري کرد.  90در مدت زمان 

هاي تجربی براي ارزیابی رابطة مادر کودک از یک  داده

نفري مادران بدست آمده است.   40نمونه جمعیتی 

 95ان متعلق به طبقة متوسط و بین سنین تمام مادر

سال بوده و محل سکونت آنها مشابه بوده است.  95تا 

نظر به اینکه ضرایب کافی از پایایی و روایی و طیف 

هاي تشخیصی  وسیعی از اختالفات در ضرایب توانایی

این موارد وجود دارد ،از این رو ارزیابی رابطة مادر 

ها توصیف  نگرش کودک، ابزاري حساس براي سنجش

شده است. لذا این رویکرد ارزیابی یک ابزار مناسب 

هاي  هایی نظیر ارتباط بین نگرش براي تحقیق در حوزه

ها،  شان، خودادراکی و نگرش مادرانه و رفتار فرزندان

هاي مادرانه و درک از خود، وضعیت  ارتباط بین نگرش

هویت اجتماعی و بسیاري مشکالت مرتبط دیگر است. 

شود. که این مقیاس بیش از این که ابزار  کید میتا

اي تجربی و کاوشی است. پایایی  کلینیکی باشد، وسیله

از طریق فرمول آلفاي  1948این مقیاس در سال 

 29/0نفر از افراد انجام شد و  90کرانباخ بر روي 

برآورد گردید، همچنین روایی صوري آزمون توسط 

ار گرفت و آزمون قابل اساتیدي با تجربه مورد تایید قر

 (.1948اجرا دانسته شد )ضمیري، 

هاآوريدادهرونداجرايآزمایشوجمع

ذهن :آگاهيروشآموزشيكاهشاسترسمبتنيبر

آگاهی   روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

در هشت جلسه )هر هفته دو روز( و هر جلسه به مدت 

رب یک الی یک و نیم ساعت توسط کارشناسان مج

خانم آموزش داده شد. مراحل اجراي برنامه آموزشی 

باشد. همچنین الزم به ذکر است که  به صورت زیر می

 بعد از گذشت سه ماه، آزمون پیگیري نیز اجراء گردید.

سازي مشکل.  جلسة اول: برقراري ارتباط و مفهوم
آرامی. جلسة سوم: در این  جلسة دوم: آموزش تن

بر جلسة قبل، همانند  جلسه بعد از مرور کوتاهی

آرامی براي عضالت امّا در شش گروه از  جلسه تن
عضالت به صورت چشم بسته و به صورت زیر اجرا 

ها،  ها و بازوها، پاها و ران آرامی براي دست تن شود: می
ها و  ها و لب ها، آرواره شکم و سینه، گردن و شانه

دقیقه(. جلسة چهارم: در این  20ها ) پیشانی و چشم

جلسة قبل، توجه به جلسه بعد از مرور کوتاهی بر
آگاهی تنفس تنفس آموزش داده شد. ذهن

هایی از قبیل دم و بازدم همراه آرامش بدون  تکنیک
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تفکر در مورد چیز دیگر و تماشاي تنفس با چشمان 
بسته به ترتیب اجرا شد. جلسة پنجم: در این جلسه، 

پویش بدن  بعد از مرور کوتاهی بر جلسة قبل، تکنیک
آموزش داده شد، از جمله؛  تکنیک توجه به حرکت 

دقیقه(، تمرکز  15شکم و قفسة سینه هنگام تنفس )
دقیقه(، جستجوي  90ها ) بر اعضاي بدن و حرکات آن

حس شنوایی از طریق گوش دادن به صداهاي اطراف 
دقیقه(. جلسة ششم: در این جلسه بعد از مرور  15)

آگاهی افکار در مراحل زیر نکوتاهی بر جلسة قبل، ذه

آموزش داده شد: مرحلة اول: متمر کز کردن توجه به 
ذهن بدون تفکر در مورد چیز دیگر از طریق متمرکز 
شدن به یک نقطة ذهنی یا یک عالمت ضربدر روي 

  دقیقه(. مرحلة دوم: در این مرحله 15) A 8یک برگه 
یک فکر منفی در مورد خویشتن از طریق آموزش 

دقیقه(. چند مرتبه آن  90ه به افراد القاء شد )دهند
فکر به ذهن آورده شد و توجه به این فکر در دستور 
کار قرار گرفت و براساس دستورات آموزشی، آموزش 

-دهد. جلسة هفتم: ذهن دهنده به فکر خاتمه می

کامل. در این جلسه، بعد از مرور کوتاهی بر آگاهی

ج و شش )هر جلسة قبل، آموزش جلسات چهار، پن
دقیقه( تکرار شد. جلسة  90تا  90کدام به مدت 

هشتم: در این جلسه، جهت پایان دادن به جلسات و 
ها خواسته شد که  آزمون از آزمودنی اجراي پس

آگاهی را در هاي موجود در آموزش ذهن تکنیک
زندگی روزمره خود انجام دهند و از این طریق به 

الزم به یادآوري  بهبود سالمتی خویش کمک نمایند.
کنندگان  است که بعد از پایان هر جلسه به شرکت

 .شد تکالیف خانگی نیز داده می

هاروشتجزیهوتحليلداده

ها، عالوه  در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده

ي ها گیري هاي توصیفی، از اندازه بر استفاده از شاخص

ها استفاده  مکرر چندمتغیري براي آزمون فرضیه

 ید. گرد

هایافته

 آمده است 1هاي این تحقیق در جدول  یافته



يموردمطالعهرهايمتغيآزمایشوكنترلدرهاگروهاريمعوانحرافنيانگيم-1جدول

يآماري ها شاخصآزمونها گروه
تعامل مادر کودک

 طرد گیري سهل حمایت پذیرش

کاهش استرس مبتنی بر 

 آگاهی ذهن

 آزمون شیپ
 84.08 59.425 82.99 95.19 نیانگیم

 12.89 12.29 12.29 9.99 اریمعانحراف 

 آزمون پس
 92.22 92.49 99.212 82.81 نیانگیم

 5.521 8.244 9.22 15.95 اریمعانحراف 

 يریگیپ
 95.90 92.925 98.85 89.54 نیانگیم

 9.095 5.812 8.112 19.92 اریمعانحراف 

 کنترل

 آزمون شیپ
 92.25 82.22 82.20 95.12 نیانگیم

 5.90 19.25 15.18 5.59 اریمعانحراف 

 آزمون پس
 92 88.049 82.90 92.08 نیانگیم

 2.102 10.02 15.10 5.042 اریمعانحراف 

 يریگیپ
 94.29 82.5 85.5 95.42 نیانگیم

 8.92 18.28 19.25 2.484 اریمعانحراف 

 فرضيةپژوهش

  بتنی بر ذهنروش آموزشی کاهش استرس م

از   کودک )پذیرش، حمایت بیش-آگاهی، تعامل مادر

گیري بیش از حد، طرد( را در مادران  حد، سهل

 دهد.  می ارتقاءذهنی  توان آموزان کم دانش

 . پذیرش: براي بررسی این متغیر از آزمون تحلیل 1

واریانس چندمتغیره استفاده شد. جهت بررسی 

ه از آزمون کرویت مفروضةتحلیل واریانس چندمتغیر

ی استفاده گردید و از آنجایی که نتایج این مُوچل

(، آزمون w=0.89, p<0.05آزمون معنادار نبود )

تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا گردید. نتایج آزمون 

تحلیل واریانس چندمتغیره معنادار به دست آمد 
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 توان یم، لذا (F ،P<0.01=4.08=المبداي ویلکز، 0.28)

در متغیر پذیرش تفاوت وجود  ها گروهن گفت که بی

ارائه  9یی در جدول دوتاهاي  ةتفاوتسیمقادارد. نتایج  

 شده است:
يپذیرشريگيپآزمونوآزمون،پسشيپوكنترلدرشیآزمايهاگروهيدوگانههاسهیمقا-2جدول

 ها سهیمقا راتییتغمنبع 
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 يآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

سطح 

 يمعنادار

 عامل

 زمان
 001/0 19.92955 1222.99 1 1222.99 آزمون پس -آزمون شیپ

 820/0 0.845912 104 1 104 يریگیپ -آزمون پس

 زمان*گروه
 008/0 2.021224 1909.04 1 1909.04 آزمون پس -آزمون شیپ

 592/0 0.949949 45.99 1 45.99 يریگیپ -آزمون پس

 خطا
 - - 189.24 82 2202.54 نآزمو پس -آزمون شیپ

 - - 999.52 82 10994.22 يریگیپ -آزمون پس

 نیب، شود یممشاهده  9گونه که در جدول  همان

تفاوت  شیآزماآزمون گروه  آزمون و پس شیپنمرۀ 

که  دهد یمنشان  جهینت نیاي وجود دارد، معنادار

پذیرش در مادران داراي  ارتقايآگاهی بر  آموزش ذهن

جدول  نیهمچنذهنی مؤثر است.  توان مکودکان ک

آزمون و  ي پسها نمره نیبکه  دهد یممذکور نشان 

ی معن نیبدی وجود ندارد، تفاوت شیآزماي گروه ریگیپ

ي ها نمرهآزمون  که در پس شیآزماکه افراد گروه 

یی در تعامل پذیرش گرفته بودند، در مرحلة باال

 نیهمچنها را دریافت کردند.  پیگیري نیز همان نمره

ي ها نمره نیبکه  دهد یمجدول مذکور نشان 

 تفاوت وجود ندارد.  شیآزماي گروه ریگیپآزمون و  پس

. حمایت بیش از حد: براي بررسی این متغیر از 9

 ه شد. جهتآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاد

بررسی مفروضةتحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون 

ی استفاده گردید و از آنجایی که نتایج مُوچلکرویت 

آزمون (، w=0.85, p<0.05)این آزمون معنادار نبود 

تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا گردید. نتایج آزمون 

تحلیل واریانس چندمتغیره معنادار به دست آمد 

 توان یم، لذا (F ،P<0.01=5.08یلکز، =المبداي و0.49)

در متغیر پذیرش تفاوت وجود  ها گروهگفت که بین 

 9یی در جدول دوتاهاي  ة تفاوتسیمقادارد. نتایج  

 :ارائه شده است

يحمایتبيشازحدريگيپآزمونو،پسآزمونپيشوكنترلدرشیآزمايهاگروهيدوگانههاسهیمقا-3جدول

 يآزاددرجه  مجموع مجذورات ها سهیامق راتییتغمنبع 
 نیانگیم

 مجذورات
F  يمعنادارسطح 

 عامل

 زمان
 009/0 2.29292 9009.049 1 9009.049 آزمون پس -آزمون پیش

 220/0 0.04282 12.99999 1 12.99999 يریگیپ -آزمون پس

 زمان*گروه
 009/0 11.92804 9998.049 1 9998.049 آزمون پس -آزمون پیش

 529/0 0.991212 20.25 1 20.25 يریگیپ -آزمون پس

 خطا
 -  905.222 82 2825.499 آزمون پس -آزمون پیش

 -  144.4425 82 4244.212 يریگیپ -آزمون پس

 نیب، شود یممشاهده  9گونه که در جدول  همان

تفاوت  شیآزماآزمون گروه  و پس آزمون پیشنمرۀ 

که  دهد یمان نش جهینت نیاي وجود دارد. معنادار

بر  آگاهی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 حمایت بیش از حد موثر است. شیافزا

 گیري بیش از حد: براي بررسی این متغیر . سهل9

از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. 

ي تحلیل واریانس چندمتغیره از  جهت بررسی مفروضه

ز آنجایی که ی استفاده گردید و امُوچلآزمون کرویت 

(، w=0.69, p<0.05)نتایج این آزمون معنادار نبود 

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا گردید. نتایج 

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره معنادار به دست 

(، لذا F ،P<0.01=2.52=المبداي ویلکز، 0.22آمد )

در متغیر پذیرش تفاوت  ها گروهگفت که بین  توان یم

یی در جدول دوتاهاي  ة تفاوتسیمقانتایج   وجود دارد.

 ارائه شده است. 8
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گيريبيشازحديسهلريگيپآزمونو،پسآزمونپيشوكنترلدرشیآزمايهاگروهيدوگانههاسهیمقا-4جدول

 مجموع مجذورات ها سهیمقا راتییتغمنبع 
درجه 

 يآزاد
 F مجذورات نیانگیم

سطح 

 يمعنادار

 عامل

 زمان
 001/0 19.81515 8914.25 1 8914.25 آزمون پس -مونآز پیش

 559/0 0.95222 82.09049 1 82.09049 يریگیپ -آزمون پس

 زمان*گروه
 01/0 2.249229 9199.999 1 9199.999 آزمون پس -آزمون پیش

 948/0 0.221599 22.1425 1 22.1425 يریگیپ -آزمون پس

 خطا
 - - 918.8228 82 18825.29 آزمون پس -آزمون پیش

 - - 194.5202 82 5219.229 يریگیپ -آزمون پس

 نیب ،شود یممشاهده  8گونه که از جدول  همان

تفاوت  شیآزماآزمون گروه  و پس آزمون پیشنمرۀ 

که  دهد یمنشان  جهینت نیاي وجود دارد.معنادار

بر  آگاهی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 نیهمچنموثر است.  گیري بیش از حد سهل شیافزا

ي ها نمره نیبکه  دهد یمجدول مذکور نشان 

 وجود دارد.  تفاوت شیآزماي گروه ریگیپآزمون و  پس

 براي بررسی این متغیر از آزمون تحلیل. طرد:8

واریانس چندمتغیره استفاده شد. جهت بررسی 

مفروضة تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون کرویت 

و از آنجایی که نتایج این ی استفاده گردید مُوچل

(، آزمون w=0.37, p<0.05آزمون معنادار نبود )

تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا گردید. نتایج آزمون 

تحلیل واریانس چندمتغیره معنادار به دست آمد 

 توان یملذا  (،F ،P<0.01=8.54=المبداي ویلکز، 0.49)

در متغیر پذیرش، تفاوت وجود  ها گروهگفت که بین 

 5یی در جدول دوتاهاي  ة تفاوتسیمقاارد. نتایج  د

 :ارائه شده است
يطردريگيپآزمونو،پسآزمونپيشوكنترلدرشیآزمايهاگروهيدوگانههاسهیمقا-5جدول

هاسهیمقاراتييتغمنبع
مجموع

مجذورات

درجة

يآزاد

نيانگيم

مجذورات
F

سطح

يمعنادار

 عامل

 زمان
 092/0 5.999258 229 1 229 نآزمو پس -آزمون پیش

 022/0 9.502158 105.0904 1 105.0904 يریگیپ -آزمون پس

 زمان*گروه
 005/0 4.592925 1542 1 1542 آزمون پس -آزمون پیش

 122/0 1.258928 54.59049 1 54.59049 يریگیپ -آزمون پس

 خطا
 - - 142.1042 82 4521 آزمون پس -آزمون پیش

 - - 92.28825 82 1922.854 يریگیپ -آزمون پس

نمرۀ  نیب، شود یممشاهده  5همان گونه که در جدول 

تفاوت  شیآزماآزمون گروه  و پس آزمون پیش

که  دهد یمنشان  جهینت نیاي وجود دارد، معنادار

بر کاهش  آگاهی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 دهد یمجدول مذکور نشان  نیهمچنطرد موثر است. 

 شیآزماي گروه ریگیپآزمون و  ي پسها نمره نیبکه 

 شیآزمای که افراد گروه معن نیبدوجود دارد،  تفاوت

یی در طرد گرفته باالي ها نمرهآزمون،  که در پس

بودند. 

گيريبحثونتيجه

 ـربـخشی روشررسی اثـب هدف ر باضاـح ژوهشـپ

آگاهی در  آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 )پذیرش فرزند، بیش کودک-ادرتعامل م ارتقاي

در مادران  گیري، طرد فرزند( گري، سهل حمایت 

با توجه به  انجام شد.  ذهنی توان آموزان کم دانش

هاي به دست آمده معلوم شد که روش آموزشی  یافته

آگاهی باعث افزایش  کاهش استرس مبتنی بر ذهن

نمرات مادران در زیرمقیاس پذیرش فرزند و کاهش 

حمایتگري،  هاي بیش ها در زیرمقیاسنمرات آن

گیري و طرد شده است که این افزایش نمرات در  سهل

 زیرمقیاس پذیرش فرزند و کاهش نمرات در زیر

گیري و طرد، در  حمایتگري، سهل هاي بیش مقیاس
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مقایسه با گروه کنترل معنادار بودند. بنابراین، در کل 

و  قاءارتتوان گفت که این روش آموزشی منجر به  می

شود. همچنین الزم به  کودک می-بهبود تعامل مادر

ها بعد از سه ماه پیگیري نیز  ذکر است که این یافته

هاي پژوهش حاضر در این زمینه با  برقرار بودند. یافته

(، سینگ 9002(، سینگ )1929هاي برجعلی ) یافته

(، سینگ، سینگ، النسیونی، سینگ، وینتون، و 9002)

ینگ، النسیونی، وینتون، سینگ، (، س9010آدکینز )

(، و اورد، بوگلس، و 9019سینگ، آدکینز، و والر )

 باشد. (، همسو می9019بورگ ) پیجنن 

آگاهی  توان گفت که ذهن ها می در تبیین این یافته

ها، صفات و رفتار  منجر به پذیرش غیرقضاوتی ویژگی

آگاهی  شود. مادران از طریق آموزش ذهن کودکان می

شان، آگاهی کامل و  روابط خود با فرزندان نسبت به

کنند و توسعة کیفیت گوش  لحظه به لحظه پیدا می

دادن همراه با توجه کامل هنگام ارتباط با کودک، 

پذیرش و عدم قضاوت دربارۀ آنها، رشد آگاهی از 

احساسات خود و کودکان، خودگردانی در تربیت، و 

، و مهربانی نسبت به کودکان )دانکن، کاتسورث

(، منجر به افزایش صمیمیت، پذیرایی 9002گرنبرگ، 

هاي سبک تعامل  شود که از ویژگی و دلسوزي می

باشد. البته باید توجه نمود که در  پذیرش فرزند می

اینجا منظور از پذیرش، تأیید و قبول تمامی رفتار 

گیري(؛ بلکه در  باشد )سبک تعامل سهل کودکان نمی

آگاهانه،  فرزندپروري ذهن سبک تعامل پذیرش فرزند و

والدین استانداردها و انتظاراتی را براي رفتار کودکان 

 (.9005گیرند )جاکوبس، چین، و شاوِر،  در نظر می

شود که مادران به  آگاهی باعث می آموزش ذهن

اعتنایی و نادیده گرفتن کودکان )سبک تعامل  جاي بی

ر طرد(، از طریق توجه آگاهانه و هدفمند و بودن د

شان را  لحظة حال، نیازها، عواطف و احساسات کودکان

مورد توجه قرار داده و آنها را پذیرا باشند. اگر مادران 

شان را شناسایی  بتوانند احساسات خود و فرزندان

نموده و نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند، قادر خواهند 

هاي عادتی خود جلوگیري نموده و با  بود از واکنش

جه بیشتري به تعامل با کودک خود هشیاري و تو

(. در نتیجة دلسوزي 9009بپردازند )دیکس، و برانکا، 

آگاهی، مادران در  هاي ذهن و صمیمت ناشی از تمرین

عوض طرد کودکان، به پذیرش و برقراري روابط مثبت 

 (.9009پردازند )نِف،  بیشتري با آنها می

آگاهی داشتن از نیازهاي واقعی کودکان و پذیرش 

گردد  آگاهی ایجاد می هاي ذهن آنها که از طریق تمرین

تواند به جاي جانبداري و حمایت بیش از اندازه از  می

حمایتگري(، منجر به  کودکان )سبک تعامل بیش

کودک -روابط با کیفیت باال و تعامالت مناسب مادر

 (.1242شود )بامریند، 

آگاهی نسبت به  والدین از طریق آموزش ذهن

شان، آگاهی کامل و لحظه به  با فرزندان روابط خود

کنند و با توسعة کیفیت گوش دادن  لحظه پیدا می

همراه با توجه کامل هنگام ارتباط با فرزند، پذیرش و 

عدم قضاوت دربارۀ آنها، ترویج دادن آگاهی احساسی، 

خودگردانی در تربیت و مهربانی نسبت به کودکان، 

آموزش روش  یابد. تعامالت بین آنها بهبود می

دهد تا به جاي تمرکز  آگاهی به والدین یاد می ذهن

هاي شخصی و  روي نتایج حاصله از تربیت، به تالش

پذیرش فرزند خود تمرکز کنند که این کار منجر به 

گردد. اگر والدین یک  کودک می-بهبود تعامالت مادر

-آگاهانه را در تعامالت والد شیوۀ فرزندپروري ذهن

توانند یک ظرفیت تقویت  گیرند، می فرزندي بکار 

اي براي تربیت آرام و تطابق بیشتر با اهداف و  شده

آگاهانه  هایشان بدست آورند. فرزندپروري ذهن ارزش

فرزند -مثبت بین والد  ةباعث به دست آوردن یک رابط

 گردد. گسیختگی خانواده می شود و مانع از هم می

اهانه استفاده آگ هاي تربیتی ذهن مادرانی که از شیوه

نمایند، به فرزندان خود مشتاقانه گوش داده و آنها  می

پذیرند و بدین وسیله رابطة  را بدون قضاوت می

صمیمانه و خوبی را با فرزندان برقرار نموده و منجر به 

هاي  مادرانی که از مهارت شوند. بهبود تعامالت می

و کنند  شان استفاده می آگاهانه در تربیت فرزندان ذهن

آگاهانه  هاي فرزندپروري ذهن مرتباً درگیر شیوه
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شان در برقراري  هستند، یک تغییر اساسی در توانایی

شود. مادران با این  شان ایجاد می رابطه با فرزندان

هاي عادتی رهایی یابند که  توانند از انگیزه روش می

خود منجر به افزایش و بهبود تعامالت   ةاین نیز به نوب

شود )دانکن، کاتسورث، و  شان می فرزندانبین آنها و 

 (.9002گرنبرگ، 

در کل، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش 

تعامل  ارتقايدر  آگاهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

مؤثر   ذهنی توان آموزان کم کودکِ مادران دانش-مادر

شود که از این روش  باشد. بنابراین، پیشنهاد می می

کودک در مادران -تعامل مادر ارتقايآموزشی براي 

ذهنی استفاده شود. همچنین  توان آموزان کم دانش

هاي آینده، هر دو والدِ  شود که در پژوهش پیشنهاد می

 ذهنی مورد مطالعه قرار گیرند. توان آموزان کم دانش
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 ريال 00111ك نشريه به مدت يك سال و هر نسخه به مبلغ اشترا 

  ًريال است. 01111مبلغ اشتراك يك ساله براي دريافت يك نسخه در هر فصل، جمعا 

 .هزينه پست به عهده پژوهشگاه است 

 بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز كد  9301102113112اره حساب براي واريز وجه اشتراك: شم

 ( به نام تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش091)

  ،مؤسسه  0كوچه خسرو پالك ،خان، خيابان ايرانشهر شمالي پل كريمنشاني امور مشتركان: تهران

  0075060800پژوهشي كد پستي 

 سركار خانم كاظمي  77678601:امور مشتركان تلفن دفتر

 

 

 

............تقاضاي اشتراك فصلنامه ايراني كودكان استثنايي ......................بدين وسيله اينجانب / مؤسسه ...........................................

 :..........تا  تاريخ......................از تاريخ: ....   يد اشتراك  تمد     دو سال        را به مدت يكسال  

 ............  به تعداد : ........................... نسخه از هر شماره را دارم...............................

 ................. تلفن همراه: ...............................كد شهرستان: .......................................... تلفن: ................................ دورنگار: ......................

بانك ملي ايران شعبه  9301102113112.................... ريال به حساب ضمناً اصل فيش بانكي به مبلغ .........................................

دهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ضميمه اين ( به نام تمركز وجوه درآم091كد ) بلوار كشاورز

 تقاضاست.

 بان اصلي: ......................................خيابان فرعي:........................نشاني: استان: ..............................شهر: ............................ خيا

 ............................................كد پستي: ........................ طبقه: ....................................كوچه: ......................................پالك: ..............

 .در صورت تمديد اشتراك آخرين شماره دريافتي قيد شود

 .باشد قيد شود در صورتي كه شماره خاصي مورد نظرتان مي

 .خواهشمند است اصل فيش بانكي يا كپي برابر اصل آن را به آدرس پژوهشگاه ارسال نماييد

 

 




