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 چکیده
 های مهارتآموزش   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هدف:

 دارای نشانگانآوری خواهران و برادرانِ کودکان  تابميزان آوری بر  تاب

پژوهش مذکور از نوع نيمه آزمایشی با طرح  : روش. انجام شدداون  

آزمون و پيگيری بود. برای ارزیابی متغيرها از مقياس  پس -آزمون پيش

کان و نوجوانان آوری کود ( و تاب2002آوری کانر و دیویدسون ) تاب

نفر از خواهران و برادران  20استفاده شد.  (2002)  امبوری -پرینس

انتساب مناطق شهر شيراز با  ۀداون از کلي  دارای نشانگانکودکان 

مشارکت حاضر کنترل در پژوهش آزمایشی و گروه دو  درتصادفی 

 تحليل واریانس  ها با استفاده از روش : تحليل دادهها يافتهکردند. 

 ۀگيری مکرر نشان داد که اجرای برنام مختلط به همراه اندازه

خواهران و برادران  رآن د های مؤلفهآوری و  تابميزان ای بر  مداخله

به   آزمون  پس ۀداون گروه آزمایشی در مرحل  دارای نشانگانکودکان 

پيگيری  ۀداری موثر بوده و اثرات مشاهده شده در مرحل طور معنا

های پژوهش نشان داد  یافته گیری: نتیجه. (≥51/5p)بود پایدار مانده

خواهران و آوری  تابتواند ميزان  می آوری های تاب که آموزش مهارت

 داون را افزایش دهد.  دارای نشانگانبرادران کودکان 

 
 

آموزش  داون،  دارای نشانگان کودکانخواهران و برادران ها:  کلید واژه
 وریآ تاب های مهارتآوری،  تاب
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Abstract 

Objective: The aim of this study was investigating 

the effects of resilience training on resilience in 

siblings of children with Down syndrome. Method: 

In this study a semi-experimental design with 

pretest-posttest and follow up design was applied. 

Conner-Davidson Resilience Scale (2003) and 

Prince-Embury Resilience Scale (2007) were used 

for measuring of adolescents’ resilience. The 

sample size includes 30 adolescents (14- 18ys) 

having sibling with Down syndrome that assigned 

for experimental and control groups randomly. 

Results: Analyzing of data is performed by using 

Mix Anova with repeated measure design. Results 

reveal that resilience and its component in siblings 

of children with Down syndrome in experimental 

group significantly improved and their Emotional 

vulnerability significantly decreased. Also, these 

results were permanent in the follow up step 

(p≤0/05). Conclusion: According to the findings of 

the study it can be concluded that resiliency skills 

training enhance the resilience in siblings of 

children with Down syndrome. 

 

Keywords: Siblings, Children with Down 

syndrome, Resilience training, Resilience. 
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 مقدمه

های افراد  متخصصان خانوادههای بسياری  سال

ویژه، تنها به والدین و به طور خاص به  هایدارای نياز

(. 2002کردند )گاالگر، پاول و رودز،  می مادران توجه 

ز والدین این است ( تفکر بسياری ا1990از نظر لوباتو )

بر سایر فرزندان  بخشی زیانشان تأثير که ناتوانی کودک

واقعيت را این ها،  وهشنتایج پژ که حالیدر  ؛ندارد

نشان داده است. تقریباً هيچ ن برخالف نظر والدی

دارای والدین یک کودک  ۀتوان دربار را نمی مطلبی

ویژه بيان کرد که در مورد خواهران و برادران  هاینياز

او صدق نکند. در واقع خواهران و برادران در ارتباط با 

ت مشابه مشکال ویژه، بسياری از هایدارای نيازکودک 

عالوه بر آن نيازهای منحصر  را دارند وخود با والدین 

)مير و ودسی،  را نيز دارا هستند به شرایط و سن خود

دارای در این ميان خواهران و برادران افراد  (.2002

 کنند داون نيز مشکالت بسياری را گزارش می  نشانگان

به تخصيص زمان و توجه محدود والدین  توان میکه 

آوردن دوستان به خانه،  ۀنگرانی دربار به آنها،نسبت 

زا در منزل، محدودیت  های استرس موقعيت

 احساس گناه در مورد این های افراد خانواده، فعاليت

که چرا از ناتوانی خواهر یا برادر عصبانی هستند، 

شرمندگی به خاطر حضور خواهر و برادر در مجامع 

 یا برادر، رفتارعمومی، بدرفتاری و اذیت کردن خواهر 

آینده اشاره  ۀبا خواهر یا برادر و نگرانی دربار حمایتی

های مروری نشان  پژوهش (.2002کرد )لوباتو و کائو، 

در صورت نبود امکانات کافی و خدمات که دهند  می

شان یها ناتوانی و خانواده دارایحمایتی برای کودکان 

به ( و عدم توجه کافی از سوی جامعه 1999، )الموری

تواند  این مشکالت می ،اش و خانوادهدارای ناتوانی فرد 

و  )شاپيروآنها شود  منجر به مشکالت سازگاری در

 (.1992، همکاران

که خواهران و برادران افراد است مهم این نکتۀ 

با افزایش سن و رسيدن به سن  داون  دارای نشانگان

نوجوانی، در مقایسه با سایر خواهران و برادران 

)گاالگر، پاول و  کنند می ت بيشتری را تجربه مشکال

این گروه از  که زیرا احتمال دارد ؛(2002رودز، 

که به جای وقت  دخواهران و برادران مجبور باشن

؛ عالوه بر  گذرانی با سایر همساالن و دوستان

به عنوان را  وقتشانهای مراقبتی، اکثر  مسئوليت

صرف  ر ناتوانی ن و همراهان اصلی خواهر یا براددوستا

به طوری که حتی الزم باشد در هنگام بيرون  ،کنند

خود در مورد  ناتوان رفتن از منزل به خواهر یا برادر 

برقراری رابطه با دیگران در خارج از منزل نيز  ۀنحو

دیگر  سوی(. از 2009و همکاران،  کمک کنند )فلوید

داون نسبت   دارای نشانگانبا افزایش طول عمر افراد 

دارای فرزندان  ۀزمانی که والدین برای آیند ،به قبل

از سایر  غلبکنند؛ ا می ریزی  داون خود برنامه  نشانگان

فرزندان خود انتظار دارند که بعد از فوت یا از 

  دارای نشانگاناز خواهر یا برادر  والدین،کارافتادگی 

 .(2002ی و گان، لداون خود مراقبت کنند )کاسک

متفاوت داشتن خواهر یا برادر  اثرات قع،اودر 

موجب شده است که خواهران یا برادران عادی  ناتوان

و های در مخاطره محسوب  آنها به عنوان یکی از گروه

 های برای مقابله با این خطرات از انواع برنامهدر نتيجه 

های خاصی از مشکالت این  ای با تاکيد بر جنبه مداخله

. از (2002 دارلينگ،)سليگمن و ود افراد استفاده ش

 سيب ۀبرنام ای، های مداخله برنامهترین  رایج ۀجمل

توسط  1921است که برای اولين بار در سال  1شاپ 

به هایی  و همکارانش، تهيه شده بر آموزش مهارت مير

بهبود رابطه بين خواهران و برادران عادی و منظور 

 (.2011 ویژه تمرکز دارد )مير، هایدارای نياز

های اخير یکی از  ذکر است که در سالشایان 

 ،ای موثر برای افراد در معرض خطر های مداخله برنامه

التر  آوری هستند. مربوط به تاب ای های مداخله برنامه

آوری فرایند  که تاببر این باورند ( 2002) و زالزو

پویای انطباق مثبت با رویدادهای ناگوار در یک بافت 

ه چگونه یک فرد بر محيط ک  آوری یعنی این تاب است.

ها و  تواند با تهدیدب ای که  به گونهگذارد  می خود تأثير 

اتفاقات ناگوار مقابله کرده یا سازگار شود و پيامدهای 

خوب را تجربه کند. این درگيری فعاالنه برای اثر 
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 .شود می گذاردن بر محيط از اجزای شناختی تشکيل 

برای عمل  های مختلف اجزای شناختی درک گزینه

های دانستن، تصميم گيری و انجام  کردن )فرایند

که در  استهایی را  ها و ارزش دادن( و داشتن نگرش

تواند  می کند که  می شخص این باور و اعتقاد را ایجاد 

تأثير بگذارد. در  طشها بر محي برخی روش ۀوسيله ب

برای  ظرفيتآوری به عنوان یک  به تاب ،این دیدگاه

شود که بدون توجه به سن یا  می  نظر گرفتهدرانطباق 

قابل حمایت و  ،تحولی که فرد در آن قرار دارد ۀمرحل

 (.2002؛ التر، 2000سيچتی، و  باشد )التر می پرورش 

برای اینکه سازگاری با مشکالت  ،رسد لذا به نظر می

 دارای نشانگانآموزان  خواهران و برادران نوجوان دانش

آموزش  ،یکی از بهترین راهبردهاداون افزایش یابد،  

 آوری به آنها است. های تاب مهارت

برخی از تحقيقات اثربخشی  ،ین راستاادر 

اند. برای  آوری را تأیيد کرده های آموزش تاب برنامه

آوری  تابمربوط به آموزش های  مثال، نتایج پژوهش

 ،گراث مک) به  کودکان و نوجوانان سن مدرسه

که توسط گيلهام و  2وری پنآ تاب ۀبرنام (،2000

( تدوین شده و اثربخشی آن در 2002همکاران )

اضطراب،  انند،م گوناگونیهای  کاهش اختالل

گرانه در  افسردگی، پرخاشگری و رفتارهای اخالل

های دارای نيازهای مختلف کودکان و نوجوانان  مهارت

مدال و همکاران يهویژه و عادی مشاهده شده است. 

پرورش  هدفشانهایی که  مداخله ،د( معتقدن2002)

آوری و افزایش سازگاری مثبت با شرایط ناگوار  تاب

پذیر بسيار  است، برای کودکان و نوجوانان آسيب

ها برای  این گونه مداخله ،از این رو .سودمند هستند

داون که به   دارای نشانگانخواهران و برادران کودکان 

نی و دليل شرایط جسمی، ذهنی، مشخصات بالي

دارای مشکالت رفتاری و گفتاری خواهر یا برادر 

 فرهنگشان از یک طرف و نگرش و  داون  نشانگان

داون از   دارای نشانگانحاکم بر جامعه در مورد افراد 

شناختی قرار  های روان طرف دیگر در معرض آسيب

 آوری آنها شود. تواند باعث افزایش ميزان تاب دارند؛ می

آوری یا انجام  ورد آموزش تابدر ماین، با وجود 

های  پژوهش ،تاب آوری در ایران ۀمداخله در حوز

تحقيقات کاوه و به توان  اندکی انجام شده است که می

آوری  تاب ۀ( با موضوع طراحی برنام1290همکاران )

توان ذهنی و عليزاده  آموزان کم برای والدین دانش

وری آ تاب ۀ( با موضوع تدوین و اجرای برنام1290)

برای نوجوانان دارای اختالل درون نمود و برون نمود، 

ها نشان داده  بررسی پژوهش ،. از طرف دیگرشاره کردا

های معدودی بر روی  است که در ایران تنها مطالعه

انجام شده ویژه  هایدارای نيازخواهران و برادران افراد 

 مقدم فيروزکوهیکه از جمله پژوهش آرمان و 

ع آموزش مادران و تأثير آن بر ( با موضو1222)

توانی  اختالل رفتاری خواهران و برادران افراد با کم

( با 1229مروری پورمحمدی تجریشی ) ۀذهنی، مقال

دارای محور افراد   های خواهر و برادر مداخله عنوان

داون و پژوهش همبستگی شجاعی و   نشانگان

های  بينی نشانه پيش( با عنوان 1291همکاران )

آوری در خواهران و  مت روانی بر اساس تابسال

 .قابل ذکر استتوانی ذهنی  آموزان با کم برادران دانش

های انجام  های اخير بيشتر پژوهش در واقع در سال

های همبستگی و با  آوری، با طرح شده در مورد تاب

آوری  متغيرهای مرتبط با تاب ۀرابط شناساییهدف 

 اند. انجام شده

تواند ضمن پر کردن  حاضر می بنابراین پژوهش

برای  گشایی راههای پژوهشی در این زمينه،  خالء

های  پژوهشگران و متخصصان جهت انجام فعاليت

خواهران و برادران ارتباط با ر دپژوهشی و بالينی 

داون باشد. چه بسا توجه به   دارای نشانگانکودکان 

ها و  بتواند ظرفيت کودکاننيازها و احساسات این 

های آنها را به نحو احسن شکوفا سازد، از  انمندیتو

آوری و  آنها کاسته و تاب فشار مضاعف بر

شان را برای مواجهه با مشکالت فعلی و  سازگاری

مسائلی که ممکن است در آینده به دليل حضور 

به وجود آید،  داون  دارای نشانگانخواهر یا برادر 

 پژوهش ود،بنابراین با توجه به شواهدموجافزایش دهد.
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 های زیر است: فرضيه بررسیحاضر به دنبال 
آوری  آوری، ميزان تاب تاب های مهارتآموزش  -1

داون را   دارای نشانگانخواهران و برادرانِ کودکان            

 دهد و این اثر پایدار است. افزایش می

آوری، ميزان احساس  تاب های مهارتآموزش  -2

داون   دارای نشانگاندکان تسلط خواهران و برادرانِ کو

 و این اثر پایدار است. دهد را افزایش می

ميزان احساس  آوری، تاب های مهارتآموزش  -2

  دارای نشانگانخواهران و برادرانِ کودکان  صميميت

 دهد و این اثر پایدار است. داون را افزایش می

آوری، ميزان  تاب های مهارتموزش آ -4

دارای ن و برادرانِ کودکان های هيجانی خواهرا  واکنش

 دهد و این اثر پایدار است. داون را کاهش می  نشانگان

  روش

آزمایشی با طرح  پژوهش حاضر از نوع نيمه

آماری  ۀجامعو پيگيری بود.  آزمون پس -آزمون پيش

کودکان   ساله 12-14خواهران و برادران  تمامیآن 

جعه به مرا باداون شهر شيراز بودند که  دارای نشانگان

دولتی تحت پوشش  مدارس و مراکز دولتی و غير

ای آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی ه سازمان

شناسایی و  1290-91شهر شيراز در سال تحصيلی 

پژوهش دعوت شدند. این روش زمانی شرکت در برای 

ویژگی خاصی  ،شود که افراد مورد مطالعه استفاده می

(. دليل 1222من، )هو  دارند و تعدادشان اندک است

ها در پژوهش حاضر از یک سو  تعداد کم آزمودنی

داون در اکثر   دارای نشانگانفرزند آخر بودن کودکان 

سال خواهران و  12موارد و در نتيجه سن باالتر از 

در مواردی هم کودک  بود. از دیگر سو، برادرانشان

 خواهر و برادر نداشت. بنابراین با  داون،  دارای نشانگان

 دارای نشانگانو نوجوان کودک  122وجود شناسایی 

سال  12-14 خواهر و برادرچهل و یک داون،  

همگی برای شرکت در پژوهش دعوت و شناسایی 

نفر در  پانزدهحداقل  ۀبا رعایت حجم نمونشدند. 

، 1992، گال)گال، بورگ و   های آزمایشی پژوهش

( به دليل افت 1224ترجمۀ نصر و همکاران، 

ها و غيبت برخی از آنها در جلسات گروه  دنیآزمو

 11دو گروه در نهایت اطالعات مربوط به آزمایشی، 

 پسر( مورد استفاده قرار گرفتند. 2دختر و  2)  نفره

 ابزار پژوهش

آوری و بررسی  تاب ۀگيری ساز برای اندازه

آوری کانر و دیویدسون  از مقياس تاب ،ها فرضيه

ایی که مقياس مذکور تنها . از آنجشد( استفاده 2002)

بنابراین  ؛دهد آوری بدست می کل از تاب ۀیک نمر

ی و برای ختشنا روان ۀتر این ساز برای بررسی دقيق

ای را  مداخله ۀاثر برنام يشتریاینکه بتوان با اطمينان ب

امبوری -آوری پرینس د، مقياس تابرگيری ک اندازه

. ابزار فتگرمورد استفاده قرار نيز اجرا شد و ( 2002)

های آن  عامل ، خردهآوری کل تاب ۀمذکور عالوه بر نمر

 کند. گيری می را نيز اندازه

این : آوری کانر و ديويدسون مقیاس تابالف: 

( با مرور منابع 2002توسط کانر و دیویدسون ) مقياس

گيری  اندازهبه منظور آوری  تاب ۀپژوهشی در حوز

ه است. قدرت مقابله با فشار و تهدید تهيه شد

سنجی این مقياس در شش گروه:  های روان ویژگی

کنندگان به بخش مراقبت  جمعيت عمومی، مراجعه

 دارای اختالل ، افراد یپزشک رواناوليه، بيماران سرپایی 

استرس  دارای اختالل فراگير و دو گروه از بيماران 

پس از ضربه بررسی شده است. کانر و دیویدسون 

بی قادر که این مقياس به خوبر این باورند ( 2002)

ينی بال یها گروهآور را در  تابآور و غير است افراد تاب

گویه با  21 ،مقياسدر این بالينی تفکيک کند. و غير

)کامالً نادرست تا هميشه ليکرت ای  طيف پنج درجه

درست( در نظر گرفته شده که از صفر )کامالً نادرست( 

و یک  شود گذاری می تا چهار )هميشه درست( نمره

)به روش  دهد. روایی آوری بدست می کل از تاب ۀنمر

)به  تحليل عوامل و روایی همگرا و واگرا( و پایایی

روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ( مقياس توسط 

)عادی و در  مختلف یها گروهسازندگان آزمون در 

(. در 2002 خطر( احراز شده است )کانر و دیویدسون،

 92/0از آلفای کرونباخ س با استفاده پایایی مقيا ،ایران
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حاضر (. در تحقيق 1222، شده است )جوکار گزارش

و ضریب کرویت بارتلت برابر  91/0برابر  KMOشاخص 

معنادار بود که  0001/0و در سطح  2124با 

ها و ماتریس  گيری سؤال کفایت نمونه ۀدهند نشان

 همبستگی بودند. البته این مقياس قبل از استفاده در

نفر از خواهران و برادران  11روی  ،پژوهش حاضر

توانی  کم دارایآموزان  سال دانش 12-12نوجوان 

 91/0ذهنی مدارس شيراز اجرا و ضریب پایایی آن 

بدست آمد که نشان از همسانی درونی باالی آزمون 

 باشد. می

 کودکان و نوجوانان آوری مقیاس تابب: 

 ۀمبه شکل پرسشنا (2002) امبوری-پرينس

 2آوری فردی گيری تاب گزارشی برای اندازه خود

ساله تهيه شده است که  12-9کودکان و نوجوانان 

 بيست) 4دارای سه خرده مقياس شامل احساس تسلط

توانم چيزهای مورد نيازم را بدست  من میگویه، مانند 

مانند  ،گویه بيست و چهار) 1احساس صميميتآورم(، 

م که احساس واقعی مرا توانم به دیگران اجازه ده می

اگر مانند   ،ه)بيست گوی 2( و واکنش هيجانی بدانند

( شوم مردم مرا دوست نداشته باشند، بسيار ناراحت می

 در مقياس ليکرت از هرگز ها پاسخگذاری  نمرهاست. 

گيرد.  ( صورت می4ها )نمره  )نمره صفر( تا اکثر وقت

س معکوعد واکنش هيجانی به شکل بُگفتنی است که 

شود. این آزمون بعد از ساخت در سال  گذاری می نمره

ها و کشورهای مختلف استفاده شده  در پژوهش 2002

 ۀباالیی برخوردار است. نمر سنجی روانهای  و از ویژگی

برای ابعاد  91/0تا  29/0همسانی درونی آزمون از 

آزمایی  مختلف آن گزارش شده است. نمرات پایایی باز

و نمرات آلفا برای سه خرده 22/0تا  29/0آن از 

-)پرینس بدست آمده است 91/0تا  92/0س از مقيا

 (. 2002و  2002امبوری،  

برای ارزیابی روایی سازه و همگرا و واگرای خرده 

مقياس  ا، ابتدا همبستگی بين نمرات خردهه مقياس

احساس تسلط و احساس صميميت با نمرات مقياس 

نوجوانان بک  مۀپرسشنا 2ها و عواطف منفی رفتار

بين آنها  شده که همبستگی محاسبه 2 )ویرایش دوم(

است. همچنين بين گزارش شده  -21/0تا  -41/0

مقياس مفهوم  مقياس واکنش هيجانی با خرده  خرده

و با مقياس مفهوم  -12/0همبستگی  ،خود مثبت بک

بدست  -49/0همبستگی ،  9هریس-خود کودکان پيرز

یی همگرا، همبستگی بين آمده است. در بررسی روا

نمرات احساس تسلط و احساس صميميت با مفهوم 

-خود مثبت بک و مقياس مفهوم خود کودکان پيرز

برای مقياس  20/0تا  20/0محاسبه و ضریب  ،هریس

هریس -برای مقياس پيرز 20/0تا  11/0بک و ضریب 

( بين 24/0تا  21/0بدست آمد و همبستگی مثبت )

های منفی بک با واکنش  رفتارنمرات مقياس عواطف و 

 ۀهيجانی بدست آمده است. از طرف دیگر مقایس

های اضطرابی، سلوک و  نمرات افراد دارای اختالل

با افراد عادی نشان داده است که  یدو قطبافسردگی 

این افراد نسبت به گروه عادی نمرات باالتری در 

تری در احساس تسلط  نمرات پایين وواکنش هيجانی 

روایی  ۀيت بدست آوردند که نشان دهندو صميم

 (.2002امبوری، -)پرینس مالکی ابزار مذکور است

برای نخستين امبوری  -از آنجا که مقياس پرینس

 ؛گيرد بار است که در ایران مورد استفاده قرار می

را آن  ،آن به فارسی ۀبنابراین پژوهشگر بعد از ترجم

لط به مس شناسی در اختيار یکی از متخصصان روان

داد تا با برگردان متن ترجمه  زبان انگليسی قرار

 آن اطمينان ۀفارسی به انگليسی از صحت ترجم

اصالحات  ،حاصل شود. سپس با توجه به نظرات ایشان

نفر از  11روی آنگاه پرسشنامه  نهایی اعمال گردید.

 دارایآموزان  ساله دانش 12تا  12خواهران و برادران 

يراز اجرا و ضریب پایایی آن از توانی ذهنی شهر ش کم

 21/0آوری کل تاب ۀطریق آلفای کرونباخ برای نمر

پایایی قابل قبول آن است.  ۀدهند د که نشانبدست آم

روش همبستگی بر اساس  همچنين روایی سازه آن

محاسبه و برای  آن یها آزمون بين کل آزمون و خرده

 های احساس تسلط و صميميت به ترتيب مقياس خرده

جانی واکنش هي مقياس خردهو برای  22/0و 12/0
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ای  روایی سازه ۀدهند بدست آمد که نشان 11/0ضریب 

نتایج  ،در مورد روایی همزماناست. این مقياس باالی 

کلی  ۀکه بين نمر دنشان دا ضرایب همبستگی

با امبوری  -پرینسها در مقياس  آزمودنیآوری  تاب

همبستگی  نکانر و دیویدسو مقياسآوری  تاب ۀنمر

 وجود دارد.21/0معنادار 

  ای برنامه مداخلهمعرفی 

تا زمانی که افراد از  پيشينه ۀبر اساس مطالع

تجارب زندگی خود به منظور رشد اجتماعی و 

، به عنوان یک فرد کنند میشناختی استفاده  روان

آوری را یاد بگيرند. تحقيقات  توانند تاب بزرگسال می

ان داده است که نوجوانان نش 10رویی مربوط به سخت

آوری را بياموزند )مدی و خوشابا،  توانند تاب نيز می

گزارش ( 2000چتی )سي(. همچنين التر و 2001

آوری و سازگاری  اند که برای رشد مثبت، تاب کرده

آوری  تابوجود نداشته باشد. ظاهراً محدودیت سنی 

هایی که در زندگی برای افراد پيش  بسته به موقعيت

از راهبردهای برخی  ۀوسيل بهگيرد و  آید  شکل می می

. همين طور لوتانز کند میای در افراد تغيير  مداخله

( بر این 1992( و استورت، رید و مانگهام )2002)

کند و  آوری در طول زمان تغيير می باورند که تاب

توان آن را در افراد ایجاد کرد و آن را از طریق  می

 . ادعوامل حفاظتی افزایش د

باید آوری در کودکان و نوجوانان  برای ایجاد تاب

 ارائه آنها ۀرا در نظر گرفت که از جملگوناگونی عوامل 

سازی برای افزایش  حمایت و مراقبت، طراحی و ارتباط

سازی برای مشارکت معنادار،  اميدواری، فرصت

های اجتماعی و آموزش  پيوندبرقراری پيشاهنگی در 

به این باور سروف با توجه  .باشد می های زندگی مهارت

که صرفاً نيست مجزایی  11خصلتآوری  تاب ،(1992)

به کودکان نسبت داده شود، بلکه فرایند پویایی است 

هایی که  زمانی به زمان دیگر و بسته به فرصتاز که 

کند.  آید، تغيير می در زندگی برای فرد پيش می

زندگی  گسترۀای در  بنابراین در هر نقطه و مرحله

؛ 2002؛ تایس، 2002آید )راتر،  وجود بهتواند  می

که  رسد میبه نظر  ،(. از این رو2002گيلسپيت، 

؛ 2000)والر، خصلتآوری یک فرایند باشد نه یک  تاب

 ۀترین نتيج مهم ،در واقع (.2000التر و سيچتی، 

که  ی، این استآور های تاب از پژوهش حاصلکاربردی 

، کيفيتی قابل تغيير و افرایندی پویآوری  تاب

که در آن تأثيرات محيطی و  پذیر است انعطاف

گذارند.  شخصيتی در تعاملی متقابل بر یکدیگر اثر می

توان آن را  قابل یادگيری و تغيير است و میآوری  تاب

در افراد ایجاد کرد یا افزایش داد. به طور کلی اکثر 

 های موجود گویای این مطلب است شواهد و دیدگاه

ای  به گونه ؛توانمندی افراد را ارتقا دهيم توانيم میکه 

گيری،  که به احساس هویت، کارآمدی، توانایی تصميم

 ،گذاری و باور به آینده دست یابند. از این رو هدف

 ۀبر اساس مطالع ای پژوهش حاضر مداخله ۀبرنام

در  سنجی ربوط به تاب آوری، مصاحبه و نيازپيشينه م

دقيقه( با  20-20جلسه حدود  جلسه )هر دوازده

رفتاری توسط شجاعی در سال  -رویکرد شناختی

طراحی و اثربخشی آن به شکل مقدماتی مورد  1291

فهرست   .(1291 ،)شجاعی تایيد قرار گرفته است

خالصه در جدول  طورآن به  های هدفکلی جلسات و 

 آورده شده است.  1
 داون  دارای نشانگانبرای خواهران و برادران افراد  آوری تاب های مهارت های آموزش جلسه برنامۀ -5 جدول

افزایی از  از برنامه، دانشانتظارات خود  برای مطرح کردنهای برنامه و دعوت از نوجوانان  معرفی افراد، معرفی برنامه، توضيح هدف هدف:

بروشور اطالعات داده  ها یآزمودندر این جلسه به و برادران.  خواهران های سؤالداون و پاسخ به   طریق ارائه اطالعات کلی در مورد نشانگان

 اطالعاتی معرفی و نمایش داده شد یها تیساو  ها کتابشد. 

 .آشنایی و ارائه اطالعات1

 سب.صحيح تفکر برای برقراری ارتباط منا اسب ارتباطی به همراه آموختن شيوۀآشنایی با فرایند ارتباط، تمرین عملی رفتارهای منهدف: 

با روش بحث گروهی مورد  ر برقراری ارتباط به کار گيرندخود د های ویژگیمتناسب با  توانستند میرا که هر یک  هایی روش ها آزمودنی

 ارزیابی و تمرین قرار دادند

 .ارتباط2

منظور از . آفرین فتار مشکلهای برخورد با ر آفرین، آشنایی با شيوه گرفته شده قبلی، شناخت رفتار مشکل دهای یا مرور مهارتهدف: 

 های شيوهداون بود. عالوه بر اینکه مربی برخی از  دارای نشانگانو رفتارهای مشکل آفرین خواهر یا برادر  ها عادت ،مشکل آفرینرفتارهای 

مقابله با رفتارهای .2

 آفرین  مشکل
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 های تجربهخود نوجوانان نيز  ،ادقرار د ها آزمودنیرا در اختيار  تر کاملت ااطالع ،اصالح رفتار را به زبان ساده توضيح داد و با ارائه بروشور

 دادند میموفق خود را در مورد رفتارهای مشکل آفرین یکسان در اختيار یکدیگر قرار 

 ها از طریق تغيير دادن باورها. های خود، آگاهی نسبت به عملکرد بروز آنها، کسب توانایی تغيير احساس شناخت احساسهدف: 

را شناسایی کند و  با  ها احساسآموزش داده شد که چگونه افکار و باورهای ایجاد کننده  ها آزمودنیعملی به  های تمریناستفاده از  با

 دنمشاهده نمای ها احساسبر تغيير را اثر آن  ،تمرین تغيير باورها به صورت عملی و با کمک اعضای گروه

.مدیریت هيجانات و 4

 ها احساس

های مقابله با استرس و  برد، کسب اطالعات درباره روش می کار بهای که خود نوجوان  ی با مفهوم مقابله، دانستن روش مقابلهآشنایهدف: 

 .تمرین عملی آنها

 . مقابله با استرس 1

 مدیریت خشم.2 های کاهش و کنترل خشم، تمرین بازی نقش شناخت احساس خشم در خود، آگاهی از ميزان آن، کسب اطالع با روشهدف: 

که خود نوجوانان مطرح  های واقعی ها و اتفاق در مثال مسئله اجرا و کاربرد روش حل  ، تمرین نحوۀمسئله آشنایی با مراحل حل  هدف:

 که شدند میداون تشویق  دارای نشانگاناز طریق بيان خاطرات مربوط به رفتارهای نادرست خواهر یا برادر نوجوانان مثال رای ب .کنند می

  برای حل مشکالتشان استفاده نمایند تر منطقیبرخورد از برای کاهش احساس ناخوشایند و  مسئلهاز روش حل 

 مسئله . حل 2

. ریزی برای موفقيت در زندگی گذاری و برنامه ریزی صحيح، دانستن اهميت هدف گذاری و برنامه هدف آموزش و تمرین عملی نحوۀهدف: 

 مدتشان بلند های هدفگذاری کنند و در مورد  د تا برای یک روز یا یک هفته هدفکردن میف خانگی دریافت نوجوانان تکلي ،در این جلسه

 کردند.  میدر طول جلسه با یکدیگر صحبت 

گذاری و  .هدف2

 ریزی برنامه

تبيين در برخورد   ح سبک، یادگيری و تمرین عملی چگونگی اصالنفس عزتبينی و تأثير آن بر  بينی و واقع آشنایی با مفهوم خوش هدف:

 بينی در زندگی روزمره. ها برای یادگيری خوش تسها و شک با موفقيت

 (1بينی ) . خوش9

بينی برای  بينی در زندگی، تمرین عملی خوش ها، مزایای خوش ها و شکست تغيير سبک تبيين برای موفقيت یادگيری نحوۀهدف: 

 های واقعی زندگی. اتفاق

 (2) بينی . خوش10

های  و تفاوت ها شباهتداون، توجه به   دارای نشانگانهای خود و خواهر یا برادر  انواع ویژگیها و  کسب شناخت بهتر از توانمندیدف: ه

 های افزایش اعتماد به نفس فردی، آشنایی با رابطه عزت نفس و خودآگاهی و روش

)من و برادر  .خودآگاهی11

 یا خواهرم(

 .های مشترک بيشتر صحبت نمایند هم بودن و کسب تجربه د. از مزایای باکننریزی  با یکدیگر، برنامه ارتباطتداوم نوجوانان برای هدف: 

 داون موفق.   دارای نشانگانو افراد  معرفی منابع و مراکز حمایتی

 . مرور و جمع بندی12

، به شکل گروهی آموزش داده ای داخلهم ۀبرنام

شناسی کودکان  نشد. محل اجرای برنامه، کلينيک روا

های ویژه دانشگاه شيراز بود که به مدت دارای نياز

ها از نقاط مختلف  شش هفته طول کشيد. آزمودنی

یافتند.  میشهر شيراز بودند که در جلسات حضور 

ای از هر دو گروه  مداخله ۀپيش از اجرای برنام

به عمل آمد. بدین  آزمون پيش و کنترل یآزمایش

در مکان اجرای برنامه، قبل  یششکل که از گروه آزمای

از شروع برنامه و بعد از اتمام آن خواسته شد که 

 ،پرسشنامه را کامل نمایند. در مورد گروه کنترل

ها درون پاکت گذاشته شده و با تماس  پرسشنامه

منازل  بتلفنی و با هماهنگی قبلی به در

آوری  برده شده و بعد از تکميل جمع کنندگان شرکت

منزل و تلفن  نشانیم به ذکر است که گردید. الز

اش قبل از اجرای  یا خانواده فرد مورد مطالعهتماس 

برنامه و در هنگام گرفتن رضایت از والدین تهيه شده 

روز بعد  40-21اجرای پيگيری )حدود  ۀبود. در مرحل

های هر دو گروه  پرسشنامه ،(آزمون پساز اجرای 

رده شد و بعد از بآنان منزل  ببه درو کنترل  یآزمایش

 آوری گردید.  تکميل جمع

 ها يافته

هر دو گروه  گانکنند شرکت ،در پژوهش حاضر

آزمایشی و کنترل از نظر متغيرهایی مانند سن، 

جنسيت، شغل و تحصيالت والدین و وضعيت اقتصادی 

تأثير  برای بررسیخانواده همتاسازی شده بودند. 

آن، با توجه  های مؤلفهآوری و  بر تابای  برنامۀ مداخله

ها، استفاده از ابزارهای  به انتخاب تصادفی آزمودنی

این های مطرح شده در  گيری استاندارد و فرضيه اندازه

روش تحليل واریانس آميخته همراه با از پژوهش، 

گروهی:  )عامل بين گيری مکرر استفاده شد اندازه

گروهی:  های آزمایشی و کنترل و عامل درون گروه

و پيگيری(. با توجه به اینکه در  آزمون پس، نآزمو پيش

ای بر  این پژوهش فرضيه اثربخشی برنامه مداخله

ابتدا  ،آن مطرح شده است های مؤلفهآوری و  تاب
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 شده است.گزارش ها در این متغيرها  ميانگين نمرات آزمودنی

 
 گیری تفکیک عامل گروه، زمان و مقیاس اندازه آن به های مؤلفهآوری و  ب در تا گانکنند شرکت ۀمیانگین و انحراف استاندارد نمر -7 جدول

آوری کانر و  تاب متغیر

 ديويدسون
-آوری پرينس تاب

 امبوری 
 واکنش هیجانی احساس صمیمیت احساس تسلط

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) گروه مرحله

 آزمون پيش
 (2/10) 41 2/10 2/21 (2/10) 2/49 (2/9) 42 (12) 14 آزمایشی

 (2/9) 29 (2/14) 1/12 (12) 1/41 (2/10) 42 (14) 42 کنترل

 آزمون پس
 (2/10) 4/24 (4/9) 4/21 (2) 9/19 (2) 1/21 (4/11) 1/29 آزمایشی

 (1/10) 40 (14) 14 (2/11) 44 (2/10) 2/49 (1/11) 02/11 کنترل

 پيگيری
 (10) 1/21 (2/2) 22 (2/2) 2/19 (2/2) 4/22 (2/12) 2/22 آزمایشی

 (2/9) 2/40 (2/12) 4/49 (1/10) 2/42 (2/9) 4/42 (2/10) 49 کنترل

 

 شود، مشاهده می 1طور که در جدول  همان

آوری )بر اساس هر دو  های تاب نمره یها ميانگين

احساس تسلط، صميميت و  آن ) های مؤلفهو  مقياس(

های  آزمایشی نسبت به نمره  واکنش هيجانی( در گروه

گروه کنترل هم در  رآن د های مؤلفهآوری و  تاب

 آزمون پيشو هم در پيگيری باالتر از  آزمون پس

باشد. بنابراین در ادامه جهت آزمون فرض  می

معناداری از تحليل واریانس آميخته همراه با 

 گيری مکرر استفاده شده است. اندازه

 
 گیری اندازه آن به تفکیک مقیاس های مؤلفه وآوری  ان و گروه بر نمرات تابنتايج تحلیل واريانس آمیخته برای بررسی تأثیر زم -9جدول

 SS     Df MS F P 2η منبع تغييرات  متغير

 کل ۀنمر

 کانر  آوری تاب

 12/0 02/0 22/1 21/242 1 21/242 زمان گروهی بين

 12/0 01/0 92/2 4/120 1 4/120 زمان *گروه

 29/0 002/0 12/ 4/4222 1 4/4222 گروه گروهی درون

 نمره کل

 آوری تاب

 امبوری -پرینس

 44/0 0001/0 2/21 242 1 242 زمان گروهی بين

 10/0 0001/0 04/22 1/440 1 1/440 زمان *گروه

 44/0 0001/0 22/22 22/1121 1 22/1121 گروه گروهی درون

 احساس تسلط

 22/0 000/00 22/12 142 1 142 زمان گروهی بين

 19/0 02/0 21/2 4/220 1 4/220 زمان *گروه

 21/0 001/0 42/11 9/4120 1 9/4120 گروه گروهی درون

احساس 

 صميميت

 21/0 001/0 22/9 2/224 1 2/224 زمان گروهی بين

 12/0 0000/0 1/29 02/944 1 02/944 زمان *گروه

 21/0 001/0 22/12 1/1222 1 1/1222 گروه گروهی درون

 واکنش هيجانی

 21/0 0000 2/44 02/214 1 02/214 زمان گروهی درون

 22/0 0000 2/21 02/1112 1 02/1112 زمان *گروه

 22/0 009/0 2/2 9/2120 1 9/2120 گروه گروهی بين

 زمان تأثير ،شود میمشاهده  2 جدولدر چنانچه 

آوری )بر اساس مقياس  گيری بر نمرات تاب اندازه

= 2،0001/0P< ،2/21=44/0] امبوری- پرینس

(1،22)F2=12/0] [ و کانر و دیویدسون،02/0P< 

،2/1( =1،22)F ]توان  باشد. بنابراین می دار می معنا

آوری در  بيان کرد که بين ميانگين نمرات تاب

داری  معناآزمون و پيگيری تفاوت  ، پسآزمون پيش

همچنين اثر تعامل بين زمان و گروه نيز  د دارد.وجو

ميانگين نمرات  ،دهد که نشان می باشد دار می معنا

های مختلف با توجه به سطوح  آوری در زمان تاب
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بر دار بودن عامل گروه  معنا متغير گروه متفاوت است.

نظر از زمان   صرف دهد که ها نشان می نمرات مولفه

های  گروه آوری نمرات تاب بين ميانگين ،گيری اندازه

 مالحظه وجود دارد.  آزمایشی و کنترل تفاوت قابل

 هـای  مؤلفـه گيری بر نمرات  زمان اندازه همچنين تأثير

 امبــوری )یعنــی احســاس تســلط-آوری پــرینس تــاب

[22/0=2،001/0P< ،22/12( =1،22)F ــاس [، احس

[ 2،0001/0P< ،22/9( =1،22)F=21/0] صميميت

ــانی  و  ــنش هيج = 2،0001/0P< ،2/44=21/0]واک

(1،22)Fتفـاوت   ۀباشد کـه نشـان دهنـد    دار می ا[ معن

آزمون  ، پسآزمون پيشدار بين ميانگين نمرات در  امعن

ــر نمــرات  رتــأثي داری معنــا و پيگيــری اســت. گــروه ب

ــان  نظــر دهــد کــه صــرف نشــان مــی هــا مؤلفــه از زم

آوری  تـاب  هـای  مؤلفهبين ميانگين نمرات  ،گيری اندازه

داری وجـود   معنـا های آزمایشی و کنتـرل تفـاوت    گروه

دار بودن اثر تعامل بين زمان و  معنادارد. از طرف دیگر 

کند که تفاوت ميـانگين   بيان می مؤلفهگروه در هر سه 

های مختلف با توجه به سـطوح متغيـر    نمرات در زمان

تعامـل   ۀبرای بررسی نحو متفاوت است. بنابراین ،هگرو

و نتـایج نشـان    استفاده شـد  فرنی از آزمون تعقيبی بان

 گروه آزمایشـی  آزمون پيش داد که بين ميانگين نمرات

های  آوری )بر اساس مقياس تابدر  آزمون پسبا نمرات 

ــرینس ــوری -پـ ــانر و  (=001/0P<،4/9Mdiff) امبـ و کـ

 هــای مؤلفــهو  ((=001/0P<،2/11Mdiff) دیویدســون

، ( =001/0P<،02/10Mdiff) احساس تسـلط  ] آوری تاب

و واکــنش  (=001/0P<،9/9Mdiff) احســاس صــميميت

ــانی ــاوت ( =001/0P<،2/12Mdiff) هيج ــاتف داری  معن

ای  مداخلـه  ۀاثربخشی برنام ۀدهند وجود دارد که نشان

 آزمـون  پيش های نمره نباشد. همچنين بين ميانگي می

-هـای پـرینس   آوری )بر اساس مقيـاس  تاب یو پيگير

 و کـانر و دیویدسـون   (=001/0P<،2/10Mdiff)امبوری  

(001/0P<،2/12Mdiff=))  ــهو ــای مؤلف احســاس  آن ) ه

، احســاس صــميميت  (=001/0P<،2/9Mdiff) تســلط

(001/0P<،2/11Mdiff= ) و واکــــــنش هيجــــــانی 

(001/0P<،12Mdiff=)تفـــاوت  ،گـــروه آزمایشـــی ( در

وجـود دارد و از طـرف دیگـر بـين ميـانگين      داری  معنا

 امبـوری  -هـای پـرینس   آوری )بـر اسـاس مقيـاس    تاب

(001/0P>،0/2Mdiff=)  و کــــــانر و دیویدســــــون 

(001/0P>،9/1Mdiff=) ــه( و ــای مؤلف ــاس  آن ) ه احس

، احســاس صــميميت  (=001/0P>،9/0Mdiff) تســلط

(01/0P>،2/1Mdiff=) ــانی ــنش هيجــــــ  و واکــــــ

(01/0P>،2/0-Mdiff= ) )ــ ــۀگ ــی در مرحل  روه آزمایش

داری وجود ندارد کـه   معناو پيگيری تفاوت  آزمون پس

باشد. شایان ذکر است که  شاهدی بر پایداری نتایج می

ــين ميــانگين نمــرات ــابدر گــروه کنتــرل  ب آوری و  ت

گيــری تفــاوت  انــدازه در ســه مرحلــۀ آن هــای مؤلفــه

 داری مشاهده نشد.   معنا

 گیری و نتیجه بحث

ميانگين نمرات که نشان داد آمده  به دستنتایج 

آموزش   ۀبرنامکنندگان در  شرکتآوری  تاب

داری  معنابه طور آزمون  آوری در پس بتا های مهارت

بر اساس از افراد گروه کنترل باالتر است و این یافته 

 امبوری و -آوری پرینس های هر دو مقياس تاب داده

ين کانر و دیویدسون مشاهده شده است. همچنين ب

و پيگيری در  آزمون پسآوری  ميانگين نمرات تاب

تفاوت  ،گروه آزمایشی بر اساس هر دو مقياس

پایداری  ۀهندد داری وجود ندارد که نشان معنا

 اثربخشی برنامه است. 

ای مشابه دست  به نتيجه های متعدد پژوهش

های کاوه و همکاران  پژوهش توان به می اند که یافته

(؛ وتر و 2000گراث ) مک (؛1290(؛ عليزاده )1290)

ویس ؛ (2010(؛ بورتون و همکاران )2010همکاران )

(؛ آرمان و فيروزکوهی 2000شکور و فيستر ) (؛2000)

( اشاره 2001دیویدسون و همکاران ) و (1222) مقدم

شناسی با  رغم تفاوت روش به های مذکور  کرد. پژوهش

گروه  های ویژگی و حاضر )مانند تعداد نمونه  پژوهش

آوری  نمونه(، از تأیيد فرضيه اول در زمينه افزایش تاب

در این پژوهش مشاهده شد که  کنند. حمایت می

این آوری قابل تغيير و افزایش است. از دالیل  تاب

 ۀکه در برنامه اشاره کرد این نکت به توان افزایش می
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هایی  ها و موضوع ای پژوهش حاضر، مهارت مداخله

آوری ارتباط  ست که با تابآموزش داده شده ا

ن پيشين این ارتباط را بيا های پژوهشاند و  داشته

و  بينی )سليگمن . از جمله آموزش خوشاند کرده

 مسئله حل (، 1222داورپناه،  ۀ، ترجم1991همکاران، 

گراث،  ؛ مک2002؛ کاتولی و همکاران، 2010بورتون، )

های ارتباطی مناسب با همساالن،  (، مهارت2000

فراسر و  ؛2010)اسکودول،  لدین و سایر بزرگساالنوا

(، خودادراکی، شناخت کافی از خود و 2009پاکنهام، 

، )ریچ، زاترا و هال توجه به نقاط قوت و ضعف خود

؛ کينسال، 1992 ،؛ بلوم2002؛؛لوباتو و کائو 2010

(، منبع کنترل درونی و 1992اندرسون و اندرسون، 

؛ گيلهام و 1992وم، )بل گيری مثبت به آینده جهت

خودکارآمدی که به منظور آموزش (؛ 2002همکاران، 

نقاط قوت و  ، شناختمسئله حل  های آن؛ مهارت

ریزی در  گذاری و برنامه های هدف ضعف و مهارت

ریچ، زاترا و ) اند شدهجلسات مختلف آموزش داده 

(، مهارت 2002 گيلهام و همکاران،؛ 2010هال، 

طلبيدن از دیگران به ویژه یافت حمایت و کمک  در

پاول، ؛  2002 ،)مير و ودسی والدین و متخصصان

 .(2002، گاالگر و رودز

دليل اصلی پایداری نتایج، این است که برخی از 

آوری به شکل  شناختی مثل تاب های روان سازه

کنند و تغيير در آنها  فرایندی در گذر زمان تغيير می

ای نياز به گذر زمان  های مداخله در کنار اجرای برنامه

توان به  نيز دارد. در راستای تأیيد این مطلب می

( 2002) گاتجار و ( 2010) پژوهش وتر و همکاران

 اشاره کرد. 

ارتباط بين  پيشين های بسياری از پژوهش

بينی و انطباق را تأیيد  آوری، خودکارآمدی، خوش تاب

احساس  .(1992) دال و ليون ،برای مثال .اند کرده

توان با افزایش اطالعات و آگاهی  کارآمدی را می ودخ

های خواهر یا برادر  نوجوانان از شرایط خاص و ویژگی

شان نيز افزایش داد )لوباتو و کائو،  داون  دارای نشانگان

 (.2000؛ ویس،2002

 ،آوری بينــی بــا تــاب   در مــورد ارتبــاط خــوش  

پژوهشـی مـا بـه شـدت      ۀاز یافتـ  موجودهای  پژوهش

آوری  بينی، تاب رسد خوش کنند. به نظر می حمایت می

کنـد   زای زنـدگی همراهـی مـی    را در حوادث اسـترس 

 (. 2010 سيجراستروم، و یر شی )کارور،

کمک گرفتن از دیگران و منابع مختلف یکی از 

تواند احساس تسلط را در این  است که می هایی توانایی

افزایش  موجبافراد افزایش داده و در نهایت 

 ،ها پژوهشبرخی از شان گردد. این موضوع را  ریآو تاب

مانند،کينسال، اندرسون و  ) اند دادهمورد تأیيد قرار 

  (.1991؛ تامپسون، 1992اندرسون، 

بر احساس  ای ۀ مداخلهپایداری اثربخشی برنام

( 1992( و دایسون )2010ای بورتون )ه تسلط با یافته

 همسو است.

حساس صميميت در ای بر ا مداخله اثربخشی برنامۀ

در همين راستا، حجازی و  .باشد حد باالیی می

( در پژوهش خود به این نتيجه 1229سليمانی )

های صميميت، اعتماد و وفاداری  اند که مؤلفه رسيده

  بينی ترین پيش با دیگران جزء قویدر دوستی 

گردند. همچنين  آوری محسوب می های تاب کننده

برقراری ارتباط  ،(2002هاردت و دالبير ) اشتين

مهارت  ،(2000گراث ) با دیگران و مک صميمی 

های آموزش  های اجتماعی را در برنامه دریافت حمایت

اند  و به این نتيجه رسيده  شان آموزش داده آوری تاب

  آوری ها باعث افزایش تاب که آموزش این مهارت

( و 1992شود. افزون بر موارد مذکور، برگمن ) می

اند که آموزش  ( در پژوهش خود دریافته2004) متزگر

های برقراری ارتباط به خواهران و برادران افراد  مهارت

احساس صميميت آنها را  تواند میبا کم توانی ذهنی 

 ای افزایش دهد. به طور قابل مالحظه

های  مهارتآموزش   ۀشایان ذکر است که برنام

ن خواهران و برادرا آوری توانست واکنش هيجانی تاب

داون را به طور   دارای نشانگانآموزان  نوجوان دانش

اثر مشاهده  ۀاندازداری کاهش دهد و با توجه به  معنا

 توان گفت که برنامۀ می ها دادهشده در این بخش از 
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ای توانسته است به ميزان بسيار باالیی بر  مداخله

 بگذارد. تأثيرهای منفی  کاهش واکنش

 های ریویچ و شاته هشهای پژو این یافته با یافته

. خوانی دارد( هم2001رویچ و همکاران، ) (،2002)

منجر به تنظيم  آوری تاب که افزایش کنند میآنها بيان 

دایسون  شود. همچنين و کنترل واکنش هيجانی می

 لوباتو، کائو و پلنت ،(2000(، لوباتو و کائو )1992)

 هایی که ( نيز با اجرای مداخله2002) ( و مير2002)

ها و  های مربوط به شناخت و مدیریت احساس مهارت

اند، به این نتيجه  بوده هيجانات جزء اصلی آنها

منجر به کاهش واکنش  آوری تاب اند که افزایش رسيده

  شود. هيجانی می

 ها يادداشت
1) Seeb Shop 

2) The Penn Resiliency Program 

3) Personal Resiliency 

4) Sense of Mastery (MAS) 

5) Sense of Relatedness (REL) 

6) Emotional Reactivity (ERA) 

7) Negative Affect and Behavior 

8) Beck Youth Inventory (2
nd

 Edtion) 

9) Piers-Harris Children’s Self-Concept 

10) Hardiness 

11) Trait 

مداخالت  (. تأثير1222آرمان، سرور و فيروزکوهی مقدم، محبوبه )

مجلۀ توان.  شناختی بر مشکالت خواهر و برادران کودکان کم وانر

 .222-222(،4) 2طبيب شرق، 

های خواهر و برادر  (. مداخله1229معصومه ) محمدی تجریشی، پور

داون. دانشگاه علوم بهزیستی و   محور کودکان با نشانگان

 .داون  دومين سمينار آشنایی با نشانگانتوانبخشی تهران: 

آوری در رابطه بين هوش  ای تاب . نقش واسطه(1222هرام )جوکار، ب

شناسی  مجلۀ روانهيجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. 
 .12-2(، 2) 2معاصر،

(. کيفيت دوستی، تقابل 1229حجازی، الهه و سليمانی، حميده )

 .221-219، 4(4، )مجله علوم رفتاریآوری.  دوستی و تاب

از طریق  آوری تابررسی تأثير آموزش ب(. 1222خرام، نجمه ) خوش
افزایش اميد و عاطفه مثبت، بر تغيير آثار سبک دلبستگی ناایمن 

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ  . پایاندر دانشجویان متأهل

 شناسی و علوم تربيتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. روان

ين سليگمن، ای پی مارتين؛ ریویچ، کارن؛ جيکاکس، ليزا و گيلهام، ج

ای آزموده شده برای ایمن  کودک خوش بين، برنامه(، 1991)
. ترجمۀ فروزنده داورپناه ساختن همواره کودکان در برابر افسردگی

 (. تهران: انتشارات رشد.1222)

پژوه، احمد؛ شکوهی یکتا؛ محسن و غباری بناب،  شجاعی، ستاره؛ به

اس روانی بر اس های سالمت  بينی نشانه (. پيش1291باقر )

توانی  آموزان با کم  آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش تاب

 فصلنامۀ روان. 1290-91ذهنی شهر شيراز در سال تحصيلی 
 .42- 21(، 2) 2. شناسی افراد استثنایی

 برای آوری طراحی برنامۀ آموزش تاب(. 1291شجاعی، ستاره )
اثربخشی آن  و بررسیداون  نشانگان با خواهران و برادران کودکان 

شناسی و  . رسالۀ دکتری روانآوری و سالمت روانی آنان بر تاب

شناسی و علوم تربيتی،  آموزش کودکان استثنایی. دانشکدۀ روان

 دانشگاه تهران.

آوری  تدوین برنامۀ پرورش تابطرح پژوهشی (. 1290عليزاده، حميد )
ای ه و بررسی تأثير آن بر بهزیستی روانی نوجوانان با اختالل

. پژوهشکدۀ کودکان استثنایی، نمود نمود و درون رفتاری برون

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.

احدی، حسن؛ دالور، علی و اسکندری، عليزاده، حميد؛ کاوه، منيژه؛ 

آوری در برابر استرس و  (. تدوین برنامه آموزش تاب1290حسين )

لدین دارای کودک های کيفيت زندگی وا تأثير آموزش آن بر مؤلفه

(، 2)11، فصلنامۀ ایرانی کودکان استثنایی .توان ذهنی خفيف کم

140-119. 

های تحقيق  روش(. 1992گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس )
. ترجمۀ احمدرضا شناسی کمی و کيفی در علوم تربيتی و روان

نصر، حميدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمدجعفر 

(. 1224ضا کيامنش ، خسرو باقری و همکاران )سرشت، علير پاک

 تهران: سمت.

(. شناخت روش علمی در علوم رفتاری. 1222هومن، حيدر علی )

 تهران: انتشارات سمت.
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 ...هاي همدالنه بر  بررسي تأثير آموزش رفتاري مهارت :هادي دادگر و همكاران

 
 

هاي آموزش رفتاري مهارت تأثيربررسي 
سازي مندسطوح همدلي و نظام برهمدالنه، 

   در شهر تهران  اتيسم داراي در كودكان 
  

  ، 2نژاد، فاطمه غالمعلي1هادي دادگر
  4دكتر محمد علي بشارت 3دكتر جوادحاتمي

  
  26/3/94:پذيرش نهايي 29/1/94: تجديدنظر 14/10/93: تاريخ دريافت

  

  چكيده
-بررسي اثر آموزش رفتاري مهارت  ،از انجام اين پژوهش هدف. فهد

همدلي در كودكان  داراي   وسازي مندسطوح نظام برهاي همدالنه 
 7كودكان  ،تحقيقجامعة آماري اين : روش. با عملكرد باال است اتيسم

نمونة . با عملكرد باال در شهر تهران بودند اتيسمسالة  داراي   12تا 
 6نفر گروه آزمايش و  6( اتيسم ودك پسر دارايك 12امل مورد نظر ش
دسترس در گيريِكه با روش نمونه دبا عملكرد باال بو) نفر كنترل

فرم  ،سازي و همدليمندبراي بررسي متغيرهاي نظام  .انتخاب شدند
) 2002ن، بارون كوه(بهر - هر و تحليلب- كودكانِ پرسشنامة همدلي
: هايافته. ، در ابتدا و پايان دوره تكميل شدتوسط مادران هر دو گروه

هر دو  وابسته نشان داد كه tج پژوهش از طريق آزمون ايتحليل نت
افزايش معناداري نسبت به ابتدا  ،متغير گروه آزمايش در پايان آموزش

هاي مهارت آموزش توان نتيجه گرفت كهمي: گيرينتيجه. داشت
سازي تغييرات معناداري مندنظام تواند در نمرة همدلي وهمدالنه مي
  .ايجاد كند

 
هاي همدالنه، همدلي، هاي رفتاري مهارتآموزش: كلمات كليدي

    اتيسممندسازي، نظام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فوق ليسانس روانشناسي عمومي. 1
 يروان شناسي شناخترشناسي ارشد كا :مسئول نويسنده. 2
  استاديار دانشگاه تهران. 3
  استاد دانشگاه تهران. 4
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Abstract 
Objective: The Present study investigates the effect 
of training empathy skills on systemizing levels and 
empathy level in high functioning children with 
Autism.Method: Population of study includes all 
children (7-12ys) with high performance autism in 
Tehran province. 12 male children with high 
performance autism (6 for experimental and 6 for 
control group) were selected through convenient 
sampling. To investigate the systemizing and 
empathizing variable, EQ-SQ Questionnaires 
(Baron- Cohen, 2002) were completed by mothers 
of both groups in the beginning and at the end of the 
study.Results: Analysis of the data show that 
systemizing levels in both groups increased 
significantly after the completion of the training 
course. Conclusion: It can be concluded that 
instructing empathizing skills can make significant 
changes in empathizing and systemizing scores. 
 
Keywords: Empathy skills training, Empathy, 
Systemizing, Autism. 
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 هاي روانشناختينظريه اي ازدسته اين حوزه، غلبه با

تحول رفتاري در اين تا كنند كه تالش مياست 
). 2003چارمن، (اختالل را توصيف و تبيين كنند 

اين . هاستز اين نظريهيكي ا 1عدم توازن همدلي
نقص در  را عمدتاً  اتيسممشكل كودكان داراي  ،نظريه

). 2005بلير، (داند تا هيجاني همدلي شناختي مي
 اتيسمطبق نظرية عدم توازن همدلي، كودكان  داراي  

سطح همدلي شناختي خود را باال تا كنند  مي تالش 
 ببرند؛ فرآيندي كه در جمعيت سالم به صورت خودكار

ها مفهوم آن). 2008اسميت، . (گيردصورت مي
هاي اجتماعي از جمله ها و رخدادبسياري از نشانه

از (معناي دوم كلماتي كه بيش از يك معنا دارند 
جمله طعنه، استعاره، و معناي مجازي، كه همگي از 

را به درستي درك ) مصاديق همدلي شناختي هستند
 ). 2000بارون كوهن (كنند نمي

توانند عالوه بر اينكه نمي اتيسمان داراي  كودك
كالمي هاي غيرِروابط اوليه را ايجاد و از ظرفيت رفتار

اسميت، (براي تنظيم روابط اجتماعي استفاده كنند 
دارند و در  تمايالت كم و غيرعادي، معموال )2008

دهند، روزمره مقاومت نشان مي مقابل تغييرات زندگي
هاي اصلي افراد داراي بي از ويژگيكه رفتار قالطوريبه

  ).2007حاجي خاني،(اين اختالل است 
هاي مختلفي  نظريه ،رفتارهاي قالبي ةدر زمين

مطرح شده است كه به ابعاد مختلف اين ويژگي 
-نظام-ها نظرية همدلياز جملة اين نظريه. اندپرداخته

 3ذهني-است، كه پس از نظرية كور) E-S( 2سازيمند
مشكالت حوزة رفتارهاي وسواسي و  براي تشريح

، بارون كوهن(تكرارشوندة اين اختالل مطرح شد 
  ).2009،  توسلي، آشوين و چاكرابرتي

توان دريافت كه  افراد از توصيفات كلينيكي مي
كه  شوندها  ميعموماً مجذوب ماشين اتيسمداراي 

ولكمار، (هستند  هاي بدون هدف نمونة كاملي از نظام

و ) 1978(، لوول )1998(هارت ). 2005ول، كلين و پا
هايي از توصيفات والدين اين نمونه) 1976(پارك 

 از: كنند مي ها ارائه  كودكان را در جذب شدن به نظام
هاي برق، زنگ خطر، جاروبرقي، ماشين  دكلجمله؛ 

ظرفشويي، دستگاه ويديو، قطارها، هواپيماها و 
  .ها ساعت
 ي از مهارتهاي زبـاني سطح  كه اتيسمافراد داراي  

ان درگير صحبت از نظام مورد برخوردارند، گاهي چن را
هستند كه هيچ تـوجهي بـه ميـزان عالقـة      عالقة خود

اين تبحر در نظام مـورد عالقـه در   . كننداطرافيان نمي
-عالقگـي ديگـران، نشـان   تفاوتي نسبت به بـي  بي كنار

 يمندسازي نسبت به همدلبودن نظام  دهندة پيشرفته
بارون كوهن، توسلي، آشوين و ( در اين كودكان است 

يك توانـايي بـراي    مندسازينظام). 2009چاكرابرتي،  
تـوان  هاست كه از طريق آن مـي تحليل و ساخت نظام

   . بيني و كنترل كردرفتار نظام را پيش
مندسـازي در  در رابطه بـا ضـعف همـدلي و نظـام    

مطرح شـده  هاي مختلفي نظريه اتيسمكودكان داراي 
  :است

كوهن، لزلي و فريت بارون :ذهني-نظرية كور
كنند كه تأخير در تشريح اين نظريه بيان مي) 1985(

يا آسپرگر در تحول نظرية  اتيسمكودكان داراي  
در . كندذهني مي- ها را دچار سطوحي از كورذهن، آن

كننده و ها رفتار ديگران را گيجآن ،نتيجة اين مسئله
اين . بينندمي بيني و در مواقعي ترسناكپيش غيرقابل

نظريه در تبيين مشكالت اجتماعي و ارتباطي  افراد 
هايي چون كه ويژگيدرحالي موفق بوده؛  اتيسمداراي 

هاي تكرارشونده را توجيه تمايالت محدود يا رفتار
بارون كوهن، توسلي، آشوين و چاكرابرتي،  ( كند نمي

همدلي را در  شناختي وجه ،تنها ضمن اينكه). 2009
ندارد  تبيينينظر گرفته و در رابطه با بعد هيجاني آن 

  ).1994ديويس، (
اين نظريه  :مندسازينظام- نظرية همدلي

توجه  و آسپرگر را با اتيسمارتباطي و اجتماعي  مسائل
ها  و با اين فرض كه آنها در همدلي  به مشكالت آن
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دارند، توجيه مندسازي اي در نظام العادهمهارت فوق
برخالف تصور عموم،  ).2002كوهن، بارون(كند مي 

توضيح توانايي تشخيص حالت  بهتنها  ،نظرية ذهن
ها و ويژگيبلكه در اسناد  پردازد؛نميذهني ديگران 

( همچنين بازشناسي حاالت ذهني نيز كاربرد دارد 
). 2009بارون كوهن، توسلي، آشوين و چاكرابرتي،  

ذهن معادل همدلي شناختي در نظر هرچند نظرية 
گرفته شده، اما پاسخ هيجاني به افكار يا احساسات 

نيز بايد مورد توجه  ، يعني همدلي هيجانييديگر
  ).1994ديويس، (باشد 

و آسپرگر تفاوت معناداري در  اتيسمافراد داراي 
بر . دارند مندسازينمرة همدلي عاطفي و مهارت نظام

آزمون ف معنادار بين خردهاساس اين نظريه، اختال
تواند  مي  EQ_SQبهر در تست -بهر و تحليل-همدلي
 اتيسمييد تشخيص اختالالت طيف دهندة  تأنشان
  .باشد

در ) 2002(كوهن بارون  -4نظرية مغز مردانه
كند كه مغز، در دورة مي تشريح اين نظريه بيان 
شدن پيش -شدن يا زنانه-جنيني، به سمت مردانه

مغزِ زنانه قابليت بيشتري در مسائل . درو مي 
و مغز مردانه توانايي بيشتري در  روانشناختي دارد 

 به جنسيت هميشه وابسته ،اين تفاوت. مسائل فيزيكي
در گروهي از افراد، به دليل مساوي بودن . نيستفرد 

مردانه يا  -توان شاهد مغز زنانهها، مياين قابليت
و  اتيسمافراد داراي   . بود 5مغزي با تعادل شناختي

آسپرگر داراي مغزي با صفات بيش از حد مردانه 
، باالترين حد اتيسمدر بين اختالالت طيف . هستند

 . كالسيك است اتيسممغز مردانه متعلق به 

در روابط اجتماعي خود دچار   اتيسم افراد داراي
مشكل هستند، تمايالت ادواري محدود دارند و ميلي 

شود ها مشاهده ميي و تكرار در آنشديد به يكنواخت
افراد داراي ).  1994، 6ويراست چهارم دي اس ام(

يجان ديگران از روي حالت چهره، در فهم ه  اتيسم
مشكل دارند لحن صدا و زبان بدن، به صورت مجزا 

). b2001، كوهن، ويل رايت، اسپانگ و شاهيلبارون(

يجانات قادر به تشخيص ه  اتيسمبرخي از افراد داراي 
ها براي تشخيص بنيادي هستند، اما مشكل آن

گلن (پيچيده تا بزرگسالي پابرجا خواهد ماند  هيجانات
در اصطالح رايج، به همدلي، ). 2007، بارون كوهنو 

رفتار فردي واكنش شناختي يا عاطفي يك فرد به 
عنوان همدلي به). 1994يويس، د(شود  مي ديگر گفته 

اي دارد در جامعه اهميت ويژهدوستانه يك رفتار نوع
). 2007، راجرز، دزيوب، هاسنز، ولف و كانويت(

را با  خود هايهيجان تا دهد مي همدلي به ما امكان 
ها به چه احساس ديگران هماهنگ كرده و بفهميم آن

در دنياي  ين همدليبنابرا. كنندچيزي فكر مي
م بيني فراهاجتماعي ابزاري قدرتمند براي فهم و پيش

  ). 2002گوردن، (كند مي 
نقص در تشخيص هيجان و حاالت ذهني در افراد 

). 1997كوهن، بارون(اثبات شده است   اتيسمداراي 
هستند  اتيسماين نواقص، علت اختالالت اجتماعي در 

بين كه اي در مقايسه). 2006كوهن، گلن و بارون(
 ،صورت گرفت آنها و همتايان اتيسم داراي كودكان 

هده شد كه هنگام تماشاي ويديويي حاوي تجارب مشا
كمتر از  اتيسمهيجاني كودكان مختلف،  افراد داراي  

حاالت هيجاني ديگران بر توانستند گروه كنترل مي
برچسب بزنند، ديدگاه ديگران را تشخيص دهند، و در 

يرميا، سيگمن، (ارائه كنند  اينهايت پاسخ همدالنه
  ).1992، كاسا و ماندي

ها،  افراد داراي  الف نقص در بازشناسي هيجانبرخ
 بااليي توانايي بدون نقص و در مواردي توانايي اتيسم

-نظام). 2006كوهن، بارون(دارند  "مندسازينظام"در 

مانند (، انتزاعي )هامانند خودرو(توانند مكانيكي ها مي
) مد ومانند جزر (و يا طبيعي ) هااي از الگومجموعه

افراد داراي  مال وسواسي يا عاليق محدوداع. ندباش
بارون (شوند بندي ميها دسته در طبقة نظام  اتيسم

ا شامل وسايل ه اين نظام). 1999كوهن و ويل رايت، 
اي هستند وترييو ابزارهاي كامپ نقليه، وسايل چرخان

توانايي . اندجذاب  اتيسمكه معموالً براي  افراد داراي 
در دل  "اگر الف پس ب"قاعدة پيدا كردن الگو يا 
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). 2006، بارون كوهنگلن و (است  مندسازينظام
مندسازي، اين وابستگي كودكان داراي نظرية نظام

مندي و قابليت ها را با قدرت درك نظام به نظام  اتيسم
بونز، شيپرز، (داند بيني در اين كودكان مرتبط ميپيش

  ). 2013، رومن و بوتالر
  اتيسممندسازي نظرية نظام از مطالعات مختلفي

در آزمون   اتيسمكودكان  داراي : اندحمايت كرده
، عملكردي فراتر از گروه كنترل 7فيزيك شهودي

كوهن، ويل رايت، اسپانگ و شاهيل، بارون(داشتند 
b2001( در اين توانايي  اتيسمي او افراد بالغ دار ،
 اين). 2003، الوسون(نجار و بدون نقص هستند به

ها به هايي كه موفقيت در آنويژگي، در ساير آزمون
- وانايي نظامنياز تيعني پيش ،نياز دارد باالييتوجه 

گلن و بارون كوهن، (مشاهده شده است مندسازي،
 8  مندسازي، در آزمون نظام اتيسمافراد داراي  ).2006

يا گزارش والدين در رابطه با ميزان  9سنجيكه خود
اي باالتر از يالت يك فرد است، نمرهمند بودن تمانظام

، بارون كوهن، واكاباياشي( كنند ميانگين كسب مي
  ).2007، اوشياما، يوشيدا، كورادا و ويل رايت

كه  )1997بارون كوهن، (ذهني -نظرية كوردر 
 گسترش) 2006بارون كوهن، (بعدها به نظرية همدلي 

كه در اختالالت طيف  بر اين است فرض،پيدا كرد
نواقصي در روند پردازش  ،با توجه به سن عقلي  ،يسمات

در كنار نقص همدلي در  . طبيعي همدلي وجود دارد
-كه نظام ، نقص يك پردازش ديگر اتيسمافراد داراي 

بارون (شود، نيز وجود دارد مندسازي ناميده مي
براي  10اگر ما همدلي را يك كشاننده). 2003كوهن، 

يك  را الت ذهنيشناسايي و پاسخ عاطفي به حا
بيني رفتار آن عامل در به جهت فهم و پيش 11عامل

اي است براي مندسازي هم، كشانندهنظر گيريم، نظام
بيني ها به جهت فهم و پيشتحليل و ساخت نظام

بارون كوهن، (ها در رويدادهاي غيرِ عاملي  رفتار
  ).2009توسلي، آشوين و چاكرابرتي،  

كند كه در يان ميب 12مندسازينظام-نظرية بيش
مندسازي باالتر از جمعيت توان نظام  اتيسمافراد داراي 

توانند فقط مي  اتيسمبنابراين افراد داراي . بهنجار است
مند هايي ارتباط برقرار كنند كه خيلي قانون با نظام
مانند دنياي (ثبات  بي هاي متغير و و با نظام هستند

 13"مقاوم به تغيير" شوند وسازگار نمي) ذهني ديگران
ة نظرية يافتاين نظريه نسخة گسترش. رسندبه نظر مي

  اتيسمدهند كه  مي نشان  شواهد. است "مغز مردانه"
مند است نظام نتيجة ژنتيك آميزش دو فرد بيش

  ).2006بارون كوهن، (
بدون سازي مندنظام، در  اتيسم داراياگر  افراد 

ند از اين مهارت نقص يا توانمند باشند، شايد بتوان
عد شناختيِبراي تسهيل يادگيري همدلي، به ويژه ب 

-لگو در براي مثال. هيجاني، استفاده كنند بازشناسيِ
، ، گرانادر، هامفري و بارون كوهنزاوون( 14درماني
در  كه شوند مي تشويق   اتيسمداراي  كودكان، )2008
ي گو بسازند تا فرصتهايي با ل هاي سه نفره، مدل گروه

بونز، شيپرز، رومن و (براي تعامل اجتماعي پيدا كنند 
ها را درگير  نظام ،ازآنجاكه اين بازي). 2013بوتالر، 

صورت خودكار براي ادامة بازي كند، كودكان به مي 
گو به صورت مستقيم با هرچند كه ل. شوند مي تحريك 

طور درگير نيست، اما به "محاسبات عاطفي "
بيني و هاي قابل پيش د در زنجيرهتوان مي مستقيم غير

، گرانادر، هامفري و اوونز(سازي شود شونده شبيهتكرار
 ).2008، بارون كوهن

موقعِ قادر به تشخيصِ به  اتيسم افراد داراي 
 ازآنجاكه. هاي زنده نيستند هيجانات در رويداد
شوند، و به يك شكل تكرار نمي هيجانات گذرا هستند

مند را از طريق تكرار يري نظاماين موضوع فرصت يادگ
قرار دادن ). 2006 كوهن،بارون(برد  مي از بين 

هيجانات در يك محيط يادگيري كامپيوتري، امكان 
كند، ها را با مدلي مشابه فراهم ميبارة آنتكرار چندين

تواند روي سرعت و مي  اتيسم داراي كه فردطوريبه
سپردنِ خاطر و بهتعداد مواجهة مورد نياز براي تحليل 

هاي مربوط به هر هيجان كنترل داشته باشد  ويژگي
  ).2013بونز، شيپرز، رومن و بوتالر، (
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 افزار نرمدهند كه استفاده از  مي مطالعات نشان 
، )ساعت 2ه هر هفت(هفته  10براي مدت  15خوان ذهن

از  را در تشخيص گروهي  اتيسم توانايي افراد  داراي
( دهد افزايش مي االت ذهنيهيجانات پيچيده و ح

در مطالعات پيگيري اين ). 2006گلن و بارون كوهن، 
مشاهده شد كه توانايي  سالپژوهش، پس از يك 

پيشرفت  ها در برقراري ارتباط و ايجاد دوستيآزمودني
هاي ها و ابرازشان از اهميت هيجانآگاهي ،داشته

شان همفزندگي روزمره افزايش پيدا كرده،  هيجاني در
ها پيشرفت ها و بيان پاسخ متناسب با آناز هيجان

شان پيشرفت هاي اجتماعيو باالخره مهارت داشته
اين يك ). 2007گلن و بارون كوهن، (كرده است 

حداقل، دهد كه نشان مي ونتيجة اميدوار كننده است 
ي، بوسيلة آموزش قابل ارتقاء جزء شناختي همدل

بر و  مدت استشي طوالنيظاهراً اين اثر آموز .است
بونز، شيپرز، (گذار خواهد بود عملكرد اجتماعي نيز اثر

  ).2013رومن و بوتالر، 
هايي براي تقويت با كمك روش ،در مطالعة حاضر

، تاونسند و ي كه بر گرفته از مطالعة شرانتهمدل
-است، به بررسي پيوستگي نظام) 2009(پاولسون 

كه درصورتي. ستمندسازي با همدلي پرداخته شده ا
مندسازي نيز همراه باشد، اين روش با افزايش نظام

توان نتيجه گرفت كه اين دو متغير به طور كامل از  مي 
  .يكديگر مستقل نيستند

  شرو
از  ،)2009(، تاونسند و پاولسون شرانتدر مطالعة 

اي كه شرح آن در ادامه خواهد  طريق جلسات آموزشي
آموزش داده همدلي مهارت است كه  شدهآمد، سعي 

اين روش مطالعة حاضر بر آن است تا با كمك . شود
فرض پيوستگي بين مهارت آموزشي و استفاده از پيش

، عالوه )2002بارون كوهن، (مندسازي همدلي و نظام
. دهد ين پيوستگي، هر دو مهارت را ارتقاءبر تاييد ا

 اتيسم ررسي در اين پژوهش، افراد دارايجامعة مورد ب
به  1390عملكرد بااليي هستند كه در سال با 

هاي درماني سطح شهر تهران مراجعه كرده  كلينيك

نفر  6 نفر گروه آزمايش و 6(كودك  12عداد ت. بودند
گيريِ با تشخيص آسپرگر، از طريق نمونه) گروه كنترل

 4دسترس از يك كلينيك توانبخشي در منطقة  در
پسر و در  ،كلية اعضاي نمونه. تهران انتخاب شدند

  . سال بودند 8تا  5محدودة سني 
باال،  با عملكرد اتيسممالك ورود اعضا به گروه 

اين تشخيص . تشخيص متخصص و ارزيابي باليني بود
-گر و گفتاردرماندر پروندة فرد توسط روانشناس، كار

بر مبناي  بر اساس ارزيابي باليني گرِ مركز درمان
DSM IV يص اختالل در سن تشخ. تأييد شده بود

ميزان مداخالت دريافتي،  ومتفاوت،  ،اعضاي نمونه
طور كه همان. ماه بود 6كمتر از دو سال و بيشتر از 

 8تا  5نمونه بين ، محدودة سني اعضاي شداشاره 
سي بر اساس آزمون . ها مذكر بود سال و جنسيت آن

نمرة هوش تمامي  ،انجام شده در مركز درماني 16پي ام
كلية اعضاي نمونه ساكن مناطق . بود 87ر از ها باالت آن

قبل از شروع مداخالت، طي . شرق تهران بودند لشما
كودك، روند  12يك جلسة توجيهي با والدينِ اين 

ها ها توضيح داده شد و رضايت آنكار، اهداف و فرضيه
هفته، جلب  10براي انجام اين برنامة درماني، به مدت 

ن گروه، داشتن ناتواني از اي ءمالك خروج اعضا. شد
، اتيسمخارج از محدودة عاليم مربوط به  يادگيري

، تفاوت چشمگير شرايط 85هوشبهر پايين تر از 
اقتصادي خانواده و دريافت ساير خدمات  -اجتماعي

  .درماني به صورت همزمان بود
به صورت فردي،  ها مداخله، آزمودني در اين روشِ

- دقيقه 30الي  20هر هفته دو جلسة (هفته  10طي 

درمانگر با استفاده : هايي را دريافت كردندآموزش) اي
شامل (مختلف  هاي هيجانيِصورتك با ابراز از چند

شامل ابراز يك (هايي نمايش )ترس، درد، و لذت
براي . )1جدول (كرد را اجرا مي )هيجان و پاسخ به آن

مثال عروسكي در حال عبور از كف كالس به ميز 
كند، صورتك ابرازِ درد روي صورت ميبرخورد 

گيرد و درمانگر با صدايي كه انگار از عروسك قرار مي
 ،، در اين لحظه"آخ": گويدطرف صورتك بوده مي
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 :پرسدگر عروسك را در آغوش گرفته و از او ميدرمان
 ،كوشش 21در هر جلسه، طي . "حالت خوب است؟"

دفي، براي هاي مشخص، با روندي تصانامهاين نمايش
در طول مداخالت . اعضاي گروه آزمايش تكرار شدند

هايي، ازجمله ها تقويتهاي صحيح آزمودنيبه واكنش
، اجازة بازي "آفرين پسرم"اي مثل عبارات كالمي

  .شدبازي و يا شكالت ارائه ميكردن، و دادن اسباب

  
  رائه شدههاي اها و پاسخهاي مورد آموزش به همراه محركهيجان - 1جدول 

  پاسخ  محرك  هيجان
  و اصابت كردن پا با ميز "اوخ"  غم و درد

  و نشستن "حالم خوب نيست"
  و لمس كردن آرنج "آرنجم خورد به ميز"
  و مالش شكم "مي كنه ددلم در"
  و زمين خوردن "وااااي"
  و گريه كردن "من خيلي ناراحتم"
  تابه و پرتاب كردن ماهي "دستم رو سوزوندم"

ها براي در آغوش و باز كردن دست "حالت خوبه؟"
  گرفتن

ها براي در آغوش و باز كردن دست "مشكلي نداري؟"
  گرفتن

ها براي در آغوش و باز كردن دست "شيخوب مي"
  گرفتن

و  شادي
  برانگيختگي

  و كشيدن ماشين "جالبه"
  و اتمام رنگ كردن نقاشي "تموم كردم"
  و تكميل پازل "من انجامش دادم"
  و ژست گرفتن "منو ببين"
  و ورجه وورجه كردن "من بردم"
  و نشان دادن جعبة كادو "اينو نگاه كن"
  و نشان دادن موش "يه چيزي پيدا كردم"

  ها در هواو تكان دادن دست "مي تونم ببينم؟"
  ها در هواو تكان دادن دست "نشونم بده"
  ها در هواو تكان دادن دست "بذار ببينم؟"
  

  و گذاشتن ماشين كنترلي روي ميز "كنهاين كار نمي"  ناكامي
و تالش براي جا دادن پازل اشكال در جاي  "تونم انجامش بدممن نمي"

  مناسب
  و تالش براي بستن زيپ كت "تونم ببندمشنمي"
  هو انداختن جعب "اَه"
  و تالش براي سر هم كردن قطعات هزارسازه "خيلي سخته"
  براي در آوردن برچسب از روي اسباب بازي و تالش "خيلي چسبناكه"
  و برداشتن لگوي شكسته "شكستمش "

و بردن دست به سمت عروسك به  "بذار كمكت كنم"
  حالت كمك

و بردن دست به سمت عروسك به  "خواي؟كمك مي"
  حالت كمك

و بردن دست به سمت  "خواي كمكت كنم؟مي"
  عروسك به حالت كمك

هايي استفاده شد در اجراي مداخالت از صورتك
در تهية . پژوهشگران تهيه شده بود كه توسط

ها از تصوير چهرة واقعي افراد با سنين مختلف صورتك
و  هاي مذكرو جنسيت) سالمندكودك، جوان و (

ايجاد شباهت بين  ،علت اين امر. استفاده شد مؤنث
موقعيت آزمايشي و محيط طبيعي براي باال بردن 

ش تال. آزمايشي بودهاي غيريتاحتمال تعميم به موقع
و  ها استفاده شودشد در هر جلسه از تركيب صورتك

باال بردن  منظوربه. ها نمايش داده شودهمة هيجان
از  هممندسازي هاي نظام احتمال استفاده از ظرفيت

  .شد ها استفادهنامهتكرار نمايش

ها از  اعضاي هر دو گروه كه بازة سني آنمادران 
شان فوق سال و حداقل تحصيالت 38سال تا  29

ديپلم بود، پيش از شروع آموزش و در پايان هفتة 
بهر را تكميل -بهر و تحليل- پرسشنامة همدلي ،دهم

 20تكميل اين پرسشنامه به طور ميانگين . كردند
  . دقيقه زمان الزم دارد

سؤال با مقياس چهار  55اين آزمون شامل 
كمي مخالفم، و موافقم،  موافقم، كمي كامالً(اي  گزينه
بوده و همدلي عاطفي را از ديدگاه ) مخالفم كامالً
اين پرسشنامه توسط والدين . سنجدكودك مي مراقب

-پرسشنامه ،شود و طبق دستورالعمل آنتكميل مي
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از مطالعه  ،بدون جواب دارند سوالِ 5هايي كه بيش از 
  ).  2002كوهن، بارون(شوند كنار گذاشته مي

كوهن، توسلي، آشوين و العة بارونطبق مط
ضريب آلفاي كرنباخ براي بخش ) 2009(چاكرابرتي 

و براي بخش مربوط به  α= 93/0،همدلي اين آزمون
اعتبار .  ه استمحاسبه شد  α= 78/0 ،مندسازينظام
نفر، براي  500آزمون آن در نمونة پس-آزمونپيش

 84/0با راي بخش دوم برابر و ب86/0 بخش اول برابر با
  . )p> 0.001(است 

، ضريب آلفاي )1390(طبق مطالعة جاللي 
ر از مبتاليان به نف 55براي  آزمون كرونباخ اين

ضريب  ،α= 7/0تيسم در ايران، اختالالت طيف ا

و ضريب دو نيمة پاتمن  ،56/0اسپيرمن براون برابر با 
  .)p= 0.000( ه استبود 54/0برابر با 
  نتايج

مداخله در  تأثيربررسي  ،هدف از پژوهش حاضر
َبهر دو گروه كنترل و -هر و تحليلب-همدلي نمرة

منظور تعيين اثر مداخلة انجام شده روي آزمايش، به
ميزان تغييرات همدلي نمونه در محيط اجتماعي از 

  .هاستديدگاه مراقبين آن
دو گروه كه مشخص شود در گام نخست براي اين

تفاوت معناداري با  ،آزمونپيش در مرحلةاز ابتدا و 
دو گروه  راي مقايسةب  tاند، از آزمونيكديگر نداشته

ارائه  2 مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول
  .شده است

  )هرب- آزمون همدليبين گروه كنترل و آزمايش در پيش هاي مستقلمقايسة ميانگين( t نتايج آزمون - 2 جدول
  سطح معناداري df t  نگينميا  تعداد      گروه

  71/0  - 38/0  10  83/15  6  گروه آزمايش    بهر-آزمون همدلي پيش

        83/16  6  گروه كنترل

تفاوتي  ،دهدنشان مي tطور كه نتايج آزمون همان
بين دو گروه كنترل و آزمايش در رابطه با ميانگين 

  .وجود ندارد آزمون پيشهر در ب-همدلي
 بين دو گروه يتفاوت كه  اينكه مشخص شد پس از
مداخله در ميزان  تأثير، براي بررسي ميزان وجود ندارد

چندراهه استفاده  همدلي از آزمون تحليل كوواريانس
هاي مورد استفاده در اين كه مقياسازآنجا. شد

بهر و -پژوهش همگي مربوط به پرسشنامة همدلي
بهر هستند و با هم همبستگي دارند، به جاي -تحليل

راهه از تحليل تفاده از تحليل واريانس تكاس
كوواريانس چند راهه استفاده شد؛ اما با توجه به جدا 

ها از يكديگر، نتايج تحليل واريانس چند بودن فرضيه

- متغيره براي هر فرضيه به صورت جداگانه ارائه مي

  . شود
، ابتدا براي اجراي تحليل كوواريانس چندراهه

ته شده از كودكان در دو هاي گرفآزمون تمامي پس
گروه آزمايش و كنترل به عنوان متغير وابسته وارد 

ها نيز به عنوان متغير آزمون مدل شدند و تمامي پيش
در اين بخش، تنها به . كوورايانس وارد مدل شدند

  .شودنتايج مربوط به فرضية نخست اشاره مي
هاي كسب شده در نمرة ميانگين 3جدول 

گروه كنترل و آزمايش را در بهر در دو -همدلي
  .دهدآزمون نشان مي آزمون و پس پيش

  بهر- آزمون همدلي آزمون و پس هاي دو گروه در نمرات پيشميانگين - 3 جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه  

  آزمون پيش
  95/4  83/15  6  آزمايش
  07/4  83/16  6  كنترل

  آزمون پس
  46/5  50/20  6  آزمايش
  07/2  50/17  6  كنترل
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آزمون  نتايج تحليل كوواريانس كه در آن، اثر پيش
  آزمون كنترل  لي بر روي اثر پسمربوط به همد

  . ارائه شده است 4شود، در جدول  مي

  بهر- نتايج آزمون كوواريانس براي مقايسة دو گروه در ميزان اثربخشي مداخله بر همدلي - 4جدول 
  توان آزمون  عناداريم F  ميانگين مجذورات df  منبع

  1  001/0  39/44  17/142  1  بهر-آزمون همدلي پيش
  90/0  005/0  55/13  40/43  1  گروه
        20/3  9  خطا
          12  كل

آزمون  دهد، اثر پيشطور كه نتايج نشان ميهمان
). p ،39/44=F=001/0(آزمون معنادار است  بر پس

هاي به دست آمده در بنابراين بخشي از ميانگين
اما نكتة . آزمون است آزمون به خاطر نمرات پيش پس

مهم، وجود تفاوت معنادار در نمرات گروه است 
)005/0=p ،55/13=F( ؛ به اين معنا كه پس از كنترل

آزمون، تفاوت معناداري بين نمرات دو  نمرات پيش
آزمون وجود دارد و با توجه به نمرات  گروه در پس

كودكانِ گروه ميانگين و افزايش نمرات همدلي 
توان اثربخش بودن مداخله آزمون، مي آزمايش در پس
  .را نتيجه گرفت

براي مشخص شدن اينكه آيا دو گروه از ابتدا و در 
-در زمينة نظام آزمون، تفاوت معناداريمرحله پيش

براي   tاند يا خير، از آزمون با يكديگر داشتهسازي مند
نتايج آن در مقايسة دو گروه مستقل استفاده شد كه 

  .ارائه شده است 5جدول 
  بهر-آزمون تحليل هاي مستقل بين گروه كنترل و آزمايش در پيشمقايسة ميانگين t نتايج آزمون - 5جدول 

  سطح معناداري df t  ميانگين  تعداد      گروه
  39/0  - 89/0  10  33/17  6  گروه آزمايش    آزمون تحليل بهر پيش

        20  6  گروه كنترل

دهد كه نشان مي tور كه نتايج آزمون طهمان
تفاوتي بين دو گروه كنترل و آزمايش در رابطه با 

پس از . آزمون وجود ندارد بهر در پيش-ميانگين تحليل
مشخص شدن فقدان تفاوت بين دو گروه، براي بررسي 

بهر، از آزمون -ميزان تأثير مداخله بر نمرة تحليل
هاي ميانگين 6 جدول. تحليل كوواريانس استفاده شد

بهر در دو گروه كنترل و آزمايش را در -نمرة تحليل
  .دهدآزمون نشان مي آزمون و پس پيش

  بهر- آزمون تحليل آزمون و پس هاي دو گروه در نمرات پيشميانگين - 6جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه  

  40/6  33/17  6  آزمايش  آزمون پيش
  52/3  20  6  كنترل  

  36/6  16/22  6  آزمايش  آزمون پس
  37/3  83/20  6  كنترل  

آزمون  نتايج تحليل كوواريانس كه در آن، اثر پيش
آزمون كنترل  بهر بر روي اثر پس-مربوط به تحليل

، به صورت خالصه ارائه شده 7شود، در جدول مي
  .است

  
  بهر- بخشي مداخله بر تحليلنتايج آزمون كوواريانس براي مقايسة دو گروه در ميزان اثر   - 7جدول 

  توان آزمون  معناداري F  ميانگين مجذورات df  منبع
  1  000/0  59/103  91/238  1  بهر- آزمون همدلي تحليل پيش

  96/0  002/0  81/17  09/41  1  گروه
        30/2  9  خطا
          12  كل
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آزمون  دهند، اثر پيشطور كه نتايج نشان ميهمان
؛ )p ،59/103=F=000/0(آزمون معنادار است  بر پس

هاي به دست آمده در بنابراين بخشي از ميانگين
با اين . آزمون است آزمون به خاطر نمرات پيش پس

هاي دو گروه هم معنادار است حال تفاوت ميانگين
)002/0=p ،81/17=F(دهد كه ؛ اين تفاوت نشان مي

آزمون، تفاوت معناداري بين  پس از كنترل نمرات پيش
آزمون وجود دارد، و با توجه به  روه در پسنمرات دو گ

بهرِ كودكانِ گروه -نمرات ميانگين و افزايش تحليل
توان اثربخش بودن مداخله آزمون مي آزمايش در پس
  . را مشاهده كرد

  گيرينتيجهبحث و 
گرفت  توان نتيجه مي با توجه به نتايج ذكر شده 

هاي همدالنه عالوه بر تقويت كه آموزش مهارت
-تواند عامل تقويت مهارت نظامهاي همدلي ميهارتم

اين نتيجه شاهدي بر پيوستگي . باشد مندسازي هم 
در اين مطالعه، . مندسازي و همدلي استبين نظام

عالوه بر تأييد فرضية مجزا نبودن دو كشانندة همدلي 
مندسازي، نظرياتي كه بيانگر ضعف همدلي در  و نظام

يف اتيسم هستند، نيز مورد افراد داراي  اختالالت ط
آزمونِ نتايج حاصل از كنترل خرده. تأييد قرار گرفت

بهر كه توسط مادران هر دو گروه كنترل و -تحليل
آزمايش پر شده، نشان داد كه در پايان كار، كودكان 

مندسازي باالتري نسبت به گروه آزمايش نمرة نظام
توجه توان گفت، با از سويي مي. گروه كنترل داشتند

-به اينكه همدلي جزء صفات روانشناختي و نظام

آيند مندسازي جزء صفات فيزيكي به حساب مي
توانند نشانة ها مي، اين يافته)1997كوهن، بارون(

نتايج اين . تر بودن مغز افراد داراي اتيسم باشدمردانه
تنها مطالعات انجام شده روي نظرية ذهنِ پژوهش، نه

-مندسازي را تأييد مينظام-يمردانه و نظرية همدل

-بيشهايي مانند كنند، بلكه شواهد مربوط به نظريه
  .دهندرا نيز مورد تأييد قرار مي مندسازينظام

با توجه به قوت اين كشاننده در  افراد داراي 
توان از آن براي آموزش روابط اتيسم، احتماالً مي

شواهد به دست آمده در اين . اجتماعي كمك گرفت
العه، مطالعات ديگري مانند مطالعة ويل رايت، مط

بارون كوهن، گولدن فيلد، فاين، اسميت، ويل و 
را تأييد ) 2006(، و بارون كوهن )2006(واكاباياشي 

بررسي مناطق مغزي درگير در اين خصيصه . كندمي
 تواند راهگشايي براي درماندر مطالعات آتي مي

 .باشدشناسي ويژه در حوزة عصباتيسم، به

بهـر  تحليـل -بهربا توجه به اينكه پرسشنامة همدلي
تـوان انتظـار داشـت كـه     توسط والدين پر شـده، مـي  

تغييرات معنادار اين آزمون، گزارشي واقعي از تغييرات 
در . هاي همدالنة اين كودكان ارائـه كـرده باشـد   رفتار

هـاي  ها در محيطپذير بودن اين آموزشصورت تعميم
توان مادر، مي-بطي دورتر از رابطة كودكديگر و در روا

اميدوار بود كه امكان بهبـود روابـط بـينِ فـردي ايـن      
از جملـة ايـن روابـط، رابطـه بـا       كودكان، ميسر شود؛

توانـد موجـب   ها است كه خـود مـي  درمانگرها و معلم
  .هاي آموزشي جديد باشدايجاد روش

هـاي مشـخص و   در اين مطالعـه انتخـاب پروتكـل   
-اجرا، با هدف بهره بردن از قابليـت نظـام   منظم براي

بنابراين، اين احتمال . مندسازي اين كودكان انجام شد
وجود دارد كه استفاده از نرم افزارهاي تهيه شده براي 

-بـه ايـن   )17مانند ترنسـپورترز (ارتقاي مهارت همدلي 

زيـرا مراحـل    خشـد؛ ها سرعت بيشتري ببگونه مداخله
هـاي انسـاني   ر آموزشبيني كه دمشخص و قابل پيش

مندسـازي  توانند از مهـارت نظـام  بهتر مي دوجود ندارن
هاي همدالنه اسـتفاده  اين كودكان براي ارتقاي مهارت

 . كنند

مــذكر بــودنِ جنســيت همــة اعضــايِ نمونــة ايــن 
 تعمـيمِ  هـايِ تـوان يكـي از محـدوديت   پژوهش را مـي 

طور كـه  همـان . دانسـت  اتيسمداراي  جامعةها به يافته
كــوهن، بــارون(ر شــد، طبــق نظريــة مغــز مردانــه ذكــ

سازي در مردان بيشتر از زنان مند، قابليت نظام)2002
ر نتيجه ممكن اسـت ايـن روش آموزشـي در    است و د

يكـي   .در پي نداشته باشـد  نث نتايج مشابهيؤم جنس
كنتـرل شـرايط    ،هاي ايـن مطالعـه  ديگر از محدوديت
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ابراين، بنــ. اقتصــادي و عامــل هــوش بــود -جتمــاعيا
هـاي  در ساير گـروه  هاي درمانيبررسي چنين پروتكل

 نـوع  از مسيرهاي پيشنهادي بـراي ادامـة ايـن    جامعه
 .ات استمطالع

  اه يادداشت
1) empathy imbalance hypothesis  
2) empathizing–systemizing theory 
3) mind-blindness theory 
4) male brain theory 
5) cognitively balanced brain  
6) Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders, 4th edition 
7) intuitive physics 
8) systemizing quotient 
9) Self-report 
10) drive 
11) agent 
12) hyper-systemizing theory of autism 
13) change-resistant 
14) Lego Therapy 
15) Mind Reading DVD 

طراحي شده تا با كمك آن  افزاري كه براي افراد داراي اتيسمرمن 
ها  بتوانند هيجانات اساسي و پيچيده را بشناسند و پاسخ مناسب به آن

  .را ياد بگيرند
16) Coloured Progressive Matrices 
17)Transporters 
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های  فراتحلیل مطالعات اثربخشی روش

های تحصیلی  یادگیری مشارکتی بر بازده

  آموزان استثنایی دانش
 

 2، ایوب فیضی1دکتر جواد مصرآبادی
 

 21/9/99پذیرش نهایی: 11/2/99تجدیدنظر: 11/9/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 طالعات انجام شده در حوزةپژوهش حاضر با هدف ترکیب م: هدف

کودکان تحصیلی  ه های یادگیری مشارکتی بر بازده شاثربخشی رو

روش مورد استفاده در این پژوهش  روش:استثنایی انجام شده است. 

آماری شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود  جامعةباشد.  فراتحلیل می

در داخل کشور به صورت مقاله  0731تا  0731های  که در فاصله سال

، Noormagsهای اطالعاتی ) یگاهدر پا  نامه تمام متن و پایان

Magiran ،SID  وIrandoc) .به منظور  در دسترس بودند

های پژوهشی  لیست مشخصات طرح آوری اطالعات از چک جمع

های ورود و  مالک ( استفاده شد. پس از بررسی0733)مصرآبادی، 

مطالعه دارای شرایط فراتحلیل، به دست آمد.  3اثر از  اندازه 03 ،خروج

نمودار قیفی،  یت،حساس یلاز تحل ها ظور تجزیه و تحلیل دادهبه من

نرم افزار از با استفاده ی ناهمگن یلتحل ی وثابت و تصادف یها مدل

CMA ها  تحلیل اطالعات حاصل از پژوهش ها: یافته ید.استفاده گرد

های تحصیلی  های یادگیری مشارکتی بر بازده نشان داد که روش

که ی به طور .باشند ارای اثربخشی مثبتی میآموزان استثنایی د دانش

اثر ترکیبی برای مدل اثرات  اثر پرت مقدار اندازه پس از حذف سه اندازه

به دست  360/1ثابت )مدل انتخاب شده برای این فراتحلیل( برابر با 

بنابراین  گیری: نتیجه (.P<10/1آمد که از لحاظ آماری معنادار بود )

تحصیلی   یادگیری مشارکتی در بازدههای  روش توان گفت که می

 کودکان استثنایی مؤثر بوده است. 

 

های تحصیلی، کودکان  یادگیری مشارکتی، بازده های کلیدی: واژه
 استثنایی، فراتحلیل
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Abstract 
 

Objective: The aim of this research is to combine 

the studies’ results that had been made on the 

cooperative learning methods effectiveness on 

academic outcomes between exceptional students. 

Method: The method of this research is meta-

analysis. The populations were available related 

studies between 1370-1392 in the country, full-text 

articles and theses in Noormags, Magiran, SID and 

Irandoc databases. For gathering data, the research 

proposal check lists (Mesrabadi, 1389) is used. 

Nineteen effect sizes were being investigated based 

on inclusion and exclusion criteria on 7 primary 

researches. Sensitivity analysis, fixed and random 

effects models and the heterogeneity analysis with 

CMA software was used for data analysis. Results: 

Analysis of the data showed that the cooperative 

learning has positive effects on exceptional students’ 

academic outcomes. The combined effect size for 

the fixed effects model (model selected for this 

meta-analysis) was equal to 0/761 which was 

statistically significant (P<0/01).  Conclusion: it can 

be concluded that the cooperative learning methods 

have positive effect on education of exceptional 

children. 
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 مقدمه

قق انسان واقعی و به تبع تعلیم و تربیت تنها راه تح 

ر به فرد دسترسی جوامع به کمال صمنح آن وسیلة

ای با توجه به سوابق  مطلوب است. لذا هر ملت زنده

فرهنگی و شرایط اجتماعی خود متناسب با امکاناتی 

که در اختیار دارد، نظام خاصی را برای تحقق کمال 

کند. آموزش  ریزی می های خویش پی مطلوب و هدف

های جامعه است و تدریس یکی از عناصر  یکی از ثروت

آید که در  اصلی فرایند آموزش و پرورش به شمار می

کند  کارآیی نظام آموزشی نقش مؤثری را ایفا می

 (. 0738)شعبانی، 

( توصیه 0337قوانین استاندارد سازمان ملل متحد ) 

ها، عالیق،  از ویژگیهر کودکی »کرده است که 

ها و نیازهای یادگیری منحصر به فردی  توانایی

ای  های آموزشی باید به گونه برخوردار است و نظام

های آموزشی باید طوری باشند  طراحی شوند و برنامه

را ها و نیازها  که تنوع وسیعی از این خصوصیات، ویژگی

 در (.0730 )کاکوجویباری و هوسپیان،« برآورده سازند

 ،های استثنایی های دارای ویژگی یادگیرندهاین میان، 

آموزانی هستند که در رابطه با هنجارهای  دانش

اجتماعی یا تحصیلی، نیازهای آموزشی استثنایی دارند. 

های استثنایی،  هایی از یادگیرندگان دارای ویژگی نمونه

های  عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی دارایآموزان  دانش

های گویایی یا زبان،  اختالل  یادگیری خاص،

های رفتاری و اختالل  های هیجانی، اختالل اختالل

آموزانی که سرآمد و  تند. دانشبینایی یا ناشنوایی هس

شوند و  نیز استثنایی محسوب می ،استعداد هستندبا

باشند  غنی می های خاص پرشتاب یا سزاوار برنامه

ر قرار چه در این پژوهش مد نظ آن (.0731)اسالوین، 

 باشند.  گروه اول می استثنایی آموزان دانشگرفته است، 

های عادی و هم در  کالسهم در بسیاری از معلمان  

آموزان دارای نیازهای خاص از  دانش های ویژة کالس

توانند نیازهای آموزشی  پرسند که چگونه می خود می

آموزان را برآورده کنند، به طوری  متنوع این گونه دانش

با نیازهای آنان و هم با استانداردهای دولتی  که هم

؛ واون، 0333، ماهنگ باشند )ماستروپری و اسکروجه

(، 0331فوچس و فوچس )(. 1111گرستن و چارد، 

که معلمان مدارس  با توجه به این ،کنند اشاره می

آموزان دارای نیازهای  استثنایی با افزایش تعداد دانش

نیازهای آموزشی  بتوانندشوند، باید  ویژه رو به رو می

آنان را با شرایط کالس همتا سازند تا قادر به طراحی 

سازی یادگیری شوند )جعفری،  مؤثرترین روش بهینه

راهبردهای آموزشی بسیاری به (. 0737آهی و نداف، 

منظور آموزش کودکان استثنایی وجود دارد. یکی از 

 های اخیر مورد توجه قرار این راهبردها که در دهه

گرفته و توسط متخصصان توصیه شده، روش یادگیری 

؛ 0336جانسون و جانسون، )باشد  می 0مشارکتی

 (.0333  مالمگرن،

 نظریة های یادگیری مشارکتی مبتنی بر روش  

(، که بر 1101هستند )کاالیان و کاسیم،  1گرایی سازنده

همکاری فراگیران با همدیگر برای رسیدن به دانستن و 

(. یادگیری 1100د )سانتراک، نکن می فهمیدن تأکید

کند که در  های آموزشی اشاره می مشارکتی به روش

های کوچک  در گروهآموزان را  معلمان دانش ،آن

تا در یادگیری محتوای تحصیلی با  دهند سازمان می

هم کار کنند و یکدیگر را در این امر یاری رسانند 

گیری های متفاوتی برای یاد (. روش1100)اسالوین، 

مشارکتی تشخیص داده شده است، که هر کدام از این 

های خاص خود  ها و مزیت ها دارای ویژگی روش

ها را  ( این روش1113جانسون و جانسون ) باشند. می

، 7اند: یادگیری با هم بندی کرده به این صورت دسته

 ، مباحثة8، پژوهش گروهی1تیمی رقابت و مسابقة

آموزان به  م دانش، تقسی3، جیگ ساو6ساختارمند

، یادگیری 3، آموزش پیچیده3های پیشرفت گروه

، یادگیری مشارکتی 01انفرادی با یاری گرفتن از تیم

 .01، خواندن و نوشتن تلفیقی مشارکتی00یافته سازمان

 ی ازمیزانبه عنوان توان  های تحصیلی را می بازده 

دستیابی به اهداف آموزشی تدوین شده توسط 

چنین، در  هم. (0731)سیف، کرد تعریف فراگیران

دانش، »های تحصیلی به عنوان  بازده ،تعریفی دیگر
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هایی که فراگیران در نتیجه درگیری  ها و توانایی مهارت

در مجموعه خاصی از از تجارب آموزشی کسب 

های  پژوهش(. 1110تعریف شده است )اِول، « کنند می

های یادگیری مشارکتی بر  اثربخشی روش ،بسیاری

های مختلف تحصیلی کودکان استثنایی از جمله؛  ازدهب

پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، درک مطلب، 

جتماعی و ... های اجتماعی، سازگاری ا خواندن، مهارت

پرسی، ؛ 1101)آندره، دنو و لووت،  اند بررسی کرده را

؛ 0338، داگان و همکاران؛ 1111ویلتون و تاونسند، 

بنابر (. 0731؛ جباری، 0730؛ درگاهی، 0730ی، قاسم

کنند،  ( اشاره می1117چه جنکینز و همکاران ) آن

اگرچه معلمان آموزش و پرورش عمومی ممکن است از 

یادگیری مشارکتی استفاده کنند و معلمان آموزش و 

 حمایت کنند،  را پرورش استثنایی استفاده از این روش

ن آموزا دانش تصویر اثربخش یادگیری مشارکتی بر روی

به طوری که دو  مبهم باقی مانده است،استثنایی 

و جنکینز،  0333، 07ای )بیاومونت مطالعه مشاهده

آموزان استثنایی با استفاده از  ( روی دانش0336

یادگیری مشارکتی، ترکیبی از نتایج مثبت و منفی را 

آزمایشی در به دست داد. به همین ترتیب، مطالعات 

بر روی پیشرفت  استفاده از یادگیری مشارکتی

ترکیبی از نتایج مشابه  ،آموزان استثنایی تحصیلی دانش

 را گزارش کردند.

با این وجود، تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر  

های مثبت  روابط اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و تعامل

 دارایآموزان  دانشآموزان عادی و  بین دانش

 های مختلفی های ذهنی و جسمی در پژوهش ناتوانی

آندره و همکاران، ؛ 1101دراکفورد، آشکار شده است )

؛ مارگولیس و فروند، 1111؛ گیلیس و آشمن، 1101

؛ 0730ی، قاسم؛ 0333پوتنام و همکاران، ؛ 0330

 (.0731جباری، ؛ 0733اسمعیلی، ؛ 0730درگاهی، 

زمینه را برای  ،افزایش پژوهش در یک حوزه خاص 

ه صورت کمی و ها ب سازی یافته ترکیب و و یکپارچه

کند. امروزه، روشی که برای این منظور  کیفی فراهم می

باشد.  می 01فراتحلیل ،مورد استفاده قرار می گیرد

فراتحلیل یک روش آماری است که نتایج حاصل از 

که دارای فرضیات مشابهی هستند  را مطالعات مستقلی

در خارج از (. 0333کند )کوهن،  ترکیب می با هم

لعه که به صورت فراتحلیل در زمینه دو مطا ،کشور

آموزان  اثربخشی روش یادگیری مشارکتی روی دانش

 یافت شد. ،اشتثنایی انجام شده بود

 های پژوهش مرورِ(، به 1118مورفی، گری و هانان ) 

آموزان دارای  دانش برتأثیر یادگیری مشارکتی 

ها نشان داد که  پرداختند. نتایج آنمشکالت یادگیری 

لی، یادگیری مشارکتی با وجود این که هم به طورک

روی پیشرفت تحصیلی و روابط اجتماعی این 

آموزان تأثیر داشته اما زمانی دارای اثربخشی  دانش

های درگیری و روابط  تری است که روی اندازه بیش

مستر و  مکگیرد.  ها مورد سنجش قرار می اجتماعی آن

 در حوزةمطالعات انجام شده  ( به مرور1111ِفوچس )

اثربخشی یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی 

آموزان دارای ناتوانی یادگیری پرداختند. نتایج  دانش

راهبردهای یادگیری مشارکتی که  که ها نشان داد آن

به  ،کنند مسؤلیت فردی و پاداش گروهی را ترکیب می

آموزان دارای ناتوانی  تری پیشرفت دانش احتمال بیش

 بخشند.  د مییادگیری را بهبو

ف مرور مطالعات بنابراین، پژوهش حاضر نیز با هد 

اثربخشی روش یادگیری مشارکتی  انجام شده در حوزة

آموزان استثنایی کشور انجام شد. هر چند  در دانش

روی  ام شده در این حوزه در کشور مامطالعات انج

، باشد چنان که باید چشمگیر نمی کودکان استثنایی آن

مروری، کمک به ایجاد   انجام این پژوهش ا هدف ازامّ

راهی برای پژوهشگران و مربیانی است که  نقشة

باشند، از  عالقمند به انجام پژوهش در این حوزه می

ندی مطالعاتی است که در ب طرف دیگر، توصیف و جمع

اند. امید  اخیر در داخل کشور انجام گرفته چند دهة

ربیان و به ماست که انجام این پژوهش بتواند 

پژوهشگران عالقمند کمک کند تا بتواند گستردگی 

ها را بر  های یادگیری مشارکتی و اثربخشی آن روش

ایی بهتر نهای تحصیلی مختلف کودکان استث بازده
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ها  های پژوهشی جدیدی برای آن بشناسند و زمینه

  فراهم کند.

به  ییگو پژوهش به دنبال پاسخ یندر ا ،از این رو 

 یادگیری یها که روش یمهست یوهشسؤال پژ ینا

 یریچه تأث یدارا یرانیا ییدر کودکان استثنا یمشارکت

 اند؟ بوده

 روش

در باشد.  فراتحلیل می ،روش پژوهش حاضر 

قالب یک  ی اولیه درها های پژوهش فراتحلیل یافته

های  شود. برای این که یافته برگردان میی شاخص کمّ

 بل ترکیب شود،های مختلف با هم قا آماری پژوهش

الزم است ابتدا این مقادیر به شاخصی با مقیاس 

مشترک تبدیل شود. پرکاربردترین روش ترکیب نتایج 

است.  08اثر اندازهها  ها در فراتحلیل عددی پژوهش

مورد نظر در  ةاست که حضور پدید شاخصیاثر  اندازه

 ای است که مبین غلط دهد، یا اندازه جامعه را نشان می

اثر، نتایج هر تحقیق را به  اندازه رضیه صفر است.بودن ف 

دهد که شاخصی  ( نشان میzصورت نمرات استاندارد )

باشد  ها می از شدت اثر کاربندی یا تفاوت بین گروه

 ةهای گوناگونی برای محاسب روش. (0333)کوهن، 

های اثر  برای اندازهامّا به طور کلی د. ناثر وجود دار  اندازه

های  اندازه. d گروهو  r گروهوجود دارد:  عمده گروهدو 

ها و  همبستگیهای مربوط به  در مورد یافته r گروهاثر 

ها  هایی که پژوهش در موقعیت d گروهاثر  های اندازه

 کوهنروند.  کنند، به کار می ها را بررسی می تفاوت

بندی کلی تفسیری برای اهمیت  ( یک طبقه0333)

داده است که برای ر ارائه های اث نسبی اندازه

به ترتیب  3/1و  8/1، 1/1 ، مقادیرd گروهاثرهای  اندازه

  های اثر کوچک، متوسط و بزرگ هستند. نشانگر اندازه

 های ورود و خروج مطالعات مالک

های اولیه یک سری  برای انتخاب نمونه از پژوهش 

شود.  در نظر گرفته می 06های ورود و خروج مالک

ج مطالعات به فراتحلیل در این های ورود و خرو مالک

 باشند: پژوهش به صورت زیر می

چاپ شده  یها پژوهشو مقاالت های ورود:  مالک 

 ییها پژوهشو  ؛ مقاالت0731تا  0731 یها سال ینب

 یبه بررس یشیآزما یمهن یشی یاکه با روش آزما

های  بازدهبر  یادگیری مشارکتی یها روش یاثربخش

حصیلی، عملکرد تحصیلی، تحصیلی )مانند پیشرفت ت

، یادگیری، یادداری، درک و فهم، درک مطلب، خواندن

در  و غیره( روابط اجتماعی، نگرش، خودپنداره، انگیزش

 یدبا ها بودند؛ پژوهش  پرداخته آموزان استثنایی دانش

اثر گزارش کرده   اندازه ةمحاسب یرا برا یکاف یها داده

 سطحیی باید در دانشجو یها پژوهش؛ باشند

ها  ی انجام شده باشند؛ پژوهشارشد و دکتر یکارشناس

 باید در ایران و به زبان فارسی منتشر شده باشند.

از  یکیکه  ییها پژوهش های خروج: مالک 

اثر را گزارش نکرده   اندازه ةمحاسب یاطالعات الزم برا

باشد و  ها نامه یانکه برگرفته از پا ؛ مقاالتیباشند

؛ شده باشد یآور ره جمعها دوبا اطالعات آن

سسه ؤمختلف به دو م ینمشابه که با عناو های پژوهش

بر دانشگاه  که عالوه هایی نامه ؛ پایانارائه شده باشند

؛ ارائه شده باشند یگربه موسسات د یمال یتجهت حما

 یاالزم برخوردار نباشند  یتکه از کفا هایی پژوهش

 باشند. یجد یشناخت روش یها ضعف یدارا

 ردهای جستجوراهب

در این فراتحلیل به منظور  ها: تعیین کلیدواژه 

های معتبر  های اولیه ابتدا کلیدواژه انتخاب پژوهش

براساس مرور پیشینه پژوهشی به منظور استفاده در 

جستجوهای اولیه تعیین شدند. برای این فراتحلیل 

ها برای متغیر مستقل عبارت بودند از:  کلیدواژه

یادگیری مشارکتی، تدریس های تدریس،  روش

های مختلف یادگیری مشارکتی )مانند  مشارکتی، روش

، تقسیم STADساو، پژوهش گروهی،  جیگ

های پیشرفت و ...(، تدریس در  آموزان به گروه دانش

های کوچک و غیره. پس از مشخص شدن و  گروه

های  های مطالعات براساس کلیدواژه استخراج عنوان

های  متغیر وابسته به بازده در صورتی که ،بحث شده
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بود، آن مطالعه شرایط الزم را  اشاره شده مربوط می

 کرد.  برای ورود به فراتحلیل کسب می

باتوجه به  گیری: تعیین چارچوب نمونه 

 ةآماری پژوهش که شامل کلی گستردگی جامعة

مورد پژوهش  عات انجام شده در ایران در حوزةمطال

هشی که برای محقق های پژو باشد و محدودیت می

 گیری تعریف شد: چارچوب نمونه دو داشت،وجود 

ای  های اطالعاتی رایانه هایی که در بانک پژوهش -0 

های اطالعاتی شامل پایگاه  در دسترس بودند. این بانک

(، بانک اطالعات Noormags) مجالت تخصصی نور

( و پایگاه علمی جهاد Magiranنشریات ایران )

هایی که در مرکز  نامه پایان -1 بودند (SIDدانشگاهی )

( در دسترس Irandocاسناد و مدارک علمی ایران )

 بودند.

های ورود و خروج  نتایج این جستجوها براساس مالک

مطالعه شد که داری  3در نهایت منجر به شناسایی 

و روش شناختی جهت محاسبه  شرایط مناسب علمی

 0در جدول اثر بودند. مشخصات این مطالعات  اندازه

 نشان داده شده است.

 ابزار گردآوری اطالعات

آوری اطالعات از  در این پژوهش برای جمع 

های پژوهشی که توسط  لیست مشخصات طرح چک

استفاده شد.  ،( طراحی شده است0733مصرآبادی )

های تکمیل شده به صورت یک دفترچه  لیست چک

 بندی گردید. کدگزاری دسته

 العاتروش تجزیه و تحلیل اط

های اولیه از  تحلیل پژوهشجهت بررسی و تجزیه و  

اثر ترکیبی با دو  اثر به تفکیک هر مداخله، اندازه اندازه

مدل اثرات ثابت و تصادفی، نمودار قیفی، تحلیل 

استفاده شد.  NF-S و آمارة حساسیت، آزمون همگنی

 gاز شاخص  dهای  در این پژوهش از بین انواع شاخص

 نیز های اثر و د. برای محاسبه اندازهاستفاده شهگز 

نتایج از  های آماری بعدی در ارتباط با ترکیب فعالیت

03افزار  نرم
CMA  استفاده گردید. 1ویرایش 

 ویژگی مطالعات وارد شده به فراتحلیل -1جدول 
حجم  موضوع پژوهشگر)ان( ردیف

 نمونه

مقطع  نوع آزمودنی جنسیت

 تحصیلی

 پایة

 تحصیلی

محل  درس

 ااجر

سوسن جباری  0

(0731) 

ی مشارکت یادگیریخواندن با روش  یآموزش فراشناخت یرتأث

(CIRC) یرآموزدرک مطلب کودکان د یزانبر م 

 شیراز فارسی چهارم ابتدایی آموز/ دیرآموز دانش دختر 11

مهدی کرمی  1

(0733) 
( بر STAD سی تأثیر یادگیری مشارکتی)به شیوةبرر

پذیر  توان ذهنی آموزش ان کمزآمو دانش پیشرفت تحصیلی

-33پنجم ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی  پایة

33 

مانده  آموز/عقب دانش کل 71

 پذیر آموزش

ریاضی،  پنجم ابتدایی

علوم، 

 اجتماعی

 سنندج

علیرضا  7

ایرانمنش 

(0733) 

( در مقایسه با ساو جیگتأثیر روش یادگیری مشارکتی )

اول  آموزان نارساخوان پایة دانشر روی آموزش انفرادی ب روش

 ابتدایی شهر کرمان

 کرمان فارسی اول ابتدایی آموز/نارساخوان دانش کل 11

رسول اسمعیلی  1

(0733) 

 یلیتحص یشرفتدر پ یمشارکت یادگیریروش  یاثربخش

 ةماند آموزان عقب دانش یاجتماع یو سازگار یعلوم تجرب

-33 یلیل تحصدر سا یزشهر تبر ییپنجم ابتدا یةپا یذهن

33 

آموز/عقب  دانش کل 73

 مانده

علوم  پنجم ابتدایی

 تجربی

 تبریز

زهره درگاهی  8

(0730) 

 یاضیر یشرفتبر پ یمشارکت یادگیریروش  یاثربخش یبررس

شهر  00 ةمنطق ییآموزان سندرم داون پسر مقطع ابتدا دانش

 تهران

 تهران ریاضی - ابتدایی مانده آموز/عقب دانش پسر 71

سفعلی یو 6

قاسمی 

(0730) 

 یشرفتدر پ یمشارکت یادگیریروش  یاثربخش یبررس

 یاجتماع یو سازگار یکتاب علوم تجرب یلیتحص

شهرستان  ییپنجم ابتدا یةپا یذهن ةماند  آموزان عقب دانش

 شبستر

علوم  پنجم ابتدایی مانده آموز/عقب دانش کل 11

 تجربی

شبس

 تر

ستاره  7

الزاده اآقاب

(0731) 

های آموزشی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی  زیتأثیر با

 آموزان پسر پیش دبستانی کم توان ذهنی شهر تبریز دانش

پیش  کم توان ذهنی پسر 11

 دبستانی

 تبریز ریاضی -

  



 1999 ،2 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثنای کودکان فصلنامه ایرانی
___________________________________________________________________________________________ 

91 

 ها یافته

پس از بررسی طور که در بخش قبلی اشاره شد،  همان

مطالعه شرایط ورود به  3 های ورود و خروج، مالک

اثر  اندازه 03 ،مطالعه 3رد که از این دا کفراتحلیل را پی

نتایج حاصل از انجام تحلیل را  1حاصل شد. جدول 

اثر ترکیبی بر اساس  های اثر و اندازه ک اندازهبرای تک ت

های اثرات ثابت و تصادفی را قبل از تحلیل  مدل

 دهد.  حساسیت نشان می
 

 های تحصیلی های یادگیری مشارکتی بر بازده اندازه اثرهای تفکیکی و ترکیبی اثربخشی روش -2جدول 

 Z Pمقدار  حد باال حد پایین خطای معیار اندازه اثر بازده نام مطالعه

 

 (1939جباری )

 110/1 063/8 316/1 103/0 73/1 361/0 درک مطلب

 111/1 03/7 31/0 110/1 770/1 180/0 معنا

 110/1 786/7 333/0 163/1 771/1 011/0 بندی طبقه

 110/1 816/8 366/1 103/0 738/1 030/1 مطلب )کل( درک

 

 (1933کرمی )

 111/1 333/1 380/0 780/1 737/1 010/0 پیشرفت ریاضی

 110/1 388/7 731/1 336/1 10/1 833/0 پیشرفت علوم

 110/1 113/1 811/1 33/1 103/1 633/0 پیشرفت مطالعات

 

 

 (1933ایرانمنش )

 137/1 377/0 063/0 -131/1 706/1 813/1 عدم حذف کلمات

 118/1 111/1 16/0 107/1 703/1 676/1 عدم حذف حرف

 173/1 163/1 131/0 178/1 703/1 683/1 عدم جابجایی کلمات

 133/1 300/1 370/1 -733/1 700/1 110/1 عدم جانشینی کلمات

 088/1 117/0 161/0 -063/1 701/1 113/1 عدم تلفظ اشتباه

 118/1 303/1 86/0 13/1 713/1 31/1 ساخوانیکاهش نار

 067/1 731/0 133/0 -031/1 711/1 113/1 پیشرفت علوم (1933) اسمعیلی

 033/1 78/0 161/0 -036/1 711/1 171/1 سازگاری اجتماعی

 108/1 110/1 673/0 031/1 731/1 318/1 پیشرفت ریاضی (1991درگاهی )

 187/1 373/0 630/0 -10/1 113/1 370/1 پیشرفت علوم (1991قاسمی )

 710/1 337/1 118/0 -110/1 108/1 101/1 سازگاری اجتماعی

 110/1 737/8 113/6 301/1 31/1 110/1 پیشرفت ریاضی (1992آقاباالزاده )

 110/1 083/00 138/0 381/1 131/1 308/1 مدل اثرات ثابت

 110/1 310/6 713/0 303/1 080/1 107/0 مدل اثرات تصادفی

شود،  مشاهده می 1طور که در جدول  همان

تا  110/1های اثر محاسبه شده دارای توزیعی از  اندازه

 اثر از لحاظ اندازه 01که  باشند. به طوری می 110/1

اثر غیرمعنادار به دست  اندازه 3آماری معنادار هستند و 

چه الزم است مورد توجه قرار گیرد،  اند. آن آمده

های  باشند که به صورت مدل میهای اثر ترکیبی  اندازه

اند و در پایین  اثرات ثابت و تصادفی محاسبه شده

ها  فراتحلیل اغلبقابل مشاهده هستند.  1جدول 

و اثرات  03بر دو مدل آماری اثر ثابتمبتنی 

شود که  ثر ثابت فرض میهستند. در مدل ا03تصادفی

 ر واقعی وجود دارد که زیربنای همةاث یک اندازه

های اثر مشاهده  های اندازه ها است و همه تفاوت تحلیل

گیری  های اولیه ناشی از خطای نمونه شده در پژوهش

 ،شود اثرات تصادفی فرض می است. در مقابل در مدل

پژوهش دیگر در حال اثر واقعی از پژوهشی به  اندازه

وجود  ،تغییر است. یکی از علل اصلی این تغییر

متغیرهای مداخله کننده در روابط بین متغیر مستقل و 

طور  انهم (.1101وابسته است )برنشتین و همکاران، 

اثر ترکیبی برای مدل اثرات  شود، اندازه که مشاهده می

ر با و برای مدل اثرات تصادفی براب 308/1ثابت برابر با 

براساس  (، کهP<110/1دست آمده است )ب 107/0

اثرهای بزرگی هستند.  ( اندازه0333شاخص کوهن )

مدل  ،های ناهمگنی که براساس شاخص قبل از این

فراتحلیل را انتخاب کنیم به بررسی سوگیری انتشار در 

 شود.  های اولیه پرداخته می های اثر پژوهش اندازه
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تحقیقات مرتبط با  سوگیری انتشار به چاپ نشدن

های  موضوع فراتحلیل مربوط است که دارای یافته

در این فراتحلیل برای بررسی غیرمعنادار هستند. 

( و 11تورش انتشار از دو شیوه گرافیگی )نمودار قیفی

( استفاده 10یک شاخص آماری )تعداد امن از تخریب

 شد. 

  
 : نمودار قیفی بعد از تحلیل حساسیت1شکل  نمودار قیفی قبل از تحلیل حساسیت -0شکل 

 

محور افقی نشانگر مقادیر  ،در نمودارهای قیفی

های اولیه و محور عمودی خطای  های اثر پژوهش اندازه

اساس نمودار  باشد. سوگیری انتشار بر معیار آنها می

قیفی زمانی قابل تشخیص است که نقاط در اطراف 

اشند که این نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده ب

های  اثر و نیز خطای اشی از مقادیر بسیار بزرگ اندازهن

(. با مشاهده شکل 0معیار بزرگ آنها است )مانند شکل 

اثر   شود که چند اندازه مشاهده می 1و نیز جدول  0

ر را نامتقارن نامتعارف و پرت هستند که نمودا

( 0731آقاباالزاده ) به مطالعةمربوط  راث اند. اندازه ساخته

، 110/1جباری که به ترتیب  اثر مطالعة و دو اندازه

حذف شدند و  ،به دست آمده بودند 360/0و  030/1

 ،اثرها م شد. بعد از حذف این اندازهدوباره تحلیل انجا

حاصل شد که نسبت به نمودار  1نمودار قیفی شکل 

امن از  شاخص  چنین، باشد. هم تر می متقارن 0شکل 

مطالعة  718ه بعد از اضافه کردن ک تخریب نشان داد

معنادار به فراتحلیل اندازه اثرهای محاسبه شده غیر

اثر ترکیبی  هانداز ،7شوند. در جدول  غیرمعنادار می

اثر بعد از تحلیل حساسیت نشان  اندازه 06مربوط به 

 داده شده است.

 بعد از تحلیل حساسیت تحصیلیهای  کتی بر بازدههای یادگیری مشار های اثر ترکیبی مربوط به تأثیر روش اندازه -9جدول 

اثر  اندازه اثر تعداد اندازه مدل 

 ترکیبی

 Pمقدار  Zمقدار  %93اطمینان فاصلة خطای معیار

 حد باال حد پایین

 110/1 311/3 37/1 830/1 136/1 360/1 06 ثابت

 110/1 317/3 368/1 833/1 133/1 331/1 06 تصادفی

شود،  مشاهده می 7در جدول  طور که همان

اثرهای ترکیبی محاسبه شده، بعد از حذف اندازه  اندازه

های اثرات ثابت و تصادفی به  اثرهای پرت، برای مدل

به دست آمده است که از  331/1و  360/1ترتیب 

(. براساس P<110/1)باشند  لحاظ آماری معنادار می

 ا بزرگتوان این اندازه اثرها ر می( 0333مالک کوهن )

های یادگیری  توان گفت که روش ارزیابی کرد و می

های تحصیلی کودکان دارای ناتوانی  مشارکتی بر بازده

طور که قبالً  یادگیری تأثیر مثبتی داشته است. همان

که از بین دو مدل اثرات ثابت و  اشاره شد، برای این

های  یکی را انتخاب کنیم باید به شاخص ،تصادفی

های اولیه مراجعه شود.  ه اثرهای پژوهشناهمگنی انداز

 Qبر اساس دو شاخص نتایج مربوط به این تحلیل 

 داده شده است. نشان 1در جدول  Iکوکران و مجذور 
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 یهاول یها پژوهش یناثر در ب یها اندازه یناهمگن یها شاخص -1جدول 

 Iمجذور  داری سطح معنی درجه آزادی کوکران Q ناهمگنی

 383/11 037/1 08 13/03 حساسیتبعد از تحلیل 

 

 Qشود، مقدار شاخص  گونه که مشاهده می همان

 درجة اثر و با اندازه 03از تحلیل حساسیت برای  قبل

به دست آمده است که از  13/03برابربا  03آزادی 

 Q  باشد. معناداری شاخص لحاظ آماری معنادار نمی

ی عدم وجود ناهمگنی در اندازه اثرها دهندة نشان

های اولیه است. شاخص دیگری که به این  پژوهش

باشد. این مجذور  می Iمجدور  ،شود منظور استفاده می

درصد است و در واقع  011دارای مقداری از صفر تا 

دهد.  مقدار ناهمگنی را به صورت درصد نشان می

 دهندة ، نشانتر باشد نزدیک 011هرچه این مقدار به 

های اولیه است.  ای پژوهشتر اندازه اثره ناهمگنی بیش

درصد از پراکنش  338/11دهد که  نشان می Iمجذور 

های اولیه واقعی و ناشی از  اثر پژوهش موجود در اندازه

وجود متغیرهای تعدیل کننده است که براساس معیار 

 کم( نشان دهنده ناهمگنی 1117هیگنز و همکاران )

های اولیه است. براساس هر دو شاخص  در پژوهش

همگنی مشخص شد که متغیرهای تعدیل کننده در نا

های یادگیری مشارکتی بر پیشرفت  تأثیرگذاری روش

، بر این اساس ندارندتحصیلی فراگیران نقش معناداری 

مدل فراتحلیل انتخاب شد و به عنوان  ثابتمدل 

در نظر گرفته شد.  360/1اثر ترکیبی همان مقدار  اندازه

مربوط  ٪38های  طمینان، فاصله ا7در نهایت در شکل 

اثر محاسبه شده با استفاده از نمودار  اندازه 06به 

 ارائه شده است.  22ای بیشه

 

 
 های یادگیری مشارکتی  اثربخشی روشفاصله اطمینان اندازه اثرهای ای  نمودار بیشه -9شکل 

نگ پایین رالزم است اشاره شود که قسمت پر

بی بر اساس مدل ثابت اثر ترکی نمودار مربوط به اندازه

چنین، خط عمودی کوچکی که از وسط  باشد. هم می

اندازه اثرها وجود دارد فاصله اطمینان خطوط مربوط به 

باشند.  می 1اندازه اثرهای محاسبه شده در جدول 

طور که از این نمودار نیز مشخص است، اندازه  همان

 ها وارد نیمه منفی آن  های اطمینان اثرهایی که فاصله

باشند که  ادار نمیاند از لحاظ آماری معن نمودار شد

چنین، از این نمودار  باشد. هم اثر می اندازه 3شامل 

بر های یادگیری مشارکتی  توان به تأثیر مثبت روش می

آموزان دارای ناتوانی یادگیری  های تحصیلی دانش بازده

 برد. پی
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 گیری بحث و نتیجه

انجام شده  پژوهش حاضر با هدف ترکیب مطالعات

های یادگیری مشارکتی بر  در حوزه اثربخشی روش

آموزان استثنایی انجام شد.  های تحصیلی دانش بازده

 3تعداد  ،های ورود و خروج پس از بررسی مالک

اطالعات الزم برای مطالعه شناسایی شد که دارای 

 03 ،ه از این تعداد مطالعهک اثر بودند محاسبه اندازه

ت آمد. نتایج حاصل از ترکیب اندازه اثر به دس اندازه

های یادگیری  اثرهای محاسبه شده نشان داد که روش

روی بر مشارکتی دارای تأثیر مثبت و معناداری 

به  باشد، تحصیلی کودکان استثنایی می های بازده

اثر پرت از  طوری که حتی پس از حذف سه اندازه

 اثر ترکیبی محاسبه شده بزرگ و تحلیل نیز اندازه

و مدل اثرات  360/1معنادار بود )مدل اثرات ثابت = 

های  براساس شاخصچنین،  هم(. 331/1تصادفی= 

مشخص شد که در بین اندازه اثرهای  ناهمگنی

در نتیجه مدل  ،ناهمگنی وجود ندارد ،مطالعات اولیه

 اثرات ثابت به عنوان مدل این فراتحلیل انتخاب شد. 

توان با نتایج  رف مینتایج این فراتحلیل را از یک ط

و همکاران  آندره(؛ 1101دراکفورد ) های پژوهش

 ؛ داگان و همکاران(1111ی و همکاران )؛ پرس(1101)

ایرانمنش ؛ (0730ی )؛ درگاه(0730ی )؛ قاسم(0338)

های  چنین، فراتحلیل ( و هم0731ی )جبار(؛ 0733)

( و مک مستر و فوچس 1118مورفی و همکاران )

از طرف دیگر،  هم چنین، ست.( همسو دان1111)

های یادگیری  توان این نتایج را با مبانی نظری روش می

اجتماعی ویگوتسکی  گرایی از جمله سازندهمشارکتی 

کودکان با  ،این دیدگاههمسو دانست. براساس  (0333)

درگیر شدن در گفتگوهایی که با همساالنشان دارند با 

شوند.  الگوهای جدید تفکر و درک جدید آشنا می

های یادگیری مشارکتی برای  پیشنهاد استفاده از روش

ای  ودی از صدها مطالعهآموزان استثنایی تا حد دانش

ها بر پیشرفت تحصیلی  این روش اثربخشی که در حوزة

آموزان به دست آمده نشأت گرفته است.  دانش

های  های یادگیری مشارکتی بر بازده اثربخشی روش

سطوح  آموزان در همة ی و اجتماعی دانشتحصیل

های آموزشی  کالسی، موضوعات درسی و نظام

( 0336کشورهای مختلف به شکلی بوده که اسالوین )

ترین  یادگیری مشارکتی یکی از بزرگ»کند که  ادعا می

 «های تاریخ تحقیقات آموزشی بوده است موفقیت

 (. 17)ص

های یادگیری  چنین، حامیان استفاده از روش هم

آموزان دارای مشکالت یادگیری  ی دانشمشارکتی برا

بندی توانایی  ها برای گروه کنند که این روش اضافه می

کنند  جایگزینی جذاب فراهم می ،های رقابتی و محیط

(، زمان آموزشی را افزایش 0336)جانسون و جانسون، 

سازند  دهند و معلم را به آموزش انفرادی قادر می می

دهند  اری را کاهش می(، مشکالت رفت0336)مالمگرن، 

( و باعث بهبود پذیرش 0330)مارگلیس و فروند، 

 آموزان دارای مشکالت یادگیری توسط دانش

 (.0330شوند )اسالوین،  سالم می آموزان دانش

توان  بنابراین، با توجه به نتایج این فراتحلیل می

های یادگیری مشارکتی دارای  گفت که استفاده از روش

آموزان  های تحصیلی دانش زدهتأثیر مثبتی بر با

های قبلی  چه در بخش باشند. امّا چنان استثنایی می

کودکان استثنایی در  در حوزةانجام پژوهش  ،اشاره شد

بتوان با اطمینان  چندان چشمگیر نبوده است که ایران

ها بر کودکان  اثربخشی این روش تری دربارة بیش

با توجه استثنایی همانند کودکان عادی قضاوت کرد. 

گیرند  دکان استثنایی در شرایطی قرار میکه کو به این

سن خود جدا شوند و تحت   از کودکان هم مجبورندکه 

انزوای  بنابراین دچارهای خاص قرار بگیرند،  آموزش

استفاده از  شوند، پس میافت تحصیلی  واجتماعی 

های یادگیری مشارکتی و مشارکت در یادگیری  روش

هم از  کمک کند تاها  آنبه تواند  خود و دیگران می

  لحاظ تحصیلی و هم اجتماعی پیشرفت کنند.

توان  ، با توجه به نتایج این پژوهش میبر این اساس

توجه  توانند گفت، پژوهشگران و مربیان عالقمند می

 ها در حوزة ها و کاربرد آن ین روشتری به تأثیر ا بیش

که در بخش طور  کودکان استثنایی مبذول دارند. همان
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های متفاوتی از  بندی مقدمه اشاره شد، تقسیم

های یادگیری مشارکتی وجود دارد که  روش

ها  أثیر آنها توجه کرده و ت توانند به آن پژوهشگران می

های مختلف تحصیلی )شناختی، عاطفی و  را بر شاخص

به   چنین، هماجتماعی( مورد بررسی قرار دهند. 

های  چه روش چنان ،شود پژوهشگران پیشنهاد می

دهند، سعی  یادگیری مشارکتی را مورد بررسی قرار می

 های جمعیت ش مورد استفاده، ویژگیکنند نوع رو

های آماری به ویژه میانگین و انحراف  شناختی و یافته 

خواهند  معیار را گزارش کرده تا به پژوهشگرانی که می

کمک  ،العات بپردازندساری مط به ترکیب و یکپارچه

 رده باشند. ک

ها  در پژوهش الزم است اشاره شود که یتدر نها

و مطالعات  استشده  یدمعنادار تأک یجنتا احتماالً بر

به  ،پژوهش ین. در ااند گزارش نشده یرمعنادارغ

بسنده شده  یهاول یها گزارش شده در پژوهش یها داده

 ةها بر عهد داده ینصحت، و دقت ا یجهاست در نت

 .باشد یم یهات اولمطالع نپژوهشگرا

 ها یادداشت
1) cooperative  learning  

2) constructivist  

3) Learning Together 

4) Teams-Games-Tournaments 

5) Group Investigation 

6) Constructive Controversy 

7) Jigsaw 

8) Student Teams Achievement Divisions 

9) Complex Instruction 

10) Team Accelerated Instruction 

11) Cooperative Learning Structures 

12) Cooperative Integrated Reading & Composition 

13) Beaumont 

14) meta-analysis  

15) Effect size 

16) Inclusion and Exclusion Criteria 

17) Comprehensive meta-Analysis 

18) fixed-effects model 

19) random-effects model 
20) funnel plot 

21) Number of missing studies that would bring p-

value to > alpha 
22) forest plot 

 منابع

 و کاربست(، یه)نظر یتیترب یروانشناس(. 0731. )یرابرت. ا ین،اسالو

 (، تهران: دوران.0731مترجم،) یمحمد یدس یحیی

ی روش یادگیری مشارکتی در اثربخش(. 0733اسمعیلی، رسول. )
آموزان  پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و سازگاری اجتماعی دانش

ی ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی  مانده عقب
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پایان .33-33

 تهران مرکزی.

ارکتی در مقایسه ثیر روش یادگیری مشتأ (.0733) ایرانمنش، علیرضا.
آموزان نارساخوان پایه اول  آموزش انفرادی بر روی دانش با روش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید  پایان ابتدایی شهر کرمان.

 باهنر کرمان.

های آموزشی در پیشرفت  تأثیر بازی(. 0731آقاباالزاده، ستاره. )
ان دبستانی کم تو آموزان پسر پیش تحصیلی درس ریاضی دانش

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.ذهنی شهر تبریز

خواندن با روش  یآموزش فراشناخت یر(. تأث0731سوسن. ) ی،جبار

 ی مجله یرآموز،درک مطلب کودکان د یزانبر م یمشارکت یادگیری
، 1 ی ، شماره11 ی دوره ،یرازدانشگاه ش یو انسان یعلوم اجتماع

37-31. 

(. بررسی اثربخشی 0737آهی، قاسم. نداف، رؤیا. )جعفری، حمیدرضا. 

توان ذهنی  ای در یادگیری درس علوم کودکان کم افزار رایانه نرم

-33، 1، شماره 01، سال فصلنامه کودکان استثناییپایه چهارم. 
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بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر (. 0730درگاهی، زهره. )
داون پسر مقطع ابتدایی آموزان سندرم  پیشرفت ریاضی دانش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  پایان شهر تهران. 00منطقه 

 اسالمی واحد تهران مرکزی.

(. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی 0731سیف، علی اکبر. )

 یادگیری و آموزش. تهران: دوران

. تهران: یو پرورش یآموزش یها مهارت(. 0738حسن. ) ی،شعبان

 سمت.انتشارات 
بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی (. 0730قاسمی، یوسفعلی. )*

در پیشرفت تحصیلی کتاب علوم تجربی و سازگاری اجتماعی 
مانده ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهرستان   آموزان عقب دانش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پایان شبستر.

 مرند.

مبانی فلسفی (. 0730هوسپیان، آلیس. ) کاکو جویباری، علی اضغر.
 . تهران: مشاهیر.آموزش و پرورش فراگیر

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی)به شیوه (. 0733کرمی، مهدی. )
STADتوان ذهنی  آموزان کم ( بر پیشرفت تحصیلیدانش
پذیر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی  آموزش

 اسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.نامه کارشن پایان .33-33

 یفیدوزبانه از نظر ک یپژوهش ها یلفراتحل(. 0733جواد. ) ی،مصرآباد
و  یممصوب: پژوهشگاه تعل ی. طرح پژوهشییو محتوا ی، کم
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 ... المت رواني والدين كودكان مبتال بهمقايسة س: فريده فرحزادي و همكاران

سالمت رواني والدين كودكان مبتال  ةمقايس
با والدين  يفعال بيش /نارسايي توجه  به اختالل 

  كودكان سالم
  

  ،2دكتر محمدرضا محمدي ،1يفريده فرخزاد
   ،4محمدابراهيم مداحي دكتر ،3دكتر احمد عليپور

  5نمريم سلمانيا
  

  11/3/94:هايين پذيرش 12/12/93: تجديدنظر27/9/93: تاريخ دريافت

  چكيده
در اين پژوهش،  سالمت رواني  والدين كودكان مبتال به  :هدف

فعالي  با سالمت رواني  والدين كودكان  بيش /نارسايي توجه  اختالل 
تحقيق حاضر از نوع توصيفي و :  روش.  مقايسه شده است سالم
گيري از روش  است كه با بهره) اي مقايسه- علي(رويدادي  پس

نفر از والدين كودكان داراي اختالل  400گيري دردسترس،  نمونه
) سال 6-18نفر كودك داراي اختالل   200(فعالي  بيش /نارسايي توجه  

) سال 6-18نفر كودك سالم  200(نفر از والدين كودكان سالم  400و 
هاي عاطفي  نامة اختالل ها از پرسش براي گردآوري داده.  انتخاب شدند

ها از  براي تحليل داده.  استفاده شد) الكودكان و بزرگس(و اسكيزوفرنيا 
هاي استنباطي مجذور خي  و آزمون SPSSافزار پيشرفتة  نرم

در تجزيه و تحليل : ها يافته.  مستقل استفاده گرديد  tدومتغيري و 
، اختالل اعمال %15.6بدست آمده، فراواني اختالل اضطراب فراگير 

تالل شخصيت ، اخ%4.6، اختالل افكار وسواسي %5.1وسواسي 
، /.%3، اختالل فوبي اجتماعي /.%5، اختالل فوبي ساده/.%5ضداجتماعي 

و اختالل /.% 3، حمالت پانيك /.%3فرم  اسكيزوفرني اختالل 
نارسايي   ، در والدين كودكان داراي اختالل /.%5سازي  جسمي
. باشد تر مي بيش  فعالي نسبت به والدين كودكان عادي  بيش /توجه

در اختالالت  pدهد، از آنجا كه اهد موجود نشان ميهمچنين شو
حاصله نيز در  tو همچنين p<./.5اضطراب فراگير و فوبي ساده برابر با 

توان چنين  باشد، لذا مي تر مي بزرگ) 96/1(جدول  tاختالالت فوق از 
هاي فوق در والدين  داري بين اختالل قضاوت كرد كه تفاوت معنا

فعالي و والدين كودكان  بيش /نارسايي توجه  كودكان داراي اختالل  
شيوع باالي اختالالت در والدين :گيري  نتيجه. عادي وجود دارد

دهد كه   فعالي نشان مي بيش /نارسايي توجه  كودكان مبتال به اختالل 
فعالي داراي سالمت  بيش /نارسايي توجه  والدين كودكان داراي اختالل 

  .باشند مي ين كودكان سالم  تري  نسبت به والد كم رواني 
  

  ، والدين ، سالمت رواني فعالي بيش / نارسايي توجه  اختالل :  واژه كليد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد گرگان دانشجوي دكتري :نويسنده مسئول .1
  دانشگاه تهران ستاد ا. 2
  استاد روانشناسي، دانشگاه پيام نور  .3
  دانشيار دانشگاه شاهد .4
  دانشجوي دكتري پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران. 5
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Abstract 

Objective: In this study mental health of parents of 
children with attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) has been compared with mental health of 
parents of healthy children.Method: The present 
study is descriptive (Casual – Comparative). By in 
access sampling, 400 parents of children with ADHD 
(200 cases in children, 6-18) and 400 parents of normal 
children (200 healthy children 18-6 years) were 
selected. SADS and K-SADS were used for collecting 
data. SPSS advanced, inferential two-variable tests chi 
and independent-t test were used for data 
analysis.Results: analysis show that parents of 
children with ADHD suffer from disorders such as 
anxiety disorder 15.6%, obsessive exercise disorder 
5.1%, obsessive thought disorder 4.6%, antisocial 
personality disorder / 5.%, Simple phobia disorder / 
5.%, Social phobia disorder / 3.%, Schizophrenic 
disorder / 3.%, panic attacks / 3.% l and physical 
building disorder / 5.% more than parents of normal 
children. Thus, there was significant difference 
between these disorders in parents of children with 
ADHD and parents of normal children.Discussion: 
High prevalence of disorders in parents of children 
with ADHD show that parents of children with 
ADHD have fewer mental health in compare with 
parents of normal children. 
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, mental Health, Parents 
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  مقدمه
فعالي به عنوان يك  بيش /اختالل نارسايي توجه

، والدين و  ، روانشناسان پزشكان روان مسئله براي 
زيرا ويژگي رفتاري كودكان .  باشد معلمان مطرح مي

، نارسايي  مبتال از قبيل ناتواني در مهار رفتار حركتي
، مشكالت  ، پرخاشگري ، ناتواني يادگيري توجه

، معضل  قراري حركتي ، برانگيختگي و بي تحصيلي
، همساالن و متوليان آموزشگاهي  اساسي براي والدين

آيند تحول استعدادهاي ذهني آيد و به فر به شمار مي
عاطفي خود كودك نيز آسيب  -هاي اجتماعي و مهارت

،  فراواني مشكالت مختلف تحصيلي.  كند جدي وارد مي
شغلي و غيره در بزرگسالي اين كودكان به طور 

،  جنتيان(تر است  بيش  داري از جمعيت عادي  معنا
ني آمار گوناگو. )1387،نوري، شفتي، مولوي و سماواتيان

 نرخ شيوع .دارد وجود اختالل اين شيوع نرخ در زمينة

 رقم درصد و كودكان 5/2ن بزرگساال براي اختالل اين

وجود، با احتياط  اين است، با شده گزارش درصد 5
 مدرسه سنين كودكانِ از درصد 7/3كه  توان گفت مي

 بطوركلي .دهند مي تشكيل اختالل اين به مبتاليان را

داراي  كودك دو يا يك عادي السك هر در احتماالً
راهنماي تشخيصي ( دارد وجود توجه اختالل  نارسايي

  .)1و آماري اختالالت رواني، ويراست پنجم
فعالي  بيش/اصلي اختالل نارسايي توجه هاي نشانه

بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني 
 مرتبط با تكانشگري، نشانة پنج وجود ويراست پنجم،

 الگيس 12ن س از قبل بايد فعالي بيش  يا سايي توجهنار

 مانند متفاوت موقعيت دو در حداقل و شود شروع

 معاينة و ارزيابي هنگام يا و خانه مدرسه، كودكستان،

در راهنماي تشخيصي و . شود  ديده شناختي روان
نشانه ارايه  18 آماري اختالالت رواني ويراست پنجم

 در نشانه شش داقلح كه است شده الزام شده و

 شود مشاهده بايد تكانشي/فعالي بيش  يا نارسايي توجه

به عبارت  .داد افراد تشخيص در را اختالل اين بتوان تا
تشخيص اختالل نارسايي  براي ها نشانه حداقل ديگر،
 كودكان، براي و نشانه 5 فعالي در بزرگساالن بيش /توجه

 موجود، ايه نشانه به بسته .باشد مي نشانه 6 حداقل

 تقسيم متفاوت زيرگروه سه به اختالل اين به مبتال افراد

 و تكانشگري/فعال بيش نوع نارسايي توجه، نوع :شوند مي
در  ).1393بخشايش و ميرحسيني، (تركيبي  نوع

شناختي اختالل نارسايي  تحقيقات، علت آسيب
فعالي را حضور اختالل در مناطق جلويي  بيش /توجه

عوامل .  )2010،  سورف(ند كن مغز معرفي مي
فعالي دقيقاً  بيش/ايجادكنندة اختالل نارسايي توجه

:  اند عبارتند از معلوم نيست، ولي عواملي كه مطرح شده
آسيب  -3عوامل مربوط به رشد  -2عوامل ژنتيك  -1

 -عوامل عصبي -5شيميايي  - عوامل عصبي -4مغزي 
،  كاپالن( اجتماعي -عوامل رواني -6فيزيولوژيك 

تجزيه و ) 2008(فرناندز و همكاران.  )2007،  سادوك
اي از فعاليت خودكار مغز را در اختالل  تحليل پيچيده

نتايج كاهش .  فعالي انجام دادند بيش/نارسايي توجه  
فعاليت در لوب قدامي و تأخير رشد در تكامل 

  . كورتكس لب پيشاني مغز را نشان داد
 كاركردهاي در تاللاخ و رفتاري بازداري در نارسايي

 نارسـايي  اخـتالل  داراي كودكان اساسي مشكل اجرايي

 از كودكـان  ايـن  شـود،  مـي  محسـوب  فعالي بيش /توجه

 برخـوردار  خود رفتار بر نظارت براي الزم و كافي مهارت

 طـوالني  زمـاني  براي را خود رفتار توانند  نمي و نيستند

  ).1393كردستاني،( كنند تنظيم
 نارسايي اختالل به مبتال كودك رحضو اين، بر عالوه

 را مضـاعفي  هاي درخواست خانواده در فعالي بيش /توجه

 كند مي تحميل كودكان اين مادران باالخص و والدين بر

 روانشناختي مشكالت انواع و رواني فشار افزايش باعث و

. شـود  مي والدين اين در منفي خلق و افسردگي قبيل از
 هـويتي  فعالي بيش /توجه نارسايي اختالل داراي كودك

 خطر معرض در را خانواده كل ندارد و  جداگانه و منفرد

 سـالمت  مشـكالت  منفـي، همچـون   عواقـب  افـزايش 

 ديگـر  از. دهـد  مي قرار منفي تجارب و رواني و جسماني

 و پرخاشـگري، نافرمـاني   همچـون  رفتـاري  مشـكالت 
 مشـكالت  تـرين  جدي از يكي عنوان به نيز شكني قانون

 و خانواده سيستم بر بسياري منفي تأثيرات ان،كودك اين
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 كردسـتاني، ( گـذارد  مـي  جـاي  بـر  شان والدين سالمتي
از طرفي خانواده و فضاي حـاكم بـر آن نقـش    ). 1393

گيـري   ، شـكل  اي در رشـد روانـي   كننـده  مؤثر و تعيين
شخصيت و سـالمت روانـي اعضـاي خـانواده بـه ويـژه       

تـاكنون   . ) 1385جانستون و جي مـش،  (كودكان دارد
ارائه شده است كه » سالمت روان«تعاريف متعددي از 

همگي بر اهميت تماميت و يكپارچگي شخصيت تأكيد 
) 1387به نقـل از سـارا فينـو،   (، 2گلدشتاين.  اند ورزيده

سالمت رواني را تعادل بين اعضا و محـيط در رسـيدن   
هـاي اخيـر انجمـن     در سـال .  داند به خودشكوفايي مي

را در ســه » ســالمت روان«،  اشــت روانــيكانــادايي بهد
  : بخش تعريف كرده است

الف ـ بازخوردهاي مربوط به خود ب ـ بازخوردهاي 
. هاي شخصي مربوط به ديگران ج ـ توانايي اخذ تصميم

بنابراين امروزه چالش اصلي روانشناسان چگونگي 
استفاده از اين اطالعات براي حصول سالمت و ارتقاي 

، رابطة  در بحث سالمت روان.  )1381،  زنگنه(آن است 
، زيرا  اي برخوردار است مادر و كودك از اهميت ويژه

شود كه  تنيده مي اين ارتباط چنان نزديك و درهم
و   گذارد ، بر ديگري نيز اثر مي هرگونه تغيير در يكي

هاي  اختالل.  اين تعامل ادامه خواهد يافت
ش تأثير شناختي مادر بر رابطة او با فرزند روان
نمايد  ، مادر را متأثر مي گذارد و تغيير رفتار كودك مي

در بررسي .  )1383فر و هاديان، صالحي، ساالري(
مقايسة سالمت رواني مادران و كودكان دچار اختالل 

پزشكي با كودكان سالم نشان داده شده است كه  روان   
پزشكي از  روان   مادران كودكان مبتال به اختالل 

تر و كاركرد اجتماعي و  بيش  و اضطراب  افسردگي
فر و  صالحي، ساالري(تر برخوردارند  پايين سالمت روان 

،  ها و جوامع در تمامي فرهنگ . ) 1383هاديان،
گيري هويت رفتار است كه روابط  خانواده، كانون شكل

از .  سازد افراد و اعضاي خود را به طور متقابل متأثر مي
با عاليم  فعالي بيش /توجه سويي اختالل نارسايي

ترين  شايع فعالي از  بيش محدوديت ميدان توجه و 
پزشكي دوران كودكي است كه  روان   هاي  اختالل

تواند سالمت رواني والدين را تحت تأثير قرار دهد  مي 
  . )1383،  ميعي كرماني(

كند كه براي ارزيابي  ها از اين نظر حمايت مي يافته
، تاريخچة پزشكي خانواده و  ها نهكامل بايد تمام نشا

، عملكرد كودك در خانه و مدرسه و ارتباط وي با  فرد
جانستون و جي (  همساالن بطور دقيق بررسي شود

، يكي از  هاي ژنتيك خانواده بررسي). 1385مش، 
شناسي  پزشكي از ديدگاه سبب روان   هاي پژوهشي  روش

، بنجامين و  ، كنياك ، فارون بيدرمن (باشد مي اختالل 
درمورد موضوع فراواني اختالل .  )1992،  كرينچر

فعالي و سابقة والدين كودكان  بيش /نارسايي توجه  
مبتال به اين اختالل نشان داده شده است كه عوامل 

شناسي اين اختالل دخالت  تواند در سبب مي وراثتي 
 ، سرا صدري كرماني، شيرازي و لوحه(داشته باشد 

، نشان )2009(لعات بيدرمن و همكاران مطا.  )1385
داد كه گوناگوني ژنتيكي با تغييرات مغزي ارتباط دارد 

بر روي اختالل  10Rژن   دهندة دوپامين، و ژن انتقال
فعالي اثر دارند و كاهش فعاليت در  بيش/نارسايي توجه

در سمت چپ مخچه و غشاي جانبي و قدامي  10Rژن 
نارسايي   اختالل   مغز در سمت راست افراد داراي 

بيدرمن و همكاران . فعالي وجود دارد بيش /توجه
، پژوهشي درمورد تأثير ژن داوطلب شده )20009(

فعالي  بيش /نارسايي توجه  چندريختي بر روي اختالل 
 25دهد كه با  تجزيه و تحليل نشان مي.  انجام دادند

از موارد با تكرار ژن داوطلب % 76سال بررسي طولي، 
موارد بدون % 67در مقايسه با  47ي چندريختشده 

، ظهور اختالل 47ي تكرار ژن داوطلب شده چندريخت
.  شود تر تخمين زده مي بيش  فعالي  بيش/نارسايي توجه  

هد كه ژن داوطلب شده چندريختي  د مي ها نشان  يافته
فعالي  بيش /نارسايي توجه  با ظهور موارد اختالل  47

فعالي و  بيش /نارسايي توجه   اختالل.  رابطه دارد
هاي اضطرابي انتقال ژني مستقل در خانواده  اختالل
،  ، اشتينجارد و تسوآنگ ، كيناك ، فارون بيدرمن(دارند

هاي  وجود اختالل . )1992،  ، بيدرمن و همكاران1991
هاي مبتاليان به  پزشكي گوناگون در خانواده روان   
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تواند بيانگر  مي الي نيز فع بيش  /نارسايي توجه  اختالل 
بر .  فعالي باشد بيش /نارسايي توجه  ارثي بودن اختالل 

 توان زير مي پاية فراواني اين اختالل در خانواده 
 /نارسايي توجه  هاي اختالل  هايي از اختالل گروه
بيدرمن و ( بيني كرد فعالي را در خانواده پيش بيش

وراثتي آن شناسي و  بررسي سبب . )1992،  همكاران
هاي  بودي آن با ساير اختالل هم ممكن است بيانگر 

، به نقل 2000،  اسمالي و همكاران(پزشكي باشد  روان   
از طرفي در بررسي .   )1385از جانستون و جي مش، 

پزشكي در خانواده كودكان مبتال به  روان   هاي  اختالل
 فعالي شيوع باالي اختالل بيش / اختالل نارسايي توجه

فعالي در خانواده مبتاليان  بيش /نارسايي توجه  
 .باشد مي دهندة تأثير عامل ژنتيك قوي اختالل  نشان
، خطر نسبي  شده خانوادگي هاي كنترل تر بررسي بيش

فعالي را در  بيش /نارسايي توجه  باالتر اختالل 
خويشاوندان درجة يك و دوي مبتاليان به اين اختالل 

،  ، تسوآنگ ، لي ، كنياك ، فارون رمنبيد(اند  گزارش كرده
،  ، بيدرمن ، فارون2000،  ، سادوك ، سادوك1990
ها  در پژوهش .  )1990،  ماس ، واچ ، اسكاچار1994

نارسايي   نشان داده شده است كه اختالل 
فعالي يك اختالل خانوادگي همراه و مرتبط  بيش /توجه

ادگي با افزايش احتمال ديگر اختالالت رواني خانو
و در خويشاوندان افراد داراي اختالل   ديگر است

، اختالالت افسردگي و  فعالي بيش  /نارسايي توجه  
 بيدرمن و همكاران، (تر بود بيش  اي  نافرماني مقابله

1986( .  
بر روي  )2008(زاده، محمدي و معيني  غني

پوشي اختالالت رواني و اختالالت رواني مربوط به  هم 
اي از كودكان ايراني داراي اختالل  مونهوالدين در ن

نتايج تحقيق .  فعالي كار كردند بيش /نارسايي توجه  
نارسايي   نشان داد كه كودكان داراي اختالل 

، حداقل داراي يك اختالل رواني  فعالي بيش /توجه
اي  معموالً احتمال نافرماني مقابله.  همراه ديگر هستند

دخترها وجود دارد و  در پسرها و اختالل اضطراب در
ترين اختالل رواني در والدين اختالالت خلقي  معمول

از طرفي در تخمين مقايسة تنش والدگري مادران .  بود
فعالي با مادران  بيش /نارسايي توجه  مبتال به اختالل 

كودكان بهنجار نشان داده شده است كه تنش 
هاي آن در مادران  و مؤلفه) قلمرو والد(والدگري 

فعالي در  بيش /نارسايي توجه  دكان مبتال به اختالل كو
دار وجود  مقايسه با مادران كودكان بهنجار تفاوت معنا

در ) قلمرو كودك(همچنين بين تنش والدگري .  دارد
  /نارسايي توجه  مادران كودكان مبتال به اختالل 

داري  فعالي و مادران كودكان بهنجار تفاوت معنا بيش
نتايج اين پژوهش نشان داد كه مادران  . شود ديده مي

فعالي در  بيش/نارسايي توجه  كودكان مبتال به اختالل 
مقايسه با مادران كودكان بهنجار داراي تنش والدگري 

،  فر و تيموري ، سلطاني يونسي(تري هستند  بيش  
بر روي كودكان ) 2001(و همكاران3دافي.  )1388

فعالي كه والدين  شبي/مبتال به اختالل نارسايي توجه
.  ، كار كردند آنها دچار اختالل افسردگي دوقطبي بودند

نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه رابطة معناداري بين 
والدين از افسردگي خود و نارسايي توجه  4خودگزارشي

هاي بدست آمده از  ، اما بين نمره كودكشان وجود دارد
ه از نارسايي مشاهد هاي قابل گزارشات والدين و اندازه

خوشابي، فروزان، مرادي .  اي بدست نيامد توجه، رابطه
برروي عوامل خطرساز در ) 1385(و محمدخاني

.  تحقيقي انجام دادند فعالي بيش /توجه اختالل نارسايي
آنها به اين نتيجه رسيدند كه عوامل خطرساز شامل، 

، تاريخچة اختالل  ، خويشاوندي والدين جنس پسر
،  نارسايي توجه در والدين يا ساير بستگان /فعالي بيش 

تاريخچة اختالالت رواني در والدين يا رتبه اول يا دوم 
درنتيجه، .  بودن، از عوامل خطرساز اين اختالل هستند

فعالي با عوامل خطرساز  بيش/نارسايي توجه  اختالل 
پس ضروري است كه .  خانوادگي فراواني همراه است

،  رد و كالن  بهداشت رواني كشورهاي خ ريزي در برنامه
فعالي و  بيش /كودكان مبتال به اختالالت نارسايي توجه

عنوان يك سيستم درگير مشكل  هاي آنان به خانواده
، در شناخت  هاي اخير در سال  .درنظر گرفته شوند

گيري حاصل  چشم هاي  ماهيت اين اختالل پيشرفت
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هد  د مي  مطالعات مولكولي و رفتاري نشان.  شده است
فاراون و (ها در اين اختالل نقش دارند  كه ژن
، 2000،  ، اسيتونسون ، كونتسي1991،  همكاران

، به نقل از جانستون و جي 2000،  سانوهارا و همكاران
درمورد نقايص مربوط به شناخت اين   ) 1385مش، 

هرچند (هاي متعددي ارائه شده است  اختالل نظريه
هيت شناختي و زيستي اين هايي در فهم ما پيشرفت

دار و  ، اما نظريه و پژوهش نظام اختالل انجام شده
فردي آن  هاي اجتماعي و بين قاطعي درمورد جنبه

هاي كودكان داراي  اگرچه خانواده.  )ارائه نشده است
فعالي، بيش از يك ربع قرن  بيش/نارسايي توجه  اختالل 

، 1972 ، باتل و ليسي(اند  مورد مطالعه قرار گرفته
، به نقل از جانستون و جي مش، 1973،  كمپل
اما اخيراً توجه به اين موضوع كاهش يافته  . )1385

هاي  هاي مربوط به خانواده است و بسياري از سؤال
  فعالي بيش/نارسايي توجه  كودكان داراي اختالل 

،  همچنين در سطح توصيفي.  پاسخ مانده است بي
هاي روابط  ها در حيطه دهميزان مشكالتي كه اين خانوا

،  كنند خانوادگي و ناسازگاري والدين تجربه مي
ها  عدم همساني در نتايج پژوهش.  نامشخص است

بيانگر اين است كه عوامل متعددي درمورد رابطة بين 
هاي والد ـ  فعالي و تعامل بيش / نارسايي توجه  اختالل 

هاي كودكان و  كودك مؤثر است و تبيين ويژگي
، به  ها كه تحت تأثير عوامل مختلفي است ادهخانو

جانستون و جي  (صورت يك چالش باقي مانده است، 
  . ) 1385مش، 

با توجه به اينكه در زمينة ميزان شيوع اختالل 
فعالي و اختالالت همراه با  بيش/ نارسايي توجه  اختالل 

هاي ايراني بررسي اندكي انجام شده  آن در خانواده
پژوهش حاضر به بررسي فراواني نسبي لذا در .  است

ها  در والدين  بودي آن با ساير اختالل هم ،  اين اختالل
فعالي و مقايسة آن  بيش/نارسايي توجه  كودكان اختالل 

  . پردازيم با والدين كودكان سالم مي
  روش

  -علي(رويدادي  تحقيق حاضر از نوع توصيفي و پس

. ك متغير استاست كه داراي دو گروه و ي) اي مقايسه
گيري بر  جامعة آماري، نمونة آماري و روش نمونه

اساس ماهيت و هدف اصلي پژوهش مبني بر مقايسه 
نارسايي   سالمت رواني والدين كودكان داراي اختالل 

. باشد فعالي و والدين كودكان سالم مي بيش /توجه
نارسايي   جامعة آماري، والدين كودكان داراي اختالل 

  .فعالي و والدين كودكان سالم است بيش /توجه

  :آماري و روش نمونه گيري نمونة 
 6-18در اين پژوهش، جامعه، والدين كودكان 

ها با كننده سال شهر تهران بوده است كه شركت
گيري در دسترس انتخاب شدند،  استفاده از روش نمونه

 6-18نفر از والدين كودكان  400بدين صورت كه 
نفر  400فعالي و  بيش/رسايي توجهسال دچار اختالل نا

كنندگان به  از والدين كودكان سالم از ميان مراجعه
پزشكي  روان   بيمارستان روزبه، كلينيك تخصصي 

آموزش و  5و  3كودكان محمدي و مدارس منطقه 
 .پرورش شهر تهران در پژوهش مشاركت كردند

 فعالي بر پاية بيش /نارسايي توجه  كودكان داراي اختالل 
هاي تشخيصي راهنماي  پزشك و مالك روان نظرية 

تشخيصي و آماري اختالالت رواني، ويراست پنجم و 
)  كودكان(هاي عاطفي و اسكيزوفرنيا  نامة اختالل پرسش

جهت تشخيص سالمت رواني و .  اند تشخيص داده شده
فعالي والدين از مصاحبة  نارسايي توجه بيش  اختالل 

هاي عاطفي و اسكيزوفرنيا  اللنامة اخت باليني و پرسش
  . استفاده گرديد)  بزرگسال(

  ابزار پژوهش
هاي زير  نامه هاي پژوهش، پرسش براي گردآوري داده

  : كار برده شد به
هاي عاطفي و اسكيزوفرنيا  اختاللنامة  پرسش 

ساختاريافته با  يك مصاحبة تشخيصي نيمه: )بزرگسال(
طول زندگي و پايايي باالست كه وجود اختالل را در 

نامه براي افراد  اين پرسش.  كند حمله كنوني ارزيابي مي
اي از  رود و طيف گسترده كار مي سال به باال به 18

پزشكي و سالمت رواني را بر پايه  روان   هاي  اختالل
 معيارهاي راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني،
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باال و اين آزمون ويژگي .  كند ويراست پنجم ارزيابي مي
، به 2000اسمالي و همكاران،(حساسيت پاييني دارد 
  . )1382راد و محمدي، نقل از حبراني، عالقبند

 هاي عاطفي و اسكيزوفرنيا نامة اختالل پرسش
نامة يك مصاحبة تشخيصي  اين پرسش): كودكان(

كه وجود اختالل را در طول   ساختاريافته است نيمه
ند و براي افراد ك زندگي و حمله كنوني ارزيابي مي

رود و بر پاية راهنماي تشخيصي  كار مي سال به 18-6
ها را  و آماري اختالالت رواني ويراست پنجم، اختالل

طيف  . شود سنجد و توسط متخصص باليني اجرا مي مي
شود شامل،  هايي كه توسط آزمون سنجيده مي اختالل

، اختالل  ، اختالل اضطرابي ، پسيكوز اختالل خلقي
،  ، ايذايي هاي رفتاري ، اختالل هاي دفعي ، اختالل نخورد
اختالل استرس پس از رويداد  ، سوء مصرف مواد و تيك

اين تست ويژگي باال ولي احتماالً .  باشد مي   زا آسيب 
به نقل از  2000  5آمبريوزيني. ( حساسيت پاييني دارد

  . )2012 محمدي، عليپور، فرخزادي و رستمي،
  روش

ها و تأييد روايي و اعتبار  امهن پرسش پس از تهية
آنها با مراجعه به بيمارستان روزبه، كلينيك تخصصي 

شهر تهران، بعد  5و  3يكي از مولفان و مدارس منطقه 
فعالي در  بيش/نارسايي توجه   از تشخيص اختالل 
پزشكي كودك و  تخصص روان كودك توسط فوق

 نوجوان طبق ضوابط تشخيصي راهنماي تشخيصي و
آماري اختالالت رواني، ويراست پنجم، جهت پر كردن 

هاي عاطفي و  اختاللساختار يافتة  نامة نيمه پرسش
با والدين و كودك ) كودكان و والدين( اسكيزوفرنيا

مصاحبه شد و يادآوري گرديد كه اطالعات محرمانه 
  . باشد مي

  ها يافته
  شناختي در بزرگساالن اختالالت روان-1

هـاي آمـاري     طالعـات و شـاخص  در اين قسـمت، ا 
شامل ميانگين، انحراف معيار، فراوانـي و درصـد افـراد    

نامـة   پرسـش نمونة آماري استخراج شـده مربـوط بـه     
والدين افراد نمونـة   هاي عاطفي و اسكيزوفرنياي اختالل

شناختي در بزرگسـاالن   آماري است كه اختالالت روان
ــد مشــكالت  ــاي اف ، دوره پزشــكي روان   مانن ســردگي ه
،  هاي سندرم مـاني و هيپومـاني   ، دوره اساسي و خفيف

،  هـاي پسـيكوز   ، دوره سوء مصـرف مـواد يـا وابسـتگي    
، اخــتالل  ، اخــتالل اضــطراب فراگيــر اخــتالل پانيــك

، اختالل  ، شخصيت ضداجتماعي ، اختالل فوبي وسواس
، اختالل استرس پـس از   ، رفتار خودكشي سازي جسمي

،  ، زوال عقـل  ، صرع اي الالت تجزيهزا، اخت رويداد آسيب
سـنجد   تواني ذهني و اختالالت رواني ديگـر را  مـي   كم

  .شود كه در جدول زير ارائه مي
بندي افراد در  براساس دستورالعمل مربوط به طبقه

دو گروه سالم و افراد داراي اختالل، فراواني، درصد 
 افراد نمونة آماري، ميانگين و انحراف معيار استخراج 

  .گردد به ترتيب درجدول زير گزارش مي

 كودكان و عادي كودكان والدين يهاي عاطفي و اسكيزوفرنيا نامة اختالل پرسش در شده مطرح هاي اختالل آماري هاي شاخص -1 جدول
  فعال بيش

 اختالل

  فعال بيش كودكان  كودكان عادي  فعال بيش كودكان  كودكان عادي

  طبيعي  ي اختاللدارا طبيعي  داراي اختالل طبيعي
داراي 
 اختالل

 طبيعي
داراي 
 اختالل

 ميانگين درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 4.33 9.66 4.83 10.04 15.3 61 84.7 338 17.1 67.5 82.9 327 ياساس يافسردگ
 6.16 17.39 12.05 32.22 16.0 64 84.0 335 17.2 68 82.8 327 تك دوره ياساس يافسردگ
 2.68 5.91 3.29 6.78 12.5 50 87.5 349 17.2 68 82.8 327 راجعه ياساس يافسردگ

 3.84 8.47 4.34 8.93 15.05 60 84.95 339 18.7 74 81.3 321 ييافسرده خو
 2.03 5.32 2.49 6.21 7.05 28 92.95 371 9.15 36 90.85 359 فيخف يافسردگ

 0.08 1.55 0.35 2.61 0.3 1 99.7 398 1.4 5.5 98.6 389 كيپومانيها
 0.08 1.55 0.35 2.60 0.3 1 99.7 398 1.4 5.5 98.6 389 كيمان
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 0.08 1.65 0.36 2.74 3. 1 99.7 398 1.0 4 99.0 391  كيمان.ياختالل دو قطب
 0.08 1.55 0.35 2.60 3. 1 99.7 398 1.3 5 98.7 390 افسرده.ياختالل دو قطب
 0.08 1.55 0.60 6.20 3. 1 99.7 398 1.3 5 98.7 390 ك منفرديدوره مان-1نوع-ياختالل دوقطب

 2.11 0.32 2.13 0.35 3. 1 99.7 398 5. 2 99.5 393 ديك جديدوره مان-1نوع-ياختالل دوقطب 
 2.11 0.32 2.13 0.35 3. 1 99.7 398 5. 2 99.5 393 ديجد يافسردگ ةدور-1نوع-ياختالل دوقطب  

 0.09 0.96 0.03 0.32   100.0 399   100.0 395 2نوع  ياختالل دو قطب
 1.05 0.51 1.02 0.22 0.3 1 99.7 398 0.65 2.5 99.35 392 ياساس ياختالل افسردگ
 0.16 1.82 0.38 2.61 5. 2 99.5 397 1.0 4 99.0 391 كيكوتيسا يبا نما 2نوع ياختالل دو قطب
 3.92 8.80 4.50 9.41 2.5 10 97.5 389 4.1 16 95.9 379 كيكوتيسا ينمابا  1نوع  ياختالل دو قطب

 0.07 0.57 0.04 0.32   100.0 399   100.0 395 ويزو افكتياختالل اسك
 0.00 0.00 0.00 0.00   100.0 399   100.0 395 )1نوع(ايزوفرنياسك

 0.08 0.77 0.05 0.42   100.0 399   100.0 395 يانياختالل هذ
 0.14 1.19 0.07 0.57 5. 2 99.5 397 5. 2 99.5 393 كيكوتيختالل ساا
 0.06 0.41 0.04 0.32 3. 1 99.7 398   100.0 395  فرم اسكيزوفرني 

 0.49 3.50 0.51 3.20 2.0 8 98.0 391 2.5 10 97.5 385 مدت ك كوتاهيكوتياختالل سا
 0.44 3.12 0.50 3.07 2.0 8 98.0 391 2.5 10 97.5 385  كيحمالت پان
 0.15 1.09 0.19 2.25 1.8 7 98.2 392 5. 2 99.5 393 يك با گذر هراسيحمالت پان

 9.42 10.50 2.89 9.68 21.8 87 78.2 312 8.2 32 91.8 358 رياختالل اضطراب فراگ
 0.79 2.14 0.54 1.83 4.6 18 95.4 377     ياختالل افكار وسواس
 0.53 1.47 0.58 2.97 5.1 20 94.9 375     ياختالل اعمال وسواس

 0.03 0.33 0.04 0.26   100.0 395     يگذر هراس
 0.10 1.51 0.15 1.00 3. 1 99.7 394     ياجتماع يفوب
 0.42 1.84 0.19 1.03 5. 2 99.5 393     ساده يفوب

 0.13 0.93 0.08 0.57 3. 1 99.7 394     يك بدون گذر هراسيحمالت پان
 0.11 1.36 0.16 2.45 5. 2 99.5 393     ياعت ضداجتميشخص
 0.09 0.90 0.24 1.47 5. 2 99.5 393     يساز يجسم

 0.02 0.20 0.03 0.25 1.5 6     98.5 389 يخودكش
 0.45 2.72 0.90 4.31 0.5 2 99.5 393     زا آسيب داد ياختالل استرس پس از رو 
 0.00 0.05 0.03 0.26 0.33 1.33 100.0 395   100.0 395 يا هياختالل تجز 

 0.00 0.00 0.00 0.00   100.0 395     تيمسخ شخص
 0.00 0.00 0.00 0.00       100.0 395 صرع

 0.00 0.00 0.00 0.00   100.0 395     زوال عقل
 0.03 0.50 0.00 0.00   100.0 395     يذهن كم تواني

 اختالالت بين از ،دهد مي نشان 1 جدول نتايج
افسردگي اساسي   به كه افرادي درصد و تعداد موجود،

 ،باشند و همچنين افسردگي اساسي تك دوره مبتال مي
آماري  ةافراد نمون  ،در بين والدين كودكان عادي

همچنين تعداد  .هاست از ساير اختالل بيشتر و باالتر
 ،ياختالل اضطراب فراگير، اختالل اعمال وسواس

 ساده، ياختالل فوب ،يت ضداجتماعياختالل شخص
 فرم، اسكيزوفرني اختالل  ،ياجتماع ياختالل فوب

-ياختالل جسم ك،ياختالل پان ا،ياختالل اگروفوب
اختالل استرس پس از  ،ياختالل خودكش ،يساز 

بين والدين كودكان  در يا هياختالل تجز داد ويرو
   .هاست از ساير اختالل و باالتر تر فعال بيش بيش

 اختالالت بين از كه دهد مي نشان جدول اين
افسردگي اساسي و همچنين  ميانگين موجود،

افسردگي اساسي تك دوره در بين والدين كودكان 
از ساير  ر و باالترت آماري بيش ةعادي افراد نمون

، همچنين اختالل اضطراب فراگير .هاست اختالل
از  و باالتر تر فعال بيش دربين والدين كودكان بيش

  .هاست ساير اختالل
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  :بخش استنباطي
  والدين يهاي عاطفي و اسكيزوفرنيا نامة اختالل پرسش مستقل در  tحاصل از اجراي آزمون ةنتيج -2جدول

  براي اختالالت خلقي 
  نسبت F sig  اختالل

t 

سطح   درجة آزادي
معناداري 

p 

  ها تفاوت ميانگين
كمترين 
  مقدار

بيشترين 
  مقدار

 1.87 0.67- 351. 792 933. 069. 3.313 گي اساسي جديدافسر
 1.87 1.08- 597. 792 529. 383. 762.  م يقد ياساس يافسردگ
 9.49 2.29 001. 792 3.209 000. 37.484 ورهد تك ياساس يافسردگ
 9.49 2.29 37.484.0003.209792.001 راجعه ياساس يافسردگ

 1.49 0.28- 177. 792 1.351 004. 8.348 ديجد ييافسرده خو
 1.51 0.27- 170. 792 1.373 003. 8.785  ميف قديخف يافسردگ
 1.91 1.16- 634. 792 476. 460. 547. ديف جديخف يافسردگ

 0.58 0.02- 069. 792 1.819 000. 12.856 ميك قديپومانيها
 0.58 0.02- 069. 792 1.819 000. 12.856 ديك جديپومانيها
 0.57 0.03- 074. 792 1.791 000. 12.434 ديك جديمان
 0.57 0.03- 074. 792 1.791 000. 12.434 ميك قديمان

 0.57 0.03- 074. 792 1.791 000. 12.434  ك يمان.ياختالل دو قطب
 0.60 0.03- 11.985.0011.760792.079 افسرده .ياختالل دو قطب
 0.57 0.03- 12.434.0001.791792.074 ك منفرد يدوره مان-1نوع-ياختالل دوقطب
 1.15 0.11- 103. 792 1.632 001. 10.218 ديك جديدوره مان-1نوع-ياختالل دوقطب

 0.06 0.03- 563. 792 578. 242. 1.373 ديجد يدوره افسردگ-1نوع-ياختالل دوقطب  
 0.06 0.03- 563. 792 578. 242. 1.373  2نوع  ياختالل دو قطب

 p دهـد، از آنجـا كـه    نشـان مـي   2اطالعات جدول 
هـاي   مربـوط اخـتالل  ) داري در دو دامنـه  سطح معني(

 راجعـه،  ياساس يافسردگ تك دوره، ياساس يافسردگ

 برابـر  pهستند و به عبارت ديگر  كوچكتر 05/0آلفاي 
حاصـله نيـز در اخـتالالت     tو همچنـين   )  p<0/05(با 

تـوان   لذا مي ،باشند بزرگتر مي) 96/1( جدول   tفوق از

ــي   ــاوت معن ــه تف ــرد ك ــين قضــاوت ك ــين   چن داري ب
فعال  هاي  فوق الذكر در  والدين  كودكان بيش اختالل

بيشتر و بـاالتر از ايـن اخـتالالت در والـدين كودكـان      
ولـي ايـن تفـاوت در سـاير      ،شـود  عادي  مشاهده مـي 

  .اختالالت معنادار نيست

  براي اختالالت سايكوتيك والدين يهاي عاطفي و اسكيزوفرنيا اختالل نامة سشپر مستقل در  tحاصل از اجراي آزمون ةنتيج - 3جدول
  نسبت F sig  اختالل

t 

 ةدرج
  آزادي

  سطح معناداري
p 

  ها تفاوت ميانگين

  بيشترين مقدار  كمترين مقدار

 0.05 0.15- 1.075792.283-4.569.033 ديايكوتيك جد يبا نما ياساس ياختالل افسردگ
 0.05 0.15- 1.075792.283-4.569.033 ميسايكوتيك قد يبا نما ياساس يافسردگ اختالل

 0.02 0.00 11.072.0011.652792.099 كيكوتيسا يبا نما 2نوع ياختالل دو قطب
 0.53 0.10- 6.936.0091.357792.175 كيكوتيسا يبا نما 1نوع  ياختالل دو قطب

 p از آنجـا كـه  نشان مـي دهـد،    3اطالعات جدول 
هـاي   مربـوط اخـتالل  ) سطح معني داري در دو دامنه(

 pهستند و به عبارت ديگـر   بزرگتر 05/0آلفاي  از  فوق
)p>0/05  ( همچنين   وt   حاصله نيز در اختالالت فوق

تـوان   باشـند، لـذا مـي    مي كوچكتر) 96/1( جدول   tاز
ــي   ــاوت معن ــه تف ــرد ك ــين قضــاوت ك ــين   چن داري ب

فعال  فوق الذكر در  والدين  كودكان بيش هاي  اختالل
تر و باالتر از ايـن اخـتالالت در والـدين كودكـان      بيش
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  .معنادار نيستشـود و ايـن تفـاوت در اخـتالالت      عادي  مشاهده نمي
  ضطرابيوالدين براي اختالالت ا يهاي عاطفي و اسكيزوفرنيا اختالل نامة مستقل درپرسش  tحاصل از اجراي آزمون ةنتيج - 4جدول 

 pسطح معناداري  درجة آزادي  t نسبت F sig  اختالل
  ها تفاوت ميانگين

  بيشترين مقدار  مقدار كمترين
 0.49 0.44- 924. 792 095. 873. 025.  حمالت پانيك 

 0.49 0.37- 249.618.262792.793. حمالت پانيك با گذر هراسي
 3.22- 14.98- 002. 787 3.037- 000. 22.352 اختالل اضطراب فراگير جديد
 2.43- 5.50- 000. 787 5.066- 000. 107.082 اختالل اضطراب فراگيرقديم

 0.03 0.53- 077. 792 1.771- 001. 11.835 اختالل افكار وسواسي
 0.37 0.28- 597.440.276792.782. اختالل اعمال وسواسي

 0.05 0.03- 626. 792 488. 341. 909.  گذر هراسي
 0.23 0.13- 572. 792 566. 285. 1.146 وبي اجتماعيف

 0.02- 0.43- 035. 792 2.109- 001. 11.222 فوبي ساده
 0.05 0.16- 989792.323.-4.088.044 حمالت پانيك بدون گذر هراسي

 p دهـد، از آنجـا كـه    نشـان مـي   4اطالعات جدول 
هـاي   مربـوط اخـتالل  ) داري در دو دامنـه  سطح معني(

آلفـاي   از و فوبي سـاده، ) جديد و قديم(راب فراگيراضط
بـا   برابـر  p ،هستند و بـه عبـارت ديگـر    كوچكتر 05/0

)p<0/05  (همچنين   وt   حاصله نيز در اختالالت فـوق
تـوان   باشـند، لـذا مـي    بزرگتر مـي ) 96/1( جدول    tاز

ــي   ــاوت معن ــه تف ــرد ك ــين قضــاوت ك ــين   چن داري ب
لدين كودكان بيش فعال هاي  فوق الذكر در  وا اختالل
و باالتر از ايـن اخـتالالت در والـدين كودكـان     تر  بيش

ولـي ايـن تفـاوت در سـاير     ، شـود  عادي  مشاهده مـي 
  .اختالالت معنادار نيست

  براي ساير اختالالت  والدين  يهاي عاطفي و اسكيزوفرنيا نامة اختالل پرسش مستقل در  tحاصل از اجراي آزمون ةنتيج - 5 جدول

 pسطح معناداري   درجة آزادي tنسبت  F sig  لاختال
  ها تفاوت ميانگين

  بيشترين مقدار  كمترين مقدار
 0.32 0.23- 740. 792 332. 502. 451. شخصيت ضداجتماعي

 0.32 0.02- 078. 792 1.763 000. 12.567 سازي جسمي
 0.04 0.02- 515. 792 652. 192. 1.703 خودكشي

 1.04 0.07- 088. 792 1.708 001. 11.426  1زا آسيب ز رويداد اختالل استرس پس ا
 0.91 0.07- 093. 792 1.683 001. 11.107 2زا آسيب اختالل استرس پس از رويداد 
 0.93 0.02 042. 792 2.039 000. 16.658 3زا آسيب اختالل استرس پس از رويداد 

 0.01 0.00 315. 792 1.005 044. 4.061 سرگرداني تجزيه
 0.13 0.00 057. 792 1.908 000. 14.787 اي اد زدودگي تجزيهي

 0.02 0.07- 320. 792 995.- 046. 3.980 ذهني كم تواني

 p دهـد، از آنجـا كـه   نشان مـي   5اطالعات جدول 
پـس   اختاللبه مربوط ) داري در دو دامنه سطح معني(

 كوچكترهستند و بـه  05/0آلفاي  از  زا، سيبآاز رويداد 
حاصـله   tهمچنين   و)  p<0/05(با  برابر pعبارت ديگر 

بزرگتـر  ) 96/1( جـدول     tنيز در اخـتالالت فـوق   از  
توان چنين قضـاوت كـرد كـه تفـاوت      باشد، لذا مي مي

هاي  فـوق الـذكر در  والـدين      داري بين  اختالل معني
فعال بيشتر و باالتر از ايـن اخـتالالت در    كودكان بيش
ولـي ايـن    ،شـود  ن عـادي  مشـاهده مـي   والدين كودكا

بنـابر شـواهد   . تفاوت در ساير اختالالت معنادار نيست

والدين كودكان مبتال بـه  د كه توان قضاوت نمو باال مي
در مقايسة با والدين  يفعال بيش / نارسايي توجه  اختالل 

،  يفعـال  بـيش  / نارسـايي توجـه    كودكان بـدون اخـتالل   
  دتري دارن مك سالمت رواني 

  نتيجه گيريو بحث 
مقايسة سالمت رواني والدين  ،هدف اين تحقيق

فعالي و  بيش /نارسايي توجه   كودكان داراي اختالل
نتايج در پژوهش حاضر . والدين كودكان سالم است

نشان داد كه والدين كودكان داراي اختالل نارسايي 
. برخوردارند تر مك سالمت روان  فعالي از بيش /توجه
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، خطر نسبي  كنترل شده خانوادگي يها ررسيتر ب بيش
نارسايي توجه بيش را در خويشاوندان   باالتر اختالل 

يك و دو مبتاليان به اين اختالل گزارش  ةدرج
،  1990،  ، تسوانگ ، ني ، فارون كيناك يدرمنب(اند  كرده

،  1994، بيدرمن  ، فارون2000،  ، سادوك سادوك
 مختلف هاي در بررسي.  )1990،  ، واچماس اسكاچار

 )1997دالكون و همكاران، ،1992بيدرمن و همكاران (
،در %25زايي براي اختالل نارسايي توجه  خطر بيماري

در خويشاوندان گروه % 5خطر نزديك به  با همقايس
جانستون ( پزشكي برآورده شده است روان   گواه اختالل 
به اين   )2001(همكاران  والس و .)1385و جي مش،

پزشكي در  روان   ترين اختالالت  شايع تيجه رسيدند كه ن
 قطبي شامل اختالل افسردگي، فرزندان بيماران دو

در  .قطبي بود اختالل دو فعالي و بيش /نارسايي توجه  
والدين كودكان داراي اختالل  پژوهش حاضر نيز

 تر مكسالمت روان  فعالي از بيش /نارسايي توجه  
 .سويي دارد  هم ج اين پژوهش با نتاي و برخوردارند

پژوهشي تحت  )1986(و همكاران ازطرفي بيدرمن
هاي بيماران داراي اختالل  خانواده ةمطالع«عنوان 

در بررسي  . انجام دادند» نارسايي توجه و گروه كنترل  
هاي  اطالعاتي از خانواده، نارسايي توجه  خانوادگي اختالل 

نارسايي توجه و    كودك داراي اختالل 22اول از  ةدرج
احتمال شيوع براي  . آوري شد جمع عاديكودك  20

بود كه اين % 5/31نارسايي توجه در گروه اول   اختالل 
تر از گروه  بيش  درصد  7/5ميزان به طور قابل توجهي 

 داراي اختالل   هاي گروه در خانواده . بود عادي
و  احتمال وجود اختالالت افسردگي ،نارسايي توجه  

ها  اين يافته . تر بود بيش   اي اختالل نافرماني مقابله
نارسايي توجه يك اختالل   كند كه اختالل  اشاره مي

خانوادگي همراه و مرتبط با افزايش احتمال ديگر 
در پژوهش  . اختالالت رواني خانوادگي ديگر است

كه والدين كودكان داراي  حاضر نيز نشان داده شد
 تر مك سالمت روان  فعالي از بيش /هنارسايي توج  اختالل 

 8و والنسي 7، ليوسكا6كوالكووسكي .برخوردارند
افسردگي و اضطراب در مادران  ةروي رابط )1998(

توجه و  نارساييداراي كودكان مبتال به اختالل 
و به اين نتيجه رسيدند كه   ي كار كردندفعال بيش 

 توجه و نارساييمادران كودكان مبتال به اختالل 
چنين  ي نسبت به مادران كودكان عادي فاقدفعال بيش 

ي را متحمل تر بيش  ، افسردگي و اضطراب  اختالل
پژوهش حاضر نيز اختالل اضطراب  در كه  شوند مي

 نارسايي توجه  الل اختفراگير در والدين كودكان مبتال به 
با نتايج اين پژوهش  و باشد مي تر بيش   يفعال بيش /
  )1383 (  هاديانو فر  ساالري ،صالحي .رددا سويي  هم 

سالمت رواني مادران و كودكان  مقايسةدر بررسي 
به اين با كودكان سالم  يپزشك روان   دچار اختالل 

كه مادران كودكان مبتال به نتيجه دست يافتند 
و  تر بيش  از افسردگي و اضطراب  يپزشك روان   اختالل 

برخوردارند  تر پايين كاركرد اجتماعي و سالمت روان 
در  پژوهش حاضر نيز اختالل اضطراب فراگير در كه

 نارسايي توجه  تالل اخوالدين كودكان مبتال به 
با نتايج اين پژوهش  و باشد مي تر بيش   يفعال بيش /
  .دارد سويي  هم 

 )2012( رســتمي فرخــزادي و ،عليپــور ،محمــدي
يي نارســا  اخــتالل  ةســابق مقايســةپژوهشــي در مــورد 

كودكان   والدين در مصرف مواد و سوء يفعال بيش /توجه
والـدين   بـا  يفعـال  بـيش  /نارسايي توجه  اختالل  به مبتال

اخـتالالت و   يوع بـاال يشـ . انجام دادنـد سالم كودكان 
خـانواده   در يفعـال  بـيش  /نارسايي توجـه   اختالل  ةسابق
ن  اخـتالل  يـ دن اياحتمال به ارث رس نگران نشايمبتال

ن كودكـان  يوالـد  كه دهد ينشان م يو از طرف شدبا مي 
ــتال ــه    لداراي اخ ــايي توج ــيش /نارس ــال ب  ،يدارا يفع

نارسـايي    اخـتالل   ةسـابق  و تـر  بـيش    مصرف مـواد ءسو
ن پـژوهش  يـ ا در .باشند مي  يتر بيش   يفعال بيش /توجه

نارسايي   ن كودكان اختالل يوالدكه  هم نشان داده شد
در  .برخوردارنـد  تر مك المت روان از س يفعال بيش /توجه

) 2008(،  ، محمـدي و معينـي   زاده پژوهشي كـه غنـي  
اخـتالالت روانـي مربـوط بـه      پوشـي  هم «تحت عنوان 

 داراي اخـتالل اي از كودكـان ايرانـي    والدين در نمونـه 
در ايــن  .انجــام دادنــد» يفعــال بــيش /نارســايي توجــه  
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بـراي  ،  سـال  7/8سن ميانگين براي كودكـان   ،تحقيق
درصـد از   6/7فقـط  .  بـود  6/34و پدران  1/40مادران 

نارســايي   درصــد از دختــران اخــتالل  7/21پســران و 
را بــدون اخــتالالت روانــي ديگــر  يفعــال بــيش / توجــه
ين نـوع اخـتالل همـراه    تر بيش  ترين و  معمول.  داشتند

شـيوع   . ، اختالل اضـطرابي بـود   اختالل رفتاري مخرب
در طول زندگي براي فعالي  بيش/توجهنارسايي   اختالل 

مقـدار اخـتالل    . بود% 7/17و % 8/45والدين به ترتيب 
و % 1/48افسردگي شديد در مادران و پدران به ترتيب 

ــود% 43 ــه  . ب ــه در نمون ــه اينك ــي   نتيج ــاي كلينيك ه
/ نارســايي توجــه  كودكــان داراي اخــتالل ،  يپزشــك روان   
ل روانـي همـراه   حـداقل داراي يـك اخـتال    يفعـال  بيش 

اي در پسـرها و   معموالً اختالل نافرمـاني مقابلـه  .  هستند
تـرين   معمـول .  اختالل اضطراب در دخترهـا وجـود دارد  

در پـژوهش  .  اختالل خلقي بود ،اختالل رواني در والدين
 فـوبي سـاده در   حاضر نيـز اخـتالل اضـطراب فراگيـر و    

ــتالل    ــه اخـ ــتال بـ ــان مبـ ــدين كودكـ ــايي   والـ نارسـ
 از والـدين كودكـان سـالم و    تـر  بـيش    يفعـال  بيش /توجه

سـلوك در كودكـان    اي و مـاني مقابلـه  ي نافرهـا  اختالل
،  وسـفي ي .باشـد  مـي عادي از كودكان  تر بيش  فعال  بيش

تحـت عنـوان    پژوهشـي ، )1388(سلطاني و تيمـوري  
تـنش والـدگري مـادران كودكـان مبـتال بـه        مقايسة«

بـا مـادران كودكـان     يفعال بيش / نارسايي توجه  اختالل 
پـژوهش بـه منظـور بررسـي     اين  . انجام دادند» بهنجار

سطح تـنش والـدگري در مـادران كودكـان مبـتال بـه       
آن بـا   مقايسـة و  فعـالي  بـيش  /توجـه  نارسـايي اخـتالل  

نتـايج ايـن    . مادران كودكان بهنجـار انجـام شـده بـود    
) قلمرو والـد (پژوهش نشان داد كه بين تنش والدگري 

هاي آن در مادران كودكان مبـتال بـه اخـتالل     و مؤلفه
ي و مـادران كودكـان بهنجـار    فعـال  بيش /نارسايي توجه  

و نيز بين تنش   )P<0.000(داري وجود دارد  معناتفاوت 
هـاي آن در مـادران    و مؤلفـه ) قلمرو كـودك (والدگري 

و  يفعـال  بـيش  /نارسايي توجـه   كودكان مبتال به اختالل 
  داري وجـود دارد  معنـا ر تفـاوت  مادران كودكان بهنجـا 

)P<0.000 ( و همچنــين بــين تــنش والــدگري) قلمــرو

نارسـايي    در مادران كودكان مبتال به اخـتالل  ) كودك
و مـادران كودكـان بهنجـار تفـاوت      يفعـال  بـيش /توجه
 پـژوهش  ةنتيجـ  . )P<0.000( شـود  مـي داري ديده  معنا

 اين بود كـه مـادران كودكـان مبـتال بـه اخـتالل       مذكور
مـادران كودكـان    ه بـا مقايسدر  يفعال بيش /نارسايي توجه  

 ي هسـتند كـه در  تـر  بـيش   بهنجار داراي تنش والدگري 
گيـر در والـدين   پژوهش حاضر نيز اخـتالل اضـطراب فرا  

 تر بيش   يفعال بيش /نارسايي توجه  ختالل اكودكان مبتال به 
 حبرانـي،  .با نتايج اين تحقيـق منطبـق اسـت    و باشد مي

ــ ــد راد دي ومحم ــورد  ) 1382(عالقبن ــي در م پژوهش
كودكان مبـتال بـه    ةدر خانواد يپزشك روان   ي ها اختالل

 تـرين  شـايع  . ي انجـام دادنـد  فعـال  بيش  /نارسايي توجه
گان كودكـان مـورد   در بسـت  يپزشـك  روان   ي ها اختالل

 ،%7/51ي افســردگي هــا اخــتالل ، بررســي بــه ترتيــب
ي هـا  اختالل ،%3/48 عاليف بيش/نارسايي توجه  اختالل 

% 25اري ي وسواسي اجبـ ها اختاللو % 7/41اضطرابي 
نارسـايي    اين بررسي، شيوع بـاالي اخـتالل    ةنتيج .بود

ي خلقـي و اضـطرابي در   هـا  اخـتالل  ،فعالي بيش/توجه
 /نارســايي توجــه  بيمــاران مبــتال بــه اخــتالل  ةخــانواد
ـ  مـي  كه  باشد مي  يفعال بيش  ةنـ يـك زمي  نگرد نشـا توان

هـايي از   گروه و زير ها اختاللژنتيكي مشترك بين اين 
باشـد كـه از نظـر     يفعـال  بـيش   /نارسايي توجه  اختالل 

درمـاني متفـاوت     شناسـي و پاسـخ   ، سبب عوامل خطر
ي اضطرابي ها اختاللدرصد  اين تحقيق نيز در . هستند

نارسـايي    داراي اخـتالل  والدين كودكان  وسواسي در و
 بـا  و باشـد  مـي  تـر  بيش  بطور معنادار  يالفع بيش /توجه

  .دارد سويي  هم ها  پژوهش ترِ بيش  
 ،همان طور كه نتايج پژوهش حاضـر روشـن نمـود   

اخـتالل افكـار    ،ريـ اختالل اضطراب فراگ فراواني درصد
ك يـ حمـالت پان  فوبي اجتماعي، ساده، يفوب ،يوسواس

، اخـتالل  يسـاز  يجسـم اخـتالل   ،يبدون گـذر هراسـ  
 اي، هيـ تجز يسـرگردان  ،زا آسيب داد ياز رو استرس پس

در بـين   يذهنـ  تـواني  كـم خودكشـي و   ،ياد زدودگـ ي
 -بـيش  / نارسـايي توجـه  داراي اختالل والدين كودكان 

 و باشـد  از والـدين كودكـان عـادي مـي     تر بيش ،فعالي 
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فوبي  داري ازنظر اختالالت اضطراب فراگير، معناتفاوت 
بـين والـدين    ،زا يبآسـ  استرس پس از رويـداد   ساده و

بـا والـدين     فعـالي  بـيش /نارسايي توجهاختالل كودكان 
والـدين   ايـن اخـتالالت در   دارد و كودكان عادي وجود

نسبت  يفعال بيش /نارسايي توجه   لداراي اختالكودكان 
بنـابراين،   .باشـد  مـي  تـر  بيش  به والدين كودكان عادي 

ــي  ــالمت روان ــان   س ــدين كودك ــتالل دارايدر وال   اخ
از والـدين كودكـان    تـر  مكـ   فعـالي  بيش  /توجهي نارساي
مربـوط بـه ايـن     ةنتـايج حاصـل   تر بيش   .باشد ميعادي 

ــاي  ــا نت ــژوهش ب ــان و پژوهشــگران پيشــين  پ ج محقق
چنــد اخــتالل كــه در والــدين عــادي . ي دارديهمســو

 ةممكـن اسـت مربـوط بـه نحـو      ،بـوده اسـت   تـر  بيش  
ابـراز  عـدم   و پاسـخ دادن والـدين   ةگيري و نحـو  نمونه

  .ها باشد واقعيت

 در يپزشـك  روان    يها اختالل يباال وعيش به توجه با
 داراي كودكـان  خـود  در هـم  و التمبـ  كودكـان  ةخانواد
 كيـ  وجـود  تـوان  يمـ  يفعال بيش /نارسايي توجه   اختالل

  .شد ادآوري را ها اختالل نيا نيب مشترك يكيژنت ةنيزم
از پژوهشهاي  در اين پژوهش نيز همانند بسياري

هاي در انجام پژوهش و تعميم نتايج  محدوديت، ديگر
بدست آمده وجود داشت كه به برخي از آنها اشاره 

  :شود مي
-پرسشهاي پژوهش حاضر از طريق  يافته -1

آموزان و والدين در  دهي دانش گزارش خود هاي هنام 
سالمت روان  بدست آمده است كه بايد در  ةزمين

  .ياط الزم را لحاظ نمودتعميم نتايج احت
والدين  ،كنندگان در تحقيق حاضر حاضر شركت -2
  يفعال بيش / نارسايي توجه  آموزان بدون اختالل  دانش

تهران  5 ةو دانش آموزان دختر منطق 3 ةپسر منطق
آموزان كشور  ذا نتايج قابل تعميم به همه دانشل ،بودند
  .نيست
  نيوالد يعدم همكار -3
 يريعدم نمونه گ ،قين تحقيات مهم يمحدود-4
  .است يتصادف

 يسربر يها افتهي از يبرخ يباتوجه به ناهماهنگ
رسد  يبه نظر م نيشيپ يها پژوهش يها افتهي با حاضر

 در مناطق مختلف و تر بيش   ةحجم نمون با يكه پژوهش
 يپ در ها را ش اعتبار يافتهيافزا متفاوت، يها فرهنگ

سبب  ةنيدر زم تر بيش   يبه بررس ازينو  خواهد داشت
  .اختالل دارد يآگه شير و پي، سيشناس

 سپاسگزاري شكر وت

 آموزش ،پرورش كل استان تهران و آموزشهمكاري  وسيله از بدين
شهداي ( ارسمد كاركنان محترم مديران و ،3و 5 ةپرورش منطق و

كاركنان محترم بيمارستان  و مسئولين ،)فياض بخش هدايت، چشمه،
به ويژه رياست  كودكان و يپزشك روان   ك تخصصي نيكلي و روزبه

 كودكان تحت آزمون و ةهمچنين هم دكتر محمدي و آقايمحترم آن 
ن براي انجام اي هم آنها به جهت همكاري صميمانهاي محتر خانواده

  .شود پژوهش تشكر و قدرداني مي

  ها يادداشت
1) Diagnostic and statical Manual of Mental disorder Five 
Edition. (DSM5) 
2) Goldstein 
3) Daffy 
4) Self - report 
5) Ambriosini  
6) Kolakoweski 
7) Liwska, 
8) Wolanczy 
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ترجمه فرشاد ). قسمت اول(فعالي  بيش / اختالل نارسايي توجه
، شماره  نشريه تعليم و تربيت استثنايي،  ، محمود نجفي قديري

  . 3- 16، ص 55-54
هاي كودكان داراي  دهخانوا.  )1385. (، ا مش ، ش و جي جانستون

فرشاد  ةترجم). قسمت دوم(فعالي  بيش  اختالل نارسايي توجه ـ 
شماره ،  تعليم و تربيت استثنايي ةنشري ، ، محمود نجفي قديري

  ..7 -18، ص 59
.  )1387( .نوري، آ، شفتي، ع، مولوي، ح و سماواتيان، ح ، س، جنتيان

ـ رفتاري بر شدت  درماني مبتني بر رويكرد شناختي اثربخشي بازي
 11تا  9آموزان پسر  نارسايي توجه در دانش/ فعالي بيش عاليم اختالل 

،  تحقيقات علوم رفتاري. نارسايي توجه بيش  مبتال به اختالل  ةسال
  . 2 ة، شمار2 ةدور
هاي  اختالل.  )1382. (، م ، ج و محمدي ، عالقبند راد ، پ حبراني

مبتال به نارسايي توجه  كودكان ةپزشكي در خانواد روان   
  .1 ة، شمار ، سال نهمانديشه و رفتار ةمجل.  فعالي بيش /
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 .پ.ش  ، محمدخاني . آ  س  ، مرادي.، فروزان . ك. خوشابي
نارسايي /فعالي بيش بررسي عوامل خطرساز در اختالل .  )1385(

ششمين همايش ساليانه انجمن علمي ،  توجه در كودكان
 . پزشكان ايران روان 

 بررسي عوامل مرتبط با بهداشت رواني معلمين و ).1381.(ع.زنگنه
 ، كارشناسي ارشد ةنام پايان ،در شهر كرمان هاي خواف دبيرستان

  . دانشگاه باهنر كرمان
، ترجمة الهه ميرزايي و روانشناسي سالمت). 1387. (سارافينو، ا

  .همكاران، انتشارات رشد
مقايسة سالمت رواني .  )1383. ( ، م ن، م و هاديا فر ساالري.  ، م صالحي

 ةمجل.  پزشكي با گروه گواه روان   مادران كودكان دچار اختالل 
  . 2و  1 ة، شمار ، سال دهم انديشه و رفتار
فراواني اختالل ).1385.(سرا، ش شيرازي ، آ و لوحه.صدري كرماني ،ك

ه اين فعالي با نارسايي توجه در سابقة والدين كودكان مبتال ب بيش 
-58،ص1دوازدهم، شمارة  ، سال انديشه و رفتار ةمجل اختالل،

55.  
/ علوم رفتاري(پزشكي  روان    ةخالص.  )2007. ( كاپالن و سادوك

 .، ويراست دهم دكتر فرزين رضايي ة، ترجم)پزشكي باليني روان   

 عمومي سالمت بر والدين رفتاري آموزش تأثير). 1393( .د كردستاني،
 كاهش و فعالي بيش /توجه اختالل نارسايي با دكانكو مادران

 ،8 ةدور ،رفتاري علوم ةمجل. كودكان اين ريزانه برون مشكالت
  .3 ة شمار

مقايسة سالمت رواني والدين كودكان ). 1383. (، ص ميعي كرماني
نارسايي توجه با والدين / فعالي بيش دبستاني مبتال به اختالل 

 -با مالحظة وضعيت اجتماعي كودكان عادي شهرستان فارسان
  . ، دانشگاه شهيد بهشتي كارشناسي ارشد ةنام پايان.  اقتصادي

مقايسة تنش .  )1388. ( ، س ، ع و تيموري فر ، سلطاني ، ش يوسفي
فعالي و نقص  بيش والدگري مادران كودكان مبتال به اختالل 

،  اصول بهداشت رواني ةمجل.  توجه با مادران كودكان بهنجار
  .115- 122، ص 11 ةشمار
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 ... سنجی آزمون آورورا بر روی های روان ارا آقابابایی و همکاران: ویژگیس

 یبر روآورورا  آزمون یسنج روان یها یژگیو

  سال شهر اصفهان 21-9کودکان 

 
 ، 1دکتر مختار ملک پور، 2سارا آقابابایی

 4دکتر احمد عابدی ،3دکتر محمدباقر کجباف

 
 13/4/94پذیرش نهایی:21/1/94تجدیدنظر:  14/21/93تاریخ دریافت: 

 

 چکيده
وافق ت  میم عامل عموبر مفهوهای هوش انسانی  خیلی از نظریهگرچه 

از  ای مجموعهاما برخی دیگر معتقدند که هوش انسان شامل  ،دارند

هوش موفق استرنبرگ  نظریه، ها باشد. یکی از این دیدگاه می ها توانایی

سنجی  روانی ها هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی هدف: است.

ساس سال برا 21-9آزمون آورورا به منظور شناسایی کودکان تیزهوش 

ساله در  21-9کودک  044 روش:هوش موفق استرنبرگ است.  نظریه

انتخاب شده و با  ای طبقهتصادفی  گیری نمونه ةشهر اصفهان به شیو

با  ها تحلیل عاملی داده :ها یافتهآزمون آورورا مورد آزمون قرار گرفتند. 

ی کلی برازش نشان داد که ها انجام گرفت. شاخص Amosنرم افزار 

با مدل انطباق دارد. همچنین ضریب همبستگی درونی بین  ها داده

، 92/4ی تحلیلی، عملی و خالقانه به ترتیب ها هوش کل آزمون و ةنمر

هم بستگی آزمون آورورا با آزمون هوشی به دست آمد.  90/4و  40/4

ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل باشد.  می 55/4ریون به میزان 

یایی به روش دو نیم کردن )تنصیف( برای و میزان پا  91/4آزمون  

برطبق نظریه  :گيری نتيجهباشد.  می 44/4نمره کل آزمون برابر با 

تواند ابزار جدید و مناسبی به منظور  میآزمون آورورا هوش استرنبرگ 

 سال باشد. 21-9شناسایی کودکان تیزهوش 

 

 هوش موفق،، آزمون آورورا، تاییدی تحلیل عامل :ها کليد واژه

  کودکان
__________________________________________ 
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Abstract 

Objective: Although the consensus in the field of 
human intelligence holds that a unitary factor (g) 
accounts for the majority of the variance among 
individuals, there are still some who argue that 
intelligence is composed of separate abilities. a 
theory in this field, is Sternberg’s theory of 
successful intelligence. The aim of this research was 
Study of Psychometric Properties of Aurora test in 
order to identification 9-12 years old gifted children 
according to Sternberg’s theory of successful 
intelligence. Method: 400 children 9-12 years old 
in Isfahan city were selected through stratified 
random sampling method and were tested with 
Aurora test. Results: The factor analysis of data 
was performed through Amos software. Fit indices 
show that data fit with model.  Moreover, the 
correlation between test total score and the 
analytical, creative and practical intelligences were 
0.91, 0.94 and 0.84, respectively. The correlation 
between test score and Raven Test was 0.55. Alpha 
for Aurora’s total score was equal to 0.92 and 
reliability with Split half method for Aurora’s total 
score was equal to 0.88. Conclusion: Aurora test 
can be an appropriate and valid instrument for 
identification gifted children aged 9-12 according to 
Sternberg’s theory of successful intelligence. 
 

Keywords: Confirmatory factor analysis, Aurora 

Test, Successful intelligence, Children 
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 مقدمه

ی ها نظریهو  ها محققان مدل ،گذشته دو دهةدر 

ی جدید، ها . دیدگاهاند دادهجامعی از تیزهوشی ارائه 

تیزهوشی را به عنوان یک مفهوم چند بعدی در نظر 

ی مختلف به کار ها تواند در حیطه میگیرند که  می

ی ها نظریهگرفته شود. در واقع امروزه تعدادی از 

ی ها کثرت را در رابطه با تواناییی شناختی، ها توانایی

در   میانسان در نظر گرفته که ممکن است نقش مه

 نظریهدست یافتن به موفقیت در شخص ایفا کند. یک 

هوش موفق  نظریهکه از این رویکرد گرفته شده است 

، دیدگاهی چند بعدی به نظریهاست. این  2استرنبرگ

 (.   1421مفهوم تیزهوشی دارد )الجوقایمن و ایوب، 

( در تعریف هوش از اصطالح هوش 2945استرنبرگ )

هوش موفق، هوش را فقط  نظریهموفق استفاده کرد. 

عملکرد تحصیلی همان  ةکنند بینی پیشبه عنوان یک 

( در نظر داشتند، 2926گونه که بینه و سیمون )

 بینی پیشبلکه هوش را به عنوان  کند، میتعریف ن

داند. استرنبرگ میی موفقیت در زندگی فرد کننده

و دانش فرد برای موفقیت در  ها هوش موفق را مهارت

زندگی، بر طبق تعریف فرد از موفقیت و با توجه به 

داند )استرنبرگ،  میفرهنگی او  -اجتماعی زمینة

، هوش موفق را به عنوان توانایی به نظریه(. این 1440

 -اجتماعی زمینةی شخصی در ها دست آوردن هدف

د به وسیله وفق دادن، شکل دهی و انتخاب فرهنگی فر

ها و  محیط با استفاده از بازشناسی و توجه به توانایی

ی ها و از طریق تعامل توانایی ها جبران و اصالح ضعف

کند )استرنبرگ،  میتعریف  عملی، تحلیلی و خالقانه

کند که هوش موفق ادعا می نظریهدر حقیقت (. 2999

، 1ی عملیها بین تواناییرفتار هوشمندانه از تعادل 

به  ها کند که این توانایی میرشد  0و خالقانه 3تحلیلی

 -فرهنگی زمینةبا توجه به  تا دهند می امکانافراد 

 ها به موفقیت دست یابند. این توانایی خوداجتماعی 

ثابت و ایستا نبوده و از طریق تعامالت با محیط تحول 

طبق این  (.1445؛ 1443کنند )استرنبرگ،  میپیدا 

تعادل بین این سه برقراری تیزهوشی توانایی  ،دیدگاه

در یی ی که توانایی باالآموز دانشتوانایی است. 

کند، اما او  می ارائهجدیدی را  نظراتخالقیت دارد، 

تأثیر نظرات را نیاز به توانایی تحلیلی دارد تا بتواند 

برای  نظراتارزیابی و سنجش نماید. استفاده از این 

برای خالق بسیار با اهمیت است، بنابراین او  آموز شدان

نیاز تری  قویبه هوش عملی  عملی کردن این نظرات

هوش موفق بر اهمیت تعامل بیش از یک  نظریهدارد. 

عامل در تیزهوشی تاکید دارد. ازاینرو افراد باهوش 

یشان را شناسایی کرده، ها توانند توانایی میموفق 

شناخته و مورد استفاده قرار دهند. را  ها بهترین توانایی

یشان را شناسایی و ارزیابی کرده و ها هم چنین ضعف

 (. 1421سپس جبران نمایند )الجوقایمن و ایوب، 

ی ها سازد تا قسمت میهوش تحلیلی افراد را قادر 

، 5مختلف اطالعات را سنجش و مقایسه کنند )کینگ

ا تواند عملکرد تحصیلی ر می(. این نوع هوش 1444

(. هوش خالقانه به 1443، 6نماید )برادی بینی پیش

جدید تولید کرده و  نظراتدهد که  میافراد امکان 

ر نهایت هوش عملی مفاهیم جدید را کشف کنند و د

اطالعاتی را که در محیط  تا دهد میبه افراد اجازه 

(. استرنبرگ 1444به کار بندند )کینگ،  ،اند یادگرفته

ی متداول هوش تنها قادر به اه معتقد است که آزمون

ی ها توانند هوش میارزیابی هوش تحلیلی هستند و ن

(. هم 1443عملی و خالقانه را ارزیابی نمایند )برادی، 

ی سنتی خالقیت نیز اگرچه تفکر واگرا ها چنین آزمون

هوش خالقانه گیری  اندازهکنند ولی برای  میرا ارزیابی 

 (. 1443، 7مناسب نیستند )کالنجلو و دیویس

هوش  نظریهمفاهیم بیان شده در باال در مورد  ةبر پای

( ابزار جدیدی را برای 2992موفق، استرنبرگ )

ی ها توانایی آزمونی سه گانه به نام ها سنجش هوش

یک ابزار این آزمون  پیشنهاد کرد. 4گانه استرنبرگ سه

ی سه گانه است و برای ارزیابی ها برای سنجش هوش

عملی و خالقانه طراحی شده است. حلیلی، های  هوش

آزمون استرنبرگ هر کدام از انواع هوش را در سه 

کند )استرنبرگ  میو اشکال ارزیابی  میسطح کمی، کال

 (.1446؛ استرنبرگ و همکاران، 1442و همکاران، 
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برای سنجش  یابزار جدید دیگر 9آزمون آورورا

 است که مخصوص استرنبرگ ةی سه گانها هوش

است. آورورا یک ابزار  ساله 21تا  9 هوشکودکان تیز

ی شناسایی کودکان تیزهوش ها مکمل برای ابزار

را چارت، گریگورنکو و استرنبرگ  آزمونباشد. این  می

( در یک پروژه در دانشگاه یل امریکا ساخته و 1444)

(. 1421مورد استفاده قرار دادند )کورنیلو و همکاران، 

 آزمون خرده 6است ) نآزمو خرده 26دارای  آزموناین 

 5اعداد و  -کمی آزمون خرده 5کلمات، -کالمی

هوش را در  تصاویر( که سه نوع -شکلی آزمون خرده

کند  میگیری  اندازهو اشکال   میکمی، کال سه حیطة

و  21؛ تان1444و استرنبرگ ،  22، گریگورنکو24)چارت

 (. 1421؛ کورنیلو و همکاران 1449، 23همکاران

این ی دیگر دربارة ها در فرهنگمطالعاتی که 

 نظریهآزمون انجام گرفت، با این که مفاهیم اصلی در 

را ی فرهنگی ها استرنبرگ در نظر گرفته شد، تفاوت

ی دیگر گرچه ها . در فرهنگدادنیز مدنظر قرار 

اما در مورد برخی  ،گردد میترجمه  سواالت

انطباق با فرهنگ باید صورت گیرد )تان  ها آزمون خرده

 (.1449و همکاران، 

این آزمون در کشورهای مختلف از جمله 

انگلستان، اسپانیا، اسرائیل، عربستان سعودی، هلند، 

های مختلف ایاالت متحده به کار  روسیه، هند و قسمت

آزمون (. 1449گرفته شده است )تان و همکاران، 

 7444در کشور عربستان سعودی بر روی مورد نظر 

ی مختلف در این کشور اه با فرهنگ آموز دانش

 (. 1421هنجاریابی گردیده است )الجوقایمن و ایوب، 

انطباق و تعیین روایی و  ،حاضر ةهدف از مطالع

پایایی آزمون آورورا، به منظور شناسایی کودکان 

زیر نظر سازندگان است که سال  21-9تیزهوش 

 .شود انجام می آزمون

سواالت تحقیق بدین  ،با توجه به این هدف

 رتیب است:ت

روایی الزم جهت سنجش  آیا آزمون آورورا، .2

 باشد؟ میرا دارا سال در ایران  21-9کودکان تیزهوش 

پایایی الزم جهت سنجش  ،آیا آزمون آورورا .1

 باشد؟ می را دارا سال در ایران 21-9کودکان تیزهوش 

ی ها ی سنی متفاوت در حیطهها آیا بین گروه .3

 ری وجود دارد؟مختلف آزمون آورورا تفاوت معنادا

 روش

 گيری نمونهجامعه، نمونه و روش 

ان آموز دانشجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه 

 ی سوم تا ششم شهر اصفهان در سال تحصیلیها پایه

هر مشغول که در مدارس ابتدایی این شهستند  3-91

ی پژوهش برای ها آزمودنی .باشند میبه تحصیل 

 شاملهنجاریابی آزمون براساس فرمول کوکران 

 . ساله بودند 9-21کودک 044

(  

 گیری نمونهاز روش  ها آوری نمونه أبه منظور جمع

. در برخی از موارد، استفاده گردید ای طبقهتصادفی 

جمعیت آماری همگن نیست و از چندین جمعیت 

فرعی تشکیل شده است. در اینجا پژوهشگر به جای 

چنین جمعیتی انتخاب تصادفی از کل جمعیت آماری، 

 ها کند که آن میرا به دو یا چند جمعیت فرعی تقسیم 

در این  .(2343)خوی نژاد،  نامندیم ها را طبقه

تحصیلی و وضعیت  ةجنس، پای ،طبقات ،پژوهش

 گیری نمونهدر روش  د.نباشمی اقتصادی -اجتماعی

معرف داشته،  ،طبقات در نمونه همة ،ای طبقهتصادفی 

ه طور تصادفی کدام از طبقات بعضای نمونه از هر ا

 (. 2343شوند )خوی نژاد،  میانتخاب 

با مراجعه به اداره  ها به منظور انتخاب نمونه

سه ناحیه که در  ،آموزش و پرورش شهر اصفهان

اجتماعی قرار  -مناطق متفاوت از نظر اقتصادی

انتخاب شده و سپس از بین مدارس این سه  ،داشتند

ی به صورت تصادفی انتخاب مدرسه ابتدای 24 ،ناحیه

ان آموز دانشبر روی  ،گردیدند. سپس در این مدارس

 144و دختر 144)  ی سوم تا ششم ابتداییها پایه

سال(  21-9سنی آزمون )ة با توجه به محدود پسر(

 آزمون آورورا  اجرا گردید.
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  ها ابزار گردآوری داده

آزمون آورورا ابزاری جدید برای آورورا:  آزمون

است که ی سه گانه استرنبرگ ها توانایی سنجش

. باشد میسال  9-21کودکان تیزهوش  مخصوص

ی ها آورورا یک ابزار جایگزین یا مکمل برای ابزار

ی هوش ها آزمونشناسایی کودکان تیزهوش از جمله 

( در 1444را چارت و همکاران ) آزمونباشد. این  می

یک پروژه در دانشگاه یل امریکا ساخته و مورد 

(. این 1421استفاده قرار دادند )کورنیلو و همکاران، 

 آزمون خرده 6است ) آزمون خرده 26دارای  آزمون

 5اعداد و  -کمی آزمون خرده 5کلمات، -کالمی

تصاویر( که سه نوع هوش  -شکلی آزمون خرده

کمی،  ةحیط 3)تحلیلی، عملی و خالقانه( را از طریق 

هم چنین این  کند. میگیری  اندازهو اشکال   میکال

-کلمات، تحلیلی-حیطه )تحلیلی 9آزمون دارای 

اشکال، -کلمات، عملی-اعداد، عملی -اشکال، تحلیلی

اشکال و -کلمات، خالقانه-اعداد، خالقانه-عملی

؛ 1444باشد )چارت و همکاران،  میاعداد( -خالقانه

(.  1421؛ کورنیلو و همکاران، 1449تان و همکاران، 

 0ی، انتخاب چند گانه )ها شکل بهسواالت این ابزار 

که  واب کوتاه و سواالت باز پاسخ استای(، ج گزینه

گذاران  سواالت باز پاسخ الزم است توسط نمره

 2دیده نمره گذاری شود. جدول  آموزش

ی این آزمون را نشان ها ی و حیطهها آزمون خرده

دهد. می

 آورورا ی آزمونها آزمون خرده -2 جدول

 شانواع هو        

 حيطه

 خالقانه عملی تحليلی

 24ی شناور )شامل ها کشتی اشکال

 سوال(

 سوال( 24.برش کاغذ )شامل 2

 4.سایه اسباب بازی )شامل 1

 سوال(

 سوال( 5.جلدهای کتاب )شامل 2

 ی چندگانهها .استفاده1

 سوال( 5)شامل 

. کلماتی که صدای مشابهی 2 کلمات

 سوال( 20دارند )شامل 

 سوال( 9.تشبیهات )شامل 1

 سوال( 20)شامل  ها .عنوان2

 سوال( 3.تصمیمات )شامل 1

 سوال( 24.مکالمات )شامل 2

 سوال( 24.زبان جذاب )شامل 1

 5ی اعداد )شامل ها .کارت2 اعداد

 سوال(

 7.معماهای داستانی )شامل 1

 سوال(

 سوال( 24)شامل  ها .نقشه2

 سوال( 5.پول )شامل 1

 سوال( 7وگوی اعداد )شامل  گفت

 اجرا ةيوش

برررای دسررتیابی برره آزمررون فرروق بررا برقررراری    

ی مکرر با سازندگان آزمون، آزمون در اختیرار  ها تماس

محققین قرار گرفت و سرپس مراحرل زیرر بره منظرور      

 انطباق و هنجاریابی آزمون انجام گردید.

مرحله اول: این آزمون توسط دو کارشناس ارشد 

فارسی  ةترجم زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید.

شناس مسلط به هر دو زبان مورد بازبینی  روانتوسط 

قرار گرفت و بهترین ترجمه برای سواالت 

انتخاب شد. پس از ترجمه سواالتی که  ها آزمون خرده

تغییر داده شد و  ،با فرهنگ کشور ما منطبق نبود

از یک  ،منطبق با فرهنگ گردید. در این مرحله

ت انگلیسی، شناس، کارشناس ارشد ادبیا زبان

نیازهای خاص  دارایکودکان  ةمتخصصین در حیط

ات سازندگان آزمون استفاده )کودکان تیزهوش( و نظر

 میی کالها گردید )به دلیل این که آزمون دارای بخش

ی ها بسیاری است و الزم بود که این بخش 

ترجمه شده و در صورت متناسب نبودن با  میکال

ین در بخش ترجمه از فرهنگ تغییر داده شوند، بنابرا

یک کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی و در تغییر 

از نظرات یک زبان  ها آزمون خردهسواالت برخی از 

 سواالتدر برای مثال . شناس استفاده گردید

یی استفاده شده ها استعاره از زبان جذاب آزمون خرده

و جایگزین کردن  هابود که به منظور تغییر دادن آن
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به پژوهشگران کمک  زبان شناس ،ارسیی فها رهاستعا

ود که . همچنین به منظور دقت بیشتر الزم بکرد می

 ةت متخصصین حیطت نظارتغییرات داده شده تح

تا سواالت  سازندگان آزمون باشد، کان تیزهوش وکود

متناسب با تئوری هوش موفق  دقیقاًطراحی شده 

از هر یک از  آزمون ف سازندگاناهدااسترنبرگ و 

 (.باشد ها آزمون خرده

پس از ترجمه و انطباق آزمون آزمون دوم: ة مرحل

کودک  54مقدماتی بر روی  ةدر مرحل ،با فرهنگ ایران

سال اجرا گردید. اشکاالتی که در این  9-21سنین 

ان وجود آموز دانشمرحله در فهم سواالت توسط 

آزمون  ،داشت، برطرف شد. مرحله سوم: در این مرحله

سال از نواحی شش گانه  9-21ودک ک 044بر روی 

ی ها شهر اصفهان هنجاریابی شده و سپس ویژگی

سنجی محاسبه گردید. در این مرحله تالش شد  روان

از مناطق اجتماعی  -از جهت اقتصادیان آموز دانشکه 

 متفاوت شهر اصفهان باشند. 

 ها یافته

 ی توصيفیها داده

 مون آورورای آزها آزمون خردهتوصيفی  یها شاخص -1جدول

 انحراف معيار ميانگين ها آزمون خرده

10/1 67/5 ی شناورها کشتی  

26/3 54/6 کلماتی که صدای مشابهی دارند  

 0 41/4 تشبیهات )دقت(

56/0 51/24 تشبیهات )توانایی(  

36/2 49/1 ی اعدادها کارت  

36/2 21/1 معماهای داستانی  

20/1 50/6 جلدهای کتاب )دقت(  

57/3 44/9 ب )توانایی(جلدهای کتا  

54/2 94/5 ی چندگانه )دقت(ها استفاده  

40/1 30/24 ی چندگانه )توانایی(ها استفاده  

13/0 49/20 مکالمات )دقت(  

61/5 92/24 مکالمات )توانایی(  

35/1 49/6 زبان جذاب  

73/1 44/7 گفت و گوی اعداد )دقت(  

44/3 49/9 گفت و گوی اعداد )توانایی(  

40/2 37/0 باب بازیسایه اس  

46/2 49/5 برش کاغذ  

54/5 19/23 ها عنوان  

09/4 12/2 تصمیمات  

19/3 05/20 ها نقشه  

14/2 01/1 پول  

 26را در  ها میانگین و انحراف معیار نمونه، 2جدول 

در ها  نمونهدهد.  میآورورا نشان  آزمون آزمون خرده

  خرده از جملهی هوش خالقانه ها آزمون خرده

ی ها ی تشبیهات، جلدهای کتاب ، استفادهها زمونآ

گوی اعداد دو نمره دریافت و چندگانه، مکالمات و گفت

توانایی و یک نمره دقت  که در  ةیک نمر کنند؛ می

به طور  ها جدول باال میانگین و انحراف معیار آن

 .جداگانه آورده شده است
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 تعيين روایی آزمون

 روایی سازه

 رادی و براییروامل ترتحلیل ع ی ابزار با روشرروای

انجام شد. این ابزار بر طبق   Amosاستفاده از نرم افزار 

هوش موفق استرنبرگ است. هدف از تحلیل  نظریه

عوامل تاییدی این است که مشخص شود آیا این ابزار 

ی تحلیلی، ها هوش موفق و انواع هوش نظریهتواند  می

یم شده برای عملی و خالقانه را تایید کند. مدل ترس

 دوم ةعاملی مرتب سهتحلیل عاملی این ابزار، مدل 

ی تحلیلی، عملی و ها ی هوشها )عاملباشد می

  خالقانه(.

 

 نمودار تحليل عاملی تأیيدی مرتبة دوم هوش موفق -2شکل

 
 ی کلی برازش برای مدل ترسيم شدهها شاخص -3جدول 

CMIN DF p AIC BIC 
RMSE

A 
CFI TLI 

13/

146 

24

4 

442/

4 

13/

345 

91/

542 
46/4  

90/

4 

93/

4 

نشان  3ی کلی برازش در جدول ها شاخص

با مدل برازش دارد. در حقیقت  ها دهد که داده می

با مدل هوش  ها دهند که داده مینشان  ها شاخص

ی تحلیلی، ها موفق استرنبرگ و انواع آن شامل هوش

 عملی و خالقانه تطابق دارد.

 

 نمره کلبا  ها آزمون خردههم بستگی 
با انواع هوش و  ها ضرایب هم بستگی بين حيطه-4جدول 

 آورورا نمره کل آزمون

 نمره کل آزمون هوش تحلیلی ها آزمون خرده

 45/4 97/4 کلمات-تحلیلی

 63/4 61/4 اشکال-تحلیلی

 74/4 77/4 اعداد -تحلیلی

  هوش عملی 

 79/4 49/4 کلمات-عملی

 64/4 77/4 اشکال-عملی

 64/4 41/4 داعدا-عملی

  هوش خالقانه 

 46/4 92/4 کلمات-خالقانه

 42/4 47/4 اشکال-خالقانه

 75/4 44/4 اعداد-خالقانه

 >p )4442/4  (باشد میضرایب معنادار  ةکلی

: کلماتی که صدای کلمات-ی حیطه تحلیلیها آزمون خرده

: اشکال-تحلیلی حیطهمشابهی دارند، تشبیهات، 

ی ها کارتاعداد:  -حلیلیت ةحیطی شناور، ها کشتی

  کلمات:-عملی حیطةاعداد، معماهای داستانی، 

اشکال: برش کاغذ، -عملی حیطة، تصمیمات، ها عنوان

، پول، ها نقشهاعداد: -حیطه عملیسایه اسباب بازی، 

 حیطة: مکالمات، زبان جذاب، کلمات-خالقانه حیطة

ی چندگانه، ها : جلدهای کتاب، استفادهاشکال-خالقانه

 گوی اعدادو گفتاعداد: -خالقانه ةحیط

همبستگی  ،روش دیگر تعیین روایی ابزار

گونه که در  کل است. همان ةبا نمر ها آزمون خرده

بستگی بین ، ضرایب همگردد میمشاهده  0جدول 

متغیر  46/4تا  64/4کل آزمون بین  ةو نمر ها حیطه

معنادار  4442/4ضرایب در سطح  ةاست و کلی

کل  ةضریب همبستگی بین نمر باشد. همچنین می

ی تحلیلی، عملی و خالقانه به ترتیب ها هوش آزمون و

 باشد. می 90/4و  40/4، 92/4

ا الزم به ذکر است به دلیل این که آزمون آورور

هم بستگی آن  آزمونی برای سنجش تیزهوشان است،

میزان این  سی شد.با آزمون هوشی ریون برر

 4442/4در سطح بوده و  55/4برابر با همبستگی 

 باشد.   میمعنادار 
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 پایایی آزمون
 ضریب آلفای کرونباخ

ضرایب آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی 

آزمون مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ 

و برای انواع هوش به  91/4کل آزمون   ةبرای نمر

هوش خالقانه  44/4برای هوش تحلیلی،  43/4ترتیب 

 باشد. میهوش عملی برای  74/4و 

 بررسی پایایی به روش دو نيم کردن )تنصيف(

میزان پایایی به روش دو نیم کردن )تنصیف( 

 باشد. می 44/4برای نمره کل آزمون برابر با 

 ی سنیها گروه ةمقایس
 ی آزمونها ی سنی مختلف در حيطهها ميانگين نمرات گروه ةمقایس-8جدول 

 >p )4442/4  (باشد میضرایب معنادار  ةکلی

ی سنی مختلف ها به منظور مقایسه عملکرد گروه

ی سنی مورد ها در گروه ها نمرات آن ،در آزمون آورورا

رفت. بین میانگین نمرات سه گروه در بررسی قرار گ

ی مختلف آزمون تفاوت معناداری دیده شد ها حیطه

)4442/4(p< .5انحراف معیار در جدول ن و میانگی 

 آمده است.

 گيری نتيجهبحث و 

ی ها این پژوهش با هدف بررسی ویژگی

سنجی آزمون آورورا به منظور شناسایی کودکان  روان

هان انجام گردید. از سال در شهر اصف 21-9 تیزهوش

، ابزار جدیدی برای سنجش آزمونآن جایی که این 

باشد، تالش به منظور تعیین  میکودکان تیزهوش 

تواند منجر به استفاده از  می سنجی آن روانی ها ویژگی

آن در شناسایی کودکان تیزهوش شود )مندلمن و 

آزمون آورورا پس از ترجمه با  (.1423 ،20همکاران

 044 یمان انطباق داده شد و بر روفرهنگ کشور

ن ییتع یها . روشدیاجرا گردسال  21-9 آموز دانش

 یسنج روان یها یژگین وییبه منظور تع ییایو پا ییروا

برازش نشان  یها شاخصن ابزار به کار گرفته شد. یا

و  نمره کل در آزمون آورورا یهمبستگداد که 

ب یبه ترتو خالقانه باال بود ) ی، عملیلیتحل یها هوش

کرونباخ نشان داد  یزان آلفای. م(90/4و  40/4، 92/4

 ییشناسا ید برایمف یتواند ابزار مین ابزار یکه ا

 .(=α 91/4) سال باشد 21-9زهوش یکودکان ت

زمان هم یی( روا1423مندلمن و همکاران )

شرفت یکه پ یآزمون -آزمون آورورا را با آزمون ترانوا

مورد  -کند می یبررسس یرا در کشور انگل یلیتحص

ابزار را در  ن دویا یهمپوش هاسنجش قرار دادند. آن

قرار داده و به  یزهوش مورد بررسیان تکودک یابیارز

د یمف یتواند ابزار میآورورا  افتند کهیجه دست ین نتیا

لو و یکورن زهوش باشد.یسنجش کودکان ت یبرا

در آزمون آورورا ز نشان دادند که ی( ن1422همکاران )

زهوش یکودکان ت سنجش یها ر ابزاریسه با سایمقا

 کند. ییشناسا یکودکان را به خوبن یاتواند  می

ن یاست که رابطه ب یمطالعات ةیبر پا هاآن یها یبررس

که  یگرید یبا ابزارهانمرات به دست آمده از آورورا را 

زهوش یکودکان ت ییشناسا یس برایدر مدارس انگل

وب یمن و ایاند. الجوقا هکرد یبررس ،رود میبه کار 

 22-22-34تا  22-4-4 24-22-34تا  24-4-4 9-22-34تا  9-4-4 ها حیطه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 9 31 9 15 41/9 29 کلمات-تحلیلی

 1 6 1 6 1 0 اشکال-تحلیلی

 1 6 1 5 2 3 اعداد -تحلیلی

 0 26 5 25 5 22 کلمات-عملی

 3 24 3 24 1 4 اشکال-عملی

 3 24 3 27 3 47/25 اعداد-عملی

 4 03 9 04 22 46/33 کلمات-خالقانه

 49/7 36 6 33 4 14 اشکال-خالقانه

 5 29 5 27 0 42/21 اعداد-خالقانه



 2394 ،1 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثنای کودکان فصلنامه ایرانی
___________________________________________________________________________________________ 

14 

ترجمه کرده و در  یز آزمون آورورا را به عربی( ن1421)

ل عوامل یتحل کردند. یابیکشور عربستان هنجار

عربستان نشان داد که  ن ابزار در کشوریا یدییتا

ن یبرخوردار است، هم چن یسازه خوب ییآورورا از روا

 باشد. میز ین یخوب ییایپا یدارا

 در  می ارگتواند  مین پژوهش یاج یقت نتایدر حق

زهوش در یو آموزش کودکان ت ییشناسا زمینة

هوش موفق  ةینظر ةیکشورمان باشد. آزمون آوروا بر پا

کودکان تادهد  می امکاناسترنبرگ است که به ما 

و  ی، عملیلیتحل یها هوش زمینةزهوش را در یت

از  یجامع یابیم و در واقع ارزیکن ییخالقانه شناسا

ن یا ییشناسا م.یکودک داشته باش یها ییاتوان

تواند منجر به  می هادرکودک و آموزش آن ها ییتوانا

د ین نه تنها بایشود. بنابرا یانسان یها هیرشد سرما

کرد،  ییشناسابا کمک این ابزار زهوش را یکودکان ت

ش یافزا یتوان از برنامه هوش موفق برا میبلکه 

ز ین ها وزش آنزهوش و آمیکودکان ت یها ییتوانا

 استفاده کرد. 

د یجد یابزار ،ن ابزار همان گونه که گفته شدیا

تواند  می زهوش است ویکودکان ت ییمنظور شناسابه 

کودکان  ییشناسا یر ابزارهایدر کنار سادر کشور ما 

ن یاآموزش درن یو هم چن به کار برده شودزهوش یت

  .گردداستفاده  ز از آموزش هوش موفقیکودکان ن

 ین آزمون بر رویا یسنج روان یها یژگیو یررسب

ن یا یها تیله محدوداز جم کودکان شهر اصفهان

ر یسا یبر روشود  یشنهاد میپپژوهش است که 

را استرنبرگ یهم اجرا شود، ز ها گر شهریکودکان در د

 ، در نظر گرفتنهوش یابیکه در ارزکند  یم دیکتأ

ار مهم یبسها  یآزمودن یو اجتماع یفرهنگ یها یژگیو

 .است

 ها یادداشت
1) Sternberg’s theory of successful intelligence  

2) Practical  

3) Analytical  

4) Creative  

5) King  

6) Brody  

7) Colangelo & Davis 

8) Sternberg Triarchic Abilities Test  

9) Aurora Test  

10) Chart 

11) Grigorenko  

12) Tan 

13) Kornilov  

 نابع م
. تهران: های پژوهش در علوم تربیتی روش(. 2343نژاد، غ. ) خوی
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 ... های کیفیت گفتار و سرعت پردازش اطالعات در  رضا نیلی پور و همکاران: شاخص

سرعت پردازش  های کیفیت گفتار و شاخص

 دچار زبان یفارس در کودکان اطالعات

 زبانی ویژةاختالل 

 
 ، 2، گالویژ کریمی جوان1پور رضا نیلیدکتر 

 3زهرا سادات قریشیدکتر 
 

 6/9/39پذیرش نهایی: 33/2/39تجدیدنظر: 11/11/33تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
هاي  زبانی و شاخصهدف از تحقیق حاضر، مقايسة نیمرخ  :هدف

كیفیت گفتار كودكان فارسی زبان داراي اختالل ويژة زبانی با میانگین 

 ،تحلیلی -: دراين پژوهش توصیفیروشباشد.   همتايان سنی آنها می

كودك مراجعه كننده در  11ساله از بین  11-5كودك  11تعداد 

هاي گفتار درمانی دانشگاه  به كلینیك 68-68هاي  فاصله بین سال

ويژة فارسی اختالل آزمون "علوم بهزيستی و توان بخشی به كمك 

ويژة زبانی كودك مبتال به اختالل  (به عنوان1165)نیلی پور،  "زبانی

سرعت هاي زبانی گفتار پیوسته و  انتخاب شدند. سپس از نظر مشخصه

با میانگین كودكان گواه پردازش اطالعات شنیداري و بینايی، ارزيابی و 

نتايج پژوهش نشان داد كه ها:  یافته.  مقايسه شدند خود همتاي سنی

 اختاللهاي آزمون  ويژة زبانی در زيرآزمون مبتال به اختاللكودكان 

 )تعداد واژه هاي قاموسی، گفتار تشاخص كیفی چهار ويژة زبانی و

تعداد تكواژهاي صرفی و میانگین طول گفته(  هاي دستوري، تعداد واژه

ويژة زبانی محاسبه  اختاللاهنماي موجود در آزمون كه با استفاده از ر

. تري به دست آوردند خود میانگین پايین همتايان سنیشد، نسبت به 

از سوي ديگر، میانگین سرعت پردازش اطالعات بینايی و شنیداري 

ويژة زبانی در مقايسه با همتايان سنی  داراي اختاللكودكان 

بین نمره به دست آمده از  ها نشان داد كه بود. يافته خودكندتر

سرعت پردازش اطالعات شنیداري  كنديهاي كیفیت گفتار و  شاخص

نشان نتايج اين مطالعه گیری:  نتیجهو بینايی همبستگی وجود دارد. 

داد كه اختالل زبانی كودكان فارسی زبان داراي اختالل ويژة زبانی 

گزارش همانند آنچه در زبان انگلیسی  تكواژشناختیفقط در سطح 

 شده نیست. فرضیة تأخیر در پردازش اطالعات شنیداري و بینايی

و سرعت هاي كیفیت گفتار  ین شاخصمشخص شد كه ب و تأيید شد

 پردازش اطالعات نیز همبستگی وجود دارد. 

 

، زبان فارسی، كندي پردازش اطالعات، اختالل ويژة زبانیها: کلید واژه

 نیمرخ زبانی، هاي كیفیت گفتار شاخص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد دانشگاه علوم  بهزيستی و توان بخشی تهران نویسنده مسئول:.1

عضو هیات  توان بخشی، دانشجوي دكتراي گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزيستی و. 2

 تبريز پزشكیعلمی دانشگاه علوم 

 توان بخشی، تهران استاديار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و. 1
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Abstract 

Objective: In this study we intend to compare the 
quality of speech and the speed of information 
processing of Persian children with SLI with the 
mean of their age-matched peers. Method: In this 
analytical-descriptive study, 11 children between 5 
to 10 years old among 31 children who referred to 
USWRS clinics were screened and diagnosed as 
SLI children. The SLI children and their eleven age-
matched peers as the control group met the 
inclusion criteria to participate in this research.  
Both groups of children were assessed and 
compared using data taken from “Persian Specific 
Language Impairment Battery”, “Samples of 
Connected Speech” as well as “Auditory and 
Visual-Linguistic Processing Speed Tasks”. 
Results: The results indicated that SLI children had 
lower performance in different sub-tests of SLI 
Battery and in connected speech features such as 
number of content words, function words, MLU and 
inflectional morphemes as compared to the means 
of their age-marched peers. They had also slower 
information processing speed in both visual as well 
as auditory tasks as compared to the means of their 
age-matched peers. There was also correlation 
between the quality of speech features and the speed 
of both auditory and visual processing. Conclusion:  
The results of this study indicated that language 
impairments of SLI children are not just at the 
morphological level. The slow processing 
information hypothesis and correlation between 
features of connected speech and slow information 
processing are confirmed. 
 

Keywords: SLI, Persian language, slow 

information processing, Indicators of quality of 

speech, language profile 
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 مقدمه

آموزي در رشد  زبانكیفیت با توجه به اهمیت 

هاي  يادگیريعمدة شناختی كودكان و اينكه بخش 

هاي زبانی  و به كمك مهارتزبان كودكان از طريق 

هاي  ماهیت اختاللزمینة شود، پژوهش در  انجام می

اي  ويژهها اهمیت  زبانی دوران رشد و علت شناسی آن

اختالل  ،هاي زبانی دوران رشد اختالل در میان دارد.

 ماختالل زبانی مهبه عنوان يك  در كودكان زبانويژة 

هم  و در حال رشددر بین كودكان هم به سبب شیوع 

علت شناسی و خصوص اختالف نظر در به دلیل 

نیازمند  اختصاصی زبانی آنها، هاي عمومی و ويژگی

كودك مبتال به هاي فزاينده است.  بررسیتوجه و 

هاي ، با وجود داشتن توانايی1زبانی ويژه اختالل

و  رفتار ،مانند استدالل)عمومی  شناختی طبیعی

سالم،  بهرة هوشی مناسب(، شنوايیو ادراك 

هاي حسی و حركتی متعارف و عدم وجود  توانايی

رشدي و ضايعات مشخص سیستم عصبی، در نشانگان 

فراگیري زبان مادري خود با دشواري روبروست 

. از آنجا كه دربارة (1961،استارك و تالل1996پالنت)

اختالف نظر  نظرانعلت اصلی اين اختالل بین صاحب

هاي  و تعیین مالكشناسی آن  وجود دارد، بررسی علت

ارزيابی و تشخیص افتراقی اين گروه از كودكان براي 

 .زيادي استاهمیت بخشی داراي  هاي توان ريزي برنامه

به اختالل  در بررسی متون دربارة كودكان مبتال

 اختالالت زبانی از سطح تكواژشناختی ويژة زبانی،

 ختالالت معناشناختی و كاربردشناختیگرفته تا ا

رامسدن، بوتینگ و فراگر -كانتی )گزارش شده است 

. اين امر به ويژه وقتی (1991، كراگ و اوانس2111

در معناي عام آن به كار  "اختالل ويژة زبانی"اصطالح 

رفتار  بررسی ،صادق است. با اين حالبرده می شود، 

زبانی اين گروه از كودكان روشن ساخته است كه 

سطح مشكالت زبانی اين كودكان عمومأ در 

بیشتر از ساير سطوح زبان گزارش  "تكواژشناختی"

 مويلی، كارازينسكی، الیس ويسمر و گرمن) استشده 

 گ و ـتینون، اسـوره-2118 واليت و لئوناردـپ -2111

  .(2111ون بالكم، 

همانطور كه بیان شد، نتايج پژوهش در ساير 

در  "اختالل تكواژشناختی"دهد كه  ها نشان می زبان

ها است. اين امر  اين كودكان شديدتر از ساير اختالل

كه گروهی از اين شود  وقتی به خوبی روشن می

همتاي سنی سالم كودكان را با گروهی از كودكان 

همتاسازي كرده  ،2حسب میانگین طول گفتهبر ،خود

هاي تكواژشناختی در اين  باشند و به بررسی تفاوت

. در (2111لئونارد و فینران) كودكان اقدام كنند

مطالعاتی از اين دست اغلب گزارش شده است كه با 

 ،دو گروه وجود میانگین طول گفته يكسان بین

كودكان انگلیسی زبان مبتال به اختالل ويژة زبان، 

زمان  /ed-/سوم شخص و  /s-/تكواژهاي صرفی نظیر 

را كمتر  /the/ , /is/هاي دستوري نظیر تكواژگذشته و 

ها بامشكل روبرو می  و در كاربرد آن استفاده می كنند

پرسشی كه  .(1996 ،1)لئونارد و بورتولینی شوند

شود، اين است كه هستة اصلی يا علت  مطرح می

شناختی در اين كودكان  اساسی مشكالت تكواژ

 چیست؟ 

به منظور توجیه مشكالت زبانی اين قبیل كودكان، 

بعضی از از سوي  " 9كندي عمومی پردازش "فرضیة 

. ( مطرح شده است1991) لپژوهشگران از جمله كی

داراي اختالل ويژة زبانی كودكان  ،مطابق اين فرضیه

به همة تكالیف، كندتر از همتايان سنی خود پاسخ 

اين كودكان ممكن است براي  ،دهند. براي مثال می

تشخیص و توصیف يك تصوير به زمان بیشتري 

هاي  در پژوهشاحتیاج داشته باشند. تالل و همكاران 

هاي صوتی يا  یرهترتیب زنج نيادآوردبه سرعت خود 

در اين كودكان را كندتر از همتايان سنی  بینايی

. اين يافته نه (1965تالل، استارك و ملیتس )يافتند

ه در مورد تنها در مورد صداهاي گفتاري بلك

. بر بودها  نیز صادق نظیر آهنگ ،هاي غیرزبانی محرك

تالل نتیجه گرفت كه مشكل عمده  ،اين اساس

كودكان مبتال به اختالل ويژة زبان در پردازش هاي 

است. البته همانطور كه بیشاپ  "شنیداري -دركی"
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( يادآور شده است، مشكل اصلی در اختالل 1992)

اً به ادراك شنیداري ممكن است صرف یويژة زبان

بلكه امكان دارد يك محدوديت  ،مربوط نباشد

پردازش اطالعات وجود  توانايیتر در  شناختی عمومی

به اين معنی كه اين كودكان در  .داشته باشد

زيادي از اطالعات را  حجمهايی كه مجبورند  موقعیت

نسبت به  ،سازي كنند در مدت زمان محدودي يكپارچه

كل بیشتري دارند. با اين وجود، به كودكان هنجار مش

اثر اين  ،هاي شنیداري دلیل ماهیت زودگذر محرك

نوع محدوديت پردازشی در تكالیف شنیداري بارزتر 

 است. 

با وجود اهمیت بسیار زياد اين موضوع، تعداد 

هاي انجام شده بر روي كودكان مبتال به پژوهش

 آسیب ويژة زبانی در زبان فارسی بسیار محدود و

انگشت شمار است  كه در ادامه به برخی از آنها اشاره 

( به بررسی كاربرد تكواژهاي 1161می كنیم. رفیعی )

دستوري در گفتار كودكان فارسی زبان مبتال به آسیب 

، كودك مبتال 8ويژه زبان پرداخته است. دراين مطالعه 

سال از نظر  9-1به آسیب  ويژة زبانی در سنین 

ا همتايان سنی خود مورد مقايسة تكواژهاي دستوري ب

قرار گرفتند. نتايج تحقیق رفیعی نشان داد كه اين 

كودكان با وجود آنكه از نظر میانگین طول گفته با 

همتايان هنجار همتا شده بودند، ولی از انواع 

تكواژهاي دستوري به میزان كمتري استفاده 

به مقايسة مهارت  1166كردند. محمدي در سال  می

واژه كودكان مبتال به آسیب ويژة زبانی با تعريف 

همتايان سنی طبیعی پرداخت. نتايج نشان دادكه 

تفاوت معناداري در میانگین جنبه محتوايی و 

ساختاري تعريف واژه بین دو گروه وجود دارد 

در تحقیقی كه اسدي  (.1192)محمدي و همكاران، 

( انجام دادند، به بررسی 1192گندمانی و همكاران)

ثیر آموزش حافظة كاري واجی بر افزايش میانگین تأ

طول گفته در كودكان داراي آسیب ويژة زبانی 

كودك با دامنة  1پرداختند. تحقیق آنها كه بر روي 

ماه انجام شد،  8سال و  8ماه تا  8سال و  5سنی 

نشان داد كه همة كودكان در ارزيابی قبل از مداخله، 

همتايان سنی خود تري از  میانگین طول گفتة پايین

داشتند. البته شايان ذكر است كه تحقیق آنها افزايش 

میانگین طول گفته بعد از مداخله را در هر چهار 

پور، روشن، عشايري و  كودك نشان داد. احدي، نیلی

اي به بررسی تصريف افعال  ( در مطالعه1191جاليی )

هاي مبتال به آسیب ويژة زبانی پرداختند و  در دوزبانه

ان دادند كه اين كودكان در مهارت بیان زمان افعال نش

تر هستند. احدي،  از همتايان سنی و زبانی خود عقب

( در يك مطالعه به 1191پور عشايري و جاليی ) نیلی

ها، همتايان  مقايسة تكواژهاي زمانی افعال بین دو زبانه

هاي مبتال به آسیب ويژة زبانی  زبانه طبیعی و تك

دادند كه تكواژهاي زمانی در  پرداختند و نشان

كودكان دو زبانه مبتال به آسیب ويژة زبانی از همتايان 

هاي داراي  زبانه طبیعی كمتر است، ولی نسبت به تك

 آسیب ويژة زبانی تفاوت معناداري وجود ندارد.

با توجه به آنكه براي اختالل ويژة زبانی در كودكان 

گزارش  در حال رشد، فرضیة كندي پردازش اطالعات

شده، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین 

هاي كیفیت  متغیرهاي زبانی )نیمرخ زبانی و شاخص

باشد كه به اين  گفتار( با سرعت پردازش اطالعات  می

منظور عملكرد كودكان  فارسی زبان مبتال به اختالل 

 ويژة زبانی  با میانگین همتايان سنی  مقايسه شد.

  روش

وع توصیفی تحلیلی است كه در پژوهش حاضر از ن

فارسی زبان كودك تك زبانة  11هاي زبانی توانايیآن، 

آزمون اختالل ويژة "اختالل ويژة زبانی به كمك داراي 

. عالوه بر اين، (1165نیلی پور)ارزيابی شدند  "زبانی

هاي گفتار  آنها بر اساس نمونهگفتار پیوسته  تكیفی

ها  میانگین همتايان سنی آن و بابررسی توصیفی 

 اطالعات  سرعت پردازش سپسمقايسه شد. 

به كمك دو  ها آن كالمی -و بینايی كالمی  -شنیداري

ساخته شنیداري و -آزمون نوروسايكولوژيك محقق

 یـهاي زبان بینايی ارزيابی و همبستگی آن با شاخص

 بررسی شد. 



 1339 ،2 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثنای کودکان فصلنامه ایرانی
___________________________________________________________________________________________ 

03 

 ها آزمودنی

مبتال به هاي اين پژوهش شامل كودكان  آزمودنی

یعی همتاي سنی آنها اختالل ويژة زبانی و كودكان طب

تا  5هاي سنی  كودك از گروه 11ابتدا تعداد در بودند. 

كننده به  سال داراي اختالل رشدي زبانی مراجعه 11

هاي گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزيستی و  كلینیك

  68-68هاي  بخشی در تهران در فاصلة بین سال توان

گیري در دسترس مورد بررسی قرار  به روش نمونه

هاي اولیه كه با  تند. از اين گروه پس از غربالگريگرف

پرسشنامة تاريخچه زندگی كودك)موجود در آزمون 

كودك تك زبانه  11اختالل ويژة زبانی( صورت گرفت، 

به اختالل ويژة  مبتالبه عنوان كودكان سال  11تا  5

زبانی )كه بر اساس تعريف اختالل ويژة زبانی داراي 

 -وجود اختالل حسی رشد طبیعی عمومی، بدون

حركتی آشكار و با اجراي آزمون اختالل ويژة زبانی 

داراي اختالالتی در زبان مادري( پذيرفته شدند. گروه 

نفر همتايان سنی سالم  از مدارس و مهد  26گواه نیز 

هاي مناطق شهري  مشابه به شیوة در دسترس  كودك

نی انتخاب شدند. تعداد كودكان داراي اختالل ويژة زبا

و گروه گواه به تفكیك گروه سنی بر حسب سال در 

آمده است. الزم به ذكر است كه هیچ  1جدول شمارة 

ها دچاراختالل ويژة زبانی، سابقة  كدام از آزمودنی

 خانوادگی اختالل زبانی و يا دو زبانگی نبودند.
 در گروه های دارای اختالل ویژة زبانی و گواه تعداد آزمودنی -1جدول 

 سال 13تا  5نی های س

 گروه گواه کودکان اختالل ویژة زبانی گروه سنی

5-8 2 2 

8-8 1 5 

8-6 5 11 

6-9 1 8 

9-11 2 1 

 26 11 جمع

 ها و روش اجرا:آزمون

هاي مبتال  پس از غربالگري اولیه و انتخاب آزمودنی

در  ، اين كودكان و گروه گواه"اختالل ويژة زبانی"به 

قرار گرفتند. بخش نخست  دو سطح مورد ارزيابی

آزمون "هاي زبانی بود كه به كمك شامل ارزيابی

و تحلیل كیفیت گفتار پیوسته  "اختالل ويژة زبانی

انجام شد. در بخش دوم، سرعت پردازش اطالعات  

ها ارزيابی شد و  كالمی آن-كالمی و شنیداري -بینايی

در هر مورد با  امتیاز به دست آمدة  كودكان داراي 

الل ويژة زبانی  با میانگین گروه همتاي سنی خود اخت

 مقايسه شد.

در ادامه، ساختار و شیوة اجراي آزمون اختالل 

هاي ارزيابی سرعت پردازش   ويژة زبانی و آزمون

 شود. اطالعات به اختصار بیان می

توسط  1165آزمون اختالل ويژة زبانی كه در سال 

انشگاه علوم پور در قالب طرح پژوهشی در د دكتر نیلی

بهزيستی و توانبخشی با الگوگیري از آزمون 

طراحی و با نظر گروه كارشناس انطباق 5گاپنیك

( . الزم 1998)گاپنیك و گاد فرهنگی داده شد-زبانی

به ذكر است كه آلفاي كرونباخ ) ضريب همسانی 

 11 -5كودك  81درونی (  اين آزمون كه بر روي 

به دست آمد. اين  9/1ساله فارسی زبان اجرا شده بود، 

هاي زيرآزمون براي ارزيابی مهارت 9 داراي آزمون

، 21هاي نشان دادن:  باشد  كه شامل  بخش زبانی می

، تكواژهاي 18، اصالح دستوري: 12قضاوت دستوري: 

، 5، درك شنیداري: 28، زمان افعال: 11اشتقاقی: 

  16و توانايی تكرار:  22، درك نحوي : 21آزمون واگ: 

 باشد. ش میپرس

پس از اجراي اين آزمون، نیمرخ رشد زبانی هر 

در هر يك از   اختالل ويژة زبانیكودك داراي 

آيد. سپس نیمرخ  گانه باال بدست می هاي نه آزمون زير

زبانی او با میانگین گروه همتاي سنی خود در هر زير 

شود. از مقايسة نتايج آزمون كودك  آزمون مقايسه می

با میانگین نیمرخ زبانی گروه  يژة زبانیاختالل وداراي 

هاي  توان میزان فاصله توانايی همتاي سنی خود می

را با گروه داراي اختالل ويژة زبانی زبانی هر كودك 

 تعیین كرد. همتاي سنی خود در هر مهارت زبانی

هاي كیفیت گفتار پیوسته  براي ارزيابی شاخص

ار پیوسته هر ابتدا دو نمونه گفت كودكان در اين مطالعه

كودك به كمك توصیف داستان مصور آشیانه پرنده و 

هاي  شود. سپس نمونه فعالیت روزانه كودك تهیه می
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هاي  گفتار بر اساس چهار معیار  مربوط به شاخص

تعداد  ،هاي قاموسی كیفیت گفتار پیوسته) تعداد واژه

میانگین طول گفته و تعداد  هاي دستوري، واژه

گیرد و با  رد  بررسی قرار میتكواژهاي صرفی( مو

 شود.  هاي هر گروه سنی مقايسه می میانگین شاخص

هاي  آزموناطالعات،  ارزيابی سرعت پردازش براي

كالمی  -كالمی و شنیداري –پردازش اطالعات بینايی 

طراحی شد  كه در ادامه، مراحل ساخت و شیوه 

شود. الزم به ذكر است  اجراي اين دو آزمون بیان می

در هر  دو آزمون، كیفیت پاسخ كودك بر حسب  كه 

هاي درست و سرعت پردازش برحسب  تعداد پاسخ

به منظور طراحی آزمون  هزارم ثانیه سنجیده شد.

جفت  11كالمی ابتدا تعداد -سرعت پردازش بینايی

محرك زبانی تك هجائی رايج فارسی به عنوان محرك 

ها، بینايی انتخاب شد. در انتخاب اين محرك

تعداد  ،هاي بینايی كلمه مثل )توالی حروف يژگیو

( هاي آنها ساير تفاوتها و جهت شكل حرف و  نقطه

-جفت از اين محرك 21مورد توجه قرار گرفت. تعداد 

جفت ديگر  11میز( و -)به عنوان مثال:میز يكسانها 

)به عنوان مثال:توپ و توت( بودند. ترتیب  متفاوت

تفاوت به شیوة هاي يكسان و مارائه جفت محرك

ها با شیوة  اجرا،   تصادفی بود.  براي  آشنايی آزمودنی

دو جفت محرك اضافی  در ابتدي هر آزمون  آموزش 

داده شد. بعد از طراحی آزمون با استفاده از نرم افزار 

(جهت  1،نسخه 8دمستر)مدل 8دي.ام.دي.ايكس

ها، هر جفت محرك  افزايش دقت در زمان ارائة واژه

میلی ثانیه روي صفحة نمايش  2511مدت  بینايی به

شد در مورد  براي آزمودنی ارائه  و از او خواسته  می

يكسان يا متفاوت بودن هر جفت محرك ارائه شده 

قضاوت كند. از آزمودنی خواسته شد در صورت يكسان 

بودن دو محرك، كلید شیفت سمت راست و در 

صورت متفاوت بودن دو محرك، كلید شیفت سمت 

را فشار دهد. فاصلة بین ارائة هر جفت محرك چپ 

 میلی ثانیه بود.   1111نسبت به جفت محرك بعدي 

كالمی، ابتدا  -به منظور طراحی آزمون شنیداري 

هاي تكواژ  جفت محرك كه از نظر ويژگی 12تعداد 

اشتقاقی و آهنگ كالم يكسان يا متفاوت  ،صرفی

ظر ها از نجفت از محرك 25بودند، انتخاب شد. 

هاي ذكر شده، متفاوت )به عنوان مثال:دوش و  ويژگی

 ماه(-جفت ديگر يكسان)به عنوان مثال:ماه 8گوش( و 

بودند. اين آزمون نیز با استفاده از نرم افزار 

طراحی شد و هر جفت محرك   دي.ام.دي.ايكس

شد و  همزمان از طريق گوشی براي آزمودنی پخش می

يا  نيكسان بوددر مورد شد كه  از او خواسته  می

جفت محرك شنیده شده قضاوت بودن هر متفاوت 

كند. آزمودنی در صورت يكسان بودن دو محرك 

شنیده شده كلید شیفت سمت راست و در صورت 

متفاوت بودن دو محرك كلید شیفت سمت چپ را 

هاي آزمودنی  كیفیت پاسخبه اين ترتیب  داد. فشار می

بتال به ي درست كودك مها پاسخ 6و زمان واكنش

مقايسه محاسبه و گروه گواه  اختالل ويژة زبانی و

    (.2112كنیت، و فورستر جاناتان،  )فورستر،شد

 ها یافته
هاي صورت گرفته در اين با توجه به آنكه تحلیل

هاي  پژوهش شامل بررسی نتايج مربوط به ارزيابی

زبانی با استفاده از آزمون اختالل ويژة زبانی، تحلیل 

گفتار پیوسته، سرعت پردازش اطالعات،  هاي نمونه

 مقايسة بین نیمرخ زبانی و سرعت پردازش اطالعات و 

هاي كیفی گفتار و  بررسی همبستگی بین شاخص

هاي سرعت پردازش اطالعات شنیداري و  آزمون

بینايی در كودكان داراي اختالل ويژة زبان بود، در 

 شود. ادامه نتايج هر بخش به تفكیك ارائه  می

 های زبانی کودکان دارای اختالل  نتایج ارزیابی

 ویژة زبانی و کودکان گواه همتای سنی

آزمون در همة  زير 9آزمون اختالل ويژة زبانی با 

كودكان مشكوك به  سال 11تا  5گروه هاي سنی 

اجرا شد. نتايج اجراي اختالل ويژة زبان و گروه گواه 

قی . در رديف افآمده است 2 اين آزمون در جدول

بینیم و در  هاي اين آزمون را میآزمونجدول، زير
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هاي مختلف سنی  ستون عمودي، میانگین نمرات گروه

شود. همان طور كه  در هر زيرآزمون مالحظه می

 دهد، هر ستون عمودي  نشان می يها مقايسه میانگین

نتايج آزمون، روند رو به رشدي را در همة در نگاه اول، 

سال نشان  11تا  5اي سنی ه گروهدرها زيرآزمون

  دهد.  می
 نتایج آزمون زبانی کودکان دارای اختالل ویژة زبانی و کودکان گواه -2جدول 

 گروه گروه سنی
تکلیف 

 تکرار

درك 

 نحوی

آزمون 

 واگ

درك 

 شنیداری

زمان 

 افعال

تکواژ 

 اشتقاقی

اصالح 

 دستوری

قضاوت 

 دستوری

نشان 

 دادن

8-5 

اختالل 

 ويژة زبانی
81/5 26/6 11/1 11/1 11/1 81/1 11/1 11/5 85/8 

 5/8 8/8 1/1 2/1 8/8 1/8 8/8 1/6 1/9 گواه

8-8 

اختالل 

 ويژة زبانی
81/9 98/5 851/1 61/1 11/2 21/2 - * 1/5 89/8 

 1/6 1/8 8/1 1 5/1 1/8 1/5 6 8/9 گواه

6-8 

اختالل 

 ويژة زبانی
12/9 21/6 21/6 11/6 89/1 61/2 11/1 88/8 16/9 

 8/9 1/6 11/8 6/1 8 1/6 5/9 5/9 5/9 هگوا

9-6 

اختالل 

 ويژة زبانی
9/9 5/8 25/8 11/8 92/1 51/1 - * 82/8 61/5 

 11 9/6 9/8 91/5 2/8 11/5 61/9 61/9 11 گواه

11-9 

اختالل 

 ويژة زبانی
91/9 18/8 11/8 61/8 11/1 21/1 151/2 11/8 18/8 

 89/9 81/6 8/6 5/6 15/6 6 11 1/9 11 گواه

 باشد. ها در آن بخش می ( وجود دارد به معنی عدم پاسخ گويی آزمودنی-الزم به ذكر است در خانه هايی كه عالمت)*

شود،  مالحظه می 2همان طور كه درجدول 

هاي داراي اختالل ويژة زبان در تمام گروهكودكان  

سال بهترين عملكرد را در  8-5سنی به جز گروه سنی 

آوردند. از سوي ديگر، كودكان  تكلیف تكرار به دست

در مقايسه با كودكان همتاي  داراي اختالل ويژة زبانی 

هاي  اصالح  سنی خود بیشترين مشكل را در زيرآزمون

دستوري، زمان افعال  و تكواژ اشتقاقی داشتند. نتايج 

زبانی  داراي اختالل ويژةجدول نشان داد كه كودكان 

هاي سنی و تمام  گروهدر مقايسة با گروه گواه در تمام 

هاي زبانی به جز تكلیف تكرار در مقايسة با  مهارت

میانگین همتايان سنی خود تفاوت چشمگیري را 

دهند. البته شايان ذكر است كه در بعضی از  نشان می

هاي زبانی تفاوت چشمگیر مشاهده نشد، براي  مهارت

داراي سال  8-5مثال عملكرد درك نحوي در كودكان 

زبان با گروه گواه تفاوت مشهودي  ژةاختالل وي

 نداشت. 

  تحلیل گفتار پیوسته 

گفتارمحاسبه شده بین كودكان  تهاي كیفیشاخص

 11تا  5داراي اختالل ويژة زبان و گروه همتايان سنی 

 آمده است. 1سال در جدول 
دارای اختالل های کیفی گفتار کودکان  جدول مقایسة شاخص -3جدول 

 ان سنیو همتای ویژة زبانی

 
واژگان 

 قاموسی
 تکواژ صرفی

واژگان 

 دستوری

میانگین طول 

 گفته

گروه 

 سنی
 SLI گواه SLI گواه SLI گواه SLI گواه

 16/1 25/6 88/1 12 88/9 5/21 21 19 8تا 5

 82/1 1/8 6/8 9 11 15 29 11 8تا 8

 61/1 8 5 12 15 21 26 11 6تا 8

 51/1 82/8 8 19 18 11 58 55 9تا 6

 8/1 11/8 1 18 12 21 18 81 11تا 9

داراي اختالل ويژة  از تحلیل كیفیت گفتار كودكان

نتايج زير به توان  ايسة آن با گروه گواه میقو مزبانی 

 كرد: اشاره
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داراي شاخص میانگین طول گفتة  كودكان  -1

به عنوان شاخص پیچیدگی نحوي در   اختالل ويژة زبانی

همتايان سنی خود هاي سنی در مقايسه با  همة گروه

 .كاهش داشته است% درصد 51% تا 11بین 

شاخص كیفی واژگان دستوري نیز در كودكان  -2

در مقايسه با همتايان سنی در  داراي اختالل ويژة زبانی

عنوان  هاي سنی كمتر است. اين شاخص به همه گروه

مالك ديگري بر كاهش پیچیدگی نحوي است كه در 

ولی در  8تا  1بین زبانی  داراي اختالل ويژةكودكان 

 .در نوسان بوده است 19تا  9كودكان طبیعی بین 

داراي در شاخص كیفی تكواژ صرفی نیز كودكان  -1

با كودكان همتاي سنی  اختالل ويژة زبانی در مقايسة

نشان هاي سنی كاهش چشمگیري  خود در همة گروه

به عنوان مالكی براي كاهش  تعداد تكواژها. دهند می

واژه است كه گی نحوي در سطح جمله و ساختپیچید

تا  9بین  داراي اختالل ويژة زبانیدر كودكان كودكان 

 .در نوسان بوده است 11تا  15و در گروه طبیعی بین 18

داراي در شاخص كیفی واژگان قاموسی كودكان  -1

هاي سنی به جز  گروه  در همة گروه اختالل ويژة زبانی

كودكان همتاي سنی خود  سال در مقايسه با 6-9سنی 

دامنة نوسان در كودكان تري به دست آوردند.  نمرة پايین

و در   58تا حداكثر  21داراي اختالل ويژة زبانی از 

 در نوسان بوده است.  81تا  11 كودكان طبیعی بین 

هاي كیفیت از شاخصبا توجه به نتايج بدست آمده 

ك تشخیصی توان از آن به عنوان به عنوان مال می گفتار

و كودكان همتاي  داراي اختالل ويژة زبانیبین كودكان 

 ها استفاده كرد. سنی آن

 های سنی سرعت پردازش اطالعات برحسب گروه 

اطالعات  پردازشسرعت نتايج مربوط به ارزيابی  

داراي كودكان  كالمی -كالمی و بینايی -شنیداري 

ها براي  و همتايان سنی آن اختالل ويژة زبانی

 .آمده است 1در جدول هاي درست  خپاس

 

 
 

نتایج آزمون سرعت پردازش اطالعات شنیداری و بینایی  -9جدول 

 درکودکان اختالل ویژة زبانی و گروه گواه بر حسب گروه سنی

های  گروه

 سنی

 پاسخ درست) بر حسب میلی ثانیه(

 دارای اختالل ویژة زبانی گروه گواه

 یناییب شنیداری بینایی شنیداری آزمون

6-5 88/1116 51/1511 86/1191* 11/2111* 

0-6 69/1892 16/1811 89/1821 - 

6-0 28/1519 18/1881 58/1812* 16/1698* 

3-6 89/1811 61/1981 18/1586 18/2121* 

13-3 11/1528 81/1168 51/1685* 98/1655* 

شود، سرعت  مشاهده می 1همانطور كه در جدول 

هاي  كالمی در همة گروه-يپردازش اطالعات شنیدار

سنی كودكان داراي اختالل ويژة زبانی به جز دو گروه 

سال از همتايان سنی خود  9-6سال و  8-8سنی 

كندتر بوده است. ولی رابطة سرعت پردازش اطالعات 

هاي زبانی در همه گروه هاي سنی به يك  با مهارت

-شكل نبوده است، اما سرعت پردازش اطالعات بینايی

در كودكان داراي اختالل ويژة زبانی درتمام  كالمی

 هاي سنی از همتايان خود كندتر بوده است. گروه
  مقایسة نتایج نیمرخ زبانی و سرعت پردازش

  اطالعات

و نتايج  "آزمون اختالل ويژة زبانی"همبستگی نتايج 

سرعت پردازش اطالعات بینايی و شنیداري بین كودكان 

ها با میانگین  زيرآزمونو همة  هاي سنی در همه گروه

جمع  كودكان همتاي سنی يكسان و به يك میزان نبود. 

بندي خالصة نتايج  به شرح زير بود. الزم به ذكر است، 

عددهايی كه  گزارش شده در نتیجة تفاضل سرعت 

پردازش كودكان گواه از كودكان داراي اختالل ويژة 

 زبانی به دست آمده است.

داراي اختالل ودكان ك ،سال 5-8در گروه سنی  -1

در چهار زيرآزمون تكلیف تكرار، آزمون واگ،  ويژة زبانی 

همتايان سنی  نسبت بهدرك شنیداري و تكواژ اشتقاقی 

اند. از سوي ديگر همین  خود بیشترين مشكل را داشته

كودكان در پردازش اطالعات بینايی به زمان بیشتري 

ثانیه میلی  511هاي صحیح را  نیاز داشتند و  پاسخ

 ديرتر از همتايان سنی خود پاسخ گفتند.
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داراي اختالل  كودكان،سال 8-8در گروه سنی  -2

 در آزمون هاي زمان افعال و قضاوت دستوريويژة زبانی 
. نشان دادندبیشترين تفاوت را با همتايان سنی خود 

همین كودكان در پردازش اطالعات شنیداري به زمان 

میلی  89 راصحیح  هاي بیشتري نیاز داشتند و پاسخ

 .پاسخ دادندثانیه ديرتر 
داراي اختالل سال، كودكان  8-6در گروه سنی -1

هاي اصالح دستوري و زمان  در زيرآزمون ويژة زبانی

اند.  افعال با همتايان سنی خود بیشترين تفاوت را داشته

در عین حال در سرعت پردازش اطالعات بینايی به زمان 

  112 را با صحیحهاي  پاسخ اند و بیشتري نیاز داشته

 میلی ثانیه با تاخیر پاسخ دادند.

داراي اختالل سال، كودكان  6-9در گروه سنی -1

بیشترين تفاوت را با همتايان سنی خود در ويژة زبانی 

چهار زيرآزمون نشان دادن، اصالح دستوري، زمان افعال، 

. همین گروه سنی در پردازش نشان میدهدآزمون واگ 

بینائی در مقايسه با همتايان سنی خود به زمان اطالعات 

هاي درست    بسیار بیشتري نیاز داشته اند و درپاسخ

 میلی ثانیه  اخیر داشتند. 119

داراي اختالل كودكان سال،  9-11در گروه سنی  -5

هاي اصالح دستوري، تكواژ  در زيرآزمون ويژة زبانی 

سنی خود اشتقاقی، زمان افعال، آزمون واگ با همتايان 

بیشترين تفاوت را داشتند. همین گروه از كودكان در 

به زمان پردازش اطالعات شنیداري و اطالعات بینايی 

 و در سرعت پردازش اطالعات بیشتري نیاز داشتند

میلی  186میلی ثانیه و اطالعات بینايی،  119شنیداري 

 ثانیه تأخیر داشتند.
ن های های کیفی گفتار و آزمو همبستگی بین شاخص

 سرعت پردازش اطالعات شنیداری و بینایی  

هاي كیفی  به منظور تعیین همبستگی بین شاخص

گفتار پیوسته  و آزمون سرعت پردازش اطالعات از 

 آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 
 

همبستگی پیرسون بین میانگین زمان پردازش  -5جدول شماره 

 دارای اختالل ویژة زبانیدرکودکان های کیفی گفتار  اطالعات با شاخص

  پاسخ درست)بر حسب میلی ثانیه(

 اطالعات بینايی اطالعات شنیداري

P- Value  ضريب

 همبستگی

P- Value  ضريب

 همبستگی

 صرفی ژتكوا -818/1 28/1 126/1 58/1

 تكواژ اشتقاقی -191/1 19/1 112/1 89/1

 واژگان دستوري -818/1 28/1 898/1 21/1

 میانگین طول گفته -681/1 15/1 981/1 128/1

شود، بین هر  مالحظه می 5همان طور كه در جدول 

چهار شاخص كیفیت زبانی و سرعت پردازش اطالعات 

بینايی و شنیداري همبستگی وجود دارد، ولی اين تفاوت 

دار  به شرح زير معنی "میانگین طول گفته"در شاخص 

 بود :

زمان پردازش اطالعات  . بین میانگین طول گفته و1

 ود دارد ـادار وجـم و معنـطة مستقیـداري، رابـشنی

(128 /p value= ،981 =/r يعنی با افزايش میانگین )

طول گفته، سرعت پردازش  شنیداري كاهش و زمان 

 يابد. پردازش اطالعات افزايش می

. بین میانگین طول گفته و زمان پردازش اطالعات 2

 ود دارد ـادار وجـكوس و معنـة معـايی، رابطـبین

(15 /p value= ،68/- =(r  يعنی با افزايش میانگین طول

گفته، زمان پردازش  اطالعات بینايی كاهش و سرعت 

 يابد. پردازش افزايش می

 رییگ جهیبحث و نت

همانطور كه از مالحظة نتايج مربوط به میانگین 

امتیازهاي كودكان داراي اختالل ويژة زبانی مشخص 

هاي سنی در  ت، در بیشتر موارد، نمرات گروهاس

يابد، بدين  هاي مختلف با روند رشد افزايش می زيرآزمون

هاي سنی  معنی كه عموماً میانگین نمرات كودكان گروه

هاي سنی پائین افزايش نشان  باالتر نسبت به گروه

و  هاي كلی دهد كه نتايج تحقیق حاضر با يافته می

ی روند رشد میانگین طول همكاران) مبنی بر همسوي

داراي در كودكان عادي و كودكان  گفته  با افزايش سن

كلی، شافر، می، )( همخوانی دارداختالل ويژة زبانی

توان گفت كه در  لذا می 9(1969ممبرين، موگ،
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داراي اختالل ويژة زبانی نمرات كودكان هاي  ارزيابی

 با كودكان طبیعی از نظر رشدي هماهنگی دارد.زبانی 

هاي قابل ذكر در اين پژوهش، نتايج  يكی از يافته

كودكان باشد كه در آن،  مربوط به زير آزمون تكرار می

در مقايسه با كودكان همتاي  داراي اختالل ويژة زبانی 

سنی در زيرآزمون تكرار هاي  سنی خود در همة گروه

كردن كمترين مشكل و در اغلب موارد با كودكان 

 دهد نشان می. اين ندهمتاي سنی، میانگین يكسان داشت

شنیداري در درك  داراي اختالل ويژة زبانیكه كودكان 

مشكل زيادي ندارند، اطالعات زبانی به صورت عمومی 

ولی همان طور كه نتايج نشان داد، سرعت پردازش 

ها در مقايسه با همتايان سنی خود كندتر  العات در آناط

است. اين نتايج تأيیدي بر نظرية پیشنهادي كندي 

 باشد.    پردازش اطالعات می

نكتة قابل ذكر ديگر مربوط به عملكرد اين كودكان 

هاي  اصالح دستوري، زمان افعال  و تكواژ  در زيرآزمون

 ل ويژة زبانی داراي اختالباشد  كه كودكان  اشتقاقی می

در مقايسه با كودكان همتاي سنی خود بیشترين مشكل 

ها توانايی آزمونرسد كه اين زير را داشتند. به نظر می

تشخیصی بهتري  بین كودكان داراي اختالل ويژة زبانی 

 و گروه گواه دارد.

هاي كیفیت گفتار نشان  به طور كلی مقايسة شاخص 

 اي اختالل ويژة زبانی دارداد كه رفتار زبانی كودكان 

شركت كننده در اين پژوهش نسبت به همتايان سنی 

سال( متفاوت و  11تا  5هاي سنی ) خود در همة گروه

داراي فاصله بود، ولی اين تفاوت در همة شاخصةها به 

همة شاخصةها به عنوان . به بیان ديگر يك میزان نبود

ز ا داراي اختالل ويژة زبانی مالك تشخیصی كودكان 

ی يكسانكودكان همتاي سنی خود از حساسیت 

  برخوردار نیستند.

آيد، از  به طوري كه از نتايج اين پژوهش برمی

هاي  توان به عنوان مالك گفتار می تهاي كیفی شاخص

تشخیصی بهتري براي بررسی میزان تفاوت عملكرد  

و  داراي اختالل ويژة زبانیهاي زبانی بین كودكان  مهارت

  ي سنی خود استفاده كرد.كودكان همتا

هاي كیفی مورد بررسی در كیفیت گفتار  شاخص

در اين پژوهش در  داراي اختالل ويژة زبانی كودكان 

مقايسه با كودكان همتاي سنی خود داراي ساخت نحوي 

تري است. عالوه براين، در گفتار پیوسته  بسیار ساده

ی از هاي متنوع نمونه  ،داراي اختالل ويژة زبانیكودكان 

خطاهاي زبانی از نوع واژگانی، نحوي و معنايی مشاهده 

شد كه منطبق با  برخی از تحقیقات پیشین در ساير 

 كراگ و اوانس،2111رامستن-كنتی)باشد ها می زبان

   . (2111 ردموند ،1991

توان چنین نتیجه  اين پژوهش مینتايج  از مجموع

 هاي شاخصفت كه بین سرعت پردازش اطالعات و گر

كیفیت گفتار همبستگی وجود دارد. اين نتايج با نتايج 

. ( منطبق است1996)11تحقیق جونیز و سیدنبرگ

در مقايسه با همتايان  داراي اختالل ويژة زبانی كودكان 

گوئی به آزمون اختالل ويژة زبانی،  سنی خود در پاسخ

متنوع و در گفتار پیوستة خود هاي زبانی  داراي اختالل

عالوه بر خطاهاي دستوري در هر چهار شاخص كیفیت 

 هاي دستوري، تعداد واژه هاي قاموسی، تعداد واژه)گفتار 

تعداد تكواژهاي صرفی و میانگین طول گفته(  نیز داراي 

تري بودند. عالوه براين، نتايج  داراي امتیاز پايین

داري و بینايی نشان هاي پردازش اطالعات شنی ارزيابی

داد كه سرعت پردازش اطالعات شنیداري و بینايی 

در مقايسه با همتايان  داراي اختالل ويژة زبانی كودكان 

 سنی خود كندتر بود.

هاي با توجه به شواهد ارائه شده در مورد شباهت

عالمت شناختی اختالل ويژة زبانی و نارساخوانی رشدي  

بین اين دو اختالل در و نبود مرزهاي تشخیصی روشن 

سنین مدرسه، هنوز به اين سوال كه آيا اين دو اختالل 

يكسان يا متفاوت هستند، پاسخ روشنی داده نشده است 

(.ولی در منابع به مشكل 2111)بیشاپ و اسنولینگ 

پردازش اطالعات بینايی و شنیداري  در هر دو اختالل 

هش را هاي اين پژو اشاره شده است،  از اين رو يافته

توان با نتايج تحقیق افشاريان، يارياري، امین الرعايا و  می

( كه وجود مشكالت بینايی را در 1191قلیچی سكه )

 اند،  همخوان دانست.  كودكان نارساخوان تائید كرده
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بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش،  كودكان  

فارسی زبان مشكوك به اختالل ويژة زبانی، عالوه بر 

در پردازش اطالعات بینايی و شنیداري در  كندي

مقايسة با همتايان سنی خود، از نظر زبانی نیز، عالوه بر 

سطح تكواژ شناختی در ساير سطوح زبانی نیز دچار 

مشكل بودند. تأيید فرضیة كندي پردازش اطالعات در 

 )اين پژوهش با نتايج تحقیق جوانیس همخوانی  دارد

رسد كه بحث بر  . به نظر می(1996جونیز و سیدنبرگ،

واندرللی و )سر ماهیت اختالل ويژة زبانی هنوز باقی است

و میزان ن  ماهیت براي روشن شدو  (11،2111كريستین

زبانی و سرعت پردازش  هاي مهارتین ب همبستگیدقیق 

به  زبانی  ويژةداراي اختالل اطالعات در كودكان 

، امید است  هاي بیشتري نیاز است.پژوهشها و  ارزيابی

 ويژةاختالل  هاي مبهم حوزة اين پژوهش برخی از زمینه

هاي  پژوهش انجام كان را روشن و راه را برايزبان در كود

اهداف توان بخشی اين قبیل كودكان  در جهتبعدي 

 تر كرده باشد. روشن

 تشکر و سپاسگزاری
كننده و  دانند كه از كودكان شركت ن الزم مینويسندگا

ايشان كه با صبر و حوصله در تمامی مراحل  محترم هاي خانواده

بر  اين مقاله .سپاسگزاري كنند ،اين پژوهش ما را ياري نمودند

نشگاه علوم دا  2685/61/611 گرفته از طرح پژوهشی شماره

و دانشگاه محترم پژوهشی است. از معاونت بخشی  بهزيستی و توان

انی گروه گفتار درمنشگاه و همكاران دا یمديريت محترم پژوهش

در فراهم بخشی  و درمانگرانی كه  دانشگاه علوم بهزيستی و توان

 سپاس فراوان داريم. ،شركت داشتنداجراي اين طرح و كردن 

 ها یادداشت
1) Specific Language Impairment( SLI) 

2) Mean Length of Utterance(MLU) 

3) Leonard & Bortolini 

4) Generalized Slowing Hypothesis 

5) Gopnik  

6) DMDX 

7 ) DMastr 

8) Reaction Time  

  منابع
 (.1191جاليی)عشايري حسن،شهره  پور رضا، نیلی احدي حوريه،

ها و تك  كواژهاي زمانی افعال بین دوزبانهدرك و بیان ت مقايسة

 توانبخشی نوين. مجلة هاي داراي آسیب ويژه زبانی. زبانه

8(1:)6-11 

شهره  عشايري حسن، روشن بلقیس، پور رضا، نیلی احدي حوريه،

 ةهاي دچار آسیب ويژ زبانهتصريف افعال در دو(. 1191جاليی)

 89-82:(1)21 شناسی. يیشنوا مجلة .زبانی

تأثیر  (.1192) علی اعربانی دان ،حمیدعلیزاده  ،رقیهاسدي گندمانی 

طول گفته در آموزش حافظة كاري واجی بر افزايش میانگین 

 كودكان استثنايی. فصلنامة ه.كودكان با آسیب زبانی ويژ

18(1:)15-21 

چی سكه افشاريان ندا، يارياري فريدون، امین الرعايا فاطمه، قلی

كودكان  فضايی و حافظة -(. مقايسة توانايی ديداري1191مهین)

 86-89(: 1)11كودكان استثنايی. نارساخوان و عادي. فصلنامة

مهدي  ،رهگذر شیرازي طاهره سیما، پور رضا، نیلی ي،محمدي مهر

هاي واژگانی در كودكان فارسی زبان مبتال به  (.بیان مقوله1192)

انتشارات دانشگاه علوم بهزيستی و  آسیب ويژه زبان.

: 1 ة،شمار1 ةدور آسیب شناسی گفتار و زبان. مجلة.توانبخشی

6-16 

اي دستوري در گفتار (.بررسی كاربرد تكواژه1161سید مجید) رفیعی

 پايان نامة.كودكان فارسی زبان مبتال به آسیب ويژه زبان

 بخشی كارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزيستی و توان

(.آزمون آسیب ويژه زبانی در زبان فارسی.دانشگاه 1165رضا،) پور نیلی

 علوم بهزيستی و توانبخشی
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 ... تأثیر برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان: احسان طسوجیان و همکاران

برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان  تأثیر

اسپاستیسیتی و دامنة حرکتی اندام فوقانی 

 کودکان فلج مغزی
 

سید صدرالدین دکتر ، 1احسان طسوجیان

  3عباس بهرامدکتر ، 2الدین شجاع

 
 13/4/34پذیرش نهایی: 7/2/34تجدیدنظر:  22/8/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
ميزان درمانی بر برنامۀ ماساژ و سرما : تحقيق حاضر با هدف تأثيرهدف

اسپاستيسيتی و دامنۀ حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی انجام 

که  این تحقيق نيمه تجربی و روش آن بالينی بودراهبرد  روش: شد.

بطور غيرتصادفی هدفمند انتخاب   کياسپاست یکودک فلج مغز 51

و کنترل قرار گرفتند.  نفری ماساژ، سرمادرمانی 1شدند و در سه گروه 

هفته و سه جلسه در هفته  ۸های ماساژ و سرمادرمانی به مدت گروه

 دستورالعمل توانبخشی و کار درمانی هایقبل از به کاربردن برنامه

 کردند.  گروه کنترل همان برنامۀ افتیرا دری درمانسرما ماساژ و

-دریافت میتوانبخشی و کاردرمانی که معموالً قبل از آغاز تحقيق 

 ووابسته آزمون تیطریق  از گروهیتفاوت درونکردند را ادامه دادند. 

 آزمون قرار موردیكطرفه  گروهی ازطریق تحليل واریانستفاوت بين

آزمون  ازها بين گروهدار معنیاختالف  صورت وجود در و گرفت

 گروهی، بهبودی درنتایج درون ها:یافته .دیداستفاده گر یتعقيبی توک

هر در ميزان اسپاستيستی عضالت و دامنۀ حرکتی مفاصل اندام فوقانی 

-که نتایج بين (، در حالی> 51/5pداد)دو گروه ماساژ و سرما را نشان 

جز بهبودی در دامنۀ حرکتی مفصل آرنج گروه سرما و گروهی ب

بهبودی دامنۀ حرکتی مفصل مچ دست گروه ماساژ هيچ گونه اختالف 

آزمون نشان پارامترها نسبت به گروه کنترل در پس معناداری در سایر

-اضافه نمودن هر کدام از برنامهکه رسد به نظر می گیری:نتیجهنداد. 

های توانبخشی و کاردرمانی بر های ماساژ و سرمادرمانی به برنامه

فلج اسپاستيک تأثير  51تا  7بهبود دامنۀ حرکتی اندام فوقانی کودکان 

 این افراد تأثير ندارد. ان اسپاستيسيتی عضالتدارد  ليكن بر ميز

 

درمانی، اسپاستیسیتی، دامنۀ حرکتی، ماساژ، سرماهای کليدی: واژه

 کودکان فلج مغزی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و حرکات اصالحیشناسی ورزشی آسيب کارشناسی ارشدنویسنده مسئول:  .5

 . دانشيار دانشگاه خوارزمی1

 دانشگاه خوارزمی. استاد 3

 

 

 
 

 
 

 

 

The Effect of Massage and Cryotherapy 

Programs on Spasticity and Range of 

Motion of Upper Limb in Children with 

Spastic Cerebral Palsy 

 

 
Ehsan Tasoujian,M.A

1
, Sayed Sadredin 

Shojaedin,Ph.D
2
, Abas Bahram,Ph.D

3
 

 

 
Received: 1. 11. 14  Revised:27.4.15 Accepted: 4.7 .15 

Abstract 

Objective: The purpose of this research was the 

effect of massage and cryotherapy programs on 

spasticity and range of motion of upper limb in 

children with spastic cerebral palsy (CP).Method: It 

is a clinical research that used by semi-experimental 

method. 15 Spastic CP children were selected as in 

access subjects and divided in three groups. The 

massage and cryotheraphy are trained to subjects in 

8 weeks (three sessions in each week). Control 

group continued the same program of rehabilitation 

and occupational therapy that usually did before the 

staring research. Differences within groups were 

tested via dependent t-test and between-groups 

differences by ANOVA; additionally we use Tukey 

test if there was significant differences between 

groups. Results; Intra-group results showed 

improvement in muscles spasticity and upper 

extremity joints' range of motion (ROM) in both 

groups (p<0.05), while between group results didn’t 

show any significant difference in post tests' 

parameters compared to control group except 

improvement  in elbow ROM of cryotherapy  group 

and wrist ROM of  massage group. Conclusion: It 

seems adding each of massage program and 

cryotherapy to physiotherapy and occupational 

therapy program  improve ROM in upper extremity 

of spastic children with 7-12 year but do not 

improve spasticity in this people. 

 

 
Keywords: Massage, Cryotherapy, Spasticity, 

ROM, Children with cerebral palsy 
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 مقدمه

 یج ويبه نام دبل یسيجراح انگلیک  5۸85در سال 

به نام  یاز فلج مغز یبار نوع خاص نياول یبرا تليل

که تا  یماريب نیرا شرح داد. ا یپلژیدا کيتساسپا

)بهرمن، معروف بود تليل یماربي نام به هامدت

( 5111کوسل و فروبوس،  ؛1552و جانسون  کليگمن

 عاتیضا نتریدهيچيو پ نتریعیاز شا یكیبدون شک 

 رياخ قاتيتحق که یاطفال است؛ بطور یكیرولوژون

تولد زنده در  5555در  1را حدود  یفلج مغز وعيش

 دانند یو در حال توسعه م افتهیتوسعه  یکشورها

 51/5ل رقم معاد نیکه ا (155۸ ،و مرمت ، کروزکنز)

کمبود  ،تليکودکان است. اگرچه از نظر ل تيکل جمع

)بهرمن، است یماريب نیهنگام تولد علت ا ژنياکس

خفگی امروزه عالوه بر  ،(1552کليگمن و جانسون 

و  مان،یزا نيضربه ح آن را یاصل ،علت ؛حين زایمان

الزم به  كنيکنند، لینارس بودن هنگام تولد ذکر م

 زانيم ر،ياخ ۀوامل فوق در دهاست که با بهبود عذکر 

)بهرمن، کليگمن و است افتهيکاهش ن یبروز فلج مغز

 . (1552جانسون 

دیگری عالئمی را با  ی همچون هر ضایعۀفلج مغز

 یو دارا دیاغلب شد خود به همراه دارد که این عالئم

بر اثر  یفلج مغزکه  و از آنجای است یعيوس ۀمحدود

 هاییبا انواع ناتوان ،دیآیبر مغز بوجود م هصدمه وارد

با کنترل  هاییناتوانا نی. اشودیآشكار م یعضالنیعصب

کوسل و )همراه است یحرکات اراد یناقص بر رو

در فرد مبتال به فلج  یعملكرد حرکت .(5111فروبوس، 

از جمله:  وجود ضعف عامل  نیچند ريتحت تأث یمغز

، ی، آتاکسی، نقص حسیدر عضالت اندام تحتان

چنگ، چن و )ردگيیقرار می تيسيو اسپاستی زسكنید

فليكس، نوبار، فرل، برنسون  ،مک الگين؛ 1551،وانگ

؛ 1552ل، وِ؛ واو، دی، استروس و شا1551 و هيز

 ،یحرکت هاییژگیواین  مياندر  (.1558کریگر، 

 یابيدست یشانس برا نیمنجر به کمتر یتيسياسپاست

 لشاوِوس و ، دی، استرواو)شودیبه حرکت کامل م

ها ندونااسپاستيسيتی از کشش عضالت و ت .(1552

ها به همان کند. بنابراین این ساختارجلوگيری می

کنند، ها از لحاظ طولی رشد میکه استخواننسبتی 

رشد نخواهند کرد، و در نتيجه عضالت به صورت 

حرکت مشكل  هنگامکوتاه شده باقی خواهند ماند و 

که به فلج  یفرد (. 1558کریگر، )آمدوجود خواهد ب

-مبتالست در کنترل حرکت اندام کياسپاست یمغز

 یحرکت نواقصروبروست.  هاییتیمبتال با محدود های

 ،یحرکت دامنۀمنجر به کاهش  یتيسياز اسپاست یناش

 ونيپوالسيمان هایو مهارت یقدرت مفاصل اندام فوقان

کاهش  نیا (1551 و هاگبرگ، )بكانگشودیدست م

 شیخود، افزا یمفاصل اندام فوقان یرکتح دامنۀدر 

را به دنبال خواهد مفاصل  گریتنه و د یحرکات جبران

(. 1553مورفی، مک گلوگ، گلروسلند، )آدامز، داشت

 کیتحر نیمختصرتر ،یتيسيلذا فرد مبتال به اسپاست

 ینواح ،یدر مفصل مچ دست را با واکنش عضالن

 وجود تنش دائمی. پاسخ خواهد داد مالیپروگز

فلج مغزی عضالنی ناشی از اسپاستيسيتی در افراد 

در عضالت فلكسور و  سيتهاسپاستيعالوه بر ایجاد یک 

عضالت  ی درمتعاقب آن ایجاد یک کشش دائم

-شریفمداری، فرهپور، صبا، فرج)اکستنسور این افراد

( منجر به الگوهای حرکتی غيرطبيعی 1551الهی، 

چرخش داخلی  گردد و اندام فوقانی را در وضعيتمی

شانه، فلكسيون آرنج، پروناسيون ساعد، انحراف به 

و فلكسيون مچ دست قرار  5سمت استخوان زند زیرین

های دهد. ضمن اینكه اسپاستيسيتی، بدشكلیمی

و ناهنجاری  1افتادن انگشت شست روی کف دست

در انگشتان این کودکان را به همراه دارد  3گردن قو

این شرایط همراه با دیگر  ( 511۸)واترز و وانهست، 

های اختالل، افراد را در یک حالت فقر حرکتی ویژگی

دهد. در نتيجه، عملكرد عضالنی و نيروی آنها قرار می

کند و عملكرد متناسب با رشد سنی آنها پيشرفت نمی

عضالنی و مكانيكی این بيماران در یک چرخه معيوب 

الهی، گيرد)شریفمداری، فرهپور، صبا، فرجقرار می

( و نهایتاً فرد با مشكالتی در زمينۀ کنترل 1551

شود که در نتيجۀ آن مشكالتی در حرکتی مواجه می



 تأثیر برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان: احسان طسوجیان و همکاران
__________________________________________________________________________________________ 

81 

های روزمرۀ زندگی و عوارضی چون کوتاهی و فعاليت

 (.5111آید)کوسل و فروبوس، کانترکچر بوجود می
محدودیت شدید کودکان فلج مغزی در انجام 

مساالنشان و کارهای شخصی و مشارکت نسبت به ه

ها با افزایش سن موجب تشدید شدن این محدودیت

شده است تا بسياری از محققان به این باور برسند که 

بهترین سن برای بهبود وضعيت افراد دارای فلج مغزی 

؛ 1558دوران کودکی است)گاالهو، ازمون، گودوی 

رو محققان به (. از این155۸فری، استانيش و تمپل، 

ای باشد که باید به گونه دند که درماناین نتيجه رسي

موجب افزایش فعاليت جسمانی در سنين اوليه 

سال( کودکان فلج مغزی شود )سازمان 51-7مدرسه)

که اولين قدم برای  (. از آنجای1553جهانی بهداشت، 

بهبود وضعيت این دسته از معلوالن، کاهش عالئم و 

رسد که باشد، به نظر میعوارض ناشی از معلوليت می

کاهش عالئم این نوع از معلوليت در سنين پایين با 

انجام مداخالت درمانی به منظور بهبود وضعيت 

تندرستی، قدرت عضالنی، کارکردهای حرکتی درشت 

و ظریف و افزایش مشارکت در فعاليت های اوقات 

 فراغت ضروری باشد.

عالج بوده  ابلقريغ یتاکنون فلج مغز که یاز آنجا

 نیتر ( مهم1552کليگمن و جانسون  بهرمن،است)

نوع از  نیبا ا ريو افراد درگ ماران،يب نیا ۀدغدغ

و ...( اصالح و  هاستيتراپ ن،پزشكان،ی)والدتيمعلول

بهبود عملكرد آنها تا حداکثر امكان است و با توجه به 

 ليمهم، جز با کاهش و تسه نیبه ا یابيدست نكهیا

امكان  تيمعلول وعن نیعالئم و مشكالت همراه با ا

های ماساژ و سرمادرمانی به دليل روش ست،ين ریپذ

خطر و ساده بودن، قابليت داشتن مزایایی از جمله: بی

انجام شدن به صورت سرپایی، نياز داشتن به مدت 

کوتاه جهت درمان، به صرفه بودن از لحاظ هزینه، 

قابليت تكرار در صورت نياز، داشتن عوارض ناچيز، 

های سنی، مناسب، کاربرد در همۀ دامنهسرعت بهبود 

ده است نظر کادر درمانی و محققان را به خود جلب کر

 اهلل،  رزک شرف و؛ گـهان،  1555)اصالنيان و صالحی،

1555.) 

های ماساژ چندین محقق، ميزان تأثيرگذاری برنامه

و سرما را بر ميزان اسپاستيسيتی و دامنۀ حرکتی افراد 

ضایعۀ نخاعی به صورت جداگانه  مبتال به فلج مغزی و

به طور مثال گهان، شرف و  اند. مورد بررسی قرار داده

ای هفته 51(، بعد از اعمال پروتكل 1555) رزک اهلل

سرما درمانی و مشاهدۀ بهبود محسوس در درجۀ 

اسپاستيسيتی عضالت اندام فوقانی، دامنۀ حرکتی 

مفاصل مچ دست و آرنج و عملكرد حرکتی ظریف 

به این نتيجه رسيدند  ساله 8تا  2ان فلج مغزی کودک

که سرمادرمانی یک روش قابل قبول برای رهایی 

دقيقه( از اسپاستيسيتی است  15الی  85موقت)حدود 

 یبدن تيبا فعال یهنگام یسرمادرمانو بيان داشتند که 

کاهش  موجب شود،یم بيترک یو حرکت درمان

کان فلج کود یو بهبود عملكرد دست یتيسياسپاست

(، در 1555شود. مانال و باکوس)می کياسپاست یمغز

یک گزارش موردی، تأثير ماساژ را بر تغيير کينماتيک 

 21راه رفتن، دامنۀ حرکتی و اسپاستيسيتی یک مرد 

مورد ارزیابی قرار  C5ساله مبتال به ضایعۀ نخاعی 

دادند. عالوه بر اینكه محققان هيچ گونه تغيير 

ی باال آوردن مستقيم برا حرکتی ۀمعناداری در دامن

در طول تحقيق مشاهده نكردند، تغييرات ثابت و  2پا

در  1معنادری در امتيازات مقياس تعدیل شده اشورث

هيچ یک از مفاصل اندام تحتانی نيافتند. مک گرگور، 

که (، در تحقيقی 1557کمپل، گليدن، تنانت و یانگ)

اثرات ماساژ  ،انجام دادند سيانگل یدر دانشگاه گالسكو

-یدر نوجوانان مبتال به دارا  عضالت یكيبر رفتار مكان

از نتایج قرار دادند.  یابیمورد ارز کياسپاست یپلژ

 1بر  آزمایشیمطالعه که به صورت  نیاجالب توجه 

دختر( انجام شد،  1پسر و  3ساله)  51-51نوجوان 

 ۀدامن توان به عدم مشاهدۀ افزایش محسوسمی

 شاره کرد. آکينبو، طال، اونال و تمیا مفصل یحرکت

مقایسه تأثير تحریک »( در تحقيقی با عنوان1557)

عضالنی و سرمادرمانی بر  -الكتریكی عصبی

اسپاستيسيتی و عملكرد حرکتی بيماران فلج مغزی 
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سال را که به  51تا  2کنندۀ شرکت 11،  «اسپاستيک

درجات مالیم تا متوسط فلج مغزی اسپاستيک مبتال 

های مهم این دند، مورد ارزیابی قرار دادند. از یافتهبو

تحقيق کاهش اسپاستيسيتی و بهبود عملكرد حرکتی 

در هر دو گروه سرمادرمانی و تحریک الكتریكی 

هرناندز ریف، الرج، دیگو، سوانس  عضالنی بود. -عصبی

ای هفته 51(، با افزودن یک پروتكل 1551و برنستين)

ی مرسوم، تأثير ماساژ بر های درمانماساژ به روش

ساله را مورد  5-7برخی از عالئم فلج مغزی کودکان 

های این تحقيق، بررسی قرار دادند. از جمله یافته

کاهش اسپاستيسيتی، بهبود تون عضالنی کل بدن و 

بازوها و افزایش دامنۀ حرکتی اکستنشن ران بود. 

(، در تحقيقی با هدف تأثير گرمادرمانی در 1553لين)

هبود دامنۀ حرکتی غيرفعال، کاربرد دو روش سرما و ب

کننده با یكدیگر شرکت 71گرمای سطحی را در 

حرکتی فلكشن زانو مقایسه کرد. بهبودی بيشتر دامنۀ 

 به طورمعناداری در گروهی که بسته سرما را دریافت

کردند، نسبت به گروه دیگر، از نتایج قابل توجه این می

(، در تحقيقی با 1551و هان) تحقيق بود. لی، بانگ

هدف تأثير سرمادرمانی بر بهبود اسپاستيسيتی، با 

 35استفاده از نوعی گاز تبخيری، سرما را به مدت 

درجه  1/31و  35، 11دقيقه، در سه دمای متفاوت)

خرگوش  28گراد( بر عضالت سه سر ساقی سانتی

قطع نخاع شده اعمال کردند. از نتایج قابل توجه این 

توان به بهبود ميزان اسپاستيسيتی عضلۀ قان میمحق

دقيقه اشاره  35سه سر ساقی هر سه گروه به مدت 

کرد. از معدود مطالعات داخلی که به این مهم پرداخته 

زاد، عالءالدینی  توان به مطالعۀ ساجدی، عالیاست، می

( اشاره کرد؛ آنها در تحقيقی با عنوان 155۸و هادیان)

دن ماساژ سوئدی به کاردرمانی بر بررسی تأثير افزو»

« تون عضالنی کودکان مبتال به فلج مغزی اسپاستيک

سال را مورد ارزیابی قرار دادند. اگرچه  5-7کودک  17

محققان نتوانستند اثر مثبت ماساژ را در بهبود 

های حرکتی کودکان را رد کنند، اما نتيجه  توانایی

کودکان  گرفتند که افزودن ماساژ به کاردرمانی در

مبتال به فلج مغزی اسپاستيک، بر تون عضالنی آنان 

 تأثير ندارد.
های موجود برای کار به دليل دشواری و محدودیت

با معلولين فلج مغزی، تعداد مطالعات اندکی در حوزۀ 

مداخلۀ درمانی) حرکت و کاردرمانی، بيوفيدبک و 

تعدیل رفتار( بر روی کودکان فلج مغزی انجام شده 

با وجود تالش محقق، هيچ تحقيقی یافت نشد است. 

که ميزان تأثير دو روش ماساژ و سرمادرمانی را روی 

کودکان فلج مغزی مورد مقایسه قرار داده باشد. 

های اخير، محققان دیگر در بنابراین با توجه به گزارش

دنبال  مورد بهبود یافتن برخی از عالئم فلج مغزی به

ز ریف، الرج، دیگو، سوانس ماساژ و سرمادرمانی)هرناند

( و 1555؛ گهان، شرف و رزک اهلل، 1551و برنستين 

کمبود مطالعات انجام شده در خصوص تعيين ميزان 

تأثيرگذاری این دو روش بر عالئم کودکان مبتال به 

فلج مغزی و عدم دستيابی محقق به این تحقيقات به 

 ريتأث که پژوهش حاضر در نظر دارد ویژه در ایران، لذا

ميزان را بر  یهشت هفته برنامه ماساژ و سرما درمان

 7کودکان  یاندام فوقاناسپاستيسيتی و دامنۀ حرکتی 

مقایسه و بررسی مورد  کيسال  فلج اسپاست 51تا 

 قرار دهد.

 روش

 گیری جامعة آماری، نمونة آماری و نحوة نمونه

راهبرد تحقيق حاضر نيمه تجربی و روش آن 

معۀ آماری این تحقيق را کليۀ باشد. جابالينی می

های کودکان فلج مغزی اسپاستيک که به کلينيک

تا  7درمانی شهر کرج مراجعه کرده و در دامنۀ سنی 

کودک  51دادند. سال قرار داشتند، تشكيل می 51

، که دارای معيارهای ورود بوده کياسپاست یفلج مغز

پس از اینكه مورد تأیيد پزشک ناظر بر تحقيق قرار 

آنها در تحقيق شرکت  نامۀتیرضا نشانیوالدرفته و گ

کردند، به صورت غيرتصادفی انتخاب و را امضا حاضر 

 1نفر(، سرما)  1به طور تصادفی به سه گروه ماساژ) 

ها بر نفر( تقسيم شدند که این گروه 1نفر( و کنترل)

پلژی، پلژی، پاراپلژی، همیاساس نوع فلج مغزی) دای
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ن همگن شدند. معيارهای ورود پلژی( و سکوادری

برای تحقيق حاضر شامل: داشتن درجات مالیم تا 

( در 3+ تا درجۀ 5شدید اسپاستيسيتی)درجۀ 

شدۀ فلكسورهای آرنج و مچ بر اساس مقياس تعدیل

با  یحت ایی ینشستن به تنها یبرا ییتوانااشورث، 

-درخواست دنيفهم یبرا یادراک کاف، داشتن تیحما

ها درخالل آزمون و و دستورالعمل یشفاه ۀساد های

فوقانی بر ز اندام هنجار ا یحس پوست، داشتن نتمری

اساس روش توضيح داده شده در قسمت رویه ارزیابی 

بود. الزم به ذکر است، هر کودکی که یكی از 

شدند. معيارهای خروج را داشتند از تحقيق حذف می

طاف سفتی غيرقابل انعداشتن انقباض ثابت) از جمله: 

 ا+ از مقياس تعدیل شدۀ اشورث( ی2یا کسب امتياز 

درمان همزمان با ی، در اندام فوقان یناهنجار

 ۀسابق، داشتنِ 8خوراکی کياسپاست یآنت یها یدارو

 دياس ایالكل  وم،ينيبوتول یدارو قیتزر لهيدرمان بوس

 ای 7اسپاسم عروقفوقانی، داشتن داخل اندام کيفن

های ویژگی ایی ینايب ایی یواشن هاینقص، ۸سرد ريکه

بر اساس معاینات پزشک ناظر، 1افراد مبتال به اتيسم

 داشتن سابقۀ عمل جراحی از یک سال قبل

 یابیارز هیرو

گيری، رضایت پيش از انجام هرگونه اندازه

ها برای شرکت در تحقيق و اطالعات شخصی آزمودنی

آنها شامل: سن، تعداد جلسات کاردرمانی یا 

دیدگی اپی در هفته، سابقۀ بيماری و آسيبفيزیوتر

هر کودک های فوقانی آوری شد. یكی از اندام جمع

دامنۀ حرکتی طی  ،یتيسياسپاست ۀدرج تعيين جهت

دو مرحلۀ اولين روز درمان و آخرین روز درمان ارزیابی 

پلژی یا که کودک از نوع کوادری )در صورتی شدند

-که از نوع همی تیپلژی بود، اندام برتر و در صوردای

 گرفت(.بود اندام درگير مورد ارزیابی قرار میپلژی می

عضالت  یتيسياسپاست ۀدرج یکم نييجهت تع

از مقياس تعدیل شدۀ  فلكسور آرنج و مچ دست

( استفاده شد. در این مقياس، درجۀ MASاشورث) 

صفر به معنی عدم افزایش تون عضله و درجۀ چهار 

های مبتال در قسمت 55افنشانۀ سفتی غيرقابل انعط

باشد. الزم به ذکر است، جهت فلكشن یا اکستنشن می

+ اصالح شد و به عنوان 5ها، درجۀ قابليت مقایسه داده

در نظر گرفته شد) فریدمن، دیاموند،  1/5امتياز 

( 51۸7(.  بوهاننون و اسميت )1555جانسون، دافنر، 

را پایایی بين آزمونگران مقياس تعدیل شدۀ اشورث 

 (.= r ۸27/5) خوب گزارش کردند

به منظور ارزیابی دامنۀ حرکتی مفاصل اندام 

فوقانی)آرنج و مچ دست( از دستگاه گونيامتر استفاده 

شد. سه تكرار در هر مفصل انجام شد و ميانگين آنها 

به عنوان دامنۀ حرکتی مفصل انتخاب شد. از 

در که کودکان فلج مغزی، معموالً با محدودیت  آنجایی

دامنۀ اکستنشن مفاصل اندام فوقانی مواجه 

(، لذا محقق فقط 1555هستند)گهان شرف و رزک اهلل،

دامنۀ حرکتی غيرفعال اکستنشن مفاصل آرنج و مچ 

ها را مورد های فوقانی آزمودنیدست یكی از اندام

( و بين = 15/5rارزیابی قرار داد. پایایی درون آزمونگر) 

ونيامتر باال گزارش شده است ( گ= r  ۸۸/5آزمونگران) 

 (.51۸3)روتسين، ميلر و روتگر، 

از آمار توصيفی) ميانگين و انحراف معيار( به 

های مربوط به مشخصات فردی و منظور نمایش داده

ها امتيازات اسپاستيسيتی و دامنۀ حرکتی آزمودنی

آزمون های پيشاستفاده شد. با در اختيار داشتن داده

ها و همگنی ز آنكه نرمال بودن دادهآزمون، پس او پس

ویلک و های شاپيروها به ترتيب بوسيلۀ آزمونواریانس

های تحليل واریانس چند لِوِن تأیيد شد از آزمون

ها در گروهمتغير و یكطرفه جهت بررسی اختالف بين

همبسته آزمون و آزمون تیآزمون و پسمراحل پيش

مون در هر گروه آزآزمون و پسبه منظور مقایسۀ پيش

 استفاده شد.

 درمان هیرو

بدون فاصله قبل از های ماساژ و سرمادرمانی گروه

ی در شرایط و کاردرمان های توانبخشیبكاربردن برنامه

)به صورت یک روز در  هفته ۸و زمان مساوی به مدت 

 دستورالعمل دقيقه به ترتيب 15ميان(، هر جلسه 
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که  کردند؛ درحالییم افتیرا دری سرما درمان ماساژ و

گروه کنترل همان برنامۀ توانبخشی و کاردرمانی قبلی 

را دریافت کردند. الزم به ذکر است که یک پزشک 

متخصص طب فيزیكی و توانبخشی در تمام طول 

 تحقيق، بر چگونگی کار محقق نظارت داشت.

های ماساژ)هرناندز ریف، الرج، دیگو، سوانس برنامه

سرمادرمانی)گهان، شرف و رزک ( و 1551و برنستين، 

دقيقه  15، هر جلسهدر هفته جلسه سه( که 1555اهلل 

ی طول کشيد، به صورت زیر ماه متوال 1به مدت و 

 انجام گرفت: 

مالش ( ها؛ الفدست یروغن رو دنيمالماساژ: 

و عضالت  د، شامل منطقۀ اسكاپوال، دلتوئيفشار شانه

انجام عمل  و  Cبه شكل ب( درآوردن دست ؛اینهيس

( جبه سمت مچ دست؛ بازو  یبر رو دنيدوش ريش

و مالش از  چشبرخالف جهت هم، پيچرخش دست 

استفاده از ( ، دو خارج دست به سمت مچ دست شانه

ه( ماساژ و  ؛ماساژ کف دست یشست برا حرکت طولی

کف  یخ( ماساژ قسمت فوقان ؛کشش آرام هر انگشت

ج(  ؛انگشتان نيدست شامل مچ دست و مناطق ب

 ح( چرخاندن بازو از شانه ؛فلكشن مچ دست و انگشتان

و خاتمه دادن با نوازش دادن به  ؛به سمت مچ دست

و نوازش آرام از مچ به سمت  یطول دنيدوش رتصو

 ۀهم نكهیبالفاصله بعد از االزم به ذکر است که  شانه.

ۀ برنام کردند،می افتها برنامۀ ماساژ را دریبچه

 شد.یانجام می معمول و کاردرمان یتوانبخش

های و تكه ینخ ۀپنب کیبا  هيناحابتدا  سرما:

 ی. بازوشديز میآغشته به الكل( تم شده) لهيمت

ۀ ليآبداکشن بوس یانيم ۀدر دامن یکودک با نگهدار

. قسمت گرفتمیبالشت قرار  کی یبر رویک غلتک، 

 نشنيفلكشن و سوپديحالت م کیدر  زيساعد و آرنج ن

 یاز سردشدن موضع یريجلوگ یبرا. گرفتیقرار م

قبل از  تحت درمان يۀ( ناح55از سرما ی)سوختن ناش

 سيخ ۀحول کی یبر رو 51بسته سرمااعمال سرما، 

حوله  کیمكان داخل  کیبسته در  نی؛ اگرفتیقرار م

که پک  ایهياح. رنگ پوست نگرفتمیخشک قرار 

د از قرار بع قهيدق کی، گرفتمیآن قرار  یسرما رو

 هایالعملکردن عكس دايپ یآن، برا یبر رو پکدادن 

-قرار می ارزیابی ، موردمعمولريغ راتييو تغ یعادريغ

 هایالعملاول، عكس ۀنیدر معا که ی. در صورتگرفت

 قهيدق 1بعد از  نهیمعا نیا شد،میمشاهده ن یرعاديغ

بسته (. 4002 )واو، دی، استروس و شاوِلشدمی رارتك

 رفت،میبه کار  قهيدق 15 جلسه به مدت در هرسرما 

 شدیو پوست خشک م شدمیو سپس برداشته 

هرناندز ریف، الرج، دیگو، سوانس و ، 4002کریگر، )

ضمن اینكه قبل از اعمال سرما،  (.4002برنستين، 

برای اطمينان از وجود نداشتن نقص حس پوستی در 

زمایش که آ دو لولۀ ها، با استفاده ازهيچ یک از بچه

شد و دیگری با آب گرم، حس یكی با آب سرد پر می

. ارزیابی این گرفتپوستی آنها مورد ارزیابی قرار می

که هيچ گونه  انجام گرفت یک ارزیاب پارامترها بوسيلۀ

کودک به آن اختصاص  اطالعی راجع به گروهی که

  .داده شده است، نداشت

 ۀهم نكهیا بالفاصله بعد ازقبل و  ،الزم به ذکر است

کردند، می افتدری را ماساژ و سرما کودکان برنامۀ

و به دنبال  شدانجام می های کششی غيرفعال حرکت

 شدیانجام م یو کار درمان یكیزفي ۀبرنامآن 

 ،مک گویر، لوگان، اسميتاسنانگانی، ، استراسک)

1551.) 

 هایافته

های فردی ویژگیميانگين و انحراف معيار 

نشان داده  5ها، به تفكيک گروه در جدول آزمودنی

 تحليل واریانس یكطرفهضمن اینكه نتایج  ،شده است

ها از نظر دهد که گروهنيز در این جدول نشان می

 .مشخصات فردی اختالف معناداری با هم ندارند
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 ها با هم )تحلیل واریانس یکطرفه(ها و مقایسة آنهای فردی آزمودنیآمار توصیفی ویژگی - 1جدول 

 متغير
 F sig انحراف استاندارد ±ميانگين 

   کنترل سرما ماساژ
 821/5 258/5 8/1±15/5 ۸/۸±35/5 ۸/۸±11/5 سن)سال(

 723/5 352/5 2/55۸±55/55 2/558±51/55 8/551±17/52 متر(قد)سانتی

 722/5 353/5 8/11±31/2 8/13±75/3 1/13±17/8 وزن)کيلوگرم(

 نوع فلج مغزی

   1 5 5 دایپلژی
   1 1 1 کوادروپلژی

   5 1 1 پلژیهمی

 جنسيت
   3 1 3 پسر
   1 5 1 دختر

های آزمون لِوِن و آزمون کولموگروف آماره

اسميرنف در هيچ کدام از متغيرهای مورد مطالعه 

-(، که این نتایج به ترتيب نشانp>51/5معنادار نشد) 

-ها و نرمال بودن توزیع دادهریانسواهمگنی  دهندۀ

 باشد.آزمون متغيرهای مورد مطالعه میهای پيش

نشان داده شده است، نتایج  1همانگونه که در جدول 

گونه اختالفی  متغيری هيچواریانس چند تحليل

معناداری بين سه گروه از نظر اسپاستيسيتی عضالت 

نی نشان حرکتی مفاصل اندام فوقا و دامنۀ اندام فوقانی

 (.p >51/5نداد)

 

 ها )آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری(آزمون متغیرهای مورد مطالعه، بین گروهمقایسة پیش - 2جدول 

 متغير
 انحراف استاندارد ±ميانگين

F sig 
 کنترل سرما ماساژ

 828/0 323/0 3/4±27/0 3/4±27/0 2/4±7/0 اسپاستيسيتی آرنج

 888/0 340/0 2/4±7/0 3/4±27/0 2/4±22/0 اسپاستيسيتی مچ دست

 823/0 324/0 8/322±02/30 2/328±00/8 322±72/2 دامنۀ حرکتی آرنج

 232/0 /200 2/22±47/2 8/27±44/7 4/20±02/2 دستدامنۀ حرکتی مچ

وابسته، اختالف معناداری بين نتایج آزمون تی

آزمون ميزان اسپاستيسيتی عضالت آزمون و پسپيش

 P=553/5) نج و مچ دست دو گروه ماساژفلكسور آر

آرنج،  P=551/5)  مچ دست( و سرما P=55/5 آرنج،

551/5=P که این  دهد؛ درحالیمچ دست( نشان می

آزمون آزمون و پسنتایج اختالف معناداری بين پيش

ميزان اسپاستيسيتی عضالت فلكسور آرنج و مچ دست 

آرنج و مچ  P>51/5دهد)گروه کنترل نشان نمی

نشان داده شده  3نگونه که در جدول ست(. هماد

-بين پيشاختالف معناداری، نتایج این آزمون  ،است

حرکتی مفاصل آرنج  و مچ  آزمون دامنۀآزمون و پس

مچ  P=551/5آرنج،  P=551/5)  دست دو گروه ماساژ

مچ دست(  P=553/5آرنج،  P=558/5) دست( و سرما

ف معناداری بين اختال ،این نتایج دهد؛ اگرچهنشان می

مچ  حرکتی مفصل آزمون دامنۀآزمون و پسپيش

اما هيچ  ،(P=521/5دهد)دست گروه کنترل نشان می

آزمون آزمون و پسی بين پيشگونه اختالف معنادار

-حرکتی مفصل آرنج این گروه نشان نمی دامنۀ

 (.p>51/5دهد)

 ،نشان داده شده است 2همانگونه که در جدول 

ده از آزمون تجزیه و تحليل واریانس نتایج به دست آم

های پسیكطرفه، اختالف معناداری بين ميانگين

حرکتی مفاصل آرنج و مچ دست سه  آزمون دامنۀ

مچ دست p=551/5آرنج، p=51۸/5دهد)گروه نشان می

الف معناداری ( این در حالی است که این نتایج اخت

آزمون ميزان اسپاستيسيتی  های پسبين ميانگين

-ت فلكسور آرنج و مچ دست سه گروه نشان نمیعضال

 (.P>51/5دهد)
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 حرکتی آرنج  و مچ دست) آزمون تی وابسته( دامنةآزمون میزان اسپاستیسیتی عضالت و سآزمون و پپیش ةمقایس - 3جدول 

 گروه              
 انحراف استاندارد ±ميانگين

t sig 
 پس آزمون پيش آزمون

 ماساژ

 7/51/1 1/51/5 31/8 553/5 یسیتیاسپاست آرنج

 7۸/8518 72/7575 ۸27/8- 551/5 دامنة حرکتی

 12/52/1 22/53/5 5/55 555/5 اسپاستیسیتی مچ دست

 58/81/11 52/32/72 75/1- 551/5 دامنة حرکتی

 سرمادرمانی

 87/53/1 25/52/5 ۸5/2 551/5 اسپاستیسیتی آرنج

 15/۸8/51۸ 8۸/18/575 31/1- 558/5 دامنة حرکتی

 87/53/1 25/52/5 ۸5/2 551/5 اسپاستیسیتی مچ دست

 11/7۸/17 21/88/88 35/8- 553/5 دامنة حرکتی

 کنترل

 87/53/1 85/55/1 1/5 15۸/5 اسپاستیسیتی آرنج

 51/55۸/511 88/71/511 18/1- 5۸7/5 دامنة حرکتی

 75/51/1 71/51/1 1/5 15۸/5 اسپاستیسیتی مچ دست

 17/28/11 52/82/1۸ ۸۸/1- 521/5 دامنة حرکتی

 

 حرکتی آرنج و مچ دست سه گروه )تحلیل واریانس یکطرفه( دامنةآزمون میزان اسپاستیسیتی عضالت و پس ةمقایس- 4جدول 

 متغیر
 F sig درجات آزادی انحراف استاندارد ±میانگین

   گروهیبین  کنترل سرما ماساژ

 اسپاستيسيتی
 1/51/5 25/52/5 85/55/1  1 13/5 5۸7/5 آرنج

 22/53/5 25/52/5 71/51/1 51 1 ۸2/3 515/5 مچ دست

 حرکتیدامنۀ
 72/7575 8۸/18/575 88/71/511 51 1 ۸1/2 51۸/5 آرنج

 52/32/72 21/88/88 52/82/1۸ 51 1 ۸8/55 551/5 مچ دست

ایج بدست آمده از آزمون در تكميل این نتایج، نت

نشان  شود،مشاهده می 1تعقيبی توکی،  که در جدول 

زیه دهد که اختالف بوجود آمده در نتایج آزمون تجمی

رنج حرکتی مفصل آ و تحليل واریانس یكطرفه دامنۀ

وهی جفت گروه گرسه گروه، ناشی از اختالف بين

و اختالف بوجود آمده در نتایج  باشدکنترل می-سرما

حرکتی  زیه و تحليل واریانس یكطرفه دامنۀزمون تجآ

-دست سه گروه، ناشی از اختالف بينمفصل مچ 

 .بوده استکنترل -ماساژ گروهی جفت گروه

 

 ها )آزمون تعقیبی توکی(حرکتی مفصل آرنج و مفصل مچ دست جفت گروه آزمون دامنةپس ةمقایس- 8جدول

 Sig خطای معيار اختالف ميانگين گروه

 00/0 28/2 -2/0 آرنج سرما اژماس

 00/0 23/3 8/7 مچ دست

 023/0 28/2 8/33 آرنج کنترل

 003/0 23/3 32 مچ دست

 00/0 28/2 2/0 آرنج ماساژ سرما

 00/0 23/3 -8/7 مچ دست

 024/0 28/2 2/34 آرنج کنترل

 083/0 23/3 4/8 مچ دست

 023/0 28/2 -8/33 آرنج ماساژ کنترل

 003/0 23/3 -32 دستمچ 

 024/0 28/2 -2/34 آرنج سرما

 083/0 23/3 -4/8 مچ دست



 تأثیر برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان: احسان طسوجیان و همکاران
__________________________________________________________________________________________ 

87 

 

 گیری و نتیجه بحث

ماساژ و  برنامۀ تأثير ،هدف از انجام این پژوهش

حرکتی  دامنۀسرمادرمانی بر ميزان اسپاستيسيتی و 

نتایج پژوهش  .اندام فوقانی کودکان فلج مغزی بود

آزمون عناداری بين پيشاختالف م حاضر نشان داد که

آزمون ميزان اسپاستيسيتی عضالت فلكسور و پس

آرنج و مچ دست دو گروه ماساژ و سرما وجود دارد؛ 

-بين پيش ،که این نتایج اختالف معناداری درحالی

آزمون ميزان اسپاستيسيتی عضالت آزمون و پس

داد. فلكسور آرنج و مچ دست گروه کنترل نشان نمی

 آزمونپس امتيازات معنادار اختالف عدم به توجه با

 دست مچ و آرنج فلكسور عضالت اسپاستيسيتی ميزان

 باید کنترل گروه به نسبت سرما و ماساژ گروه دو

 و ماساژ برنامۀن نمود اضافه که داشت اظهار

 اسپاستيسيتی ميزان بر کاردرمانی به سرمادرمانی

 7 مغزی فلج کودکان دست مچ و آرنج فلكسور عضالت

 .ندارد تأثير اسپاستيک فلج سال 51 ات
نتایج تحقيق حاضر در خصوص تأثير ماساژ بر 

ميزان اسپاستيسيتی عضالت اندام فوقانی کودکان فلج 

، گروهی با تحقيق ، چنگمغزی، از نظر نتایج درون

هرناندز ریف، الرج، دیگو، سوانس (، 1555) وانو چن 

، دیگو، ، هرناندزریف، فيلد، الرج(1551)و برنستين

ساجدی، عالی زاد، و  (1553مورا، برنستين و والدمن)

 خوانی دارد.( هم155۸ )عالءالدینی و هادیان

نيز برنستين  و سوانس دیگو، الرج، ریف، هرناندز

کاهش اسپاستيسيتی در کودکان فلج  1551در سال 

ش هفته ماساژ گزار 12ساله را پس از  7تا  5مغزی 

در یک تحقيق مروری  ه آنهاکردند. این در حالی بود ک

با هدف تأثير ماساژ بر عملكرد  1553که در سال 

حرکتی و تون عضالنی، کودکان پيش دبستانی مبتال 

قرار داده بودند،  به سندروم داون را مورد بررسی

درمانی در بهبود تون عضالنی از نتایج توانایی ماساژ

زاد،  ساجدی، عالیقابل ذکر تحقيق آنها بود. 

از معدود محققان داخلی بودند لدینی و هادیان عالءا

تأثير افزودن ماساژ سوئدی به برنامه کاردرمانی را  که

ساله،  7-5کودکان فلج مغزی  17بر تون عضالنی 

مورد ارزیابی قرار دادند. بهبودی تون عضالنی اندام 

فوقانی و تنه کودکانی که برنامه ماساژ را دریافت کرده 

توان ب توجه این محققان بود که میبودند از نتایج جال

 عالی ساجدی،این درحالی است که  به آن اشاره کرد.

همسو با  ( در تحقيق155۸هادیان) و عالءالدینی زاد،

تحقيق حاضر گزارش کردند که اگرچه ميزان کاهش 

تون عضالت تنه و اندام فوقانی بين دو گروه کنترل و 

ان معنی است این امر بد ،ماساژ تفاوت معنادار داشت

که در هر دو گروه بهبودی در تون عضالنی ایجاد شده 

داری است، ولی افزودن ماساژ بر کاردرمانی تأثير معنی

در این بهبود نداشته و عامل مؤثر و اصلی در بهبودی، 

 کاردرمانی بوده است. 

نتایج تحقيق حاضر در خصوص تأثير سرمادرمانی 

فوقانی کودکان  بر ميزان اسپاستيسيتی عضالت اندام

گروهی با نتایج تحقيق فلج مغزی، از حيث نتایج درون

آکينبو، طال، اونال و (، 1555)گهان، شرف و رزک اهلل

 همسو بود.( 1551)، بانگ و هان(، لی1557)تمی 

 بيان داشتند که (1555)گهان، شرف و رزک اهلل

شود سرمادرمانی هنگامی با فعاليت بدنی ترکيب می

پاستيسيتی و بهبود عملكرد دستی کاهش اسموجب 

در تحقيق  .خواهد شدکودکان فلج مغزی اسپاستيک 

کاهش (، 1557) آکينبو، طال، اونال و تمی

 8اسپاستيسيتی و بهبود عملكرد حرکتی به دنبال 

لی، بانگ و  هفته برنامه سرمادرمانی گزارش شد.

متوجه شدند که  ميزان اسپاستيسيتی ( 1551)هان

قی هر سه گروه به طور محسوسی عضله سه سر سا

  بهبود یافته است.

ضمن اینكه تحقيقات فوق همگی، از نتایج درون 

گروهی به عنوان مالک تأثيرگذاری سرمادرمانی بر 

ميزان اسپاستيسيتی عضالت اندام فوقانی استفاده 

گونه گزارشی از نتایج بين گروهی را ارائه هيچ  کردند و

 ندادند.
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در خصوص تأثير ماساژ بر نتایج تحقيق حاضر 

حرکتی مفاصل اندام فوقانی کودکان فلج   دامنۀ

هرناندز ریف، الرج، دیگو، سوانس و مغزی، با تحقيق 

(، هرناندزریف، فيلد، الرج، دیگو، مورا، 1551برنستين)

 همخوان بوده است، (1553) برنستين و والدمن

حرکتی به  دامنۀکه در این تحقيقات بهبود  بطوری

این در حالی  اعمال ماساژ گزارش شده است. دنبال

 و چن چنگ،است که این نتایج با نتایج تحقيقات 

 مک گرگور، کمپل، گليدن، تنانت و یانگ(، 1551)وان

از دالیل احتمالی  ( ناهمخوان بوده است.1557)

 و چن چنگ،ناهمخوانی این نتایج با نتایج 

ی دو توان به متفاوت بودن روش اجرای، می(1551وان)

 و چن ،تحقيق اشاره کرد؛ بطوریكه در تحقيق چنگ

ز روش کشش غيرفعال به عنوان متغير اعمالی ، اوان 

 ا در ابتدا و انتهای اعمال برنامۀو تنه اصلی استفاده

شد، این در حالی کشش غيرفعال از ماساژ استفاده می

است که در تحقيق حاضر این رویه برعكس بود، بدین 

ماساژ به عنوان متغير اعمالی اصلی نی که از روش مع

ماساژ از  ا در ابتدا و انتهای اعمال برنامۀو تنه استفاده

شد. ضمن چند حرکت کششی غيرفعال استفاده می

و نيز در تحقيق  وان و ، چناینكه، در تحقيق چنگ

 دامنۀ، مک گرگور، کمپل، گليدن، تنانت و یانگ

 . حرکتی اندام تحتانی مورد بررسی قرار گرفت

نتایج تحقيق حاضر در خصوص تأثير سرمادرمانی 

-حرکتی مفاصل اندام فوقانی کودکان فلج دامنۀبر 

(، 1555)مغزی، با تحقيق گهان، شرف و رزک اهلل

(  1553 ( و لين)1557 )آکينبو، طال، اونال و تمی

از  ای که در این تحقيقات،همخوان بوده است. به گونه

 دامنۀثر در بهبود روش سرما به عنوان یک روش مؤ

حرکتی مفاصل اندام  دامنۀویژه  هحرکتی مفاصل، ب

  فوقانی یاد شده است.

به طور کلی نتایج تحقيق حاضر نشان داد که 

ماساژ و سرمادرمانی به  مۀاضافه نمودن هر دو برنا

تأثير مشابهی بر بهبود ميزان  ،فيزیوتراپیهای برنامه

نی کودکان فلج حرکتی اندام فوقا دامنۀاسپاستيسيتی 

 توان اظهار داشت که دو برنامۀمی لذا ،مغزی دارند

ماساژ و سرمادرمانی از حيث تأثيرگذاری بر عالئم فلج 

گونه مزیتی نسبت به هم ندارند. لذا افزودن مغزی هيچ

های مكمل از جمله ماساژ و سرمادرمانی به برنامه

ج های درمانی توانبخشی و کاردرمانی کودکان فلبرنامه

ناشی از  مغزی اسپاستيک جهت تسهيل محدودیت

 شود.این عارضه توصيه می

دود های پژوهش، انتخاب تعداد محدودیتاز مح

شود آزمودنی به عنوان نمونه بود، لذا پيشنهاد می

با  در آینده جهت اطمينان هرچه بيشتر، این تحقيق

 تكرار شود.ها تعداد بيشتری از آزمودنی

 تشکر و قدردانی
پایانامه کارشناسی ارشد است، در پایان از مقاله برگرفته از  این

های کيشان و پرسنل محترم کلين کليه کودکان عزیز و والدین

سرکار خانم   ویژه سرکار خانم دکتر آذر و هآفتاب و نيكان، ب توانبخشی

کمال تشكر و  ،نهایت همكاری را داشتنددر تحقيق حاضر دار که  جمع

 مایيم.نردانی را میقد

 ها یادداشت
1) Ulnar deviation 

2) Thumb in palm 

3) Swan neek 

4)  Straight Leg Raise 

5) Modified Ashworth Scale 

6)  Oral antispastic drugs 

7) vasospasm 

8) cold unticaria 

9) autistic features 

10)  rigd 

11) Ice burn 

12) Cool pack 
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الملليهايبينوهمايشهاكنگره
 

 هانولو 0202ژانویه  00تا  02های رشدی  تیسم و ناتوانیاهای ذهنی  هفدهمین کنفرانس بین المللی ناتوانی، 
 آمریکا

17th International Conference on Autism Intellectual Disability and Developmental 

Disabilities1/20/2016 - 1/22/2016 Waikiki Beach Marriott Resort & Spa Honolulu, HI  
 

 

 
سریالنکا ،کاومبو ،0202ژانویه  02و  02 ،کنفرانس جهانی ناتوانی و توانبخشی 

World Disability & Rehabilitation Conference – 2016 (WDRC 2016, 26th, 27th and 

28th of January 2016 in Colombo, Sri Lanka 

http://disabilityconference.co/2016 

 

 
 

 د ئسو ،استکلهم ،0202ن ئژو 4تا  0های دوران کودکی  و دیگر ناتوانی کنفرانس بین المللی فلج مغزی 

International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities 
Stockholm 1–4 June 2016 

http://eacd2016.org/ 

 

 

 

 0202 ژوئن 02تا  8 محقوق کودکان و مداخالت زودهنگا المللی مداخالت زودهنگام: کنفرانس انجمن بین، 
 .دئسو ،استکهلم

International Society On Early Intervention Conference: Children's Rights and Early 

Intervention June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden 

http://depts.washington.edu/isei/ 
 

 

 
 دانشگاه لیدز ،0202ژوالی  00 و 00، کی برای افراد با نیازهای ویژههای کم المللی رایانه پانزدهمین کنفرانس بین، 

 اتریش

15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs July 

13-15, 2016; Pre-Conference July 11-12, 2016  University of Linz, Austri 

http://www.icchp.org/ 

http://disabilityconference.co/2016/
http://eacd2016.org/
http://depts.washington.edu/isei/
http://depts.washington.edu/isei/
http://depts.washington.edu/isei/
http://www.icchp.org/
http://www.icchp.org/
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 0202آگوست  02 و 01 ،های رشدی و ذهنی المللی مطالعه ناتوانی پانزدهمین کنفرانس جهانی انجمن بین، 
 استرالیا ،ملبورن

15th World Congress of the International Association for the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities, August 15 - August 19, 2016 Melbourne, 

AU 

https://www.iassidd.org/ 

 

 

 آمریکا ،فیالدلفیا ،دانشگاه تمپل ،0202گوست آ 01تا  02، کنفرانس جهانی آموزش و پرورش نیازهای ویژه 

World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2016) Temple University, 

Philadelphia, USA August 16-19, 2016 

http://www.wcsne.org/ 
 

 
 
 

https://www.iassidd.org/
http://www.wcsne.org/
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