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 خدا نام به

 راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامة کودکان استثنایی 

 محترم،  ةنویسند

 با سالم و احترام و تشکر از همکاری شما؛ 

ا راهنمدر  علمی  شیوة ،ا ين  فصلنامۀ  برای  مقاله  ارسال  و  شده-نگارش  ارائه  استثنايی  کودکان  است.   پژوهشی 

مقاله و ارسال آن برای فصلنامۀ کودکان استثنايی، پیش از هر اقدامی، به موارد زير با   خواهشمند است هنگام نگارش

ئول است عهدة نویسندة مس  هنما بهاای این رشایان ذکر است که مسئولیت رعایت تمام بندهدقت توجه فرمايید.  

 و چنانچه رهنمودهای مورد نظر رعایت نشود، فصلنامه از داوری مقالة شما معذور است.

رشته1 بین  نشريۀ  يک  استثنايی،  کودکان  فصلنامۀ  پیشرفت.  انتشار جديدترين  آن  هدف  و  است  در  ای  علمی  های 

با  ف بخشی انشناسی، آموزش و تواهای روانايران در رشته ارزيابی مقالهنیازهای ويژه استراد  اين رو، هنگام  از  ها،  . 

بر مخاطب شناسی، کاربردی و مفید بودن مطالب برای پدران، مادران، کارشناسان، معلمان و مربیان   امری، هر  از بیش

استثنايی کودکان  مقالهمی تأکید و محققان  بنابراين  مرتشود.  و  پژوهشی  بايد  ارسالی  با هدهای  لنامۀ  های فصفبط 

 ثنايی باشد.  کودکان است 

های پژوهشی در زمینۀ مورد نظر  های مروری و نامه به سردبیر از نويسنده يا نويسندگان مجرب و دارای مقالهمقاله

 شود.نیز داوری می

نگارش2 هنگام  منابع .  مشخصات  ذکر  و  اول  دست  و  اصیل  منابع  از  استفاده  نويسی،  مستند  بر    اساس   بر  مقاله، 

 منابع جديدترين امکان حد تا و ترينمرتبط بايد منابع توجه کنید. اين(  APAشناسی آمريکا )نمۀ انجمن رواناشیوه

شایان ذکر    .باشید کوشا مرتبط و جديد علمی، معتبر، منابع گزينش در باشد. پس شما مطالعۀ مورد موضوع دربارة

 ت.یا نویسندگان اس  نویسنده به عهدة است که مسئولیت صحت علمی کلیة منابع مقاله

مقاله3 در  .  حداکثر  بايد  ارسالی  ورد  نوشته  کلمه    4000های  افزار  نرم  از  استفاده  با  مطالب  (  Word 2007) و  برای 

، فاصلۀ سطرها يک  10فونت    Times New Romanو برای مطالب انگلیسی قلم    13فونت     BNazaninبا قلم     فارسی

 با رعايت آيین نگارش، نوشته و تايپ شود.سانتی متر  2يین ال و پاات، چپ، بسانتی متر، حاشیۀ راس

می4 موکد  توصیۀ  اساس  .  بر  ارسالی  مقالۀ  فارسی شیوهشود  خط  فارسی    نامة  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب 

نیم ويژه  به  شود  تايپ  و  میفاصلهويرايش  مانند  شود،  رعايت  برنامهها  يافتهشود،  برایريزی،  و  اض  ها  در  ا کسرة  فه 

 استفاده شود، مانند دربارة مقالۀ شما، نامۀ ايشان و خانۀ ما." ء"ها، از عالمت  های مختوم بهلمهک

به محتوای مقاله5 با توجه  از ارسال مقالههای شماره.  فصلنامۀ کودکان استثنايی،  های تکراری اجتناب  های گذشتۀ 

 چاپ شده است، استفاده کنید کودکان استثنايی ر مجله دخود که  شود و حتی االمکان در مقاالت مرتبط با موضوع

 . مقالۀ ارسالی نبايد پیشتر در جای ديگری چاپ شده باشد. 6

 مجلۀ ديگری فرستاده شود.طور همزمان به . مقالۀ ارسالی، تا مشخص شدن نتايج داوری، نبايد به 7

 شود. های ارسالی، باز گردانده نمی. مقاله8

 ها آزاد است.الهذيرش و ويرايش مق ا عدم پ ي ر پذيرش . فصلنامه د9

نام مسوولیت  10 و بر حسب  نويسنده مسئول موظف است تصوير آخرين مدرک تحصیلی و حکم استخدامی خود   .

هر   در صورت  و  است  مسئول  نويسنده  عهده  به  مولفان  ترتیب  و  مولفان  نام  در  آن  وجود  عدم  يا  مولف  يک  وجود 

   پذيرد. یآن را نم ادعايی مجله مسئولیت 

 سطر( رعايت شود.  7تا  5. سعی شود در نوشتن مقاله، عالئم نقطه گذاری و پاراگراف بندی )هر پاراگراف، بین 11

 .بنويسید را پنج( 5حروف )برای مثال،  صورت به را . در متن مقاله، اعداد12



بر اساس ش  در درون متن مقاله. منابع مورد استفاده  13 (  APA)   شناسی آمريکاوانانجمن ر  نامۀیوهو منابع پايانی 

 ذکر شود. 

. اصطالحات، اعداد و اسامی خاص داخل متن، همه به زبان فارسی باشد )در متن فارسی، کلمۀ انگلیسی به کار  14

 نرود(.

 . ساختار مقاله بايد به شرح زير باشد: 15

داکثر ده  ب با محتوای آن حو متناس  لی مقاله نوان مقاله بايد کوتاه، جذاب، رسا و بیانگر هدف اصععنوان مقاله:   •

 چین  وسطهای غیرضروری، مانند بررسی و مطالعه و بیان سال و محل پژوهش اجتناب شود.  کلمه باشد. از ذکر واژه

 BNazaninضخیم  14قلم  با

نویسندگان:   • یا  نویسنده  به خانوادگی  نام و ناممشخصات  نويسندگان  يا  نويسنده  و  مشارکت   ترتیب کامل 

اول  ی، سازمان یوابستگ صفحۀ  در  همراه  تلفن  و  الکترونیکی  نشانی  دانشگاهی،  زبان   رتبۀ  و  فارسی  زبان  به  مقاله 

 شود. انگلیسی ذکر

مقاله،  • )حداکثر    چکیدة  انگلیسی  و  فارسی  زبان  يافته  250به  کار،  روش  هدف،  و  زمینه  شامل  و  کلمه(  ها 

دة انگلیسی بايد با يکديگر  کیدة فارسی و چکی شود. چ  هسجم نوشتبه طور فشرده و من   در یک پاراگرافگیری  نتیجه

 خوانی کامل داشته باشند.هم

 ، ويرگول گذاشته شود، نه خط تیره.هاواژه، بین سه تا پنج واژه باشد و بین ی کلیدیهاواژه •

 ، تعريفیعات کلیدهای مربوط همراه با نقد آنها، اطاليهنظر، پیشینۀ پژوهش و  مسألهیان  بدر اين بخش،  مقدمه:   •

شود  یم ی پژوهش ذکر شود. توصیه  هاهدفها و هدف يا  یهفرض تغیرها، اهمیت پژوهش و فرضیه يا  مفاهیم، معرفی م 

 شود و از تکرار مطالب خودداری گردد.  ساختارمند و منطقی بیان ایگونه  مقالۀ مورد نظر به پژوهشی پیشینۀ

های جمعیت  نندگان و ويژگیالعه يا شرکت ک مطیری، افراد مورد گدر اين بخش، جامعۀ آماری، روش نمونهروش:  •

ويژگی ماهیت،  و  )ساختار  پژوهش  ابزار  پژوهش،  روش  پژوهش،  موقعیت  آنان،  روانشناختی  شیوة  های  و  سنجی 

ی،  امداخلههای تحلیل آماری )توصیفی و استنباطی( و بر حسب مورد برنامۀ  گذاری( و شیوة اجرای آنها، روشنمره

 وة اجرای آن معرفی و بیان شود.شی

مهم    ها جدولارائۀ    ها:یافته  • نمودارهای  نمودار(  و  يا  و  پنج جدول  يافته)حداکثر  تبیین  مهم.  و  ارائه  های  برای 

نمودار و باال در جدول عنوان،  APAسبک   مطابق است ضروری  و نمودارها هاجدول  درج آن پایین در عنوان 

شود:  می نوشته ابتدا جدول، عنوان چین شود و درجدول و عنوان نمودار سیاه و وسطعنوان   که است  شايان ذکر .شود

نوشته عنوان  آن امتداد در و 1 جدول کهمی جدول  است  )بديهی   عنوان در است!(. نادرست 1 شماره جدول شود 

 نادرست 1 شماره که نمودار  )بديهی است شودمی نمودار نوشته عنوان ادامه در و  1 نمودار شود:می  نوشته ابتدا ،نمودار

 است!(. نتايج تايید و يا عدم تايید فرضیات و اندازه اثر نیز بايد گزارش شود 

و   • بر    گیری:یجهنتبحث  مروری  شامل  بخش  يا  یهفرض اين  يافتههاسوالها  اساس  بر  پژوهش  دست  ی  به  های 

يافته پذيری  تعمیم  نتايج،  تفسیر  و  تبیین  باآمده،  نتايج  مقايسۀ  و  بیان  يافته  ها  و  ديگران  و  يتمحدودهای  ها 

 پیشنهادها است.

يادداشتم  ها:یادداشت • بخش  در  اول(  بار  )برای  خاص  اصطالحات  و  خاص  اسامی  انگلیسی  شود  عادل  ذکر  ها 

ها دوباره  )پیش از منابع(. گفتنی است نام افرادی که در بخش منابع ذکر شده است، الزم نیست در بخش يادداشت

 ذکر شود. 

 شکر و سپاسگزاریت •



قت شود مشخصات کامل تمام منابعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، در فهرست منابع ذکر  دمنابع:   •

  و ب: به زبان انگلیسی( فارسی  مورد استفاده در دو بخش جداگانه )الف: به زبان منابع  مشخصات کاملشود.  

 ذکر شود.  APA  س سبک انگلیسی و بر اسا و فارسی الفبای به ترتیب حروف

 . الزم است اصول اخالقی پژوهش و مجوزهای الزم در جمله که اخالقی نیز ذکر گردد مالحظات اخالقی: •

. فايل مقالۀ آماده شده )با نام و بدون نام(، از طريق سايت فصلنامۀ کودکان استثنايی به نشانی زير ارسال شود:  16
www.joec.ir 

 . پس از چاپ مقاله، دو نسخه از فصلنامه برای نويسندة مسئول ارسال خواهد شد. 17

 .کنید مراجعه 1 جدول به منابع، نگارش نحوة خصوص . در18
 مهم  منبع چند نگارش نحوة 1 جدول

 چگونگی نگارش  عنوان منبع 

مقالة چاپ شده 

 در مجالت 

 ،دوره ،نشريه ايتالیک شود( نام فقطنشريه ) ناممقاله.   انتشار(. عنوان ل)سايسندگان  نو  يا نويسنده نام و حرف اول خانوادگی نام

 و صفحات. شماره

.)بهنمونه:   م  شکاررو،  و  م  طاهريان،  ا؛  جهت1397پژوه،  و  تحرک  رابطۀ  و  (.  روانی  سالمت  با  سفید  عصای  از  استفاده  با  يابی 

 .112-99، 2، 18(، 68)شمارة پیاپی  ۀ کودکان استثنايی،فصلنامهای شخصیتی در افراد با آسیب بینايی. خصلت

 کتاب )تألیف(

 سیاه شود( و چاپ چندم. مکان عنوان کتاب )فقط  کتاب عنوانانتشار(.   نويسندگان )سال يا نويسنده نام وحرف اول خانوادگی نام

 شود(. نشر: ناشر )بديهی است که چاپ اول ذکر نمی

 )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات آوای نور. انواده و کودکان با نیازهای ويژهخ(.  1398پژوه، احمد )بهنمونه:

 کتاب )ترجمه(

 و سیاه شود(. نام عنوان کتاب )فقطکتاب   عنوانانتشار اثر اصلی به میالدی(.   نويسندگان اصلی )سال يا نويسنده نام و خانوادگی نام

 نشر: ناشر. شده به هجری شمسی(. مکان جمهتر اثر انتشار مترجم يا مترجمان )تاريخ خانوادگی نام

ناتوانینمونه:   )انجمن  آمريکا  رشدی  و  هوشی  طبقه(.  2010های  تعريف،  هوشی:  نظامناتوانی  و  حمايتی  بندی  دوم(.های   )چاپ 

 .(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران1398و مونا دالوريان ) پژوهبهرجمۀ احمد  ت

مجموعة مقاالت 

یا فصلی از یک  

 تاب ک

نام و خانوادگی نام اول  نظر  نويسندگان يا نويسنده حرف  يا فصل مورد  انتشار(. مقاله  خانوادگی   نام و نام در فصل. عنوان )سال 

  نشر: ناشر. مکان xxx-xxx).سیاه شود( )صص عنوان کتاب )فقطکتاب   عنوان ويراستاران، يا ويراستار

)چاپ    خانواده و فرزندان در دورة ابتدايیدر استادان طرح جامع آموزش خانواده،    شناسی رشد.(. روان1396نژاد، ش )نوابینمونه:  

 (. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. 32-11بیست و چهارم( )صص 

رساله یا 

 نامهپایان 

 دانشکده، نام نام .سیاه شود( نامهپايان يا رسالهعنوان   )فقطنامه  پايان يا رساله عنوان نويسنده )سال نگارش(. نام و خانوادگی نام

 دانشگاه. 

 های علمی به منبع زیر مراجعه شود:شود برای آشنایی با شیوة نگارش مقاله توصیه می 

روان  )انجمن  آمريکا  علمی(.  2012شناسی  مقالۀ  نشر  و  نگارش  علی  راهنمای  احمد  ترجمۀ  يوسف  )ويرايش ششم(.  و  رضايی  اکبر  پور، 

 انتشارات ارجمند. (. تهران:  1393ساجدی فر )
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 شناسي دانشگاه تهراناستاد روان 

 

جهان معاصر با انفجار دانش  و انتششارار روبروسشت و 

آسا به خود گرفتشه اسشت و هاي علمي، شتابي برق پیشرفت

در عرصشه   گیري رشته علمشي جديشديهر روز شاهد شکل

دانشش  بشششري هسششتیان شششايان کكششر اسششت كششه وا گششان و 

آيند مي  راصطالحار هر علمي اركان اصلي آن علا به شما

اي نیست و و وجود اصطالحار علمي به هیچ روي امر تازه

اصشطالحار ويش ه  ،ها در سراسر قشرون و اعصشارهمه دان 

ن از ايش  رو، 1اسشت چنشی  نیش   انشد و امشروزخود را داششته

میت و ضرورر شناخت وا گان و اصشطالحار علمشي بشر اه

توان هیچ كس پوشیده نیست و بدون دسترسي به آنها نمي

آن علا را شناخت، فهمید و ارتباط علمي برقرار كردن جاي 

اگشر "شگفتي نیست كه سخ  عالمانه ارسشطو كشه گفشت   

خواهید با م  سخ  بگويید مفاهیا و اصطالحار خشود مي

هنوز از اهمیت خاصي برخشوردار اسشت و   "را تعريف كنید

تشوان در قلمشرو بدون آشنايي به مفاهیا و اصطالحار نمي

دان  خاصي به تبادل فکر و تفهیا و تفاها پرداخشتن هشر 

علمي اصطالحار و مفاهیا خاص خود را دارد كه در غالب 

ششود و بايشد بشه هاي عمومي يافشت نمشيموارد در فرهنگ

كردن اما مشکلي كه در حشال هاي تخصصي مراجعه  فرهنگ

حاضر نويسشندگان، مترجمشان و دانششجويان بشا آن روبشرو 

هشاي فارسشي بشراي ها و برابرنهادههستند، امر گ ين  وا ه

 اصطالحار و مفاهیا علمي گوناگون استن

ورزي و انديشیدن دربارة مفاهیا و اصشطالحار انديشه

اهشل علمي و برابريابي آنها، از وظايف سشتر  و همیششگي 

علا و نظر است كه بر عهدة همه انديششمندان، اسشتادان و 

باشدن از ايش  رو، همشواره بايشد بشا همفکشري، مترجمان مي

همدلي، همکاري و هماهنگي در اي  راستا قدم برداشت تا 

اي در خدمت تفکر به سهولت بتوان از زبان به عنوان وسیله

جستن شايان  ها سودها و يافتهو اب اري براي انتقال انديشه

کكر است كه، در اي  مسیر از حفظ اصالت معنشا و متتشوا 

اي براي انتقال مفاهیا كه هدف اصلي زبان به عنوان وسیله

هشاي ها و گشردا است، نبايد غافشل ششد و بشه دام سشلیقه

 هاي رواني افتادنشخصي و مقاومت

هاي اخیر به علت عدم توجه جشدي، رسشمي و در سال

يابي، ناتواني علمشي گ يني و معادلامر وا هسازمان يافته به  

هششا و نششاهمگوني برخششي از مترجمششان، ناهمششاهنگي رو 

ه از نظشر علمشي و كننشدها، فضايي آشفته و گشی برابرنهاده

شناسشي و فرهنگي ايجاد شده استن اگرچه در قلمشرو روان

هاي ، مانند تال هاي ارزندهعلوم تربیتي به برخي از تال 

سیاسشي و مرحشوم دكتشر متمشود   اكبشر  يعلر  مرحوم دكت

 آمی  داشتناي ستاي صناعي بايد اشاره

خالي از لطف نیست به اي  نکتشه اششاره ششود كشه در 

هاي اخیر برخي از مترجمشان غیرمتخصشد در علشوم سال

شناسي بشه ايش  آششفتگي فرهنگشي وي ه در روانانساني، به

پشی  آششفته اند و اکهان دانشجويان را بشی  از  دام  زده

اندن براي اثبشار ايش  ساخته و آنها را دچار سردرگمي كرده

فرهنگ اصطالحار فلسفه و   "شود به كتا   امر توصیه مي

كششه در دو جلششد توسشش  خششانا مششاري  "علششوم اجتمششاعي

گردآوري و تدوي  شده است، مراجعه كنیدن در   2بريجانیان

ر شود هر يک از مترجمشان برابشكتا  ياد شده مالحظه مي

هاي گونشاگون قشرار ها يا برابرنهادهيک مفهوم واحد، معادل

 اندن براي نمونه به وا گان زير نگاه كنیدنداده

 برابرنهاده گ ار  شده استن 10تعداد  Achievement براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 11تعداد  Adaptation براي وا ه

 گ ار  شده استن برابرنهاده 14تعداد  Animism براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 16تعداد  Approach براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 16تعداد  Assimilation براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 21تعداد  Attitude براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 19تعداد  Characteristic براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 25تعداد  Communication براي وا ه
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 برابرنهاده گ ار  شده استن 11تعداد  Concept براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 13تعداد  Conflict براي وا ه

 برابرنهاده گ ار  شده استن 18تعداد  Interaction براي وا ه

 گ ار  شده استنبرابرنهاده  19تعداد  Process براي وا ه

بار ديگر بايد دردمندانشه يشادآور ششد كشه در حشال 

حاضر برخي از نويسندگان، مترجمان و دانشجويان ايرانشي 

رو هستندن آنان نه تنها در فهشا و با مشکالر متعددي روبه

شناخت مفاهیا و اصطالحار علمي مشکل دارند، بلکشه بشا 

مواجه هسشتندن   هاي متنوع و ناهمسازها و برابرنهادهمعادل

گاهي اختالف نظشر برخشي از اسشتادان و مترجمشان چنشان 

ساز، بارز و ناهمگون است كه فرايند تفاها علمشي را مشکل

دهشد و سازد، انر ي رواني دانشجويان را هدر ميدشوار مي

كندن از ايش  رو، جشا دارد بشراي آنان را دچار سردرگمي مي

 Reliabilityو  Validityنمونه به دو مفهوم مششکل آفشري  

ششود كشه اشاره شودن بشراي اثبشار ايش  امشر، مالحظشه مي

ي در علوم اجتمشاع گردآورندة فرهنگ اصطالحار فلسفه و  

هشت  Reliabilityو  Validityمقابل هر يک از اصطالحار 

رو، با توجه به ايش  كشه برابرنهاده گ ار  كرده استن ازاي 

ت و بشا عنايشت بشه ي اسقرارداداصوالً ماهیت زبان به نوعي 

به وفاق جمعي اكثشر   ارج نهادنمعاني مفاهیا ياد شده و با  

هشاي شناسان، براي مفاهیا مذكور به ترتیب برابرنهادهروان

لتشا،، از  شودن بدي را توصیه و تأكید مي  و اعتبار  روايي

فرهیختگششان ع يشش ، اسششتادان متتششرم و مترجمششان گرامششي 

از بششروز آشششفتگي  شششود بششه منظششور احتششرازدرخواسششت مي

زدگي و ، لفظنامأنوسهاي  سازيفرهنگي و علمي، از معادل

هاي فردي اجتنا  ششود تشا در جهشت وفشاق اِعمال سلیقه

 جمعي و تفاها علمي بهتر و بیشتر گام برداريان

کتاب فرهنگ توصيفي کودکااان  از ايش  رو، در  

است براي ايجشاد  تال  شدهبراي نخستی  بار   3استثنايي

ي میان كساني كه با كودكان استثنايي يشا بشه بیشان هم بان

بششراي بهتششر كودكششان بششا نیازهششاي ويشش ه سششروكار دارنششد و 

 ، مترجمشان ومؤلفشانزهشاي دانششجويان،  پاسخگويي به نیا

خواهنشد وارد وادي آمشوز  و ع يش ي كشه مشيويراستاران  

هشاي وابسشته بشه آن ششوند، قشدمي و رششتهپرور  ويش ه  

از يشاد ششده كتا   ترجمه و بازنويسيهنگام    برداشته شودن

هاي بسشیاري يمناسب با دشوار هايبرابرنهاده گ ين   نظر

و گش ين   همراه بوده و تال  شده است به هنگام ترجمشه

 نکار زير مورد توجه قرار گیرند   ،هابرابرنهادهها و  معادل

بشه معنشا و مفهشوم ها سعي شده است در گ ين  معادلن  1

 شودناصطالح توجه خاص  شۀو ريواقعي وا ه 

از   متشأثرها سشعي ششده اسشت صشرفاً  در گ ين  معادلن  2

اي عمل قالبي و كلیشه  شکل ظاهري وا ه نبوده و به شکل

 نشودن

ها سعي شده اسشت صشراحت و دقشت در گ ين  معادلن  3

 علمي، اختصار )اقتصاد كالم( و زيبايي ظاهري رعايت شودن

اسشت بشه آششفتگي و ها سشعي ششده  در گ ين  معادلن  4

جايي كشه مقشدور بشوده   تشتت موجود دام  زده نشود و تا

 توجه شودن "اهل نظروفاق  "معادل مناسب به براي يافت   

هشا و بشه فرهنشگها سعي شده اسشت  در گ ين  معادلن  5

كشه مشخصشار برخشي از   شودمراجعه    وجودم  يهانامهوا ه

کكشر  ييفرهنگ توصیفي كودكان اسشتثنا نامهكتا آنها در  

 شده استن

سعي شده تا آنجا كه امکان داششته ها  در گ ين  معادلن  6

به صورر تکراري و مترادف بکار نشرود   برابرنهادهاست يک  

و يک وا ه در خشدمت چنشدي  مفهشوم قشرار نگیشردن البتشه 

بريتانیشايي   شايان کكر است كه گاهي تفاور زبان انگلیسي

يک مفهوم خاص شود  موجب مي  ييکايآمرو زبان انگلیسي  

سازي يشا تلفیش  با دو وا ه متفاور بکار رودن مانند يکپارچه

و در  Integrationكه در زبشان انگلیسشي بريتانیشايي از وا ه 

اسشتفاده   Mainstreamingزبان انگلیسي آمريکشايي از وا ه  

 شده استن

اعمال سشلیقه و   ازسعي شده است    هامعادلدر گ ين   ن  7

ن علشت اجتنا  ششودر موارد معدود( ابداع وا ه جديد )ج  د

ايش  كشار را وظیفشه   اينجانشباي  عدم عالقه اي  است كه  

هنگسشتان علششوم فرفرهنگسشتان زبشان و ادبیشار فارسشي و 

د و اي  امري است ستر  و راهي پر پیچ و خشا كشه دانمي

شناسششان، اديبششان و اربابششان فضششل و كمششال، نظیششر زبششان

 ر ورزندنمتخصصان موضوعي بايد به آن مبادر

 به اصل همسازيسعي شده است    هادر گ ين  معادل  -8

در اصطالحار   ،ن براي مثالشودها توجه  برابرنهاده  و توازن

نارسشايي   ،نارسشايي در حسشا   ،نارسانويسشي  ،نارساخواني

 كنشي و نظاير آن اي  اصل رعايشت شده استن
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به اصل متشرادف   سعي شده است  هادر گ ين  معادل  -9

هشر "ن اي  اصل به مصداق  توجه شودصطالحار  ناپذيري ا

بدي  معناست كه بشا   "سخ  جايي و هر نکته مکاني دارد

 ،يک برابر نهادة واحشد ،توجه به بافت و ساخت اصطالحار

 ،براي چند اصطالح به كار گرفته نشده استن براي نمونشه

كاسشتي؛  Deficitآسیب؛ در مقابل   Impairmentدر مقابل

اخششتالل  Disorderد و در مقابششل نقشش Loss در مقابششل

 گذاشته شده استن

و   دويسشت  ،ي  مقالشهسعي شده است در ا  در هر حال

شناسشي، آمشوز  و در روان  كلیدي  اصطالح راي  و  پنجاه

عنوان يشک راهنمشا بشراي به  كودكان استثنايي  بخشيتوان

نويسششندگان و مترجمششان انتخششا  شششود و دانشششجويان، 

هايي وجشود كاسشتي  کشان داردام  كشه  دارداکعان    اينجانب

در آينده با فراها شدن بسترهاي   است  و امید  داشته باشد

 خواننشدگان ع يش   مناسب و با پیشنهادهاي سشازنده ششما

 هاي آن را بکاهیانبتوانیا كاستي
A 

Abnormal .........................................................................................................................  نابهنجار، ناهنجار 

Acalculia ..........................................................................................................................  در حسا  ناتواني  

Acceleration ..................................................................................................................... شتا تسريع ،  

Achievement Age .............................................................................................................  پیشرفت س  

Acquired Defect ...............................................................................................................  نقد اكتسابي 

Acting-out Behavior .........................................................................................................   ي  يربرونرفتار  

Adaptive Behavior ........................................................................................................... رفتار سازشي 

Etiology ............................................................................................................................ شناسي ، سببشناسيعلت  

Affective Disorder............................................................................................................  اختالل عاطفي 
Aftercare ..........................................................................................................................  از ترخید  بعدي، مراقبت بعدمراقبت  

Age Norms .......................................................................................................................  هنجارهاي سني 

Agitographia ....................................................................................................................  شتابان نويسي 

Albino ..............................................................................................................................  زال گونه 

Albinism ........................................................................................................................... زال گونگي 

Alexia ............................................................................................................................... خوانيتواني در خواندن، نانا  

Anorexia Nervosa ............................................................................................................ عصبي  يياشتهايب  

Antisocial Behavior..........................................................................................................  ي ضداجتماع رفتار  

Anxiety .............................................................................................................................   اضطرا 

Aphasia ............................................................................................................................  زبان پريشي 

Apraxia .............................................................................................................................  كن  پريشي 

Art Therapy ......................................................................................................................  هنردرماني 

Assessment .......................................................................................................................  سنج 

Ataxia ...............................................................................................................................  حركتي ناهماهنگي  

Attachment ....................................................................................................................... دلبستگي 

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) ننننننننننننننننننننننن كاستي توجه و بی  فعالي اختالل   

Attention Span .................................................................................................................  گسترة توجه 

Attitude ............................................................................................................................  نگر 

Audiology ........................................................................................................................  شناسي شنوايي  

Audiometry ......................................................................................................................  سنجيشنوايي  

Auditory Acuity ............................................................................................................... دقت شنوايي 
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Auditory Discrimination ..................................................................................................  ،تمی  شنواييتماي  شنوايي  

Auditory Memory ............................................................................................................ شنوايي ۀحافظ  

Auditory Threshold ..........................................................................................................  آستانۀ شنوايي 
Auditory Training ............................................................................................................   ،شنوايي تربیتآموز  شنوايي  
Autism ..............................................................................................................................  درخودماندگي 

Autistic Child ...................................................................................................................  كودک درخودمانده 
 

B 

Behavior Coding .............................................................................................................. رم گذاري رفتار 

Behavior Disorder ............................................................................................................  اختالل رفتار 

Behavior Modification ..................................................................................................... اصالح رفتار 

Behavior Shaping ............................................................................................................. دهي رفتار شکل  

Behavior Therapy  ............................................................................................................ ي رفتاردرمان  

Bilingualism .....................................................................................................................  دوزبانگي 

Birth Order ....................................................................................................................... ترتیب تولد 

Blind Pupils ......................................................................................................................  آموزان نابینادان  

Brain Injury ...................................................................................................................... جراحت مغ يضايعه مغ ي ،  
 

C 

Categories of Handicap ....................................................................................................  انواع معلولیت 

Council for Exceptional Children (CEC)  ........................................................................ انجم  كودكان استثنايي 

Cerebral Dysfunction .......................................................................................................  بدكاركردي مغ 

Cerebral Palsy (CP) ..........................................................................................................  فل  مغ ي 

Chaining ...........................................................................................................................  زنجیره سازي 
Child Abuse ..................................................................................................................... ي آزاركودک  كشي از كودک،بهره  
Children with Diverse Abilities ....................................................................................... هاي گوناگون كودكان با توانايي  
Children with Special Needs ............................................................................................  كودكان با نیازهاي وي ه 

Chronological Age (CA) ..................................................................................................   تقويمي زماني، س  س  

Classification ....................................................................................................................  بنديطبقه  

Clumsy Child Syndrome .................................................................................................. نشانگان كودک خام حركت 

Cognitive Development ................................................................................................... رشد شناختي 

Comorbidity .....................................................................................................................  همبودي 
Community-Based Rehabilitation ....................................................................................  ه،مبتني بر جامع  بخشيتوان  

متله متور  يبخشوانت      

Conduct Disorder .............................................................................................................  اختالل سلوک 

Congenital ........................................................................................................................ مادرزادي 

Control Group ..................................................................................................................  گروه گواه 

Creativity.......................................................................................................................... خالقیت 

Curriculum ....................................................................................................................... درسي  ۀبرنام  

Curriculum Development ................................................................................................. ري ي درسيبرنامه  
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D 

Deaf Pupils  ......................................................................................................................  آموزان ناشنوا دان  

Decoding ..........................................................................................................................  رم گشايي 

Deficit ..............................................................................................................................  كاستي 

Deinstitutionazation .........................................................................................................  زداييموسسه  

Delinquency ..................................................................................................................... ب هکاري 

Desensitization .................................................................................................................  زداييحساسیت  

Developmental Age (DA) ................................................................................................ س  رشدي 

Developmental Delay ....................................................................................................... رشدي ریتأخ  

Diplegia ............................................................................................................................ فل  دوسويه 

Disability .......................................................................................................................... معلولیتناتواني ،  

Disorder ...........................................................................................................................  اختالل 

Disruptive Behavior ......................................................................................................... گرانه رفتار اخالل  

Distractibility ...................................................................................................................  پرتيحواس  

Down's Syndrome ............................................................................................................ نشانگان داون 

Dyscalculia .......................................................................................................................  نارسايي در حسا 

Dysgraphia .......................................................................................................................  نارسانويسي 

Dyslalia ............................................................................................................................  نارساگويي 

Dyslexia ........................................................................................................................... نارساخواني 

Dyspraxia .........................................................................................................................  نارسايي كنشي 
 

E 

Early Intervention ............................................................................................................ زودهنگام  ۀمداخل  

Echolalia ..........................................................................................................................  پ واک گويي 

Education Acts .................................................................................................................   قوانی  آموز  و پرور 

Educational Guidance ...................................................................................................... راهنمايي تتصیلي 

Educational Placement ..................................................................................................... جايابي آموزشي 

Electroencephalography (EEG) ....................................................................................... مغ   برق نگاري  

Emotional Intelligence .....................................................................................................  هو  هیجاني 

Emotional and Behavioral Disorders (EBD) ....................................................................  ي و هیجانهاي  اختالل  

 هاي عاطفي و رفتاري ، اختاللرفتاري

Encoding .......................................................................................................................... رم گذاريرم گرداني ،  

Enrichment ....................................................................................................................... يسازيغن  

Enuresis ............................................................................................................................ ادرار  ياریاختيب  

Epilepsy ...........................................................................................................................  صرع 

Epileptic Pupils ................................................................................................................  آموزان مصروع دان  

Exceptional Children........................................................................................................ استثنايي  انكودك  

Experimental Group .........................................................................................................  گروه آزمايشي 

Expressive Language Disorder ........................................................................................  اختالل زبان بیاني 
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Extinction ......................................................................................................................... خاموشي 

Eye Contact ......................................................................................................................  ،با نگاه  ارتباطارتباط چشمي  
 

F 

Factor Analysis ................................................................................................................  ي تتلیل عامل  

Family Assessment .......................................................................................................... سنجيخانواده  

Family Therapy ................................................................................................................ ي درمانخانواده  

Fine Motor Skills ............................................................................................................. هاي حركتي ظريف مهارر  

Focal Epilepsy ..................................................................................................................  صرع كانوني 
 

G 

Genetics .................................................................................................................................................................. دان   نتیک 

Genetic Counseling .......................................................................................................... نتیک ةمشاور  

Genius .............................................................................................................................. نخبهنابغه ،  

Gifted Children ................................................................................................................  كودكان تی هو 

Gross Motor Skills ........................................................................................................... هاي حركتي درشت مهارر  

Group Therapy ................................................................................................................. ي درمان گروه  
 

H 

Handicap .......................................................................................................................... ت، ناتواني معلولی  

Hearing Impairment ......................................................................................................... آسیب شنوايي 

Hearing Test ..................................................................................................................... آزمون شنوايي 

Hemiplegia .......................................................................................................................   هيسوکيفل  

Hemispheric Dominance ..................................................................................................  مغ  يامکره ینبرتري  

Hyperactivity ....................................................................................................................  فعالي بی  
I 

Impairment .......................................................................................................................  آسیب 

Incidence .......................................................................................................................... وقوعمی ان بروز ،  

Inclusion ...........................................................................................................................  فراگیرسازي 

Inclusive Education ..........................................................................................................  آموز  فراگیر 

Individualized Education Program (IEP) ......................................................................... آموز  انفرادي  ۀبرنام  

Insecurity..........................................................................................................................  ناامني 

Insight .............................................................................................................................. بین بصیرر ،  

Institutionalization ...........................................................................................................  اي كردن موسسه  

Institutionalized Personality .............................................................................................  اي شخصیت موسسه  

Integration ........................................................................................................................ تلفی   يسازکپارچه ي ،  

Intelligence Quotient (IQ) ................................................................................................ ر، ضريببه، هو هوشي ةبهر  

 هوشي

Itinerant Teacher ..............................................................................................................  معلا سیار 
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J 

Job Placement ..................................................................................................................  جايابي شغلي 

 

L 

Labeling ...........................................................................................................................  يگذاربرچسب  

Language Development ................................................................................................... رشد زبان 

Learning Disability .......................................................................................................... يناتواني يادگیر  

Least Restrictive Environment .........................................................................................  متی  با كمتري  متدوديت 

Locomotion ...................................................................................................................... ترکت  ،ييجاجابه  
Local Education Authority (LEA) ...................................................................................   شوراي متلي آموز  و پرور 

Loss ..................................................................................................................................  نقد، فقدان 

Low Vision....................................................................................................................... ايي كا بین  
 

M 

Mainstreaming .................................................................................................................  سازي، تلفی يکپارچه  

Maladjustment ..................................................................................................................  ناسازگاري 

Mastery Learning ............................................................................................................. دگیري تبترييا  

Mental Age (MA)............................................................................................................. س  هوشي 

Mental Imagery ................................................................................................................ تصويرسازي کهني 

Mental Retardation ........................................................................................................... کهني  ماندگي عقب  

Metacognition ..................................................................................................................  فراشناخت 

Mild Learning Difficulties ............................................................................................... مشکالر يادگیري خفیف 
Mildly Mentally Retarded Children .................................................................................   کهني خفیف  ماندةعقب كودكان  

Modeling ..........................................................................................................................  الگوسازي 
Moderate Learning Difficulties    .....................................................................................    د يشدمه ینمشکالر يادگیري  
Moderately Mentally Retarded Children ..........................................................................  شديد نیمهکهني  ماندة عقبكودكان  

Monoplegia ...................................................................................................................... فل  يک عضوي 

Motor Apraxia  .................................................................................................................  پريشي حركتي كن  

Motor Skill ....................................................................................................................... مهارر حركتي 

Multi-handicapped Children ............................................................................................ كودكان چند معلولیتي 

Multiple Intelligence (MI)................................................................................................  هو  چندگانه 

Music Therapy ................................................................................................................. ي درمانيقیموس  

Mutation ...........................................................................................................................  جه 

 
N 

Neurologist ....................................................................................................................... شناسعصب  

Neurosis ........................................................................................................................... روان آزردگي 

Norm ................................................................................................................................ هنجار 

Normalization Movement ................................................................................................  ي سازيعادنهضت  

Norms of Development ....................................................................................................  رشد هنجارهاي  
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O 

Occupational Therapist ....................................................................................................  كاردرمان 

Occupational Therapy ......................................................................................................  ي كاردرمان  

One-Parent Family ........................................................................................................... تک والدي  ةخانواد  

Operant Conditioning ....................................................................................................... عامل  يسازيشرط  

Orientation and Mobility  .................................................................................................  يابي و تترکجهت  

 
P 

Partially Hearing Pupils ...................................................................................................  شنوا كاآموزان دان  

Partially Sighted Pupils  ...................................................................................................  نایبكاآموزان دان  

Peer Relationships ............................................................................................................ رواب  همساالن 

Peer Tutoring ...................................................................................................................  تدريس توس  همساالن 

Perceptual Disorder ...........................................................................................................................................  اختالل ادراكي 

Performance Test .............................................................................................................  آزمون عملکردي 

Perinatal Factors ...............................................................................................................  عوامل هنگام تولد 

Phobia ..............................................................................................................................  هراس 

Phonological Disorder ......................................................................................................  يشناختواج اختالل  

Physically Handicapped Children ....................................................................................  كودكان معلول جسمي 

Pilot Study ........................................................................................................................  مقدماتي بررسي  

Play Therapy .................................................................................................................... ي درمانيباز  

Postnatal Factors ..............................................................................................................  از تولد پس عوامل  

Prenatal Factors ................................................................................................................ تولد  پی  از عوامل  

Prevalence ........................................................................................................................ ع ع، می ان شیوشیو  
Profoundly Mentally Retarded Children ..........................................................................   کهني عمی   ماندةعقب كودكان  

Progressive Matrices ........................................................................................................ ه هاي پیشروند ماتريس  

Psychoanalysis ................................................................................................................. تتلیل رواني 

Psychoanalyst ................................................................................................................... رواني گرلیتتل  

Psychometrics ..................................................................................................................   يسنجرواندان  

Psychometry .....................................................................................................................  يسنجروان  

Psychomotor Skills .......................................................................................................... حركتي-رواني  هايمهارر  

Psychosis ..........................................................................................................................  گسستگيپريشي، روانروان  

Psychotherapy ..................................................................................................................  ي درمانروان  

Psychotic ..........................................................................................................................   گسسته پري ، روانروان  
 

Q 

Quadriplegia ..................................................................................................................... فل  چهار عضوي 
 

R 

Receptive Language ......................................................................................................... كي يافتي، زبان درزبان در  

Reflex ...............................................................................................................................   بازتا 
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Regular Education ............................................................................................................ ي، آموز  وآموز  عاد  

 ي پرور  عاد        

Regular School .................................................................................................................  مدرسۀ عادي 

Regular Teacher ...............................................................................................................  معلا عادي 

Rehabilitation ...................................................................................................................  بازپروري بخشيتوان ،  

Reliability ......................................................................................................................... اعتبار 

Remedial Education .........................................................................................................  آموز  ترمیمي 

Residual Hearing .............................................................................................................. شنوايي  ةباقیماند  

Residual Vision ................................................................................................................ بینايي   باقیماندة  

Resource Room ................................................................................................................ اتاق مرجع 

Resource Teacher ............................................................................................................. معلا مرجع 
 

S 

Screening.......................................................................................................................... بررسي اولیه ،  غربالگري  

Segregation ......................................................................................................................  جداسازي 

Self-concept .....................................................................................................................  مفهوم خود 

Self-esteem ....................................................................................................................... حرمت خودنفسع ر ،  

Self-image ........................................................................................................................ تصور از خود 

Self-injury Behavior .........................................................................................................  رفتار خودآسیبي 

Sensorimotor Skill............................................................................................................ حركتي-مهارر حسي  

Severe Learning Difficulties ............................................................................................  مشکالر يادگیري شديد 
Severely Mentally Retarded Children ..............................................................................   کهني شديد   ماندةعقب كودكان  

Sheltered Workshop .........................................................................................................  شده تيحماكارگاه  

Sign Language ................................................................................................................. زبان اشاره 

Slow Learner ....................................................................................................................  ديرآموز 

Social Competence ...........................................................................................................  ،قابلیت شايستگي اجتماعي  

 اجتماعي  

Social Maturity ................................................................................................................. بلوغ اجتماعي 

Social Skills ..................................................................................................................... اجتماعي  هايمهارر  

Social Worker ..................................................................................................................  مددكار اجتماعي 

Spasticity .......................................................................................................................... انقباض ، گرفتگي سختي ،  

Special Class .................................................................................................................... ه يكالس و  

Special Education .............................................................................................................  و وي ه، آموز  آموز  

 پرور  وي ه           

Special School .................................................................................................................. وي ه ۀمدرس  

Special Teacher ................................................................................................................  معلا وي ه 

Specific Learning Disability (SLD) .................................................................................  ناتواني يادگیري خاص 

Speech Therapist .............................................................................................................. گفتاردرمان 

Speech Therapy ................................................................................................................ ي گفتاردرمان  
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Spina Bifida .....................................................................................................................  ها مهرهشکاف ستون  

Stigma .............................................................................................................................. داغ 

Stigmatization .................................................................................................................. گذاريداغ  

Stuttering .......................................................................................................................... لکنت 
 

T 

Task Analysis ................................................................................................................... تکلیف تتلیل  

Test ...................................................................................................................................  آزمون 

Tetraplegia ....................................................................................................................... فل  چهار عضوي 

Therapist .......................................................................................................................... ̀  درمانگر

Tonic ................................................................................................................................  كشیدگي 

Trait ..................................................................................................................................  خصلت 

Triplegia ........................................................................................................................... فل  سه عضوي 
 

V 

Validity ............................................................................................................................ روايي 

Visual Discrimination ...................................................................................................... بینايي بینايي، تمی  ي  اتم  

Visual Impairment............................................................................................................ آسیب بینايي 

Visual Memory ................................................................................................................ بینايي  ۀحافظ  

Vocational Guidance and Counseling ..............................................................................  ياحرفهراهنمايي و مشاوره  

 

W 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ........................................................................................... وكسلر  ساالنب ر اس هو مقی  

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) .............................................................................. مقیاس هو  كودكان وكسلر 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence.................................................... مقیاس هو  كودكان 

 ي و دبستاني وكسلرتاندبس یپ 

 

 منابع
راهنماي آماده ساختن کتاب براي (ن 1365الدي  )مراجعه كنید  اديب سلطاني، میرشمس "شناسياصطالح"شود به فصل هشتا كتا  زير تتت عنوان توصیه مي -1

 رار و آموز  انقال  اسالمينتهران  انتشا ها و دوستداران کتاب.، مترجمان، ويراستاران، کتابداران، ناشران، چاپخانه مؤلفان

 ( ويراستۀ بهاءالدي  خرمشاهين تهران  مؤسسه مطالعار و تتقیقار فرهنگين جلد دو) فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي(ن  1371بريجانیان، ماري ) -2

شناساي، کودکان اساتثنايي: آماو و و پارورو، روانفرهنگ توصيفي  (ن  1988شود مراجعه كنید به  ويلیام ، فیلیپ)براي كسب اطالعار بیشتر توصیه مي  -3

 (ن تهران  انتشارار بعثتن1386يادگاري و مجید يوسفي لويه ) پ وه، حمید علی اده، فريبا)چاپ دوم(ن ترجمۀ احمد به ي و علوم وابستهبخشتوان

 

 
 

راهنماي آماده ساختن کتاب براي (ن 1365الدي  )ید  اديب سلطاني، میرشمسمراجعه كن "شناسياصطالح"شود به فصل هشتا كتا  زير تتت عنوان یه ميتوص -1

 تهران  انتشارار و آموز  انقال  اسالمين ها و دوستداران کتاب.، مترجمان، ويراستاران، کتابداران، ناشران، چاپخانه مؤلفان

 ويراستۀ بهاءالدي  خرمشاهين تهران  مؤسسه مطالعار و تتقیقار فرهنگين (  جلد دو) فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي(ن  1371انیان، ماري )بريج -2

شناساي، انفرهنگ توصيفي کودکان اساتثنايي: آماو و و پارورو، رو(ن  1988شود مراجعه كنید به  ويلیام ، فیلیپ)براي كسب اطالعار بیشتر توصیه مي  -3

 (ن تهران  انتشارار بعثتن1386يادگاري و مجید يوسفي لويه ) حمید علی اده، فريباپ وه، )چاپ دوم(ن ترجمۀ احمد به ي و علوم وابستهبخشتوان



 17-42، 1401 بهار،  1 شماره  ،دومبیست و   سال، ثنايياست فصلنامه كودكان

 

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر عملکرد  

 ان آموزدانشریاضی  های کالمیحل مسأله 

 توان ذهنی کم دختر 

 
 1فرهاد کریمیدکتر  

 

 14 28/12/00تجدیدنظر:                           2/10/1399تاریخ دریافت.: 

 17/3/1401پذیرش نهایی: 
 

 چکیده  
از   هدف: ت  اجرای  هدف  تعیین  پژوهش  راهبردهای  ثیأاين  آموزش  ر 

بر   آموزانرياضي دانشكالمي    هایعملکرد حل مسألهارتقاء    يادگیری 

ذهنيكم ابتدايي   پايه ششم    توان  بود.    دوره  تهران  برای  :  روششهر 

با    آزمونپسآزمايشي از نوع پیش آزمون،  نیمه  شیوهاز    اجرای پژوهش

استفاده شد.   پیگیری  و مرحله  از  گروه كنترل  استفاده  نمونه  با  روش 

طبق فرمول كوكران انتخاب   نفر 40ای با حجم نمونه ، گیری خوشه ای

كالمي  ی  هاان درحل مسالهآموزدانشسنجش عملکرد    به منظورشد.  

آموزش،  از  پس  و  آموزش  از  پیش  مرحله  دو  در  آزمون    رياضي،  از 

مسأله حل  ساخته  شدكالمي    هایمحقق  استفاده  آموزش    .رياضي 

يادگیری  آزمايشي،    راهبردهای  گروه  روش  به  از  استفاده  آموزش  با 

به شیوه   و  گام  شناختي  به  گام  گرفتهدايت  از    صورت  گواه  گروه  و 

از آمار توصیفي    هاتحلیل داده  برایه كرد.  دروش مرسوم آموزش استفا

و   كوواريانس  تحلیل  )آزمون  استنباطي  استفاده    tزمون  آو  همبسته( 

د:  هایافتهشد.   نشان  پژوهش  حل  نتايج  عملکرد  نمرات  میانگین  اد 

راهبردهای  آموزدانشرياضي  كالمي    هایمسأله آموزش  كه  اني 

را دريافت كرده اند به طور معني دار باالتر از میانگین نمرات    يادگیری

مسأله حل  آموزش  آموزدانشرياضي    كالمي  عملکرد  كه  است  اني 

يادگیری   اندراهبردهای  نکرده  دريافت  با  گیرینتیجه.  را  به  :  توجه 

به    آموزش راهبردهای يادگیری رسد  های به دست آمده بنظر مييافته

ذهنيكم  ان آموز دانش عملکرد  ،  توان  افزايش  در  سبب  حل  آنها 

استكالمي    های مسأله شده  داده  . رياضي  بررسي  ديگر  سوی  های  از 

به   يادگیری  راهبردهای  آموزش  كه  داد  نشان  پیگیری  مرحله 

آزمايآموز دانش پايداری    شيان گروه  از  زمان  دوام  در طول  مناسبي  و 

 است.  بوده برخوردار  

 
کلیدیواژه  حل    :های  عملکرد  يادگیری،  راهبردهای  آموزش 

 .   توان ذهنيكمان  آموزدانش   رياضي،كالمي  مسأله  

________________________________ 
مسئول.1 روان   :نویسنده  تربیتياستاديار  علمي    -شناسي  هیات  عضو 

برنامهپژوهش و  پژوهش  )سازمان  پرورش  و  آموزش  مطالعات  ريزی گاه 

 آموزشي(،
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Abstract 

Objective: The present research aimed to 

investigate the effectiveness of learning strategies 

training in the mathematics’ word problem-solving 

performance among mentally-retarded elementary 

school students. Method: The research population 

included all the mentally retarded female students 

studying in the sixth grade of elementary schools 

located in Tehran in the school year of 2016, out of 

which a sample of 40 individuals was selected 

based on Cochran formula and through cluster 

sampling.  The data gathering tool included the 

researcher-made mathematics’ problem-solving 

test. The sample underwent for teen two-hour 

sessions. The research design was the semi-

experimental method with pre-test, post-test, 

control group and follow-up. Descriptive and 

inferential statistics (covariance and t-test) were 

used to analyze the data. Results: Results indicated 

that the mean of students’ problem-solving 

performance was significantly higher among the 

students who underwent the training as to the 

control group. Conclusion: It can be concluded that 

learning strategies training has enhanced 

mathematics performance among the mentally-

retarded students. Moreover, this result proved 

stable over time . 
 

Keywords: learning strategies training, 

mathematics’ problem-solving performance, 

mentally retarded  
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 مقدمه  

يادگیری  راهبردهای يادگیری اهمیت بسیار زيادی در  

از نظر هتي و    .كنندميپیشرفت تحصیلي ايفا  موثر و  

( بر  2016دوناهیو  عالوه  رفتن  مدرسه  اصلي  هدف   ،)

حوزه در  تحصیلي  و  هاموفقیت  علوم  رياضي،  ی 

يادگ  ،خواندن چگونگي  چگونگي    رفتنيادگیری  و 

زيربنايي  نسدا فلسفه  و  است  اثربخش  و  موثر  تن 

كه    شود ميبه اين امر مربوط  آموزش در دوران جديد  

آماده  آموزدانشكدام   اينکه  يادان  و  هستند  گیری 

آنان  چگونه    توان تقويت كرد وچگونه ميرا    يادگیری 

توان يادگرف   مي  چگونه  برای  آنان    را  نتشايستگي 

ا در  داد.  رفتنافزايش  مدرسه  هدف  رويکرد،    ، ين 

استآموزدانشتجهیز   يادگیری  راهبردهای  به    .ان 

يادگیری  مهارت  ،يادگیری  راهبردهای يادگرفتن  های 

دو   پیشرفت  و  يادگیری  سکه هستند.  يک    روی 

حاصل    . هستند نیز  پیشرفت  يادگیری،  حصول  با 

به دست   ی بیشترهاخواهد شد و از پیشرفت، يادگیری

از فنگ، ايريارته و    لبه نق   ؛2017نگ )اگو و ژ  آيد.مي

بسیا2019ا،  نسی وال تجربي  مطالعات  گزارش  (  را  ری 

نشان ميكرده نقش  اند كه  يادگیری،  راهبردهای  دهد 

مستقل   يادگیری  تقويت  در  و  آموزدانشمثبتي  ان 

ميحتي   ايفا  به  دن كندانشجويان  كنید  نگاه  )نیز 

   .(2011 ،ولبونسكالیسکان و 

يادگیری راهبردهای  مفهوم  از  استفاده    در   پیشینه 

رونر ب  مگردد كه جروبرمي  1956  به سال   روان شناسي

استفاده كرد )كامارگو    1راهبردهای شناختي   مفهوماز  

هرديچ،   ديگران،  2010و  و  فنگ  از  نقل  به   ،2019  .)

يافتن   از  عبارتست  يادگیری  كه  كرد  بیان  برونر 

كه موثری  مساله    راهبردهای  حل  برای  آنها  از  بتوان 

دهه دو  طول  در  راهبردها  كرد.  و    1980  استفاده 

پژوهش1990 از  بسیاری  اصلي  مولفه  به  روان  ،  های 

های  شناسي يادگیری و آموزشي تبديل شدند. پژوهش

نشان داد كه    1990و    1980های  انجام شده در دهه

و   آموزش  در  مهمي  بسیار  نقش  يادگیری  راهبردهای 

كند و آموزش  راهبردهای يادگیری،  ميی ايفا  ریيادگ 

ای  های مدرسهتاثیر زيادی بر تعمیم و كاربرد آموخته

محیط كارگیری  در  به  و  تمرين  و  دارد  طبیعي  های 

سبب   فراشناختي،  و  شناختي  يادگیری  راهبردهای 

شود يادگیرنده بتواند متغیرهای موثر بر حل مساله  مي

فرايند حل مساله  از    را بشناسد،  را سازماندهي كند و 

تکلیف  مهارت موثر  انجام  برای  ويژه  شناختي  های 

(. از  1382نژاد، رجايي و كبوداني،  استفاده كند )خوی

( ماير  و  واينشتاين  يادگیری  1983نظر  راهبردهای   )

رفتارها يا تفکراتي هستند كه يادگیرنده در آن درگیر  

يادگیرمي فرايند  بر  تاثیرگذاری  آن  هدف  و    یشود 

خاص   يادگیری  راهبرد  هر  هدف  بنابراين  و  است 

انتخاب،كسب،   شیوه  بر  تاثیرگذاری  است  ممکن 

باشد.   دانش جديد  به  بخشیدن  يا وحدت  سازماندهي 

( ديگران،  1990آكسفورد  و  فنگ  از  نقل  به   ،2019  )

ها، رفتارها يا  معتقد است راهبردهای يادگیری، فعالیت

و( اغلب به  جشآموز )دانفنون خاصي هستند كه دانش

استفاده   آنها  از  تعمدی  و  قصدمند  كندتا  ميطور 

يادگیری كاربرد  و  اكتساب  جديد  يادگیری،  های 

 خودش را بهبود دهد. 

(، رويکرد  1، ص1996از نظر لنز، الیس و اسکانلون ) 

تکلیف،   با  فرد  مواجهه  نحوه  و  تکلیف  به  نسبت  فرد 

  رشود كه شامل چگونگي تفکزماني راهبرد نامیده مي

برنامه هنگام  شخص  عمل  ارزيابي  و  و  اجرا  ريزی، 

اين تعريف   باشد.  نتايج آن  عملکرد در مورد تکلیف و 

مي تاكید  تکلیف  انجام  برای  شخص  رويکرد  كند.  بر 

و   تفکر(  شناختي)فرايند  عنصر  دو  شامل  رويکرد  اين 

برنامه كه  است  آشکار(  )اقدامات  بوسیله  رفتاری  ريزی 

اردانش و  عملکرد  از  شزآموز،  استفاده  میزان  یابي 

 گیرد.راهبرد را در بر مي

كه   هستند  فنوني  و  قوانین  يادگیری  راهبردهای 

يادآوری،   يادسپاری،  حافظه،  يادگیری،  فرايندهای 

دست در  اندوزش،  را  اطالعات  اكتساب  و  ورزی 

ميموقعیت تجهیز  مختلف  رويکرد  های  در  كند. 

فرآ عنوان  به  يادگیری،  راهبردهای  دی  نيشناختي، 

شود كه در ذهن يادگیرنده به  ميفعال در نظر گرفته  
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ميميوقوع   تأثیر  يادگیرنده  از  و  پذيرد.  پیوندد 

يادگیری   محتوی  به  منحصراً  يادگیری  پیامدهای 

با ماهیت اطالعات   بلکه پیوندی خاص  وابسته نیست، 

و نحوه پـردازش آنـها توسـط يـادگیـرنده دارد. يعني  

ـال به مرور ذهنـي، سازمانـدهي  عف يـادگیرنده به طور  

مي يادگیری  محتوی  بسط  بر  و  پايان  در  و  پردازد 

 كند. ميفرآيند يادگیری نظارت 

شناختي   رويکرد  گستره  در  يادگیری  راهبردهای 

گیرد. رويکرد شناختي، به بررسي  ميمورد بررسي قرار  

شکل انسان  چگونگي  در  شناخت  تکوين  و  گیری 

پژوهشگران  مي نوع ورپردازد.  به  شناختي  يکرد 

اطالعاتي كه انسان در حافظه دارد، فرآيندهايي كه در  

اين   اكتساب اطالعات دخیل هستند، تغییراتي كه در 

وقوع   به  بسته  مياطالعات  كار  به  و چگونگي  پیوندند 

 (. 1372شدن آنها توجه دارند )دادستان، 

آموزش،   به  نسبت  يادگیری  راهبردهای  رويکرد  در 

آموز مورد  دانشو به خاطر سپردن  ری  یگ چگونگي ياد

قرار   راهبردهای  .  گیردميتوجه  آموختن  از  هدف 

يادگرفتن"يادگیری،   چگونه  است)لرنر،    2"يادگیری 

ص  1997 موثر،  298،  و  كارآمد  يادگیرنده   .)

مي را  متعددی  يادگیری  آنها  راهبردهای  از  و  شناسد 

مي آساناستفاده  منظور  به  و  يادگیریكند  كردن    ، تر 

هدايت   را  آن  و  را كنترل كرده  تفکر خود  فرايندهای 

ميمي سواالتي  از خودش  خود  كند،  افکار  به  و  پرسد 

مي با  سازمان  را  جديد  يادگیری  تکالیف  و  مواد  دهد، 

يکپارچه   را  آنها  و  نموده  مرتبط  خود  قبلي  تجارب 

ميمي و  بیفتد  كند  اتفاق  است  قرار  كه  را  آنچه  تواند 

اط و  كند  بیني  ميالپیش  پايش  را  جديد  كند.  عات 

آموزان،  هدف از آموزش راهبردهای يادگیری به دانش

آموزان است تا ياد بگیرند چگونه ياد  آموزش به دانش

بگیرند، چگونه به خاطر بسپارند، چگونه يادآوری كند  

و چگونه از اطالعات موجود، به اطالعات جديد دست  

بتوانند رويه بکارگیرند يابند و  آنها را قادر    هايي را  كه 

ها  كند تکالیف تحصیلي مهم را انجام دهند، مسالهمي

انجام   به طور مستقل  را  كارهای خود  و  را حل كنند 

دهند. مهارت در نحوه استفاده از راهبردهای يادگیری  

مي دانشسبب  حتي  ويژه  شود  نیازهای  دارای  آموزان 

آن    يا يادگیری نیز بتوانند بر اثرات ناتواني غلبه كنند  

 را كاهش دهند.  

راهبردهای   اهمیت  بیانگر  شده  انجام  تحقیقات 

و   يادسپاری  يادگیری،  فرايند  تسهیل  در  يادگیری 

نشان   تحقیقات  نتايج  است.  دهد  مييادآوری 

يادگیری   در  را  اثر  نیرومندترين  يادگیری  راهبردهای 

بین  دانش معناداری  و  مثبت  رابطه  و  دارند  آموزان 

نمر و  يادگیری  تحصیلي    ت اشیوه  پیشرفت 

آموزان وجود دارد )دال، دافي، روهلر و پیرسون،  دانش

بیکر،  2005 )2009؛  ژانگ  و  لي  از  2018(.  نقل  به   ،

از فراتحلیل  2019فنگ و ديگران،   گزارش    41( پس 

راهبردهای   تاثیر  مورد  در  شده  چاپ  پژوهشي 

رابطه   يادگیری،  راهبردهای  كه  دادند  نشان  يادگیری 

موفق با  دانش  تیمثبتي  و  در  دانشجويان  آموزان 

 يادگیری دارد. 

بندی يادگیری  طبقه  راهبردهای  برای  متفاوتي  های 

دوناهیو،   و  )هتي  است  شده  بوكرتز  2016ارائه   .)

( سه دسته راهبردهای شناختي )نظیر بسط و  1997)

و   ريزی  برنامه  )نظیر  فراشناختي  بخشیدن(،  عمق 

)نظی انگیزشي  و  يادگیری(  فرايند    رتنظیم 

در   شدن  درگیر  برای  انگیزش  و  خودكارآمدی 

يادگیری( را ذكركرده است. ديگناث، بوتنرو النگ فلد  

(. راهبردهای  2016؛ به نقل از هتي و دوناهیو،  2008)

ارزشیابي   و  برداری  بهره  يافتن،  )نظیر  منابع  مديريت 

منابع( را به عنوان نوع چهارم راهبردهای يادگیری به  

كر اضافه  مجموعه  تن    هداين  شي  و  والک  فرال،  اند. 

دسته  2009) دو  به  را  يادگیری  راهبردهای  نیز   )

كرده تقسیم  فراشناختي  و  شناختي  اند.  راهبردهای 

خودتنظیمي    (1999پینتريچ) يادگیری  برای  مدلي 

است   كرده  راهبردهای    كهارائه  طبقه  سه  دارای 

شناختي  خودتنظیمي  ،3يادگیری  راهبردهای 

شناخت برای  منابع ارو    4كنترل  مديريت   5هبردهای 

 است.
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( ماير  و  كه   (1983واينشتاين    های راهبرد  معتقدند 

ذهني  بسط6مرور  سازماندهي  7،  مهمترين    ،و 

عملکرد    هستند  شناختييادگیری  راهبردهای   با  كه 

دان دارشتحصیلي  رابطه  درس  كالس  در  د،  نآموزان 

توان در مورد تکالیف ساده حافظه  اين راهبردها را مي

واژهاي )نظیر   اطالعات،  فهرستدآوری  يا  تا  ها  ها( 

پیچیده يا  )  ترتکالیف  متن  از  بخشي  درک  نظیر 

بست  ( سخنراني ذهني،    . بکار  مرور  راهبرد  در 

بیان  دانش دوباره  بگیرد،  ياد  بايد  كه  را  موادی  آموز 

واژهمي برخي  به هنگام خواندن متن،  اينکه  يا  ها  كند 

مي تکرار  بلند  صدای  با  شامل  ربراه.  كندرا  بسط،  د 

بايد   كه  است  موادی  تلخیص  يا  تفسیر  مجدد،  بیان 

قیاس  خلق  همچنین  شوند،  توضیح 8يادگرفته   ،  

پاسخ    ،های متن برای ديگری و پرسیدن سؤالشهاندي

ساير   از  خالق،  و  مولد  برداری  يادداشت  و  دادن 

ماير،  جنبه و  )واينشتاين  است  بسط  راهبرد  های 

ای  هانتخاب انديشه  لمراهبرد سازماندهي شا   (.1983

  ،كه بايد آموخته شوند  ي اصلي متن، خالصه كردن متن 

استفاده از فنون اختصاصي برای انتخاب و سازماندهي  

ها و نکات مهم مطرح شده در متن و تشخیص  انديشه

 است.  ساختار توضیحي و بیاني متن

فراشناختي   دانش  شناختي،  راهبردهای  بر  عالوه 

استفاده    يادگیرنده فراشناختي   و او  راهبردهای    نیز  از 

تأثیر زيادی بر عملکرد دارد. دو جنبه كلي فراشناخت،  

است   شناخت  خودتنظیمي  و  شناخت  درباره  دانش 

كمپیون،   و  فرارا  برانسفورد،  فالول،  1983)براون،  ؛ 

يا  1979 فراشناختي  كنترل  راهبردهای  از  بسیاری   .)

راهبردهای   شامل  خودتنظیمي،  راهبردهای 

تنظیم يربرنامه  و  پايش  و  )   هستند   زی،  زيمرمن 

راهبرد1986پونز    -ز مارتین اين  مفهومي  ها(.  نظر  از   ،

هستند  ريزی  برنامهراهبرد  .  (1999)پینتريچ    مرتبط 
هايي برای مطالعه، مرور  شامل تعیین هدف  ،هافعالیت

كلي متن قبل از خواندن، تولید سؤال قبل از خواندن  

به    هاتد. اين فعالیشابمتن و تحلیل تکلیف مسأله مي

مي كمک  از  يادگیرنده  استفاده  برای  ای  برنامه  كند 

جنبه و  كند،  تنظیم  شناختي  مربوط  راهبردهای  های 

را   آن  و  كند  فعال  قبلي  دانش  از  را  تکلیف جديد  به 

به نظر    تر كند.سازماندهي كند و درک مطالب را آسان

  ي های فراشناخت( همه فعالیت1983واينشتاين و ماير)

مي مربوط  فهمیدن  پايش  به  حدودی  در  تا  كه  شوند 

دانش درآن  را  خود  درک  كه  هدف  قبال  آموز  هايي 

ها، شامل گرفتن  سنجد. پايش فعالیتتعیین كرده مي

به   دادن  گوش  يا  متن  خواندن  خالل  در  توجه  رد 

درباره   سؤاالتي  از  استفاده  با  خود  آزمودن  سخنراني، 

فهمیدن،  میزان  بررسي  برای  فهمیدن    متن  پايش 

سخنراني، و استفاده از راهبردهای امتحان دادن )مثالً  

در   دسترس(  در  زمان  با  آن  انطباق  و  سرعت  پايش 

پايش،   مختلف  راهبردهای  است.  آزمودن  موقعیت 

يا   توجه  در  كاستي  و  قصور  به  نسبت  را  يادگیرنده 

مي هشیار  تکلیف،  سبب  فهمیدن  متعاقباً  و  كند 

راهبردهای   از  مين تاستفاده  كننده    شود. ظیم 

راهبردهای تنظیم، پیوند نزديکي با راهبردهای پايش  

دانش كه  همانگونه  عملکرد  دارند.  و  يادگیری  آموزان 

پايش   و  نظارت  را مورد  يا ضابطه  برابر هدف  خود در 

دهند، فرايند پايش، به لزوم اعمال فرايندهای  قرار مي

ي هدف  مسیر  در  رفتار  هدايت  برای  كننده    ا تنظیم 

 كند.  تر با مالک اشاره ميارتباط نزديک 

منابع مديريت  كه  هستند  راهبردهايي    ،راهبردهای 

آنها  دانش از  و كنترل محیط خود  برای مديريت  آموز 

مي دانش  و   كند استفاده  ميبه  كمک  با  آموزان  كند 

تغییر   را  خود  محیط  نیز  و  شوند  سازگار  خود  محیط 

هدف با  تا  آنان  دهند  نیازهای  و  شود  ن مها  طبق 

هايي از اين راهبرد عبارتند  مثال  (.1988استرنبرگ،  )

و   مطالعه  محیط  تالش،  زمان،  كنترل  و  مديريت  از 

ديگران )شامل معلمان، همساالن( از طريق استفاده از  

 (.1999راهبردهای جستجوی كمک )پینتريچ، 

با توجه به اهمیت راهبردهای يادگیری و يادگیرنده  

مدل مراهبردی،  شده  تخهای  ارائه  زمینه  اين  در  لفي 

وی   همکاران  و  بوركوسکي  مدل  آنها  از  يکي  كه 

پرسلي،  مي كار،  بوركوسکي  1987باشد)بوركوسکي،  ؛ 



 17-42،  1401، بهار 1دوم، شماره بیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 

موتوكريشنا،   و  طرحهای  2000چان  مدل،  اين   .)

دانش خودپايي،  رفتاری  راهبردی،  دانش  با  را  آموزان 

پاسخ و  نفس  عزت  اسنادها،  عاطفي  انگیزش،  های 

كند كه عملکرد  . اين مدل پیشنهاد ميدنكمربوط مي

است،   راهبردی  رويکرد  آيند  پي  شناختي مطلوب كه 

دانش كلي راهبردی، عزت نفس و احساسات مرتبط با  

مي افزايش  را  مولفهآنها  بین  مدل  اين  های  دهد. 

های مثبتي  های عاطفي، همبستگيفراشناختي و پاسخ

آموزان  شكند. بر طبق اين مدل، دانرا پیش بیني مي

رويکرد   اثرات  تجربه  به  قادر  كه  ويژه  نیازهای  دارای 

نمي نیستند،  تکالیف  مورد  در  به طور  راهبردی  توانند 

انگیخته، مهارت را  خود  فراشناختي عمومي خود  های 

توسعه دهند، اسنادهای ناكافي درمورد تالش دارند و  

مي تجربه  را  وار  افسرده  )پاالدينو،  احساسات  كنند 

 (. 2010چچي، راماسي و م

از مهمترين   درس رياضي و حل مساله رياضي يکي 

دانش تحصیلي  بسیار  تکالیف  ارتباط  كه  است  آموزان 

اطالعات   پردازش  نظام  و  حافظه  توجه،  با  نزديکي 

با   مستقیم  ارتباط  رياضي،  يادگیری  دارد.  يادگیرنده 

مشاهده و دريافت صحیح اطالعات، تحلیل، استدالل و  

بیني    هاستنباط، مقايس اثبات و پیش  تايید،  و داوری، 

توانايي   عنوان  به  مساله  حل  فرايند  دارد.  اطالعات 

روان   مطالعه  مورد  ديرباز  از  باال  سطح  شناختي 

العاده فوق  اهمیت  مسأله  حل  و  بوده  در  شناسان  ای 

آدمي   بهینة  بر  عملکرد  ناپذيری  انکار  تأثیر  و  دارد 

كنش و  وظايف  مؤثر  آدمي  اجرای  جای    برهای 

 گذارد.  مي

مهارت از  يکي  مسأله  حل  ديگر،  سوی  يا  از  ها 

دانشبینش توسط  بايد  كه  است  ضروری  آموزان  های 

زمینه در  و  شود  غیرتحصیلي  كسب  و  تحصیلي  های 

  ( جوناسن  دارد  فراواني  پانااورا،  2003كاربردهای   .)

( مهارت حل مسأله را  2009متريو )گاگاتسیس و دی

هدف از  آموزيکي  مي  ي شهای  همین  جدی  بر  دانند. 

اساس متخصصان تعلیم وتربیت، آموزش چگونگي حل  

دانشمسأله به  پیچیده  رسمیت  های  به  را  آموزان 

و گرير،   ورشافل  كورت،  )دی  اند  (. در  1996شناخته 

پنج  نظام از  يکي  مسأله  حل  پیشرفته،  آموزشي  های 

نقطه   و  رياضي  بنیادی  استانداردهای  اساسي  موضوع 

شمار  مآ  9كانوني به  ای  مدرسه  )شورای  ميوزش  رود 

نظر ژو )2006ملي معلمان رياضي،   از  ( حل  2007(. 

بحث از  بسیاری  بنیاد  است. حل  مساله،  رياضي  های  

رياضي   تجارب  ترين  محوری  از  يکي  رياضي  مسأله 

آموزان است و در چند دهه اخیر، مهمترين  برای دانش

بوده    ي لهای تحصیموضوع آموزش رياضي در همه پايه

(. برخي مؤلفان  36، ص  2003است )گلدبرگ و بوش،  

هاينز و كريت سونیس،  ؛  به نقل از2000نظیر اوكانل،  

رياضي   درس  برای  پايان  و  آغاز  نقطه  را  مساله  حل 

مي متعادل  و  و  مناسب  سوافورد  پاتريک،  كیل  دانند. 

( همه  2001فیندل  كه  هستند  باور  اين  بر  نیز   )

شاخهحوزه و  مها  مسأله  ا ههای  حل  در  رياضي  رت 

 گنجند.   مي

كشورها   اغلب  معلمان  مسأله،  حل  اهمیت  علیرغم 

دانش به  مسأله  حل  آموزش  كه  آموزان،  معتقدند 

بوش،   و  است)گلدبرگ  انگیز  چالش  و  دشوار  تکلیفي 

2003( ديگران  و  پانااورا  نظر  به  معلمان  2009(.   ،  )

به   مسأله  حل  چگونگي  آموزش  خصوص  در  غالباً 

كنند. نتايج  وزان مشکالت خاصي را تجربه ميمآدانش

بینسنجش و  ملي  ميهای  نشان  نیز  كه  المللي  دهد 

ضعیفي  دانش عملکرد  مسأله،  حل  تکالیف  در  آموزان 

سیلور،   و  )كني  هیبرت،  1997دارند  و  استیگلر  ؛ 

 (.2003؛ به نقل از گلدبرگ و بوش، 1997

مدل اخیر،  دهه  طول  حل  در  برای  متعددی  های 

های رياضي ارائه شده است )دی سوته و رويرز،  هلمسأ

مدل2005 میان،  اين  در  جايگاه  (.  از  تحولي  های 

مدلمهم هستند.  برخوردار  بر  تری  اغلب  تحولي  های 

های اختصاصي نظیر شمردن  ها يا خرده مهارتمهارت

گلمن،   و  )لوين،  1992)گالیستل  كردن  حساب    ،)

شدن اعداد دو    ( يا ساخته1992هاتن الكر،  جوردن و

بريارز،  رقمي   و  ريچاردز  متمركز  1982)فوسون،   )

رويرز،   و  سوته  )دی  ص  2005هستند.   ،121 ،)
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انجام شده توسط   نتايج تحقیقات و مطالعات  براساس 

( ،    b)  2002؛  a  2002دی سوته و رويرز  ؛ دی سوته 

( و شمار ديگری از  2000رويرز، بويس و دی كلرک )

ت شناختي دخیل در حل  رامحققان، مدل نه خرده مه 

مسأله رياضي را ارائه كرده اند. بر طبق اين مدل، حل  

مسأله رياضي به نه خرده مهارت نیاز دارد كه عبارتند  

 از:

ترجمه  مهارت-1 و  اعداد  خواندن  معنايي  غیر  های 

 آنها از شکل نوشتاری به نوعي بازنمايي ذهني  

و    ا ترجمه نمادهای رياضیاتي و كاركردن با نماده-2

كوچکتر،  عالمت تقسیم،  ضرب،  عالمت  نظیر  هايي 

 بزرگتر  

جايگاه  -3 دانش  يا  اعداد  ساختار  به  نسبت  بینش 

بر   ساختاری  روابط  ايجاد  توانايي  و  دهگان  و  يکان 

 مبنای ده.  

رويه-4 مهارتدانش  و  حل  ای  و  محاسبه  های 

 های عددی  های رياضي در قالب مسألهتمرين

نو مهارت-5 كه  زباني  ادراكي    ي عهای  مهارت 

مي آن  واسطه  به  يادگیرنده  و  است  تواند شناختي 

جملهمسأله يک  رياضي  مسألههای  قالب  در  های  ای 

)نظیر    10كالمي  كند  حل  و  درک  كمتر    47از    9را 

 است يعني ...(  

ذهني -6 حل  11بازنمايي  در  نیاز  مورد  مهارت  كه   ،

اين  اغلب مسأله با كمک  يادگیرنده  های كالمي است، 

روندهای  واژه  ،تمهار به  را  مسأله  متن  اصلي  های 

 كند. عملیات حسابي ترجمه مي

زمینهمهارت-7 شناختي  های  مهارت  نوعي  كه  ای 

مي بکار  را  زباني  واحدهای  و  سبب  هستند  گیرند، 

مسألهمي بتواند  يادگیرنده  كه  بیش  شوند  های كالمي 

 ای را حل كند.  از يک جمله

برخي-8 مناسب،  اطالعات  به    انتخاب  يادگیرندگان 

برای خلق   اطالعات مناسب،  انتخاب  در  ناتواني  خاطر 

حل   عهده  از  مسأله،  برای  مناسب  ذهني  بازنمايي 

 آيند.  مسأله بر نمي

ها فرد را قادر  های مفهوم اعداد. اين مهارتمهارت-9

مي تکالیف  ارائه شده،  به حل  پاسخ  اينکه  بدون  كند، 

 دقیق باشد. 

مدل از  ديگر  حيکي  مدل    ل های  رياضي،  مساله 

مساله  -شناختي حل  رياضي  فراشناختي  كالمي  های 

( مونتاگو  بوسیله  كه  از  1992است  است.  شده  ارائه   )

ديگر،   شناختي  فرايند  هر  نظیر  مساله  حل  وی  نظر 

شناختي،   متغیرهای  پويای  و  موثر  تعامل  مستلزم 

(. به نظر وی دو  230فراشناختي و عاطفي است )ص  

ايندهای شناختي و فراشناختي در  رف دسته راهبردها و  

مساله در  حل  كه  دارند  دخالت  رياضي  كالمي  های 

 اند: طرح زير نشان داده شده

 راهبردها و فرایندهای شناختی      راهبردها و فرایندهای فراشناختی                            
 آگاهي و تنظیم راهبردهای شناختي -                 خواندن )فهمیدن(                               -              

 خود آموزی )درک راهبرد و استفاده ديداری كردن )تبديل كردن( از آن-ترجمه، تعبیر                                           -              

 ي )آگاهي نسبت به راهبرد  و استفاده از آن( سرخودپ-فرضیه سازی )برنامه ريزی(                                   -              

 خودپايي )كنترل راهبرد( -برآورد كردن )پیش بیني(                            -              

 محاسبه -

 وارسي )ارزشیابي( -

( مونتاگو  نظر  حل  2000از  شناختي  راهبردهای   ،)

شامل   رياضي  هستند:    6مساله  زير  شرح  به  مرحله 

مساله  مساله،    خواندن  تبیین  و  تفسیر  بلند،  با صدای 

تعیین   ساده،  طور  به  مساله  تصويرسازی  و  تجسم 

راه حل   به  نیل  برای  رياضي  عملیات  توالي  يا  مراحل 

تقسیم(، حدس زدن جواب   يا  تفريق، ضرب  يا  )جمع 

 مساله و بازبیني راه حل مساله با دقت.

راهبردهای   شناختي،  راهبردهای  از  مونتاگو  منظور 

و    12ي يبازنما ترجمه  است:  زير  موارد  شامل  كه  است 

فرد،   خود  زبان  به  مساله  متن  دوباره  بیان  يا  تعبیر 
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يا   كاغذ  روی  ترسیم  طريق  از  مساله  كردن  ديداری 

تدوين   آزمايي كه مستلزم  فرضیه  تصويرسازی ذهني؛ 

برنامههدف تدوين  و  به  ها  است.  مساله  حل  برای  ای 

اطالعات عددی و    شها، پردازنظر مونتاگو، اين فعالیت

مي  تسهیل  را  در  زباني  بازنمايي  گیری  شکل  كند، 

كند و درک و يکپارچه سازی  حافظه را امکان پذير مي

سازد.  اطالعات مساله و توسعه برنامه حل را میسر مي

دانش   از  آگاهي  خود  بر  فراشناختي  فرايندهای 

شناختي ضروری برای حل مساله موثر متمركز است.  

فرا راهبردهای  نشفرايندهای  و  فرايندها  اختي، 

-شناختي در خالل حل مساله را هدايت و تنظیم مي 

كنند. مساله حل كن موفق، به طور هشیار يا ناهشیار،  

بسته به مقتضیات تکلیف، از خودآموزی، خودپرسي و  

استفاده مي  راهبردی دست  خودپايي  دانش  به  تا  كند 

استفاد و  كند  هدايت  را  راهبردها  اجرای  از    هيابد، 

 راهبردها و عملکرد حل مساله را تنظیم كند. 

مسأله كاربرد  كالمي  قدمت  دوباره    13رياضي های  به 

)آكوستا مي  14بابلیان  در  2010تلو،    -رسد  امروزه   .)

های تحصیلي از دبستان تا  های درسي همه پايهكتاب

از مساله استفاده ميدانشگاه  رياضي  شود.  های كالمي 

ور و  اورانتیا  )ا شويسنته،  كه  2007فل  معتقدند   )

شناسان  مسأله روان  توجه  ديرباز  از  كالمي،  های 

كرده   جلب  خود  به  را  رياضي  آموزشگران  و  شناختي 

های  های كالمي به طور گسترده در كتاباست. مسأله

قرار   استفاده  مورد  كشورها  اغلب  رياضي  درسي 

كامینز)مي نظر  به  ص  1991گیرد.  از  261،  يکي   ،)

های كالمي  زش رياضي، حل مسألهومهای مهم آبخش

مسأله چند  هر  كالمي  است.  سطوح  های  همه  در 

فرهنگ  بسیاری  و در  ها حضور  آموزشي شايع هستند 

شده   مطالعه  كمتر  ابعاد  از  يکي  هم  هنوز  ولي  دارند 

به شمار مي رياضي  )ريوسر،  يادگیری  به 1990روند  ؛ 

 (.2010تلو، -نقل از آكوستا

گدی و  ورشافل  )يركورت،  استدالل  1996ر   )

مسألهمي از  استفاده  كه  و  كنند  رياضي  كالمي  های 

نمودن   درگیر  حیث  از  مسأله  متن  به  توجه  لزوم 

رشد  دانش و  رياضي،  تفکر  از  الگوگیری  در  آموزان 

دانش مقدار  مهارت  و  زمان  تشخیص  برای  آموزان 

مسأله حل  برای  رياضي  دانش  از  دنیای  استفاده  های 

بسی مزايای  ارائه  را واقعي  شواهدی  و  دارد  بر  در  ی 

نشان ميكرده به هنگام حل  دهد دانشاند كه  آموزان 

متن  مسأله با  درستي  به  رياضي،  كالمي  های 

 كنند.  های كالمي ارتباط برقرار نميمسأله

مسأله از  حل  بسیاری  برای  رياضي،  كالمي  های 

چالشدانش تکلیف  ميآموزان  شمار  به  رود.  انگیزی 

د از  حل  شنابسیاری  در  نیز  دانشجويان  و  آموزان 

جمالت  مسأله دارنده  بر  در  كه  رياضي  كالمي  های 

را  رابطه متغیر  دو  بین  عددی  رابطه  كه  )جمالتي  ای 

مي تجربه  بیان  را  خاصي  مشکالت  هستند،  كنند(، 

؛ ورشافل، دی  1992كنند )هگارتي، ماير و گرين،  مي

پاوولز، و  مونک،1992كورت  و  ماير  ؛ 1995؛هگارتي، 

 (.2010ناكس، اندروز و هود،

جیتندرا) و  نظرگريفین  ص2008از  حل  187،   )

حل،  مسأله فرايند  پیچیدگي  خاطر  به  كالمي  های 

خاطر،  دشواری همین  به  و  دارد   بر  در  زيادی  های 

دانش دانشبرخي  خصوص  به  كه  آموزان،  آموزاني 

آموزاني كه  های يادگیری هستند يا دانشدارای ناتواني

مشک دانش  الدچار  نقايص  مفهومي،  يا  حافظه  ت 

ای، دشواری در زمینه زبان و واژگان و مشکالتي  زمینه

راهبردهای   از  استفاده  و  راهبردی  دانش  زمینه  در 

چنیني   حل  در  هستند،  خودتنظیمي  و  يادگیری 

مي مواجه  زيادی  مشکالت  با  شوند)جیتندرا،  مسايلي 

2008 .) 

دانش كه  است  آن  از  حاكي  متعدد  وزان  مآمطالعات 

مسأله حل  در  سنین  همه  رياضي  در  كالمي  های 

تقويمي سن  و  تحصیلي  پايه  با  با  مناسب  خود 

مشکالتي مواجه هستند )كاولي، پارمر، فولي، سالمون  

روی،   پیج،  2001و  و  ايواتا  نلس،  نیف،  از  نقل  به  ؛ 

مسأله2003 حل  ؛  دشوار  (  دلیل  اين  به  كالمي  های 

های رياضي  رتاهاست كه هم مستلزم درک مطلب و م
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ها و اعداد به  است و هم به توانايي تبديل و ترجمه واژه

 شکل عملیات مناسب نیاز دارد.

( جرمن  و  اصلي  2006سونسن  دلیل  معتقدند   )

های كالمي اين است كه مطالبات  دشواری حل مسأله

 كند.تحمیل مي  15و تقاضاهای زيادی بر حافظه كاری

ف، نلس، ايواتا و  ین؛ به نقل از  1993زنتال و فركیس )

مسأله2003پیج،   حل  مشکالت  به  (  را  كالمي  های 

كرده فهرست  زير  درست،  قرار  عملیات  تشخیص  اند: 

مزاحم،   و  اضافي  اطالعات  تشخیص  عملیات،  ترتیب 

باعملکرد ضعیف در   عوامل مرتبط  و  سرعت محاسبه، 

حل مسأله. روير، ترونسکي، چان، جکسون و مرچانت  

ا1999) داده  نشان  دانش  د ن(  از  وقتي  آموزان كه 

های كالمي،  شود برای فهمیدن متن مسألهخواسته مي

آنها   رياضي  عملکرد  آورند،  عمل  به  بیشتری  دقت 

تدسکو، تیندال، هیث   -هلويگ، روزيک يابد.كاهش مي

( آلموند  داده1999و  نشان  اند كه مشکالت خواندن  ( 

جای   بر  رياضي  مسأله  حل  عملکرد  بر  منفي  تأثیر 

حوزه  ذگمي در  پژوهشي  ادبیات  جامع  مرور  ارد)برای 

به كريمي،  حل مساله ، الف  1375های كالمي رياضي 

 و ب، نگاه كنید(. 

راهبردهای  در دهه آموزش  اخیر، عرصه كاربرد  های 

آموزان دارای نیازهای ويژه نیز  يادگیری به حوزه دانش

بهره و  يافته  راهبردهای  گسترش  آموزش  از  گیری 

م  به  دارای  ظنيادگیری  كودكان  يادگیری  بهبود  ور 

هوشي مالحظه16ناتواني  قابل  طور  توجه  به  مورد  ای 

شناسان و مربیان واقع شده است )فورنس وكاوال،  روان

آموزان  دهد دانشنشان مي  های پژوهشي يافته(. 2000

ذهنيكم بخش،  توان  اثر  غیر  با    17يادگیرنده  هستند، 

مي برخورد  موثر  غیر  طور  به  و  ننك يادگیری  فاقد  د 

با   مقايسه  آنها در  يادگیری هستند.  راهبردهای  خزانه 

توانند فرايندهای تفکر خود را  آموزان عادی، نميدانش

آن   به  يادگیری،  تسهیل  منظور  به  و  كنند  كنترل 

نمي دهند،  سازمان  جهت  خودشان  تفکرات  به  توانند 

ارتباط بین تجارب قبلي و جديد   برقراری  از  بدهند و 

هستن  بر    دعاجز  نظارت  و  بیني  پیش  توان  فاقد  و 

 (. 1997)لرنر، اطالعات جديد هستند  

آموزش حوزه  صاحبنظران  از  ويژه،  برخي  های 

توان ذهني را  مشکالت يادگیری و حافظه كودكان كم

ساختاری  نقص  ديگر  مينسبت    18به  برخي  و  دهند 

توان ذهني  معتقدند كه مشکالت يادگیری كودكان كم

شه دارد. هواداران رويکرد نقص،  ير  19در نقص فرايندی 

يا به نقص ساختاری معتقدند، نظیر فیلیپس و نتلبک  

( يا به نقص در حافظه كوتاه  1987( و كاتیمز )1984)

فردريچ،   و  )لیبکامن  از  1972مدت  از  نقل  به  ؛ 

( يا حافظه تصويری  1983بوركوسکي، پک و دامبرگ،  

مازلي،   و  و1979)هورنشتاين  ولیکي  لیبکامن،    ؛ 

به  1980فردريچ،   دسترسي  در  محدويت  به  يا  (؛ 

(. در سوی  1984حافظه بلند مدت )ساكوزو و میشل،  

يادگیری   مشکالت  فرايندی،  رويکرد  هواداران  مقابل، 

كم فرايندهای  افراد  در  دشواری  به  را  ذهني  توان 

نسبت   اجرايي  كنترل  فرايندهای  و  فراشناختي 

)مي اسپیر  و  استرنبرگ  بر1985دهندكه  ن  وا(و 

)نظیر  1974) ديگر  برخي  هستند.  شمار  اين  از   )

همکاران،   و  يادگیری  1983بوركوسکي  مشکالت   ،)

بازيابي  افراد كم فرايندهای  توان ذهني را به ضعف در 

دهند و برخي ديگر)كرک، گاالهرو اطالعات نسبت مي

و  1997آناستازيو،   اولیه  ادراک  نتیجه ضعف  را  آن    )

ها در موقعیت  وختهمآضعف در تشخیص به كارگیری  

مي )ديگر  گالور  و  پیرسل  كرامر،  (  1990دانند. 

نقص   و  هستند  افراطي  ديدگاه  دو  اين  كه  معتقدند 

تنهايي   به  اجرايي  فرايندهای  در  نقص  يا  ساختاری 

كممين افراد  يادگیری  در  دشواری  مسؤول  توان  تواند 

 ذهني باشد. 

حافظه   و  يادگیری  مشکالت  علل  از  نظر  صرف 

نظر  مك كودكان   به  ذهني،  از  ميتوان  يکي  رسد 

دشواری داليل  در  مهمترين  يادگیری  و  حافظه  های 

كم استفاده  افراد  يا  استفاده  عدم  به  ذهني،  توان 

واسطه   نظیر  يادگیری  راهبردهای  از  آنها  نامناسب 

شود )بوركوسکي و  ميمربوط    21و سازماندهي   20سازی 
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شورا،   )1974وان  بوركوسکي،  دا1992(.  نشان  د  ند( 

از  آموزان كمكه دانش استفاده خودكار  توان ذهني در 

ساز،   واسطه  راهبرد  عنوان  به  ذهني  مرور  راهبرد 

 مشکل دارند. 

عدم   دلیل  كه  هستند  باور  براين  مولفان  برخي 

دانش مناسب  كماستفاده  از  آموزان  ذهني  توان 

راهبردهای يادگیری، به عدم توسعه فرايندهای كنترل  

مربو آنان  اسپیر،  مي  طاجرايي  و  )استرنبرگ  شود. 

براون،1985 اجرايي 1974؛  كنترل  فرايندهای   .)22 

فراشناختي  روش23)فرايندهای  فرد  (  كه  هستند  هايي 

و   بازبیني  مساله،  حل  نقشه  طراحي  برای  آنها  از 

كند )استرنبرگ و  ميارزشیابي عملي راه حل استفاده  

 (.  1985اسپیر، 

نقص ذهني    بر اساس دهمین ويرايش نشريه انجمن

كم24آمريکا  افراد  محدوديت،  با  ذهني،  های  توان 

مواجه   سازشي  رفتار  و  هوشي  وری  كنش  در  معنادار 

سالگي  18تواني ذهني قبل از سن  هستند. اختالل كم

مي مهارتشروع  در  اختالل  اين  با  افراد  و  گردد.  ها 

های اجتماعي دارای ضعف هستند و رفتارهای  قابلیت

آن نامناسب  ادراک    اهاجتماعي  از  ناشي  است  ممکن 

موقعیت )باترفیلد،  نادرست  باشد  اجتماعي  های 

2000 .) 

از  ميهای پیشین نشان  نتايج پژوهش دهد كه يکي 

توان ذهني، ناتواني  آموزان كمعلل اُفت تحصیلي دانش

يادگیری مناسب است.   راهبردهای  از  آنها در استفاده 

دانش از  دسته  خاطر  اين  به  برای  از  پسآموزان  ردن، 

نمي استفاده  يادگیری  و  راهبردهای  )پالینسکار  كنند 

يادگیری  2006،    براون راهبردهای  تشخیص  در  و   )

مسأله   حل  موقعیت  در  آن  از  استفاده  برای  مناسب 

انواع   مشکل دارند آموزش مناسب در زمینه  به  نیاز  و 

راهبردهای يادگیری و چگونگي استفاده از آنها دارند و  

عمل تنظیم  با  رکدر  مساله  حل  برای  خود  شناختي  د 

)دیمحدوديت هستند  مواجه  جدی  ،    سوته  های 

( كه سبب كاهش اعتماد به نفس و توسعه خود  2001

 شود. پنداره منفي در آنها مي

دادهپژوهش نشان  مختلف  از  های  استفاده  با  كه  اند 

راهبردهای   آموزش  جمله  از  آموزشي  تدابیر  برخي 

به دانش ناتوان هوشي مي  آموزانيادگیری  توان  دارای 

توانايي آنها در انجام تکالیف تحصیلي و از جمله حل  

( براون  بخشید.  بهبود  را  رياضي  براين  1980مساله   )

يادگیری مي راهبردهای  آموزش  با  كه  است  توان  باور 

مهارت ارتقای  دانشبه  تحصیلي  كمک  های  آموزان 

 كرد.

موزان  آهدف از آموزش راهبردهای يادگیری به دانش

آنها  كم انديشیدن  الگوهای  كه  است  اين  ذهني،  توان 

راهبری،   خود  ارزشیابي،  خود  نیز  شود،  سازماندهي 

در   يادگیری  و  شناختي  فرايندهای  به  دادن  جهت 

هدف )گیک،  مسیر  گیرد  صورت  شده  تعیین  های 

 (. 2001؛ بردين، 2001

منطق زير بنايي آموزش راهبردهای يادگیری بر سه  

 تني است: بم اصل اساسي 

به    -1 وابسته  توسعه و كاربرد راهبردهای يادگیری، 

تر، بهره بیشتری از آن  آموزان مسنسن است و دانش

 (.1984برند)آرم براستر، اكولز و براون، مي

ميدانش  -2 را  يادگیری  نحوه  كه  آموزند  آموزاني 

به   سريع  پاسخ  و  جديد  مهارتهای  يادگیری  برای 

درحال   شرايط  و  بیشتری  غت اطالعات  شانس  ییر، 

 (.1986دارند)دشلر و شومیکر، 

رويکرد آموزش راهبردی، مستلزم اين است كه    -3 

و  دانش يادگیری  قبال  در  بیشتری  مسئولیت  آموزان 

واقعي   استقالل  به  بتوانند  تا  كنند  تقبل  آموزش خود 

 دست يابند.

( معتقدند كه برنامه آموزش 1988هاالهان و كافمن)

يادگی بر  یرراهبردهای  در  را  اصلي  چهارروند   ،

   گیرد:مي

دانش  -الف به  از  كمک  اطالعات  برای كسب  آموزان 

كلمات،   شناسايي  برای  راهبردهايي  و  مکتوب  منابع 

 درک و فهم خواندن.

دانش  -ب  به  سپردن  كمک  خاطر  به  برای  آموزان 

 های مهم  اطالعات و واقعیت
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  ن روندهايي برای كمک به بهبود مهارتهای نوشت  -ج

 جمله، پاراگراف و 

به    -د  توجه  و  مقتضي  زمان  در  تکلیف  انجام 

 مطالبات زمان در انجام تکالیف. 

افراد كم كه  امر  اين  استفاده  علیرغم  در  توان ذهني 

به فرايندهای  خود  و  يادگیری  راهبردهای  از  خودی 

های  كنترل اجرايي، دچار نقايصي هستند، اما پژوهش

( دامبرگ  و  پک  است    (1983بوركوسکي،  داده  نشان 

مي با  كه  را  يادگیری  راهبردهای  از  استفاده  توان 

 توان ذهني آموزش داد.آموزان كمموفقیت به دانش

( براون  و  پالینسکار  نظر  از  2006بنابر  بسیاری   )

مشکالت يادگیری ناشي از فقدان راهبردهای يادگیری  

را   يادگیری  راهبردهای  آموزش  اساس  براين  و  است 

كرده )اپیشنهاد  پرسلي  و  هريس  اين  2004ند.  به   )

يادگیری   راهبردهای  آموزش  يافتندكه  دست  نتیجه 

نارسايي بهبود  كودكان  سبب  يادگیری  و  حافظه  های 

ذهني  كم كمميتوان  كودكان  در  شود.  ذهني  توان 

نارسايي با همساالن عادی،  های قابل مالحظه  مقايسه 

توانايي در  نشان  ای  شناختي  از  ميهای  ی  وسدهند. 

كم كودكان  آموزش  ديگر  تحت  كه  ذهني  توان 

راهبردهای يادگیری قرارگرفته اند، در مقايسه با گروه  

توان ذهني  كه تحت آموزش راهبردهای  همساالن كم

نگرفته قرار  پیشرفتيادگیری  مالحظه  اند،  قابل  های 

 دهند.  ميای را نشان 

متعدد  هاپژوهشنتايج   ديگران  ی  و  ؛  1996،)دشلر 

و همکاران،    پرسلي  ؛1996ديگران،    لنز    ؛1998و 

ديگران،  1991  ،نگ وو و  الیس  و  1991؛  پالینسکار   ،

عملکرد  (  2006براون،   كه  است  آن  از  حاكي 

ويژه    آموزاندانش نیازهای  دريافت  دارای  از  پس 

   .آموزش راهبردهای يادگیری بهبود يافته است
زير   شرح  به  يادگیری  راهبردهای  آموزش  مراحل 

ا  تبحر   25ساب تكهستند:  اولیه(،    )استفاده   26)يادگیری 

همسان    )استفاده  27همسان، صحیح و روان(، نگهداری

انطباق  تعمیم/  و  زمان(  درطي  مستقل    )استفاده  28و 

موقعیت در  مستقل  و  تازه.  همسان  و  مشابه  های 

اين است كه برای موثر بودن آموزش    مفروضه اساسي

راهبرد در  يادگیرنده  پیشین  تجربه  شود.    بايد  جذب 

بر آمادگي يادگیرنده در هر يک   بايد  بنابراين آموزش 

 از مراحل يادگیری مبتني باشد. 

مرحله هشت  آموزشي  لنز،  روش  دشلر،  )الیس،  ای 

(، به 1997؛ به نقل از لرنر،  1991شومیکر و كالرک،  

راهبردی  مداخله  الگوی  از    29عنوان  يکي  شده،  طرح 

شده آموزشناخته  برای  الگوها  به    شترين  راهبردها 

از  دانش استفاده  با  ويژه  نیازهای  دارای  آموزان 

مرحلهجهت ميگیری  راهبرد  اكتساب  در  باشد.  ای 

تاكید اين الگو بر راهبردهای شناختي، سبب شده كه  

شود   بندی  طبقه  شناختي  آموزش  نوعي  عنوان  به 

 (.  1988)هاالهان وكافمن، 

دانش به  آموزش  الگو،  اين  نیهدف  با  های  زاآموزان 

يادگیرنده بتوانند  تا  است  و  ويژه  فعال  مستقل،  ای 

از   پس  معلم  روش  اين  در  باشند.  جو  مشاركت 

كه   درسي  برنامه  مطالبات  از  دسته  آن  شناسايي 

نميدانش آموزشآموز  برآيد،  آنها  عهده  از  هايي  تواند 

دانش نیازهای  رفع  ارائه ميجهت  اين  آموزان  در  كند. 

ي شناختي  ابعاد  محتوی  د ارويکرد،  از  بیش  گیری 

مي قرار  مدنظر  درسي  برنامه  گیرد.  اختصاصي 

دانش آموزشي  نیازهای  توسط  شناسايي  آموزان 

اين   انطباق  و  درسي(  برنامه  آموزشي  معلم)مطالبات 

مطالبات با راهبردهای يادگیری اختصاصي، جزء اصلي  

هشت   شامل  مدل  اين  است.  راهبردی  مداخله  مدل 

مجموعه و  است  و    زا ای  مرحله  آشکار  فعالیتهای 

مي بر  در  را  شناختي  به  رفتارهای  مراحل  اين  گیرد 

   اند:صورت زير خالصه شده
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 (. 301، ص1997(، به نقل از لرنر)1991)الیس، دشلر، لنز، شومیکر و کالرك)

 ها گام های الگوی مداخله راهبردی توصیف مرحله مرحله

كند و با  های مطالعه آنان را شناسايي ميآورد، عادتيمآزمون به عمل  آموزان پیشمعلم از دانش اول

كند و با آنها  ارائه تکلیف معین، چگونگي استفاده آنها از راهبرد يادگیری مورد نظر را شناسايي مي

 يابد به توافق دست مي

 آزمون آشنايي و پیش-1

 آگاهي و متعهدسازی -2

و رفتارهای درگیر در اجرای راهبرد يادگیری را    ا هكند، گاممعلم، راهبرد يادگیری را توصیف مي دوم

سپس توقف كن و از خودت سوال  ابتدا پاراگراف را بخوان،  "كند. مثال:  آموز تشريح ميبرای دانش

كني، پاسخ آن را پیدا كن يا به عقب برگرد و پاسخ را بده. بعد از  كن. همانطور كه به سوال فکر مي

 "ا فکر كردی جواب دادی به پاراگراف بعدی بروهناينکه به همه سوالهايي كه به آ

 آشنايي و مرور -1

 معرفي راهبرد و يادسپاری آن -2

معلم نحوه اجرای راهبرد يادگیری و همه مراحل آن را )كه در مرحله دوم مطرح شد( به صورت   سوم 

 دهد گیری و تفکر با صدای بلند  آموزش مي دهد و نشان ميعملي از طريق فرايند سرمشق

 آشنايي و معرفي  -1

دانش -2 در  واردكردن  آموز 

 فرايند يادگیری 

كند، تا زماني  آموز با صدای بلند مراحل راهبرد آموزش داده شده را مرور ذهني و تمرين ميدانش چهارم 

دهي،  كه بتواند صددرصد مراحل را بدون راهنمايي معلم انجام دهد و از طريق روش خود آموزش

 شود با مراحل آشنا مي

 ط كالمي سب -1

 مرور كالمي -2

دانش پنجم از  تمرين  معلم  را  جديد  يادگیری  راهبردهای  كنترل شده،  طور  به  مي خواهد  و  آموز  كند 

  كند عوامل مداخله كند. معلم در اين فرايند با انتخاب دقیق مواد تمرين، سعي ميبازخورد دريافت 

برساند )مثالً متن ساده و بدون واژگان دش  به حداقل  انتخاب مياورا  تا صرفاً راهبرد مورد  ر  شود 

 نظر تمرين شود(.

 معرفي و مرور -1

 تمرين هدايت شده -2

 تمرين مستقل -3

آموزان پس از اينکه در راهبرد يادگیری مورد نظر به تبحر دست يافتند، به صورت پیشرفته  دانش ششم

مي ميتمرين  دريافت  بازخورد  و  ميكنند  خواسته  آنها  از  و  آموخته  شودكنند  كه  را  به  آنچه  اند 

گستردهموقعیت يادگیری  راهبرد  های  تعمیم  و  كاربرد  توسعه  به  مرحله،  اين  دهند.  تعمیم  تر 

 كند.يادگیری كمک مي

 معرفي و مرور  -1

 تمرين هدايت شده -2

 تمرين مستقل -3

زش زماني موفق  ومكند. آآموز را نسبت به نتايج متعهد ميكند و دانشآزمون را اجرا ميمعلم پس هفتم

 آموز بتواند به قدر كافي از عهده مطالبات برنامه درسي در زمینه موردنظر برآيد. است كه دانش

 تايید و تبريک -1

 اعالم موضوع و تعهد برای تعمیم -2

دهند. معیار واقعي موثر بودن آموزش راهبرد يادگیری،  آموزان راهبرد يادگیری را تعمیم ميدانش هشتم 

های جديد  ها و محیطد مورد نظر به دنیای واقعي و نگهداشت كاربرد آن در موقعیتربتعمیم راه

 است. 

 معرفي -1

 فعال سازی -2

 انطباق -3

 نگهداشت -4

( گراهام  و  آموزش 2003هريس  برای  نیز   )

فراشناختي،   پیشنهاد    5راهبردهای  را  زير  مرحله 

 اند:كرده

  سرمشق دهي شناختي همراه با راهنمايي بیروني -1

معلم،   بوسیله  آشکار  شناختي  -2و  دهي  سرمشق 

دانش راهنمايي  با  )خود  همراه  خودش  بوسیله  آموز 

دانش-3راهنمايي(،   و  معلم  زير  همکاری  سه  در  آموز 

با   بلند، سرمشق دهي  با صدای  مرحله سرمشق دهي 

صدا،   بدون  دهي  سرمشق  و  آرام  حذف    -4صدای 

  -5و    تدريجي راهنمايي بوسیله خود )خود راهنمايي( 

 خود آموزی پنهان 

پژوهش پیشینه  تاثیر  بررسي  درباره  انجام شده  های 

تحصیلي   پیشرفت  بر  يادگیری  راهبردهای 

ميدانش نشان  دانشآموزان  كه   از  دهد  قوی  آموزان 

آموزان ضعیف از  نظر پیشرفت تحصیلي بیشتر از دانش

و   كنترل  راهبردهای  ويژه  به  يادگیری  راهبردهای 

برند. در ادامه مهمترين  ميسود  ب لنظارت بر درک مط

به طور مختصر مرور   اين زمینه را  نتايج تحقیقات در 

 كنیم: مي

( راهبردهای  1987براون  طريق  از  كه  داد  نشان   )

مهارتميفراشناختي   ارتقاء  موجبات  های  توان 

آورد.   فراهم  را  يادگیرندگان  زبان  رشد  و  اجتماعي 

( راهبرده1990موس  طريق  از  داد  نشان    ی ا( 
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توان تعامالت اجتماعي يادگیرندگان را  فراشناختي مي

( شواهدی ارائه كرد كه نشان  1376ارتقاء داد. متولي)

درک  مي با  يادگیری  راهبردهای  كارگیری  به  دهد 

مطلب، توانايي خواندن و سرعت يادگیری رابطه دارد.  

( به اين نتیجه رسید كه  1377ابراهیمي قوام آبادی )

از راهب بر درک مطلب  در استفاده  های يادگیری عالوه 

و سرعت يادگیری، با برنامه ريزی و توانايي حل مسأله  

( مصرآبادی  و  سیف  دارد.  مثبت  نشان  1382رابطه   )

افزايش   بر  يادگیری  راهبردهای  از  استفاده  كه  دادند 

زيمرمن   است.  مؤثر  درسي  متون  نگهداری  در  درک 

راهبردها2001) از  استفاده  با  دادكه  نشان    ی ( 

كممييادگیری   كودكان  يادآوری  نحوه  توان  توان 

( باترفیلد  بخشید.  بهبود  را  شواهدی  2000ذهني   )

توان  آموزان كمدهد بازده دانشميارائه كرد كه نشان  

طور   به  يادگیری  راهبردهای  آموزش  طريق  از  ذهني 

( نشان داد  2009چشمگیری بهبود يافته است. بیکر )

راهبردهای   از  استفاده  افزايش  ايكه  به  دگیری 

مشکالت   دارای  كه  يادگیرندگاني  برای  يادگیری 

مي منجر  هستند،  هیوم  يادگیری  و  واينشتاين  شود. 

معلمان  2005) دادند  نشان  آموزش مي(  راه  از  توانند 

آموزان خود كمک كنند  های يادگیری به دانشمهارت

يادگیرندگان موفق تری باشند. يوسفي لويه و  فرضي  

( راهبردهای  1381گلفزاني  آموزش  كه  دادند  نشان   )

دانش عملکرد  ارتقاء  سبب  كميادگیری  توان  آموزان 

تکالیف حافظه   و  شود. خوی ميذهني در  نژاد، رجايي 

( به اين نتیجه دست يافتند كه روش  1382كبوداني )

معني تاثیر  ذهني  سازی  عملکرد  تصوير  در  داری 

 توان ذهني دارد. آموزان كمحافظه دانش

ارائه كردند  1394ی و اخوان تفتي )دبعا ( شواهدی 

مي نشان  شناختي  كه  راهبردهای  آموزش  كه  دهد 

غیرفعال   شناختي  راهبردهای  آموزش  از  بیش  فعال 

ويژه   نیازهای  دارای  كودكان  يادآوری  ارتقاء  سبب 

 30كانترل، چامبرز، كارتر و مارگارت شود.  ذهني مي

استفاده  2010) كه  رسیدند  نتیجه  اين  به    ز ا( 

سرعت   افزايش  سبب  شناختي،  راهبردهای 

دانش  يادسپاری  و  كم خواندن  ذهني  آموزان  توان 

است.   آدمشده  )بهرامي،  مختاری  و  (،  1390زاده 

نشان دادندكه استفاده از دو روش آموزش راهبردهای  

شناختي براساس مدل انگلرت و مدل سکستون، سبب  

دانش نوشتاری  مهارت  میزان  گروهافزايش    آموزان 

)ميآزمايش   شنگ  و  كرافت  مارتین،  (  2001شود. 

شناختي   راهبردهای  از  استفاده  با  دادندكه  نشان 

توان نارسايي يادسپاری و يادآوری كودكان  ، مي31فعال 

سیف  كم آريا،  محمدی  نمود.  جبران  را  ذهني  توان 

سعدی و  دالور  كه  1391پور)نراقي،  دادند  نشان   )

شناختي راهبردهای  از    ي تفراشناخ  -آموزش  بیش 

آموزش راهبردهای شناختي سبب ارتقاء عملکرد حل  

دانش سازشي  رفتار  و  كممساله  ذهني  آموزان  توان 

)مي میجلي  و  اوردان  میدلتون،  كاپالن،  (  2002شود. 

نشان دادند كه آموزش راهبردهای يادگیری بر فرايند  

 توان ذهني تاثیر مثبتي دارد. يادآوری كودكان كم

هیل گیشر،  )  ، رمولي،  برنت  و  نشان  2005مامفورد   )

سبب   يادگیری  راهبردهای  كارگیری  به  كه  دادند 

موثر آسان آموختن  دانش،  كسب  فرايند  شدن  تر 

فرد  مهارت دانش  سازماندهي  به  كمک  و  شود.  ميها 

( مونتاگو)2003ويلتز  و  مثبت  2000(  تاثیرات   )

استفاده از راهبردهای يادگیری شناختي و فراشناختي  

افزا انگیزه    ش يدر  ارتقاء  و  رياضي  مساله  حل  مهارت 

دانش در  نشان  يادگیری  را  يادگیری  در  ناتوان  آموزان 

جلیل  داده تجريشي،  پورمحمدرضای  عاشوری،  اند. 

( عاشوری  و  كه  1391آبکنار  كردند  ارائه  شواهدی   )

مي سبب  نشان  يادگیری  راهبردهای  آموزش  دهد 

توان  كم  نآموزاارتقاء عملکرد حل مساله رياضي دانش

به  ميذهني   و  حجازی  يکتا،  شکوهي  بشاورد،  شود. 

( مي1380پژوه  نشان  كه  كردند  ارائه  شواهدی  دهد  ( 

آموزش راهبردهای شناختي و فراشناختي سبب بهبود  

دانش مساله  حل  كمعملکرد  شده  آموزان  ذهني  توان 

( بوسکو  و  كوی  لوكانجلي،  لوكانجلي،  1997است.   ،)

( تالريني  و  تروندسنز  1998كورنولدی  و  براتن  و   )

( اثر آموزش راهبردهای شناختي و فراشناختي  1998)
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مساله حل  عملکرد  دانش  بر  و  رياضي  عادی  آموزان 

مثبتي   نتايج  به  و  بررسي كرده  را  يادگیری  در  ناتوان 

 اند. دست يافته

های كالمي رياضي در دوره  علیرغم اينکه حل مساله

مور در  خصوص  به  و  ابتدايي  آموزان  دانش  د آموزش 

توان ذهني از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است و  كم

مهارت پرورش  در  مهمي  بسیار  فهمیدن،  نقش  های 

دارد،   مساله  مفاهیم  شناختي  پردازش  و  متن  درک 

های ارتقای سطح  ولي تاكنون پژوهشي در مورد روش

توان ذهني در فهمیدن و حل  آموزان كمعملکرد دانش

كالمي  مساله آموزش  يرهای  تاثیر  بررسي  و  اضي 

دانش عملکرد  بر  يادگیری  كمراهبردهای  توان  آموزان 

های كالمي رياضي  انجام نشده و  ذهني در حل مساله

بر   يادگیری  راهبردهای  آموزش  نقش  آن  تبع  به 

دانش عملکرد  كمارتقای  حل  آموزان  در  ذهني  توان 

های كالمي رياضي بررسي نشده است. از اين رو  مساله

آموزش  جنا تاثیر  بررسي  هدف  با  پژوهشي  ام 

دانش عملکرد  ارتقاء  بر  يادگیری  آموزان  راهبردهای 

مسالهكم حل  در  ذهني  در  توان  رياضي  كالمي  های 

اين   به  پژوهش  بنابراين، مساله  قرارگرفت.  كار  دستور 

 شرح است:

دانش به  يادگیری  راهبردهای  آموزش  آموزان  آيا 

ميكم ذهني،  سبب  توان  در  راتواند  آنان  عملکرد  تقاء 

مسأله چنین  حل  آيا  و  شود  رياضي  كالمي  های 

مناسبي   دوام  و  پايداری  از  زمان  طول  در  آموزشي 

 برخوردار است؟

 روش  

شامل   پژوهش  اين  در  مطالعه  مورد  جامعه 

توان ذهني  پايه ششم ابتدايي شاغل  آموزان كمدانش

و   آموزش  اداره  پوشش  تحت  مدارس  در  تحصیل  به 

ميساپرورش   تهران  شهر  به  تثنايي  باتوجه  باشند. 

داده گیری  اندازه  مقیاس  در  اينکه  بررسي  مورد  های 

فاصله مقیاس  نوع  از  پژوهش،  و  اين  است  ای 

نمونه  فرضیه حجم  هستند،  دامنه  دو  پژوهش  های 

كوكران فرمول  طبق 
−=

2 2
1 /2
2

.Z
n

d
سطح      در 

مر  % 95اطمینان   با  شد:  تعیین  شرح  اين  به  جابه  عه 

آبادی  پژوهش خرم  و  معروفي  نظیر  پیشین  های 

با  1390) برابر  جامعه  واريانس  سطح  25/0(،  در   ،

قبول    % 95اطمینان   قابل  خطای  و    05/0با  تعیین 

نمونه مورد مطالعه برای اين پژوهش مشخص شد كه  

در   اُفت  از  جلوگیری  و  بیشتر  پذيری  تعمیم  جهت 

نمونه تعداد  گروهنمونه  هريک  در  و  اهها  آزمايش  ی 

نفر( افزايش يافت. در اين   40نفر )مجموعاً  20گواه به 

ای به شرح زير  گیری چندمرحلهپژوهش از روش نمونه

 استفاده شد:  

دانش مدارس  بین  از  كمابتدا  ذهني  آموزان  توان 

مدرسه، به صورت تصادفي انتخاب    2دختر شهرتهران،  

مدرسه   هر  در  سپس  كمدانش  20شد،  توان  آموز 

انتخاب  هذ تصادفي  صورت  به  ابتدايي  ششم  پايه  ني 

هوش  آزمون  استفاده  با  آنها  هوشبهر  و  شدند 

در  ماتريس شد.  سنجیده  ريون  رونده  پیش  های 

آزمودني صورت  انتخاب  الزم  دقت  نظر  مورد  های 

آزمودني تا  مشکالت  گرفت  فاقد  شده،  انتخاب  های 

هوش،   آزمون  نتايج  براساس  باشند.  وگفتاری  بینايي 

دانشیم معلمان  نظرات  تقويمي،  سن  و انگین  آموزان 

اجتماعي   و  اقتصادی  وضعیت  متغیر  نسبي  كنترل 

دانش دانشخانواده  از  آموزان،  شده  انتخاب  آموزان 

های دونفره همتاسازی شده  هريک از مدارس، در زوج

گروه   به  تصادفي  صورت  به  زوج  هر  از  نفر  يک  و 

واگذ گواه  گروه  به  نفر  يک  و  شدند.    را آزمايشي 

میانگین نمرات دو گروه در آزمون هوش ريون، تقريباً  

نظر   از  گروه  دو  بین  محسوسي  تفاوت  و  بود  همانند 

 هوشبهر وجود نداشت.

داده:    ابزار گردآوری  منظور  برای به  نیاز  مورد  های 

دانشاندازه )عملکرد  وابسته  متغیر  در  گیری  آموزان 

ساخته    ق ق های كالمي رياضي( از آزمون مححل مساله

فرم   سه  دارای  شدكه  استفاده  رياضي  مسأله  حل 

اين آزمون   بود. فرم الف، ب و ج  موازی الف، ب و ج 

مساله كالمي رياضي بود كه در قالب    8هركدام دارای  

بین تکالیف حل   از  بود و  سؤال تشريحي تدوين شده 
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كتاب تفريق  و  جمع  ششم  مساله  پايه  رياضي  های 

س81/40ابتدايي)كد تالیف  پنجم  1397  لا،   ،)

سال55051ابتدايي)كد تالیف  چهارم  1400،  و   )

)كد سال54051ابتدايي  تالیف  دبستان  1400،   )

كمدانش سازمان  آموزان  اشراف  تحت  كه  ذهني  توان 

منتشر   و  چاپ  استثنايي  پرورش  و  شود  ميآموزش 

های آزمون  انتخاب شده بود. نمره كل هر كدام از فرم

با   دا  20برابر  سؤال  هر  ضريب   5/2ی  ارو  بود.  نمره 

بازآزمايي   روش  طريق  از  آزمون  اين  الف  فرم  پايايي 

با  94/0برابر   برابر  با    92/0، فرم ب آن  برابر  و فرم ج 

و همساني دروني )آلفای كرونباخ( فرم ا لف، ب    95/0

برآورد شد    82/0و    83/0و    8/0و ج به ترتیب برابر با  

شاخص مكه  منظور  به  هستند.  مطلوبي  سبه  احهای 

دست   به  نمرات  همبستگي  مالک،  به  وابسته  روايي 

فرم از  نمره آمده  با  آزمون  اين  ج  و  ب  الف،  های 

ها محاسبه و ضريب  امتحان رياضي پايه ششم آزمودني

، برای فرم ب برابر 83/0حاصله برای فرم الف برابر با  

با    85/0با   برابر  ج  فرم  برای  كه  87/0و  شد  برآورد 

 روند.  ميلوبي به شمار طم های مناسب و شاخص

راهبردهای   پژوهش)آموزش  اين  مستقل  متغیر 

ارائه   به گام  از روش هدايت گام  استفاده  با  يادگیری( 

(  1986شد كه توسط، بوركوسکي، وی هینگ و ترنر )

  32معرفي شده است. اين روش بر فن آموزش شناختي 

( بام  مايکن  ابداعات  از  كه  است  (است.  1977مبتني 

ش آموزش  راهبرد  انهدف  آموزش  عنوان  با  كه  ختي 

فراشناختي نیز معرفي شده، تدارک راهبردهايي برای  

ارتقا درک و فهم يادگیرنده و فرايندهای فکری تنظیم  

كننده و تغییر تفکرات پنهان است. اين روش به داليل  

توان ذهني مناسب است:  آموزان كمزير در مورد دانش

ددانش يادگیری  فرايند  در  را  بر  ميیر  گر آموز  و  كند 

آغازگری  به    33خود  و هدف آن كمک  دارد  تاكید  وی 

آموز است تا بر مشکالت هیجاني، انفعالي بودن و  دانش

اين   از سوی ديگر،  درماندگي آموخته شده غلبه كند. 

آموز را با راهبردهای خاص يادگیری برای  روش دانش

 كند.  ميحل مساله مجهز 

روش  انواع  از  شنيکي  آموزش  خود  خاهای  تي، 

سرمشق  34آموزی با  معموالً  كه  تركیب    35گیری است 

شود. در سرمشق گیری، از بزرگساالن يا همساالن  مي

برای حل مساله   راهبردهای مناسب  نشان دادن  برای 

دانشمياستفاده   روش  اين  در  كمشود.  توان  آموز 

مشاهده   را  )معلم(  سرمشق  ازخود  ميذهني،  و  كند 

مي استفاده  هدف    .كندآموزی  آموزی،  خود  روش  در 

توسعه   و  يادگیری رشد  برای  يادگیرنده  ترغیب  اصلي 

تحقیقات   نتايج  مرور  است.  خود  رفتار  كالمي  كنترل 

در  مينشان   موفقیت  با  خودآموزی،  آموزش  دهدكه 

كوسي  موقعیت است.  رفته  كار  به  تحصیلي  های 

)ويکز، گريوز  و  لويد  اين  1982هاالهان،  بودن  مفید   )

را   آزمودني  ردروش  ويژه  عملکرد  نیازهای  دارای  های 

 نشان دادند.

بام) مايکن  الگوی  بر  1977روش خودآموزی، طبق   )

 مراحل زير استوار است:  

حرف  -1 بلند  صدای  با  كه  درحالي  بزرگسال،  فرد 

ميمي انجام  را  تکلیفي  گیری  زند  )سرمشق  دهد، 

 شناختي( 

و  -2 راهنمايي  تحت  را  تکلیف  همان  آزمودني 

 دهد )خود راهنمايي آشکار( ميسرمشق انجام  شآموز

سرمشق،  -3 راهنمايي  از  استفاده  بدون  آزمودني 

 دهد.ميتکلیف را انجام 

آزمودني درحال انجام تکلیف ديگر، عملکرد خود  -4

مي راهنمايي  پنهان  و  دروني  تکلم  با  كند)هاالهان  را 

 (. 1988وكافمن، 

در    هلبراساس رهنمودهای فوق، مراحل اجرای مداخ

 اين پژوهش به شرح زير بوده است: 

حل   راهنما،  مقام  در  پژوهشگر،  دستیار  ابتدا 

با  مساله را  جمع(  رياضي)عملیات  كالمي  های 

كرد و مراحل زير را در تمرين  آموزان تمرين ميدانش

 كرد: ميطي 

خواندن متن مساله كالمي با صدای بلند و تکرار  -1

سوال پرسیدن  و  دانشآن  از  متن  مآهايي  درباره  وزان 

 مساله خوانده شده 
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از  -2 مساله،  صورت  مهم  اطالعات  كردن  مشخص 

 طريق مرور كردن متن مساله  

مشخص كردن اجزاء مساله و برقراری ارتباط بین  -3

بازنمايي  آن  به  اصطالحاً  كه  مساله  و  مساله    36اجزا 

 گويند. مي

داده-4 سوالتعیین  و  )معلومات(  )مجهوالت(  ها  ها 

 آموزان ور كردن آن با دانشرممساله و 

تعیین اينکه برای حل مساله كدام عملیات )جمع  -5

  37يا تفريق( بايد انجام شود 

 نوشتن عملیات و حل آن  -6

مرور و بازبیني راه حل و انطباق راه حل با مراحل  -7

داده با  و  مساله  به   حل  ]برگشت  مساله  سواالت  و  ها 

ها و مراحل  گام  اولین مراحله )خواندن مساله( و مرور

طي شده برای حل مساله و بررسي درست بودن همه  

 ها، با صدای بلند[ گام

دستیار  -8 آشکار،  بیروني  راهنمايي  مرحله  در 

آزمايش   گروه  اعضای  از  با  خواست  ميپژوهشگر 

های ارائه شده در مراحل قبل، رفتار  استفاده از آموزش

مساله   حل  به  باهم  و  كنند  تقلید  را  وی  مساله  حل 

با همان كیفیت  مي را  گفته  پیش  مراحل  و  پرداختند 

 دادند ميباهم انجام 

خواسته  -9 آزمايش،  گروه  اعضای  از  شد  ميسپس 

را   آنها  پژوهشگر  بپردازند،  مساله  حل  به  مستقالً 

نمستق راهنمايي  سرنخميیماً  صرفاً  بلکه  های  كرد 

 داد)خود راهنمايي آشکار( ميجزيي ارائه 

در مرحله دهم، از اعضای گروه آزمايش خواسته  -10

هنگام حل مساله، دستورالعمل حل مساله  مي به  شد 

را با صدای آهسته، باخودشان مروركنند و نیز به متن  

برگه خالصه نوشدستورالعمل قالب  بود  كه در  ته شده 

 راهنمايي كاهنده(  )خود  كنند مراجعه

خواسته  -11 آزمايش  گروه  اعضای  از  شد  ميسپس 

العمل دستور  اينکه  مرور  بدون  آهسته  طور  به  را  ها 

كنند و بدون نگاه كردن به محتوی دستورالعمل حل  

بپردازند   مساله  حل  به  مستقل  طور  به  مساله، 

 )خودآموزی نهفته( 

جلسه طوركلي  برنامه  های  به  اساس  بر  آموزشي 

آموزشگر   شد.  تدوين  متوالي  گام  چهار  با  آموزشي 

اينکه   از  يافتن  اطمینان  با  پژوهشگر(  )دستیار 

در  آزمودنـي شده  طراحي  تکالیف  به  هـرگـام،  در  ها 

يافته تسلط  مرحله  آمـوزشآن  به  اقـدام  های  اند،  

های آموزشي،  جلسهنمود.  طراحي شده گـام بعدی مي

روز روزی  سه  هفته،  دوره  2در  يک  در  و    24ساعت 

آموزش  نحوه  و  ترتیب  شدند.  اجرا  شرح ساعتي  به  ها 

   زير است:

 

 تعداد جلسات اختصاص یافته به هرگام توصیف هر گام  ها گام ردیف 

آموزان از نظر میزان آشنايي با  بررسي سطح پايه دانش و اطالعات دانش گام اول  1

همیدن و میزان به كارگیری راهبردهای  مفهوم راهبردهای يادگیری و ف 

 های كالمي رياضي يادگیری در خالل خواندن و مرور متن مساله

 جلسه  2

و   گام دوم  2 تشريح ضرورت  و  مثال  بیان  و  يادگیری  تعريف راهبردهای  و  توضیح 

 های رياضي اهمیت استفاده از راهبردهای يادگیری در حل مساله

 جلسه  3

ها و سواالت  ی فهمیدن متن مساله رياضي، تحلیل دادههاآموزش روش گام سوم  3

ذهني مرور  راهبردهای  آموزش  و  مساله  متن  در  ، سازماندهي،  38پنهان 

 بر فهمیدن   39دهي و نظارت گسترش

 جلسه  3

موقعیتتمرين گام چهارم  4 در  شده  آموخته  راهبردهای  از  استفاده  برای  های  هايي 

 ها مختلف و حفظ و استمرار آموخته

 لسه ج 4

 12كل جلسات  
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روش   پژوهش،  اين  در   استفاده  مورد  تحقیق  روش 

طرح   استفاده،  مورد  تحقیق  طرح  و  آزمايشي  نیمه 

پیش و  پس  –آزمون  تحقیق  كنترل  گروه  با  آزمون 

مرحله پیگیری بود. روند اجرای پژوهش به اين صورت  

از فرم الف   با استفاده  بود كه در مرحله پیش آزمون، 

عملکرد اعضای  هر دو    های رياضي، مسالهآزمون حل  

های كالمي رياضي  گروه آزمايش و گواه در حل مسأله

داده تا  شد  سنجش  و  متغیر  بررسي  به  مربوط  های 

آموزش   سپس  شود.  تعیین  پژوهش،  وابسته 

متغیر مستقل پژوهش   عنوان  به  يادگیری  راهبردهای 

  12با چهار گام متوالي به شرح مطالب پیش گفته در  

دستیار  جل توسط  ساعت  دو  در  جلسه  هر  و  سه 

پژوهشگر به اعضای گروه آزمايش ارائه شد. گروه گواه  

)تمرين نامربوط  آموزشي  برنامه  میزان  همین  های  به 

درسي مرسوم( توسط دستیار پژوهشگر دريافت كرد تا  

با   پژوهشگر  دستیار  همراهي  و  حضور  تاثیر 

عامل  آزمودني عنوان  به  آزمايشي،  گروه  بر های  موثر 

در   باشد.  شده  كنترل  همکاری،  برای  آنها  انگیزش 

پس حل  مرحله  عملکرد  وابسته)آزمون  متغیر  آزمون، 

های كالمي رياضي( مجدداً سنجش شد و هر دو  مسأله

های  گروه آزمايش و گواه، به فرم ب آزمون حل مساله

رياضي پاسخ دادند و در مرحله پیگیری )يک ماه بعد  

پس مرحله  مسألهمجدداً    آزمون(از  حل  ی  هاعملکرد 

ج    رياضي  كالمي فرم  از  استفاده  با  آزمايش،  گروه 

مساله حل  سنجش  آزمون  مورد  رياضي  كالمي  های 

 قرارگرفت. 

داده تحلیل  منظور  برای  به  و  توصیفي  آمار  از  ها 

فرضیه استنباطي  آزمون  آمار  از  پژوهش  های 

و)آزمون كوواريانس  تحلیل  لوين،  همبسته(    tهای 

 اده شد.  استف 

 ها  یافته 

مسألهمشخصه حل  عملکرد  آماری  كالمي  های  های 

سه   در  گواه  و  آزمايش  گروه  اعضاء  به  مربوط  رياضي 

آموزش   از  بعد  مرحله  آموزش،  از  قبل  )مرحله  مرحله 

جدول در  پیگیری(  مرحله  و  يادگیری    1راهبردهای 

 نشان داده شده است.  

آزمون و  آموزان گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پیش آزمون، پسل مسأله ریاضی دانش. میانگین و انحراف معیار عملکرد ح1جدول 

 پیگیری

 گروه گواه  گروه آزمایش  گروه
 مرحله 

 شاخص 
 آزمون پس پیش آزمون  پیگیری آزمون پس پیش آزمون 

 عملکرد  
 حل مسأله كالمي رياضي 

x SD x SD x SD x SD x SD 

33/20 27/2 17/24 20/2 80/23 25/2 50/23 47/2 92/23 11/2 

مالحظه   كه  طور  نمرات  ميهمان  میانگین  شود 

مسأله حل  افراد  عملکرد  بین  در  رياضي  كالمي  های 

آزمون( در  مرحله بعد از مداخله )پسگروه آزمايش در  

تغییر   آزمون(  از مداخله )پیش  قبل  با مرحله  مقايسه 

كرده و افزايش داشته است. همچنین میانگین نمرات  

مسأله حل  گروه  عملکرد  اعضای  رياضي  كالمي  های 

مرحله   با  مقايسه  در  پیگیری  مرحله  در  آزمايش 

چنداني  پس تغییر  و  مانده  ثابت  تقريباً  آن  آزمون  در 

رخ نداده است، از سوی ديگر میانگین نمرات عملکرد  

مسأله در  حل  گواه  گروه  اعضای  رياضي  كالمي  های 

آزمون، نسبت به مرحله پیش آزمون تغییر  مرحله پس

 قابل توجهي نکرده است.  

داده تحلیل  سپس  آزمون  طريق  از  تحقیق  های 

اجرای   از  پیش  قرارگرفت.  تحلیل  مورد  كوواريانس 

ماری، آزمون لوين در مورد پیش فرض برابری تحلیل آ

جدول  واريانس در  آن  نتايج  كه  شد  بررسي    2ها 

 گزارش شده است.  
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 آزمون افراد مورد مطالعه های پس. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض برابری واریانس نمره 2جدول  

 شاخص 
 متغیر

 pضريب  fضريب 

 410/0 690/0 عملکرد حل مسأله كالمي رياضي 

دهدكه درعملکرد حل مسأله  نشان مي 2نتايج جدول

مقدار بنابراين    05/0در سطح  fرياضي  نیست،  معنادار 

شود و باتوجه به  ها تايید ميمفروضه يکساني واريانس

سايرمفروضه دادهرعايت  تحلیل  برای  ميها  توان  ها 

 كوواريانس استفاده نمود.  ازآزمون تحلیل

نخست   فرضیه  آزمون  اندازه  برای  تعیین  و  پژوهش 

اثرات آموزش راهبردهای يادگیری در افزايش عملکرد  

مسأله دانشحل  بین  در  رياضي  كالمي  آموزان،  های 

نمره مسالهابتدا  حل  عملکرد  آزمون  پیش  های  های 

تحلیل   آزمون  از  سپس  و  شد  تعديل  رياضي 

میانگین گروهي  بین  پسكوواريانس  آزمون  های 

زه اثرات مداخله آموزشي مطابق  استفاده گرديد تا اندا

با مالكهای كوهن گزارش شود. نتايج حاصل از بررسي  

در جدول   تحقیق،  فرضیه  اين  تحلیل  داده    3و  نشان 

 شده است.  

 . آزمون تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی در رابطه با فرضیه پژوهش3جدول 

 شاخص 
 منبع تغییرات

SS 
مجموع  

 مجذورات 

Df    
 درجه آزادی 

گین  میان 
 مجذورات 

 Fنسبت 
سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر 

Corrected Model  
 737/0 000/0 400/29 651/53 2 303/107 )مدل تصحیح شده( 

 Intercept 301/5 1 301/5 905/2 103/0 122/0نقطه تالقي 
 عملکرد حل مسأله رياضي  

 پیش آزمون 
261/67 1 261/67 858/36 00/0 637/0 

 592/0 000/0 467/30 599/55 1 599/55 گروه
    825/1 17 322/38 خطا 
     20 000/12431 كل

 

مالحظه  همان راهبردهای  ميطوركه  آموزش  شود 

رياضي   كالمي  مسأله  حل  عملکرد  بر  يادگیری 

كمدانش اندازه آموزان  است.  بوده  مؤثر  ذهني  توان 

با   برابر  اصالح شده  كل  بیانگر    592/0تاثیر  كه  است 

مط  كه  است  مالکآن  با  شاخص  ابق  كوهن  های 

مي بنابراين  و  است  نتیجهمتوسط  كه  توان  گرفت 

حل   عملکرد  بر  يادگیری  راهبردهای  آموزش 

دانشمسأله رياضي  كالمي  كمهای  ذهني  آموزان  توان 

 دهد. مي موثر است و آن را افزايش

 برای بررسي اين موضوع كه آيا آموزش ارائه شده به  

كمدانش راهبردهای  توان  آموزان  زمینه  در  ذهني  

پايداری مناسبي برخوردار   از  يادگیری، در طول زمان 

است يا خیر، عملکرد حل مسأله كالمي رياضي اعضای  

ها، مجدداً  گروه آزمايش، يک ماه پس از اتمام آموزش

مورد سنجش قرارگرفت و با نمره آنها در عملکرد حل  

ه شد.  آزمون مقايسمساله كالمي رياضي در مرحله پس

آزمون   از  مقايسه  اين  تا    tبرای  استفاده شد  همبسته 

سنجش   مورد  زمان  طول  در  نتايج  پايداری  وضعیت 

ذكر شده    4های اين آزمون در جدول  قرار گیرد. داده

 است.
 رحله پیگیری آزمون و موابسته برای مقایسه تغییرات میانگین عملکرد حل مسأله گروه آزمایش در مرحله پس t. نتیجه آزمون 4جدول 

 آزمون 

 شاخص 

 پیگیری گروه آزمايش  آزمون گروه آزمايش پس
 سطح معناداری  درجه آزادی  tنسبت 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 166/0 9 114 41/2 90/23 27/2 17/24 عملکرد حل مسأله رياضي 
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كه  داده است  آن  بیانگر  جدول  در  مندرج    tهای 

ا شده  اطمینان    tز  محاسبه  سطح  در  جدول  بحراني 

نتیجه    95% بنابراين  و  است  شود  ميكوچکتر 

دانشآموزش به  شده  ارائه  كمهای  ذهني  آموزان  توان 

در حیطه راهبردهای يادگیری، پس از گذشت يک ماه  

بنابراين در طول زمان   دچار نقصان و كاهش نشده و 

 از پايداری و دوام مناسبي بر خوردار بوده است.  

 بحث و نتیجه گیری  

و   يادگیری  در  اساسي  نقشي  يادگیری  راهبردهای 

دانش عملکرد  ميبهبود  ايفا  معلمان  آموزان  كنند. 

كالس  مي محیط  در  مناسب  شرايط  ايجاد  با  توانند 

زمینه دانشدرس،  ترغیب  برای  مساعدی  آموزان های 

عملکرد   به  طريق  اين  از  تا  كنند  فراهم  يادگیری  به 

م تکالیف درسي و نیز حل مساله رياضي  باالتر در انجا

نحو  به  يادگیری  راهبردهای  چنانچه  شوند.  نايل 

صحیح و موثر سازماندهي صحیح، آموزش داده شوند  

دانش برای  مطالب  درونسازی  امکان  كمو  توان  آموزان 

آموزان مذكور قادر به  ذهني فراهم گردد نه تنها دانش

گیری سطح  اكتساب راهبردهای مورد نظر و تحقق ياد

استمرار   و  حفظ  به  قادر  بلکه  بود،  خواهند  باالتر 

موقعیتآموخته در  با  ها  شد.  خواهند  نیز  جديد  های 

به بر مبنای روش هدايت گام  راهبردها  و  آموزش  گام 

اساس   بر  هرگام  در  آموزشي  اصول  كاربستن  به 

اهمیت  "محورهای   و  ارزش  بیان  راهبرد،  آموزش 

دانش ترغیب  راهبرد  آموزان  راهبرد،  از  استفاده  به 

شده طرح  راهبرد  در  شدكه  "وكارآمدی  مشاهده   ،

معني افزايش  سبب  يادگیری،  راهبردهای  دار  آموزش 

های  توان ذهني در حل مسالهآموزان كمعملکرد دانش

مي رياضي  يادگیریكالمي  اين  طول  گرددكه  در  ها 

بنابراين  است.  برخوردار  نیز  مناسبي  پايداری  از  زمان 

راهبردهای  نخستین   كه  است  اين  پژوهش  اين  يافته 

توانش   و  دانش  نیز  و  هستند  آموختن  قابل  يادگیری 

افزايش  آزمودني براثر آموزش راهبردهای يادگیری،  ها 

كه  مي است  اين  ديگر  يافته  اين  بر  عالوه  يابد. 

كمدانش آموزش  آموزان  از  هستند  قادر  ذهني  توان 

رد تحصیلي  راهبردهای يادگیری در ارتقاء سطح عملک

خود بهره ببرند و تاثیر اين نوع آموزش بر عملکرد آنها  

مساله وضوح محسوس  در حل  به  رياضي  كالمي  های 

آموزش نیز  و  طول  است  در  ايشان  به  شده  ارائه  های 

به   باتوجه  تاثیر آن استمرار دارد.  پايدار است و  زمان، 

يافته پرورش  اين  و  آموزش  نظام  است  الزم  ها 

ط در  روشاستثنايي  و  درسي  برنامه  های  راحي 

آموزشي، بیش از پیش از آموزش راهبردهای يادگیری  

بگیرد.   بهره  انگیزشي  و  فراشناختي  و  شناختي 

پژوهشيافته نتايج  با  پژوهش،  اين  پیشین  های  های 

يادگیری   راهبردهای  آموزش  تاثیر  درخصوص 

ذهني و  شناختي  كمبرعملکرد  به  كودكان  ذهني  توان 

 گ است:  شرح زير هماهن

( نشان دادندكه استفاده از  2010كانترل و همکاران)

و   خواندن  سرعت  افزايش  سبب  شناختي  راهبردهای 

 توان ذهني شده است.  آموزان كميادسپاری دانش

( از  2001زيمرمن  استفاده  با  دادكه  نشان   )

كودكان   يادآوری  نحوه  توان  مي  يادگیری  راهبردهای 

 توان ذهني را بهبود بخشید. كم

)ك همکاران  آموزش  2002اپالنو  دادندكه  نشان   )

كودكان   يادآوری  فرايند  بر  يادگیری  راهبردهای 

تاثیر دارد. بیکر )كم ( نشان داد كه  2009توان ذهني 

استفاده از راهبردهای يادگیری به افزايش يادگیری به  

يادگیری   مشکالت  با  كه  يادگیرندگاني  برای  ويژه 

مي منجر  هستند،  باتمواجه  )شود.  (  2000رفیلد 

آموزان  دهد بازده دانشميشواهدی ارائه كرد كه نشان 

يادگیری  كم راهبردهای  آموزش  طريق  از  ذهني  توان 

مناسب به طور چشمگیری بهبود يافته است. مارتین و  

( از  2001همکاران  استفاده  با  دادندكه  نشان   )

فعال  شناختي  و  40راهبردهای  يادسپاری  نارسايي   ،

كودكان   ميكميادآوری  را  ذهني  جبران  توان  توان 

 نمود.

( گلفزاني  فرضي  و   لويه  شواهدی  1381يوسفي   )

نشان   كه  كردند  راهبردهای  ميارائه  آموزش  دهد 

دانش عملکرد  ارتقاء  سبب  دارای  يادگیری  آموزان 
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شود. خوی نژاد و  ميناتواني هوشي در تکالیف حافظه  

تصويرسازی  1382همکاران) روش  دادندكه  نشان   )

آموزان داری در عملکرد حافظه دانشهني تاثیر معنيذ

)كم تفتي  اخوان  و  عابدی  دارد.  ذهني  (  1394توان 

فعال   شناختي  راهبردهای  آموزش  كه  گرفتند  نتیجه 

سبب   غیرفعال  شناختي  راهبردهای  آموزش  از  بیش 

يادآوری ذهني  ارتقاء  ويژه  نیازهای  دارای  كودكان 

) مي همکاران  و  بهرامي  ارائه   (1390شود.  شواهدی 

نشان   كه  آموزش  ميكرد  روش  از  استفاده  دهد 

مهارت   میزان  افزايش  سبب  شناختي،  راهبردهای 

شود. محمدی  توان ذهني ميآموزان كمنوشتاری دانش

( همکاران  و  آموزش  1391آريا  كه  دادند  نشان   )

آموزش   از  بیش  فراشناختي  شناختي،  راهبردهای 

و    لکرد حل مسالهراهبردهای شناختي سبب ارتقاء عم

 شود.  توان ذهني ميآموزان كمرفتار سازشي دانش

يافته ديگر  سوی  نتايج  از  با  پژوهش  اين  های 

( همکاران  و  لوكانجلي  و  1998تحقیقات  براتن  و   )

( كه اثر آموزش راهبردهای شناختي  1998تروندسن )

مساله حل  عملکرد  بر  فراشناختي  رياضي    و 

ناتواندانش و  عادی  بررسي    آموزان  را  يادگیری  در 

كرده اند و به نتايج مثبت و موثری دست يافته اند و  

( همکاران  و  بشاورد  تحقیقات  نتايج  با  و  1380نیز   )

( همکاران  و  آموزش  1390عاشوری  دادند  نشان  كه   )

راهبردهای شناختي و فراشناختي سبب بهبود عمکرد  

دانش رياضي  مساله  كمحل  شده  آموزان  ذهني  توان 

 ماهنگ است. است، ه

آموزش   از  استفاده  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 

دانش به  يادگیری  و  آموزان كمراهبردهای  توان ذهني 

های كالمي رياضي، در  تاثیر آن بر عملکرد حل مساله

اين   است.  برخوردار  مناسبي  پايداری  از  زمان  طول 

پژوهش نتايج  با  نیز  همکاران  يافته  و  بشاورد  های 

اختیا 1380) تروندسن)1377ری)(،  و  براتن   )1989  ،)

( ديگران  و  اسکارپاتي  1993مونتاگو  و  سونسن   ،)

(1984( باس  و  مونتاگو  و  1986(،  هريس  كیس،   ،)

( آموزش1992گراهام  اثر  نگهداری  به  كه  ارائه (  های 

 اند هماهنگ است.شده در طول زمان اشاره كرده

يافته تبیین  آموزش  در  چرا  كه  پژوهش  اين  های 

آموزان  های يادگیری سبب بهبود عملکرد دانشراهبرد

مسالهكم حل  در  ذهني  رياضي  توان  كالمي  های 

توان گفت آموزش راهبردهای يادگیری به  شود ميمي

ابتدا سبب   تلفیقي )شناختي و سرمشق گیری(  شیوه 

ابعاد  ارتقاء سطح دانش و آگاهي دانش به  آموز نسبت 

ص، تکلیف  های شخسه گانه دانش فراشناختي )حیطه

راهبرد(   آموزشميو  چنین  ديگر  سوی  از  هايي  شود 

دانش مواجهه  چگونگي  صحیح  آموزش  با  سبب  آموز 

خواندن،   نظر  از  رياضي  كالمي  مساله  حل  تکلیف 

گردد. اين امر  فهمیدن و طراحي برنامه حل مساله مي

مهارت در  تحول  مساله،  سبب  حل  و  يادگیری  های 

استف  شدن  خودكار  و  شدن  راهبردهای  دروني  از  اده 

مساله   حل  در  موفقیت  به  دستیابي  و  يادگیری 

آموز به شود. از سوی ديگر چون در اين الگو، دانشمي

راهنمايي با  همراه  آموزش  از  به  تدريج  سرمشق  های 

مي دست  سرمشق  راهنمايي  بدون  يابد،  آموزش 

موفقیت خود در حل مساله و انجام تکلیف را به تالش  

نسبت   دانشدميخويش  معرض  هد.  در  كه  آموزاني 

روش   از  استفاده  با  يادگیری  راهبردهای  آموزش 

سرمشق دهي و توجه به رفتار معلمان در حین اجرای  

قرار   يادگیری  راهبردهای  كارگیری  به  نحوه  و  عملي 

به  مي آنها  رفتار در حضور  اين  مکرر  به طور  و  گیرند 

گذاشته   حافظه  مينمايش  به  را  معلم  رفتار  شود، 

آشنا  مي الگو  با  رفتار  ميسپرند،  تدريج  به  و  شوند 

كنند و از رفتار سرمشق،  ميسرمشق را دروني سازی  

آموزند كه  ميدهند و  الگويي در ذهن خود پرورش مي

توانند رفتار مورد  ميبدون حضور سرمشق )معلم( هم  

نظارت   خود  رفتار  بر  و  داده  بروز  خود  از  را  انتظار 

باشند و عملکرد  از سوی    داشته  باشند.  موفقي داشته 

دانش بهره  ديگر  يادگیری  راهبردهای  از  كه  آموزاني 

مي و  بیشتری  هستند  دهنده  نظم  خود  افرادی  گیرند 
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فیلیپس   دارند)پری،  بیشتری  تحصیلي  موفقیت 

 (.  2006هاچینسون، و

توان  آموزان كمآموزش راهبردهای يادگیری به دانش

پذهني سبب مي و  موفقیت  آنها  را  شود  یشرفت خود 

های شخصي خود نسبت دهند. همانطور كه  به تالش

مورد   يادگیری  راهبردهای  آموزش  روش  در  گذشت 

به   دهنده،  آموزش  آغاز،  در  پژوهش،  اين  در  استفاده 

طور آشکار روش استفاده از فرايندهای تفکر با صدای  

الگوسازی مي  41بلند و  را  از چندبار تمرين  بعد  و  كند 

از   برای    خواهدميان  آموزدانشتکرار،  روش  اين  از 

متن   خوانده  و  مساله  خواندن  مساله  متن  بازنمايي 

ان  آموزدانشد و سپس از  ن شده و حل آن استفاده كن

اقدام  مي مساله  حل  برای  الگو  رفتار  با  مطابق  خواهد 

مي آنها  از  تدريج  به  و  و  كنند  تمرين  ضمن  خواهد 

به  فتار الگو به طور مستقل ولي مطابق با ر بیشتر تکرار 

 بپردازند. حل مساله 

عملکرد   افزايش  داليل  تبیین  در  ديگر  نکته 

اين  آزمودني يادگیری  راهبردهای  آموزش  از  پس  ها 

آموزش در  كه  به  است  شده  ارائه  ان  آموزدانشهای 

ذهنيكم آموزشتوان  از  تركیبي  از  و  ،  شناختي  های 

فراشناختي و باز آموزی اسنادی و تقويت خود پنداره  

به استناد مطالعات پیشین،  آموزانشد ان استفاده شد. 

تاثیر و آموزش  مهمترين  بر    ي فراشناخت  های شناختي 

يادگیری  ذهنيكمان  آموزدانش  فرايند  كاهش  توان   ،

به تامل و تفکر  رفتارهای تکانشي، تشويق آزمودني ها 

 (.  1986باشد )وونگ، ميقبل از انجام عمل 

ديد و  اسناد  حوزه  نظری  واينر  گاهمباني  های 

كه  2000) است  آن  از  حاكي  كه  آموزدانش(  اني 

نسبت   خود  شخصي  تالش  به  را  تحصیلي  پیشرفت 

استفاده  مي بیشتر  يادگیری  راهبردهای  از  دهند، 

پردازش  مي سطح  و  توسط كنند  يادگیری    محتوی 

  توان ذهني كمان  آموزدانشنیز اگر    .تر استآنها، عمیق

بهر  ،آموزش  جريان  در را  موگام  به  اا  كنند،  فقت طي 

مي  هایتوانايي اعتماد  سبب  خود  امر  اين  و  كنند 

آن  به  دستیابي  تحصیلي  عملکرد  در  مثبت    ها نتايج 

آموزش  (2011اريس،  پو    گاموه)لو،    شودمي در   .

ذهنيكمان  آموزدانش افزايش  توان  گام  نخستین   ،

توانايي  آگاهي از  آگاهي  د های خوآنان  اين  است.  شان 

شود و هم  ود فرايند اسناد دهي آنان ميهم سبب بهب

كیفیت   كه  آنان  فراشناختي  آگاهي  و  دانش  بر 

مي ارتقا  را  ميعملکردشان  تاثیر  بهبود  بخشد،  كند. 

فرايند اسناد دهي و نسبت دادن موفقیت به تالش )به  

سبب   توانايي(  و  شانس  به  آن  دادن  نسبت  جای 

اعتماد  مي توانايي  آموزدانششود  و  خود  يش  هابه 

و اين نگرش، مهمترين آغاز برای پیشبرد    شکل گیرد 

   است. آموزدانشيادگیری 

كه    داللت  است  اين  پژوهش،  اين  از  حاصل  اصلي 

موقعیت آوردن  كالس  هافراهم  شرايط  در  آموزشي  ی 

و  بتوانند مفاهیم    توان ذهني كمان  آموزدانشدرس كه  

عینيمحتوی   سطح  در  را  و    ، آموزشي  ملموس 

ي اين  غیرانتزاعي  در  است.  ضروری  امری  بگیرند،  اد 

نگهداری آن و انتقال    ،صورت اكتساب راهبرد يادگیری

موقعیت به  شده  آموخته  يادگیری  های  راهبردهای 

جديد، به سهولت انجام خواهد پذيرفت. بنابراين، الزم  

كودكان   آموزش  در  ذهنيكماست  مفاهیم  توان    ،

نش پس  آموزشي به طور واضح و عیني و مطابق با دا

 آنان آموزش داده شوند.  به زمینه قبلي

برای معلمان و  پیشنهادهای برخاسته از اين پژوهش  

آموزشي   امور  اندركاران  عملي  دست  رهنمودهای  و 

يادگیری  راهبردهای  آموزش  از  استفاده  در    برای 

درس   كالس  ذهني كمان  آموزدانشموقعیت  به    توان 

 :  شرح زير هستند

هنگامي  آموزدانش-1 راهبردهای  ان  آموزش  از 

مي را  نفع  بیشترين  دانش  يادگیری  كه  و  برند  قبلي 

باشداطالعات   شده  فعال  آنها  زمینه    معلم   .پس 

اتخاذ تدبیرهای مناسبمي با  ، دانش پس زمینه  تواند 

قبلي   اطالعات  و  فرابخواند،    آموزدانشمناسب  يا را 

بزرگترين   قبلي،  دانش  شود.  متمركز  آن  بر  و  بسازد 

بین  توانايي  پیش  كننده  يادگیری    آموزدانشي  برای 

است.   جديد  درباره  آموزدانشمواد  بیشتر  هرقدر  ان 
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بهتر مي باشند  داشته  اطالعات  موضوع  آن  يک  توانند 

  تری را درک كنند و درباره آن موضوع،  مطالب جديد

 را ياد بگیرند.

يادگیرندگان موفق به طور موثرتری از راهبردهای  -2

يادگیری   و  به دانش  استفاده ميحافظه  كنند. حافظه 

و   دانش  كه  يادگیرندگاني  است:  مربوط  زمینه  پس 

چیزهای   هستند  قادر  دارند،  بیشتری  اطالعات 

را   بیشتری  اطالعات  و  بسپارند  خاطر  به  را  بیشتری 

كنند.  جذب   پردازش  مدت  و  كوتاه  حافظه  ظرفیت 

مي آموخته  آنچه  از  بسیاری  و  است  شود،  محدود 

در كه  صورت    درصورتي  كاری  آن  با  مورد  و  نگیرد 

فراموش  سرعت  به  نخورد،  پیوند  قبلي  يادگیری 

 شود.مي

پايش    گانيادگیرند-3 مورد  را  پیشرفت خود  موفق، 

مي انجام    و   دن دهقرار  را  كارها  چگونه  اينکه  درباره 

از    در مورد خواندن،  آموزدانشدهند، نظراتي دارند.  مي

ويژگي مورد  در  خود  متن  دانش  راهبردهای  های  و 

خود   يادگیری  میزان  پايش  برای  همان  مناسب  كه 

است   فراشناختي  ميدانش  آموزش    كند.استفاده  در 

ذهني كمان  آموزدانش مولفه  توان  از  های  بايد 

نظارت   و  فراشناختي  دانش  شامل  فراشناخت، 

عیني   طور  به  و  و  فراشناختي  شود  استفاده  واضح 

برای   آن  صورتآموزدانشمزايای  به  بیان    ان  واضح 

 (. 11، ص 2019نگ و ديگران، ف شود)

طور  آموزانينشدا-4 به  يادگیری    فعاالنهكه  در 

موفقميدرگیر   دانششوند،  از  كه  هستند  آموزانيتر 

سوالهايي   پذيرند. يادگیرنده فعال، ی ميانقش منفعالنه

مطرح ميمي  را  خالصه  را  مطلب  وكمک  كند،  كند 

مسیر  مي تا  ديگر    شود.تعیین    يادگیری كند  از سوی 

كردن   سوالسوال  كیفیت  سبب  ،  آموزدانشهای  و 

و    اني كه سواالت بیشتر آموزدانششود.  ارتقاء درک مي

كیفیت ياد  مي  تریبا  موثرتری  طور  به  پرسند، 

باالتری  آموزدانشگیرند.  مي سطح  سواالت  با  كه  اني 

مي از  مواجه  بهتر  سواالت  آموزدانششوند،  با  كه  اني 

پايی ميسطح  مواجه  مين  درک  و  شوند  كنند 

انديشمندانهپاسخ آنها  تامليهای  و  است.تر  هنر    تر 

فکری    معلمان افق  كه  است  به  آموزدانشاين  را  ان 

 تر راهنمايي كنند.مهمی ها سمت پرسیدن سوال

خودپنداره  -5 و  موفق  يادگیری  و    آموزدانشبین 

نیرومندنگرش  رابطه  خودش،  به  او  مثبت  و    های 

های  البته در اين میان، نقش هدفوجود دارد.  يمتقابل 

اصطالح    آموزدانش به  هدفي "و  گیری  بسیار    "جهت 

برای   ضروری  آمايه  هدفي،  گیری  جهت  است.  مهم 

تبديل   برای  الزم  انگیزه  و  يادگیرنده  تحول  و  حركت 

به يادگیرنده موثر و راهبردی را در اختیار قرار   شدن 

های معلمان، تقويت  . يکي از مهمترين كاركرددهدمي

اتخاذ هدفآموزدانشو تحريک   برای  و  ی  هاان  واقعي 

حال   عین  پروازانهدر  است.  بلند  كه  آموزدانشتر  اني 

تحص پیشرفت  دارای  دارای  هستند،  بااليي  سطح  یلي 

كه همه اينها از جهت    باشند ی نیز ميترپنداره باالخود

نشات   باالتر  هدفي  ديگر،  .  گیردميگری  سوی  از 

بیشتریتموفق  خود    های  ارتقاء  سبب  يادگیری  در 

باالتر  پنداره   سطح  هدفي  گیری  جهت  تقويت  و 

باالتر به موفقیت بیشتر منجر    ی هو خود پندار  شودمي

 .شودمي

كردن  -6 برای  فراهم  جهت  آموزدانشفرصت  ان 

مشاركت  تعامل   ساير  و  در    انآموزدانشبا  توانايي  و 

ديدگاه گرفتن  ديگری  نظر  اهای  يادگیری  مهم  ست. 

مشاركتي و يادگیری از همساالن، پیشرفت و انگیزش 

و  دهد و سبب بهبود روابط بین شخصي  را افزايش مي

شناختي   رشد  توسعه  افق  نیز  گسترش  و  يادگیرنده 

 شود. ميديد او  

  بهتر است   توان ذهني كمان  آموزدانشآموزش    در  -7

محتوی  آموزش  بر  صرف  تمركز  جای  خاص،    به 

رفتن و راهبردهای يادگیری شناختي و  چگونگي يادگ

شود داده  آموزش  همه    ،فراشناختي  نتايج  زيرا 

مي نشان  شده  مرور  از  مطالعات  استفاده  كه  دهد 

و   يادگیری  سطح  ارتقاء  سبب  يادگیری  راهبردهای 

آموخته تداوم  و  ميآموزدانشهای  پايداری  از  ان  شود. 

راهبردها آموزش  ديگر  ارتقاء  سوی  سبب  يادگیری  ی 
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بهرهس و  طح  زمان  به  نسبت  شناختي    منابعوری 

و بیش از آموزش محتوای خاص    گرددميرف شده  صم

آن به    انتقال سبب تعمیم يادگیری و    ، دروس موضوعي

شد.  خواهد  جديد  ميبنابراين    موقعیت  شود  پیشنهاد 

رياضي   آموزش  درسي  برنامه  توان  كمان  آموزدانشدر 

شناخذهني يادگیری  راهبردهای  آموزش  و  ،  تي 

فراشناختي به صورت تلفیقي و توام با روش سرمشق  

اسناد   فرايند  و  انگیزشي  ابعاد  تقويت  و  دهي 

 در نظر گرفته شود.  توان ذهني كمان آموزدانش

 ها: یادداشت
1. Cognitive Strategies  

2. learning how to learn 

3. cognitive learning strategies 

4. self- regulatory strategies to control 

cognition 

5. resource management strategy  

6. reheasal 

7. Elabration 

8. analogy 

9. focal point 
10. word problem 
11. mental representation 

12. representation 

13. word problem 

14. Babylonian 

15. Working memory 

16. Intellectual disability 

17. Inefficient learner 

18. Stractural deficiency 

19. Process      

20. mediation          

21. Organizing 

22. Executive control Process 
23. Metacognitive 

24. American Association on Mental 

Defficiency (AAMD)     

25. acquisition 

26. Proficiency 

27. maintenance 

28. generalization/adoptation 

29. Strategic Intervention Model(SIM) 

30. Kantrell, Kumbers, carter and Mrgarett   

آن    .31 در  كه  هستند  )راهبردهايي  فعال  شناختي  راهبردهای 

شود و كودک  ميها به طور مستقیم به كودک آموزش داده  روش

 شود از آن راهبرد در تکالیف خود استفاده كند( ميتشويق 

32. Cognitive Instruction    

33. Self-Initiation                        

34. Self-Instruction 

35. modeling 

36. Representation 

شد  .  37 متوجه  مرحله  اين  آموزش  اثنای  در  پژوهشگر  دستیار 

آموزان در درک عملیات جمع و تفريق دچار مشکالت  كه دانش

و   جمع  عملیات  آموزش  برای  زيادی  زمان  و  هستند  اساسي 

 تفريق به آنها اختصاص داد 

38. rehearsal        

39. monitoring 

)راهبردهايي.  40 فعال  شناختي  آن    راهبردهای  در  كه  هستند 

شود و كودک  ميها به طور مستقیم به كودک آموزش داده  روش

 شود از آن راهبرد در تکالیف خود استفاده كند( ميتشويق 

41. think aloud  

 منابع 
( صغری.  آبادی،  قوام  آموزش  1377ابراهیمي  روش  سه  بخشي  اثر   .)

راهبردهای يادگیری )آموزش دو جانبه توضیح مستقیم و چرخه  

ی  بر درک مطلب حل مسأله، دانش فراشناختي، خود پنداره ، افکار

ان دختر دوم راهنمايي  آموزدانشتحصیلي و سرعت يادگیری در  

از   تر  پايین  دانشکده    15معدل  دكتری،  رساله  تهران.  شهر 

 روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه طباطبايي. 

اهبردهای شناختي بر  ( بررسي تاثیر آموزش ر1377اختیاری، فرخناز.)

در   رياضي  مساله  حل  و  پنجم  آموزدانشانگیزش  كالس  ان 

شناسي   روان  دانشکده  ارشد،  كارشناسي  نامه  پايان  شهرشیراز، 

 علوم تربیتي دانشگاه شیراز 

سیمین؛  پژوه،  بشاورد،  به  و  الهه؛  حجازی،  محسن؛  يکتا،  شکوهي 
شناختي1380احمد) راهبردهای  آموزش  تاثیر    فراشناختي   -(. 

خودآموزی(  رياضي    )روش  مساله  حل  ان  آموزدانشبرعملکرد 

ذهنيكم استثنايي.  توان  كودكان  حیطه  در  اول،  پژوهش  سال   ،

 . 171-186، ص 2شماره، 

سمانه)  مختاری،  و  فاطمه  زاده،  آدم  فاطمه؛  دو 1390بهرامي،  تاثیر   .)

مدل   و  انگلرت  مدل  براساس  شناختي  راهبردهای  آموزش  روش 

ان ابتدايي با عالئم  آموزدانشدی بیان نوشتاری سکستون در كارآم

نوشتن.   استثنايياختالل  كودكان  ايراني  سال  فصلنامه   ،11  ،

 .23-32، ص 1شماره 

محمد)خوی كبوداني،  و  علیرضا؛  رجايي،  غالمرضا؛  تاثیر  1382نژاد،   .)

كودكان  هامهارت در  فراشناختي  ذهنيكمی  فصلنامه  .  توان 
 .79-90، ص 40و  39، شماره 11ل ، سای روان درمانيهاتازه

( پريرخ.  در  1372دادستان،  آن  موقعیت  و  حافظه  تجربي  بررسي   .)

كنش عملیاتي.  هاگستره  ديدگاه  شناختي  دانشکده  ی  مجله 
 .  3. شماره ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران

 ( كشور،  استثنايي  پرورش  و  آموزش  درسي  1397سازمان  كتاب   .)

ابتد ششم  پايه  كد  رياضي  ذهني(،  ويژه  )نیازهای  ،  81/40ايي 

مولفان: مینا حسني، مهری آگاهي، رويا روشن و رقیه محمودی. 

 های درسي ايران. ناشر: شركت چاپ و نشر كتاب

 ( كشور،  استثنايي  پرورش  و  آموزش  درسي  1400سازمان  كتاب   .)

كد   ذهني(،  ويژه  )نیازهای  ابتدايي  پنجم  پايه  ،  55051رياضي 

ح مینا  میر  مولفان:  رضا  و  روشن  رويا  آگاهي،  مهری  سني، 

 زاده. ناشر: شركت افست، سهامي عام. چاپ ششم.  ويسي
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 ( كشور،  استثنايي  پرورش  و  آموزش  درسي  1400سازمان  كتاب   .)

)كد   ذهني(،  ويژه  )نیازهای  ابتدايي  چهارم  پايه  .  54051رياضي 

اكبری،   زهرا  آگاهي،  مهری  مینا حسني،  پورجالل،  فريبا  مولفان: 

ويا روشني و سحر كرمي. ناشر: شركت افست سهامي عام، چاپ  ر

 ششم

علي )  و  اكبر  سیف،  جواد.  آموزش  1382مصرآبادی،  اثربخشي   .)

متون   درک  و  يادداری  خواندن،  سرعت  بر  يادگیری  راهبردهای 

 . 37-54 ص:. 2 فصلنامه تعلیم و تربیت،مختلف. 

ربخشي آموزش  (. مقايسه اث1394عابدی، فاطمه و اخوان تفتي، مهناز) 

يادآوری   بر  حسي  چند  و  غیرفعال  فعال،  شناختي  راهبردهای 

ذهني.   ويژه  نیازهای  دارای  استثناييكودكان  كودكان  ،  فصلنامه 

 . 5-16 :، ص1، شماره 15سال 

آبکنار،   جلیل  معصومه؛  تجريشي،  پورمحمدرضای  محمد؛  عاشوری، 

( جمال  عاشوری،  و  سمیه؛  آموزش  1391سیده  اثربخشي   .)

رياضي  راهبرد مساله  برحل  اسنادی  بازآموزی  و  يادگیری  های 

تحولي.  آموز دانش هوشي  ناتواني  دارای  تحولي:  ان  شناسي  روان 
 .248-255، ص 1، شماره 8سال   .روان شناسان ايراني

فرهاد الف 1375)  كريمي،  گزاره،  بازنمايي  تاثیر  حل  (.  عملکرد  بر  ای 

رياضي  مساله پايه سوم  آموزدانشهای كالمي  مقاله  ان  راهنمايي. 

ارائه شده در نخستین كنفرانس آموزش رياضي. اداره كل آموزش  

 و پرورش اصفهان و انجمن آموزش رياضي ايران. 

سید )  متولي،  راهبردهای 1376محمد.  آموزش  تأثیر  بررسي   .)

آموزان  يادگیری بر خواندن، درک مطلب و سرعت يادگیری دانش

رستان فردوس. پايان نامه  كالسهای اول دبیرستانهای دخترانه شه

روان دانشکده  ارشد،  دانشکده  كارشناسي  تربیتي،  علوم  و  شناسي 

 عالمه طباطبايي.  

پور،   و سعدی  علي؛  دالور،  مريم؛  نراقي،  سیف  علیرضا؛  آريا،  محمدی 

و شناختي1391اسماعیل) راهبردهای شناختي  آموزش  تاثیر   .)-  

سازشي   رفتار  و  مساله  حل  عملکرد  بر  ان  آموزدانشفراشناختي 

  : ، ص4، سال دوم، شماره  فصلنامه افراد استثنايي.  توان ذهنيكم

75-55. 

مجید؛   لويه،  مرجان)و  يوسفي  گلفزاني،  آموزش  1381فرضي  تاثیر   .)

راهبردهای مرور ذهني و سازماندهي بر عملکرد كودكان با ناتواني  

حافظه.   تکالیف  در  استثناييهوشي  كودكان  حیطه  در  ،  پژوهش 

 . 377-398 :، ص4م، شماره سال دو
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 14 10/7/00تجدیدنظر:                           7/8/1396تاریخ دریافت.: 
 15/10/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده 
حاضر   :هدف هدف   پژوهش  اثربخشی    با    با   شده غنی  آموزش مقایسه 
یا  مفهومی   نقشه  بر  سنتی  روش  و  و  یادداري    بارشناختیدگیري، 
کمدانش علومآموزان  درس  در  ذهنی  استانجام    تجربی  توان    . شده 
نیمه  :روش -آزمونپس  –  آزمون پیشآزمایشی با طرح  روش پژوهش 

کنترل  پیگیري گروه  بین  بود.    با  ذهنی  کم  آموزاندانش  ما تماز  توان 
گیري در  نمونه  راه نفر از آنها از    30  تعداد پایه سوم ابتدایی شهر تهران  

به و  انتخاب  کنترل دسترس  و  آزمایش  گروه  دو  در  تصادفی  طور 
گروه،  جاي هر  براي  شدند.  اجرا،  آپیش  نخستدهی  یادگیري  زمون 

انواع مواد،   آزمایش، نخست معلم درس خود را (مباحث سپس در گروه 
  سپس   وداد    آموزان ارائهطور کامل به دانشبهها)  گیري مواد، آباندازه

به مفهومی  نقشه  شده  از  داده  آموزش  مفهوم  براي  مکملی  عنوان 
درس علوم    در گروه کنترل براي آموزش مفاهیم. اما معلم  شداستفاده  

پس پایان،  در  داد.  ادامه  خود  مرسوم  روش  و  به  یادگیري  آزمون 
یادداري    ارشناختیب  آزمون  هفته،  سه  از  پس  شدو   ها:یافته.  انجام 

موزان گروه آزمایش و کنترل  آیج نشان داد که بین یادگیري دانشنتا
همچنین  ).  P>  007/0(  با سطح معناداري تفاوت معناداري وجود دارد

آن  یادداري  دارد بین  وجود  معناداري  تفاوت  معناداري  سطح  با    ها 
)004/0  <P  .(  دانشتحمیل  بارشناختیظر  ن از بر حافظه  آموزان  شده 

آموزان گروه آزمایش نسبت به  دانش  حافظه  کمتري بر  بارشناختینیز،  
وارد  دانش کنترل  گروه  :  گیري  نتیجه  ).P>  001/0(  شد آموزان 

عنوان یک مداخله مبتنی استفاده از راهبرد آموزشی نقشه مفهومی به
فراشناخت می افزایشبر  باعث  دانش  تواند  یادداري  و  آموزان  یادگیري 

درکم و  ذهنی  کاهش  توان  این  وارد  بارشناختینتیجه  حافظه  بر  شده 
 آموزان شود.  دانش

 

یادداري،  کلیدي:    هايواژه یادگیري،  مفهومی،  ،  بارشناختینقشه 
  .توان ذهنیکم

_________________________________________ 
مسئول.  1 هینویسنده  عضو  علمأ:  تربیتی،   یاراستادو    یت  علوم    گروه 

 .ایران اراك،  ، دانشگاه اراك ی،دانشکده علوم انسان
ی  یطباطبا  دانشگاه عالمه  ریزي درسیگروه برنامهاستاد  ت علمی و  أعضو هی.  2
 .، تهران، ایرانآموزشی ریزيبرنامه و پژوهش سازمان یسئر و
 .، ایراندانشگاه اراك ی،دانشکده علوم انسان گروه علوم تربیتی، یاراستاد. 3
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Abstract  
Objective: The main purpose of the current study 
was to compare the effectiveness of education of 
using conceptual map and traditional methods on 
learning, retention and cognitive load of mental 
retardation students in Experimental science course. 
Method: has been quasi-experimental with pretest- 
posttest outline with control group. Statical 
community of this study includes all third-grade 
intellectual disable students in Tehran that 30 of 
them were selected through random sampling were 
located in two test and control groups. For each 
group, first, the pretest learning run, then in test 
group, the teacher presented subjects (issues of 
materials, measurements of materials, water) to 
students completely and use conceptual map as a 
complement for educational concept. But the 
teacher, in the control group, continued his own 
conventional methods for teaching concepts in 
science lesson. At the end, learning & cognitive 
load posttest and after three weeks, the retention 
test was run. As well as, to measure the cognitive 
load on memory, mental method was used (using 
questionnaires). Results showed that there is 
significant difference between student's learning in 
test and control groups (0/007) and there is 
significant difference between their retention 
(0/04). Conclusion  :In terms of, cognitive load 
imposed on student's memory, less cognitive load 
imposed on students in test group compared to 
control group (0/001).  
 
Key word: Conceptul Map, Learning, 
Retention, Cognitive Load, Mental 
Retardation.  
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 ه مقدم
اقشار آسیب از  توان  آموزان کم، دانشپذیر جامعهیکی 

و جسمی    1ذهنی ذهنی  دلیل وضعیت  به  هستند که 
ذهنی و جسمی خاص    آموزشی،  هايخاص به مراقبت

دارند   پاپسکو،نیاز  آموزان دانش).  2014  (تئودورسکو، 
آموزشی رسمی    تدریج وارد برنامهتوان ذهنی که بهکم

ت به سایر همساالن خود در امر  شوند، نسبمدرسه می
مهارت کسب  و  کندیادگیري  الزم  و  هاي  هستند  تر 

رو، معلم نیاز به استفاده  اینگیرند. ازخیلی دیر یاد می
م راهبردهاي  ساده  داردثري  ؤاز  بخش  برنامه  تا  از  اي 

مورد (کوچاجی،  آموزشی  دهد  آموزش  آنها  به  را  نظر 
2015 .( 

 آموزان دانش  یادگیري  مهم   اهداف   از  یکی   از طرفی 
درك   براي  آنها  به  کمک   ،ذهنی  توانکم و    شناخت 

موضوع  اساسی  مفاهیم   وار طوطی  حفظ  جاي  به  یک 
آن  .است  آنها مفاهیم جاییاز    نسبت بهعلمی،    که 

  یادگیري   فرایند  در باید    ،هستند   وارشبکه  و  غیرخطی 
  و   یافتهسازمان  هايشبکه  همانند  مفاهیم  مطالب،   این

  صورت به  نه  شوند  گرفته  یاد  هم  به  مرتبط  اطالعات
از امیریان،  ا  مجز  حقایق  فهرستی  و  مصرآبادي  (زوار، 

نقشهایناز  ).1395 راهبرد  یک  می  2مفهومی  رو  تواند 
دانش براي  مناسب  آموزشی  آموزان  راهبرد 

باشد. توانکم می  ذهنی  زمانی  مفهومی  تواند نقشه 
یادگیري  به ابزار  با    آموزاندانش  وسیلهبهعنوان 

آنان   نیازهاي  براساس  که  شود  استفاده  ویژه  نیازهاي 
و همکاران،  شوانتخاب   (کچاپ  راهبرد  ).  2019د  این 

سال    جمعی  وسیلهبه در  نوواك  ژورف  رهبري  به 
بر مبناي نظریه یادگیري معنادار آزوبل مطرح    1973

می رخ  زمانی  معنادار  یادگیري  فراگیر  شد.  که  دهد 
ج مفاهیم  و  که  اطالعات  مواردي  به  را  پیش    ازدید 

معنادار  می یادگیري  انجام  براي  دهد.  پیوند  داند، 
برانگیختن  پیش مورد  اولین  دارد،  وجود  نیازهایی 

باید   جدید  اطالعات  دوم  مورد  است.    به فراگیران 
که موارد جدید به اطالعات پیشین  شود  اي ارائه  شیوه

کندفراگیر   پیدا  (ارتباط  دوم  مورد  در  نوواك  شیوه  . 

می استفاده  مفهومی  نقشه  از  اطالعات)  کند  ارائه 
آالمري،  ( و  از  .  )2021آلموال  متخصصان  از  بسیاري 

هاي مفهومی براي افزایش یادگیري معنادار بهره  نقشه
نقشهبرده   براي   مؤثري  ابزارهاي  مفهومی  هاياند. 

اطالعاتسازمان   که   چرا  هستند،   هم   به  مرتبط   دهی 
رااطالع  بین   روابط  آنها روابط   ها شبکه  قالب   در  ات    و 

  مفاهیم   و   هاایده  وصف  براي  ابزاري  و  دهند می  نشان
موضوع  به  مربوط  کلیدي  شکل   قالب   در  یک    یک 

رائو،  شوند  محسوب می  ترسیمی  (کاتاگال، دده،گودار، 
ابزارهاي  ).  2015 مفهومی  نقشه  دیگر  عبارت  به 

  دهی و بازنمایی دانش هستند و گرافیکی براي سازمان
مفاهیم  ر بین  میوابط  نشان  .  )2020،اوال(  دهندرا 

مزیت   یک  مفهومی  انواع   مهمنقشه  به  نسبت 
از مهارتراهبردهاي   و آن حمایت  هاي  آموزشی دارد 

است  باال  سطح  رائو،    تفکر  گودار،  و  دده  (کاتاگال، 
2015 .( 

  در   یادگیري  قدرتمند   هاي دیدگاه  از  یکیاز طرفی  
.  است  یادگیري  در  شناختی   دیدگاه  شناسی،روان

  هاي فرایند  از  انسانی  یادگیري   دیدگاه،  اینبراساس  
  هایی محرك  تأثیر  تحت  فقط  و  پذیردمی  تأثیر  درونی

  وي، (  شود می  ارائه  فرد  از  بیرون  در  که  گیردنمی  قرار
  خود  نوبه  به   شناختی   دیدگاه   ).2014بیست،    و   استِل

تقسیم  چند  به   ها، نظریه  این  از   یکی.  شودمی  نظریه 
خبرپردازين   نظریه .  است  اطالعات   پردازش   یا  ظریه 

  توسعه   مطالعه   براي  رویکردي   اطالعات،   پردازش
  کالوُ   و  چِن   وانگ،   نوربَخش،(  است   شناختی  فرایندهاي 

را    نظریه  ).2  :2015  ، انسان  اطالعات، ذهن  پردازش 
می نظامی  یک  مانند  از  به  را  اطالعات  که    راه داند 

پرد منطقی  راهبردهاي  و  میقواعد  ذهن  ازش  کند. 
و   مقدار  مورد  در  محدودي  ظرفیت  رایانه،  همانند 

اطالعاتی می  دارد   ماهیت  واحد   تواندکه  آن    در 
 ). 2014(یانگ و ون میرنبوئر،  پردازش کند 

روان در  که  مباحثی  جمله  براز  اساس  شناسی 
پردازش    فرایند حمایت از    منظوربهدیدگاه خبرپردازي  

نظریه    ، است  شدهایجاد    انانس   ها در حافظه فعالداده
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واردبارشناختی.  است  3بارشناختی بار  میزان  به    شده ، 
کوتاه در  بر حافظه  در    زمانمدت  اطالعات  رمزگذاري 

نظریه   دهی در حافظه بلندمدت اشاره دارد.جهت جاي
سوئلر  بارشناختی جان  سال    توسط    مطرح   1988در 

هضم اطالعات  به  نظریه  این    ).40  :2008(سیل،    شد
ذخیرهجد قبل  از  اطالعات  با  ارتباط  و  و  ید  شده 

حافظه  سازمان از  زیاد  فضاي  اشغال  بدون  آنها  دهی 
  بارشناختی ).  2015  هیول،  (لپینک و   اشاره داردفعال  
فعال  واقعی حافظه  از  که  است  منابعی  صرف  شامل   ،

می شناختی  فعالیت  یک  و  انجام    بارشناختی شود 
که از حافظه فعال  نیاز، شامل میزان منابعی است  مورد

مورد فعالیت  یک  انجام  ون  براي  و  (یانگ  است  نیاز 
 ). 2014میرنبوئر، 

برجسته  هاي  یژگیاز و  یک یاین در حالی است که  
ذهنآموزان کمدانش تمرکز ضع  ی، توان    آنها   فیسطح 

به  یرسم   يریادگی  هايتیدر موقع آنها  در   ژهیواست. 
انتخاب تقس  ،یتوجه  توجه،  ب  می حفظ  ابعاد    نیتوجه 
تکل  توال   فیمختلف  اطالعات   یو    ن یترشیب  ،پردازش 

اطالعات    افتیدر  ییتوانا  ف،یضع  توجه  .مشکل را دارند
تقل  راه از    يریادگیو   و  به  دی مشاهده  قابل  را  طور 

  توان کمآموزان  دانش.  دهدمی  کاهش  يامالحظه
ضع  دلیلبه    يحدود  تا   یذهن در    فیتوجه  (البته 

دال   زین  يموارد و    ،) گرید  ی لیبه  اطالعات  پردازش 
زیدهپاسخ زمان    .کشدمی  طول  ياد یشان 
به    یذهن   توانکمموزان  آدانش و  حفظ  نظر    دلیل از 

  بسیاري   ت یبا محدود  يو بصر  ی سپردن اطالعات سمع
مؤثردانش  نیا  .مواجهند راهبرد   يبرا  زین  يآموزان 

مهم  خاطربه اطالعات  چه    نکه یا  صیتشخ   ایسپردن 
با  یزمان ندارند   دی اطالعات  شوند،  سپرده  خاطر    به 

میزان  1395(والیتی،   به  توجه  بنابراین    بارشناختی ). 
کمدانش ذهنیآموزان  نقشه    راهاز    توان  از  استفاده 

به    نکته  مفهومی، باید  امر آموزش  مهمی است که در 
ویژه توجه  باشیم.  آن  داشته  نوع هشوپژاي  سه  ها، 

  نی، ودر  تی بارشناخ   )1  اند:را مشخص کرده  بارشناختی
و  بارشناختی  )2   مطلوب.   بارشناختی   ) 3  بیرونی 

محتواي  4درونی   بارشناختی ذاتی  پیچیدگی  از   ،
دهنده سطح دشواري  گیرد و نشانت میأآموزشی نش

است یادگیري  براي  محتوا  و    این  زوارکی  زارعی   )
-62:  2015  پاپاساناسیو،؛  165-164  :1393مرادي،  

عناص5بیرونی  بارشناختی  ).36 از  طراحی  ،  نحوه  و  ر 
  گیرد ت میأآموزشی محتوا و ارائه آن به یادگیرنده نش

؛ کالیوگا،  165-164  :1393(زارعی زوارکی و مرادي،  
، ترجمه امیرتیموري، موسی رمضانی و والیتی،  2012
در1391 نوع).  این  مهمبارشناختی  واقع  رین  ت، 

زیرا کنترل  شود،  توجه    به آناست که باید    بارشناختی
نو طراحان    بارشناختیع  این  کنترل  تحت  همیشه 

دارد قرار    بارشناختی ).  1395(والیتی،    آموزشی 
  شود می  گفته  یادگیرنده  ذهنی   هايتالش  به  مطلوب،

  براي   و  جدید  آموزشی  محتواي  یادگیري   براي  که
  هاي وارهطرح  کسب  و  خود  یادگیري  سازيخودکار
  مرادي،   و  زوارکی  زارعی(  شودمی  متحمل  ذهنی
  هاي پژوهش  نتایج   ).  2015  وانگ،  ؛164-165  :1393
  یادگیري   کارایی   افزایش  ،بارشناختی  اصول   بر  مبتنی

 ).2016 دهالن،(  اندکرده  گزارش را
نظریه   درباره   متعددي  دالیل  پردازان همچنین 

بیان    مفهومی   هاينقشه  راه  از  یادگیري   اثرگذاري
  ادغام   و  مفهومی  نقشه  ارائه  که  معتقدند  و  اندکرده
  ی طبیعطور  به  شود،می  ایجاد  آن  وسیلهبه  که  يبصر

  با   فراگیران  وسیلهبه  روایناز  دارد.  تريساده  ساختار 
جمله    پایین  کالمی  توانایی  و  خواندن  توانایی از 
کمدانش ذهنیآموزان    شود می  فهمیده  ترآسان  ، توان 

 ).2015، ماجید (
همکاران  و  الیوا  پژوهش  عنوان    )2012(  نتایج  با 

م« یادگیرينقشه  اختالالت  و  که    داد نشان    »فهومی 
و  هب آموزش  فرایند  در  مفهومی  نقشه  کارگیري 

شود تا بازگشایی کد براي محتواي  یادگیري سبب می
آسان شودمتنی  بگیرند  تر  یاد  را  مرتبط  اطالعات  .  و 

می سبب  مفهومی  نوشتن  نقشه  و  خواندن  تا  شود 
به و  یک  کنترل  استفاده  عنوان  یادگیري  شود.  ابزار 

 صورت را بهابی اطالعات  ـازیـدهی و با سازمانـهنقشه
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 )  2012، (الیوا و همکاراند  ن کنگرافیکی تسهیل می
همکاران  و  چن  پژوهش  عنوان    با )  2014(  نتایج 

یادگیري  « مفهومی  نقشه  رویکرد  یادگیري  اثربخشی 
ب ریاضی  گرفته  کارهالکترونیکی  درس  در  شده 

وی دانش نیازهاي  با  داد   »ژهآموزان  که    نشان 
مفهب نقشه  بهکارگیري  مواد  تدریس  در  عنوان  هومی 

آموزان دیده شده است، همچنین نقشه  یار دانشکمک 
هاي تمرینی و  تواند بعد از کالس و فعالیتمفهومی می

ب سبب  ه  مروري  مفهومی  نقشه  شود.  گرفته  کار 
فراگیران  می باشد و  اثربخشی داشته  تا یادگیري  شود 

خوبی   باشند  نگرش  داشته  یادگیري  به    که نسبت 
با  در فراگیران  یادگیري  در  مثبتی  نتایج  مجموع 

است داده  نشان  ویژه  همکاران  نیازهاي  و  ،  (چن 
2014( . 

عنوان بهبود یادگیري در علوم    بادر پژوهشی دیگر  
مطا نقشهو  از  استفاده  با  اجتماعی  مفهومی  لعات  هاي 

دانشم براي  رایانه  بر  ن  آموزانبتنی  ویژه  با  یازهاي 
 که استفاده  دادنتایج نشان  )،    2015(  سیلو و همکاران 

هاي مفهومی مبتنی بر رایانه براي فراگیران با  از نقشه
فعالیت و  بوده  توجه  مورد  ویژه  نظیر  نیازهاي  هایی 

ایده بهشناسایی  نقشه  از  استفاده  اصلی،  عنوان  هاي 
میراهن انجام  را  مطالعاتی  ج  نتای   همچنین .  دادندماي 

نشان2010(  توره  و  دالی  پژوهش   نقشه   که  داد  ) 
  ارائه   و  دارامعن  یادگیري  توسعه  راه  از  تواندمی  مفهومی

  با  سازد قادر  را  مربیان یادگیري،  براي اضافی  منبع  یک 
بازخورد   عملکرد   ارزیابی  به  آموزاندانش  به  ارائه 

منتهی  آنها    در   یادگیري   عملکرد   بهبود   به  و   یادگیري
  مفهومی   نقشه   کند می  بیان   نیز   )2016(  راویرا.  شود
  مفاهیم   جزئیات که  است  گرافیکی  نمایش  نوع  یک 

  نشان   مؤثرتر  و   جدیدتر  هاي شیوه  به   را   مختلف
  آنها   و  برطرف  را   درك مفاهیم  هايدشواري  و  دهد می
هادیان    . کندمی  متصل  هم   به  زنجیر  یک   مانند   را

ریحانی  دهکردي، و  نتیجه 1393(  اسالمپور  این  به   (  
از مطالب  رسیدند که در هر مرحله فهم دانش آموزان 

است.   بیشتر شده  مفهومی  نقشه  از  استفاده  با  درسی 

زحمت و  به  1392(  کش میرزایی  خود  پژوهش  در   (
نقشه   از  استفاده  با  تدریس  که  رسیدند  نتیجه  این 

ت یادداري  و  یادگیري  میزان  بر  بیشأمفهومی  تري  ثیر 
مهدي پژوهش  نتایج  پیاب  سالما  ،زادهدارد.  پناه، 

نشان1392( ت)  رایانهأدهنده  مفهومی  نقشه  بر اثیر  ي 
شناسی  در درس زمین آموزانو یادداري دانش یادگیري

 بوده است.
زمینه  همچنین     آموزان دانشو    بارشناختیدر 

  از جمله   .استانجام شده  هایی  پژوهشتوان ذهنی  کم
  النگدُن   و   رِینُلدس  گیگا،  وِرِنوق،  توسط  پژوهشی

 براي  ها رایانه  از   استفاده«  عنوان   با )  2016(
  منظور به  ذهنی  معلولیت  با  افراد   به  دادنآموزش

  انجام   » شناختی  قالب  در   تکالیف  از  بعضی  دادن انجام
  معناداري   طوربه  آموزش  این  که   داد   نشان  نتایج  .شد

  بهبود   را  شناختی   قالب  در   تکالیف   انجام   توانایی
  یک  که  است  آن  ندهدهنشان  امر  این  پس.  بخشدمی

  هاي توانایی  تواندمی  شدهايرایانه  آموزش  ساده   جلسه
  دادن انجام  و   فهمیدن  در  را  ذهنی   هاي معلولیت  با   افراد

باتیستا گومز. بخشد  بهبود  شناختی  تکالیف و  کولهو   ،  
  در   را  مفهومی  هاينقشه  نقش   پژوهشی  در  )2011(

  از   نشان  نتایج  که  کردند  بررسی  پزشکی  آموزش
  . است  پزشکی  آموزش  در  مفهومی  هاينقشه  اهمیت

(وپاستُ پژوهشی  2010ر  آموزش «عنوان    با)  تأثیر 
زمان فشردههاي  دیاگرام قالب  در  و    يیادگیر  بر  شده 
بارها  یادگیرنده  يهادریافت داد.   » شناختیاز    انجام 

شده  آموزش فشرده  هاياثر  ی، بررس پژوهشدف این  ه
و دیاگرام زمان  قالب    ي هاو دریافت  يیریادگ   بر  ها در 

نشان    ی . نتایج این بررسبود  بارشناختی از  ها  یادگیرنده
گوش که  فشردهداد  آموزش  به  زمانکردن  با    یشده 

متوسط   در   25سرعت  محیط    درصد  یک 
اي داشته  حمایت کننده  اثر  ي یادگیر  بر  ي،اچندرسانه

فشردهحالیدر  ،است سرعت  این  با    ي، سازکه 
دراها  یادگیرنده  بارشناختی و  نیافته  به  فزایش  نتیجه 
خود را از    ی تا درك مفهوم  شد   اجازه داده ها  یادگیرنده

(  افزایش دهند.آموزشی  مواد   پژوهشی  2006آیرس   (
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بیرونی بر یادگیري    بارشناختیتأثیر کاهش  «عنوان    با
ریاضی  حوزه  یک  که    "در  داد  نشان  نتایج  داد.  انجام 

کاهش در  خرد،  تکلیف    تی بارشناخدادن  راهبرد 
بر تمامی یادگیرندگانی که دانش کمتري در    شدهوارد

درسی   اما    داشتند،موضوع  است.  بوده  اثربخش 
زمینه  در  بیشتر  دانش  که  موضوع    یادگیرندگانی 

، از تکالیفی که کامل هستند، نسبت به  داشتنددرسی  
به خرد،  گرفتند.    طورتکالیف  یاد  بیشتر  معناداري 

استف  ترکیبی  راهبرد  از  که  میگروهی  هم  اده  کردند، 
نیز    بایادگیرندگان   و  درسی  موضوع  در  زیاد  دانش 
دانش کم در موضوع درسی، یادگیري    با یادگیرندگان  

 .اثربخشی را داشتند
) والیتی  و  کنعانی  رمضانی،  در  1392موسی   (
کنترل   تأثیر  بررسی  به  خود    بارشناختی پژوهش 

یادداري  شده  وارد و  یادگیري  میزان  بر  حافظه  بر 
که  ندختپردا رسیدند  نتیجه  این  به  کاهش    و 

مدیریت    بارشناختی و    بارشناختیبیرونی،  درونی 
دو، هر  همزمان  و    کنترل  یادگیري  افزایش  سبب 

دانشیاددار میي  (  .شودآموزان  )  1391والیتی 
رایانه«  عنوان  باپژوهشی   بازي  بر  تأثیر  آموزشی  اي 

انگیزه و  یادداري  در    یادگیري،  تحصیلی  پیشرفت 
دانشمفاه ریاضی  کمیم  دوم  تآموزان  پایه  ذهنی  وان 
نتایج    ی»ابتدای داد.  داد  انجام  نشان  پژوهش  که  این 
باعث  رایانه  بازي مفهوم جمع،  در  ریاضی  آموزشی  اي 

تحصیلی   پیشرفت  انگیزة  و  یادگیري  افزایش 
ریاضی میآموزان کمدانش در درس  .  شودتوان ذهنی 

پژوهش بر  مروري  گذشتهبا  ن،  هاي  راین  وشن  کته 
مثبت هم بر پیشرفت    هایی نقشه مفهومی اثراست که  

و  شناخت  بر  هم  و  دانش  تحصیلی  آموزان  یادآوري 
است. پژوهش  داشته  به  توجه  این  شدهبیانهاي  با   ،

ت بررسی  هدف  با  با غنیآموزش    ثیرأپژوهش    شده 
و   یادداري  یادگیري،  بر  مفهومی    بارشناختی نقشه 

کمدانش ذهنی آموزان  علوم   در  توان    تجربی   درس 
 انجام شد.  

 

 روش  
  –  آزمون پیش  طرح  با  آزمایشینیمه  پژوهش  روش
 .است کنترل گروه  با پیگیري-آزمونپس

عه  جام  :گیرينمونه   روش   و   نمونه  آماري،   جامعه
ذهنی  توانآموزان کمدانش  تمامآماري این پژوهش را  

در    1396-95د که در سال تحصیلی  ندهتشکیل می
کم تحصیل  ذهنی  نتوامدارس  به  مشغول  تهران  شهر 

آماري،  بودند.   جامعه  در  محدودیت  دلیل  براي  به 
استفاده    دسترس  در  گیريانتخاب نمونه از روش نمونه

از   پژوهش  در  کنندگانشرکت  نمونه  حجم  شد.   پس 
  هاي از گروه  هریک  تعداد  که   بود   نفر  30  شامل   ریزش

  جایگزینی   همچنین   .بود  نفر   15  کنترل   و   آزمایشی 
گروه  در  سازيهمسان  از  بعد  هانمونه  تصادفی   دو 
 . انجام شد کنترل   و آزمایشی 

  ابزار
یادگیري:   الف) در    ن یا  هايسؤال  آزمون    30آزمون 

بخش قرار    3سؤال در    30  ن ی. ابودشده    ی سؤال طراح
سؤالگرفتند نوع  بخش    هاي .  از  متفاوت  بخش،  هر 

سؤالبود  يگرید   صورت به  يریادگ ی آزمون    هاي . 
بودند  ايگزینهندچ شده    آزمون شیپ  هايالؤس  .طرح 

پس دو  يریادگی   آزمونو  آزما  در  گروه    ش یگروه  و 
ا  ؛نداجرا شد  گریکد یمشابه    لکامطور  بهکنترل    نیبه 

عنوان  به  یکسان ی   ير یادگ ی آزمون  از  که    ا معن
آن از    هايسؤال  .شد  استفاده  آزمونو پس  آزمونشیپ

توسط  لح محتوایی  د  5اظ  از  متخصص  بیران نفر  ن  او 
مالکی    شد تأیید   روایی  آمه  ب  65/0و  د.  دست 

آلفاي  همچنین   از  استفاده  با  آزمون  این  پایایی 
 آمد.   /. به دست86کرونباخ 

از    ي،اددار یآزمون    يبرا  : (پیگیري)  ب)آزمون یادداري 
آزمون    ریغ  یآزمون که  شد  استفاده    يری ادگی از 

از لحاظ    آزمون   این  .شد  طراحی   پژوهشگران  وسیلهبه
آزمون    ي، موازيو سطح دشوار  هاسؤال  تعداد  ،نوع با 

 .  بود يریادگ ی
پرسشنامه  ج از    پژوهشگران:  بارشناختی)  الهام  با 

سنجش  درجه  9پرسشنامه   بیرونی    بارشناختیاي 
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مرینبوئر   ون  و  س(پاس  یک  شامل  بودؤکه    ) ال 
مرا  ال  ؤس  12اي شامل  هپرسشنام هاي  لفهؤکه شامل 

و متوسط  بود  آسان،  اجرا    طراحی،  مشکل  را  آن  و 
نمره .  ندکرد به  نحوه  که  بود  صورت  این  به  گذاري 

، پاسخ  2  نمره  "متوسط"، پاسخ  1نمره    "آسان "پاسخ  
داده شده بود. براي بررسی روایی آن    3نمره  "مشکل"

متخصص نظر  شد ااز  استفاده  پایایی    .ن  محاسبه  براي 
کرونباخ   آلفاي  روش  از  ضرینیز  آن  و  ب  استفاده 

 .  شدبرآورد   85/0آلفاي
مداخله اجراي  اجراي:  روش  این   پژوهش  نحوه  به 

به   ورود  و  معلم  از  اجازه  ازکسب  پس  که  بود  صورت 
جلسه به    6کالس و بیان هدف پژوهش براي معلم، در  

دانش آموزان درس مربوطه، از روش نقشه مفهومی در  
در کالس دیگر که    کنار روش تدریس معلم ارائه شد.

درس  عنوابه بود،  شده  گرفته  نظر  در  کنترل  گروه  ن 
استفاده  مربوط از    بدون  فقط  و  مفهومی  نقشه  راه  از 

معلم در   ارائه  روش سنتی    نخست   هر دو کالس  شد. 
 پس   .دشربوط ارائه ـو سپس درس ماجرا آزمون پیش

آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد.  از ارائه درس پس
هفته،   سه  گذشت  از  براي    ینآزمو  دوباره بعد 

 به عمل آمد.   مرحلۀ پیگیري (یادداري) گیري اندازه
نرمب مفهومی  نقشه  ترسیم  مختلفی  افزارهاراي  ي 

  MindGenius  افزارکه در این پژوهش از نرم  وجود دارد
ها و افکار  افزار در تجسم ایدهاین نرم  .شدگرفته    بهره

یادگیرندگان کمک می این  به  در  موجود  کند. محیط 
به    افزارنرم ارائه اطالعات  براي تسریع  محیط مناسبی 

 آید.  شمار می
 اهیافته 

هاي توصیفی و استنباطی بررسی  در این قسمت یافته
به شاخص  نخست  است.  شده مربوط  توصیفی  هاي 

ن و  پژوهش  متغیرهاي  هر  هاي همرنمونه  از  یک 
اندازه  بارشناختی و  یادگیري   مرحلۀ  سه  هر    گیري در 
می ادابحث  در  و  یافتهشود  به  استنباطی  مه  هاي 
استپرداخته   جدول    .شده  انحراف    1در  و  میانگین 

هراس پژوهشتاندارد  متغیرهاي  از  شده    یک  گزارش 
 .است

 )n=15) و گروه کنترل (n=15در گروه آزمایش ( هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهششاخص  1جدول 

 گروه متغیر
 پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 یادگیري
 40/2 06/11 89/2 60/11 31/2 73/7 آزمایش 
 63/1 40/9 46/2 66/10 32/2 00/9 کنترل

 بارشناختی
 84/2 26/20 57/3 93/20 63/3 33/26 آزمایش 
 49/4 73/23 26/4 80/23 83/3 60/26 کنترل

جدول  همان در  که  ،  شودمیمشاهده    1گونه 
آزمون یادگیري در گروه  میانگین و انحراف معیار پیش

  32/2و    00/9و گروه کنترل    31/2و    73/7آزمایش  
پس معیار  انحراف  و  میانگین  در  بود.  یادگیري  آزمون 

و    66/10و گروه کنترل    89/2و    60/11گروه آزمایش  
انحراف    46/2 و  میانگین  یادگیري  بود.  پیگیري  معیار 

  40/9و گروه کنترل    2/ 40و    06/11در گروه آزمایش  
معیار  همچنین  بود.    63/1و   انحراف  و  میانگین 

آزمایش    بارشناختیآزمون  پیش گروه  و    33/26در 
کنترل    63/3 گروه  و    83/3و    60/26و  میانگین  بود. 

در گروه آزمایش    بارشناختی انحراف معیار پس آزمون  
کنترل    57/3و    93/20 گروه  بود.    26/4و    80/23و 

پیگیري   انحراف معیار  در گروه    بارشناختیمیانگین و 
کنترل    84/2و    26/20آزمایش   گروه  و    73/23و 

 بود.  49/4
ب  :پژوهشفرضیه   مفهومی  نقشه  از  عنوان  هاستفاده 

علوم  درس  در  آموزش  و    تجربی  مکمل  یادگیري  بر 
 ثیر دارد.أتوان ذهنی تکمآموزان دانش  بارشناختی

جدول   یادگیري    1براساس  میزان  که  شد  مشاهده 
و  دانش کنترل  گروه  نسبت  آزمایش  گروه  آموزان 
ارتقا  پیش و میزان    پیدا کردهآزمون    بارشناختی است 
و  دانش کنترل  گروه  نسبت  آزمایش  گروه  آموزان 
عملکرد    دهد نشان میآزمون کمتر شده است که  پیش

کن به گروه  نسبت  آزمایش  است.  گروه  بوده  بهتر  ترل 
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آن از  نمرییجااما  این  است  ممکن  از    هاهکه  ناشی 
ها یا شانس  دانستهگیري، تفاوت در پیشخطاي نمونه

تحلیل  ،  باشد از  استفاده  با  نتایج  تحلیل  به  باید 
این   از  استفاده  با  پرداخت.  چندمتغیري  کوواریانس 

و  پیشنخست  تحلیل   یادگیري    بارشناختی آزمون 
س  و  تعدیلکنترل  میانگین  در  پس  متغیر  دو  هر  شده 

می مقایسه  گروه  دو  بررسی    شود.هر  آزمون  نتایج 
پیش رگرسیون  شیب  پسهمگنی  و  در  آزمون  آزمون 

در دو گروه آزمایش و   بارشناختی دو متغیر یادگیري و 
دوگروه    کنترل هر  در  رگرسیون  شیب  که  داد  نشان 

متغیر    داري درا و سطح معن  Fآمارة  میزان    .برابر است
(    بارشناختی  متغیر  P≤ 0.81(2,24) =0.21, Fبرابر  در  و   (
(    بارشناختی نتایج  ب  P≤ (2,24) =1.41, F  0.67برابر  ود. 

واری آ همگنی  بررسی  براي  لوین  متغیرهاي  زمون  انس 

آ گروه  دو  در  نش وابسته  کنترل  و  که  زمایش  داد  ان 
یادگیري متغیر  و  )  P≤ 0.52(1,28) =0.43, F(    واریانس 

گروهP≤ 0.73(1,28) =0.12, F(    شناختی بار در  برابر )  ها 
ماتریس    .است بررسی  براي  باکس  آزمون  نتایج 

و    کوواریانس متغیرهاي  آزمایش  بین گروه  وابسته در 
متغیرهاي    کنترل نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس

 ,Box M= 2.81, F=0.87(   برابر است  وابسته در دو گروه

P≤ 0.45   .(  چند    یجنتاهمچنین کوواریانس  تحلیل 
و   آزمایش  بین دو گروه  تفاوت  داد که  نشان  متغیري 

و   یادگیري  متغیر  دو  در  دار  امعن  بارشناختی کنترل 
اثر  ؛  است مفهومی  یعنی  نقشه  کمک  به  بر  آموزش 

دار  امعن   بارشناختی  ترکیب خطی دو متغیر یادگیري و
 .  )P<0.01 (2,25)Pillai's Trace= 0.58, F ,17.42 =است (  

متغیري در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیري براي مقایسۀ دو گروه در متغیرهاي یادگیري و تکنتایج تحلیل کوواریانس   2جدول  
  بارشناختی

کووا تحلیل  نتایج  جدول براساس  از    2  ریانس  بعد 
اثر آماري  با  پیش  هاي کنترل  یادگیري  متغیر  در  آزمون، 

)F=23.75, P>0.025, partial ETA squre =0.48،(   در
 F=7.46, P>0.01, partial ETA squre(  بارشناختی  متغیر

معن0.22= تفاوت  کنترل ا)  و  آزمایش  گروه  دو  بین  داري 
گروه    گیري در مشاهده شد. میانگین تعدیل شد، متغیر یاد

) و25/12آزمایش   (  ) کنترل  متغیر 00/10گروه  در  و   (
(  بارشناختی آزمایش  کنترل 00/21گروه  گروه  و   (

بود73/23( و    )  کوواریانس  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  که 
تعدیلمیانگین درهاي  با  و  محدودیتگرنظر شده  هاي  فتن 

در    به کمک نقشۀ مفهومیت آموزش  توان گفپژوهش می
توان آموزان کمدانش  بارشناختیکاهش  و    یادگیريش  افزای

است.  ذهنی بوده  تحلیل   مؤثر  از  استفاده  با  ادامه  در 
به بررسی پایداري تأثیر آموزش   پیاپی گیري  واریانس اندازه

 به کمک نقشۀ مفهومی پرداخته شده است.  

موزش به کمک نقشۀ مفهومی در  بررسی پایداري تأثیر آبراي   LSDو آزمون تعقیبی  پیاپیگیري تحلیل واریانس اندازهنتایج   3جدول 
 بارشناختیاي یادگیري و هرمتغی

اختالف    گروه متغیر
 میانگین 

خطاي 
 استاندارد 

 توان آزمون  مجذور اتا  معناداري  Fشاخص 

 یادگیري
 آزمایش

 0/ 36 -3/ 86** آزمونپس  -آزمونپیش
 0/ 25 -3/ 33** پیگیري  -آزمونپیش 1/ 00 0/ 86 0/ 001 91/ 00

 0/ 10 -0/ 53 پیگیري  -آزمونپس

 کنترل 
 0/ 23 -1/ 66** آزمونپس  -آزمونپیش

57 /12 001 /0  47 /0  99 /0  
 0/ 40 -0/ 40 پیگیري  -آزمونپیش

متغیر 
 وابسته 

 درجه آزادي  مجموعه مجذورات  منبع تغییرات 
میانگین  
 مجذورات 

 توان آزمون  مجذور اتا  معناداري  Fشاخص 

 یادگیري
 1/ 00 0/ 80 0/ 001 104/ 65 154/ 92 1 154/ 92 آزمونپیش 

 0/ 99 0/ 48 0/ 001 23/ 75 35/ 16 1 35/ 16 گروه
     1/ 48 26 38/ 49 خطا

 بارشناختی 
 1/ 00 0/ 58 0/ 001 35/ 63 247/ 13 1 247/ 13 آزمونپیش 

 0/ 85 0/ 22 0/ 011 7/ 46 51/ 74 1 51/ 74 گروه
     6/ 93 26 180/ 34 خطا
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 0/ 38 -1/ 26** پیگیري  -آزمونپس

 آزمایش بارشناختی 
 0/ 61 5/ 40** آزمونپس  -آزمونپیش

13 /49 001 /0  77 /0  00 /1  0/ 84 6/ 06** پیگیري  -آزمونپیش 
 0/ 51 0/ 66** پیگیري  -آزمونپس

 کنترل  بارشناختی 
 0/ 74 2/ 80** آزمونپس  -آزمونپیش

51 /11 001 /0  45 /0  98 /0  0/ 82 2/ 86** پیگیري  -آزمونپیش 
 0/ 41 0/ 07** پیگیري  -آزمونپس

اندازه واریانس  تحلیل  نتایج  پیاپی  گیري  براساس 
در    بارشناختی) در هر دو متغیر یادگیري و  3(جدول  

اندازه مرحلۀ  سه  و    گیريهر  آزمایش  گروه  دو  در 
معن   کنترل  ( ااختالف  داشت  وجود  ). P<0.01داري 

تعقیبی   آزمون  نتایج  متغیر  LSDبراساس  هاي  در 
و   و    بارشناختی یادگیري  آزمایش  گروه  دو  هر  در 

اختال بینکنترل  مرحلۀ  بین  با  پیش  ف  آزمون 
و  پس معنآزمون  متغیر  اپیگیري  در  است.  بوده  دار 

میانگین مرحلۀ پس بیشتر  یادگیري  پیگیري  و  آزمون 
  بارشناختی مون بوده است و در متغیر  زآاز مرحۀ پیش

پس مرحلۀ  مرحۀ  میانگین  از  کمتر  پیگیري  و  آزمون 
نتیجه در هر دو گروه میزان  مون بوده است، درزآپیش

معن بهیادگیري   میزان  اصورت  و  بیشتر  داري 
معن به  بارشناختی ولی  اصورت  است  شده  کمتر  داري 

ی بهبود  دانش  بارشناختی ادگیري  میزان  آموزان  در 
نشان که  است  بوده  بیشتر  آزمایش  تأثیر  گروه  دهندة 

همچنین  .  استشتر آموزش به کمک نقشۀ مفهومی  بی
پس مرحلۀ  دو  دو  اختالف  هر  در  پیگیري  و  آزمون 

و  متغ یادگیري  گروه    بارشناختییر  دو  هر  در 
نشانامعنغیر که  است  بوده  تأثیر  دار  پایداري  دهندة 

است  آموزش میانگین  وها  اختالف  به  توجه  در    ها، با 
بهلعم  نیز  مرحلهاین   آزمایش  گروه  گروه کرد  از  تر 

توان نتیجه گرفت  می  . در این صورتکنترل بوده است
ن کمک  به  آموزش  تأثیر  در  پایداري  مفهومی  قشۀ 

آموزان  در دانش  بارشناختیادگیري و کاهش  افزایش ی
 توان ذهنی بهتر از روش سنتی بوده است.  کم

 گیري بحث و نتیجه
مهم از  یکی  آزوبل  معنادار  نظرییادگیري  در  ها  هترین 

یادگیري   پیامدهاي  است.  آموزش  و  یادگیري  حوزه 
نقشه از  شکلی  میمعنادار  مفهومی  شه  نق   .گیرندهاي 

از شبکه تصاویر  مفهومی عبارت است  و  از مفاهیم  اي 
ابزارهاي گرافیکی    یعنی اینکه  ،انتخابی نقشه مفهومی 

سازمان و  براي  هستند  دانش  بازنمایی  و  دهی 
مینشان نیز  مفاهیم  بین  روابط  از  باشند.  دهنده 

جهتنقشه  کهییجاآن در  مفهومی  و  هاي  دهی 
کلممفهومی ب  هاهکردن  دارند،  از  نقش  سیاري 

در را  آن  م  متخصصان  معنادار  یادگیري  ثر  ؤافزایش 
یادگیري معنادار وقتی   این در حالی است کهدانند. می

می ذهن  اتفاق  در  موجود  مفاهیم  بین  که  افتد 
ارتباط    شود، یادگیرنده و مفاهیمی که وارد ذهن او می

از    .دشوبرقرار   ارتباط  برقراري  مفهومی    راهاین  نقشه 
شود  انتواند  می همکاران  (کاتاگال جام  . )2015  ، و 
راهی براي غلبه  هاي مفهومی  واقع استفاده از نقشهدر

بدفهمی از    هابر  استفاده  یادگیري  و  ایجاد  براي  آن 
ایجاد    راه هاي مفهومی از  نقشه  .استثر  ؤو م  =معنادار  

بیش مفاهیم،  میان  بهروابط  در  سپردن  حافظهتر 
امر د این  یادگیري و یادداري  ر  اطالعات نقش دارد و 

بیش مفاههرچه  نقش  تر  مییم  و    کند بازي  (نواك 
شماتیک   .)2008  کاناس، اطالعات  با  حذف  و  شدن 

و سازمانغیرضروري   علوم  مفاهیم  آموزش  دهی  براي 
بهره با  محتویات  مفهومی، به  نقشه  از  اطالعات    گیري 

ذهن در  بهتر  شکلی  کمدانش  به  جاي    توانآموزان 
جاي  شناختی بارو  است  گرفته   براي  دهی  کمتري 

 . شدوارد خواهد  آنهامحتویات بر ذهن 
  آموزشی   نیازهاي   با   آموزاندانش  که جاییآن  از
کمدانشخصوص  هب  ویژه ذهنی آموزان    با   توان 

  رو هروب  شناختی  ساختارهاي  زمینه  در  هاییمحدودیت
نقشه  بنابراین ،  هستند از  مفهومی  استفاده  هاي 

آموزش  به مکمل  بمیعنوان  از  بار  وجودهتواند  آمدن 
کند.   خودداري  شناختی    بارشناختی   نظریهاضافی 
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  این   یادگیري  هاي محیط  از   وسیعی   گسترة  در   تواندمی
  نظریه،   این   که   زیرا   شود  گرفته   کار   به  آموزاندانش

  پردازش   اصول  به  را  آموزشی  مواد  طراحی  هايویژگی
.  دهدیم   ارتباط  افراد   این  شناختی   ساختار   در   اطالعات 

  هاي پیامد  بینی پیش  ،بارشناختی   نظریه   هدف واقع  در
  ساختار   هايمحدودیت  و  هاقابلیت  به  توجه  با  یادگیري
 :2003  برونکین،  و  مُرِنو  پَالس، (  است  انسان   شناختی

آموزان  دانش  شناختیساختار  کهییجاآن  از  و )  1
ذهنی کم   است،   برخوردار  هاییمحدودیت  از  توان 

 این  براي  اثربخش  یادگیري  منظورهب  آموزش  طراحان
  محتوایی   تشخیص)  1:  دهند  انجام  را  کار  دو  باید  افراد،

 نوع  تشخیص )  2  ؛ دارد  باالیی   بارشناختی  که
  به   توجه   با  آن   کنترل   و  مدیریت  ،محتوا  در   بارشناختی 

کارگیري راهبردهاي آموزشی  هب  راهاز    بارشناختی  نوع
  والقاسمی، اب  و  والیتی  زنگنه،   پورجمشیدي، (   مناسب
1394 .( 

  اثرگذاري   درباره   متعددي   دالیل  پردازاننظریه
کرد  مفهومی  هاينقشه  راه   از   یادگیري   و   اندهبیان 
  که   بصري  ادغام   و   مفهومی  نقشه  ارائه  که   معتقدند 

  ساختار ی  طبیعطور  به  شود،می  ایجاد   آن  وسیلهبه
  و   خواندن  توانایی   با  فراگیران  وسیله و به  دارد   تريساده

نانسی  (  شودمی  فهمیده   تر آسان  کالمی پایین،   ناییتوا
این پژوهش نشان داد  یافته  ).2013،  و گالستین هاي 

و   یادگیري  میزان  افزایش  بر  مفهومی  نقشه  که 
دانش ذهنی  آموزان کمیادداري  این  أتتوان  و  دارد  ثیر 

پژوهش با    اوال   ،)2021(  آالمري،  و  آلموال  يهایافته 
)،  2016(  راویرا  ،)2019(  همکاران   و   کچاپ   ،)2020(

)  2014(  همکاران  و  چن  ،)  2015(    همکاران  و  سیلو
گالستین   نانسی کوکار   جنتا،  ، )2013(  و  و    آناتا 

چی  ،)  2010)، پاستور (2010(  توره  و   دالی ،  )2012(
) اسالمپور  2008یو  دهکردي،  هادیان  ریحانی  )،  و 

و زحمت، میرزا)1393(   ، زاده)، مهدي1392کش (یی 
پیاب  پناسالم می)  1392(اه،  نمونه  . باشدهمسو    براي 

راویرا پژوهش    نقشه   کند می  بیان   )2016(  نتایج 
  جزئیات  که  است  گرافیکی  نمایش  نوع  یک   مفهومی

  نشان   مؤثرتر  و  جدیدتر  هايشیوه  به  را  مختلف  مفاهیم
  آنها   و  برطرف  را   درك مفاهیم  ايهدشواري  و  دهد می
  هاي یافته  .کندمی  متصل  هم  به  زنجیر  یک   مانندبه  را

  )2012(    آناتا و کوکار  جنتا،  پژوهش  نتایج  با  پژوهش
  هاي روش  از   بهتر  خیلی   هاي مفهومینقشه  آن  در   که

  معنادار   یادگیري  به  آموزاندانش  شود می  باعث  دیگر
  . دارد  مطابقتپیدا کنند،    دست  علوم تجربی  درس  در

  مفهومی  نقشه که  دادند  نیز نشان )2010(  توره و دالی 
یادگیري  راه  از  تواندمی   یک   ارائه  و  دارامعن  ترویج 

  با تا    سازدب  قادر  را  مربیان  یادگیري،   براي  اضافی  منبع
بازخورد   عملکرد   ارزیابی  به  آموزاندانش  به  ارائه 

منتهی  آنها    در   یادگیري   عملکرد   بهبود   به  و   یادگیري
  عنوان   با   پژوهشی   در )  2013(  و گالستین   نانسی   .شود
یادگیرندگان  مفهومی  هاينقشه   مقاطع   تمام  در  براي 
این روش،نکمی  بیان  سنی  براي  خوبی  بسیار  ابزار  ند 

یکسان   آموزان دانش  در  دانش  برابري  و  سازينمایش 
  در   را  خود  هاي فهمیکج  کند می  کمک   آنها  به  و  است
 .دهند  تغییر مختلف  مفاهیم  مورد

می یافته  این  تبیین  از  در  استفاده  که  گفت  توان 
مفه موجبنقشه  در    ومی  معنادار  یادگیري  ایجاد 

کمدانش میو    شده  توانآموزان  که  شود  باعث 
ممکن    نهاآفراموشی   حداقل  ازبرسدبه  میزان  رو  این، 

آن از  شود.  بیشتر  مفهومی    که جایییادداري  نقشه 
ب یادگیري  فراهم  امکان  را  بیشتري  دیداري  و  صري 

یاداري  و    کند می و  یادگیري    آموزان دانشمیزان 
پایینتوان ذهنی  کم و دیدارياز سطح عادي  محور  تر 

می  راه  از  بنابراین  ،هستند یاد  بهتر  و  تصاویر  گیرند 
میراهبرد   مفهومی  تنقشه  مأتواند  ذهن  ثیر  بر  ثبتی 

باشد داشته  مفهومی نقشههمچنین  .  آنها  با    هاي 
مورد  دهی سازمان کاهش    شرایط نظر،  دانش 

هاي  . نقشهکندهم میبر حافظه را فراوارد    بارشناختی
شده بر ذهن یادگیرنده را نظم  مفهومی، محتویات وارد

نظممی و  انسجام  این  و  محتویات  دهد  به  دهی 
میمورد باعث  واردنظر  اطالعات  تا  بار  شود  شده 

،  بارشناختی. نظریه  کندکمتري را به حافظه فرد وارد  
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وارد اطالعات  هضم  و    شده بیانگر  یادگیرنده  ذهن  به 
با آنچه که از قبل در ذهن فرد ذخیره شده و  ارتبا ط 

دهی آن با استفاده از اشغال کمتر حافظه فعال  سازمان
 است.

دیگر پژوهش نشان داد که نقشه مفهومی بر    یافته 
میزان   با أت  بارشناختیکاهش  یافته  این  و  دارد    ثیر 

،  )2016(  النگدُن   و   رِینُلدس  گیگا،   وِرِنوق، هاي  پژوهش
  ) (    و  استِل  )، وي، 2015پاپاساناسیو  )،  2014بیست 

(وپاستُ ()2010ر  ساالري  رمضانی،  1393،  موسی   ،(
و پالس، چان، مایر و لوتنر  )  1392کنعانی و والیتی (

همسو  2003( زمینه    است.)  و    بارشناختیدر 
کمدانش پژوهشآموزان  ذهنی  شده  هایی  توان  انجام 

  و   رِینُلدس  گیگا،  وِرِنوق،  توسط  است از جمله پژوهشی 
  براي   هارایانه  از   استفاده«  عنوانبا  )  2016(  النگدُن
  منظور به  ذهنی  معلولیت  با  افراد   به  دادنآموزش

  یک:  شناختی  قالب  در  تکالیف  از  بعضی  دادنانجام
  این   که  داد  نشان  نتایج.  شد  انجام  ی»تصادف  آزمون

  قالب   در  تکالیف  انجام  توانایی   معناداري   طوربه  آموزش
  دهنده نشان  امر  این  پس.  بخشدمی  بهبود  را   شناختی

  شده ايرایانه  آموزش  ساده  جلسه   یک   که   است  آن
  در   را   ذهنی  هايمعلولیت  با  افراد  هايتوانایی  تواندمی

  . بخشدب  بهبود   شناختی  تکالیف  دادن انجام  و   فهمیدن
) بررسی  2010پاستور  به  خود  پژوهش  در  تأثیر  «) 

دیاگرام فشردهآموزش  زمهاي  قالب  در  (نقشه  شده  ان 
دریافت  مفهومی)  و  یادگیري  یادگیرندهبر  از  هاي  ها 
که    ی» بارشناخت  رسید  نتیجه  این  به  و  پرداخت 

فشردهگوش آموزش  به  محیط  کردن  یک  در  شده 
اثرحمایتاچندرسانه یادگیري  بر  داشته  کنندهي  اي 
در افزایش  یادگیرنده  بارشناختی   که حالیاست،  ها 

در و  مفهونیافته  درك  یادگیرندهنتیجه  مواد  می  از  ها 
 .کندپیدا میآموزشی افزایش 

آموزان  توان گفت که دانشدر تبیین این یافته می
وان ذهنی به دلیل اینکه قادر به یادگیري مبحث  تکم

ها توانایی  در یک زمان معین هستند و ذهن آن  کمتري
خاص   زمان  یک  در  اطالعات  هضم  براي  را  کمتري 

سلسله  بودايواژهکلید  دارد، و  مفهومی  نقشه  ن 
تواند در  مفهومی میوسیله نقشه  کردن درس بهمراتبی

آن  بارشناختیکاهش   کند.    ها ذهن  شایانی  کمک 
کلیددر میايواژهواقع،  مفهومی  نقشه  تواند  بودن 

را   کمتري  اضافی  ذهن  مطالب  وارد  زمان  یک  در 
در  کندیادگیرنده   بر    بارشناختی  نهایتکه  کمتري 

یادگیرن وارد  ذهن  ایند.  شومیده  که    از  علوم  درس 
مثال و  مختلف  تعاریف  یادگیري   داردهاي  این    و 
مثال و  دانشتعاریف  براي  ذهنی  ها  توان  کم  آموزان 

بر    بارشناختیو ممکن است    باشدسخت و پیچیده می
دانش کندحافظه  ایجاد  میآموزان  نقشه  ،  از  توان 

ک برقرار  معنادار  رابطه  مفاهیم  بین  نقشه  ردمفهومی   .
و   قبلی  مفاهیم  بین  ارتباط  ایجاد  با  نیز  مفهومی 

کاهش   در  جدید    شده دوار  اضافی   بارشناختی مفاهیم 
نقشه    سزایی دارد. به عبارت دیگر،ثیر بهأبر ذهن فرد ت

ارتباط   جدید  مفاهیم  و  قبلی  مطالب  بین  مفهومی 
اطالعات   جذب  و  کرده  برقرار  ذهن    وسیلهبهمنطقی 

را   یادگیرنده  درآسان میفرد  و  در کاهش  نهایت  کند 
شود. با توجه به اینکه مطالب  ثر واقع میؤم بارشناختی

نظر  اضافی که کاربردي در زمینه یادگیري مفهوم مورد
می اشغال  را  ذهن  از  زیادي  حجم  کنند،  ندارند، 

دهند و این در  وارد بر ذهن را افزایش می  بارشناختی
م نقشه  روش  از  استفاده  که  است  براي حالی  فهومی 

مثال و  تعاریف  و  علوم  مباحث  سبب    هایادگیري 
مطالب  می تا  ز  اضافیشود  یک  در  وارد  کمتري  مان 

کلیدواژه با  و  شود  مختصر  ايذهن  توضیح  و  شدن 
  نتیجه و در  شود حجم کمتري در ذهن اشغال    مطالب، 

 . کندپیدا کاهش    بارشناختی
  با   همسو   حاضر،  پژوهش   هاي یافته  درمجموع

است   نشانگر  مشابه  هايپژوهش  هايیافته   که   آن 
و    بهبود  به  مفهومی   هاينقشه  ترسیم یادگیري 

کمدانش  یادداري  و آموزان  ذهنی  کاهش    توان 
  شود منتهی میبلند  اضافی بر حافظه کوتاه  بارشناختی

  –  یادگیري  نوین  راهبردهاي  از  یکی  عنوانبه  و
محدودیت  تواندمی  یاددهی  به  توجه  شناختی با    هاي 
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دهد.    افزایش  درسی  مطالب  بر  را  این افراد، تسلط آنها
  پژوهش،  این  هايمحدودیت  ترینعمده  از  یکی 

  به   ها یافته  محتاطانه   تعمیم   یا   تعمیم   نداشتن امکان
دانش استسایر  به  ،  آموزان  محدود  پژوهش  این  زیرا 

توان به  . همچنین میاستتوان ذهنی  آموزان کمدانش
در  محد  زمانی،   هايمحدودیت محدود  ودیت  حجم 

  در  آزمایشی تنها  طرح  اجراي چرا که  ، اشاره کرد نمونه
است  انجام   تجربی  علوم   کتاب   از   بخشی   مورد .  شده 

  نتایج   موارد  این  گرفتننظردر  با  توانمی  بنابراین
 تعمیم داد.   را پژوهش
  پیشنهاد   توانمی  پژوهش  این  هايیافته  راستاي  در

  هاي باکت   رندگان نگا  و   درسی  برنامه  طراحان  کرد
ویژهدانش  درسی  نیازهاي  با    از   استفاده   ، آموزان 
  هاي کتاب  محتواي  و  هابرنامه  در  را   مفهومی   هاي نقشه

میزان    باشند   داشته   نظر  در   درسی  افزایش  براي  و 
ز  توان ذهنی در درس علوم، اآموزان کمیادگیري دانش

استفاده    بارشناختی   الگوهاي آموزشی مبتنی بر نظریه
  هر   مفهومی  هاي نقشه  توان می  منظور   این   براي  . کنند
  ارائه   بخش   یا   فصل   اول  در  را   کتاب   از   بخش   یا   فصل
  توان می  دارامعن  یادگیري  ایجاد   منظوربه.  کرد

  نقشه   درس،  پایان   در  که  کرد  تشویق  را  فراگیران
  این   درهمچنین    .کنند  تهیه  را  درس   مفاهیم  مفهومی

نرم از    است،   شده  ستفادها  Mind  Geniusافزار  پژوهش 
  سایر   تأثیر  شود می  پیشنهاد   پژوهشگران  به

  و   کرده  بررسی  نیز  را  مفهومی   هاي نقشه  افزارهاينرم
مقایسه  با  را  مختلف  افزارهاي نرم  کارایی   . کنند  هم 

نظریه   راهبردهاي  از  استفاده  در    بارشناختیهمچنین 
دانش براي  آموزشی  محتواي  کمطراحی  توان  آموزان 

اجراي و  در پژوهش  ذهنی  به    هایی  زمینه  این 
 شود.  توصیه می وهشگرانپژ

 ها نوشتپی 

1. Mental retardation 
2. Concept Map 
3. Cognitive Load 
4. Intrinsic cognitive load 
5. Extraneous cognitive load 
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باورها  يفرزندپرور  هايسبک  من،یناا  یاساس دلبستگبر  زهوشتی   ي و 
این   روش:. ی به انجام رسیدجان یه نظمی یب   گري یانجیبا م یرمنطقیغ

هدف لحاظ  به  تو ،  پژوهش  ماهیت،  نظر  از  و  نوع  کاربردي  از  صیفی 
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با    درصورت  به برابر  پژوهش    335دسترس  ابزار  شد.  انتخاب  نفر 
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مقتدرانه  سبک   بودند.  گیر  آسانو  فرزندپروري  معنادار  رابطه  فاقد 

باورهاي  نظمی  بیهمچنین،   رابطه  در  معنادار  نقش  داراي  هیجانی 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to develop a 
model of perfectionism of gifted students based on 
insecure attachment, parenting styles and irrational 
beliefs mediated by emotional disorder. Method: 
This research is purposeful; and It was applied and 
descriptive in nature. The statistical population 
included students of gifted schools in Lorestan 
Province in the academic year 2020-2021. The 
available sample size was 335 people. The research 
instruments included Frost et al.'s (1990) 
Perfectionism Questionnaire, Jones's Logical 
Beliefs Iranian Edition (2005), Gertz and Roemer’s 
(2004) Emotional Disorder, Collins and Reid’s 
Attachment Styles (1990) and Bury’s parental 
Authority Styles (1991). The data were analyzed 
using the structural equation model approach. 
Results: The results showed that irrational beliefs, 
insecure attachment and authoritarian parenting 
style had a positive causal relationship with 
negative perfectionism, but the authoritative and 
easy parenting styles had no significant relationship 
with perfectionism. Emotional disorder also played 
a significant role in the relationship between 
irrational beliefs, insecure attachment, and 
authoritarian parenting style with negative 
perfectionism. Conclusion: Psychologists can rely 
on emotion regulation interventions to influence the 
preconditions for the formation of perfectionism 
and also moderate the adverse consequences of 
negative perfectionism. 
 
Keywords: Insecure attachment, emotional 
dysregulation, irrational beliefs, parenting styles, 
perfectionism 
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 ه دممق
زندگ  در  وقا  یافراد  خود  تجربه    یمختلف  ع یروزمره  را 

ابیشتر  که  یحالدرو    کنندیم با  مواجهه  در    ن یافراد 
،  دهندیم  نشان را    یمعمول  ي رفتارهاو    باورها   ، عیوقا

برخ است    ي هاشیگرااز  نوعی    دیگر  ی ممکن 
شده  آزار آنان    موجبکه  بروز دهند  خود    از ساز  مشکل

داشته باشد (ییلدز،    دنبالبه  آنان  و مشکالتی را براي  
آموزان  دانش ). در این میان، 2020دورو و الدلکلینگلو، 

مدرسه   فضاي  وارد  فردي  گوناگونی  از  دنیایی  با 
رفتارها،  بر شکلتواند  میکه  شوند  می ،  هاارزشگیري 

اثرها  نگرش  آنان  باورهاي  کنار  و  در  باشد.  گذار 
و   اکارآمدسودمندي  از  بسیاري  و  بودن  باورها  ین 

افکار  برخی  ظهور  ،  هانگرش  و  رفتاري  مشکالت 
حقیقتی   یادگیرندگان  در  ناپذیر  اجتنابدردسرساز 

، یک ویژگی است که  1گرایی کمالدر این راستا،  است.  
هاي تحصیلی اساسی و  ساز بروز چالشتواند زمینهمی

 ). 2020پیامدهاي تبعی منفی شود (یوسوپوف، 
مفهوم اولسازيدر  تک هاي  دیدگاهی  و  یه،  بعدي 

گرایی وجود داشت، ولی با  شناسانه درباره کمالآسیب
پژوهش بهگسترش  مفهوم  این  سازه  ها،  یک  عنوان 

فلت   و  هویت  راستا،  این  در  شد.  مطرح  چندبعدي 
و حسنی،  2002( عزیزي  بشارت،  از  نقل  به  )  1389؛ 

کمال بعدِ  دیگرمحورو  سه  خودمحور،  گرایی 
متماجامعه را  و  محور  سوتاردي  دیدگاه  از  کردند.  یز 

) تع  ل یتما  یی،گراکمال)،  2019دابین    ن ییبه 
خودارز  يعملکرد  ياستانداردها  و  باال    ی ابیسطح 

استوسواس  تنها  برکه    گونه  آن،    ا ی  تیموفق اساس 
تالش  شود.  یکار تصوّر م  جه یعنوان نتشکست کامل به

کمال پیوند  نشانگر  مشکالت  پژوهشگران  با  گرایی 
چري،    روانی و  اَرورکه  بیکر،  فیشر،  (رایت،  است  بوده 

کمال2021 در ).  نگرانی  بروز  باعث  ناسازگار  گرایی 
خویش،   اعمال  درباره  تردید  خود،  ارزیابی 

میخودناتوان خودپنداره  تضعیف  و  به  سازي  که  شود 
اهمال آن،  سازشموجب  انجام  پذیريورزي،  نداشتن، 

در راه رسیدن به  رفتارهاي اجتنابی، ایجاد موانع براي  

هاي ناخوشایند و رنجش در امور  اهداف و وقوع تجربه
و اکستوبی،   2019هیل،  و (کارن گیردآموزشی شکل می

2018 .( 
آموزش   در  اینکه  به  توجه  با  میان،  این  در 

تیزهوشدانش عملکرد  به  2آموزان  بر  معمول  طور 
شود (سابتونیک،  هاي علمی تأکید میمطلوب و توانایی

وورل،    الژوسکی،  و  براي  2011کولیوس  تالش   ،(
این   و  دارد  بیشتري  نمود  ایدئال  به  رسیدن 

از کمالدانش را  آموزان وجوه مختلفی  ناسازگار  گرایی 
می پارکر،  نشان  و  (موفیلد  و    رانینص).  2018دهند 

نشان 1395(  یروانیا کمال  ندداد  )  افراد  گراکه  در  یی 
تصور و  دارد  وجود  در  کامل  تیزهوش  افراد  ایبودن  ن 
براي   نامتعارف  تالش  کارد.  می  را   جوییيبرتربذر 

شناسایی  بر  براي  کوشش  شد،  بیان  آنچه  اساس 
شکل کمالپیشایندهاي  دانشگیري  در  آموزان  گرایی 

 تیزهوش اهمیت دارد.  
سبک  به  راستا  این  فرزندپروريدر  عنوان  به  3هاي 

است.   شده  توجه  پژوهش  این  در  پیشایند  نخستین 
دانش والدین  درك  انتقادهاي  و  انتظارها  از  آموزان 

می روابط  سطح  کیفیت  کاهش  بامریند  موجب  شود. 
) سه  2017؛ به نقل از میلر و اسپیرزنومیستر،  1978(

مستبدانه فرزندپروري  مقتدرانه4سبک  آسان  5،   6گیرو 
مک  و  کرد  معرفی  سبک  را  مارتین  و  کوبی 

فرزندپر  7انگارانهغفلت سبک  افزود.  آنها  به  وري  را 
مطالبه باالي  سطح  با  سطح  مستبدانه  کنار  در  گري 

می پیدا  نمود  پاسخگویی  داراي  پایین  والدین  کند. 
گري و پاسخگویی باالیی  سبک مقتدرانه سطح مطالبه

گري  گیرانه، والدین سطح مطالبهدارند. در سبک آسان
سبک   در  دارند.  باال  پاسخگویی  سطح  و  کم 

مطالبسهل پایین  سطح  پاسخگویی  هانگارانه،  و  گري 
نداشتن از سوي والدین نسبت  همراه با حمایت و توجه

اسپیرزنومیستر،   و  (میلر  است  مشهود  فرزندان  به 
کمال2017 کودکان  به).  در  گرا  عمده  طور 
کنند که عملکرد کمتر از  هایی پرورش پیدا میخانواده

داده   پاسخ  ضمنی  یا  آشکار  انتقاد  با  ایدئال  حالت 
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مین سبب، نوعی شیوه ارزیابی انتقادي  شود و به همی
گرایی است  گیرد که گویاي کمالدر فرزندان شکل می

 ).2008(بوون، روس، پاورز و گلنی، 
باورهاي غیرمنطقی عامل دیگري است که در این  

به کمالپژوهش  پیشایندهاي  از  یکی  به  عنوان  گرایی 
آن توجه شده است. الیس باور دارد که بیماري روانی  

ا میاز  ناشی  نادرست  غیرعقالنی  فکار  باورهاي  و  شود 
به   هستند،  غیرکارکردي  و  غیرتجربی  غیرمنطقی،  که 

شوند. آشفتگی هیجانی نیز  آشفتگی هیجانی منجر می
به نوبه خود مشکالت رفتاري و فیزیولوژیکی را به بار  

(الیس،  می عاشوري  2005آورد  و  سوري  هاشمی،   .(
باورهاي1394( که  دادند  نشان  می  )  توانند  منطقی 

کمال منفی  و  اثرهاي  کنند  تعدیل  را  ناسازگار  گرایی 
مک  و  والتون  (سامر،  و  2013درمات  رضایی  و   (

نظمی هیجانی و باورهاي  ) بر رابطه بی1395باباخانی (
مانند خودکم دیگران  غیرمنطقی  تأیید  به  نیاز  و  بینی 

 اند.  تأکید داشته
ناایمن  دلبستگی  رواب  8سبک  اهمیت  بین  به  ط 

عاطفی   و  اجتماعی  مراحل رشد  در  مراقبان  و  کودك 
گیري  اولیه کودك اشاره دارد. نتیجه این ارتباط، شکل

نظامی از افکار، باورها عواطف و رفتارها درباره خود و  
دیگران است که تا دوران بزرگسالی همراه فرد خواهد  

(پاالگینی  همکاران  بود  سبک  2018،و  با  افراد   .(
ناای انعطافدلبستگی  تنظیم  من  در  کمتري  پذیري 

هاي شدیدتري  ها دارند و از نظر عاطفی واکنشهیجان
کنند و  دهند. آنها عواطف خود را سرکوب مینشان می

گیرند (کلیر و زیمر،  زمان ناراحتی از دیگران فاصله می
که کمال2019کو (چینگ ).  2017 داد  نشان  گرایی  ) 

دلبستگی وجود  همسویی  از  و  میان  ناایمن  نداشتن 
گیرد. کو  رفتارهاي والدین و نیازهاي کودك نشأت می

) همکاران  کمال2019و  که  دریافتند  از  )  گرایی 
 پذیرد.دلبستگی ناایمن تأثیر می

این مطالعه تالش شد  بر  بیان شد، در  اساس آنچه 
در رابطه علّی    9نظمی هیجانیگرانه بیتا نقش میانجی

ن دلبستگی  غیرمنطقی،  سبک باورهاي  و  هاي  اایمن 

کمال با  برخوردارفرزندپروري  شود.  بررسی   گرایی 
نظمی هیجانی  به معناي بی  10نبودن از تنظیم هیجان

راهبردهاي   از  درست  استفاده  در  ناتوانی  که  است 
شناخت   ي رفتار بهو  بر  ی  تسلط    ا ی   زمان  مدت منظور 

تجربه   می  جان یه  انواعشدت  بر  در  گیرد  را 
در(عیسی و  سیف  از  1397تاج،  بخش،  طیفی  و   (
به دنبال دارد (دادومو و  ها  آسیب و پریشانی روانی را 

 ). 1) (شکل 2016همکاران، 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش  1شکل 

کمال به  توجه  ضرورت  بیان  مطالعه  گرایی،  در 
(  زادهيمراد همکاران  که    )1398و  داد  نشان 

دانشکمال در  لرستان  گرایی  استان  تیزهوش  آموزان 
بعد نظري،  مشهود   از  تنها عامل    نه  یی گراکمالاست. 
در    ی علّ  ی بلکه نقش   استی  روانهاي  اختالل  هنگهدارند

آنها (آ  بروز  این  2013  ،بایروگریتزچدارد  نتایج   .(
خانوادهمیپژوهش   برخورد  تواند  به  نسبت  را  ها 

دهی به نیازهاي فرزندان آگاه کند  و پاسخ  گیرانهسخت
شود   یادآور  آنان  به  ماشینو  تنها  فرزندان  هاي  که 

به   عمل  و  دروس  محتواي  حفظ  براي  مکانیکی 
روان بلکه  نیستند،  والدین  بر    انتظارهاي  آنها 

از  خواسته است.  مقدم  محیطی  دیگر،  هاي  سوي 
دانش صفات  به  نسبت  معلمان  آموزان  شناخت 

میکمال تجربهگرا  معلمان  که  شود  موجب  هاي  تواند 
کن فراهم  طوري  را  این  آموزشی  بسط  زمینه  که  ند 
اندازه تا  شخصیتی  شودویژگی  فراهم  زیرا  ،  اي 

آموزان تیزهوش سهم بزرگی در تعیین سرنوشت دانش
با هدف  .  کشورمان دارند این اساس، مطالعه حاضر  بر 

گرایی  پاسخ به این پرسش انجام شد که آیا مدل کمال
سبک  و  اساس  غیرمنطقی  باورهاي  فرزندپروري،  هاي 

 ـمی نظیـري بـگبا میانجیمن ـگی ناایـتک دلبسـسب
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 هیجانی از برازش مناسب برخوردار است؟ 
 روش 

نظر   از  و  کاربردي  هدف،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
مبناي   بر  که  بود  همبستگی  پژوهش  نوعی  ماهیت، 

انجام گرفت.    11هاي ساختاري سازي معادلهتحلیل مدل
دانش شامل  پژوهش  آماري  مدارس  جامعه  آموزان 

بود   1400  -1399ان استان لرستان در سال  تیزهوش
با (بر برابر  استان  کل  اداره  از  شده  اخذ  آمار  اساس 

بر  1800 نمونه  حجم  بودند).  تعداد  نفر  متغیر  اساس 
هاي  و داشتن نمونه مطلوب جهت انجام معادله  پنهان 

نفر محاسبه    335دسترس برابر  صورت درساختاري به
انت این صورت  به  نمونه  این  گام  شد.  در  که  خاب شد 

فهرست   شهر    12اول  شش  در  تیزهوشان  مدرسه 
استان لرستان اخذ شد. سپس، ابزار پژوهش در اختیار  

در شهرهاي   مدارس  این  ،  کوهدشت،  آبادخرممدیران 
این دورود،  بروجرد به  قرار گرفت.  الیگودرز  و  نورآباد   ،  

شبکه راه  از  به  ترتیب  اقدام  مدارس  مجازي  هاي 
داده دادگردآوري  گردآوري  ابزارهاي  که  شد  ها  ها 

 مشتمل بر موارد زیر بود:
فراست و همکاران (پرسشنامه کمال  -  ):1990گرایی 

ابزار   م اي  گویه  35این  منفی  لفهؤشامل    ینگرانهاي 
اشتباه انتظارهاي  درباره  اعمال،  درباره  شک  ها، 

مثبتِ ن یوالد  ي انتقادگر  ی،نیلدوا مؤلفه  و    ی 
ادهسازمانو  ی  شخص  ياستانداردها  است.    خوان ی 

  ی بررس ) در  1398ی (فشارکی  غالم ي و  ریشعي،  ریعب
  ي چندبعد  ییگراکمال  اس ی مق   یسنجروان  يهایژگیو

ابزار   فراست این  پایایی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
دون  ی درون  ی همسان  ي هاروشاساس  بر  ي  سازمهیو 

با   شود.    83/0و    84/0برابر  می  تأیید  که  است 
روای آگاهی،  ی محتوایی، روایی مالکی (ذهنهمچنین، 

روایی  افسردگ ،  جانیهی  شناخت  ییجوظمخودن و  ی) 
شد.   تأیید  ایشان  پژوهش  در  ابزار  این    طرف، ی بسازه 

حک  يریشع سال  جواد  می و  در    ب یضرنیز    1389ي 
و روایی  86/0  برابر بارا  پرسشنامه    ی ایندرون  ی همسان

ن ابزار  پایایی ای.  همگراي مناسب آن را گزارش کردند

  84/0اساس آلفاي کرونباخ برابر با در پژوهش حاضر بر
 به دست آمد.  

نسخه    - جونز  منطقی  باورهاي  پرسشنامه 
پرسشنامه در سال  این    ):1384شده ایرانی (اعتباریابی

شد.    1969 طراحی  جونز  ابزار  توسط  این  مقیاس 
تا    از کامالً مخالفم   ايپنج درجه  کرتیل  طیفاساس  بر 

مو کوتاه  افقم طراحی شد.  کامالً  ایران    آنفرم  نیز  در 
معتمدین   و  عبادي  که    د شطراحی  )  1384(توسط 

،  بدري ،  معتمدینماده بود. در پژوهش    40مشتمل بر  
ویژگی1391(  زمانیو    عبادي روان)  این  هاي  سنجی 

با   برابر  آن  کلی  پایایی  که  شد  بررسی  و    86/0ابزار 
از   ابعاد  آم  86/0تا    60/0براي  دست  است.  به  ده 

شد.   تأیید  ابزار  این  سازه  و  همگرا  روایی  همچنین 
این،   بر  این  1384ین (معتمد  و  يعبادافزون  ) پایایی 

  ف یکرونباخ و روش تصن  ي آلفا  بیضر  اساس ابزار را بر
با   در    76/0و    75/0برابر  آن  پایایی  کردند.  گزارش 

بر حاضر  با پژوهش  برابر  کرونباخ  آلفاي  اساس ضریب 
 آمد. به دست  94/0

بی- هیجانی  پرسشنامه  رومرنظمی  و    ) DERS(   گرتز 
سطوحگویه  36يابزار  ):2004( که  است  نارسایی    اي 

تقریباً  از  اي  پنج درجهطیف  تنظیم هیجانی فرد را در  
زمینه   همیشه   تقریباً تا    هرگز در  می  در شش  سنجد. 

) بشارت  و  1397پژوهش  روایی  بررسی  بر  مبنی   (
شد   مشخص  ابزار  این  برپایایی  آن  پایایی  اساس  که 

دونیمه و  کرونباخ  آلفاي  آن  ضریب  روایی  و  سازي 
تأیید  بر  مورد  سازه  و  مالکی  محتوایی،  روش  اساس 

) بشارت  پژوهش  در  بر1389است.  پایایی  اساس  ) 
از   ابعاد  تمام  براي  کرونباخ  آلفاي    9/0تا    7/0ضریب 

حاضر   پژوهش  در  ابزار  این  پایایی  شد.  محاسبه 
با  اساس ضریب  بر  برابر  به دست   92/0آلفاي کرونباخ 

 آمد.
سبک   - رید  پرسشنامه  و  کولینز  دلبستگی  هاي 
هازان و شاور    هیاساس نظربر  1990در سال  ):  1990(

که   شد  است:    18ساخته  بعد  سه  و    سبکگویه 
  نز ی کولی.  وابستگ  سبکو    بودنک ی نزد  سبکی،  اضطراب
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ر را    ن یا  ییایپا   د یو  کردند  80/0پرسشنامه  .  گزارش 
وازپور  انییطال آزمون مجدد  )  1382(  و  از  استفاده  با 

داد ا  ند نشان  اعتماد    95/0در سطح    ابزار  نیکه  قابل 
براست حاضر  پژوهش  در  ابزار  این  پایایی  اساس  . 

 به دست آمد. 86/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 
 ):1991ی بوري (ن یاقتدار والدهاي  پرسشنامه سبک   -

  سبک   اسی مق خردهسه  و    هیگو  30از    پرسشنامهاین  
منطقو    مستبدانه ،  ریگآسان شده    لیتشک ی  مقتدر 
سطحی از شدیداً  پنج  فی طاساس  ي برگذارنمره.  است

پ شد.  طراحی  موافقم  شدیداً  تا  ژوهش  مخالفم 
همکاران   انیسپهر و  مشخصه1392(  آذر  هاي  ) 
ابزار را تأیید کرد.  روان ابزار در  سنجی این  پایایی این 

حاضر با بر  پژوهش  برابر  کرونباخ  آلفاي  اساس ضریب 
 به دست آمد.  82/0

داده تحلیل  و  تجزیه  توصیفی،  براي  بخش  در  ها، 
پژوهشی   متغیرهاي  استاندارد  انحراف  و  میانگین 

به استنباطی،  بخش  در  و  شد  تدوین  محاسبه  منظور 

هاي  هاي پژوهشی از مدل معادلهمدل و بررسی فرضیه
نر شد.  گرفته  بهره  و    SPSS24افزار  مساختاري 

LISREL8.8  دادهبه تحلیل  و  تجریه  استفاده  منظور  ها 
 شد.

 هایافته 
جمعیت متغیرهاي  بررسی  شد  در  مشخص  شناختی 

(  4/48که   دختر  افراد  از  و    162درصد    6/51نفر) 
) پسر  بودند.    173درصد  متغیرهاي  نفر)  میانگین 

بیکمال غیرمنطقی،  باورهاي  هیجانی،  گرایی،  نظمی 
آساندلبست فرزندپروري  سبک  ناایمن،  گیر،  گی 

به مقتدرانه  و  با  مستبدانه  است  برابر  ،  39/60ترتیب 
  30/33و    36/27،  73/26،  35/20،  79/40،  64/63

 محاسبه شد.  
میانجی نقش  بدون  پژوهش  مدل  گري  بررسی 

 نظمی هیجانی بی

 
 تاندارد اساس متغیرهاي پیشایند در حالت ضرایب اس گرایی برمدل کمال  2شکل 

معادله مدل  از  استفاده  با  ادامه  به  در  ساختاري  هاي 
فرضیه و  ساختاري  مدل  برازش  پژوهش  بررسی  هاي 

به شد.  میانجیپرداخته  نقش  بررسی  گري  منظور 
نقش  بی بدون  مفهومی  مدل  نخست  هیجانی،  نظمی 

بر میانجی شد.  برازش  شکل  گرانه  ارتباط  2اساس   ،
شد داده  نشان  پژوهشی  تأثیر  متغیرهاي  ضرایب   .

غیرمنطقی،   باورهاي  که  است  این  گویاي  استاندارد 
فرزندپروري   مستبدانه،  فرزندپروري  ناایمن،  دلبستگی 

بهآسان مقتدرانه  فرزندپروري  و  داراي  گیرانه  ترتیب 
به میزان   تأثیري  و   09/0،  33/0،  26/0،  30/0ضریب 

 گرایی منفی هستند.  بر کمال – 09/0
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 اساس متغیرهاي پیشایند در حالت ضرایب معناداري گرایی برمدل کمال  3شکل 

شکل  بر  مقدار  3اساس   ،t    رابطه به  مربوط 
فرزندپروري   ناایمن،  دلبستگی  غیرمنطقی،  باورهاي 

آسان فرزندپروري  فرزندپروري  مستبدانه،  و  گیرانه 
با  گرایی بهمقتدرانه با کمال ،  81/3،  23/4ترتیب برابر 

براي    tمحاسبه شد. هرگاه مقدار  -93/1و    91/1،  23/4

از  یک   بیشتر  تأیید    96/1رابطه  آن  معناداري  باشد، 
تأثیر  می ضریب  حاضر،  مدل  در  اساس،  این  بر  شود. 

دلبستگی   و  غیرمنطقی  باورهاي  متغیرهاي  استاندارد 
کمال بر  فرزندپروري  ناایمن  و  معنادار  و  مثبت  گرایی 

کمال بر  معناداربومستبدانه  و  منفی  د.  گرایی 
 

 
 نظمی هیجانی در حالت ضرایب استاندارد گري بیاساس پیشایندها با میانجیگرایی برمدل کمال  4شکل 

شکل  بر  بی4اساس  ورود  با  به  ،  هیجانی  نظمی 
غیرمنطقی،   باورهاي  مستقیم  علّی  رابطه  مدل، 
با   مستبدانه  فرزندپروري  و  ناایمن  دلبستگی 

ازکمال کرد.  پیدا  کاهش  منفی  چون    گرایی  سویی، 

گرایی معنادار بود،  نظمی هیجانی باکمالی بیرابطه علّ
نظمی هیجانی  گرانه بیتوان گفت که نقش میانجیمی

در رابطه علّی باورهاي غیرمنطقی، دلبستگی ناایمن و  
گرایی تأیید شد.  سبک فرزندپروري مستبدانه با کمال
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دلبستگی   غیرمنطقی،  باورهاي  استاندارد  ضرایب 
آسانناایمن   مستبدانه،  فرزندپروري  سبک  و  و  گرانه 

بر کمال با  مقتدرانه  برابر  ، 28/0و    19/0،  14/0گرایی 
بی  -05/0و    11/0 بر  با  و  برابر  هیجانی  ،  54/0نظمی 

نهایت،    -08/0و    03/0،  15/0و    24/0 در  بود. 
با  بی برابر  تأثیر  ضریب  هیجانی  بر    29/0نظمی 

 گرایی داشت. کمال

 

 
 نظمی هیجانی در حالت ضرایب معناداري گري بیاساس پیشایندها با میانجیگرایی برمالمدل ک   5شکل 

شکل  بر  مقدار  5اساس   ،t    باورهاي رابطه 
سبک   انواع  و  ناایمن  دلبستگی  غیرمنطقی، 

کمال با  بهفرزندپروري  با  گرایی  برابر  ، 98/1ترتیب 
یعنی  –0/ 94و    90/1،  46/3،  85/2 شد؛  گزارش 
باورهاي  جانیه  ی نظمیبکه  حالتیدر ی وارد مدل شد، 

فرزندپروري   سبک  و  ناایمن  دلبستگی  غیرمنطقی، 
علّمستبدانه   کمالرابطه  با  معنادار  و  مثبت  گرایی  ی 

گیرانه و مقتدرانه فاقد  داشتند، ولی فرزندپروري آسان

مقدار  رابطه   بودند.  باورهاي    tمعنادار  رابطه 
فرزندپروري  ناایمن،  دلبستگی  مستبدانه،    غیرمنطقی، 

آسان با  فرزندپروري  مقتدرانه  فرزندپروري  و  گیرانه 
و    56/0،  18/2،  82/3،  69/6نظمی هیجانی برابر با  بی
مقدار    –62/1 بی  رابطه  tبود.  و  علّی  هیجانی  نظمی 

با  کمال برابر  معناداري    18/3گرایی  از  نشان  که  بود 
 این ضریب داشت.  

 هاي برازش مدل ساختاري شاخص  1جدول 
 وضعیت برازش  سطح مطلوب  مقدار شاخص شاخص برازش مدل

 مطلوب است  1/0زیر  08/0   12ریشه میانگین مجذورات تقریب 

 مطلوب است  3زیر  CMIN  /df 72/1تقسیم 

 مطلوب است  9/0باالتر یا مساوي  90/0 13شاخص برازش استاندارد

 مطلوب است  9/0باالتر یا مساوي  94/0 14شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب است  9/0باالتر یا مساوي  94/0 15شاخص نیکویی برازش

 مطلوب است  9/0باالتر یا مساوي  94/0 16شاخص برازش این کري منتال

 مطلوب است  9/0باالتر یا مساوي  90/0 17شاخص نیکویی برازش
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یافته برازش  مدل  پژوهش،  این  بردر  اساس  شده 
تخمی خطاهاي  مربعات  میانگین  ریشه    18نشاخص 

از  کوچک ( تقسیم  )،  1/0تر  درجه    CMINنتیجه  بر 
 هاي برازش، شاخصمچنین) و ه5از  تر  پایین(آزادي  

این    برازش، برازش  تطبیقی، نیکویی  استاندارد، برازش
مساوي  منتال  کري یا  از  شد.    تأیید)  9/0(باالتر  پس 

 هاي پژوهشی بررسی شد.  تأیید برازش مدل، فرضیه
نشا نخست  فرضیه  که  بررسی  داد  باورهاي  ن 

گرایی  کمال با  30/0علّی به میزان اي رابطه غیرمنطقی 
ورود    که  است  هداشت هیجانیبیبا  به    نظمی  مدل  به 
کردکاهش  14/0 اینکه  پیدا  به  توجه  با  نظمی  بی. 

و    داشتگرایی  کمالبر  29/0تأثیري به میزان    هیجانی
میزان    مثبت   شکل غیرمنطقی   از  54/0به    باورهاي 

پ هیجانیبی  پس،  ذیرفتتأثیر  متغیر    نظمی  یک 
با اثر معنادار در  میانجی رابطه باورهاي غیرمنطقی  گر 

بر این اساس، فرضیه نخست  .  بودمنفی  گرایی  کمالو  
 .شد تأییدپژوهش 

ناایمن   بررسی فرضیه دوم نشان داد که دلبستگی 
و   بودگرایی کمال  با 26/0میزان  با علّی اي رابطهداراي 

. با  پیدا کردکاهش    19/0نظمی هیجانی به  با ورود بی
بی اینکه  به  به  توجه  تأثیري  داراي  هیجانی  نظمی 

به  اي  گونه  بهو  گرایی  کمالبر    29/0میزان   مثبت 
ناایمن    از   24/0میزان   بود،  دلبستگی  نظمی  بیمتأثر 

میانجی یک  دلبستگی  هیجانی  رابطه  در  معنادار  گر 
این اساس، فرضیه  بر  .  استمنفی  گرایی  کمالناایمن و  

 .شد تأییددوم پژوهش 
که   داد  نشان  سوم  فرضیه  فرزندپروري  بررسی 

  با   33/0میزان    باعلّی  اي  رابطهداراي    مستبدانه
با    بودگرایی  کمال بیکه  به  ورود  کاهش    28/0نظمی 

کرد داراي  بی  چون.  پیدا  هیجانی  علّنظمی  ی  رابطه 
میزان   به  به    بودمنفی  گرایی  کمال  با   29/0مثبت  و 

تأثیر    15/0میزان   فرزندپروري مستبدانه  تحت  سبک 
متغیر  بی  پس،  داشتقرار   یک  هیجانی  نظمی 

در  میانجی معنادار  مستبدانه    رابطهگر  و  فرزندپروري 
فرضیه  .  بودمنفی  گرایی  کمال اساس،  این    سوم بر 

علّی بررسی    . شد  تأیید پژوهش   سبک    رابطه 
نشانگیرانه  آسانفرزندپروري   مقتدرانه  به    و  که  داد 

بر   مؤلفه  دو  این  استاندارد  تأثیر  ضریب  اینکه  سبب 
تر  پایین  tو مقادیر    –0/ 05و    11/0برابر با  گرایی  کمال

عامل  بود،    96/1از   دو  بر   معنادار تأثیر  فاقد  این 
سویی،  گرایی  کمال از  و  معناداربودند  تأثیر  بر    فاقد 

 بودند.  هیجانی نظمی بی
 گیري نتیجهحث و ب

هدفحا  پژوهش با  کمال  نیتدو   ضر    یی گرامدل 
دلبستگ بر  زهوشتی  آموزاندانش   من، ی ناا  یاساس 
باورها  يفرزندپرور  هاي سبک  با    یرمنطقیغ  يو 

مدارس  آموزان دانشدر    یجانیه نظمی یب گريیانجیم
توصیفی  بر   تیزهوشان انجام    -اساس روش  همبستگی 

 شد.
  باورهاي غیرمنطقی  رابطه علّی  بر اول مبنی  فرضیه 

هیجانیبیگري  میانجیبا  گرایی  کمال  با نشان    نظمی 
با  مثبت    داراي رابطه علّی  باورهاي غیرمنطقی داد که  

  ، نظمی هیجانیبا ورود متغیر بی، ولی  بودگرایی  کمال
علّی این   و    رابطه  باورهاي  رابطه  کاهش  غیرمستقیم 

کرد؛  پ افزایش  گرایی  کمال  با غیرمنطقی     یعنی یدا 
مانند مقهور  آموزان دانشطقی در وجود باورهاي غیرمن 

غیرقابل  مشکالت،    پنداشتنثابتبودن،  گذشتهحوادث  
برابر ها،  نگرانی  دانستنکنترل   در  شدید  آزردگی 

توجه  و  مشکالت   انتظار  و   زیاداشتباهات،  دیگران    از 
بهشکستپنداشتن  فاجعه باورهایی  ها  عنوان 

زمینهمیغیرمنطقی     ز ا هایی  نشانهبروز  ساز  تواند 
همچون  کمال درباره  نگرایی،  دادن  انجامکامل  گرانی 

با   همراه  کارها  و  به  امور  نسبت  خود،  تردید  توانایی 
والدین  انتقادهاي  و    سطح باالانتظارهاي  حساسیت به  

دیگر،  .  باشد سوي  غیرمنطقی  از  ساز  زمینهباورهاي 
احساسات، آشفتگی در درك عواطف به  توجه  و    عدم 

فردي    فقدان بروز  که  د  بوکنترل  هاي  گرایشبر 
با    بررسینتایج  اثرگذارند.  گرایانه  کمال فرضیه  این 

پژوهش   همکاران    هاشمینتایج  بایتمیر  )،  1394(و 
ما   مندل  ، دانکلی  )،2019( و  2014(  و  کراسین  ) 
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است.  )  2013( یافته  همخوان  این  تبیین  توان  میدر 
که  شود  می  موجبباورهاي غیرمنطقی  وجود  گفت که  

شادي عمیق    ،به هر سطحی از موفقیت  سیدنرفرد با  
درونی   نکند را  و رضایت  احساس  وجود خویش  و    در 

بی   یکمال به سوي  پایان ناپذیر و  پیوسته حرکت  نوعی 
باشد.  انتها   عاطف  ادافرداشته  نظر  از    ی خودانتقادگر 

به   از نسبت  ناشی  روانی   رتریپذ بیآس  دادها یرو  فشار 
و   اجتماع هستند    ی اجتناب  مقابله  و  تریمنف  یتعامل 

).  2014(دانکلی و همکاران،    دهندیمنشان    تريجدي
خودکم  یرمنطقیغ  يباورها به    ازین  ،ین یبمانند 
  با   ین یبدگرکم  و  گرانید  تأیید به    ازی ن  ت،یموفق 

(رابطه  جویانه  برتريخودبینی   همکاران،    سامر دارد  و 
برخی  در    بازدارنده  ییگرا کمالافزون بر این،    .)2013
  د ییبه تأ  ازی ني غیرمنطقی فرد درباره خود مانند  باورها

ندیگران اشتباهات  یگران،  برابر  نشدر  فکري،  و    خوار 
منف   ارهاي یعم نمود  فردي  میی  اسدپور،  (کند  پیدا 

 .  )1397، یوسفی و فالح
دلبستگی    رابطه علّی  بر  مبنی   پژوهش  دوم   فرضیه 

کمال  ناایمن منفی  با  میانجیگرایی  نظمی  بیگري  با 
که    نیهیجا داد  ناایمن  نشان  رابطه  داراي  دلبستگی 
و  گرایی  باکمال  مثبت داراي  نظمی  بیمنفی  هیجانی 
نظمی  بود. بر این اساس، بیگرایی کمالمثبت با   رابطه

هیجانی توانست رابطه مستقیم میان دلبستگی ناایمن  
نوعیگرایی  کمالبا   به  و  تعدیل    را کاهش  آن  موجب 

با  شود.   فرضیه  این  و    پژوهشنتایج  کیو  مالیوویره، 
)،  2018(  پورواري، بهبودي و شریفی)،  2019آنتونی (

 راندلز، فلت، نش، مک کرگور و هویتو)  2017(  رکزس
دارد.    )2010( یافته  همخوانی  این  کننده  تأییداین 

مشکالت  و    هیجانیهاي  آسیبکه  است  دیدگاه الیس  
باورها از  ناشی می  يرفتاري و روانی    ، شودغیرمنطقی 

منجر  ناختش هیجانی  آشفتگی  به  غیرعقالنی  هاي 
شود و آشفتگی هیجانی نیز به نوبه خود مشکالت  می

(الیس،    دنبالبه    را  رفتاري    ی آگاه).  2005دارد 
ناسازگار    ییگراکمال  ير یگ شکلر  د  فیضع  یجانیه

(اثرگذار   همکاران  رهیوویمالاست  ،  و 

بازدارنده    يرفتارها  با  خودمحور   ییگراکمال.)2019
و   است  و    ی شانیپر  یاضطراب  هاي چهرههمراه 

در    ی شناخت  ي هاسبک  با    انی گراکمالناسازگار 
رفتار  ستمی س  ي سازفعال   شود می  دی تشد  يمهار 

همکاران،   و  سبب    .)2010(راندلز  به  فردي  هرگاه 
ناایمن  داشتن   دشواري  هایی  نشانهدلبستگی  همچون 

با ددر   از  گرانیارتباط  یل  عدم تماو    شدنطرد، ترس 
خو احساسات  نمایش  دهدد  به  نشان  نوعی  داراي  ،  را 

مانع درك درست عواطف    است هیجانی  نظمی  بی که 
دیگران   و  و    وخود  خودانتقادي  به  منجر  نوعی  به 

میغیرقابلنگرانی   ساز  زمینهکه  شود  کنترل 
 .استگرایانه کمالباورهاي گیري شکل

هاي  سبک رابطه علّی    بر  مبنی   سوم   بررسی فرضیه 
با  فرز میانجیگرایی  کمالندپروري  بیبا  نظمی  گري 

داراي   مستبدانه  فرزندپروري  که  داد  نشان  هیجانی 
با   مثبت  علّی  بیگرایی  کمالرابطه  و  نظمی  منفی 

هیجانی داراي رابطه  نظمی  بیهیجانی و از دیگر سو،  
با   مثبت  اساس،  گرایی  کمالعلّی  این  بر  بود.  منفی 

هیجانی  بی مع یک  نظمی  رابطه میانجی  در    نادار 
آن  این  بود.  گرایی  کمالبا  مستبدانه  فرزندپروري   به 

که است  مستبدا  معنا  والدین  وسیله  بهنه  رفتارهاي 
و   شدید  کنترل  اعمال  از  مانند  انتخاب  حق  گرفتن 

زمینهمی  فرزندان منفی،  ساز  تواند  احساسات  خلق 
کنترل روانی،  عواطف  ها  هیجانبر    نداشتنآشفتگی  و 

سشود   از  باورهاي  و  همچون  گرایانه  کمالویی، 
تردی  و  داشتن شک  و  انتقاد  به  به  حساسیت  نسبت  د 

دو سبک  تأثیر  ضریب استاندارد  خود را نهادینه سازد.  
معنادار نبود که  گرایی  کمالگیرانه بر  آسانمقتدرانه و  

آن  علّ خاص  تواند  میت  فضاي  افراد  هاي  خانوادهبه 
ب در  رگتیزهوش  که  موفقیت    بهشدید    تأکید  هاآنردد 

بافت   نوعی  کنکور  کنترل  در  دانش  براي  غیرقابل 
آورد.  و  آموزان   وجود  به  این  والدین  از  حاصل  نتایج 

پژوهش با  محمديجوعدالت  فرضیه  و  مهدیان  پور  ، 
تاران کاکاوند)،  2019( و  نوحی  کالنتري،   ،  )2017  ،(
و    انیدام) و  2014(  یریون، عبدمجید و محدجالسسب
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ییلدز و  در پژوهش    .همخوانی دارد  )2013همکاران (
) (2020همکاران  همکاران  و  طاهري  و   (1397  (

بر  اثرهاي   والدین  مقتدرانه  سبک  گرایی  کمالمنفی 
علت  شد  تأیید پژوهش    نشدن   تأیید.  در  رابطه  این 

که   است  این  رحاضر  باالي  سبک  سطح  علّی  ابطه 
سبک   و  غیرمنطقی  باورهاي  کنار  در  مستبدانه 

ناایم خود    باالترینن  دلبستگی  به  را  تبیین  درصد 
فرزندپروري    مثبت   رابطه علّیدر تبیین  اختصاص داد.  

در  گرایی  کمال  با   مستبدانه  آموزان  دانشمنفی 
که  توان  میتیزهوش   جامعه  گفت  تغییرات    امروزدر 
انساندر    دهی چی پ  ي هایدگرگونو  انتظارها     ی جوامع 

تأثیر قرار داده  يفرزندپرور  يهاوهیش و  است    را تحت 
چنان    را   خودان  فرزندتا    کنند یمتالش  ا  هخانواده

بتوان مبارزه،  د  نپرورش دهند که  میدان    ي گودر یک 
بربا خود  همساالن  از  را  و  زاده  مرادي(  دنیسبقت 

بر این  )  2017کاکاوند و همکاران (  ).1398همکاران،  
افکار، رفتارها    يریگبر شکل  ن یعملکرد والدباورند که  

کو احساسات  دارد  و  اثر  باورهاکه  دکان    ي خلق 
 .  را به دنبال دارد انهیگراکمال

نداشتن  امکان  ،این پژوهشهاي  محدودیتاز جمله  
امکان و  جامعه  افراد  به  حضوري    نبودن پذیرمراجعه 

دیگر  وري  بهره  مانند  هاي  روشاز  داده  گردآوري 
بود.   ببرمصاحبه  نتایج  این  دستهاساس  از  آمده 

به   پیشنهاد  گران  پژوهشپژوهش  با  شود  میدیگر  که 
متغیرهاي  هاي  مطالعهانجام   شناسایی  به  علمی 

بر از  ی  روانهاي  آسیبکاهش    اثرگذار  ناشی 
تیزهوش و عادي بپردازند  آموزان  دانشگرایی در  کمال

این   بر  مبتنی  طراحی  ها  یافتهو  جهت  هاي  روشدر 
اثربخش به منظور کاهش پیامدهاي منفی این  مداخله  

 .  کنندی شخصیتی اقدام  ویژگ
 ها یادداشت

1. Perfectionism  
2. Gifted students  
3. Perceived parenting styles  
4. Authoritarian 
5. Authoritative  
6. Permissive 
7. Neglectful 

8. Insecure attachment styles  
9. Emotional dysregulation 
10. Emotional regulation 
11. Structural equation modeling 
12 . Root mean square error of approximation 
(RMSEA) 
13 . Normalized fitness index (NFI) 
14. Comparative fitness index (CFI)  
15.  Goodness of fit index (GFI) 
16 . Incremental fitness index (IFI) 
17 . Tucker-Lewis coefficient (GFI) 
18. RMSEA 

 منابع 
شعیري  فاطمهي  ریعباخوان محمد  فشارکیغالم،  محمدرضا،  ی 
)1398»   یی گراکمال  اسیمق  یسنج روان  يهایژگیو   یبررس) 

(  يچندبعد روان»،  )FMPSفراست  روان  ی شناسمجله    ی پزشکو 
 . 101 –88): 1(  6، شناخت

یپ  اسدپور  (  فالح.،  ري  دآبادیسع  یوسف.،  «1397و.  و    یی شناسا) 
مؤلفه  يبندرتبه و  مد  ییگرا کمال  ي هاابعاد  و    ران یدر  آموزش 

مازندران استان  نظام»،  پرورش  در  ،  یآموزش  هايپژوهش 
 . 29 -9  صص ، نامهویژه

،  اندیشه و رفتار»، مقیاس دشواري تنظیم هیجان) «1397بشارت م. (
12 )47 :(89– 105  . 

والدین  گرایی  ) «رابطه کمال1389بشارت م.، عزیزي ك.، حسینی ا. (
):  8(4،  هاي آموزشیپژوهش در نظامهاي فرزندپروري»،  با سبک

9-29. 
حکیم م.،  شعیري  (بیطرف ش.،  م.  «1389جوادي  اجتماعی،  )  هراس 

کمالسبک و  والدگري  روانروان»،  گراییهاي  تحولی  شناسان  شناسی 
 .  82-75): 25(7، ایران
(ی  باباخان   .،نیی  رضا    یی زناشو  یدلزدگ  نییتب  يلگو «  ) 1395ن. 

باورهابر م  یرمنطقیغ  ياساس  تنظ  ي دشوار  گريیانجیبا   م یدر 
مت  جاناتیه کارمندان  پزشکأدر  علوم  دانشگاه  دانشگاه    یهل 

 .85-63 :)1( 1،  عدالت یشناسپژوهشنامه روان »،تهران
ف  ان ی سپهر (ح  ي محمود  .،ج  بگلو  ي ساریامان   .، آذر   .1392  (

سبکعزت« و  نوجوانان  واسطهيفرزندپروري  هانفس  نقش    ي ا : 
ن برآورده   ، يعلوم رفتارمجله    ی»،اساس   یشناختروان  ي ازهای شده 

7 )2 :(151-158  . 
س.،  الهامر.،    رزادگانیش.،  ني  طاهر بان  محمودی  ن.،  .،  مي 

«1397(  س.  انی سروند با    نی والد  يفرزندپرور  يهاسبک) 
»،  فرزند و چند فرزندتکي  هاخانواده  انیدر دانشجو   ییگرا کمال

 .  68-58): 2(3  ،یراپزشکیو پ ییماما  ، يفصلنامه پرستار
(  وازپور  .،ر  انییطال روان   یدلبستگ«  )1382ص.  سالمت  در    یو 

 . 10-1: 14و  13، خانواده شه یاند مجله ی»، نوجوان 
(عبادي   م.  معتمدین  «1384غ.،  آزمون  )  عاملی  ساختار  بررسی 

غیر اهوازباورهاي  شهر  در  جونز  در  »،  منطقی  پژوهش  و  دانش 
 .  92-73: 23، شناسیروان

(  درتاجع.    ف یسم.،    بخشی سیع «1397ف.  تنظ  ریتأث)   میآموزش 
تاب  یجان یه امتحان  یلیتحص  يآوربر  اضطراب    آموزان دانش  و 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/21969/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/21969/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25
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دب  تهرانمنطقه    یرستان یدختر  نظام»،  نه  در  هاي  پژوهش 
 .  78 – 69نامه، ، ویژهآموزشی
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 .30 – 20): 1(4، دیابت
Achtziger, A., & Bayer, U. C. (2013). Self-control 

mediates the link between perfectionism and 
stress. Motivation and Emotion, 37, 413 - 423. 

Asadpour, P., Yousefi Saeedabadi, R., & Fallah, V. 
(2018). Identifying and ranking the dimensions 
and components of perfectionism in education 
managers of Mazandaran province. Research in 
Educational Systems. Special Issue, 9-29. 

Basirion, Z., Abd Majid, R., & Mohd Jelas, Z. 
(2014). Big Five Personality Factors, Perceived 
Parenting Styles, and Perfectionism among 
Academically Gifted Students. Asian Social 
Science, 10 (4), 8-16.  

Baytemir, K. (2019). Perfectionism, Irrational 
Beliefs, Need for Social Approval and Gender 
as Predictors of Parent Exam Anxiety. Bartın 
University Journal of Faculty of Education, 8 
(1), 161-178. 

Besharat, M., Azizi, K., & Hosseini, A. (2010). The 
relationship between parental perfectionism and 
parenting styles. Research in Educational 
Systems. 4 (8), 29- 9. 

Bowen, G., Rose, R., Powers, J., & Glennie, E. 
(2008). The joint effects of neighborhoods, 
peers and families on changes in success of 
middle school student. Family Relations 
Journal, 57, 504 – 517. 

Cerkez, Y. (2017). The Effect of Attachment Styles 
on Perfectionism in Romantic Relationships. 
Journal of Mathematics Science and 
Technology Education, 10 (13), 6391 – 6399. 

Clear, S., & Zimmer-Gembeck, M. (2017). 
Associations between attachment and emotion-
specific emotion regulation with and without 
relationship insecurity priming. International 
Journal of Behavioral Development, 41(1), 64–
73. 

Craciun, B. (2013). The Efficiency of Applying a 
Cognitive Behavioral Therapy Program in 
Diminishing Perfectionism, Irrational Beliefs 
and tress. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 84, 274 – 278. 

Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism is 
increasing over time: A meta-analysis of birth 
cohort differences from 1989 to 2016 . 
Psychological Bulletin Journal, 145 (4), 410–
429. 

Dadomo, H., Grecucci, A., Giardini, J., Ugolini, E., 
Carmelita, A., &Panzeri, M. (2016). Schema 
Therapy for Emotional Deregulation: 
Theoretical Implication and Clinical 
Applications. Hypothesis and Theories, 7 (2), 
109 – 122.  

Damian, L. E., Stoeber, J., Negru, O., & Baban, A. 
(2013). On the development of perfectionism in 
adolescence: Perceived parental expectations 
predict longitudinal increases in socially 
prescribed perfectionism. Personality and 
Individual Differences, 55, 688–693. 

Dunkley, D. M., Mandel, T., & Ma, D. (2014). 
Perfectionism, neuroticism, and daily stress 
reactivity and coping effectiveness 6 months 
and 3 years later. Journal of Counseling 
Psychology, 61(4), 616. 

Dunkley, D. M., Mandel, T., M. (2014). 
Perfectionism, neuroticism, and daily stress 
reactivity and coping effectiveness 6 months 
and 3 years later . Journal of Couns Psycholgy, 
61 (4), 616 - 633 . 

Edalatjoo, A., Mahdian, H., &Mohammadipour, M. 
(2019). The relationship between parenting 
styles and academic self-handicapping through 
the mediating role of metacognitive and 
perfectionism skills. Iranian Journal of 
Educational Sociology, 2 (3), 56-66. 

Ellis, A. (2005). Discussion of Christine A. 
Pedesky and Aaron T. Beck: science and 
philosophy: comparison of cognitive therapy 
and rational emotive behavior therapy. Journal 
of Cognitive Psychotherapy: An International 
Quarterly, 19 (2), 181-185. 

Hashemi, N., Suri, A., & Ashuri, J. (2014). 
Investigating the relationship between 
perfectionism and irrational beliefs with the 
criteria for choosing a wife in women with type 
2 diabetes in Mashhad. Journal of Diabetes 
Nursing, 4 (1), 20-30. 

Issabakhsh, M., Seif, A., & Dortaj, F. (2018). The 
effect of emotion regulation training on 
academic resilience and test anxiety of female 
high school students in District 9 of Tehran. 
Research in Educational Systems. Special Issue, 
78 - 69. 

Kakavand, A., Kalantari, S., Noohi, S., Taran, H. 
(2017). Identifying the relationship of parenting 
styles and parent's perfectionism with normal 
student. Independent Journal of Management & 
Production, 8 (1), 1-15.  

Ko, A., Hewitt, L. P., Chen, C., &Flett, L. G. 
(2019). Perfectionism as a Mediator between 
Attachment and Depression in Children and 
Adolescents. Perspectives Journal, 4 (2), 181 – 
192. 



ستگلی، ناگرایی دانشتدوین مدل کمال:ارانمکمحمدعباسی و ه ساس دلب را  ...ایمن، آموزان تیز هوش ب
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

68 

 

Malivoire, B. L., Kuo, J. R., & Antony, M. M. 
(2019). An examination of emotion 
dysregulation in maladaptive perfectionism. 
Clinical Psychology Review Journal. 3 (5), 39 – 
50.  

Miller, A. L., & Speirs Neumeister, K. L. (2017). 
The influence of personality, Parenting styles, 
and perfectionism on performance goal 
orientation in high ability students. Journal of 
Advanced Academics, 28 (4), 313 – 334.  

Mofield, E., Parker P. M. (2018). Mindset 
misconception? Comparing mindsets, 
perfectionism and attitudes of achievement in 
gifted, Advanced, and typical students. Gifted 
Child Quarterly, 62 (4), 44-55.  

Moradizadeh, S., Veiskermi, H., Mirdrikvand, F., 
Ghadmpour, A., & Ghazanfari, F. (2019). 
Evaluation of the effectiveness of positive 
psychotherapy and reality therapy on reducing 
perfectionism and academic stress in gifted 
students. Psychology of Exceptional People, 9 
(36), 110-79. 

Nasiran, P., & Irvani, M. (2015). Investigating the 
problems of gifted students in gifted schools 
from the perspective of students and parents. 
Journal of Psychological Studies and 
Educational Sciences, 2 (10), 1-27. 

Oxtoby, C. (2018). Managing perfectionism. 
Veterinary Record, 183 (3), 106-118. 

Palagini, L., Petri, E., Novi, M., Caruso, D., 
Moretto, U., Riemann, D. (2018). Adult 
insecure attachment plays a role in hyperarousal 
and emotion dysregulation in Insomnia 
Disorder. Journal of Psychiatry Research, 262, 
162 - 167. 

Pouravari, M., Behboodi, M., &Sharifi, A. (2018). 
Identifying Pattern of Relationships between 
Attachment Styles, Life Satisfaction and 
Perfectionism in University Students. Razavi 
International Journal of Medicine, 6 (1), 1-8.  

Randles, D., Fletta, G. L., Nash, K. L., McGregor, 
D., & Hewitt, D. L. (2010). Dimensions of 
perfectionism, behavioral inhibition, and 
rumination. Personality and Individual 
Differences. 49 (2), 83-87. 

Samar, S. M., Walton, K. E., & McDermut, W. 
(2013). Personality traits predict irrational 
beliefs. Journal of Rational-Emotive & 
Cognitive-Behavior Therapy, 31(4), 231-242. 

Samar, S. M., Walton, k. e., &McDermut, W. 
(2013). Personality Traits Predict Irrational 
Beliefs.Rational-Emotive and Cognitive-
Behavior Therapy, 31, 231–242. 

Sepehrian Azar, F., Amani Sari Begloo, J., & 
Mahmoudi, H. (2012). Adolescents' self-esteem 
and parenting styles: The mediating role of 
basic psychological needs. Journal of 
Behavioral Sciences, 7 (2), 158-151. 

Sotardi, V. A., & Dubien, D. (2019). Perfectionism, 
wellbeing, and university performance: A 
sample validation of the Frost Multidimensional 
Perfectionism Scale (FMPS) in New 
Zealand.Personality and Individual Differences 
Journal, 143, 103–106. 

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Worrell, F. 
C. (2011). Rethinking giftedness and gifted 
education: A proposed direction forward based 
on psychological science. Psychological 
Science, 12, 3–54. 

Taheri, N., Shirzadegan, R., Elhami, S., Mahmoudi, 
N., Ban, M., &  Sarvandian, S. (2017). 
Parenting styles with perfectionism in students 
of single-child and multi-child families. Journal 
of Nursing, Midwifery and Paramedical, 3 (2), 
68-58. 

Talaian, R., & Vazpour, P. (2012). Attachment and 
mental health in adolescence. Journal of Family 
Thought, 13 and 14. 1-10. 

Wright, A., Fisher, P. L., Baker, N., O'Rourke, L., 
&Cherry, M. G. (2021). Perfectionism, 
depression and anxiety in chronic fatigue 
syndrome: A systematic review. Journal of 
Psychosomatic Research, 140, 1-15.  

Yildiz, M., Duru, H., & Eldeleklioðlu, J. (2020). 
Relationship between parenting styles and 
multidimensional perfectionism: A meta-
analysis study. Educational Sciences: Theory 
and Practice, 20 (4), 16 - 35. 

Yosopov, L. (2020). The Relationship between 
Perfectionism and Procrastination: Examining 
Trait and Cognitive Conceptualizations, and the 
Mediating Roles of Fear of Failure and 
Overgeneralization of Failure. Electronic Thesis 
and Dissertation Repository. 7267. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palagini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petri%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caruso%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moretto%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riemann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29453034


 69-80، 1401 بهار  ،1شماره  ،دومبیست و   سال، استثنایی کودکانفصلنامه 
 

  راهبردهاي  آموزش اثربخشی مقایسه
  وی) فراشناخت  و شناختی( خودتنظیمی

  بر فراشناختی هايمهارت  آموزش
با سال  12-9 آموزاناهداف دانش  گیريجهت 

   هاي ویژه در زمینه یادگیرينارسایی 
 

،   2حاجبی  ضرغام   مجید دکتر  ، 1راداسمعیلینعیمه 
 3پورمنیردکتر نادر  

 

 15/2/1400تجدیدنظر:                           14/9/1399تاریخ دریافت.: 
 15/9/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده 
آموزش   بررسی  هدف  با  پژوهش  این  :هدف اثربخشی    مقایسه 

آموزش  و    )فراشناختی  و  شناختی(  خودتنظیمی  راهبردهاي
ساله    12-9  آموزاندانش  اهداف   گیري جهت  برهاي فراشناختی  مهارت

انجام    یادگیري   زمینه  در  ویژه   هاينارسایی  با  قم    روش: .  شددر شهر 
نوع   از  پژوهش  طرح  نیمهروش  با  و  پسآزمون  پیشآزمایشی  آزمون 
آموزان  دانشنفر از    150. جامعه آماري تعداد  بودپیگیري با گروه گواه  

به مراکز درمان  دادهارجاع    نارساخوانساله    12تا    9   هاي اختاللشده 
به   وابسته  و  وآموزشیادگیري  مشاوره  پرورش  شناختی  روانمراکز  

شده به روش  انتخابو نمونه    بودند   98  -97شهر قم در سال تحصیلی  
شامل  غیر و  هدفمند  آزمایشی  45تصادفی  گروه  دو  در    آموزش   نفر 

و    15(  فراشناختی  و  شناختی  خودتنظیمی  راهبردهاي آموزش  نفر) 
  هاي گروه  بود.  نفر)  15(  گروه گواه  ونفر)    15(  فراشناختیهاي  مهارت

راهبردهاي  آموزش    صورت گروهیبهاي  دقیقه  90جلسه    8  در   آزمایش 
فراشناختی و  شناختی  اي  دقیقه  45جلسه    8در    و   خودتنظیمی 

جاگر  فراشناختی  مهارت  و  دانش  برنامه  دریافت  را  )  2005(  آموزش 
این  کردند در  مک  جهتپرسشنامه  از    پژوهش.  و  الیوت  هدف  گیري 

آماري دادهتحلیل  .  ستفاده شدا   ) 2002(  گریگور آزمون    وسیلهبه  هاي 
نشان  ها  یافته  :هایافته  .شدانجام    هاي مکرراندازهبا  واریانس  کوتحلیل  

اثر  معناضمن    داد، از  هرداري  راهبردهاي  روشیک  آموزش  هاي 
و   فراشناختی  و  مهارتشناختی  بهبود  آموزش  در  فراشناختی  هاي 
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ها در مرحله پیگیري نیز باقی مانده است. همچنین در مقایسه  آموزش
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Abstract: 
Objective: The purpose of this research was 
comparing the effectiveness of self-regulatory 
(cognitive and metacognitive) strategies and 
metacognitive skills on the objective orientation of 
9-12 years old students with specific learning 
disabilities. Method: The research method was 
quasi- experimental with pretest post-test and 
follow-up with control group. The research 
population included 150 students 9-12 years old 
with Learning Disabilitie who were referred to the 
Learning Disabilities clinics in QOM City at the 
educational term (2019-2020). The sample group 
was 45 members in two experimental groups and 
one control group. The experimental groups were 
taught with regulation strategies in 8 sessions of 90 
minutes and meta-cognitive skills by Joger (2000) 
in 8 sessions of 45 minutes.  The questionnaires 
used were  objective orientation, Elliott and 
MacGregor (2000). Result: The results were 
analysed by the repeated measurements ANCOVA. 
The findings showed that the effect of training 
cognitive and metacognitive strategies on the 
objective orientation in the two stages of post-test 
and follow-up was 67.9% and 32.1%, respectively. 
Conclusion: It is concluded that teaching 
regulation strategies is more effective than teaching 
meta-cognitive skills on improvement of the 
objective orientation in students with LD 
disabilities. 
 
Keywords: Specific learning disabilities, Self-
regulatory (cognitive and meta-cognitive) 
strategies, Metacognitive skills, Objectives 
orientation. 
 _________________________________________ 
1. Ph.D student of Eeducational Ppsychology, Department of 
Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. 
2. Corresponding Author: Associate Professor, Department of 
Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. 
Email: zarghamhajebi@gmail.com 
3. Assistant professor, Department of Psychology, Qom Branch, 
Islamic Azad University, Qom, Iran.  

mailto:zarghamhajebi@gmail.com


سمعیلی راد و همکاران  سه :نعیمه ا شی مقای آموزش و شناختی(خودتنظیمی  راهبردهاي آموزش اثربخ شناختی) و   ...  فرا

_______________________________________________________________________________________________________________ 

70 

 مقدمه 
از  « که    هاییفرایند  تریناساسییادگیري  است 

رشد   با  زمان  طی  در  را  ناتوان  و  ضعیف  موجودي 
فردي   به  روانی  و  تبدیل  تحولجسمی  کند.  مییافته 

زمانی   گستره  و  وسعت  یادگیريمنابع  به  انسان  هاي 
هاي زیادي که  تفاوترغم  بهرو  ایناز  .اوست  رطول عم

برخی افراد در روند  ،  دارندها در یادگیري با هم  انسان
مشکالتی   دچار  یادگیري  (کارگر    »شوندمیعادي 

 ).106 :1389 ، ملکپور، احمدي،شورکی
میان   این  وجود  دانشدر  با  که  هستند  آموزانی 

ی  ل یسطح هوشی متوسط یا باالتر از آن، عملکرد تحص
  نبود محیط آموزشی مناسب و  رغم  بهضعیفی دارند و  

وجودزیستآسیب   و  بارز  مشکالت    نداشتنشناختی 
هاي  زمینهاجتماعی و روانی حاد، قادر به یادگیري در  

نوشتن،ویژه (خواندن،  ریاضی)    هايهمحاسبانجام    اي 
کالکارنی،    ،(کاراند  نیستند  و    ).383:  2009ماهاجان 

یادگیري کشم   باآموزان  دانش زمینه  در  خاص    الت 
  به  را  استثناییهاي آموزشی  جایگاهدرصد    40بیش از  

  که   هستند   افرادي   آنها . دهندمی  اختصاص   خود
  اساس بر  استثنایی   آموزش  خدمات   دریافت   شایسته 

شناختی  هاتفاوت داده  پیشي  تشخیص  فرض 
  : اسداللهیبه نقل از  ،  1990و ریان،  (گرونیک   شوندمی
13.( 

هاي زندگی کودك  همه جنبه  وبیشکم  لن مشکای
بر    جمله  از در  را  عاطفی)  اجتماعی،  (تحصیلی، 

و یک چالش  می تمام طول عمرگیرد    ،(لرنر  است  در 
1989 .( 

  آموزان دانشکه    انددادهنشان    هاهمطالعهمچنین  
طور آشکار مشکالتی را  بههایی در یادگیري  با دشواري

یادگیري راهبردهاي  از  استفاده  هاي  مهارت  ،در 
طور کلی فرایندهاي  بهفراشناختی و انگیزشی دارند و  

رسد  میکه به نظر    خودتنظیمی کمتري را دارا هستند
   ،(زیمرمن شناختی و ریشه اجتماعی دارد عصباساس 

2015( . 
ي   ویژه  هاي  نارسایی  داراي  کودکان  مشکالت 

و فراشناخت   ، مواردي  یادگیري در حوزه ي شناخت 
اطر سپاري ساده  مطالب، حل مسئله،  خبرا از جمله:  

زمانی   واقع  برمیگیرد. در  در  انتقادي  تفکر  و  استدالل 
بررسی   به  افکارش  نتایج  و  آثار  مورد  در  فرد  که 

میمی استفاده  فراشناخت  سازوکار  از  که  پردازد،  کند 
ویژه   نارسایی  داراي  کودکان  در  توانمندي  این 

نمی انجام  درستی  به  و  بنی(  گیرد یادگیري  هاشمی 
 ).1397 زاده صفار، غالم
از  « انسانی که در  توانایییکی دیگر  انگیزشی  هاي 

یادگیريموقعیت شرایط  و  پیشرفت  گذار  تأثیر  هاي 
گیري اهداف است و تمرکز بر این دارد که  جهتاست،  

  خود   عملکردافراد چگونه در مورد وظایف تحصیلی و  
  از که    د کننمی  فراهم  را  چارچوبی   چطور   ؛ کنندفکر می

  ، زیمرمن  و   (رامداس  » کنندتفسیر  را وقایع    آن  راه
2011: 195 .( 

  و   سازشی   مسائل  با   رابطه   در   که  مهمی  عامل
  یادگیري   هاينارسایی  به  مبتال  کودکان  اجتماعی

  که   است  احساساتی  و  هاانگیزه  به  مربوطدارد،    وجود
  مسائل   با   برخورد  در   خود  هاي توانایی  درباره  آنها

  شوند می  یادآور  پژوهشگران  از  داديعت  .دارند  زندگی
  انگیزه   فاقد  یادگیري  هايناتوانی  به  مبتال  کودکان  که

  فرد   خودتنظیمی  از  ناشی  احساسات  اهمیت   .هستند
  تربیت   و   تعلیم  هدف   باید  رفتاري   کیفیت   یک   عنوانبه
  کودکان   آموزش  دیگر  عبارت   به  باشد،  سطوح  همه   در

  سازمان   اصولی   ر ب  باید   یادگیري   هاي نارسایی  به   مبتال
  خودتنظیمی   بیشتر  هرچه  رشد  آن  هدف  که  پیدا کند

پژوهش  آموزان  دانش  در انجامباشد.  نشان    شدههاي 
  یادگیري   هايناتوانی  به  مبتال   کودکان   که   دهد می

  در   را   خود   و   درونی تا    دارند   بیرونی  هاي انگیزه  بیشتر
  هایی موفقیت  از  و  دانندنمی  سهیم  خویش  سرنوشت

  و   کنندنمی  غرور  احساس،  آورندمی  دست  به  که
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  است،   واقعدر    آنچه  از   کمتر  را  خود  هايپیشرفت
 ).1944 کافمن، و  هاالهان( دهند می نشان

لردپورنکولرت و  الیوت 2016(  پوندیج  از  نقل  به   (  
روشی  ریگجهت)،  1997( را  هدف  فرد    داندیمي  که 

قضاوت  بر  خود  شایستگی  درباره  آن  .  کندیم اساس 
موضوع  ریگتجهنظریه   این  بررسی  به  هدف  ي 

؛  نندی گزیم   برکه چرا افراد، هدف خاصی را    پردازدیم
هدف   به  تکلیف    موردنظرچگونه  به  و  شده  نزدیک 

آن   به  ي  ریگجهت).  1992،  (ایمز  د نپردازیم مرتبط 
شامل   تنها  پیشرفت  ها  نیتهدف  براي  فرد  دالیل  و 

بلکه   که   کننده منعکسنیست،  است  معیارهایی    نوع 
مبناي   بر  قضاوت    آنها افراد  به  خود  عملکرد  مورد  در 

 ).2000،  (پینتریچ د نپردازیم
ي را بیان  ریگجهتیی دو نوع  گراهدفي  هاهینظر«

شامل    کنندیم و  ریگ جهتکه  تسلط  ي  ریگجهتي 
در  استعملکرد   هدف  ریگجهت.  تسلطی،  هدف  ي 

تکلیف   بر  تسلط  یادگیري،  فرد  براساس  اصلی 
ي  هامهارتی، اصالح خود، کسب  ص خي شاستانداردها 

کارهاي   انجام  براي  تالش  شایستگی،  کسب  تازه، 
براي    زیانگچالش بینش  دستبهو تالش  و  فهم  آوردن 

 ).389: 1395است» (پنتریچ و شانک، 
تمرکز بر    دهنده نشاني هدف عملکردي  ریگجهت

و   توانایی است  و  فرد    نکه یانمایش شایستگی  توانایی 
دی با  مقایسه  این  رگدر  شد.  خواهد  ارزیابی  چگونه  ان 

براي  ریگجهت نوع   تالش  با  هدف  از  پیشیي  گرفتن 
بودن، استفاده از  بهترینعملکرد هنجاري، تالش براي  

معیارهاي مقایسه اجتماعی، پرهیز از قضاوت نامطلوب  
یا کودن   و  توانایی  مورد  است  نظربهدر  همراه  رسیدن 

 ).390: 1395 (پنتریچ و شانک،
تو اینکه    هجبا  محیطبیشتر  به  در  هاي  نوجوانان 

تحصیلی هستند، الزم است که نامالیمات تحصیلی و  
میراه برخورد  مشکالت  این  با  که  را    ، کنندهایی 

زمینه   این  در  ایران  در  اینکه  به  نظر  شود.  دانسته 

ها در  تالشبیشتر  است و    انجام شدههاي اندکی  تالش
و  هاي  روشحد   باقآزمونسطحی  اند؛  مانده  ینشده 

کاربست  رو  ایناز با  که  است  هاي  مداخلهضروري 
و   نوین  رویکردهاي  بر  هاي  ویژگی،  شدهآزمونمبتنی 

شناختی   و  تحقق  دانشرفتاري  جهت  در  آموزان 
،  هامداخلهیکی از این   . ارتقا پیدا کنداهداف پرورشی  

  ) فراشناختی  و  شناختی (  خودتنظیمی  راهبردهاي
 است.
  فراشناختی   و   شناختی  هبردهاي ار  که ییجاآن  از

  آموزاندانش  هايتالش  بررسی   براي  نظري  پایه  یک 
  فراهم   یادگیري  هايمحیط  در  موفقیت  زمینه   در

  فرایندهاي   از   حمایت   و )  2013  ، رودن(  کند می
 براي  خوبی  کنندهبینیپیش  فراشناختی،  و  شناختی
  زیمرمان، (   است  مدرسه  در  آموزان  دانش  موفقیت
  در   آموزاندانش  که  نقشی   به  جهوت  با  و)  2015

  دهند، می  نظم   را   آن   و   دارند  خود   یادگیري
  فراشناختی   و  شناختی  راهبردهاي  از  نداشتن آگاهی
مشکالت ویژه  با  آموزان دانشخصوص  به آموزان،دانش

 مؤثر  آموزش  جهت   در  مانعی   شکبی،  یادگیريدر  
  زمینه   در   اینکه  به  توجه  با   و  ) 1397رحمتی،  (  است

راهبردهاي  اثربخشی  همقایس   خودتنظیمی   آموزش 
  بر  فراشناختی   هايمهارت  و)  فراشناختی  و  شناختی (

ویژه  نارساییبا    آموزاندانش  اهداف  گیريجهت هاي 
است،    انجام نشده  پژوهشی  چندان   یادگیري   در زمینه

حاضر  ایناز پژوهش  بخشی  اثرمقایسه    دنبالبهرو 
  و   شناختی(  خودتنظیمی  راهبردهاي  آموزش

مهارت  و )  فراشناختی   بر   فراشناختی   هاي آموزش 
 باشد. می نارساخوان آموزاندانش  اهداف گیريجهت

بر پژوهش  پیشینه  نتایج  از  نشان  ،  آیدمیآنچه 
هاي اثربخش مدون در  پژوهشجاي خالی  دهد که  می

داراي مشکالت  آموزان  دانشگزینی  هدفزمینه بهبود  
یادگیري زمینه  ا  در  شیوع  به  توجه  در    نیبا  اختالل 

احساس   تحصیلی  ابتدایی  مهم  میمقطع  نکته  شود. 
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پژوهشکه  دیگري   که  است  این  است  هاي  مشهود 
و   شناختی  یادگیري  راهبردهاي  اثربخشی  به  مربوط 

مورد  خودفراشناختی   در  بیشتر  آموزان  دانشتنظیمی 
  اند شدهیادگیري انجام    هاياختاللو دانشجویان بدون  

قصد پژوهش فعلی این است    ه و این در حالی است ک
و    یادگیري  زمینه  در  ویژه  هاي نارساییکه با تمرکز بر  

این  به مورد  در  خودتنظیمی  راهبردهاي  کارگیري 
آموزان درگیر با  دانشاهداف  گیري  و جهت  هادشواري

را   اختالل  در  بهاین  پژوهش  این  کل  زیربناي  عنوان 
  شد. ابنظر بگیرد و سعی در بهبود این مشکالت داشته  

منظور    ،روایناز این  به  رسیدن  زیر  هاي  فرضیهبراي 
 تدوین شد: 
پژوهشفرضیه  راهبردهاي   اثربخشی.1:  هاي  آموزش 

فراشناختی)  خودتنظیمی  و  مقایسه   (شناختی  با  در 
  هاي مؤلفهبهبود    بر  فراشناختی  هايمهارت  آموزش

تحصیلی  گیريجهت پیشرفت    آموزان دانش  اهداف 
با  9-12( ساله  خواندن ییاس نار)  زمینه  در  ویژه    هاي 

است. راهبردهاي    .2  بیشتر  آموزش  اثربخشی 
فراشناختی)   خودتنظیمی و  با   (شناختی  مقایسه    در 

بر  مهارتآموزش   فراشناختی  گیري  جهتبهبود  هاي 
  با   ساله )  12-9(  دانش آموزان  پیشرفت تسلطی   اهداف

 .است بیشتر خواندن زمینه در ویژه هاينارسایی
 روش 
  آزمایشی شبه  طرح  صورتبه  پژوهش  این  در   ر کا  روش

  گواه   گروه  با  پیگیري  -) آزمونپس  -آزمونپیش(  نوع  از
هاي    که   بود  کنترل) ( گروه  در  افراد  جایگزینی 

  آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی تخصیص یافت. 
و  دانش  تمام   مطالعه  این  آماري   جامعه دختر  آموزان 

دگیري در  ا ی  نارسایی (به علت شیوع    ساله   12-9  سرپ
نسبت   به  جنس  دختران)    1به    3دو  و  پسران  با  در 

یادگیري زمینه  در  ویژه  به  مراجعه  مشکالت  کننده 
و یادگیري  اختالل  درمان  به  مراکز  ابسته 

شناختی  خدمات روانمراکز    پرورش شهر قم وو آموزش

در نفر    150آموزان  دانشاین  تعداد  که  بود    در شهر قم
تحصیلی     گیري نمونه  روش  .دبودن  98  -97سال 

بود.  تصادفیغیر  صورتبه  حاضر  پژوهش از    هدفمند 
کننده  مراجعهبین افراد درگیر با اختالل یادگیري ویژه  

به   وابسته  یادگیري  اختالل  درمان  مراکز  به 
قم  و آموزش شهر  تصادفی  بهپرورش  جایگزینی  صورت 

انتخاب    45 یک  شدند  نفر  و  آزمایشی  گروه  دو  در  و 
کنترل   جنس    .گرفتندار  رق گروه  دو  هر  از  نمونه  این 

(به منظور رعایت    پسر 30آموز دختر ودانش 15شامل 
ویژه) یادگیري  اختالل  در  پسر  و  دختر  بین    نسبت 

مراکز  (سال    12تا    9سن   به  قم  موردکه  شهر  نظر 
به  بود  )کردندمراجعه   در  که  تصادفی  گروه    3صورت 

شدند.  15 جایگزین  آز  15  نفري  گروه  در  یشی  امنفر 
یادگیري   راهبردهاي  آموزش  اجراي  به  مربوط 

فراشناختی و  نفر در گروه    15 ،خودتنظیمی شناختی 
آموزش   اجراي  به  مربوط  هاي  مهارتآزمایشی 

کنترل  15 و  فراشناختی گروه  در   گونههیچ(که    نفر 
  استناد   با  ).نکردند   دریافت  آموزشی  یا   آزمایشی  عمل

  ها زیرگروه  مج ح  حداقل  آزمایشی  پژوهش  در  اینکه  بر
توصیه    15   هاي گروه  ).1392(دالور،    شودمینفر 

گروهی بهاي  دقیقه  90جلسه    8  در   آزمایش   صورت 
و  آموزش   شناختی  خودتنظیمی  راهبردهاي 
آموزش برنامه  اي  دقیقه  45جلسه    8در    و  فراشناختی 

فراشناختی جاگر مهارت  و  دریافت  را  )  2005(  دانش 
گیري هدف  جهته  ماپرسشن  از  پژوهش. در این  کردند

 استفاده شد. )2002(  الیوت و مک گریگور
استاندارد  پ پیشرفت  جهترسشنامه  هدف  گیري 

) گریگور  مک  و  توسط  :  )2001الیوت  پرسشنامه  این 
تدوین    2001  و همکاران در سال گریگور  الیوت و مک  

پرسشنامه   این  مؤلفه    4شامل  و  دارد  ماده    12شد. 
ع  اجتناب،  تسلط  گرایش،  و  لم(تسلط  گرایش  کرد 

اجتناب)  پنج    عملکرد  لیکرت  مقیاس  یک  با  و  است 
هدف پیشرفت را  )  تا خیلی زیاد   کمخیلی(از  اي  درجه
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با    لحداق   .سنجدمی برابر  آن    12نمره  حداکثر   60و 
نمره،   افزایش  با  و  پیشرفت  جهتاست  هدف  گیري 

میافزایش   مؤلفه  هاي  سؤال  .کندپیدا  هر  به  مربوط 
از  است  تسلط   )7  -3  -1(گرایش    ط لتس  عبارت 

و  8  -4  -2(  گرایش   عملکرد )،    9  -6  -5(  اجتناب   (
 ).12 -11 -10(عملکرد اجتناب 

) و مک گریگور  از روش  2001الیوت  استفاده  با   (
را   عامل  چهار  واریماکس  چرخش  با  و  عاملی  تحلیل 

از:  کردند  مشخص   عبارتند  ـ  1که  تسلط  هدف   (
داف عملکرد  ها)  3اجتنابی؛  ) هدف تسلط  2  ؛ رویکردي

و   که  4رویکردي  اجتنابی  ـ  عملکرد  اهداف   (
تبیین    5/81/0رفته  همروي را  کل  واریانس  از 
که توسط  پژوهشی  . روایی این پرسشنامه در  کردندمی

خیر و  انجام  1387(  هاشمی  از  گرفت)  تحلیل  راه  ، 
عاملی محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی به روش اصلی  

وار از چرخش  استفاده  با  عامل  م یو  بیانگر چهار  اکس 
که   تبیین    0/ 34/068مجموع  دربود  را  واریانس 

دالورپورکردمی و  جوکار  روایی  1387(  .  جهت  نیز   (
هاي اصلی  مؤلفهاین مقیاس از تحلیل عاملی به روش  
نتایج نشان داد  .  با چرخش واریماکس استفاده کردند

،  12/0، عامل عملکردگرایی  15/0که عامل تبحرگرایی  
عملکردگریزي    20/0تبحرگریزي  عامل عامل    18/0و 

. در مجموع چهار عامل  کندمیواریانس کل را تبیین  
کرد.  65/0استخراجی   تبیین  را  کل  و    واریانس  خیر 

تعیین اعتبار این پرسشنامه از  براي  )  1386(  خرمایی
آلفاي   این  کرونباخ  روش  ، پژوهشگراناستفاده کردند. 

تبحرگ عامل  براي  را  آلفا  عامل  84/0یی  ارضرایب   ،
و عامل    81/0  ، عامل تبحرگریزي78/0عملکردگرایی  
  به دست آورند. جوکار و دالورپور   66/0عملکردگریزي  

نیز  1387( روش  براي  )  از  مقیاس  این  اعتبار  تعیین 
کردند.   استفاده  کرونباخ  این  براساس  آلفاي  گزارش 

براي  پژوهشگران گیري  جهتفرعی  هاي  مقیاس، 
عملکرد درکعملگرایی،  تبحر و  تبحرگریزي    گرایی، 

ضرایب  بهگریزي     86/0و    77/0،  54/0،  61/0ترتیب 
ضرایب   این  که  آمد  دست  باالي  نشان  به  اعتبار  از 

 .  استپرسشنامه مذکور 
و   شناختی  خودتنظیمی  راهبردهاي  آموزش 

  شده   استفاده،  )1392(کرمی و همکاران،    فراشناختی
 . اول آزمایشی گروه  در

  شکل   به   هم   ايجلسه  8  آموزشی   ه تبس  این   تکالیف
  کالمی،   ذهنی  مرور  تکرار،  شامل   شناختی راهبردهاي

سازمان  و   بسط معنایی،  و  گسترش  ریزي  برنامهدهی 
مثل   فراشناختی  راهبردهاي  شامل  هم  و  هستند 

و   نظارت  جلسه  نظمکنترل،  هر  زمان  مدت  دهی. 
 شامل موارد زیر است: و است آموزشی یک ساعت 

آغ  10  - جلسه  زادقیقه  اول)    هر  جلسه  از  غیر   )
و   تکالیف  مالحظه    هايتمرینمرور  و  قبل  جلسه 
فراگیر  آموزشتکالیفی است که   به  قبل  دهنده جلسه 

نظارت یکی از والدین انجام    باداده است تا در منزل و  
 شود.
دقیقه پرداختن به تکلیف جلسه    40  آن  از  پس  -

 آموزشی فعلی 
آ  10  - هر جلسه  انتهایی  والدین  ومدقیقه  به  زش 
 .است

دانش جلسه  این  در  اول:  ضمن  جلسه  آموزان 
طور خالصه با  بهمعرفی خود و آشنایی با مدرس دوره  

انواع حافظه، ساختار و علل فراموشی    مفهوم یادگیري، 
در ادامه راهبرد تکرار و مرور مخصوص    شوند.آشنا می

با   ساده  از  مثالمطالب  استفاده  با  و  متنوع  هاي 
از    تنپاورپوی قبل  که  گفت  باید  شد.  داده  آموزش 

 آموزان باید انگیزه ایجاد شود. دانششروع جلسه در 
ویژه   تکرار،  راهبرد  جلسه  این  در  دوم:  جلسه 
ادامه   در  شد.  داده  آموزش  پیچیده  موضوعات 

سرواژه،   کلید،  کلمه  ذهنی،  تصویر راهبردهاي  سازي 
.  دشها آموزش داده  مکانها و روش  واسطهاستفاده از  

 ورد ـایی در مـهمثاله ـ واسته شد کـآموزان خدانشاز 
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 ها بگویند.راهبردهرکدام از این 
  گسترش   راهبردهاي  جلسه   این  در :  سوم  جلسه

  برداري، یادداشت  مثل  پیچیده   مطالب   براي
  آموزش   خود،  زبان  به  مطالب  کردن بازگو  کردن،خالصه

 آموزاندانش  از  کدامهر  تصادفی   طوربه.  شد  داده
که  با   را  کتاب   از   لیصف  بودند  موظف  و  کردند  ز 

کنند خالصه  را  ترتیب،    .پاراگرافی  همین  به 
تمرین  دانش را  دیگري  راهبردهاي  کالس  در  آموزان 

 کردند.
  و   تفسیر  و   شرح  جلسه   این   در:  چهارم  جلسه

  حل   براي  گرفته یاد  اطالعات  از  استفاده   روابط،   تحلیل
  آموزش  ل بق   هايجلسه  شیوه  به  گريقیاس  مسائل،

به    ایتدرنه.  شد  داده آینده  جلسه  براي  تکلیفی 
 آموزان داده شد.دانش

  شامل   دهی سازمان  راهبرد:  پنجم  جلسه
  آشنا،   هايبحث  اساسبر  جدید  اطالعات  بندي دسته
  و   نقشه  به  درس  متن  تبدیل  ،هاعنوان  فهرست  تهیه

  و   مفهومی  نقشه   نمودار،  تهیه   و   درختی  طرح  ترسیم
براي داد  آموزش  جلسه   این  ر د  مفهومی   الگوي ه شد. 

مفهومی   نقشه  براي  مثالآموزش  آموزان  دانشهایی 
جمع پنجم  جلسه  پایان  در  شد.  بندي  آورده 

 . شدراهبردهاي شناختی انجام 
  راهبردهاي   با  آموزان دانش:  ششم  جلسه

  فراشناختی   راهبردهاي  زیرمجموعه   از   ریزيبرنامه 
  براي   الزم  نزما  بینیپیش  مطالعه،  هدف  تعیین  شامل
راهبردهاي  مطال انتخاب  و  مطالعه  سرعت  تعیین  عه، 

  شناختی مناسب آشنا شدند.
از   ارزشیابی  و  نظارت  راهبردهاي  هفتم:  جلسه 

از  زیر ارزیابی  شامل  فراشناختی  راهبردهاي  مجموعه 
طرح   و  توجه  بر  نظارت  زمان  ال  ؤسپیشرفت،  در 

داده   آموزش  این  .  شدمطالعه  از  استفاده  هدف 
فراگیر از چگونگی پیشرفت  پیداکردن    ها آگاهیدرراهب

  و زیر نظر گرفتن و هدایت آن بوده است.خود 

،  دهی نظم  راهبردهاي  جلسه  این   در :هشتم  جلسه
  هاي بهسازي  و   پایدار   فراشناختی   هاي سازگاري  یعنی 
 مربوط  بازخوردهاي  برابر  در  فراگیر  سوي  از  شدهانجام

  هاي آموزش  نهمچنیشد.    داده  آموزش  خطاها  به
  قبل مرور شد.  هايجلسه
(مهارتآموزش  - فراشناختی  )  2005جاگر،  هاي 

  در گروه آزمایشی دوم.  شدهاستفاده
برنامه  شامل  پژوهش  این  در  آموزشی  مداخله 
این   بود.  جاگر  فراشناختی  مهارت  و  دانش  آموزشی 

هاي گروه  اي به آزمودنیدقیقه  45جلسه    8برنامه در  
دا آموزش  آموزش    ه دآزمایش  براي  برنامه  این  شد. 

 وزانـآمدانشه ـاخت بـراشنـاي ف ـهارتـدانش و مه
است    مرحله  دو  شامل  و  است  شده  طراحی  دبستان 

گروهی  بهکه   همکاري    وسیله بهصورت  با  و  پژوهشگر 
آموزشی    هايبرنامه  هاهجلس خالصه    .دش معلمان اجرا  

طرح    اول تا پنجم با  هايهجلسشرح بود که در  ین  ه اب
فراشناخت    هاییسؤال دانش  میزان  بررسی  به 
میدانش پرداخته  اول:    شود آموزان  جلسه  سؤال  که 

متن چیست؟ جلسه  از خواندن یک  قبل  کار    بهترین 
کار   بهترین  جلسه   زماندوم:  چیست؟  متن    خواندن 

سوم: بهترین کار پس از خواندن متن چیست تا از آن  
شوید متوجه  را    راه  جلسه فهمیدهخوبی  بهمتن    اید؟ 

را   جمله  یک  وقتی  کار  بهترین  ،  فهمیدنمیچهارم: 
جلسه و  از    چیست؟  بخشی  وقتی  کار  بهترین  پنجم: 

را   در  ،  فهمیدنمیمتن  همچنین    هاي هجلسچیست؟ 
مهارت تمرین  و  آموزش  به  هشتم  تا  هاي  ششم 

ترتیب که در  یناه بشود.  فراشناخت به آنها پرداخته می
مهارت  جلسه فراشناختی  هششم،  از  مورداي  قبل  نیاز 

شود. در جلسه  خواندن متن آموزش داده و تمرین می
مهارت فراشناختی  هفتم  خواندن    زماننیاز  موردهاي 

نهایت در جلسه  درشود.  تمرین می  و   داده  آموزشمتن  
نیاز بعد از خواندن  موردهاي فراشناختی  هشتم مهارت

 . شودمیو تمرین شده متن آموزش داده 
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آماري  تحلیل  و  تجزیه  در  :    روش  اینکه  به  توجه  با 
نتایج    آزمایشیشبهطرح آزمایشی و   دوره پیگیري در 

رابطه  دستبه دارد،  ضرورت  هاي  اندازهآمده 
زمانی  دستهب تغییرات  با  کآمده  تحلیل  واریانس  از 

مکرر  گیرياندازه از  هاي  استفاده  آماري  نرمبا  افزار 

SPSS23  مقای به شوندگان  آزمایش  عملکرد  سهمنظور 
 استفاده شد. 

 هایافته 
جدول  یافته در  پژوهش  متغیرهاي  توصیفی    1هاي 

 ارائه شده است 
 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهششاخص  1جدول 

 گروه متغیر

 پیگیري آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 تاندارد اس
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

گیري  جهت
 اهداف 

آموزش راهبردهاي شناختی و  
 فراشناختی

20/35 88/4 53/45 70/4 86/44 75/9 

 35/3 13/43 08/4 53/43 24/5 80/38 هاي فراشناختیآموزش مهارت
 66/5 93/39 41/5 46/40 58/5 26/40 کنترل

 تسلط گرایش 

آموزش راهبردهاي شناختی و  
 فراشناختی

40/9 24/1 13/13 59/1 40/12 88/1 

 40/1 40/11 48/1 26/12 915/0 46/9 هاي فراشناختیآموزش مهارت
 48/1 06/11 62/1 26/11 53/1 06/11 کنترل

 تسلط اجتنابی 

آموزش راهبردهاي شناختی و  
 فراشناختی

13/8 30/1 73/12 43/1 80/11 56/1 

 58/1 33/11 55/1 53/12 74/1 20/10 هاي فراشناختیآموزش مهارت
 39/1 33/10 12/1 86/9 48/1 26/10 کنترل

عملکرد  
 گرایشی 

آموزش راهبردهاي شناختی و  
 فراشناختی

93/7 16/1 73/11 09/1 26/11 22/1 

 45/1 86/10 40/1 86/11 55/1 13/9 هاي فراشناختیآموزش مهارت
 68/1 60/10 64/1 40/10 95/1 53/10 کنترل

لکرد  عم
 اجتنابی 

آموزش راهبردهاي شناختی و  
 فراشناختی

13/8 64/1 26/12 48/1 93/11 28/1 

 01/2 73/10 49/2 73/11 26/2 60/9 هاي فراشناختیآموزش مهارت
 35/1 53/9 40/1 13/10 35/1 13/10 کنترل

جدول  مانه در  که  شود،  میمشاهده    1گونه 
جهتهنمرمیانگین   و  هاي  هدف  آن  فهمؤلگیري  هاي 

مراحل   در  پسدر  پیگیري  و  مداخله  گروهآزمون  هاي 
 افزایش بیشتري نسبت به گروه کنترل دارد.  

آزمون از  مانند  استفاده  پارامتریک  هاي  اندازههاي 
چند   رعایت  مستلزم  شامل  پیشتکراري  اولیه  فرض 

ها و برابري ماتریس  واریانسبرابري  ،هانمرهبودن نرمال
  40که در صورت نامساوي و کمتر از  کوواریانس است  

 أیید  ـها و تفرضپیشها با رعایت حجم گروه بودن نفر

 ها استفاده کرد.  توان از این آزمونآنها می
بودن آن است که  نرمالفرض  پیشهدف از بررسی  

همسان با جامعه را بررسی  هاي  نمرهبودن توزیع  نرمال
این  کندمی میفرض  پیش.  تف  دهدنشان  اوت  که 

بین توزیع  مشاهده نمونه و توزیع  هاي  نمرهشده  گروه 
است.   صفر  با  برابر  جامعه  در  این  نرمال  از  به  منظور 

کلموگروف استفاده    -آزمون  نتایج  شداسمیرنوف   .
این   اجراي  از  مورد  پیشحاصل  در  هاي  نمرهفرض 

بر   مبنی  صفر  فرض  داد،  نشان  پژوهش  متغیرهاي 
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هاي پژوهش در هر  متغیر  درها  نمرهبودن توزیع  نرمال
مرحله   هر  پسآزمون،  پیشسه  در  پیگیري  و  آزمون 

تر از  داري بزرگمعنا(همه سطوح    سه گروه باقی است 
 ).  است 05/0

برابري  پیشبررسی  براي   از  واریانسفرض  ها، 
در   است  داده  نشان  نتایج  شد.  استفاده  لوین  آزمون 

مراحل  جهت همه  در  آن  ابعاد  همه  و  اهداف  گیري 
   ها تأیید شده است انسـواریرض همگنی ـپژوهش ف 

 ).  است 05/0تر از بزرگداري معنا (همه سطوح 
نیز  آزمون  نتایج   برابري براي  باکس  بررسی 

واریانس همه    -ماتریس  مورد  در  نیز  کواریانس 
شد تأیید  پژوهش  سطوح  (   متغیرهاي  داري  معناهمه 

 ).  است 05/0تر از بزرگ
آزمودنی  بین  مقایسه  در    نتایج  آزمودنی  درون  و 

 ارائه شده است.   2متغیرهاي پژوهش در جدول 

 در متغیرهاي پژوهش گروهیبینگروهی و اثرهاي دروننتایج تحلیل   2  دولج
 متغیرها

 منبع 
مجموع  

 مجذورات 
 درجه آزادي 

میانگین  
 توان آماري  اندازه اثر  داريمعنی F مجذورات 

گیري  جهت
 اهداف 

 000/1 553/0 001/0 4/25 057/531 2 114/1062 گروه
 071/0 005/0 668/0 186/0 399/2 1 399/2 اثر زمان 

 999/0 376/0 001/0 65/12 04/180 2 207/508 اثر زمان× گروه 
تسلط 
 گرایش 

 000/1 573/0 001/0 565/27 768/52 2 536/105 گروه 
 055/0 001/0 828/0 048/0 041/0 1 041/0 اثر زمان 

 000/1 481/0 001/0 43/19 94/28 2 89/57 اثر زمان× گروه 
تسلط 

 اجتنابی 
 000/1 581/0 001/0 370/28 155/64 2 310/128 گروه 

 134/0 018/0 395/0 738/0 529/0 1 529/0 اثر زمان 
 933/0 273/0 001/0 711/7 534/5 2 067/11 اثر زمان× گروه 

عملکرد  
 گرایشی

 000/1 603/0 001/0 124/31 461/40 2 922/80 گروه 
 161/0 023/0 330/0 972/0 474/0 1 474/0 اثر زمان 

 892/0 245/0 003/0 647/6 242/3 2 484/6 اثر زمان× گروه 
عملکرد  
 اجتنابی 

 000/1 590/0 001/0 108/59 788/126 1 788/126 گروه 
 320/0 054/0 135/0 328/2 854/1 1 854/1 اثر زمان 

 571/0 105/0 034/0 801/4 822/3 1 822/3 اثر زمان× گروه 

با استفاده از اندازه مکرر در    انسیکوار  لیتحل   جیتان
م  2جدول   که  داد    هاي هنمرشده  لیتعد  نی انگینشان 

اهداف  جهت نمونه  در  گیري  است.  معنا کل  نبوده  دار 
نتایج   تفاوت  دستبهبراساس  یا  گروه  اصلی  اثر  آمده 

در دو  گیري هدف  جهت  هايهنمرشده  تعدیلمیانگین  
آزمایش  راهبردهاي  گروه    خودتنظیمی   (آموزش 

  هاي مهارت  آموزش  و   )فراشناختی   و   شناختی(
کنترل   و  است معنافراشناختی)  آمده  دست  به    دار 

)001/0<p  یا گروه  و  زمان  تعاملی  اثر  همچنین   .(
میانگین   مراحل  ها  نمرهشده  تعدیلتفاوت  در 

ه  آزمون و پیگیري در دو گروه آزمایش و یک گروپس

یا  معناکنترل   گروه  اثر  است،  تغییر  آموزشدار  بر  ها 
گیري اهداف  جهتآزمون و پیگیري در  پسدر  ها  نمره

ها  تحلیلنتایج  .  درصد حاصل شده است  6/37برابر با  
ابعاد   است  جهتپیرامون  داده  نشان  نیز  اهداف  گیري 

گیري  جهت  مؤلفه  هايهنمرشده  لیتعد  نیانگیمکه  
نمونهدر  اهداف   اثر اصلی  معنا   کل  اما  نبوده است.  دار 

میانگین   تفاوت  همه    هايهنمرشده  تعدیلگروه 
و  جهتهاي  مؤلفه آزمایش  گروه  دو  در  اهداف  گیري 

).  p>001/0(  دار به دست آمده است معناگروه کنترل  
میانگین   تفاوت  یا  گروه  و  زمان  تعاملی  اثر  همچنین 

ي در  آزمون و پیگیرپسدر مراحل  ها  نمرهشده  تعدیل
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مؤلفه   چهار  هر  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو 
اهداف  جهت استمعناگیري  یا  .  دار  گروه  اثر 

همچنین  آموزش و  فراشناختی  شناختی،  هاي 
بر تغییر  مهارت فراشناختی  آزمون  پسدر  ها  نمره هاي 

اجتنابی،   تسلط  گرایش،  تسلط  ابعاد  در  پیگیري  و 

گرایشی   و عملکرد  گرایشی  بربهعملکرد  بترتیب  ا ـابر 
 درصد حاصل شده است.     5/10و  5/24، 3/27، 1/48

بونفرونی   تعقیبی  آزمون  مقایسه  براي  نتایج 
در  گروه پژوهش  مراحل  در  کنترل  و  آزمایش  هاي 

 ارائه شده است. 3ها در جدول متغیر
 به تفکیک متغیرهاي وابسته در مراحل پژوهش گروه مقایسه دو براي نتایج آزمون تعقیبی   3جدول 

 میزان تفاوت  هامقایسه گروه مراحل متغیر
خطاي انحراف  

 رد استاندا
 حجم اثر داري معنا

توان 
 آماري

گیري  جهت
 اهداف 

 آزمون پس

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

027/9 969/0 001/0 679/0 000/1 
 995/0 347/0 001/0 903/0 21/4 هاي فراشناختی مهارت 

هاي  مهارت  فراشناختیراهبردهاي شناختی و 
 999/0 393/0 001/0 934/0 -81/4 فراشناختی

 پیگیري

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

15/9 08/2 001/0 321/0 99/0 
 706/0 113/0 028/0 94/1 42/4 هاي فراشناختی مهارت 

هاي  مهارت  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 735/0 12/0 023/0 003/2 -73/4 فراشناختی

 تسلط گرایش 

 پس آزمون 

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

377/3 458/0 001/0 570/0 00/1 
 00/1 415/0 001/0 454/0 450/2 هاي فراشناختی مهارت 

مهارت هاي  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 619/0 116/0 026/0 400/0 -927/0 فراشناختی

 پیگیري

 فراشناختی راهبردهاي شناختی و
 کنترل 

685/2 525/0 001/0 389/0 999/0 
 864/0 193/0 003/0 520/0 631/1 هاي فراشناختی مهارت 

مهارت هاي  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 612/0 114/0 027/0 458/0 -054/1 فراشناختی

 تسلط اجتنابی 

 پس آزمون 

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

954/3 493/0 001/0 611/0 00/1 
 00/1 498/0 001/0 424/0 701/2 هاي فراشناختی مهارت 

  مهارت هاي  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 707/0 138/0 014/0 489/0 -253/1 فراشناختی

 پیگیري

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

655/2 542/0 001/0 369/0 998/0 
 583/0 108/0 032/0 467/0 037/1 مهارت هاي فراشناختی

هاي  مهارت  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 835/0 181/0 004/0 538/0 -618/1 فراشناختی

 عملکرد گرایشی 

 پس آزمون 

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

283/3 328/0 001/0 710/0 00/1 
 00/1 651/0 001/0 288/0 517/2 هاي فراشناختی مهارت 

هاي  مهارت  دهاي شناختی و فراشناختیراهبر
 752/0 151/0 010/0 283/0 -767/0 فراشناختی

 پیگیري

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

248/2 494/0 001/0 335/0 993/0 
 711/0 139/0 014/0 434/0 118/1 مهارت هاي فراشناختی

هاي  مهارت  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 734/0 146/0 011/0 427/0 -13/1 فراشناختی

 عملکرد اجتنابی 

 پس آزمون 

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

741/3 481/0 001/0 596/0 00/1 
 995/0 343/0 001/0 439/0 029/2 مهارت هاي فراشناختی

هاي  مهارت  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 953/0 252/0 001/0 461/0 -713/1 فراشناختی

 پیگیري

 راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 کنترل 

532/3 498/0 001/0 551/0 00/1 
 898/0 211/0 002/0 454/0 502/1 هاي فراشناختی مهارت 

هاي  مهارت  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
 986/0 307/0 001/0 476/0 -030/2 فراشناختی

 
 



سمعیلی راد و همکاران  سه :نعیمه ا شی مقای آموزش و شناختی(خودتنظیمی  راهبردهاي آموزش اثربخ شناختی) و   ...  فرا

_______________________________________________________________________________________________________________ 

78 

 

جدول   در  در  مینشان    3نتایج  گیري  جهتدهد، 
همه  ه و  شامل  مؤلفهدف  آن  و  هاي  گرایشی  تسلط 

اجتنابی و  گرایشی  عملکرد  و  مرحله    اجتنابی  دو  هر 
آزمون و پیگیري بین گروه کنترل با گروه آموزش  پس

و گروه )  >p 05/0(  راهبردهاي شناختی و فراشناختی
(مهارتآموزش   فراشناختی  تفاوت    )>05/۰pهاي 

نشان  معنا که  دارد  وجود  ممیداري  تأثیر  دهد  یزان 
آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی در افزایش  

مرحله  جهت در  اهداف  و  پسگیري  پیگیري  آزمون 
درصد حاصل شده است.    1/32،  9/67ترتیب برابر با  به

مهارتتأثیر   بهبود  آموزش  در  فراشناختی  هاي 
مراحل  جهت در  اهداف  پیگیري  پسگیري  و  آزمون 

با  به برابر  شده    3/11و    7/34ترتیب  حاصل  درصد 
نتایج براساس  راهبردهاي  ،  است.  آموزش  تأثیر  میزان 

در   گرایشی  تسلط  افزایش  در  فراشناختی  و  شناختی 
و  پسمرحله   بهآزمون  با  پیگیري  برابر  و    57ترتیب 

تأثیر    9/38 است.  شده  حاصل  مذکور  آموزش  درصد 
مراحل   در  اجتنابی  تسلط  بهبود  و  پسدر  آزمون 

ببهپیگیري   با  ترتیب  در    9/36و    1/61رابر  درصد، 
در   گرایشی  عملکرد  در    71آزمون  پسافزایش  و 

اجتنابی    5/33پیگیري   عملکرد  بهبود  در  این  در  و 
درصد به دست آمده است. تأثیر    1/55و    6/59مراحل  

مهارت تسلط  آموزش  بهبود  در  فراشناختی  هاي 
ترتیب برابر بهآزمون و پیگیري  پسگرایش در مراحل  

این    3/19و    5/41با   تأثیر  است.  شده  حاصل  درصد 
  8/49آزمون پسها در مؤلفه تسلط اجتنابی در آموزش

پیگیري   در  عملکرد    8/10و  افزایش  در  درصد، 
با  بهگرایشی   برابر  در    9/13و    1/65ترتیب  و  درصد 

مرحله   دو  در  اجتنابی  عملکرد    1/21و    3/34بهبود 
ست که  است. نتایج نشان داده اآمده  درصد به دست  

گیري  در جهتآزمون و پیگیري  پسدر هر دو مرحله  
مؤلفه   چهار  هر  و  و  اهداف  اجتنابی  و  گرایشی  تسلط 

اجتنابی و  گرایشی  بین    عملکرد  هاي  گروهتفاوت 
آموزش   و  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهاي 

 ). >p 05/۰دار است(معناهاي فراشناختی تفاوت مهارت

 گیري نتیجهبحث و 
امعناضمن   از  هرثر  داري  آموزش  روشیک  هاي 

هاي  آموزش مهارت، راهبردهاي شناختی و فراشناختی
بهبود   در  و    گیريجهتفراشناختی  پیشرفت  اهداف 

آن  مؤلفه مرحله  هاي  اثر  پسدر  در  آموزش آزمون،  ها 
در   همچنین  است.  مانده  باقی  نیز  پیگیري  مرحله 

مرحله  روشمقایسه   دو  هر  در  آموزشی،  هاي 
پپس و    خودتنظیمی آموزش  یگیري  آزمون 

فراشناختی)   و  شناختی  از  اثربخش(راهبردهاي  تر 
استمهارتآموزش   بوده  فراشناختی  تبیین  در  .  هاي 

نتایج   با  مورد  دستبهمرتبط  در  اول آمده    فرضیه 
  ضمن   که  است  توجیه  قابل  جهت  این  ازپژوهش  
  راهبردهاي   آموزش  هايروش  از   یکهر  اثر   معناداري 
  هاي مهارت  آموزش  و   ختی فراشنا  و   شناختی

گیري اهداف دانش آموزان جهت  بهبود  در  فراشناختی
نارسایی خواندن،با  در  مرحله    هایی  و  پسدر  آزمون 

خودتنظیمی   راهبردهاي  آموزش  اما  پیگیري، 
آموزش  اثربخش از  بوده  مهارتتر  فراشناختی  هاي 

می موضوع  این  توجیه  در  افراد  است.  فراوانی    از توان 
شی بسته آموزش راهبردهاي  آموز  حتوايم  و  سن  نظر

دانست. از  ثر  ؤمخودتنظیمی شناختی و فراشناختی را  
در  جاییآن   خودتنظیمی   راهبردهاي آموزشکه 

  هاي هم راهبرد  همزمان  طوربه  فراشناختی   و   شناختی
  هم   و  ذهنی  مرور  و  تمرین  و  تکرار  جمله   از  شناختی

و مطال  دهیسازمان  مثل  فراشناختی   راهبردهاي   ب 
  آموزش  بسط و گسترش معنایی و نظارت فراشناختی 

این،  شد  داده لحاظ  کاملصورت  در  از  بسته  بودن 
 تواند دلیلی براي این برتري نسبی باشد. میمحتوایی  

و  پژوهش  این   در آزمایشی  هاي  از گروه  نتایجی که   ،
آمده   به دست  اند  با هم    گواه  این در    .مقایسه شده 

پژوه بیشتر  در  انجام شده ي  حالی است که  ش هاي 
کار   به  آموزشی  راهبردهاي  از  یکی  بخشی  ،اثر  قبلی 
مورد   پژوهشی  متغیرهاي  بر  حاضر  پزوهش  در  رفته 

و   بود  گرفته  قرار  آن  بررسی  آماري  جامعه  همچنین 
نارساییپژوهش داراي  آموزان  دانش  ویژه  ها  هاي 
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نبودند.   است   ايمطالعه  اولین،  پژوهش  این  یادگیري 
  یادگیري   شیوه  دو   اثربخشی   مقایسه   به  که

  هاي مهارت  و   فراشناختی  و  شناختی   خودتنظیمی
  این   در  حاضر  پژوهشی  متغیرهاي  بر  فراشناختی

  هاي ویژگی  از  دیگر  یکی .  است  پرداخته  پژوهش
  آن   نتایج  پذیريتعمیم  زیاد  قابلیت  حاضر  پژوهش

  از   متشکل  حاضر  پژوهش  آماري  جامعه  زیرا  ،است
  گرفتن نظردر  با  نارساخوان  پسر  و  دختر  آموزاندانش
  دخترها   به  نسبت   پسرها  بیشتر   برابري  دو  شیوع  میزان

  پذیري تعمیم  توان  جهت  این  از  که  است  شده   انتخاب
 .دارد خوبی
شناسایی  جاییآن  از.  1 نارساخوانی  موقع  بهکه 

اثربخشی  می روند  در  مآموزشتواند  دریافتی  ثر ؤهاي 
اطالعدر  رو اینازباشد،   مادر   شتن نداصورت  و  یا    پدر 
به  دانشخود   است  الزم  مدارس    گروهآموز  آموزشی 

اقدام   با  تا  شود  داده  الزم  رعایت  بهکاري  با  و  موقع 
و   اخالقی  بدون  نظردراصول  فرهنگی  مسائل  گرفتن 

 پدر و  آموز و دانشه سوگیري از سوي ـگونایجاد هیچ
 . دکنندر این راستا عمل  ، مادر

می.  2 پس  پیشنهاد  اختالل  شود  این  تشخیص  از 
و    وسیلهبه به  ،  آموزشی  گروهمعلمان  مبتال  کودك 

به مراکز درمان اختالل    گمانبیاختالل یادگیري ویژه  
روان یا  و  زمینه  یادگیري  این  در  متخصص  شناسان 
سرعت براي درمان اختالل اقدام  بهاجازه داده شود تا  

 شود.
نی  امتخصصهاي آموزشی مخصوص  کارگاهه  ئراا  .3

در   یادگیري که  عملی    زمینه  فعالیت  و  تجربه  داراي 
اجراي  ،  هستند بر  که  تسلطی  ضمن  تا  دارد  ضرورت 

رفته در این پژوهش به دست  کاربههاي آموزشی  بسته
روند    ،آورندمی در  آنها  از  این  درمانبتوانند  هاي 

 استفاده کنند.  مشکالت 
 منابع 

م.   خ)  1396(اسداللهی  راهبردهاي  آموزش  بر  اثربخشی  ودتنظیمی 
در   همساالن  با  تعامل  و  مدرسه  به  نسبت  آموزان  دانشنگرش 

ویژه  یادگیري  اختالل  دانشکده  ،  ارشدکارشناسینامه  پایان  داراي 
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.روان

غالم س.،  هاشمی  (بنی  ح.،  صفار  پرورش  1397زاده  و  آموزش   (
 تشارات دانشگاه پیام نور.  کودکان استثنایی ، چاپ دهم، تهران: ان 

تربیت  )1390(  دیل   شانک،  پل  پینتریچ و  تعلیم  در  ترجمه  انگیزش   ،
 . تهران: نشر علم، مهرناز شهرآراي

اهداف  تعللرابطه  « )  1386(  م.  دالورپور   ،جوکار، ب با  آموزشی  ورزي 
 . 80-61: 3، شماره 3، دوره هاي نوین تربیتیاندیشه»، پیشرفت

فخرمایی « 1386(  م  ،خیر  ،،  هدف)  رابطه  رویکرد  بررسی  و  گرایی 
یادگیري به  شناسی  روانفصلنامه علمی ـ پژوهشی  »،  دانشجویان 

 .138-128: 7، دانشگاه تبریز
بر  مهارتاثربخشی  «  )1397(  .رحمتی ن هاي  تواناییهاي فراشناختی 

و   یادگیري  سبکشناختی  نارساخواندانشهاي  نشریه  »،  آموزان 
 .86-79:  6، شماره رورشپوآموزششناسی جامعه
ب آ.کرمی  کرمی  ن.،  ،  آموزش  «  )1392(   .هاشمی  اثربخشی 

انگیزه پیشرفت و   بر خالقیت،  راهبردهاي شناختی و فراشناختی 
تحصیلی انسانی »،  خودپنداره  علوم  در  خالقیت  و  ابتکار    ،   مجله 

2)4:( 121-140. 
شورکی ق م.،  کارگر  غ.  .،  ملکپور  اثربخشی «)  1389(احمدي    بررسی 

هاي حرکتی ظریف بر یادگیري مفاهیم ریاضی در  آموزش مهارت
پنجم   تا  سوم  پایه  ریاضی  یادگیري  اختالالت  داراي  کودکان 

میبد و»،  شهرستان  رهبري  آموزشی  فصلنامه  ): 3(4،  مدیریت 
105 – 126. 

بررسی رابطه ابعاد فراشناخت عاطفی و  ) «1387(.  م  ،خیر  ،ز  ،هاشمی
هدفجهت ر»،  گیري  تبریزوانفصلنامه  دانشگاه  :  11،  شناسی 
123-146. 

استثنایی  )  1944(  دانیل  هاالهان بر  مقدمهکودکان  هاي  آموزشاي 
 انتشارات آستان قدس رضوي.  ،ترجمه جوادیان ،ویژه

Ames, C. (1992). Classroom goals, structures, and 
student motivation. Journal of Educational 
Psychology, 84, 261-271. 

Elliot, A. J. (1997). Integrating the “classic” and 
“contemporary” approaches to achievement 
motivation: A hierarchical model of approach 
and avoidance achievement 
motivation. Advances in Motivation and 
Achievement, 10(7), 143-179. 

Jager, B., Jansen, M., & Reezigt, G. (2005). The 
Development of Metacognition in Primary 
School Learning Environments. School 
Effectiveness and School Improvement, 16(2), 
179-196.

 



سمعیلی راد و همکاران  سه :نعیمه ا شی مقای آموزش و شناختی(خودتنظیمی  راهبردهاي آموزش اثربخ شناختی) و   ...  فرا

_______________________________________________________________________________________________________________ 

80 

Karande, S., Mahajan,V., & Kulkarni, M. (2009). 
Recollection of learning –disabled adolescents 
of their schooling experiences: A qualitative 
study. Indian Journal of Medical Sciences, 63: 
382-391  

Lerner, J. W. (1989). Learning disabilities: 
Theories, diagnosis, and teaching strategies. 
Houghton Mifflin Harcourt (HMH). 

Ramdass, D., & Zimmerman, B. J. (2011). 
Developing self-regulation skills: The important 
role of homework. Journal of Advanced 
Academics, 22(2), 194-218 

Quince, B. C. R. (2013). The effects of self-
regulated learning strategy  instruction and 
structured-diary use on students' self-regulated 
learning conduct and academic success in online 
community-college general education courses. 
University of San Francisco. 

Zimmerman, B. J. (2015). Self-regulated Learning: 
Theories, measures, and outcomes. International 
encyclopedia of the social & behavioral 
sciences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81-96، 1401 بهار  ،1شماره  ،دومبیست و  سال، استثنایی کودکانفصلنامه 
 

هاي گروهی هوازي مبتنی بر  اثربخشی ورزش 
هاي نظریه یکپارچگی حسی بر مهارت

 حرکتی درشت و ظریف کودکان با  
 نشانگان داون

 

 2زاده  دکتر سوگند قاسمو    1زهرا احمدي

 

 

 26/7/1400تجدیدنظر:                            27/10/1399: تاریخ دریافت
26/10/1400پذیرش نهایی:   

   چکیده
  بر  یمبتن  هايهمداخل  یاثربخش  یبررس  پژوهش  نیا   هدف  هدف:
حسی   يهواز  ی گروه  ي هاورزش یکپارچگی  نظریه  بر    بر  مبتنی 
. بود  داون   نشانگان   با   کودکان   ف یظر   و  درشت   ی حرکت  ي هامهارت
نیمه  روش: پژوهشی  طرح  با  حاضر  همراه  پژوهش  به  آزمایشی 
و پسپیش انجام شد.  آزمون  با گروه کنترل    30  پژوهش  نمونهآزمون 

  روش   به   که  بودند   سال   10  تا  8  یسن  بازه   رد   داون  نشانگان   با  کودك
 گروه  دو  در  یتصادف  صورتبه  و  ندشد  انتخاب  هدفمند  يریگنمونه
  يهاآزمون  از   سنجش   و   یاب یارز   ي برا.  گرفتند  يجا  کنترل  و   ش یآزما

.  شد  استفاده  یاوزروتسک  نکلنیل  یحرکت  رشد  آزمون  و  پگبورد  پوردو
  در  و  هفته  6  مدت  به  ش یاآزم  گروه  کودکان  آزمون، شیپ  ياجرا  از  بعد 
بر ورزش  هاي هجلسه) تحت مداخل12(  جلسه   2  هفته  هر هاي  مبتنی 

تقویت فعالیتهوازي  و  گرفتند  قرار  حسی  یکپارچگی  هاي  کننده 
نظر را آموزش دیده و به کمک درمانگر و والدین تمرین  گونه موردبازي
پس  ها:یافتهند.  کرد با  گروه  دو  سنجیدههر  نتآزمون  و  ایج  شده 

یکدستبه کوواریانس  تحلیل  آماري  روش  به  بررسی  آمده  متغیره 
در  را  معناداري  پیشرفت  که  مهارت  شدند  دو  ظریف  هر  هاي حرکتی 

)p<0/01  ،F=12/98) درشت  و   (p<0/01  ،F=21/71(   و
) مهارت  دو  این  تلفیق  گروه  p<0/01  ،F=20/9همچنین  در   (

داد.   نشان  میدر  گیري:نتیجهآزمایش  بیان  تنتیجه  که  کروان  د 
از   ورزش  هايمداخلهاستفاده  بر  هوازي  مبتنی  گروهی  هاي 

  بر  یی سزاهب  مثبت   ریثأتها  کننده یکپارچگی حسی در قالب بازيتقویت
  داون   نشانگان  با   کودکان  فی ظر  و  درشت  یحرکت  يهامهارت  بهبود

 . داشت خواهد
 

  یکپارچگی حسی،   ،يهواز  ی گروه  يهاورزش   :هاي کلیديواژه 
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Abstract 
Objective: This study aimed to evaluate the 
effectiveness group aerobic exercise interventions' 
based on the sensory integration theory on the gross 
and fine motor skills of children with Down 
syndrome. Method: The present study was 
conducted with a semi-experimental research 
design with pre-test and post-test with a control 
group.  The study sample consisted of 30 children 
with Down syndrome in the age range of 8 - 10 
years, who were selected by purposive sampling 
method and randomly divided into experimental 
and control groups. Purdue Pegboard test and 
Lincoln Avzrvtsky motor development test were 
used for evaluation and measurement. After the pre-
test, the children in the experimental group 
underwent aerobic exercise-based interventions 
for 6 weeks and two sessions per week (12 
sessions). Thus they were trained in the desired 
playful activities and practiced with the help of the 
therapist and parents. Results: Both groups were 
measured by post-test, and the results were 
analyzed by univariate analysis of covariance. 
(ANCOA) the Results showed significant 
improvement in both fine (p<0/01 ، F=12/98) and 
gross (p<0/01 ، F=21/71) motor skills as well as the 
combination of these two skills (p<0/01 ، F=20/9) in 
the experimental group. Conclusion: it can be 
stated that the application of group aerobic 
exercises based on sensory integration will have a 
significant positive effect on improving the fine and 
gross motor skills of children with Down 
syndrome. 

 
Keywords: Aerobic group exercises, Sensory 
integration, Gross motor skills, Fine motor 
skills, Children with Down syndrome. 
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 مقدمه 
ترین  ، یکی از متداول2  21یا تریزومی    1نشانگان داون

هاي کروموزومی است که اغلب منجر به نوعی  اختالل
عقب ویژگیاز  و  ذهنی  و  هاماندگی  بدنی  خاص  ي 

و سایمون،  اي میچهره به2001شود (جیکوب  پژوه، ؛ 
عبدالهی،   و  درخور1399میرزائی  شیوع  و  توجهی  ) 

همکاران،   و  میرچر  راول،  (مگاربانه،  ؛ 2009دارد 
ونگ،   و  ونگ  براساس  ).  2022هسینا،  پژوهشگران 

هاي بالینی از کودکان و بزرگساالن با نشانگان  مشاهده
آ مشکالت  دستهداون،  به  را  مشکالت  نها  هاي 

در  عصب نقص  حرکتی،  نقص  به  مربوط  شناختی 
کوتاه بلندحافظه  و  اختاللمدت  و  مدت،  دیداري  هاي 

متابولیکی نقایص  عقب  3شنیداري،  رشدي  و  ماندگی 
کردهطبقه  3وجهیچند باسو،  بندي  (پریرا،  اند 

 ).  2018لیندکوئیست و همکاران، 
مهارت ظهور  حرکتی  توالی  با  هاي  کودکان  در 

نشانگان داون تفاوتی با کودکان عادي ندارد، اما رشد  
مهارت میاین  ناموزون صورت  و  تأخیر  با  که  ها  گیرد 

مهارت این  دیرتر  کسب  افراد  موجب  با  مقایسه  در  ها 
و همکاران،  عادي می میناردي  شود (ریگولدي، گالی، 

همکاران،  2011 و  سواب  استین،  وکسمن،  ). 2012؛ 
هاي منفی  تواند به موجب برخی ویژگیر میاین تأخی

هاي  ، اندام4شایع این افراد باشد، از قبیل شلی مفصلی
کوتاه، مشکالت دیداري، مشکل در هماهنگی چشم و  

کم استقامت عضالنی  و  قدرت  بابل،    5دست،  (ویرجی 
و همکاران،   ژو  کهندل،  2006کرنز،  و  توکل، حجت  ؛ 

گان داون الگوهاي  ). به عالوه در کودکان با نشان1392
به بیشتر  عضالنی  کنترل  پاسخ  ابتدایی  و  نخاعی  طور 

یکپارچه  می و  هماهنگ  الگوهاي  جاي  (به  شود 
). در این  1398زاده و ابراهیمی،  مرکزي). (افروز، قاسم

و همین   بسیار شدید  از کودکان ضعف عضالنی  گروه 
شود در کنترل سر و بدن سست و شل  عامل باعث می
. به همین ترتیب، ضعف عضالنی پایین  به نظر برسند

باعث مشکالتی در موقعیت مفاصل   در ساعد و دست 
نگهداري یک شیء، دست براي  و  انگشتان  اشیا  ورزي 

-(فریرا  شودهاي انتهایی انگشتان میاستفاده از بخش
المونیکا،   و  علمی،  2015وسکوئس  تعاریف  بر  بنا   .(

حرکات  مهارت هماهنگی  گرفتن،  با  دستی  و  هاي 
شود. در این راستا  کاري اشیا مشخص میقدرت دست

هاي  هاي دستی عبارتند از مهارتدو نوع اصلی مهارت
شرح   این  به  دو  این  تفاوت  درشت.  و  ظریف  حرکتی 

ورزي اشیا  هاي ظریف به توانایی دستاست که مهارت
انتهایی انگشتان دست اطالق  با استفاده از بخش هاي 

درمی مهارحالیشود،  حرکات  تکه  درشت  هاي 
دست ناحیه  در  کمتري  دقت  و  شده  و  تصحیح  ها 

). 2019طلبد (گونزالز، الوارز و نلسون،  انگشتان را می
کردن فشار با انگشتان نیز براي این کودکان بسیار  وارد

کافی   قدرت  است  است. عضالت دست ممکن  مشکل 
براي پایداري و استقامت مفاصل ایجاد نکند و همین  

باعث فعالیتمی  عامل  اینگونه  در  کند  شود کودك  ها 
دادن آن نداشته باشد  باشد یا میل و رغبتی براي انجام

همکاران،   و  لیندکوئیست  باسو،   ). 2018(پریرا، 
ها و انگشتان کودکان با نشانگان داون  همچنین دست

استکوتاه آنها  عادي  همتایان  از  وضعیت  تر  این   .
نگه و  گرفتن  است  اشیاي ممکن  را  بزرگ  داشتن  تر 

داون  سخت نشانگان  با  کودکان  از  بعضی  کند.  تر 
توانند با همۀ هفت استخوان موجود در مچ دست  نمی

با نشانگان   انگشت پنجم کودکان  کار کنند. همچنین 
داون ممکن است به داخل انحنا داشته و خمیده باشد  

دشوار باعث  دست  که  کمک  با  کارها  انجام  شدن 
قاسممی (افروز،  ابراهیمی،  زشود  و  .  )1398اده 
نتیجه شاهد مشکالت گوناگونی مانند کاهش تعادل  در

ایستا و پویا، کاهش سرعت و توازن حرکتی، ضعف در  
افزایش  مهارت نیز  و  ظریف  و  درشت  حرکتی  هاي 

محرك به  واکنش  هستیم  زمان  کودکان  این  در  ها 
کوماران،   و  رائو  و  2011(گوپتا،  شاهرخی  رحمانی،  ؛ 

 ).1393دانشمندي، 
به  نمیهنوز  بیان کرد که مشکالت  طور قطع  توان 

مشکالت   اثر  بر  داون  نشانگان  به  مبتالیان  حرکتی 
نداشتن کافی   فعالیت جسمانی  و  یا تحرك  و  ژنتیکی 
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را  است. پژوهشگران تالش کرده این پرسش  اند پاسخ 
حرکتی این افراد  هاي حسیاز راه مقایسه سطح مهارت

توان ذهنی پیدا  هاي کمیگر گروهبا همتایان عادي یا د
(پابلو، کارینا، پدرو و همکاران،   از  2019کنند  ). یکی 

ضعفمهم پژوهشگران، ترین  این  بحث  مورد  هاي 
و   پردازش  در  داون  نشانگان  با  کودکان  کژکاري 

تواند موجب محدودیت  یکپارچگی حسی است که می
تجربه بهنجار  در  کنترل  در  اشکال  و  حسی  هاي 

مهارت  ها حرکات در  تأخیر  درنتیجه  حرکتی  و  هاي 
درشت و ظریف آنها شود. با وجود این متأسفانه تعداد  

شمار بوده و نیز بیشتر آنها نتایج  ها انگشتاین پژوهش
کرده گزارش  را  (میهیال،  متناقضی  در  2018اند   .(

مداخله روش  سه  مقایسه  با  ادراکی  پژوهشی  هاي 
عصبی  و  حسی  یکپارچگی  هدف  رشدي  -حرکتی،  با 

مهارت از  برخی  اصالح  و  و  بهبود  هاي حرکتی ظریف 
کم کودکان  حاصل  درشت  اینگونه  نتیجه  ذهنی،  توان 

تمرین معرض  در  آزمایش  گروه  که  ادراکی  شده  هاي 
مداخله و  بهحرکتی  حسی  یکپارچکی  مراتب  هاي 

معرض   در  آزمایش  گروه  به  نسبت  بیشتري  پیشرفت 
عصبیمداخله گروه  -هاي  نیز  و  نشان    رشدي  کنترل 

سهلی،  داده و  کرمارك  (رگیاژ،  عالوه  2020اند  بر  ). 
پژوهش مذکور  است  مسائل  شده  گزارش  زیادي  هاي 

مؤثر روش که  مهارتترین  بهبود  در  حرکتی  ها  هاي 
می داون  نشانگان  با  افراد  مداخلهگوناگون  هاي  تواند 

درمان و  دهلیزي  تحریک  حسی،  هاي  یکپارچگی 
(مور-عصبی  باشد  و  رشدي  کورستا  مستی،  یاما، 

حسی،  2020همکاران،   یکپارچگی  اصل  بر  بنا   .(
می مختلف  حس  چند  یا  دو  همزمان  تواند  تحریک 

و   شده  مغز  در  انطباقی  پاسخ  یک  ایجاد  به  منجر 
بهره بر  درنتیجه  کنترل  براي  را  عصبی  دستگاه  وري 

و   میلوکس  لن،  (شون،  دهد  افزایش  بدن  حرکات 
صبی مرکزي با دریافت و  ). دستگاه ع2019همکاران،  

اطالعات حس دهلیزيپردازش  بینایی،  و حس    6هاي 
در  7عمقی با  قبلی  نظرو  حرکتی  الگوهاي  و  گرفتن 

فعال باعث  عضالنی  محیط  الگوهاي  شدن 

شود (حیات، استفنسون و  شده در اندام میریزيبرنامه 
همکاران،  2009کارتر،   و  انگوین  اسبنسن،  خوورر،  ؛ 
، آیریس براي نخستین بار الگو  1974در سال    .)2022

یکپارچگی حسی را براي شرح بهتر ارتباط بین رفتار  
ویژه فرایند حسی و تلفیقی مطرح  و عملکرد عصبی، به

هاي متعددي  ). پس از آن پژوهش1989کرد (ایریس،  
کرده گزارش  را  مهم  همزمان  این  تحریک  با  که  اند 

هاي سطحی و عمقی و تقویت یکپارچگی حسی  حس
اند آگاهی قشر  در کودکان با نشانگان داون موفق شده

اندام وضعیت  از  ادامه  مغز  در  و  بخشیده  بهبود  را  ها 
مهارت در  مثبتی  مشاهده  نتایج  آنان  حرکتی  هاي 

همکارن،   و  گراتا  پیزال،  (بابیلونی،  بنابر 2009کنند   .(
) همکاران  و  هریسون  تحریک  2019گزارش  با   (

و عمقیهاي حسی سط همزمان گیرنده توان  می  8حی 
را   حسی  یکپارچگی  و  پردازش  نقایص  حدودي،  تا 
از   ناشی  موضوع،  این  به  توجه  لزوم  کرد.  اصالح 

مهارت در  موجود  و  مشکالت  درشت  حرکتی  هاي 
که   است  داون  نشانگان  با  کودکان  در  دستی  ظریف 

هاي اجتماعی  براي حفظ استقالل، خودیاري و مهارت
می تلقی  ضروري  دلیل    شوند.بسیار  به  نقایص  این 

هاي  هاي موجود در تجربیات حسی در سالمحدودیت
نوزادي و   اولیه زندگی، مشکل خام حرکتی در دوران 

هاي بعد براي این  محدودیت در تجربه حسی در سال
به کودکان  از  میدسته  ایندنبال  از  استفاده  آورند.  رو 

هاي روزمره، به کنش  مؤثر از دست براي انجام فعالیت
مهارتم و  بینایی  درك  ظریف  تقابل  حرکتی  هاي 

پی   در  را  آتی  مشکالت  آن  اختالل  و  دارد  بستگی 
(توره داشت  گونزالز-خواهد  تولدو-کاریون،  -گونزالز، 

همکاران،   و  زمان  2019دلگادو  اساس  این  بر   .(
برنامهطراحی با  هاي  کودکان  براي  توانبخشی  هاي 

تمرین از  استفاده  لزوم  داون  یکپارچگی    هاينشانگان 
همکاران،   و  (موریاما  شود  گرفته  نظر  در  باید  حسی 

2019 .( 
فعالیتپژوهش نقش  به  جدید  فیزیکی  هاي  هاي 

فعالیتAPE(   9شدهتطبیق قالب  در  ورزشی  )  هاي 
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به راستاي  در  گروهی  تمرینهدفمند  هاي  کارگیري 
اند. در این روش، کودك  کردهیکپارچگی حسی تأکید  

م بدنی  فعالیت  راه  موقعیتاز  بر  در  بتنی  بازي،  هاي 
هاي جسمی و حرکتی را تحول  گروه همتایان، مهارت

عملکرد  می اکتشاف،  راه حرکت،  از  یادگیري  و  بخشد 
دست و  میپویا  انجام  اشیا  نظري  کاري  منطق  شود. 
پژوهش کودکان  این  به  که  محیطی  که  است  این  ها 

می فعالیتاجازه  مختلف  انواع  ایمن  دهد  گروهی  هاي 
تجربه کنند، به بهزیستی جسمی آنها و همچنین به    را

شایانی   کمک  آنها  اجتماعی  و  شناختی  پیشرفت 
فعالیتمی که  گفت  باید  تکمیل  در  ورزشی  کند.  هاي 

هم   و  است  لذت  و  انگیزه  منبع  هم  بازي  قالب  در 
مهارتوسیله انجام  براي  زندگی  اي  در  حرکتی  هاي 

کول و  (گلیو  لرباعی،  ا  ؛2012همیلتون،    -روزمره 
از2022 برنامهاین).  بر  تمرکز  رشد  رو  روند  که  هایی 

محیط   بستر  در  را  کودکان  این  حرکتی  ادراکی 
میبازي تسریع  گروهی  میهاي  نتایج  کنند،  تواند 

مثبت اجتماعی، عاطفی و تحصیلی براي این کودکان  
(ال باشد  داشته  دنبال  ال -به  ال-هادي،  و    -عظیم 

) چرا  2022هو و همکاران،  ؛ بوتو، ملو، فل2018هدي،  
براي   بیشتري  انگیزه  به  داون  نشانگان  با  کودکان  که 

حرکت و  دارند  نیاز  قالب  حرکت  در  آنها  دادن 
توسعۀ  فعالیت در  گروهی  هوازي  ورزشی  هاي 
و  مهارت (فاراگر  است  مهم  بسیار  آنها  حرکتی  هاي 

پژوهش    .)2013کالرك،   راستا  این  در  دیگري  شاهد 
) است. این مطالعه  2014ریاتوس (جهان، رحمی و قما 

بازي از  متشکل  پروتکلی  اجراي  فعالیتبا  و  هاي  ها 
مهارت بهبود  هدف  با  گروهی  هوازي  هاي  حرکتی 

نشانگان   با  کودکان  در  خودیاري  و  ظریف  حرکتی 
می تأیید  را  مداخله  نوع  این  اثربخشی  کند.  داون، 

(به و همکاران  )  2015عالوه مؤمنی، سهرابی، طاهري 
مطالعهدر   فعالیتپی  تأثیر  که  بر  اي  ورزشی  هاي 

ادراکیمهارت با نشانگان داون    -هاي  حرکتی کودکان 
کرده   بررسی  تمرینرا  هدفمند  است،  ورزشی  هاي 

بهبود مشکالت   بازي و تفریح گروهی را در  بر  مبتنی 

اند.  حرکتی این گروه از کودکان مؤثر دانسته  -ادراکی 
) یاعلی  و  اقدسی  نتایج  1398اورنگی،  براساس  نیز   (

تمرینمطالعه تأثیر  بررسی  هدف  با  هوازي  اي  هاي 
اختالل   با  کودکان  در  حرکتی  تبحر  بر  ایروبیک 

کرده پیشنهاد  رشدي  حل  هماهنگی  براي  که  اند 
از   کودکان،  این  جسمانی  و  شناختی  مشکالت 

زیاد  ورزش مشارکت  آنها  در  که  ایروبیک  مانند  هایی 
مهیج هستند،   و  و شاد  تأثیر  است  آنها  استفاده شود. 

از  مشاهده بهبود هوش هیجانی حاصل  را حاصل  شده 
می غنی  محیطی  در  این  تمرین  بر  عالوه  دانند. 

بهبود  مداخله منظور  به  که  دیگري  ورزشی  هاي 
انجام  دشواري داون  نشانگان  از  ناشی  حرکتی  هاي 

پژوهششده این  با  نیز  بودهاند،  همسو  از  ها  یکی  اند. 
اثربخ (شیاین  دالوریان  و  زارعیان  مطالعه  )  2014ها 

فعالیت تأثیر  که  انبوهاست  ورزشی  بهبود    10هاي  بر 
هاي حرکتی ظریف کودکان با نشانگان داون را  مهارت

کودك مبتال، در    15است. در این پژوهش  تأیید کرده  
سنی   مدت    10تا    8بازه  به  برنامه    8سال،  در  هفته 

تمرین انبوه  مداخله  ورزشی  و  هاي  کرده  شرکت 
مهارتدر در  معناداري  پیشرفت  حرکتی  نهایت  هاي 

 است. ظریفشان مشاهده شده 
مطالعه از  دیگر  پژوهشگروه  موجود  هاي  هاي 

مداخله بر  توانبخشیمبتنی  و  فیزیوتراپی  هاي  هاي 
مداخله از  گروه  این  است.  اثربخشی  حرکتی  نیز  ها 

مهارت پیشرفت  بر  حرکتی  مثبتی  و  جسمی  هاي 
دادهکودکا نشان  داون  نشانگان  با  جمله  ن  آن  از  اند. 

) قیورقیتا  و  پوپا  پی  2014پژوهش  در  که  است   (
مداخلهمطالعه مثبت  تأثیر  و  اي  فیزیوتراپی  هاي 

مهارتتوانبخشی بر  حرکتی  درشت  هاي  حرکتی  هاي 
 اند.  را تأیید کرده

ضعف از  برخی  یکی  در  موجود  مهم  هاي 
ین زمینه نبود حضور  شده در اهاي اندك انجامپژوهش

و   تسه  مک،  (کاپیو،  است  همتاشده  کنترل  گروه 
این خأل را پر کرده  2017همکاران،   ). پژوهش حاضر 

داون   نشانگان  کودکان  از  کنترلی  گروه  و 
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داده  همتاسازي شرکت  پژوهش  در  را  است.  شده 
پژوهشبه در  ورزشعالوه  تلفیق  پیشین،  هاي  هاي 

یکپارچگ نظریه  با  گروهی  دیده  هوازي  هم  حسی  ی 
پژوهشنمی از  بسیاري  نهایی  گزارش  در  هاي  شود. 

شده به  هاي آموختهشده، ضعف در تعمیم مهارتانجام
است (فاراگر  هاي اجتماعی گزارش شده  دیگر موقعیت
؛ رگیاژ  2019؛ موریاما و همکاران،  2013و همکاران،  
این پژوهش سعی  2020و همکاران،   شده است  ). در 
آموزش کودکان در بستر گروه همتایان و  این ضعف با  

محور جبران شود.  هاي ساده خانوادهاستفاده از تمرین
اغلب   در  هدف  جامعه  که  است  ذکر  به  الزم 

انجامپژوهش با  هاي  کودکان  و  خردساالن  شده، 
کوچک  داون  از  نشانگان  بوده  7تر  کودکان  سال  و  اند 

این برنامه  اند. بنابرشدهتر اغلب مورد غفلت واقع  بزرگ
تا    7نظر این پژوهش براي گروه سنی  اي موردمداخله

بر    14 شد.  طراحی  این    اینسال  انجام  هدف  اساس 
ورزش اثربخشی  بررسی  هوازي  پژوهش،  گروهی  هاي 

مهارت بر  حسی  یکپارچگی  نظریه  بر  هاي  مبتنی 
  حرکتی درشت و ظریف کودکان با نشانگان داون بوده

  است.
 روش 

حا پژوهش  نیمهطرح  همراه  ضر  به  آزمایشی 
 باشد. آزمون با گروه کنترل میآزمون و پسپیش

امعه آماري را  ج  :گیريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه 
ساله با نشانگان داون مشغول به   14تا  7تمام کودکان 

تشکیل   تهران  شهر  استثنایی  مدارس  در  تحصیل 
کودکان،   از  سنی  گروه  این  انتخاب  علت  دادند. 

نمونهمشک به  دسترسی  موردالت  این  هاي  با  بود،  نیاز 
ذکر سنی  گروه  که  و  توضیح  مدارس  راه  از  شده 

تر بودند. از این میان  دسترسهاي مربوط قابل  انجمن
روش    30تعداد   به  کوهن)  روش  از  استفاده  (با  نفر 
فرایند،  نمونه  این  در  شدند.  انتخاب  هدفمند  گیري 
ی نمونه  مراکز  از طرف  که  واجد شرایط  هایی  مدارس  ا 

عنوان معرف جامعه خود در  بودند، به  الزم معرفی شده
(دالور،   شدند  گرفته  نمونه1399نظر  هاي  ). 

بهانتخاب هر  شده  به  کد  تخصیص  با  تصادفی  صورت 
نفره آزمایش   15کشی بین آنها در دو گروه فرد و قرعه

ها شانس  یک از نمونهو کنترل جاي گرفتند؛ یعنی هر
آزمایش    مساوي یا  کنترل  گروه  در  قرارگیري  براي 

مهر   در  فراخوانی  طی  نخست  ترتیب  این  به  داشتند. 
سال   انجمن  98ماه  مدارس  به  و  داون  نشانگان  هاي 

داون   نشانگان  با  مادران کودکان  تمام  از  این کودکان 
آمد.   عمل  به  دعوت  پژوهشی  طرح  در  شرکت  براي 

  32آن میان    نفر اعالم آمادگی کردند که از  38تعداد  
مالك به  توجه  با  شرایط  واجدان  از  و  نفر  ورود  هاي 

نامه کتبی شرکت داوطلبانه در پژوهش  خروج، رضایت
کردند.   تکمیل  انتخاب16را  داوطلبان  از  شده  نفر 

نفر دیگر در    16صورت تصادفی در گروه آزمایش و  به
قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت مداخله   گروه کنترل 

گرفتند   برنامه  قرار  یا  آموزش  هیچ  کنترل  گروه  و 
آموزشی،  مداخله مداخله  زمان  در  نکردند.  دریافت  اي 

هر گروهاز  از  از  کدام  نفر  یک  آزمایش  و  کنترل  هاي 
نهایت کار پژوهش با  ادامه همکاري انصراف دادند و در

نفر از کودکان ادامه پیدا کرد و در بهمن ماه سال    30
 پایان گرفت. 98

با مرور پیشینه پژوهشی  هاي ورومالك د و خروج 
مداخلهدر برنامهخصوص  و  حرکتی  حسی  هاي  هاي 

هاي ورود  اي در این حوزه تعیین شدند. مالكمداخله
با تشخیص   نشانگان داون  به  ابتال  این پژوهش شامل 
یا روانپزشک کودك و نوجوان، سن  بالینی  روانشناس 

قرار  14تا    7بین   موزان  آگرفتن در گروه دانشسال و 
هوشی  آموزش (بهره  پرونده  70تا    50پذیر  براساس   (

و شرکت بود  کودکان  هرپزشکی  که  از  کنندگانی  یک 
بررسی کودکان  زمره  در  داشتند،  را  زیر  شده  شرایط 

 شدند: قرار نگرفتند و یا از گروه خارج می
بیماري − به  و  ابتال  نورولوژیک  ارتوپدیک،  هاي 

(برا مغزي  فلج  یا  مادرزادي  گزارش  نقایص  ساس 
 شده در پرونده سالمت کودك)ثبت
(براساس  ناتوانی − شنوایی  یا  بینایی  هاي 

 شده در پرونده سالمت کودك) گزارش ثبت
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مداخله − اجراي  دریافت  با  همزمان  دیگر  هاي 
دهنده،  پژوهش (براساس گزارش مرکز ارجاع

 مدرسه و والدین) 
 انتقال از مرکز آموزشی  −
 غیبت بیش از سه جلسه  −
 ابزار 

طراحی شد،    1948که در سال    11مون پوردو پگبوردآز
مهارت مهارتتمامی  جمله  از  دستی  هاي  هاي 

را  درشت ظریف  حرکات  هماهنگی  و  فوقانی  اندام 
زاده، ادریسی و همکاران،  کند (رفیعی، تقیارزیابی می

و  1390 حرکتی  مهارت  ارزیابی  براي  آزمون  این   .(
می استفاده  دستان  حرکت  دقت  و  .  شودسرعت 

و  شرکت نشسته  قد  با  متناسب  میز  یک  پشت  کننده 
که  طوريشود، بهتخته پگبورد جلوي وي قرار داده می

گیرد. این تخته دو  ها در قسمت انتهایی قرار میگوي
» و قرینه دارد. در  Lتایی به شکل «  15ردیف سوراخ  

اولی   قرار گرفته است که در  پایین صفحه سه مخزن 
  30عدد واشر و در سومی    30عدد میله، در دومی    30

چه  دار وجود دارد. آزمودنی باید هرعدد استوانه سوراخ
کند.  سریع جایگذاري  ترتیب  به  را  شیء  سه  این  تر 

مرحله   چهار  در  میثانیه  30آزمون  اجرا    -1شود:  اي 
راست؛   و    -3دست چپ؛    -2دست  دو دست    -4هر 

می محله  هر  قبلی.  مرحله  سه  بار  جمع  سه  تا  تواند 
(نجمت شود  اردکانی،  کرار  پورآقایی  بغدادي،  زاده 

)، در بررسی آزمون  1390). رفیعی و همکاران (1396
خردهباز با  مقیاسآزمون  کودکان  در  گوناگون  هاي 

نشانگان داون، میزان تکرارپذیري کلی آن را در بیشتر  
باالي   کرده  80/0موارد  پایاییگزارش  که    ۱۲اند 

می نشان  را  عالمطلوبی  مهديدهد.  آن،  بر  و  وه  زاده 
) را  1389همکاران  آزمون  این  پایایی  و  روایی  نیز   (
از   کرده  9/0باالتر  و  اعالم  گاك  گیل،  ردون،  اند. 

سال   در  آزمون  1988همکاران  بار  پنج  فرد    26با 
فاصله با  هفتهعادي  یک  زمانی  پایایی  هاي  میزان  اي، 

اعالم -آزمون متوسط  از  باالتر  را  تست  این    بازآزمون 
و   ویلسون  توسط  که  دیگري  پژوهش  در  و  کردند 

) پیش1982همکاران  کودکان  روي  هنجار  )  دبستانی 
آزمون  پایایی  بود،  شده  را    -انجام  آن    82/0بازآزمون 

 گزارش کردند. 
براي   اوزروتسکی  لینکلن  حرکتی  رشد  آزمون 

  5/5هاي حرکتی در سن  گیري تواناییسنجش و اندازه
صورت  ست. این آزمون به اسال طراحی شده    5/14تا  

در   و  شده  اجرا  مهارتخرده  36انفرادي  هاي  آزمون، 
هماهنگی   انگشتان،  چابکی  مانند  را  فراوانی  حرکتی، 
و   بزرگ  حرکتی  عضالت  فعالیت  چشم،  و  دست 

قابلیت طرف  همچنین  دو  هر  با  مرتبط  حرکتی  هاي 
می را  ازمن،  بدن  و  انجین  (دمیرسی،  ).  2012سنجد 

خرده صفر  نآزموتمامی  تا  سه  مقیاس  براساس  ها 
شوند و در پایان نمره کل حاصل جمع  گذاري مینمره

نمرات خرده این  مقیاستمامی  پایایی  ها است. ضریب 
نیمه دو  روش  از  استفاده  با  بدون  آزمون  کردن 

جنسیت،   و  سن  گزارش    93تا    51محدودیت  درصد 
عباسی،    شده و  (فیروزآبادي  بر  1395است  عالوه   .(

هاي دیگر هم روایی و پایایی باالي این  پژوهش  این در 
پژوهش   مثال  براي  است،  رسیده  اثبات  به  آزمون 

) همکاران  و  گاپیاوا  ایبست،  ضریب  2012مارسیپ،   (
  97درصد و براي زنان  96پایایی آزمون را براي مردان 

 درصد گزارش کرده است.
به ارزیابی مشروح  اجراي دو مقیاس  از  عنوان  پس 

روز در    2جلسه (  12کنندگان در  شرکت  آزمون،پیش
برنامه آموزشی    ساعتسهجمعاً هفته اي  هفته)   تحت 

آزمون انتها  در  و  گرفتند  قرار  گروهی  ها  مداخله 
پسبه پیشینه  عنوان  به  توجه  با  شدند.  تکرار  آزمون 

پژوهش حوزه  پژوهش،  این  در  این  از  پیش  که  هایی 
از  انجام شده   بودند که  جلسه آموزشی    15بود، بیش 

جلسه زیاد  تعداد  دشوارياین  براي  ها،  را  هایی 
همکاران،  خانواده و  (زارعیان  داشت  دنبال  به  ها 
جلسه2014 تعداد  دلیل  همین  به  طراحی  )  با  ها 
خانوادهتمرین و  هوازي  ساده،  گروهی،  محور هاي 

تمرین انجام  تا  کرد  پیدا  تسهیل  کاهش  خانه  در  ها 
 شود.
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اجرا آموزشی  نتایج  شدبرنامه  براساس  ه، 
بهدستبه پژوهش  پیشینه  از  خصوص آمده 

(پژوهش دالوریان  و  زارعیان  میهیال  2014هاي   ،(
) و رگیاژ و همکاران  2019)، شون و همکاران (2018(
از تمرین2020( هاي یکپارچگی  ) که اهمیت استفاده 

مهارت تقویت  در  را  حسی  کودکان  حرکتی  هاي 
میبه تبیین  پژوهخوبی  انجامش کردند،  شده  هاي 

(قاسم مرتبط  ،  داخلی  کاشانی  غزنوي  و  یزدي  زاده، 
قاسم1397 افروز،  ؛  و  نقدي  اقتباس  1396زاده،  با  و   (

خانواده بومی  پروتکل  منتشراز  و  محور  (افروز  شده 
از اجراي آزمایشی  1398همکاران،   ) تدوین شد. پس 

روي   نواقص    4برنامه  رفع  و  داون  نشانگان  با  کودك 
ب نمونهموجود  روي  که  شد  حاصل  اصلی  هاي  رنامه 

اجرا شد. ساختار کلی جلسهمورد این شرح  نظر  به  ها 
شد. پس  بود که هر جلسه با نرمش و موسیقی آغاز می

فعالیت آن  دادهاز  آموزش  گروهی  هدفمند  هاي  شده 
هاي  هاي قبلی تکرار و تمرین شده و فعالیتدر جلسه

همان جلسه    جدید مرتبط و در راستاي اهداف خاص
می داده  مداخلهآموزش  برنامه  در  از  شد.  اي، 

هوازيتمرین ویژگی  با  روزمره  و  ساده  و  هاي  بودن 
مؤلفه گروه  دارابودن  قالب  در  حسی  یکپارچگی  هاي 

جلسه   هر  شد.  استفاده  دو  دقیقه  90همتایان  به  اي 
می تقسیم  براي بخش  زمانی  جلسه  میان  در  و  شد 

شد و در پایان هر  فته میاستراحت کودکان در نظر گر
اي  شد براي هرکدام از داوطلبان، هدیهجلسه سعی می

براي تمرین منزل   ابزارهاي موردنیاز کودکان  براساس 
هاي  در نظر گرفته شود. پس از تکرار و تمرین فعالیت

شد. در این  جدید بازخورد مناسب به والدین ارائه می
بسیار مهم نقش  مادر  و  پدر  ایفا  فرایند مشارکت  را  ی 

ها حضور پدر و مادر  کرد. حتی در بخشی از جلسهمی
ضروري بود و نیز باید در خانه تکرار و تمرین کافی با  

می انجام  مادر  و  پدر  درخواست  کمک  والدین  از  شد. 
تمرینمی فیلم  جلسه  هر  که  کودکان  شد  منزل  هاي 

درستی   از  تا  کنند  ارسال  پژوهشگر  براي  را  خود 
ح  اطمینان  دقیق  تمرین  روند  (شرح  شود  اصل 

جدول  جلسه در  تمرین  1ها  محتواي  نیز  اجرا  و  هاي 
 به تفضیل بیان شده است). 2شده در جدول 

 مداخله  هايشرح جلسه   1جدول 
 تمرین منزل  محتوا و اهداف  شکل اجرا  بخش  جلسه

 اول 
گروهی با حضور همزمان  اول 

 والدین و مربی ورزش 

بررسی عوامل مشکالت حسی و   -نتوافق بر قوانی -معرفی برنامه
 حرکتی کودکان داراي نشانگان داون 

توجه به مشکالت حسی  
حرکتی کودك در زندگی 

 هاي حسی و حرکتیاهمیت بهبودبخشی مهارت دوم روزمره و یادداشت آنها

 دوم

گروهی با حضور همزمان   اول
والدین، مربی ورزش و  
هاي  مربیان آموزش مهارت

 زندگی

توجه به مشکالت تعامالتی،   ها و روابط بین فردي الت در حیطه تعاملبررسی مشک
انگیزشی و استقالل کودك  

در زندگی روزمره و یادداشت  
 آنها 

 ها و روابط بین فردي اهمیت بهبودبخشی تعامل دوم

 سوم 
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
هاي  فعالیتتمرین روزانه  دادهاي حسی هاي حرکتی پایه در تنظیم درونمهارت

 هاي حرکتی پایه در تنظیم یکپارچگی حسی مهارت دوم شده آموزش داده

 چهارم 
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
هاي  تمرین روزانه فعالیت هاي حرکتی پایه در تنظیم بیان حرکتیمهارت

 هاي حرکتی پایه در تنظیم بازخوردمهارت دوم شده آموزش داده

 پنجم
 اول

 ور کودکان گروهی با حض
هاي  تمرین روزانه فعالیت دهی آن مهارت آگاهی بدنی و سازمان

 مهارت آگاهی فضایی و سازماندهی آن  دوم شده آموزش داده

 ششم
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
هاي  تمرین روزانه فعالیت مهارت برتري طرفی و سازماندهی آن 

رابطه مرکزگرایی و سطح اتکاي  سازي مهارت تعادل و درونی دوم شده آموزش داده
 بدن 

 هفتم
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
هاي  تمرین روزانه فعالیت هاي حرکتی درشت مهارت فعالیت

 هاي حرکتی ظریف مهارت فعالیت دوم شده آموزش داده

 هشتم 
گروهی با حضور کودکان و   اول

 مربی ورزش 
هاي  تتمرین روزانه فعالی هاي گروهی با توپ آموزش بازي

 هاي گروهی با توپ آموزش قواعد بازي دوم شده آموزش داده
فعالیتشده در  هاي ظریف تقویتکارگیري حرکتمهارت و تمرین به گروهی با حضور کودکان  اول نهم  روزانه  هاي  تمرین 



کپزهرا احمدي و سوگند قاسم ر نظریه ی شی گروهی هوازي مبتنی ب ر مهارتزاده: اثربخ سی ب  ...  هايارچگی ح
________________________________________________________________________________________________________________________ 

88 

 شده آموزش داده هاي مرتبط بازي

ر  شده دهاي درشت تقویتکارگیري حرکتمهارت و تمرین به دوم
 هاي مرتبط بازي

 دهم
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
فعالیت هاي گروهیکردن قواعد بازيمهارت در دنبال روزانه  هاي  تمرین 

 هایی که نیاز به تمرکز بیشتري دارند.مهارت و تمرین بازي دوم شده آموزش داده

 یازدهم 
 اول

 گروهی با حضور کودکان 
فعالیت رتباطات مهارت مشارکت اجتماعی و برقراري ا  روزانه  هاي  تمرین 

 هاي گروهی مهارت پیشبرد روابط اجتماعی از طریق بازي دوم شده آموزش داده

 دوازدهم

30-
15 

 دقیقه
 ها و ایجاد تغییراتپیگیري روند اجراي آموخته تلفنی با مادر 

 ها و بررسی مشکالت احتمالی پاسخ به سؤال

به   تمرینات  تعمیم 
و    هاي زندگی فعالیت روزمره 

 یادداشت مشکالت 
90 

تمرین مرور و بررسی دستاوردها با توجه به گذشت دو ماه از آموزش  جلسه حضوري با والدین  دقیقه زندگی  ادامه  در  ها 
 روزمره 

 

 هاي مداخله شده در جلسههاي استفادهشرح فعالیت   2جدول 
 شرح فعالیت  ردیف 

 دویدن وپرتاب توپ  1
 هاهاي حرکتی درشت، افزایش تمرکز، تقویت قدرت تشخیص فاصلها یکدیگر، تقویت مهارت اهداف: آشنایی کودکان ب

گوید و مجدد ایستند و با دست توپ را به سمت هر فردي که پرت کردند، آن فرد اسم خود را میشیوه اجرا: کودکان به شکل دایره می
 کند.توپ را به سمت نفر بعدي پرت می

2 
 گیريهدف 

 توپ و سبد
 هاي حرکتی درشت، کمک به درك فاصله، افزایش تمرکز، هماهنگی چشم و دست داف: تقویت مهارت اه

 بار مجاز هستند. 3ها تا کنند. پرتاب گیري میها را به سمت سبد هدفاي که با طناب مشخص شده توپشیوه اجرا: کودکان از فاصله

 لیلی 3
 آگاهی بدنی  هاي حرکتی درشت،اهداف: حفظ تعادل، تقویت مهارت

کنند و دوباره ترتیب طی میها را بهکنان خانهلیایستند و با شروع آهنگ و تشویق دوستان با یک پا و لیشیوه اجرا: کودکان به صف می
 روند.به انتهاي صف می

4 
رفتن روي راه 

 خطوط 

 هاي حرکتی درشت، افزایش تمرکز و تعادل و هماهنگی چشم و دستتقویت مهارت  اهداف:
کنیم، راه برود و همزمان تکالیفی مثل انداختن توپ هایی مشخص میخواهیم که روي یک خط صاف که با بلوكشیوه اجرا: از کودك می

 در سبد را انجام دهد.

5 
عبور از طناب با 

 مانع
 ریزي حرکتی، حفظ تعادلپذیري، برنامهاهداف: انعطاف 

 خواهیم از روي هر جلقه به شیوه خاص عبور کند.یم و از کودك میچین اي میصورت حلقهشیوه اجرا: وسایل را به

6 
 حروفپرش روي 

 مشخص
 ها اهداف: تمرکز دیداري، کنترل حرکات درشت، هماهنگی چشم و اندام

 ن بپرد.شیوه اجرا: کودکان را راهنمایی کنید تا نام یک میوه یا یک فرد یا یک حیوان را بگویند و بعد نفر بعدي به روي حرف اول آ

 بازي گروهی با توپ  7
 هاي مختلفهاي حرکتی درشت، تنظیم بدن هر فرد با فضا و فاصلهاهداف: آگاهی از وضعیت دیگران، افزایش قدرت تعادل، تقویت مهارت

ا توپ به آنها شوند. گروهی که وسط هستند باید سعی کنند با دقت از تیررس توپ فرار کنند تشیوه اجرا: کودکان به دو گروه تقسیم می
 برخورد نکند.

 طناب کشی  8

ریزي حرکتی، هاي حرکتی درشت، بازي گروهی، حفظ تعادل، برنامهها، تقویت مهارتاهداف: تحریک حس عمقی، هماهنگی چشم و اندام
 تقویت حس همکاري 

تقسیم می گروه مساوي  دو  به  کودکان  اجرا:  بهشیوه  در یک سوي طناب  گروه  هر  به  ترتیب میشوند.  آهنگ، شروع  با شروع  و  ایستند 
 ها پیروز شود.کنند. باید تاجایی که قدرت دارند، محکم بکشند تا درنهایت یکی از گروه کشیدن طناب می

 بازي هفت سنگ 9
 هاي حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست، تحریک حس عمق، تمرکز دیداري، توجه و تمرکزاهداف: تقویت مهارت 
شوند. وقتی زند. بعد باقی افراد پخش می شده را با توپ میهاي چیده شود که سنگعنوان صاحب توپ انتخاب می هشیوه اجرا: یک نفر ب

 چندان صاف را روي هم بچینند. هاي نهدود که آنها را با توپ بزند، باقی افراد باید سعی کنند سنگصاحب توپ به دنبال کودکان دیگر می

10 
توپ   به ضربه

 کاشته

 ریزي حرکتی ها و برنامهتوجه، تمرکز، تعادل، هماهنگی بین چشم و اندام اهداف:
به کودکان  اجرا:  میشیوه  معین  فاصله  از  توپ  پشت  میترتیب  شوت  دروازه  سمت  به  و  دروازه ایستند  درون  در  دیگر  کودکان  و  کنند 

 ایستند.می

11 
رساندن شیء به 

 هدف 

 ها ها و اندازه وجه و تمرکز، افزایش قدرت تشخیص رنگاهداف: تقویت مهارت حرکتی ظریف، افزایش ت
مرغی یا اشیاي سبک دیگري را اند، از درون ظرفی توپ تخمشیوه اجرا: کودکان باید با قاشق پالستیکی که انتهاي آن را در دهان گرفته

 ند.برداشته، مسافتی را طی کرده و آن توپ یا شیء را درون ظرف هدف که دریچه تنگی دارد، بریز

 ساخت پازل 12

هاي حسی حرکتی درشت، افزایش تمرکز و دقت و هماهنگی چشم و  هاي اجتماعی، تقویت عزت نفس، تقویت مهارتاهداف: تقویت تعامل
 دست

ربایی نصب شده شود. پشت هر تکه پازل چسب یا آهنشوند و به هر گروه یک پازل داده میهایی تقسیم میشیوه اجرا: کودکان به گروه 
هاي هاي پازل روي میزي با فاصله از دیوار هدف قرار دارد. کودکان باید در تعامل با هم تکهشود پازل به دیوار بچسبد. تکه که باعث می

اعضاي گروه به نوبت روي دیوار نصب کند. کودکان  پازل را روي دیوار هدف نصب و پازل را تکمیل کنند. هر تکه پازل را باید یکی از 
 شوند.تر پازل میکمیل هرچه سریعتشویق به ت
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 هایافته 
حاصل  هاي توصیفی و استنباطی  در این قسمت یافته

پژوهش   است از  شده  شاخص.  بررسی  هاي  نخست 
هاي هریک از  توصیفی مربوط به نمونه پژوهش و نمره

مطالعه متغیرهاي   هر    مورد  گیري  اندازه  ه مرحل  دودر 
می یافتهبحث  به  ادامه  در  و  استنباطی    هايشود 

  .پرداخته شده است

 هاي توصیفی متغیرهاي وابسته آماره  3جدول 

 مرحله اس یمقخرده ریمتغ
 گروه

 ) n=15(  کنترل )n=15( شیآزما
 اریمعانحراف نیانگیم اریمعانحراف نیانگیم

  هايمهارت
 درشت  یحرکت

 

 سرعت دویدن و چابکی 
 41/1 53/3 51/1 47/3 آزمون پیش
 33/1 47/3 41/1 53/5 آزمون   پس

 تعادل
 89/2 73/5 18/3 67/5 آزمون پیش
 09/3 60/5 83/2 00/6 آزمون پس

 هماهنگی دوطرفه 
 66/3 40/6 80/3 53/6 آزمون  پیش
 06/4 67/6 73/3 20/7 آزمون  پس

 قدرت 
 74/0 47/2 25/1 20/2   مونآزپیش
 15/1 20/2 0/83 47/3 آزمون  پس

 مره کل ن 
 47/6 13/18 24/7 87/17 آزمون  پیش
 30/7 93/17 21/5 67/21 آزمون  پس

هاي  مهارت
حرکتی درشت و  

 ظریف 
 هماهنگی اندام فوقانی 

 06/3 93/6 94/2 07/7 آزمون پیش

 70/2 87/6 12/2 27/8 آزمون پس

هاي  مهارت
 ف ی ظر یرکتح

 سرعت پاسخ 
 30/1 13/4 41/1 00/4 آزمون  پیش
 30/1 13/4 41/1 47/4 آزمون  پس

 کنترل بینایی حرکتی
 13/2 47/3 16/2 40/3 آزمون   پیش
 16/2 40/3 40/1 40/5 آزمون  پس

سرعت و چاالکی اندام  
 فوقانی 

 10/5 21/8 24/5 00/8 آزمون  پیش
 24/5 43/8 35/3 67/8 آزمون پس

 نمره کل 
 30/7 60/15 64/7 40/15 آزمون  پیش
 64/7 40/15 44/4 53/18 مون  آزپس

 دست راست 
 11/2 89/5 00/2 72/5 آزمون  پیش
 50/2 03/6 81/1 25/5   آزمونپس

 دست چپ 
 87/1 44/6 88/1 45/6 آزمون پیش
 37/2 75/6 66/1 91/5 آزمون  پس

 هر دو دست 
 46/1 43/8 50/1 43/8 آزمون  پیش
 41/1 38/8 35/1 47/7 آزمون  پس

به  هیافت پژوهش  وابسته  متغیرهاي  از  حاصل  هاي 
جدول   در  نشان  3تفکیک  که  است  شده  دهنده  ارائه 

حسی  تفاوت متغیرهاي  میانگین  در  مثبت  هاي 
است.  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  در  براي  حرکتی 

نرمال نمرهبررسی  توزیع  گروه  بودن  دو  در  ها 
کلموگروفبررسی آزمون  از  استفاده  -شده  اسمیرنوف 
) و  p>0/05هیچ یک از متغیرها معنادار نبوده (  شد که 

نرمال نمرهفرض  توزیع  متغیر  بودن  سه  هر  براي  ها 
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هاي حرکتی ظریف  هاي حرکتی درشت، مهارتمهارت
 و تلفیق این دو مهارت برقرار است. 

واریانس   همگنی  بررسی  براي  لوین  آزمون  از 
 ).4متغیرهاي پژوهش استفاده شد (جدول 

 
 ج آزمون لوین براي مقایسه خطاي واریانس میانگین متغیرهاي پژوهشنتای  4جدول 

 ي معنادار سطح مخرج  يآزاد هايهدرج صورت   يآزاد هايهدرج F نسبت ریمتغ
 26/0 28 1 29/1 هاي حرکتی درشت مهارت

هاي حرکتی ظریف و درشت  مهارت
 (هماهنگی اندام فوقانی) 

09/1 1 28 30/0 

 43/0 28 1 62/0 ف ی ظر یحرکت  يهاتمهار 

جدول   نتایج  معناداري    4در  مشاهده    Fعدم 
لو  )p>0/05(  شودیم آزمون  در  می  نیکه    دهد نشان 

 ي اـرهآیورد متغ ـدرم  اـهانسـیوار  یروضه همسانـمف 

 .  استگانه پژوهش برقرار سه
نتایج همسانی ماتریس کوواریانس براساس آزمون  

 گزارش شده است. 5باکس در جدول  ام.
 هاي کوواریانسنتایج آزمون ام. باکس براي بررسی برابري ماتریس  5جدول 

 ي معنادار سطح مقدار  آزمون 
 61/6 ام. باکس 

4/0 F 97/0 
 6 ) 1درجه آزادي بین گروهی (

 5680/3 ) 2درجه آزادي خطا (

) باکس  ام.  آزمون  عدم    نشان)  F=0/97نتایج  از 
(   Fمقدار    ي معنادار   اهدش  نیبنابرا  .)P>0/05است 

  شدهمشاهده  انسیکووار  يهاسیماتر  يبرابر
  ن یا جهی نتدر . میهست  هاگروه ن یب در وابسته  يرهایمتغ

 .شودمی دأیی ت زین فرضشیپ
از  یافته   ره یمتغچند  انسیکووار  لیتحل هاي حاصل 

تما   کندیم  انیب در  آمده  دستبه  Fها،  آزمون  مکه 
)] است  (   2η=    59/0معنادار   ،(<0/05p    )  ،(3,  =df

23) ،(F= 11/22 (و  )Pillai’s Trace= 0/59نـیا  رـ )]. ب  

م  ب  توانیاساس  که  آزما  ن یگفت  گروه    ش یگروه  و 
در   حداقل  متغ  ی ک یکنترل    يهامهارت  ي رهایاز 

مهارت  ی حرکت تلف   فیظر  ی حرکت  ي هادرشت،    قیو 
وجود دارد. با توجه به    ي دو مهارت تفاوت معنادار   نیا
گروه    زان یم   2η=    59/0  نکه یا دو  درصد    59تفاوت 

  نیمربوط به اختالف ب  انس یدرصد وار  59  یعن ؛ یاست
 .  استوابسته  يرهایمتقابل متغ ریثأدو گروه در ت

متغیرهاي   جداگانه    ي رهایمتغ  بر  مستقلتأثیر 
 .است شده ی بررس ۶ جدول  در  وابسته

 
 متغیره در متن مانکووا نتایج تحلیل کوواریانس یک  6جدول 

 ي آزاد درجه مجذورات  مجموع ریمتغ
 نیانگیم

 مجذورات 
F اتا مجذور ي معنادار سطح 

 46/0 001/0 71/21 84/119 1 84/119 هاي حرکتی درشت مهارت
هاي حرکتی ظریف و  مهارت

 درشت (هماهنگی اندام فوقانی) 
61/12 1 61/12 9/20 001/0 46/0 

 34/0 001/0 98/12 54/81 1 54/81 ف ی ظر یحرکت  يهاتمهار 

  هاي هنمر  نیانگیکه م  دهدیم  نشان  6ج جدول  نتای
نمراصالح اثر  از حذف  پس    در آزمون  شیپ  هايهشده 

 :است ریز  شرح  به شدهیبررس  ریمتغ سه
 هاي حرکتی درشت در دو گروه آزمایش  . مهارت1

کنترل     ،p<0/01(  دارند  يمعنادار  تفاوت  گریکدی   باو 
F=21/71صورت  به  شیگروه آزما  هايهنمر  نیانگی) و م

گروه    شتریب  ي معنادار   که   است  شتر یب  کنترلاز 
  و  هاآموزش  از  ثرأمت  امر   نیا  گرفت   جهنتی  توانیم
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توان    جهیدرنت  است.  بوده  شدهانجام  يهانیتمر می 
  ی حرکت  يهامهارت  مورد  در  پژوهش  ه یفرضگفت  
  آن  يایگو  46/0  اثر  اندازه  مقدار.  شودیم   دأییت  درشت

  هاهنمر  ن یب  شدهاهدهمش  تفاوت  از  درصد  46  که  است
 . است یش یآزما يکاربند  اعمال جهینتدر

گروه  2 دو  نیز  فوقانی  اندام  هماهنگی  مؤلفه  در   .
  نیا). p<0/01، F=20/9را نشان دادند ( تفاوت معناداري 

  زین و  گروه  دو  هايهنمر نیانگی م گرفتن نظردر با  تفاوت 
  هیفرض   درشت،   ی حرکت  ي هامهارت  مشابه   اثر  اندازه

  اثر  در  یفوقان  اندام  یهماهنگ  بهبود  بر  یمبن  پژوهش
  دأیی ت  را  ین یبال  ییکارآزما  در   شدهاستفاده  هاينیتمر

 .کندیم
هاي  . همچنین تفاوت معناداري در متغیر مهارت3

دیده   کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  ظریف  حرکتی 
(می نیز  p<0/01  ،F=12/98شود  متغیر  این  در   .(

هاي گروه آزمایش  رهکنیم که میانگین نممشاهده می
است.    شتر یب  ي معنادار   صورتبه کنترل  گروه  از 

اثر    نیبنابرا اندازه  وجود  به  توجه    توانیم  34/0با 
اکر  نییتب که  نتتفاوت  نید  در    همداخل  جهی ها 

 شده است.  جاد یا گونهيباز یگروه  يهواز يهاورزش
 ي ریگبحث و نتیجه

ن  هاي حرکتی درشت و ظریف دست در کودکا مهارت
توانایی سایر  توسعه  و  استقالل  حفظ  نبراي    ریظها 

تحص  یاجتماع   يها مهارت  ،يباز  ،ياریخود و    ی لیو 
دارد.   ي اری بس ت یاهم ط، ی انطباق فرد با مح ی طور کلبه

با نشانگان داون در مقا   يعاد  انی با همتا  سهیکودکان 
  دهند ینم   نشان  را  یمناسب  رشدها  مهارت  ن یادر    خود

همکار و  هدف    با  حاضر  پژوهش.  )2020ان،  (موریاما 
  بر  یمبتن   يهواز  یگروه  يهاورزش  یاثربخش  یبررس
درشت    ی حرکت  يهابر مهارت  ی حس   ی کپارچگی  هینظر

 .  شد  انجامکودکان با نشانگان داون  فیو ظر
نشان   پژوهش  پیشینه    از   توانیم   که  دادبررسی 

  و  یعمق  ی،سطح  يها حس  همزمان  ک یتحر  راه
دکی   تیتقو حسی  این پارچگی  باعث    ، کودکان  ر 
وضع  ی آگاه  شیافزا از  مغز  که    د شها  اندام  تیقشر 

بهتر    جهینت کنترل  کسب  اآن  حرکات  زمان  نجام 
ظر و  دالوریان،    است  فیدرشت  و  ؛  2014(زارعیان 

و همکاران،   (منؤم).  2022بوتو  و همکاران    )2015ی 
عنوان    یپژوهش بر    ی ورزش   ي هاتیفعال  ریثأ«تبا 
داون    نشانگان کودکان    ی کتحر-یادراک   ي هامهارت

ا  »چاق دادند.  ن  نیانجام  با    ی ج ینتا  زیپژوهش  مشابه 
گزارش    ج ینتا را  حاضر    د أییت  در است.  کرده  پژوهش 

مهارت  یک یزیف  ي هاتیفعال  ریثأت   یحرکت   ي هابر 
د پژوهش  سال    يگریدرشت،  شده    2014در  انجام 

ا در    6تا    4داون    نشانگانپژوهش، کودکان    نیاست. 
معر  در  مداخلهسال  فیزیوتراپی ض  و    هاي 

گرفته  یحرکت  يهایتوانبخش   جهینت  .اندقرار 
در  است    بوده  ن یچن  آمدهدستبه   هاي همداخل  ی پکه 

مهارتشدهانجام حرکت   يها،  در    یدرشت  کودکان 
کارآزما کردهبهبود    ییمعرض  و  است    پیدا  (پوپا 

  ی حرکت  يهابهبود مهارت  نهی زم  در .  )2014قیورقیتا،  
حاضر    يهاافتهیپژوهش،    نهیشیپ  زین  فیظر پژوهش 
با عنوان «کاربرد    یپژوهش، براي مثال  کند یم  د أییرا ت
و    فیظر  یحرکت   يهادر بهبود مهارت  ی درمان  رهیزنج

  با   ،داون»   نشانگاندر کودکان با    يار یخود  ي هامهارت
  يهاتیفعال   و  ها يباز  از   متشکل  یپروتکل   از   استفاده

کرده    دست   هجینت   نیا  به  شده نییتع   یحرکت پیدا 
  يهامهارت  بهبود  باعث  هاهمداخل  نیا  که   است
و    شود یم  کودکان  نیا  در   ف یظر  یحرکت (مؤمنی 

  لتونیهم   کول   و   ویگل  پژوهش.  )2015همکاران،  
بخشی  2012( اثر  بر  است  تأییدي  مهر  نیز    مداخله) 

.  یحس  ی کپارچگی   بر  یمبتن   يهواز  يها تیفعالتحت  
به  داخلهم  نوع  نیا  ی اثربخش  پژوهش  نیا صورت  را 

حرکت   ی جسم   ي هامهارتبر    يانفراد   باکودکان    یو 
  به  یمثبت  ج ینتا  و  داده  قرار   عهداون مورد مطال  نشانگان

پژوهش  رغم به.  است  آورده   دست محدود    يهاتعداد 
موارد مذکور،    عالوهژوهش،  پ  نهی شیپ در    شدهانجام بر 

نتا  ز ین  ي گرید  يهاپژوهش   همسو  پژوهش  نیا  ج ی با 
؛  2020(یانگ، سیلیمن، نیکوالس و همکاران،    ندابوده

 . )2019پلوسی، تیکسریا و ناسیمنتو، 
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که    ی پژوهشنتایج    که   شده   باعث   ت یمحدود  نیا
برنامه مداخله  با  تضاد  در   حاضر  پژوهشاي  سه مؤلفه 

ورزش از  همساالن  (استفاده  گروه  در  هوازي  هاي 
حسی)  یکپارچگی  نظریه  بر    ج ینتا  ای  باشد   مبتنی 

  توانیم  روایناز.  نباشد  دسترس  در  ،کند  رد  را  هحاصل
  ی پژوهش مبن  نیحاصل از ا  جیکه نتا  کرد  انیب  نیچن

اثربخش   ي هاورزش  يامداخله  پروتکل مثبت    یبر 
بر    یحس   یکپارچگی  بر  یمبتن   يهواز  یگروه

ظر  یحرکت   ي هامهارت و    با کودکان    فیدرشت 
. است  دأییت  مورد  موجود  شواهد  اساسنشانگان داون بر

،  جهینت  نیا  به  ی ابیدست  هايدلیل  نیترمهم  از  یکی
  در  آنها  ياجرا  ،يهواز  ی ورزش   ي هاتیفعال  مثبت  ریثأت

ت  يهايباز   قالب به  که  است   ي هاپژوهش  دأییمفرح 
افزا  ي ریادگی  زه یانگ،  گوناگون و    دهد یم  شیرا  (افروز 

همیلتون،  1398همکاران،   کول  و  گلیو  ال 2012؛    -؛ 
همکاران،   و  کالرك،  2018هادي  و  فراگر  ؛ 2013؛ 
؛  2015؛ مومنی و همکاران،  2014جهان و همکاران،  

دالوریان،   و  قیورقیتا،  2014زارعیان  و  پوپا    .)2014؛ 
هاي جانبی این پژوهش برگرفته  عالوه یکی از یافتهبه

روحیه   و  خلق  بهبود  بر  مبنی  والدین  اظهارات  از 
است. همتا  کودکان  گروه  در    یط یمح  زین  انیحضور 

آن   موجب  بهکه    کندیم   فراهم  يریادگی  يبرا  یغن
  دی تقل  سازوکارو رقابت،    شرفتیپ  زهیانگ  جادیعالوه بر ا

تسه باعث  و  (  دشویم  يریادگ ی   ندیفرا  لیمغز  فراگر 
عالوه  به.  ))2014؛ زارعیان و دالوریان،  2013کالرك،  

  همزمان  ک یتحر  با  ي هواز  یورزش   هاينیتمر
  ی کپارچگی   تیه تقوب  منجر  ی عمق   و  ی سطح  يهاحس
ا  یحس درشودیم کودکان    نیدر  بهبود    جه ینت. 

وضع  یحس   ی کپارچگی به  نسبت  مغز  ها  اندام  ت یقشر 
و  آگاه شده  مهارت  بهتر  رشد  و  بهبود    يهاطبع 

بابیلونی و همکاران،  ( داشت خواهدبه دنبال را  ی حرکت
همکاران،  2009 و  کاپیو  اساس   ).2017؛  این  بر 

کمی کرد  بیان  انجامتوان  پژوهش  نوآوري  در  ه  شده، 
هاي نظریه  هاي هوازي و آموزهتلفیق دو مؤلفه ورزش

یکپارچگی حسی با آموزش و تمرین در گروه همتایان  

تا    7اي واحد در بازه سنی  در قالب یک برنامه مداخله
از    14 یکی  پژوهش،  پیشینه  به  توجه  با  است. 

یم  اي پیشین مشکل تعمهاي مداخلههاي برنامهضعف
هاي اجتماعی گوناگون  هاي آموخته به موقعیتمهارت
همیلتون،  بوده   کول  و  (گلیو  یانگ،  2012است  ؛ 

؛ پوپا و قیورقیتا،  2020سیلیمن، نیکوالس و همکاران،  
صورت  هاي آموزش و تمرین به). برگزاري جلسه2014

است که  منظور جبران این ضعف انجام شده  گروهی به
استفاده از این مؤلفه در برنامه گزارش والدین موفقیت  

کند. الزم به ذکر است استفاده  اي را تأیید میمداخله
گونه و قابل اجرا در منزل در  هاي ساده، بازياز تمرین

مداخله برنامه  (ویژگیطراحی  در  اي  که  اي 
پژوهشپروتکل در  اجراشده  دیده  هاي  قبلی  هاي 

ونمی زیاد  بسیار  انگیزه  و  رغبت  باعث  و  شود)،  الدین 
کمتر و  منزل  در  تمرین  براي  تعداد  کودکان  شدن 

موردجلسه آموزشی  پژوهشهاي  به  نسبت  هاي  نیاز 
 پیشین براي رسیدن به نتیجه مطلوب شد. 

جمع در  اینکه  وجود  اجبا  و  مطالب    يراآوري 
  و  تالش   ها داده  لیتحل  و   یاب یارز  ي امداخله  مراحل

  مانند  زین  مطالعه  نیا  شد،  گرفته  شیپ  در  اری بس  دقت
  يراستا  در  ییهاتی محدود  با  هاپژوهش  اغلب
. است  بوده  همراه  پژوهش   اعداف  به  یاب یدست

 :مانند ییهاتیمحدود
محدود1 نمونه.  دامنه  بودن  به  دسترس  در  هاي 

 سنی خاص 
 پژوهش ن بود. مقطعی2
جسمانی  3 و  روانی  وضعیت  کنترل  در  ناتوانی   .
 ی ابی و ارز مداخله  هايهجلس هاي پژوهش زمان نمونه 

تعمیم   در  محدودیت  ایجاد  باعث  خود  موارد  این 
  موارد  نیا  وجود  باشود.  نتایج حاصل به موارد دیگر می

  در   شود یم   هیتوص   که  پژوهش  ت یمحدود  نیترمهم
،  ردیگ  قرار  مدنظر  ي بعد  مشابه  ي هامطالعه

  که  بود  شدهاستفاده  ي هاآزمون  زمان  بودنیطوالن
  از  حاصل  یخستگ  اثر  بر   یمنف   راتیثأتیعی  طبطور  به

این.  نمودیم   ریناپذاجتناب  آنها   گرید  به  رواز 
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  را  نهیزم  نیا  در  مطالعه  انجام  قصد  که  پژوهشگران
  یندهآ  يهاپژوهش  در   شودیم   شنهاد یپ،  دارند

  از  و   گرفته  نظر  در   را   مطالعه  ن یا  ي هاتیمحدود
  آن   در  بتوان  که   یط یشرا  و   تربزرگ  يهانمونه 

  حد   تا   را  یجسم   و  ی ذهن  نندهکخسته  يرهایمتغ
  امکان   صورت  در.  رندیبگ  بهره،  داد  کاهش   امکان

  گرید  ا ی  و  شده ارائه  پروتکل  راتیثأت  شود یم   هیتوص
 .شوند ی بررس یطول  پژوهش ي هاطرح در  هاتیفعال 

انجام از پژوهش  آخر  بهدر  نتایج  و  آمده  دستشده 
از  می استفاده  که  کرد  استنباط  چنین  توان 

برورزش  هايمداخله که  هوازي  گروهی  اساس  هاي 
می است،  شده  طراحی  حسی  یکپارچگی  تواند  نظریه 

هاي حرکتی  نتایج مطلوبی در بهبود و پیشرفت مهارت
درشت و ظریف کودکان با نشانگان داون در پی داشته  

 باشد.
 یادداشت 

1. Down syndrome 
2. Trisomy 21 
3. Multifaceted developmental retardation 
4. Hypermobility 
5. Muscle tonicity 
6. Atrial sense 
7. Deep sense 
8. Superficial and deep sensory receptors 
9. Adapted Physical Education 
10. Sport stacking 
11. Purdue Pegboard 
12. Reliability 

 منابع 
قاسم  افروز  ابراهیمی   زاده غ.؛  گام    )1398(   ن.   س.؛  به  گام  راهنماي 

محور در توانمندسازي کودکان با نشانگان داون  مداخالت خانواده
 سسه انتشارات دانشگاه تهران. ؤتهران: م، (چاپ دوم)

و    یآموزش  یازسنجین   ) «1399ف.؛ میرزائی پ.؛ عبدالهی ع. (پژوه ال به
کودکان با نشانگان داون به منظور    يمادران دارا  یاجتماع  تیحما 

برا  يابرنامه  یطراح مادران  يجامع  کودکان  آموزش  فصلنامه   ،«
 . 88-77): 2( 20استثنایی، 

) م.  کهندل  ش.؛  حجت  ر.؛  تمرین  «)  1392توکل  دوره  یک  تاثیر 
به  بر تعاول ایستا و پویاي دانشن آهسته  دوید آموزان پسر مبتال 

 . 66-57): 3(13، فصلنامه کودکان استثنایی سندرم داون»،
در روان  روش  )1399(  ع.  دالور تربیتیتحقیق  علوم  و  (چاپ    شناسی 

 یرایش.تهران: و، پنجاه و دوم)
شاهرخی   رحمانی  دانشمندي  پ.؛  بررسی  «  ) 1393(  ح.   ح.؛ 

هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بین آنها در بیماران  ناهنجاري

داون نشانگان  نوین»،  با  توانبخشی  پژوهشی  علوم  ):  4(8،  مجله 
69-63. 

تقی  رفیعی ادریسی  زاده ش.؛  اشرافی   ق.؛  بررسی  «   )1390(  م.  م.؛ 
پگبورد در کودکان نشانگان    -بازآزمون تست پورد  -پایایی آزمون

 . 42-35): 1(13 کومش،  »،داون
فیروز عباسی  آباديساداتی  درمان  «  )1395(  ش.  س.؛  اثربخشی 

بر مهارت دانشیکپارچگی حسی حرکتی  در  آموزان  هاي حرکتی 
 . 118-105): 26(8، حرکتی رفتار»، توانی یادگیريبا کم

یزدي  زادهقاسم کاشانی م  س.؛  غزنوي  برنامه  «  ) 1397ز.(  .؛  اثربخشی 
طراحی بازيآموزشی  واجشده  آگاهی  بر  کودکان  محور  شناختی 

 . 8-1): 8(56، مجله مطالعات ناتوانی »،نشانگان داون
نقديقاسم س.؛  غ.   زاده،  افروز  بازي«  )1396(  ن.؛  و  تأثیر  ها 

مهارتفعالیت بر  شر  پروژة  بر  مبتنی  و  هاي  درشت  حرکتی  هاي 
آهسته کودکان  ورزشی  »، گامظریف  حرکتی  یادگیري  و  ،  رشد 

9)3(: 445-457. 
اورنگی اقدسی  محمدي  یاعلی  م.  ب.؛  تمرین  أت«  )1398ر.(  ت.؛  ثیر 

وش هیجانی و تبحر حرکتی در  ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر ه
رشدي هماهنگی  اختالل  با  حرکتی،    »،کودکان  ):  36(11رفتار 

53-66. 
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  توجه   بر  درمانی  بازيشن  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  هدف:

  بود.  یادگیري  در   ویژه  نارسایی   با  ساله  11-8  پسر  کودکان   انتخابی 
  آزمون، پیش  نوع  از  آزمایشینیمه  مطالعه  این  در  پژوهشی  روش  روش:
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  بازيشن  نامهبر   آزمایش  گروه  هايآزمودنی  سپس   آزمون)، (پیش
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  از   پس  نکردند.  دریافت  آموزشی  يمداخله  هیچ  کنترل  گروه  کهدرحالی
  ماه   2  و  اجرا   گواه  و  آزمایش  گروه   دو  هر  مورد  در  آزمونپس  مداخله

  از   ادهاستف   با  شده   آوريجمع  هايداده  شد.  انجام  پیگیري  مرحله  بعد
  شدند.  تحلیل  22  نسخه  SPSS  افزارنرم   در  مختلط  واریانس  تحلیل
  انتخابی   توجه   بر  درمانی   بازيشن  که   داد   نشان   نتایج  ها:یافته

  و  است   بوده   اثربخش   متوسط  اثر   اندازه   با  آزمایش  گروه  در  ها آزمودنی
  با   نابراین ب   گیري:نتیجه   بود.  ماندگار   اثر   این   نیز  پیگیري  دوره   در

  افزایش   براي   درمانی بازيشن  از  توانمی  آمده دستبه  نتایج   به   توجه
  مدارس   در   یادگیري  هاي اختالل  به   مبتال   کودکان   در   انتخابی  توجه

 . برد بهره   کودکان  مشاوره مراکز و استثنایی
 

  ، انتخابی   توجه  توجه،  درمانی،  بازيشن   :کلیدي  يهاواژه
 . یادگیري  در  ویژه  نارسایی
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Abstract 
objective: This study aimed to investigate the 
effectiveness of sand -play therapy on the selective 
attention of told 8-11 years’ students with special 
learning disabilities. Method: The research method 
was a pre-test, post-test, and follow-up semi-
experiment with a control group. The statistical 
population included all students with learning 
disabilities living in Pardis City. Twenty of them 
were selected using convenient sampling method 
and randomly divided into two groups (control and 
experimental). The Continuous Performance Test 
was performed in both groups (pre-test). Then the 
experimental group received the treatment program 
in eight sessions of 45 minutes for two months, 
while the control group did not receive any training. 
The post-test was performed on both experimental 
and control groups. The follow-up was carried out, 
two months later. The collected data were analyzed 
using the SPSS 22 by mixed variance analysis. 
Results: The findings showed that sand -play 
therapy had a positive impact on the selective 
attention of children with special learning 
disabilities, compared to the control group, and its 
effectiveness sustained during the follow-up period. 
Conclusion: Sand -play therapy can be used to 
increase selective attention in students with special 
learning disabilities in exceptional schools and 
child counseling centers. 
 
Keywords: Sand-play therapy, attention, 
selective attention, learning disorder 
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 مقدمه 
  دوران   رشدي  -عصبی   هاي اختالل  ترینشایع  از  یکی 

  اختالل   یا  یادگیري  در   ویژه  نارسایی   کودکی،
  ، اسکالت  و   برودر  نئوهاف،  کانز،  مول،(  است   1یادگیري

  کودکان  در  یادگیري   در  ویژه  نارسایی   شیوع  ).2014
  هاي زمینه  در  مختلف   هايرهنگ ف   و   ها زبان  با   دبستانی 
  درصد   15  تا   5  ریاضیات،  و  نگارش   خواندن،   تحصیلی

ن آ شیوع  .)2013  ،2امریکا  پزشکیروان  منج(ان  است
ن  استا نظیر ایران مختلف   شهرهاي برخی در

  و   (شریفی   درصد   55/7  تا   2/5ي  بختیار و چهارمحال 
ش  گزار  درصد 13 اردبیل استان در  و )1392  داوري،

  از   یکی  ).1384  رجبی،  و  (نریمانی  است  شده
  در   ویژه  نارسایی  دچار  افراد  اساسی  ايهویژگی
  تحصیلی   هاي مهارت  یادگیري   در  مشکل   ،يیادگیر

  رسمی  تحصیالت  هايسال  طول   در  که  است   پایه
  سن  با   نامتناسب  تحصیلی  پیشرفت   با  و  شودمی  شروع
  از   بسیاري   در   متأسفانه  آموزاندانش  این   است.  همراه

  شوندمی  نامیده  کودن  هایشان شکست  دلیل  به  مدارس
  شان جاخرا  یا  مدرسه   از   آنان   شدنفراري  موجب   که
  ویژه   نارسایی به  مبتال افراد   ).2011  (کورتیال،  شودمی
ی  اجتماع و تحصیلی ناکامی  نوعی در  یادگیري  در

 سطح همان با دیگران که را آنچه آنان  هستند.  مشترك

ي برا و دهند انجام نیستند قادر دهند،می  انجام هوشی
   دارند نیاز خاصی هايآموزش به تحصیلی پیشرفت

و(   وجود   واقع، در  .)2020همکاران،    گرینگورینکو 
  کندتر   را  خواندن  مهارت  آموزان،دانش  در  نارسایی   این
  یادگیري  و   آموزش  و   تحصیلی   پیشرفت   در   و  کند می
  زندگی   در  حتی  و  آینده  اشتغال  وضعیت  مدرسه،  در

  مر،  و فورکوش(   کند می  ایجاد  اختالل   آنها  اجتماعی 
  چنین م ه  .)2021؛ شوارتز، هاپکینز و استیفل،  2019

  هاي اختالل  دچار   کودکان   که   اند داده  نشان   هاپژوهش
ر  کمت میزان از  نوشتن)  و  خواندن  (راضی،  یادگیري

  بیشتر  میزان و هیجان تنظیمت  مثب راهبردهاي
  رفتاري  مشکالت و هیجانم  تنظی منفی هايدراهبر

 ).1399 همکاران،  و پور(علی برخوردارند

  ترین مهم  از  یکی  یادگیري  در   ویژه  نارسایی امروزه
  همه از نیمی از بیشتر است. استثنایی آموزش  مسائل
ت  دریاف  براي عمومی مدارس  در که آموزانیدانش

  به  ،شوندمی شناسایی  خاص   و   استثنایی آموزش
  (خانزاده،  هستند  مبتال یادگیري  در   ویژه  نارسایی 
  یادگیري،  هاياختالل انجمن  تعریف  براساس  ).1390
  فرایند  چند  یا یک  در یبسآ  یادگیري   هاي اختالل

 زبان، از استفاده  یا فهم و  درك براي الزم شناختیروان
  شکل  در را خود است ممکن  که است گفتار یا نوشتار
  خواندن، تکلم، تفکر، گوشدادن،  براي ناقص توانایی
  دهد  نشان ریاضی هايمحاسبه انجام  یا کردنهجی

  ر د  ویژه  نارسایی  ).2009  ،تولدو  و  بامینگر  (شیف،
  منشأ  که  است  رشدي  عصبی  اختالل   یک   یادگیري

  موجود   هايناهنجاري  اساس  و  پایه   یعنی  ؛ دارد  زیستی
  از   اختالل  رفتاري  هاينشانه  و  است  شناختی  سطح  در
  از   ايشالوده  عالیم   زیستی  ریشه  اند.گرفته  نشأت  آن

  محیطی  عوامل  و  ژنتیک اپی  ژنتیک،  عوامل  هايتعامل
  و   دقیق  پردازش  و  درك  در  زمغ  توانایی  بر  که  هستند

  گذارند.می  تأثیر  غیرکالمی  و  کالمی  اطالعات  مؤثر
  یادگیري  در   ویژه  نارسایی   اصلی   هاي ویژگی  از  یکی 

  تحصیلی   کلیدي  هايمهارت  یادگیري  مداوم  ناتوانی
  تحصیالت   دوران   از  که  است   ) A  تشخیصی   (مالك
  آمریکا،   پزشکیروان  انجمن(  شودمی  شروع  رسمی
 آماري و تشخیصی  کتابچه پنجم  یرایشو در  ).2013

  )2013  آمریکا،   پزشکی روان  (انجمن  روانی   هاياختالل
  شده   استفاده  » 3یادگیري در  ویژه  نارسایی «  اصطالح   از

  استفاده   هاییاختالل  دادن پوشش  يراب  که  است
  در   افراد  يعملکردها  از   یک ی  کدامهر  که  شودیم

  دهند، یم  قرار  ریثأت  تحت  را  شدهاستاندارد  يهاآزمون
  آموزان دانش  .اتی اضیر  و  نوشتن  خواندن،  مثال  براي
  آنچه  از   کمتر  ار یبس  یادگیري  در  ویژه  نارسایی   به  مبتال

  موفق   ، رودیم  انتظار   آنها  ی هوش  سطح   و   سن   از
  در   یادگیري  در  ویژه  نارسایی  به  مبتال  افراد  .ندشویم

  و  حافظه   ،يداری شن  و  ي دارید  ادراك  اطالعات،  م یتنظ
  معموالً   ژه،یو  يها کمک   بدون  آنان  دارند.  نقص  وجهت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C#cite_note-American_Psychiatric_Association-2
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  آنها  خانواده  ي اعضا  و   دوستان   ؛ کنندیم   عمل   ف یضع
  آنها   زهیگان  و  نفسعزت  جهی نتدر  و   دانندی م  ناتوان  را

  کودکان   در  لیتحص  ترك  ن،یهمچن   است.  نییپا  اریبس
  افراد   نیا  و  است  شتریب  يریادگ ی  هاياختالل  به  مبتال

  مشکل  دچار   زین  خود  ی اجتماع   و  ی شغل  عملکرد   در
 شوند.یم

 از است  عبارت  و است پردازش در آغازین قدم توجه

براي   محیطی اطالعات  از  بخشی انتخاب توانایی
  بارکلی، (  آگاهی  و تمرکز آن، براساس و بعدي پردازش
  یک  عنوانبه   توجه  ).1990  موري،مک   و  دیوپیول
  و  حافظه   شناختی،  عملکرد   بر  شدت به  سازوکار
  مرادي،  سرشکی،  (ادیب  گذارد می  تأثیر  یادگیري
  سري   یک   به  توجه  ).1395  کنعانی،  و  یادگاري
  که   شودمی  مربوط  اطالعات  ذهنی  پیچیده  عملیات

  هدف،   به  نسبت  شدندرگیر  یا  کردنتمرکز  شامل
  یک  در  بودنزنگ به  گوش  و  کردن تحمل  یا   نگهداشتن

  ییرغ ت  و  محرك  هايویژگی  رمزگردانی  طوالنی،  زمان
  (سیدمن،   است   دیگر  هدف   به  هدف   یک   از   تمرکز
  و   پاالیش   یابی، موقعیت  جنبه   سه   حداقل   و  )،2006

  توانایی  انتخابی،   توجه  ).2008  ، وارد(  دارد   جستجو
  نامربوط  اطالعات  مقابل  در  مناسب  اطالعات  بر  تمرکز
  مطالعات   ).2009  لئونارد،   و  فرانسیس   (فینران،   است

  یادگیري  مشکالت   با   ن اکودک   عملکرد   باره در  گذشته 
  نارسایی  با  کودکان   که   دارند   اشاره  نکته   این   به  همگی

  دارند  توجه  در  ضعیفی  عملکرد  ،یادگیري  در  ویژه
  ).1394  زیجردي،  پیروز  و  عابدي   زیده،   (چوپان

 و توجه در یادگیري  در  ویژه   نارسایی با کودکان  ، واقعدر
 زین  هايپژوهش  ).2008  (هیپولیتو،  دارند نقص تمرکز

  هاي پژوهش  واقع، در  کنند.می  حمایت   مسئله   این   از
 آموزاندانش   توجه  میزان  مقایسه  خصوصدر  شدهانجام
  نشان   عادي  و  یادگیري  در  ویژه  نارسایی  به  مبتال
  تغییر  در  ،یادگیري  در  ویژه   نارسایی  با   افراد  که   نداداده

  برخوردار  تريضعیف  عملکرد  از  4انتخابی  توجه  و  توجه
  بهرامی،   و  کیامنش  کساییان،  ؛2004  تر،س(ا  هستند
  ؛1396  شیري،   و   شیري  توکلی،   فدایی،   امانی،  ؛1393

  ، فاکودا  و  پرییرا   ، گارسیا  ؛1396  خازنی،   شخصی
  در   که  اندداده  نشان  مطالعات  همچنین  .)2007

  نارسایی   با  کودکان  آن  در  که  هایی مقیاس  از  تعدادي
  توجه  نقص   به  ، کنندمی  عمل  ضعیف   یادگیري   در  ویژه
  سوي   از  ).2001  آلفرد،   و  (براون  شودمی  مربوط  آنان

  توجه  آموزش  که   اندداده  نشان  هاپژوهش  دیگر،
  در  خوانیروان  و  واژه  بازشناسی   بهبود  بر  انتخابی

  .)1395  (ابراهیمی،  است  مؤثر  نارساخوان   آموزاندانش
  توجه  تغییر   در   مشکالتی    نارساخوان  افراد   همچنین 

  و  هاري (  متوالی  صورتبه  شدههارائ  هايمحرك  بین
  و   کانلون  رایت، (  ضعیف  فضایی  توجه  )،2001  رینوال،
  هاي محرك  کردنفیلتر  پایین  توانایی  و  )2012  دیک، 

  )2007  هوگبین،   و  روآچ(  نامربوط  شنیداري   و  دیداري 
  حسی   پردازش  در  نارسایی  گونههر  وجود  .دارند

  اي هرفتار  به  منجر  تواندمی  دیداري)  توجه  ویژه(به
  قطع و  روزمره امور به پرداختن در  دشواري  ناسازگارنه،

  مایلوکس،   و  پارهام (  شود  روزمره  زندگی  عادي  جریان
  هايبرنامه  ارائه  رسد می  نظر  به  بنابراین،  .)2001

  این  توانمندسازي   براي  خاص  هاي مداخله  و  آموزشی
  اي ویژه  اهمیت  از  انتخابی  توجه  میزان  در   کودکان 

  است. برخوردار
  مشکالت   بهبود  در  شدهاستفاده  هايروش  از  کیی

  کودك   درونی  افکار  بازي  است.  درمانیبازي  کودکان،
  شود می  باعث  و  دهدمی  ارتباط  او  خارجی  دنیاي   با  را

  خود   کنترل  تحت  را  خارجی   اشیاي  بتواند  کودك
  ،هاهتجرب  تا   دهد می  اجازه   کودك   به  بازي   .درآورد
  کننده تهدید  او  براي  هک  را  تمایالتی   و  احساسات  افکار،

  ،فوگوآویتلی  و   هان   وتینگتون،(  دهند   نشان  هستند، 
  درمانی   بازي  در  که  هایی روش  جمله  از  ).2008

  است،   گرفته   قرار   پژوهشگران  توجه  مورد   تازگی به
  در   درمانیبازيشن  فرایند  است.   5درمانیبازيشن

  شیء  مقدار   هر   و  شن  سینی  دو  یا  یک  برگیرنده
  حیوانات،  افراد،  از  هایی گروه  امل ش  که   است   کوچک 

  اشیاي  ساختارها،   نباتات،  آالت،ماشین  ها،ساختمان
  شودمی  استفاده   که   است  سمبلیک  اشیاي   و  طبیعی 
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  نوعی   درمانیبازيشن  ).2000  گودوین،  و  بویک (
  نقش   آن   در  درمانگر  که  است   غیرمستقیم  درمايبازي

  هنآزادا  توانند می  مراجعان  و   دارد  را   گر تسهیل
  از   استفاده   با   را   خود  ذهنی   تصویرهاي  و  ها هیجان
  درون  در   مختلف   مینیاتوري  ي اشیا  و   شن   هايجعبه
  ).2000  گودوین،  و  (بویک  کنند   خلق  شن   جعبه

 مواد که است این درمانیبازيشن در  مطرح  فرضیه

 جعبه در کوچک  اشیاي دادنقرار نحوه و شدهانتخاب

 مراجع به مربوط هايدغدغه و هانگرانی کنندهبیان  شن

 درك به فرایند این  که تسا  هانگرانی این سازيبرون و

  شود می منجر مشکالت بر نهایی تسلط و بیشتر
 ).2011 ،(داوسون

  که   است  داده   نشان   پژوهشی   هاي پیشینه
  و  تحصیلی   عملکرد   ارتقاي  میزان   بر   درمانیبازيشن

  ساکاموتو،  و  مندوزا  اسالن،  یهه، (  اضطراب  کاهش
  و   )2009  ، همکاران  و  (روسیا   روان   سالمت  )،2015
  ) 2010  ،همکاران  و  (لیو  اجتماعی  هايمهارت  تقویت

 کاهش  در  درمانیبازيشن  همچنین،   است.  اثربخش

  فسردگی، ا   /اضطراب فعالی،بیش  /پرخاشگري
 اختالل به مبتال کودکان در توجه کمبود و ناسازگاري

 سلوك  لالاخت  به  مبتال  کودکان  در  نه  امّا  رفتاري،
  همکارانش،  و  کهریزي  ؛2017  ،سو  و  لی   هان،(

  ذهنی توانکم کودکان شناختی رشد  افزایش  )،1393
 تفکر نمادي،  تفکر سازي،مفهوم  رشد بر و پذیرآموزش

 و توجه فراخناي بینایی،-  حرکتی  ادراك اجتماعی،

  مقدم،   نسائی  و   پور(ملک  حرکتی  -روانی سرعت
  و   توجه  کمبود  و  ی لفعابیش  نشانگان   کاهش   )،1393
  والدین   اب  کودك  مناسب  ارتباط   و  سازگاري  افزایش

  همچنین،  است.  بوده  مؤثر  )2008  همکاران،  و  (ژئو
  خود   پژوهش  در   )1393(  صادقیان   و   عابدي  سیادتیان، 

  شنیداري   توجه  تقویت  بر  درمانیبازي  تأثیر  عنوان  با
  نتایج   دادند.  انجام  امال  یادگیري   اختالل  با  دانشآموزان

  راه  از   شـنیداري   توجـه  داد   نشـان   حاضر  هشوپژ
  نویسی امال  در  نارسایی  با  دانشآموزان  در  درمانیبازي

   .میکند پیدا  بهبود

 توجه افزایش  در مؤثر کارهايراه  بررسی منظور به

 مطالعات تاکنون یادگیري  در  ویژه  نارسایی با کودکان

 کنشی، هايبازي تأثیر که  است  شده  انجام  مختلفی

 در را  شناختی  توانبخشی  و  حرکتی-حسی هايتمرین

  و   (اورکی  است   دانسته  مؤثر کودکان  این توجه بهبود
  کنونتا  امّا  .)2010  ،همکاران  و  کاپوال  ؛1395  حیدري،
  کودکان   توجه  بر  را  درمانیبازيشن  تأثیر  که   اي مطالعه

  نشده   انجام  ،کند  بررسی  یادگیري  در  ویژه  نارسایی  با
 تأثیر  بیشتر  شدهانجام  هايشپژوه  که  اگرچه  است.
  و   اضطراب  اجتماعی،   هايمهارت  بر   را  درمانیبازيشن

  مثال،   براي(  اندکرده  بررسی  کودکان  پرخاشگري
  با   مطالعه   این  بنابراین،  ).1398  رسولی،  و   رضایی
  انتخابی   توجه   بر  درمانیبازيشن  تأثیر  بررسی   هدف

  11-8  یادگیري  در  ویژه  نارسایی   داراي  پسر  کودکان 
 شد. انجام ساله

 روش 
  با   آزمایشینیمه  مطالعه  یک  حاضر   پژوهش

  گواه  گروه  با  و  پیگیري  دوره  و  آزمونپس-آزمونپیش
  آموزش  مطالعه   این  در   مستقل   متغیر  بود.
  انتخابی   توجه  پژوهش  وابسته   متغیر  و  درمانیبازيشن
   .)1 (جدول بود

 پژوهش  روش طرح شماي  1 جدول
 پیگیري زمون آپس مداخله  آزمون پیش 

  گروه
 T1 X T2 T2 آزمایش 

 T1 - T2 T2 کنترل گروه
-8  پسر  آموزاندانش  تمام   را  پژوهش  آماري   جامعه

  شهرستان  یادگیري   در  ویژه  نارسایی   با  ساله   11
  پسر  آموزدانش  20  تعداد  دادند.می  تشکیل  پردیس

  صورتبه  که  یادگیري  در   ویژه  نارسایی  با  ساله  11-8
  انتخاب  آماري   جامعه   میان  از   ترس سد  در   گیري نمونه 
  و  کنترل   گروه  دو   در  تصادفی  صورتبه  و  شدند

  مطالعه   به   ورود  معیارهاي  شدند.  گمارده   آزمایش 
  داشتن   ) 2 ؛یادگیري  در  ویژه  نارسایی  داشتن  ) 1  شامل
  جسمانی  مشکالت  نداشتن  )3  ؛طبیعی  هوش  بهره
  همچنین   بود.  سال  11  تا  8  سنی  محدوده  )4  و  حاد



ستثنایی کودکان فصلنامه ست سال ، ا  97-114 ،  1401بهار  ، 1 شماره ، دوم و بی
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

101 

  غیبت   )1  شامل   مطالعه  از   خروج  ي امعیاره
  مشکالت   ) 2  ؛بازيشن  جلسه  دو   در  آموزاندانش

  والدین   نداشتن  تمایل  )3  و  دیگر  روانی   یا  جسمانی 
 مداخله. زمان در کودك  خود یا  و کودك

 ابزار 
 که معتبر ارزیابی ابزارهاي از یکی  :6پاسترو آزمون

  آزمون  است، شده  استفاده  کودکان توجه ارزیابی   در
  بار  اولین استروپ اثر یا استروپ  آزمون .است تروپسا

  این   .شد معرفی )1935(  استروپ   ریدلی  وسیلهبه
  شناسی انرو  در  مشهور هايآزمون از یکی آزمون

  از .شودمی استفاده  هگسترد صورتبه  که است شناختی
ن  ای  اجراي در  بیشتر که  شناختی فرایندهاي جمله
  بازداري  و  بیاانتخ توجه ،است توجه مورد آزمون

  ارزیابی  را عملکرد دو این در نقص آزمون این .اشدبمی
  این  از   گوناگونی  هاينسخه   حاضر  حال   در   .کندمی
  ي ارایانه  نسخه از مطالعه این  در  که  دارد  وجود  ابزار
  دارد:  مرحله   دو  آزمون  است.  شده  استفاده آزمون این

  هارنگ   نامیدن  براي  آزمودنی   آموزش  مرحله  اولین
  دایره  شودمی  درخواست  آزمودنی  از  آن   در  که  تسا

  سبز   و   آبی   قرمز،  رنگ   سه   از   یکی   به   که  را   رنگی
  از   یکی   با   ، شودمی  داده  نشان   مانیتور  بر  تناوببه

  معرف  رنگی  برچسب  با  کلید  صفحه  روي  که   حروفی
  مرحله  در   دهد.  نشان   ، است  شده   مشخص  رنگ  همان 

  گی نر  مهکل  30  و  همخوان  رنگی  کلمه  15  وم،د
  کلمه  45  مجموع،  در   . شودمی  داده  نمایش   ناهمخوان

  متوالی   و   تصادفی  صورتبه  ناهمخوان  و   همخوان   رنگی
  آزمودنی   و  شودمی  داده  نمایش  مانیتور  صفحه  روي
  باید   معنی  گرفتن رنظدر  بدون   رنگ  بر  تأکید   با   فقط
  صفحه   حروف  روي  چسببر  اساسبر  را  مرتبط  رنگ 
  2  مانیتور  روي  محرك  هر  هارائ  زمان   دهد.   فشار   کلید 
 ثانیه  هزارم  800  محرك  دو  ارائه  بین   فاصله  و  ثانیه
ر  د  ویژه  نارسایی   مطالعه  براي استروپ  آزمون از  است.

ن  جها نقاط از بسیاري در  تحصیلی عملکرد و یادگیري
  ).1392  سلیمانی،  و  (نریمانی   است شده استفاده
 و   88/0   دوم و اول هايکارت براي  آزمون این 7پایایی

  است   شده  گزارش  80/0  چهارم   و   سوم   هايکارت  براي
 را استروپ فارسی افزارنرم  ).2010  ، همکاران  و   (کاپوال

،  (زارع  است   شده طراحی استروپ کارتی آزمون روي از
 این پایایی بررسی براي  ).1391  ،پور، ناظرفرزاد، علی

 با آزمونپس-آزمونپیش همبستگی ضریب  افزار،نرم

 پاسخ براي آن مقدار که  بود  شده محاسبه لکنتر گروه

  ناهمخوان،  صحیح  پاسخ  و  768/0 همخوان، صحیح
  ).1391 (ناظر، است  آمده دست به 904/0

پیش  که    هاکنندهشرکت  نخست:  اجرا  روش از 
متخصص در  تشخیص    بالینی  توسط  ویژه  نارسایی 

طور  به  شان ثبت شده بودیادگیري در مدارك پزشکی
دسترس  پردیس   دبستان  دو  از  در  شهرستان  در    در 

   شدند. انتخاب 1397-98سال تحصیلی 
  نفره   10  گروه   دو  در   تصادفی   طور به  سپس
  و  نفر)   10(  آزمایش  یا  مداخله   گروه  شدند:  جایگزین

  هر  جلسه   8  مدت   به  آن  از   پس   نفر).  10(  کنترل  گروه
  دقیقه  45  جلسه  هر  و  ماه)   2  (طی  جلسه  یک   هفته
ت  نخس  شد.  اجرا  درمانیزيابشن  مداخله  گروه  روي

 سپس و شد گرفته کودکان والدین از کتبی نامهرضایت

 اجرا   را  استروپ آزمون  آزمایش،  گروه  در  کودکان

  خود   وسیلهبه درمانیشن سپس و زمون)آ(پیش  کردند
  گروه در  شدهانتخاب  کودکان   شد.  انجام  پژوهشگر
 اشیاي و  وسایل  ،  شن  با  و حاضر جلسه  8 در آزمایش

  از   مداخله  پایان  از  پس  پرداختند.  بازي  به   ادینمن
  دوره   در   بعد  ماه   دو  و  شد   گرفته   آزمون پس  هاآزمونی
  نقش روش این در .شدند  ارزیابی  آنان   نیز   پیگیري

  و  هالتحا ،بالینی هايمشاهده ثبت آزمونگر،  پژوهشگر/
 از استفاده با هاجلسه تمامی  در هاآزمودنی رفتارهاي

  همچنین   بود. موقعیت با متناسب شواکن دادننشان
  که تصاویري از جلسه هر  پایان در آزمونگر  /پژوهشگر
 درباره آنها با  و  کردمی تهیه  عکس ،ساختندمی کودکان 

 روش به هاجلسه اداره کرد.می گفتگو تصاویر محتواي

 جلسه هدایت هاآزمودنی  که صورتیبه  بود، غیرمستقیم

 مواردي در تنها آزمونگر   /رپژوهشگ و داشتند عهده به را
 به   نیاز یا و داشت سؤالی آزمودنی  که کردمی مداخله
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  روش  این در بازي اصول  شد.می  احساس  کمک 
  )1980(  کاف  درمان بازي اصول بر مبتنی مداخله،

کودك   با عاطفی ارتباط (ایجاد  مانند مواردي که است
 احترام حفظ درمان، جلسه  در کودك بودنرهبر

  هاي مالحظه  رعایت  براي  شود.می ملاش را  کودك)
  براي  درمانی بازيشن  پژوهش،   اتمام   از  پس   اخالقی

  آن  مزایاي  از  نیز  آنها  تا  شد  اجرا  نیز  کنترل  گروه
  2  جدول  در  مداخله  پروتکل  (خالصه   شوند  مندبهره

 . است) شده  داده نشان
  کار   به  مطالعه  در  که   هاییبازياسباب  مشخصات

  ابعاد   با   شن   سینی   از   دوب  عبارت    ، ندشد  گرفته 
  منظوربه  متر سانتی  7  عمق   با   متر سانتی  7×72×57

  و  شن   با   کردن بازي  و  آن   روي   شن  ریختن
  آبی،  رنگ   با  سینی   کف   و  وارها دی  .هابازيباسبا
  شده   پر   متر سانتی  4  عمق  تا  شن  با   و   شده  میزيآرنگ 
  ها بازياسباب  انواع  از  بزرگی  قفسه  اتاق   گوشه   در   بود.

  که   داشت   وجود  مختلف  نمادهاي  از   استفاده  رومنظ  به
  را هایی بازياسباب توانستند می  خود سلیقه  به کودکان 

  انتخاب    آنها  و   کرده  بازي   آنها  با  دارند   دوست   که
 است:   زیر  شرح  به  ها بازياسباب  فهرست   .کنند

  دختربچه،   پسربچه،  مادر،  (پدر،   انسان   هاي عروسک 
  (سوپرمن،   فانتزي   ايهعروسک  ،و...)  پرستار،   پزشک، 

  و   سرباز  هايعروسک   ،و...)  موس   میکی  اسپایدرمن، 
  حیوانات   ،...)  و   پرچم  سنگ،  (تانگ،   جنگی   وسائل
  (شیر،   وحشی   حیوانات  ،...)  و   پرنده   گربه،  (سگ،  اهلی

  اتوبوس،  (هواپیما،  نقلیه  وسائل  ،و...)  ببر  زرافه،   پلنگ،
  و   یراهنمای   عالیم   و  و...)  ماشین   کوپتر،  هلی   قایق، 

 ...).   و ممنوع ورود (ایست، رانندگی 
-داده  تحلیل  و  تجزیه  براي  :هاداده  تحلیل  و  تجزیه

  فراوانی، (  توصیفی  آمار  هايشاخص  از  پژوهش  هاي
  به  همچنین   .شد  استفاده  ) استاندارد   انحراف  و   میانگین

  تحلیل   آزمون   از  پژوهش  پرسش   به  پاسخ   منظور
  22  نسخه  SPSS  رافزانرم  از  استفاده  با  مختلط  واریانس
  آماري   هاي تحلیل  اجراي  از   پس   .شد  استفاده

 . )2 (جدول شدند  بررسی آنها هاي فرضپیش

 ) 1980 (کاف،  درمانیبازيشن گروهی پروتکل  2  جدول
 اجرا  نحوه ها جلسه

 اول  جلسه

   دقیقه). 10( یکدیگر با گروه  اعضاي آشنایی و  خود معرفی -
 ه).قدقی 10( گروه  قوانین کردنمشخص -
 .مراجع به کار انجام مراحل و فرایند هابازي اسباب ظروف، و هاسینی معرفی -
 درست  داري  دوست  که  تصویري  هر  شن،  سینی  این  در آنها  با  و  کنی  نگاه   دقت با  را  هابازي   اسباب  که  خواهممی  تو  «از  :  که  گوییممی  کودك  به  -

 دقیقه). 25( کنی»

 دوم  جلسه

 دقیقه)  10( آنها با کالمی رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
 که  هاییبازي  اسباب  با  شن،  سینی  «در  شد:  گفته  آنها  به   و  گرفت  قرار  کودك  اختیار  در  آب  سطل  و  ها بازي  اسباب  شن،  سینی  نیز  جلسه  این  در  -

 دقیقه). 25( بساز» را خودت جهان داري
 دقیقه)  10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 سوم  جلسه

 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
 که  هاییبازي  اسباب  با   شن،   سینی   «در  شد:  گفته   آنها  به  و   گرفت   قرار   کودك   اختیار  در   آب  سطل  و   ها بازياسباب  شن،   سینی   نیز   جلسه  این   در  -

 ساختی؟  چی  میپرسیم.  اندساخته  که   شکلی  مورد  در  آنها  با  کردند،  خلق  را  خود  تصاویر  آموزان  شندا  اینکه  از  بعد  کن.  خلق  را  خودت  جهان  داري
 دقیقه). 25( بگو» برام رو داستانش

 دقیقه)  10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 چهارم جلسه

 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
  و  متفاوت  کار  یک  خواهیممی  «امروز  شد:  گفته  آنها  به  و  گرفت  قرار  کودك  اختیار  در  آب  سطل  و  ها بازياسباب  شن،  سینی  نیز  جلسه  این  در  -

 درمان  مسیر  در  را  (داستان  درآوریم؟  نمایش  به  شن  سینی  در  را  داستان  تصاویر  و  بسازیم  داستان  یک   هم  با  داري  دوست  دهیم.  انجام  ترجالب
 دقیقه). 25( کنیم) می تهدای

 دقیقه). 10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 پنجم  جلسه
 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
 خلق دارند  دوست که تصویري هر ات شد داده  اجازه  آنها  به و گرفت  قرار کودك اختیار در آب سطل و  هابازياسباب شن، سینی  نیز جلسه  این در -

 دقیقه). 25( کنند صحبت خود دوستان با آن به راجع و کنند
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 دقیقه). 10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 ششم  جلسه

 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
 خلق دارند  دوست که تصویري هر تا شد داده  اجازه  آنها  به و گرفت  قرار کودك اختیار در آب سطل و  اهبازياسباب شن، سینی  نیز جلسه  این در -

 دقیقه).  25(  بنویسند زیرش انگشت با اندداده  قرار سینی در که را تصویري هر نام تا شد خواسته آنها  از بازي گذشت  از ساعت نیم از بعد کنند.
 دقیقه). 10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 هفتم  جلسه

 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی -
  و  متفاوت  کار  یک  خواهیممی  «امروز  شد:  گفته  آنها  به  و  گرفت  قرار  کودك  اختیار  در  آب  سطل  و  ها بازياسباب  شن،  سینی  نیز  جلسه  این  در  -

 دقیقه)  25( کنید.» آغاز  ماز از عبور براي را سفرتان سپس و بسازید؟ ماز یک دداری دوست دهیم. انجام ترجالب
 دقیقه). 10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در آموزان دانش از پرسش -

 هشتم  جلسه

 دقیقه)  10( رابطه ایجاد و گروه  اعضاي به خوشامدگویی
  مخصوص  هايظرف کمک با  تا خواستیم آنها از و  گذاشته آزاد آب سطل و هابازياسباب شن،  سینی  با بازي انجام  براي  را کودکان آخر  جلسه در -

 دقیقه). 25( کنند اضافه آن به دارند دوست آنچه هر و بسازند شنی هايقلعه و هاخانه بازي،شن
 دقیقه). 10(  جلسه این از آنها احساس و بازخورد مورد در کودکان از پرسش -

 هایافته 
  استاندارد)   انحراف  و  (میانگین   توصیفی   هايصشاخ
  آزمایش  زمان (  استروپ  آزمون   هاي مؤلفه  از   یک  هر

  خطا   تعداد  ،ناهمخوان  آزمایش   زمان   ،همخوان
  ، همخوان  پاسخ  بدون  ،ناهمخوان   خطا  تعداد  ،همخوان

  تعداد   ،همخوان  صحیح  تعداد  ،ناهمخوان  پاسخ  بدون

  زمان   ،همخوان  واکنش  زمان  ،ناهمخوان  صحیح
  دوره   سه  هر  در   )تداخل  نمره  و  ناهمخوان   واکنش

  هايگروه  براي  پیگیري  و  آزمونپس  آزمون،پیش
  شده   گزارش   3  جدول   در   تفکیک   به  کنترل   و   آزمایش

 است.

  هايگروه براي پیگیري)  و آزمونپس آزمون، (پیش گیرياندازه مرحله سه در استروپ آزمون هايمؤلفه توصیفی هايشاخص  3 جدول
 کنترل و زمایشآ

 آزمون  مراحل
 میانگین  متغیرها ها گروه

  انحراف
 استاندارد 

 میانگین  متغیرها
  انحراف
د استاندار  

 آزمون پیش

 آزمایش 

 17/2 50/43 همخوان  صحیح تعداد 22/3 20/46 همخوان  آزمایش زمان 
 58/1 50/41 ناهمخوان   صحیح تعداد 93/4 50/48 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 25/24 30/1071 همخوان  واکنش زمان  79/0 20/1 همخوان  اخط  تعداد
 38/13 40/1077 ناهمخوان   واکنش زمان  07/1 60/2 ناهمخوان   خطا تعداد
 79/0 20/1 همخوان  پاسخ بدون 

 58/2 00/7 تداخل  نمره 
 97/0 22/2 ناهمخوان   پاسخ بدون 

 کنترل

 33/3 30/43 ن اهمخو  صحیح تعداد 33/3 30/47 همخوان  آزمایش زمان 
 98/2 00/43 ناهمخوان   صحیح تعداد 28/4 90/49 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 00/31 30/1077 همخوان  واکنش زمان  07/1 40/1 همخوان  خطا تعداد
 02/20 80/1042 ناهمخوان   واکنش زمان  49/1 00/3 ناهمخوان   خطا تعداد
 35/1 60/1 همخوان  پاسخ بدون 

 49/1 00/8 تداخل  نمره 
 43/1 98/2 ناهمخوان   پاسخ بدون 

 آزمون پس

 آزمایش 

 49/1 00/48 همخوان  صحیح تعداد 34/1 70/42 همخوان  آزمایش زمان 
 83/1 00/48 ناهمخوان   صحیح تعداد 58/1 50/42 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 40/36 50/844 همخوان  واکنش زمان  79/0 80/0 همخوان  خطا تعداد
 56/8 00/893 ناهمخوان   واکنش زمان  79/0 20/1 مخوان هنا  خطا تعداد
 79/0 80/0 همخوان  پاسخ بدون 

 79/0 20/1 تداخل  نمره 
 07/1 40/1 ناهمخوان   پاسخ بدون 

 کنترل

 53/2 20/44 همخوان  صحیح تعداد 97/2 80/48 همخوان  آزمایش زمان 
 98/2 00/44 ناهمخوان   صحیح تعداد 51/2 50/51 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 99/37 30/1009 همخوان  واکنش زمان  17/1 60/1 همخوان  خطا تعداد
 77/28 10/1015 ناهمخوان   واکنش زمان  52/1 10/3 ناهمخوان   خطا تعداد
 42/1 30/7 تداخل  نمره  37/1 90/1 همخوان  پاسخ بدون 
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 38/1 85/2 ناهمخوان   پاسخ بدون 
 پیگیري

 آزمایش 

 83/1 00/45 همخوان  صحیح تعداد 37/1 10/43 ان و همخ آزمایش زمان 
 83/1 50/46 ناهمخوان   صحیح تعداد 69/1 25/43 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 96/68 80/1005 همخوان  واکنش زمان  79/0 20/1 همخوان  خطا تعداد
 27/44 60/958 ناهمخوان   واکنش زمان  76/0 82/1 ناهمخوان   خطا تعداد
 81/0 06/1 همخوان  پاسخ بدون 

 79/0 20/4 تداخل  نمره 
 54/1 15/1 ناهمخوان   پاسخ بدون 

 کنترل

 32/3 36/44 همخوان  صحیح تعداد 36/2 70/48 همخوان  آزمایش زمان 
 78/2 20/44 ناهمخوان   صحیح تعداد 31/3 10/52 ناهمخوان   آزمایش زمان 
 49/40 40/1064 همخوان  واکنش زمان  19/1 33/1 همخوان  خطا تعداد
 77/30 10/1006 ناهمخوان   واکنش زمان  45/1 31/3 ناهمخوان   خطا تعداد
 21/1 66/1 همخوان  پاسخ بدون 

 49/1 00/7 تداخل  نمره 
 27/1 70/2 ناهمخوان   پاسخ بدون 

 

  روي   درمانیشن  بازي  اثربخشی   بررسی  منظور  به
  در   ویژه  نارسایی   به  مبتال   کودکان  انتخابی  توجه

  در  شد.  استفاده   ) 2×3(  مختلط  اریانسو  یادگیري
  تحلیل   هاداده  تحلیل  براي  پژوهشگران  شرایطی  چنین

  کنند می  پیشنهاد  را  ترکیبی   یا   مختلط   واریانس
  براي  مذکور  آزمون  ).1392  یوشیوتاکانه،  و  (فرگوسن 

  گروه  هاي آزمودنی  از   آن  در   که   است   هایی داده  تحلیل
  سه  داقل ح  شده   بررسی   متغیر  در   کنترل   و  آزمایش 

  و   آزمونپس  آزمون،(پیش  باشد  دست  در  نمره
  واریانس   تحلیل  پارامتریک   آزمون  از  استفاده  پیگیري).

  استقالل   است:  هامفروضه  این  رعایت  مستلزم  مختلط
  ،هاواریانس  همگنی   ، هاداده  بودن نرمال  ها،داده

  سطوح   بین   دوتایی   هاي همبستگی  نبودن معنادار
 وابسته.  متغیر

  نمره  که  است   معنا  این   به  مشاهدات  ن دبومستقل
  دیگر   هاي آزمودنی  نمره  از   وابسته،   متغیر  در   فرد   هر

  به  هاآزمودنی  پاسخ  که جاییآن  از  باشد.  مستقل
  این   نبود،  دیگر  هايآزمودنی  تأثیر  تحت  هايسؤال
  راه   از  هاداده  توزیع  بودننرمال  است.  شده  برقرار  شرط

 به   توجه  با  .شد  یبررس  اسمیرنف  کالموگروف  آزمون
  کالموگروف  آزمون  داريامعن  سطح  چون  آزمون   نتایج

  تربزرگ  05/0  از  مطالعه  مورد  متغیر  چهار  هر  در
  تأیید   )ها هنمر  توزیع  بودن(نرمال  صفر   فرض  پس   ،است
 واریانس   برابري  ).178/0  تا  071/0  (بین   شودمی

  آزمون  راه   از  کنترل  و  آزمایش   گروه  در  وابسته  متغیر

  این   داريامعن   سطح  که زمانی  .شد  نجیدهس  لون
  واریانس  برابري  فرض  ، باشد  تربزرگ  05/0  از  آزمون،

  به   جازم  پژوهشگر  نتیجهدر  و   است   تأیید   مورد   هاگروه
  داري امعن  سطح  چون .است  آزمون   این   از  استفاده
  متغیرهاي   در  ) F=96/3  تا  F= 02/0  (بین  لوین  آزمون
 برابري   فرض   س پ  است  05/0  از   تربزرگ  شدهبررسی

  توانمی بنابراین . ) p< 05/0( شود می تأیید هاواریانس
  شده، مطالعه  متغیرهاي  واریانس  بین  که   گرفت   نتیجه
  معناداري   عدم   مفروضه   ندارد.  وجود   داريامعن   تفاوت 

  به  وابسته   متغیر  سطوح  بین  دوتایی   هاي همبستگی
  اگر   .شودمی  ارزیابی  8موشلی  کرویت  آزمون  وسیله

  باشد،  05/0  از   تربزرگ  آزمون  این   داري معنا  ح سط
  همکاران،   و   (سرمد   است   برقرار  مذکور   مفروضه
  کرویت  فرض  که  داد  نشان  آزمون  این  نتایج  ).1393

  این   کهزمانی  ).p  >  05/0(  نیست  برقرار  متغیرها  براي
  براي  نباشد،   برقرار  مختلط   واریانس   تحلیل   در   مفروضه
  اصالح   از  وهیرگدرون  اثرهاي  بخش  در   گزارش

  تحلیل  در  بنابراین  شود.می  استفاده  گیسر  هاوسگرین
  گیسر  هاوسگرین  اصالح  از   هافرضیه  این  نتایج

  زمان  ،همخوان  آزمایش  زمان   است.  شده  استفاده
  خطا   تعداد  ،همخوان  خطا   تعداد   ،ناهمخوان  آزمایش

  پاسخ   بدون  ،همخوان  پاسخ  بدون  ،ناهمخوان
  صحیح   تعداد  ،انوهمخ  صحیح  تعداد  ،ناهمخوان
  واکنش   زمان  ،همخوان  واکنش   زمان   ،ناهمخوان
  براي   که  هستند   متغیرهایی  تداخل  نمره  و  ناهمخوان
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  با  زیر  در  که  روند می  کار  به  انتخابی   توجه  گیرياندازه
  واریانس  تحلیل  تحلیل،  هاي مفروضه  رعایت   به  توجه

  بررسی   منظور   به   متغیرها  این   از   یکهر  براي  مختلط 
  تا   8  پسران  انتخابی  توجه  بر  درمانی بازينش  اثربخشی

 رفت. کار  به یادگیري در  ویژه نارسایی داراي  ساله 11
 اثر  بررسی  براي  مختلط  واریانس  تحلیل  آزمون  از
زمان    بر  مداخله   و  زمان  تعاملی  اثر  و  زمان   اصلی

  استفاده  مطالعه  تحت  هاي آزمایش ناهمخوان در گروه
  . گزارش شده است  الف  4در جدول    آن  نتایج  که  شد

  ،p<  05/0(  زمان  اصلی  اثر  که  داد  نشان  آن  نتایج
09/0  =η2  ،84/1   =F(  بین   تعامل  اثر  امّا  نبود،  معنادار  

  ) p،  40/0   =2η  ،99/11   =F>  001/0(  گروه  و   زمان
  در   زمان  طول   در  تغییري  ها گروه  رو ایناز  بود.  معنادار 
  تحلیل  نتایج  نداشتند.   همخوان   آزمایش   زمان   میزان

  داري معنا  دهندهنشان  که   گروهی  بین   منابع  اریانسو
  گانه  سه  مراحل  در  وابسته  متغیر  کل  میانگین  تفاوت

  داد   نشان   را   معناداري   تفاوت   است،   ها گروه  بین
)001/0  <p،  53/0  =2η  ،27 /20  =F.(   یا   تعاملی   اثر  

-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته   متغیر  سطوح  مقایسه
-آزمایش(  آزمایشی  رمتغی  سطوح  حسب  بر  ) پیگیري
استفاده  )کنترل  انجام    راهه  یک   واریانس  تحلیل  از  با 

 موجب  درمانی بازيشن  که   داد   نشان   آن   نتایج   .شد
  و  ) p،  99/34   =F=  001/0(  آزمونپس  هاي نمره  کاهش

  آزمایش  زمان  )p،  13/42  =F=  001/0(  پیگیري
  شده   کنترل  گروه  به  نسبت  آزمایش   گروه  در  همخوان

 است.
 اثر  بررسی  براي  مختلط  واریانس  تحلیل  آزمون  از
زمان    بر  مداخله   و  زمان  تعاملی  اثر  و  زمان   اصلی

  مطالعه استفاده  تحت  هاي آزمایش ناهمخوان در گروه
  است.  شده  گزارش  ب  4  جدول  در  آن  نتایج  که  شد

   زمان   اصلی   اثر  که   داد  نشان  آن   نتایج
)01/0  <p،  27/0   =2η  ،52/6  =F(  بین   تعامل  اثر  و  

  ) p،  57/0   =2η  ،24/24   =F>  001/0(  گروه  و   زمان
  که   گرفت   نتیجه   توانمی  بنابراین  .ندبود  معنادار 

 و  آزمایش  گروه  ناهمخوان  آزمایش  زمان  میانگین

  در  حداقل   و   کرده  تغییر  مختلف  مراحل  در   کنترل 
  وجود   داريمعنا  تفاوت   گیرياندازه  مرحله  سه   از  یکی 
  که   روهیگ  بین  منابع  واریانس  تحلیل  نتایج  .دارد

  متغیر  کل  میانگین  تفاوت   داريمعنا  دهندهنشان
  تفاوت   است،  هاگروه  بین   گانهسه  مراحل  در  وابسته

  p،  58/0  =2η  ،89/24>  001/0(  داد   نشان  را   معناداري 
=F( .  مقایسه  منظوربه  بونفرونی  هاي آزمون  نتایج  

  مؤلفه  که   داد  نشان مرحله سه در  هامیانگین زوجی
  آزمون پس  مرحله  در   تنها   همخوانان  آزمایش   زمان

  داد   نشان  را   معناداري   کاهش  آزمون پیش  به  نسبت
)05/0  <p.(  مقایسه   یا  تعاملی  اثر  بررسی   منظوربه  

-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته  متغیر  سطوح
-آزمایش (  آزمایشی   متغیر  سطوح   حسب بر  ) پیگیري
  یک  واریانس  تحلیل  از  و  تجزیه   اصلی  اثرهاي   ،)کنترل 

  که   داد   نشان   آن   نتایج   .شد  تفاده سا  راهه
  آزمون پس  هاينمره  شکاه  موجب  درمانیبازيشن

)001/0  =p ،  28/92   =F (  پیگیري  و  )001/0  =p ،  
61/56   =F (   آزمایش   گروه  در   ناهمخوان  آزمایش   زمان  

 .است شده  کنترل   گروه به نسبت
آزمون براي  واریانس   تحلیل   نتایج    بررسی   مختلط 

و  اصلی   اثر   تعداد  بر  مداخله   و   زمان  لیمتعا  اثر   زمان 
در جدول    مطالعه  تحت  هايدر گروه  همخوان  خطاي

است.    4 شده  گزارش    اثر  که   داد   نشان  آن  نتایج ج 
  اثر   و  )p،  01/0  =2η  ،16/0   =F<  05/0(  زمان  اصلی
  p،  11/0   =2η  ،12/2<  05/0(  گروه  و  زمان  بین  تعامل

=F (   که  گرفت  نتیجه   توانمی  بنابراین،  .نبودند  معنادار  
  مرحله  سه  همخوان  خطا  تعداد  میانگین  بین

  تحلیل   نتایج   . ندارد  وجود  داري معنا  تفاوت   گیري اندازه
  داري معنا  دهندهنشان  که   گروهی  بین   منابع  واریانس

  گانه  سه  مراحل  در  وابسته  متغیر  کل  میانگین  تفاوت
  داد ن  نشان   را  معناداري   تفاوت   ، است  ها گروه  بین

)05/0  >p،  05/0   =2η  ،49/0   =F(.  نشان   نتایج   رو،این از  
  تعداد  روي   معناداري   تأثیر   درمانی بازيشن  که   داد

  گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه  در  همخوان  خطاي
 . ندارد کنترل 
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آزمون اثر   مختلط  واریانس  تحلیل  از  بررسی  براي 
تعاملی و    خطاي   تعداد  بر  مداخله  و  زمان  اصلی 

(جدول   استفاده شد    نشان   ن آ  نتایج   . د)  4ناهمخوان 
  p،  22/0   =2η  ،96/4>  01/0(  زمان   اصلی  اثر   که  داد

=F (  گروه  و  زمان   بین   تعامل  اثر  و  )001/0  <p،  28/0 
=2η  ،88/6  =F(  نتیجه   توانمی  بنابراین،  بودند.  معنادار  

  گروه  ناهمخوان  خطاي  تعداد   میانگین  که  گرفت
  و   کرده   تغییر   مختلف  مراحل  در   کنترل  و  آزمایش 
  تفاوت  گیري اندازه  مرحله  ه س  از  یکی   در  حداقل

  بین   منابع  واریانس   تحلیل  نتایج   دارد.  وجود  معناداري 
  کل   میانگین   تفاوت   داريمعنا  دهنده نشان  که   گروهی
  است،  ها گروه  بین   گانهسه  مراحل  در   وابسته   متغیر
  p ،  27/0   =2η>  05/0(  داد   نشان   را  معناداري   تفاوت 

،59/6   =F(.   نظورمبه  بونفرونی  هايآزمون  نتایج  
  که   داد نشان مرحله سه در هامیانگین زوجی  مقایسه

-پس   مرحله  در   تنها  ناهمخوان   خطاي   تعداد   مؤلفه
  نشان  را   معناداري   کاهش  آزمون پیش  به  نسبت   آزمون

  یا  تعاملی   اثر  بررسی   منظور به  ). p>  05/0(  دهد می
-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته   متغیر  سطوح  مقایسه
-آزمایش (  آزمایشی   غیرمت  سطوح   حسب بر  ) پیگیري
  واریانس  تحلیل  از  و  تجزیه   اصلی   اثرهاي  ،)کنترل 

  که   داد  نشان  آن  نتایج   .شد  استفاده  راههیک 
  آزمون پس  هاينمره  کاهش  موجب  درمانیبازيشن

)001/0  =p،  26/12  =F(  پیگیري  و  )001/0  =p،  25/8  
=F (   نسبت  آزمایش  گروه  در  ناهمخوان  خطاي   تعداد  
 است.  دهشکنترل گروه به

اثرات و  نتایج  پاسخ    بر  تعاملی   اصلی  بدون  متغیر 
در جدول   است  4همخوان  گزارش شده    آن   نتایج  .ه 

  p ،  01/0  =2η<  05/0(  زمان   اصلی   اثر  که   داد   نشان
،08/0  =F (   و   زمان  بین   تعامل  اثر  ولی   نبود،  معنادار  

  .بود  معنادار  ) p،  18/0   =2η   ،93/3  =F>  05/0(  گروه
  بدون   میانگین  بین   که  گرفت   جه تین  توانمی  بنابراین،

  داري معنا  تفاوت  گیرياندازه  مرحله  سه  همخوان  پاسخ 
  بین  مراحل   این   از   یکی   در   احتماالً   ولی   ندارد   وجود
  تحلیل   نتایج    دارد.  وجود   معنادار   تفاوت   هاگروه

  داري معنا  دهندهنشان  که   گروهی  بین   منابع  واریانس
  گانه سه  حلرام  در   وابسته  متغیر  کل  میانگین  تفاوت

  نداد   نشان   را  معناداري   تفاوت   است،   ها گروه  بین
)05/0  >p،  11/0   =2η  ،30/2   =F(.  اثر  بررسی   منظور به  

-آزمون پیش(   وابسته  متغیر  سطوح  مقایسه  یا  تعاملی
  آزمایشی   متغیر  سطوح  حسببر  )پیگیري-آزمونپس

  تحلیل   از  و  تجزیه  اصلی  اثرهاي  ،  ) کنترل-آزمایش (
  که   داد   نشان  آن  نتایج  .شد  استفاده  ههرایک   واریانس

   آزمون پس  هاينمره  کاهش  موجب  درمانیبازيشن
)05/0  =p،  84/4  =F(  گروه  در   همخوان  پاسخ  بدون  

 است. شده  کنترل   گروه به نسبت  آزمایش
  مختلط   واریانس  تحلیل  و نتایج آزمون  4در جدول  
بررسی   و   زمان  تعاملی   و  زمان  اصلی  اثرات   براي 

استبد  بر  مداخله شده  گزارش  ناهمخوان  پاسخ    .ون 
  ،p<  05/0(  زمان  اصلی  اثر  که  داد  نشان  آن  نتایج

19/0  =2η  ،09/4  =F(  گروه   و   زمان  بین  تعامل  اثر  و  
)05/0  >p ،  08/0  =2η  ،57/1   =F (   نبودند  معنادار .  

  بدون   میانگین  بین   که  گرفت   نتیجه   توانمی  بنابراین،
  وت فات  گیرياندازه  مرحله  سه  ناهمخوان  پاسخ
  بین  منابع   واریانس   تحلیل  نتایج   .ندارد  وجود  داري معنا

  کل   میانگین   تفاوت   معناداري  دهنده نشان  که   گروهی
  است،  ها گروه  بین   گانهسه  مراحل  در   وابسته   متغیر
  p ،  25/0   =2η>  05/0(  داد   نشان   را  معناداري   تفاوت 

،16/6  =F(.  داد   نشان  راههیک   واریانس  تحلیل  نتایج  
  آزمون پس  هاي نمره  کاهش  موجب  رمانی دبازيشن  که

)05/0  <p،  90/6  =F(  پیگیري  دوره  و  )05/0  <p ،  
05/6  =F(  آزمایش   گروه  در  ناهمخوان  پاسخ  بدون  

 است. شده  کنترل   گروه به نسبت
  و   زمان   تعاملی  اثر  و  زمان   اصلی  اثر  بررسی  براي
  تحت  هايگروه  در  همخوان  صحیح   تعداد  بر  مداخله
  شد   استفاده   مختلط  واریانس  لیل تح  آزمون  از   مطالعه، 

  نتایج   است.  شده  گزارش  ز   4  جدول   در   آن   نتایج  که
  p،  35/0  =2η>  01/0(  زمان   اصلی  اثر  که  داد  نشان  آن

،86/9   =F (  گروه  و   زمان  بین  تعامل   اثر  و  )05/0  <p،  
22/0  =2η  ،91/5  =F(  توانمی  بنابراین،  بودند.  معنادار  
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  گروه  مخوانه  صحیح   تعداد   میانگین  که   گرفت   نتیجه
  و   کرده   تغییر   مختلف  مراحل  در   کنترل  و  آزمایش 
  تفاوت  گیري اندازه  مرحله  سه   از  یکی   در  حداقل

  بین   منابع  واریانس   تحلیل  نتایج   دارد.  وجود  داري معنا
  کل   میانگین   تفاوت   داريمعنا  دهنده نشان  که   گروهی
  است،  ها گروه  بین   گانهسه  مراحل  در   وابسته   متغیر
  p،  14/0  =2η<  05/0(  داد ن  نشان  را  اري ادمعن  تفاوت 

،99/2   =F(.   منظور به  بونفرونی  هايآزمون  نتایج  
  که   داد نشان مرحله سه در هامیانگین زوجی  مقایسه

  و  آزمونپس  مراحل  در  همخوان  صحیح  تعداد  مؤلفه
  را  معناداري  افزایش  آزمون پیش  به  نسبت  پیگیري

  یا   تعاملی   ر اث  بررسی   منظوربه  ). p>  05/0(  داد   نشان
-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته   متغیر  سطوح  مقایسه
-آزمایش (  آزمایشی   متغیر  سطوح   حسب بر  ) پیگیري
  واریانس   تحلیل  از  و  تجزیه  اصلی  اثرهاي  ،  )کنترل 

  که   داد   نشان   آن  نتایج   شد،   استفاده   راههیک 
  آزمون پس  هاينمره  افزایش  موجب  درمانیبازيشن

)001/0  =p،  75/16  =F(   در   همخوان  صحیح   دتعدا  
 است. شده  کنترل گروه  به نسبت آزمایش  گروه

تحلیل  آزمون  با   مختلط   واریانس   نتیجه  رابطه    در 
  بر  مداخله  و  زمان  تعاملی  اثر  و  زمان  اصلی  اثر  بررسی

مطالعه در    تحت   هايتعداد صحیح ناهمخوان در گروه
  داد   نشان  آن  نتایج   .ح گزارش شده است  4در جدول  

  p،  95/0  =2η>  001/0(  انزم  اصلی  اثر  که
،44/358=F(  گروه  و  زمان  بین   تعامل  اثر  و  )001/0  

<p،  91/0  =2η  ،95/176   =F(   بنابراین،  بودند.  معنادار 
  صحیح   تعداد   میانگین  که  گرفت  نتیجه  توانمی

  مختلف   مراحل  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  ناهمخوان
  گیرياندازه  مرحله  سه  از   یکی   در   حداقل  و   کرده  تغییر

  واریانس   تحلیل  نتایج  دارد.  وجود  معناداري  وتفات
  تفاوت  داري معنا  دهندهنشان   که  گروهیبین  منابع

  بین   گانه سه  مراحل   در  وابسته   متغیر   کل   میانگین
  05/0(  نداد   نشان  را  معناداري   تفاوت   است،  هاگروه

>p،  06/0  =2η  ،24/1   =F(.  بونفرونی  هاي آزمون  نتایج  
 نشان مرحله سه در هانگین یام زوجی  مقایسه  منظوربه

  مراحل  در   ناهمخوان   صحیح   تعداد   مؤلفه   که   داد
  پیگیري   و   پیگیري   و   آزمونپیش  به  نسبت   زمونآپس

  داد   نشان   را   معناداري   افزایش   آزمونپیش  به  نسبت
)01/0  <p.(  مقایسه   یا  تعاملی  اثر  بررسی   منظوربه  

-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته  متغیر  سطوح
-آزمایش (  آزمایشی   متغیر  سطوح   سب حبر  ) پیگیري
  واریانس  تحلیل  از  و  تجزیه   اصلی   اثرهاي  ،)کنترل 

  که   داد  نشان  آن  نتایج   .شد  استفاده  راههیک 
  آزمون پس  هاينمره  افزایش  موجب  درمانیبازيشن

)001/0  <p،  09/13   =F(   و   )05/0  <p،  78/4   =F (  
  آزمایش   گروه   در   ناهمخوان  صحیح  تعداد   پیگیري 

 .است شده  کنترل   هروگ به نسبت
اثرات   4در جدول   نتایج    تعاملی   و  زمان  اصلی  ط 

  هايدر گروهزمان واکنش همخوان    بر  مداخله  و  زمان
است  تحت شده  گزارش    داد  نشان   آن   نتایج   .مطالعه 

  )p ،  84/0   =2η  ،73/96=F>  001/0(  زمان   اصلی  اثر  که
  p،  60/0  =2η>  001/0(   گروه  و  زمان  بین  تعامل  اثر  و
،15/27  =F(  نتیجه   توانمی  بنابراین،  بودند.  معنادار  

 گروه  همخوان  واکنش  زمان  میانگین  که  گرفت
  و   کرده   تغییر   مختلف  مراحل  در   کنترل  و  آزمایش 
  تفاوت  گیري اندازه  مرحله  سه   از  یکی   در  حداقل

  بین   منابع  واریانس   تحلیل  نتایج   دارد.  وجود  معناداري 
  کل   نگین یام  تفاوت   داريمعنا  دهنده نشان  که   گروهی
  است،  ها گروه  بین   گانهسه  مراحل  در   وابسته   متغیر
  p،  62/0  =2η>  001/0(   داد  نشان  را  معناداري  تفاوت

،77/29  =F(.   منظور به  بونفرونی  هايآزمون  نتایج  
  که   داد نشان مرحله سه در هامیانگین زوجی  مقایسه

  آزمون پس  مراحل   در  همخوان   واکنش   زمان   مؤلفه 
  به  نسبت   پیگیري   و  پیگیري  و  ون آزمپیش  به  نسبت
  ).p>  01/0(  داد   نشان   را   معناداري   کاهش   آزمونپیش

  متغیر   سطوح  مقایسه  یا   تعاملی  اثر  بررسی  منظوربه
  حسببر  ) پیگیري-آزمونپس-آزمون پیش(  وابسته
  اثرهاي   ،)کنترل -آزمایش(  آزمایشی  متغیر   سطوح
  استفاده  راهه  یک   واریانس  تحلیل   از   و   تجزیه  اصلی 

 موجب  درمانی بازيشن  که   داد   نشان   آن   تایج ن  .شد
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  ) p،  12/98   =F>  001/0(  آزمون پس  هاي نمره  کاهش
  همخوان   واکنش   زمان   ) p،37/5  =F>  05/0(  پیگیري  و

 .است شده  کنترل گروه  به نسبت آزمایش  گروه  در
زمان   بر مداخله  و زمان تعاملی  اثر و زمان  اصلی  اثر

  واریانس   تحلیل   ن آزمو  واکنش ناهمخوان با استفاده از 
  داد   نشان  آن   نتایج  .ي)  4(جدول    شد   بررسی   مختلط 

  p،  87/0  =2η>  001/0(  زمان  اصلی  اثر  که
،34/115=F(  گروه  و  زمان  بین   تعامل  اثر  و  )001/0  

<p،  77/0  =2η  ،75/58  =F(  بنابراین،  بودند.  معنادار  
  واکنش   زمان   میانگین  که   گرفت   نتیجه   توانمی

  مختلف   مراحل  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  ناهمخوان
  گیرياندازه  مرحله  سه  از   یکی   در   حداقل  و   کرده  تغییر
  واریانس   تحلیل  نتایج  دارد.  وجود  داريمعنا  تفاوت
  تفاوت   داريمعنا دهندهنشان  که  گروهی  بین  منابع

  بین   گانه سه  مراحل   در  وابسته   متغیر   کل   میانگین
  001/0(  داد  نشان  را  معناداري   تفاوت  است،  هاگروه

<p،  60/0  =2η  ،47/26   =F(.  بونفرونی  هايآزمون  نتایج 
 نشان مرحله سه در هامیانگین  زوجی  مقایسه  منظوربه

  مراحل  در  ناهمخوان  واکنش   زمان  مؤلفه  که  داد
  پیگیري   و   پیگیري   و   آزمونپیش  به  نسبت   آزمونپس

  داد   نشان  را   معناداري   کاهش  آزمون پیش  به  نسبت
)01/0  <p.(  مقایسه   یا  تعاملی  اثر  سی برر  منظوربه  

-آزمون پس-آزمونپیش(   وابسته  متغیر  سطوح
-آزمایش (  آزمایشی   متغیر  سطوح   حسب بر  ) پیگیري
  واریانس  تحلیل  از  و  تجزیه   اصلی   اثرهاي  ،)کنترل 

  که   داد  نشان  آن  نتایج   .شد  استفاده  راههیک 
  آزمون پس  هاينمره  کاهش  موجب  درمانیبازيشن

)001/0  <p،  51/165  =F (   یگیري پ  و  )01/0  <p،  
76/7  =F(   آزمایش   گروه  در   ناهمخوان  واکنش  زمان  

  که   است  ذکر  به  مالز  .است  شده  کنترل  گروه  به  نسبت

   بود   معنادار   نیز  آزمونپیش  در  ها گروه  تفاوت 
)001/0 <p، 64/20  =F( . 

بررسی  مختلط   واریانس  تحلیل  آزمون   اثرات   براي 
ن تداخل  زامی  بر  مداخله  و   زمان  تعاملی   و  زمان   اصلی 

در    آن   نتایج  کار رفت که مطالعه به  تحت  هايدر گروه
  که   داد  نشان   آن   نتایج  .ك گزارش شده است  4جدول  

  و   )p ،  60/0   =2η  ،24/27=F>  001/0(  زمان   اصلی   اثر
  p،  49/0  =2η>  001/0(   گروه  و  زمان  بین  تعامل  اثر

،09/17  =F(  نتیجه   توانمی  بنابراین،  بودند.  معنادار  
  و   آزمایش   گروه  تداخل  میزان   گینانمی   که   گرفت 
  در  حداقل   و   کرده  تغییر  مختلف  مراحل  در   کنترل 

  وجود   داريمعنا  تفاوت   گیرياندازه  مرحله  سه   از  یکی 
  که   گروهی  بین  منابع  واریانس  تحلیل  نتایج  دارد.
  متغیر  کل  میانگین  تفاوت   داريمعنا  دهندهنشان

  فاوت ت  است،  هاگروه  بین   گانهسه  مراحل  در  وابسته
  p،  74/0  =2η  ،98/49>  001/0(  داد   نشان  را   معناداري 

=F( .  مقایسه  منظوربه  بونفرونی  هاي آزمون  نتایج  
  مؤلفه  که   داد  نشان مرحله سه در  هامیانگین زوجی
  به   نسبت  آزمونپس  مراحل  در  تداخل  میزان
  آزمونپیش  به  نسبت  پیگیري  و  پیگیري  و  آزمونپیش

  منظوربه  ).p>  01/0(  داد   نشان   را   معناداري   کاهش 
  وابسته  متغیر  سطوح  مقایسه   یا  تعاملی  اثر  بررسی

  سطوح   حسببر  ) پیگیري-آزمونپس-آزمون پیش(
  اصلی   اثرهاي   ،)کنترل-آزمایش (  آزمایشی   متغیر
  نتایج   .شد  استفاده  راههیک   واریانس  تحلیل  از  و  تجزیه

  کاهش   موجب  درمانیبازيشن  که  داد  نشان  آن
  و   )p،  30/141  =F>  001/0(  آزمونپس  هاينمره

  در   تداخل  میزان   ) p ،  56/27   =F>  001/0(  پیگیري
  است  شده  کنترل  گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه

 .)4 (جدول
  پیگیري) و آزمونپس آزمون، (پیش گیرياندازه مرحله سه در استروپ  آزمون هايمؤلفه براي مختلط واریانس تحلیل آزمون  4 جدول

 کنترل و شآزمای هايگروه براي

 اجزا  منابع 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادي 

 میانگین
 مجذورات 

 Fآزمون
 سطح

 معناداري 
 اثر  اندازه

       همخوان  آزمایش زمان الف)
 09/0 19/0 84/1 22/9 26/1 63/11 زمان  
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 40/0 001/0 99/11 09/60 26/1 83/75 زمان*گروه  گروهی درون
    01/5 27/22 87/113 خطا  

 گروهی بین
 53/0 001/0 27/20 07/273 1 07/273 وهگر

    47/13 18 53/242 خطا 
       ناهمخوان  آزمایش زمان ب)  

 27/0 01/0 52/6 04/37 37/1 81/50 زمان  
 57/0 001/0 24/24 66/137 37/1 81/188 زمان*گروه  گروهی درون   
       68/5 69/24 22/140 خطا  

 گروهی بین    
 58/0 001/0 89/24 60/617 1 60/617 گروه
    82/24 18 71/446 خطا 

       همخوان  خطاي  تعداد ج)  
 01/0 79/0 16/0 07/0 53/1 10/0 زمان  

 11/0 15/0 12/2 89/0 53/1 36/1 زمان*گروه  گروهی درون
       42/0 46/27 49/11 خطا  

 05/0 35/0 94/0 13/2 1 13/2 گروه گروهی بین   
    27/2 18 85/40 خطا  

       ناهمخوان  خطاي  تعداد د)
 22/0 01/0 96/4 17/2 2 33/4 زمان  
 28/0 001/0 88/6 01/3 2 01/6 زمان*گروه  گروهی درون 
       44/0 36 73/15 خطا  

 گروهیبین 
 27/0 02/0 59/6 94/23 1 94/23 گروه
    63/3 18 40/65 خطا 

       همخوان  پاسخ بدون ه)
 01/0 92/0 08/0 01/0 2 03/0 زمان  

 18/0 03/0 93/3 65/0 2 30/1 زمان*گروه  گروهی درون
       17/0 36 96/5 خطا  

 گروهی بین
 11/0 15/0 30/2 35/7 1 35/7 گروه
    20/3 18 58/57 خطا 

       ناهمخوان  پاسخ بدون و)
 19/0 06/0 09/4 64/4 04/1 81/4 زمان  

 08/0 23/0 57/1 78/1 04/1 85/1 زمان*گروه  گروهی درون
       13/1 67/18 17/21 خطا  

 گروهی بین
 25/0 02/0 16/6 56/23 1 56/23 گروه
    83/3 18 85/68 خطا 

       همخوان  صحیح  تعداد ز)
 35/0 01/0 86/9 72/71 02/1 97/72 زمان  

 22/0 03/0 21/5 91/37 02/1 57/38 زمان*گروه  گروهی درون
       28/7 31/18 24/133 خطا  

 گروهی بین
 14/0 10/0 99/2 88/35 1 88/35 گروه
    02/12 18 32/216 خطا 

       ناهمخوان  صحیح  تعداد ح)
 95/0 001/0 44/358 14/121 33/1 63/160 زمان  

 91/0 001/0 95/176 80/59 33/1 30/79 زمان*گروه  گروهی درون
       34/0 87/23 07/8 خطا  

 06/0 28/0 24/1 35/25 1 35/25 وهگر گروهی بین
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    51/20 18 13/369 خطا 
       همخوان  واکنش زمان ط)

 84/0 001/0 73/96 80/116568 2 60/233137 زمان  
 60/0 001/0 15/27 87/32718 2 73/65437 زمان*گروه  گروهی درون

       11/1205 36 00/43384 خطا  

 گروهی بین
 62/0 001/0 77/29 27/87707 1 27/87707 گروه
    82/2945 18 80/53024 خطا 

       ناهمخوان  واکنش زمان ي)
 87/0 001/0 34/115 52/60308 2 03/120617 زمان  

 77/0 001/0 75/58 05/30717 2 10/61434 زمان*گروه  گروهی درون
       86/522 36 87/18822 خطا  

 گروهی بین
 60/0 001/0 47/26 00/30375 1 00/30375 گروه
    74/1147 18 33/20659 خطا 

       ناهمخوان  واکنش زمان ك)
 60/0 001/0 24/27 68/71 49/1 63/106 زمان  

 49/0 001/0 09/17 97/44 49/1 90/66 زمان*گروه  گروهی درون
       63/2 78/26 47/70 خطا  

 گروهی بین
 74/0 001/0 98/49 35/163 1 35/163 گروه
    27/3 18 83/58 خطا 

 گیري نتیجه و حثب
  درمانیبازيشن  اثربخشی  بررسی  پژوهش  این  از  هدف
  در  ویژه  نارسایی   به   مبتال  کودکان   انتخابی   توجه  روي

  این   در  مطالعه  نخستین  مطالعه  این  بود.  یادگیري
  با   واریانس  تحلیل  آزمون   نتایج  بود.  زمینه
  انی رمد بازيشن  که   داد  نشان   مکرر   هاي گیرياندازه
-8  پسر  آموزاندانش  انتخابی   توجه  افزایش  به  منجر

  و  شودمی  یادگیري  در  ویژه  نارسایی  داراي  ساله  11
  با   یافته   این   است.  ماندگار   پیگیري   دوره  تا   اثر  این

  اندداده  نشان   که   زمینه  این  در   پیشین  هاي مطالعه
  فعالی، بیش   /پرخاشگري کاهش  در   درمانیبازيشن

 اختالل به مبتال کودکان در وجهت کمبود  و  ناسازگاري 

 و  کهریزي  ؛2017  همکارانش،   و  (هان  رفتاري
 سرعت و توجه فراخناي  افزایش   )،1393  همکارانش، 

  )، 1393  مقدم،  نسائی  و  پور (ملک  حرکتی-روانی
  افزایش   و   توجه  کمبود   و   فعالیبیش  نشانگان   کاهش 

 و  (ژئو  پذیرآموزش  ذهنی توان  کم کودکان  سازگاري
 باشد. می همسو است، بوده مؤثر )2008 همکاران،

  اند داده  نشان  پیشین  هايمطالعه  اینکه  به  توجه  با 
  در  ویژه  نارسایی  به  مبتال  کودکان  در  توجه  نقص  که

  استر     مطالعه  رابطه،  همین  در  است.  شایع  یادگیري
  در   ویژه  نارسایی   با   افراد   که   داد   نشان   )2004(

 پایدار  توجه  و  هتوج  تغییر  انتخابی،  توجه  در  یادگیري
  به  نقص  این  هستند.  برخوردار  تريضعیف  عملکرد  از

  و   تحصیلی  عملکرد  در  تواندمی  مستقیم  طوربه  آن  تبع
  روایناز  .کند  ایجاد   مشکل  آنان   زندگی  هاي جنبه  سایر

  این   در  را   نقص  این  بتواند   که  هایی مداخله  کشف
  است   برخوردار  زیادي   اهمیت  از  ، ازدس   برطرف  کودکان 

  توجه  آموزش   که  اندداده  نشان   هاژوهشپ  چون
  در  خوانیروان  و  واژه  بازشناسی   بهبود  بر  انتخابی

  مؤثر  خواندن  یادگیري  در   ویژه  نارسایی  با  آموزاندانش
  که   داد   نشان   مطالعه   این   .)1395  (ابراهیمی،  است
  هزینه کم  ايمداخله  عنوانبه  تواندمی  درمانیبازيشن

  انتخابی   توجه  نقص  زا  کاستن  در  کودکان  محبوب  و
  واقعه  مؤثر  یادگیري   در  ویژه  نارسایی  به  مبتال   کودکان 

  شود.
 بر  تمرکز  توانایی  انتخابی،   توجه  کهییجاآن  از

  است   نامربوط  اطالعات  مقابل  در  مناسب  اطالعات
  و   انجام  با  ،  )2009  لئونارد،   و  فرانسیس  (فینران،

  مست سی   کردندرگیر  با  که  درمانیبازيشن  در  تمرین
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  صورت   حرکتی   -حسی   هاي حرکت  توجه،  بینایی، 
  به  کودك   در   توجه  به  مربوط  اعصاب   سیستم   گیرد،می

  تقویت  حرکتی  -حسی  مداوم هايفعالیت  انجام  با مرور
  روي   را  خود  توجه  که  گیردمی   یاد  کودك  و  شودمی

  کردن فراهم  رو ایناز  کند.   متمرکز   خاص  فعالیت 
  دازش پر  سیستم   ارتقاي  براي  مناسب  محیطی 
  هايپژوهش  است.  ضروري  و   الزم  کودك  شناختی

  در   مؤثري  بسیار  نقش  ،بازي  که  اند داده  نشان   متعدد 
  همین   در  دارد.  کودکان  شناختی  هايمهارت  کسب
ه  توج افزایش در مؤثر کارهايراه   با  رابطه  در  راستا،

  تاکنون  یادگیري  در  ویژه  نارسایی  با کودکان
ي  هابازي تأثیر که تاس  شده انجام مختلفی هايمطالعه
ی  توانبخش  و حرکتی  -حسی هايتمرین کنشی،

  دانسته   مؤثر کودکان این توجه بهبود در را  شناختی
  همکاران،   و  کاپوال  ؛1395  حیدري،  و   (اورکی است

  و   ی کنش  بازي   نوعی  نیز  درمانی بازيشن  .)2010
  داد   نشان   مطالعه  این   نتایج   که   است   حرکتی   -حسی

  واندتمی  درمانیبازي  هاي خلهدام  سیر  با  همراه  که
  در  انتخابی  توجه  نقص  کاهش  در   مؤثر  روشی  عنوانبه

 کند.   عمل یادگیري در  ویژه نارسایی  به مبتال کودکان 
  درمانی، روان  شیوه  یک  عنوان به  درمانیبازيشن
  یک  در  را  کوچک  هايالگو  تا   سازدمی  قادر  را  مراجع
  با   که   ا ر  شنی   دنیاي   یک  تا   کند   استفاده  شن   سینی 
  مطابق   و   هماهنگ   او  اجتماعی   مختلف  هايجنبه

  پردازش   سیستم  زمان  این  در  کند.  خلق  ، باشدمی
  اثرهاي  و   شودمی  تقویت  بازيشن  با  کودك  شناختی

  با  را  کودك  درونی  افکار  بازي  گذارد.می  آن  بر  مثبتی
  شود می  باعث  و   دهدمی  ارتباط   او  خارجی  دنیاي
  خود   کنترل  تحت  را  خارجی   اشیاي  بتواند  کودك
  ،هاهتجرب  تا   دهد می  اجازه   کودك   به  بازي   .درآورد
  کننده تهدید  او  براي  که  را  تمایالتی   و  احساسات  افکار،

  ،فوگوآویتلی  و   هان   وتینگتون،(  دهند   نشان  هستند، 
2008.(  

  وسیلهبه  درمانی بازيشن  شودمی  پیشنهاد   بنابراین،
  نی، مادر  مراکز  در  زمینه،  این  در  متخصص  افراد

  به   مبتال   کودکان   به  سالمت  هاي خانه  بهزیستی، 
  در  آنها  توانمندسازي  براي  یادگیري  در  ویژه  نارسایی 

  آنها   انتخابی  توجه  افزایش  ویژهبه  مختلف  هايجنبه
 شود. اجرا

  را   خود  خاص  مشکالت  و  ها دشواري  پژوهشی  هر
  قاعده   این  از  هم  حاضر  پژوهش  که  دارد  همراه  به

  این   هاي یتودمحد  جمله  از   . است  نبوده  مستثنا 
  مختلف   انواع  بر  بازيشن  اثربخشی  که  بود  این  هشوپژ
  و   نویسیامال  خواندن  در   رسایی نا(  ي گیرد یا  لختالا

  دیگر  از   .نشد  بررسی   تفکیک  به  ) ریاضیات 
  فقط   که  گفت  توانمی  حاضر،  پژوهش  هاي تمحدودی

  یادگیري  در  ویژه  نارسایی  به  مبتال  پسر  آموزاندانش
  نتایج  تعمیم   در   روایناز  . شدند  بررسی   وهشپژ  این   در
  باید   یادگیري  در  ویژه  نارسایی   به  مبتال  دختران  به

  به  توانمی  همچنین   کرد.   رعایت  را  احتیاط   جانب
  روانی،   خصوصیات  فردي،  هايویژگی  در  تفاوت
  مورد   هاينمونه  اجتماعی   و  فرهنگی   زندگی   هاي تفاوت

  عهده  از   لعوام  این  کنترل  که  کرد  اشاره  پژوهش
  پژوهش  آماري  جامعه  است.  بوده  خارج  پژوهشگر

  یادگیري  در   ویژه   نارسایی  به  مبتال   پسران   حاضر،
  نتایج  تعمیم   در   باید   روایناز  بودند،   پردیس   شهرستان 

  پژوهش  شود.  رعایت  احتیاط   جانب  شهرها  سایر  به
  در   ویژه  نارسایی   با   ساله   11-8  پسران   بر   حاضر

  به   نتایج   تعمیم  در  باید  ورایناز  .شد  اجرا   یادگیري
  نمونه همچنین  شود. رعایت احتیاط  جانب سنین  سایر

  و   شودمی  محسوب   اندك  نسبتبه  گروه  هر  در  نفريده
  در   را  افراد  از  بیشتري  تعداد   باید  آینده  هاي مطالعه

 . کنند  بررسی کنترل و مایش آز گروه
 ها نوشتپی 

1. Learning disorder 
2. American Psychiatric Association 
3. Specific learning disorder 
4. Selective attention 
5. Sand Play Therapy 
6. Stroop Test 
7. Reliability 
8. Mauchly's Sphericity Test 

 



شی بررسیربابه محمدي و همکاران:  ر درمانیبازيشن اثربخ سر آموزاندانش انتخابی توجه ب  ...پ
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

112 

 منابع 
 ثیر أت«  ) 1395(  ز.  کنعانی  .،ف    یادگاري  .،ن  مرادي  .،ن  سرشکی  ادیب

  »، نارساخوان  زانموآدانش  خواندن  عملکرد  بهبود  بر   توجه  آموزش
 .70-61  :)4(4 ،شناختی شناسی روان مجله 

  «مقایسه   )1396(  و.  شیري  .،ا  شیري  .،م  توکلی  .،ا  فدایی  .،ا  امانی
  در   شناختی  ي پذیرفنعطا ا   و  نتخابی ا   توجه   ي،یزربرنامه 

  (نارسایی   صخا   يگیردیا  ل ختالا  ون بد  و  با   زانموآنشدا
 .111-94 ):2(7 یادگیري،   هايناتوانی )»،خواندن 

  کنشی   ویدیویی  هاي بازي  تأثیر«  ) 1395(  ش.  حیدري  .،م  اورکی
  شناخت    »،نارساخوان  کودکان  بینایی  انتخابی  توجه  بر  (اکشن)

 . 70-59 :3 ،اجتماعی
  اثربخشی   بررسی«  ) 1394(  م.  زیجردي  پیروز  .،ا  عابدي  .،ر  زیده  چوپان

  خواندن   عملکرد  بر   چر فل  برنامه  براساس  توجه  آموزش
-36  :15  ،یادگیري  هايناتوانی    »،نارساخوان  دختر  آموزاندانش

48. 
  داراي   نوجوانان   و  کودکان  آموزش  و  شناسی روان  ) 1390(  ح.  خانزاده

 نور.   آواي انتشارات تهران: ،ویژه نیازهاي 
  هاي مهارت  بر   درمانی بازي  اثربخشی«  )1398(  .آ  رسولی  .،س  رضایی 

  فصلنامه   »،داون  سندرم   کودکان   پرخاشگري  و  رابضطا   اجتماعی،
 . 23-34 ):4(19 ، استثنایی کودکان 

 دهیشکل آموزش تأثیر«  )1391( م.  ناظر   .، ا  علیپور   .،و   فرزاد .،ح زارع
 علوم هايتازه »،دیدهحادثه رانندگان توجه تقویت بر توجه

 . 97-87 :2 ،شناختی
  بر  درمانی بازي  تأثیر«  )1393(   ع.  صادقیان   .،ا  عابدي  .،ح  سیادتیان

  »، امال  یادگیري  اختالل  با   آموزاندانش  شنیداري  توجه  تقویت
 . 54-43 ):4(4   ،ناتوانی  مطالعات مجله 

-دانش  در   توجه   مشکالت   انواع  سه یمقا  ) 1396(  م.  خازنی   شخصی
-دانش  با  یاضی ر  اختالل  و  خواندن  لاختال  به  مبتال  پسر  آموزان
  نامه (پایان  مشهد  شهر  یی ابتدا  دوره   يعاد  آموزان

  مشهد. فردوسی  دانشگاه ارشد)،کارشناسی
-دانش  در   یادگیري   هاي ناتوانی  شیوع «  ) 1391(  . ر  داوري   .،ع  شریفی 

  و   محال   چهار   استان   ابتدایی   دوم  و   اول  هاي پایه  آموزان 
 .76-63 ):2(1 ،يیادگیر هاي ناتوانی  »،بختیاري

  ) 1399(  .ا   بداقی   .،ف  مرادعلیان  .،ش  دهرویه  .،و  نجاتی  .،ف  پورعلی
  12  تا  7  کودکان  در  رفتاري  مشکالت  و  هیجان  شناختی  تنظیم«

  »، نوشتن  و   خواندن   ریاضی،  یادگیري   در   ویژه   نارسایی   با  سال
 .98-87 :)1( 20 ،استثنایی کودکان فصلنامه

 درمانیبازيشن اثربخشی«  )1393(  آ.  مؤمنی  .،آ  مرادي  .،س  کهریزي
  »، دبستانیپیش کودکان  فعالیبیش   /پرخاشگري کاهش بر

 .150-127 ):81(5 درمانی،روان و مشاوره فرهنگ  فصلنامه
   کردـعمل  ایسهـ قـم« )1393(   .ه یـبهرام  .،ع امنش ـکی ،.ك کساییان

  هاي ناتوانی  بدون   و   با   آموزان دانش  توجه  نگهداري   و   فعال   حافظه
 .123-112 ):4(3 ،ريیادگی  هايناتوانی  »،یادگیري

 رشد بر درمانیبازيشن «تأثیر  )1393(  ب.   مقدم نسائی  .،م   پور ملک
 علوم هايپژوهش  »،پذیرآموزش ذهنی ناتوان کودکان شناختی
   .154 ):1(4 ،رفتاري و شناختی

 حادثه  با  رانندگان توجه شناختی کارکردهاي مقایسه  ) 1391(. م ناظر
 رانندگان توجه بر توجه ی دهشکل  آموزش نقش و حادثه بدون و

 تهران. نورپیام دانشگاه يدکتر رساله ،حادثه
 اختالالت علل و شیوع بررسی«  ) 1384( س. رجبی  .،م   نریمانی

 پژوهش   »،اردبیل استان   ابتدایی  دوره آموزاندانش در یادگیري
 .151-131 ):3( 5 ،استثنائی کودکان حیطه در
 بر شناختی بخشیتوان شیبخ اثر«  )1392(  .ا سلیمانی  .،م  نریمانی

 تحصیلی پیشرفت  و  )توجه و کاري حافظه(اجرایی کارکردهاي
 هايناتوانی مجله ،»ریاضی یادگیري اختالل داراي آموزاندانش

 . 115-91 ):3(2 ،یادگیري
American Psychiatric Association. (2013). 

Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th Ed.). Arlington, VA: American 
Psychiatric Publishing. 

Barkley, R. A., & Dupaul, G. J., & McMurray, B. 
(1990). Comprehensive evaluation of attention 
deficit disorder with and without hyperactivity 
as defined by research criteria. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 58, 775-
789. 

Boik, B., & Goodwin, E. (2000). Sandplay therapy: 
A sept by step manual for Psychotherapists of 
diverse orientations. New York: Norton. 

Brown, R. T., & Alford, N. (1984). Ameliorating 
attentional deficits and concomitant academic 
deficiencies in learning disabled children 
through cognitive training. Journal of Learning 
Disabilities, 17(1), 20-26. 

Cortiella, C. (2011). The state of learning 
disabilities. New York NY: National Center for 
learning disabilities.  

Dawson, L. S. (2011). Single-case analysis of sand 
tray therapy of depressive symptoms in early 
adolescence (Doctoral dissertation), The George 
Washington University. 

Finneran, D. A., Francis, A. L., & Leonard, L. B. 
(2009). Sustained attention in children with 
specific language impairment (SLI). Journal of 
Speech, Language, and Hearing Research, 
52(4), 915-929. 

Forkosh Baruch, A., & Meer, Y. (2019). Academic 
support model for post-secondary school 
students with learning disabilities: student and 
instructor perceptions AU - Lipka, Orly. 
International Journal of Inclusive Education, 
23(2), 142-157. 

Garcia, V. L., Pereira, L. D., & Fukuda, Y. (2007). 
Selective attention-psi performance in children 
with learning disabilities. Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology, 73(3), 404-411.  

 
 



ستثنایی کودکان فصلنامه ست سال ، ا  97-114 ،  1401بهار  ، 1 شماره ، دوم و بی
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

113 

 
Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., 

Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. 
M. (2020). Understanding, educating, and 
supporting children with specific learning 
disabilities: 50 years of science and 
practice. American Psychologist, 75(1), 37. 

Hari, R., & Renvall, H. (2001). Impaired processing 
of rapid stimulus sequences in dyslexia. Trends 
in Cognitive Science, 5, 525–532.  

Hipolito, R. (2008). Multidisciplinary view of the 
inconvenience of learning. Psychologies 
Escolar Educational, 12(2), 463-465. 

Kalff. D.M. (1980). Sandplay: A psychotherapeutic 
approach to the psych. Cloverdale, CA: 
Tenemos press. 

Kapoula, Z., Le, T.T., Bonnet, A., Bourtoire, P., 
Demule, E., Fauvel, C Quilicci, C. &Yang, Q. 
(2010). Poor Stroop performances in 15-year-
old dyslexic teenagers. Experimental Brain 
Research. 203, 419–425. 

Liu, J., Siu, O. & Shi, K. (2010). Transformational 
leadership and employee well- being: The 
mediating role of trust in the leader and self-
efficacy. Applied Psychology, 3(59), 454-479.  

Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., & 
Schulte-Körne, G. (2014). Specific learning 
disorder: Prevalence and gender differences. 
PLoS one, 9(7), e103537. 

Parham, D. L., & Mailloux, Z. (2001). Sensory 
integration. In J. Case-Smith, A. S. Allen, & P. 
N. Pratt (Eds.), Occupational Therapy for 
Children (3rd ed., pp. 307–355). St. Louis 
Mosby. 

Roach, N. W., & Hogben, J. H. (2007). Impaired 
filtering of behaviourally irrelevant visual 
information in dyslexia. Brain, 130, 771–785.  

Rosvold, H., Mirsky, A., Sarason, I., Bransome, E. 
D. Jr., & Beck, L. H. (1956). A continuous 
performance test of brain damage. Journal of 
Consulting Psychology, 20, 343 – 350. 

Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). 
Analogical problem solving in children with 
verbal and nonverbal learning disabilities. 
Journal of Learning Disabilities, 42(1), 3-13. 

Schwartz, A. E., Hopkins, B. G., & Stiefel, L. 
(2021). The effects of special education on the 
academic performance of students with learning 
disabilities. Journal of Policy Analysis and 
Management, 40(2), 480-520. 

Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological 
functioning in people with ADHD across the 
lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466–
485. 

Sterr, A. M. (2004). Attention performance in 
young adults with learning disabilities. Learning 
and Individual Differences, 14, 125–133. 

Ward. L. M. (2008). Orienting of Attention . UK: 
Oxford University Press. 

Wethinton, H. R., Hahn, R. A., Fugua-Whiteley, D. 
S., Sipe, T. A., Crosloy, A. E., Johnnson, R. L., 
Liberman, A. M., Moscichi, E., Price, L. N., 
Tuma, F. K., Halra, G., Padhyay, S. K. (2008). 
The effectiveness of interventions to reduce 
psychology harm form traumatic events among 
child and adolescents. American Journal of 
Preventive Medicine, 53(3), 287-373. 

Wright, C. M., Conlon, E. G., & Dyck, M. J. 
(2012). Visual search deficits are independent of 
magnocellular deficits in dyslexia. Annul of 
Dyslexia, 62, 53–69. 
Yeh, C. J., Aslan, S. M., Mendoza, V. E., & 
Tsukamoto, M. (2015). The use of sandplay 
therapy in urban elementary schools as a crisis 
response to the world trade center attacks. 
Psychology Research, 5(7), 413-427.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 115-130، 1401 بهار  ،1شماره  ،دومیست و ب   سال، استثنایی کودکانفصلنامه 
 

ارزشیابی اثربخشی برنامۀ آموزشی مبتنی بر  
هاي اجتماعی  تحلیل رفتار کاربردي بر مهارت

 کودکان اوتیسم با عملکرد باال
 
 

 ، 2نورعلی فرخیدکتر  ،  1منشزهرا توحیدي
 4پرویز شریفی درآمديدکتر  ،  3حسن اسدزادهدکتر  

 
 15/2/1400تجدیدنظر:                           14/9/1399تاریخ دریافت.: 

 15/9/1400پذیرش نهایی: 

 
 چکیده 

آموزشی    هدف برنامۀ  اثربخشی  ارزشیابی  پژوهش  این  انجام  از  :هدف 
مهارت بر  کاربردي  رفتار  تحلیل  بر  کودکان  مبتنی  اجتماعی  هاي 

آزمایشی با طرح  نیمهروش پژوهش    :  روش   .اوتیسم با عملکرد باال بود
بود.پس  -آزمونپیش کنترل  گروه  با  دچار  دانش  24  آزمون  پسر  آموز 

دانش بین  از  باال  عملکرد  با  اوتیسم  طیف  استثنایی  اختالل  آموزان 
سال   در  که  شهریار  محدودة  در  ضیافت  پسرانه  ابتدایی  مدرسۀ 

  گیري در مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه  1398-97تحصیلی  
به و  انتخاب  کنترل دسترس  و  آزمایش  گروه  دو  در  تصادفی  صورت 

شدندزی جایگ تحلیل    60طی  ،  ن  آموزش  معرض  در  جلسه 
گرفتند.   قرار  جمعرفتارکاربردي  دادهبراي  پرسشنامۀ  ها  آوري  از 

شد.مهارت استفاده  بلینی  اوتیسم  اجتماعی    هاي یافته  :هایافته  هاي 
برنامۀ تحلیل  نیز نشان داد که    متغیره تحلیل کوواریانس تکحاصل از  

معناداري سطح  در  کاربردي  مهارت    001/0  رفتار  بهبود  موجب 
است. شده  اوتیسم  طیف  به  مبتال  کودکان  :  گیرينتیجه  اجتماعی 

یافته پژوهش حاضربراساس  نتیجه    ، هاي  آمداین  برنامه    به دست  که 
ABA  مهارت باال  بر  عملکرد  با  اوتیسم  کودکان  اجتماعی  هاي 

بوده   میاست.  اثربخش  پیشنهاد  از  بنابراین  اوتیسم  معلمان  که  شود 
 برنامه براي این گروه کودکان استفاده کنند. ین ا
 

هاي اجتماعی،  تحلیل رفتار کاربردي، مهارت  کلیدي:  هايه واژ
 .  کودکان طیف اوتیسم 
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Abstract 
Objective: This study aimed to develop and 
validate an educational program based on applied 
behavior analysis and evaluate the program's 
effectiveness on the social skills of children with a 
high-performance autism diagnosis. Method: The 
research method was quasi-experimental with pre-
test and post-test design, along with a control 
group. Twenty-four male students with high-
functioning autism spectrum disorder were selected 
from among the special-needs students of Ziafat 
Boys' Elementary School in Shahriar district during 
the 2018-2019 academic year via available 
sampling method. Thane they were randomly 
assigned into intervention and control groups. The 
subjects were exposed to applied behavior analysis 
training during 60 sessions. Bellini's Autism Social 
Skills Questionnaire was adopted to collect the 
required data. Result: The findings of the 
univariate analysis of covariance revealed that the 
functional behavior analysis program improved the 
social skills of children with autism spectrum 
disorder at a significant level of 0.001. Conclusion: 
Based on the findings the present study, the ABA 
program is highly effective in improving the social 
skills of children with autism; so it is recommended 
that teachers use this program for this group of 
children. 
Keywords: applied behavior analysis, social skills, 
children on the autism spectrum 
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 مقدمه 
تشکیل   را  فرد  زندگی  اساس  و  پایه  اجتماعی  رفتار 

برونمی مشکالت  از  بسیاري  همچنین  و  دهد.  سازي 
مهارتدرون رشد  در  ضعف  از  ناشی  هاي  سازي 

ي  رقرارهاي اجتماعی از جمله بماعی است. مهارتجتا
تصمیم مسئلهارتباط،  حل  و    گیري،  خود  مدیریت  و 

مهارت همساالن،  با  افراد  روابط  به  که  هستند  هایی 
دهد با دیگران تعامل مثبت برقرار کنند و از  اجازه می

  ، شالچیهاي نامعقول اجتماعی اجتناب کنند (واکنش
عل دادخواه.،  مقیمی،یچوحیدنیا.،  نیاز،  بنابراین    .)1396ور 

که کسب    کودکانی  اجتماعی  مهارت  کافی  اندازة  به 
در برقراري رابطه با همساالن و یادگیري در    ،اندکرده

موفق آموزشی،  این  محیط  که  هستند  کودکانی  از  تر 
) ندارند  را  تجریشی، طراح حامد مهارت    پورمحمدرضا 

 ). 1398نظام و موالی، 
یا   روتادرخودماندگی  اختالل  نوعی  شدي  یسم، 

و  که    )2020(هاپه،  است   ارتباطات  در  نقص  با 
اجتماعی  می  1تعامالت  این    .شودمشخص  نشانگان 

می بروز  سالگی  سه  از  پیش  (انجمن  اختالل  کند 
آمریکا  با  2013،  2روانپزشکی  ارتباط  اختالل  این   .(

دشوار   مبتالیان  براي  را  خارج  دنیاي  و  دیگران 
زامی (هیل،  کودیل ین وسازد  و  دریسکال  اسمیت،  -ی، 

را2019 این  در  آماري  ).  و  تشخیصی  راهنماي  ستا 
روانی روانپزشکی    وسیلهبه  DSM-5  3اختالالت  انجمن 

اختالل طیف اوتیسم را ناهمگن   2013مریکا در سال آ
و   در    ویژگی دانسته  نقص کیفی  را  اختالل  این  اصلی 

عالیق،   الگوهاي  و  اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطات 
کردلیتعاف  عنوان  محدود  و  تکراري  رفتارهاي  و  ه  ها 

و همکاران،  است   بنابراین کودکان  .  )2020(نارزیسی 
ندرت به کودکان  با اختالل اوتیسم از نظر اجتماعی به

می نشان  عالقه  در    ؛ دهنددیگر  که  افرادي  رفتار  از 
می  تقلید  کمتر  هستند،  آنها  از  اطراف  و  کنند 

نام    زمانیدادن  پاسخ اجتناب    ، زنندصدا میا را  نهآکه 
  ).2016مکاران، و ه ورزند (کنیمی

  1شیوع اوتیسم در سراسر جهان کمی بیشتر از  
چارمناست    درصد  بورگا،  بر ).2020،  (لورد،  اساس  . 

هر    آخرین از  نیز  جهانی  (تقریباً    59آمار  )،  7/1تولد 
مایرز،   و  لوي  اوتیسم است (هایمن،  به  نفر مبتال  یک 

هم2020 سال  بهن  نیچ).  در  متوسط   2018طور 
آ سراسر  در  شمالیشیوع  آمریکاي  و  اروپا،  بین    سیا، 

 .است یک و دو درصد
  هاي کنیم که تعاملامروزه در عصري زندگی می

زندگی   داشتن  و  کرده  پیدا  بسیاري  اهمیت  اجتماعی 
دون برقراري ارتباط با دیگران تقریباً  ب  وسالم در انزوا  

با  غیرمم کودکان  به  کمک  دلیل  همین  به  است؛  کن 
اوتیسم در کسب مهارت براي  اختالل طیف  هاي الزم 

ضروري   جامعه  با  تعامل  و  رسدارتباط  می  نظر  .  به 
به بگیرند  کودکان عادي ممکن است  یاد  طور خودکار 

موقعیت در  خکه  از  رفتاري  چه  مختلف  بروز د  وهاي 
موقعی اغلب  درخودمانده  کودکان  ولی  هاي  تدهند 

خارج   جهان  به  نسبت  و  نکرده  درك  را  اجتماعی 
هستند  بی اجتماعی    ).2010(ازدمیر،  اعتنا  مشکالت 

هاي  باعث حساسیت بیش از حد آنها در مورد محرك
و   یادگیري  در  آنها  تکراري  رفتارهاي  و  محیطی شده 

و   کرده  ایجاد  تداخل  به  ردتمرکزشان  منجر  نهایت 
همساالن  سوي  از  شد  خواه  آنها  طرد  (کالرك،  ند 

شناختی  روان  هايهمداخل  ).2020باربارو و دیسنایک،  
می اوتیسم  کودکان  مانند  در  خاص  رفتارهاي  تواند 

بهبود   را  اجتماعی  درگیري  و  زبان  مشترك،  توجه 
عال و  دهد  ی بخشد  کاهش  را  اوتیسم  و  م  (لورد 

   ).2020همکاران، 
توقف    مبتال   ان ککود و  تأخیر  علت  به  اوتیسم  به 

تح حوزهدر  در  مشکالت  بر  عالوه  ذهنی،  هاي  والت 
شناختی، مسائل مختلفی در زمینه عاطفی، اجتماعی  

می که  داشته  روانی  بهداشت  پیامد  و  تواند 
هاي شناختی آنها باشد، این کودکان بیشتر  محدودیت

گوشه  رفتارهاي  پرخاشگرانه  اوقات  یا  خود  ز  اگیرانه 
بود مشکالت  له، بهئدهند. با توجه به این مسنشان می 

شیوه به  کودکان  اهمیت  این  درمانگري  مختلف  هاي 

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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(فزاینده دارد  از    ).2018تاستین،  اي  مردم  بیشتر 
پیچیدگی ارتباط طبیعی آگاهی ندارند، زیرا در بیشتر  

مهارت این  ارتباطی  کودکان  حوالی    بیشترهاي  در 
کند. اما  طور خودکار رشد میبه  سالگی  4تا    3سنین  

مهارت دانشهاگسترش  ارتباطی  به  ي  مبتال  آموزان 
از بزرگطیف اوتیسم    هاياختالل ها  ترین چالشیکی 

خانواده و  معلمان  و  براي  (راسل  آنهاست  هاي 
این  ).2016،   همکاران  آموزش  بر  مهارت  تأثیر  ها 

  –کاري ظرفیت روانیدست  راه موفقیت در زندگی، از  
امکان  ماعی تجا آموزش  افراد  بنابراین  است.  این  پذیر 

کودکان  مهارت اجتماعی  روانی  ظرفیت  ها، 
می قادر  را  آنها  و  برده  باال  را  با  درخودمانده  تا  سازد 

و   سازگارانه  رفتاري  به  موقعیت،  تحلیل  و  اندیشه 
هاي  ). یافته1392(مرادي،  همراه با تحمل روي آورند  

نیا  از  حکایت  نیز  جمعیت  م  زپژوهشی  این  برم 
ارائهآسیب به  اجتماعی  ارتمه  آموزش  پذیر  هاي 

میزان  به افزایش  و  اجتماعی  روابط  بهبود  منظور 
روان دارد  بهزیستی  آنها  همکاران،  شناختی  و  (دیوي 

اویال2020 و همکاران،  -؛  ؛ چونگ و چن، 2020آلورز 
2017.(  

هاي اجتماعی کودکان  مجموع نقص در مهارتدر
اختال  می  لدچار  زمینهاوتیسم  اختاللتواند  هاي  ساز 

هاي رفتاري که  ي، زبانی و ارتباطی باشد. اختاللرفتار
می دیده  کودکان  این  کجدر  از:  عبارتند  خلقی،  شود، 

خراب کلیشهخودآزاري،  رفتارهاي  وسائل،  و  کردن  اي 
رفتن سن کودك براي او  تکراري که این رفتارها با باال

هاي ارتباطی  نین، اختاللچمهساز خواهد شد.  مشکل
اج آنها  به  نمی و کالمی  بیان  ازه  را  دهد احساس خود 

را   خود  درد  یا  و  دهند  بروز  را  خود  عصبانیت  کرده، 
 ).1394(غالمی، البرزي و همتی علمدارلو،    کنند ابراز  

به  ترتیباینبه اوتیسم  افراد  اینکه  بتوانند  براي  راحتی 
و جامعه افراد    و  دخود زندگی کنن  در محیط  دیگر  با 

هاي اجتماعی به  ه مهارتارتباط برقرار کنند، در زمین
یادگیري   به  قادر  افراد  این  دارند.  نیاز  حمایت 

و  مهارت فنون  از  استفاده  با  کالمی  و  اجتماعی  هاي 

هاي اجتماعی  هاي خاص هستند. آموزش مهارتروش
افراد کمک می  این  تا روشبه  با  کند  آمدن  هاي کنار 

فعالیت  ار  دیگران در  و  بگیرند  و  یاد  اجتماعی  هاي 
هزینهارتب باالبودن  به  توجه  با  شوند.  درگیر  هاي  اطی 

به  اوتیسم،  بیماري  هاي درمانی  کارگیري روشدرمانی 
به اوتیسم  بیماران  براي  مناسب  و  خصوص  جایگزین 

اهمیت   از  زندگیشان  کیفی  سطح  ارتقاي  و  کودکان 
) است  برخوردار  شاکرمیضر   روان،نیک باالیی  و  ،  ایی 

1398 .( 
روش از  مختامروزه  و  هاي  درمان  براي  لفی 

(رضایی  شود  آموزش کودکان درخودمانده استفاده می
بختیاري،   روش1398و  این  جمله  از  می)،  از  ها  توان 

کاربرديدارو رفتار  تحلیل  روش  روش    4درمانی،  و 
بر مبناي تصویر ارتباط  برد. مداخله  5سیستم  هاي  نام 

  دست   وفقیت اندکی در درمان این اختاللم  هپزشکی ب
فلورامیناندکردهپیدا   آثار مثبت داروهایی مثل فن   .6  

می  بین  از  ماه  چند  از  درپس  و  براي رود  نتیجه 
طوالنی نمیدرمانگري  توصیه  (دادستان،  شود  مدت 

مستقیم  1388 الکتریکی  تحریک  روش   .(
پاسخ  7ايفراجمجمه احتیاج  بر  نیز  اجتماعی    هبدهی 

و    (ایرانی یکی دارد  یک متخصص ماهر و شرایط کلین
مبناي    ).1399همکاران،   بر  ارتباط  سیستم  روش 

نیز   بهبه تصویر  اینکه  روشرغم  از  مثل  مراتب  هایی 
ارزان کاربردي  رفتار  استتحلیل  اما مشکل عمده    ،تر 

آن در نحوه اجراست، زیرا اغلب کسانی که به نحوي از  
استف  آموزش  براي  استفاده    ، کنندمی  ه داتصویر  ادعاي 

گذاران این  که به باور پایهد درحالیاز این روش را دارن
آموزش افراد  تنها  ت  وسیلهبهدیده  برنامه،  یید  أمراکز 

تصویر مبناي  بر  ارتباط  روش سیستم  توانند  می  شده 
به را  برنامه  کنند  این  اجرا  و  ارائه  و  درستی  (صمدي 

راستا 1397کانکی،  مک  این  در  رفتار  حت  ).  لیل 
مفید براي افراد    عنوان یک روش درمانگريبهکاربردي  

اوتیسم مطرح می اختالل طیف  از  با  اهدافی  باشد که 
پرخاشگري،    قبیل کاهش  روانی،  بهداشت  بهبود 

هماهنگی   تقویت  اجتماع،  سازگاري  تمرکز،  افزایش 
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ها، کنترل شخصی، ثبات عاطفی، ایجاد انگیزه،  ماهیچه
مهارت به  ا  ي هابهبود  را  زبانی  و  ارتباطی  جتماعی، 
دارد.   روشبنابراین  دنبال  از  استفاده  درمانی    با 

( ازمناسبا کاربردي  رفتار  تحلیل  روش    ) ABAجمله 
آسیبمی این  کاهش  در  و خطرتوان  احتمالی    هايها 

کمک   مربیان  و  والدین  معضالت  به  و  کرده  دخالت 
از ویژگیکرد بنابراین یکی  برنامه.  بر    ین تهاي مبهاي 

مشارکت  روش تحلیل رفتار کاربردي این است که بر  
می تأکید  چی،  شود  والدین  و  هی  دیلنبورگر،  (لیو، 

2020 ) و کوریا  استیونسون  تحلیل    )2019).  علم  نیز 
د که  نکناي اثربخش عنوان میرفتار کاربردي را برنامه

بهروش رفتار  اصول  از  حاصل  سیستماتیک  هاي  طور 
توجهی استفاده    درخورر اجتماعی  ات ف منظور بهبود ر به

کوریا،  (استشوند  می و  متخصصان    ). 2019یونسون 
بیماري  از  پیشگیري  و  کنترل  رفتار    ، ها مراکز  تحلیل 

به  کاربردي  طیف  را  اختالل  براي  اثربخش  درمان  عنوان 
درمان   که   کنند کنند و خاطر نشان می اوتیسم معرفی می 

یا خانۀ    زشکی پ   ز مرک در یک    طور معمول به   به این روش 
رفتارهاي نامناسب و    شود و براي کاهش کودك انجام می 

است   شده  طراحی  عملکردي  رفتارهاي  و  بهبود  (هبرت 
این (   ). 2017همکاران،   یک  رو  از  کاربردي  رفتار  تحلیل 

روش اولیه براي درمان رفتارهاي ناهنجار در افرادي است  
اي که  ه ل خ ا که تنها مد طوري به   ، که مبتال به اوتیسم هستند 

اوتیسم موجب   در  پایدار  و  جامع  اساس    ، است   نتایج  بر 
 ).2008(فاکس،  باشد  اصول این روش می 

 ارزشیابی اساسبر که کاربردي رفتار روش تحلیل 

ویژه برنامه تهیه کودك، دقیق  فشرده کار و آموزشی 

 از استفاده با و دیدهآموزش مربیان وسیلهبه  نفر به نفر

فع شرطی روش  ترینبیش  با (اسکینري)  لاسازي 

 انجام ساعت)  40تا    30( ه هفت در  ممکن کار ساعت

 که شدمی شناخته  لوواس شیوه نام بانخست   گیرد،می

 نتایج به دوساله پژوهشی طرح یک  در بود توانسته

کند دست مثبتی علی  پیدا  زندي(گالبی،  و  ،  پور 
و  1384 کار  هر  کاربردي،  رفتار  تحلیل  روش  در   .(

کوچک ه  بمهارت   میاجزاي  تقسیم  هرگاه  تري  شود. 

خوا بهستهکار  کودك  از  شود،  شده  انجام  درستی 
تا در کودك انگیزة تکرار آن و    شود  میکودك تشویق  

(کروس شود  بیشتر  ونفرمانبري  و  لویت، برگن 
رفتار  2005 تحلیل  روش  اجراي  شیوة  بنابراین   .(

مؤثر  ي  اهتواند از روشاي است که می گونهکاربردي به
مهارت یادگیري  ارتباطیدر  اجتماعی،  کاهش    هاي  و 

کلیشه و  تکراري  دچار  رفتارهاي  کودکان  گروه  در  اي 
اي  مجموع برنامه مداخلهد. درشواختالل اوتیسم واقع  

کند  تدریج تغییر میمبتنی بر تحلیل رفتار کاربردي به
مهارت آموزش  از  پایهو  به  هاي  رفتارهاي سازشی،  اي 

مها مهارتتر سمت  آموزش  و  زبانی  هاي  هاي 
کال و  میغیرکالمی  سیر  تقلید،  آن  می  از  پس  کند. 

بازي ایجاد  اي براي انجام بازي با استفاده از اسبابپایه
مهارتمی این  به  کودك  آنکه  از  پس  دست  شود.  ها 

مرحله دوم برنامه بر آموزش بیانی و استفاده   پیدا کرد، 
خ متمرکز  ساده  و  کوتاه  کالم  بازي  اهواز  و  شد  د 
با همساالن آغاز خواهد ش د. در مراحل بسیار  تعاملی 
اي به خانه و مدرسه  پیشرفته این روش، برنامه مداخله

تغییر    ، طور که ذکر شد. همان پیدا خواهد کردتعمیم  
یک  انفرادي  آموزشی  روش  از  کاربردي  یک  بهرفتار 

به تقویت  و  کرده  بسیار  استفاده  عناصر  از  یکی  عنوان 
گرفتم  هم نظر  در  رفتاري  برنامه  میاین  شود.  ه 

ذکر  نهما که  در    ، شدطور  کافی  پژوهشی  شواهد 
هاي  ارتباط با اثربخشی این روش براي آموزش مهارت

افراد   به  وجود    هاياختالل  بااساسی  اوتیسم  طیف 
مثال در نشریۀ بهداشت روانی، گزارشی در    ، برايدارد

بیان شده است:  ه  نارتباط با اثربخشی این روش، اینگو
اده است که روش  «سی سال بررسی و تحقیق نشان د

تحلیل رفتار کاربردي در کاهش رفتارهاي ناخواسته و  
مناسب   رفتار  و  یادگیري  ارتباط،  سطح  افزایش 

است»   بوده  مؤثر  کامالً  مک اجتماعی  و  -(صمدي 
   ).1397کانکی، 

پژوهش ایران  آموزش  در  زمینه  در  هایی 
اجتممهارت طیف    عی ا هاي  اختالل  دچار  کودکان  بر 

انجام شد میاوتیسم  که  است  مطالعه  ه  نتایج  به  توان 
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) خانجانی  و  یافته  )2020رفیعی  کرد.  هاي  اشاره 
ایشان   رفتار    نشان پژوهش  تحلیل  درمان  اثربخشی  از 

و   چشمی  تعامل  تقویت  چشمی،  ارتباط  بر  کاربردي 
  اي کودکان طیف اوتیسم بود. کاهش رفتارهاي کلیشه

پژوهشنچهم نتایج  اثربخشی  ین  بیانگر  دیگر  هاي 
مشکالت  رماند بر  اجتماعی  شناختی  رویکرد  با  هایی 

اختالل با  کودکان  رفتاري   رفتاري  (رضایی،  هاي 
همه1399 تعامل  مداخله  اثربخشی  و  بر  )  جانبه 

اوتیسم   طیف  اختالل  داراي  کودکان  قالبی  رفتارهاي 
) حیدري،  است  و  ن  ینمچه  ).1399کریمی، عسگري 

(پاشازادهمطـالعـه   همکاران  و  آذري  با    )1399ي 
زمینه مداخـله  اجـرایـی  قـابلیت  بـررسـی  اي  هـدف 

اختـالل براي  شده  اوتیسم  هايطـراحی  CI)-8طیف 

ASD)   مشارکت توسعه  در  آن  احتمالی  اثربخشی  و 
است.   شده  انجام  والدین  خودکارآمدي  و  کودکان 

داده در  مقایسه  داد که  نشان  این  کترشو  دها  کننده 
ارتقا  کودکان  مشارکت  کرده   مطالعه،  است.    پیدا 

می والدبنابراین  تعامل  درمانی  برنامه  که  گفت    -توان 
با   کودکان  رفتاري  مشکالت  کاهش  باعث  کودك 

می اوتیسم  طیف  (پاشازاده اختالل  و    شود  آذري 
می  )1399همکاران،   روشو  از  در  توان  موجود  هاي 

براي کاه با  تفر  ش این زمینه  نامطلوب کودکان  ارهاي 
زاده،  (جوادي، حسن کردم استفاده اختالل طیف اوتیس 

 ).1397زاده، افروز و قاسم
) شباهنگ  و  حقیقی  خانزاده  نیز  1397حسین   (

خود   پژوهش  نتایج  روش    بیان در  دو  هر  که  کردند 
بازي  روش  و  کاربردي  رفتار  یک  تحلیل  به  درمانی، 

رفتا  مشکالت  کاهش  در  میاي  راندازه  کودکان  ثر ؤن 
ندار الشکی و کاکابرایی  جهانتایج پژوهش    .است  بوده

رفتار  1397( تحلیل  درمانی  که روش  داد  نشان  نیز   (
کاربردي بر بهبود مهارت اجتماعی کودکان پسر طیف  

 اوتیسم تأثیرگذار بوده است. 
خود    پژوهش نیز در  1395تفرشی و همکاران ( فمی 

ک  رفتار  تحلیل  آموزش  بر  د ر رب ا اثربخشی  والدین  به  ي 
م  و  خودیاري  اج افزایش  به  هارت  مبتال  کودکان  تماعی 

رساندند.  اثبات  به  را  اوتیسم  یاقوتی    اختالل  و  هاشمی 
هاي اجتماعی  در بررسی تأثیر آموزش مهارت  )1395(

نشان   اوتیسم  به  مبتال  کودکان  اجتماعی  رشد  بر 
معناداري    ،دادند افزایش  به  آموزشی،  برنامۀ  دریافت 

اوتیسم  رتامه به  مبتال  کودکان  در  اجتماعی  هاي 
 ر شده است.  منج

به روش    الزم  کاربرد  زمینه  در  که  است  ذکر 
اثر و  کاربردي  رفتار  آن،    هايتحلیل  مثبت 

کشور  پژوهش از  خارج  در  استهایی  شده  که    انجام 
اشاره    )2020لیو، لی، لی و الینگ (توان به مطالعه  می

مبتنی    هاي همداخل  ی خشباي اثرمطالعه  در کرد. ایشان  
کارب رفتار  تحلیل  روش  جامعه بر  بر  را  پذیري،  ردي 

مؤثر  هاارتباط را  بیانی  زبان  است    و  و  دانسته  (لیو 
  در نیز    )2019). پیتز، گنت و هورگر (2020همکاران،  

برنامه کاربردي  آموزش  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  اي 
طیف   کودکان  گروه  بر  مداخله  این  که  کردند  عنوان 

ده  باعث بهبودي نشانگان بالینی این اختالل ش  مستیوا
دوره  است. انتهاي  و  دانش  ،در  اوتیسم  طیف  آموزان 

توانایی   هاياختالل در  یادگیري،  توجهی  قابل  هاي 
مهارتمهارت ارتباطات،  و  زبان  یادگیري،  هاي  هاي 

هاي خودآموزي از  اجتماعی و بازي و همچنین مهارت
   خود نشان دادند.

سنیم  مزع   به  مریال،  کریم  دوراپو،  و  جیم 
چیز  تمهم  )2019( اوتیسم    درباره رین  طیف  اختالل 

در که  است  این  این  براي  قطعی  درمان  هیچ  واقع 
ندارد؛ وجود  دارد    هاییهمداخلهرچند    اختالل  وجود 

ثر باشد و  ؤم می که ممکن است در کاهش بعضی از عال
بهبود مهارت به  افراد م منجر  به  به    تالبهایی شود که 

می کمک  منفعلاوتیسم  زندگی  تنها  که  را  کند  تري 
در کنند،  اثباتحالیهدایت  مزایاي  وجود  شدهکه  اي 

بر عال تأثیرگذاري مثبتی  م کودکان طیف  یداشت که 
اوتیسم داشت که تنها با روش تجزیه و تحلیل رفتاري  

) است  شده  شناخته  همکاران،  کاربردي  و  میدوراپو 
2019.(  
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راس  این  دیلین ن ف ا  ت در  و  ( یل    در نیز    ) 2018بورگر 
ایرلند  های بررسی  مدارس  در  که  است، ی  شده    انجام 

روش  که  رفتار  دریافتند  تحلیل  بر  مبتنی  آموزشی  هاي 
به  در کاربردي  اینگونه کودکان  براي  بهترین شیوه    عنوان 

است.   شده  گرفته  ( نظر  به  مطالعه   در   ) 2018یان  اي 
بر عملکرد اجتماعی    ي د بر ر اثربخشی برنامه تحلیل رفتار کا 

ا  به طیف  مبتال  نتیجه  کودکان  این  به  و  پرداخته  وتیسم 
است  دست   کرده  درمان  پیدا  و    براي ABA که  درمان 

مؤثر   چینی،  کودکان  در  اوتیسم  بالینی  نشانگان  بهبود 
تواند عملکرد و کیفیت اجتماعی و عملکرد  باشد و می می 

همچنین   بخشد.  بهبود  را  و  اجتماعی  ان  ر ا مک ه تیورا 
تحلیل رفتار   کردند، آموزش مبتنی بر روش   بیان   ) 2017( 

عاطفی، سازگاري و   -کاربردي بر ارتباطات، رفتار اجتماعی 
هاي  یافتهداري دارد.  پیشرفت جسمی تأثیر مثبت و معنا 

(  مطالعه  روسو  و  ویوو  ومون،  نیز2014میلر،  بیانگر   ) 
مهارتاثربخش گروهی  آموزش  اجتماعی  بودن  هاي 

می  ايرب اوتیسم  اختالل  دچار  باشد.  نوجوانان 
این  مرد اثرگذاري  هاپژوهشجموع  و  ارزشمندي   ،

نظاممداخله مهارتهاي  بهبود  راستاي  در  هاي  مند 
طیف   اختالل  دچار  نوجوانان  و  کودکان  اجتماعی 

 اوتیسم گزارش شده است.  
هاي  تواند بر مهارت رفتاري می   هاي ه بنابراین مداخل   

کود  تعامل   ان ک اجتماعی  و  والدین،    هاي اوتیسم  با  آنها 
باشد  همساال  داشته  مثبتی  تأثیر  مربیان  و  (الدویک،  ن 

تونسن،   و  آارلی  تیتلیستاد،  این روش    )2020برگ  و 
اوتیسم   با اختالل  براي کودکان  نقاط قوت بسیاري را 

(راش، تاملین  هاي آنها در پی خواهد داشت  و خانواده
 ).2019و برات، 

د بیانگر این نکته  هاي موجوهشوژپ  ج در کل نتای 
ارائ که  ساختاراست  آموزشی  برنامه  یک  با  ه  و  یافته 

می مادران  مشکالت  مشارکت  کاهش  به  منجر  تواند 
با   کودکان  در  انطباقی  مهارت  افزایش  و  رفتاري 

شود   باال  عملکرد  با  اُتیسم  طیف  (اکرمی،  اختالل 
 . )1398پور، فرامرزي، و عابدي، ملک 

ب از  نظري  یرسرآنچه  پژوهش  مبانی  هاي و 
اسانجام مشخص  مهارت  شده  آموزش  اهمیت  ت، 

اوتیسم   طیف  اختالل  با  کودکان  در  ؛  استاجتماعی 
هاي  مهارت  هايهکه الزم به ذکر است، مداخلطوريبه

ارتقا براي  اجتماعی،  شایستگی  ياجتماعی  هاي 
اختالل با  کودکان  براي  رفتاري  و  طیف    هايعاطفی 

-(هوتچینس، بروك و پاومن است    مه م  راوتیسم بسیا
که اختالل طیف اوتیسم  جایی؛ و از آن)2020پیروت،  

قرار   تأثیر  تحت  جهان  سراسر  در  را  زیادي  افراد 
بر  ؤم  هايهمداخل  پژوهشگراندهد،  می مبتنی  ثري 

مهارت آموزش  براي  کاربردي  رفتار  تحلیل  هاي  روش 
چالش رفتارهاي  کاهش  و  منجر  جدید  که  ه  ببرانگیز 

هاي  ادهشرفت در زندگی اجتماعی افراد مبتال و خانویپ
(روزالس و همکاران،  اند  آنها شده است، شناسایی کرده

مداخل  )،2019 اینکه  به  باتوجه  شده  طراحی  هايهو 
براي حمایت از کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم  

وقتمی بسیار  نیاز  میگیر  تواند  دیگر  از سوي  و  باشد 
مشارک دارد  خت م  تبه  باتجربه  و  ماهر  (رایت،  صصان 
وات همکاران،  تیگ،  و  اینکه    )2020سون  دلیل  به  و 

به   مبتال  فرد  اطرافیان  و  خانواده  اعضاي  تمام  تقریباً 
بیش درگیر مسایل ناشی از  وماختالل طیف اوتیسم ک

می بیماري  منبع  این  آنها  براي  نوعی  به  و  شوند 
می نگرانی  و  م استرس  و  پژوهش  این    ه عالطشود،  در 

می پیدا  اهمیت  و  ضرورت  دیگر    کند.زمینه  دالیل  از 
که ضرورت انجام پژوهش در زمینۀ اوتیسم را بیش از  

می نمایان  و    نبود  ،سازدبیش  کافی  پژوهشی  پیشینۀ 
(نه زیاد  ایران)  بهچندان  در  این  استخصوص  در   .

بر و  یافتهراستا  است  اساس  ذکر  به  الزم  موجود  هاي 
استفاده مداخله  از  که  بر  روش  مبتنی  هم    ABAاي 
مدارس هم والدین جهت کاهش و بهبود    براي مربیان

اوتیسم   طیف  اختالل  هاي  مهارت  خصوصبهنشانگان 
ولی   است.  استفاده  قابل  زبانی  و  ارتباطی  اجتماعی، 

می روشن  را  پژوهش  انجام  اهمیت  که    ، سازدآنچه 
  ه ک  اچر  استاي مدون و کاربردي  برنامه  نداشتنوجود

ن یک روش  و داشت  شیوه نامهم هر مداخله نیاز به  انجا
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می دقیق  و  مشخص  پژوهش اجرایی  بنابراین  باشد. 
حاضر درصدد است تا ضمن تدوین و اعتباریابی برنامۀ  
آموزشی مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردي، به ارزشیابی  

مهارت بر  آن  طیف  اثربخشی  کودکان  اجتماعی  هاي 
با عملکرد  با  این    ردازد پب  ال اوتیسم  پژوهش  مسئلۀ  و 

برنام آیا  که  روش  است  بر  مبتنی  مهارت    ABAۀ   بر 
دارد؟   تأثیر  باال  عملکرد  با  اوتیسم  کودکان  اجتماعی 

 بنابراین به دنبال بررسی فرضیه زیر است: 
مهارت  فرضیه:   بر  کاربردي  رفتار  تحلیل  برنامۀ 

اجتماعی (تعامل، مشارکت و رفتار اجتماعی) کودکان  
 اختالل طیف اوتیسم تأثیر دارد.  هب مبتال
 روش 

پژ از این  پژوهش  وهش  که  نوع  است  کاربردي  هاي 
از  انجام آن  نیمه  براي  با طرح  روش پژوهش  آزمایشی 

آزمون گرفته  پس  -پیش  بهره  کنترل  گروه  با  آزمون 
 شده است 

نمونه روش  و  نمونه  آماري    گیري:جامعه،  جامعه 
را   اخ  تمامپژوهش  به  مبتال  با    لالتکودکان  اوتیسم 
باال  مدارس عملکرد  در  آموزش  تحت  شهرستان     

 تشکیل داده بودند. 1398-97شهریار در سال 
کننده از  اي  شرکت  گروه  دو  شامل  پژوهش 

می اوتیسم  به  مبتال  بهکودکان  که  صورت  باشند 
  ، تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند

اب تا    7ر  سپك  دکو  24تعداد    آغازین صورت که در  ه 
در سال سال  10 که  اوتیسم  به  مبتال  -97تحصیلی    ه 

 در مدرسۀ ضیافت فاز پنج اندیشه در محدوده  1398

اوتیستیک  -شهریار   کودکان  مشغول    -مختص 
نمونه روش  شدند.  انتخاب  بودند،  گیري  تحصیل 

که  به کودکانی  و  بود  دردسترس    براساس صورت 
باال  د  کرل مپرونده و بنابر تشخیص روانشناس مدرسه ع

باال:    داشتند و  توا  -1(معیار عملکرد  (بیانی  زبانی  نش 
و عملی   70توانایی شناختی (کالمی باالي  -2 ؛ درکی)
نفري در    12صورت تصادفی در دو گروه  )؛ به70باالي  

شدند.   جایگزین  کنترل  گروه  و  آزمایش  گروه 
تشخیص  معیارهاي ورود و خروج اعضاي نمونه شامل  

اوت اختالل  به  برم  س یقطعی  توجه  با  کودك  اي 
بالینی،  بررسی ناشنوایی    بود نهاي  نظیر  نقایص حسی 

سالمت   از  برخورداري  و  کودك  در  نابینایی  و 
متوسط،   هوشی  ضریب  داشتن  جسمانی، 

به  نکردندریافت چه  مداخله  مستقیم  همزمان  صورت 
مهارت آموزش  هدف  با  غیرمستقیم  اجتماعی  یا  هاي 

دریافت و  ان  رمد  هنهرگو  نکردنهمچنین  دارویی 
جلسروان پایان  تا  رضایت    هايهشناختی  درمانی، 

و خانواده  به همکاري کودك  تمایل  و  والدین  آگاهانه 
از   خروج  معیارهاي  است.  بوده  پژوهش  این  در  او 
پژوهش شامل تشخیص پرخاشگري شدید در کودك،  

وجود    نکردن همکاري درمان،  جریان  در  خانواده 
ؤثر بر روند پژوهش،  م  نی امبیماري و یا مشکالت جس 

اتوانی ذهنی و همچنین تعداد  ضریب هوشی پایین و ن
است. جلسه بوده  جلسه  دو  از  بیشتر  غیبت  هاي 

اهمیت  در و  موضوع  خانواده  پژوهشخصوص  ها به 
آگاهاطالع بود.  شده  طرح رسانی  از  والدین    ساختن 

زیانبارپژوهشی آن،  مدت  و  ماهیت  فواید،  نبودن  ، 
محر والدین،  نهاممداخله،  و  کودك  اطالعات  ماندن 

خار شرکتجاختیار  و  شدن  مطالعه  از  کنندگان 
پژوهشی مقدم اهداف  بر  اهداف درمانی  عنوان  به  بودن 

براي    هايهمالحظ بود.  شده  گرفته  نظر  در  اخالقی 
 ها از ابزار زیر استفاده شده است:گردآوري داده

 ) بلینی  اجتماعی  مهارت  نیمرخ    ):2007نیمرخ 
جا هرتاهم و  مع  اي  کودکان  اجتماعی  عملکرد  از 

تا    6وانان با اختالالت طیف اوتیسم در دامنه سنی  نوج
که نسبت به تغییرات ناشی    شودمیسال استفاده    17

ویژ حساسیت  درمان  دارد.  هاز  توسط  پرسشنامه  اي 
رفتارهاي   با  که  دیگري  بزرگسال  هر  و  معلم  والد، 

ش تکمیل  است  آشنا  کودك  نیمرخ  .  دواجتماعی 
بلینی   اجتماعی  مؤلفه  ک  داردال  ؤ س  48مهارت  سه  ه 

  11سئوال)، مشارکت اجتماعی (  20تعامل اجتماعی (
ال)  ؤس  17سئوال) و رفتار اجتماعی پخته و شایسته (

اساس  این ابزار برشوند.  گیري می در این مقیاس اندازه
درجه هیچ مقیاس  از  لیکرت  (بندي  به1گاه  ندرت  )، 
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)2) گاهی  (  تا ،  )3)،  ن4غالباً  میمره)،  با    شود.گذاري 
سنجش    برايیک نمره کل    ،نمره این سه مؤلفه  جمع

ب اوتیسم  اختالل  به  مبتال  کودکان  اجتماعی  ه  مهارت 
می نمرهدست  نشانآید.  باالتر  رفتارهاي  هاي  دهنده 

مثبت گویهاجتماعی  برخی  است.  بهتر  صورت  ها 
نمره میبرعکس  پاگذاري  ضریب  رخ  یمن  ییای شوند. 

استف مهارت با  اوتیسم  اجتماعی  روش  هاي  از  اده 
و پایایی    97/0اي  هفته  3بازآزمون و با فاصله    -آزمون
اجتماعی  مؤلفه تعامل  اجتماعی  96/0هاي  مشارکت   ،

زیان  74/0 رفتارهاي  اجتماعی  و  گزارش    96/0بخش 
(مقیم است  و  شده  تجریشی  رضاي  پورمحمد  اسالم، 

رضای1392گو،  حق این  1396(  ی).  پایایی  نیز   (
از روش بازآزمایی، در سطح عالی  مقیاس را با استفاده  

به است  کرده  درونی  طوريگزارش  همسانی    47که 
  926/0ال،براي نمونه کلی با ضریب آلفاي کرونباخ  ؤس

باال،   عملکرد  با  اوتیسم  کودکان  گروه  و    940/0براي 
زبانی شدبراي کودکان عقب نقایص  با    د یمانده ذهنی 

یی  گزارش شده است. ضریب پایا  848/0ب آلفاي  ریض
هاي برقراري تعامل  ها در مهارتمقیاسیک از خردههر 

متقابل   اجتماعی  92/0اجتماعی  مشارکت  و    89/0، 
شایسته   اجتماعی  رفتارهاي  باشند  می  85/0نمایش 

همکاران،   و  نیز  1394(عزیزي  حاضر  پژوهش  در   .(
ضریب آلفاي    راه  از  یهاي اجتماعی بلینمهارتپایایی  
 ده است.دست آم) به88/0( کرونباخ

مداخله  کاربردي  برنامه  رفتار  تحلیل    : ABAاي 
پژوهش بهبیشتر  تجربی،  دهه  هاي  از    1960خصوص 

مداخ شده  هايلهبر  اجرا  کاربردي  رفتار  اند  تحلیل 
خلیلی،   و  همتیان  صفري،  لوواس  .  )1391(احمدي، 

که به  کرد  ه  ئراا  ارروش درمانی خاصی    1987در سال  
شده است. تحلیل رفتار    تحلیل رفتار کاربردي معروف

داراي   افراد  درمان  و  مداخله  براي  توان  کمکاربردي 
هاي اوتیسم به  خصوص براي طیفبهجسمی    و  ذهنی 

می (کار  و    ).1987لوواس،  رود  کار  هر  روش،  این  در 
کوچک  اجزاي  به  جدید  میمهارت  تقسیم    . شودتر 

کار   بهتهاسوخهرگاه  انجام  شده  کودك  شودرستی  د، 

فرمانبرداري در    شود  میتشویق   انگیزه تکرار آن و  تا 
افزایش   کندکودك  کاهش  پیدا  موجب  روش  این   .

رفتار نامطلوب و از طرفی موجب افزایش رفتار مطلوب  
زمینه شاخصمهارت  در  اجتماعی،  و  هاي  زبانی  هاي 

غیر و  کالمی  ر رفتارهاي  همچنین  و  ي  هاارت ف کالمی 
میکلیشه مک شود  اي  و  در    ).1397کانکی،  (صمدي 

روش   این  از  تا  بود  این  بر  قصد  حاضر    برايپژوهش 
مهارت اختالل  بهبود  به  دچار  کودکان  اجتماعی  هاي 

 طیف اوتیسم استفاده شود. 
مداخله برنامۀ  پژوهش:  اجرایی  مبتنی  مراحل  اي 

براساس    نخست  ABAبر اصول تحلیل رفتار کاربردي  
  ازي اسکینري تنظیم شد به این سل شرطیصوا  تیکل

صورت کلی، ویژه و اهداف رفتاري  رت که اهداف بهصو
در سه حیطه (دانش، نگرش و مهلرت) تدوین شدند.  

و    براي پرسش  نمایش،  از  رفتاري  هدف  هر  آموزش 
با   مربی  مشارکت  و  تعامل  سرگرمی،  و  بازي  پاسخ، 

د. مربی  ش   دهافآموزان با یکدیگر استآموز و دانشدانش
خورد و پاداش مادي  بعد از آموزش هر جزء و دادن باز

آموزش جزء  به  و...)  ژتون  برچسب، ستاره،  (خوراکی، 
صورت کامل  نهایت هر هدف بهبعدي اقدام کرده تا در

شود.   داده  مهارت  برايآموزش  خانه    ،ایجاد  تکلیف 
ایجاد   و  پاداش  دادن  و  تشویق  با  مادران  تا  شد  داده 

یادسپاري هر تمرین به فرزند خود کمک  بهر  د  انگیزه
نمونه،کر انتخاب  ضمن  پژوهشگر  باشند.  برنامۀ   ده 

مدت  مداخله به  هفته  هر  در    4جلسۀ    5اي  ساعته 
در   مدرسه  مروري به  آغازمحیط  به  و  انفرادي  صورت 

گروهی  به شد  8  درصورت  برگزار    هاي هجلس  در  .ماه 
بازخو و  مرور  قبل  مباحث جلسۀ  به  زال   درحضوري،  م 

ان دوره از والدین  ز پای اولیا و کودکان داده شد. پس ا 
و کنترل، پس آزمایش  در  دو گروه  آزمون گرفته شد. 

بر    برنامه  هايهخالصۀ جلس  1جدول   آموزشی مبتنی 
ABA آورده شده است. 
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 ABAهاي درمانی تحلیل رفتار کاربردي خالصه محتواي جلسه   1جدول 
 جلسه محتواي  هدف  جلسه

آموزش  کنندگان، آشنایی با برنامه،آشنایی با شرکت 1-5
 نشستن 

بازي، دادن خوراکی بر آشناارائه برچسب،  انتخاب کودك،  و  تمایل  با حسب  کردن کودك 
 کدام از آنها به اهداف جزئی کردن هردن اهداف و تقسیمکرشرایط جدید آموزش، تعریف 

رفتارهاي    هیدلشک تکرار و مرور، ایجاد تماس چشمی، 6-10
 مطلوب

جلس برنامه  آموختهقبل،    هايهمرور  مطالب  جزئی تقویت  اهداف  آموزش  به  شروع  شده، 
دهی کودك و تقویت فوري آن، استفاده از روش شکلوسیله  بهمانند ایجاد تماس چشمی  

 نشستن سرجاي خود و تقویت رفتار مطلوب.

11-15 
 هايهلمک و بطلو سازي رفتارهاي نامتکرار و مرور، خاموش

کردن و گفتن و  جا، آموزش مهارت اجتماعی سالم نابه
 کاربردن آن به

آموخته مطالب  تقویت  قبل،  جلسه  برنامه  خاموشمرور  نامطلوب شده،  رفتارهاي  سازي 
جهت تقویت،  عدم  با  کلیشهکودك  رفتارهاي  برخی  به  روش دهی  از  استفاده  کودك،  اي 

 کردندادن، سالماجتماعی مانند دست  ايهتهاراقتصاد ژتونی براي آموزش برخی م

16-20 

هاي  تکرار و مرور، آموزش مشارکت گروهی در فعالیت
کاررفته،  متناسب با توانایی کودك، تقویت رفتار درست به

کارگیري رفتار آموزش رفتار اجتماعی رعایت نوبت و به
 درست، آموزش رفتار اجتماعی جبران 

ماك براي  برداري از اصل پریشده، بهره وختهت مطالب آم ویتق  ، بلق  هايهمرور برنامه جلس
در  همکاري  و  مشارکت  بر  مبتنی  تکلیف  انجام  اول  مانند  مطلوب  رفتارهاي  برخی  انجام 

بازي، استفاده و بعد توپ  کردن صندلیآوري وسایل مثل گذاشتن گچ و ماژیک مرتبجمع
زنجیره  روش  رفتارهاي  از  برخی  ایجاد  براي  نوبت، اج  بومطلسازي  رعایت  مانند  تماعی 

روش جبر از  روي اناستفاده  غذا  ریختن  مانند  نامطلوب  رفتارهاي  انجام  در صورت  کردن 
 کردن وسایلزمین یا کثیف

تکرار و مرور، حذف رفتارهاي نامطلوب، آموزش  21-25
 گذاشتن به دیگران گذاشتن به خود، آموزش احتراماحترام

جلس برنامه  آمویتق  ،بلق  هايهمرور  مطالب  جریمهوختهت  روش  از  استفاده  ردن کشده، 
هاي کودك در صورت انجام رفتار نامطلوب، استفاده از روش مانند گرفتن بخشی از ژتون

اشباع براي تعدیل برخی رفتارهاي نامطلوب، تقویت متناوب و نه پیوسته رفتارهاي مطلوب 
 دادن به اشعار کودکانه  شگو هی،پایداري بیشتر آن رفتارها، بازي گرو برايکودك 

، آموزش گفتگو با تلفن دعوت از دوستان و تکرار و مرور 26-30
 فامیل براي یک مهمانی، تقویت تماس چشمی

جلس برنامه  آموخته  هايهمرور  مطالب  تقویت  به  قبل،  مطلوب  رفتارهاي  ایجاد  در  شده، 
ارهاي اجتماعی  فتر  یبرخهمچنین آموزش    .دهی فقط رفتار نهایی تقویت شودروش شکل

باال روش شکل  سطح  ماننبه  کودکان دهی  با  تعاملی  رفتارهاي  آموزش  تلفن،  با  گفتگو  د 
 دیگر، در شروع فقط برقراري تماس چشمی با آنها و تقویت فوري 

31-35 
تکرار و مرور، تلفیق رفتارهاي تعاملی، تمایز بین احترام و  

 ترس، تمرین گفتن کلمه «نه» 
 

ش رفتارهاي تعاملی با شده، ادامه آموزقبل، تقویت مطالب آموخته  ياههسل ه جمرور برنام
یکدیگر   با  صحبت  و  احوالپرسی  و  سالم  شامل  مرحله  این  در  که  دیگر  و   استکودکان 

پاداش خاموشسپس  آن،  به  ادهی  رغبت  تقویت  اجبار،  اضطرابی،  رفتارهاي   ادانهزسازي 
اجبار   ابیان تفاوت میان ترس و احترام؛  به کاري به بازي   نداشتندر صورت رغبت  ه،دارو 

 فتن کلمه نه پرداخته شد و تقویت رفتارهاي درست و متناسبنقش گ

تکرار و مرور، معرفی الگوهاي مناسب، نگاهی به آینده و   36-40
 پیامد برخی اعمال 

-هونشده، تعریف الگو، دادن مثال و نمقبل، تقویت مطالب آموخته  ه هايمرور برنامه جلس
پاسخ  ياه پیاتقویت  تعریف  مطلوب،  رفتارهاي  و  نمونهها  ارائه  منفی،  و  مثبت  ها، مدهاي 

اي از  عنوان نمونهدادن بهآموزانی که تکالیفشان رو به نحو احسن انجامدادن جایزه به دانش
 پیامد عمل 

41-45 
کردن پذیري، صحبتتکرار و مرور، آموزش مسئولیت

گرفتن از دیگران،  کمک ،دوجانبه، آموزش حرکت در خیابان
 1آموزش مهارت ارتباط با احساس و افکار خود 

جلس برنامه  آموخته  هايهمرور  مطالب  تقویت  با قبل،  متناسب  گروهی  کار  انجام  شده، 
شکل کتاب،  فعالیت  تکمیل  تابلوهاي توانایی،  برخی  آموزش  درست،  رفتارهاي  دهی 

کردن در صحبت  ز عابر پیاده، شیوه ا  انینشپلیس، گرفتن    رانندگی، بازي همیار  راهنمایی و
خاموش و  خیابان،  کالمی  ارتباط  انواع  تفاوت  از  فهرستی  ارائه  نامطلوب،  رفتارهاي  سازي 

 ها، دادن شکالت و کیکیک از مهارتغیرکالمی، انجام تکلیف و تمرین هر

اط با احساس و افکار خود  تکرار و مرور، آموزش مهارت ارتب 46-50
 یابیبتدایی دوستارت ا، آموزش مه2

شده، آموزش مهارت شنیداري، انجام فعالیت  رور برنامه جلسه قبل، تقویت مطالب آموختهم
فعالیت  کارت  از  استفاده  شنونده،  و  مفهوم گوینده  کوچک،  جوایز  دادن  و  ارتباطی  هاي 

-ها نادرست، دادن کادو توسط دانشسازي پاسخهاي یک دوست، خاموشدوستی، ویژگی
 آموز)عنوان یک دوست خوب (برحسب انتخاب دانشه همدیگر به زان بآمو

51-55 
یابی و مهارت تشخیص تکرار و مرور، آموزش مهارت دوست

 غریبه از دوست 
 1آموزش خودآگاهی هیجانی 

آموخته مطالب  تقویت  قبل،  جلسه  برنامه  بررسیمرور  اهمیت  بر  تأکید  ها روش  شده، 
ت خوب، نحوي سالم و احوالپرسی با دوست خود ک دوسیابی،  چگونگی انتخاب یدوست

با برخورد  چگونگی  آشنا،  از  غریبه  افراد  تشخیص  تلفنی،  و  غریبهخواسته  رودرو  ها،  هاي 
ارائه  احساسات،  از  آگاهی  مهارت  به  تقویت عکس  اشاره  خوشحالم،  من  بازي  چهره،  هاي 

 تناسب با موقعیت.مبروز احساس درست و  

56-60 
 موزش همکاري با دیگران، ور، آتکرار و مر

بندي مطالب، مرور  ، جمع2آموزش خودآگاهی هیجانی
 ، برگزاري جشن پایان سالهاهمفاهیم گذشته، خاتمه جلس

شده، تمرین همکاري، تعریف سازش کردن مرور برنامه جلسه قبل، تقویت مطالب آموخته
مس همچنین  و  آگاهیئ(مصالحه)  مثال،  ارائه  همساالن،  فشار  پیامدهاي   دادن  له  از 

شکل نقش،  بازي  رنگ نامطلوب،  تمرین  احساسات،  شناسایی  مطلوب،   رفتارهاي  دهی 
مهارت  مفاهیم،  تمام  جامعه  مرور  درست،  تشخیص  تقویت  من  از هیجانات  شعارها  و  ها 

-طریق فعالیت برنامه  زطریق بازي و ایفاي نقش، در این جلسه اهداف اجتماعی و بیانی ا 
هاي کودکان شمارش و جوایز اهدا شد. طی آخرین تعداد برچسب  شود وریزي ترسیم می

جلسه ضمن گرفتن پس آزمون از دو گروه کنترل و آزمایش و قدردانی از اولیاء با پذیرایی، 
 سرود و شعرخوانی جلسات مداخله همزمان با اتمام سال تحصیلی خاتمه یافت 
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ب نفر از کارشناسان و    10به    ABAامه  رنمحتواي 
توافق  مربیا ضریب  تا  شد  داده  اوتیسم  کودکان  ن 

استخراج   برنامه  بنابراین  شودناظران  توجه.  فرضیۀ    با 
اول، ضریب توافق ناظران برنامه براساس ضریب الوشه  

ذکر است    این اساس الزم به  محاسبه شد که بر  82/0

از   کاربردي  رفتار  تحلیل  برنامۀ  مطلوبی  اعکه  تبار 
 برخوردار است. 

دادهجزیه  ت  براي تحلیل  توصیفی  و  تحلیل  از  ها 
(میانگین و انحراف معیار) و تحلیل استنباطی (تحلیل  

تک  است کوواریانس  شده  استفاده  (انکووا)    متغیره 
 .)2(جدول 

 هایافته 
ل   و د د    2ج ر ا د ن ا ت س ا ف  ا ر ح ن ا و  ن  ی گ ن ا ی ی م ع ا م ت ج ا ت  ر ا ه م ل  ک ه  ر م ن  و    ن آ د  ا ع ب ه  ا ف ب ش ت ی پ ر  د ه  و ر گ و  د ک  ی س ک پ و  ن  و م ز م آ ز ن آ  و

 انحراف استاندارد  میانگین  گروه آزمون  غیرمت
 9/ 79 60/ 58 پیش آزمون  کنترل  تعامل اجتماعی 

 9/ 72 60/ 66 پس آزمون 
 9/ 22 58/ 50 پیش آزمون  آزمایش 

 8/ 50 64 پس آزمون 
 5/ 21 29/ 91 پیش آزمون      مشارکت اجتماعی 

 5/ 48 29/ 66 پس آزمون 
 6/ 63 29/ 75 پیش آزمون  آزمایش 

 6/ 06 32/ 08 مون پس آز
 9/ 15 45/ 58 پیش آزمون  کنترل   رفتار اجتماعی 

 8/ 73 46 پس آزمون 
 5/ 48 39/ 58 پیش آزمون  آزمایش 

 5/ 61 45/ 66 پس آزمون 
 18/ 80 136/ 08 پیش آزمون  کنترل  نمره کل مهارت اجتماعی

 18/ 98 136/ 33 پس آزمون 
 18/ 16 127/ 83 یش آزمون پ آزمایش 

 16/ 95 141/ 75 پس آزمون 

جدول  همان در  که  می  2طور  شود،  مشاهده 
هاي آن از  اجتماعی و مؤلفه  میانگین نمرة کل مهارت

 آزمون تغییر کرده است.  آزمون به پسمرحلۀ پیش
برنامۀ تحلیل رفتار کاربردي بر مهارت  :  2فرضیه   

   اجتماعی) کودکان اراجتماعی (تعامل، مشارکت و رفت

 اوتیسم تأثیر دارد. طیف  مبتال به اختالل 
مهارت   براي نمرات  گروه    مقایسۀ  دو  در  اجتماعی 

کوواریانس   تحلیل  روش  از  کنترل  و  آزمایش 
 . )3(جدول  شود متغیره استفاده میتک 

ل   و د س      3ج ن ا ی ر ا و و ک ل  ی ل ح ت ج  ی ا ت ي ن ا ر ی   ب ه و ر گ ت  ی و ض ع ر  ی ث أ ت ی  س ر ر ا   )ABA(  ب م ت ج ا ت  ر ا ه م ر  ی ب  ع
مجموع   منابع تغییرات 

 مجذورات 
 درجه

 ي آزاد
میانگین  

 مجذورات 
سطح  Fمقدار 

 معناداري 
 ضرایب اتا 

 0/ 96 0/ 001 653/ 03 6906/ 81 1 6906/ 81 آزمون مهارت اجتماعی (اثر همپراش) پیش
 0/ 82 0/ 001 95/ 50 1010/ 13 1 1010/ 13 گروه
  10/ 57 21 222/ 10 خطا 

   24 471287 مجموع
 

ن  جدول  تا براساس  گروه    Fمقدار    باال یج  دو  بین 
نگه آزمای  ثابت  با  گواه  و  پیش ش  اثر  برابر  داشتن  آزمون 
-است. بنابراین می   0/ 001و سطح معناداري آن    95/ 50

موجب بهبود مهارت    ABAبرنامه  توان نتیجه گرفت که 

می اوتیسم  به  مبتال  کودکان  و اجتماعی  میزان    شود 
گروهی  تأثیر   اج عضویت  مهارت  به  تم بر  توجه  با  اعی 

درصد بر آورد شده    82به اندازه آمده دست ضرایب اتاي به 
ادامه    . است  نمر  برايدر  مهارت    هايهمقایسه  ابعاد 
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دو   در  اجتماعی)  رفتار  و  مشارکت  (تعامل  اجتماعی 
کوواریانس   تحلیل  روش  از  کنترل  و  آزمایشی  گروه 

 .  )4(جدول  چندمتغیره استفاده شده است 

 بر تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رفتار اجتماعی ) ABA( گروهی   عضویتبررسی تأثیر  برايتحلیل کوواریانس ج نتای  4جدول 
 اتا ضرایب  معناداريسطح Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجذورات مجموع  منابع تغییرات 

 0/ 96 0/ 001 551/ 89 1769/ 34 1 1769/ 34 همپراش)تعامل اجتماعی (اثر آزمونپیش
 0/ 71 0/ 001 51/ 83 166/ 16 1 166/ 16 گروه
  3/ 20 21 67/ 32 خطا 

   24 95154 مجموع
 0/ 96 0/ 001 643/ 71 712/ 34 1 712/ 34 آزمون مشارکت اجتماعی (اثر همپراش) پیش

 0/ 63 0/ 001 35/ 96 39/ 79 1 39/ 79 گروه
  1/ 10 21 23/ 23 خطا 

   24 23649 مجموع
 0/ 95 0/ 001 419/ 14 1130/ 04 1 1130/ 04 مپراش) ه آزمون رفتار (اثرپیش

 0/ 72 0/ 001 54/ 59 147/ 19 1 147/ 19 گروه
  2/ 69 21 56/ 61 خطا 

   24 51604 مجموع

که د سطح معناداري   دهد نشان می  باال نتایج جدول 
میزان تأثیر عضویت گروهی بر تعامل اجتماعی با    0/ 001

در    درصد   71زه  دا آمده به ان دست توجه به ضرایب اتاي به 
در رفتار اجتماعی به اندازه    رصد و د   63مشارکت اجتماعی  

 .درصد برآورد شده است   72
 گیري بحث و نتیجه

 تشخیص با کودکان روزافزون افزایش به  توجه با

اهمیتی بنا و اوتیسم  اختالل  هايمهارت که بر 

ارتباطی و   مشکالت و دارد فرد زندگی  در اجتماعی 

به کودکان  در آن تأثیر و زمینه این در تیسماو مبتال 

 اجتماعی و ارتباطی و هايمهارت افزایش فرد، ندگیز

کودکان اجتماعی رشد توسعه کالمی   به مبتال و 

 براي درمانی  هايلهمداخ در اساسی ايمؤلفه اوتیسم،

همکاران،  است   کودکان این و    ). 1396(جاسمی 
اختالالت   از  وسیعی  طیف  اوتیسم  طیف  اختالل 

عصبی، ردگست با  ه  تقریباً  رشدي  مل  شا  را   ./ 1  شیوع 
 .)2020همکاران، کوپر وشود (می

با وجودي که روش قطعی براي درمان اختالل    
درمانی   راهکارهاي  اما  ندارد،  وجود  اوتیسم  طیف 

تواند براي کودك مبتال به اوتیسم سودمند  موجود می
شود   آن  ).2008دوست،  (ایرانواقع  روش  جاییاز  که 

کاربردي    یلتحل   هاي شرو  بیشترزمینۀ  یشپرفتار 
دیگر   عال  است درمانی  بهبود  بر  طیف  ی و  اختالل  م 

از پرکاربردي تأکید دارد، یکی  هاي  ترین روشاوتیسم 
رود. بنابراین اي براي این کودکان به شمار می مداخله

اعتباریابی   و  تدوین  حاضر  پژوهش  اجراي  از  هدف 
تحلیل بر  مبتنی  آموزشی  و  ر  برنامۀ  کاربردي  فتار 

آ اثربخشی  بر  ارزشیابی  اجتماعی  مهارتن  هاي 
بود.   باال  عملکرد  با  اوتیسم  پژوهش  کودکان  این  در 

والدین   که  است  شده  جلس زمان  سعی  هاي  ه آموزش 
اي مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردي مادران کودکان  مداخله 

نحوة   از  و  داشته  حضور  اوتیسم  طیف  اختالل  به  مبتال 
مر  کنند آگاهی    بی آموزش  آموزش   پیدا  با  که  هایی  و 

هاي کارشده در  مطالب و مهارت   کنند، می دران دریافت  ما 
تکرار   و  مرور  منزل  در  را  راستا    . کنند مدرسه  این  در 

هاي متخصصان و  تواند در حد تالش مشارکت والدین می 
ساله مبتال    9خصوص در مورد کودکان زیر  درمانگران به 

سود  و  مفید  اوتیسم  کودکان  من به  باشد.  و    براي د  رشد 
ا  به ستعدا توسعه  خود  نهفته  و  دهاي  همکاري  به  شدت 

همیاري والدین نیاز دارند که این موضوع، تنیدگی والدین  
دهد. مشارکت والدین کودکان  را نیز تا حدي کاهش می 

مبتال به اوتیسم در مراحل درمان، هم به نفع کودك و هم  
. در  ) 2006پرند،    و   (شکوهی به نفع والدین کودك است  

هاالهان و  هایی چون  نتایج پژوهش ن به  توا این زمینه می 
)،  2007)، گیرولماتو، سوسمن و ویتزمن ( 2003کافمن ( 

 ) همکاران  و  همکاران  2007رمینگتون  و  هومفریس   ،(
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که نتایج این مطالعات گویاي  طوري اشاره کرد؛ به  ) 2005( 
به اختالل    این نکته است که حضور والدین کودکان مبتال 

شکوفایی استعدادهاي    کشف و تواند در  طیف اوتیسم می 
مراکز   درمانی  شیوه  در  باشد.  مفید  بسیار  کودکان  این 
توانبخشی کودکان مبتال به اوتیسم نیز نقش والدین این  

می  معرفی  کلیدي  نقشی  والدین  کودکان،  همواره  و  شود 
 شوند. در طول روند درمان مشارکت داده می 

از      میزان  تن بعد  سنجش  به  آموزش  جلسات  ظیم 
ب اعت  شامل  بار  که  ناظران  توافق  میزان  براساس    10رنامه 

سابقۀ   با  استثنایی  کودکان  آموزش  متخصص  و  مربی 
کودکان   سایر  و  اوتیسم  کودکان  به  آموزش  و  تدریس 

سال پرداخته شد،    18سال و حداکثر    7استثنایی حداقل  
ناظران برن گونه به  توافق  ه براساس ضریب  ام اي که ضریب 

ش   0/ 82الوشه   که  محاسبه  به   بر د  الزم  اساس  ذکر  این 
مطلوبی   اعتبار  از  کاربردي  رفتار  تحلیل  برنامۀ  که  است 

) و  2018بورگر ( فنیل و دیلین برخوردار بود. در این راستا  
 ) همکاران  و  یافته   ) 2017هبرت  خود  در  پژوهش  هاي 

می  روش اظهار  که  بر  کنند  مبتنی  آموزشی  لیل  تح هاي 
براي کودکان اوتیسم    شیوه   عنوان بهترین رفتار کاربردي به 

است   در  شده  گرفته  روش  گونه به   ، نظر  به  درمان  که  اي 
ABA  براي کاهش رفتارهاي نامناسب و بهبود رفتارهاي ،

)  2008عملکردي و اجتماعی طراحی شده است. فاکس ( 
عنوان نقش تحلیل رفتار کاربردي در  با  در پژوهش خود  

است که    اي له تنها مداخ   ABAکند:  اوتیسم بیان می ن  درما 
و   اجتماعی  مهارت  در   پایدار  و  جامع  نتایج  موجب 

 باشد. ارتباطی کودکان مبتال به اوتیسم می 
یافته دیگر  که  از  بود  این  حاضر  پژوهش  هاي 

ABA  مهارت بهبود  هرموجب  و  اجتماعی  از  هاي  یک 
اجت مؤلفه رفتار  و  مشارکت  (تعامل،  آن  عی)  ما هاي 

او طیف  اختالل  به  مبتال  این  میتیسم  کودکان  شود. 
)؛ رفیعی  2020لیو و همکاران (  یافته با نتایج پژوهش 

)؛ پیتز،  2019استیونسون و کوریا ( )؛  2020و خانجانی (
 ) هورگر  و  ( 2019گنت  یان  خانزاده  )؛  2018)؛  حسین 

) شباهنگ  و  و  ؛  )1397حقیقی  الشکی  جهاندار 

) ( ا  تیور )  1397کاکابرایی  همکاران  -فمی و  )  2017و 
   ) همخوان است. 1395(   کاران تفرشی و هم 

یافته   براي     مطالعات  تبیین  و  حاضر  پژوهش  هاي 
تواند بر  موجود الزم به ذکر است که مداخالت رفتاري می 

با  مهارت  آنها  تعامالت  و  اوتیسم  کودکان  اجتماعی  هاي 
داشته   مثبتی  تأثیر  مربیان  و  همساالن  باشد  والدین، 

تونسال( و  آارلی  تیتلیستاد،  برگ  و    )2020ن،  دویک، 
با   کودکان  براي  را  بسیاري  قوت  نقاط  روش  این 

خانواده و  اوتیسم  خواهد  اختالل  پی  در  آنها  هاي 
برات،  داشت   و  تاملین  مادران    ).2019(راش،  نظر  از 

به  مهم اوتیسم، مسائل مربوط  ترین مشکالت کودکان 
اسمهارت ارتباطی  و  خودیاري  مطالب    بنا  ت.هاي  بر 

پژوهشبیان و  موجهاشده  آموزش  ي  ضرورت  ود 
هاي اجتماعی کودکان طیف اوتیسم به مربیان  مهارت

به والدین  است  و  مشهود  و  خوبی  الشکی  (جهاندار 
بسیاري از متخصصان براي مداخله    ).1397کاکابراتی،  

) ساعت  شدت  بر  کاربردي  رفتار  تحلیل  روش    40به 
-رند. بر این اساس انتظار میداساعت در هفته) تأکید  

که شود  هرچه  رود  بیشتر  مداخله  مدت  و    ، میزان 
همکاران،   و  (احمدي  بود  خواهد  بیشتر  آن  اثرگذاري 

بنابراین  1391 بر  ).  مبتنی  که  لوواس  درمانی  رویکرد 
سازي اسکینر بود و با نام برنامۀ تحلیل رفتار  اصول شرطی 

به  است،  شناخته شده  ر کاربردي  درمانی    وش عنوان یک 
ي اجتماعی، گفتار و زبان،  ها رت مدار، باعث بهبود مها خانه 

اوتیسم   اختالل طیف  به  مبتال  کودکان  در  رفتار  و  بازي 
اسمیت،  شو می  و  (لوواس  ذکر  در   ). 1989د  به  الزم  واقع 

هر  به  است  نیاز  اوتیسم  درمان  و  آموزش  زمینۀ  در  چند 
ست  ا   ز اهمیت است این ی مدارس ویژه است ولی آنچه حا 

نیاز    براي که   کودکان  این  آم آموزش  در  به  تئوري  وزش 
نیست  مهارت   مدارس  اوتستیک  بلکه  کودکان  به  آموزي 

اي در بهبود نشانگان  ضرورت بیشتري دارد و جایگاه ویژه 
آموزش  نوع  به  توجه  با  همچنین  دارد.  اختالل  هاي  این 

آموزش  از  تلفیقی  باید  برنامه اوتیسم  با  موجود  ریزي  هاي 
باشد ج همه  کودك  هر  مختص  همان   انبه  که  گون و  در  ه 

آموزش فردي  نخست  پژوهش حاضر انجام شد، هر کودك  
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تمرین کند  دریافت   با  مهارت   ، و  و  مباحث  هاي  تکرار 
اعض آموزش  سایر  و  والدین  توسط  و  منزل  در    ي ا دیده 

خانواده منجر به ایجاد تعامل و برقراري ارتباط دوسویه با  
هاي  ایجاد یادگیري و کسب مهارت   با و    ود افراد خانواده ش 

در  ( بعدي و با گذشت زمان   هاي ه در جلس  بتواند  تماعی اج 
تعامل    ) خود   هاي ی با مربیان و بعدها با سایر همکالس   آغاز 

باشد  داشته  بهتري  ارتباط  تفاوت  گونه به ،  و  که  اي 
در   معناداري بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله 

د. یکی دیگر از  و تماعی مشاهده ش اج تمامی ابعاد مهارت  
که مادران  جایی ن یافته ذکر این نکته بود که از آن یل ای دال 

ایجاد    زمان در درمان در جلسات اصلی حضور داشتند و  
ال یا مشکل قادر به برقراري ارتباط حضوري و یا تلفنی  ؤ س 

-هایی در زمینۀ مهارت با مربی فرزند خود بودند و آموزش 
بر  ارتباطی  به ا هاي  توجه  و  کاربردي  رفتار  تحلیل    ساس 

کاستی ی عال  و  کودك  توانایی  و  به  م  مبتال  کودکان  هاي 
انتظار  به  نسبت  بودند،  کرده  دریافت  خود اوتیسم    هاي 

خود  اوتیسم  به  مبتال  کودك  امور    ، درباره  انجام  یعنی 
مهارت  و  اجتماعی  خودیاري    کودك   وسیله به هاي 

ارگري کودك به  مه خود براي  تجدیدنظر کردند و محیطی  
آورد  تع نتی در   ند. وجود  کودك  جه  اجتماعی  مهارت  و  امل 

توان گفت که تفاوت  میهم    نهایتدر  . پیدا کرد افزایش  
پیشحاصل نمرات  در  روش  شده  از  ناشی  آزمون 

می و  است  کاربردي  رفتار  تحلیل  این  درمانی  توان 
مهارت افزایش  در  را  کودکان  روش  اجتماعی  هاي 

 دانست. ر طیف اوتیسم مؤث
اي پژوهش یکی از  ه ه پیگیري به منظور دقت در داد 

پژوهش  محدودیت  براي این از .  است هاي  بررسی    رو 
تدوین  برنامۀ  مثبت  تأثیرات  ماندگاري  و  شده،  اثربخشی 

پژوهش  در  که  است  آ الزم  با  ینده هاي  طولی  مطالعات   ،
زمانی   مقایسۀ    شود.   انجام سال    5فاصلۀ  به  همچنین 

برنامۀ  رفتار  آ   اثربخشی  تحلیل  روش  بر  مبتنی  موزشی 
 پرداخته شود. نیز  هاي موجود  دي با سایر روش ربر کا 

برنامه     به  حاضر  پژوهش  نتایج  و  براساس  ریزان 
پیشنهاد   اوتیسم  طیف  کودکان  آموزش  متخصصان 

هاي  شود که به طراحی بستۀ آموزشی مبتنی بر روش می 

بپردازند  کاربردي  رفتار  که  گونه به   ، تحلیل  تواي  مح اي 
بتوان  م   د بسته  به  آسان  براي  باح دسترسی  آموزشی  ث 

والدین کودکان طیف اوتیسم را فراهم کند و امیدوار بود تا  
با استفاده از این بسته قادر شوند با کودك مبتال به  والدین  

ارتباط   برقراري  با  و  داشته  تعامل  خود  اوتیسم  اختالل 
.  کند ا  پید بهبود    آنها   هاي اجتماعی کودك درست مهارت 

کارگاه همچنین   برگزاري  مربیان  آم   هاي با  براي  وزشی 
و   اوتیسم  طیف  کودکان  والدین  و  استثنایی  مدارس 

بهبود مهارت اهمیت جلوه  اجتماعی  دادن  و  ارتباطی  هاي 
هاي  سعی شود که والدین و مربیان با شیوه   این کودکان 

و   شوند  آشنا  کاربردي  رفتار  تحلیل  برنامۀ    روش اجرایی 
به صورت  جل پیشبرد   برنامه  ب اجرا   نامه شیوه سات  رنامه  ي 

 ها و مربیان گذاشته شود. در اختیار خانواده 
 سپاسگزاري تشکر و  

شهرستان   استثنایی   پرورش  و  آموزش  اداره  همکاران  همراهی   و  همکاري  از 
 و  کودکان  والدین  ، کردند   فراهم  را  پژوهش  این  اجرا  شرایط  که  شهریار 

 در  ۀ ضیافت (مختص کودکان استثنایی) که ان مدرسۀ پسر  مربیان  از  همچنین 
 شود. این می  قدردانی  و  تشکر  صمیمانه  یاري رساندند،  پژوهش  این  اجراي 

 .است  اول  نویسنده  نامۀ دکتري  پایان  از  بخشی   پژوهش 

 ها نوشت پی 
1. Social Interaction 
2. American Psychiatric Association 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 

4. Applied Behavior Analysis (ABA) 
5. Picture Exchange Communication Systems (PECS) 
6. Fen Feluramine 
7. Transcranial direct electrical stimulation method 
8. Autism Spectrum Disorder 
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هدف  پژوهش   نظر  علیاز  روش،  نظر  از  و  .  بوداي  مقایسه -بنیادي 
را   آماري  شهرآموزان  دانش  تمامجامعه  دوم  متوسطه    خوي   دوره 

دادند.تش   و   نابینا  آموز دانشنفر    30( آموز  دانش  60نمونه شامل    کیل 
بودندعادي  آموزدانشنفر    30 دسترس  گیري  نمونهصورت  به  هک   )  در 

از  آوري  جمعمنظور  به  د.انتخاب شدن    رویکردهاي پرسشنامه  اطالعات، 
و  1999(  همکاران  و  میلر  یادگیري اهمال)  تاکمن آزمون    کاري 

ضریب آلفاي کرونباخ  راه  از  ها  پرسشنامهپایایی   شد.  استفاده   ) 1991(
آمد.ه  ب  847/0و    912/0ترتیب،  به تعیی  دست  وضعیت  براي  ن 

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهره گرفته شد. با  ها  دادهبودن  نرمال
به   توزیع  نرمالتوجه  آزمون  ها  دادهبودن  آماري  روش  تحلیل    tاز  و 

چندمتغیره  برر  واریانس  پژوهش  فرضیهسی  براي  شد. هاي    استفاده 
تحلیل    :هایافته  رویکردهاي ها  دادهنتایج  در  که  داد    یادگیري  نشان 

و  م عملکردي  اهداف  درگذاري  ارزشیزان  عادي  آموزان  دانش  بیرونی 
از   ابزاري/  .  هستند  نابیناآموزان  دانشباالتر  اهداف  میزان  همچنین 
آموزان  دانشباالتر از    نابینا  آموزاندانشدرونی در  گذاري  ارزشآینده و  

هاي اهداف یادگیري و ادراك از توانایی تفاوت  مؤلفهعادي هستند، در  
همچنین  عناداري  م نشد.    کاري اهمالکه   دادنشان    نتایجمشاهده 

و   از  اهمالعمدي،  کاري  اهمال(  آن هاي  مؤلفهتحصیلی  ناشی  کاري 
از  اهمالو    خستگی ناشی    و  عادي  زانآمودانش  در  )برنامگیبیکاري 

تفاوت    نابینا دوم  متوسطه    گیري: نتیجه  ندارند.معناداري  دوره 
دانشطوربه خود  نابینا  آموزان کلی  خاص  شرایط  به  توجه  از    با 

 .کنندمیرویکردهاي یادگیري ویژه و مطلوبی استفاده 
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
compare learning approaches and academic 
procrastination in normal and blind students in 
Khoy high school students in the academic year 
2020-2021. Method: This research is fundamental 
in terms of purpose and causal-comparative in 
terms of method. The statistical population 
consisted of all high school students in Khoy City. 
The sample consisted of 60 students (30 blind 
students and, 30 normal students), who were 
selected by convenience sampling. In order to 
collect the required data, Miller et al.'s (1999) 
Learning Approaches Questionnaire and Tuckman's 
(1991) Procrastination Test were used. The validity 
of the questionnaires was confirmed by the 
supervisor, and their reliability was obtained 
through Cronbach's alpha coefficient of 0.912 and 
0.847, respectively. Kolmogorov-Smirnov's test 
was used to determine the normality of the data. 
Due to the normality of data distribution, t-test and 
multivariate analysis of variance(MANOVA) were 
used to test the research hypotheses. Results: The 
results of data analysis showed that in learning 
approaches, the rate of functional goals and external 
valuation in normal students were higher than in 
blind students. Also, the rate of instrumental / 
future goals and internal valuation in blind students 
are higher than normal students. The components of 
learning objectives and perception of ability were 
not significantly different. In addition, academic 
procrastination and its components (intentional 
procrastination, procrastination due to fatigue and 
procrastination due to unplannedness) were not 
significantly different between two groups of 
secondary school students. Conclusion: In general, 
blind students use special and desirable learning 
approaches according to their specific 
circumstances. 
 
Keywords: Learning approaches, Academic 
Procrastination, Blind students 
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 مقدمه 
معلولیت حسی است. این معلولیت  ن  ریتشایعنابینایی  

درك فرد از دنیاي اطرافش را تغییر داده و همین امر  
آموزان  دانشبه مشکالت تحصیلی و اجتماعی  تواند  می

،  نداشتن، فعالیتنداشتنمانند سازگاري تحصیلی  نابینا
به دیگران، افسردگی و خودپنداره پایین    نداشتن عالقه

م  شود در  منجر  آموزشی  و  کیمل (  حیط  تبار 
سر1390همکاران، بی  و  ترنر  بیان  2007(  ).  نیز   (

جمله  کنند  می از  معلولیت  و  جسمی  ناتوانی  که 
بر سازگاري   و سالمت روانی شخص  آموزشی  نابینایی 

می افراد  گذارد  تأثیر  به  نسبت  جسمی  ناتوان  افراد  و 
ناشی  . فشار  کنندمیعادي فشار روانی بیشتري تجربه  

نابینایی  ي  هامعلولیتوجود    از جمله  از  و  جسمی 
تحصیلی   عملکرد  در  اختالل  براساس  شودمیسبب   .

(به    در کار یا تحصیل داردکفایتی  بیآن فرد احساس  
همکاران، و  نوه  از  همکاران 2013نقل  و  ساندرز   .(  

که نگرش بدبینانه و منفی نسبت    ند داد) نشان  2010(
انگیزش   درسی،  موضوعات  را  به  پایین  یادگیري 

موفقکند  می  نی بیپیش احساس  با  و  درس  در  نبودن 
حال،  عزت این  با  است.  همراه  پایین  تحصیلی  نفس 

برخی   کافمن(ها  مطالعهنتایج  و    ؛1391،  هاالهان 
می  )1389احمدپناه،   کودکان    دهدنشان  بین  در  که 

آزمون در  نابینا  و  کالمیعادي  هوش  از    هاي  تفاوتی 
مشاهده    هاي جنبهلحاظ   زبان  اما  ،  دوشنمیعمده 

با   را  مفاهیم  رشد  است  سازدتأخیر  ممکن  .  همراه 
دیگر داد   پژوهشی  با   نشان  افراد  بینایی    که  اختالل 

در اختاللی  زبانی   هیچ  در    کارکردهاي  شناختی  و 
با توجه به    .)1391،(هاالهان و کافمن  ندارند  تحصیلی

این   رویکردرود  میاحتمال  ها  پژوهشنتایج  هاي  که 
 .  باشدیادگیرندگان متفاوت  ازع ري در این نویادگی

کنند  میاشاره  مسئله  رویکردهاي یادگیري به این  
، بلکه تمایل دارند  گیرندنمیکه افراد به یک روش یاد  

را براي مطالعه و یادگیري انتخاب کنند که  هایی  روش
یاد  راحتها  شیوهبا آن   بهتر  هاي  یافته.  گیرندمیتر و 

که  مینشان  ران  پژوهشگ براي  موزان  آنشدادهد 

یادگیري   و  از  هاي  درسمطالعه  هاي  روشخود 
استفاده   این  کنند  میمختلفی  تأثیر  تحت  ها  روشکه 

شکل   دروس  محتواي  نظیر  مختلفی  گیرند  میعوامل 
آن مواد  وسیله  بهکه  اي  شیوه).  2008  (نوبل و کالرك،

درس   کالس  در  میدرسی  است  ،  شودارائه  ممکن 
تسهیل در    سبب  محدودیت  د  یکیادگیري  و  انشجو 

فراموش کرد   نباید  دانشجوي دیگر شود.  یادگیري  در 
که رویکردهاي یادگیري تنها عامل و مالك یادگیري  

تحت  آموزان  دانش رویکردها  این  بلکه  تأثیر  نیستند، 
طور جدانشدنی با  بهکل نظام یاددهی/ یادگیري بوده و 

نوع   اهداف،  مؤلفه  سه  ارزییعنی  و  آن  تدریس  ابی 
کافی  دردارند.    اط تبار یادگیري  امر  بهبود  براي  واقع 

به   باور  آموزان  دانشنیست  چیزي  چه  به  شود  گفته 
ده  ز چه رویکردي براي یادگیري استفا داشته باشند یا ا

مورد   سه  هر  بلکه  باال  کنند،  در  مؤلفه  هم  با  باید 
کار   به  تحصیلی  عملکرد  بهبود  براي  یکسانی  جریان 

شوند از  )2013  (کانو،  گرفته  بعضی  پژوهشگران . 
یک   دربرگیرنده  را  یادگیري  مجموعه  رویکردهاي 

فراگیران  دانند  میذهنی  هاي  فعالیت مطالعه    زمانکه 
کار   بتوانند  برند  میبه  دریافت،  مؤثري  طور  بهتا  در 
یا براي یادآوري اطالعات از آنها استفاده  دهی  سازمان
همکاران،کنند   و  مطالعات).  2011  (نجات  ی  شواهد 

استبی این  شرطی    انگر  به  یادگیري  رویکردهاي  که 
تلقی   منجر  میمطلوب  تبدیل  یا  تغییر  به  که  شوند 

شوند؛ یعنی فراگیر بتواند با تجزیه و تحلیل رابطه بین  
با   و  یکدیگر  با  اجزا  ارتباط  و  نسبت  درك  و  مفاهیم 

به   صفت  اي  نتیجهکل،  البته  که  برسد  نو  و  جدید 
و  ت مقطع    ندواتمیبودن  نوازگی  در  او  به  متخصص 

   ).2009 (پارسا و ساکتی،  نظر باشدموردزمانی 
یادگیري   رویکردهاي  زمینه  در  مطالعه 

رویکردهاي  آموزان  دانش با  آن  مقایسه  و  نابینا 
تواند اطالعات مفیدي  میعادي  آموزان  دانشیادگیري  

کاربرد   زمینه  در  برروشرا  کارامد  تدریس  اي  هاي 
میزان  کند  هم  راف   نابیناآموزان  دانش افزایش  باعث  و 

شود.   آنها  عملکردهاي  دریادگیري  مقایسه  خصوص 
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بین   در  آن  رویکردهاي  و  آماري  هاي  نمونهیادگیري 
  است از جمله اینکه،  هایی انجام شدهپژوهشمختلف،  

همکاران  خوريآمده،  دستبهنتیجه  تأیید  در     و 
،  ناسه گروه نابی   هايهنمرکه بین    دادند نشان  )  1397(

ابعاد   در  عادي  و  و  -تسلط گیري  جهتناشنوا  گرایش 
دارد-عملکرد  وجود  معنادار  تفاوت  همچنین،  گرایش   .

جویباري همکاران   قلیان  در  1397(   و  با  اي  مقاله) 
افراد  عنوان   نابینا،  افراد  در  فراشناختی  باور  مقایسه 
عادي آسیب و  ر  باوند،  دادنشان    دیده جسمی حرکتی 

افراد  ف  در  جسمی  بیناراشناختی  افراد  از  بیشتر  نا 
نشان  )نیز  1395(  جعفرو    تجل .  استحرکتی و عادي  

نابیناآموزان  دانشکه  ند  داد نارسایی  سمت    داراي  به 
  و   دهی گرایش داشتند سازمان  و گرایی  هاي برونسبک 
به سمت  آموزان  دانش درونسبک عادي    وگرایی  هاي 

داشت پذیري  انعطاف   اکبريهمچنین،    .ندگرایش 
ن1394( این  به  که  ت)  رسید  یادگیري  هاي  سبک یجه 

ناشنوا و نابیناي شهر  ن  معلوال عادي و  آموزان  دانشدر  
است.  یاسوج در  )  2019(  اوستین  عالوه،به  متفاوت 

در  ساله،    17تا  10مطالعه سبک یادگیري در نابینایان  
آنها گزارش کرد که سبک   عادي  با همساالن  مقایسه 

متفایادگ  نابینایان  در  آُکیویتااست  وت یري  و  پایویوو   .  
که اشخاص نابینا    ندنشان دادپژوهشی در نیز ) 2012(

براساس   را  دیداري)    حسی هاي  ویژگیموضوعات  (نه 
خاطر   به  آنها  بین  مفهومی  روابط  براساس  نه 

نشان داد  )  2009(  پرینگ. در این خصوص  سپارندمی
را از  سالم  و  نابینا  نوجوانان  اي  حافظههبردهاي  که 

)  1389(  بشرپورو    نریمانی.  کنندمیستفاده  ا  وتمتفا
نابینا در    ند نشان داد افراد  هاي کنترل  آزمونخردهکه 

ذهنی، حافظه منطقی و تداعی کلمات، عملکرد بهتري  
آزمون تکرار رو  خردهدر    ، اما نسبت به گروه بینا دارند

تفاوت   هیچ  معکوس  و  جلو  این  داري  ا معنبه  دو  بین 
افراد نابینا در مقایسه با افراد    زنیو    مشاهده نشدگروه  

دادن و  گوشهاي  مهارتبینا، در تکالیفی که مستلزم  
به   بیشتري  مقدار  به  و  است  توجه  هاي  مهارتتمرکز 

نشان   زیادي  توانایی  دارد،  نیاز  ولی  دهند  میاکتسابی 

مدت این  کوتاههاي ذاتی مانند فراخناي حافظه  توانایی
  حدادي ندوشن همچنین،    .تراد بیناسد، همانند اف افرا

در  1390( عنوان  پژوهش  )  با  توالی  خود  مقایسه 
  15تا    11آموزان پسر  کالمی دانش  -حافظه شنیداري

نابینا    افراد نشان داد که    یزدبینا در شهرستان    -ساله 
توالی حافظه    نابینا نسبت  هاهکلمدر  بهتري  ، عملکرد 

دارند؛   بینا  گروه  حافظه لیا حدربه  توالی  در    که 
(-داري نیش معناداري    هاهکلمکالمی  تفاوت  اعداد)  و 

نشد مشاهده  گروه  دو  این  همکاران بین  و  نریمانی   .  
تفکر  نیز  )  1391( سبک  بین  که  دادند  نشان 

آموزان نابینا و بینا تفاوت آماري معناداري وجود  دانش
نابینا در سبک  آموزان  دانشمیانگین  که  طوري، بهدارد

ولی در  باشد  میبینا  آموزان  شاندتر از  تفکر درونی بیش
میانگین   بیرونی  تفکر  بیشتر  آموزان  دانشسبک  بینا 

 است.
در   که  تحصیلی  متغیرهاي  از  دیگر  پژوهش  یکی 

بین   مقایسه  در  و  آموزان  دانشحاضر    نابینا عادي 
به    شده بررسی   مربوط  تحصیلی  اهمالاست  کاري 

  عنوان یک ویژگی فردي به  یلیکاري تحصاهمال  .است
نفس پایین، ترس از موفقیت و  بهاند نتیجه اعتمادتویم

باشد حقارت  و  غریب(امیدوار،    احساس  زاده 
یا    )1400نژاد،  عزیزي ایجاد  توان  میو  حاصل  گفت، 

فرد است در  نال،    (الیس و جیمز  فرسودگی تحصیلی 
فرجاد،   گلدنبرگ 1388ترجمه  پژوهش   .(  )2006  (

دکاري  مالهاکه  داد  نشان   با  رتباط  ا   ركتحصیلی 
از   ترس  پایین،  اثربخش  یا  یادگیري  راهبردهاي 

رابطه  شکس افسردگی  و  اضطراب  و  و  معنادار  ت  دارد 
روانبه سازه  یک  معرفی  سازششناختی  عنوان  نایافته 

که  شودمی آنند  بیانگر  تجربی  شواهد  با  کاري  اهمال. 
نی،  ت روابهداشهاي زمینهمسائل ناهنجار گوناگونی در 

تحصیل  شده  و  ی  عملکرد  همراه  اجتماعی  مشکالت 
کرمی،   است از  نقل  لی1388  (به  در  2008(  ).   (

داد،  هاي  بررسی نشان  احساس  اهمالخود  کاري 
درماندگی در انجام وظایف فردي است. نتایج پژوهش  

فراوانی  2010(  استیل در  اهمال)،  آموزان دانشکاري 
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تخمین    95تا    80را   ا   زددرصد  آن که    75ان،  می   ز 
خو مهرابی  ،  همچنین  .دانندمیکار  اهمال  راد  درصد 

همکاران  نصر که  1394(  و  دادند  نشان  ن  بی) 
نابینا و  آموزان  دانشکارکردهاي اجرایی در  هاي  لفهؤم

  راد   رئوفی. همچنین  معناداري وجود ندارد  بینا تفاوت
درآمدي   و داد)  1394(  شریفی  بین    ندنشان  که 

دانشاهمال با  آموزان  کاري  نابینا  ان  وزآمدانشبینا 
)  1391( پادروند عالوه، به. ندارد وجود تفاوت معناداري 

دست   نتیجه  این  کرد  به  هیچپیدا  در  این  که  از  یک 
بین دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. در  ها  مؤلفه

کشور،  هاي  پژوهشمیان   از  انیسار اخارج  و    روکیم 
نابینایا  )2018( که  مادرزادي دریافتند  عملکرد    ن 

و  ی  یباال حافظه  امور  ادراك  کالمی    هاي مهارتدر 
کامپوسدارند این نیز  )  2010(  .  به  خود  پژوهش  در 

رسید در    که  نتیجه  نابینا  افراد  است  ممکن  اگرچه 
اما    تصویرسازي باشند،  نقایصی  فضایی دچار  یا  ذهنی 

افراد  هاي  حسکیفیت   دیگر  شبیه    و باشد  میدیگر 
  رئوفی راد ،  تا اسدر این ر  تر هم باشد.ممکن است قوي

نفس  عزتفاوت معناداري بین  تکه    ) نشان داد1392(
با   آموزاندانش  کاري اهمالو     نابینا  آموزاندانش  بینا 

) به این نتیجه  1391(  پادروند. همچنین،  ندارد  وجود
بین دو  ها  مؤلفهیک از این  هیچکه در    پیدا کرددست  

وجود معناداري  تفاوت    فر اعتماديندارد.    گروه 
کهنیز  )  1392( داد  نظر    نشان  از  معناداري  تفاوت 

ابعاد آن   عادي    آموزاندانش  درمیزان خودکارآمدي و 
ندادند  نابینا  و لوپرهبه.  نشان  در  2008(  عالوه،   (

خود  پژوهش نابینا  هاي  کودکان  که  کرد  مشخص 
از   را  زیادي  اطالعات  الگوهاي  راه  قادرند  شنیدن 

دیگرا اکالمی  از  و  آورند  دست  به  بر  راه    ینن 
که   بینایی  اطالعات  آنها  بهمحدودیت  بر  طبیعی  طور 

راد و  حسنی(به نقل از    تحمیل شده است، غلبه کنند 
همچنین،  1396  همکاران، در  2007(  هوگوز).   (
انجام  هایی  پژوهش دست  داد  که  نتایج  این  پیدا  به 

یم  که اگرچه افراد نابینا ممکن است در درك مفاهکرد
یادگی مشکالت  دلیلی  اما  باشند،  اشته  د  ريریاضی 

،  دارندکه آسیب بینایی  آموزانی  دانشتا  موجود نیست  
تغییرات مناسب در محیط   ایجاد  در  یادگیري خود  با 

منطق   و  ریاضی  مفاهیم  درك  و  دریافت  حیطه 
از  نکنند  پیشرفت   نقل  همکاران،(به  و  راد    حسنی 

1396 .( 
سویی،   در  هماناز  که  بینا  گونه  از  افراد  بسیاري 

  در سایه هوش و سایر فرایندهاي شناختیها  یتفق مو
، در افرادي دیگر که به نوعی معلولیت  شودمینمایان  

همین امر صادق است.    ،دارند و نقص در سایر حواس  
گروهی به نام نابینایان  ،  حسینقایص    با در میان افراد  

د  موفقیت و دستیابی به استقالل خو  هستند که براي
  ناچار باید متکی به حواس و   بهن  گوناگوهاي  زمینهدر  

باشند شناختی  فرایندهاي  غیاب    ، دیگر  در  زیرا 
دیداري،    نوع کنترل  کافی ذهنی و نبود هرهاي  توانایی

نابینا چگونه   (از جمله شهرها،    اشیابه  توانند  میافراد 
وحشی...) و وسیله  به  حیوانات  بزنند  دست    خودشان 

اطالعات  انند  وتمیمس کنند و چگونه  ی ل خوببه  آنها را
با  هایی محیط  در   را و   آن   که  نیستند  به محیط    آشنا 

حرکت حال  .  آورند  دست   به،  کنند  اطراف  این  به  با 
افرادرسد  مینظر   در    که  امور    آغاز نابینا  زمینه  در 

توانایی   نیازمند  که  مفاهیمی  و  ،  اندانتزاعیمنطقی 
بینا پایین افراد  از  کنن  تر  بیشتعمل  ها  پژوهشر  د. 

نابینایان در رشد  اند  دادهن  نشا ریاضی  هاي  تواناییکه 
با  مفهومی  پایین  و  عمل  اینکه  بینایان  از  ،  کنندمیتر 

چنان معرض  اما  در  را  افراد  این  هاي  ربهتجچه 
و  قرار    یادگیري  مناسب    توانند می،  دهیمآموزش 

زمینه  این  بیناي خود در  کنند   همانند همتایان    رشد 
). اگرچه افراد نابینا  1392یعی و شریفی درآمدي،  ف ش(

مفاهیم درك  در  است  یادگیري    ،ممکن  مشکالت 
کنیم  ،  باشندداشته   فکر  که  نیست  موجود  دلیلی 

، با ایجاد تغییرات  دارندکه آسیب بینایی  آموزانی  دانش
در محیط   و    خود  یادگیريمناسب  دریافت  در حیطه 

نخواهند    درك پیشرفت  منطق  و  این .  کردمفاهیم    با 
ممکن   و  ت  اسحال  یادگیري  رویکردهاي  در 

از  کاري  اهمال باشند.  آموزان  دانشمتفاوت  عادي 
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است  سؤال  حاضر در پی پاسخ به این  رو پژوهش  ایناز
  در   تحصیلی  کاري اهمال  و  یادگیري   رویکردهاي که آیا  
متفاوت  آموزان  دانشدر    نابینا  و  عادي  آموزاندانش
 است؟
 روش  

بنیادي    پژوهشاین   هدف،  لحاظ  نظر  ین  چن هماز  از 
بهروش   علی پژوهش  جامعه    .بوداي  مقایسه  -صورت 

همه آماري   دوم  آموزان  دانش  شامل  متوسطه  دوره 
خوي تحصیلی    شهر  سال   .بود  1400-1399در 

آماري   جامعه  حجم  موجود،  آمارهاي  براساس 
نفر و    4750آموزان عادي در دوره دوم متوسطه،  دانش

آموزان بود.  68نابینا    دانش   60شامل    نهمون  نفر 
دختر    13(  ي مطلق نابینا  آموزدانشنفر    30آموز  دانش

و  17و   و    13(  عادي  آموزدانشنفر    30  پسر)  دختر 
دسترس  گیري  نمونهصورت  بهکه  بودند    پسر)   17 در 

شدن رویکردهاي  گیري  اندازهمنظور  به  د. انتخاب 
پرسشنامه  آموزان  دانش  یادگیري   ايرویکردهاز 
شد.    )1999(  انارهمک  و  میلر  یادگیري گرفته  بهره 

پرسشنامه   داشت    32این  ارزیابی  سؤال  آن  هدف  و 
اهداف   یادگیري،  (اهداف  یادگیري  رویکردهاي 

ابزاري/ اهداف  توانایی،    عملکرد،  از  ادراك  آینده، 
بیرونی)  ارزش و  درونی  پرسشنامه  .  استگذاري  این 

مخالف بر  (کامالً  لیکرت  مقیاس  مخالفم1م،اساس  ؛  2،  ؛ 
موافقم 4موافقم،  ؛3م،ارندنظري   کامالً  .  باشدمی)  5،  ؛ 
  براي)  کرونباخ   آلفاي (  درونی  همسانی  ضریب
  اهداف  ، 84/0  یادگیري  اهداف   هايمقیاسخرده

  از   ادراك  ،91/0  آینده  /ابزاري  اهداف  ،90/0  عملکردي
  و  84/0  درونی  گذاري ارزش  ،90/0  توانایی
  همکاران،   و   میلر(  است  89/0  بیرونی  گذاري ارزش
 براي)  کرونباخ  آلفاي (  درونی   همسانی   ). ضریب1999
  و  عامل  تحلیل  از  پس  شدهاصالح  هايمقیاسخرده

  محاسبه  مقیاس خرده  –  گویه   هاي همبستگی  برآورده
  تا   82/0  از  باالیی  اعتبار  از  هامقیاسخرده  همه.  شد

  شده گزارش  گذاري نمره  مشابه   که  برخوردارند  93/0
  و  صداقت (  است  1999  ان همکار  و  و  میلر  مطالعه  در

در  1389  همکاران، پایایی  پژوهش  ).  نیز،  حاضر 
کرونباخ،  راه  از    پرسشنامه  آلفاي  ه  ب  912/0ضریب 

آمد. تاکمن اهمال  پرسشنامههمچنین،    دست    کاري 
کار  ه  بآموزان  کاري دانشاهمالبراي سنجش    )1991(

آزمون  .رفت از    این  ع  12مرکب  سه  و  با  ماده  امل 
کاري ناشی  ماده)، اهمال  5مدي (ع  ري کاعنوان اهمال

جسمی خستگی  (   -از  اهمال  4روانی  و  کاري  ماده) 
از   ساخته شد  3(برنامگی  بیناشی  در    هماده)  و  است 
از    ) 1395(  محمدي پژوهش   آزمون  آلفاي    راه پایایی 

،  77/0، براي عامل اول  85/0کرونباخ براي کل آزمون  
ست د  به  70/0و براي عامل سوم    6/0براي عامل دوم  

آزمون   روایی  از  یادآمد.  با  همبسته  راه شده  کردن 
که نشان از روایی  د  شبرآورد    35/0تعیین و مقدار آن  

است.    نسبتبه آزمون  آن    نیزپژوهش  این  در  خوب 
آلفاي کرونباخ،  راه  از    پرسشنامه مذکور پایایی   ضریب 

 دست آمد. ه ب 847/0
گردآوري   عادي م  در ها  دادهروش  نمونه  از    ورد 

و در مورد  ق  ریط به شکل  آموزان  دانشاینترنت  نابینا 
بود.   توصیفی  حضوري  تحلیل  از  ها  دادهبراي 

نحراف معیار) و  آمار توصیفی (میانگین و اهاي  شاخص
مستقل و تحلیل    tهاي  آزموناز  ها  فرضیهبراي آزمون  

چندمتغیره  افزار  راه  از    (مانوا)  واریانس   نرم 

27SPSS  ،منظور بررسی صحت  هب استفاده شد. همچنین
ونرمالمفروضه   متغیرها  ها  واریانسهمسانی    بودن 

اسمیرنف و آماره لوین   -از آزمون کولموگروف ترتیببه
 استفاده شد. 

 هایافته 
هاي توصیفی متغیرهاي اصلی و  شاخصدر جدول زیر  

کلموگروف آزمون  نتایج  براي اسمیرنوف    -همچنین 
   ده است.ش ئهها ارادادهدن توزیع  وبنرمالبررسی 
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 هادادهتوزیع بودن نرمال توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش و نتایج هاي شاخص  1جدول 
 

 مؤلفه
 Z Sigآماره انحراف معیار میانگین

 متغیر
88/117 رویکردهاي یادگیري   90/4 159/0  065/0  

108/0 55/1 61/20 یادگیري   اهداف  099/0  
125/0 41/2 18/19 ي کردعمل اهداف  850/0  
124/0 18/2 60/18 آینده /  ابزاري  اهداف  089/0  

133/0 84/1 18/20 توانایی  از ادراك  078/0  
097/0 85/3 81/20 درونی  گذاري ارزش  109/0  
123/0 42/5 48/18 گذاري بیرونی ارزش  087/0  

22/0 12/3 76/23 کاري اهمال  711/0  
17/1 94/1 96/9 عمدي کاري اهمال  101/0  

128/1 54/1 81/7 اشی از خستگی ن   ريکا اهمال  157/0  
35/1 37/1 98/5 برنامگی کاري ناشی از بیاهمال  051/0  

 
دهمان که  جدولطور  شود،  میمشاهده    1  ر 

یادگیري و   کاري  اهمالمیانگین نمره کل رویکردهاي 
است. همچنین نتایج    76/23و    88/117ترتیب برابر  به

کلم نشان    -وگروفآزمون    کههد  دمیاسمیرنوف 
از    ،پژوهشهاي  متغیرآمده از اجراي  دستهبهاي  نمره

به اینکه سطح  توجه  دار بوده (با  رتوزیع بهنجاري برخو
 . است )باشد می 0/ 05ها، باالتر از مؤلفهداري معنا

بربه واریانس منظور  همگونی  مفروضه  رسی 
لوین    پژوهش  هايمتغیر آزمون  کاز  شد  ه  استفاده 

 ه شده است. ائار 2ر جدول نتایج آن د
 هاواریانسهمگنی  لوین براي بررسی مفروضه آزمون 2  جدول

 داري معناسطح  2درجه آزادي   1درجه آزادي  آماره لون متغیرها

117/0 رویکردهاي یادگیري   1 58 734/0  

549/1 یادگیري   اهداف  1 58 126/0  

421/0 عملکردي  اهداف  1 58 522/0  

076/2 آینده /  زاريب ا  اهداف  1 58 161/0  

094/0 توانایی  از ادراك  1 58 761/0  
084/0 درونی  گذاري ارزش  1 58 774/0  

269/0 بیرونی    گذاري ارزش  1 58 608/0  

812/1 کاري اهمال  1 58 101/0  

520/0 عمدي کاري اهمال  
1 

58 
477/0  

816/1 کاري ناشی از خستگی اهمال  1 
58 189/0  

421/0 برنامگی بیاشی از کاري ن اهمال  1 58 522/0  
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تمام  2جدول  براساس   معناداري  سطح  ها  متغیر، 
واریانس متغیرها همگن  رو  از این  ،است  05/0بیشتر از  
 هستند. 

مقایسه   منظور  به  ادامه  کل  در    رویکردهاي نمره 
  نابینا   و   عادي   آموزاندانش  در   کاري اهمالیادگیري و  

متوسطهآموزان  دانشدر   آزم  دوره  از  تی  دوم  ون 
  3استفاده به عمل آمد که نتایج آن در جدول  ل  مستق 

 مشخص است. 

 یادگیري رویکردهاي میزان در نابینا و عادي  آموزاندانشمقایسه   3جدول 

 میانگین تعداد  آماريهاي شاخص متغیرها
خطاي استاندارد  

 t میانگین
درجه  
 آزادي 

سطح 
 معناداري 

  رویکردهاي
 یادگیري 

43/116 30 نابینا زان  آمودانش  84/4  
38/2  58 021/0  

33/119 30 عاديآموزان دانش  58/4  
  کارياهمال

 تحصیلی
56/23 30 نابینا آموزان  دانش  46/3  

492/0  58 174/0  
96/23 30 عاديآموزان دانش  79/2  

جدول   نتایج  به  توجه  آزمون  باالبا  نتایج  چون   ،t  
از  چک کو،  معناداريدر سطح    38/2مستقل     05/0تر 

فرضیه  در  ،است تأییدنتیجه  فرضیه    پژوهش  و  شده 
رد   میزانشود؛  میصفر  عبارتی،    رویکردهاي   به 

آموزان  دانشعادي نسبت به  آموزان  دانشدر    یادگیري
همچنین استباالتر  معناداري  صورت  به  نابینا  .  

با توجه به نتایج جدول  ،  کارياهمالخصوص متغیر  در
نتایباال چون  آزمون  ،  سطح  ر  د  492/0مستقل    tج 

بزرگمعناداري  از  ،  فرضیه  دراست،    05/0تر  نتیجه 
تپژوهش   صفر  فرضیه  و  شده  به  شود؛  مییید  أرد 

آموزان  دانشدر    تحصیلی  کارياهمال  میزان   عبارتی 
 یکدیگر ندارد.  تفاوت معناداري با، نابیناعادي و 

ادامه،  م  در  تحلیل  میزان ااز  مقایسه  براي    نوا 
  عادي  آموزاندانش  دري  یریادگ   رویکردهاي  هايفهمؤل

 شد. استفاده   نابینا و

 یادگیري رویکردهايهاي مؤلفه میزان در نابینا و عادي  آموزاندانشمقایسه   4 جدول

 سطح معناداري  F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر وابسته منابع 

 گروه

41/0 یادگیري   اهداف  1 41/0  17/0  68/0  

15/54 ردي لکعم  اهداف  1 15/54  79/10  002/0  

26/68 آینده  / ابزاري  اهداف  1 26/68  65/18  0 

01/0 توانایی  از ادراك  1 017/0  005/0  94/0  

15/714 درونی  گذاري ارزش  1 15/714  37/254  0 

41/1550 بیرونی گذاري ارزش  1 41/1550  21/487  0 

 خطا 

76/114 یادگیري   اهداف  58 44/2    

83/290 لکردي عم  اهداف  58 01/5    

13/212 آینده  / ابزاري  اهداف  58  65/3    

96/200 توانایی  از ادراك  58 46/3    

83/162 درونی  گذاري ارزش  58 80/2    

56/184 بیرونی گذاري ارزش  58 18//3    

    59 25645 یادگیري   اهداف کل
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    59 22425 عملکردي  اهداف

38102 آینده /  ابزاري  هدافا  59    

    59 24643 توانایی  از ادراك

    59 26877 درونی  گذاري ارزش

    59 22233 بیرونی  گذاريارزش

جدول   نتایج  به  توجه  اهداف  باالبا  میزان   ،
و  f=79/10(  عملکردي   بیرونیگذاري  ارزش) 

)21/487=f  در از  آموزان  دانش)  باالتر  عادي 
همچن  نابینا ن  آموزادانش اهداف    ین هستند،  میزان 

) آینده    درونی گذاري  ارزشو    )f=66/18ابزاري/ 
)37/254=f  در از    نابیناآموزان  دانش)  باالتر 

در  آموزان  دانش هستند،  اهداف  هاي  مؤلفهعادي 
مشاهده  معناداري  یادگیري و ادراك از توانایی تفاوت  

 نشد.
م  همچنین تحلیل  میزاااز  مقایسه  براي    ن نوا 

  نابینا   و  عادي   آموزاندانش  در   ري کااهمال  هايمؤلفه
 . استفاده شد

 کاريهاي اهمالمؤلفه میزان در نابینا و عادي  آموزاندانشمقایسه   5جدول 

 مجموع مجذورات  متغیر وابسته منابع 
درجه  
 آزادي 

میانگین 
 مجذورات 

   سطح معناداري Fمقدار

 گروه

26/0 عمدي کاري اهمال  1 26/0  07/0  79/0  

81/0 از خستگی  شیکاري نا اهمال  1 81/0  33/0  56/0  

75/3 برنامگی بیکاري ناشی از اهمال  1 75/3  02/2  16/0  

 خطا 

66/221 عمدي کاري اهمال  58 82/3    

16/140 کاري ناشی از خستگی اهمال  58 41/2    

23/107 برنامگی بیکاري ناشی از اهمال  58 84/1    

 کل

    59 6182 دي عم کاري اهمال

    59 3807 کاري ناشی از خستگی لاهما

    59 2259 برنامگی بیکاري ناشی از اهمال

جدول   نتایج  به  توجه  اهمالمؤلفه،  باالبا    در   تحصیلی  کاريهاي 
تفاوت  آموزان  دانشدر    نابینا  و  عادي  آموزاندانش دوم  متوسطه  دوره 

   ندارند.معناداري  

 گیري نتیجهبحث و 
داد  ها  لیلتح رنشان    در   یادگیري  کردهايوی که 

دوره  آموزان  دانشدر    نابینا   و  عادي   آموزاندانش
دارند به این صورت که  معناداري  متوسطه دوم تفاوت  

از  هر  متفاوتیآموزان  دانشکدام  نگرش  و  به    روش 
باال  در تبیین یافته    .یادگیري و انگیزه تحصیل داشتند

د  خویی، ادراك و تفکر از  بدون بیناکه  کرد  باید اشاره  
و از افراد پیرامـون بـسیار متفـاوت خواهـد بـود. ایـن 

  یادگیري   تفاوتادراك متفاوت ممکن است سبب بروز  
که نابیناي مادرزاد است،    آموزيدانششود.  تحصیلی و 

حاصل   تجربه  جهان  از  خودش  روش  و  کنـد  مـیبه 
بیشتر   تجربـه  بـا  تجربـه    دي عاآموزان  دانشایـن 

  خوريهاي  پژوهشبا    آمده دستهب  نتیجه   .تفاوت دارد
همکاران  جویباري)،  1397(  و  همکاران   قلیان    و 

  )، 1394(  اکبري)،  1395(  جعفرو    تجل)،  1397(
  پرینگو   )2012(  )، پایویوو و آُکیویتا2019(  اوستین

است.)  2009( نظري،  همسو  لحاظ  در  رویکرد  از  ها 
متفاوت هستند.هاي  موقعیت فرد ممکن    مختلف  یک 
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زندگی خالق  هاي  جنبهرها و در بسیاري از  کااست در  
در  باشد،   بنابرخالق  ها  جنبه  بعضی اما  و  این نباشد 
ممکن است  تکلیف    یا  موقعیتیک  یک فرد در    رویکرد

 .باشد متفاوت از موقعیت یا تکلیف دیگر
رویکربنابر باداین  تنها  نه  با    ها  بلکه  تکلیف 
و همکاران،د  ن نکمی  یرتغی ها  موقعیت ).  1393  (ادیب 

میان،   این  جهان  در  ادراك  براي  نابینا  اشخاص 
پیرامون خود خیلی بیشتر به دستگاه شنیداري متکی  

تا جهان بیرونی  دهد  میهستند. این امر به آنها اجازه  
ادراکی   و  شناختی  کارکردهاي  کنند.  بازنمایی  را 

نابینا،   در  بهاشخاص  نابینایی  اگر  هاي  لساخصوص 
با داده  رخ  زندگی  زیادي  ولیه  خیلی  مقدار  به  اشد، 

ویژه بهجبرانی هاي پیشرفت. این کندپیدا میگسترش 
  (آمیديشود  میآتی ایجاد  هاي  یادگیريدر تحصیل و  

 ). 2011 و همکاران،
که    شده انجامتحلیل  همچنین   داد  نشان 

در    نابینا   و   عادي  آموزاندانش  در   تحصیلی   کاري اهمال
تفاوآموزان  شدان دوم  متوسطه  معناداري  ت  دوره 

یافته    ندارند. تبیین  اشاره  باال  در  که  کرد  باید 
مراحل اند  توانسته  نابینامتوسطه  آموزان  دانش از 

ابتدایی تحصیل عبور کرده و بتوانند در مسیر موفقیت  
قرار   دانشگاه  به  ورود  مقدمه  اینو  به  ترتیب  بگیرند. 

خود آموزان  دانشاین   هم ر   مسیر  که  و  ا  تحصیل  ان 
براي است  کوشش  علم  و تالش    ، کسب  انتخاب کرده 

از   که  دورياهمالدارند  تحصیل  کاري  از  گزینی 
این  کاري اهمالدلیل است که همین به کنند. اجتناب  

در  آموزان  دانشاز  آموزان  دانش و  نیست  باالتر  عادي 
ایشان   با  با  دستبهنتیجه    .باشدمیهمسانی  آمده 

همکاران   نصر  مهرابی  ايهپژوهش   ، )1394(  و 
)،  1391(  پادروند   ،)1394(  درآمدي شریفی  و  راد رئوفی

انیسار و  کامپوس2018(  روکیم  هماهنگ  )  2010(  )، 
تواند نمی  فرد   که  موقعیتی   در از دیدگاه نظري،    .است

از  توانند  نمیکند، دیگران    از اطالعات دیداري استفاده 
ه است، پی  مرکز شدمتوي به آنچه او بر آن   مسیر نگاه
درن میتیجه  ببرند.  نظر  در  که  رسد  به  نابینا  افراد 

به بینا  افراد  با  مقاصد    مقایسه  و  دیدگاه  فهم  منظور 
با محدودیت   اما استفادهروبهدیگران،  مدوام    رو شوند. 
به میاجتماعی    هايتعاملاز حس شنیداري در   تواند 

می به  کالو فهم  ها  تعاملافراد نابینا کمک کند که در  
بینا همتاي  افراد  نخستین    پاي  از  برخی  برسند.  خود 

نشان  بررسی به معلولیت    دهد که میها  نوزادان مبتال 
شدید بینایی تقریباً همزمان با کودکانی که دید خوبی  

، اما  پردازندمیصدا، قان و قون و گریه    دارند به تولید 
که   است  غنی  اجتماعی  محیط  این  ادامه    تواندمیدر 

نابینرااف  کد  فهم  و  زبان  از  را  کند ا  برخوردار    الم 
 . )1391 ،هاالهان و کافمن(

بودند  ها  تحلیلعالوه،  به این    هاي فهلمؤکه  نشانگر 
  نابینا   و  عادي   آموزاندانش  در  یادگیري   رویکردهاي 

تفاوت   دوم  متوسطه  این  دارند،  معناداري  دوره  به 
و    که  صورت عملکردي  اهداف  گذاري  ارزشمیزان 

در  ونبیر آموزان  دانشاز    بیشترعادي  آموزان  نشدای 
مقابل،  بود  نابینا و    در  آینده  ابزاري/  اهداف  میزان 
در  گذاري  ارزش از    بیشتر  نابیناآموزان  دانشدرونی 
در  ،  بودعادي  آموزان  دانش اهداف  هاي  مؤلفهاما 

تفاوت   توانایی  از  ادراك  و  بین  معناداري  یادگیري 
 .نشد مشاهده نا دانش آموزان عادي و نابی

آموزان  دانشکه  کرد  باید اشاره  باال    در تبیین یافته
بـه دلیـل محرومیـت حسی که دارند نسبت به    نابینا

کنند  میافراد بینا کمتر با اطرفیان خود ارتباط برقرار  
یادگیري اجتماعی کمتري  هاي  مهارتو از آنجا که از  

نشان  و  برخوردارند   را  خود  دهنـد  مـیکمتر 
ب(خـودابرازي) حالـه،  بـه  سوق  گرایی  درونت  تـدریج 

توانـد  مـیکه این وضعیت به نوبـه خـود کنند میپیدا 
ایجاد   یادگیري  گذاري  ارزشباعـث  اهداف  و  درونی 

درشود ارتباط  آموزان  دانشکه  حالی،  دلیل  به  بینا 
خانواده   و  همـساالن  بـا  که  و  خوفراوانی  دارند  د 

در   بیشتر  به  اجهاي  مهارتتوانایی  نسبت  تماعی 
بیشتر  رفتهیان،  نابینا گرایی  برونبه  شود،  میرفته 

و   پیداکرده  اهداف  گذاري  ارزشتمایل  و  بیرونی 
پرورش   خود  در  را  نتیجه  رو  ایناز  .دهندمیعملکرد 
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با  دستبه   بشرپورو    نریمانی هاي  پژوهشآمده 
  )، نریمانی و همکاران 1390( حدادي ندوشن ، )1389(
اس)  1391( نظري،    .تهمسو  لحاظ  افراد  ند  هرچاز 

تصویرسازي در  یا    نابینا  دچار  تجسم  ذهنی  فضایی 
همچون  دیگر هاي  حسکیفیت  در ، اما هستندنقایصی 

ممکن است    و افراد عادي بودهشبیه  شنوایی و المسه  
فراوانی وجود دارد مبنی بر  هاي  افتهی  تر هم باشد. قوي

  راه   خود را از  نقص دیداري   توانندمیاینکه افراد نابینا  
بر    هاییتمرینبر  تکیه   مبتنی  حسی  هاي  تواناییکه 
حقیقت این احتمال وجود دارد  در  .کنند  جبران،  است

در  هم  را  بینایی  فقدان  بتوانند  نابینا  افراد    سطح   که 
(هاالهان    کنند   تی جبراناخ سطح شن  ادراکی و هم در

 .)1391 ، و کافمن
که   شده انجامتحلیل  همچنین،   داد    نشان 

  عادي   آموزاندانش  در  تحصیلی   ي کارهاي اهمالمؤلفه
تفاوت  آموزان  دانشدر    نابینا  و دوم  متوسطه  دوره 

یافته  ندارند.معناداري   تبیین  اشاره    باال  در  کرد  باید 
اکه   تا  دارند  تمایل  نابینا  با  رتکودکان  را  عمیقی  باط 

سعی   و  سازند  برقرار  خویش  به  کنند  میمعلمان  تا 
را  مختلهاي  گونه خـویش  ارتبـاط  علت  ف،  بـا 

  کنند، بیشتر    پدر و مادر   ، حسی معلمانهاي  محرومیت
درونـی  طوريبه دنیـاي  از  تا  دارند  تمایل  آنان  که 

خـویش خـارج شوند و دیگران را به خلوت خویش فرا  
مد  خوانند فراهم  رسو  ایشان  براي  را  امکان  این  ه 

این  رو  ایناز.  کندمی از  د  کننمیتالش  زمینه  در  تا 
تحصیلی همسان    تنبلی  و  کنند  آموزان  دانشدوري 

بپردازند یادگیري  و  تحصیل  به  نتیجه  .  دیگر 
)  1392(  راد  رئوفیهاي  پژوهشبا    آمدهدستبه

لوپره1392(   فراعتمادي)،  1391(  پادروند  ،(  )2008 
از  ب نقل  همکاران،   حسنیه  و    هوگوز ،  )1396  راد 
از    2007( نقل  همکا به  و  راد  )  1396  ران،حسنی 

گونه که در افراد  هماناز لحاظ نظري،    .تاسهماهنگ  
از   بسیاري  سایر  ها  موفقیتبینا  و  هوش  سایه  در 

شناختی دیگر  مینمایان    فرایندهاي  افرادي  در  شود، 
سا در  نقص  و  معلولیت  نوعی  به    ، دارندحواس    یرکه 

نقایص   داراي  افراد  میان  در  است.  صادق  امر  همین 
موفقیت   براينابینایان هستند که  حسی گروهی به نام

گوناگون به  هاي  زمینهو دستیابی به استقالل خود در  
دیگر فرایندهاي شناختی    ناچار باید متکی به حواس و

غیاب    ، باشند در  نبود  هاي  تواناییزیرا  و  ذهنی  کافی 
به  توانند  میدیداري، افراد نابینا چگونه    وع کنترلن  هر

حیوا شهرها،  جمله  (از  وحشی...)اشیا  ه  وسیلبه  نات 
و بزنند  را   خودشان دست  و  به  آنها  کنند  لمس  خوبی 

را توانند  میچگونه   با   هایی محیط  در   اطالعات    آن   که 
  دست  کنند به  به محیط اطراف حرکت   آشنا نیستند و 

ایدرآورند.   که    هايتوانایین  حقیقت  است  هوشی 
ایفا   نابینا  افراد  زندگی  در  را  مهمی    کند مینقش 

کامپوس2014  ، ین(دول خصوص  2010(  ).  این  در   (
است کرده  در  قید  نابینا  افراد  است  ممکن  اگرچه   ،

اما    تصویرسازي باشند،  نقایصی  فضایی دچار  یا  ذهنی 
ممکن    و  است دیگر شبیه دیگر افراد  هاي  حسکیفیت  
 تر هم باشد. ياست قو

نابینا    در اصل،  نقص دیداري خود    توانند  میافراد 
هاي  تواناییی بر  که مبتن   هاییتمرینر  تکیه ب  راه  را از

احتمال  درکنند،    جبران ،  استحسی   این  حقیقت 
بینایی را هم   بتوانند فقدان  نابینا  افراد  وجود دارد که 

  کنند  سطح شناختی جبران  ادراکی و هم در   سطح   در
 ).1391ماهر،  ترجمه ، کافمنن و ها(هاال

که  شود  میپیشنهاد    آمده دستبهبه نتایج  توجه  با  
تعلیم امر  حوزه  ویژه  هبـتربیت  ومتخصصان  در 

براي  و آموزش استثنایی  کودکان  آموزان  دانشپرورش 
و   راهبردها  از  استفاده  با  مناسب  هاي  الگونابینا 

یادگیريآموزشی   را    بیمناسهاي  برنامه ،  رویکردهاي 
کنند اجرا  و  و    همچنین،  .طراحی  تحصیلی  مشاوران 

متوسطه دور  در  مدارس  را    دبیران  خود  تالش  اول، 
بهبود عملکرد تحصیلی  بر کار  به  نابیناآموزان  دانشاي 

مسیر   دوم،  متوسطه  به  ایشان  ورود  با  تا  بگیرند 
چنین   ایشان  آموزانی  دانشتحصیلی  و  شده  مشخص 

باالتري  انگیره  با  بپردازند.ب  بتوانند    عالوه، به  ه تحصیل 
مدیریت  شود  میپیشنهاد   نسبت  و آموزشکه  پرورش 
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تحصیل    آموزاندانششناسایی    به اقدام    نابیناترك 
ایشان را به حضور در محیط تحصیل مدرسه  کرده   و 

که  کند،  ترغیب   است  محیطی  چنین  در  زیرا 
استعدادهاي نهفته خود را  توانند  مینابینا  آموزان  دانش

که در مدارس  شود  میپیشنهاد  همچنین    . کنندا  وف شک
آموزش   ابـزارهـاي    از  نابینا آموزان  دانشبراي 

که    کیالکترونی رایانه  محدودیتمیمانند  هاي  تواند 
دهد کاهش  را  یادگیري    . شوداستفاده    ، رویکردهاي 

کم و  نابینا  کودکان  به  بسیاري  رایانه  کمک  بینا 
آنها  کندمی رایکاربهبا  .  بسیاري  توانند  میه  ان بردن  در 
از  هـاي  فعـالیتاز   پیش  که  کننـد  شـرکت  کالسـی 
ـن ابـزارهـاي الکترونیکی  . ایپذیر نبوده استنامکاآن  

بسیاري از موانعی که بر سر راه کودکان  شود  میسبب  
جدا  کم بینا  کودکان  از  را  آنها  و  نابیناست  و  بینا 
شنهاد  پی در این راستا همچنین    .، برطرف شودکندمی
تعلیمکه  شود  می امر  در ویژه  هبـتربیت  ومتخصصان 

کو آموزشحوزه   براي  پرورش  استثنایی  ودکان 
و    نابیناآموزان  دانش راهبردها  از  استفاده  هاي  الگوبا 

آموزشی   یادگیريمناسب  هاي  برنامه،  رویکردهاي 
 .مناسبی را طراحی و اجرا کنند

 منابع 
یا«)  1389(   .م  ه احمدپنا با  دگفرایند  کودکان  در  خواندن  یري 

عادي و  بینایی  استثنایی  »،آسیب  کودکان  -198  ):2(  10،  فصلنامه 
185 . 

هاي  سبکبررسی رابطه  «)  1393(  ل.  صبحیا.،  رضائی  .،  ي  ادیب
و    شناختی یادگیري  با  زمینه)  به  نابسته  به زمینه،  هاي  شیوه(وابسته 

بین   در  سوم  آموزان  دانشمطالعه  پایه  نظري  ي  هارشتهدختر 
تبریزهاي  دبیرستان تحصیلی  »شهر  سال  علوم  90-89در  فصلنامه   .

 .92-77): 20(5، تربیتی
هاي  سبکشخصیتی،  هاي  ویژگیمقایسه  )  1394(  .ع.  س  اکبري

در   نابینآموزان  دانشیادگیري  و  ناشنوا  معلولین  و  شهر    ايعادي 
واحد    ارشد،کارشناسی    نامهپایان،  یاسوج اسالمی  آزاد  دانشگاه 

 .مرودشت
 بر غلبه کاري،اهمال شناسیروان )1391. ( نال و.، جیمز  آ سالی

 رشد.  تهران: فرجاد. علیمحمد ترجمه، ورزیدن تعلل
(ف  فراعتمادي و    ) 1392.  خودکارآمدي    سازگاري مقایسه 

پای در شهر شیراز  نابینا  وعادي    آموزاندانش د،  ارش کارشناسی  نامه  ان، 
 .واحد مرودشتدانشگاه آزاد اسالمی 

  مقایسه «)  1400(  .ب  نژاد عزیزي.،  ر  زادهغریب  .،ع  امیدوار
اهمالسختآوري،  تاب و  تحصیلی  پیشرفت  در  رویی،  تحصیلی  کاري 

بدون  ب  آموزان دانش و  یادگیريناتوانیا  کودکان    »،هاي  فصلنامه 
 .102-91:) 1(  21 ،استثنایی

آموزان  دانشسه استعدادهاي چندگانه در  مقای)  1391(ح.    دروند پا
ارشد، دانشگاه عالمه  کارشناسینامه  پایان،  پسر نابینا و بینا شهر تهران

 طباطبایی.
یادگیري  ي  هاسبکبررسی و مقایسه  )  1395(.  جعفر ن  .، پ  تجل

ایالمآموزان  دانشدر   شهرستان  در  عادي  و  همایش  ،  نابینا  چهارمین 
و  هاي  آسیبشناسی،  روان  وتربیتی    علومپژوهشی  علمی   اجتماعی 

 .تهران فرهنگی ایران، 
ندوشن شنیداري )1390(.  ح  حدادي  حافظه  توالی  -مقایسه 

  ، بینا در شهرستان یزد  -ساله نابینا  15تا    11آموزان پسر  می دانشکال
 .ییطباطبادانشگاه عالمه  ارشد، نامه کارشناسیپایان

ب.،  ع  چوبداري .،  ت  راد  حسنی )  1396(ح.    پادروند.،  حسنوند 
کار« در  کرمقایسه  هیجانی  هوش  و  اجرایی  پسر  آموزان  دانشدهاي 

شه راهنمایی  مقطع  بینا  و  راهبردهاي  فصلندو»،  آبادخرمر  نابینا  امه 
 . 143-125): 9(5، شناختی در یادگیري

آریا.،  ش  خوري مقایسه  )  1397(.  ع  اسماعیلی  .،ع  محمدي 
و   در  گیري  جهتتمایزیافتگی خود  ودانشهدف  ناشنوا  نابینا،    آموزان 

روان،  اديع تربیتی،  علوم  در  پژوهش  کنفرانس  و  چهارمین  شناسی 
 . نتهرا  علوم اجتماعی،

کاري  اهمالمقایسه  )  1394(.  پ  یفی درآمديشر   .،س  راد  رئوفی
اولین کنگره ملی توانمندسازي   ،نابیناآموزان  دانشبینا با  آموزان  دانش

روان اجتماعی  علوم  حوزه  در  تربیتیجامعه  علوم  و    رانته  ،شناسی 
 .فرهنگی و اجتماعی جامعههاي مهارتمرکز توانمندسازي 

کاري  اهمال  ونفس    عزتبررسی مقایسه    )1392(.  س  راد  رئوفی 
نوجوانان   و بیدر  تهران  18-15نابینا    نا  شهر  پایانساله  نامه  ، 

 .واحد شاهروداسالمی دانشگاه آزاد   ارشد،کارشناسی
 ،محیط  ادراك  و  نابینایی)  1390(.  پ  شریفی درآمدي.،  ر  شفیعی

 .تهران: نشر سپاهان
حسنع  عابدین.،  م  صداقت )  1389(ا.    حجازي.،  حآبادي  .، 

»،  ایرانیآموزان  دانشري در  گیساختار عاملی مقیاس رویکردهاي یاد«
 .40-24 ):3(4، شناسی کاربرديفصلنامه روان

شیوع «)  1388(.  د  کرمی و  کاري  اهمال  میزان  دانشجویان  در 
افسردگی و  با اضطراب  آن  روان»،  ارتباط  نوین،  مجله   ):13(4شناسی 

25-34. 
جویباري باور  )  1397(.  م  مداح  .،ن  نژادزارع  .،ز  قلیان  مقایسه 

افراد  ختفراشنا  نابینا،  افراد  در  عاديآسیبی  و    ،دیده جسمی حرکتی 
 . تهران علوم اجتماعی، شناسی والمللی روانبینیازدهمین کنفرانس 

خوشع  تبارملکی کوالیی.،  ا  کنش.،  )  1390( آ.    خدابخش 
پسر سالم و  آموزان  دانشمقایسه خودپنداره و سازگاري اجتماعی در  «

 .47-33): 4(1 زشکی زاهدان،پ مجله تحقیقات علوم »، نابینا
آزادبخت   .،آ  گراوند  .،ب  نصرمهرابی )  1394(.  ح  دپادرون  .،ع  تاج 

ک در  مقایسه  اجرایی  مقطع  دانشارکردهاي  بینا  و  نابینا  پسر  آموزان 
شهر   علوم    ،آبادخرمراهنمایی  در  پایدار  توسعه  ملی  کنفرانس  دومین 



عرقیه محم علی زار سهی:  دخانی و حیدر کردهاي مقای  ...   و عادي آموزاندانش در  تحصیلی کارياهمال و یادگیري روی
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

142 

روان و  فرهنگتربیتی  و  اجتماعی  مطالعات  مرکز    :تهران  ی،شناسی، 
آموزش  سسه ؤ ممطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوي، 

 . رهاي دستیابی به توسعه پایدارهر اروند، مرکز راهکاعالی م
  تحول  )1391(ا.    میالنی.،  م  ترابی   .،ع  حیات روشنایی  .،م  نامنی

 . تهران: انتشارات سمت، نابینایان  توانبخشی آموزش روانی و
ابعاد  «)  1391(ع.    ابوالقاسمی .،  ا  ی ان سلیم .،  م  نریمانی مقایسه 

بیرونی   و  بینادانشتفکر  هاي  سبکدرونی  و  نابینا  مجله  »،  آموزان 
 .118-108): 1(1، شناسی مدرسهنروا

حافظه  هاي  مؤلفهمقایسه برخی « )1389( .س  بشرپور ،.م  نریمانی
یطه  ح  کودکان استثنایی (پژوهش درنشریه  »،  نابینا و بیناآموزان  دانش

 .224-211): 2(7 )،کودکان استثنایی 
(ا  .ج  کافمن،  پ.د  نالها ها رجمه  ت،  استثنایی  ن کودکا )1390. 
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درمانی بر پرخاشگري و موسیقی اثربخشی 
 11 تا  9 تیسموااي کودکان کلیشهرفتارهاي 

  سال
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 24/11/1400پذیرش نهایی: 
 

 چکیده 
اث  هدف: پژوهش    و   پرخاشگري  بر  درمانی موسیقی  ربخشیهدف 

  بر   آن  ثیرأت  و   سال  11  تا  9  تیسموا  کودکان  ايکلیشه  تارهايرف
استبود  ها آن  والدین   روان   سالمت  حاضر    روش: .  ه  پژوهش 

بود. جامعه    گواه آزمون با گروه پس _ آزمون پیشآزمایشی، با طرح نیمه
تما شامل  امیآماري  به  مبتال  گرو کودکان  شهر  تعداگان  تیسم  د  به 

میان    نفر  137 این  از  شیوه    30که  به  از  نمونهنفر  هدفمند  گیري 
  15صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (بهو    ندشد مدرسه یارا انتخاب  

) گواه  و  گرفتند  15نفر)  قرار  آزمایش    .نفر)  جلسه تحت    16  درگروه 
گروه  موسیقی و  گرفت  قرار  پژ  گواه درمانی  پایان  اي  مداخلهوهش  تا 

بودند  دری عبارت  پژوهش  ابزار  نکرد.  (افت  گارز  مقیاس  )،  1994از 
پ و  پرسشنامه  آشکار  (  پنهانرخاشگري  پرسشنامه  1996کودکان  و   (

تحلیل  ). براي آزمون فرضیه پژوهش از  1979سالمت روان گلدبرگ (
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از   اي  کیلشهتواند رفتارهاي پرخاشگرانه و  میدرمانی  موسیقیاستفاده 

به ا الدینشان را  و سالمت روان و  دهد تیسم را کاهش  وکودکان مبتال 
 بخشد. ب بود  به

کلیدي:هاواژه  رفتارهاي  موسیقی   ي  اي،  کلیشهدرمانی، 
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of music therapy on 
aggression and general behaviors of 9 - 11 years old 
autistic children and its impact on their parents' 
mental health. Method: The present study was 
semi-experimental with pre-test design with the 
control group. The statistical population consisted 
of all children with autism in Gorgan (No.137). out 
of them, 30 people were secreted using a targeted 
sampling method and randomly divided into two 
groups (15 experimental) and (15 control) The 
experimental group was subjected to 16 sessions 
and the control group did not receive any 
intervention until the end of the research. The 
research instrument included Garz Scale (1994), 
Obvious and Hidden Aggression Questionnaire 
(1996) and Goldberg's Mental Health Questionnaire 
(1979). Analysis of variance (An oval) was (used to 
test the hypothesis.  Results: The results showed 
that music therapy was effective on the 
stereotypical behaviors, physical aggression, and 
verbal aggression, relational aggression of children 
with autism and mental health (P<0.005). 
Conclusion: Using music therapy can reduce 
aggressive and stereotypical behaviors and kilosy 
children with autism and improve their parents’ 
mental health. 
 
Keywords: Music therapy, Stereotypical 
behaviors, Aggression, Autism, Mental health. 
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 مقدمه 
  است   اي پیچیده  عصبی   –لیتحو  اختالل   نوعی   تیسم وا

  الگوهاي   اجتماعی،   روابط  و   تعامل   در   مشکالت   با   که
  مشخص   محدود  يهاو فعالیت  عالیق  ، رفتاري  تکراري

 ناشی که  )2013پزشکی آمریکا،  شود (انجمن روانمی
 خاص  يهاتوانایی بر  و  است مغز  نابهنجار تحول از

 ).2018،  رد (مانسلگذامی رثیتأ اعیماجت و شناختی
طیف  در   اختالل  شیوع  میزان  گذشته  دهه  چند 

افزایش  وا است،تیسم  کرده  امروزه  گونهبه  پیدا  که  اي 
هر   تحت    1کودك،    68در  را  مدرسه  کودك در سن 

میزان  ).  1398بابایی و تقوي،  آقاقرار داده است (ثیر  أت
ا ایران  وشیوع  در  ت  10در    6.2تیسم  شعهزار    د یین 

حیدریان،   و  سجادیان    که درحالی  ) 1395(حیدري، 
بیش  100در    1  دنیا  در  آمار  این او  آمار  تیسم  وترین 

بود  آمریکا  و  سوئد  انگلیس،  کشورهاي  به  مربوط    نیز 
رستمیان،   دنیوي،   کودکان این).  1398(کالنتري، 

 رفتارهاي  و حرکات مانند نامطلوبی رفتارهاي
 خود از  خودآزاري ايارهت رف  و 1يپرخاشگر ي،اکلیشه
  از  استفاده  و  فهم در  همچنین  هاآن . دهندمی نشان

  اي، محاوره اي،اشاره اجتماعی،  رفتارهاي  و قوانین
مشکل   دچار  حرکتی هماهنگی و   میغیرکال رفتارهاي
 ).1397(عبدي و نریمانی، هستند 

ط اختالل  با  افراد  این،  بر  اافزون  تیسم  ویف 
برانگیز خ  يرفتارهاي چالش  دهند که  مینشان    دواز 

از  کلیشهرفتارهاي   مخرب  و  قالبی  و  ترین  رایجاي 
کودکان   ا  بارفتارهاي  طیف  است  واختالل  تیسم 

). این رفتارها در  1397(عباسی، سلیمانی، ارجمندنیا،  
کتی یا بیانی  ي حرهاتکراري و توالی  هاي قهعالکل به  
و   بوده  تظاهر در الگوي اجرا ثاببهشوند که  میاطالق  

گونه عملکرد تحریکی یا سازگاري را در پی ندارند  هیچ
بیاتیانی،   نمونه 1397(اکبري  رفتارهاي  ها).  از  یی 

بخشکلیشه همه  یا  یک  حرکات  شامل  بدن،  ها اي  ي 
ی است  و کلیشه صوت  یءش کاري  حرکات دست، دست

). برخی از  1398(انصاري، حجتی، علمیه و بیدآبادي،  
رفت کمعتقدند  پژوهشگران   أ  منشاي  کلیشههاي  را ه 

نظر  .  دارندشناختی  عصب رفتارهاي  میبه  رسد 
فرد  هیچتنهایی  بهاي  کلیشه متوجه  را  خطري  گونه 
قابل    سازدنمی  مبتال اختالل  ایجاد  دلیل  به  که 

یافته یادگیري، اکتساب  سازشندهاي  ایفرمالحظه در  
عملکردهاي  هامهارت اجتماعی،  یند  افریافته  سازشي 

اف بخوا میزانیاز،  بروز   ش  و  خانواده  در  تنیدگی 
و   کاوترو  (پیکلس،  است  خودآزارگر  رفتارهاي 

 ).2016همکاران، 
مهمپرخاشگ از  یکی  کودکان  ري  مشکالت  ترین 
ا به  مراکز  ومبتال  به  آنها  ارجاع  مهم  از دالیل  و  تیسم 

و   کاتانو،  روانمشاوره  والنته،  (هلی،  است  درمانی 
سان و  هم در ان  هکاست    ي رفتار،  پرخاشگري).  2020

تکاملی   سطوح  از  دیگر  جانوران  از  بسیاري  در  هم 
دیده   (لمیمختلف  اسدي،  شود  و  این  1399هاك   .(

شود  میکننده بسیار بیشتر دیده  ناکامرفتار در محیط  
نعمتی  عظیم(  رفتار).  1398فر،  دیانها   وپور، 

عمدي  نوع هر به پرخاشگرانه  به  منجر که رفتار 
 خود به  می جس  و عاطفی رساندنآسیب یا دنرکتهدید

 ، نیست دیدن آسیب  خواهان  که دیگري شخص  یا
  ). 1398شود (بروجردي، اسدزاده، حجازي،  می تعریف

ا  به  مبتال  پرخاشگر    ل معموطور  بهتیسم  وکودکان 
قدرت مهار رفتار خود را ندارند و حرکات آنها گاهی به  

طرد    ثباع  هک  شدهاطرافیان  یت  ذاحدي باعث آزار و  
محیط اجتماع هااز  دوایت،  د  نشومیی  ي  (مگان، 
معتقد2016کریستن،   پژوهشگران  پرخاشگري    ند ). 

بسیار   تحت  ااي  پیچیدهمفهوم  طرف  یک  از  که  ست 
شناختی است و از طرف  عوامل موقعیتی و روانثیر  أت

ژنتیکی   عوامل  از  (بدرالدین،  میثیر  أتدیگر  پذیرد 
سیلوا،    پرخاشگري  نوع، نی تریجار).  2018آوات، 

که پرخاشگري، نوع این در .است ايوسیله  وقتی 
 خواهند، می را خاصی   چیز یا   امتیاز  شیء، کودکان 

،  آنهاست راه سر  که فردي به آن، آوردن دستبه  براي
کشند (بهمنی و  می فریاد او سر بر یا شوندمیور  حمله

 خصمانه پرخاشگري دیگر،  نوع  ).1399جهانبخش،  
 نوع این  در شود،می  ناشی  خشم ساس حا از  هک
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رساند  می آسیب دیگري به کودك پرخاشگري،
 ). 1400خوي، نیک (

 یا حادثه هاياثر تحمل  در   میمه نقش خانواده
دارد و   کودك خصوصبه خود اعضاي از یکی بیماري

 اي،خانواده  هر براي هاهربتج آورترینتنش از  یکی
است   مزمن اريبیم یا ناتوانی با کودك کردناداره

حقیق،   بنیسی،  ا1398(حسنی،  اختالل  تیسم  و). 
دیگر  يهااختالل از بسیاري  مانند آنکه بر افزون

 کند،می خارج خود طبیعی رشد  مسیر  از  را کودك
 نیز ،دارند قرار لدینوا آن رأس در کهرا   خانواده نظام
(بروبست،می قرار تأثیر تحت   و   کلوپتان  دهد 

اخت2019هندریک،   ا).  رفتارهاي  والل  با  اغلب  تیسم 
نایافته همراه است و این رفتارها  سازشبرانگیز و  چالش

ا داراي  کودکان  والدین  از  و براي  باالیی  سطح  تیسم 
ایجاد   را  که  میاسترس  بر  ثیر  أت کند  سالمت  منفی 
آن خانواده  ترواینی،  می  هاروان  و  (اشنایدر  گذارد 

سالمت2020   بلکه   نیست  نبودن بیمار  فقط  روانی،  ). 
  ي هاتوانایی  فرد   آن  در   که  است   بهزیستی   از   حالتی

  بهنجار   روانی   فشارهاي   با   تواندمی  ؛شناسدمی  را   خود
  حوادث   و  مشکالت   برابر  ر د  و   کند  مقابله  زندگی 
 ).2017  اسمیر،(  شته باشددا  سازگاري   قدرت  زندگی 
منفی    هاي اثرکه    دهد نشان میشده  انجام  هاي همطالع

در  مک کودك    داشتن فشار  و  تنش  ایجاد  موجب  توان 
خانواده   و  میمادر    خصوصبهاعضاي  (کین  شود 

گناهچون    ).2018ان،  همکار احساس  مانند    ، عواطفی 
از    میناکا  ،تقصیر ناشی  محرومیت  نبودن  عاديو 

سبب  میکودك   والدین،  گوشهتواند  گیري 
همچنین    نداشتن عالقه و  محیط  با  رابطه  برقراري  به 

احساس  عزت  دن آمنییاپ و  و  کمخودنفس  بینی 
که پیامد    )1399ارزشی و غم و اندوه شود (رضایی، بی

و  عزتآن   افسردگی  بروز  پایین،  افتادن  خطربهنفس 
بارانک،   ایگر،  (داوسن،  است  والدین  روانی  سالمت 

وجود  مینشان    هاپژوهش همچنین  ).2015 که  دهد 
محدودیت،   داراي  سالم  یافتگیسازشکودك  ت  و 

ثیر  أت  اغلبکند و  میوانی مادر را تهدید  جسمانی و ر

گذارد (استرانگ، کین ورسی، کاسی،  میمنفی بر وي  
2017.( ) بقرآبادي  پژوهشی  1397عبداللهی  در   (

 خصوصبه تیسم،وا  داراي کودك والدیندریافت که  
استرس سطوح بر عالوه مادران،  کاهش و باالي 
 آسیب دچارز  نی انیم جس  زمینۀ در روان، سالمت

 شوند.می
ا به  مبتال  کودکان  رفتارهاي  بین  تیسم،  واز 

تواند باعث بروز  میخودآزاري و رفتارهاي پرخاشگرانه  
به همین    کهد  شوآسیب جدي براي فرد و اطرافیانش  

بحث تاکنون  راه  هادلیل  بهترین  به  راجع  زیادي  ي 
رفتارها   این  شده درمان  کرمی،  است    انجام  (گشول، 

ي  هادرمانبه    گذشته ي  هادر سال).  1393  شکالم،وخ
است.    شدهکید  أت،  ندارندعوارض جانبی  دارویی که  غیر

این   از  درمانی  موسیقیغیردارویی    هايهمداخلیکی 
طاهر،   میرقائدي،  (درویشی،  ).  1400است 

ملودي، موسیقی همچون  عناصري  داشتن  با    درمانی 
محركها ریتم،  و  راچندي  هارمونی  فراهم    بعدي 

که  می شناختی  میکند  عملکرد  بهبود  موجب  تواند 
(بارباورکس،  ). 2019بسون،    و  دیتینگر   شود 

از مشکالت کودکان   پژوهشگران معتقدند که بسیاري 
نقص  وا از  ناشی  نورونتیستیک  اي  آینههاي  عملکرد 

و   از  میدرمانی  موسیقیاست  سازي  فعال  راه تواند 
آینهنورون  موجبهاي  مغز  م  اي  شکالت  کاهش 

ا همکاران،  وکودکان  و  ون  (کاترین،  شود  تیستیک 
درمانی آمریکا نیز از موسیقی  موسیقیانجمن  ).  2010

ربه نیازهاي  جهت  درمانی  هیجانی،  عنوان  وان، 
درمانی  موسیقیاست.  ه  کردشناختی و معنوي تعریف  

افزایش   و  پرخاشگري  مقدار  کاهش  باعث  گروهی 
ببهاعتماد کودکان  در  میپرخاش  ا نفس  باال  شود  گري 
که  2016سوجی،    (هینو، است  این  بر  اعتقاد   .(
هاي هیجانی فرد را نیز  دادن به موسیقی واکنشگوش

ماهیچهبه   انقباض  کاهش  باعث  و  دارد  هاي  دنبال 
ا نوجوانان  و  میوکودکان  و  تیستیک  (اسکیل  شود 

) در  2014). راتل، راتنیک و زیلنسک (2015ویگرام،  
 اهش ـر کـانی بـدرموسیقیم هـکافتند ـ ژوهشی دریـپ
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 .  استگذار ثیرأتتیستیک واضطراب افراد دچار اختالل ا
بر آن است  شده  ذکرتوجه به موارد  با  این پژوهش  

تا با توانمندسازي و کاهش مشکالت کودکان مبتال به  
از  وا داشتن  موسیقی  راهتیسم،  در  را  کودك  درمانی 

یار پرخاشگري  و کاهش  ر  ردهک  يزندگی سالم  او  ا  و 
مواجهه    زمان دهی  ي صحیح پاسخهاناخت شیوهدر ش 

درگیريبا   و  کمک  هامشکالت  روزمره  امید  کندي   .
، اطالعات زیربنایی و  پژوهشاست نتایج حاصل از این  

سازمان اختیار  در  از    هايهادارو    هاضروري  مرتبط 
مراکز    ،پرورشوآموزشجمله   و  بهزیستی  سازمان 

که  شناخترواني  اهاختاللدرمانی   حوزه  ی  در 
فعالیت  م ، قرار دهد تا از این  کنندمیشکالت رفتاري 

در    راه کودکان  برنامهبتوانند  این  براي  درمانی  ریزي 
عمل   دنبال    رو ایناز  .کنندبهتر  به  حاضر  پژوهش 

این    گوییپاسخ آیا  ال  ؤسبه  که  درمانی  موسیقیاست 
رفتاره  و  پرخاشگري  کودکاکلیشهاي  بر  م  تیسوا  ناي 

آنثیر  أتسال و    11  تا  9 بر سالمت روان والدین    ها آن 
 ؟استاثربخش 

 روش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر شیوه  

با طرح  نیمهاجرا   با  پس  _  آزمونپیشآزمایشی  آزمون 
 .استگروه گواه 

آم آماري:  جامعه  نمونه    این   آماري   جامعهاري 
تیسم  وبه ا  مبتال  نکودکا  تمامعبارت بودند از    پژوهش
که    1397هاي غیردولتی شهر گرگان در سال  دبستان

کودك    30از این میان تعداد    نفر بود.  137تعداد آنها  
انتخاب   یارا  مدرسه  از  هدفمند  گیري  نمونه  روش  به 

سپس   تصا بهشدند.  آزمایش  صورت  گروه  دو  در  دفی 
  مدرسه یارا نفر) قرار داده شدند.    15نفر) و گواه (  15(

سادم مردا  در نظار  1388ل  اه  کل  تحت  اداره  ت 
هدف   با  گرگان  شهر  در  گلستان  استان  بهزیستی 

ا توانبخشی کودکان  افتتاح شد و در  و آموزش و  تیسم 
اختالل، این  به  مبتال  به کودکان  خدمات    حال حاضر 

  رفتار   تحلیل   و  (تجزیه   يهااساس شیوهبردرمانی  تاررف 
(آموزش  2کاربردي   اطی ارتب  م ا(نظ )،3محورپاسخ)، 

  تیم   اعضاي  .کندمیارائه   )4تصویر  مبادله  بر  تنیبم
  شناسی روان  روانپزشک،  شامل  مدرسه  این  در  درمان
  مربی   و   درمانگرگفتار  ذهنی،   کاردرمانگر  بالینی، 
ند  و خدمات دیگر این مدرسه عبارت  است   دیدهآموزش

و  کاردرمانی،  رفتاردرمانی،  شناختاز:   درمانی 
 درمانی. گفتار
وروهاكالم به  ي  عبارت د  سن  پژوهش  از:  ند 

  جمله   از   حسی  هايآسیب  نبود سال،    11  تا   9کودکان  
این    و  نابینایی که  از  ناشنوایی  و    راهمعیارها  مشاهده 

نامه کتبی  رضایتمصاحبه و پرونده پزشکی محرز شد،  
در  شرکتوالدین   حضور  براي    هاي هجلسکنندگان 
افراد  درمانی.  موسیقی خروج  این  امعیار  ه،  مطالعز 

در    نداشتنتمایل کودك  حضور  ادامه  به  والدین 
ش   هاهجلس گرفته  نظر  اخالقی  در  اصول  همه  بود.  ده 

بود شده  رعایت  پژوهش  برايدر  مثال    ، 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند  شرکت

شوند خارج  پژوهش  والدین    .از  از  می  تماهمچنین 
  ها هسلجدر    شرکت  يا برنامه  رضایتکنندگان  شرکت

بود. به جمعبراي    دریافت شده  اطالعات مربوط  آوري 
 ي استاندارد زیر به کار رفت.هااین پژوهش، آزمون

  ابزار
گارز  به که است لیستیچک  گارز آزمون:  5مقیاس 

 .کندمی کمک  تیسموا  طیف  اختالل با افراد تشخیص
 معرف و  شده  هنجار 1994 درسال آزمون این

نمونه   گروه بر تیسموا  طیف لتالاخ از ییهاموضوع 
ایالت از کلمبیا، پروتوریکا و کانادا    46نفري از    1094

گارز آزمون   اختالل  انجمن تعاریف براساس است. 
اتکا  آمریکا تیسموا طیف با  تشخیصی    و  راهنماي  بر 

است.    روانی  هاي اختاللآماري   شده  آزمون  تهیه  این 
 ندواتیم و تسا مناسب ساله 22 تا 3 اشخاص براي

والدینبه  خانه یا مدرسه در متخصصان  و وسیله 
چهار گارز شود. تکمیل  هر و مقیاسخرده شامل 
است. آیتم 14 شامل مقیاسخرده  نخستین (مورد) 
 تا 1شامل   که است ايکلیشه رفتارهاي مقیاس،خرده

 رفتارهاي موارد آزمونخرده  این است. مورد 14
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 و  عجیب ايتارهف ر و تیکحر هاياختاللاي،  کلیشه
رواییمی توصیف را غریب  چند راه از گارز کند. 

 ) فال :که دهدنشان می و  است شده داده نشان بررسی
 اختالل   ي هاویژگی معرف هامقیاسخرده يهاسؤال
 و یکدیگر با شدتبه  ها نمره )ب است؛ تیسموا طیف

 غربالگري در  که دیگر يهامقیاس در عملکرد  نیز
 گارز و دارند رابطه ت،سا  سمیتوا فیط اختالل

با   افراد  از  را   تیسم وا طیف اختالل  با  اشخاص تواندمی
 هانمره  ج) کند؛  متمایز رفتاري شدید هاياختالل سایر

 ي هاشخصیت با  اشخاص )د  و ندارند  رابطه سن با
دهند  می نشان گارز در  متفاوتی يهانمره  مختلف

پژوه)1397  بیاتیانی،  اکبري ( در    ضریب حاضر    ش. 
ارتباط،  کلیشهرفتار  ي  هالفهؤماعتبار   برقراري  اي، 

رشدي و نمره کل    هاياختاللاجتماعی و  هاي  تعامل
کرونباخ    پرسشنامه  آلفاي  روش  ،  93،  90ترتیب  بهبا 

 محاسبه شد.  درصد 96و  88
پرخاشگري   کودکان  رابطهپرسشنامه  آشکار  و  اي 

پرخاشاندازهابزارهاي  :  6دبستانی براگگیري  ي  ري 
ت و تاکنون مقیاسی ویژه  دکان دبستانی محدود اسکو

ابعاد پرخاشگري   کودکان ایرانی که در  برگیرنده تمام 
موجود  ع  بمنابا بررسی    روایناز تهیه نشده است. باشد،

(هالپرین و    هاشده در سایر پژوهشاستفادهو ابزارهاي  
) و با توجه به فرهنگ  1996کریک،    ؛ 2002همکاران،  

حاوي  همشناپرسنی  اایر زمینه    21اي  در  عبارت 
این  رابطهپرخاشگري   شد.  فراهم  آشکار  و  اي 

توسط   تکمیل  پرسشنامه  والدین  یا  و  و   شودمیمعلم 
تنظیم    ها عبارت برگیرنده  شدهطوري  در  که  اند 

و    هايهدرج است  پرخاشگري  بروز  شدت  از  متفاوتی 
رفتار  بر  بروز  میزان  به    ؛ شودمیبندي  درجهاساس 

میزان بروز پرخاشگري در تنظیم  یگر شدت و  رت دعبا
در پژوهش ریس   ده است.پرسشنامه در نظر گرفته ش 

) بیر  کل  1997و  براي  کرونباخ  آلفاي  ضریب   (
پیتر    91/0پرسشنامه   گرات  و  کریک  شد.  گزارش 

ضرایب  1995( پرخاشگري    0/ 83و    94/0)  براي  را 
 صل حار ـادیق اند که با م کردهاي گزارش  رابطهار و آشک

 .از این بررسی نزدیک است
عمومی سالمت  ،  آزمون ترین  شناخته  :7پرسشنامه 

بسیار  ثیر  أتپزشکی  غربالگري است که تاکنون در روان
پژوهش پیشرفت  بر  است  هازیادي  این  .  داشته 

) براي تفکیک افراد  1979(  پرسشنامه توسط گلدبرگ
به  ده  نکن مراجعهروانی از جمعیت    هاي اختاللمبتال به  

عمو  مراکز این  .  استشده  اخته  س  می پزشکی  امروزه 
است.    36به  پرسشنامه   شده  ترجمه  از  زبان  بسیاري 
اند  کردهتصریح  ).  1994و اسپیز،    (چیونگ   پژوهشگران

بالینی داشته و هم در   که این پرسشنامه هم استفاده 
برش در این پرسشنامه نیز    و نمره  جامعه کاربرد دارد 

این پرسشنامه چهار    شود.می  گرفته   ردر نظ  23ره  نم
نشانهخرده افسردگی  هامقیاس  اضطراب،  جسمانی،  ي 

شامل   را  اجتماعی  کنش  در  اختالل  شود.  میو 
ي  ها همبستگی بین داده)  1986(  گلدبرگ و همکاران 

عمو سالمت  پرسشنامه  دو  اجراي  از  و    میحاصل 
  نفر آزمودنی به   244  وانی را بررم  ی عال  فهرست بررسی 

داد صد  در   78میزان   این.  ندگزارش  اساس  بر  رواز 
اندازه  نتیجه مطالعه،  و  هاشاخص  این  حساسیت  ي 

اشتباه   کلی  میزان  ضریب    بندي طبقهویژگی،  و 
برابر   تیبتربهآن با ارزیابی بالینی    هايهنمرهمبستگی  

است.  درصد   70  و  77،    20  ،86با     مرخشتی   بوده 
ک  در )  1375( آلفاي  ضریب   92  برابرونباخ  رپژوهشی 

داددرصد   درونی  نشانکه    گزارش  هماهنگی  دهنده 
 بسیار قوي این پرسشنامه است. 

اجرا: مرحله    روش  در  حاضر  پژوهش  نخست،  در 
شد  گرفته    گرگان نامه از سازمان بهزیستی شهر  معرفی

به   نسبت  مسئوالن  همکاري  و  مجوز  کسب  با  و 
از  س  پ  شناسایی افراد نمونه اقدام شد. در مرحله دوم 

تج به    از  وجیهی لسه  شد  خواسته  مدرسه  مربیان 
و    گیلیگام، مقیاس گارز   تیسموا  بندي درجهپرسشنامه  

پرخاشگري نمونه   آشکار  و  ايرابطه  پرسشنامه  افراد 
والدین  جلسههمچنین    .دهندپاسخ   براي  توجیهی  اي 

افرزند    با به  درباره    برگزار  تیسم ومبتال  توضیحاتی  و 
پژوهش،   ا  نتایج بودن  همحرمانماهیت  آنها  رائه شد.  به 
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مرحله سوم   آزمایش  در  پژوهش    درگروه  انجام  طول 
به موسیق ذکر  هايتساعدر    فقط ی مالیم گوش  شده 

شیوه  بردرمانی  موسیقی  هايهجلسکردند.   اساس 
شد  اجرا  شولورك  ارف  به  درمانی  موسیقی  نوع  این   .

  ا آنها رو    شنیدن است   که بر پایه  شداین دلیل انتخاب  
مب گبر  کودکان هارایشناي  حرکتی  و  حسی  در    ي  و 

موسیقی وارد کرده    به دنیايراستاي تحول ذهنیشان  
شرایط  است   در  گیرند.  موسیقیتا  قرار  درمانی 

ویگرام   و  اسکیل  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  همچنین 
دریافتند  )2015( موسیقیگوش  که  به  با  هادادن  ي 

واکنش  آهنگ ضرب فرتند،  هیجانی  نی  دهاي  به  را  ز 
ماهیچه انقباض  باعث  و  دارد  و  کودک هاي  دنبال  ان 

ا میونوجوانان  با  رو  ایناز  . شودتیستیک  موسیقی 
انتخاب    آهنگ ضرب پژوهش  هدف  جهت  در  مالیم 
طرح  شد.   این  انجام  براي  الزم  در  روز    شانزدهزمان 

در  و  شد  گرفته  مدت   نظر  مدت    این  به  روز  هر    3و 
سايدقیقه  30جلسه   بین   9:30  تا  8:30  يهاعتا ، 

و    10:30  تا  10،  صبح  ،11:30  تا  11صبح 
با ضربموسیقی انتخابی  قبل  هاي  از  آهنگ مالیم که 

موسیقی   شکل  به  بود  شده  انتخاب  آزمونگر  توسط 
درپس کودك    انجام  زمان  زمینه  دلخواه    و بازي 

براي  کت حر  يهافعالیت گروه دشپخش    اوی  براي   .
انتخاب    21آزمایش   هر  و  د ش قطعه    7قیقه  د  30  در 

چهارم پس  در مرحله  براي شنیدن مجزا شدند.  قطعه  
برگزاري     دوباره درمانی  موسیقی  هاي هجلساز 

بها پرسشنامه مذکور  تکمیلپسعنوان  هي  و    آزمون 
نیاز  موردي خام  ها، دادهها آوري پرسشنامهجمعپس از  

 . دشاستخراج 
آماري:هاروش تحلیل تجزیه براي  ي   اطالعات و 

استفاده   از شدهآوريعمج استنباطی  و  توصیفی  آمار 
شاخص  .دش از  توصیفی  آمار  سطح  آماري  هادر  ي 

فراوانی،   براي  شامل  معیار  انحراف  میانگین،  درصد، 
ویژگی و  جمعیتي  هاترسیم  سن  شامل  شناختی 

بودن  طبیعیفرض  پیشاده شد.  سطح تحصیالت استف 
  با کمک   ي پژوهشهایک از فرضیههري  هاتوزیع داده

اسمیرنف  آزمو اطمینان (ن کلموگروف  با  )  p<05/0و 
با    ژوهشپهاي  هفرضیمحاسبه شدند. تجزیه و تحلیل  

کولموگروف  از استفاده    تحلیل  یرنف،اسم-آزمون 
با  واریانس   نسخه    زار اف نرمو  اس.  اس.  پس.    22اس. 

 .گرفتانجام 
 درمانی موسیقی  هايه قطعشرح 

 با تم مالیم:   هايهقطع
   9 تا   8:  30 :ت ساع

 ماژور.میویوالدي. بهار، کنسرتو در   -1
 ویوالدي. پاییز، کنسرتو درفا ماژور.  -2
 درفامینور. ویوالدي. زمستان، کنسرتو    -3
 . 1 ، موومان2هندل. پارت    -4
 ـ گریج. ساراباند، آندانته.5
 .2درفا مینور. موومان    45یدن. سمفونی شماره  ها-6
 ، درسل ماژور 1ه  شمار وئیت.  سباخ. ساراباند از چلو    -7

 10:30تا   10:  ت ساع
 .540موزارت. آداجیو درسی مینور. شماره    -8
 .2ماژور. موومان  میدر   39مفونی شماره  موزارت. س  -9

 .5 50درسل مینور. شماره 40موزارت. سمفونی شماره  -10
 .2. موومان  311موزارت. شماره    -11
 .1وردي. رکوئیم، موومان    -12
 2.  77زهی، شماره    ارتتکویدن.  ها-13
 ، کاراجان.1برامز. سمفونی شماره    -14

 11:30 تا  11:  ت ساع
 .79و راپسودین، اوپوس شماره   117برامز. اوپوس شماره  -15
 1پرگولس. استابات متر. شماره    -16
 وردي. رکوئیم مس. لیبرامی.   -17
 2  -530-252تریو سونات براي ارگ. شماره    6 باخ.  -18
 10  -530-252ت براي ارگ. شماره  تریو سونا   6 باخ.  -19
 1  –  1080باخ. فوگو. شماره    -20
 . 817ماژور. شماره  میدر   6خ. سوئیت شماره  با  -21
اتمام    بعد گروه    ها هجلساز  دو  هر  آزمایش    گواهاز  و 
 .آزمون گرفته شدپس

 هایافته 
ویژگی به  مربوط  توصیفی  ي  هااطالعات 

در  شناجمعیت آماره  3،  2،  1  هاي ولجدختی  ي  هاو 
اس انحراف  و  و  پیشتاندارد  میانگین  آزمون  پسآزمون 

رفتارهاي   و  پرخاشگري  گروه  کلیشهمتغیر  دو  در  اي 
 گزارش شده است.   4جدول آزمایش و گواه در
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 مطالعهمورددر دو گروه  کودکان شاخص آماري سن و جنسیت  1جدول 

 اه گروه گو ش گروه آزمای  متغیر

 تمال مقدار اح درصد  تعداد  رصد د داد تع 

 گروه سنی
 7/46 8 40 11 سال  9

 3/33 5 4/33 3 سال  10 432/0
 20 2 6/26 1 سال  11

 جنسیت 
 7/26 5 9/65 8 دختر

085/0 
 3/73 10 1/34 7 پسر

 

 مطالعه موردشاخص آماري سن والدین در دو گروه   2  جدول

 سن مادر
 362/7  35±/80 362/7 80/35 گروه گواه 

 60/7 ±46/35 60/7 46/35 گروه آزمایش 

 سن پدر
 07/5 ± 20/41 07/5 20/41 گروه گواه 

 607/6 ±46/40 607/6 46/40 گروه آزمایش 

در  همان ،  شودمیمشاهده    باال  هايولجدطور که 
د نمونه  افراد  سنی  هر  محدوده  تقریباً ر  گروه    دو 

مناسب    درمانبخشی  اثرر براي  یکسان است که این ام
 . رسدبه نظر می

 مطالعه مورددر دو گروه  والدینمیزان تحصیالت   3 جدول

 گروه شاخص 
 سطح تحصیالت

 لیسانس فوق دیپلم دیپلم 
 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی 

 تحصیالت پدر
 40 2 20 1 40 2 وه گواه گر

 7/16 1 7/16 1 2/66 5 گروه آزمایش 

 تحصیالت مادر
 20 1 20 1 60 3 گواه  گروه

 1/32 5 7/14 1 2/53 7 گروه آزمایش 

جدول  همان در  که  ،  شود میمشاهده    3طور 
یکسان    محدوده سنی افراد نمونه درهر دو گروه تقریباً 

نظر    بهبخشی درمان مناسب  اثراست که این امر براي  
 . رسدمی

 آزمون پسو  آزمونپیشر افراد نمونه در مراحل اي دکلیشهو رفتارهاي ي پرخاشگري هابررسی شاخص  4 جدول
 بازه اطمینان انحراف معیار  میانگین  مرحله  گروه پرخاشگري 

 2/ 53 ±21 2/ 53 21 آزمون پیش آزمایش  جسمانی 
 1/ 897 ±12 1/ 897 12 آزمون پس

 1/ 923  ±16/ 8 1/ 923 16/ 8 آزمون پیش گواه
 2/ 073  ±16/ 4 2/ 073 16/ 4 آزمون پس

 2/ 16  ±10/ 33 2/ 16 10/ 33 آزمون پیش زمایش آ میکال
 17/1 ±8 1/ 17 8 آزمون پس

 49/2  ±8/ 8 2/ 49 8/ 8 آزمون پیش گواه
 2/ 07  ±8/ 6 2/ 07 8/ 6 آزمون پس

 2/ 45 ±10 2/ 45 10 آزمون پیش آزمایش  اي رابطه 
 0/ 84 ±  7/ 50 0/ 84 7/ 50 آزمون پس

 1/ 303  ±9/ 2 1/ 303 9/ 2 آزمون پیش گواه
 1/ 224  ±9 1/ 224 9 آزمون پس

آزمون پیش آزمایش  ايکلیشهرفتارهاي   33 /23  085 /5  33 /23 ± 085 /5  
 4/ 32±  14/ 2 4/ 32 14/ 2 آزمون پس

 949/7±  21/ 2 7/ 949 21/ 2 آزمون پیش گواه
 8/ 544 ±21 8/ 544 21 آزمون پس
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جدول    که  طورهمان   در ،  شودمیمشاهده    4در 
انحراف  پسو    آزمونپیشمراحل   و  میانگین  آزمون 

شاخص نمره  رفتارهاي  هااستاندارد  و  پرخاشگري  ي 
گروههربراي    ايکلیشه از  گهایک  و  آزمایش  واه،  ي 

و   مقادیر  به  توجه  با  اساس  این  بر  است.  شده  ارائه 

  هاي هنمرتوان گفت که  شده میارائهي اطمینان  هابازه
رفهاشاخص و  پرخاشگري  روه  گاي  کلیشهتارهاي  ي 

در  مرحله  پسمرحله    آزمایش  به  نسبت  آزمون 
روش  پیش اجراي  از  پس  با    درمانیموسیقیآزمون 

 کمتر است.   بسیارياختالف 
 آزمون پسي سالمت روان والدین در مراحل پیش و هاشاخص بررسی  5 جدول

 بازه اطمینان  انحراف معیار میانگین مرحله گروه شاخص روان 

 پدر 
 ایش آزم

 53/2 ±21 53/2 21 آزمون پیش
 897/1 ±12 897/1 12 آزمون پس

 گواه 
 768/3 ± 8/40 768/3 8/40 آزمون پیش
 324/4 ± 8/39 324/4 8/39 آزمون پس

 مادر
 آزمایش 

 45/2 ±10 45/2 10 آزمون  پیش
 84/0 ± 50/7 84/0 50/7 آزمون پس

 گواه 
 418/6 ± 2/39 418/6 2/39 آزمون پیش
 418/6 ± 2/40 418/6 2/40 آزمون پس

جدول  که  طور  همان در  ،  شودمیمشاهده    5در 
و  پیشمراحل   انحراف  پسآزمون  و  میانگین  آزمون 

ر  استاندارد  سالمت  براي  نمره  والدین  از  هروان  یک 
ي آزمایش و گواه ارائه شده است. بر این اساس  هاروهگ

بازه و  مقادیر  به  توجه  اطمینان  ها با  شده  ارائهي 
(میزان افسردگی،    ت که نمره سالمت روانان گف تومی

شکایت جسمانی،  اضطراب،    اجتماعی)   کارکردهاي 
در آزمایش  گروه  به  پسمرحله    والدین  نسبت  آزمون 

پس پیشمرحله   اجر  آزمون  روش  از  اي 
   .کمتر است بسیاري درمانی با اختالف موسیقی

براي    zآماره   اسمیرنف  کولموگروف    می تماآزمون 
نیستپژوه  متغیرهاي  معنادار  گروه  دو  هر  در    . ش 
گرفت که توزیع متغیرها نرمال    نتیجهتوان  میبنابراین  

  براي ین لو  fنشان داد که آماره  هااست. همچنین یافته
ي پژوهش  هاریانس متغیرها در گروهبررسی همگنی وا

رفتارهاي   (پرخاشگري،  وابسته  متغیرهاي  براي 
سالکلیشه والدین)  اي،  روان  این  معنادمت  نیست.  ار 
در  مینشان    هایافته متغیرها  این  واریانس  که  دهد 
یا    هاگروه کرویت  مفروضه  بررسی  براي  است.  همگن 

را خمعناداري  مجذور  آزمون  از  متغیرها  بین  ی  بطه 
نشان داد که آماره مجذور    ها بارتلت استفاده شد. یافته

) بارتلت  سطح  85/32خی  در  استمع  02/0)    . نادار 
ببنابر وجود  این  معنادار  رابطه  پژوهش  متغیرهاي  ین 

نتایج آزمون تحلیل واریانس گزارش    5دارد. در جدول  
 شده است.

  گواهي آزمایش و هاهش در گروهمتغیرهاي پژو هايهنمرمیانگین ریانس بر تحلیل وا  6جدول 

 

جدول   به  توجه  سطح   ،6با  اري  دامعن چون 
بودن ثرؤمپس فرض    است،درصد    5از    شده کمترارائه

عالوه بر آن به    .دوشمییید  أتشده    اجرا  روش درمانی 
گفت  میشده  ارائهآزمون    آماره بودن  منفیدلیل   توان 

آزادي   مجموع مجذورات   متغیر
 درجه

میانگین  
 مجذورات 

F  ثر اندازه ا داريانمعسطح 

 0.251 0.002 20.404 1.914 1 1.914 گروه اي کلیشهفتارهاي ر
 0.475 0.000 24.464 132.653 1 132.653 گروه پرخاشگري جسمانی

 0.481 0.000 25.050 63.050 1 63.050 گروه پرخاشگري کالمی
 0.183 0.001 26.029 36.159 1 36.159 گروه اي رابطهپرخاشگري 

 0354 0.000 21.701 1.026 1 1.026 ه  گرو روان والدین سالمت
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شگري  پرخا  درمانی باعث کاهش موسیقیکه اثر روش  
اکلیشهرفتارهاي    و کودکان  در  واي  آزمون  پستیسم 

است. کودکان    بوده  والدین  روان  بر سالمت  همچنین 
 بوده است.ثر ؤمنیز آزمون پستیسم در  وا

 گیري نتیجهبحث و 
اثربخشی  هدف  با  حاضر    بر   درمانی موسیقی  پژوهش 

  و   سم تیوا  ن کودکا  ايکلیشه  رفتارهاي   و  پرخاشگري
  ها انجام شد. یافته هاآن والدین  روان  تسالم بر آن ثیرأت

که   داد  کاهش  موسیقینشان  به  منجر  درمانی 
رفتارهاي   و  پرخاشگري  در  کلیشهچشمگیر  اي 

ا به    همچنین اضطراب،   شود.میتیسم  وکودکان مبتال 
و  ي هانشانه  افسردگی،    نش ک  در   اختالل  جسمانی 

یج  این یافته با نتا .  دهدمیاجتماعی والدین را کاهش  
(  هاي هالعمط همکاران  و  اکبري  1399بروجردي   ،(

)، پیکلس  1393)، گشول و همکاران (1397بیاتیانی (
) همکاران  (2016و  همکاران  و  مگان   ،(2016  ،(

 .است) همسو 2020ترواینی ( و اشنایدر 
ی  این  که  می  هاافتهدرتبیین  گفت  رفتارهاي  توان 

رفتارهایی هستند  کلیشه تکراربهکه  اي  بصورت  و  ا  ي 
رسد  میدهند. به نظر  میتخلیه هیجانی شدیدي روي  

دادن به موسیقی موجب  گوشتخلیه هیجانی ناشی از  
رفتارهاي  می شدت  و  فراوانی  که  اي  کلیشهشود 

هکند  پیدا کاهش   بیشتر  .  اینکه  به  توجه  با  مچنین 
ا برخی  وکودکان  دارند،  درونی  بدکاري  تیستیک 

که کردهزارش  گ  پژوهشگران درمانی  قیموسی   اند 
عصبی  می سیستم  عملکرد  تنظیم  موجب  تواند 

خودمختار (فشارخون، ضربان قلب و تنفس) شود و به  
خودمخمینظر   عصبی  سیستم  بهتر  عملکرد  تار  رسد 

کاهش  توانمی و  فرد  اضطراب  سطح  کاهش  موجب  د 
اي شود (النکویست و  کلیشهشدت و فراوانی رفتارهاي  

که  دادهنشان    رانژوهشگپزیرا    ،)2012ن،  همکارا اند 
پیدا  درمانی سطح اضطراب فرد کاهش  موسیقیدر اثر  

اثر    کرده در  عضالنی  یقیموسو  انقباض  درمانی 
کاهش  شرکت نظر  کندمیپیدا  کنندگان  به  رسد  می. 

رفتارهاي   کاهش  میاي  کلیشهکاهش  از  ناشی  تواند 

ا  کودکان  عضالنی  در  وانقباض  رایند  ف تیستیک 
بدرمموسیقی درمانی  موسیقی  راهاز    کهاشد  انی 

اي  کلیشهتواند بر کاهش شدت و فراوانی رفتارهاي  می
از    ).1393باشد (گشول و همکاران،  ثر  ؤماین کودکان  

در سویی   دوپامین  و    کمبود  ناحیه  بهمغز  در  ویژه 
  _استریاتوم باعث بروز نقایص شناختی و کندي روانی 

ا  رمانیدموسیقی  روایناز  شود.میحرکتی   فزایش  با 
هورمون   افزایش  باعث  مغز  در  توسین  اکسیدوپامین 

جلوگیري می پرخاشگرانه  رفتارهاي  بروز  از  و  شود 
(حسینی،  می با    ).1396کند  آهنگ  ضربموسیقی 
  ایجاد حالت آرامش و تمرکز ساز سبب  آرامیم و تم  مال
بنابرمی در شود.  آرامش  ایجاد  با  موسیقی  این    این 

آنکاهش  سبب    کودکان  در  جسمانی    ها پرخاشگري 
شیمیایی    هاي اثربه    توجهبا    شود.می داروهاي  منفی 

کار   به  اختالل  این  درمان  در  موسیقی  ،  رودمیکه  از 
دبهتوان  می روش  یک  بهبود  عنوان  راستاي  در  رمانی 

برد.هاناهنجاري بهره  کودکان  این  رفتاري  سالمت    ي 
عملکرد  روانی   روفقیتمحالت  کنش  است  وانی  آمیز 

فعالیت آن  حاصل  روابط  ثمري  ها که  بخش، 
بخش با دیگران، توانایی سازگاري با تحوالت و  رضایت

توان گفت که  میآمدن با نامالیمات است. بنابراین کنار
و  موسیقیم  انجا تن  ف یا کاهشآن  نتیجهدردرمانی 

د  توانمیدر ابعاد مختلف    تیستیک وامشکالت کودکان  
اف و  نگرانی  وارد    سردگیاز  والدین  بر  که  فشارهایی  و 

آنان شود  ،  شودمی بهبود سالمت روان  بکاهد و سبب 
 ).1392(رسولی و اسالمی،

کودکان  موردنمونه   شامل  پژوهش،  این    9مطالعه 
به    11تا   مبتال  این  واساله  بود که  تیسم شهر گرگان 

میزان   مبتتعمیمامر  کودکان  به  را  نتایج  به  پذیري  ال 
سنیوا دیگتیسم  شهرها  ن  سایر  و  مواجه  ر  مشکل  با 

پیشنهاد  .  کندمی در  میبنابراین  پژوهش  این  شود 
سال مبتال به    11تر از  کودکان بزرگسایر شهرها و بر  

پیدا  پذیري افزایش  تعمیممکان  ا  تیسم تکرار شود تاوا
برگزاري   به توجه با.  کند امکان  زمانی  محدودیت 
مدت  بلند  ثیرأتسنجش    براي  پیگیري  هايهجلس
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بنابراین  موسیقی نداشت.  وجود  توجه  بر  درمانی 
مدت  بلند  هاياثري بعدي  هاشود پژوهشمیپیشنهاد  

ین روش مداخله را بررسی کنند. با توجه به اثرگذاري  ا
رفتارهاي  سیقیمو و  پرخاشگري  بر  اي  کلیشهدرمانی 

ا به  مبتال  توصیه  وکودکان  مشاورامیتیسم  و  شود،  ن 
فع  دردرمانگران  روان  ال  روانحوزه  و  پزشکی  شناسی 

کودك و نوجوان، این رویکرد درمانی را بیش از پیش  
 توجه قرار دهند. مورد 

 و سپاسگزاري تشکر
الزم   خود  بر  صمیمانه   دانند مینگارندگان  تشکر  مراتب 

از   را  با    کنندگان شرکت   تمامخود  که  پژوهش  این  در 
انجام    ودند  کرهمکاري    صدرسعه  کیفی    يقاارتو  ما را در 

 . کننداین پژوهش یاري دادند، اعالم  
 هایادداشت

1. Violence 
2. aba 
3. prt 
4. pecs 
5. Garz scale 
6. Relative and apparent aggression questionnaire 

of primary school children 
7. General Health Questionnaire 

 ع مناب
  بر   حرکتی  حسی  یکپارچگی  یناتتمر  تأثیر«  )1397(  ز  نیبیاتیا  اکبري

  طیف   اختالل  به  مبتال  انکودک   در  ايکلیشه  رفتار  کاهش
 . 60-53:) 155( 6،استثنایی تربیت و تعلیم »،تیسموا

  ا   بیدآبادي   ،ع  علمیه  ،ز  دشتیذي  یحجت  ،س  کالچاهی   انصاري 
  یاري   مکمل  و  آب   در  تمرین  روش  دو  تأثیر  ایسهمق «  )1398(

  کودکان  در  بدن  توده صشاخ  و  ايشهکلی رفتارهاي  بر   D ینویتام
  6،کودك  روان  سالمت  فصلنامه  »،تیسموا  طیف  اختالل  به  مبتال

)4 (:1-12 . 
(م  ويتق  ، س  آقابابایی    درمانی شناخت  آموزش   اثربخشی«  ) 1398. 

  کودکان   مادران  شناختیروان  بهزیستی  بر   آگاهیذهن  بر  مبتنی
  ی پزشکروان  و   شناسی روان  مجله   »،نکودکا   میعال   و  تیسموا

 .100-88:) 6(  6، شناخت
 تأثیر« ) 1399(  غ  فومنی انتصار ، مس حجازي  ، ح اسدزاده ،م  بروجردي

  اهش ـ ک  و  القیتـ خ  زایشـاف  در   نقاشی  و  موسیقی  آموزش
  و   ابتکار  ،  »همدان  شهر  دبستانیپیش  انـ ودکـک   ريـاشگـرخـپ

 .26-1 :)1(10 ،انسانی علوم در خالقیت 
  اي مداخله  برنامه  خشیب اثر«  )1399(  ز  بخشیجهان  ،م  بهمنی

  تعامل   کیفیت   بهبود  بر   کودك-والد  رابطه  ر ب   مبتنی  درمانیبازي
  فرهنگ »، دبستانیپیش کودکان   پرخاشگري کاهش  و کودك-والد

 .156-131 :)44(11 ، درمانیروان  و مشاوره

  اساس بر  افسردگی  تبیین«  )1398(  زپ  سیبنی  ،س  حقیقت  ،م  حسنی
  داراي   مادران   در   نسجام ا   احساس   و  تی شناخروان  پذیري انعطاف

 . 103-112:) 6( 8،شناسیروان رویش »،تیسموا به  مبتال فرزند
  درمانی گروه  بخشی اثر «  )1395(  ا   ،حیدریان  ،ا  سجادیان  ،س  حیدري

  افکار   و  شناختی روان  ندگیدرما  بر   تعهد  و   پذیرش  بر  مبتنی
  طیف   اختالل  به   مبتال  کودك  داراي  مادران   منفی  یندخودآ

  سومین   نامهویژه(  18  ، روانی  بهداشت  اصول  مجله،  »تیسموا
 .499-491، )تربیتی علوم  و  شناسیروان  المللیبین  کنفرانس

  درمانی یموسیق  اثربخشی«  )1400(  م  طاهر  ،ط  میئ میرقا   ،ع  درویشی
  نارسایی   اختالل  به   مبتال  کودکان  انتخابی   توجه  و  پایدار  توجه  بر

 .88-77:) 3( 10ناسیشروان رویش  »،فعالیشبی  /توجه
  و   شغلی   رضایت  طه راب   بررسی«  ) 1392(  ر   اسالمی   ، ز  رسولی 

  پژوهشی   میعل  مجله »،  روانی   سالمت   با  شخصیتی  يهاویژگی
-96):  2(11  ن، ایرا  میاسال  جمهوري   ارتش   پزشکی  وم عل  دانشگاه 

101. 
  تعهد   و   پذیرش  بر  مبتنی  درمان   ربردکا   بخشی اثر «  ) 1399(  س  رضایی
)ACT  (با   کودکان  مادران  استرس  و  اضطراب  دگی،رافس  بر  

 . 78-57 :)38(10 ،بالینی شناسیانرو مطالعات  »،تیسموا اختالل
  مقایسه «  )1399(  ا   لفمجانی  پورقربان  ، ش  ،سفیدکار  ،س  رضائی

  و   با   آموزاندانش  در   پرخاشگري  و   رفتاري   -  هیجانی  مشکالت 
  7،کودك  روان  سالمت  فصلنامه   »،خاص  یادگیري  اختالل  بدون 

)2 (:182-169. 
  آموزش   تأثیر«  )1397(  ع   ، نیاارجمند  ،ش  ، سلیمانی  ،ف  یعباس

  رفتارهاي   کاهش  بر  کپارت  تیحرک-دیداري  كادرا  هايمهارت
  »، )بررسی  تک(  تیسموا  طیف   اختالل  به  مبتال  کودکان  ايکلیشه

 .92-80:) 3(5، کودك روان متسال  فصلنامه
 مبتنی  برنامه  شیاثربخ   زانمی  بررسی «  ) 1397(  ق  بقرآبادي   عبداللهی 

  افسردگی   و  استرس  اضطراب،  میزان  بر  شفقتیخود  آموزش  بر
  18،  استثنایی  کودکان  فصلنامه  »،تسیموا  داراي  کانکود  مادران 

)2: (87-98 . 
  در   آوريتاب  و  یتیشخص  ابعاد  مقایسه «  )1397(  ا  نعمتی  ،ر  عبدي

  کمبود   اختالل  و  تیسماو  طیف   اختالل  به   مبتال  کودکان   ران ماد
  مطالعات   مجله»،  عادي  کودکان  مادران  با   فعالی بیش  /توجه

 . 80-78): 8(1 ،ناتوانی
  نگر مثبت  درمانیروان  اثر«  )1398(  م  ،رستمیان  ،ر  ،دنیوي  ،م  کالنتري
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