
ناکدوک رد «یناتسبد شیپ – یسح شزادرپ یریگ هزادنا» سایقم یجنس ناور یاه یگژیو یسررب و قابطنا

فصلنامه
کودکان استثنایی

پژوهشکده 
کودکان استثنایی

سازمان پژوهش
 و برنامه ریزي آموزشي

پژوهشگاه
 مطالعات  آموزش و پرورش

Journal of
Exceptional Children

Quarterly Scientific Journal of
Research Institute of  Exceptional Children

  16
82
-

66
12

IS
SN

: 1
68

2 -
  66

12

RIECOERPRIE

پا:
شا

21-34

57-76

77-88

89-98

99-110

111-122

123-132

■Vol.22  ■No.3 (85)  ■  fall 2022

21-34

35-56

57-76 

77-88

89-98

99-110

111-122

 133-144 

11-20

■

123-132

7-10

11-20

35-56

 Maryam Seyf Naraghi, Ph.D., Ezatollah Naderi, Ph.D.

 Letter to the Editor 

 Effectiveness of Group Schema Therapy on Rejection Sensitivity in Individuals with 
Blindness and Low Vision
Marzieh Gashouli, M.A., Azra Mohammadpanah Ardakan, Ph.D., Azadeh Choobforoushzadeh,
 Ph.D.
 Designing a Structural Model of Marital Satisfaction of Mothers with Student with 
Special Needs Based on Positive Perception and Adapatibility with Mediation of Mothers' 
Forgiveness
Mohammadrezajahan, Ph.D, Akbar mohammadi, Ph.D, Majid ghadami, Ph.D.
 Study and Comparison of Classical and Computer-based Cognitive Rehabilitation 
Packages in Promoting Cognitive Functions in Children with Special Learning Disabilities: 
A Systematic Review of Domestic Research from 2010 to 2020 
Faezeh Shabanali Fami, M.A., Aliakbar Arjmandnia, Ph.D., Manouchehr Moradisabzevar, Ph.D.
 Identify the Factors Affecting the Success of Inclusive Education Programs
Moslem Ghobadiyan, Ph. D., Mohammad Javad Bagiyan Koulemarez, Ph. D., Shapuor 
Fouladvand, M.A., 
Rooholla Rahimi, Ph. D., Maryam Haghany, M.A.
 The Effect of Perceptual Motor Training on motor praxis in children with developmental 
coordination disorder
Abdolrahman Khezri, Ph.D., Mahmood Sheikh, Ph.d., Fazlollah Bagherzadeh, Ph.D., Davood 
Homanian, Ph.D., Runak Ebrahimi, M.A.
 Comparison of the effectiveness of timely intervention and timely intervention with 
family education on improving the academic ability of Slow Learner
Mohsen Beheshti pour, M.A., Nadereh Sohrabi sheghefti, Ph.D., Siamak Samani,Ph.D., Majid 
Barzegar, Ph.D.
 The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Visual-Auditory 
Working Memory and Attention in Students with Dysgraphia
Bakhtiar Moslemi, Ph.D., Gholamreza Chalabianloo, Ph.D., Seyed Mahmoud Tabatabaei, Ph.D.
 The Effectiveness of an Intensive Interaction Intervention Program Based on Sensory 
Approach on Challenging Behaviors of Children with Autism Disorder
Saeed Rezaee,  Ph.D.
 The Effectiveness of Positive Parenting Training on Parent-Child Interaction and 
Children's Behavioral Problems with Externalized Problems
Somaye Torkladani, M.A., Sara Aghababaei, Ph.D.
Investigating the cognitive and intellectual development of people with Down syndrome 
according to the Stanford Binet Intelligence Test Cognitive
Kobra Abazari Gharebelagh, Ph.D., kosar yahyazade malekkheili, M.A., Sajede Mokhtari, M.A.
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 نامه به سردبیر: چگونگی ارزشیابی مقاالت علمی 

  اثربخشى طرحواره درمانى گروهى بر حساسیت به طرد در افراد نابینا و کم بینا 

کودکان با اختالل یادگیرى خاص: مرورى نظام دار بر پژوهش هاى داخلى در ایران از سال  1389تا   1399 
فائزه شعبانعلى فمى، دکتر على اکبر ارجمندنیا، دکتر هادى مرادى سبزوار

 شناسایى عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه هاى آموزش فراگیر  
دکتر مسلم قبادیان، دکتر محمد جواد بگیان کوله مرزى، شاپور فوالدوند، دکتر روح اله رحیمى، مریم حقانى

محسن بهشتى پور، دکتر نادره سهرابى شکفتى، دکتر سیامک سامانى، دکتر مجید برزگر
 مقایسه اثربخشى مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده بر توانایى تحصیلى نوآموزان دیرآموز   

 تأثیر تمرین هاى ادراکى حرکتى بر کنش هاى حرکتى کودکان مبتال به اختالل هماهنگى رشدى 
دکتر عبدالرحمن خضرى، دکتر محمود شیخ، دکتر فضل اهللا باقرزاده، دکتر داود حومنیان، روناك ابراهیمى

 اثربخشى تحریک الکتریکى مغزى بر حافظه کارى دیدارى - شنیدارى و توجه در دانش آموزان پسر با اختالل 
نارسانویسى  

اثربخشى برنامه مداخله اى تعامل همه جانبه با رویکرد حسى بر رفتارهاى چالش انگیز کودکان با اختالل اتیسم عملکرد 
پایین    

دکتر عزت اهللا نادري و دکتر مریم سیف نراقی

دکتر سعید رضایی

 اثربخشى آموزش فرزندپرورى مثبت بر تعامل والد - کودك و مشکالت رفتارى کودکان با مشکالت برون نمود   
سمیه ترك الدانی و دکتر سارا آقابابایی

 بررسى تحول شناختى و هوشى افراد نشانگان داون بر اساس آزمون استانفورد بینه 
دکتر کبرى اباذرى قره بالغ، کوثر یحیى زاده ملک خیلى، ساجده مختارى

دکتر بختیار مسلمى، دکتر غالمرضا چلبیانلو، دکتر سید محمود طباطبایى

مرضیه گشولى، دکتر عذرا محمدپناه اردکان، دکتر آزاده چوبفروش زاده

یفصلنامه ملعی ـ پژشهوی پژهدکشهو  کودکاا نستثنای

سال بیست و دوم    ■ شماره 3 ■      پیاپی85  ■     پاییز  1401   

سازش یافتگى با میانجى گرى بخشایش گرى مادران 

دکتر محمدرضا جهان، دکتر اکبر محمدى، دکتر مجید قدمى 

  بررسى و مقایسه بسته هاى توان بخشى شناختى کالسیک و رایانه محور در ارتقاى کارکرد هاى شناختى

   طراحى الگوى ساختارى رضایت زناشویى مادران داراى دانش آموزان با نیازهاى ویژه بر اساس ادراك مثبت و 
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فصلنامه  
يي استثنا  كودكان 

شي ژپوه   -نشرهي علمي 
گاه مطالعات آموزش و رپورش  ژپوهش

 استثنايي  ژپوهشكده كودكان 
1401    اپييز     85     پیاپي  3      شماره    وم د سال بیست و  

» ماره و ت ش  «هشيو ژپ   -علمي ريخ تصويب ردجه
رد كمیسيون ربرسي نشريات علمي كشور 

( 1384/ 3/ 22مورخ        3/ 2910/ 321) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



سال بیست و دوم، شماره3، پیاپی85  پاییز 1401  

فصلنامة کودکان استثنايی 

 پژوهشی -با امتیاز علمی

(321/2910/3)دارای مجوز شماره 

صاحب امتیاز: پژوهشکده کودکان استثنايی 

 سردبیر: دکتر داريوش فرهود 
نوم پزشکی تهرالانشگاه ع د ی،استاد ژنتیک پزشک

 ژنو -کارشناس سازمان جهانی بهداشت

مديراجرايی و کارشناس سامانهپورمعاون سردبیر: دکتر احمد علی
مريم باقریعالمه طباطبايی شناسی دانشگاه  استاد روان 

شورای سردبیری )به ترتیب الفبا(:
دکتر الهه محمداسماعیل  دکتر داريوش فرهود 

کاظمی  ردیجمهدی دستر  کتد

)به ترتیب الفبا(:  آنها و حوزة تخصصیهیأت تحريريه  اعضای  

روان  استاد  افروز،  غالمعلی  استثنايی،  دکتر  کودکان  شناسی 

 دانشگاه تهران 

های يادگیری، دانشگاه  شناسی ناتوانیدکتر حمید علیزاده، استاد روان

 عالمه طباطبايی  

شناسی، دانشگاه پیام نور روان پور، استاد عصب دکتر احمد علی ه تهران شناسی، دانشگا شیار روش اند  دکتر هادی بهرامی احسان،

شناسی کودکان استثنايی و آموزش  پژوه، استاد رواندکتر احمد به 

 خانواده، دانشگاه تهران 

غباری  باقر  روان دکتر  استاد  دانشگاه  بناب،  استثنايی،  کودکان  شناسی 

 تهران 

سع روان  زاده،سنح  یددکتر  ارتباطی،  دانشیار  اختالالت  شناسی 

 دانشگاه تهران 

احمدپناه   محمد  گروه  دکتر  بالینی  و  شناختی  شناسی  روان  استاد 

 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

روان استاد  نراقی،  سیف  مريم  استثنايی،  دکتر  کودکان  شناسی 

 دانشگاه عالمه طباطبايی  

ندازه گیری، دانشگاه عالمه  نجش و اسگروه  رشیاداندکتر اصغر مینائی 

 طباطبايی

 دکتر علی دالور، استاد روش تحقیق، دانشگاه عالمه طباطبايی 

مرسده برنجی و ابراهیم پروين   ويراستار فارسی:
ابراهیم پروين ويراستار انگلیسی:

 : پرستو رباطی طراح جلد

، طبقه ششم181چه قصرالدشتی، پالک  ان زند، نبش کو خل کريمه په بنرسید تهران، خیابان سپهبد قرنی،    نشانی:

 88843268:  نمابر               211داخلی   88843251-9:  تلفن                      1584743517کدپستی: 

info@joec.ir    ،joec@rie.irرايانامه:    www.joec.irتارنما: 

شماره و تاريخ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 29/3/1380مورخ  2926/124

 شود:های اطالعاتی زير نمايه میاين مجله در پايگاه 
Magiran(، پايگاه اطالعاتی SID) یدانشگاه اد جه  (، پايگاه اطالعات علمی ISCپايگاه استنادی علوم جهان اسالم ) -

در دسترس عالقمندان است. www.joec.irمقاالت اين شماره به صورت تمام متن از طريق تارنمای   -

http://www.joec.ir/


 خدا نام به

 راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامة کودکان استثنايی 

 محترم،  ةنويسند

 با سالم و احترام و تشکر از همکاری شما؛ 

ا ردر  علمی  ةشیو هنما،اين  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 نويسندة مس  بهنما  ن راهي ای اشايان ذکر است که مسئولیت رعايت تمام بندهدقت توجه فرمايید.  

 و چنانچه رهنمودهای مورد نظر رعايت 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 

افرشبخنشناسی، آموزش و تواهای روانايران در رشته ارزيابی مقالهنیازهای ويژه استا  اد بی  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  بهای  لنامۀ  فصهای  هدف  ابط 

 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  اس  سا  بر  مقاله، 

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

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

 ت.يا نويسندگان اس  دهويسنهدة نعبه  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 پا و  ، باالپت، چسانتی 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  در اضاف   ة کسر  ها    ه 

 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 ه مجل که در  خود 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 پ  عدم   رش ياير پذ. 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 

   د.پذيرنمی  اآن رادعايی 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 آمريکاوانر  نجمنامۀ انیوهو 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 حاسمتن  اله وقلی منوان 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

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

اول  ی، انسازم ستگیبوا 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 چ  شود.وشته  نسجم  به طور فشرده و من   در يک پاراگرافگیری  نتیجه

 خوانی کامل داشته باشند.هم

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

 يفتعر  لیدی، کعات  های 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 مورد مط اد افر یری، 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

 ن معرفی و بیان شود.آ وة اجرایشی

مهم    ها جدولارائۀ    ها:يافته  • 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 پايین در عنوان 

شود:  می نوشته ابتدا جدول، عنوان چین شود و دران نمودار سیاه و وسطجدول و عنوعنوان   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    هایيافته  ها  و  و  يتمحدودديگران  ها 

 پیشنهادها است.

يادداشتم  ها:يادداشت • 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. 

 گزاریشکر و سپاست •



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 لا)سيسندگان  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  ستثنايی،ۀ کودکان ا 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. ودکان با نیازهای ويژهانواده و ک خ(.  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. هجری شمسی(. مکان شده به  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 

يا فصلی از يک  

 تاب ک

نام و نوادگیخا 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 ابتدايین طرح جامع آموزش خانواده،  در استادا  شناسی رشد.(. روان1396نژاد، ش )نوابینمونه:  

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

رساله يا 

 نامهپايان 

 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 زير مراجعه شود:شود برای آشنايی 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، 

 رجمند. انتشارات ا(. تهران:  1393ساجدی فر )
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 7-10،  1401  پايیز  ،3  شماره  ،دومبیست و    سال،  نايياستث  كودكانفصلنامه  

 

 نامه به سردبیر: 

 

 ۱یعلم چگونگی ارزشیابی مقاالت 

  نادریدکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت اهلل

 مقدمه 

نقد و ارزشیابي معقول و منطقي از هر نوشته )به ويژه از نوع تحقیقي آن( بسیار ارزنده است زيرا از اين وادی هم نويسنده و  

از   گربرد و هم منتقد و تحلیلقوت كارش نفع مي  نقاط ضعف و  مشخص شدن  ازكننده مطلب اصلي )گزارش تحقیقي(  تهیه 

و يا مقابله با    ها كاریهايي كه در تأمین اين ريزهی آن و نیز روشهای تحقیق و دشواری هاكاریبردن به ماهیت ريزهپيطريق  

آگاهي    هادشواری  و  بینش  دارد،  به چارچوميضرورت  توجه  عدم  علت  به  متاسفانه  اما  و    بيابد.  نقد  برای  مناسب  و محوری 

بیشتر در  ارزشیابي  ارزشیابي،  نوشته   هاموارد  و  مقاالت  ميهااز  خارج  قلم  سالمت  خط  از  تحقیقي  هم  گری  امر  اين  كه  دد 

شود  ميحاضر سعي  مقاله سازد. بنابراين، درمياننده را سردرگم و متوحش كند و هم خوميو آزرده  نويسنده و محقق را دلسرد

 ارائه شود.  امرمنطقي برای انجام اين  مناسب و چارچوبي ارزشیابي مقاالت نقد و ي چند درباره چگونگيرضه نکاتع با  

پرسش، پس از آن »برگة ارزشیابي مقاله حاصل از   22برای اين منظور، نخست »برگة ارزشیابي مقالة حاصل از تحقیق« با  

 گذرد. مياز نظر پرسش   11انديشه بر مطالعات و تجارب در موضوعي ويژه« با 

از برگه  هادر واقع، مجموعة اين پرسش ز محصوالت تحقیقي ياد شده را  ، چهارچوب نقد و ارزشیابي هر يک اهادر هر يک 

 آورد. ميفراهم 

گیرد.  يمآيد، هر معیار يا ويژگي از شش وجه مورد بررسي قرار  ميبر  هاويژگي  يا همانگونه كه از ظاهر برگة ارزشیابي معیارها  

فالن شاخص يا ويژگي را محقق يا مؤلف كامالً نامناسب اعمال كرده است. بدين معني كه او درک نکرده است    اول آنکه، مثالً

بنابراين، در چنین حالتي در برگ خالصه    .كه اين معیار در اين تحقیق كاربرد ندارد، لذا آن را مورد استفاده قرار داده است

اين   مقابل  نمارزشیابي  ستون »كامالً  و در  )تامعیار  قرار  ناسب« عالمت  نظر تگیرد. جهات ضعیف  مي(  آن در  برای  عالي  ا 

كه   است  شده  چگونگي    قدتمنگرفته  به  توجه  ريزهبا  ستون   ها كاریاِعمال  در  نظر  مورد  ويژگي  و  معیار  در  محقق  طرف  از 

الً اين ويژگي  اين هدف در برگة ارزشیابي آمده است كه احتما  ا ( را منظور دارد. اما، وجه »كاربرد ندارد« بمناسبي عالمت )

. لذا محقق آن را دانسته، و با توجه به ماهیت تحقیق خويش اين معیار را حذف  نیست  استفاده مورد  تحقیقي  در هر گزارش  

 گذارد. يم ( را ار و در ستون »كاربرد ندارد« عالمت )داند. بنابراين، ارزياب نیز، مقابل آن معی ميشده 

 

،  بدين ترتیب كه مثالً  .ارزشیابي از مقاالت تحقیقي را كمّي نیز نمود   توان در صورت تمايل،شويم كه ميمتذكر مي  در خاتمه

تقد را در در نظر گرفت. اين عمل من“خوب” سه و “عالي” چهار  نامناسب” صفر، “ضعیف” يک، “متوسط” دو،     ًبرای وجه “كامال

 دهد. اند، ياری ميی موضوعاتي مشابه و با يک روش انجام شدهشات تحقیقي كه كم يا بیش در زمینهارزگهای كمّي از مقايسه

_________________________________ 

 (2006-2018، استاد افتخاری دانشگاه ديکن استرالیا )استاد دانشگاه عالمه طباطبايي .1

 ( 2006-2018گاه ديکن استرالیا )استاد دانشگاه تربیت معلم، استاد افتخاری دانش. 2

 

 

 

 



 نامه به سردبیر: چگونگی ارزشیابی مقاالت علمی :مریم سیف نراقی و عزت اهلل نادری
___________________________________________________________________________________________ 

 

 برگة ارزشیابی مقاله حاصل از تحقیق

کامالً  ویژگیمعیار یا 

 ناسب تنام
 عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

کاربرد  

 ندارد 

لي تحقیق را  ص مفهوم و مراد ا  ،عنوان مقاله ضمن برخورداری از جذابیت و صراحت-1
 رساند؟ مي

      

محیط    چکیده به اختصار شامل هدف، نوع تحقیق و روش تحقیق، جامعه آماری يا-2
پژوهش بستر  نحوة  و  و  حجم  نمونه،  جمع،  ابزار  يا  راهکار  آن،  دادهگزينش  ،  هاآوری 

 ترين پیشنهاد يا پیشنهادها است؟ و عمده هاترين يافته يا يافتهروش آماری، عمده
      

نظری موضوع    ب مقدمه به اختصار و مستند دربرگیرنده ادبیات، پیشینه يا چهارچو  -3
 مورد تحقیق است؟ 

      

دارد و محقق صورت مسئله خود را درک نموده است؟  بیان مسئله صراحت الزم را  -4
بررسي   و  و چگونگي مطالعه  توضیح داده شده  توسط محقق  متغیرها  به سخن ديگر، 

 است؟ آنها مشخص 
      

       ی ويژه مناسب است و با موضوع هماهنگي دارد؟ هایهيا فرض  ها، سوالهاهدف-5

       ر، به طور مستند توجیه شده است؟ شعااهمیت و ضرورت موضوع تحقیق به دور از -6

       نوع تحقیق و روش تحقیق توجیه معقول دارد؟ -7

حجم و شیوه گزينش آن صراحت  چگونگي تعیین    ،ی جامعه، نمونه آماریهاويژگي-8
 دارد؟ 

      

جمع-9 ابزار  يا  دادهراهکار  هدف  و  هاآوری  با  آن  ارتباط  سؤالهاچگونگي  يا    ها، 
اندازهی وهافرض نیز كمّيژه ، مقیاس  پايايي آن صريح و  گیری آن و   و كیف روايي و 

 مناسب است؟ 

      

گیری از معادالت آمار  سب است؟ به ويژه در بهرهمنا  ها روش تجزيه و تحلیل داده-10
به شرايط داده استفاده شده    ها  استنباطي توجه  و شرايط داده پذيری معادالت مورد 

 است؟ 
      

       به روشني و با ترتیب و آرايش مناسب ارائه شده است؟  ها فتهيا -11

و میزان ريسک خطا ذكر  ی آمار استنباطي، درجه آزادی  هاگیری از آزموندر بهره-12
 شده است؟ 

      

يافته-13 ارجاع  هایهيا فرض  ها، سؤالهابه هدف  ها در توضیح و تفسیر  ی ويژه تحقیق 
 ؟ شده است 

      

ی تحقیق حاضر با  های بین يافتههايا تفاوت  هابه شباهت  هاحث و تفسیر يافتهدر ب -14
 ی تحقیقات قبلي ارجاع شده است؟ هايافته

      

شکلهاجدول-15 پیوست  ها،  مناسب  هاو  و  صحیح  باشد(  موجود  )اگر  شده  ،  ارائه 
 است؟ 

      

       ه شده است؟ ی دوگانة موضوع تحقیق توج هادر جريان تحقیق به محدوديت-16

       ای مبتني بر يافته است؟ مقاله حاوی پیشنهاد يا پیشنهادهای كاربردی يا توصیه-17

تحقیقاتي مبتني بر تجربة محقق در جريان    نهاد يا پیشنهادهای مقاله حاوی پیش-18
 است؟  تحقیق حاضر 

      

       نوشتاری است؟ مقاله برخوردار از سادگي و رواني  -19

       ای منطقي و با توالي مناسب سازمان يافته است؟ مقاله به گونه -20

       است؟ فراهم آمده  فهرست مراجع و منابع طبق دستوالعملي معقول و منطقي -21

بین منابع آمده در متن و فهرست شده در پايان مقاله، همخواني و همساني وجود  -22
 دارد؟ 
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 حاصل از اندیشه بر مطالعات و تجارب در موضوعی ویژه   برگة ارزشیابی مقالة

کامالً   معیار یا ویژگی 

 ناسب تنام
 عالی خوب متوسط  ضعیف 

کاربرد  

 ندارد 

ای روشن دارد و شامل اهداف، اهمیت و ضرورت انديشه در  مقدمه قاله  م-1

 موضوع مورد نظر است؟
      

       ت؟ وجوه مختلف موضوع مورد نظر به صراحت ارائه شده اس-2

پژوهش -3 م   هاسابقة  موضوع  به  مربوط  مطالعات  گرفته  ورو  قرار  توجه  د 

 است؟ 
      

       ه دارد؟اشارمقاله به تحوالت جديد موضوع  -4

       و منابع آنها از اعتبار كافي برخوردار است؟   هاداده -5

       با منابع آنها به گونه ای مناسب و معقول ارتباط دارد؟  هاداده -6

       از الگوی مناسب استفاده شده است؟   هابندی داده برای تحلیل و جمع -7

گیری به منطقي و منسجم نتیجهای  به گونه   های حاصل از داده هااز يافته-8

 عمل آمده است؟
      

       مقاله شامل پیشنهاد يا پیشنهادهايي است؟-9

       هاالف( حاصل از يافته            

       ب(  مبتني بر تجربة نويسنده در جريان مطالعه اخیر            

       در تدوين مقاله، قواعد نگارش رعايت شده است؟ -10

بهره -11 قواعد  به  توجه  با  استفاده  مورد  منابع  و  منابع  مراجع  از  گیری 

 مکتوب، ذكر شده است؟ 
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بر   اثربخشی طرحواره درمانی گروهی

 بینا یت به طرد در افراد نابینا و کمحساس
 

 ، 2عذرا محمدپناه اردکاندکتر  ،  1مرضیه گشولی

 3زادهآزاده چوبفروش  دکتر
 

 2/5/1400تجديدنظر:                            27/1/1400: تاريخ دريافت

 2/2/1401پذيرش نهايی: 

 

 چکیده
 گروهاي اثربخشي طرحواره درماایير بررسي  اضح  : هدف مطالعههدف

 پاووه  : ايا روشبینا بود. و كم افراد یابینادر  بر حساسیت به طرد

آزماون و پیییار  پس زماون،آپی  یاو  آزمايشاي ازییمه مطالعهيک 

 ،پاووه  ايا  آماار  جامعاه منظور  ه ايب  بود. كنترل گروه با همراه

سساه آموزشاي یابیناياان ابابصایر ؤم   بیناافراد یابینا و كم  تمامشامل  

 2۶گیر  در دسااتر ، شاا ر اهاا  ان بااود كااه بااه رو  یمویااه

ی اار در گااروه  13هااورت تصااادفي كننده ایتخاااش شاادید و بهشااركت

ی اار در گااروه كنتاارل گمااارده شاادید. گااروه آزماااي   13زماااي  و آ

هاورت ه تیاي  جلساه ببه 10درمایي يایگ    طرحواره  قراردادبراسا   

گویاه آموزشاي كه گروه كنترل هیچحالي  قرار گرفتند، دروزآمتحت  

پرسشاانامه دهي بهااا بااه رو  زااودگزار را دريافاات یدردیااد. داده

و با اسااات اده از آزماون  آور   جمع حساسیت به طرد داویي و فلدم

. یدو تحلیاال شااد تجزيااه SPSS-21افاازار وساایله یرمكوواريااایس به

میان حساسایت باه طارد در گاروه عنادار   م  وتها ت ايافتهها:  يافته

آزماي  در زمان ورود به طرح، بالفاهله پس از درمان و يک مااه پاس 

ل ت ااوت معناادار  مشااهده اما در گروه كنتار  ،از درمان را یشان داد

 ها ها  م ید و پربازده برا  ازتالليدي از درمان  گیری:نتیجه  یشد.

»طرحاواره ،  دوران كودكي داریادر  د  مقاوم، مب م و درازمدت كه ريشه

يند درمان ییاز از عوامال ابودن فرو گروهي  استدرمایي« ابداعي يایگ  

 شد.  محسوش ميدرمایي در پووه  حاضر    الیو م م اثربخشي اي   

 

حساسیت به طرد، طرحواره درمایي گروهي،    های کلیدی:واژه 
 .بیناييكم  بینايي،یا
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Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of group schema 

therapy on rejection sensitivity and its specific 

symptoms in individuals with blindness and low 

vision  Methods: This study was a semi -

experimental study with pre-test, post-test and 

follow-up with a control group  .For this purpose, 

the statistical population of this study included all 

blind and visually impaired people of Ababsir 

Educational Institute for the Blind in Isfahan. 26 

participants were selected by available sampling 

method; 13 people in the experimental group and 

13 people in the control group were randomly 

assigned.  The experimental group was trained on 

10 sessions (weekly) according to schema therapy 

in Yang protocol, while control group did not 

receive any training. Data were collected by self-

report method (Downey & Feldman Sensitivity to 

Rejection) and analyzed using covariance test by 

SPSS-21 software  .Results: Results showed a 

significant difference between rejection sensitivity 

in the experimental group, when entering the study, 

immediately after treatment, and 1 month after 

treatment; but no significant difference was 

observed in the control group. Conclusions: One of 

the useful and effective treatments for refractory, 

ambiguous and long-term disorders that have their 

roots in childhood is Yang's scheme therapy and 

also, group therapy is one of the most important 

factors in the effectiveness of this treatment model 

in the present study. 
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Schema Therapy; blindness; low vision 
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 مقدمه 

یاگوار زمان    ها ربهدر تج  1ها  یاسازگار اولیهطرحواره 

ريشه طرحواره  كودكي  بهدارید.  ارضا  ها  یشدن  علت 

آيند  م م دوران كودكي به وجود مي  2ییازها  هیجایي

همچون   تجو  اثبات  برا   هافي  دوران    ها ربهيک 

د  كه  كنند. افراایسان عمل مي  كودكي در تمام عمر 

بريدگي   انهايشطرحواره  و  طرد  كه  اول  حوزه    3در 

مي،  است را  آسیب  دوران  بیشتري   آی ا  اغلب  بینند. 

طور مداوم از  و به دهنده و پرآسیبي داریدكودكي تدان

زود رابطه  رابطهآسیبيک  به  پناه  رسان  ديیران  ا  

اجتنمي یزديک  روابط  برقرار   از  و  ميبرید  كنند  اش 

كلوسدو،   ایدوز    ترجمه  ؛2003بيایگ،  و  حمیدپور 

گروهدي   .13۹۸ از  علت  ي  به  كه  جامعه  ها  

در    یبودنبرزوردار را  آسیب  بیشتري   بینايي  از حس 

  4افراد با یاتوایي بینايي ،  كنند دوران كودكي تجربه مي

 هستند. 

ها  حسي  يدي از ایدام  « چشم»جه به اينده  با تو

كه  است  بدن  قابل  م م  اطالعات    میزان  از  توج ي 

مي قرار  ایسان  ازتیار  در  را  زارج  گاهي  ج ان  دهد؛ 

از   یادرست  بینايي سبب ادراک  يا فقدان حس  كمبود 

شود بپایدا ،  مي  5یقص بینايي   با ج ان واقعي در افراد  

بنا2015ار،  كوم و كاران سريواستو ، فاطیما، اي   بر  . 

اي   شدل در  مت اوت  درک  اي   را  آی ا  ،  افرادگیر  

به مشدالت عاط ي، رفتار ، اجتماعي و   ابتال  مستعد 

  .2015كرک، گالگر، كولم ، ند بك شنازتي ميروان

سويي مي  ییر   از  اجتما   و  اثر    توایدزایواده 

  .سزايي بر ابعاد مختلف زیدگي فرد یابینا اعمال كندهب

اجتما     ییر   اغلب دهنده اي  است كه  ها یشانيافته

یا  یسبت پديده  من ي  به  یابینا ديدگاهي  فرد  و  بینايي 

یابینا و  مي  است  قلمداد  یاتوان  ديد  فرد   اي   شود. 

ترحم رفتارها   به  یابینا  منجر  فرد  طرد  يا  و  آمیز 

ریج  فرد یابینا و برزي  سبب  ییز  یتیجه  در.  شودمي

اج ایزوا   مياوقات  و   بعسدر ،  شود  تماعي 

زلف و  كمالي  همچ13۹0بییي،  شقارود ،  نی    . 

 آسیب كودک با  دارا  والدي   ها پووه   با  براسا 

 ديدار  كودک یارسايي متوجه معمول  طوربه بینايي

از   كودک ديد به مشدل در یسبت شوید؛ ترديدها یمي

مي دوماهیي  حدود روابط   پس   اي   از و شودپديدار 

روابط   اي   و گرفت زواهند زود به  اوتيمت  شدل

رو    منجر به واپس كنندهطرد و  وتت ابي احسا ،بي

مي-عاط ي رشد لحاظ به كودک شوید  اجتماعي 

  .13۷۹ درآمد ، بشري ي

دهد كودكان  متعدد یشان مي  ها هرو مطالعي ااز  

بر تجیابینا  طرحواره  ها  ربهاسا   زود  ها   اولیه 

  براسا  ذه  زود شدل داده و    متخاهم از ج ان در 

طرحواره اي   ديیبا  ییت  غیردوستایه  ها  را  افراد  ر 

ميارزي جسارتابي  رفتارها   يا  و  و  كنند    با آمیز 

مي یشان  واكن   پرزاشیرایه  و  ماهیت  بشولتز  دهند 

طرحواره   .2003شاو،   كه  است  موجب پرواضح  ها 

از واقعیت مي افراد در ت سیر  شوید و همی   سوگیر  

شده، فرض  هورت سوءت اهم، ديدگاه تحريفضو  به مو

شناسي روایي  غیرمنطقي در آسیب  ها  ایتظار  اشتباه و 

مي ظاهر  فرد   جی بی   كريستی ،  بپاسدال،  -شود 

 . يدي از پیامدها  سیر تحولي مت اوت،  200۸ ،لويس

تحريففرض ديدگاه  و  اشتباه  حساسیت  »"شده،  ها  

كه يدي از عوامل    در روابط بی  فرد  است  «۶به طرد

مقابلهآسیب راهدارها   در  همیمي    زمانا   زا  رابطه 

مي شمار  سبک به  به  منجر  دری ايت  و  ها   آيد 

یاسازگارایه مایند زشویت در رابطه با همسر و افزاي   

موقعیت از  مياجتناش  اجتماعي  بداویي،  ها   شود 

  .2000فلدم ، آيدوک، 

داشت ایتظار،  به  تمايل  به طرد    حالتي  حساسیت 

و   سريع  بسیار  ادراک  ب  واكن دفاعي،  ه  بسیار شديد 

میان ميطرد  تعريف  برمروفرد   كاییا ،    -شود 

ثبات بی     كه   2010داویي، بریسون، آيدوک و كایگ،  

مي كاه   را  و  فرد   آرتز  فرتوک،  بمیایو،  دهد 

ازتالل2013استایلي،   اغلب  در  و  به    ها    مربوط 

بكین دارد  شیو   روان  چیو،  -گسالمت  كسا ، 

طرد2012 ایتظار  مي .  باعث  فرد  در  كه  شوشدن  د 

با  تعامل او  و  ها   غريبه  افراد  حتي  دوستان  زایواده، 
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عال و  سرگرمي  فعالیت،  ایتخاش  او    ها قههمچنی  

و   آهي  بلط ي،  بییرد  قرار  طرد  از  تر   تأثیر  تحت 

 . افراد با حساسیت به طرد باال واكن   201۶شري ي،  

به یسبت  مي  شديد  یشان  زود  از  و  طرد    زمان دهند 

ر از  تعارض  با  رف مواج ه  و  اجتنابي  تارها   اهدارها  

كنند كه همی  رفتارها  ساز  است اده ميزود زامو 

مي افراد  چنی   در  من ي  ارتباطي  الیو   شود  باعث 

  . 2012بكريستم ، 

دارد يایگ   طرحواره  اعتقاد  و    ۷كه  ثابت  الیويي 

و    آيدميكودكي به وجود  درازمدت است كه در دوران  

ادامه   ییز  بزرگسالي  زیدگي  ميیپتا  از  كنددا  ما    راه . 

ميطرحواره  ییاه  ج ان  به  اي     .كنیمها  معموالً 

بهطرحواره  بافت درمایي جا  ديیر    ها  و  غیراز زمینه 

ییز  تغییر یمي زیدگي  كنند. حتي موفقیت قاطعایه در 

رابطه اي   در  ییست.  كافي  آی ا  تغییر  درمان  برا    ،

تمي كند  كمک  افراد  به  كه  باشد  اي   شامل  ا  تواید 

سو     ها  زود را پذيرفته و ج ت آی ا را بهطرحواره 

تغییر  جنبه مثبت  همداران،  (دهند ها   و    يایگ 

ایدوز،  2003 و  حمیدپور  ترجمه  باور    . 13۹۸؛  بنابر 

 بريدگي  حوزه  ها  ، طرحواره2003بيایگ و همداران  

 است اي  ایتظار بر مشتمل ها ارهطرحو شامل  طرد و

 قابل طوربه احترام و   يرپذ به فرد  ییازها   كه

توان گ ت  مي  اي بربنا.  شد برآورده یخواهند بینيپی 

شرم در حوزه بريدگي    ها  یقص/كردن طرحوارهفعال

بیايد  باعث مي به وجود  اي  احسا   فرد  در  شود كه 

فرد یاقص،    زود  ها  شخصیتيتري  جنبهكه در م م

بي و  حقیر  بد،  استیامطلوش،  یظر  ارز   در  افراد    يا 

حساش  ایییز و یامطلوش بها ، فرد  ی رتم زیدگيم 

داریدمي را  طرحواره  اي   كه  افراد   حساسیت  ،  آيد. 

سرزی ،   از  بی  طرد،  ایتقاد،  به  یسبت    حد  

یابكمرو مقايسه  حضور  هيي،  در  یاامني  احسا   جا، 

شرمند حس  و  و  ديیران  عیب  با  ارتباط  در  گي 

زود  یقص درویي  ميها   گل    دهند یشان  بهیاد ، 

رشید ،   يایگ  13۹۶محمديان،  بیان  به  همچنی    . 

فرد، و اعمال حد   از  بی   بازدار  در   به احساسات 

كنترل   دادندستاز يا و  ديیران طرد از  اجتناش دلیل

ب شخصي يایگ، است  بریستی ،   ؛2010 رافائل، 

 . 200۶كیالگ، يایگ، 

درمایي بر  طرحواره  چون  يایگ  یظر  بر    ۸اسا  

شنازترعمیق سطح  ميي   تأكید  ازاي ت  به  كند،  رو 

كند  دیبال آن است كه هسته مركز  مشدل را اهالح  

درمان    كه در  بااليي  موفقیت  میزان  از  عمل  اي  

ها  روایي و جلوگیر  از برگشت آن برزوردار ازتالل

مؤ درمایي  رو   اي   همچنی   برا  است.  ثر 

مشدل    ها ازتالل يک  تاكنون  كه  مزم   و  مقاوم 

ميبغ محسوش  درمان  در  است  ،  شدیدریج  مناسب 

همداران،   و  رو 2003بيایگ  برا    .  مختل ي  ها  

به طرد  به  حساسیت  شده    كاردرمان  كه  است  برده 

درمان از  يدي  درمایي  مؤثر  طرحواره  ان ها   برا  

مي پووه   اي بربنا  .شودمحسوش  تعیی   ،  هدف 

در   طرد  به  حساسیت  بر  درمایي  طرحواره  اثربخشي 

 بینا است.فراد یابینا و كما

 روش

 یااو  آزمايشااي ازییمه ا مطالعااه، پااووه  اياا 

آزمون، پسآزمااون و پیییاار  همااراه بااا گااروه پی 

كنترل بود. به اي  منظور جامعه آمار  اي  پااووه  

شامل  تمام  افراد یابینا و كمبینااا   مؤسسااه آموزشااي  

یابینايااان ابابصاایر شاا ر اهاا  ان بااود كااه بااه رو  

یمویهگیر  در  دستر   2۶  شركتكننده ب20  تااا  45  

ساله  كه مايل به شركت در طاارح  بودیااد، از بیمااار   

روایي ديیاار ریااج یميبردیااد و طااي دو ماااه گذشااته  

هیچگویه مدازلها  رو  آی ا ایجام یشده بود   ایتخاش  

شدید و  بههورت  تصادفي  13  ی ر  در گروه  آزماااي   و  

13  ی ر در گروه كنترل گمارده  شدید.  تعااداد اعضااا   

گروه آزماي  در پووه ها  علوم ایسایي بايااد باای   

12  تا  15  ی ر باشد  بدالور،  13۹۹ .  چنانچااه فاارد   

چندمعلولیتي باشد و سه جلسه غیبت داشته باشااد و 

يا يدي  از  مالکها  ورود به طرح را یداشته باشااد،  از  

طرح زارج و فرد ديیر كه مالکها  ورود را برآورده  

ميكرد،  بههورت تصادفي در طاارح گمااارده ميشااد.  
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محدوده زمایي پووه  از آبان تا ب م  ماااه  13۹۸  و  

بههورت حضور  بود. گااردآور  اطالعااات بههااورت  

میدایي و به كمک پرسشنامه ایجااام شااد.  در  پووه   

حاضر، شرط محرمایهبودن یتايج پرسشااااااا نامهها و 

اطالعات شخصي آزمودیيهااا رعايت شد و دادههااا  

بهدستآمده فقط در راستا  اهداف و فرضااااایهها  

پووه  اساااات اده شااد. همچنی  موافقت تمام اعضا 

برا   شااركت  در  پووه   گرفته  شااد  و  جلسهها  ییز  

بههورت  رايیان  برگزار شد. پس  از ایجام  ارزياااابي در  

مرحله پیییر ، جلسههاااا  درمان برا  گروه كنترل 

ییز  اجرا  شد.  در پووه  حاضر برا  تجزيه  و تحلیاال  

دادهها از یرمافزار  SPSS-21  در  دو  سطح توهی ي و  

 استنباطي است اده شده است. 

ب یمویه  گروه  ایتخاش  از  ها   مالک  براسا بعد 

ه آزماي   هورت تصادفي به گروورود و زروج  افراد به

و   گمارده شدید  كنترل  ن  كنندگاشركت  آن  از   پس و 

گروه دو  به    هر  گروهي  مدازله  بریامه  اجرا   از  قبل 

پرسشنامه حساسیت به طرد پاسخ دادید. اعضا  گروه  

دقیقه، با    ۹0جلسه، هر ه ته به مدت    10آزماي  در  

یقص   دارا   افراد  در  طرد  به  كاه  حساسیت  هدف 

 به هاهجلس ر گرفتند. ایت ا بینايي تحت آموز  قرا

ف رستي جلسه م م  مطالب از اعضا   تدالیف و هر 

 بعد جلسه ابتدا   در .شدمي ارائه تمري  برا  زاییي

 در  .شدمي ارائه الزم باززورد  و شده تدالیف بررسي

يدديیر، اعضا آشنايي  گروه، اول جلسه  تشريح با 

 و گروه اعضا  كلي وظايف ،هاهجلس در شركت اهداف

تا  آموز  منطق ارائه ایجام   هاهجلس پايان گروهي 

 ها هجلس تدالیفیخست   ها هجلس ساير در گرفت.

ییز دريافت    مناسب  باززوردها   .شدمي بازبیني قبل

 جلسه آن در یظرمورد ازآن ییز موضو پس   شد ومي

زواسته از و طرح  ها هجلس در تا شدمي بیماران 

 و كردهود را بیان  ز  ها  یظر وباشند   فعال  حضور 

 هر در شدهرحموضو  مط با مرتبط را زودها   ربه تج

مطرح سپس جلسه  مشخص   زاییي  تدالیف كنند. 

 ایجام به بعد جلسه تا شدیدمي متع د اعضا و شدمي

بند   جمع ییز جلسه هر پايان در بپردازید. تدلیف آن

هورت   مطالب  ب تر  ت  یم  برا   جلسه  آن  مطالب  از 

 طرحواره  ها هجلسزالهه  ،  1  ولجد  ب  گرفت مي

فاهله گ  . درمایي  اي   آموزشدر  ي دريافت  روه كنترل 

هیچ و  گروه  یدردید  در  مدازله  از  اطالعاتي  گویه 

آموز    جلسه  روز  آزري   یداشتند.   برا آزماي  

جلسهو    بند جمع گروه،  اعضا   از  تشدیل  تشدر  ا  

آزمون از هر دو گروه كنترل و  شد و در همان روز پس

در گرفته شد.  آزري   آزماي   از  ماه پس  ی ايت، يک 

ا بجلسه  شد.  گرفته  پیییر   آزماي   گروه  را   ز 

 به پرسشنامه حساسیت  سنج  متغیرها  پووه  از 

 است اده شد. (RSQ)  طرد

  )RSQ(۹طرد به حساسیتپرسشنامه 

ب فلدم   و  داویي  توسط  پرسشنامه  ارائه  1۹۹۶اي     

 1۸ با طرد به اسیتمتغیر حس پرسشنامه، اي  در  .شد

 لیدرت  ا  مقی  اسا بر ش  و و بالف قسمتي  دو سؤال

الف شود.  مي سنج  ا درجه  ۶  سؤال هر بقسمت 

موقعیت فرد  كه است اضطرابي میزان درباره  در 

آن مربوط بقسمت كندمي احسا  سؤال به  ش    و 

 ارزيابي را مقابل طرف از پاسخ مثبت دريافت احتمال

اي  است كه: شما    هايدي از سؤال  برا  مثال ،  كندمي

را به شما    زود  اهید كه جزوهزودر كال  از كسي مي

مي ییران  چقدر  دهد.  فرد  قرض  اي   اينده  از  شويد 

  -1ا  را به شما قرض دهد يا یه؟باز  زواهد جزوهمي

زیلي ییرایم . قسمت دوم به    -۶اهالً ییران ییستم تا  

مي احتمال  چقدر  فرد  كه  است  مربوط  اي   اي   دهد 

جزوه میل  باكمال  قرافرد  م   ازتیار  در  را  ر  ا  

باز  مي تا      -1دهد  دارد  كمي  زیلي    -۶احتمال 

 اينیویه به طرد حساسیت احتمال زياد  دارد . میزان

 ایتظار»ا  ههیمر كردنكم با یخست كه  آيدمي دست به

 محاسبه  ۷ عدد از در هر موقعیت بقسمت ش  پذير 

محاسبه  «  فرد  ایتظار    هاهیمر سپس شود؛مي

یمرهمي موقعیت  هر  در   در  طرد  ایتظار شود. سپس 

میاییی  شده ضرش اضطراش درجه  ها هیمر و 

 همسایي   .آيدمي دست به موقعیت  1۸ برا  حاهل
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آل ا كرویباخ   رو   با طرد به حساسیت مقیا   درویي

گزار  ۸۹/0ب و شده     با  است  آزمايي   رو  ییز  باز 

آم0/ ۹1ب دست  به  در   اي  ضريب ايران، د.   پايايي 

است    دست  به  ۸3/0آل ا   رو  با مقیا  آمده 

 .  1بجدول    13۹3بزوشدام و همداران، 

 درمانی طرحوارهجلسات خالصه    1 جدول

 اهداف  جلسات 

 آزمون ها، شنازت اعضا، اجرا  پی معرفي بریامه اول

 ف م  ابلهورت قمعرفي و توهیف طرحواره درمایي با مثال و به دوم

 ها  آی ا لیه و ويوگيها  یاسازگار اوآموز  و شنازت طرحواره سوم 

 هورت جداگایه ها بهتک طرحوارهها  یاسازگار اولیه و بررسي تکها  طرحوارهمعرفي حوزه چ ارم 

 ها ها  تحولي طرحوارهمعرفي ییازها  هیجایي اسا  و ريشه پنجم

 ساز  مشدل فرد در هورت عیني و م  وما  بها  مقابلهه ها و پاسخآموز  و شنازت سبک ششم

 طرحواره درمایي  الیو قالب 

 درمایي  شنازتي طرحواره اجرا  راهبردها  ه تم

 تجربي  اجرا  راهبردها  هشتم 

 ها  الیوشدني آموز  رو  ی م 

 آزمون ها  پسبند  و اجرا  پرسشنامهجمع دهم

 هايافته 

سال با    30  تا  25گروه سني  دهندگان در  فراوایي پاسخ

و    ۶ فراوایي  2/4۶ی ر  آزما  درهد  گروه  در  در  و  ي  

درهد در    2/4۶ی ر و    ۶سال با    30  تاا  25گروه سني  

فراوایي ساير   از ساير  بیشتر  بوده    هاگروهگروه كنترل 

پاسخ فراوایي  تحصیلي  است.  گروه  در  دهندگان 

با   و    ۹لیسایس  گروه    2/۶۹ی ر  در  فراوایي  درهد 

با  آز ديپلم  تحصیلي  گروه  همچنی   و  و    5ماي   ی ر 

فراوایي  هد  در   5/3۸ ساير  از  بیشتر  كنترل  گروه  در 

است.   هاگروهساير   متغیرها     بوده  توهی ي  اطالعات 

 .  2بجدول  است زير  شرحبه  پووه 

 مون آزآزمون و پسطرد در دو مرحله پیشبه متغیر حساسیت  هایههای آماری توصیفی نمرشاخص  2  جدول

 هاشاخص                     

 گروه

 ون آزمپس آزمون پیش

 واريانس انحراف معیار  میانگین واريانس انحراف معیار  میانگین

 گروه آزماي  

 اضطراش 

 بینيپی 

 حساسیت به طرد بكل  

۹2/۶0 

۷۷/۷0 

۸0/10 

13/12 

30/12 

25/4 

24/14۷ 

35/151 

۹/1۸ 

۹2/4۹ 

54/۶3 

4/۹ 

۷2/10 

۸4/12 

42/3 

۷/115 

10/1۶5 

۷1/11 

 گروه كنترل

 اضطراش 

 بینيپی 

 كل  رد ببه ط حساسیت 

۷۷/۶۶ 

31/۶۷ 

۷۶/12 

3۷/12 

3۶/11 

۹۹/2 

2/153 

۶/12۹ 

۹۷/۸ 

23/۶۶ 

۷۷/۶۷ 

۶۹/12 

۹/11 

2۶/11 

۸1/2 

2/123 

۸5/12۶ 

۹2/۷ 

اطالعات  كه  شود  مشاهده مي  2  با توجه به جدول

به  ب  ي   ی توهكلي   واريایس   و  معیار  ایحراف  میاییی ، 

پی ت دی  پس  آزمونک  و    آزمونو  آزماي   گروه 

مكنترل   حساسیت  در  و  به  تغیر    ها مؤل هطرد 

 بیني  آمده استاضطراش و پی ب

استنباطي   تحلیل  مبحث  پووه   در  اي   در 

حساسیت    درمایي   طرحوارهاثربخشي   كاه   به  بر 

و كم یابینايان  بر  بررسي ميطرد  اي   بینايان  به  شود. 

پی  از  كه  شده    آزمونپس  و  آزمون دلیل  است اده 

متغیرها  همچنی   و  كمي  به  ه پوو  است  هورت 

رو  آیالیز كواريایس چندمتغیر  است اده  ز  ا،  هستند
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ایجام     یهمچن   شود.مي آمار     ها  آزمونبرا  

از  فرضكواريایس، پی  قبل  بايد  كه  هايي وجود دارد 

 در زير آورده شده است. كه  رعايت شود آزمونایجام 

یپی  یمررمالفرض  توزيع  از  :  هاهبودن  يدي 

بودن  ، بررسي یرمالtمتريک  ون پارامآز  ها  شرطپی 

ه  ها  آزماي  و كنترل است. بدر گروه  هاهتوزيع یمر

اسمیریف برا  آزمون    -ي  منظور آزمون كولموگروفا

شدپی  ایجام  آن    فرض  یتايج  شرح    3ل  ودر جدكه 

 داده شده است.

 آزمون آزمون و پسطرد در دو مرحله پیشبه ساسیت ای حهبودن دادهاسمیرنف برای بررسی نرمال-گروفنتايج آزمون کولمو   3جدول 

 معناداری  zنمره  هامؤلفه متغیرها

 طرد به حساسیت 

 اضطراش طرد 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
10۹/0 

113/0 
200/0 

200/0 

 بیني طردپی 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
114/0 

۷۷/0 
200/0 

200/0 

 كل آزمون 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
10۷/0 

14۷/0 
۸۹/0 

151/0 

فرض  ،  شودمشاهده مي  3  گویه كه در جدولهمان

یرمال  ه ر یمربرا   توزيع  ابعاد    ها هبودن  در  گروه 

به اي     ؛ تأيید شده است  حساسیت به طرد متغیرها   

یمر كه  مقیا   ها همعنا  در  به  ها   گروه  حساسیت 

آزمون توزيع یرمال  آزمون و پسوقعیت پی در م  طرد

 . دارد

همیني  پی  م روضه  :  هاایسواريفرض  بررسي  برا  

ها از آزمون لوي  است اده شده است.  همیني واريایس

   .است آمده 4در جدول یتايج اي  آزمون 
 آزمون آزمون و پسرحله پیشدر دو م حساسیت به طرد رها در متغیآزمون لوين در مورد تساوی همسانی واريانس   4جدول 

 معناداری  2  یآزاددرجه  1 یآزاددرجه  F بيضر هامؤلفه متغیرها

 حساسیت به طرد 

 اضطراش طرد 
 آزمون پی 

 پس آزمون 

1۹4/0 

13۸/0 

1 

1 

24 

24 

۶۶3/0 

۷14/0 

دطربیني پی   

 آزم پی 

 پس آزمون 

32/0 

3۸/0 

1 

1 

24 

24 

۸5۹/0 

۸4۶/0 

 كل آزمون 
 آزمون پی 

 آزمون پس 

۹۶/0 

3۸۹/1 

1 

1 

24 

24 

۷5۹/0 

250/0 

معنادار  در هر دو  قدار  مكه    4  با توجه به جدول

متغیر طرد  آزمون  به  از    حساسیت  ،  است  5/0باالتر 

برزوردار  واريایس گروه  شودمشخص مي از تجایس  ها 

در آزموناست.  از  است اده  پارامتريک  یتیجه  ها  

 . 5بجدول   است مایعبي

نی بر کاهش حساسیت به طرد در مرحله  درما  متغیره مربوط به اثربخشی طرحوارهتک تحلیل کواريانس موننتايج آز  5جدول 

 آزمون پس

 مجموع مجذورات  متغیر
درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری 
 توان آماری  اندازه اثر 

 الیو 

 آزمون پی 

 حساسیت به طرد 

45۷/1۸3 

11/۹۷ 

14/40 

2 

1 

1 

۷2۹/۹1 

11/۹۷ 

14/40 

213/15 

۸۹/1۶ 

۶3۶/۶ 

1/0 

1/0 

1۷/0 

5۶۹/0 

412/0 

224/0 

۹۹۸/0 

۹۷0/0 

۶۹4/0 

     30/۶ 23 ۶۸2/13۸ زطا 

      2۶ ۹5۸/33۹5 كل

      25 140/322 اهالحیه كل 
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  Fدهد مقدار  یتايج یشان مي،  5با توجه به جدول  

برا  ت اوت  محاسبه به طرد  شده در متغیر حساسیت 

  ها  هكردن یمردو گروه با همسان  آزمونپس  ها هیمر

به سطح    ۶3۶/۶با    برابر  آزمونپی  توجه  با  است كه 

ب اطمینان    =1/0pمعنادار   سطح    درهد   ۹۹  در 

است كه  مي  اي بربنا  .معنادار  گ ت    طرحواره توان 

و   یابینايان  طرد  به  حساسیت  كاه   بر  درمایي 

فرضیه پووه   كم و  شود  مي  يید تأبینايان مؤثر است 

 . ۶بجدول 

 ه مربوط به اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش حساسیت به طرد در مرحله پیگیری متغیرتک تحلیل کواريانس نتايج آزمون  6جدول 

 Fمقدار  میاییی  مجذورات درجه آزاد   مجمو  مجذورات  متغیر 
سطح 

 معنادار  

 ایدازه 

 اثر
 توان آمار  

 الیو

 آزمون پی 

 به طرد پیییر  حساسیت 

343 /2۹4 

554 /1۷1 

254 /۷ 

2 

1 

1 

1۷1 /14۷ 

554 /1۷1 

254 /۷ 

215 

۶21 /250 

5۹۷ /10 

1 /0 

1 /0 

3 /0 

۹4۹ /0 

۹1۶ /0 

315 /0 

1 

1 

۸۷ /0 

     0/ ۶۸5 23 15/ ۷44 زطا 

      2۶ 31۸۹/ 341 كل

      25 310/ ۸۷ اهالحیه كل

  Fدهد مقدار  یتايج یشان مي،  ۶با توجه به جدول  

برا  ت اوت  شده در متغیر حمحاسبه به طرد  ساسیت 

همسان  ها هیمر با  گروه  دو  یمكرپیییر     ها  هردن 

است كه با توجه به سطح    5۹۷/10برابر با    آزمونپی 

ب اطمینان =1/0pمعنادار   سطح  در    درهد   ۹۹    

است كه  مي  اي بربنا  .معنادار  گ ت    طرحواره توان 

كم و  یابینايان  طرد  به  حساسیت  بر  بینايان  درمایي 

به عبارتي اثر آموز  پس  ؛ دار  داشته استایر معنتأث

كاه ماه  يک  یدرده پید   از  بوده    ا  پايدار  و    است و 

درمایي برا  حساسیت به طرد در    طرحوارهایدازه اثر  

 است. بوده ۸۷/0بینايان بی  یابینايان و كم

بررسي اثربخشي طرحواره  ،  هدف پووه  حاضر:  حثب

اف  طرد  به  حساسیت  بر  گروهي  و  درمایي  یابینا  راد 

يافته  است بینا  كم ا  پووه ها   و  به  را  ما  ي   حاضر 

كند كه طرحواره درمایي بر كاه   یجه رهنمون ميیت

بینايان مؤثر است.  حساسیت به طرد در یابینايان و كم

حاضر يک    پووه همچنی  پس از گذشت زمان بدر  

بوده   ثابت  همچنان  یتايج  اي   است  ماه   اثربخشي  و 

 س از گذشت زمان ییز تأيید شد. رو  درمایي پ 

مطالع با  حاضر  پووه   و  ب ر   هاهیتايج  امي 

ب اثربخشي  13۹1همداران  مقايسه  به  آن  طي  كه    

درمایي مبتني بر  روايتي با زوج-بستیي درمایي دلزوج

دل اضطراش  تغییر  سیر  بر  درمایي  و  طرحواره  بستیي 

حساسیت به طرد در زیان متأهل در زیان ش ر ت ران  

درمایي مبتني  بودن زوجبخ ازته است و مبی  اثرپرد

د طرحواره  طرد  رمایيبر  به  حساسیت  گروه   بر    اي  

همسو  يافتها  است،  اي   همچنی   با    ست.  پووه  

اقدام و  یظر   همداران  ها   مبایي  و  يایگ  بالیني 

ایدوز،  2003ب و  حمیدپور  ترجمه  مبی   13۹۸؛  كه    

ها   طرحوارهاثربخشي طرحواره درمایي برا  اهطالح  

 حوزه بريدگي و طرد است، همسو است.

ترجمه حمیدپور    ؛2003اران بو همدبیان يایگ  به  

ایدور،   آسیب13۹۸و  قدرتمندرسان   و  تري   تري  

قرار دارید.    «طرد و بريدگي »  اول  حوزهها در  طرحواره 

چ ار    حوزهاي      رهاشدگي/ » شامل    طرحوارهبا 

بيبي ایزوا     یقص/بدرفتار ،    اعتماد / ثباتي،  و  شرم 

ف نانچ  .شودمشخص مي«  بییاییي  اجتماعي/ رد   چه 

شودد رها  كودكي  دوران  او  ؛ر    شود؛   سوءاست اده  از 

شود فرامو   يا  و  بزرگو    طرد  هورت  به  ساليدر 

  ها  ربه»یازودآگاه« وقايع زیدگي فعلي را مشابه با تج

كودكيآسیب دوران  درک  رسان    ؛ دكنا  

برایییختطرحواره  ميهاي   هیجانه  و  ها   شوید 

مایند شرم، س يا  من ي شديد   و  ا  زشم روگ، تر  

مي   بودن باال  احتمالي   ها تبیی   از   يدي   د. كنتجربه 

  یابینا   آموزان بافراد  دای   در  روانشنازتي   ها لازتال

  یابینايان   با  ارتباط  برقرار   در  عاد   افراد  كه  است  اي 



 ... یت به طردبر حساس طرحواره درمانی گروهی اثربخشی  :رانکاو هم ولیشگ  رضیهم

___________________________________________________________________________________________ 

 

  موجب   طهراب  ايجاد   در  یاتوایي   و  هستند   مشدل   دچار 

  و   طلبيایزوا  قبیل  از  من ي  عاط ي   ها واكن 

همداران، مي  آیان  در   يي گرادرون و  بعطادزت    شود 

همداران  پووه   با    براسا  .  13۹۶ و  عسدر  

كه ییز     13۹0ب است  اي   یابینا  افراد  ديیر    معضل 

ییر  اجتماعي یسبت به پديده یابینايي و فرد    اغلب

ی یابینا  فرد  و  است  من ي  ميیابینا  قلمداد  شود.  اتوان 

ترحم رفتارها   به  منجر  من ي  ديد  و  آماي   يا  یز 

و  سرایجام    وكردن  طرد ریج   اوقات  گاهي  باعث 

یابینا  ایزوا  اجتماعي     براسا شود. همچنی   ميفرد 

يافته احمد   پووه   ها   با  و  موللي  دم ر ، 

ها   يدي طرحواره،  ایزوا  اجتماعي طرحواره  13۹4ب

درباره   كودک  حوزهاست؛ در اي    طرد وای صال    حوزه

و ارتباط  كناد بودن  برقرار     یداشت  با   ديیران رر 

روبه مياطمینان  مي شودرو  زود  اي    عاملي توایدو 

دور ایزوا  برا   و  ارتباط  از فرد گزيني    و  برقرار  

یشان  یتیجه در رفتارها سبب   در  ا كلیشه دادن 

گ ت  مي  اي بر بنا .شود كودک  برزي وجود كهتوان 

ایزوا، اولیه یاكارآمد ها طرحواره    تحول   زود  ازجمله 

به ضرر و   پذير آسیب یقص و شرم و ییافته و گرفتار،

  تواید مي شنوايي  و با یقص بینايي یوجوایان بیمار  در

زودم كاه   به  برا   دلیلي و  اآی پنداره نجر 

باشدآی رفتار  مشدالت  متغیرها  به توجه  . ا 

كه   طرحوارهمحیطي  تشديد  كودكان   اي  ها سبب 

كه  ع  ییز،  شودمي است  سالم يند افر دراملي   رشد 

 بود. دهنده زواهدبسیار يار  یاشنوا و یابینا كودكان 

  اولی   2003با یظر يایگ ب  براسا  در ادامه بحث  

هیجایي   اساسي  ايم «  ییاز  »دلبستیي  به  ییاز  فرد 

امنیاست.   به محبت،  ییاز شامل »ییاز  ث اي   و  ت،  بات 

است.   به  یشدن ارضاپذير «  سبب  آمدن  وجودآن 

  اول كه بريدگي و طرد   حوزهیاسازگار در    ها ه طرحوار

كودكان    .شودمياست،   كه  داشت  اعتقاد  بالبي 

 تشدیل و ارتباطاتشان الیوهايي ذهني را از زودشان

اثرگذار   آينده روابط بر دهند كهمي   ته . هس استآی ا 

ا الیوها  اي   به ها یتظاراهلي  راجع  احتمال    شخص 

 افراد م م  اسطهوبه  شدن ییازها  و ارضا شدن وطرد

چه پاسخ به ییازها  كودک توسط  چنان .است زیدگي 

در كودک    كردن او« باشد، طرد»  مراقب اولیه به شیوه

و   اضطراش  با  و  آمده  وجود  به  فعال  یاايم   الیوهايي 

ر  و حمايت  ترديد در مورد اي  موضو  كه »موردپذي

  براسا  شود. همچنی   رو ميقرار زواهد گرفت« روبه

دادن  والدي  از طرد برا  پاسخ كهزمایي  ،  ر بالبيیظبا  

ابراز مي ییازها  به  است اده  كودک  كودكشان  كنند، 

مي یشان  واكن   طرد  به  به،  دهندییز    احتمال   زيرا 

در ایتظار زياد  هر هاييكودک  كه  مبنا  اي   زمان    بر 

پذيرفتهزواه وان  از حمايت شدن  افراد شدن   جایب 

به   شد، زواهند دينشان طردب والجای هستند، از م م

مي ییازها  زمان  اي بربنا .آيدوجود   و ابراز 

را   زیدگي زود، م م افراد به هاپذير آسیب ایتظار  

ایتظار  د كنمي تجربه اضطراش با توأم همی     ها  كه 

 ها  طرد یشایه به د رااست كه افرا  طرد از  آوراضطراش

»حساسیت حسا  ايجاد  سبب  و  ب كرده   هیسبت 

بلتشوشود.  شخص مي يک  در «طرد و شاو     2003ز 

مي بیان  بر  كنند ییز  یابینا  تجكودكان    ها  ربهاسا  

طرحواره زود  ذه   اولیه  در  ج ان  از  متخاهم  ها  

و   داده  شدل  را    براسا زود  افراد  ديیر  ییت  آن  با 

ارزي  ميغیردوستایه  رفتارها   ابي  با  و  كنند 

اكن  یشان  ایه وآمیز و دارا  ماهیت پرزاشیرجسارت

واكن     دهند مي ت سیر  یو   اي   كه  است  پرواضح  و 

 حساسیت به طرد در افراد است.   ويوگي

مطالب   به  توجه  را    توانمي  شدهبیانبا  يافته  اي  

و   كه كردتبیی     نیویهيا طرد  به  یسبت  یابینا    افراد 

حسا     یشدن پذير  ديیر  افراد  جایب  و    هستنداز 

سا  به طرد در  راد حبا زصوهیت عمومي اف  براسا 

بهرگویه عالمتي  كه توسط   ادراک  و  هورت احسا  

از سو     یشدنا  از طرد و پذير عنوان یشایهآی ا به 

باشد،   غیرواقعي   اگر  بحتي  شود  تعبیر  ديیر  افراد 

گوشهپاسخ ایزوا،  ازجمله  مختل ي    گیر ، ها  

از زود  ها  زصمایه،  آمیز و واكن جسارت  رفتارها  

توان برا  كمک به كاه   مي  اي برنابند.  دهیشان مي
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از   افراد  اي   در  طرد  به  مختلف    ها رو حساسیت 

برد  طرحواره ب ره  مثال  برا ،  درمایي  یظر    براسا    

ب همداران  و  بازوالديني  »  کی تدن   2003يایگ 

ازجمله  ب  «مرزداروحد     استارتباطي    ها رو كه 

بیمارایي كه طرحواره   زصوصبه آدر مورد  ر  ی ا دها  

ارزشمند   و  م ید  است،  طرد  و  بريدگي  زواهد  حوزه 

اهمیت  بود باشد،  بیشتر  هدمه  شدت  قدر  هرچه   .

مي فراتر  ییز  بازوالديني  بازوالديني  جنبه  رود. 

برا    با هر  تمام حدومرزدار  از حوزهبیماران  ها   كدام 

به    كه  طرحواره درماییر  است؛  م ید  باشند، 

ها و  ا طرحواره را ب  كردن سبک بازوالديني زودمنطبق

مقابلهسبک  ميها   بیمار  كافي  ا   شنازت  پردازد. 

به  ها  مقابلهها و سبک درماییر در مورد طرحواره ا  

مي كمک  ییازها   او  با  متناسب  بازوالديني  تا  كند 

مؤثر به  آن  از  و  كند  شناسايي  را  شدل  بیمار  تري  

بازوالديني   در  درماییر  كند؛  ک  ي   دار مرزوحداست اده 

تصحیحتجر هیجایي  فراهم  به  بیمار  برا   كننده 

شدن به يک  كند. در اي  روید درماییر برا  تبديلمي

كودكي   دوران  به  بیمار  بازگشت  موجب  كه  والد 

درحاليمي بیمار شود  برابر  در  را  پذيریده  ییر   كه 

مي تال ح ظ  بازوالديني    كندیمي  كند،  بلده 

ن تمايل  همخواو    پیاپيحدومرزدار يک سبک متداوم،  

ترمیم   برا   درماییر  آن  طي  كه  است  بیمار  با 

بیمار تال  و كوش   ها  غیرطرحواره  اولیه  ایطباقي 

رابطه  اي بربنا.  كندمي شیوه  به  اي   منجر  درمایي 

مي تغییر  مرحله  بیشتر  و  شموفقیت  بيایگ  ود 

ترجمه2003،  همداران  ایدوز،    ؛  و   . 13۹۸حمیدپور 

ح  رواي از پووه   ادر  برا     طرحوارهز  اضر  درمایي 

درمان حساسیت به طرد در اي  قشر ويوه است اده شد  

كه یتايج آن بالفاهله و پس از يک ماه پیییر  مبی   

در    طرحوارهاثربخشي   طرد  به  حساسیت  بر  درمایي 

اي  درمان پس  و ثبات اثر    استمیان اي  گروه زاص  

   د. شحاضر يک ماه  تأيید  پووه  از گذشت زمان بدر 

 یداشاات ها  اي  پووه  وجودجمله محدوديتاز  

پرسشنامه و ابزارها  سنج  به هورتي كه فرد یابینا 

هورت هوتي و راحتي و زود از آی ا است اده كند ببهبه

ییااز حضااور دامنااه سااني زاااص در   و  يا زااط برياال 

 ها بحااث پیشاان اد در بااود. آنبااه  سسااه مربااوطؤم

توان به طراحااي و هنجاريااابي  ابزارهااا   پووهشي مي

سنج  مختص افراد دارا  یقص بینااايي،  طراحااي و  

تدوي  و  اجرا   قراردادها   ويوه  برا  افراد بااا یقااص  

 بینايي اشاره كرد. 

پیشن اد جمله  حاضر  ها از  پووه   ،  كاربرد  

محور برا   ا  رو  طرحوارهاسهايي بربرگزار  دوره

تعديل  مشدالت   و  پیشییر   برا   افراد  اي   والدي  

 آتي و گذشته اي  قشر است.

 گیری  نتیجهبحث و 

ها  م یااد و اید كه يدي از درمانیشان داده  هاپووه 

مقاوم، مب م و درازماادت كااه   ها پربازده برا  ازتالل

 هاااييلزصوص ازتالبه،  ريشه در دوران كودكي دارید

ال در آی ا به مشدل من  شنازتي مزم  مبااتافراد  كه  

كااه   اسااتتند، »طرحواره درمایي« ابااداعي يایااگ  هس

ییر، جامع و تل یقااي اساات. در رو   درمایي يدپارچه

درمااایي يایااگ از رو هااا و راهبردهااا  مختلااف 

شنازتي، تجربااي، رفتااار  و ارتباااطي باارا  اهااالح  

شاانازتها، رفتارهااا، احساسااات باادیي و عاااط ي 

یاسااازگارایه و دری اياات تغییاار ساابک ها و پاساا خها  

مقابلها  فرد است اده ميشود. درماییران با است اده از  

اي  راهبردها در سطح شنازت، عاط ه و رفتار فرد به  

مدازله ميپردازید.  اي  راهبردها و  رو ها  درمااایي  

دری اياات بااه فراينااد تغییاار و اهااالح طرحوارههااا  

یاسااازگار افااراد كمااک قاباال مالحظااها  ميكننااد. 

گروهيبودن فرايند درمان ییز از عوامل م م اثربخشي  

اي  الیو   درمایي در پووه  حاضر محسوش ميشود.  

موارد  بیانشده  و يافتهها   پووه   حاضر ما را به اي  

یتیجه رهنمون  ميكند كه  طرحواره درمایي بر كاه   

حساسیت به طرد در یابینايان و كمبینايان مؤثر است. 

همچنی  پس از گذشت زمان بدر  پووه   حاضر يک  

ماه  یتايج همچنان ثابت بوده و اثربخشااي اياا  رو   

 درمایي پس از گذشت زمان ییز تأيید  شد. 
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 نی رداقدو    تشکر
  حاضر  ه وپودر    كه  بینايي  لزتالا  به  مبتال  افاااااااراد  همهاز  

را در    پووهشااایران  يي كههاساااازمانماااام  تو    یددكر  شركت

 شود.مي  یيرداقدو  تشدر    ،یددیمو   يار  دافراي   ابه    سترسيد

 هانوشتپی 
1. Early maladaptive schemas 

2. Emotional needs 

3. Disconnection & rejection 

4. Visual disability 

5. Visual impairment 

6. Rejection sensitivity 

7. Schema 

8. Schema therapy 

9. Rejection Sensitivity Questionnaire )RSQ) 

 ع مناب

 .    اعتماد    .،م  زادهفاتحي  .،ف  ب رامي  .، ا   ،احمد  .،   زوشدام

دلبستیي  سه يمقا 13۹1ب درمایي  زوج  با  -اثربخشي  روايتي 
مبتني  زوج سطح    بردرمایي  تغییر  سیر  بر  درمایي  طرحواره 

دلبس ش ر  اضطراش  در  متأهل  زیان  در  به طرد  و حساسیت  تیي 
كارشناسيانيپا   ،ت ران روای   ارشد  یامه    دایشیاه   شناسي،رشته 

 اه  ان. 

ال ي .،  ف  ب رامي  .،   زوشدام ب  یجارپوريان   .،ف  رحمت   . 13۹3    

در  » طرد  به  حساسیت  پرسشنامه  روایشنازتي  زصوهیات 

 .3۹5-3۸5 : 1ب 1۷،  ها  روایشنازتيپووه ، «دایشجويان

ت ران:  ،  رو  تحقیق در روایشناسي و علوم تربیتي    13۹۹ . ب  دالور

 ارات ويراي . ایتش

ب   احمد  .،گ  يمولل  .،ف   م رد     یب   يهمبستی  يبررس»   13۹4و. 

اول یاكارآمد  رفتارزود  ه، یطرحواره  مشدالت  و  یوجوایان      پنداره 

یاشنوا   ناییاب  یوجوایان  دایشیاه  «،  زديش ر    و  علمي  علوم  مجله 
 .201-1۹1:  4ب23،پزشدي ايالم

درآمد  ب  شري ي  ك   13۷۹پ.  آموز   و  یابیناروایشناسي    ، ودكان 

 : گ تمان زالق. ت ران

اثربخشي طرحواره  »   13۹۶ب  .   رشید   .،م  محمديانگل  .،گ  هیاد 

زایواده یوجوان  دزتران  حقارت  احسا   بر  طالقدرمایي  «،  ها  

 . 100- ۸۹ : 1ب۷، هها  روایشناسي بالیني و مشاورپووه 

 و محیط»    13۹0ب .م  بییي زلف  .،م  ي كمال  .، ن   ش ارود .،ث  عسدر 

ایجام   در اكتسابي یابینايي دارا  بزرگساالن ربیاتتج  :یابینايي

یاتوای   «،زیدگي روزمره  هاتیفعال مطالعات  -2۹  : 1ب1،يمجله 

41. 

    13۹۶ب   ص.  م ر   .،م  حیاتي  .،ح  كمرزري   .،   جع ر    .،ا  عطادزت

پنداره  و  بدیي   تصوير   یق  »   ازتالالت   بینيپی   در  زود 

علمي  صلنامف  «،یاشنوا  و  ایابین  آموزاندای   روانشنازتي ۀ 
 .24-13:  2ب1۷،پووهشي كودكان استثنايي

با   ه ايي  .،ق  يآه  .،م  لط ي و  يبررس»   13۹۶.    ها  يوگيیق  

حساس    مرز  تیشخص پ  ت یو  در  طرد  در    ت يعضو   بینيی به 

روایشنازت  ۀفصلنام «،  ياجتماع   هاشبده در سالمت    ، يپووه  
 . 3۹-2۹: 11ب4

 راهنما  درمایي، حوارهطر    2003ب  م. رويشا ،ژ كلوسدو .،ج يایگ
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 چکیده
  رضايت   ساختاری  الگوی   طراحي  هدف  با   حاضر  ژوهشپ  هدف:

  ادراک   اساسبر  ويژه  نیازهای  با  آموزاندانش  دارای  مادران  وييزناش

  شد.   انجام  مادران  گریبخشايش  گریمیانجي  با  يافتگيسازش  و  مثبت

  جامعه   شد.اب مي  همبستگي  -  توصیفي  نوع  از  حاضر   پژوهش   روش:

  های نارسايي  با  پسر  آموزان دانش  مادران   تمام  را  حاضر  پژوهش  آماری

  شهر   استثنايي  مدارس  در   آنها   فرزند   كه  ننا سم  شهر  هوشي   و  رشدی 

 تشکیل  بودند،   تحصیل  به  مشغول98  -97  تحصیلي  سال  در   سمنان 

  و   دخترانه   استثنايي   مدرسه   دو   از  نفر  200  تعداد  اين   از  كه   دهدمي

 شدند.  انتخاب   نمونه  عنوانبه  دسترس   در  گیرینمونه  روش  اب  پسرانه 

  زناشويي   مندیرضايت  هایپرسشنامه  از  اطالعات  آوریجمع  برای

  سازگاری   پرسشنامه   ،پاينس  و   ايسکسون   مثبت   ادراک  مقیاس   انريچ، 

  برای   .دش  استفاده  انرايت  گری بخشايش  سیاهة  و  بل  اجتماعي

  تحلیل   و  پیرسون   همبستگي  يبضر  آزمون   از  هاداده  تحلیلوتجزيه

  نتايج   ها:یافته  .دش   ستفادها   ايموس  افزارنرم  با  ساختاری  معادالت

  های لفهؤم  با  زناشويي  رضايت  بین  كه  داد  نشان  همبستگي  ونآزم

  وجود   داریامعن  مثبت  رابطه   سازگاری   و  مثبت  ادراک   گری، شايشخب 

  ک رااد  با  گریبخشايش  هایلفهؤم  بین  همچنین  (.p<01/0)  دارد

  تنها   (.p<01/0)  دارد  وجود  دارامعن  مثبت  رابطه   نیز   سازگاری   و  مثبت

  ي تتندرس  سازگاری   لفهؤم   با  اشوييزن  رضايت  و   گریبخشايش  بین

  كه   داد  نشان  حاضر  پژوهش  هایفتهيا   نیامد.  دست  هب   داریامعن  طهب ار

  گیری: نتیجه  است.  برخوردار  مناسبي  برازش   از   شده آزمون  الگوی

  يندهای ا فر  جمله  از  بخشش  گفت   توانمي  پژوهش  هایيافته  اساسبر

  راه   از  مستقیغیرم  طوربه  چه  و  مستقیم  طوربه  چه  كه  است  مهمي

  ب سب  يافتگيسازش  و  مثبت  ادراک   مانند  عواملي   مثبت  تأثیر  افزايش 

 .دشومي زناشويي  رضايت  افزايش
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 .يافتگيسازش   ،ويژه   نیازهای  با  وزانم آدانش   زناشويي،
________________________________________ 

  ، يروانشناس  دانشکده   واحدگرمسار،  ،يشناسروان  گروه   یدكتر  یدانشجو  .1

 رانيا گرمسار، ،ياسالم آزاد دانشگاه 

  دانشکده  گرمسار،  واحد  ،يشناسروان  گروه   ارياستاد  :مسئول  نویسنده  .2

 رانيا گرمسار، ،ياسالم آزاد اه دانشگ ،يروانشناس

 ايران  تهران،  ،پرورش و آموزش وزارت مطالعات پژوهشگاه  اریدانش .3

Designing a Structural Model of Marital 

Satisfaction of Mothers with Student 

with Special Needs Based on Positive 

Perception and Adapatibility with 

Mediation of Mothers' Forgiveness 
 

 

Mohammadrezajahan1, Ph.D,  

Akbar mohammadi2, Ph.D,  

Majid ghadami3, Ph.D, 
 

Received: 10. 4.2021                    Revised: 10.4.2022 
Accepted: 07. 28.2022 

 

Abstract 
Objective: The aim of this study was to design a 
structural model of marital satisfaction of mothers 
with students with special needs based on positive 
perception and adaptation mediated by mothers' 
forgiveness. Method: The present study is 
descriptive-correlational. The statistical population 
of the present study consists of all mothers of male 
students with developmental and intelligence 
impairments in Semnan, whose children were 
studying in special schools in Semnan in the 
academic year of 1397-98. From this number, 200 
people from two exceptional schools for girls and 
boys were selected as a sample by available 
sampling method. Enrich Marital Satisfaction 
Questionnaire, Askson and Paynes Positive 
Perception Scale, Bell Social Adapatibility 
Questionnaire and Enright Forgiveness Inventory 
were used to collect data. Pearson correlation 
coefficient test and structural equation analysis with 
Amos software were used to analyze the data. 
Results: The results of correlation test showed that 
there is a significant positive relationship between 
marital satisfaction and the components of 
forgiveness, positive perception and adapatibility (p 
<0.01). There is also a significant positive 
relationship between the components of forgiveness 
with positive perception and adapatibility (p <0.01). 
Only a significant relationship was not found 
between forgiveness and marital satisfaction with 
the component of health adapatibility. The direct 
effects of positive perception and adaptation on 
marital satisfaction were positive and significant (p 
<0.05). Also, the indirect effect of positive 
perception and adapatibility through the mediating 
role of forgiveness on marital satisfaction was 
positive and significant (p <0.05). Conclusion: 
Based on the research findings, it can be said that 
forgiveness is one of the important processes that 
both directly and indirectly increase marital 
satisfaction by increasing the positive effect of 
factors such as positive perception and adaptation. 
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 دمه قم
 از  ای  مجموعااه  بااا  طبیعي  و  اجتماعي  نظامي  خانواده،
 طراحي  خود  اعضای  برای  را  هايينقش  كه  است  قواعد
 جعفااری،  و  اكااار)زهر  دهاادمي  نساابت  آنهااا  به  و  كرده
 از  ایگستره  با  اغلب  زندگي  روند  در  هاخانواده  (.1393

 انگیزچااالش  اتفاقااات  مااوارد  برخااي  در  و  مثباات  وقايع
 كااه  شوندمي  مواجه  ويژه  نیازهای  با  کكود  تولد  مانند
 دهد.مي  رارق   تأثیر  تحت  را  خانواده  كاركرد  شرايط  اين
 از مختلفااي انااواع مااادران ويژهبااه و هاااخانواده اياان
 كننااد،مي تجربااه را شااناختي و عاااطفي هااایواكنش

 طاارد  از  ایدامنه  در  تواندمي  هاواكنش  اين  كهطوریبه
 غفلاات از عشق، تا زياد خشم از  كامل،  پذيرش  تا  كامل
 و )گوپتااا باشااد نوسااان در حااد از باایش تباا مراق  تااا

 روانشناختي  شرايط  كودكان  اين  والدين  (.2010كايور،
 عادی،  كودكان  والدين  با  مقايسه  در  و  ندارند  مساعدی

 تجربه  را  روان  سالمت  مشکالت  و  تنش  از  بااليي  سطح
 كنااار در نظرمااورد هااایواكنش وجااود كننااد.مي
 رفتارهااای  مااديريت  و  فرزناادپروری  زا  ناشي  هایتنش

 احساااس ذهنااي تااوانكم كودكااان انگیااز چااالش
 مندیرضااايت  نتیجااهدر  و  خانواده  ارتباط  و  همبستگي

 و  كااي  )ويناا    دهاادمي  قاارار  تااأثیر  تحت  را  زناشويي
 برقااراری  (.2019  همکاران،  و  بوستوک  ؛  2014  ،جاني
 ظحفاا   ،نداشااتنتینعصبا  مقاباال،  طرف  با  مؤثر  ارتباط
 ارزش  هم،  با  مشاركت  ضمن  مرد  و  زن  فردی  استقالل
 و  همراهي  همسر،  هایقهعال  و  هاخواسته  به  شدنقائل

 قبااول مشااترک، آرمااان و اهااداف داشااتن هماادلي،
 و زناادگي مشکالت با مواجهه برای آمادگي  و  هاسختي
 و  تأكیااد  و  سااختي  و  خوشي  روزهای  در  بودنهم  كنار
 دوستي  ابراز  سر،مه  شخصیت  مثبت  هایتهنک  بر  توجه
 زناادگي  اسااتمرار  عوامل  از  را  يکديگر  به  دادناهمیت  و

 ناااوارو،  )هااابر،  انددانسااته  مرد  و  زن  رضايت  و  مشترک
 (.2018 كااان، ماا   و بااروان ؛2010،مااامو و ومباال
 كودكااان  تااأثیر  درمااو  در  متناقضي  پژوهشي  هایيافته
 در  .دارد  وجود  زناشويي  مندیرضايت  بر  ذهني  توانكم

 ذهنااي تااوانكم كااودک داشااتن هاااپژوهش از برخااي

 با  مقايسه  در  زناشويي  مندیرضايت  كیفیت  در  تأثیری

 ،ساایلتز باااركر،  )هااارتلي،  ناادارد  عادی  كودكان  والدين
 از خاايرب در كااهحاليدر (2011فلويااد، و گرينباار 
 كیفیاات كااه اساات شااده داده نشااان هاااپژوهش
 ذهنااي  تااوانكم  كااودک  كااه  والديني  در  مندیرضايت

 پااولین، و كااافمن )هاالهااان، اساات ترپااايین ،درناا دا
 ويااژه نیازهااای بااا كودكااان هااایخانواده (.2011
 اباا  ذهنااي تااوانكم كودكااان  دارای  مااادران  خصوصبه

 شاارم، و گناه احساس افسردگي، تنش،  از  بااليي  میزان
 مواجااه ديگااران و خااود دانستنمقصر  خشم،  اضطراب،

 مجموعااه  (1399  عباادالهي،  میرزايي،  پژوه،به)  هستند
 و زناشااويي مندیرضااايت و روان  سااالمت  عواماال  اين
 دهاادمي  قاارار  تااأثیر  تحاات  را  والاادين  با  كودک  رابطه

 (.2011  ،نپولی و  نكافم  )هاالهان،
 در  زناشااويي  رضااايت  هایكنناادهبینيازپیش  يکي

 1والاادين  ادراک  ،ويااژه  نیازهای  با  كودک  دارای  مادران
 موقعیاات  در  ييااايمزا  يااافتن  و  بینيخوش  موقعیت،  از

 روابااط اساات قااادر كااه باشاادمي آماادهپیش بحرانااي
 والاادين  در  مثبت  ةطريق   به  والديني  نفعِ  به  را  زناشويي

 ؛2009  بوكااام،  و  )گااوردن  دهد  تغییر  ناتواني  كودک  با

 ؛2015  ،الساندری  و  گیلین  پرويیت،  تايمونس،  ايکاس،
 دادنااد  نشااان  هاهمطالعاا   اين  (2018  همکاران،  و  جونز
 گاازارش  مثباات  عاطفااة  از  بااااليي  سااطو   كااه  یافراد
 .برخوردارنااد  زیاا ن  باالتری  زناشويي  رضايت  از  ،كنندمي

 كاااه دريافتناااد  (2007) كنگااار و دوناااالن آسااااد،

 رمانتیاا    رابطااة  از  افراد  رضايت  است  قادر  بینيشخو
 .كنااد  بیناايپیش  دوساله  دورۀ  ي    طي  را  زوجین  بین

 و خاااود باااه نسااابت مثبااات ادراک از برخاااورداری
 بهزيسااتي كنناادۀبینيپیش صفات از خود،  هایتوانايي
 از  مشتق  مفهومي  و  (2013  پاينس،  و  )ايسکسن  رواني

 نسبت  فرد  نيخوشبی  به  كه  است  نگرمثبت  روانشناسي

 و )ساالیگمن دارد اشاااره آينااده و حااال گذشااته، بااه
 سگرسااتورم و شاایر كااارور، (.2000 ساایکزنتمهالي،

 زناادگي  بااه  ناينااهیبخوش  رويکرد  كه  افرادی  .(2010)
 قاارار افسااردگي لاخااتال معاار  در كمتاار دارنااد،
 مشترک  زندگي  هایدشواری  با  مواجهه  در  و  گیرندمي

 و  دهناادمي  نشان  خود  زا  بیشتری  آوریتاب  و  مقاومت
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 ادراک  داشتن  هستند.  ترموفق  خود  اهداف  پیگیری  در
 غنااي  منبااع  ناااتواني،  دارای  كودک  با  مادران  در  مثبت

 اعضااای  بین  نزديکي  و  قدرت  شخصي،  غبلو  شادكامي،
 رضااايت بااا معناااداری شااکل بااه كااه اساات خااانواده

 اساات  ماارتبط  دوسااتان  و  خااانواده  حماياات  ،زناشويي
 (.2005  هیل، و  ب    ،ز)هاستینگ
 تفکاار  هااایاثر  از  حاااكي  (1397)  ناعمي  یهايافته
 در هیجاااني  ابااراز  و  تشااخی   درک،  مهااارت  بر  مثبت
 ،اندمواجه  دوخ  فرزند  ژۀوي  نیازهای  با  كه  است  مادراني

 نگاارش كااه مادراني (2011) ويتمن و ايکاس راک،  اما
 بیشااتری  سااازگاری  دارند،  فرزندشان  به  نسبت  مثبتي
 وجااود بااا .دهناادمي نشااان فااردی میااان روابااط در

 ادراک  نقش  بررسي  هدف  با  كه  محدودی  هایپژوهش
 ناااتوان  فرزنااد  دارای  مادران  زناشويي  رضايت  در  مثبت

 مثباات  ادراک  داشتن  رسدمي  نظر  به  است،  شده  انجام
 كارگیریبااه  موجب  خود،  هایتوانايي  و  خود  به  نسبت

 یهاااچالش  بااا  مواجهه  در  مثبت  ایمقابله  راهبردهای
 نساابت  مثبت  تصورات  شود.مي  فرزندان  اين  از  مراقبت
 یهاااحمايت  دريافاات  میزان  با  مستقیم  طوربه  خود  به

 و  هارتوناا    آنتونیو،  )ولن،  دارد  رابطه  همسر  از  عاطفي
 خوشااابینانه، رويکااارد دارای افاااراد (2011 رنااار،
 بااا  مواجهااه  زمااان  را  ایسازنده  هلئمس  حل  هایمهارت
 بااه  اماار  اياان  كه  گیرندمي  راك  به  زناشويي  هایتعار 
 و  ناا )  شودمي  منتهي  آنها  در  بیشتر  زناشويي  رضايت

 مقايساااه در (2013) گیااارز و نااا  (.2013 گیااارز،
 ،بودنااد  برخااوردار  باااالتری  بینيشوخاا   از  كه  زوجیني
 زناادگي شااري   بلکااه بینخوش افراد تنها نه  دريافتند
 و ندبرخوردار باالتری  زناشويي  رضايت  سطح  از  نیز  آنها
 فطاار  از  شاادهادراک  حماياات  واسااطه  بااه  رابطااه  اين

 ،همکاااران و آساااد) شاادمي گریمیااانجي همسرشااان

 و بینيخااوش كااه دادنااد نشااان پژوهشااگران .(2007
 قااادر  شااان  پیرامون  جهانبه  نسبت  دافرا  مثبت  نگرش
 بیناايپیش زنااان در را زناشااويي  رابطة  از  رضايت  است
 جااینوز و  مخاارب  رفتارهااای  بااا  باادبین  زوجااین  كند.
 داشااتن و نگهدارنااده رفتارهااای انجااام بااا بینخااوش

 بااا  روابااط  در  را  مثبتااي  پیاماادهای  مثباات،  هایانتظار

 اساامي  بر ،  ی،)هنر  كنندمي  ايجاد  خود  برای  همسر
  (.2004  كارني،  و  مکنولتي ،2007  فلوريشم، و

 يااا  یسااازگار  میزان  زناشويي،  رضايت  ابعاد  از  يکي
 يافتگيسااازش  .(  0002)گري ،  است  [2]يافتگيسازش

 نظرانصاااحب  برخي  و  است  شدناجتماعي  ابعاد  از  يکي
 داننااادمي اجتمااااعي مهاااارت باااا متااارادف را آن

 (2011) گاااااارمزی (.2011 دان، و )اسالموساااااکي
 ساااازگاری توانااايي فراينااد ياا   را يافتگيسااازش
 تعري   زااسترس  و  تهديدكننده  شرايط  با  آمیزموفقیت

 و زن سااازگار، زوجااین يزناشااوي روابااط در انااد.كرده
 و  دارنااد  يکديگر  با  زيادی  توافق  كه  هستند  شوهرهايي

 ،باارودی  و  ن )  هستند  يراض  روابطشان  سطح  و  نوع  از
 بااااه زوجااااین دريافتنااااد گرانپژوهشاااا  .(2011
 امااا  ،منفااي  زایترسسا  حوادث  برابر  در  يافتگيسازش

 رضااايت از خوبيبااه تااا دارنااد  نیاااز  زندگي  پذيركنترل
 نااه يافتگيسااازش عاادم .كننااد  حفاظت  خود  زناشويي
 باار  بلکه  شوهر  و  زن  اجتماعي  رواني  هایكنش  بر  تنها
 یاثرهااا  نیز  ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان  تحول  و  رشد
 فای  هالبین،  دوين،  پژوهش  در  .گذارديم  جای  به  سوء

 كااه  شد  مشخ   (2011)  هولمب    و  آمارو  هوگیوس،
 بااا  مقايسااه  در  ذهنااي  تااوانيكم  با  فرزند  دارای  مادران
 اجتماااعي  سااازگاری  نظر  از  عادی  فرزند  دارای  مادران
 و دارنااد قاارار تریپااايین سااطح در معناااداری طوربااه

 دچااار را مااادران عيماااتجا عملکاارد لهئمساا  همااین

 مندیرضااايت  میاازان  تواندمي  خود  كندكهمي  اختالل
 يافتگيسااازش .دهااد كاااهش زوجااین در را زناشااويي

 قالااب  در  را  خانواده  اعضای  يروان  كاركردهای  تواندمي
 بااا مقابلااه تااوان و  بخشااد  بهبااود  رفتااار  و  خلااق  تفکر،

 از  و  دهااد  زايشف ا  را  شناختيروان  و  هیجاني  مشکالت
 .دشو  زوجین  در  زناشويي  رضايت  یارتقا  باعث  راه اين

 رضااايت  در  توجااه  قابل  و  مهم  عوامل  از  ديگر  يکي
 بااا  كودكان  دارای  هایخانواده  در  خصوصبه  ،زناشويي
 و  دونااز)  .اساات[3]  بخشايشااگری  مفهوم  ،ويژه  نیازهای
 كیسااالک و گومس .(2019 کو،ناو  و  آگو  ؛2021  ،كاپ
 از  عماادی  يايرهاا   عنوانبااه  را  گریبخشايش  (2019)

 و  خطاكااار  فاارد  مالحظااه  قابل  عدالتيبي  از  ناشي  رنج
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 فاارد  كااه  اگرچااه  ،انددانسااته  وی  به  خیرخواهانه  پاسخ
 ،دياادگاه  اين  در  .نباشد  نشدبخشیده  شايسته  خطاكار
 شااخ   سوی  از  آزادانه  انتخابي  و  اقدام  گریبخشايش
 فراينااد  گریبخشااايش  عبااارتي  به  ؛است  خاطررنجیده

 تصاامیم واسااطةبه كااه اساات ایهلباناا داوط و تعماادی
 اتفااا   شااود،مي  انجااام  بخشاایدن  باارای  كااه  اختیاری
 ،میلاار  و  پیترينااي  ولیاات،  واياات  ورثینگتااون،)  افتدمي

 فاارد  منفااي  هااایهیجان  فرايند،  اين  نتیجهرد  .(2007
 هااایفعالیت باارای وی انگیاازه و كناادمي  پیاادا  كاهش

 (.2015  ،وب  و  تويساانت)  رودمااي  بین  از  جويانهتالفي
 با  گریبخشايش  دهدمي  نشان  كه  دارد  وجود  شواهدی
 فردی  بین  روابط  بهبود  ثعبا  منفي  هایهیجان  كاهش
 سااالمت  ارتقای  و  جسماني  سالمت  به  منجر  و  شودمي
 افسااردگي،  عالياام  كاااهش  پرخاشااگری،  كاهش  روان،

 مندیرضااايت ارتقااای و زوجااین هااایتعار  حاال
 نعمتااي، ؛2015 وب، و )تويساانت شااودمي زناشااويي
 در  (2021)  كاااپ  و  دونااز  (.2016  ،غباااری  و  میرنسب
 بخشااش  و  شاافقتخود  بررسااي  هدف  با  كه  ایمطالعه
 در  زناشااويي  ترضاي  اصلي  كنندگانبینيپیش  عنوانبه

 كااه  رسیدند  نتیجه  اين  به  ،دادند  انجام  جوان  هایزوج
 بیناايپیش مااردان در را زناشااويي رضااايت بخشااش

 حاادی تااا بخشااش و لاو درجااه در دلسااوزی  .كردمي
 هانمونااه  كاال  در  را  زناشااويي  رضااايت  تواناادمي  كمتر
 .كند  بینيپیش

 و روان سااالمت مشااکالت باااالی شاایوع توجااه بااا
 كااودک مااادران در زناشااويي دیمنرضااايت كمبااود
 زناادگي  كیفیاات  از  افراد  اين  مندیبهره  ذهني  توانكم

 پیشااینه يساا ررب اشااد.بمي ضااروری امااری مطلااوب
 زناشااويي رضااايت زمینااه در شاادهمانجا هااایپژوهش
 حااوزۀ  در  را  مهمااي  نقش  گریبخشايش  دهدمي  نشان

 زناشااويي  رضااايت  و  زناشويي  هایتعامل  ،روان  سالمت
 و اوالنتیکاااالکروس مثاااال بااارای) كنااادمي ايفاااا

 نقااش بااه توجااه بااا رواياانزا .(2016 وانسااتینوگان،
 انجااام از هاادف ،زناشااويي رابطااه در گریبخشااايش
 رضااايت ساااختاری الگااوی طراحااي حاضاار پااژوهش

 ويااژه  نیازهااای  بااا  آموزاندانش  دارای  مادران  زناشويي

 گریمیااانجي  با  يافتگيسازش  و  مثبت  ادراک  اساسبر
 باشد.مي  مادران  گریبخشايش

 روش 
  و   )همبستگي(   توصیفي  ماهیت  نظر  از  حاضر  وهشژپ
  آماری   جامعه  است.  بنیادين  هدف  نظر  از  و  یمايشيپ

  با   پسر   آموزاندانش  مادران  تمام  را   حاضر  پژوهش
  فرزند   كه   سمنان  شهر  هوشي   و  رشدی   هاینارسايي
  سال   در   سمنان   شهر  استثنايي   مدارس   در   آنها

  تشکیل   بودند،  تحصیل  هب  لغومش  98-97  تحصیلي
  مدل   برای  نمونه  حجم  مورد   در   كه   آنجا   از   .دهدمي

  نمونه   200  حداقل   ندارد،   وجود  كلي   توافق   ساختاری 
  ين ا  هب  .(1396  ور،عدن  و  حبیبي (  است  شده   توصیه
  دو   آموزاندانش  مادران  از  نفر   200  تعداد  منظور
  شهر   ابتدايي   مقطع  هپسران  و  دخترانه  استثنايي   مدرسه
  های مالک  .ندشد  تخابنا  دسترس  در  صورتبه  سمنان

  با   فرزند   داشتن  مادران   اين   انتخاب   برای  اصلي   ورود
  بودن لبوطدا  و  خفی   هوشي  و  رشدی  هاینارسايي
  ديپلم   تحصیالت   داشتن  ، پژوهش  در   شركت   برای  آنان
  تمام   به  د.وب  سال   45  تا  20  بین  سني   دامنه   و   باالتر  و

  توضیح   اختصار   به  وهشژپ  هدف   كننده شركت  افراد

  و   منابع   تمام  در   آنان  ماندن  نشان   و   نام بي  و   شد  داده
  تضمین   شود،مي  استخراج  پژوهش  از   كه  هاييهمقال
  توضیح   كنندهشركت  افراد  از  هركدام  به  ضمن  در  .شد
  رواني   گوار نا  مد ای پ  پژوهش  اين   در  شركت  كه  شد  داده
  بیان   از   پس   مادران  داشت.  نخواهد  آنان   برای  عاطفي   و

  ها نامهپرسش  به  ،كردنپیدا  اطمینان  و  اخالقي  مسائل
  تحلیل   از   استفاده  با  هاداده  تحلیل  .دادند  پاسخ 
  مورد   ابزارهای  .شد  انجام   ساختاری   های همعادل
   از:  عبارتند  حاضر  پژوهش  در  شدهاستفاده
  ابزاری   :انريچ  زناشويي  مندی رضايت  نامه پرسش  .1

  است.   شده   ين تدو  (1989)  اولسون  توسط   كه   است
  پنج   لیکرت  نوع  از   ایماده  35  مقیاسي  ابزار  اين
  متشکل   و   موافقم(  =كامال5ً  مخالفم،   =كامال1ً)  ایدرجه
  تعار    حل  ، هاتباطرا  ويي، زناش  رضايت  لفه ؤم  چهار   از
  همساني   شرو  به  آزمون  اعتبار   است.  آرماني   تحري   و

  رضايت   هایمقیاسخرده  برای  نباخ(اكر  )آلفای  دروني
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  آرماني   تحري    و  تعار    حل   ، هاارتباط  يي، وشزنا
  بازآزمايي   اعتبار   و83/0  ،84/0  ،80/0  ،86/0  ترتیببه

  آن   هایمقیاسخرده  از   هري    برای  پرسشنامه
  شده   گزارش  92/0  ،90/0  ،81/0  ،86/0  ترتیببه

  از   هري   دروني   همبستگي   ضريب  ايران  در   است.
  حل   ،ها ارتباط  زناشويي،  رضايت   هایمقیاسخرده
  ، 62/0  ،78/0  ،68/0  تربیتبه  آرماني   تحري   و  تعار  
  (. 1387  همکاران،  و  )آسوده  است  شده  گزارش  78/0

  اين   پايايي  (1382)   فرقاني  رضوان  همچنین

  پژوهش   اين  در  .است  هكرد  ذكر  86/0  ار  پرسشنامه 
   آمد. دست  به 84/0 نباخارك  آلفای روش با  پايايي نیز
  خودگزارشي   مقیاس   اين   مثبت:  ادراک  مقیاس   .2
  مثبت   ادراک  شامل  مقیاسخرده  سه   و  گويه  8  در

  های توانايي  به  مثبت  ادراک  گذشته،  در  خود  به  نسبت

  ارزيابي   هدف  با   ساننا  طبیعت   به  مثبت   ادراک  و  خود
  ا هگويه  همه  .(32)  شد  ساخته   خود  از  مثبت   ادراک
  از   ای درجه  7  لیکرت  طی    در   و   مستقیم  صورتبه
  گذاری نمره  موافقم(   )كامالً  7  تا  مخالفم(   )كامالً 1
 باالتر  هایهنمر  است.  56  تا  8  از  نمرات  دامنة  شود.مي

  پايايي   است.   خود  به  نسبت  مثبت   ادراک   دهندۀ   نشان
  آن   سازندگان   هلیوسبه  مقیاس  كل  و  ها مقیاسخرده
  موسوی   مطالعه  در  است.  شده  گزارش9/0تا  79/0  بین
  های مقیاس  با  مقیاس  همگرای  روايي  (1397)

  نفس   عزت  و58/0  خودكارآمدی  54/0  بیني خوش 

 آمد.  دست به46/0

 در  پرسشنامه  اين  :اجتماعي  سازگاری  پرسشنامه.3
 زمینااه در باال .شااد تاادوين باال توسااط 1961 سااال

 يکااي  كااه  اساات  كرده  طراحي  پرسشنامه  دو  سازگاری
 مربااوط  ديگری  و  دانشجويان  و  آموزاندانش  به  مربوط
 باال  اجتماعي  زگاریاس  پرسشنامه  .است  بزرگساالن  به

 خانااه، در )سااازگاری مقیاااسخرده پاانج و گويااه160
 عاطفي  سازگاری  تندرستي،  سازگاری  شغلي،  سازگاری

 32 مقیاااسخرده هاار .رددا (ياجتماااع سااازگاری و
 بااه  پاسخگويي  .است  داده  اختصاص  خود  به  را  پرسش
 .اساات دانمنمااي و خیاار بلااه، صااورتبه هاالؤساا 

 انجااام شدههنجار جدول اسبراس الؤس  هر  گذارینمره

 زامتیااا  خیاار،  يااا  بله  پاسخ  تنها  آزمون  اين  در  .شودمي
 يااا  صاافر  عاادد  انتخابي  هایگزينه  به  .كنندمي  دريافت
 مجمااوع  با  برابر  فرد  سازگاری  نمره  .گیردمي  لقتع  ي  

 آمااده  دساات  بااه  هاالؤساا   تمام  از  كه  است  امتیازهايي

 يلاؤساا   15  مقیاااسخرده  از  حاضاار  پااژوهش  در  .است
 ضريب  (1962)  بل  كه  شد  استفاده  اجتماعي  سازگاری
 خانه،  در  )سازگاری  آن  هایمقیاسخرده  برای  را  اعتبار

 سااازگاری ي،ماااعاجت سااازگاری تندرسااتي، سااازگاری
 ترتیببااه  آزمااون(  كل  برای  و  شغلي  سازگاری  عاطفي،

 گااااازارش 94/0 و 85/0 ،91/0 ،88/0 ،81/0 ،91/0
 در  بااااليي  روايااي  آزمااون  اياان  همچنااین  .اساات  كرده

 بااا  همبستگي  و  نوروتی    از  ربهنجا  هایگروه  تشخی 
 )فتحااي  است  داده  نشان  آيسن    شخصیت  هایآزمون

 و ترجمااه از بعااد مهشااناپرس اياان (.1388 آشااتیاني،

 پايايي  و  اجرا  تصادفي  صورتبه  نفر  200  روی  ويرايش
 ضااريب  .است  شده  محاسبه  كرونباخ  آلفای  روش  با  آن
 و آشااتیاني )فتحي آمد  دست  به89/0  معادل  آن  آلفای

 (.1392  داستاني،
 كااه  اساات  اباازاری  :انرايت  گریبخشايش  سیاهة  .4

 و  سکانسینيو  دانشگاه  در  را  آن  (1991)  انرايت  رابرت
 ساانجش  باارای  انراياات  گریبخشااايش  ساایاهة  نااام  با

 .اسااات كااارده تهیاااه فاااردی باااین گریبخشاااايش
 بااا  آزمااون  ناياا   كااه  اندداده  نشان  تجربي  هایپژوهش
 مثباات  رابطااة  امیاادواری  بااا  و  منفااي  رابطااة  عصبانیت

 آزمااون اياان (.1997 انراياات، و كوياال) اساات داشااته
 بعااد  در  آن  گاازارۀ  20  كااه  اساات  گزاره  60  از  متشکل
 در  گاازاره  20  و  عاااطفي  حیطة  در  گزاره  20  شناختي،
 اياان  مختل   ابعاد  بین  همبستگي  .است  رفتاری  حیطة
 اياان  و  اساات  شااده  رشازگاا 87/0تااا  80/0  بین  آزمون
 سااازه  ي    گریبخشايش  بعد  سه  هر  كه  دهدمي  نشان

 بااا را مقیاااس سه هر هایهنمر توانمي و  سنجندمي  را
 مااالک  سااؤال  با  آزمون  ناي  عاطفي  بعد  .كرد  جمع  هم
 بعااد  بااا  و  64/0  رفتاااری  بعد  با  و  68/0  سیاهه  آخر  در

 كاال  همبسااتگي  .تساا ا  شااده  باارآورد  0/  60  شناختي
 شااده  گزارش68/0  حدود  در  کمال  سؤال  با  نیز  آزمون

 نشااان  (1991)  همکارانش  و  انرايت  هایپژوهش  .است
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 مقیاااس  بااین  43/0معنادار  و  منفي  همبستگي  كه  داد
 انراياات انساااني روابط سنجش  مقیاس  و  ب    افسردگي
 و  آزمون  اين  بین  معنادار  منفي  همبستگي  .دارد  وجود
 .اساات  آمااده  دساات  به  نیز  اشپیلبرگر  اضطراب  یاسق م

 درونااي  همساني  دهندۀنشان  كه  كرونباخ  فایلآ  ضريب
 اياان  .شااد  برآورد  97/0  با  برابر    ،بود  آزمون  هایسؤال
 يکتااا  شااکوهي  و  خااداياری  نصاافت،  غباااری،  را  آزمون
 زبااان  بااه  انساني  روابط  سنجش  مقیاس  امن  با  (1382)

 آن روايااي و اعتماااد قابلیاات و اناادبرگردانده فارسااي

 رفتاااری  عاطفي،  بعد  سه  همبستگي  است.  شده  برآورد
 ترتیببااه  گریبخشااايش  مااالک  سااؤال  بااا  شناختي  و
 در  همگااي  كااه  اساات  شده  برآورد  54/0  و56/0  ،63/0
 اند.دهبو  معنادار  01/0 از  كمتر  سطح

 هایافته 

 ها داده   بودننرمال  هافر  پیش   بررسي  منظوربه 

  بین  كجي   هایشاخصه   دامنه  .اند شده   بررسي
  و   -12/0  بین   كشیدگي  دامنه   و   22/1  و   -47/0
  -2  و   +2  دامنه  در   كه  مقاديری   دارد.  قرار   82/1
  دارند،   قرار   كشیدگي   برای   -3  تا  +3  و  كجي  برای
 هستند. هاداده  در  ه نرمالیت شدنورده آ بر از نانش
  بودننرمال   آزمون  ،هافرضیه   آزمون   انجام   از  پیش
  آزمون  از  منظور   ينا  ه ب   .شد   انجام   هاداده   توزيع 

  نوع   تشخی   رایب  ]4[وفاسمیرن  -كولموگروف 
  نآزمو   Z  آماره  است.  شده  استفاده  هاداده   توزيع 

 . باشد مي 53/1تا  23/0اسمیرن   –  كالموگروف
  متغیرها   برای  شدهسبه محا  آماره  معناداری  سطح
  مقادير   اين  كه  باشد مي   78/0  تا  09/0  بین  نیز
  بودن نرمال   فر    اينبنابر  است،   05/0  از   تربزر  
 . (1 )جدول  شودمي  ه پذيرفت هاه نمر توزيع 

 پژوهش یرهایمتغ بین همبستگی ضرایب ماتریس  1 لوجد
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

           1 زناشويي  رضايت

0/ 43 شناختي ** 1 
         

0/ 41 عاطفي  ** 28 /0 ** 1 
        

0/ 53 رفتاری  ** 18 /0 * 49 / ** 1 
       

0/ 29 خود  به  مثبت ادراک ** 35 /0 ** 15 /0 ** 23 /0 ** 1 
      

  به  مثبت اکردا
 ها توانايي 

56 /0 ** 20 /0 ** 57 /0 ** 55 /0 ** 37 /0 ** 1 
     

  به  مثبت ادراک
 انسان

41 /0 ** 15 /0 ** 46 /0 ** 42 /0 ** 27 /0 ** 41 /0 ** 1     

0/ 24 اجتماعي  سازگاری ** 22 /0 ** 17 /0 ** 21 /0 ** 16 /0 ** 15 /0 ** 19 /0 ** 1    
0/ 05 تندرستي  سازگاری  06 /0  21 /0 ** 11 /0 * 22 /0 ** 14 /0 ** 24 /0 ** 23 /0 ** 1   
0/ 28 درخانه سازگاری ** 15 /0 * 58 /0 ** 18 /0 ** 29 /0 ** 51 /0 ** 06 /0  14 /0 ** 18 /0 ** 1  
0/ 32 عاطفي  اریگساز ** 42 /0 ** 31 /0 ** 27 /0 ** 44 /0 ** 09 /0  17 /0 * 19 /0 ** 15 /0 ** 49 /0 ** 1 

 01/0 سطح در  داریامعن**          0/ 05 سطح در  داریامعن    *  
 

 
 

  متغیرهای   بین   همبستگي  نتايج   1  جدول  رد
  نتايج   اساسبر  است.  ه شد  داده   نشان   پژوهش

  يي شوزنا  رضايت  بین  همبستگي   ضرايب  آمدهدستهب
  گری بخشايش  رفتاری   و   عاطفي  شناختي،   های لفهؤم  با

  نتايج   اساسبر   (.p<01/0)  باشد مي  دارامعن   و  مثبت
  زناشويي   رضايت  نبی  همبستگي   ايبرض  دهمآدستهب
  به   مثبت   ادراک   خود،  به  نسبت   مثبت   ادراک   با

  انسان   طبیعت   به  مثبت  ادراک  و  خود  هایتوانايي

  بین   همبستگي   .(p<0/ 01)  باشد مي  دارامعن   و  مثبت
  در   سازگاری   ، اجتماعي  سازگاری   با  زناشويي   رضايت 

  باشد مي  رداانمع  و  مثبت  عاطفي  سازگاری  خانه،
(01/0>p.)   با   زناشويي  رضايت  بین   همبستگي  

  سازگاری   خانه،  در   سازگاری   اجتماعي،   سازگاری 
  بین   اما   (.p<01/0)  باشدمي  دارا معن  و  مثبت   عاطفي 
  داری امعن  رابطه  تندرسي   ی سازگار  با  زناشويي   رضايت 

  با   گریبخشايش  بین  (.<01/0p)  نیامد  دست  هب
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  سازگاری   و  خانه  در  سازگاری   ، يعتما ج ا  سازگاری
  اما   (.<01/0p)  باشدمي  دارامعن  و  مثبت  رابطه  عاطفي
  رابطه   ي ت تندرس  سازگاری  با  گری بخشايش  بین
  (.<01/0p) نیامد  دست  هب داری امعن

 برای   ها، رضیهف   به  وطمرب  هایداده  تحلیل  از  قبل
  های مفروضه  پژوهش  اين   هایداده  اينکه   از   اطمینان
  ، كنندمي  برآورد  را  ساختاری  معادالت  مدل  زيربنايي

  ها مفروضه  اين  از  يکي  .شد  پرداخته  هاآن  بررسي  به
  های داده  بررسي   برای  باشد. مي  پرت   های داده  بررسي

 یرهایتغم  برای  ماهاالنوبیس  هفاصل  متغیری،چند  پرت
  فاصله   بیشترين  اگر  شد.  محاسبه  بینپیش

  با   بحراني  دو   خي  ارزش  از  تربزر   ماهاالنوبیس،
  در  ( بین شیپ متغیرهای  )تعداد   معین  آزادی  های هدرج
  متغیری چند پرت هایداده  مشکل باشد،  001/0 سطح 

  فاصله   دارقم  رينبیشت  و  كمترين  دارد.  وجود
 12/7  و  04/0  یبترتبه  حاضر  پژوهش  در   ماهاالنوبیس

  جدول   خي  مجذور   اينکه  به  توجه  با  .اندآمده  دست  به
  سطح   در  بینپیش  متغیرهای  )تعداد   3  آزادی   درجه   با

  چون   طرفي  از  و  است  266/16  با  برابر  (001/0

  تر كوچ    (،12/7)  ماهاالنوبیس  فاصله   مقدار   بیشترين
  وجود   روايناز  است،   (266/16)  جدول  خي   مجذور   از
  بررسي   منظور  به.  شودنمي  مشاهده   يتپر  داده  هیچ

  استفاده   ساختاری   معادالت  تحلیل   روش  از   علي،  مدل
  از   شده پیشنهاد  مفهومي  الگوی  قسمت،   اين   در  .دش
  بیشینه   روش  به  ختاریاس  معادالت   يابيمدل  راه

  از   الگو،  برازش  بررسي  برای  .شد  آزمون  احتمال 

  وبودريو   استروپ   گیفن،  كه   برازشي  هایشاخ 
  اين   . شد  استفاده   ، دناكرده  پیشنهاده   (2000)

  نسبت   شاخ   :است  زير  موارد  شامل  هاشاخ 
  5  تا1  مقادير  كه  (df/2χ)  آزادی  درجه  بر  كای  مجذور
  ه ب  074  دد ع  حاضر  هشپژو  در   كه   است  پذيرش   بلقا

  هاست. داده  با   مدل  برازش  یا معن  به   و   آمد   دست
 ررابب  (RMSEA)   ي تقريب  میانگین  ذورج م  ريشه  خطای
  مانده باقی   مربعات  میانگین  دوم  ريشه   و  076/0
(SRMR)  مالک   میزان  از  كه  است 047/0  با  برابر  
  يید تأ  را  مدل  برازش  نتیجهدر  .است  تر كوچ    (08/0)

  NFI    وIFI،  CFI  ،  GFI  هایشاخ   نهايتدر  كند.مي
  هستند.   تربزر   (9/0)  نظرمورد  مالک  از  نیز
  های شاخ   مجموع  گرفتن نظردر  با   و   عمجمودر

  رضايت   ساختاری  مدل  برازش  شده، محاسبه  برازش
  با   يافتگي سازش  و   مثبت  ادراک  اساس بر  زناشويي

  ارای د  مادران   در  گری بخشايش  گریمیانجي
. (1  )شکل   شود مي  يیدأت  ويژه  زهای نیا  با  آموزاندانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استاندارد  ضرایب با هتیافبرازش مدل مسیرهای  1 لکش
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  پیشنهادی   مدل  استاندارد  ضرايب   1  شکل   در

  و   مثبت   ادراک   اساسبر  زناشويي   رضايت   به  مربوط

  مادران   در   گریبخشايش  گریمیانجي  با  يافتگي سازش

  شده   ادهد  شانن  هويژ  نیازهای   با  آموزاندانش  دارای

  رگرسیوني   هایوزن)  استاندارد  ضرايب  .است

  گری، بخشايش  متغیرهای  از   ام هركد  شده( استاندارد

  از   05/0  لفایآ  سطح  در  مثبت  ادراک  و  يافتگيسازش

  است   امعن  آن  هب  اين  كه  باشند  مي  دارامعن  ماریآ  نظر

  در   ایگانهي  و   دارا معن  سهم   امتغیره  ين ازا  هركدام  كه

  دارند. شويي زنا ت رضاي بینيپیش
 زاددرون متغیر هر به مربوط تبیین ضریب  همراه به كل و مستقیمغیر مستقیم،  شدهاستاندارد ضرایب  2  جدول

 تعیین  ضریب كل  اثر مستقیمغیر  اثر مستقیم  اثر مسیرها 

   از   زناشويي  رضايت  رب
 23/0  

39/0 - 39/0** گری بخشايش    

32/0 0/ 10* 22/0** مثبت   ادراک   

73/0 17/0** 20/0** يافتگيش ساز   

     راه   از  گریبخشايش   بر

 11/0 27/0** - 27/0** مثبت   ادراک

  11/0* - 11/0* يافتگيسازش 
 

 مساااتقیم، شااادهساااتانداردا يبضااارا 2 جااادول در

 هر  به  مربوط  تبیین  ضريب  همراه  به  كل  و  مستقیمغیر

  .است  شده  آورده  زاددرون  متغیر

 زناشااويي  ايترضاا   باار  گریخشااايشب  مسااتقیم  اثر

 دارامعناا  و مثباات 01/0 سااطح در كه  باشدمي  (39/0)

 زناشااويي رضايت بر مثبت ادراک  مستقیم  اثر  .باشدمي

 رداامعناا  و مثباات 01/0 سااطح در كااه اساات (22/0)

 رضااايت باار يافتگيسااازش مسااتقیم اثاار باشااد.مي

 و  مثباات  01/0  سطح  در  كه  باشدمي  (20/0)  زناشويي

 .است  دارامعن

 هایهمعادلاا  يابيماادل روش هااایويژگي از يکااي

 يکااديگر  بر  متغیرها  مستقیمغیر  آثار  برآورد  ساختاری،

 دهاادمي را امکان اين پژوهشگران به ويژگي  اين  .است

 .كننااد  ررساايب  ماادل  در  را  رهاااغیمت  میااانجي  نقش  تا

 اکادر  غیرمسااتقیم  آثااار  آمدهدسااتهب  نتااايج  اساسبر

 بااا زناشااويي رضااايت باار يافتگيسااازش و مثباات

 مشاااهده 2 جاادول در گریبخشااايش گریمیااانجي

 آثااار ،شااودمي مشاااهده كااه طورهمااان .شااودمي

 بااا اشااوييزن ايترضاا  باار مثباات ادراک غیرمسااتقیم

 آلفااای سااطح در  (،27/0)  گریبخشااايش  گریمیانجي

 بااه مربااوط غیرمسااتقیم آثااار اساات. دارامعناا  01/0

 نقااش راه از زناشااويي رضااايت باار گييافتسااازش

 05/0  آلفای  سطح  در  (11/0)  گریبخشايش  ایواسطه

  .است  دارامعن

 هایهمعادلاا  يابيماادل هااایويژگي از ديگاار يکااي

 باارآورد  مجمااوع  كااه  است  كل  آثار  محاسبه  ساختاری،

 جدول  به  توجه  با  .باشدمي  مستقیمغیر  و  مقیمست  آثار

 سااطح  در  كااه  شدبامي  (32/0)  مثبت  ادراک  كل  اثر  2

 كاال اثاار همچنااین .اساات دارامعناا  01/0 آلفااای

 01/0  آلفااای  سطح  در  كه  است  (37/0)  فتگيياسازش

    باشد.مي  دارامعن

 معااادالت يابيماادل روش هااایويژگي ديگاار از

 مقايسه  يکديگر،  بر  هامتغیر  كل  آثار  مقايسه  ساختاری

 گیریاناادازه  همچنااین  و  مسااتقیمغیر  بااا  مستقیم  آثار

 درونزا  متغیرهای  از  كدامهر  شدهتبیین  اريانسو  نیزام

 ،2 جاادول بااه توجااه بااا .اساات ماادل وساایلهبه
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 23 يافتگيساااازش و مثبااات ادراک گری،بخشاااايش

 بیناايپیش را زناشااويي رضااايت تغییاارات از درصااد

 از  درصااد11  يافتگيسااازش  و  تمثباا   ادراک  .كنندمي

    كنند.مي  بینيپیش را  زناشويي  رضايت  تغییرات

 گیرینتیجه و  حثب

 ساااختاری  الگااوی  طراحااي  هاادف  بااا  حاضاار  پژوهش

 نیازهای  با  آموزاندانش  دارای  مادران  زناشويي  رضايت

 بااا يافتگيسااازش و مثباات ادراک اساااسبر ويااژه

 ايجتاا ن  شااد.  انجااام  مادران  گریبخشايش  گریمیانجي

 با  زناشويي  رضايت  بین  كه  داد  نشان  همبستگي  نآزمو

 ،عاااطفي  ابعاااد  شااامل  گریبخشااايش  لفااهؤم  سااه  هر

 دارد. وجااود داریامعناا  مثبت رابطه شناختي و  رفتاری

 هاااایهایپژوهش هایيافتاااه ايااا  هايافتاااه ايااان

 وايت  ون،رثینگتو  (،1390)  ناهیدپور  و  پور،آزادیزندی

 و  میرنسااب  نعمتااي،  ،(2007)  میلاار  و  پیتريني  ولیت،

 فهاایم (،2010) سويسي و اسکوريجي  (،2016)  غباری

 وانکااو و آگااو و (2020) توكاال و تيفرساا نو دانااش،

 آثار  از  زيادی  تجربي  شواهد.باشدمي  هماهن  (2019)

 و انساااني روابااط در گریبخشااايش مهااارت مثباات

 .دارد  زوجااین  روابااط  جملااه  از  فااردی  بین  هایلتعام

 افااراد بااین منفااي  هاییجانه  كاهش  با  گریبخشايش

 سااالمت  بااه  منجر  و  شده  فردیبین  روابط  بهبود  باعث

 سااويي  از  .شااودمي  روانااي  سااالمت  یارتقااا  و  زيکيفی

 ميعال  كاهش  پرخاشگری،  كاهش  باعث  گریبخشايش

 هااایتعار   حل  و  وييزناش  ضايتر  تقایار  افسردگي،

 ندرتبه  (.2015  وب،  و  )تويسنت  شودمي  زوجین  بین

 مشااترک  زناادگي  فراينااد  در  زوجین  كه  افتدمي  اتفا 

 رفتاااری  و  ياحساساا   لحااا   از  و  نشده  خطا  دچار  خود

 مالحظااه  قاباال  كااه  آنچااه  .نباشند  رنجانده  را  همديگر

 بااین  فااردیبین  ایخطاهاا   وقتااي  كااه  اساات  اين  بوده

 خشاام، قبیاال از منفااي احساسات  دهد،مي  رخ  زوجین

 برانگیختااه قااوی صااورت بااه گزيناايدوری و اناادوه

 پنهاااني صااورتبه منفااي احساسااات اياان و وندشاا مي

 در  .دهنااد  قاارار  یرثأتاا   تحت  را  زوجین  روابط  توانندمي

 زارشگاا   زوجااین  برانگیزیماالأت  صااورت  به  راستا  اين

 يا  همديگر  شبخش  جستجوی  برای  تالش  كه  كننديم

 تاارينمهم از يکااي ،زندگي خطاهای از  گذشتن  توانايي

 و  مشااترک  گيزنااد  بیشااتر  دوام  بااه  كااه  است  عواملي

 بااا كااودک تولااد كنااد.مي كماا   زوجااین رضااايت

 ماهیاات  بااه  توجااه  بااا)  هوشااي  و  رشاادی  هاینارسايي

 قاارار  ثیرأتاا   تحت  ار  خانواده  كانون(  خود  برانگیزچالش

 كااودک  وجود  كه  دارد  وجود  نیز  شواهدی  اما  دهد،مي

 ،جديااد تجربااه واسااطهبه تحااولي هاینارسااايي دارای

 از عااادی فرزناادان هكاا ) دوسااتيانسان حااس و پیونااد

 (آورندمي  دست  به  خود  معلول  برادر  و  خواهر  به  كم  

 و  شااده  خااانواده  یاعضااا  یمعنو  و  شخصي  شدر  باعث

 دهناادمي قاارار ثیرأتاا  تحاات را زناشااويي رضااايت

 گیرینتیجااه  زمینه  در  .(2010سويسي،  و  )اسکوريجي

 هااایويژگي  داشااتن  كااه  گفت  توانمي  حاضر  پژوهش

 دارای  مااادران  جمله  از  افراد  هب  تواندمي  گریبخشايش

 خطاهااای از نگذشاات در ويااژه نیازهااای بااا فرزنااد

 از  منفااي  احساسااات  كاهش  با  و  كرده  م  ك  ردیف نیب

 بااا مثباات تعاماال و گزيناايدوری  ،اناادوه  خشاام،  قبیل

 نااوعي  به  را  زناشويي  رضايت  خود  همسر  نیز  و  ديگران

 .كند  فراهم

 با  يويزناش  رضايت  بین  آمدهدستهب  نتايج  اساسبر

 جااودو  داریاناا مع  مثبت  رابطه  مثبت  ادراک  هایلفهؤم

 ناااعمي هایيافتااه بااا ژوهشپاا  ناياا  هایيافتااه دارد.

 فااای  هالبین،  دوين،  و  (2011)  برودی  و  ن   ،(1397)

 تفساایر  در  باشااد.مي  منطبق  (2010)  آمارو  هوگیوس،

 در مثباات ادراک داشااتن گفاات تااوانمي يافتااه اياان

 ایهساارماي  دتواناا يم  نيوانااات  دارای  كااودک  بااا  مادران

 و آمیزحماياات  شاااد،  نسبت  به  روابط  ايجاد  برای  رواني

 برانگیزانندۀ  و  شده  قلمداد  خانواده  اعضای  بین  زديکين

 هامطالعه  .باشد  خانواده  و  دوستان  عاطفي  هایحمايت

 خود،  هایتوانايي  و  خود  به  مثبت  ادراک  دهدمي  نشان

 فرد  آن  طي  كه  شودمي  فرد  در  رويکردی  اتخاذ  موجب

 برخااورد  و  موقعیت  هر  از  مزايايي  آوردندستبه  پي  در

 شاارايط در بسااا چه و شده  موقعیت  آن  اب  زآمیموفقیت

 اهمیتااي  ويژگااي  اين  از  برخورداری  زاآسیب  و  استرس
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 در بااااليي هاااینمره كااه افاارادی كند.مي  پیدا  ایويژه

 رضااايت  كمتاار،  افسااردگي  كنند،مي  كسب  يژگيو  اين

 )هلگساان،  رنااددا  بیشااتری  بهزيستي  و  التربا  زناشويي

 كااردندرک  یزانگچااالش  بااا  (2006  تااامیچ،  و  رينولدز

 ،مساائله  حاال  رويکردهااای  اتخاااذ  و  زااسترس  موقعیت

 البااا  نااي،بحرا  شاارايط  بااا  مقابلااه  در  را  خود  شايستگي

 باارای  را  خااود  توانايي  وسیله  ينا  هب  و  كنندمي  يارزياب

 .دهناااديم افااازايش برانگیزچاااالش هاااایموقعیت

 اساات قااادر بینيخااوش كااه اناادهدريافت پژوهشااگران

 ياا    در  را  زوجااین  بین  اشقانهع  ةرابط  از  افراد  رضايت

 كنگاار  و  ندونااال  ساااد،آ  .كنااد  بینيیشپ  دوساله  دورۀ

 و  مسائل  حل  در  بینخوش  افراد  كه  دريافتند  (2007)

 عماال ترموفااق زناشااويي زناادگي در خااود مشااکالت

 رويدادها  در  تا  كنندمي  يسع  بین  افرادخوش  كنند،مي

 لقابم  در  دريابند.  را  مثبت  معني  ،منفي  پیشايندهای  و

 و  گیرناادنمي  خود  به  انفعالي  حالتي  مشکالت  و  مسائل

 روايناز  دارند.  شتریبی  مثبت  نگرش  يکديگر  به  نسبت

 خااود  هااایتوانايي  به  نسبت  مثبتي  ادراک  كه  مادراني

 مشااکالت  و  ئلسااام  باار  توانندمي  كه  دارند  باور  ،دارند

 را  زناادگي  حااال  اياان  بااا  و  آينااد  قيفا  مشترک  زندگي

 خااود  اهااداف  رساااندنثمر  بااه  ایباار  چالشااي  عنوانبه

 اياان  و  دياادگاه  اياان  ،هاااويژگي  اين  ،روايناز  .دانندمي

 مثباات  ادراک  بااا  افراد  كه  شودمي  اين  به  منجر  نگرش

 دكنناا   تجربااه  را  بیشتری  زناشويي  رضايت  احساس  باال

 (.2016  احمد، و  زولنايدی  ان،زمآ  )جالس،

 رضااايت  بااین  داد  نشااان  سااتگيهمب  آزمااون  نتايج

 مثباات رابطااه يافتگيسااازش هایلفااهؤم بااا يشااويزنا

 نتااايج بااا مدهآدسااتهب نتااايج دارد. وجااود داریامعناا 

 و  ن   و  (2011)  گارمزی  ،(2000)  گري   هایپژوهش

 .باشااادمي هماهنااا   و همساااو (2011) بااارودی

 كااه  كناادمي  اشاره  شخصیتي  گييژو  به  يافتگيسازش

 و كلاااي طورباااه شاااخ  كاااارداني كننااادهمنعکس

 محیطااي  شاارايط  بااه  پاسااخ  در  عملکرد  ریپذيانعطاف

 بااا  نزدياا    رابطااه  در  اغلااب  سااازه  اياان  .است  مختل 

 دهندهنشااان و شااودمي گرفتااه نظاار در خااودتنظیمي

 در كنتاارل سااطو   متنظاای  در  دفر  پذيرانعطاف  توانايي

 در  كارآمااد  و  مااؤثر  مقابلااه  ورايااناز  و  متفاااوت  شرايط

 جااو طشاار .اساات هاااچالش و فشارزا عوامل  با  برخورد

 خانواده  هر  در  انسجام  و  پذيریسازش  ،مناسب  عاطفي

 ،دارنااد نيتااواكم بااا كااودک  كااه  هاييخانواده  جمله  از

 از  خااانواده  اعضااای  بااین  مااؤثر  تعاماال  و  باطارت  وجود

 .ستا  كودک و  مادر خصوصبه  والدين بین  جمله

 طوربااه كه داد نشان حاضر پژوهش از  حاصل  نتايج

 دارای  مااادران  ناشااوييز  ترضاي  ساختاری  الگوی  كلي

 و  مثباات  ادراک  اساااسبر  ويژه  نیازهای  با  آموزاندانش

 باارازش  از  گریبخشايش  گریيمیانج  با  يافتگيسازش

 آمدهدسااتهب نتااايج اساااسبر  اساات.  برخوردار  مطلوب

 و مثبااات ادراک هااااییرمتغ غیرمساااتقیم هاااایاثر

 ایواسااطه  متغیاار  راه  از  زناشااويي  رضايت  بر  سازگاری

 بااا  همدآدسااتهب  هجاا نتی  اساات  دارامعناا   یگربخشايش

 و پیترينااي ولیاات، واياات ورثینگتااون، ،پااژوهش  نتايج

 نعمتاااي، و (2015) وب و تويسااانت (،2011) میلااار

 .باشدمي  همسو  و  هماهن    (2016)  غباری  و  میرنسب

 واريااانس  درصد  23  سازگاری  و  ثبتم  ادراک  متغیر  دو

 ایسااااطهوا یاااارمتغ راه از را زناشااااويي رضااااايت

 بااا پژوهش اين نتايج كند.مي بینيپیش  گریيششاخب

 كااه  افرادی  باشد.مي  همخوان  هایا  پژوهش  هایيافته

 عاااوار  از ،برخوردارناااد باااااليي گریبخشاااايش از

 مسااائل از ناشي كه غضب و كینه ،رنجش  مدتطوالني

 از  .هسااتند  مصون  است،  شوييزنا  زندگي  در  هدآمپیش

 بااه  را  راهبردهايي  داننتومي  بهتر  افراد  اين  ،ديگر  سوی

 همسر  با  روابط  بهبود  و  سازگاری  موجب  كه  گیرند  كار

 ماننااد  هیجاااني  تخلیااه  نااامطلوب  هایروش  از  و  است

 موجااب  همگي  كه)  حسد  و  افترا  بدگويي،  جويي،انتقام

 ماا   .دارنااد بیشتری اصلهف   (تاس  ارتباط  خوردنهمهب

 كماا    فاارد  بااه  بخشش  كه  است  معتقد  (2010)  الف

 و  كند  ايجاد  ایكنندهحمايت  و  مثبت  وابطر  ات  كندمي

 گاازارش  دياادگاه  اياان  بااا  همسااو  نیااز  جااوان  هایزوج

 كااه شخصااي بااه بخشااش ظرفیت داشتن كه  كنندمي

 از  تا  دهدمي  امکان  است،  گرفته  ورتص  او  حق  در  خطا
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 و  كناادمي  مختاال  را  رابطااه  كااه  نفيم  هایهیجان  راه

 يقتشااو  را  همسر  از  مثبت  شناختي  هایبازنمايي  رشد

 و گذشاات از زناشااويي رابطااه در كااه مااادراني .كنااد

 یتربینانهخوش  نگاه  معموالً  ،كنندمي  استفاده  بخشش

 نگرش  افراد  اين  معموالً  .دارند  يزناشوي  طهراب  آينده  به

 باااور  اينکااه  و  تهداشاا   خود  توانايي  به  نسبت  تریمثبت

 زناادگي  مشااکالت  و  استرس  ها،چالش  توانندمي  دارند

 منجاار  به  خود  باور  اين  و  بگذارند  سر  تپش  را  زناشويي

 بااا  باااالتر  انطبا   و  يافتگيسازش  قدرت  گیریشکل  به

 وب، و تويساانت) شااودمي آنهااا در موجااود شاارايط

2015). 

  از   گذشته  هایپژوهش  و  پژوهش  اين  نتايج

  های روش  بیشتر   كاربرد  جهت   در  هاييآموزش

  مندی رضايت  دهندۀ افزايش  درماني   يا   آموزشي

  نیازهای   با  كودكان  مادران  گریبخشايش  و  يشويزنا

  پژوهش   هایمحدوديت  جمله  زا  .كندمي  حمايت  ويژه

  گیری نمونه  روش  از  استفاده   به  توانمي  حاضر

  پژوهشي،   پیشنهاد  زمینه  در  .كرد  اشاره  غیرتصادفي

  رضايت   خوبيبه  گریبخشايش  های يژگوي  اگرچه

  ی نیازها  رایدا  آموزاندانش  مادران  بین  در  را  زناشويي

  مانند   عواملي  سهم  اما   كند،مي  بینيپیش  ويژه

  مذهبي،   باورهای  ها،نگرش  شخصیتي،   های ويژگي

  فرايند   در  توانندمي  نوعي  به  كه   عواملي   و  كنترل   منبع

  حاضر   شپژوه  در  باشند،  ثرؤم  افراد   گری بخشايش

  های پژوهش  در   تا   است  نیازمند   كه   است   نشده   تعیین

  عوامل   ساير  بتوان   راه  اين  از  ا ت  د شو  وجهت  آن   به  يندهآ

  مد   آن  پردازی مدل  در   نیز   را  زناشويي   رضايت   در  ثرؤم

  داد. قرار نظر

 هانوشت پی 
1. Parent perception 

2. Adapatibility 

3. Forgiveness 

4. Kolmogorov-Smirnov’s Test 
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35-56،  1401  پايیز  ،3  شماره  ،دومبیست و    سال،  استثنايي  كودكانفصلنامه  

شناختی   بخشی توانی هابررسی و مقایسه بسته

ی  هاکارکرد یکالسیک و رایانه محور در ارتقا

شناختی کودکان با اختالل یادگیری خاص:  

  در ایران ی داخلیهادار بر پژوهشمروری نظام

 1399تا  1389از سال 

، 2ارجمندنیا    اکبریعل دکتر ،  1فائزه شعبانعلی فمی

3مرادی سبزوار  هادیدکتر  

10/1400/ 14تجدیدنظر:      12/7/1400تاریخ دریافت: 

6/5/1401پذیرش نهایی: 

چکیده 
يادگیری،    های اختالل  كردن  دا یپ  با شیوع   گذشتهی  هادر سال  :هدف

اختالل از  دسته  اين  زودرس  مبتاليان  هامداخله  مي  برای  تواند بسیار 
حاض   .باشدداشته  اهمیت   پژوهش  نظامهدف  مروری  مطالعه  ندی  مر، 

مالحظ  و  اثربخشي  بررسي  روش  های هبرای  انواع  با  ی  هامرتبط 
يادگیری خاص در    بخشيتوان به اختالل  برای كودكان مبتال  مختلف 

داخلي در    هایهحاضر، مقال مند  مطالعه نظام  در  :روش  باشد.ايران مي
سال موضوع    1399-1389ی  هابازه  شناختي   یهايبخشتوانبا 

كالسیک و مبتني بر كامپیوتر برای كودكان دارای اختالالت يادگیری  
مقاله برای تحلیل و بررسي بیشتر در    60  درمجموعكه    بررسي شدند

شدند. انتخاب  مقاله  تحلیل  :هایافته اين  نتايج  بخش  اين  ی  هادر 
انجام پژوهشآماری  اطالعات  با  ارتباط  در  انجام    خ ي تار  هاشده 

وابسته    ریمتغ  نوعی،  ریادگياختالل    نوع،  هايودن آزم  سن،  هاپژوهش
، و مشخصات مرتبط با آن  بخشيتوانابزار    نوع،  (يشناخت  یها)كاركرد

داشتن ،  هاهجلس   شدن  لیتشک  يگروه  اي  یفردها،  هو طول جلس  تعداد
.آورده شده است  پژوهش  یبرگزار   مکانو    در ادامه پژوهش  یریگیپ

اساس  :گیرینتیجه مطا  بر  اثربخشي  دی تائ و    شدهانجام  اتلعنتايج 
بر   های بخشيتوان  ی هابرنامه شناختي   ی هامؤلفهبهبود    شناختي 

اختالل دارای  مداخالت يادگیری  هایكودكان  نوع  اين  در  نتوان مي  ،  د 
رو   ی هامؤلفهانواع    بهبودجهت   كار  به  همچنین دن شناختي   .

اثربخشي   برایپژوهشگران   اين    بهبود  بیشتر  در    بايد   اه برنامههرچه 
شرايط مخاطبان و اجرای    به  بايد   بخشيتوانی  هااستفاده از اين بسته

بسته   هر  طراحي  در  كنند برنامه  هر    توجه  خاص  شرايط  توجه  با  تا 
مهارت  هابرنامهاين    ، مخاطب بهبود  مهادر  و    ، نظروردی  تر عيسر بهتر 

.محقق گردد

کلیدی:هاواژه  خاص،  اختالل   ی  يادگیری   شي بختوان های 
 . مندی شناختي، مرور نظام هاشناختي، كاركرد 
___________________________________________________________

ي، گروه روانشناسي يكارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنا  .1

استثنا كودكان  آموزش  دانشگاه  يو  تربیتي،  علوم  و  روانشناسي  دانشکده  ي، 

 نتهران، تهران، ايرا

ي،  يدانشیار، گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنا  نویسنده مسئول :.  2

 دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران  

دانشیار، گروه هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسي برق و كامپیوتر،  .  3

دانشگاه تهران، تهران، ايران 

Study and Comparison of Classical and 

Computer-based Cognitive 

Rehabilitation Packages in Promoting 

Cognitive Functions in Children with 

Special Learning Disabilities: A 

Systematic Review of Domestic 

Research from 2010 to 2020 
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Abstract :
Objective: In recent years, with the prevalence of 
learning disabilities, early intervention of these 
disorders can be very important for patients. The 
purpose of this study was to conduct a systematic 
review to evaluate the effectiveness and 
considerations related to different types of 
rehabilitation methods for children with special 
learning disabilities in Iran. Methods: In the 
present systematic study, internal articles in the 
period of 2010-2011on the subject of classical and 
computer-based cognitive rehabilitation for 
children with learning disabilities were reviewed. A 
total of 60 articles were selected for further 
analysis. Results: In this section, the results of 
statistical analysis performed in relation to research 
information (date of research, age of subjects, type 
of learning disability, type of dependent variable 
(cognitive functions), type of rehabilitation tool and 
related characteristics, number and length of 
meetings, individual or group meetings, having 
follow-up in the continuation of the research, and 
the place of the research) are given. Conclusion: 
Based on the research results, the effectiveness of 
cognitive rehabilitation for children with learning 
disabilities can be used to improve a variety of 
cognitive functions. To maximize the impact of this 
process, researchers should use these rehabilitation 
packages’ features. They should further consider 
each package to be used according to the specific 
strengths and circumstances in improving the 
desired skills and research purpose.

Keywords: Cognitive rehabilitation, Cognitive 

functions, Systematic review, Specific learning 

disabilities
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 مقدمه 

عبارت    عنوان يک شاخص سالمت به  عملکرد شناختي 

مختلف   ی هاتیفعال  انجام  یبرا  فرد   ک ي   ی هاييتوانااز  

مسئله   حل  و  یریادگي   با  مرتبط  شتریب  كه  يذهن

مواردی  توانايي شناختي شامل  شود.  تعريف مي  ،است

مهارت محیطي،  همچون  كالمي،  و    ي شناختروانهای 

سريع   به  .  باشديم اطالعات  پردازش  شناخت  معموالً 

يادگیری    يي هاتوانمندی توانايي  حافظه،  مانند 

، اشاره  شدهنوشتهاطالعات جديد، گفتار، درک مطالب  

)دار آموزش  ي مل  ی شوراد  در  ،  1پرورشوسنجش 

دوران    ي تشناخ   ی عملکردها   توسعه(.   2017 در 

مختلف    ی هالفهؤماز    یتعداد   بر اساس  بلوغ  و  ي كودك

مشخص    يي اجرا  ی، توجه، حافظه و عملکردهاازجمله

در    یاجداگانه  یهاحوزه  اغلبعملکردها    نيشود. ايم

م گرفته  درينظر  گرچه  ي همپوشان  باهمواقع  شوند، 

به   و  كنش    يکديگر  بر  یادهی چیپ  هایروشدارند 

توجه بدون    بخش   ک ي بحث در مورد    كه   متقابل دارند 

(.  2001سوهلبرگ و ماتر،  دشوار است )  بخش ديگر به  

اينکه   به  توجه  با  ديگر  طرف  كنندگاناز  اين    دنبال 

مطالعه، كودكان دارای اختالل يادگیری خاص هستند  

م استهالفهؤو  قرار  كودكان  اين  در  شناختي  ،  ی 

بايد  ؛  شود  تحلیل اين    نخستبنابراين  تعريف  به 

ما ابعاد  و  شود  پرداخته  در  هالفهؤختالل  شناختي  ی 

ادامه به بتوان در  تا  درستي  اين اختالل مشخص شود 

شناختي برای اين    بخشيتوانابعاد    تحلیل وضعیتبه  

.نیز پرداخت دنبال كنندگان

يادگیریهاناتواني هستند    هایاختالل،  ی  عصبي 

تأثیر مي مغز  بر  ناتواني كه  دارای  كودكان  در    گذارند. 

در   خود  همساالن  ساير  با  مقايسه  در  يادگیری 

اغلب   و  دارند  مشکل  عقب    ازنظريادگیری  تحصیلي 

زيرا  مي يادگیری    طورمعمول بهمانند،  ها آناختالل 

نمي داده  همکاران، تشخیص  و  )كارياواسام  شود 

يادگیری  يطوركلبه   (.2019 داليل  ،  اختالل  از  يکي 

مي تلقي  تحصیلي  ضعیف  عملکرد  كهشود  عمده 

ت  بیشترين در  أعامل  نقص  ايجاد  ثیرگذار  مشکل،  اين 

يادگیری  در  اجرايي    ی هاكاركرددر   باشد اختالل  مي 

همکاران، و  پیرسالمي  های  اختالل(.  1396  )ارغواني 

خاص  عمدهبه  يادگیری  نارساخواني   طور  شامل 

خواندن در  همان   )ناتواني  ناتواني  2ديسکالكیا  يا   )

)ديسگرافی عددی(    حروف  3ارياضي  ديسگرافیا  و  و 

در   همکاران، نشومي  نوشتن ناتواني  و  )كارياواسام  د 

ممشخص  جهتدر    (.2019 شناختي  هالفهؤكردن  ی 

اختالل،    ازپذير  آسیب دارای    كودكان  طهیحاين 

آموزان با  دهد كه دانشيادگیری نشان مي  هایناتواني

اختالل دارای  اغلب  ويژه  يادگیری  در  هايي اختالل 

حركتي   مشکالت  و  واجي  پردازش  زبان،  دارک،ا  نهیزم

همکاران،   هستند   حافظه   و و   (.1397  )خانجاني 

دانش اين  سرعت  عملکرد  فعال،  حافظه  در  آموزان 

مس  حل  و  بهئپردازش  ضعیفله  معناداری  از  طور  تر 

است دانش يادگیری  مشکل  بدون  و    آموزان  )پرهون 

 (.1398 همکاران،

دانش گستردهاين  طیف  نقايص    ایآموزان  از 

كههامهارت دارند  شناختي  مشکل   ی  در    اين 

مهارتهامهارت از  بیشتر  شنیداری  شناختي  ی  های 

به ديداری،  حافظه  شناختي  و  واجي  آگاهي  در  ويژه 

شنوايي همکاران  است  ترتیبي  و  .  (2018،  )فرقالي 

و   هیجاني  نارسايي  شناختي،  نارسايي  همچنین 

دانش در  شناختي  دارای  اجتناب  اختالل  آموزان 

دانش از  بیشتر  خاص  است. يادگیری  عادی  آموزان 

بین   شکاف  ايجاد  با  هیجاني  و  شناختي  متغیرهای 

فرد و همچنین اجتناب از پذيرش    های تفکر و هیجان

دانشمي  آن تحصیلي  پیشرفت  دارای  تواند  آموزان 

؛  رو سازدهاختالل يادگیری خاص را با موانع مهمي روب

عوامل   به  توجه  سوی    مربوطبنابراين  و  از  مديران 

در  آموزشيهانهاد  كارشناسان  پیشگیری    ی  در جهت 

در اين دانش آموزان از اهمیت بااليي    هااز اين اختالل

از سوی    (.1394  )پورعبدل و همکاران،   تبرخوردار اس

با   كودكان  اين  از  بسیاری  حافظه  مشکالت  ديگر 

و شنیداری  افر ديداری  دار   هاآنيندهای  به  د  پیوند  و 

اختالل كه  دلیل  كودكان    های همین  اين  در  حافظه 
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حوزه ساير  در  نقص  باعث  است  شناختي  ممکن  های 

شود خاصي  اثر  ،نیز  اهمیت  از  حوزه  اين  در  بخشي 

(. ذكر اين  1397  )خانجاني و همکاران،  برخوردار است

بسیار مهم است كه توجه به كاركردهای اجرايي    نکته

فعال،  ازجمله   حل   و  پردازش  سرعت  حافظه 

  و   آموزش   هنگام،به  تشخیص   در  تواندمي لهئمس

  و   ويژه  يادگیری  اختالل  با  آموزاندانش بخشيتوان

  باشد   داشته   پي   در   امیدبخشي   نتايج   يادگیری   مشکل 

همکاران،  و  به    (.1398  )پرهون  پرداختن  راستای  در 

اختالل    بخشيتوان موضوع   دارای  كودكان  برای 

تعريف    نخستيادگیری   به  شناختي    بخشي نتوابايد 

 پرداخت.

مانند بازآموز  بخشيتوان،  يبازتوان  مفاهیمي    ی و 

اصطالحات،  يشناخت  تالش  ي همه  به  كه    ی هاهستند 

برا  ي منظم  ي درمان عملکردها  یكه    ي شناخت  ی بهبود 

دارند  يطراح اشاره  است،   ؛2004پانسفور،  )  شده 

  ؛ 2000كیسرون و همکاران،  ؛  2001سهلبرگ و ماتر،  

همکاران  و    بخشي توان  (. 1995كوپ،    ؛ 1999،  كرني 

مي  4شناختي كه   گونهنياتوان  را  كرد    تعريف 

  متشکل   کیستمات یس  یا مجموعه  يشناخت  بخشيتوان

پزشک  خدمات  درمان  ياز  عملکرد    یبرا  ي و  بهبود 

آن  يشناخت  در  كه  فعال   است  در    يي هاتیمشاركت 

تأثيطراح تحت  است  ممکن    ا ي  کي مشکالت    ریشده 

شناخت حوزه  تشخ  ي چند  اختالل    صیباشد.  درمان  و 

شناخت  در    يعملکرد  است    ي مختلف  یهابرنامهممکن 

انجام    و روانشناسي  يپزشک  یها دوره مراقبت  طولدر  

بسیار متنوع    يشناخت  بخشيتوان  ینظر  یهاالگو   .شود

مثال،  هستند مختص    ها درمان  برای  است  ممکن 

و   ند يافر بهبود    يا   باشد  شناخت  کي بر  خاص    ي حوزه 

زبان    مانند حافظه،    يي اجرا  یعملکردها   ا يتوجه، 

باشند  همکاران،    متمركز  و  و  ؛  2000)كیسرون  كاپا 

 (.2003همکاران، 

شاخه،  شناختي  بخشيتوان از  علوم  يکي  های 

های اين علوم  به يافته  اعصاب شناختي است كه با اتکا 

اختالل درمان  در  قوای  های  سعي  ارتقای  يا  شناختي 

دارد.   افراد  تسهیالت  اعتبار  وهگرشناختي  بخشي 

شناختي    بخشيتوان، تعريفي كاربردی از  5يبخشتوان

  شناختي   بخشيتوان ارائه كرده است كه در اين تعريف  

فعالیت ارائه  عملکرد  شامل  به  معطوف  درماني  های 

هدف   كه  تثبیت    ،هاآناست  يا  و    دوباره تقويت 

الگوهای رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری  

ارائه    دجدي يا  و  فعالیت  انجام  سازوكارهای  برای 

سیستم   ديدهجبران عملکردهای آسیب  برای شناختي  

  بخشي توان  .(2017  )مکدونل،   باشد مي عصبي

مبتن  مغزی  تمرين  اصل  بر  استشناختي  اين  .  ي 

تمرينهاتمرين ويژهها،  و  ی  يادگیری  كه  هستند  ای 

ميانعطاف قرار  هدف  را  تفکر  درپذيری  واقع  دهند. 

قسمتهامهارت شناختي  فرايند    ها ی  از  قطعاتي  و 

تمرين با  كه  هستند    بخشي توانی  هايادگیری 

مي تقويت  حال  شناختي  در  مغزی  وقتي  شوند. 

است مهارت،  يادگیری  اين  شناختي  هااز    برای ی 

استفاده    يدهسازمانسازی،  شبیه اطالعات  پردازش  و 

شناختي باعث   بخشي توانی هاكند. در اصل تمرينمي

با رشد و    .شودی شناختي ميهارشد و تقويت مهارت

اعصاب علوم  متوجه  ،  توسعۀ  حوزه  اين  متخصصان 

  شدند مغز مجهز به توانمندی خاصي است كه خاصیت 

انعطافي   6نوروپالستیسیتي نامیده  ا  عصبي  پذيری 

كه هدف    ي هر درمان  (.2006)كتز و همکاران،    دشومي

شناخت عملکرد  بهبود  از  ي آن  مغز    بیآس   ناشي  به 

  ن يبنابرا؛  است  شناختي  بخشيتواندرمان    ينوع  ،باشد

درمان   نيا عملکرد    يروش  بهبود  يا  يادگیری  اختالل 

دارشناختي   وجود  مختلف  اشکال  و   دنبه  )بارمن 

از    يبرخ(.  2017رنتون و همکاران،    ؛2016اران،  همک

  از   اندعبارت  شناختي  بخشي تواندرمان    یهانمونه 

توجه  آموزش  ،7دبک ینوروف  ي8پردازش  به    یریادگ، 

را توجه    .10يكمک   یها دستگاه،  9انهي كمک  بايد 

كه   را  یریادگ ي داشت  كمک  خاص،  انهيبه  از    ينوع 

م  ،ستین  شناختي   بخشيتواندرمان   اند  توياما 

دهد  ي مختلف  یهاييتوانا قرار  هدف  برای را    مثال   ، 

بر  هافعالیت مبتني  رای  باز   ی اانهيحافظه    ی هایو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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ممکن است به فرد كمک كند تا توجه و حافظه    توجه

 .ابدي خود را باز

شناختي هاتوانبخشي  يطوركلبه ديدگاه    ی  از 

  كالسیکشناختي    یهايبخش توان  دودستهبه    اجرايي

رايانهش  بخشيتوانو   بر  مبتني    ای( )رايانه  ناختي 

لوئیس،   شوندمي  تقسیم  و  و    ؛2016)وندنبرگ  مارين 

کالسیک  . (2015همکاران،   شناختی  شامل    بازتوانی 

ضعفهايي  آموزش جبران  شناختي  برای    است، های 

قراربرای   بايد  مثال  فرد  كه  وسايل  از  فهرستي  دادن 

بردارد.   خود  همراه  به  خانه  از  خروج  از  اين و  اپیش 

مي كاغذ  روی  را  ورودی  موارد  درب  روی  و  نويسند 

مي قرار  شکلمنزل  در  پیچیدهدهد.  بازتواني    ،ترهای 

كالسیک  شناختي    های تمرينای  مجموعه  ، شناختي 

كل يا  منزل  در  كه  دارد  هم  كاغذی  و  به    نیک ی قلم 

ارائه   تمرين ميكه    دهديمشخص مددجو  او  شود.  با 

پژوهش علم نتايج  معتبر  دادههای  نشان  كه    ي  است 

دوره    هایاثر   اگر   ، هفته  در   ایجلسه  سه  درماني يک 

  طول   در   تواندمي  كند،   پیدا  ادامه  پیاپي   هفته  شش

و  مح   ،بیمار  زندگي هر    سنجشقابلسوس  در  باشد. 

مي ارتقاسني  برای  دانش  اين  از  وضعیت    ی توان 

برد بهره  شخص  توانايي  اگر.  شناختي  چه 

كوانعطاف در  عصبي  به  پذيری  نسبت  دكان 

مي  ساالنبزرگ بیشتر  و  هم    تر عيسر  طور نیهمباشد 

مي نشان  رفتاری  فرايندهای  در  را  اما  ،  دهدخود 

مي باقي  عمر  پايان  تا  مغز  تغییرپذيری    ماند قابلیت 

ماتر،   و  ديگر  (.  2001)سهلبرگ  طرف    بخشیتواناز 

است  شامل    11محوررایانهشناختی   پرورشي  فرايندی 

ب فرد  آن  طي  تمرينكه  انجام  پیاپي  ا  شناختي،  های 

های اساسي شناختي خود را كه مبنای بسیاری  مهارت

فعالیت روزانهاز  مانند   های    تقويت  ،است  يادگیری  او 

  ارائه   دقت  با  و  سرعتبه  رايانه  را  ها تمرين  اين.  كندمي

كه    یاگونهبه  هاتمرين  اين   ارائه  نحوه .  كندمي است 

به چمهارت فرد  الش كشیده شده و در  های شناختي 

موفقیت پياثر  چالشدرهای  اين  طي  در  ،  هاپي 

ارتقامهارت شناختي  مي  های  فرايند  پیدا  در  كند. 

شناختي   آزمون  ایرايانهپرورش  از  استفاده  های  با 

بالیني، عملکردهای    هایهشناختي و تحصیلي، مشاهد

  كه   شناختي  هایمهارتو    های والدينروزانه و گزارش

  پرورش   برای  و  شدهشناخته،  دارند  پرورش  به  نیاز

ماتر،  شوند  مي  گذاری هدف و  در    .(2001)سهلبرگ 

ضروری   نکته  اين  ذكر  پژوهش،  اين  انجام  ضرورت 

پژوهش نتايج  تاكنون  اگرچه  كه  در  هااست  زيادی  ی 

  ی هابسته  دهنده اثربخشي ايران نشان  خارج ازايران و  

توانبخ  بخشيتوان دسته  دو  هر  در  ی  هاشيشناختي 

رايانه و  كالسیک  جای  شناختي  اما  است،  بوده  ای 

به كامل  و  جامع  مروری  بررسي  يک  منظور  خالي 

ويژگيمشخص بسته  هاساختن  هر    بخشي توانی 

از  شناختي استفاده  شرايط  دو    هاآن،  اين  مقايسه  و 

دارد  رويکرد مطالعه ؛  وجود    باهدف   حاضر   بنابراين 

س اين  به  ی  هاويژگيكه  است    شده مطرحال  ؤپاسخ 

بسته   هر  ابعاد  بخشي توانشاخص  و    در  انتخاب 

آينده    پژوهشگرانتوسط    استفاده در  و  هستند  كدام 

بسته تهیه  برای  و  هر  بخشيتوانی  هابايد  بهتر  چه 

 . تر به چه نکاتي توجه كردكامل

 روش 

مطالعه  مطالع  اين  دسته  با    است توصیفي    هایهاز  و 

اجرای   روش  به  نظامآنتوجه  پژوهش  يا  ،  دار 

مي  12سیستماتیک  سال    شود نامیده  در   1400كه 

مقايسه و بررسي  ی مرتبط با  هابررسي پژوهش  باهدف

شناختيهاتوانبخشيی  هابسته برای  شده  استفاده  ی 

و   طراحي  خاص  يادگیری  اختالل  دارای  كودكان 

شناخته  است.  شدهانجام از  ،  هاپژوهشترين  شدهيکي 

نظام كه  مرور  است  ممند  ثانويه  نوعي  تحلیل  و  طالعه 

نظامواقعدراست.    پیشین  های همطالع مرور    ، مند، 

قوانین و    بر اساسای است كه  يافتهارجستجوی ساخت

پیش از  مي  شدهتعیین  ضوابط    بنابراين ؛  شودانجام 

  مطالعه   نوع  از  حاضر  پژوهش  شد،  اشاره  كه  طورهمان

  اين   پژوهش  روش  و  است  13تحلیلي  ندمنظام  مروری

  مروری   های همطالع  قرارداد  الگوی  با   منطبق  ه مقال

  ، همکاران  و  )لیبراتي  باشدمي  14پريسما  مند نظام
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  مراحل   خالصه  .(2009  همکاران،   و  موهر  ؛2009

  همکاران  و موهر ديدگاه  اساس  بر مروری  مطالعه  انجام

 از:  است عبارت  ،قرارگرفته موردتوجه كه (2009)

عنوان(  مطالعات  ييشناسا  .الف مطالعه  :  )بررسي 

از   استفاده  با  و  كامل  جستجوی  با  حاضر  مروری 

اختالل  »  ،«شناختي  بخشيتوان»ی فارسي  هاواژهكلید

رايانه  بخشيتوان»،  «يادگیری بر  ،  «مبتني 

شناختيهاكاركرد» در    «بخشيتوانی  هابسته»،  «ی 

اطالعاتي  هاپايگاه شد.ی  اين    انجام  آماری  جامعه 

مقالهمطالعه   علمي  هاشامل  در  چاپ  پژوهشيی  شده 

)علمي  هایجلهم داخلي  زبان    پژوهشي(-معتبر  به 

بوده است    (1399-1389)  فارسي در ده سال گذشته 

باشند و    شدهانجام  هاپژوهشكه البته در ايران نیز اين  

توانبخشي مختلف  شرايط  و  انواع  موضوع  ی  هاكلیت 

يادگیری خاص   اختالل  دارای  برای كودكان  شناختي 

نظر   مقال  باشد.  شدههگرفتدر  با    های هتمام  مرتبط 

علمي    های هی اطالعاتي مجلهااز پايگاههدف پژوهش  

نظ تربیتي  علوم  و  روانشناسي  حوزه  در    یر پژوهشي 

پ  پايگاه انساني  وداخلي  علوم  جامع  ،  (ensani.ir)رتال 

پايگاه    ،(noormags.comنور )تخصصي    هایهپايگاه مجل

(، گوگل  SID.ir)  يمركز اطالعات علمي جهاد دانشگاه

كشورواسک نشريات  اطالعات  بانک    ايران مگ ،  الر، 

(magiran.com )است آمدهدستبهمركز اسناد ايران  و . 

در مرحله  :  تکراری(  های ه. غربالگری )حذف مقالب

كلید  هایهمقال  نکهيازاپس  دوم، با  ی  هاواژهمرتبط 

هدف به دست آمدند و امکان دسترسي به متن كامل  

اطالعات    ، شد  ريپذامکان  اهپژوهش كامل هباين    طور 

شدندجمع مالک.  آوری  بعدی  مرحله  كه  هادر  بر  يي 

مقال  اساس مقاالت جستجو  مورد  هایهآن  بین  از  نظر 

شدند بودند،  شده   آخر    انتخاب  در  كه    هاييمقالهو 

موردهامعیار داشتندی  مطالعه  به  ورود  برای  را  ،  نظر 

معی شدند.  حذف  بقیه  و  انتخاب  هاارانتخاب  ی 

ورود( ها)مالک  هاپژوهش از  ی  بودند    .1  :عبارت 

بودن بررسي  منطبق  با  مقاله  ی  هابسته  هدف 

حوزه  بخشيتوان در  يادگیری خاص  مختلف    ؛ اختالل 

آزمودني  .2 كودكان  هاسن  سني  گروه    . 3  ؛در 

موردی،  مداخله  های همطالع گزارش  توصیفي،  ای، 

هم مطالعه  شاهدی،  مورد  كیفيگرومطالعه  و    . هي 

فراتحلیل  های همطالع و  بررسي    مروری  اين  شامل 

چاپ  ی هامقاله  .4  .نشدند پژوهشي  در  علمي  شده 

مقال  هایهمجل و  و    كنفرانسيهمايشي،    هایهمعتبر 

مقال  سمیناری تنها چکیده    هاييهو  متن    داشتهكه  و 

نداشتند اطالعات    .5  و  شدند حذف  ،  كامل  داشتن 

جهت  از  مقاله  كامل  و  سازی،  فرضیه  توضیح   صحیح 

آماری،  ،پژوهشروش   روش    جامعه  نمونه،  حجم 

روش    ی آماری،هافرضیه  گیری،ابزار نمونه  گیری،نمونه 

آماری معنا  ، تحلیل  صحیحسطح  و  بودن  داری 

خروج  هامالک  .آماری  های همحاسب مطالعه  ی  از  يک 

بودند  شامل  ر پژوهش حاض هدف  گروه    . 1  :اين موارد 

ی همبود با اختالل يادگیری نیز  هااختالل  دارای مقاله  

  ساالن بزرگی شناختي در  هاكاركردبررسي  .  2  ؛باشد

يادگیری  اختالالت  ی  هاابزار  .3  و   باشد   دارای 

در  استفاده را    هایپژوهششده  الزم  روايي  و  پايايي 

 نداشته باشند. 
واجد  هامعیار  وارسي.  ج )بررسي    بودن  طيشرای 

و   كام  بعدازآنچکیده  متن  بخش  :  ل(بررسي  اين  در 

مقال مقال  هاهچکیده  و  شد  مالک  هايي همرور  ی  هاكه 

داشتند را  حاضر  پژوهش  به  شدند.  ،  ورود  در  انتخاب 

و    كالسیک   بخشيتواندر حوزه    مقاله   30اين مرحله  

حوزه    30 در  بر   بخشي توانمقاله  مبتني  شناختي 

برای مراحل  و  نیاز را داشته  ی موردهاشرطپیشرايانه،  

از    كه شرايط مناسب  هاييهو مقال  نتخاب شدندبعدی ا

شناسي را نداشتند يا اطالعات كامل آماری  روش  منظر

 حذف شدند.   ، نیاز را نداشتندپژوهشي مورد

ورود د پژوهش  .  به  مطالع:  مقاله  مروری    های هدر 

له پژوهش و بیان تفضیلي  ئبعد از تعريف مسمند  نظام

انتخا هامعیار پژوهشپژوهش    ب ی  حذف  ی  هاو 

شده را  ی ذكرهانیازكه پیش  هاييپژوهشتکراری و يا  

در اين مرحله  .  انجام شد  هاهگذاری مطالعكد  ، نداشتند

بههای  همقال مطالعه  طور  منتخب    سپس   شدند.كامل 
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مورد مقالنظر  اطالعات  از  بخش  هر  در    ها هپژوهشگر 

و   اساساستخراج  دستهطبقه  بر  مدنظر    بندی بندی 

بررسي و اطالعات    ،تحلیل  هايافته  كه در قسمت  شدند

 تشريح شد. و انجام

 هایافته 

بخش يافته  در  پژوهش  ، هااول  منتخب  هاخالصه  ی 

يک با توجه  شده به همراه اطالعات توصیفي هربررسي

كه شامل مشخصات    پژوهش  مورد هدفی  هابه معیار

ای پژوهش، شامل نام پژوهشگر و سال انجام  شناسنامه

محل شهر  نوع   پژوهش،  نمونه،  حجم  پژوهش،  انجام 

ابزار   مستقل،  متغیر  وابسته،  متغیر  اختالل،  خاص 

جلسبخشيتوان تعداد  هفته،    بخشيتوان  های ه،  در 

هر    زمان مدت،  درمجموع  بخشيتوان  هایهتعداد جلس

مخاطب سن  گروهياجلسه،  يا  فردی  بودن  ن، 

انجام  و    بخشيتوان شدند    توانبخشي مکان  استخراج 

  تبیین   2و    1  هایولشده در جدت تفکیک صوربه  كه

است. جد  شده  اين  و  هامتغیر  ها ولدر  مستقل  ی 

رايانهبه  وابسته و  محور  ترتیب در دو رويکرد كالسیک 

 . اندشدهيمعرف 

 کالسیک بخشیتوان آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه مبتنی بر شناختی دانش  بخشیتوان ی مرتبط با هاپژوهش  1جدول 

 وابسته  مستقل پژوهشگر  ف ردی

 ( 1399) محروقي و همکاران 1
راهبردهای تقويت دقت و توجه و بهسازی و   ،هابسته آموزش روش

 تقويت حافظه كاری 
 توجه و سرعت پردازش، حافظه كاری

 قالي(توجه انت  )توجه انتخابي،  ابعاد توجه اختي و تقويت توجه پارسنش بخشيتوانبرنامه  (1399صفری و همکاران ) 2

3 
زاده شهرودی و همکاران  يتعنا

(1399 ) 
 بازتوانـي شـناختي پـاول

: توجه و  يشناختروان ی عصب هاويژگي
 حافظه 

 توجه، حافظه كاری، بازداری رفتار  گوئیر -داوسون برنامه آموزشي ( 1399سیاوشي فر و همکاران ) 4
 پذيری شناختي، حافظه افريزی، انعطبرنامه برنامه آموزشي دن ( 1399دهقاني و مرادی ) 5
 يابيجهتو  حافظه، توجه، وضعیت شناختي ساخته محقق (1399دمهری و همکاران ) 6
 عملکرد حافظه و مهارت اجتماعي  ساخته محقق ( 1398پیر عباسي و صفرزاده ) 7
 انعطاف شناختي  ساخته محقق (1398حسن وند و ارجمندنیا ) 8
 توجه، بازداری پاسخ  ی اجرايي مدني، علیزاده، فرخي و حکیمي رادهاامه آموزشي كاركردبرن ( 1398فرد )دهقاني و حکمتیان  9

10 
ساداتي باالدهي و همکاران  

(1398 ) 
 ريزیحافظه فعال، برنامه ی سنتي هاساخته: بازیمحقق

 توجه مداوم، حافظه فعال و بازداری  ساخته محقق ( 1398قاسمي و همکاران ) 11
 حافظه كاری  ساخته محقق ( 1398ران )فر و همکااكبری 12

 ( 1398برقي و همکاران ) 13
كارول در تقويت حافظه -هورن  -روش آموزشي مبتني بر رويکرد كتل

 كاری 
افظه، حافظه  مدت، ظرفیت ححافظه كوتاه 

 كاری 
 وجه پیوستهحافظه كاری، ت پوری عابدی و ملکهاشناختي مبتني بر پژوهش بخشيتوان ( 1398رنجبر و همکاران ) 14
 پردازش اطالعات  ساخته محقق ( 1398جنقو و همکاران ) 15
 توجه و بازداری پاسخ  ی بوميها كاربردهای آموزشي و ترمیمي بازی  براساس (1397ارجمندنیا و همکاران ) 16
 حافظه كاری، توجه انتخابي ساخته محقق (1397رحماني و همکاران ) 17
 ی شناختي ها ی اجرايي، مهارت هاكنش 51كارول- هورن- كتل مبتني بر نظريه ساختهمحقق (1397صادقي و همکاران ) 18

 (1397آسیايي و همکاران ) 19
ی هارنامهب ،ی آموزشي كوركمنهابرنامه ،آموزشي حکیمي راد برنامه

 )عابدی(آموزشي فلچر 
 حافظه كاری 

 ، پیشرفت تحصیليحافظه كاری ويلسون  بخشيتوانبرنامه  (1396اوركي و همکاران ) 20
 حافظه كاری، نگهداری توجه مداخله بازسازی شناختي مايکنبام  (1396سلیماني ) 21

22 
ارغواني پیر سالمي و همکاران 

(1396) 
 آموزشي توانمندسازی شناختي  بسته

رساني و روز)تغییر، به كاركردهای اجرايي
 بازداری( 

 انواع حافظه و توجه  ی شناختي هابسته آموزشي بازی (1396دهقان و همکاران ) 23
 حافظه فعال ساخته محقق (1395ارجمندنیا و همکاران ) 24
 توجه  حافظه كاری، درک مطلب، شناختي پارس   يبخشتوانبرنامه تقويت و  ( 1395اخوان تفتي و همکاران ) 25
 حافظه فعال ساخته محقق ( 1395سلیماني و وكیلي ) 26

27 
فتحي آشتیاني و همکاران  

(1395 ) 
 سرعت پردازش، حافظه كاری ولبرگ و ماتیرس برنامه درمان ترمیم شناختي

 ساخته محقق (1394يارمحمديان و همکاران ) 28
سرعت پردازش اطالعات، حافظه كالمي و 

 بصری
 مدتمدت، فعال، بلندحافظه كوتاه  ساخته محقق ( 1393قلمزن و همکاران ) 29

 ساخته محقق ( 1392نريماني و سلیماني ) 30
ی اجرايي: حافظه كاری، نگهداری  هاكاركرد 

 توجه
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 محور -رایانه  بخشیتوان آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه مبتنی بر شناختی دانش  بخشیتوان ی مرتبط با هاپژوهش  2جدول 

 وابسته  مستقل پژوهشگر  ردیف 

 يار تکالیف شناختي رايانه  ( 1399علي دوستي و همکاران ) 1
عملکرد  ،ريزی، بازداریظه كاری، برنامهحاف استدالل،

 خواندن
 پذيری شناختي حافظه كاری، انعطاف  (شناختي توجه و حافظه )آرام بخشيتوانبرنامه  ( 1399زارع و همکاران ) 2

 حافظه فعال 16مارتافزار آموزشي ساند اسنرم (1399عزيزی و همکاران ) 3

 ی اجرايي هاكنش ر آموزشي حافظه كاری افزانرم (1399عباس فشمي و همکاران ) 4

 حافظه كاری، توجه پیوسته 17مغز افزاری باشگاه مجموعه نرم ( 1398رنجبر و همکاران ) 5

 ريزیبرنامه حافظه فعال، 81گكاپیتان الافزار نرم (1398ساداتي باالدهي و همکاران ) 6

 شناختي اجتناب كاپیتان الگافزار نرم (1398آبباريکي و همکاران ) 7

8 
شاهي حبیبي كلیبر و بهادری خسرو

(1398 ) 
 اجتناب شناختي كنترل مهاری، كاپیتان الگافزار نرم

 بازداری پاسخ  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1398موحدی ) 9

 ( 1398محمدی و همکاران )شاه  10
شناختي توجه و تمركز  عصب بخشيتوانابزار 

 نجاتي 
 میزان توجه و تمركز 

 يشناختروانپاسخي دوره بي سرعت پردازش اطالعات، ی مغز من هاای مجموعه بازی افزار رايانهنرم ( 1398اكبری بر و همکاران ) 11

 حل مسئله  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1397دی )حبیرامي و مو 12
 توجه انتخابي ساختهافزار محققنرم ( 1397علیپور صنوبری و همکاران ) 13

 بازداری پاسخ و مؤلفه مجری مركزی توجه، 19کب –ان افزار بازی نرم (1397سار بلداجي و همکاران )خاك 14

 حل مسئله  آموزشي ساند اسمارت  افزارنرم (1396بیرامي و همکاران ) 15
 نارسايي شناختي  كاپیتان الگافزار نرم (1396آبباريکي و همکاران ) 16

 بازداری پاسخ، كدگذاری فضايي، توجه  حافظه رياضي، 21روبومموافزار نرمو  20كاگني پالسافزار رمن (1396بزاز منصف و همکاران ) 17

 ی اجرايي هاكاركرد  22شناختي رم بخشيتوانبرنامه  (1396خسروتاش و همکاران ) 18

 ی اجرايي هاكنش كاری حافظه افزار آموزش نرم ( 1395حسین خانزاده و همکاران ) 19
 پیاپيتوجه  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1395همکاران )بیرامي و  20
 له ئحل مس افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1395بیرامي و همکاران ) 21
 توجه افزار آموزش حافظه كاری نرم ( 1395زارع و امیني ) 22
 مدت، توجهافظه كوتاه ح ساختهافزار تقويت حافظه و تمركز محققنرم ( 1394جعفری سرو جهاني و همکاران ) 23
 كاركرد اجرايي  ی شناختي بنیاد حکمت و عروجها افزار بازینرم ( 1394حسن نتاج جلوداری و همکاران ) 24
 حل مسئله  افزار آموزشي حل مسئله ياربرنامه نرم ( 1394با عزت و فالح ) 25
 حافظه كاری  ای حافظه كاری برنامه آموزش رايانه (1394زلفي و رضايي ) 26

 ی اجرايي، حافظه فعالهاكاركرد  23وير سفریبرين  افزار نرم ( 1394پوشنه و همکاران ) 27

 حافظه فعال برين وير سفری افزار نرم (1393شکوهي يکتا و همکاران ) 28
 حافظه فعال برين وير سفری افزار نرم (1393ارجمندنیا و همکاران ) 29
 ی اجرايي هاكاركرد  حافظه كاری  ایرايانهامه آموزشي برن (1392سلطاني كوهباني و همکاران ) 30

  بخشي توانی  هاتمامي بسته  4و    3  های ولدر جد

نوع  استفاده هر  در  و    بخشيتوانشده  كالسیک 

كامل  بهمحور  رايانه اين  اندشدهفیتوصصورت  در   .

اطالعات    بر اساس   بخشيتوانی  هامرحله تمامي بسته

م بستهالفهؤو  نام  مانند  نظريه/ يي  نوع  سازنده،    ه، 

اينکه  استفاده  پژوهش كتاب/ آن،  ساخت  در  شده 

شدهبومي م  ،اندسازی  اصلي،  عملکرد  و  ؤحوزه  لفه 

برنامه هاكاركرد تعداد  شناختي،    زمان مدت،  های 

ويژگيبخشيتوان  هایهجلس بسته  ها،  ،  بخشي توانی 

و   تحلیل  بسته  پايايي  و  در  اندشدهیبندطبقهروايي   .

ويژ بستههاگيبخش  در    بخشيتوانی  ها ی 

ی  های مبتني بر رايانه با توجه به سرفصلهاتوانبخشي

رايانه  بخشيتوانتکالیف    شدهبررسي ای  شناختي 

آرباوی،   و  دقیقبه  (2016)مدالیا  به  طور  تر 

اينکه  هاويژگي مانند  لحظه  يرسانكمک يي  توسط    در 

نهنرم يا  دارد  نرم)الف(   افزار  توسط  اينکه  به  اف ،  زار 

شود يا  مخاطب راجع به عملکردش بازخوردی داده مي

، اينکه كنترل و مديريت تمارين توسط كاربر )ب(  خیر
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و در آخر نیز اين مورد كه    )ج(   گیرد يا برنامهانجام مي

فرد   يا  برنامه  توسط  تمارين  دشواری  سطح  تغییر 

كند و يا يک پیوستار  صورت يکنواخت پیشرفت ميبه

توض)د(  دارد  مي،  داده  بخشدر    شود.یح  نیز    اين 

بسته م  بخشي توانی  هااطالعات  تفکیک  ی  هالفهؤبه 

جدذكر در  برای    هايي ولشده    بخشي توان مجزا 

و   نمايش    بخشي توانكالسیک  رايانه  بر  مبتني 

 . (3)جدول   اندشدهداده
 منتخب هایهشده در مطالعکار گرفتههب کالسیکشناختی  بخشیتوان ی هابسته مشخصات 3جدول 

 ردیف  سازنده، سال نام بسته، روایی  مشخصات بسته –مبنای نظری  لفه شناختیؤم هامشخصات برنامه

ای(/  دقیقه 45جلسه ) 8
 فردی 

 ندارد  ( 2017كتاب پاول ) حافظه تمركز، ، توجه
  (2017پاول )بازتواني شناختي 

 )ترجمه(
1 

  / دقیقه(  75-60جلسه ) 10
 گروهي

توجه، حافظه كاری، 
 ازداری ب

 نامشخص* ( 2010)  ریگوئ و داوسون كتاب
  گوئیرو برنامه آموزشي داوسون 

 ( )ترجمه( 2010)
2 

  60-45جلسه ) 6-8
 دقیقه(/ گروهي

 دارد  ( 2009)ويلسون  كتاب حافظه 
(  2009ويلسون )حافظه  بخشيتوان

 )ترجمه(
3 

دقیقه(/   45جلسه ) 18
 فردی 

 ( 1997نظريه باركلي ) شنوايي ادراک حافظه،

ابدی و ع
آقا بابايي 

(1389 ) 
 4 ( 2008دن )برنامه آموزشي 

دقیقه(/   60جلسه ) 10
پذيری تکالیف با انطباق

 سطح دشواری/ فردی 

، حافظـه، توجه
 يعملکرد اجراي

 نامشخص پذيری مغزیفرضیه شکل
ولبرگ و  برنامه ترمیم شناختي، س

 ( 2001) ماتیر
4 

 نامشخص ( 1998)كوركمن  كتاب ريزیبرنامه جلسه/ گروهي  5
كوركمن  ی آموزشي هابرنامه

ترجمه: آسیايي و ( )1998)
 (، همکاران

5 

دقیقه(/   45جلسه ) 6
 گروهي

 نامشخص خودآگاهي مسئله،  بازسازی شناختي، حل حافظه كاری، توجه 
و  مايکنبامبازسازی شناختي 

 ( 1983كامرون )
6 

تمرين/   60جلسه/  15
 گروهي

 –ی ادراكي  هامهارت 
 حركتي

 نامشخص (1976ريني ) نر وور كتاب
ی  هابرنامه آموزشي بازسازی مهارت 

 (1976ريني ) ورنر و، ادراكي
7 

دقیقه(/ دو   60جلسه ) 18
تمريني/   50سری تکلیف 

 فردی 

حافظه كاری، توجه، 
 سرعت پردازش

(، كتاب محمودپور 1986الگوی بدلي )
  ماتیرسولبرگ و مدل بالیني   ،(1397،1395)

(1989 ) 
 يادگیری(  هایل)مخصوص اختال

 ندارد 

راهبردهای   ،هابسته آموزش روش
و بهسازی و تقويت دقت و توجه 

محروقي و  تقويت حافظه كاری، 
 (1399همکاران )

8 

  30دقیقه(/  60جلسه ) 10
 گروهي بازی 

حافظه، مهارت 
 اجتماعي 

كادوسون و  ، ( 2002)موسلي و سونت  كتاب
 ( 2010) یفرش

 ( 1390) پژوهش سهرابي شگفتي

 د ندار
پیر عباسي و درماني شناختي، بازی 

 ( 1398زاده )صفر
9 

دقیقه(/   60جلسه ) 10
 گروهي

توجه، حافظه، حل  
 مسئله، مهارت حركتي

 ندارد  -
شناختي مبتني بر   بخشيتوان

 (1398دمهری و همکاران )حركت، 
10 

تمرين/   30جلسه/  14
 گروهي

حافظه كاری، توجه 
 پیوسته

  (،1389) پورعابدی و ملک : یهاپژوهش 
و   كوركمن ،(1389عابدی و آقابابايي )

 ( 2008) و دن (1998) همکاران

 ندارد 
  شناختي كالسیک، بخشيتوان

 ( 1398رنجبر و همکاران )
11 

 بازی/ گروهي  6جلسه/  6

 ريزیبرنامه
گیری، حافظه تصمیم 

 كاری 

 ندارد  ی سنتيها اساس بازیبر
ساداتي باالدهي و  ی سنتي،هابازی 

 (1398همکاران )
12 

دقیقه(/   60جلسه ) 12
پذيری تکالیف با انطباق

سطح دشواری و دادن 
تکالیف هفتگي خانگي/  

 فردی 

حافظه فعال، توجه،  
 بازداری 

خدادی و (، 1397) ارجمندنیا و قاسميكتاب 
  ،بسته بهسازی حافظه فعال (،1397) قاسمي

 توجه مداوم وبازداری  یها آزمون

قاسمي و 
همکاران  

(1398 ) 

  محور،شناختي خانواده  بخشيتوان
 ( 1398قاسمي و همکاران )

13 

تمرين )با   15دقیقه(/  60)
پذيری سطح  انطباق

 دشواری(/ گروهي

تمرين عضالت و 
ی  هاتقويت كاركرد
 شناختي

 ندارد  پیشین یهاپژوهش 
فر  اكبری  ی شناختي،هابرنامه بازی

 (1398و همکاران )
14 

  15دقیقه(/  60جلسه ) 8
 وهيتمرين/ گر

خودآگاهي، حل 
مسئله، توجه، سرعت  
پردازش، هماهنگي  

پژوهش (، 2002موسلي و سونت ) كتاب
فتحي آشتیاني و  (، 1390) سهرابي شگفتي

 (1395) همکاران

 ندارد 
بازی درماني، جنقو و همکاران 

(1398 ) 
15 
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 فضايي  -ديداری

  4دقیقه(/  90جلسه ) 30
 تکلیفي/ فردی 10بازی 

حافظه كاری،  
يزی، حل  ربرنامه

مسئله، تقويت حواس  
 گانهپنج

  )فالناگان ، پژوهشكارول -هورن -نظريه كتل
ورن، تحافظه كاری )(، 2011، و همکاران

 نارساخوان( های)مخصوص اختالل (2006

امیری فر،  
(1395 ) 

برقي و   و آموزشي، پروتکل شناختي
 (1398همکاران )

16 

  20دقیقه(/  60جلسه ) 12
 تمرين/ گروهي

 بازداری پاسخ توجه و 

كاربردهای آموزشي و ترمیمي  پژوهش 
و   نکاح صغری)ا های بوميبازی 

 (1392،همکاران

 ندارد 
كاربردهای  بر اساسمداخله 

 ،های بوميآموزشي و ترمیمي بازی 
 (1397ارجمندنیا و همکاران )

17 

  5دقیقه(/  45جلسه ) 14
 تکلیفي/ فردی 10تمرين 

، فضايي  توجه و تمركز
ری  ديداری، ديدا 
 حركتي

، پژوهش  كارول -هورن -كتلمبتني بر نظريه 
 (2011فالنگانو همکاران )

 ندارد 
ی  هابرنامه آموزشي مهارت

صادقي و همکاران   شناختي،
(1397 ) 

18 

  10دقیقه(/  60جلسه ) 12
 بازی / فردی

 ندارد  - حافظه و توجه
ساخته،  شناختي محقق بخشيتوان

 (1397رحماني و همکاران )
19 

  33دقیقه(/  90)جلسه  6
پذيری  تمرين )با انطباق

 سطح دشواری(/ گروهي

رساني و  روزتغییر، به
كاركردهای   بازداری

 اجرايي

 پکیج توانمندسازی شناختي و حركتي
دورابي،  نیا و كريمي نظری، محمدجان)

 )مخصوص اختالالت يادگیری( (1394

 ندارد 
  یتوانمندسازپکیج آموزشي 

ي و  ارغواني پیر سالم شناختي،
 ( 1396همکاران )

20 

دقیقه(/   60جلسه ) 11
 گروهي

بازداری ، تمركز، توجه
 پاسخ 

گیری ی اندازه هاآزمون (1997)نظريه باركلي 
)مدني و  بازداری پاسخ و توجه پايدار، پژوهش

 های)مخصوص اختالل (1396همکاران، 
 فعالي(نارسايي توجه/ بیش

خسروتاش 
و همکاران، 

(1396) 

  ی اجرايي،هاكاركرد برنامه آموزشي
 راد و حکیمي مدني، علیزاده، فرخي

(1396) 

21 

  11دقیقه(/  90جلسه ) 25
بازی مداد  33مجموعه )

 كاغذی و عملي(/ فردی 

 ندارد  نارساخوان(  های)مخصوص اختالل حافظه و توجه
ی شناختي، هابسته آموزشي بازی

 (1396دهقان و همکاران )
22 

دقیقه(/   50جلسه ) 12
 گروهي

حافظه فعال، دقت و  
 توجه، مهارت خواندن

)مخصوص   يشناختزبان های وتکل بازیپر
 نارساخوان(  هایاختالل

 ندارد 
ی ها مبتني بر بازی بخشيتوان

ارجمندنیا و همکاران   ،يشناختزبان 
(1395 ) 

23 

 ندارد   حافظه فعال جلسه/ فردی  15
سلیماني و   شناختي، بخشيتوان

 ( 1395وكیلي )
24 

دقیقه(/   40ه )جلس 12
 گروهي

سرعت پردازش  
اطالعات، حافظه  
 كالمي و بصری

 ندارد  
  ی شناختي،هاآموزش راهبرد 

 (1394) يارمحمديان و همکاران
25 

دقیقه(/   30جلسه ) 12
 فردی 

 بازداری پاسخ 

گیری بازداری پاسخ، پژوهش ی اندازه ها آزمون
)گاوريلو و گالويتزر،  (، 1991، )بائر و نیتزل

  (2004پمن و همکاران، چ ) (،2007
 نارسايي توجه/  های)مخصوص اختالل
 فعالي(بیش

حکیمي 
راد، 

(1393 ) 

  ،برنامه آموزشي بازداری پاسخ
 (1393حکیمي راد )

26 

دسته بازی/  9جلسه/  11
 گروهي-فردی 

هماهنگي   ،حافظه
چشم و بدن، تمركز و  

 توجه

 دارد  
ی توجهي، قلمزن و هاآموزش بازی 

 (1393همکاران )
27 

  15 /دقیقه( 45جلسه ) 12
پذيری تکلیف: با انطباق

  / مرحله(  8سطح دشواری )
 فردی 

 اجرايي  كاركردحافظه و  آزمون توجه، حافظه

 نجـاتي و
،  نیارمضان 

(1396) 

شناختي و تقويت   بخشيتوانبرنامه 
دكتر نجاتي و  ،42توجه پارس

پژوهشکده علوم شناختي دانشگاه  
 ( 1392شهید بهشتي تهران ) 

28 

دقیقه(/   45جلسه ) 21
 گروهي

 حافظه كاری، توجه 

(، 2001) ماتیرمدل سلسه مراتبي سولبرگ و 
(، پريگاتانو 1987پژوهش گلدستاين و لوين )

 (1383شاهي و همکاران )(، دولت1999)

 ندارد 
نريماني و   شناختي، بخشيتوان

 ( 1392سلیماني )
29 

دقیقه(/   45جلسه ) 12
 فردی 

 توجه

  ، (2007)فلچر  جهآموزش تو برنامه
( و  1390) و همکاران عابدیی هاپژوهش 

 (1389عابدی )

 ندارد 
  ، برنامه آموزشي توجه محتوای

 (1391عابدی و همکاران )
30 
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 منتخب هایهشده در مطالعکار گرفتهه ب شناختی مبتنی بر رایانه بخشی توان ی هابستهمشخصات  4جدول 

 لفه شناختیؤم هامشخصات برنامه
مشخصات  –نظری مبنای 

 بسته
 ردیف  ، سالسازنده نام بسته، روایی 

دماتي، متوسط  قمالف: پیوستار )
  20، برنامه (، ب:و پیشرفته

  11، دقیقه(  45-30جلسه )
 مرحله(  100برنامه )هر برنامه 

توجه، حل   ،فعال حافظه
 اطالعات،له، پردازش ئمس

 رياضي مهارت 

سسه علوم شناختي  ؤنظری، م
  12-6)، (1390پارند تهران )

 سال(

 دارد 
افزار آموزشي ساند نرم

برين  اسمارت، شركت 
 52ترين

1 

الف: پیوستار )آسان و سخت(،  
  45جلسه ) 10، برنامه ب:

 بازی 10، دقیقه(

ريزی، حافظه كاری، برنامه
،  عملکرد خواندن ،بازداری

 ي دهسازمان توجه،

داخلي )عزيزان و همکاران، 
1394 ) 

 نامشخص

 شناختي بخشيتوان
محصول همکاری   يار،رايانه 

  علوم تحقیقات سهمؤس
شناختي سینا و  -رفتاری

  طباطبايي دانشگاه عالمه
(1394 ) 

2 

  ، ب:()ده سطح یوستارپالف: 
 داردد: ، پیاپيج: برنامه، كاربر، 

 تکلیف  8، دقیقه( 45جلسه ) 10

نگهداری، انتقال،  حافظه كاری )
 رساني و مهارلحظه به

 ( اطالعات

  ،ماتیرولبرگ و مدل توجه س
 مدل حافظه فعال كاری بدلي

 نامشخص
توجه و   بخشيتوانبرنامه 

 نجاتي حافظه )آرام(،
(1392 ) 

4 

  مرحله(، ب: 6الف: پیوستار )
 جلسه  15، پیاپيج: برنامه، 

  حل  ،توجه كاری، تفکر، حافظه
 سرعت پردازش ، لهئمس

 )ترجمه توسط درمانگر(
 12-6) )اختالل يادگیری(

 سال(

طاهار،  عبدو و 
(2018 ) 

افزاری باشگاه مجموعه نرم
 شركت برين ترين   مغز،

 
5 

ج:  برنامه،  الف: پیوستار، ب:
  60جلسه ) 16، داردد: ، پیاپي

 تکلیف  10، دقیقه(

 ،توجه، ی اجراييهاشكن
  ،یتکانش گر عالئم، تمركز

 كاری حافظه 
 

 رادفر و همکاران،
(1395  )

نجارزادگان و 
  همکاران،

( اماني و  1394)
مکاران،  ه
(1396) 

شناختي   بخشيتوانابزار 
نجاتي   توجه و تمركز،

(1396) 

6 

 برنامه  الف: پیوستار، ب:

 دقیقه(  60-40جلسه ) 8-16

  15برنامه )هر برنامه  2000
 مرحله( 

سرعت   ، توجه فعال،حافظه 
، له، بازداریئپردازش، حل مس

 ی يادگیری هامهارت 

مبنای سیستم پردازش   بر
 اصل، هيپااطالعات 

آسیب  )، مغزی يمیخودترم
خیرات رشدی، عدم أمغزی، ت

 (تعادل نوروشیمیايي در مغز
 ( سال به باال 5)

 ندارد 

 كاپیتان الگ،افزار نرم
،  (1988) سندفورد و براون

در حال  ) ترين برين شركت
 (2014حاضر ورژن 

7 

 كليج: كاربر،  الف: پیوستار، ب:

 تمرين 272جلسه،  12
 وجه دقت و ت ،خواندنعملکرد 

  (محورخانواده ) ساختهمحقق
  9) اختالل يادگیری خواندن()

 سال(

 ندارد 
تمرين مبتني بر رايانه،  

علیپور صنوبری و همکاران 
(1397 ) 

8 

 كاربر الف: پیوستار، ب:

 تکلیف 4جلسه،  18
 9 بک –ان افزار بازی نرم نامشخص  

ج:  كاربر،  الف: پیوستار، ب:
 پیاپي 

 ایرايانه بازی  3

حافظه  خواندن، توجه، مهارت 
توانايي نگهداری، انتقال، ) یكار
 ( رساني و مهار اطالعاتلحظهبه

 

(،  2013) رادفر
نجارزادگان و 

همکاران  
(، بهرامي  1394)

  و همکاران
(1391 ) 

شناختي   بخشيتوانافزار نرم
 ( 1398) نوكني ،رم

10 

 
بازداری پاسخ، كدگذاری 

 فضايي، توجه
 نامشخص 

پالس، كارچ كاگني  افزارنرم
 (2013و همکاران )

11 

 فعال حافظه 

سازی توسط ترجمه و بومي
( 1388خدادادی و همکاران )

افزار آموزشي  نرم": نام تحت
  ، مبتني بر"حافظه كاری

بدلي  حافظه كاری رويکرد
(2007 ) 

 نامشخص
و   كلینبرگ، روبوممو افزارنرم

  26، شركت كاگمدهمکاران
(2002 ) 

12 

تخاب اولیه با  الف: پیوستار )ان
  كاربر: يک تا نه درجه(، ب:

 داردد: مستمر، ج: برنامه، 

 دقیقه(  60جلسه ) 11

ی  هاكنش ، كاری حافظه
 اجرايي

  افزار با الگوبرداری از نرم
)كلینگبرگ و   روبوممو
مبتني بر   (2005همکاران، 

روش تقويت مثبت و تحريک  

یموری  كامیابي، ت
و مشهدی 

(1393 ) 

افزار آموزشي حافظه نرم
خدادادی و  ،27كاری

 (1388همکاران )

13 
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شده در  ی آماری انجامهانتايج تحلیل  5جدول  در  

پژوهش اطالعات  با  دقیقبه)  هاارتباط    خ ي تار  ترطور 

پژوهش اختالل    نوع،  هايآزمودن  سن   (ها انجام 

)كاركرد  ریمتغ  نوعی،  ریادگ ي ،  ( يشناخت   یهاوابسته 

  ا ي   یفرد،  هاهو طول جلس  تعداد  ، بخشيتوان ابزار    نوع

جلسلیتشک  يگروه در    ی ریگیپ  داشتن،  هاهشدن 

  پژوهشي طرح    و  پژوهش  یبرگزار  مکان،  ادامه پژوهش

است.  آورده نتايج    شده  متفا  نشاناين  شرايط  وت  از 

 .ی مختلف استهامتغیر ازنظراين دو رويکرد 

 محورکالسیک و رایانه مبتنی بر دو رویکرد  شدهانجام  هایهی کلیدی منتخب در مطالعهامقایسه متغیر 5جدول 

جدول  همان كه  مي  6طور  و  نشان  ساچدو  دهد 

( كاركرد2014همکاران  به  ها(  را  شناختي  شش  ی 

  ، اساس  اين  ر برگروه تقسیم كردند كه در بررسي حاض

كاركرد شناختي  هانوع  رويکرد    موردتوجهی  دو  در 

 محور مقايسه شدند.السیک و رايانهك
 

مبتني بر رويکرد بدلي   ،حسي
 در حافظه فعال

 بازی 11، دقیقه( 45جلسه ) 8

حافظه، توجه و تمركز، دقت،  

عملکرد اجرايي، پردازش 

 اطالعات 

ی ها شامل بازی ساخته،محقق

 ناتواني يادگیری( ) یارايانه 

 سال(  8-10)

 ندارد 

و   افزار تقويت حافظهنرم

تمركز، سرو جهاني و  

 (1394همکاران )

14 

 حل مسئله  جلسه  8
الگوی فراشناختي   بر مبنای

 ( 2003تیونگ )
 نامشخص

افزار آموزشي حل  نرم

 يارمسئله
15 

  60-45تمرين ) 24، كليج: 

 تمرين 20، دقیقه(

، فعال ، حافظهاطالعاتپردازش 

  توجه، يکپارچگي حسي و

 توانايي تفکر

 گر()ترجمه توسط درمان

 سال( 6-18)

هلمس و ساوتل، 

(2007 ) 

  ، 82برين وير سفریافزار نرم

 92يادگیری ارتقای شركت

(2005 ) 

16 

 دقیقه(  30جلسه ) 20

 تکلیف آموزشي 4
 حافظه شنیداری و ديـداری 

ی ديداری هامحرک مبتني بر

 سال(  14-8) و شنیداری
 دارد 

 ایرايانهآموزشي افزار نرم

  بخارايیـان و حافظه كاری،

 ( 1389)خـواه توحیـد 

17 

 كليج: برنامه،  الف: پیوستار، ب:

 بازی 20

رياضي، انطباق  مهارت حافظه،

سرعت پذيری، سريع، انعطاف

 پردازش اطالعات 
 نامشخص 

ای مجموعه رايانه افزارنرم

سسه  ؤم  ی مغز من،هابازی 

تحقیقات علوم رفتاری 

شناختي سینا و مناديان 

 توسعه پايدار 

18 

  45جلسه ) 24، وستارالف: پی

 دقیقه(

حل مسئله، بازداری، توجه، 

و  يانعطاف شناختريزی، برنامه

 كنترل تکانه 
 نامشخص 

 ی شناختي،ها افزار بازینرم

 بنیاد حکمت و عروج 
19 

 ای شناختی رایانه بخشیتوان  شناختی کالسیک بخشیتوان  

 انحراف معیار  میانگین  ریانس وا حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  واریانس  حداکثر حداقل 

 8/ 92 27/ 86 79/ 56 60 14 7/ 94 32 63/ 03 45 20 حجم نمونه

 1/ 58 9/ 96 2/ 50 14 6 1/ 60 9/ 60 2/ 57 14 5 سن

 6/ 17 15/ 9 38/ 16 30 6 5/ 41 12/ 73 29/ 30 30 6 هاهجلس

 9/ 72 48/ 84 94/ 61 60 30 14/ 35 58/ 07 206/ 15 90 40 زمان مدت

  2بار ) پژوهش(، چهار 5پژوهش(، سه بار ) 11بار ) پژوهش(، دو 2بار ) يک پژوهش( 4پژوهش(، سه بار ) 11بار ) پژوهش(، دو 5ر )با يک هفتگي  هایهجلس

 پژوهش(

 پژوهش( 30فردی ) پژوهش( 18پژوهش(، گروهي ) 12فردی ) فردی/گروهي

 پژوهش(  1پژوهش، دو ماه:  1ژوهش )يک ماه: پ 2 پژوهش( 1پژوهش، سه ماه:   5پژوهش، دو ماه:  1پژوهش )يک ماه:  7 پیگیری 

 8) (، رياضيپژوهش 1نوشتن )(،  پژوهش 18(، خواندن )پژوهش 4) كلي نوع اختالل 

 پژوهش(  2كالمي )پژوهش(، غیر

 16) ياضير(، پژوهش 1) (، نوشتنپژوهش 9پژوهش(، خواندن ) 7) كلي

 (پژوهش

 9عادی ) مدارس پژوهش(، 19) هامراكز اختالالت يادگیری استان مکان

 پژوهش( 2ي )ي(، مدارس استثناپژوهش

پژوهش(،  8مدارس عادی ) پژوهش(، 21) هايادگیری استان  هایمراكز اختالل

 پژوهش( 1ي )يمدارس استثنا



 ... شناختی کالسیک و رایانه محور  بخشیتوانهای بررسی و مقایسه بسته  :و همکاران فائزه شعبانعلی فمی

__________________________________________________________________________________________ 

46 

 

 محور-شناختی کالسیک و رایانه بخشیتوان در دو رویکرد   موردتوجهی اجرایی هامقایسه کارکرد 6 جدول

 بر اساسی شناختی هاکارکرد

)ساچدو و   بندیدسته

 ( 2014همکاران،

 کرد توصیف کار

  بخشیتوان 

شناختی  

 کالسیک

  بخشیتوان 

 ای شناختی رایانه

 درصد  2 0 ورودی زبان، زبان و نحو دستور، بودنرواني، ابيكلمه  ،ایاش یگذارنام ی حوزه زبان هاكاركرد 

و  هاكاركرد  يادگیری  حوزه  ی 

 حافظه 

ي مطالب،  و  صیتشخ  حافظه ،  هاسرنخ  یادآور يادآوری  زندگ  ييمعناي   ی،انامهیو 

 ي ضمن یریادگ، يمدتبلند
 درصد  13 درصد  15

 0 0 ينیبدرون رت،یبص  نش،یب، ذهن هينظر، شناخت احساسات ی شناخت اجتماعي هاكاركرد 

 درصد  58 درصد  50 ی ريپذانعطاف ی، بازدار، به بازخورد پاسخ، فعال حافظهی، ریگم یتصمی، زيربرنامه ی اجرايي هاكاركرد 

 درصد  23 درصد  24 پردازش سرعتي، انتخاب توجه ، توجه میتقس ، متوجه مداو ی توجه هاكاركرد 

 درصد  2 درصد  3 ي حركت - يادراك يهماهنگيي، نایب یساختار استداللی، ادراک بصر حركتي -ی ادراكيهاكاركرد 

 درصد  2 درصد  8 - كلي
 

 گیری بحث و نتیجه

ی شناختي مبتني بر  هادر زمینه استفاده از توانبخشي

كودكان    یبرا  آخری  ک ی ستمات یس   یهايرسبررايانه،  

  كه شواهد   دهدمينشان    ی شناختيهابیمبتال به آس

فناور   یبرا  زيادی  از    بخشي توان  ارائه  در   یاستفاده 

  ش يدر حال افزاباشد و اين نرخ همچنان  ي ميشناخت 

همکاران،    است و  زماني  2017)التسچ  سیر  بررسي   )

نشان    ها همطالع پژوهش  اين  تعداد    كه   دهد يم در 

انجامهاپژوهش زمینه    شدهی  شناختي    بخشي تواندر 

طول در  يادگیری  اختالل  با  كودكان  دهه    برای  يک 

اين   شیب  البته  كه  بوده  افزايش  حال  در  گذشته 

ای بیشتر  شناختي رايانه  بخشي توانافزايش در بخش  

سال    بخشيتواناز   از  البته  است.  كالسیک  شناختي 

وقفه  1398 شاهد  بعد  پژوهشيهابه  انجام  در  ی  هاي 

ثر از أتواند متهستیم كه اين موضوع نیز مي  شدهانجام

كوويد   پاندمي  نتايج  بر باشد.  19گسترش  اساس 

جدول   در  مخاطب  5منعکس  سني  گروه  ن  اتحلیل 

دسته    هاپژوهش دو  هر  و    بخشيتواندر  كالسیک 

نشان ميرايانه دو  كه  دهد  ای  هر  اختالف كمي در  با 

بیشترين   گرو  ها پژوهشدسته  سني  هاهدر    10-9ی 

و   اين    شده  انجامسال    12-11  بعدازآنسال  است. 

مي نشان  گروآموزان  دانشدهد  يافته  اين  ی  هاهدر 

مواجه  سني بیشتری  شناختي  مشکالت   .اندبا 

مي  نیهمچن ب  دهدنشان  برای  كارگیری  ه كه 

نیاز به وجود يک سطح پايه    هاآمیز اين بستهموفقیت

از اين باشد كه    نشان تواند  ست. اين يافته مياز سواد ا

شود    عتر شروشناختي بايد از سنین پايین  هایهمداخل

 . پیدا كندتا احتمال موفقیت آن افزايش  

اختالل انواع  در    هایمقايسه  خاص  يادگیری 

روشامخاطب رايانه  بخشيتوانی  هان  و    ای كالسیک 

بیشترين  دهد  مينشان   كالسیک  رويکرد  در  كه 

و  مخا خواندن  اختالل  رياضي    بعدازآنطبان،  اختالل 

در  حاليدردارند   بیشترين  رايانه  بخشيتوانكه  ای 

و    مخاطبان  رياضي  اختالل  اختالل    بعدازآناز  از 

مي  خواندن مي  برند.رنج  نشان  بررسي  دهد  اين 

اختالل در    آموزاندانشيادگیری    هایبیشترين 

بوده  هازمینه و رياضي  آينده  ولاست  ی خواندن  ي در 

بیشتری  توجه  بسته  بايد  تهیه    بخشي توانی  هابه 

گروه ساير  برای  اختاللهاشناختي  يادگیری    های ی 

اختالل اختالل  های مانند  يا  و  كالمي  غیر  هاینوشتن 

گیرد. خاص،  به  صورت    ي شناخت   یهاتوانبخشيطور 

بر غالب مي  محوریورافن های  همداخل  مبتني  در    تواند 

تمرين  یاانهي را  پیاپي  هاینيتمر يا    پیاپي   هایو 

  ي آموزش مبتن  ا ي 30)كه آموزش مغز ی اانهيرایهایباز

تمر ارائه   ( شوديم   دهی نام  زین  31نيبر  فراگیران  برای 

  ه يرو  ک ي،  یاانهي را  بخشيتوانهای  تمرينتکرار  شوند.  

ب  يرتهاجم یغ   يآموزش آن  در  كه  طور  به  ماران یاست 

انجام م  يص خا  یاانهيرا  یهاتمرين  پیاپي    و دهند  يرا 
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  ساخته شده  يبهبود عملکرد شناخت  یطور خاص برابه

قالب    یا انهيرا  پیاپي   هاینيتمر  .است   بخشي تواندر 

پیاپي  كه انجام  د دهيفرض را مبنا قرار م ن يا شناختي

طي)شناخت   یاانهيرا  یهاتمرين از    يعیوس   فی( 

  ی عملکرد ی هاحوزه ريسا  ي و حت  ي شناخت ی كاركردها

تحصما عملکرد  م  ي ل ینند  بهبود  )ريسچ،  بخش يرا  ند 

2021 .) 

عناصر    بردنكارهب  است كه  شدهمشخص  همچنین

برنامهبازشبه اين  در  به  ،های  و    ايجاد   منجر  پشتکار 

م  یشتریب  زهیانگ آموزش  طول  و    شوديدر  )پارينس 

  بخشي توان  های ه(. بررسي تعداد جلس2011همکاران،  

جدول   جل   5در  كه  داد  چند    هاييهسنشان  فاصله  با 

در و  مخاطبروز  برای  هفته  در  بار  چند  ن  اواقع 

فراواني تعداد جلسدر  .اندبرگزارشده   ها هواقع بیشترين 

و    14تا    12كالسیک    بخشيتوانبرای     بعدازآن مورد 

مورد    11تا    6بین   در  است.  بوده    بخشي توانمورد 

جلسرايانه تعداد  فراواني  بیشترين  ا  ت  18بین  ها  های 

اين    11تا    9  بعدازآنمورد و    20 بوده است كه  مورد 

ی  ها توانبخشي  هایهدهد تعداد جلسمي  مقايسه نشان

میانگین  بهای  رايانه جلسطور  تعداد    های هاز 

يافته  هاتوانبخشي اين  است.  بوده  بیشتر  كالسیک  ی 

چون  مي كه  باشد  دلیل  اين  به    بخشي توانتواند 

تری  و در شرايط راحتای هزينه كمتر  شناختي رايانه

در منزل كودک و بدون    يصورت گیرد )گاه  توانديم

...( مي  وآمدرفتی جانبي  هاهزينه اين  و  قابلیت  تواند 

جلس در  كه  باشد  داشته  ادامه    هایهرا  پیدا  بیشتری 

نتیجه    بخشيتوانتا    كنند  دست    توجهقابلبه  خود 

 .پیدا كند

بعد     در   بخشي توان  هایهجلس  زمان مدتاز 

كالسیک    بخشيتوان   60تا    45  زمان مدتشناختي 

و   فراواني  بیشترين  دقیقه    45تا    30  بعدازآندقیقه 

مطالع برخي  البته  داشت.    بخشي توانبرای    هاهقرار 

  دقیقه را گزارش كردند   90تا    75  زمانمدتكالسیک  

در  حاليدر فراواني  رايانه  بخشي توانكه  بیشترين  ای 

و    45تا    30  بخشيتوان  های هجلس  زمانمدت دقیقه 

دهنده  دقیقه بودند. اين يافته نشان  60تا    45  بعدازآن

كه   است  موضوع  شناختي    بخشيتوان  زمانمدتاين 

  بخشي توان  زمان مدتطور میانگین كمتر از  ای بهرايانه

تواند به دلیل حذف  اين موضوع مي  .باشدكالسیک مي

ها  تمرينريت  و مدي  های اضافي در بین تمرينهازمان

باشد.  وسیلهبه ي   سیستم    شرفت ی پ  ک البته 

در  دواریام   ، كودكان  يشناخت   بخشيتوانزمینه  كننده 

  ی از فناور  ي ب یاست كه ترك   ی الفهؤچند م  هایهمداخل

قالب   را  نيتمر  ک ي در  همراه  یاانهيمکرر   به 

از    قراردادهای  استفاده  به  همراه    راهبردهایمربوط 

ا  هایقرارداد) راهنما  راهبردهاز  استفاده  قالب    ی در 

اعمال  يدرمان نحوه  مورد  تمرين  در  تعمیم  در    هاو 

 (.2014)لیموند و همکاران،  استزندگي روزمره( 

اد در  جلس،  مهاهمچنین  تعداد  های  هتحلیل 

در هفته بین دو رويکرد مذكور بررسي شد    بخشيتوان

شناختي كالسیک بیشترين فراواني    بخشي توانكه در  

در دو جلسه در    بخشي توان  هایهتکرار جلس  مربوط به

و   در  بعدازآن هفته  و  هفته  در  جلسه  سه  يک  نهايت 

شناختي    بخشيتوانكه در  حاليجلسه در هفته بود در

جلسرايانه تکرار  به  مربوط  فراواني  بیشترين    های های 

سه جلسه    بعدازآندر دو جلسه در هفته و    بخشيتوان

ب چهار  يا  يک  سپس  و  هفته  بود. در  هفته  در  ار 

به  در متعلق  فراواني  بیشترين  گروه  دو  بین  مجموع 

شناختي در دو جلسه در    بخشيتوان  هایهتکرار جلس

باشدهفته   البته در حدود    مي    ها هدرصد مطالع  30و 

جلس در    بخشي توانبرگزاری    های هتعداد  شناختي 

واقع مشخص نشده  هفته گزارش داده نشده بود كه در

جلس كه  چه    بخشيتوان  هایهبود  از    ی افاصلهبا 

بهحاليدر  اندشدهلیتشکيکديگر   اين عامل  تنهايي  كه 

میزان  مي در  شناختي    بخشي توان  ی رگذاریتأثتواند 

كه  ؤم است  الزم  و  باشد  ابعاد    پژوهشگرانثر  اين  به 

در    بخشيتوان كافي  توجه  نیز    های پژوهششناختي 

 خود داشته باشند. 

در  ها يافته مندرج  در    5جدول  ی  داد  نشان 

از    بخشيتوان نیمي  از  بیش  كالسیک  شناختي 
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صورت گروهي و  ی شناختي بههاتوانبخشي  هایهجلس

از   از نیمي  ،  فردی تشکیل شدند  صورتبه  هاآنكمتر 

رايانه رويکرد  در  جلساما  تمامي    بخشي توان  هایهای 

مخاطب برای  فردی  شکل  با    اندبرگزارشدهن  ا به  كه 

نیاز به  مخاطبهاتوجه  تصمیما ی  و  مورد  ن  در  گیری 

برگ جلسزلزوم  فردی  به  هاهاری  يا  و  گروهي  صورت 

نوع  مي چه  كه  گرفت  تصمیم  مورد  اين  در  توان 

مناسب  بخشيتوان مخاطب  هر  يا  برای  و  است  تر 

ال پژوهشي پرداخت  ؤتوان به طرح اين سهمچنین مي

مي آيا  توانبخشيكه  زمینه  در  شناختي  هاتوان  ی 

توانبخشي  مبتني نیز،  رايانه  و  هابر  ايجاد  گروهي  ی 

هر و  كرد  شرايط  اجرا  چه  و  معايب  و  مزايا  چه  يک 

 ؟ ای را نیاز داردزمینه

نتايج   بیشتر  ميتحلیل  دو    دهدنشان  هر  در  كه 

توانبخشي رايانههاگروه  و  كالسیک  شناختي  ای  ی 

جلس  نسبتبهدرصد   ادامه    هایهبااليي  در  پیگیری 

تواند به دلیل  شتند كه اين موضوع ميمطالعه خود ندا

ن بعد از گذشت زمان و يا  ابه مخاطب  نداشتن دسترسي

اما  ؛  باشد  پژوهشدر انجام    پژوهشگرمحدوديت زماني  

اين   وجود  كه  داشت  نظر  در  بايد  ديگر  طرف  از 

يید  أپیگیری در ادامه پژوهش و در صورت ت  هایهجلس

بسته    ؤثر بودنمنشان از    ينوعبهتواند  دوباره نتايج مي

بسته    بخشيتوان آن  اعتبار  به  و  باشد  زمان  طول  در 

  كه يدرصورتخاص بیفزايد و از طرف ديگر    بخشيتوان

بسته باشد  به  بخشيتوانی  هانیاز  را  صورت  خاصي 

استاندارد در دوران تحصیلي و آموزشي دانش آموزان  

كرد تهیه  خاص  يادگیری  اختالالت  بنابراين ؛  دارای 

شکل گرفته باشد و    هاز پیش اين پیگیریالزم است ا

خاص در طي    بخشيتوانثیر هر بسته  أواقع میزان تدر

كه    شده   مشخص زمان   اساس باشد  بهترين    بر  آن 

از  بلند  های تصمیم گروه  اين  برای  آموزشي  مدت 

 كودكان در نظر گرفته شود.

اساس جدول    شدهارائهنتايج    بر  دو    5در  هر  در 

برگزاری  ب،  بخشيتوانرويکرد   مکان  فراواني  یشترين 

اختالل  هایهجلس مراكز  به  يادگیری    هایمربوط 

مدارس    هااستان آخر  در  و  عادی  مدارس  آن  بعد  و 

ميي استثنا مينباش ي  موضوع  اين  نشاند.  دهنده  تواند 

خاص   مراكز  وجود  به  نیاز  برگزاری    برایاحساس 

و    بخشي توان  هایهجلس عادی  مدارس  در  شناختي 

آموزاني كه نیازمند به دريافت  دانش  تا باشد    ي ي استثنا

يي موازی  هااز خدمات هستند، در برنامه  مجموعهاين  

خدمات را نیز دريافت    اين ،  ی آموزشي خودهابا برنامه

كه  بیان  ها يافته.  كنند هستند  مطلب  اين  كننده 

مطالع و    هاهبیشترين  تهران  شهر  بعدازآندر  ی  هادر 

از    هایهمطالع  د نبواست.    شده انجامديگر   كافي 

در ساير مناطق    بخشيتوانی  هااثربخشي كاربرد بسته

مي  پژوهشضرورت   بیشتر  را  حوزه  اين  كه  در  كند 

آن بايد   بر  هرو    ده شتوجه    به  مبتني  راهکار  گونه 

 .شوده ئاجتماعي آن مناطق ارا-ی اقتصادی هابستر

بررسي   اساس اين  جدول    بر  در  مندرج    6نتايج 

داد   مطالعتمكه  نشان  بیشتر    هایهركز  بر  گذشته 

ت  ی كاركردها با  كاركردأشناختي  بر  اجرايي  هاكید  ی 

م بین  كاركردهالفهؤ)در  مختلف  نیز  های  اجرايي  ی 

بوده است( و  موردتوجهلفه  ؤبیشترين م ، حافظه فعال 

توجههاكاركرد  بعدازآن بوده    ،ی  حافظه  و  يادگیری 

امر مي  است. اين    نشانتواند  اين  اهمیت    ها كاركرداز 

و روزمره  زندگي  مطلوب    در  تحصیلي  وضعیت  بهبود 

باشد بسته  .كودكان  شناختي  ها تحلیل    رفته گكاربهی 

از   بسیاری  داد  الزم بدون    هاآننشان  پايايي  و    روايي 

ن را  ای اين مخاطب هابودند و يا هر بسته بخشي از نیاز

با   ارتباط  است  بخشيتواندر  بوده  بنابراين ؛  پاسخگو 

با  جامع و استاندارد    بخشيتوانلي يک بسته  جای خا

مختلف   شرايط  در  بتواند  كه  مناسب  پايايي  و  روايي 

كار رود،  ه  ن باو مخاطب  های مختلف نیازهابرای طیف

دارد.   پ   رغم بهوجود  آموزش    يياكار  رامونی جنجال 

آموزش مغز در دهه گذشته هم    هایه، مداخليشناخت 

برا  انیمرب  یبرا هم  ب  یو    نه يگز  ک ي عنوان  هپزشکان 

رو  نيگزيجا مکمل    ی هاآموزشبر    ي مبتن  ی کردهاي و 

و    باشد مي  موردتوجه  ی ریادگي   یبرا  ي سنت )كرنز 

 (.2013فاچس، 



 35-56،  1401 پاییز، 3شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

49

پريمرانو و  اظهار2005)  فیورلو  كه    كردند  ( 

پ   ي اساس   ي شناخت   یهاييتوانا در    ي ل یتحص  شرفت یبا 

و   دارند  ارتباط  ذخ  برمدرسه  پردازش،  ،  رهینحوه 

  ر یتأث  فراگیراناطالعات    لیوتحل هيتجزو    يابيباز

كهيم چگونگيدر  گذارند  به  منجر  عملکرد    نهايت 

مدرسه    هاآن   مجموعه   يک  نيبنابرا؛  شودميدر 

مشخصهاتوانايي و  خاص  شناختي  است    ی  ممکن 

رشد   درک  یبرا تر  مهمخاص    یهامهارت  چگونگي 

موضوع  و  باشد درک  اين  از  اطالعات    فراتر  و 

از  حا  آمدهدستهب سادهشناخت  یهاتواناييصل  و    ي 

باشد  ي عموم  تیموفق    نه یدرزم مطالعه    نيچند  .مهم 

شناخت پشت  ده يا  ن يا  ي آموزش  برایكنديم  ي بانیرا   ،  

برزنیز  مثال  و    مهارت   در   پیشرفت   (2011)  شیران 

مييرمزگشا برا  زان ی،  را  مطلب  درک  و   یخواندن 

حافظه   آموزش  از  پس  ماهر  و  نارساخوان  خوانندگان 

  ت یظرف   ن یدهنده رابطه بكه نشان  ل گزارش كردندفعا

دانینگ    نیهمچن.  خواندن است  ييحافظه فعال و توانا

هولمز  از  2014)  و  پس  آموزش    وسهستیب(  جلسه 

  ي اض ي خواندن و ر  هایهدر نمر   یاانهيرا  ييعملکرد اجرا

نششكودكان   نتايج  اندداشته  ييهاشرفتیپ   زیساله   .

  دهد نیز نشان مي(  2014)تیتز و كارباخ    هایپژوهش

مداخله آموزش  عملکرد    یاكه  و  فعال  حافظه  در 

 باشد. ثر ميؤي ملیتحص شرفت یپ  تيتقو یبرا يياجرا

اساس   درمجموع مطالع  بر  شده،  انجام  هایهنتايج 

ی شناختي برای كودكان دارای  ها اثربخشي توانبخشي

مي يادگیری  انواع اختالالت  ارتقا  جهت  در  تواند 

و  ی  هاكاركرد رود  كار  به  برای  پژوهشگران  شناختي 

در استفاده    بايد   ثیر هرچه بیشتر اين فرايند و هدفأت

بسته اين  بسته  هاويژگي  به  بخشيتوانی  هااز  هر  ی 

شرايط    كنند   موردتوجه و  قوت  نقاط  به  توجه  با  تا 

هر مهارتخاص  بهبود  در  موردهايک  هدف  ی  و  نظر 

امید  پژوهش ديگر  طرف  از  كرد.  كه    استفاده  است 

پژوهش  پژوهشگران انجام  هرهابا  بیشتر ی  در    چه 

محدوديت رفع  و  بهبود  حاضر  هاجهت  حال  ی 

تهیه    بخشيتوانی  هابسته و  موجود  شناختي 

و    بخشيتوانی  هابسته جامع  و  كامل  شناختي 

فرهنگي كشورمان   با شرايط بومي و زباني و  متناسب 

 قدم بگذارند.

 ها نوشتپی 

1. National Council on Measurement in Education 

2. Dyslexia 

3. Dysgraphia 

4. Cognitive Rehabilitation Training (CRT) 

5. Commission on Accreditation of Rehabilitation 

Facilities (CARF) 
6. Neuroplasticity 

7. Neurofeedback 

8. Attention Processing Training (APT) 

9. Assisted-Computer ted Learning 

10. Assistive Devices 

11. Cognitive Computer-based Training 

12. Systematic Review 

13. Analytical systematic review 

14. PRISM 

15. Cattell–Horn–Carroll Theory  

16. Sound smart 

17. Memory Gym Software 

18. Capitan’s Log 

19. N-training 

20. Cogniplus 

21. Robomemo 

22. Rehabilitation of Attention and Memory (RAM) 

23. Brain Ware Safari 

24. Program for attention rehabilitation and 

strengthening (PARS) 
25. Brain Training 

26. Cogmed 

27. Working Memory Software 

28. Brain Ware Safari 

29. Learning Enhancement Corporation 

30. Brain Training 

31. Drill-based Training 

 منابع 

  بخشي تواناثربخشي  »  ( 1396خ. )   مؤمني   ،.ک  يزدانبخش   ،.ا  آبباريکي 

رايانه دانششناختي  شناختي  نارسايي  كاهش  بر  با  ای  آموزان 

يادگیری استثناييروان «،  .ناتواني  افراد  -127  :(26)7  ،شناسي 

157. 
)  مؤمني  ،.ک  يزدانبخش   ،.ا  آبباريکي ت»   (1398خ.  ثیر  أبررسي 

رايانه  بخشيتوان شناختي  شناختي  اجتناب  كاهش  بر  ای 

ويژهدانش يادگیری  اختالل  با  افراد  «،  آموزان  روانشناسي 
 .96-69 :(33)9 ،استثنايي

تفتي خیاباني  ،.م  اخوان  آزمايش  »  (1395)ز.    يشمها ،  .م  آذری 

افزای شناختي برای بهبود كاركردهای  سودمندی يک برنامه توان

تحقیقات  « ،  يادگیری  های ويژهآموزان با نارسايياجرايي در دانش
 .372-382:(3)14 ،علوم رفتاری

آموزشي    (1397) .  س  قاسمي  .،ع  ارجمندنیا درماني    –دستورالعمل 
 تهران: تیمورزاده.  ، بهسازی حافظه فعال : يکصد تمرين

https://www.vesalcenter.com/tag/Cognitive-Rehabilitation-Training
https://www.vesalcenter.com/tag/Cognitive-Computer-based-Training


 ... شناختی کالسیک و رایانه محور  بخشیتوانهای بررسی و مقایسه بسته  :و همکاران فائزه شعبانعلی فمی

__________________________________________________________________________________________ 

50 

نکاح   ،.م  وند حسن  ،.ع  رجمندنیا ا بازی»  ( 1397)م.    اصغری  های  تأثیر 

شناختي بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ كودكان دارای اختالل  

 .5-18 :(1) 18 ،فصلنامه كودكان استثنايي«، رياضي

تمرين    اثربخشي برنامه»  (1393ر. )  رستمي   .، ع  شريفي   ،.ع  ارجمندنیا 

حافظه  ایرايانه عملکرد  بر  ديداری  شناختي  فضايي  -فعال 

-6:  (4)3  ، ی يادگیریهاناتواني«،  آموزان با مشکالت رياضيدانش

24. 

نکاح  ،.س  ملکي  ،.ع  ارجمندنیا   ( 1395ر. )  داوری آشتیاني  .،م   اصغری 

بازی» مداخله  تأثیر  زبانبررسي  عمهای  بر  حافظه  لکرشناختي  د 

دانش كالمي  اختالفعال  با  خواندنآموزان  توانمندسازی  «،  ل 
 . 87-79 :(2)7، كودكان استثنايي

پیرسالمي مقدم  .،م  نسبموسوی  ،.م  ارغواني  )  خضری    ( 1396ن. 

اجرايي  » كاركردهای  بر  شناختي  توانمندسازی  اثربخشي  بررسي 

به دانشروز)تغییر،  بازداری(  و  اختالل  رساني  دارای  آموزان 

شناختي   «،يادگیری راهبردهای  يادگیریدوفصلنامه  :  (8)5  ،در 

205-222. 

مقايسه اثربخشي آموزش  »  (1397)ح.    مهديان  ،.م  يمیني  .،ف  سیاييآ

اجرايي  كاركردهای  آموزش  و  ادراكي  مهارتهای  )توجه،    بازسازی 

پاسخ(برنامه بازداری  و    بر  ريزی،  ادراكي  استدالل  كاری،  حافظه 

دانش  عملکرد بارياضي  سوم  پايه  وي  آموزان  يادگیری  ژه  اختالل 

 . 61-70: (3)6 ،فصلنامه روانشناسي شناختي «،رياضي

بر    یدرآمد»  (1392)  ع.  آبادچمن  ييغنا  .،س  يكالن   .،م  نکاح  یاصغر

رو  ی اانهي را  -يآموزش  یهایباز  يطراح در    يشناختزبان  کرديبا 

  ، يي استثنا  ت یو ترب   میتعل  ه ي نشر  «،یریادگي   ژه ياختالالت و   طهیح

13(118): 36  . 

)  صالحي  .،ر  آبادیفتح  ،.ا  مدیاح ،.ح  فراكبری اثربخشي  »  (1398ح. 

دوره    بخشيتوان و  اطالعات  پردازش  سرعت  بر  مغز  شناختي 

خاصبي يادگیری  اختالل  با  كودكان  در  روانشناختي  «،  پاسخي 

 .52-41:(19)5، فصلنامه علمي ـ پژوهشي عصب روانشناسي
  ( 3981)  .ش  پزشک  .،ح  زادهمیرح  ؛.پ  یدرآمد  يفيشر   ،.ح  فریاكبر

دانش آموزان با   ی فعال بر حافظه كار ی هایمداخله باز ي اثربخش»

 .  162-149: (16)5 ،يعصب روانشناس  ه ينشر   «،اختالل خواندن

)ب  انیشمس   .،و  ينجات  ،.م  یمظاهر  ،.ا  يامان    ي اثربخش»  (1396. 

)توجه و حافظه فعال(    يياجرا   یبر كاركردها  يشناخت  بخشيتوان

بقا لوس   افته ي نوجوانان  لنفوبالست  يماز  سابقه    یدارا  کیحاد 

  ي مجله دانشگاه علوم پزشک «، ينیبال  ييكارآزما  کي :  يدرمان يمیش

 . 138-126 :(147)27(، اه مازندران )نامه دانشگ

  -هورن -ی مبتني بر رويکرد كتلهااثرات آموزش  (1395. )س امیريفر 
توانايي(  CHC) كارول دانشهابر  شناختي  دبستاني   ی    ، آموزان 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس ، ارشدنامه كارشناسي  پايان

  يشناخت  بخشي توان  ریتأث»  (1396. )ز  عطارقصبه  .،ح  زارع  ، .م  ياورك

  «، ياضي كودكان با اختالل ر  يلیتحص  شرفت یو پ  یبر حافظه كار

 . 196-181 :(2) 6، (12 ياپی)پ ،يشناخت اجتماع

افزا »  ( 1394)  ل.  فالح  ، .ف  باعزت نرم  حل  اثربخشي  آموزشي  ر 

دانشمسئله مسئله  حل  تقويت  بر  به  يار  مبتال  ابتدايي  آموزان 

رياضي يادگیری  كودک  «،اختالل  روان  سالمت    : ،(1)2  ،فصلنامه 

69-59. 

كاری  (1389)  . ب  بخارايیان  حافظه  آموزشي  نامه  پايان،  برنامه 

 . امیركبیر دانشـگاه صـنعتي،ارشـدكارشناسي

ی  هااثربخشي آموزش توانايي»   (1398)  م.  صالحي  .،م  استکي  ،.ا  برقي

غیر و  كالمي  كاری  برحافظه  دانششناختي  آموزان  كالمي 

 .181-159: (34)9 ،روانشناسي افراد استثنايي، نارساخوان

برنامه  »  (1396)  ب.  شالچي   .،م  سلیماني  ،.ف  بزازمنصف  تأثیر 

حافظهعصب  بخشي توان و  رياضي  بر  با  شناختي  كودكان  كاری 

  : (5) 11  ،مجله دانشگاه علوم پزشکي قم  «،ضي عملکرداختالل ريا 

75-63. 

انتخاب   سه يمقا »  (1391. )ح  پوراعتماد   .،و  ينجات  ،.ه  ي بهرام و    يتوجه 

رشد  يانتقال لکنت  دچار  نوجوانان  و  همتا   یكودكان    ، سالم  انيو 

 .35-23:  (1)6، (21 ياپی)پ،یكاربرد يشناسروان

تأثیر »  (1395)  ی.  موحدی  .،ت  شميها،  .م  نظری  ،.م  بیرامي

مس  بخشيتوان حل  عملکرد  بهبود  بر  در  ئنوروسايکولوژيکي  له 

  بخشي تواننشريه پژوهش  «،  افراد مبتال اختالل يادگیری رياضي

 . 61-67: (2)3 ، در پرستاری

)  موحدی  .،م  بیرامي نوروسايکولوژيکي    بخشيتوانتأثیر  »  ( 1397ی. 

نرم بر  بر بهبود عملکرد حل مسئلهمبتني  به    افزار  در افراد مبتال 

 .37-30: (12)2 ،سالمت جامعه «، ناتواني يادگیری خواندن

)   موحدی  .، ت  شميها،  .م  نظری  ،.م  بیرامي اثربخشي  »  ( 1396ی. 

مستمر    -عصب  بخشيتواندرمان   توجه  عملکرد  بر  روانشناختي 

دانش تبريزدر  شهر  رياضي  اختالل  با  جامعه«،  آموزان    ، سالمت 

10(3) :45-52 . 

تمرين  (2017)  .ت  پاول مغزی،  آسیب  كار  برای  ها كتاب  يي 
زارع ،  شناختي  بخشيتوان موسوی  .ح  ترجمه  ،  (1399)  .ش  و 

 تهران : نشر كتاب ارجمند. 

  مرخین » (1394م. ) يعباس  .،ن يقراملک ي صبح، .س پورعبدل

-در دانش  يو اجتناب شناخت يجان یه يينارسا  ،يشناخت يينارسا 

  - يفصلنامه علم«، خاص  ی ریادگيآموزان با و بدون اختالل  

 .72-55 :(20)6، يروانشناخت  یهاها و مدلروش يپژوهش

)  معتمد  .،ع  شريفي،  .ک  پوشنه ن.  مداخله  »  (1394يگانه  اثربخشي 

رايانه شناختي  كاركردبازتواني  بر  عملکرد  محور  و  اجرايي  های 

يادگیری رياضيحافظه فعال دانش با اختالل  روانشناسي  ،  آموزان 
 .159-141 :(20)5، ستثناييافراد ا 
اثربخشي بازی درماني گروهي بر  »  (1398)  س.  صفرزاده،  .ز  پیرعباسي

دانشهامهارت حافظه  عملکرد  و  اجتماعي  دبستاني  ی  آموزان 

خاص يادگیری  اختالل  دارای  كودكان«،  دختر  پرستاری    ، مجله 

6(2): 12-5 . 

بازسازی»  ( 1393)   .ا  توكلیان  آموزش  اثربخشي  بر  شناخت  بررسي  ي 

پردازش/ نارسايي  بهبود  و  هیجان  در    یهابازشناسي  شناختي 

 .محقق اردبیلي دانشگاه، ارشدنامه كارشناسيپايان «،معتادان

جهاني سرو  مجد  ،.ز  جعفری  )  جعفری  .،م  امیری  تأثیر »  (1394ا. 

مدت كودكان دارای  ای در بهبود حافظه كوتاهبرنامه آموزش رايانه
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يادگیری استثناييتوان«،  ناتواني  كودكان  -38  :(2)6،  مندسازی 

43. 
داشبالغ  .،ب  همتي  ،.ا  جنقو )  جعفرزاده  اثربخشي  »  (1398ح. 

پردازش  بازی و  اطالعات  پردازش  سرعت  بهبود  بر  درماني 

دانش در  هیجاني  اختاللاجتماعي/  به  مبتال  يادگیری    آموزان 

 . 92-72 :(1)9، ی يادگیریهاناتواني«،  خواندن-خاص 
كلیبر خسروشاهي  ،.ر  حبیبي  )  بهادری  اثربخشي  »  (1398ج. 

ای بر شناخت اجتماعي، كنترل مهاری  شناختي رايانه  بخشيتوان

دانش شناختي  اجتناب  رياضيو  يادگیری  اختالل  دارای  ،  آموزان 

 . 108-89 :(17)5، فصلنامه علمي ـ پژوهشي عصب روانشناسي
نتاج جلوداری    ف.   ستگار ر  ، .س  فرامرزی   ،.ع  پور جوانتقي  ، .ف  حسن 

بازیأت  ( 1394) رايانههاثیر  شناختی  كنشای  بر  ی  هامحور 

ی يادگیری عصب  هادبستاني مبتال به ناتوانياجرايي كودكان پیش

 .35-45: (2)2 ،فصلنامه سالمت روان كودک «،شناختيروان

بازی»  (1398)  ع.  ارجمندنیا  ،.م  وندحسن تأثیر  های شناختي  بررسي 

كودك  شناختي  انعطاف  رياضيبر  اختالل  دارای  مجله    «،ان 
 .134-148:  (2)6 ،روانشناسي و روانپزشکي شناخت

.  ع  ایارجمندن   .،ب  بناب  یغبار  ،.ا  پژوهبه  .،ا  غالمعلي  ،.ا  راد  يمیحک

بازدار  یهابرنامه  ياثربخش»  ( 1392) حافظه    یآموزش  و  پاسخ 

مهارت بهبود  بر  كاست  ياجتماع  ی هافعال  اختالل  با    ي كودكان 

 .  29-9 :(4)9 ،يمطالعات روانشناخت  «،يفعالشیتوجه و ب 

اثربخشي آموزش  » ( 1393ج. )  فدردی صالحي، .ع  مشهدی، .م لوحمزه

نشانهرايانه بر  بازداری و حافظه كاری  های همبود  ها و اختاللای 

توجه/  نارسايي  اختالل  به  مبتال  در  فزون  زندانیان  كنشي 

 .13-1: (1)6 ،روانشناسي بالیني، بزرگساالن

  ارجمندنیا   .،ح  آبادیحسن،  .پ  كديور  ،.م  عبدالهي،  .م  بلداجي   خاكسار

( رايانه»  (1397ع.  شناختي،  آموزشي  مداخالت  ای  اثربخشي 

حافظه فعال بر توجه، كنترل پاسخ و مؤلفه مجری مركزی حافظه  

دانش در  خاصفعال  يادگیری  اختالل  با  دوفصلنامه  ،  آموزان 
 .186-173: ( 2)7  ،پژوهشي شناخت اجتماعي -علمي

  آموزش ياثربخش» (1397. )ا يعاف .،خ اقدميصالح ،.ز  يخانجان 

  یداریشن و ی داري د حافظه بهبود  در يشناخت ي بازتوان  بر يمبتن

  اختالالت  و يفعالشی ب  با   همراه یریادگي  اختالالت با كودكان 

  ي اب یارزش  و آموزش يعلم ه ينشر ،  يفعالشیب   بدون  یریادگي
 .44-29 :(43)11 ،)فصلنامه(

)م  طاهر  .،م   يزنجان   فی لط  ،.ح  عباسعلي  خانزاده  ریثأت»  (1395. 

كنش  اري انهي را  يشناخت  بخشيتوان بهبود  و    يياجرا   یهابر 

دانش خواندن  نارساخوان عملکرد  به  مبتال  عصب  «،  يآموزان 
 .  44-24: (2)2، (7 ياپی)پ، يروانشناس

)ف   (1397)  .س  قاسمي  .،م  خدادادی كاری  حافظه  عال(: بهسازی 
 شناختي سینا.  –تهران: علوم رفتاری ، راهنمای مربیان

ح  .،ع  مشهدی  .،م  خدادادی حافظه  نرم  (1388)  .اماني  آموزش  افزار 
 سسه تحقیقاتي علوم رفتاری سینا.ؤ ، تهران: مكاری

)ک  ان یشمها.،  خ  ينیالحس  ي ابوالمعال  ،.پ  خسروتاش   .1396 )  

كاركردها   ي اثربخش  سهيمقا» آموزش  و    يياجرا   یآموزش 

بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان    يجان یه  -ياجتماع

 . 113-79 :(27)7، ييافراد استثنا يروانشناس  «،ياضي با اختالل ر

)  گوئیر   .،پ  داوسون  و    ( 2010ر.  كودكان  در  اجرايي  كاركردهای 
و مداخله  راهنمايي   ، نوجوانان ابراهیمي ع،سنجش    ابدی   .،ترجمه 

 .اصفهان: نشر نوشته، (1393م. )  وز بهر  .،س فرامرزی .،ا

  بخشي تواناثربخشي  »  (1399م. )   سعیدمنش  .،ا  درويشي  ،.ف  دمهری

يابي، حافظه يادگیری، وضعیت  شناختي مبتني بر حركت بر جهت

غیركالمي يادگیری  اختالل  دارای  كودكان  توجه  و  «،  شناختي 

 . 256-249: (2)9، بخشيتوانپژوهشي طب  -دوماهنامه علمي 
)  عارفي   .،م  نادی،  .س  فرامرزی   ، .ن  ان دهق بررسي  »   (1396م. 

های  های شناختي بر عملکرد مهارتاثربخشي بسته آموزشي بازی

روان دانشعصب  نارساخوانشناختي  ـ  «،  آموزان  علمي  فصلنامه 
 .86-67: (9)3، پژوهشي عصب روانشناسي

  ی آموزش كاركردها  ي اثربخش»  ( 1398)ص.    فردانیحکمت.،  ی  يدهقان 

بازدار  ييجرا ا و  توجه  عملکرد  دانش  ی بر  در  داراپاسخ    ی آموزان 

ر روانشناس«،  ياضي اختالل  استثنا  يفصلنامه    : ( 34)9  ،ييافراد 

137-158  . 

تأثیر آموزش حافظه فعال بر  » ( 1399ن. ) مرادی .،ی دهقاني

آموزان با اختالل  پذيری شناختي دانشريزی و انعطافبرنامه

پژوهشي عصب  -فصلنامه علمي«، يادگیری خاص )نارساخوان(
 . 120-101: (1)6 ، روانشناسي

نقض    (1383).  ر  زيناني  .،ع  جزايری  .،س  شاملو  .،ب  شاهيدولت
عال  بخشيتوان و  شناختي  نقايص  كاهش  در  منفي  يشناختي  م 

روانشناسي    ،اسکیزوفرونیک  بیماران  تخصصي  دكترای  رساله 

 .بخشيتوانبالیني، دانشگاه علوم بهزيستي و 

تمرينات  »  (1395)  ه.  اليق   .،ج  آبادیفتح  ،.و  نجاتي،  .ف  فرراد تأثیر 

حافظه عملکرد  بر  توجه  مؤلفهتقويت  و  خواندن  هاكاری  ی 

نارساخوان: يک مطالعه تک موردیدانش مجله دانشگاه    «،آموزان 
 .194-212: (142)26 ، علوم پزشکي مازندران

)  داوودی.،ح  حیدری  ،.ذ  پیراني  ،.ع  رحماني بخشي  »  (1397ح.  اثر 

انتخابي    بخشي توانآموزش   توجه  و  كاری  حافظه  بر  شناختي 

ابتدايي دانش مقطع  نارساخوان  يادگیریهاناتواني«  آموزان  ،  ی 
8(2): 7-25 . 
شناختي بسته   -بخشيتواناثربخشي » (1396و. ) نجاتي  .،ز نیارمضان

گیری پرخطر كودكان مبتال به  پارس بر كنترل مهاری و تصمیم

پژوهشي   -دوماهنامه علمي  «، فعاليبیش  -قص توجهاختالل ن
 . 230-219: (4)6، بخشيتوانطب 

قرامکلي  ،.س  بشرپور   ،.م  رنجبر    ( 1398)   م.  نريماني   .،ن  صبحي 

اثربخشي  » تمرينرايانه  -شناختي   بخشيتوانمقايسه  و  های  ای 

شناختي بر بهبود سرعت، صحت و درک خواندن  روانعملي عصب

مبتالدانش نارساخواني  آموزان  اختالل  پزشکي  «،  به  علوم  مجله 
 . 91-102: (12)26 ،رازی

)  امیني  .،ح  زارع نرم»  (1395ف.  آموزش حافظهاثربخشي  كاری    افزار 

دانش توجه  كاركردهای  يادگیری  بر  اختالل  دارای  آموزان 

 .79-60: (1)6، ی يادگیریهاناتواني«،  رياضي
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  بخشيتوانربخشي اث»  (1399شريفي ع. )  .،ف چرامي، .ح زارع 

پذيری شناختي  ای بر حافظه كاری و انعطافشناختي رايانه

دوفصلنامه راهبردهای شناختي  «، كودكان دارای اختالل يادگیری
 . 18-1 :(15)8 ،در يادگیری

بر    ی حافظه كار  اري انهيمداخله را   ي اثربخش  »(1394. )ا  ييرضا   .،و  يزلف

ر  كارياضياضطراب  حافظه  ر  ی،  عملکرد  آموزان  دانش  ياضي و 

ارزش«،  ياضي ر  یریادگي اختالل    یدارا و  )علوم    ي اب یآموزش 
 .  86-75 :(30)8 ،يتیترب 

  ي اثربخش  سهيمقا»  (1398)  م.  ياستک  .،ب  وشاین   ،.م  يباالده  يسادات

باز  یاانهيرا   یهایباز و    يران ي ا  يسنت  یهایبا  فعال  حافظه  بر 

دارادانش  یزي ربرنامه مطالعات  مج   ،«ياضير  ي ناتوان   یآموزان  له 
 .  99 :(1)9 ،يناتوان 

كوهبناني ح  ،.س  سلطاني  سلطاني    ،.غ  صرامي  ،.ژ  شميها،  .علیزاده 

يار بر حافظه كاری  اثربخشي آموزش رايانه»  (1392س. )  كوهباني

دانش رياضیات  عملکرد  و  اجرايي  كاركردهای  بهبود  با  بر  آموزان 

 . 20-1 :(11)3 ،روانشناسي افراد استثنايي«، اختالل رياضیات

)  سلیماني عملکردهای  »  (1399ا.  بر  شناختي  بازسازی  اثربخشي 

دانش  -شناختي   يادگیری خاصتوجهي  اختالل  دارای  «،  آموزان 

 .72-63: (1)15 ،روانشناسي بالیني و شخصیت

)و  سلیماني و    بخشيتواناثربخشي  »  ( 1395.  خواندن  بر  شناختي 

دانش فعال  يادگیری  حافظه  مشکالت  دارای  «،  خواندنآموزان 

 .100-89: (1)7 ،های كاربردی روانشناختيفصلنامه پژوهش

ی مختلف بازی درماني و كاربرد  هاروش»  (1390ن. )  سهرابي شگفتي

كودكان هیجاني  و  رفتاری  اختالالت  درمان  در  فصلنامه  «،  آن 
 .63-45: (4)1، های روانشناختيها و مدلپژوهشي روش -علمي 

  سه يمقا »  ( 1399)  م.  یباقر  عتيشر   .، پ  ي تجل  ، .ن  فر ياوشیس

  ي فراشناخت  یو آموزش راهبردها  ئر يگو-برنامه داوسون  ي اثربخش

كاركردها بازدار  يياجرا  یبر  و  فعال  حافظه  (  ی رفتار  ی)توجه، 

دارا آموزان  خواندن  ی ریادگياختالل    ی دانش  مشخصه    «، با 

 .  19-1 :(37) 10 ،ييناافراد استث يفصلنامه روانشناس

تأثیر  »  (1398)  ح.  اسدزاده  .،م   حجازی،  .صارفوني غانت  ،.م  محمدیشاه

آموزشي   و    بخشيتوانبرنامه  توجه  بر هوش غیركالمي،  شناختي 

دانش  تمركز تحصیلي  عملکرد  يادگیری  و  اختالل  با  آموزان 

 . 93-106 :(2) 6 ،فصلنامه سالمت روان كودک ،رياضي

  .، ن  گانهي  معتمد،  .ع  ایارجمندن   ،.ر  يرستم  ،.ص  يلطف  ،.م  کتاي  يشکوه

)ع  ي فيشر بر    يشناخت  ی اانهي را  ني تمر   ي اثربخش»  (1393. 

نارساخوان كودكان  فعال  حافظه  ،  (ي شناسيي)شنوا«  عملکرد 

 .56-46: (3)23، تحقیقات شنوايي و دهلیزی

های  تأثیر آموزش مهارت»  (1397ز. )  فروغي  .،  ش  زينعلي،  .ع  صادقي

كنش بر  تواناييشناختي  و  اجرايي  شناختهای  كودكان  های  ي 

 .57-38 :(2)8، ی يادگیریهاناتواني «،دارای اختالل يادگیری

  بخشي تواناثربخشي برنامه  »  ( 1399)   م.  غفاری  ، ف  باعزت   ، .ن  صفری 

دانش خواندن  كارآمدی  و  توجه  ابعاد  بر  توجه  آموزان  شناختي 

 . 167-181: (3)7 ،فصلنامه سالمت روان كودک «،نارساخوان

آموزش حافظه»  (1389)س.    آقابابايي  .،ا  عابدی  بر  اثربخشي  فعال  ی 

 «،ادگیری رياضيـ ا ناتواني يـان بـ ودكـرد تحصیلي كـ بهبود عملک

 . 81-73 :(4)2، روانشناسي بالیني
)  پورملک  .،ا  عابدی  زودهنگام  »  ( 1389م.  مداخالت  اثربخشي 

توجه    -آموزشي و  اجرايي  كاركردهای  بهبود  بر  روانشناختي 

ناتواني با  رويکردهای  ،  روانشناختي  -يادگیری عصبهای  كودكان 
 .88-67 :(1)  5 ،نوين آموزشي

بر بهبود عملکرد    ي اثر مداخالت عصب روانشناخت»  (1389. )ا  ، یعابد

ناتوان   يلیتحص دچار    ی هاتازه  «، ياضي ر  یریادگي  یهايكودكان 
 . 24-13 :(4)12، (48مسلسل  ،يعلوم شناخت

آموزش    ياثربخش  (1391. )ا  ان ي ارمحمدي  .،م  یجردي ز  روزیپ  .،ا  یعابد
  ، ياضي ر  ی ریادگي  يدانش آموزان با ناتوان   ياضي توجه بر عملکرد ر 

 .  106-92 :(1)2، یریادگي  یهايناتوان 

  ( 1391. )ف  منزه  يگلشن  .،م  ی شوشتر.،  م  ی آبادنجف  ی قادر.،  ا  ی عابد

ف  ي اثربخش» و  پانورا  فراشناخت  برنامه  بهبود    پویلیآموزش  بر 

مس دئعملکرد حل  و  دانشله  فراشناخت  مهارت  و  با  انش  آموزان 

ر   ژهي و  يينارسا  استثنا  ي روانشناس«،  ياضيدر  :  (5)2،  ييافراد 

125-145  . 

فشمي بهمن  ،.ن  عباسي  مقايسه  »  (1399)ع.    خانزاده  .،ح  اكبری 

كنش  بخشيتواناثربخشي   بهبود  بر  نوروفیدبک  و  ی  هاشناختي 

نارساخواني به  مبتال  كودكان  روان  فصلنامه  «،  اجرايي  سالمت 
 . 294-311: (2)7 ،كودک

دريکوند  ،.ا  عزيزی )  سپهوندی   .،ف  میر  تأثیر  »  (1399م.  مقايسه 

بازی  بخشيتوان و  نوروفیدبک  شناختي  شناختي،    -درماني 

فعال در دانش بر حافظۀ  به اختالل  رفتاری  مبتال  ابتدايي  آموزان 

خاص كاربردی«،  يادگیری  روانشناسي  در  پژوهش  و    ، دانش 
21(1): 31-41 . 
  درتاج   .،ا  سعديپور   ،.ح  اسدزاده   ،.ح  علیزاده   ،.م  خدادادی  ، .م  عزيزيان 

( شناختيبر  (1394ف.  بازی  ده  تحقیقات نامه  مؤسسه  تهران:   ،  

 . علوم رفتاری شناختي سینا

بهبود  » ( 1399)  ش. فر شجاعي،.ن طاليي ظفر خالص  ،.ف علي دوستي

ان در بستر  ی اجرايي و عملکرد خواندن كودكان نارساخو هاكنش

رايانه شناختي  استثنايي  «،يارتکالیف  كودكان    : (4)20،فصلنامه 

66-51. 

  ( 1397س. )  زادهحسن  .،ع  اینارجمند  ،.ح  زادهیعل  ،.ع  یصنوبر  پوریعل

آن بر    ياثربخش  ياب ي محور و ارزخانواده  يافزار آموزشنرم  يطراح»

انتخاب  دانش  ي توجه  خواندندر  اختالل  با    ي سروانشنا  «،آموزان 
 .14-1 :(32)8 ،ييافراد استثنا

عصبي  (1385)  ح.  علیزاده اجرايي  كاركردهای  با    -رابطه  شناختي 
 .57-70: (4)8 ،ی علوم شناختيهاتازه، های رشدیاختالل

مقايسه  »  (1399)  ع.  عماديان  ،.ر  زادهحسن،  .ش  زاده شهرودیعنايت

ويژگي بر  وستیبوالر  تحريکات  و  بازتواني شناختي  ی  اهاثربخشي 

خاص يادگیری  اختالل  به  مبتال  كودكان  روانشناختي    ، عصب 

 .88-98: (4)8 ،پرستاریروان

آشتیاني تفتي  ،.م  فتحي  )  خادمي  .،م  اخوان  بخشي  اثر»  (1395م. 

كاری كودكان مبتال    آموزش شناختي بر سرعت پردازش و حافظه

ناتواني يادگیریبه  تربیتي«،  های  روانشناسي    : (41)12،  فصلنامه 

125-141. 



 35-56،  1401 پاییز، 3شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

53

لواساني  .،ع  ارجمندنیا  ،.س  قاسمي )  غالمعلي  طراحي  »(  1398م. 

خانواده  بخشي توانبسته   بر  شناختي  آن  تأثیر  بررسي  و  محور 

دانش اجرايي  نارساخوانكاركردهای  توانمندسازی  «،  آموزان 
 . 215-200 :(2)10، كودكان استثنايي

)   فرامرزی  .،م  پورملک  ،.ش  قلمزن با »  (1393س.  های  زیاثربخشي 

كودكان   يادگیری  و  حافظه  عملکرد  میزان  بر  توجهي 

ناتوانيپیش با  روانشناختيدبستاني  عصب  يادگیری  «،  های 

 .10-3 :(2)12، روانشناسي بالیني و شخصیت
هیدی  بازی  101(  2010)  .چ  شیفر   .،ج  كادسون    ، درمانيتکنیک 

 نشر دانژه. (، تهران:1393. )، اترجمه: محمد اسماعیل

  م. ي،كاظم یدستجرد  و ح  ی،حسن آباد ؛ ح ،زادهیعل ،.پ  كمال

و   ژه يو ی ریادگيدانش آموزان با اختالل   يشناخت زي تما» (1398)

سرعت پردازش و حل   ،ی: نقش حافظه كاریریادگيمشکل 

 .30-18  :(3)21، يعلوم شناخت یهاتازه«، مسأله
  ( 1399ز. )   باقرزاده گل مکاني  .،ح  نجات  ،.ح  توزنده جاني  .،ح  محروقي

اثربخشي  » بر    بخشي توانمقايسه  حافظه  تقويت  و  توجه  تقويت 
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 هایبرنامه  موفقيت بر ثرؤم  عوامل شناسايی

 فراگير  آموزش
 

  ، 1قباديان  مسلم   دكتر

 ، 3فوالدوند  شاپور  ، 2مرزیكوله  بگيان جوادمحمد  دكتر

 5حقانی  مريم ، 4رحيمی  هال  روح  دكتر

 
 

 16/5/1400تجديدنظر:                            21/1/1400تاريخ دريافت: 

 14/2/1401نهايی:   پذيرش

 ده چکي

  ترين كشمکش  پر  و  ترينبارز  از   يکي  اگیرفر  آموزش  امروزه،  هدف:
  سراسر  در  وزشيمآ  متخصصان  و  گذارانسیاست  روی  پیش  موضوعات

  هدف  با  پژوهش  اين   .دارد  زيادی  مخالفان   و  موافقان  كه  است  جهان
  گرفت.  انجام  فراگیر  آموزش  هایبرنامه  موفقیت   بر  مؤثر  عوامل  شناسايي

  بر   اثرگذار  نشانگرهای  و لمعوا شناسايي   و عمیق وی كاوا منظور به روش:
  تئوری  گراندد  روش  و  كیفي  رويکرد  از  ،آموزاندانش  سازیفراگیر

  كارگیری به  و  هدفمند  روشي  از   استفاده  با  راستا  ني ا  در  د.ش   استفاده
  نیمه   عمیق  مصاحبه  نف  از  استفاده  با  تا  شد  الشت  ینظر  اشباع  اریمع

  و   نناسارشكا  معلمان،  از  نفر  15  هربتج   و  ادراک  ،افتهي ساختار
  عمیق   بررسي  محور  مالک  صورتبه  سازیفراگیر  آموزش  صاحبنظران

  نیمه   عمیق  هایمصاحبه  ،كیفي  بخش  در  پژوهش  ابزار  .شود
  روش   از   كیفي  بخش  در    ،هاداده  تحلیل  برای  . بود  اكتشافي   ساختاريافته 

  سازی پیاده  از  پس  :هايافته  .شد  استفاده  محوری   و  باز  اولیه،  كُدگذاری
  طبقه  7  و  مقُوله  14  ،نشانگر  284  ها،داده  عمیق  تحلیل  و  هاحبهمصا

  و   معلم  شخصیتي  ويژگي  الف.  شخصیتي«  ی اهويژگي»  شامل  كه  اصلي
  معلم«  ایحرفه  صالحیت  و  »تخصص  ن،آموزا دانش  شخصیتي  ويژگي   ب.
  ي،گروه  های مهارت  تقويت    ب.  و   معلمان   ای حرفه  توسعه  الف.   مقوله  دو
  ريزیبرنامه  ب.  و   ساختاری  فرهنگ  الف.  سازی« دارتانداس  و   ريزی برنامه»

  ساختار   ب.  و   ه مدرس  ساختار   ف.لا   آموزشي«  امکانات  و  فضا »  عملکردی
  ب.  و  مزايا  الف.  سازی«فراگیر   منفي  و  مثبت  شناختيروان   »اثرات   كالس،
  پايین  سطح   الف.  خانواده«  به  مربوط   »عوامل  سازی، فراگیر   معايب

  جامعه«  به  مربوط  »عوامل  و  هخانواد  ناقص  ردعملک  ب.  و  زندگي  تكیفی
  شدند.  شناسايي  نهمسال   گروه  ب.  و  محیطي  زایاسترس  عوامل  الف.

  شناسايي  و   كیفي  پژوهش  اين  از   حاصل  نتايج   به  توجه   با  :گيرینتيجه

  توانمي  ابتدايي،  اول  دوره  آموزاندانش  فراگیرسازی  در  مؤثر  عوامل
  تدوين  سازیفراگیر  سار مد  شتریب   اثربخشي  برای  عيجام  هایبرنامه
  كرد.

 

  ويژه،   اینیازه  با  آموزاندانش   سازی،راگیرف  كليدی:  هایواژه 

 . تئوری  گراندد  ،عادی  آموزاندانش 
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Objective: Today, inclusive education is one of the 
most prominent and controversial issues facing 
policymakers and education professionals around the 
world, with many proponents and opponents. The 
aim of this study was to identify the factors affecting 
the success of inclusive education programs. 
Method: In order to conduct in-depth research and 
identify the factors and indicators affecting the 
inclusion of students, a qualitative approach and 
grounded theory method were used. In this regard, 
using a purposeful method and applying theoretical 
saturation criteria, an attempt was made to use the 
semi-structured in-depth interview technique to 
examine the perception and experience of 15 
teachers, experts and experts in inclusive education 
as a criterion-based in-depth study. Qualitative 
research tools were in-depth exploratory semi-
structured interviews. For data analysis, in the 
qualitative part, the initial, open and axial coding 
method was used. Results: After conducting 
interviews and in-depth data analysis, 284 indicators, 
14 categories and 7 main categories, including 
"personality traits" a. Teacher personality traits and 
b. Students' personality traits, "teacher specialization 
and professional competence" two categories a. 
Professional development of teachers and b. 
Strengthen team and group skills, "planning and 
standardization" a. Structural culture and b. 
Functional planning of "space and educational 
facilities" a. School structure and b. Class structure, 
"Positive and negative psychological effects of 
pervasiveness" a. Benefits and b. Disadvantages of 
pervasiveness, "family factors" a. Low level of 
quality of life and b. Improper family functioning 
and "community factors" a. Environmental stressors 
and b. Peer groups were identified. Conclusion: 
According to the results of this qualitative research 
and identifying the effective factors in the inclusion 
of primary school students, comprehensive programs 
can be developed for the greater effectiveness of 
inclusive schools. 
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 قدمه م

  بر  حاضر  قرن  در   یریادگ ي  ،ونسکوي  دگاهيد   اساسبر 

  ، «نتسي ز  چگونه  یریادگ»ي   است:  استوار   ستون  چهار

 چگونه   ی ریادگ»ي   ،«ستن يز  هم   با   ی ریادگ »ي

  و   )لوری  «آموختن  چگونه  یریادگ»ي   ،« دادنانجام

  از   هايي گروه  کرد ي رو  ن يا  در   . (2017  همکاران،

  رآموز،يد  نكودكا   هجمل  از   ژهيو  ی ازهاین  با  آموزاندانش

  با   كودكان  و  ييشنوا  ده يدبیآس   ،يينایب  هديدبیآس

  و   یعاد  مدارس  در  فیخف  ي جانیه  -  ی رفتار  مشکالت 

  )سازمان   كنند مي  لیتحص  خود  همسالن   كنار  در

  مركزی   هسته  در  (.1392  استثنايي،   پرورشو آموزش

  برای  پرورشو»آموزش  اساسي   حق  ، فراگیر  آموزش

  ر یابس  طیف  بر  تمركز  به  امر  اين  .دارد  قرار  ،همه«

  شايد   يا   نیستند   مدرسه   در  كه   كودكاني   از   ای گسترده

  ،اندشده  رانده  ه حاشی  به   وپرورشزشآمو  ساختار   در

  كردن فراهم  ،فراگیر  آموزش  كلي  هدف  .كندمي  كمک 

  .است  كودكان   همه   برای  برابر  رفتار   و   مشاركت  شانس

 ند وابت  هكنحویبه  وپرورشآموزش  دگرگونيسیستم

  در  ، كند  فراهم   فراگیران   همه   یبرا  را   كیفیت   با  آموزش

  (.2015  ،ناراهمک  و  )لي  دارد   قرار  فراگیر  آموزش  قلب

 حقوق  به  توجه  بر  مبتني  است  الگويي  ،فراگیر  شآموز

  جامعـه،  امکـانات  از  برابر  گیـریبهـره  در  هاانسان  همه

  یاهمقوله  عنوان به  را   نیازها  و   ها تـوانايي  كه   رويکردی 

  پاسخگويي  فرصت   جامعه  به  و   كندمي  تلقي  طبیعي 

  ه معجا كل  رشد   به منجر  كه  ای شیوه به هم  آن  ، دهدمي

  دهد مي  زشار   و  اهمیت  آن  اعضای   از   ک ي هر  به  و  شده

  اين  بر  فراگیر  وپرورشوزشآم  (.2010  شرما،  و  )بیندال 

  زندگي   فراگیر   جوامعي  در   مردم   كه   است   استوار  عقیده

  معجوا  در  هاآن  كه  معني  اين  هب  كنند؛مي  كار  و

  و  ها ناتواني  آرزوها،   ها،آرمان  مذاهب،  نژادها،   از   متشکل 

  كودكان  ابراينبن كنند. مي زندگي  مختلف  های یتوانمند

  ها آن  در  ندهآي  در  آنچه  مشابه  هایمحیط  در  بايد

  بزرگسالي  به  و  ببینند  آموزش   كرد،  خواهند  زندگي 

  نیز،  دارند  توانيكم  كه  كودكاني  اساس، همین بر برسند.

  را   شرايطي  در  زندگي   از  بخشلذت  تجربه  داشتن  به  نیاز

  وداتکاييخ  و  وقار  نفس،عزت  تضمین  باعث  كه  دارند

  در  كند.  لتسهی  جامعه  در   را  هاآن  فعال  شركت  و  شده

  كودكان   تمام   كه  است  آن   اصلي   باور  فراگیر،   آموزش

  ياد   وانند تمي  هايشان ناتواني  و   هاتوانايي  به  توجه  بدون

  آموزش  کرديرو  در   (.2008  وايت،  و   )هورنبي  بگیرند

  جاد يا  یبرا  ي التیتسه  و   طيشرا  شده   يسع   ریفراگ

  ارتباط   تيتقو  و   يپرورش  و  يآموزش  برابر  ی هافرصت

  با   ژهيو  یازهاین  با  آموزاندانش  مناسب  يجتماع ا

  (.2012  ايبرسولد،  و  )ايوانز  شود   فراهم   ی عاد  همسالن 

  در  ژهيو  ی ازهاین  با   آموزان نشدا  رويکرد   اين   در

  يزندگ   محل  به  ی عاد  ي آموزش  واحد   تريننزديک 

  های هرادا  یدأيت  و  صی شخت   با  و  دنشويم  رفته يپذ

  دبیر  يا  كار   آموزش  خدمات  از   استثنايي  شوپرورآموزش

  استثنايي،   وپرورشآموزش  )سازمان   بردمي  بهره  رابط

  ژهيو  یازهاین  با  آموزاندانش  مناسب  دهيجای  (.1392

  سازی فراهم  و   راتییتغ  دمن ازی ن  یعاد  های كالس  در

  (2014  ،)نیگماتوف  است  فضاها   سازی مناسب  و  امکانات 

  به  توجه  با   يکسو  از  است.  رو روبه  يموانع  با   جراا  در   و

  یازهاین  با  آموزاندانش  آموزش   ياصل   ت یمسئول  نکهيا

  آموزش  ی واحدها  معلمان   عهده  به  کرد ي رو  ن يا  در  ژهيو

  ها يژگيو  از   حی صح  برداشت  و  نگرش  ح اصال  است،  ی عاد

  یاجرا  به   ژهيو  ی ازهاین  با   آموزاندانش  ی هایتوانمند  و

  از   .كنديم   ياني شا  كمک  کردي ور  ن يا  يواقع  و  حی حص

  معلم  جمله   از   مناسب   يت يحما   خدمات   ارائه  گريد  یسو

  يواقع   از ی ن  به  پاسخ  عنوانبه  بخشي توان  ی روین  و  رابط

  .است  آن  آمیزموفقیت  ی اجرا  یهاضرورت  از  كودک

  هایربهتج  كسب   بر  افزون  کرد يرو  نيا  يي نها  هدف

  ، ياجتماع   ارتباط   تيتقو  مشترک،  ي عموم  آموزش

  ستني زهم  با  یریادگ ي  و   يزندگ   هایمهارت  تيوق ت

  ها آن  يلیتحص  عملکرد  و  ی فرد  هایتفاوت  به  توجه  بدون

 آمــوزش   .(2020  ،همکاران  و  )قیسنس  است

  ســال  از   رســمي   طوربه  انايــر  در  سازیفراگیر

  توانـيكـم  و   بینا كم  شنوا،كم  گـروه  سـه   در  1373

  مقطــع  در   تلفیــق  و   شــده   آغاز   حركتـي   جسـمي 

  1382  ســال  از  نیــز  دبستاني   و  دبســتانيپیــش
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  خردســالن   كــه  ترتیب  اين   به  شــد.  آغــاز

  دوره   پايــان  از   و  ســالگي   5  ســن  از  دبستاني پیش

  هــایكودک  مهــد  در   ي ي ــتثنااس  کمیلــيت   ادگــيآم

  ي دبستانپیش  تلفیــق  . شــوندمي  تلفیــق  عــادی

  در   كـودک  كـه  امعنـ  ايـن  بـه  ؛اسـت  وقـت  پـاره

  مهـد   در   ديگـر   روز   3  و   عادی   مهد   در   روز   3  هفتـه

  در  خردســالن   از  گروهــي  دارد.  حضـور  يي اسـتثنا

  اسـتفاده   رابـط  معلـم  از   دبستانيپیش  رهدو  طــي

  و   هســتند  رابـط  معلـم  بـدون  نیـز  گروهـي  و  ندكن مي

  همتي  و  هندی )  ندارنــد  رابــط  معلــم  بــه  نیــازی

  شده،ياد  قوانین  تصويب  از   پس   (.1398  گرگاني، 

  2فراگیر  آموزش  و  1سازیيکپارچه  دننما  هايي اصطالح

  دهكر  پیدا   رواج  و   شده  گرفته   كار   به  گسترده   طوربه

  افراد  كه  است  باور  اين  بر   يمبتن  فراگیر،  آموزش  است.

  نژادها،  از   ت متفاو  افراد  با   و  فراگیر   نظامي   در  امعهج

  و  كنندمي  زندگي  گوننا گو  هایويژگي  و  هامذهب

  ای مدرسه  در  كودكان  تا  كندمي  كمک  فراگیر   مدرسۀ

  زندگي  آن  همانند  ایجامعه  در  بعدها   كه  بخوانند  درس

  چنینمه  (.1399  ،همکاران  و  پژوههب)  كرد  خواهند

  با  است  كودكان  كامل  تلفیق  معنای   به  فراگیر  آموزش

  كه  تحصیلي  ایههینزم  همۀ   در  نگوناگو  هایتوانايي

  ها آن  از  بردنتلذّ  و  دسترسي  به  قادر  كودكان  ديگر

  ايجاد  و   كودكان،  همۀ  نیازهای   برآوردن  با   و  هستند 

  ،عادی   هایسالك  و  مدارس  درسي   هایبرنامه  در  تغییر

  قرار   مدنظر  را  هاآن  و  داندمي  ارزش  با   را  ها تفاوت

  و  پژوهبه   ترجمۀ  ؛2010  ،رانکاهم  و  )هاروی  دهدمي

  های توانايي  با   كودكان   البته   .(1399  خانزاده،  حسین

  و   تخصصي  هایكمک   توانندمي  نیاز  صورت  در  گوناگون

  در   متعدد   های روش  از  يکي   عنوانبه  را  ويژه  آموزش

 ؛ 2005  ،کاران مه  و  )لورمن  كنند  ريافتد  ترسدس

 توجــه   بــا  (.1391  خانزاده،  حسین  و  پژوهبه  ترجمۀ

 ويــژه   نیازهــای  بــا  كــودكان  یبــال  جمعیــت  ـهبـ

  در  مناســبي  رويکردهــای  اســت  لزم   كشــور،  در

  چراكـه  شـود؛  پیگیـری  افـراد  ايـن  آمــوزش  بحــث

  انسـاني   افـراد  اساسـي  قوق ح  از  يکـي  مؤثـر  ـوزشآم

  افــراد  ايــن  بـه  مناسـب  آمـوزش  همچنیـن  و  سـتا

 بــا   و  ـرتـبه  زندگــي  يــک   اتــ  كنــدمي  كمــک 

  زواركي،   )زارعي   باشــند  داشــته  بیشــتری   نفس عزت

2015 .) 

  بــرای  مختلفــي  مزايــای  فراگیــر  آمــوزش

  و  آلن  .كندمي  فراهــم  ويــژه  نیازهــای  ــاب  كــودكان

  فراگیـر  آمـوزش  بـرای  مزيـت   سـه  (2005)  كادوری 

  بــه   طــومرب  مزيـت  نخسـتین  كنند؛مي  بیـان

  گرفتــننظــردر  بــدون  كــودكان،   اساســي  حقــوق

 بـا  آمـوزش  ارائـه  دوم  ها،آن  ناتوانـي  و  توانايـي

  ای بــر  هايــيفرصــت  ارائــه  سـوم  و  كیفیـت

  ـتاسـ  كــودكان  تماعــياج  های مهارت  توســعه

  هاپژوهش  نتايج   همچنین  (.2013  همکاران،   و  )رازالي

 نفــع   بــه  یسازفراگیر  كــه  تاس  داده  نشــان

  و  ــتاس  عــادی  و  ويــژه  نیازهــای  بــا  كــودكان

 حضــور   راگیــرف   یبرنامــه  در   كــه  كودكانــي

 بــه   نســبت  بهتــری  های پیشــرفت  بــه  دارنــد،

 دسـت   ،شـوندمي  عضـو  ويـژه  ـهبرنام  در  كـه  كودكانـي

  چنیـنمه  (.2012  راسیل،  و  )يانگ   كنند مي  پیدا

  مثبـت  تعامـل  كـه  دهنـد مي  اننشـ  هاهمطالعـ

  بـه  منجـر  درس  كالس  هـایفعالیت  در   كـودكان، 

  مثــال  برای  ،شــودمي  تحصیلــي  هـایموفقیت

  در  آموزشــي  ـایـهبرنامه  هایهمداخل  از  برخــي

  خوانــدن   بــر  تاندبس  و  دبســتان  از  ـشپیـ  دوران

  در   کهآن  كودک   رياضیـات   نهمچنیـ  و   ابتدايـي   و   اولیـه

 اســت   مؤثــر  ،شــود،مي  انجــام  كوچــک   هـایگروه

  كــودكان  پیشرفت   باعث  و   (2008  ، همکاران  و   )پاول 

  هایمهارت  و  نوشــتن  و  خوانــدن  هایمهارت  در

  و   نوشــتاری(  ـماهیـف م  و  الفبــا  حــروف  )درک  ييامال

  یعــاد  ســالنهم  بــا  آنــان  مشــابه  پیشــرفت

  و   )گرين  شـودمي  دركـي  واژگان  هزمینــ  در  خــود

  محیـط   يـک  ايجـاد   نتیجـه در  (.2013  ،همکاران 

  در   شنواييكم  بـا  كـودكان  مشـاركت  مثبـت،  يادگیری

  تأثیرات   بــرای  بیشــتری  امــکان   متقابل،  هایتعامل

  اجتماعـي  هایارتباطـ  ایهصالحیت  بــر  ـتبـمث
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  باعـث  كه (2013  همکاران،  و  )بوبزين  دارد  كـودكان 

 بیشــتر   هرچــه  دوســتي  و  دوســتانه  روابـط  افزايـش

  و  شود مي  رشـدی   خیـراتأت  بــدون  و   بــا  آموزاندانش

 از   دسـت  ايـن  بـرای  ریبیشـت  عاطفـي  مزايـای

  و   وورد   )هولینسگ  دآورمـي  همـراه  بـه  كـودكان 

  رشـدی  سـطح  دهنـدهنشـان  ها همطالع  (.2009  بويس،

  در   كــودكان   بهتـر  و  شـتریب  هرچـه  تکاملـي   و

  هــایمحیط  بــه  نســبت  فراگیــر  هــایمحیط

  عوامل  همچنین  (.2018  )اسچرودر،  تــاس  ويــژه

  زیا سيکپارچه  موفقیت  در   توانندمي  مختلفي

 مؤثر  عادی   مدارس  در  توانكم  يا  ناتوان  آموزاندانش

 برابر   در   اغلب   عادی   آموزاندانش  والدين   باشند.

  در   هويژبه  ؛ كنندمي  مقاومت  سازیهارچيکپ   هایبرنامه 

  باشند؛   نشده   تدوين  خوبيبه  هابرنامه  اين  كه   صورتي

  ديگر  عبارت  به  .باشد  داشته   اثربخشي  تواندنمي

  و  لمان عم  والدين،  هاینگرش  زا  تأثرم  سازی يکپارچه

  و  يکتا  شکوهي  كاكابرايي،  ،پژوهبه)  است  نآموزادانش

   (.1387 ،لواساني  غالمعلي

  كه   دارد  نیز  معايبي   یرسازی فراگ  ديگر  سوی  از

  واضح  كرد.  اشاره  « رايج  های شیوه  نارسايي »  به  توانمي

  شدتبه  رايج   هایبرنامه  و  تدريس   هـایشیوه  است

 نوجوانـان   و   كودكـان   امر   اين  كه   ـتند هس  نارسـا

  قرار  طردشـدگي  و  نـزواا  مسـتعد  را  پـذيرآسـیب

  دهي سازمان  و  تأمین   مشکل»  ، (2008  چل، میت)دهد مي

 موانـع   بـا   رويـارويي   سـابقه  كه   آموزانيدانش  «آموزش

  ادامه  فرصت   مواقع   بیشتر  در   ،انـدداشـته  را   آموزشـي

  عوامل»   ،دهندمي  سـتد   از   را  دبیرسـتان  اتـ  تحصیل

  شکست   هـایموقعیت  ترينهيبدي  «اقتصادی   -عيجتماا

  نظـام  در  كمبودها  و  هارینابراب  وجود  آموزشي  نظام  در

  كــه  شـود مـي  مشـاهده  منـاطقي   در   آموزشـي

  دارند  را  اولیـه  خـدمات   تأمین   سـطح  نريتـپـايین

  «هـانگرش »  (،1392  آبکنار،   جلیل  و  عاشوری )

  و  يکسو  ز ا  هاتفاوت  برابـر  در  منفـي  عملکردهـای 

  موانعي  شـکل  بـه  ديگـر  سـوی  از   جامعـه  در  هاتعصب

  ، كنندمي  لمع  آموزش  پیشرفت  هرا  سر  بر

  كــه  اســت  آشــکار  « درســي  هــایبرنامــه »

  گـروه  نیازهـای   بـه  اندنتوانسته  آموزشي  هــایــه برنام

  و  دهنـد  خپاسـ   نـاتواني  بـا  آموزاندانش  از   وسـیعي

  ي شـناخت  تحـول  رایبـ  مناسبي   مهنابر  فراگیـر  آمـوزش

  ری )عاشو  نــدارد  را   آموزاندانش  از   بسـیاری   رفتـاری   و

 (. 1392 آبکنار، لیلج و

  مطالعه   يک   در  (2020)  همکاران  و  زوماسکيس

  ناتواني،   به  نسبت   آموزاندانش  1525  نگرش  ،مقعطي

  دو   تحلیلي  -فراگیرسازی   آموزش  و   اخالقي  هويت

  هويت  كه   داد   نشان   ايج تن  . كردند  مقايسه   را   سطحي 

 ش نگر  كاهش   كالس،   و  ن ا معلم  ، آموزاندانش  اخالقي 

  تعامل  و  همکاری   عادی،   آموزاندانش  و   والدين  منفي

  ويژه   نیازهای  با  آموزاندانش  با   عادی  آموزاندانش

  هایهایمهارت  رشد   های كنندهبینيپیش  ترينقوی

  شده فراگیرسازی  آموزانشدان  در  نوشتن  و  خواندن

  مقطعي  مطالعه  يک  در   ( 2019)  انهمکار  و   هو  ند.هست

  یرسازیاگفر  آموزاندانش  ر د  آموزشي  اشتیاق  هدف  با

  127  نمونه  يک   در   چیني   دبستانپیش  مدارس   در   شده

  پیشرفت  بر  گیرافر  زشموآ  یرتأث  كه  دريافتند  نفری

  یها زنیا  با  آموزاندانش  جتماعي ا  دـشر  و   تحصیلي

  ين ا  رحضو  همچنین   .ستا  ط ـمتوس  ا ـت  م ـك  از  هژـيو

  منفي   هایثرا  گونهچیه  دی اـع  ارسمد  در  آموزاندانش

  ، هامعلم  رـيگد  یسو  از  .ارددـن  دیاـع  آموزاندانش  رب

  چند  هر  د انكرده  تأيید   را  رـگیافر  زشوـمآ  روش   و  هدـيا

  در   ، عملي  تا   دارد  ینظر  جنبه  بیشتر  ش،پذير  ينا  كه

  هم   و  عملي  هایروش  هم  ،سازییرفراگ  سویبه  حركت

  .دارد  تغییر  به  ز نیا  و  ستا  مهم   زشموآ  ی رنظ  یهاهيپا

  و  عادی   ناـلممع  ایرـب   اييـهتـلوياو  ن میا  ينا  در

  يک  در  (2021)  هیمان  و  بوس  دارد.  وجود  استثنايي

  آموزش  قوانین  آيا  هدف  با  توصیفي -تحلیلي   پژوهش

  در   را  ابتدايي   مقطع   آموزاندانش  فراگیرسازی،

  يبررس  و  رمرو  با   ؟بخشدمي  بهبود  آموزشي  های مهارت

  به  ده شسازیفراگیر  مدارس  مشاهده  با  و  ها همطالع  نتايج

  دارای  آموزاندانش  كه  كردند   پیدا  دست  یجهتن  اين

  در  كه  حركتي  -جسمي   و   شنوايي  بینايي،   معلولیت
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  دريافت   را   لزم  هایآموزش  شدهسازیرفراگی  مدارس

  به  رفتن   توانايي   خود   همتايان  با   سهمقاي   در   بودند   كرده

  همتي  و  هندی  داشتند.  را   ليتحصی  اليي ب  مقاطع 

  سازی فراگیر  هدف   با  پژوهشي   در   (1398)  رگاني گ

  دبستان  از  پیش  دوران  در  ويژه  نیازهای  با  كودكان

  سازیفراگیر  بسیار   هایمزيت  بیانگر  نتايج   . پرداختند

  در  ويژه  ای نیازه  بدون  و  با   كودكان   از   اعم   كودكان  برای

  در   نام ثبت  با  ان كودك   و  بوده  تان دبس  از   پیش  ط محی

  هایفتشرپی  و  موفقیت   به  فراگیر  های كودکمهد

  ويژه  های مهدكودک  در  كودكان   به  بت سن  بسیاری 

  در  (1391)  يوسفي  و  مجد  امیری  .كنندمي  پیدا  دست

  فراگیر  آموزش  فوايد   و  هاچالش  موانع،  هدف   با   پژوهشي

  يج نتا  ،مدارس  مديران  ديد   از  زديرآمو  آموزاندانش

  فراگیر  آموزش  موانع  ،مديران   نظر  از  كه  داد   نشان

  آموزشي،   و  یرادا  موانع  ترتیبهب  و  نیستند   همسنگ 

  دارند.  بیشتری  اهمیت  فرهنگي  موانع  و  اقتصادی  موانع

  معتقد   فراگیر  آموزش  های چالش  زمینه  در   مديران

  یها الشچ   و  یادار   و  آموزشي   های چالش  كه  بودند

  فوايد   مینه ز  در  مديران  ند. دار  بیشتری  اهمیت   اقتصادی 

  آموزش  د فواي  كه   بودند  معتقد   فراگیر   آموزش  برنامه

  نفس عزت  از  است  عبارت   اولويت  ترتیببه  یساز فراگیر

  آموزشي.  ايدفو  و  تحصیل  محل  به  نزديکي  آموزان،دانش

  مقايسۀ  هدف  با   شيپژوه  در  (1399)  همکاران   و  پژوهبه

  با  آموزاندانش  به  نسبت  ويژه  و  عادی   معلمان  نگرش

  مرتبط   عوامل  شناسايي  و  فراگیر  موزشآ  و  ويژه  اینیازه

  ويژه  معلمان  الف(  كه:  دادند  نشان   هايافته  آنان  رشنگ  با

  با  آموزان دانش  به  نسبت   عادی   ان معلم   با   مقايسه   در 

  نگرشي  معناداری   طوربه  فراگیر  آموزش  و  هويژ  نیازهای

  متغیر  سه  معلمان،   گروه  دو  هر  رد  ب(  ؛داشتند  ترمثبت

  و   رابط  معلم   عنوان به  فعالیت  تجربه   اشتن د  بین پیش

  خدمت،  ضمن   دوره   نگذراند  و   تحصیلي   ه رشت  تلفیقي، 

  به  نسبت   نگرش  واريانس  از   صد در   ده  حدود

  بیني پیش  معنادار  طوربه  را   ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  متغیر  تنها  معلمان،  گروه  دو   هر  در   همچنین   ج(  ؛كردند

  با  آموزاندانش  از  معلمان  اختن ش  میزان  بینپیش

  7/4  توانست  فراگیر،   آموزش  برنامه  و   ويژه  نیازهای 

  را   فراگیر   آموزش  به  نسبت  نگرش  اريانسو  از   درصد 

   .كند  يبین پیش

  مثبت   نگرش  اهمیت  بر  متخصصان   بیشتر  وعممجدر

  د)مانن   دارند  تأكید   آنان  اولیای   و   آموزاندانش  معلمان، 

  ؛1998  ،نهمکارا  و  ولدیرنكو  ؛1992  و  1991  ،پژوهبه

  و   اودپ  ؛2002  ،مکاران ه  و  هاج   ؛1999  ،سیمل  و  كوک

  اين  (1399  همکاران،   و   پژوهبه  ؛2000  تپر،  -دال

  نگرش  میان   در  كه   باورند   اين  بر  پژوهشگران

  اهمیت   از   معلمان   نگرش  آنان،   اولیای  و  آموزاندانش

  ترينمهم  از   يکي   دانتومي  و  است   برخوردار   بیشتری

 آموزش   هایبرنامه  شکست  يا  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل

  وزشمآ  هایهدف  تحقق  ور منظ  به  شود.  قلمداد   فراگیر

  يعني  گسترده،  مفهوم  به  همکاران  با  همکاری  فراگیر،

  ويژه،  و  عادی   مدارس   معلمان   صان،صمتخ  مشاركت

  و   آموزش  در   ويژه   و  عادی  آموزدانش  دارای   والدين

  به  زییرسا فراگ  كه  چرا  است؛  ریضرو  مریا  پرورش

  ما درک  به نیز و اجتماعي  پرورشي،   آموزشي، هایارزش

 هایتجربه   بنابراين  .شودمي  طمربو  افراد  ارزش  دمور  در

 موانع   به  توجه  با  وپرورشآموزش  سازیفراگیر  در  موفق

  كه  هستند  مبتني  سيارمد  بر  خاص   هایمحدوديت   و

 برنامه   ،شيزموآ  یاـفض  ،يافته  تغییر  هاآن  رساختا

  ممکن  را   ذيرـپفاـنعطا   يس رتد  هایروش  و  سي در

  انآموزدانش  اميـتم  ب،وـمطل  يطاشر  تحت  ، سازندمي

  يـشورپر  و  ي ـشزموآ  ايجـنت  هـب  تیابي ـسد  جهت   در

  رــنظ  در  يــقتو  .درــك  دــهناخو  تــفعالی  بوــمطل

  و  عادی  وپرورش)آموزش  نتيـس  ريزیبرنامه  از  مــيدار

  حركت  گیرترافر  دیيکرو ر  سویبه  مجزا(  صورتبه   يژهو

  هــسرمد  ناــكنر كا  اميــتم  ندــشرــگیدر  ، یمـكن

  هشوپژ بر مبتني  و  يركانهز ،نهامتفکر لاــنتق ا کــي در

  اين   توانمي  زماني  روايناز  .ستا  رداروـبرخ  همیت ا  از

  هایپژوهش  انجام   با   كه  داد   انتقال   درستي به  را   فرايند 

  اين   فوايد   و   الت مشک  موانع،  میزان،   شواهد  بر   مبتني

  انجام  ضرورت   بنابراين  . كرد  مشخص   را   سازی يکپارچه

  استان   بومي  و  فرهنگي   شرايط   هب  توجه  با  پژوهش  ناي
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  عنوان به  ها معلولیت  به  نگاه  و   فعلي   شرايط   در   لرستان 

  روايناز  .شودمي  احساس  چندان  دو  ، يمي دا  محدوديت

  يندفرا  شکست  باعث  نظری  و  پژوهشي   پايه   يک  نداشتن

  و  پژوهش  اين   تأكید  به  توجه  با   .دوشمي  سازی   اگیررف 

  بستری   دانتومي  كیفي  پژوهش  روش  يک   از  استفاده

  آن  بودن بديع  بر  امر  اين  كه   كند   ايجاد   شايي گگره  ایبر

 ثر ؤم  عوامل  شناسايي  با  پژوهش  اين  بنابراين  .افزايدمي

 شد.  انجام  فراگیر  آموزش هایبرنامه موفقیت بر

 ش رو

  آموزاندانش  فراگیرسازی  در  مؤثر  ملعوا  كشف  برای

  در   قعمی  های همطالع  ودنب  به  توجه  با  تدايي،اب  اول  دوره

  رويکردی  اتخاذ   ابتدايي،   مدارس   در   فراگیرسازی  حوزه

  زمینه  اين  در  مؤثر  عوامل  همه  كشف  برای  اكتشافي

  يکردی رو  اتخاذ   با   حاضر  پژوهش  رو،ازاين  .است  ضروری

  در   مؤثر  های مالک  و  عوامل  كشف  دنبال   به  استقرايي 

  اييابتد  اول   دوره  مدارس  در   آموزاندانش  سازیفراگیر

  يفی ك  بخش   در   ها داده  ی آورجمع  برای  .است  پرداخته

  است.  شده   استفاده   3بنیادداده  پردازی نظريه  از   پژوهش

  پژوهش  روش   يک  مبنايي  نظريه  يا   تئوری  گراندد

  سويه  يک   و  كیفي  كامالا   ردیرويک  با  4استقرايي

  وضوع،م  اين  (.2004  )فرناندز،  است  5افياكتش  هشيپژو

  در   تا  دكن مي  فراهم   ر)ان( پژوهشگ  برای  را   امکان 

  جای  به  ندارد   وجود   فرضیه  تدوين   امکان   كه  مواردی

  طوربه  شده، تعريف  پیش  از  هاینظريه  از   استفاده

  ناي  ا ام  ؛دكن   اقدام  جديد  تئوری  يک   تدوين  به  يشخص

  بلکه  ،گرانپژوهش  صيشخ  ايده  مبنای  نه  جديد  تئوری

  عي واق   شرايط  و  محیط   از   شدهفراهم  هایداده  اساسبر 

  فرايند   تئوری،  گراندد  عبارتي،   به  .شودمي  تدوين

  گردآوری   راه  از  مستند  و  مدون  نظريه  ساخت  و  طراحي

  با  كه  آنهاست  استقرايي  تحلیل  و  هاداده  يافته  سازمان

  هاييزمینه  در  جديد  هایپرسش  به  ي پاسخگوي  هدف

  و  فرضیه  گونههر  تدوين  در   كافي  نظری  مباني   بدون  كه

  ،ديگر  ارتي بع  به  .شودمي  اجرا  هستند،   آن  آزمون

  تا   است   كیفي  و   مندمنظا  روالي   بنیاد،داده  پردازینظريه

  درباره  واكنش  يا   كنش   ، يندافر  يک  هك  اینظريه  تولید

  كلي  مفهومي   سطح   در  و   بررسي  را  خرد  موضوع  يک

  مطالعه   مورد   جامعه   (.2005  سول، )كر  كند   تشريح 

  و  كارشناسان   معلمان،   تمامي   را   حاضر   پژوهش

  فراگیرسازی  آموزش  با  كه  يمتخصص  صاحبنظران

  تشکیل  ،دارند  را  زمل   آشنايي  ويژه(  و   عادی  رس )مدا

  نمونه  يک   پژوهش،  اين  در   گیری نمونه  شیوه  .ندداد

  معلمان،  بر  مشتمل   دسترس،  در   و  ند هدفم   احتمالي غیر

 آموزش   متخصص  ن نظراصاحب   و  نكارشناسا

  آموزش  با  ا آشن  و   استثنايي  كودكان   حوزه  (، سازیفراگیر

  در  بود.  1399  سال  در   نلرستا   استان   در   مدارس  فراگیر

  ورود  هایمالک  عنوانبه  و  طالعه م  مورد  نمونه  انتخاب

  تأهل،  وضعیت  اجتماعي،  طبقه  همچون  متغیرهايي  به

  .شد  توجه  خدمتي  سابقه  و  تحصیالت  سطح  ،سن

  در  تنوع  حداكثر  تا  آمد  عمل  به  تالش  ديگر  بارت عبه

  شرط   شود.  لحاظ   لعهمطا  مورد   هاینمونه  انتخاب 

  كاری   سابقه  سال  5  قلحدا   داشتن  ،نمونه  افراد  انتخاب

  مطالعه   در  اخالقي  هایهمالحظ  بود.  مدارس  اين  در

  عدم   حق  نمونه  افراد  كه  بود  موارد  اين   شامل  حاضر

  باشند،  داشته  را  احبهصم  جريان   در  پاسخگويي

  هانآ  برای  همکاری  به  نداشتنتمايل  ونههرگ  ینهمچن

  مربیان،  لمان، مع  از   گیرینمونه  د.وب  خواهد   محفوظ

  زماني   تا  پژوهش  اين  در   صاحبنظران  و  كارشناسان 

  به  تحلیل  و  تجزيه  و  اكتشاف  فرايند  كه   كرد  پیدا  ادامه

  روش  .(2016  ،همکاران  و  )مالترود  برسد  1اشباع   نقطه

  يک   ،پژوهش  از  بخش  اين  در  هاداده  آوریجمع

  به  كه   رت وص  ين ا  هب  بود؛  فتهساختاريا  نیمه   مصاحبه

  كنندگان شركت  از  كدامهر  با  دقیقه  50  تا  40  مدت

  حیطۀ   صاحبنظران  و   كارشناسان  )معلمان،

  اطالعات   و  شد   انجام   مصاحبه  پژوهش  در   سازی( فراگیر

  نضم  پژوهش  اين   در  .گرديد  ضبط   و   ثبت   جلسه   هر   در

  به  پژوهشي   محیط   در   حضور  برای   ونيقان  مراحل  رعايت 

  در  پژوهش  نتايج  تمايل  صورت  رد   كه  شد  زرااب  هاآن

  مسائل  ديگر  همچنین   و   گیردمي  قرار  اختیارشان
 

 زمــاني  تــا  هاداده   آوریجمع  و  گیرینمونه  كه  بود  اين  نظری  شباعا  از  منظور  .  1
 اطالعــات  ديگــر  نظــرانصــاحب  كه  ندنك  احساس  پژوهشگران  كهكند  پیدا  امهاد
  است. شدنتکرار لحا در ها داده  و دهندنمي هئارا ديدیج
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  مشخصات   نکردنافشا  جمله   از  پژوهش  در  اخالقي

  مصاحبه   ط ضب  برای  اجازه  گرفتن   و   كنندگانشركت

  نفر  9  شامل   ش،پژوه  در  كنندگان مشاركت  شد.  رعايت 

  نظران حبصا  از  نفر  2  و   كارشناسان   از   نفر   4  معلمان،   از

  پرورش   و  آموزش   ،ابتدايي  مقطع   سازیگیرفرا  آموزش

  هدفمند   گیرینمونه   راه  از  كه  ودب  لرستان  استان

  دوباره   ها، يافته  به  اعتباربخشي   منظوربه  شدند.  انتخاب 

  چندين   از   پس   هامصاحبه  متن  .شد  جام ان  حبه مصا  سه

  شد.   نويسدست  كلمه   به  كلمه   صورتبه  كردن گوش  ارب

  سیستماتیک   دگذاری كُ   روش   با   آمده دستبه  اطالعات 

  شدهپیاده  هایمصاحبه  متن   منظور  ينا  هب  شد.  لیتحل

  و  گرديد   مشخص  آن   مهم  های تعبار   و   خوانده  دقتبه

  در   شد.  يادداشت  دكُ   صورتهب  مهم  عبارت   هر  معنای 

  جداگانه  صورتبه  اولیه  لیل تح  از  صل حا  كُدهای  ادامه،

  هم  به  مفهومي   لحاظ   به  كه  كُدهايي  و  دش   يادداشت

  طبقه  هر   برای  و   درآمد  ای طبقه  صورت به  بودند،   بهمشا

  هایهطبق   ادغام  با  سپس  .شد  گرفته  نظر  در  ينام

  تریيكل   های دسته  رک،مشت  مفاهیم   اساسبر  مختلف

  از   كاملي  فتوصی  قالب  در   يج نتا  نهايتدر  و  شد  ايجاد

  عامل قالب  در  و گشت  تركیب هم با مطالعه  مورد پديده 

  تأيید   به  شده استخراج  ملعوا  سپس  شد.  دهينسازما

  شده بیان  معنای   عمق   بیانگر  تا   رسید   متخصص  افراد

  كیفي   شناسانروش  باشد.  كنندگانمشاركت  وسیلهبه

  مالک  از  كمّي،  روايي  و  ايي ي اپ  واژه  از  استفاده   جایبه

 ارزيابي   به  ارجاع  یبرا  6داعتما   قابلیت  يا  پذيریاعتماد

  .(1395  ،گانزربا)  كنند مي  اده تفاس  كیفي   نتايج   كیفیت

  آن   در  كه   است   میزاني   ساده،   بیاني   به   اعتماد،  قابلیت 

  به  و   بود  ي متک  كیفي   پژوهش  يک   های يافته  به  توانمي

  مینتأ  برای  .(1391  ي،معاللاابو)  كرد  عتماد ا   هاآن  نتايج

  استفاده   ( 2005)  لینکلن   و   گوبا  روش   از   ذيریاعتمادپ 

  ، 7باورپذيری  مالک  چهار  لینکلن،   و  گوبا   شد.

  برای  را  10انتقال   قابلیت  و   9یريپذد يیتأ  ،8اعتمادپذيری

  قابل  با  ریرپذيباو  .ندكرد  معرفي  اعتماد  قابلیت  بررسي

  است،   ارتباط  در  پژوهش  بودنكنندهقانع  يا  بودنباور

 برای   ضروری   يندهایافر  و  هااستدلل  را  ورپذيریبا

  عالي،المابو)  دارد مي  بیان  پژوهش  نتیجه   به   اعتماد

  روش  چهار  از  باورپذيری   رایب  پژوهش  اين  رد  (.1391

  12ها رساناطالع  توسط   نتايج  یني بازب  و  11بیروني  ممیزی

  استفاده   14مدتطولني  درگیری   و  13سازی چندسويه  و

 .شد

  پژوهشگر  ، یسازهيسو  چند   در   : یسازهيچندسو

  نیز  كارشناسان  با  مديران  ادراک  واكاوی  بر  عالوه

  گروه  هر  از  آمدهدستبه  هایداده  و  داد  مانجا  مصاحبه

  صحت   واقع در  بود.  ديگر  گروه   های تصحب  با   منطبق 

 شد.  بررسي  جنبه چند از اطالعات

  كه   كسي  بیروني  ممیزی  روش  در  بیروني:  ممیزی

  ي بازبین   ا ر  ر كا  روش  دارد،   نظارت  ما   كار   روش  به

  شپژوه  در   كه  مشاور  و   راهنما  استاد  مانند   كندمي

 است. ه دش هاستفاد هاآن رظن از  حاضر

  كیفي   بخش   هایداده  ثبت   در   مداوم:   كنترل   روش

  با   پژوهش  يند افر  كه  بود  آن   بر  پژوهشگر  تالش  نیز

  ه شد  استفاده  مداوم  كنترل  روش  از  شود.  ثبت  جزئیات

 . دشو قمحق  هايافته دروني  روايي تا است

  اطالعات   صحت   بررسي  و   بازبیني  در   نتايج:  زبیني اب

  ،پژوهشگر  فهمي دب  از   جلوگیری  برای  آمدهدستبه

  داده  نشان  هارساناطالع   به  دوباره  آمدهدستبه  اطالعات

 . شد یديأت و شد

  ت دمطولني  زماني   پژوهشگر  مدت:طولني  درگیری 

  لا س  ايام  در  و  بود  پژوهش  موضوع  درگیر  ماه(  6  )حدود

  معلمان،  از  زيادی  تعداد  با   یررسمي غ  طوربه  ي تحصیل

  همچنین   .دكر  مصاحبه  نظرانحب صا  و  كارشناسان 

  با  تعامل   و  مدرسه   در   حضور   به  زمان   اين  از   بخشي 

  ادامه  در   .كرد  پیدا  اختصاص  مدرسه  فضای  در  و  معلمان

  از  يک ره  تعريف  ضمن  اختصار به  ،1  جدول   قالب   در

  هايي اقدام  یفي،ك  پژوهش  ارزيابي  با  مرتبط  هایمالک

 .است ده ش فهرست  شد،  انجام  مالک  آن تأمین برای كه

 اجرا روند

  افراد  نخست  ،ساختاريافته  مه ین  مصاحبه   اول  مرحله   رد

  زین  افراد  انتخاب  اریمع  . شدند  ييشناسا  یدی كل  مطلع

  و  كارشناسان   شده،سازیفراگیر  مدارس   معلمان 
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  ه حوز  با  مرتبط  يپژوهش  هایربهتج  با  حبنظراناص

  آنها  با  افراد  نيا  ييشناسا  از  پس  .بود  سازیفراگیر

  ز ین  مصاحبه  وقت  كار،  حيتشر  ضمن  و  شد  تهگرف   تماس

  مصاحبه،   با   مرتبط  هایسؤال  ن یهمچن  و  شد   نییتع

  آنان  یبرا  پژوهش  نهیشی پ  از  يبخش   و  پژوهش  طرح

  گروه  عضایا  از  )يکي  پژوهشگر  سپس  .دش  ارسال

  محل   در   ر مقر  انزم  در   ي شخص   طوربه  پژوهشي( 

  افراد  با   مصاحبه  انجام   به  اقدام   و   شد  حاضر  شده نییتع

  مصاحبه  انيجر  تمام  ها،دها د  ثبت  ظورمنبه  .درك  مذكور

  هایتهنک   زین  مصاحبه   زمان   ضمن   در   و   شد   ضبط 

  ز ین  شوندگانمصاحبه  وسیلهبه  شدهذكر  یدیكل

  ليفا  مصاحبه،   هر  انجام   از  پس   .شد  ی برداريادداشت

  تمام  و   شد  ده یشن  پژوهشگر  ط توس  به مصاح  يصوت

  ادهی پ  شتاری ون  صورتبه  ت درس  شده انجام  های صحبت

  در  .شد  تبديل   نوشتار  به  ي صوت  ل يفا  راه  ن يا  از  و  شد

  به  نسبت   ی دگذاركُ  نديفرا  از  استفاده  با  بعد  مرحله

  از   پس  .شد  اقدام  داده  لیتحل   و  می مفاه  ييشناسا

  لهمرح  چند   ي ط  شدهیگردآور  یهاداده  لیلتح

  ندشد  استخراج  هیاول  مضامین  و  ها مقوله  ، یارذگ دكُ

   .(1 )جدول

 حاضر پژوهش در هاآن تأمين برای  شدهانجام هایاقدام و كيفی پژوهش ارزيابی با طتبمر هایمالک  1 لجدو

 ن آ  تأمين برای حاضر مطالعه در اقدام  هاويژگی  و تعريف مالک  عنوان

 دروني  روايي يا صحت

 تحلیل  توانايي  و  هاداده   انسجام   ها،اده د  غنای  به  بیشتر  ا،هاده د  صحت

  توسط  پژوهشگر  تفسیر  تأيید  وسعت  به   صحت  دارد.  گيبست  پژوهشگر

 افراد  آيا  كه  دهدمي  پاسخ  سؤال  اين  به  يعني  ؛دارد  اشاره   ديگر  افراد

 كنندمي   تأيید  را  او  گیرینتیجه  و  تفسیر  پژوهشگر،  از  غیر  به  ديگر

 اعتقاد  به  .( 1391  المعالي،ابو  از  ل نق  به  ؛2010  هوراس،   و  )كینگ

  از   تابعي  كمّي،  هایهعمطال  در  ي ژگيو  ن يا  رعايت  (، 2002)  پاتون

  ابزار   پژوهش،  در  كهدرحالي  است  گیریاندازه   ابزار  ساخت   كیفیت

  از   بخشي  و   (2015  ،همکاران  و   تیلور)  است  پژوهشگرپ  خود  اصلي

 تهداي  در  پژوهشگر  ييتوانا  از  ، يژگيو  اين  رعايت  بر  مؤيد  هایلفهمؤ

 .ردگیمي تأنش هايافته تفسیر و پژوهش جريان

 كارشناسان  از  نفر  سه  از  ها،داده   صحت  ايشافز  منظوربه

  بررسي   به  تا  شد  گرفته  كمک   پژوهش  مسئله  ماهیت  با  آشنا

  سوی   از  آمده عملبه  تفسیرهای  باورپذيری  میزان   و

 .بپردازد شگرهپژو

 نيبیرو يرواي لمقاب در یريپذانتقال

  به   هايافته  پذيریتعمیم   به  بیروني  اعتبار  كمّي،  پژوهش  در

 شرايط  در  گیرینتیجه  و  هايافته  كاربرد  قابلیت   و   متفاوت  هایموقعیت

  دنیای   جايگاه   كه  شودمي  فرض  كیفي  پژوهش  در  شود.مي  گفته  ديگر

  ن ممک  تکرار  بنابراين  كند،مي  یر تغی  بياجتنا  غیرقابل  طوربه  واقعي

  زعم به  (.1391  المعالي،ابو  از   نقل  به   ؛ 2010  هوراس،  و   كینگ)  ست نی

 به  نیاز  یجابه  كیفي  پژوهشگران  ،( 1985)  گوبا  و   لینکلن

 كه  دارند   نیاز  كنند،مي  مطالعه  كه  ایپديده   ذاتي  ثبات  پنداشتنمسلم

 هاتواقعی   اينکه   و   است  پژوهش  زمینه  از   متيقس  كه  نداشتنثبات  بین

 آورند.  وجود   به  هماهنگي  شوند،مي  ساخته  پژوهش  فرايند  طي  در

 را  هايافته  پذيریانتقال  دقیق   طوربه  توانديمن  كیفي  پژوهشگر   البته

 او   تا  دهد  ارائه  خواننده   به  كافي  اطالعات  تواندمي  فقط  و  كند  مشخص

 دارند  ربردكا جديد هایقعیتمو در هاافتهي آيا كه دهد ص یتشخ بتواند

 كیفي،  تحلیل  هایروش  و  هاطرح  (1385)  هومن  اعتقاد  به  .نه  يا

 ن يا  چون  دارند.  دروني  ييروا  به  نسبت  ریشتبی  بیروني  روايي  معمولا

  بر   مبتني  بیشتر  شده،كنترل  شديد  و  كمّي  هایطرح  به  نسبت  هاطرح

  به   كه  است  روشي  سازی،چندسويه  (.222  )ص  هستند  واقعیت

 و  روايي  برای  اهدیش  نوانعبه  و  كندمي  كمک  هاداده   پذيریالانتق

 .(2010 آشر، و اسکات ؛2008 )گوين، شودمي استفاده  ياييپا

  راهبرد   از  ،هاافته ي   یريپذانتقال  افزايش  منظورهب

  و   اسناد  از  توأمان   استفاده   )با  هاداده   سازیچندسويه

  ازی سچندسويه  مصاحبه(،  از  حاصل  روايتي  هایداده 

 در   پژوهشي  ستیارد  از  هاستفاد  )با   پژوهشگر  / كننده يبررس

  سازی هسويچند  ها(،داده   تفسیر  و  تحلیل  آوری،گرد  فرايند

  متفاوت   هایزمان  و  مکان  در  هامصاحبه   از  انجام  )با  محیطي

  ی باورپذير  نمیزا  بر  تا  دش  استفاده   منزل(،  و  مدرسه  شامل

 .ودش  افزوده  آمده عمل به تفسیرهای

 اتکاپذيری  و تگيوابس

 طول  در  نتايج  ثبات  ،یريتکرارپذ  یامعن  به  ييپايا   كمّي،  پژوهش  در

  كیفي،   پژوهشگران  ت.اس  زمان  طول  در  یگیراندازه   شباهت  و  زمان

  چون  كه  معتقدند  (2005)   گوبا  و  لینکلن  دارند.  روايي  به  زيادی  توجه

 صحتي  هیچ  بنابراين  ،باشد  داشته  وجود  تواندنمي   پايايي  نبدو  روايي

 كافي   ديگری  استنباط  برای  ييک  هائار  و  ندارد  وجود  ذيریاتکاپ  بدون

  ثبات   و  هماهنگي  و  دقت از  باشند،  کااتقابل  مطالعه  هایيافته  اگر  است.

 ديده پ خصوصدر كافي مدارک  و شواهد تهیه  با تا شد  سعي

  های رويه  دقیق،  و  مشروح  ایگونهبه  ،شده مطالعه

 .شود توصیف هشپژو شرايط و  زمینه ،شده مطالعه
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  ( 1385)   هومن  زعم  به  (.1391  )ابوالمعالي،  بود  خواهند  برخوردار  نیز

 يكاف  مدارک   وهشگرپژ  تا   است  لزم  اتکاپذيری،  ارزشیابي  منظوربه

 مشروح  طورهب  و  باشد  داشته  تیارخا  در  را  شده مطالعه  ه پديد  با  مرتبط

  ف یتوص  را  پژوهش  شرايط  و  ه زمین  ،شده مطالعه   هایرويه  دقیق،  و

 .كند

 ی ريپذديیتأ

 به  یريپذد يیتأ  است.  شده   مطرح  عینیت  قابلم  در  یريپذديیتأ

  پژوهشگران   .كندمي  اشاره   ، ندشو  تأيید  وانندتمي  نتايج  كه   ایدرجه 

 تحلیل   و  آوریجمع   فرايند  كافي،  جزئیات  با  كنندمي  سعي  كیفي

  كه   ببیند  بتواند  خواننده   يک  كه   ایگونهبه  دهند،  حیتوض  را  هاداده 

  اند كرده   پیدا   دست  نتايج  ن يا  ه ب  ي منطق  طوربه  هاآن  چگونه

 (.1391 )ابوالمعالي،

  و   آوریجمع   فرايند  از  افيك   جزئیات  ضیحوت  با  تا  شد  يسع

 شود. نیتأم هايافته یريپذد يیأت ها،داده  تحلیل

 خواننده  یسازقانع

 هایه را  از  (سازدمي  منعکس  را  اعتماد  كه )  خواننده   یساز  قانع

  ارائه   ب(  ؛منسجم  و  واضح  يپژوهش  فرايند  توضیح  الف(  نظیر  مختلفي

  شود؛ مي  صرف  پژوهش  میدان  در  كه  زمانيمدت  درباره   واضح  شواهد

  میداني   هایمتن  چندگانه  اشکال  در  كننده يت حما  هایداده   وجود  ج(

 اصطالحات  كارگیریبه  د(   جامع؛  هایتبیین  به   كمک  منظوربه

 قدقی  اتتوضیح  از  استفاده   ه(   كیفي؛   پژوهش  ارشگز  در  كننده شركت

  در   انندگكنشركت  درگیری  ز(  ها؛يافته  مداوم  بررسي  و(  ديگر؛  افراد

  انجام  ،است  شده   شپرس  هاسؤال  كه   اینحوه   ح(  سي؛برر  فرايند

 و  یسازقانع  به  بال  موارد  تمامي  (،1391)  ابوالمعالي  زعم  به  پذيرد.مي

  منعطف،   و  اصیل  ایمطالعه  در  .شودمي  مربوط  اعتماد  نتیجهدر 

  و   موارد  پژوهشگران  و  دارند  حضور  كار  در  كنندگانكتشر  هایصدا

 .كنندمي حلیلت و آشکار را ضحاو هایمثال

 كارگیری»به  ،یهاهيرو  از  خوانندگان،  یساز  قانع  منظوربه

  كیفي«،   پژوهش  گزارش  در  كنندگانشركت  اصطالحات

  كه   ای»نحوه   و   ديگر«  راداف  دقیق  توضیحات  از   »استفاده 

 .دش استفاده  ده«،ش ده سیپر هایسؤال

 هايافته 
 ت. اس  آمده  2  جدول  در  پژوهش  در  گانكنندشركت  شناختي  جمعیت  هایيافته

 ی شناخت جمعيت مشخصات 2  جدول

 درصد  فراواني  جنسیت

 60 9 مرد

 40 6 زن 

 100 15 كل

 سن 
M SD 

18/43 24/3 

 خدمت  سابقه 
M SD 
18 32/2 

 درصد  فراواني  تحصیالت 

 7/66 10 ايي ابتد آموزش

 20 3 كارشناسي 

 3/13 2 ارشد  كارشناسي
 

  و   نفر(  9)  مرد   درصد  60  ،شوندهمصاحبه  افراد   بین  از

  افراد  سني   میانگین  (، نفر   6)  زن   درصد   40

  استاندارد  انحراف  و  18/43  پژوهش  در  كنندهشركت

  در   كنندهشركت  افراد  سن  حداقل  .است  24/3  آن

  ین همچن  د.بو  سال  56  آن  حداكثر  و  39  پژوهش

  پژوهش  در  كنندهشركت  افراد  خدمت  سابقه  میانگین

  ادامه   در   .است  32/2  آن  استاندارد  حرافنا  و   سال   18

  ارائه  پژوهش  هایسؤال  از  يک هر  به  مرتبط  هایتحلیل

 است. شده
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 اصلی )ابعاد( های مقولهشده در قالب  شناسايیمفاهيم بندی دسته  3جدول 
 مفاهيم مقوله  طبقه

 شخصیتي ويژگي

 معلم  شخصیتي ويژگي
 انساني طرواب هتوسع-1

 یریدگيا و  آموزش توسعه -2
 آموزان دانش یتيشخص ويژگي

 توانايي  درک  آموزان،دانش   نیازهای  با  آموزش  سازیمتناسب  آموزان،دانش   نیازهای  از  لزم  آگاهي
  ها تعامل حترام،ا ه، صلحو و  صبر كالس، در مقررات و  قوانین دايجا ارتباطي، هایمهارت آموزان،دانش

  و   تقويت  و  خصوصي  حريم  ظحف  پذيرش،  قت،ادص  عدالت،  دوستي،نوع  درست،  فردیبین  روابط  و
 و  همدلي  احساس  پرورشي،  و  آموزشي  مختلف  عوامل  میان  در  احترام  آموزان،دانش  ترغیب

  ،يسرشت  یهاويژگي  آموزان،دانش  نفساعتمادبه  ،اجتماع  با  مدرسه  مطلوب  روابط  ايجاد  همدردی،
 گفتگو  از  استفاده   ،جامعه  و  نيوالد   با  یهمکار   تيتقو  رسه،مد  و  همسالن  با  روابط  پشتکار،  ورزی،
  يک   صورتبه  كردنعمل   ،محترمانه  و  صادقانه  عادلنه،  منصفانه،  یرفتار  داشتن  ارتباط  تقويت  برای
  هایت ارمه  مد،ناكارآ  یموزآدانش  زندگي  سبک  يستگي،شا  و  توانمندی  عالقه،  پشتکار،   ، گروه 

  تربیتي   و  تحصیلي  وضعیت  رآمد،كانا  تحصیلي  عملکرد  و  رياضي  تاری،نوش  خوانداری،  تحصیلي،
 ضعیف

  صالحیت و تخصص
 ایحرفه

 معلمان ایحرفه توسعه-1
 گروهي  هایمهارت تقويت -2

 ي آموزش  های دوره   گذراندن  آموزان،دانش   با  برخورد  در  لزم  تجربه  و  دانش  تخصص،  و  دانش  داشتن
 زمل  آگاهي  و  علم   داشتن  كالسي،  مديريت  آموزان،دانش   هایتوانايي  درک  گرايي(،صتخص)

 ايجاد  كافي،  شناخت  و  سازیآگاه   تدريس،  فنون  و  هاروش  با  آشنايي  آموزان،دانش  اين   خصوصدر 
 آگاهي   و  علم   داشتن  ،ایمدرسه  درون  تارتباطا  تقويت  بازخورد،  رائه ا  كالس،   در  مقررات  و  قوانین 

 و  صیليحت   هایمسئولیت  دادن  با  آموزاندانش  در  انگیزه   ايجاد  آموزان،دانش  اين  خصوصر د  لزم
  ترغیب،   و  تشويق  انگیزه،  ايجاد  خدمت،  ضمن  هایكالس  در  شركت   و   برگزاری  تجربه،  اجتماعي،

 هي.يادد  -يادگیری رابط، هایكارگروه  کیلتش

 و یريزبرنامه
 استاندارسازی 

 ساختاری  فرهنگ -1
 عملکردی ريزیهنامرب -2

 ،سازیمتناسب  آموزان،دانش   نیازهای  با  سازیمتناسب  مدارس،  در  پیشنهادی  طرح  پذيریتوجیه
 همگاني،  آموزش  شده،  سازیمتناسب  تجهیزات  و  امکانات  نداشت  ،مندنظام  مداخله  ،ريزیبرنامه

  ، سازیفرهنگ  ،وزانآمدانش   توانايي  سطح  ارزيابي  و  درک  دف،ه  تعیین  كافي،  شناخت  و  سازیآگاه 
  محوری،   هدف   شده،زی سامتناسب  سيكال  ساختار  سازی،آگاه   آموزان،دانش  حقوق  به  توجه
 آموزشي. اهداف با آشنايي ريزی،برنامه

 آموزشي امکانات و فضا
 مدرسه  ساختار .1
 كالس  ساختار .2

 و   زاتهیتج  سازی متناسب  خاص،  امکانات  و  تجهیزات  نداشت   آموزشي،  تجهیزات  و  وسايل  از  استفاده 
 ساختار  شده،  سازیاسبمتن  هیزاتتج  و  امکانات  داشتن  آموزان،دانش   اين  نیازهای  با  فیزيکي  فضای

  شايسته،  و   توانمند  متخصص،  نیروی  مالي،  منابع  آموزان،دانش   تعداد  و  سيكال  ساختار  مدرسه،
 وزشيآم فضای متخصص، نیروهای ترغیب و انگیزه 

 شناختيروان  هایاثر
 منفي   و مثبت

 سازی فراگیر اييايمز-1
 

 سازیفراگیر معايب -2

 و  حقارت  تنهايي،  احساس  باعث  عادی  آموزانانشد  ازیسه آگا  ،بودن  برزمان  بودن،  هزينهپر
  و  یرون  نبود  بودن،  بر هزينه  بودن،زمانبر  )مزايا(،  نفسعزت  افزايش  و   دوستي  رشد  )معايب(،   گراييانزوا

  نبود   تجهیزات،  و  امکانات  ديده،ش آموز  خصصيت  وینیر  نبود  )معايب(،  خصصيت  امکانات
  آموزش   آموزان،دانش  حقوق  به   توجه   )معايب(،  عادی  نآموزادانش  و   ينلدوا  نگرش   و  سازیفرهنگ 

 تسهیل  و  جامعه  يک  شهروندان   تمام  اجتماعي  پذيرش  برابر،  هایفرصت  كردنفراهم   همه،  برای
  نبود   ،)مزايا(  تر مثبت  نگرش  و  مؤثرتر   خگوييپاس  ر،بیشت   یيادگیر  )مزايا(،  شدناجتماعي   دفراين

 كاهش  )معايب(،  اجتماعي  و  تحصیلي   گراييانزوا  اجتماعي،  گ ان  والدين،  ش نگر  نوع  ،سازیفرهنگ 
 و  كارآمدی  تحصیلي،   بینيخوش  برابری،  احساس  ،نفساعتمادبه  حس  افزايش  و  طبقاتي  تبعیض
 )مزايا( همدرس  بهزيستي و شتیاقا ي،شايستگ

 خانواده به بوطمر لعوام
 زندگي  كیفیت پايین سطح-1

 خانواده ناقص عملکرد -2

  زندگي  پايین  كیفیت  اجتماعي،  زندگي  پايین  كیفیت   پايین،  اقتصادی  وضعیت   زندگي،  پايین  كیفیت 
  والدين،  بین  هایرضتعا  خانوادگي،  نقش  در  اختالل  فرزندان،  نیازهای  رفع  در  ناتواني  اقتصادی،

  به   نسبت  خانواده  نگرش   سازمان،  از  بیرون   عوامل   فرزند،   -لدوا  ابطرو  ،ریفرزندپرو  هایسبک
  فرايند   از  نداشتنآگاهي   والدين،  ارتباط  راهبردهای  والدين،  توجهيبي  و  انگاریسهل  ،هامحدوديت

 والدين. شناختيروان مشکالت آموزان،دانش  نیازهای و رشد

 عه جام به وطمرب عوامل
 محیطي زایاسترس عوامل -1

 ستان دو ه گرو -2

  رويدادهای   از  ناشي  ئلمسا  فرهنگي،  رويدادهای  از  ناشي  مسائل  اقتصادی،  رويدادهای   از  ناشي  مسائل
 ناشي   مسائل  آموزشي،  نظام  تغییرات  از  ناشي  مسائل  اجتماعي،  رويدادهای  از  ناشي  مسائل  سیاسي،

 و اقتصادی تماعي،اج ،آموزشي ابعاد تمام بر  كرونا  ويروس  أثیرت از ناشي عوامل عاطفي، رويدادهای از
 فرهنگي 
  تمسخر   تحقیر،  دوستان،  با  ارتباط  کالتشم  عادی،  نالهمس  و  دوستان  گروه  وسیلهبه  نشدنپذيرش 
   همسالن گروه  توسط

 

  ابعاد   اب انتخ  برای  لزم   فراواني   كفايت  تعیین  یبرا

  ش آموز  اثربخشي  تحقق  و  شناسايي  جهت  اصلي

  . شد  ه گرفت  نظر  در   5  فراواني   حداقل   سازی،فراگیر

  كفايت   ، مقوله  هر  انتخاب   ی برا  كه   بود   اين   بر  استدلل 

  از   سوميک   حداقل  يا   5  يفراوان  معادل  لزم

  در   مقوله  آن  ذكر   به  كه  د باش  شوندگان مصاحبه

  ، شدهتعیین  حد   اين  . شود  داخته رپ  هامصاحبه

  استخراج   عدبُ  انتخاب   عدم  يا  انتخاب  حد  ه هنددنشان
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  های يافته  .بود  دخواه  مدل   در   درج   یبرا  شده

  اثربخشي   زمینه   در   اصلي  عدبُ  هفت   شدهاستخراج

  از   كه  طورهمان  داد.  نشان   ار  سازیفراگیر  آموزش

  ي فراوان  به   توجه  با   ،آيد مي  بر  2  جدول   های هيافت

  های ويژگي  همچون  ابعادی  گفت  توانمي  شدهذكر

  ، ایحرفه  تصالحی  و  تخصص  معلم،   شخصیتي 

  ي، آموزش   امکانات  و  ضاف  زی،استانداردسا  و  ريزیبرنامه 

 به  بوطرم  عوامل  ،في من  و  ثبتم  شناختيروان  هایاثر

  ، سازیفراگیر  جامعه   به  طمربو  عوامل   و  دهخانوا

 آموزش  اثربخشي  تحقق  یبرا  ابعاد  ترينمهم

  چراكه   باشندمي  اول  ابتدايي  مدارس  در  سازیفراگیر

  در   كه   گونههمان  .اندداشته  5  از   ربالت  فراواني  همگي

  و   ي بررس  با  پژوهشگران  ،شودمي  مشاهده   2  ولجد

  اصلي   هایمؤلفه  شدهمجا ان  یهامصاحبه  قیدق   لیتحل

  اصلي   مقوله  14  در   را   شدهذكر  ابعاد   از   كدامهر 

  اثربخشي   ،ديگر  عبارتيبه  .اندكرده  بندیتقسیم

  در   دايي ابت  اول   دوره   آموزاندانش  سازی فراگیر  آموزش

  دهي سازمان  ی دیكل   حوزه  ا ي  طبقه   يا   عد بُ  هفت  حول

  كه   است   اصلي  مقوله   14  شامل   مجموعدر  كه   اندشده

  ويژگي )  شخصیتي  های ويژگي  الف.  از   ندت ارعب

  ؛ (آموزاندانش  شخصیتي  هایويژگي  و  معلم  شخصیتي

  ای حرفه  توسعه   -1)  یا حرفه  صالحیت   و   تخصص  ب.

  پ.   ؛( وهيرگ  هایهارتم  تقويت  -2  و  معلمان

  و   اختاری س  فرهنگ  -1)   سازیداستاندار  و   ريزیبرنامه 

  آموزشي   امکانات   و   فضا  ت.  ؛( عملکردی  ريزیبرنامه 

  های اثر  ث.   ؛ (كالس  ساختار  رسه، مد  )ساختار 

  و   مزايا   -1)  سازی فراگیر  ي منف   و   مثبت   شناختي روان

 خانواده  به  مربوط  عوامل  ج.  ؛ (سازی   فراگیر  معايب   -2

  ناقص   عملکرد   -2  زندگي،  كیفیت  پايین  سطح   -1)

  عوامل   -1)  جامعه  به  مربوط  املعو  چ.  و   (خانواده

 همسالن(.   گروه -2 و محیطي  زایاسترس

  فرايند   طي  از  پس  سؤال،  اين   پاسخ  فتن يا  برای

  گزينشي،   و  محوری   كدگذاری  مبنای   بر  باز   كُدگذاری 

  شد.  تبیین و  تهیه داستان  صلي ا  خط و مفهومي  الگوی

  در   باز  كُدگذاری  از  آمدهدستبه  هایمقوله  بنابراين

  شرايط   محوری،   )مقوله  عوامل  از  دسته  شش  قالب 

  و   ای زمینه  ط شراي  ،ایمداخله  ط شراي   ،راهبردها   علي، 

  مدل   و  شدند  مرتبط  يکديگر  به  و  بندیطبقه  پیامدها(

  دست   هب  اثربخش  فراگیرسازی  مقوله  حول  پارادايمي

 آمد.

  روش   ترينمناسب  و  ترينساده  محوری:  مقوله

  است   اين   مطالعه،  يک   محوری  مقوله   شناسايي  برای

  افتد مي  اتفاق  دارد  چیزی  چه  اينجا  بپرسیم  خود  زا  كه

  عوامل  كه  آنجا  از  (1987  )استراوس،  ه؟چی  جريان   يا

  ها مصاحبه  بیشتر  در   سازماني برون  و  سازماني   درون

  ها مقوله  ساير  با   را   رابطه  یشترين ب  و   بود   شده  تکرار

  فرايند   در   و  شد   نتخاب ا   محوری   مقوله   عنوان به  داشت،

 گرفت. قرار  محوری كدگذاری

  پديده   بر  تقیممس  طوربه  كه   عواملي   ي:علّ   شرايط

  به   پاسخ   در  (.2013  )كرسول،  گذارنديم  تأثیر  ریمحو

  اثربخش   سازیفراگیر  علّي   شرايط  كه  سؤال  اين

  شخصیتي،   هایويژگي  كه  داد  نشان  يج نتا  ؟اندماكد

  تعارض   شغل،  تحصیالت  سن،  والدگری،  های سبک 

  انساني   های تعامل  و  ارتباط  برقراری   زند،فر  و  والد   ینب

 . گذارندمي تأثیر ربخشاث سازی فراگیر بر كه  اندعواملي

  تحصیالت،   سن،   شناختي:جمعیت  های ويژگي.  1

  سالمت   وضعیت  جتماعيا  -اقتصادی  جايگاه  شغل،

  اثربخشي   نمیزا  بر  والدين  شناختي روان  و  جسماني 

 هستند.  مؤثر سازیفراگیر

  والدين،   های تعارض  نوع  زناشويي:   های تعارض  .2

  نکردن   همکاری  ،نگذاشتن  احترام  صمیمیت،  نداشتن

  زان می  و  نوشتن  و  خواندن  تحصیلي   های مهارت  رد

 دارد.  تأثیر سازیفراگیر

  ناآگاهي   ن:كودكا  ويژه  رايط ش  به   والدين   ناآگاهي .  3

  خاص   هایويژگي  و  معلولیت  شدت  و  نوع  از  والدين

  كودكان،   رشد   فرايند  و  تعلیم   اصول   موزان،آدانش  اين

  هیجاني   و   اقتصادی  اعي،اجتم   شناختي، روان  نیازهای

  اثربخش   يتحصیل  هایمهارت  میزان  بر  ودكانك  اين

 است.

   آموزان:انشد و معلمان شخصیتي هایويژگي .1
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  هیجاني   و  عاطفي   شناختي،  ری، رفتا  هایويژگي

  سازی اگیرفر  بر  مؤثر  نقشي   آموزان، دانش  و   معلمان 

 دارد.  آموزاندانش

  متقابل   يانسان   هایتعامل  نوع  انساني:  روابط  .2

  و   هاويژگي  دلسوزی،  و   رحمت  نه  همدلي  بر  مبتني

  به  احترام   و  پذيرش   آموزان،انشد  اين   خاص  شرايط

  تأثیر   سازیفراگیر  شياثربخ  بر  تحقیر  و  انتقاد   از  دور

 دارد. 

  هبردها را  (،2008)  اشتراوس  و   كوربین   راهبردها:

  ها گروه  يا   فراد ا  كه   دانند مي  های واكنش  يا   هاپاسخ  را

  رويدادها   و  هاتفاقا  ،مسائل  ،اهموقعیت  با  واجههم  در

  كه   سؤال  اين  به  پاسخ  در  روايناز  ،دهندمي  نشان

  اثربخشي   ایبر  ييراهبردها  چه  از  مديران  ،نامعلم

  كه   داد  نشان  نتايج   كنند؟مي  استفاده  سازیفراگیر

  زندگي   كیفیت   پايین   سطح   تأثیر  تحت   ها،راهبرد

  از   والدين   ناآگاهي   ،خانواده  ناقص   لکرد عم  خانواده،

  والدين   سازیآگاه  آموزان،دانش  ژهوي  شرايط

  با   متناسب  تخصصي  آموزش  عادی،  آموزاندانش

   كنند.مي تفاده اس  عادی آموزاندانش  نیازهای

  كه   شد  مطرح  سؤال  اين  سپس  :ایزمینه  شرايط

  كدام   تأثیر  تحت  معلمان   استفاده  مورد   یراهبردها

  های موقعیت  ،ای زمینه  شرايط   دارد؟   قرار  خاص  ايطشر

  يا   اعمال   و  راهبردها   كه   هستند   ایيژهو  و  خاص 

 (.2013  )كرسول،  دهندمي  قرار  تأثیر  تحت  را  هاتعامل

  شرايط   تأثیر  تحت  راهبردها  كه  داد   نشان  نتايج

  فضای   و  یزاتتجه  و  منابع  آموزان،دانش  اين  متفاوت

  ناآگاهي   و  كالس  ساختار  مدرسه،  ساختار  آموزشي،

  برای   را   مناسبي   بستر  و   شرايط   عادی   زانآمودانش

 .سازدمي فراهم  سازیفراگیر  اثربخشي عدم

  پايین   سطح   خانواده:  زندگي   كیفیت   پايین   سطح.  1

-روان   اقتصادی،   اجتماعي،   فیزيکي،   ي زندگ   یفیت ك

  میزان   نتیجهدر  و   راهبردها  بر  نگيفره  و   شناختي

 . گذارندمي تأثیر آموزاندانش سازی فراگیر اثربخشي

  ي، خانوادگ   هایتعارض  خانواده:  ناقص  عملکرد .  2

  نگرش  و  فرزندی  -والد  روابط   ارتباطي،  های مهارت

  و   راهبردها   بر  فرزندان  معلولیت   به  نسبت   خانواده

 است.  مؤثر سازیفراگیر اثربخشي  میزان بر نتیجهدر

  تر عمومي  ل عوام  از  راهبردها   :گراخلهدم   شرايط

  نشان   نتايج  . دارند  ایهمداخل   نقش  كه  پذيرندمي  تأثیر

  و   دوستان   گروه،  محیطي،  زایاسترس  لعوام  كه  داد

 باشند. راهبردها  كنندهتسهیل توانندمي فناوری

  ناشي   های استرس  : محیطي  ی زااسترس  عوامل.  1

  سیاسي،   فرهنگي،  اقتصادی،   رويدادهای  از

  از   ناشي  شرايط   آموزشي،   نظام   تغییرات   جتماعي، ا

  زندگي   ابعاد  تمام  بر  آن  اثربخشي  و  كرونا  ويروس

  ها تعارض  ايجاد   نتیجهدر  و  بردها راه  بر   انساني

 تأثیرگذارند.

  مشکالت   و  دار مشکل  دوستان  دوستان:  گروه.  2

  و   راهبردها  بر  هاهمکالسي  و   دوستان  با  ارتباطي 

   است. تأثیرگذار  هاآن بین تعارض  ايجاد  نتیجهدر

  صل حا   نتايج   را   پیامدها  ( 2013)  كرسول   پیامدها:

  نشان   دايميپارا  الگوی  بررسي   .نددامي  راهبردها  از

  درون   عوامل  راهبردهای  از   استفاده  كه  دهدمي

  كالس،   درون  ساختار  مدرسه،  درون   )ساختار   سازماني 

  و   امکانات   و  آموزشي   محتوای   شخصیتي،   های يژگيو

  و   معلمان  تیشخص  ي گژيو  همراه  به  تجهیزات

  )ساختار   ن سازما  از  بیرون   عوامل  آموزان(،دانش

  والد   روابط   لدين،وا  نگرش  اقتصادی،   شرايط   ،خانواده

  شناختي جمعیت  هایويژگي  والدين،  روابط   فرزندی،

  بخشي اثر  بر  فرهنگي(   و  اقتصادی   وضعیت   والدين،

  ثر مؤ  نوشتاری  و  خوانداری  هایمهارت  بر  سازیفراگیر

 است.

  علّي،   شرايط   محوری،  بحث  اينکه   از   بعد

  و   گرمداخله  شرايط  متقابل،  كنش  و   كنش  راهبردهای

  گزينشي،   كدگذاری   در  شد،   تعیین  دها پیام  و   ای زمینه

  اين   است.  مفاهیم   میان   روابط   كردن معنادار  به  نوبت

  اصلي   خط   و  گرفت   ارقر   دنظر م  اول   مصاحبه   از   مهم 

  های مقوله  و   د ش  داده  توضیح   و   مشخص  داستان 

  كه   طور همان  .شدند  مرتبط  همديگر  به  آمدهدستبه

  پارادايمي،   مدل  محوری  مقوله  دهد، مي  نشان   1  شکل
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  تحت   كه   است  سازماني برون  و   سازمانيدرون  عوامل

  های ويژگي  شخصیتي،  هایويژگي)  علّي  شرايط  تأثیر

  و   خانوادگي درون  های تعارض  اختي، شنجمعیت

  اين   شرايط  به  جامعه  و  والدين  نگرش  و   تنشنداآگاهي

  امل )عو  گرمداخله  شرايط   كنار  در  كودكان(

  ط شراي  و  دوستان(  گروه   و  محیطي  زایاسترس

  -اجتماعي   زندگي  كیفیت  پايین  )سطح  زسا زمینه

  اين   با   برخورد  در   خانواده  ناقص  عملکرد   اقتصادی، 

  نیازهای   به  نسبت  والدين  نداشتنگاهيآ  و  كودكان 

  اثربخشي   راهبردهای   بر  ويژه(   هایيناتوان  با   كودكان 

  های مهارت  ،خوانداری  های مهارت)  سازیفراگیر

  نوشتاری،   های هارتم  اجتماعي،   هایمهارت  ارتباطي، 

  گذارد يم   تأثیر  مدرسه(  به  اشتیاق  تحصیلي،  عملکرد 

  سازی فراگیر  یبرا  معايبي   و   مزايا   ايجاد   آن   حاصل   كه

 است.
 

 
  مقطع سازیفراگير در ثرمؤ عوامل یميپارادا مدل  1 شکل

 ابتدايی 

  كه   گفت  توانمي  شده ذكر  فراواني  به  توجه  اب

  برازش   از  تئوری   ددگران  بر  مبتني  شدهاستخراج  الگوی

  -1  كه   داد  نشان  نتايج   بود.  برخوردار  مطلوب

  و   معلم  شخصیتي  ويژگي  )   شخصیتي   هایويژگي

  ؛ معلم  ایحرفه  صالحیت  و  تخصص  -2  ؛(آموزاندانش

  امکانات   و   فضا  -4  ؛انداردسازیاست  و   ريزیبرنامه  -3

  منفي   و  مثبت  اختيشن روان  ایهاثر  -5  ؛آموزشي

  عوامل   -7  و  خانواده  به  وطمرب  عوامل  -6  ؛سازیفراگیر

  خصوص در  ها طبقه  ترين مهم  ،جامعه  به  مربوط

  خوانداری  های مهارت بر سازی فراگیر  آموزش اثربخشي

  ، باشند مي  ابتدايي   اول   مقطع   آموزاندانش  نوشتاری   و

  كه   گونههمان  .اندداشته  5  از  بالتر  فراواني  همگي   زيرا

  و   ي بررس   با  پژوهشگر   ، شودمي  مشاهده   2  شکل   در 

  اصلي   هایمؤلفه  شدهانجام  یهامصاحبه  قیدق   لیتحل

  اصلي   مقوله  14  در   را   شدهذكر  ابعاد   از   كدامهر 

  اثربخشي   ، رديگعبارتيبه  .است  دهكر   بندی تقسیم

  و   خوانداری  هایمهارت  بر  سازیرفراگی  آموزش

  شش   حول  در  اييابتد  اول   دوره  آموزاندانش  نوشتاری

  اند شده  دهي سازمان  ید یكل   حوزه  اي   طبقه  يا  بُعد

  كه   است   لياص  مقوله   14  شامل   مجموعدر  كه   اندشده

  )ويژگي   شخصیتي   هایويژگي  الف.   از   اندعبارت

  توسعه   -2  و   انساني   روابط  توسعه   -1  معلم   خصیتي ش

  شخصیتي   هایويژگي  و  يادگیری(  و  آموزش

-1)  ای حرفه  تصالحی  و   تخصص  ب.  آموزاندانش

  تیمي   هایمهارت  ويتتق  -2  و  معلمان  ایحرفه  توسعه

  -1)  سازیاستاندار  و  ريزیبرنامه  پ.  گروهي(،  و

  و   فضا  ت.  عملکردی(  ريزیبرنامه  و  ساختاری  فرهنگ 

  ث.   ، كالس(  ساختار   مدرسه،  )ساختار   آموزشي   امکانات 

  -1)  سازی   فراگیر   منفي   و  مثبت   شناختي روان  اثرات

 به  مربوط  عوامل  ج.  سازی(،  فراگیر  ايب مع  -2  و  مزايا

  عملکرد   -2  زندگي،  كیفیت  پايین   سطح   -1)  دهخانوا

  -1)  جامعه  به  مربوط  عوامل  چ.  و  خانواده(  ناقص

 همسالن(.  گروه -2 و محیطي  یزااسترس عوامل

 گيری نتيجه و بحث

  در   مؤثر  عوامل  شناسايي   حاضر  ژوهشپ  از   هدف

  ايجاد   و  ابتدايي   اول  دوره   آموزاندانش  فراگیرسازی

  از   حاصل   د فراين  نتايج  .است  ه بود  بنیادداده  نظريه  يک

  14  اولیه،  كد  248  شناسايي  به  منجر  ،باز  كُدگذاری

  پژوهشي   تاكنون  كه اييجآن  از   شد.   طبقه   7  و   مقوله

  نپرداخته   سازیفراگیر  اثربخشي  به   كیفي  صورتبه

  های همطالع  با  غیرمستقیم   طوربه  نتايج  اين  ،است

  ؛ 2012  هیمان،   و  بوس  ؛2008  همکاران،   و   ل)پوو

 و   هو  ؛2013  همکاران،  و  گرين  ؛2012  راسیل،  و  نگ يا
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  ؛1391  يوسفي،   و  مجد  امیری   ؛2019  همکاران،

  و   سزوماسکي   ؛1398  اني، گرگ   همتي   و   هندی

 دارد. همخواني  (2020 همکاران،

  سازی فراگیر  گفت   توانمي  نتايج  اين   تبیین  رد

 نوآوری،  از  گـردي  حیطـه  هر  همانند  وپرورشآموزش

 شواهد  نبـدو  نبايـد  و  تواندنمي  وپرورشآموزش  در

  مباني   چهاگر  . كند  پیدا  گسترش  پژوهشي   كنندهیديأت

  از   انسـاني   هـای ارزش  بر  منطبق   رويکرد   اين   فلسفي 

  نظر   به  بشر   حقوق   و  اسالم   دين   هایارزش  جملـه

  هیجـاني   بـار  توانـدمـي  كـه  شـدهضفـر  و  رسد مي

 دوش  بـر  كـه  را  یسازژهيو  و  جداسـازی  ،علولیـتم

  از   دهد،  كاهش  ،دارد  قـرار  خـانواده  و  كـودک

  سـامانه   اداره   و  تأسـیس   كالن   هایهزينه

  بکاهـد،   گیریچشـم  نحو   به  ژهوي  وپرورشآموزش

  ارتقا   كودكان  همه  رایب  را  وپرورشزشآمو  كیفیـت

  معه جا  میان  در  را  انساني  هایارزش  و  قاخال  و  دهد

 (.2020 همکاران، و سزوماسکي ) كند  احیا

  های پرسش  تدوين  پژوهش  اين  در  ديگر  سوی  از

  پیشرفت   ماهیت  كه  است  وابسـته  اين  به  پژوهشي

  چیست   پژوهشگران  اهديـدگ   از  انآموزدانش  يادگیری

  ماهیت   .كنندمي  یساز مفهوم  چگونه  را   آن  و

 چگونه  را   آن   و  دانندمي  چه  را   سازیفراگیر

  پیشـرفت   مورد  در   مفاهیم  كدام   كنند،مي  ی ازسمفهوم

  تر ارزش  با   و   مهم   را  سازی فراگیر  و   اكتسـاب   و

  طراحي   از   پیش  پژوهشگران  ترتیب،يناهبـ  .داننـدمـي

  ز ا  هامفهوم  اين  بررسي  بـه  بايـد  وهشيپژ  طرح

  تا   بپردازند  ذينفعـان  و  رنامـهب  خـود،   ديـدگاه 

  تا   را  سـيبرر  تحت  متغیرهای  و  پژوهشي   هایپرسش

  د. كنن  تدوين   واقع   بر  منطبق  و   دقیق   امکان   حد

  نیمه   عمیق  هایمصاحبه  انجام  با  پژوهشگران  روايناز

  و   سان كارشنا  معلمان،   از   تن   15  با   ساختاريافته

  )آموزش  استثنايي  كودكان   حیطه  صاحبنظران

  های ويژگي  اگر  كه  رسیدند  نتیجه  اين   به  زی(فراگیرسا

  و  تخصص  با  وزانآمدانش  و  معلمان  شخصیتي

  و   ريزیبرنامه  با  معلمان   ای حرفه  صالحیت

  امکانات   و  فضا  با  تطابق  در  سازیفراگیر  استاندارسازی

  به   شناختيروان  مثبت  اثر  تواندمي  ،گیرد  قرار  آموزشي

  آن   يب معا  صورت  اين  غیر  در   ، باشد  داشته   همراه

   است. آن مزايايي   از بیشتر

  تي شخصی  هایويژگي  شخصیتي:  های ويژگي

  لي، همد   ، صبر  های:مالک  كه   است   اول   عامل  ، معلمان

  ذيری، پانعطاف  جسارت،   انگیزه،   ، كوشيسخت  پشتکار، 

  داشتن   اشتباهات،  قبول  .گیردمي  بر  در   را   انتقادپذيری 

  بودن،   يک  و   صفر     ،پذيریانعطاف  نقدپذيری،   روحیه

  عصبانیت   كنترل  حوصله،  و  صبر  داشتن   نبودن،  خشک 

  ، شوق  و  شور   اضطراری،  واقعم  در  آرامش  حفظ   خود،

  از   استفاده  مرتب،  و  آراسته  ظاهر  كار،  به  عالقه  هیجان،

  آن،   از   دفاع  و   حقیقت   ابراز  شهامت   خود،   اختیارات 

  باعث   كه   هستند   عواملي   جمله   از   نفس عزت  داشتن 

  وقتي   واقعدر  .شوديم  سازی فراگیر  آموزش  اثربخشي

  بر   مبتني   رابطه  يک   بتوانند  ابتدايي   مدارس   معلمان 

  فرايند   در  باشند،   داشته  آموزاندانش  با  احترام

  با   و  بگیرند  كار  به  را  زمل  تحمل  و  صبر  آموزشي

  ادراكي   سطح  با  آموزشي   بعد   سازیمتناسب

  رفتاری،   هایمهارت  و  مفاهیم   آموزش  به  نآموزادانش

  زمینه   توانندمي  بپردازند  حركتي  و  ياجتماع   تحصیلي،

  سوی  از كنند.  همفرا  تحصیلي هایمهارت رشد  برای را

  با   متناسب  هایهشیو  با   دباي  آموزش  محتوای  ديگر

  فردی   های تفاوت  به  توجه  با   باشد.  آموزاندانش

  هایهوش  گرفتن نظردر  و  ويژه  و  عادی   آموزاندانش

  را   خالقیت   و  توانايي   اين  بايد   معلم   كالس   در  مختلف

  و   متفاوت   های درس  طرح  طي   كه   باشد   داشته

  انتخاب   را  مناسب   تدريس  روش  هاشهو  گرفتن نظردر

  يادگیری   و  آموزش  توسعه  روايناز  .دكن   عملي  و

  همراه   به   شده سازیمتناسب  های درس  طرح   بر   مبتني

  های ناتواني)  پذيرش   بر  مبتني   سالم   ارتباط   برقراری

  هیجاني(   و  شناختي  رفتاری،)  اشتیاق  احترام،  ويژه(،

  كند   اهمفر  معلم  برای  را   باثبات  شخصیت  يک   وانتمي

  افزايش   برای  را  ینهزم  آموزاندانش  بر  اثرگذاری   با   تا

   و )يانگ  سازد فراهم  نوشتاری و خوانداری های تمهار
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 .(2012 راسیل،

  مان معل  تخصص  :ای حرفه  صالحیت  و  تخصص

  اثربخشي   ر د  تواندمي  كه   است  هايي مالک  از   يکي 

  دانشي   از  عبارت  ،تخصص  .باشد  مؤثر  سازیفراگیر

  و   آگاه  خصوصهب  كار   يا   رشتهيک   در  را  فرد  كه  است

  به   كه  است  كسي  متخصص  فرد  يک   سازد.  دتوانمن

  كه   عواملي  تمام   بتواند  و   باشد  آشنا  خود  شغل  ماهیت

  از   بشناسد.  را  شودمي  آن  شدنمنجاا  بهتر  به  منجر

  بعد   دو  در   بايد   سازیفراگیر  س مدار  معلمان   كه  آنجای

  با   آموزانشدان  و   عادی   آموزاندانش  آموزش   مقوله   و

  اين  باشند.  داشته  را  ملز  ایحرفه  مهارت  ويژه  نیازهای

  بر   را   ها آن  معمولا   خاص   كودكان   آموزش   برای  معلمان 

  جسماني   رفتاری،  حسي،   رتباطي، ا  های تفاوت  مبنای 

  ريزی برنامه  نآ  اساسبر  و  كنند مي  بندیطبقه  و...

  در   افراد  اين  به  آموزش  .دهندمي  انجام  آموزشي

  رو ايناز  است.  ترسخت  ها آن  عادی   همسالن  با  مقايسه

  بردن بال  برای  آموزشي  نظام   وظايف  ترين مهم  از   يکي 

  توجه   شده  سازی فراگیر  آموزاندانش  شي آموز  كیفیت

  های آموزش  حداقل  كه  است  معلمان   تخصص  نوع  به

  اجتماعي،   جسماني،  رشد  هاینظريه  ابعاد  در  را  لزم

  ديده   استثنايي   كانكود  و  شناختي روان  و  هیجاني

  يکبار   ماه  6  هر  متوسط  طوربه  ديگر  سوی  از  باشد.

  خدمت   ضمن  هایرهدو  گذراندن  ضمن

  فردی   هایاوتتف   درک  ضمن  شده سازیمتناسب

  با   را  خود   آموزشي  محتوای  عادی  انآموزدانش

  ويژه   نیازهای  با  آموزانشدان  فردی  های تفاوت

 رشوپروآموزش  ديگر  سوی   از  كند.  سازیمتناسب

  ا ب  تماماا   كه   نیست   خاصي   برنامه  خاص   كودكان 

  باشد.   داشته   تفاوت  وپرورشآموزش  عادی  هایبرنامه 

  تأمین   برای  كه  است  آموزیدانش  خاص،  كودک

  در   تغییراتي  بايد  او  آموزشي  و  تربیتي  اینیازه  حداكثر

  های برنامه  و   خانواده  آموزشي   و   بیتي تر  هایشیوه

 .(2019 اران،همک  و )هو  شود داده  عادی  مدارس

  د استاندار  و   ريزیمهبرنا  استاندارد:   و   ريزیبرنامه 

  كه آنجا  از   . است  مختلفي  مراحل  به  نیازمند   سازی 

  يا   عادی  آموزاندانش  در   صورت  دو  به  سازیفراگیر

  وزان آمدانش  دهي جای  معکوس  سازی فراگیر  صورتبه

  . گیردمي  صورت  ويژه  آموزاندانش  مدارس  در   عادی 

  بسترسازی   و  ايجاد  برای  گام   ناولی  روايناز

  كه   آنجا   از   است.  جامعه   گ فرهن   سازیراگیرف 

  دارند،   خاصي   شرايط  ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  با   چندساله  صورتبه  تنخس   سازی فراگیر  برای  روايناز

  كتاب،   ،هاپمفلت  یدتول  آموزشي،   هایكارگاه  انجام

  ر د   را   زمینه   ي نگرش  نفوذ  و  ايجاد   خصوصدر  روزنامه

  اين   همچنین  . كرد  فراهم  عادی  آموزاندانش  والدين

  اهداف،   تعیین   ،هافرصت  شناسايي  با   ريزیبرنامه 

  تعیین   جامعه،   دروني  و   محیطي   شرايط   بررسي

  ، حلراه  هترينب  انتخاب  و  ارزيابي  مختلف،  هایحلراه

  و   بلندمدت   و   تمد انیم   مدت، كوتاه  رنامهب  يک  تدوين

  نه  موجود  عملکرد  سطح  تا  شودمي  انجام  بندیبودجه 

 .كند  یداپ  افزايش بلکه حفظ  تنها

  نتايج   اين  تبیین  در   آموزشي:  امکانات  و  فضا

  مدرسه   از  آموزاندانش  ادراک  كه  زماني   گفت   توانمي

  را   آن  ايفوظ  و  تکالیف  كه  است  نحوی  به  كالس  و

  انتخاب  را تسلطي  اهداف بدانند، برانگیزچالش و متنوع

  ها همکالسي  و  معلمان  مديران،  توسط   كنند؛مي

  داده   شركت  آموزشي  دفراين   در  شوند،  پذيرفته

  بین   مؤثر  طوربه  تحصیلي  هایتمسئولی  ،شوندمي

  كالسي   فرايند   در  و  شود مي  تقسیم   آموزاندانش

  رسه مد  اين  آموزاندانش  ، دارند  مشخصي   سهم   كدام هر 

  از   و   كنند مي  تلقي  سودمندتر  را  كالس   ساختار   و

  كه   كنندمي  استفاده  مناسبي   يانگیزش  راهبردهای

  خواندن،   ادگیری، ي  هایمهارت  رفت پیش  به   نهايتدر

  كه   مانيز  شد.  خواهد  منجر  تحصیلي   عملکرد   و  نوشتن

  به   كه   كند مي  درک   را   ي محیط  درس   كالس   آموزدانش

  تکالیف   محتوای  ،ودشمي  منتهي  وی  استقالل   تقويت

  ب انتخا   با   و  داندمي  مفید  خود  آينده  برای  را  درسي 

  از   دارد،   تأكید   یيادگیر  تعمیق   بر  كه   اهدافي 

  انطباق   و   هاچالش  با   برخورد  برای  مناسبي   راهبردهای

  استفاده   سازیفراگیر  مدارس   تحصیلي  شرايط  با
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  تحصیلي   زمینه  در  موفقیت  به  منجر   هك  كندمي

  معلّمان   چقدر  هر  ديگر،رتيعبابه  شد.  خواهد

  ها آن  ،ددهن   دخالت  گیریتصمیم  در   را  آموزاندانش

  را   تری منطبق  و  ترنه  سازگارا  و   مثبت  انگیزش  الگوی

  راه   از   كه   را   فرايندی   اساس،  اين   بر  داد.  خواهند  بروز

  موفقیت   بر  مرجعیت  و   تکلیف  جذابیت  ابعاد  آن

  تبیین   توانمي  صورت  اين   به  ،گذاردمي  تأثیر  تحصیلي

 آموزاندانش  تمام  فهم   و   يادگیری  به  كه  مانيمعلّ  كرد

  منتقل   را   پیام  و  فکر  ايده،  اين  ، دهنديم  اهمیت

  چنین   بگیرند.  ياد  توانندمي  افراد  همه  كه  ندكن مي

  دهد مي  آموزاندانش  به  را   روشن   پیام   اين   ساختاری،

  مطلوب،   رشد  بلکه  نیست  مالک  رهنم  كسب  كه

  و برانگیزچالش تکالیف  با  رويي رويا ،ثمربخش يادگیری

  و   كالسي   امور  به  راجع  يده نظر  ها،آن  رفع   برای  تالش

  گفت   توانمي  پس  است.  مهم   مهارت   كسب  و   مدرسه

  و   يادگیری  های مهارت  بر  كالس  و   مدرسه  ساختار 

  ، هیمان  و  )بوس  است  مؤثر  سازی فراگیر  اثربخشي

2012.)  

 
  گفت   توان مي  نتايج   اين  تبیین   در   روانشناختي:   هایاثر

  داشته   مثبت  اثر  آموزاندانش  تحول  بر  فراگیر  آموزش

  ا ب  كودک  كه  است  نکته  اين  دربردارنده  كه  چرا  ،است

  در   دهندهرشد  هایكالس  اين  درون   در   ويژه  نیازهای

  سپری   هم   با   مدرسه   در  را   روز   هر   خود  همسالن   كنار 

  ن اي  حضور  و  فراگیرسازی   اجرای  بنابراين  .نندكمي

  به   منجر  تواندمي  عمومي  آموزش  مدارس  ر د  كودكان 

  از   همچنین   شود.   مثبتي  اجتماعي   تحول  تغییرات

 آموزش  طرح  ويژه  ازهاینی   با  كودكان  ،معلمان  ديدگاه

  برای  زيادی  شناختيروان و فردی   مزايای دارای   فراگیر

  و   دروني  آرامش  مانند  ه ب  ويژه  نیازهای  با  آموزاندانش

  و   نشاط  خود،   به  اداعتم  و   خود  حرمت  تقويت   اني،رو

  و   همدلي  و  كمک   حس  انگیزه،  و  تحرک  شادابي،

  كنار   در  كودكان  اين  . است  محبت  و  رمهرپ  فضای

  دريافت   فراواني   فردی  تأيیدهای   خود   ن همسال

  و   خود   رمتح  افزايش  به  تأيیدها   اين   و   كنند مي

  همچنین   د.شومي  منتهي  هاآن  در  مثبت  حس  تقويت

  يادگیری   و   رشد   یبرا  محرک   محیطي   ، فراگیر  آموزش

  و   )پوول  كندمي  فراهم  ويژه  نیازهای  دارای  كودكان 

  خود   حرمت   افزايش   شک  بدون   كه   ( 2008  مکاران،ه

  مثبت   رواني  شرايط  آوردندستبه  و  خود  به  اعتماد  و

  اين   موفقیت  به  منجر  هم   تحصیلي  زمینه  در  تواندمي

  زمینه   اين  در  متعدد  هایپژوهش  شود.  موزانآدانش

 با  آموزاندانش  رواني  سالمت  كه  دده مي  نشان

  صورت   اين  به  و  دارد   رابطه   هاآن  تحصیلي   پیشرفت 

  از   يا  رواني  کالتمش  از  نحوی  به  كه  آموزانيدانش

  با   اغلب  ،برندمي  رنج  مناسب   رواني  بهداشت  فقدان

  (. 2008  )میچل،   هستند  مواجه  تحصیلي   افت

  فراگیر،   آموزش   طرح  اجرای  معلمان   نظر  به  همچنین 

  نیازهای   دارای  كودكان  هایخانواده  برای  مثبتي  نتايج

  و   يافتگيسازش  موجب  اينکه  جمله  از   دارد،  ويژه

  عدم   به   كمک  و   كودک  مشکل   با   خانواده  ق انطبا

  مشکل   رفع   نیز  و  هانگرش  در   تغییر   كهتری،   احساس

  طرفي   از  . شودمي  هاخانواده  برای  مدارس   بودندور

  در   یل تحص  بر  فراگیر  آموزش  از   حمايت   مفهوم

  كودک   منزل   جوارهم  عمومي   مدرسه  تريننزديک 

  نیازهای   با  آموزاندانش  كه  زماني  ايننابرب  .دارد  تمركز

  و   كنندمي  شركت  عمومي  آموزش  مدارس  رد  ويژه

  كودكان   با  و  پذيرندمي  را  هاتفاوت  يراحتبه  مدارس

  موجب   امر  اين  ،كنندمي  برخورد  ربهنجا  فرد  يک  مثل

  احساس   ديگر   ويژه  اتواني ن  با   كودک   كه   شود مي

  واني ر  فشار  هم  خانواده  آن  تبع  به  و  نکند  كهتری

  كنار   ت مشکال  با  آساني  به  و  كند  س احسا  را  كمتری

  كمک  هاخانواده  يافتگيسازش  به  نتیجهدر  بیايد،
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  مدارس   ، پژوهش  اين  های يافته  اساس بر  .كندمي

  های مهارت  ارتقای  امکان  زير  دليل   به  گیرفرا

  الگوی   وجود  -1  كرد:  خواهد  فراهم  را  نآموزادانش

  -2  ؛(ناتواني  دونب  و  همسال   آموزان)دانش  مناسب

  الگوی   با  ناتواني  با  آموزاندانش  عملکرد  مقايسه  امکان

  ارتقای   یسوبه  گیریجهت  و  مناسب  تحولي

  امکان   -3  ؛معلم  سوی  از  هاآن  مختلف  هایمهارت

  برای  ني ناتوا  بدون   لنهمسا   پنهان   توان  از   گیری بهره 

  ؛ ناتواني  با  آموزاندانش  در  هامهارت  ارتقای  و  آموزش

  در   ناتواني   با  آموزاندانش  بهتر  پذيرش   سازی ینهزم   -4

  مدرسه   در   سازی فرهنگ   و   نگرش  تغییر  با   جامعه  متن

  و   شودمي  منتهي  فراگیر  جامعه  د ايجا  به  آينده  در   كه

  پذيری انعطاف  و  مهارت  آگاهي  ارتقای   و  توسعه  -5

  نیازهای   رفع  منظوربه  تالش   جهت  در  معلمان  عملکرد 

 آموزان. دانش  تمامي های تفاوت از  ناشي ويژه

  نتايج   اين  تبیین   در   خانواده:  به  مربوط  عوامل

  و   روابط   محور   كه   مادری   و   درپ  گفت   توانمي

  و   خودمحوری  خشونت،  قدرت،  اساسبر  برخوردشان

  ها تمايل  به  يا  است  خانواده  اعضای  با  مشورت  از  پرهیز

  دهند مي  اهمیت  اندازه  از   شیب  فرزندان،   هایخواسته  و

  ان روابطش  ضعیف،   نظارتشان  ، دهندنمي  اهمیت   اصالا   يا

  و   كودكان   توان  از   خارج  انتظاراتشان   ، روحيب  و   دسر

  فضای   ،اندكرده  طرد  را  او  و  تفاوتبي  او  به  تنسب

  از   گروه  اين  كنند.مي  تحمل  رقابلیغ  و   آلوده  ا ر  زندگي 

  اصرار   روزانه،   فشرده   برنامه  تحمیل  و   تعیین   با   والدين

  از   بیش  مراقبت   و  كنترل  خود،  ديدگاه  بر  پافشاری  و

  تحمیل   تحصیلي،  شخصي،  مسائل  در  دزيا  دخالت  حد،

  زياد،   های محدوديت  فیزيکي،  و  كالمي   خشونت  قايد،ع

  تحقیر   كردن،مقايسه  ورت،مش  بدون  های گیریتصمیم

  مسائل،   زرگنماييب  زياد،   هایانتقاد  سرزنش،  و

  از   ممانعت  ،گیرانهسخت  مالي   مديريت  دادن،دستور

  و   ترس  درسي،  پیشرفت  دلیل  به  گوناگون  هایالیتفع

  ، هافعالیت  دادن انجام  در  سخت   شرايط   تعیین   دلهره،

  نداشتن ثبات  ،تفاوتيبي  خانه،  زياد  قوانین  كم،  محبت

  بر  و  خت س  را  شرايط  مقررات،   و  قوانین  اجرای  در

  ايجاد   نتیجه در  و   كودكان  و   والدين   های راهبرد

  تحصیلي   ترک  و   یكار اهمال  تحصیلي،   مشکالت 

  و   والدين   كه   كرد   بیان   چنین   توان مي  بنابراين  مؤثرند.

  ايجاد   در  را  نقش  بیشترين  هاآن  تربیتي  هایروش

  و   جانيهی   اجتماعي،  سازگاری  ويژهبه  مشکالت

  و   گرين )  دارد   فرزندانشان  و   ها آن  میان   تحصیلي 

 .(2013 همکاران،

  ی زااسترس  عوامل  جامعه:   به  بوطمر  عوامل

  اقتصادی،   رويدادهای  از   ناشي  هایترساس)  محیطي

  ( آموزشي  نظام   عاطفي،  اجتماعي،  سیاسي،   فرهنگي،

  ارتباطي   مشکالت   و   دارمشکل  )دوستان   دوستان   گروه

  بر   تأثیرگذار  و   مهم   گرمداخله  ملعوا  از   دوستان(  با

  در   سازیفراگیر  اثربخشي   فاده است   مورد   راهبردهای

  كه   مانيز  .هستند  تحصیلي  زندگي   مسائل  با  برخورد

  پذيرفته   عادی   رس مدا  در   ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  جامعه   در  تنوع  وجود  به  نسبت  معلمان  ،شوندمي

  ی دارا  زانآمودانش  شناخت  به   و  شده   قائل  ارزش

  باعث   برنامه  اين   ،دكنن  اقدام  مختلف   هایييتوانا

  به  نسبت   حساسیت   و  آگاهي   معلمان   در   تا   شودمي

  اين   كه   شود   ايجاد  یم مستق  و  فردی   آموزش  اهمیت

  تا   داده  انتقال  هاآن  هایهمکالسي  به  را  دانش  نوع

  حالت   اين  در   كند.  پیدا  افزايش  گروهي  های مهارت

  كالس   در   خستگي   و  کنواختي ي  با   تا  آموزد مي  معلم

  اساس بر  معلم  عياجتما  درک  ترتیباينبه  كند.  مبارزه

  در   فرهنگي   بسترسازی  فراگیر   آموزش  برنامه

  به  احترام   و   ها آن  هایخانواده  و  عادی   انآموزدانش

  از   و  كرده  پیدا  گسترش  جامعه  فراد ا  همه  مدني  وقحق 

  اين   در  روزاينا  .كندمي  حمايت  رابرب  اجتماعي  ارزش

  نسل   و  كرده  پیدا  بیشتری  آگاهي   امعهج  سطح

  آرامش   و  صلح   نتیجه در  . كنندمي  تربیت  توانمندتری

  نقطه   كه  د رسمي  خود  سطح  بالترين  به  اجتماعي

  و   )پوول  ستا  محیطي   زای استرس  عوامل  با   مقابل

 .(2008 همکاران،

   ها آن جمله از كه  دارد  هایمحدوديت پژوهش اين
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 د: كر اشاره  زير  موارد به توانمي

  بر   مبتني  كیفي  یها داده  تحلیل  كهييجاآن  از

  تحلیل   بخش  در  است  ممکن  ،است  یتفسیر  ادايمپار

  استخراج   نحوه  در  قمحق  ذهنیت  كیفي  یهاهداد

  كیفي   هایپژوهش  در  .اشدب  بوده  تأثیرگذار   هامؤلفه

  های تعصب  و  هاضفرپیش  دادندخالت  و  بروز  امکان

  را   پژوهش  ايجنت  و  هايافته  است  ممکن  ،پژوهشگر

  پژوهشگر  حاضر  پژوهش  در   البته  كه  كند  دارخدشه

  كرده   عمل  یریسوگ  بدون  امکان  حد  تا  كندمي  تالش

  های همشاهد  و  هاربه تج   رصد  به  اقدام  فقط  و

  زمان   در  پژوهش  اين  انجام  .كند  نكنندگامشاركت

  طولني   كه  افتاد  اتفاق  19-كوويد   بیماری   گیریهمه

  انجام   و   مدارس   تعطیلي   دلیل   به  آن   شدنطولني

  ايجاد   باعث  كیفي  پژوهش  يک   در  عمیق  هایمصاحبه

  نبود   شد.  پژوهشگران  برای   مکاني  و   زماني  محدوديت

  بررسي   به  كه   خارجي(   و   )داخلي  هایپژوهش  و   ابعمن

  ابتدايي   اول  مقطع   آموزاندانش  سازیفراگیر  اثربخشي

 و  بحث  كه  است  شده   باعث  ،باشند  پرداخته

 نباشد. برخوردار لزم  و  مطلوب كیفیت  از گیری نتیجه

  عوامل   از  كدامهر   شودمي  ادپیشنه   اينجا  در

  ( دارند  أثیرت  سازیفراگیر  اثربخشي  بر  كه)   شدهمطرح

  در   شده انجام  هایپژوهش  از  یاریبس  موضوع  نداتومي

  در   بايد   را   نکته  نيا  .د باش   استثنايي  كودكان   حیطه

  ط یمح   با  و  ستند ین  ستاي ا  هاسازمان  كه   داشت  هنذ

  ن یهم   ، زمان  گذر  با   است  ي هيبد  . اندتعامل  در   خود

  را   شده  مطرح  یهایری متغ   توانديم  ييايپو  و  تعامل

  ضمن   بحث  ن يا  كه  است  از ین  ترتیباينبه  ، دهد  رییتغ

  اثربخشي   بر  ها آن  تأثیر  و   عوامل  ن يا  هب  توجه

  همچنین   . شود  دوباره   ي بررس  و   پژوهش  ، سازیفراگیر

  یهابرنامه  پژوهش،  ني ا  از   اصلح  جينتا  به  توجه  با

  سازی فراگیر  مدارس   یشترب  اثربخشي   یبرا  جامعي 

  ای هپژوهش  در  تواننديم  پژوهشگران  .شود  نيتدو

  اثربخشي   در  تواننديم  كه   را  یگريد  یهایریمتغ  خود

  پیشنهاد   .كنند  يبررس  ،بگذارند  تأثیر  سازیفراگیر

  14  شناسايي  و  كیفي  مطالعه  نتايج   به  توجه  با  شودمي

  و   ساخت  توان،مي  آن  رد   طبقه  7  و  اصلي  مقوله

  و   والدين  معلمان،  نگرش  مقیاس  سازیدانداراست

  تا   داد   قرار   كار  دستور  در   ار  سازی   فراگیر  آموزاندانش

  های گروه  از  جامع  درک  يک   به  انبتو  رهگذر  اين  از

  همچنین   رسید.   ترمناسب  گیری تصمیم  برای  مختلف

  خصوص در  ای گسترده  های همطالع  شود مي  پیشنهاد 

  تحصیلي   مختلف  هایپايه  در  سازیفراگیر  اثربخشي

  اين   از  و  آورد  دست  به  تریروشن  نتايج  تا  شود  انجام

  اقدام   راث  اندازه  حسببر  آموزشي  ريزیبرنامه   به  هگذرر

  ن يا  ی هاافتهي   یريپذمیتعم   ش يافزا  منظور به  .كرد

  را   مطالعه  ن يا  كیفي(   )پژوهش  اول   مرحله  پژوهش،

  ران يمد  از  ترمتنوع  و  تربزرگ  نمونه  کي   با  توانيم

  متخصصان   و  ي علمتأیه  ی اعضا  دارس،م

 . كرد تکرار  ص خا نیازهای  با افراد پرورشوآموزش

 ریسپاسگزا و  تشکر
  آموزش  كل  اداره  تأيید  مورد  پژوهشي طرح  از  رفتهبرگ  همقال  اين

  محترم   رياست  از  بدينوسیله  كه  است  لرستان  استان  پرورش  و

  تمام   و  لرستان  استان  استثنايي  پرورشوآموزش 

  كمک  مصاحبه  هایسؤال   به  پاسخگويي  در   كه  دگانيكننشركت 

 . شودمي   يقدردان  و  تشکر  ند،كرد

 ها نوشتپی 
1. Integration 
2. Inclusive Education 
3. Grounded Theory 
4. Inductive 
5. Exploratory 
6. Confirmability 
7. Credibility 
8. Dependability 
9. Confirmability 
10. Transferability 
11. External Audit 
12. Membercheak 
13. Triangulation 
14. Prolonged engagement 
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ها از آزمون تولید حركات  های حركتي آزمودنيشد. برای بررسي كنش
تصوير دويي آزمون  از  ،  استفاده  دانش  آزمون  و  كنشي    يء شسازی 
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و پسپیش نشدآزمون  ديده  نتايج    گیری:نتیجه  .( <05/0P)  آزمون 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was survey effect 
of perceptual motor training on motor praxis of 
children with developmental coordination disorder 
(DCD). Method: For this aim, 34 children (10 – 12 
years old) selected as sample size and divided into 
two control and experimental group (20 people 
were in the control group and 14 people were in the 
experimental group) and participated in the current 
tests study. For recognize of DCD problem, 
Developmental Coordination Disorder 
Questionnaire- Edition 7 (DCDQ-7) and Bruininks– 
Oseretsky Test of motor Proficiency was 
performed. For investigating of motor praxis, the 
Dewey gesture production test, Praxis imagery 
questionnaire and knowledge of object use test was 
performed. The participants of experimental group 
participates in perceptual motor training for 8 
weeks. Results: the results of MANCOVA test 
show that the performance of experimental group in 
relation to control group was improved 
significantly at gesture production test after 
perceptual motor training (P<0/05). On the other 
hands, in other tests (Praxis imagery test and 
knowledge of object use test) was no significant 
difference between pre and posttest in participants 
of experimental group (P> 0/05). Conclusion: 
These results of current study show that perceptual 
motor training have significant effect on gesture 
production and performance of motor praxis, but 
this training skills haven’t effect on motor planning 
and programing of praxis actions in DCD children. 
 
Key Words: DCD, Developmental Delay, 
Gesture Production, Motor Praxis. 
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 مقدمه 

هايي  برخي از كودكان دارای مشکالت حركتي، ويژگي

قبیل   اختالل  خیر  أتاز  تعادل،  اختالل  حركتي،  رشد 

اين    -ادراكي  دارند.  حركتي  هماهنگي  و  حركتي 

نشانويژگي نوعي  ها  كودكان  در    دی شرخیر  أتدهنده 

رد.  کي، محیطي و هوشي ندااست كه اصوالً علت پزش 

كودك  از  دسته  ولي  عقبان  اين  ندارند  ذهني  ماندگي 

نیاز روزمره  موردهای حركتي عادی در فراگیری مهارت

 (.2012، و همکاران مسیونابا مشکل مواجه هستند )

تشخیصي  بر  آماری  راهنمای  نسخه  آخرين  اساس 

مشکل  يا،  آمريکاروانپزشکي   اختالل    بان  عنوان 

شناخته  DCD)  رشدی  هماهنگي   اختالل  .شودمي( 

رود  رشدی برای توصیف كودكاني به كار مي يهماهنگ

عصب  بیماری  وجود  بدون   يپزشک مشکل اي و يكه 

 مشکالت نيا كه دارند يهماهنگ در يمشکالت خاص،

اجتماع  يل یتحص عملکرد در  گذارد.يم ریتأث آنها يو 

قب خود يشخص كارهای انجام رد نكودكا نيا  لیاز 

 مشکل با روزمره هایتی فعال از يبرخ و لباس ضيتعو

 در  يبدن  هایتیفعال انجام زین و هستند روهروب

)انجمن   دشوار آنها برای يورزش هایكالس است 

نوجوانان مبتال  . كودكان و  (2013،  1روانپزشکي آمريکا 

 زمتلسم كه ييهاتیفعال  در شركت برای،  DCD  به

 ينوع و ندارند ي ليتما،  است يحركت  و يبدن  پاسخ

 مشاهده آنها در نيیپا نفسعزت و يناكام  ،يملتح كم

میزان    پژوهشگران.  (1393)كرمي،    شوديم مورد  در 

آمار   مختلف  كشورهای  بین  در  اختالل  اين  شیوع 

ذكر    نسبتبه كلي هباما  ،  اندكردهمتفاوتي  نتايج    طور 

مي میزانشان  كه  شدهد  بین  ن  در  اختالل  اين  یوع 

درصد است و اين  ساله پنج تا شش    11تا    5كودكان  

شیوع  اختالل   دختران  به  نسبت  پسران  بین  در 

 (.2003میسیونا و همکاران، بیشتری دارد )

كودكان   در  شناختي  پردازش    DCDيکپارچگي 

ب پاسخهاغلب  به  كه  تکالیفي    نسبت بههای  وسیله 

دارد،  نیاز  سريع  يا  ميمخ  پیچیده  در  تل  شود. 

انجام    DCDی تصويرسازی كودكان  روهايي كه  بررسي

دهد  شده است، شواهدی يافت شده است كه نشان مي

دروني   با    های تحركبازنمايي  كودكان  اين  در  ارادی 

مي مواجه  )اختالل  همکاران،    كاپالن   ،دويي شود  و 

شناختي روی كودكان  عصب  هایهتايج مطالعن(. 2010

  دهد كه علت اهنگي رشدی نشان ميهم  دارای اختالل

  حركتي در اين كودكان به   اصلي اختالل در هماهنگي 

ريزی حركت است نه در اجرای  علت اختالل در برنامه

دارند،   ضعیفي  حركت  كنترل  كه  افراد  اين  حركت. 

و  ل  معموطور  به حركتي  عمل  نوع  انتخاب  در 

  و به تبع آن، صدور  پیاپيريزی برای يک حركت برنامه 

توالي فر برای  مركزی  فعالسازی  بهصحیح    مان  منظور 

بر متوالي عضالت  حركت  يک  اجرای  مثال )  ای    برای 

قاشق گرفتن  يا  كفش  بند  و    ،بستن  غذا  چنگال 

مي مواجه  مشکل  با  آن(  با  )خوردن  و    چانگ شوند 

دويي و  ؛  2011و همکاران،    سیناني ؛  2016همکاران،  

و    لسون وي  و  2012و همکاران،    زويا؛  1993همکاران،  

 (.2013، همکاران 

نشانهيک از  كودك ي  مشکالت  و  ،  DCDان  ها 

است. در متون تخصصي رشدی،    2پريشي رشدی كنش

كه  بهكنش   است  شده  تعريف  عملي  صورت  بهعنوان 

مي انجام  اشاره  يا  كنشحركتي  نیز  شود.  پريشي 

از   است  )مختلعبارت  عمل  يک  اجرای  و  شدن  زويا 

ف 2012همکاران،   بیشتر  ریتعال (.  عادی  وزمره  های 

كنشانسان   دسته  مدر  جای  حركتي  گیرند  يهای 

همکاران،  ) و  كنش2011سیناني  ب(.  وسیله  هها 

اندازهآزمون حركات  بازنمايي  و  تولید  گیری  های 

آزمون  پژوهشگرانشوند.  مي از  استفاده  نظیر  هايي  با 

بازنمودی حركات  تولید  همکاران،  )  3آزمون  و  زويا 

حركتي تصويرسا   امهپرسشن (،  2012 كنش   4زی 

همکاران،  چا) و  همکارسیناني  ؛  2016نگ  ان،  و 

و  2011 شي (  از  استفاده  دانش  ارزيابي   5ء آزمون 

همکاران،  ) و  همکاران،    مروف  ؛2011سیناني  و 

كنش1999 بررسي  به  كودكان  (  در  حركتي  های 

پرداخته رشدی  هماهنگي  اختالل  ويلسون،  دارای  اند. 

( همکاران  و  د 2014مروف  م(  بررسي  طالعهر  به  ای 
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در  نجاریناه كنشي  تصويرسازی  دارای  های  كودكان 

هماهنگي   نوشتن  اختالل  عمل  يک  در  رشدی 

آنان  شبیه پژوهش  نتايج  كه  پرداختند  شده  سازی 

آزمودني داد در  واقعي  DCDهای گروه  نشان  ، حركت 

كه  حاليدرشده مطابقت نداشت  تصويرسازیبا حركت  

سالم، حركت واقعي و حركت  رل  در گروه كودكان كنت

با همديگ نوشتن  داشتند.  تصويرسازی شده  ر مطابقت 

ان بیان كردند كه اين نتايج و اين الگوی  اين پژوهشگر

در    DCDدهنده اين است كه كودكان  نشانعملکردی  

دروني   بازنمايي  و  تولید  ارادی    هایتحركقابلیت 

به   اختالل  اين  اختالل هستند كه ممکن است  دارای 

پرداز   علت توانايي  در  سیگنالاختالل  كپي  ش  های 

)  .دباش  6وابران  همکاران  و  نیز2011سیناني  در    ( 

كه  مطالعه كنشبه  ای  و  حركات  تولید  های  بررسي 

بین  انتخابای )مدرسه  DCDحركتي كودكان   از  شده 

و  دانش مدرسه(  عادی  )  DCDآموزان  شدت    بابالیني 

بود درماني  نظر  تحت  و  بیشتر  مقابل    ند( اختالل  در 

پ طبیعي  آزمونرداختهكودكان  از  كنش اند،    های 

نتايج   كردند.  استفاده  داد  حركتي  نشان  آنان  پژوهش 

با گروه سالم در بیشتر    DCDكه دو گروه   در مقايسه 

اختالل  آزمون و عملکرد  اند  داشتههای كنش حركتي 

دادضعیف نشان  را  گروه  اهتری  دو  مقايسه  نتايج  ند. 

DCD  ن است كه  دهنده اينشانبالیني نیز  و    ایمدرسه

درگیرمتفاوتي    سازوكارهای اين  در  در  گروه  دو  ی 

ب دارد.  وجود  گروه  هاختالل  عملکرد  كلي،    DCDطور 

بالیني  مدرسه از گروه  بهتر  بین دو  ،  بودای  تفاوت  اما 

همکاران   و  چانگ  نبود.  معنادار  آماری  نظر  از  گروه 

مطالعه2016) در  نیز  به  (  ديگر  مقايسه  بررای  و  سي 

حركتكنش اختال های  دارای  كودكان  عملکرد  و  ل  ي 

اي معرض  در  و  رشدی  نمونه  هماهنگي  با  اختالل  ن 

داد   نشان  آنان  پژوهش  نتايج  پرداختند.  سالم  كنترل 

  6كه تفاوت معناداری بین عملکرد سه گروه كودكان  

معرض  DCDساله    8تا   در  كودكان   ،DCD    گروه و 

ب آزمون  در  سالم  بازنكنترل  كه  حركات  وسیله  همايي 

حركتي  پ كنش  تصويرسازی  شده  رسشنامه  ارزيابي 

وجود داشت. در آزمون تولید و تقلید حركات نیز  ،  بود

اين   برای  داشت.  وجود  گروه  سه  بین  معنادار  تفاوت 

استفاده   بازنمايي  حركات  تولید  آزمون  از  نیز  منظور 

كودكان   گروه  دو  آزمون،  اين  در  در    DCDكردند.  و 

عملکر  DCDض  معر بدترين  بودند دارای  گروه    د  و 

)سالم(   داشت كنترل  را  عملکرد  بررسي  .  ندبهترين  با 

موضوع كنش پژوهشي  پیشینه  و  های حركتي  ادبیات 

كودكان دارای اختالل هماهنگي رشدی به اين نتیجه  

بسیار كم   نخسترسیم كه  مي تنها چند    يكارهای  و 

انجام   زمینه  اين  در  و    شده مورد  آن  مهماست  از  تر 

اين    اينکه به  انجام  های هطالعمدر  تنها  توصیف  شده 

كودكان  هاكنش حركتي  و    DCDی  شده  پرداخته 

  DCDبا ساير كودكان سالم يا در معرض    ها آنعملکرد  

از   يکي  اينکه  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  مقايسه 

كاركرد  مهم و  وظیفه    های پژوهشو    هاهمطالعترين 

و  رشد حركتي، درمان    خصوصه بو  حوزه تربیت بدني  

كاهش   از  هایاختالليا  های  برنامه  راه  رشدی 

اثربخشي  مداخله بررسي  است،  ورزشي  و  حركتي  ای 

برنامه كنشاينگونه  روی  كودكان  ها  حركتي  های 

DCD  مي نظر  به  ضروری  و  دهه    رسد.الزم  دو  در 

انواع   های پژوهش،  گذشته اثربخشي  مورد  در  زيادی 

بفعالیت مهارت  دنيهای  درشروی  حركتي  و  های  ت 

اختالل  انجام    ظريف كودكان دارای  هماهنگي رشدی 

است   اين  شده  بیشتر  در  از    هاپژوهش كه  استفاده  با 

ها در  های رشد حركتي، میزان بهبود اين مهارتآزمون

ارزيابي   و  سنجش  كودكان  در  ،  است  شدهاين  اما 

، پژوهشي يافت نشد  پژوهشادبیات پژوهشي موضوع  

بررسي  كه   روی  ها برنامهثیر  أتبه  بدني  تمرين  ی 

افراد  های حرككنش با توجه    DCDتي  باشد.  پرداخته 

حركتي   كنش  موضوع  اينکه  طور  به  به    مستقیم به 

پردازد و كودكان  های عادی روزمره ميبررسي فعالیت

اختالل   فعالیت  DCDدارای  عادی روزمره  نیز در  های 

)اوچی  هستند  مواجه  مشکل  با  زو1997  پا، خود  يا،  ؛ 

كنش  روينااز(،  2012 مختلف  ابعاد  های  مطالعه 

بررسي   و  برنامه  هاثیر تمرينأتحركتي  های مداخله  و 
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ای برخوردار ورزشي روی آن، از اهمیت و ضرورت ويژه

به   توجه  با  اين    هایپژوهش  خل است.  در  موجود 

اين   به  پرداختن  صدد  در  حاضر  پژوهش  زمینه، 

بررسي    موضوع دوره    ثیرأتو    -يادراك   های تمرينيک 

كنشي روی  حركتي  حركتي  اختالل    با كودكان  های 

است رشدی  كاربردهای    .هماهنگي  از  مهمي  بخش 

است    پژوهش بودن موضوع  نوپژوهش حاضر مربوط به  

تواند مورد استفاده ساير پژوهشگراني  كه نتايج آن مي

مي حوزه  اين  در  مطالعه  به  كه  گیرد  با  قرار  پردازند. 

اينکه  توج به  كنش  مو  های همطالعه  مورد  در  جود 

كودكان  مطالعه  DCD  حركتي  و  است  كم    ای بسیار 

بررسي   كه  نشد  مداخلأتيافت  روی    هایهثیر  تمريني 

پژوهش برای  لحاظ  اين  از  باشد،  پرداخته  های  آن 

ديگر از سوی  بود.  مفید خواهد  نتايج  چنان  آينده  چه 

مدا برنامه  كه  دهد  نشان  حاضر  تمريني    خلهپژوهش 

اس  -ادراكي  روی    شدهتفادهحركتي  حاضر  پژوهش  در 

ثیرگذار  أت  شدهمطالعه  حركتي   هایابعاد مختلف كنش

مي كه  است  مهمي  يافته  است،  مراكز    درتواند  بوده 

 . استفاده شوددرماني افراد با نیازهای ويژه 

 روش

نوع    پژوهش از    است تجربي  نیمه  هایپژوهش حاضر 

پیش شیوه  به  كنتپس  -ونآزمكه  گروه  با  رل  آزمون 

شد. قسمت  اجرا  بخش،  اين  مختلف  هادر  ی 

 شده است.بیان وهش شناسي پژروش

برای اطمینان از    در پژوهش حاضر  آزمون هوش::  ابزار

آزمودنيطبیعي هوش  رنگي بودن  هوش  آزمون  از  ها 

های  استفاده شد. آزمون هوش ماتريس  7ريون كودكان 

جمپیش از  ريون  رنگي  سنجش  له  رونده  ابزارهای 

اندازهغیركالمي   برای  كه  عاست  هوش  مومي  گیری 

اين آزمون شامل  كوتاه. فرم  شودمياستفاده     36شده 

  12تا    5صورت رنگي و برای كودكان  بهاست كه  ال  ؤس

ساله طراحي شده است. ضريب همبستگي اين آزمون  

درصد    75تا    40با آزمون استنفورد بینه و وكسلر بین  

قابلیت   باالتر  اعتو  سن  در  آن  صدم    90تا    70بار 

( است  شده  ه  كرمي گزارش  نتايج  1393مکاران،  و   .)

های پژوهش حاضر نشان داد كه  اين آزمون روی نمونه

 ند.اهها از هوش طبیعي برخوردار بودآزمودني

رشدی  هماهنگی  اختالل    : (DCDQ)  8پرسشنامه 

از   كودكان  اولیه  پااليش  برای  حاضر  پژوهش  در 

ويمه  پرسشنا رشدی  هماهنگي  و  اختالل  لسون 

( استفاده  2009همکاران  استشد (  پرسشنامه  ه  اين   .

برای شناسايي اختالل هماهنگي   يک معیار و مقیاس 

رشدی در كودكان است كه توسط والدين آنها تکمیل  

پايیندشومي نمره  كه  كودكاني  از  .  رده    57تر  )برای 

در  15تا    10سني   پرسشنامه  اين  در  را  ت  ياف ساله( 

  ماهنگي رشدی يا در معرض آن كنند، دارای اختالل ه

دا تشخی بايد  ده ميص  بیشتر  اطمینان  برای  كه  شوند 

ارزيابي  آزمون  وسیلهبه ديگر  حركتي    شوند های 

همکاران،  ) و  همکاران،  ؛  2016چانگ  و  سیناني 

همکاران،  ؛  2011 و  و  ؛  2014ويلسون  صالحي 

)(1390همکاران،   همکاران  و  ويلسون  بیان  (  2009. 

و  كردند انسجام  در    كه  پرسشنامه  اين  دروني  تطابق 

كلس روايي  و  دارد  قرار  بااليي  را  طح  آن  نیز    88/0ي 

اند. اين پرسشنامه توسط صالحي و همکاران  بیان كرده

والدين كودكان    922( روی يک جامعه  1390) نفری 

است.   شده  هنجاريابي  بررسياصفهاني  آنان    نتايج 

ايي  از پرسشنامه، پاي ال  ؤس  دو  نشان داد پس از حذف

آن   باز  85/0دروني  پايايي  بو  كه  آن  وسیله  هآزمايي 

 است. 93/0كودک انجام شد،   15بازآزمايي روی 

  -برونینکس  حركتي تبحر آزمون  : آزمون تبحر حركتي

 برای مرجعي هنجار حركتي مقیاس رتسکي،زاو

 تا 5/4 كودكان ظريف و درشت حركتي هایمهارت

 كمک  نپژوهشگرا به آزمون اين .تاس ساله5/14

 اختالل با كودكان از ار بهنجار كودكان تا  كندمي

 8  شامل مقیاس اين  .دنكن شناسايي حركتي

 آن كوتاه فرم و 46 آن  طوالني  فرم كه است آزمونخرده

 فرم در آزمون اين بازآمايي ييپايا ضريب.  دارد ماده 14

 شارگز  درصد   86 كوتاه فرم در و  درصد   87 طوالني

 حركتي هایمهارت ،آن زمونآخرده  چهار ت.اس شده

 حركتي هایمهارت ديگر  آزمونخرده سه درشت،
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  حركتي  مهارتدسته   دو  هر آزمونخرده يک  و ظريف

 . سنجدمي را درشت و ظريف

تولید   آزمون    :حركاتآزمون  وسیله  هب  نخستاين 

( طراحي و  1997( و روتي و همکاران )1993دويي )

تغییرات  شگرانوهپژ  .شداستفاده   اين  بعدی  در  ي 

ب آه  آزمون  و  آورده  بهوجود  را    ند كردني  روزرسان 

همکاران،  ) و  هامفری؛  2011سیناني  و  ،  چايناری 

كه  2010 است  شکل  اين  به  آزمون  اجرای  شیوه   .)

مي آزمونگر  مقابل  در  يا  كنار  به  كودک  )بسته  نشیند 

بت  شود بدون آنکه صحنوع تکلیف( و از او خواسته مي

را    10حركت غیرانتقالي   10و    9ي حركت انتقال  10د،  نك

اعمالي كه در آن از يک وسیله استفاده  دهد. به    انجام

شود، حركات انتقالي و اعمالي را كه بدون استفاده  مي

مي انجام  وسیله  گفته  از  غیرانتقالي  حركات  شود، 

»دستور  هرشود.  مي حالت  دو  در  اعمال  اين  از  كدام 

»تقل11كالمي  و  مي12متقابل ید  «  انجام  وند  ش« 

همکاران،  ) و  دوي  2011سیناني  و  ؛  ي و  كانتل 

آزمون    (.2016،  كراوفورد اين  امتیازدهي  شیوه 

و    براساس جديد  گرين اصالحشیوه  همکاران    شده  و 

نمره2002) شکل  به  مقیاسي  (  چهار  ،  استدهي 

به  به با توجه  از  خود  عملکردطوری كه هر فرد  ، يکي 

  براساس كند.  را دريافت مي  3يا  و    2،  1،  0های  نمره

ت  نامهشیوه آزمون،  حاين  ارائه  دهرتیب  در  ركات  گانه 

غیرانتقالي  هر  و  انتقالي  حركات  از  صورت  بهكدام 

برای   آزمون  ترتیب  است.  مختلف    هایتحالتصادفي 

كه   است  شکل  اين  به  حالت    نخستنیز  در  حركات 

ارزياب »تقلید«  حالت  در  سپس  و  كالمي«  ي  »دستور 

هم )  شونديم و  و  ؛  2016کاران،چانگ  سیناني 

 (.2010چايناری و هامفری،  ؛2011همکاران، 

كنشي تصويرسازی  برای  ا  :پرسشنامه  پرسشنامه  ين 

( در دانشگاه  1997اولین بار توسط اوچیپا و همکاران )

كنش   تصويرسازی  پرسشنامه  به  و  طراحي  فلوريدا 

بعد پرسشنامه  اين  شد.  معروف  فلوريدا  ها  حركتي 

ويلسون  هب )وسیله  همکاران  و  2009و  بازنگری   )

( تغییراتي در  2011. سیناني و همکاران )دشاستفاده  

های بعد  اين پرسشنامه به وجود آوردند كه در پژوهش

است.    شده( استفاده  2016از آن )چانگ و همکاران،  

چهار   پرسشنامه    -2جنبشي،    -1مقیاس  خردهاين 

  طور كلي به.  ردا د  ء يش  -4عمل و  -3وضعیت فضايي،  

شده  تفاده  عمل يا حركت در اين پرسشنامه اس  10از  

كه   اعمالهراست  اين  از  حالت    كدام  چهار  هر  در 

ميخرده)چهار   پرسیده  و  مقیاس(  )ويلسون  شوند 

اين  2009همکاران،   برای  كار  اجرای  شیوه   .)

كه   است  شکل  اين  به  آزمونگر   نخستپرسشنامه 

برا  هایالؤس را  آپرسشنامه  ميی  از  خواند  زمودني  و 

يک  هردر مورد  ال  ؤسخواهد در صورت ابهام يا  وی مي

گويه آزمونگر  از  از  كودک  ال  ؤسها،  به  سپس  كند. 

مي داده  حركات  آموزش  در  خواستهشود  شده 

كه   را  مجموعپرسشنامه  هستند  10  در  در    ،حركت 

به وی  ،  (ذهن خود مجسم كند )تصويرسازی كند اما 

اجرای حرك داجازه  نميت  فق اده  و  را  شود  آن  بايد  ط 

نیز اجرا  شیوه  كند.  كه    تصور  است  شکل  اين  به 

خواند و آزمودني  را برای آزمودني مي  هاال ؤسآزمونگر  

مي پاسخ  آن  همکاران،  به  و  )سیناني  ؛ 2011دهد 

همکاران،   و  اين  2009ويلسون  پايايي  و  روايي   .)

  ا و )اوچیپ   است  شدهيید  أهای قبلي تآزمون در پژوهش

؛ سیناني  2009ويلسون و همکاران،  ؛  1997  همکاران،

روی  دوباره ايايي دروني اين ابزار  (. پ2011اران، و همک 

بنمونه  اين پژوهش  وسیله آزمون آلفای كرونباخ  ههای 

پنج   بین  داد  نشان  نتايج  كه  آزمون  خردهارزيابي شد 

 است. 712/0
از   استفاده  دانش  دانش  :  13يء شآزمون  ارزيابي  برای 

از  است آزمون  در    يء ش فاده  از  حاضر  پژوهش 

اساصالح دانش  از  شده  اين    يء شتفاده  شد.  استفاده 

در   )هب  آغاز آزمون  هامفری  و  چاينری  (  2010وسیله 

استفاده   و  همکاران    شده طراحي  و  سیناني  است. 

( تغییراتي در اين  2016( و چانگ و همکاران )2011)

  تفاده سا  ناز آو در پژوهش خود    ندكردآزمون اعمال  

  یوه اجرای اين آزمون به اين شکل است كه . شكردند

و به    ه ه شدهايي تهیعمل حركتي انتقالي عکس  10از  
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از هر عمل، چهار عکس  آزمودني نشان داده مي شود. 

عمل    شدگرفته   اجرای صحیح  شیوه  آنها  از  يکي  كه 

دهد و در سه عکس ديگر، عمل به  حركتي را نشان مي

طور  هها بعکسه شده است. اين  دادشیوه اشتباه نشان  

داده شده و از وی خواسته  همزمان به آزمودني نشان  

آنها  مي بین  از  را  صحیح  حركت  و  عمل  كه  شد 

برای   بنابراين  كند.  )موردعمل    10شناسايي    10نظر 

مجموع   در  انتقالي(،  آزمودني    40حركت  به  عکس 

ها از يک كودک گرفته شدند  شود. اين عکسارائه مي

والدين  با  و استفاده    موافقت  اين پژوهش  .  شدندبرای 

نمر اين  هشیوه  اين شکل است كه  دهي  به  نیز  آزمون 

يک   صحیح،  عمل  عکس  انتخاب  هر  برای  آزمودني 

كرد. اما در صورتي كه عکس صحیح  نمره دريافت مي

نمي تشخیص  عمل  را  آن  برای  را  صفر  امتیاز  داد، 

مي امت  .كرددريافت  حداكثر  برای    یازبنابراين  ممکن 

آ آزمون،  هر  اين  در  چاينری    10زمودني   ( و  بود 

و همکاران،  2010هامفری   و  2011؛ سیناني  ؛ چانگ 

 (.2016همکاران، 
آماری نمونه  و  حاضر  :  جامعه  پژوهش  آماری  جامعه 

بین    12تا    10كودكان   از  بودند.  تهران  شهر  سال 

،  8مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران، سه منطقه  

اه ب  15و    14 تصادفي  شدصورت  بین    ند.نتخاب  در 

تعداد  بهنیز  پسرانه    یها دبستان تصادفي    450طور 

انتخاب    اولیه  عنوان نمونهبهساله    12تا    10آموز  دانش

بین   در  رشدی  هماهنگي  اختالل  پرسشنامه  و  شده 

های  والدين آنها توزيع شد. با توجه به نتايج پرسشنامه

تعدا تکمیل والدين،  توسط  به    80د  شده  نفر مشکوک 

از بین رده سني     12تا    10اختالل هماهنگي رشدی 

انتخاب شدند. شرط ورود و  بهسال   اولیه  عنوان نمونه 

آزمودني شرح  انتخاب  اين  به  كودكان  استها   :

تکلم   باشندمشکالت  اختالل  نداشته  بايد  كودكان  ؛ 

  آزمون  های نامهآئینبینايي و شنوايي نداشته و در فهم 

ن باشند؛  داشمشکلي  زمینه    نبايدته  در  مشکلي 

بیمابیماری عصبي،  عضالني،  ریهای  سرطاني،  های 

بیما و  از  ریاسکلتي،  پس  باشند.  داشته  پوستي  های 

  -وسیله آزمون برونینکسهارزيابي عملي اين كودكان ب

تعداد   مبتال  40اوزرتسکي،  هماهنگي    نفر  اختالل 

نمونهبه  رشدی و    نهايي   عنوان    رت وصبهانتخاب 

نفری كنترل و آزمايشي قرار    20روه  دفي در دو گتصا

كار    ندگرفت ادامه  شركت  نفر  6)در  گروه  از  كنندگان 

كار ادامه  از  و    آزمايش  دادند  باقي    14انصراف  نفر 

 . ماندند(

اجرا نمونه  آغازدر    :  روند  انتخاب  از  پس  و  ها، كار 

نامه   با  همراه  رشدی  هماهنگي  اختالل  پرسشنامه 

توضیحاتي در موشامپیوست كه   ،  پژوهشرد هدف  ل 

نگي رشدی است، به والدين  پرسشنامه و اختالل هماه

داده   كودكان  كنند.    شداين  تکمیل  را  آن  تا 

محقق بررسي    وسیلهبه  داده شدهعودتهای  پرسشنامه

استخراج   از  پس  و  كودكان  هر  هایهنمرشده  كدام، 

آنها   بین  از  رشدی  هماهنگي  اختالل  به  مشکوک 

عملي    ايي شناس آزمون  انجام  از  پس  و  شدند 

ن  -برونینکس انتخاب  گروه    دو های  مونهاوزرتسکي، 

رضايت   مورد  در  كودكان  اين  همه  والدين  با  شدند. 

آزمون در  پژوهششركت  اين  و    های  صحبت 

اخذ  رضايت آنها  از  كتبي  همه  نهايدر.  شدنامه  ت، 

در   دوهای  آزمودني پیش  گروه  سه  مرحله  آزمون 

حركتهاكنش  آزمون تولید  ی  )آزمون    حركات ي 

دانش   آزمون  و  كنشي  تصويرسازی  آزمون  كنشي، 

براساس  آنها  های هنمرشركت كرده و  ( شيء استفاده از 

شددستورالعمل ثبت  آزمون  ادامه  .های    ، در 

)هر    به مدت هشت هفته های گروه آزمايشي  آزمودني

برنام در  جلسه(  دو  ادراكي هفته  تمريني  حركتي    -ه 

دوره،  كردشركت   اين  طي  كه  حالي  در  ند 

مدون  مودنيآز برنامه  هیچ  در  كنترل  گروه  های 

نداشتند. حضور  تمريني،   ورزشي  دوره  پايان  از    پس 

گروه آزمودني دو  هر  پسدوباره    های  آزمون  در 

 های كنش حركتي( شركت كردند. )آزمون

روی  تأثیر  بررسي    برای تمريني  شرايط  دوره  و  ابعاد 

آزمايشي با    و مقايسه گروه  كتيهای حرمختلف كنش

اگرو كنترل  كوواريانس  ه  تحلیل  آماری  آزمون  ز 
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)چند شد. MANCOVAمتغیری  استفاده  تحلیل    ( 

افزار  و با استفاده از نرم 95/0در سطح اطمینان  ها هداد

SPSS  انجام شد.  18نسخه 

دو    هایهنمرمیانگین و انحراف استاندارد    1  در جدول

آزمايشي  و  كنترل  پیش  گروه  مرحله  دو  و  در  آزمون 

نشان داده  حركتي    هایكنش  ن در سه آزمونآزموپس

 .شده است
 های مختلف دو گروه کنترل و آزمایشی در آزمون هایهنمرو انحراف استاندارد میانگین   1 جدول

 مرحله -گروه

 آزمون 

   گروه کنترل

 )میانگین  و انحراف استاندارد( 

   زمایشیآگروه 

 ارد( و انحراف استاند )میانگین

 آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش 

تولید  آزمون 

 كنشي  حركات

   92/47( 947/2) 14/45( 254/3) 8/44( 238/2) 1/45( 381/2) انتقاليحركات 

 142/44( 148/4) 07/42( 141/4) 1/42( 789/2) 9/41( 613/2) رانتقالي غیحركات 

 85/26( 476/2) 26( 511/2) 25/26( 099/2) 15/26( 059/2) كنشي  سازیتصوير آزمون 

 14/8( 949/0) 85/7( 027/1) 8( 169/1) 95/7( 099/1) شيء  استفاده از   دانشآزمون 

 

  -راكي يک دوره فعالیت بدني ادثیر  أتبرای بررسي  

كنش روی  كودكان  حركتي  حركتي  به های    مبتال 

آن با گروه كنترل  اختالل هماهنگي رشدی و مقايسه  

آزمون(  تفاوت نمرات در مرحله پیش  یهااثر)با كنترل  

نتايج آن   از آزمون تحلیل كوواريانس استفاده شد كه 

 نشان داده شده است. 2در جدول 

ها  دادهبودن  نرمالفرض  برای بررسي پیشآغاز  در  

اسمیرنوف استفاده شد كه نشان   -از آزمون كلموگروف

داده گروهداد  دو  كنش  های  آزمون  چهار  های  در 

(.  <P  05/0توزيع طبیعي برخوردار هستند )حركتي از  

واريانس برابری  لوين  هب  نیز  خطا    فرض  آزمون  وسیله 

نشان  تأيید   را  معناداری  عدم  آزمون  اين  نتايج  و  شد 

( آزمون    .( <05/0Pداد  داد    Mنتايج  نشان  نیز  باكس 

)چهار   وابسته  متغیرهای  كوواريانس  ماتريس  كه 

 Box,s ,54/10زمون كنش حركتي( همگن هستند )آ

M=   529/0P=.)   پیاليي آماره  آزمون    14نتايج  در 

متغیری نشان داد كه اثر گروه  تحلیل كوواريانس چند

است   معنادار  وابسته  متغیرهای  بر  تمريني(  )دوره 

(424/0= η, 01/0, P< 604/4  F=)بنابراين مي توان  . 

و گروه كنترل از    گروه آزمايشهای  نمرهگفت كه بین  

از  در مرحله پس  كتي های حرلحاظ كنش آزمون پس 

وجود  پیشهای  نمرهكنترل   معناداری  تفاوت  آزمون 

تفاوت   اين  میزان  و  است.نسبت  بهدارد  ادامه    باال  در 

تحلیل كوواريان آزمون  است  نتايج  داده شده  نشان  س 

 (.2)جدول 

های کنش حرکتی و مقایسه با گروه  روی آزموندوره تمرینی تأثیر ری برای بررسی متغینتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند  2جدول  

 کنترل 

 نام آزمون
مجموع مجذورات 

 آزمایشی 

مجموع  

 مجذورات خطا 

  میانگین مجذورات

 آزمایشی 

میانگین  

 خطامجذورات
F Sig.  اندازه اثر 

 279/0 003/0 841/10 403/7 259/80 296/207 259/80 حركات انتقالي

 238/0 014/0 471/7 826/4 341/52 144/135 341/52 كات غیرانتقالي حر

آزمون تصويرسازی  

 كنشي
965/3 353/144 965/3 155/5 769/0 388/0 027/0 

آزمون دانش  

 ء شياستفاده از 
231/0 132/36 231/0 290/1 179/0 675/0 006/0 
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شود، نتايج  مشاهده مي  2طور كه در جدول  همان

تحلیل   آماره  آزمون  كه  داد  نشان    Fكوواريانس 

حركات  آزمودنيهای  هرنم تولید  آزمون  دو  در  ها 

  ترتیب بهكنشي )حركات انتقالي و حركات غیرانتقالي(  

معنادار  بود  (  471/7و    841/10) آماری  نظر  از  كه 

مقدار  >05/0P)  هستند اما   .)F    آزمون دو  در 

ترتیب به  شیء تصويرسازی كنشي و دانش استفاده از  

كه    ( 179/0و    769/0) آمابود  نظر  معنادار  از  ری 

( مي(<P  05/0نیستند  نشان  نتايج  اين  دوره  .  دهد 

گروه  بر  معناداری  تأثیر  تمريني   كرده  تمرينعملکرد 

حركات   تولید  آزمون  در  هماهنگي  اختالل  به  مبتال 

كه روی عملکرد اين گروه  حاليدرنشي داشته است  ك

و   كنشي  تصويرسازی  آزمون  دو  از  در  استفاده  دانش 

 ری نداشته است.معناداتأثیر  شيء 

 گیری بحث و نتیجه

گفته  در   نتايج  و  بخش  فعالیت  دوره  يک  كه  شد 

روی   -اداراكي  هایتمرين های  كنش  همه   حركتي 

پژوهش حاضرگیریاندازهحركتي   در  ود. نبثر  ؤم  شده 

  های تمرينای  هفتههشتنتايج نشان داد كه يک دوره  

ب  -اداركي  آزمودنيحركتي  عملکرد  بهبود  های  اعث 

به گرو مبتال  آزمايشي  رشدی    ه  هماهنگي  اختالل 

فعالیت از  دسته  دو  در  حاضر  كنشي  پژوهش  های 

از   استفاده  دانش  و  كنشي  و    يءشتصويرسازی  نشد 

دستثیر  أت اين  روی  كنشمعناداری  از  حركتي  ه  های 

بهبود  بهكه  حاليدر  نداشت باعث  معناداری  طور 

تو  آنهاعملکرد   آزمون  شد.  در  كنشي  حركات  لید 

پژكتشر حاضركنندگان  حركات  وهش  دسته  دو  هر   ،

دوره   يک  از  پس  غیرانتقالي  و  انتقالي  كنشي 

در    -ادراكي   هایتمرين را  معناداری  بهبود  حركتي، 

حركات از  دسته  اين  كردند.    اجرای  طور  همانتجربه 

ادبیات   در  شد،  گفته  مسئله  بیان  بخش  در  كه 

موضوع بررسي    پژوهش  پژوهشي  حیطه  در  و 

به بررسي  های حكنش ركتي، پژوهشي يافت نشد كه 

فاكتورهای  ثیر  أت از  دسته  اين  روی  بدني  فعالیت 

حركتي پرداخته باشد. پژوهشگران حوزه علوم ورزشي  

عمده بخش  از  در  روی  انجام  هایهمطالع ای  شده 

بهكودكان   بررسي    اختالل  مبتال  به  هماهنگي رشدی 

روی برنامه انواع  أثیر  ت تمريني  مهار   های  های  تانواع 

جاب بنیادی  دستکاری  هحركتي  و  پايداری  جايي، 

اين  پرداخته بیشتر  نتايج  دهنده  نشان  هاپژوهشاند. 

فعالیتثیر  أت انواع  حركتي  مثبت  )برنامه  بدني  های 

  های تمرينحركتي،    -ادراكي  هایتمرينک،  اسپار

حسي   تحريک  های همداخلحركتي،    -يکپارچگي 

اب روی   )... و  ريتمیک  حركات  مختلف  حسي،  عاد 

)مهارتمهارت حركتي  درشت،  های  حركتي  های 

حركتي،  مهارت هماهنگي  ظريف،  حركتي  های 

حسي  كاركردهای  پا،  و  دست  و    -هماهنگي  حركتي 

اختالل هماهنگي  مبتال به  عملکرد شناختي( كودكان  

  اسمیتس   ؛2018و همکاران،    ساهارشدی بوده است )

همکار همکارن،    ويلسون  ؛2017ان،  و  از    (2015و  و 

عمده بخش  با  حاضر  پژوهش  نتايج  لحاظ،  از  اين  ای 

است. متناقض  پژوهشي  ادبیات  پژوهشگران   اين 

مهارت كه  و  معتقدند  حركتي    خصوص بههای 

ظرمهارت حركتي  با  های  نزديکي  ارتباط  يف 

و  فعالیت دست  و  چشم  هماهنگي  نظیر  ذهني  های 

  ه مبتال ببا توجه به اينکه كودكان    ادراک بصری دارند. 

اختالل هماهنگي رشدی در اجرای حركات هماهنگي  

در   آنان  مشاركت  هستند،  مشکل  دچار  ظريف 

مداخلهبرنامه  بر  های  مبتني  كه  منظم  تمريني  ای 

بهبود  هماهنگي    هایتمرين باعث  باشد  ادراكي  و 

مي برنامه عملکردشان  اينگونه  از  شود.  تمريني  های 

و ايجاد    كردن شرايط و محیط مناسبفراهمبا  سو  يک 

برای   خالقیت  و  لذت  بازی،  شامل  انگیزشي  عوامل 

جلسه   هر  در  تمرين  تنوع  ديگر  سوی  از  و  كودک 

مهارت اين  تقويت  به  ميتمريني،  كمک  اين  ها  كند. 

فعالیتثیر  أتتوجیهات    داليل و روی  مثبت  بدني  های 

كودكان   حركتي  بهعملکرد  هم  مبتال  اهنگي  اختالل 

آزم سه  از  آزمون  دو  در  حاضر  رشدی  پژوهش  ون 

نمي بررسي  صدق  در  به    هاتناقضاين    هایتعل كند. 

مي مهمنظر  آزمونرسد  تفاوت  دلیل،  نوع ترين  و  ها 
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آزمونگنجاندههای  مهارت اين  در  پژوهش  های  شده 

پژوهش با  باشد.  حاضر  قبلي  گفته  همانهای  كه  طور 

پژوهش  شد به در  كه  قبلي  ثیر  أتبررسي    های 

و برنامه  تمريني  روی  فعالیت  های  منتخب  بدني  های 

كودكان   حركتي  بهعملکرد  هماهنگي    اختالل  مبتال 

پرداخته مهارتحركتي  بررسي  به  حركتي  اند،  های 

جاب پايهبنیادی  و  دستکاری  انواع جايي،  شامل  داری 

مهارتتوانايي و  حركتي  سرعت،  های  دويدن،  های 

زمان   ...  ضربهتعادل،  ،  واكنشچابکي،  و  توپ  به  زدن 

آزمودنيحاليدر  انداختهپرد آزموني كه    ی ها كه در دو 

تحت   آن  در  حاضر  قرار  ثیر  أ تپژوهش  تمريني  دوره 

آزمون،  نگرفتند اين  از  استفادمتفاوت  در    شده ههای 

كنش  ادبیا آزمون  دو  است.  موضوع  اين  پژوهشي  ت 

استفاده )آزمون    شدهحركتي  حاضر  پژوهش  در 

استفادتص دانش  آزمون  و  كنشي  از  ويرسازی  (  يء ش ه 

شامل بُعد حركتي نبوده يا دارای حداقل ابعاد حركتي  

از   استفاده  دانش  آزمون  در  آزمودني  يءشهستند.   ،

ل انجام  بیند كه در حاتصاوير مختلفي از كودكي را مي

كه   است  اين  فقط  تکلیف كودک  و  است  يک حركت 

از بین تصاوير را  تشخیص دهد.    شکل صحیح حركت 

هرچند   آزمون،  اين  دانش  در  و  مهارتي  دانش  كه 

ارزيابي   اين تکلیف و    مي شود،حركتي كودک  اما در 

شود و  اين آزمون هیچ حركتي از كودک خواسته نمي

ارز )دانش(  حركت  شناختي  ابعاد  شوديابي  تنها  .  مي 

در آزمون تصويرسازی كنشي نیز تا حدودی به همین  

در اين آزمون، تکلیف كودک    هكطوریبهترتیب است،  

ا عمل،  اين  يک  انجام  چگونگي  و  شکل  كه  ست 

وضعیت بدن خود در حال انجام عمل يا شکل ابزار يا  

دهد، بايد به  كند عمل را انجام ميكه تصور ميي  یئش

بناب بیاورد.  حافظه    راينخاطر  نیز  آزمون  اين  در 

انجام حركت.    شود ميارزيابي    حركتي كودک نه خود 

ابعاد شناختي  توان گفت در اين دو آزمون،  قع ميوادر

ارزيابي   انجام    شوندميحركت  واقعي  حركت  و 

پژوهش  گیرد.نمي كه  در  است  شده  بیان  قبل  های 

بخش   بررسي  آزمون،  دو  اين  اجرای  از  هدف 

ابرنامه  آن ريزی  انجام  و  اجرا  نه  است  كنشي  عمال 

همکاران،  ) و  مي  .(2011سیناني  نظر  كه  به  رسد 

ناح حركت  ماهیت  در  تفاوت  اين  ساير  تماالً  به  سبت 

استفادهآزمون پژوهش   شده های    شده انجامهای  در 

ها باشد. اين در حالي است  يکي از علل تفاوت در يافته

ثیر  أتيني  كه در آزمون تولید حركات كنشي، دوره تمر

و   انتقالي  كنشي  حركات  بُعد  دو  هر  روی  معناداری 

داشته است. اين بخش از    يشيآزماغیرانتقالي در گروه  

پژوهشي  يافته ادبیات  با  همسو  حاضر  پژوهش  های 

از    پژوهشموضوع   بخش  اين  نتايج  بنابراين،  است. 

از    ،پژوهش آزمون دانش  يافتهمتفاوت  دو  در مورد  ها 

در آزمون    .است  تصويرسازی كنشيو    يءشاستفاده از  

اين است كه هر  تولید حركات كنشي، تکلیف كودک 

تح )ابار  كالمي  دستور  شرايط  دو  از  يکي  نجام  ت 

كردن  تقلیدآزمونگر( يا تقلید )واكنش  براساستکلیفي 

كند.   اجرا  را  حركات  از  دسته  يک  آزمونگر(  حركات 

اين است كه در  قبلي  آزمون  دو  با  آزمون  اين    تفاوت 

اين آزمون، آزمودني يک عمل حركتي واقعي را انجام  

های  بودن يافتهمسوهرسد كه علت دهد. به نظر ميمي

اد با  بخش  و  اين  شرايط  كه  باشد  اين  پژوهشي  بیات 

حركات   تولید  )آزمون  آزمون  اين  در  تکلیف  نوع 

واقعي   حركتي  عمل  يک  كه  لحاظ  اين  از  كنشي( 

پژوهش تکالیف  با  مشابه  قاست،  باشد.های  با    بلي 

مي حاضر  پژوهش  نتايج  به  كه  توجه  كرد  فرض  توان 

بدني   اعمال  مثبثیر  أتفعالیت  تولید  و  اجرا  روی  تي 

د رشدی  كنشي  هماهنگي  اختالل  دارای  كودكان  ر 

آنها   بهبود  باعث  و  دسته،  شودميدارد  اين  از    اما 

بدني  فعالیت برنامهثیر  أتهای  بهبود  روی  ريزی مثبتي 

اين كودكان ندارند. البته با توجه به    حركات كنشي در 

محدود  و  كم  حاضر  موضوع  پژوهشي  ادبیات    اينکه 

نتیجه مورداست،  اين  در  كلي  و    گیری  است  مشکل 

 تری دارد. های بیشتر و جامعنیاز به بررسي

 تشکر و قدردانی
در    دانشگاه تهراناز رساله دكتری تخصصي    برگرفتهاين مقاله  

است. حركتي  رفتار  اب  رشته  آموزان،  دانش تمام  از  وسیله    ين ه 

ا گروه  والدين،   دوره  مدارس  مديريتي  و  دوم  وآموزشي  و  ل 
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مقایسه اثربخشی مداخله بهنگام و مداخله 

بهنگام به همراه آموزش خانواده بر توانایی  

 تحصیلی نوآموزان دیرآموز
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 چکیده 
اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي مداخله بهنگام و مداخلهه   هدف:

بهنگام به همراه آموزش خانواده بر بهبهود ووانهايي ویصهیلي نوآمهوزان 

 -آزمهون  آزمايشهي بها پیشروش پهژوهش،    روش:  ديرآموز انجام شد.

ز ديرآموز بهه موآون   30پس آزمون و پیگیري همراه با گروه كنترل بود.  

. ندعنوان نمونههه در ن ههر گرفتههه شههدهدفمنههد بههه گیريشههیوه نمونههه

صورت وصادفي در سه گروه )دو گروه آزمايش و يه  گهروه كنتهرل  به

ي  مهاه   دراي  دقیقه  90جلسه    20ي آزمايش  هاجايگزين شدند. گروه

ي هههامهارتهههاي آمده از آزموندسههتي بههههادادهآمههوزش ديدنههد. 

اده از روش ویلیهه  بهها اسههت  خوانههدن، ريا ههي و نوشههتن زانیههپیش

نتايج نشان داد كه مداخلهه بهنگهام   ها:یافته  .شدندكوواريانس ویلی   

هاي ووانهايي ل ههؤبهر م  و مداخله بهنگهام بهه همهراه آمهوزش خهانواده

ثیر داشهته أنیاز خواندن، نوشتن و ريا ي  وي پیشهاویصیلي )مهارت

درصد از وغیرات   51  ووان بیان كرد كهمياوا    رواست و با ووجه به مجذ

 نتايج آزمهون وهوكي نیهز نشهان داد كهه  ها است.ثیر مداخلهأناشي از و
هاي ل هؤدر م  مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده

در   با گهروه كنتهرل و هاوت مدنهادار داشهتند. بده وه  ووانايي ویصیلي

 همراه آمهوزش خهانوادهمداخله بهنگام به  ندن  اونیاز خي پیشهامهارت

اما مداخله بهنگام و مداخله بهنگهام بهه اثربخشي بیشتري داشته است.  

، نیههاز ريا ههي و نوشههتني پیشهههادر مهارت همههراه آمههوزش خههانواده

هاي اين پژوهش : يافتهگیرينتیجهاثربخشي مت اووي با هم نداشتند.  

اه آمهوزش گام به همرو مداخله بهن  مداخله بهنگامدر مجموع اثربخشي  

 .ید كردأيرا و  خانواده بر بهبود ووانايي ویصیلي نوآموزان ديرآموز
 

كلیديهاواژه  همراه  :  ي  به  بهنگام  مداخله  بهنگام،  مداخله 
 . آموزش خانواده، ووانايي ویصیلي، نوآموزان ديرآموز
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
compare the effectiveness of Early intervention and 
Early intervention with family education on 
improving the academic ability of Slow-Learner. 
Method: The research method was experimental 
with pretest-posttest and follow-up with a control 
group. 30 late learners were considered as sample 
by purposive sampling method. They were 
randomly assigned to three groups (two 
experimental groups and one control group). The 
experimental groups were trained for 20 sessions of 
90 minutes in one month. Data obtained from 
prerequisite reading, math and writing skills tests 
were analyzed using analysis of covariance. 
Results: The results showed that Early intervention 
and Early intervention along with family education 
had an effect on the components of academic ability 
(prerequisite skills of reading, writing and 
mathematics) and according to the Eta square, it 
can be said that 51% of the changes were due to the 
effect of interventions. The results of Tukey test 
also showed that Early intervention and Early 
intervention along with family education in the 
components of academic ability were significantly 
different from the control group. In addition, Early 
intervention with prerequisite reading skills along 
with family education has been more effective. But 
Early intervention and Early intervention along 
with family education did not differ in the 
effectiveness of math and writing skills. 
Conclusion: The findings of this study generally 
confirmed the effectiveness of Early intervention 
and Early intervention along with family education 
on improving the academic ability of Slow-Learner. 
 

Keywords: Early intervention, Early 
intervention with family education, academic 
ability, Slow-Learner 
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 مقدمه 

  انیراف  2  وا   1  بین   هوشي  بهره  1ديرآموز  آموزاندانش

  2مرزي  هوش  كاركرد   .دارند  متوسط  هوش  زير  مدیار 

  افراد   هوشي   قواي   سطح   و كی   براي  است   اصط حي 

ووان  كم  افراد از  اجتماع  در مستق  و طبیدي  عملكرد  با

  حوزه   در  مشكلي  آموزاندانش  از  دسته  اين  .ذهني

مانند سازشي    رفتارهاي   اروباط  برقراري  رفتارهاي 

در  هوش  اما  ندارند   اجتماعي   85وا  70  میدوده  آنها 

  ي ویصیلي استهازمینه  در  آنها  اصلي   مشك  و  تاس

  . 1389  ، لواساني  افروز،   سلیماني،   ،پژوهبه)

ديرآموز  دانش ناوواني  آموزاندانش  برخ فآموزان    با 

هوش  كه   يادگیري باالور  عادي  از  عادي   يا    از 

متوسط  هوش  بر.  دارند  وامرزي  برخوردارند،   ع وه 

  ي هاكنش  ديرآموز  آموزاندانش  هوشي،   نمره  كاهش

در    پايین  شناختي   به   نسبت  دروس  ومامو  دیف 

  اصلي   مشك و    دارندخود    سال  و  سنهم  آموزاندانش

 آموزاندانش  اين  .است  ویصیلي  ي هازمینه  در   آنها

  مزمن،  ناوواني ویصیلي   مدرض  در  افراد  ساير  از  بیش

  اخراج   يا  و  ویصی   ورک  پايه،   وكرار  مدرسه،  از  غیبت

  . 2011 ،انوهچ) دارند  قرار  مدرسه  از

ناووانيدانش  كهحاليدر با  داراي   آموزان    يادگیري 

باالور   متوسط   شناختي   ي هاكنش مدموالً  بوده  يا    و 

.   2011چوهان،  )  «دارند  مشك    دو درس   يا   ي   در»

  را   هوشي   دامنه  اين   در  افراد  جمدیت   ووان ميرو  ايناز

  آموزاندانش  جمدیت  . زد  وخمین  درصد  7  حدود

  نتايج   از   شده منتشر  آمار  اساسرب  ايران   در   ديرآموز

  كشور  استثنايي   پرورشوآموزش  در   نوآموزان  سنجش

)گندمي،    است  شده  برآورد  درصد  5/2  حدود  95  سال

در   آموزان مشك  دانش   . اين 1399ارجمندنیا و افروز، 

  درک  براي  بیشتر  نیازمند زمان  انتزاعي،  م اهیم  درک

میدود    مطالب، واژگان  و    شلوهما،  گتیازويدين)داراي 

و    پیداكردن روابط   حاف ه،  در    دف    .2012  هريتني، 

به  استدالل   شباهت مهارت    ودمیم   قادر  انتقال  يا 

نیستند  خود  همساالن  به  نسبت  استراوژي    دانش، 

  .2017 واسودوان،)

اين به اينكه  از   گروه   كودكان   رغم    بزرگي 

وليمي  وشكی    را  آموزاندانش   در  ندرتبه  دهند، 

  در  اغلب  آنها  كه  چرا  ، اندشده  قرار  بررسي  اهپژوهش

  قرار   ويژه  و  عادي  وپرورش آموزش  بین  شكاف

  داراي   آموزاندانش.  شوندمي  فراموش  و  گیرندمي

 آموزاندانش  ساير  به   نسبت  مرزي  هوش

  و  اجتماعي   سرخوردگي ویصیلي،   با  و   پذيرورندآسیب

و  س مت  مشك ت  بیشتري  ذهني    مواجه   رواني 

  شوندمي  مردود  ايدهندههشدار  ودداد  هب  و  شوندمي

  با   آنها  فاصله  نوجواني  به  ورود   با   .2011  ان،وهچ)

  افزايش   ویصیلي   شايستگي  كسب   در   ها،ك سيهم

ووجهي   رخ   رفتار   در  ودادل  عدم  و  كندمي  پیدا  قاب  

  روابط   شرايط،  با  نداشتنوطبیق  دلی   به.  دهدمي

كار    ن دش طرد  احساس   مستق ،  زندگي   و  عاط ي، 

 .شودمي شروع آنها در   نیز اعياجتم

هايي  م هوم مداخله بهنگام از جمله م اهیم و واژه

وارد حوزه روانشناسي و    گذشتههاي  است كه در سال

شده   خاص  نیازهاي  با  كودكان  به  است  آموزش  كه 

به مداخله  هدف  مدناي  با  جبراني  مداخله  يا  موقع 

و ش سر  بر  ن امهاووافق  و  ي  كم   اي  بر  پیاپيمند 

آسیببهنگ رشدي  ن ر  از  كه  كودكاني  به  و  ام  پذير 

همچنین  و  هستند  خانواده  ناووان  به  آنان  كم   هاي 

افروزصورت مي )فرامرزي،  با  1397ملكپور،    و  گیرد   . 

خانواده اهمیت  و  نقش  به  مداخله    برنامه  در  ووجه 

مي گ ت بهنگام  گرو    ووان  در  برنامه  اين  موفقیت 

 مشاركت والدين است. 

  سازمان   و   مشخص  برنامه  1372  سال  از  پیش

  در  آموزاندانش  اين  مناسب  وشخیص   براي  اي يافته

  طرح »  اجراي  با  1372  سال  از .  نداشت  وجود  ايران

  سنجش   با  همراه  «ویصیلي  آمادگي  و  س مت  سنجش

  هنگام   كودكان  ویصیلي  آمادگي  و  شنوايي  بینايي،

  ان عنوبه  آنان   از  گروهي  ابتدايي،  اول   پايه  به  ورود

  ویصیلي   سال  از.  شوندمي  شناسايي  «گامآهسته»

  براي  طرح  اين  سنجش،  سن   كاهش  با  94  -93

  كشور  سراسر  دبستانيپیش  دوره  نوآموزان  از  درصدي



 89-98 ،  1401 ییزپا، 3 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی كودكان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 



  برحسب  گامآهسته  كودكان  و  اجراست  حال  در

 .شوندمي شناسايي شده،انجام غربالگري

  كند مياين مو وع را وأيید قرار    پژوهشي   یشینهپ

درهانامهبر  كه بهنگام  مداخله  اول    طول   ي  سال  پنج 

شده كودكان  ویول  و  رشد  بهبود  موجب    و   زندگي 

خطرساز  وأثیر بسیار  نامساعد    مانند  عوام   شرايط 

را اجتماعي  و  خنثهي  به  اقتصادي  چهشمگیري  طهور 

جمله     . 2002  ، سالي)  سهازند مهي دار،  پیشاز 

)  پورموسي شادمهري   بهخود    پژوهش  در   1397و 

مهارتر  ثیأو بهنگام  ظريف  هامداخله  حركتي  ي 

. نتايج نشان داد كه برنامه  پرداختندنوآموزان ديرآموز  

مهارت پیشرفت  موجب  ظريف  هامنتخب  حركتي  ي 

صبوري. شد و  و1398)  كريمي  به  مداخله  أ   ثیر 

دبستان  براي نوآموزان ديرآموز در دوره پیشهنگام  زود

كردند.     و   درواج  ، زادهعلي  ه،اسدزاد  ، عزيزياناشاره 

به پژوهش در      1396)  پور سددي اجراي    ي  و  طراحي 

اثربخشي   ودیین  و  اجرايي  كاركردهاي  آموزشي  بسته 

دانش ویصیلي  پیشرفت  بر  پايه  آن  ديرآموز  آموزان 

ابتدايي   به  .پرداختندسوم  داد،  دستنتايج  نشان  آمده 

ووانسته   اجرايي  كاركردهاي  بسته  در  است  آموزش 

پیش ویصبهبود  درفت  بهانشیلي  ديرآموز  طور  آموزان 

م پیشرفت  ؤمدناداري  در  بهبودي  اين  شود.  واقع  ثر 

دانش بهویصیلي  ديرآموز،  دروس  آموزان  در  ورویب 

ريا ي مشاهده شد. با كنترل هوش و    و  خواندن، ام 

و میزان  از  بر  أسن،  اجرايي  كاركردهاي  مداخله  ثیر 

شد،   كاسته  مطلب  ي  را مدناد  و اوت  كهطوريبهدرک 

میانگین مطلب  هابین  درک  آزمون  ي  ها آزمودنيي 

نشد مشاهده  كنترل  و  آزمايش  و  آقايي  .گروه  نژاد 

( پ1398همكاران  در  بررسي   يژوهش    اثربخشي    به 

والد بهنگام  سالمداخله  بر  مبتني  ي  هامیور 

كم كودكان  سازشي  رفتار  بر  ذهني  باورنكردني  ووان 

پذير   داد    اهيافته.  پرداختندسال    7-5آموزش  نشان 

آ گروه  دو  بین عملكرد  میزان  كه  در  و كنترل  زمايش 

آماري  مدنادار  و اوت  سازشي  دارد رفتار  .  وجود 

مي مداخله  بنابراين  برنامه  كه  گرفت  نتیجه  ووان 

بهبودهاسال بر  باورنكردني  كودكان    رفتار  ي  سازشي 

خردهكم و  ذهني  مساهامقیاسووان  شغلي،  ئي    

اراجتماعي و  شدن،  موباط  پوشیدن  در  ثر  ؤخودياري 

و   از  بوده  پس  مداخله  برنامه  پابرجا    3ماندگاري  ماه 

  ي بهژوهشپ    در 1398)   نام پوشنه و نی    .مانده است

بهبود   بر  عدد  حس  آموزش  برنامه  اثربخشي  بررسي 

ريا ي  مهارت ویصیلي  پیشرفت  و  عددي  هاي 

ج  نتاي  ند.آموزان ديرآموز پايه اول دبستان پرداختدانش

داد  ك  ی ویل نشان  چندمتغیره  برنامه  وواريانس  كه 

عدد  حس  آموزش  مهارت  مداخله  و  بر  عددي  هاي 

آزمودني ريا ي  ویصیلي  آزمايش  پیشرفت  گروه  هاي 

مدنبه آن  اگونه  افزايش  به  منجر  و  داشته  وأثیر  داري 

عنوان  وواند بهعدد مي  برنامه آموزش حس   .شده است

مهار بهبود  براي  مؤثر  روش  عتي   و  هاي  ددي 

دانشپ ویصیلي  اول  آموزایشرفت  ك س  ديرآموز  ن 

  در  1399)  نیانیا و ص اريمروج. شوددبستان است اده 

بررسي  يپژوهش مییطأو  به  میزان  يادگیري  ثیر  هاي 

ديرآموزان   ویصیلي  پیشرفت  براساس    .پرداختندبر 

دانش بین  درسي  پیشرفت  در  نتايج  ديرآموز  آموزان 

فیا و درس ام   رس جغرايا ي، ددرس علوم، درس ر

در گروه   د از مداخله و اوت آماري مدناداريقب  و بد

داشت وجود  كنترل  و  مییط. آزمايش  هاي  طراحي 

ريا ي،   علوم،  درس  چهار  پیشرفت  در  يادگیري 

 .باشدآموزان ديرآموز مؤثر ميدانش يجغرافیا و ام 

آموزش سازمان  اساس  اين  استثنايي  وبر  پرورش 

با  ان  عنوبه  ايران كودكان  به  آموزش  نیازهاي  متولي 

ي آموزش  هاطراحي دوره  با   گذشتهي  هاويژه، در سال

به  پیش كاركردي  البته  و  نو  نگاهي  دبستاني 

است  هايهمداخل داشته  كودكان  اين  براي  .  بهنگام 

  در   كه  است   خاصي   خدمات   زودهنگام،   مداخله

به   كودكان  به  عمر   اولیه   هاي سال   ي اههدرج  مبت  

  عوام   داراي   يا  و  رشد  وأخیر  يا  ناوواني  خ یف

  براي  اجتماعي  ه  رواني  و  پزشكي  ه  زيستي  خطرساز

  مسئله .  شودمي  ارائه  طبیدي   رشد  سمت  به  هدايت

  خانواده،  و  كودک  ارزيابي  خدمات،   اين  ارائه  در   اساسي
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  و  كودک  هر  براي  مناسب  برنامه  ريزيطرح

  رتعبابه  .  است  والدين  بیشتر  چههر  دادن مشاركت

  مختل ي   خدمات  و  هابرنامه  به  زودهنگام  مداخله  ر،ديگ

  اص ح   و  اولیه   پیشگیري  من ور   به  كه   شود مي  اط ق

طور  به  اولیه  و  خ یف  رشدي  هاياخت ل  و  وأخیر

  وا   كودكان  و  نوپايان  شیرخواران،   نوزادان،  در  هعمد

  نهايي   هدف.  رودمي  كار   به  دبستانيپیش  سنین

  يا   و  بردنمیاناز  هنگام،دزو   لهاخمد  هايبرنامه 

  بددي  ويژه  يا  خاص  خدمات  به  كودک  نیاز  كردنكم

  . 2006، بیوزي، نیتزل، كلمن) است

  ، مكديارمید، كوي ، استلتس، هامبي و سن اسپي

  كودكان   ووانايي  دادند   نشان   خود  پژوهش  در    2004)

  دبستاني پیش  دوران  در   اجرايي  كاركردهاي  در

  در   ريا یات   و  خواندن  در   را   آنها   دي ووانمن  وواندمي

  با   روايناز.  كند  بینيپیش  خوبيبه  بدد  هايسال

 براي  دقیق   ريزيبرنامه   و  گامآهسته  كودكان  وشخیص

  از   ووانمي  دبستان پیش  دوره  در  بهنگام  مداخله

  اهداف   ویقق  براي  دوره  اين   ارزشمند   هاي ظرفیت

  ي، ذارگيهسرما  حداق   با   وا  كرد  برداريبهره  ملي  ك ن

 .  شود كشور و هاخانواده  كودكان،  نصیب فراواني  منافع 

–حمايتي  ن ام  نوعي  بیانگر  بهنگام  يهامداخله

  نخستین   از   يا   وولد   آغاز   از   كوشد مي  كه   است   آموزشي

  ويژه،  نیازهاي  با  كودک  شناسايي   از  پس  ممكن  فرصت

حمايت،   را   اشخانواده  و   كودک   و   ووانبخشي   مورد 

استردلركارر،  )مولدهد    قرار  آموزش ساور،  و  -ر،  برون 

مقايسه    پژوهش  اين  اساسي  هدف   .2013هولزنگیر،  

همراه   به  بهنگام  مداخله  و  بهنگام  مداخله  اثربخشي 

نوآموزان  ویصیلي  ووانايي  بهبود  بر  خانواده  آموزش 

 .    ديرآموز است

 روش 

پژوهش چارچوب  در  پژوهش  با  هااين  آزمايشي  ي 

آزمون   پیش  آزمو   –طرح  گرپس  با  قرار  ون  كنترل  ه 

ورود    30دارد.   سنجش  طرح  در  كه  ديرآموز  نوآموز 

وابستان   در  به  1398ابتدايي  و  كرده  عنوان  شركت 

بودند ثبت شده  و  ديرآموز شناسايي  به شیوه  ،  نوآموز 

بهنمونه  هدفمند  گرفته  گیري  ن ر  در  نمونه  عنوان 

بهندشد گروه  .  )دو  گروه  سه  در  وصادفي  صورت 

ي  هاايگزين شدند. گروهنترل  ج گروه ك  آزمايش و ي  

آموزش    در اي  دقیقه  90جلسه    20آزمايش   ماه  ي  

آزمون گروه كنترل  نهايت پس از انجام پساند. درديده

ب قرار  ه  نیز  ول یقي  آموزش  ویت  فشرده  صورت 

 گرفتند.  

اب  ش پژوه  اين  در   نوآموزان  ورود  مدیارهاي  ين  ه 

  از  ،85  وا  70  بین  هوشي   ريب  داشتن:  بود  شرح

و  لیاظ و  آموزشي  ویصیلي    ر ايت   والدين   دیف 

در  حضور  براي كنند  را  مطالده  اين  نوآموزان    . ارائه 

جلسه  از  بیش   غیبت   :خروج  مدیارهاي    گروه  در   دو 

  كودک  با كار   امكان كه  پزشكي  آموزشي، وجود اخت ل 

مشك   را عدممي  مواجه  با    وكمی    به  وماي   كند، 

 پرسشنامه در پژوهش.

ودیین  ابزار    :ابراز آزمون  مطالده  اين  در  پژوهش 

و پیشهاسطح مهارت پايه  ويژه دوره  ي  نیاز ویصیلي 

آموزشپیش سازمان  ووسط  كه  پرورش  ودبستاني 

ريزي  استثنايي وهیه گرديده، است اده شد. گروه برنامه

دانش آموزشي  و  مشك ت  درسي  با  ويژه  آموزان 

برنامه مداونت  رفتاري،  و  و  ي  آموزشريزي  يادگیري 

آموزش سازمان  كشور  وووانبخشي  استثنايي  پرورش 

ویصیلي  به ووانبخشي  و  آموزشي  مداخله  من ور 

اساس اهداف مندرج در دوره  دبستاني برنوآموزان پیش

آموزشپیش عالي  شوراي  مصوب  و  ودبستاني  پرورش 

سني   شرايط  با  به  متناسب  اقدام  ديرآموز  نوآموزان 

ين پژوهش از  د. در اشي كردنوهیه و ودوين بسته آموز

مهارت وارسي  فهرست  پیشهاسه  ورسیم  نیاز  ي 

است.   شده  است اده  ريا ي  و  خواندن  نوشتن، 

بنمره آن  ميهگذاري  ي   و  ص ر  باشد  صورت 

موز در هر هدف نمره  آكه در صورت ووانايي نو طوريهب

ووانايي و  مي،  نوآموز  اشتن ند  ي   ي     گیرد نمره 

 . 1)جدول 
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 محتواي آموزشی ف و اهدا 1 جدول

 تکلیف والدین  راهبردهاي پیشنهادي مربیان  هدف  ردیف 

1 
 ووانبخشي ورسیم 

 دادنمطابقت

شي يا  میوه  نوع  را  ءچند  آنها  عكس  و   ديگر 

كنار  هر عكس  بخواهید  و  دهید  نشان كودک 

 .داده شودقرار  به آن مربوط ءشي

يا غذاها وهیه   هانت، ماشیع قه كودک، حیواناآلبومي از وصاوير افراد مورد

 كنند، سپس او را وشويق كنند كه نام هركدام از آنها را بگويد.

 آمادگي ورسیم  2

مي كار  چه  و  هستم  كي  من  كنم:  نمايش 

شخصیت وكه  ابزار هانمايشي  داستان  ي 

  .نوشتاري باشند

 از كودک بخواهند ابزار نوشتاري خود را مدرفي كنند.

 آمادگي ورسیم  3

و   م اهیمآموزش   چپ  م اهیم  پايین؛  و  باال 

 راست

درخت   پايین،  در  و گ   باالي ص یه  نقاشي خورشید  بخواهند  از كودک 

 سمت چپ و سمت راست خانه بكشد.

 ي سمت چپ و راست را مدرفي كند.هااندام

 آمادگي ورسیم  4
گرفتن و است اده از دست  طرز صییح مداد در 

 ها چینخط

خط هاكاربرگ  از  مازها  هاچیني  از    و  و  را  كرده  آماده  مشك   به  ساده 

 .كندكودک آنها را وكمی  

 آمادگي ورسیم  5
رنگ  و  )لمس  دست  انگشتان  كردن وقويت 

 كردن آن اشكال  هندسي و قیچياشكال 

وسیله خمیربازي، اشكال هندسي را درست كند و وكمی  پازل  كودک به

 اشكال هندسي

 در كنار كودک بنشیند و سدي كند مانند والدين بنويسد. ي بازكترو د بازياجراي نمايش مدلم شروع نوشتن  6

 آمادگي براي خواندن  7
ع ق خواندنجلب ووجه و ايجاد انگیزه براي  مورد  كتاب  داستان  وبیان  جلد،  روي  از  ع قه  مورد  كتاب   هانتخاب 

 كودک ووسط خودش

8  
به كتاب  نیوه  خواندن  آموزش  و  جذاب  طور 

 به پايین   باال دن ازانخوو گرفتن كتاب 

 زدن صییح كتاب و وقلید خواندنآموزش ورق

 آمادگي براي خواندن  9
به كودک      است   ايكه بیانگر ي  داستان زنجیره )را  ي وصويري  هاكارت  وصاوير آنخواندن كتاب داستان با ووجه به 

 به داستان ربط دهد.  را خود بدهند و از كودک بخواهند وصويرها 

10  

بخواهند صداي يهاكارت  ا با صداي گ تاريش شنآ حروف وطبیق از كودک  وهیه كرده و  براي كودک  از حروف  ي 

صداي )د  در  ، براي مثالدر آن كلمه نشان دهند، گويندكه ميرا آشنايي 

 كلمه باد

11 
مادگي آايجاد انگیزه و 

 خواندن

و افزايش ش دادن  ق به گوي كوواه براي كودک و وشويهاخواندن داستان  دادنآموزش خوب گوش

 زمان گوش دادن ادن د

12 
جلب ووجه كودک براي  

 خواندن

از جشن نمونه  چند  نمايشي  مراسم   هابیان  و 

 )عید نوروز، شب يلدا، عاشورا و . . .    مهم

ي داستان و  هاو او اق  هاال از شخصیتؤخواندن كتاب با صداي بلند و س

را پاسخ    كودک  به  كنید  وشويق  از  وو)ميدادن    انگشتي هاي  عروس ان 

  .است اده كرد

 ي كودكانه هاآموزش اعداد ي  وا ده همراه با شدر و بازي وار اعداد به كودكانآموزش طوطي  نیاز آموزش ريا ي پیش 13

 ق بشقاب و قاش ،وسیله ووپ و سبدهآموزش وناظر ي  به ي  ب آموزش م هوم ي  و وناظر ي  به ي  نیاز آموزش ريا ي پیش 14

 ي كودک )ووپ، عروس ، مهره و . . .  هابازي وسیله اسبابآموزش اعداد به آموزش م هوم اعداد ي  وا پنج نیاز آموزش ريا ي شیپ 15

 . . .   و  مهره  عروس ، ووپ،) كودک يهابازي اسباب وسیلهبه اعداد آموزش آموزش م هوم اعداد شش وا نه  نیاز آموزش ريا ي پیش 16

 ي كودک اين م اهیم را آموزش دهند.ها و عروس  هابازي با اسباب خر و وسط آآموزش م هوم اول،  ا ي ي ر آموزشنیاز پیش 17

 نیاز آموزش ريا ي پیش 18

دسته برآموزش  جنس بندي  رنگ  ،  اساس 

 اندازه و غیره، شك 

از يكديگر و كی     در آن است، از كودک بخواهند ظرفي كه انواع حبوبات  

به   را  كودک  خ ل  ياشیا  ديبندستهكند.  يا  ني  كبريت،  چوب  مانند  ي 

 .دندان مشغول كنند

 نیاز آموزش ريا ي پیش 19
كارت  آموزش عدد ص ر و م اهیم بیشتر و كمتر  از  است اده  با خالها با  مت اوتها يي  هر  .  ي  روي  بخواهید  از كودک 

   10وا 0)ن ر را جدا كند كارت عدد مورد 

 نیاز آموزش ريا ي پیش 20
)سه گوش، چهارگوش   دسيل هناشكازش  آمو

 و گردي 

با مقوا اشكال هندسي را درست كنند و از كودک بخواهند اسامي آنها را  

 اين اشكال را درست كند. بگويد يا با نخ

اين بسته آموزشي بر مبناي كتاب مداخله بهنگام  

آموزشي و ووانبخشي نوآموزان با مشك ت عمومي  

پرورش  وآموزش سازمان نگارش يادگیري )ديرآموز  

 ده است. شوهیه  1396استثنايي كشور سال 

 هایافته 

انیراف  يافته  آغاز در   و  میانگین  شام   ووصی ي  هاي 

 آمده است.  2استاندارد متغیرهاي پژوهش در جدول 
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 ون مزآپس آزمون، پیش مرحله دو توانایی تحصیلی نوآموز در هايهنمر استاندارد انحراف و میانگین  2جدول  

 گروه رغیتم
 آزمون پس آزمون پیش

 انیراف استاندارد  میانگین  انیراف استاندارد  میانگین 

 نیاز ريا يي پیشهامهارت

 27/4 50/16 67/4 5/12 آزمايش بدون والدين 

 16/1 19 25/3 90/14 آزمايش با والدين 

 87/3 10/14 79/4 90/13 كنترل

 نیاز خواندن ي پیشهامهارت
 89/3 17 39/3 20/11 لدين اون وبدآزمايش 

 17/1 40/20 84/2 40/12 آزمايش با والدين 
 72/2 40/13 12/3 20/13 كنترل

 نیاز نوشتن ي پیشهامهارت
 39/3 60/16 40/3 70/8 آزمايش بدون والدين 
 27/2 50/18 89/1 10 آزمايش با والدين 

 67/2 60/10 33/3 80/9 كنترل

پژوهش: می  فر یه  مداخله    شي اثربخ  زانبین 

به   بهنگام  مداخله  و  خانوادهبهنگام  آموزش  بر    همراه 

 ووانايي ویصیلي نوآموزان ديرآموز و اوت وجود دارد. 

آزمون و  نتايج آزمون بررسي شیب رگرسیون پیش

گروهآپس در  گواه زمون  و  آزمايش  نبود    هاي  مدنادار 

(05/0p> همچنین   نیز  واريانس   همگني   فرض پیش   . 

و  لوين سنجش  آزمون  هوسیلبه   مدنادار  آن  نتايج  شد 

كه  واريانس  نبود  همگني  رعايت  بیانگر  يافته  ها  اين 

 . نتايج آزمون باكس براي بررسي  <05/0p)  بوده است

ها نشان  هماوريس كواريانس متغیرهاي وابسته در گرو

هاي متغیرهاي وابسته در دو  داد كه ماوريس كواريانس

برابر است .  p،  50  =/F،  68/3  =(BOXM<81/0)  گروه 

كه   موچلي  آزمون  ايجنت  همچنین بود  آن  بیانگر 

كرويتپیش متغیرهاي  هاداده  فرض  ووانايي    در 

 .   3) جدول   <05/0p) است  شده رعايت  ویصیلي

 توانایی تحصیلی آزمایش در و كنترل گروه سه تفاوت )مانکوا( چندمتغیره كوواریانس تحلیل آزمون نتایج  3 جدول

 منبع                              

 شاخص آماري

 توان آماري  اندازه اثر  سطح معناداري  F پیالیس

 1 51/0 001/0 03/8 02/1 گروه

كه بیانگر نتايج آزمون    3هاي جدول  اساس يافتهبر 

چند كورايانس  و اوت    متغیريویلی   )مانكوا  

  ي كنترل و آزمايش در متغیر ووانايي ویصیلي هاگروه

ديگر  بمي عبارت  به  مداخله  اشد،  و  بهنگام  مداخله 

آموزش خانواده به همراه  م  بهنگام  ووانايي  ل هؤبر  هاي 

)مهارت پیشها ویصیلي  و ي  نوشتن  خواندن،  نیاز 

و است  أريا ي   داشته  اوا    كه ثیر  مجذور  به  ووجه  با 

بیان كرد  مي ودرص  51ووان  از  ناشي  وغیرات  از  ثیر  أد 

 .  4ل ) جدو است   هامداخله

 تحصیلی  توانایی متغیر در آزمایش و كنترل يهاگروه تفاوت )مانکوا( چندمتغیره كوواریانس تحلیل آزمون نتایج  4 جدول

 شاخص آماري                                       

 منبع 

 متغیر وابسته                                            

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادي 

 گینمیان

 مجذورات 
F 

سطح 

 معناداري 
Eta2 

توان  

 آماري

 گروه

 99/0 57/0 001/0 01/16 04/47 2 07/94 نیاز ريا ي پیش

 1 79/0 001/0 82/45 52/129 2 03/258 نیاز خواندن پیش

 1 83/0 001/0 30/58 64/180 2 29/361 نوشتن نیاز  پیش

نتايج ویلی  كواريانس با ودههدي   4 جدولبراساس  

زمون نشان داد كههه بههین سههه گههروه و ههاوت آیشاثر پ

نیههاز پیش بههر مدنههاداري اثر گروهداري وجود دارد. امدن

 نیههاز خوانههدن ، پیش=01/16Fو =P 001/0) ريا ههي

(001/0 P= 82/45وF=  نیهههههاز نوشهههههتن و پیش

(001/0P=  30/58و F=اوهها مجههذور اساس  داشت. بر 

 ددرصهه  83و  79، 57ورویب بههه كههرد بیههان وههوانمي

 .اسههت هامداخله اثر علت متغیرها به از ي  هر وغییرات
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، ووانايي ویصیلي در سههه گههروه  هايهمقايسه نمر  براي

نتههايج آزمههون وههوكي نیههز  .از آزمون ووكي است اده شد

مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه   نشان داد كه

 با گروه  هاي ووانايي ویصیليل هؤدر م  آموزش خانواده

ي هههااوت مدنادار داشتند. بدهه وه، در مهارت  كنترل و

نیاز خواندن مداخلههه بهنگههام بههه همههراه آمههوزش پیش

امهها مداخلههه اثربخشي بیشتري داشههته اسههت.    خانواده

در   بهنگام به همراه آمههوزش خههانوادهبهنگام و مداخله  

نیههاز ريا ههي و نوشههتن اثربخشههي ي پیشهههامهارت

 مت اووي با هم نداشتند.

 گیري و نتیجه بحث

اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي مداخله بهنگام  

بهبود   بر  خانواده  آموزش  همراه  به  بهنگام  مداخله  و 

بر انجام شد.  نوآموزان ديرآموز  اساس  ووانايي ویصیلي 

مهارت  ها يافته پیشهادر  مداخله  ي  خواندن  نیاز 

خانواده آموزش  همراه  به  بیشتري    بهنگام  اثربخشي 

اس مت.  داشته  به  داما  بهنگام  مداخله  و  بهنگام  اخله 

نیاز ريا ي  ي پیشهادر مهارت  همراه آموزش خانواده

يافته   اين  با هم نداشتند.  اثربخشي مت اووي  و نوشتن 

پژوهش نتايج  همكاران)اهبا  و  عزيزيان   ،  1396ي 

( صبوري  و  همكاران پیش  ، 1398كريمي  و    دار 

نی    ، 1397) و  و وجمر  و   1398)   نام پوشنه    نیا 

 همسو بود.  1399) نیا ص اري

هر  كه  است  روري ولي پیچیده فرايندي يادگیري

دم   واپسین وا  وولد لی ه از يدني عمر، گستره در فردي

 كه همه است اين مشك  .كندمي پیگیري  را آن حیات

يادگیري   هايسب   با را خود ووانندنمي كودكان 

 ووانندنمي دكانكواز   برخي.  كنند سازگار ناپذيراندطاف

 كه باال سرعت داراي و ناپذيراندطاف رويكردهاي فقط با

ودريس   به .بیايند كنار شوند،مي مشخص سنتي با 

دلی ،  سطح و بالقوه ووانايي بین زيادي فاصله همین 

 كه شودمي ايجاد كودكان اين بال د  يا ووانايي عملكرد

 شودمي ادهي وزهرآمهدي وانهعنه هب آنها از
اولینگر،    ،اسبادارين  ري، راجسواارادي،هس)دا گرگوسن 

2016 .  

  سبب   بهنگام  مداخله  كه  دهندمي  نشان  هاپژوهش

  آنها  و   شودمي  والدين   در  روانشناختي  مشك ت  كاهش

،  باركركند )مي  كم    فرزندانشان بسیار   پرورش  در  را

فین ،  كوئیتنر نیپاركو،  و  ووبي     .2009،  ايسنبرگ، 

  كهه  است  دها د  نشان   2006)تمن  چش  پژوهش

  هاي اخت ل  به  مبت    كودكان  والدين  با   گروهي  مشاوره

  با   خصوصبه  نوشتن   و   خواندن  زمینه   در   يادگیري

  كاهش  بر  بسیاري  وأثیر  مادر  هم  و  پهدر  هم  حضور

  فرزنهدپروري   هاي مهارت  افهزايش  و   والدگري  استرس

  ادراک   وصییح   و  وغییهر  طرفهي   از   و   داشهته  آنهها

  ها، ونش  ووانست  دگیري،يا  هاياخت ل  زا  مادران 

آنان  انزواي  و   افسردگي    و   داده   كهاهش  را   اجتماعي 

 بخشند. اروقا  را شان س متي ك ايت و احسهاس

  پذيرش   راه از  مشك   با  آمدنكنار كه  گ ت  ووانمي

  در  استرس  ورپايین  سطح  با  وواندمي  و یدت  مسئوالنه

م  -زايدمن )   باشد  همراه  والدين واراستزانت،    ،چس ، 

برند،  ديد   -اد حاد مادران، ايناز   . 2016  و    به  نیاز   رو 

كنار    كودک  ويژه  نیازهاي  با  وا   دارند   ييهامهارت

مي  .بیايند مداخله  بنابراين  برنامه  كه  كرد  بیان  ووان 

را    بهنگام مادران  ووانايي  خانواده،  آموزش  با  همراه 

مهارت و  دانش  و  داده  براي هاافزايش  ي  روري 

نیازهابرآورد فراهم  كودک    ين  مادران  اين  براي  را 

  .2009 همكاران،  و باركر )  كندمي

كند  گروه، مییط امني را براي اين افراد فراهم مي

وا بتوانند با هم اروباط برقرار كنند و حمايت از جانب  

اعضاي گروه  ديگر  و همچنین  دارند  درمانگر    . دريافت 

مشاهد براي  را  فرصتي  گروه  اين،  بر  ديگران افزون    ه 

آموزش    زماني كند.  ميفراهم   جلسه  در  افراد  كه 

مي قرار  ميگروهي  قادر  ويژگيگیرند،  با  ي  هاشوند 

  راه سازنده ساير افراد در گروه، همانندسازي كنند و از  

مشك ت   از  صیییي  درک  ديگران،  رفتار  مشاهده 

  بیان  2014پاردون )  بارهدر اين    به دست آورند.  خود

به والدين كم   ووانيم   حمايتي   كند كه آموزشمي د 

قرار   را در مسیر صییح  احساسات من ي خود  وا  كند 

ودام گونهبه  ، دهند موجب  كه  شوند  هاياي    .سازنده 
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مي  ورویبيناهب قادر  چگونه آنان  كه  بیاموزند  شوند 

به  ،  دارند منابدي را كه براي كم  به كودک خود نیاز  

راه به  نیز  و  آورند  اهادست  ابراز  خي  د،  وحساسات 

مگونه به كننددست    ثرورؤاي  ديگر    .پیدا  سوي  از 

از  قرار همدلي  و  حمايت  دريافت  و  گروه  در  گرفتن 

اعضا سازش،  ديگر  و  مقابله  وسهی   فرايند  را  يافتگي 

دلی   مي همین  به  دريافت    شايدكند.  با  مادران  اين 

ا اجتماعي  مادران  حمايت  ساير  و  متخصصان  طرف  ز 

ووانشركت و  موفقیتطور  هباند  ستهكننده،  آمیزور 

بهمطلوب خود  مشك ت  و  استرس  با  در  وري  ويژه 

واقع مداخله بهنگام  اروباط با كودكانشان كنار آيند. در

دهد و  و نیازهاي والدين پاسخ روشني مي  هابه نگراني

فرزند همچنین    دهد.ياري ميخود    آنها را در پرورش 

خان آموزش  همراه  به  بهنگام  باعمداخله    بهبود  ثواده 

خودشان   ووانايي  و  ظرفیت  مورد  در  والدين  ادراک 

ناوواني با  كودک  پرورش    شود مي  آنها  براي 

  .2013 كرم،   -وسرها)وودمن،

جلس طول  در  شرح    هايهبنابراين  آموزشي، 

زمینه در  ديرآموز  كودكان  شناختي،  هامشك ت  ي 

و    ،عاط ي بیان    وواناييكمبود  اجتماعي  در  مناسب 

جتماعي به والدين آموزش داده  زهاي اا سات و نیاحسا

شركتمي والدين  وا  فرصت  شد  برنامه،  در  كننده 

مهارتوجربه  هیجانها  كردن  براي  و  را  مختلف  هاي 

ب خود  آورنده  فرزندان  و    و  دست  رواني  بستر  نوعي 

فراهم   كودک  براي  خانواده  در  مناسب  اجتماعي 

یدا  پک بهبود  اروباط والدين با كود  .در اين حالتكنند

عزتمي كودک  و  در  كند  بیشتري  امنیت  و  ن س 

احساس مي به  . درنهايت همه  كندخانواده  عوام   اين 

 كند. يادگیري او كم  مي

متغیرهاي است    در   بسیاري   پنهان   و   پیدا  روشن 

  و  آموزش  و  كلي  طوربه  يادگیري  و  آموزش  فرايند

  مؤثر  ورخاص  طوربه  ديرآموز   آموزاندانش  يادگیري

آموزش،    كیف  و  كم  سو،ي    از .  ستنده طراحي 

و   میتواي   و   مواد   ها،روش   ديگر،   سوي   از   آموزشي 

  و  هوش  قبلي،   دانش  و  آمادگي  يادگیري،  راهبردهاي

  در   كه   هستند   عواملي  جمله   از   يهادگیهرنهدگان  حاف ه

  و  يادگیري  شناختي،  وكالیف  انجام  يكديگر بر  با  ودام 

.  دگذارنيم  اثر  انيادگیهرنهدگ  درسي  عملكرد  سرانجام

  مد،اآموزش كار  ن ام   ي    استقرار  و  ايجاد  برايرو  ايناز

  به  بايد ،  ویصیلي   مطلوب  عملكرد   و  اثربخش  يادگیري

بر اين مبنا كرد.    ووجه  يادگیري   بر  اثرگذار  عوام   همه

برنامه است  بهالزم  فرصت  گونهريزي  از  كه  باشد  اي 

دوره پیش و مداخلوربیتي  آموزش  به  دبستان جهت  ه 

گرشدو   ان راديیوه  و  ك س  وهي  جريان  هاي  )در 

حمايت و  جبراني  بهرهعادي،  وخصصي   برداري  هاي 

وقو با  هوشي،  بهره  افزايش  وا  من  يت  شود 

اروباطي مهارت خودپنداره    -هاي  ايجاد  و  اجتماعي 

  مدنوي  –هاي مادي  مثبت در كودكان، از صرف هزينه

پیشگ  )فردي،  آوي  اجتماعي   و    د. شویري  خانوادگي 

ها عام  بسیار مهمي در ویقق  مؤثر خانواده  مشاركت

بدون   والدين  و  مربیان  است.  طرح  اين  اهداف 

ربیت و يادگیري  زدن و جداسازي )در جريان وبرچسب

كنند و با ايجاد اندطاف  عادي  با نوآموزان همراهي مي

سیال برنامه  بودنو  همهدر  رشد  بستر  و  ها،  جانبه 

ب را  آنها  ارمتوازن  برهاساس  مصوب  داف  درسي  نامه 

سازند. با ووجه به ويژگي  دبستان فراهم ميدوره پیش

پیشفدالیت دوره  پرورشي  و  آموزشي  دبستان،  هاي 

بهنگام در جريان عادي ك سآموز مداخله  و  و  ش  ها 

كودكان   ارجاع  است.  امكانپذير  جبراني  خدمات  ارائه 

  ها ووجه بداراي نیاز ويژه به مراجع وخصصي مشاوره، ب

نوآموزان و خانواده آنها خواهد بود و الزم است    شرايط

راهكارومرين و  پیشنهادي  ها  روانشناختي  هاي 

 .یگیري شوددر ك س و خانه پ   مشاوران

بهنگام   اهمیت   از   شرحي   باال   مطالب    بر  آموزش 

ویصیلي  آموزان  عملكرد    مو وع   اين  .بود  ديرآموز  نو 

نو   اين   در  عملكردي  هايزيادي نقص  حدود   وا  وواندمي

  از   برخورداري  صورت   در   كه   كند   وبیین  را  آموزان

بهنگام  برنامه   همانند   ووانست  خواهند  ووانبخشي 

بههاظرفیت  از  خود   همساالن  آنان    مناسبي   نیو  ي 

مند و  راه  از   آموزش  كه  چرا  ، شوند  بهره    آموزش 
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بهنگام و    ویصیلي  عملكرد  بهبود  موجب  ووانبخشي 

ميدير  نوآموزان  شناختي دلی ،  به  .دوشآموز    همین 

ووصیهفراهم ارزيابيمي  سازي  كه  وشخیص   شود    و 

  رسمي   آموزش  شروع  از  زودور  ديرآموز  آموزاندانش

بهنگام هاآموزش  و  شود   آغاز  در   به  ي    اولويت  آنها 

  در   آنان  افت ویصیلي   وا  قرارگیرد  آموزشي   هايهمداخل

همچنین  كاسته  ویصی    طول و    گیري جهت  شود 

میور   حول  آموزانشدان  ينا  وربیتي  و  آموزشي

 .گیرد قرار  عادي  مدارس در   خاص آموزش

  اين.  است  مواجه  ي ي هامیدوديت  با  پژوهشي  هر

  پژوهش .  كندمي  پیروي  ايقاعده  چنین  از  نیز  پژوهش

نو  فقط   حا ر ديرآموزآبر  وأثیر  و    شد   انجام   موزان 

و دیت   متغیرهايي    آنها   اقتصادي  و  اجتماعي  مانند 

  در   كه   شود مي  هاد پیشن   ن يبنابرا  .نشدبررسي  

و    ها آزمودني  جنسیت   به  بددي   يهاپژوهش

  و دیت   و  سواد   ؛شود  ووجه  آنها   ي شخصیتيهاويژگي

 . گیرد  قرار مدن ر  آنها اجتماعي  و اقتصادي 

شود برنامه به درمانگران و پژوهشگران پیشنهاد مي

با حضور مادر    مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده

پدر شو  و  برنامه  مشار  .داجرا  اين  در  پدران  كت 

آموزشي و آگاهي از مسائ  و مشك ت كودكان باعث  

ي مادران در  هاالشچدرک بهتري از    هاشود كه آنمي

بزرگ در  زمینه  فداالنه  و  باشند  داشته  كودک  كردن 

كودک آموزش  كنند  خود   روند  بنابراين  .  شركت 

مي مداخله  وا   شودپیشنهاد  چنین  براي    يي هاانجام 

 در كانون ووجه قرار بگیرد. ن نیز ارپد

مي ووصیه  پايان  دستدر  كه  و  شود  اندركاران 

آموزش امر  رويكرد  ومتولیان  استثنايي  و  پرورش 

ولقي   مهم  را  بهنگام  راهكارهاي    كنندمداخله  و 

كه  اجرايي مهمي  پیامدهاي  به  ووجه  با  را  آن  شدن 

عملي  ندار كشور  داخ   در    شدن ا افه  .سازندد، 

همچي اهمهارت برنامه  ي  به  استرس  مديريت  ون 

مي نیز  خانواده  آموزش  همراه  به  بهنگام  وواند مداخله 

 ثیر اين برنامه را دو چندان كند.أو

 

 ها نوشتپی 
1. Slow Learner 

2. Border Line Intellectual Functioning 
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 چکیده  

كیه اسیت کیناتتي روان يکیي ا  مکیک ع بصی  ،  نارسانويسي:  هدف
منجر بیه افیت صیصییا، اتیت ل در يیادویرم و نممنییت مکیک ع 

منظور بررسیي ايیت پیهونش بیهآمو ان مي شود. روانکناتتي در دانش
شینیدارم   -ديدارمكارم    بر حافظهمغزم  اثربخکي صیريک الکتريکي  

 .شیده اسیت  ابتیدايي انجیام  دوره  نويسنارسیا  آمو اندانش  و صوجه در

آ مون با ویروه آ مون پسا  روش آ مايکي پیش  در ايت مطالعه  روش:
 24 ویرم ندفمنیید،بییا اسییتهاده ا  روش نمونییهكنتیرل اسییتهاده شیید. 

وسیله روانکینا  و همبت  به نارسانويسي كه ب   (ساله  12-7آمو  )دانش
نیام اسیا  م  سپس با مصاحبه بیالیني بريید شده و  أروانپزشک ص
ه بودنید، مبت  به نارسانويسي صکخیص داده شید  DSM-Vصکخیصي  

صورع صصادفي به دو وروه آ مايکیي بهايت صعداد  سپس  انتخاب شدند.  
وسییله آ میون ان هقبا و بعد ا  درمان ب   واهآن  .ددن و كنترل صقسیم ش

ار يیابي میقی  سیاتته    ديکتیهو آ مون    ، آ مون نقص صوجه كانر بک
 5/1صورع يک رو  در میان با شیدع هجلسه ب   15وروه مداتله    شدند.
مان صیريیک صیت در  DLPFCدقیقه در ناحیه    20آمپر به مدع  میلي

م پیهونش بیه نیادادهصیلییا    ها:یافته  .قرار ورفتندالکتريکي مغزم  
كارویرم نام مركیزم، مییاننیت و انییراع معییار و بیهكمک شاتص

میییان  نکییان داد كییه صیلیییا كوواريییانسريییانس و نممنیییت بییا وا
نییام كودكییاني كییه صیییت درمییان صیريییک الکتريکییي مغییزم ويهوي

(tDCS و كودكییان وییروه وییواه صهییاوع معنییادارم در ) كییارمحافظییه 

 گیری:نتیجههه .(≥05/0p) و صوجییه وجییود دارد شیینیدارم-ديییدارم
صوجیه و بهبود    موج   جانبي  -تلهيپیکاني  ناحیه پیشدم  صیريک آُن
آمییو ان دانشديکتییه بملکییرد  شیینیدارم در -ديییدارم كییارمحافظییه 

 .نارسانويس شد
 

قکییر  (،  tDCS)  مغییزمصیريییک الکتريکییي  :  کلیهدی  هایهواژ
، حافظییه  نويسییي، نارسا(DLPFC)جییانبي  -پیکاني تلهییيپیش
 صوجه.  ،شنیدارم  -ديدارم  كارم
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Abstract 
Objective: Dysgraphia is one of the 
psychoneurological problems that leads to 
academic failure, learning disabilities and also 
psychological problems in students In this purpose 
we evaluate the effect of transcranial direct current 
stimulation (tDCS) on the visual-auditory working 
memory and attention in elementary students with 
Dysgraphia. Method: In this study, the 
experimental method of pretest-posttest with the 
control group was used. The statistical population 
includes all male students of primary school in 
learning disorders in Saqqez city in 2020. A sample 
of 24 students (7 to 12 year old) was selected 
through a targeted sampling method that confirmed 
by a psychologist and psychiatrist and then with a 
clinical interview based on diagnostic criteria 
DSM-V were diagnosed with dysgraphia based on 
diagnostic criteria. The subjects were randomly 
divided into experimental and control groups, then 
the tests were performed before and after treatment 
by the n-back test and the researcher-made dictation 
test was evaluated, the intervention group consisted 
of 15 sessions of one-day, 1.5mA for 20 minutes in 
the DLPFC area under the treatment of transcranial 
direct current stimulation. Data were analyzed 
using SPSS 20 software, using covariance analysis. 
Results: Analysis of research data using central 
indicators, mean and standard deviation and 
variance, as well as covariance analysis, showed 
that there was a significant difference in visual 
auditory working memory and attention between 
the characteristics of children undergoing 
transcranial direct current stimulation (tDCS) and 
control group children. Conclusion: The anodal 
stimulation DLPFC increased and improved 
individual performance on tasks involving visual –
auditory working memory and has led to improved 
dysgraphia in children. 
 

Key words: Transcranial direct current 
stimulation (tDCS), dorsolateral prefrontal 
cortex, dysgraphia, visual-auditory work 
memory, attention. 
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 مقدمه  

نام برقرارم ارصباط است و مهارع  نوشتت يکي ا  راه

مي آن  كاماصواند  مینهدر  و  بهتر  ارصباط  با  سا   صر 

ايت با  باشد.  دانشدينران  ا   بسیارم  آمو ان،  حال 

ب قه و  نميرغبت  نکان  نوشتت  به  دنند؛  يرا  ام 

صوانند افکار تود را روم كاغذ بیاورند. ايت مسأله  نمي

منهي  صوانمي صأثیرم  آنها  صیصیلي  پیکرفت  در  د 

س مت،   و  ببدالهي  مقتدايي،  )كامران،  باشد.  داشته 

به1396 نارسانويسي،  اصط ح  در  بان    اتت ل  (. 

مي اط ق  جنبهنوشتارم  به  كه  و  شود  حركتي  نام 

شربتي،   و  )نريماني  دارد  صوجه  نوشتت  مهارع  فني 

و    فرد  بهنجاربا وجود نوش    افراد نارسانويس(.  1394

بصبي   سیستم  بملکرد  در  نقص  بلت  به  نوشتت 

ار متناس  با ست  صر ا  سطح مورد انتظمركزم، پايیت

بینايي و شنوايي، ضايعاع مغزم و   است. نقايص ادرا

مي نیز  اتت ل  اند صوژنتیک  شود   سب     يادویرم 

استروسنیدر، و  اتت ل 2007  )وارصلند  شیوع  نرخ   .)

مکخصك نوع  سه  نر  ا   تاص  آن  يادویرم  ننده 

در    درصد  15صا    5)تواندن، نوشتت و رياضي( حدود  

و حدود   صخمیت  ده    درصد  4كودكان  بزروساالن  در 

روئیز،   سادو ،  )سادو ،  صعداد  2015ميشود   .)

يادویرم   در  ناصواني  بلت  به  رو   نر  كه  كودكاني 

شود. ايت صعداد  نر رو  بیکتر مي،  شوندبندم ميطبقه

است.  میلیو  8/2برابر    2010سال   بوده  نهر    80ن 

به   مبت   كودكان  دچار    ناماتت لدرصد  يادویرم 

نستند.   میزان  نارساتواني  متیده  ايت  اياالع  در 

ا  كا كودكان مدار  بمومي را   نیمي  آمريکا حدود 

دريافت  شاما مي استثنايي  آمو شي  شود كه تدماع 

صقريباًمي در    كنند.  كه  كودكاني  نمه  ا   نیمي 

ويههبرنامه  يادویرم  شود،  مينام  ثبت  نام  اتت ل 

( با  1374بهراد )در ايران نیز    .(1998)شايويتز،    دارند

میزان شیوع   ، شدهمنام انجاپهونش بر انجام فراصیلیا 

ياد را  و اتت ل  ابتدايي  مقطع  در  درصد    58/4یرم 

درصد بیکتر ا     2/2صا    1/1كند كه پسرنا  وزارش مي

 شوند.نا مبت  ميدتتر

مده در  مینه  بان نوشییتارم تییود بییه مکک ع ب

 نويسي، نارسانويسي،شوند: بدتطمي  مسه دسته صقسی

؛ 2008، فییاكس)فلمییر، لیییون و  نويسياشکال در انکا

ان نوشتارم، اتییت ل  بلهه  ؤصريت م(. شايع2003لرنر،  

ايییت  ويهوییي(. 2007فییرونیل ، نارسانويسییي اسییت )

ا آمییو ان بیی نییاصواني ايییت اسییت كییه ديکتییه دانش

و سطح آمو ش به میییزان  ورفتت ظرفیت نوشينظردر

راننمییام ) صر ا  حیید انتظییار اسییتویرم پییايیتچکییم

(. بمییا 2013نام روانییي،  صکخیصي و آمارم اتت ل

بییودن آن بییرام بییه دلیییا انتزابي ديکتییه تنوشییت

ه نمیییت دلیییا .  فعالیتي دشوار به حساب  ،  آمو دانش

نییام  بییاني يي بان نوشییتارم در سلسییله مراصیی  صوانا

كردن، تواندن و نوشییتت( بعیید ا  تبدادن، صی)ووش

بنییابرايت نروونییه .  شییودساير اشکال  بان آموتتییه مي

نییام نام سلسله مراص  صواناييمککلي در ساير  مینه

 ثیر منهي بر  بان نوشتارم داشته باشدأصواند ص بان مي

 اتییت ل در كییه يبییوامل تيصربمییده (.2010)بییايزع، 

، شودمي  مطرح  آمو اندانش  نارسانويسي  و  ام   نوشتت

بییودن نییام حركتییي، انتزابيضییعم مهارع  ببارصند ا 

، ناهمطلیی ، اتییت ل در ادرا  بینییايي حییروع وكلمیی 

بینییايي و شیینوايي، دشییوارم در انتقییال   ضعم حافظه

يییا در   ط باع ا  يک كانییال حسییي بییه كانییال دينییرا

اسییت  صمركییز صوجییه ويییا كمبییود  پیونییدنام حسییي،

بلیسییا  .(2011)كوشکي، اسمولنو ، ايلیا  و چائو، 

شییناتتي ا  قبیییا نام  كه بملکرد  ( نکان داد2004)

مییدع بییا مییدع و حافظییه بلندصوجییه، حافظییه كوصاه

. انجمییت باشدنوشتارم و  باني مرصبط مي  ناماتت ل

 يییادویرم  نییامدر اتت ل(  2013)  مريکاآروانپزشکي  

اط باع، ادرا   ا شپییردصوجه، ، حافظهدر بییه نقییص 

 بر نیتییزو  وئیی . ناشاره كییرده اسییتديدارم و شنیدارم  

م يیی تییود پیرامییون ارصبییاط ب پییهونش  ( در2011)
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فعالي/ كاستي صوجه و اتت ل نمییاننني اتت ل بیش

دوم   آمییو ان پايییهبملکرد نوشییتارم در دانش  شدم و

ژاپني به ايت يافته رسیدند كه صوجه پییايیت، دقییت در 

 كند.  بیني ميو صسلط بر دستخط را پیش نوشتت ام 

ا جمله مهمصريت كاركردنام  كییییارمحافظییییه 

انجام -بص  و  طول  ندوي  در  كه  است  شناتتي 

كمک  انسان  به  نوشي  كنشنام  و  يادویرم  صکالیم 

ببارع است ا  صوانايي ننهدارم  كییارمميكند. حافظه 

انجام صکالیم پیمیده، صوانايي   مییاناط باع در ذنت 

و استهاد فعلي  برام موقعیتنام  قبلي  ا  صجربهنام  ه 

پیشبیني برام  مسئله  حا  رانبردنام  ا    استهاده 

نقص   .(1393)رضايي،    است  ا احتمالي در آيندهئمسا

يییادویرم نکییان داده   نامدر حافظه كارم در اتت ل

مییانلر و (. 2011)مییانلر و اسییکوچارع،  شییده اسییت

كییه   نییدنکان داد( در مطالعه تییود  2016اسکوچارع )

با  وروهنام  فعال  حافظه  در  تاصي  نقصنام 

 يادویرم )ا  نوع تواندن، نوشتت، حساب نییاماتت ل

نا در مهارعنام نارسا و يا صركیبي ا  انواع ايت ناصواني

دارد وجود  كنترل  وروهنام  با  مقايسه  در   صیصیلي( 

نییییام هنی  صهاوصي ا  نظر نوشي بیت ورو درحاليكه

بنابرايت بايد  .داردوجییییود نیییی  معمییییولينییییاصوان و 

برام صکخیص و   كارمصوانمندمنام فردم در حافظه  

مداتله در كودكان با مکک ع يادویرم در نظر ورفته 

 .شود

ام بهبنوان طور فزايندهبه كییییارمصوجه و حافظه 

شییود صلقي مي شییناتتي مییرصبط بییه نییمساتتارنام 

(. صوجییه يک بملکرد ضرورم برام 2012)وزلي و نبر، 

رفتارم يادویرم   و  يادویرم  مکک ع  دارام  كودكان 

(. پییهونش ناالنییان و 2012ميباشد )وانگ و نانییگ،  

مبیییت  بیییه ( نکان داد كه كودكان 2006) ك فمیییت

يادویرم برت ع كودكان بادم نميصوانند بر  اتییت ل

تارج ه آنها  ويهوينام مهم صکلیم صمركز كنند و صوج

ا و . اننیی (2006)ناالنییان و كییافمت،  ا  كنترل است

در كودكییییان نارسییییانويس نمکاران ادبا كردند كه 

مکیییکا حهظ صوجه  و پردا ش اط باع، حافظه فعال

انجییام بملکییرد   مییانم  مه  كاركردنییام  ا كییه    ودارند  

 (.2004استرنبرگ و ورينورينکو، ست )صیصیلي ا

نام ذنني اسییت و صريت فعالیتيکي ا  مهم،  صوجه

ر شییناتتي نام اصییلي سییاتتاصنهايي يکي ا  جنبییهبه

است كه در ساتتار نوش، حافظه و ادرا  نیییز نقییش 

؛ سیییدمت، 2014)پیرانجلییو و ویولیییاني،  مهمییي دارد

صنظیییم  (. مبییاني اصییلي اجییزام صوجییه شییاما2006

براننیختنییي، صوجییه متمركییز، صوجییه انتخییابي، صوجییه 

داننیید پايدار، فراتنام صوجه، با دارم و مهار رفتییار مي

كودكان بییا اتییت ل  .(2007میلد ر،  ؛2006)سیدمت،  

نتییاير را  د.  در صوجییه نسییتنتت ل  ايادویرم دچار  

دند كه يک نارسايي ذننییي وجییود ( نکان مي1978)

دارد كه بیکتر كودكان مبت  به اتت ل يییادویرم بییه 

در صمركییز صوجییه و   نداشییتتند و آن صوانايياآن مواجه

نممنیییت نارسییايي   .صوجه بر مطل  مورد بیث اسییت

كنیید ايت افراد صا سنیت بزروسال ادامییه پیییدا ميصوجه  

؛ 2013؛ ماسون، نامهريز و كنییت،  2011)يوشیموسو،  

( بر 2014استر )  نامه(. مطالع2011الندر و ويلبرور،  

نوجوانان مبت  به ناصواني يادویرم و نوجوانان بهنجییار 

نکان داد كه افییراد دارام نییاصواني يییادویرم در صوجییه 

غییر صوجه و صوجه پايدار ا  بملکییرد ديدارم انتخابي، ص

 .صرم برتوردار نستندضعیم

بصیی  روانکییناتتي   نامهنا مداتلپهونشبرتي  

به ايت و    نام شناتتي وزارش كردهكنشرا در درمان  

نییام كه رابطة معنادارم بییییت كنش  اندهنتیجه رسید

نییام توانییدن و و مهارع  كییارماجرايي مانند حافظیة  

نییام متعییددم نیییز شرد و پهونكردن وجییود دانجي

را بر بهبییود توانییدن  كارمصأثیر مثبت آمو ش حافظة 

كامیابي، صیمورم   ؛2010كلیننبرگ،  )  اندوزارش كرده

( 2010(. بابییدم )2010؛ میلتییون،1393و مکییهدم، 

نام اجرايي، بملکرددر پهونکي نکان داد كه آمو ش  
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صواند در كانش مکک ع صیصیییلي ميصوجه و حافظه  

ثر ؤمیی   يآمو ان با اتت ل يادویرم ا  جمله رياضنشدا

بخکي برنامییه ( اثر1395تانزاده )حسیتباشد. مطالعه  

و ادرا  ديییدارم را در اتییت ل   كییارمصقويت حافظییه  

نکان داد كه با برنامییه صقويییت   شدهنارساتواني بررسي

دارم بر بهبود تواندن اثیر معنأو ادرا  ص  كارمحافظه  

ه اسییت. قائییدم و نمتییي بلمییدارلو آمو ان داشتدانش

بنوان يکییي ا  را بییه كییارم( آمییو ش حافظییة 1394)

آمییو ان معرفییي نام بهبود بملکرد رياضي در دانشراه

 اند.كرده

صأثیر مثبت آمو ش صوجه بر ، ناپهونش براسیییا 

تاص  يادویرم  اتت ل  دچار  كودكان  بملکرد  بهبود 

  روشت شده است. در پهونکي، آمو ش صوجه براسا

بملکرد تواندن دانشآمو ان مبیییت  بیییه  برنامه فلمر

وپییان دارم افییزايش داد )چاطور معنیی نارساتواني را بییه

یت در پهونکي با منیی (. نم1392 يییده و نمکییاران، 

صقسیم و  متمركز  صوجه  صأثیر  حافظه بنوان  بر  شده 

نارساتوان و بادم نکان  ك مي و بملي دانشآمو ان 

بهبود   به  متمركز  صوجه  منجر دادند  حافظه  بملکرد 

ا   بیکتر  بملي  رمزورداني  بر  آن  صأثیر  و  ميشود 

 ، كرمي نورمرمزورداني ك مي است )جعهريان نیمني

 (. 1381، يوسهي لويه و

با   آغا در  نام حیطه صیريک الکتريکي مغزم  پهونش

امکییان  دلیییابییه  يحركتیی  رکیی بییر ق  tDCSاسییتهاده ا  

ننیختنییي و كییانش برا  افییزايش  ویرم مسیتقیماندا ه

اثربخکییي آن نکییان   قکر به كار برده شد.  مییاني كییه

اثربخکیییي   وسیییعي در مییییورد  نامهمطالع  ،داده شد

tDCS  بر سیاير بملکردنام مغیییزم ا  قبییییا بینییايي 

فلويییا، روشییر،  بییان، حافظه و يادویرم شروع شیید )

؛ كینزيس، انتییال، نیمییه، 2008میککا و بريتینستیت،  

بییر  نییاشپهون نممنیییت. (2004برصهییام و پییاولز، 

نورولییییوژم و روانپزشییییکي ا قبیییییا نام اتتیییی ل

 نام مغییزم و اسییکیزوفرنیا افییزايشافسردوي، سییکته

؛ فرونییي، بییاویو، منصییور، 2002نیمییه، پیییییدا كییرد )

؛ صرانیییولیز، 2005واونییر، فريییرا، لیمییا و نمکییاران، 

. آنییدر  و ( 2008سییپهرم، والینويسییکي و سییتی ، 

( بییا اسییتهاده ا  صیريییک الکتريکییي 2011) نمکییاران

پیکییاني موجیی  بهبییود بملکییرد مغزم در ناحیه پیش

( 2012حافظه كارم در افراد شده است. جون و نال )

 راهبملکردنییام اجرايییي، صوجییه و حافظییه كییارم ا  

 ت.اس  هبر قکر پیکاني را افزايش داد  tDCSمداتله  

ز با صوجه به اينکه صمامي كاركردنام شناتتي مغ

 كارمو اينکیه صوجه و حافظه    شدن دارندصقويت  امکان

 لییهمدات  كاركردنام شناتتي نسییتند كییه بییا  ا  جمله

، بنابرايت بهبود دنباشیی قابا صقويت و بهبود مي  درماني

ميصواند منجر به  يییک كییاركرد شییناتتيبملکرد در 

رغم بییییییهدينرم شود. شییییییناتتي بهبود بملکرد 

مینییییه، صعییییداد پهونشنام انجام شده در ايییییت  

حافظییه كز و صمییر ،لههنام صوجهؤپیهونشناييكیییه م

، باشندكییرده را بررسي  ديییدارم و شیینیدارم كییارم

انتظیار ميرود صأثیر افزايش ايت در اينجا    است.معدود  

در كودكان اتت ل  كیییییارمحافظه و  دو مؤلهه صوجه

ب توبي  نتاير  باشد كه ده  يادویرم تاص  داشته  نبال 

. بنابرايت پهونش حاضر با ندع اسییتنیا مند پهونش 

 كییارمصیريک الکتريکي مغزم بر حافظه  صعییت صأثیر  

شیینیدارم و صوجییه در كودكییان مبییت  بییه  -ديییدارم

است. فیرض پیییهونش   انجام شدهاتت ل نارسانويسي  

موج   tDCSمداتلهام برنامییه حاضر ايیییت است كه 

در  شیینیدارم و صوجییه -ديییدارم  افزايش حافظه فعال

 مبت  به اتت ل يادویرم تاص ميشود.  كودكان

 روش  

 -آ مییونآ مايکییي و نییوع طییرح پیش پییهونشروش 

نییوع پییهونش ا  نظییر .  آ مون با وروه كنتییرل بییودپس

روش صیريییک الکتريکییي مغییزم .  ندع كاربردم است

بنوان متغیر مستقا و صوجه، حافظه به  tDCSوسیله  هب
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در   بنوان متغیییر وابسییتهكارم ديدارم و شنیدارم بییه

 نظر ورفته شد.

جامعییه  ویرم:جامعییه آمییارم نمونییه و روش نمونییه

آمییو ان پسییر دانش  صمییامآمارم پهونش حاضر شاما  

مراكیییز كننییده بیییه كیی   دوم صیییا پییینجم مراجعه

يادویرم دولتي و غیردولتي بود كییه سییال   ناماتت ل

اتیییت ل يیییادویرم  ويیییهه مراكیییزدر  1398-1399

  انمییوآايییت دانششهرستان سقز مکغول به صیصیییا  

شده و سپس بییا يیدأوسیله روانکنا  و روانپزشک صهب

 DSM-Vنام صکخیصي  اسا  م  مصاحبه بالیني بر

. با صوجه بییه مبت  به نارسانويسي صکخیص داده شدند

داشییتت معیارنییام ورود و تییروج در مطالعییه ا  روش 

نهییر   20  حجم نمونه  ویرم ندفمند استهاده شد.نمونه

 24،  بییه بلییت ريییزش احتمییالياما  فته شد،  در نظر ور

ساله   10صا    8آمو  پسر مبت  به اتت ل تواندن  دانش

نر   براممجموع  در  .ند)ك   دوم صا پنجم( صعییت شد

صورع صصییادفي در وییروه آ مییايش و ه  نهر ب  12وروه،  

را . معیارنام ورود به مطالعییه  قرارورفتندوروه كنترل  

صوسییط  ديکتییهدر صییوان بییه صکییخیص اتییت ل مي

اسییا  يییادویرم بر نییامکیینا  مركییز اتت لروان

آ مییون ديکتییه میقیی  و    DSM-5  معیارنام صکخیصي

صر و پییايیت 85بودن ضري  نوشي باالصر ا  ساتته، دارا

نییام فلییزم روم بییدن، وجود ايمپلنت  كمبود،  115ا   

رواني دينر، آسی  مغزم، اتییت ل   ناماتت ل  كمبود

اشییتت مکییک ع رفتییارم و نورولییوژيکي و صییرع، ند

د، شییوكه منجییر بییه صکییخیص بییالیني    نیجاني شديد

ريتییالیت و رسییپريدون اشییاره كییرد. نکردن مصییرع

آمو اني كه مکک ع شديد اضطرابي، افسییردوي دانش

ام، مکک ع حسییي و فعالي، نافرماني مقابلهحاد، بیش

، صمیییز داده داشییتندادراكي، مکک ع بص  شناتتي  

 تارج شدند.  و ا  مطالعهشده  

در ايییت مطالعییه در دو وییروه وان كنندشییركت

 صمییامو  كردنییدت كنهییره شییر 12آ مايکییي و كنتییرل 

 نامهصمییامي جلسیی در  وروه آ مايکي  كنندوان  شركت

 11صییا    8. دامنه سني نر دو وییروه  حاضر شدنددرمان  

نمییره نییوش اسییا   برنیییز  نوشي آنها    . بهرهبودسال  

بییا میییاننیت و   105صییا    85در دامنییه  وكسلر كودكییان  

. میییاننیت و انیییراع بود  75/98  ±15/7انیراع معیار  

 ±  70/6)صرصی   بییهنییم  معیار وروه آ مايکي و كنترل  

افیییییراد بیییییرام  .بیییییود( 35/97 ±50/8؛ 15/100

قبییا و بعیید ا    وروه آ مايکي و كنتییرل  كنندههمراجع

آ مییون صوجییه كییانر ، آ مییون ان بییک،   ،اجرام مداتله

صیريییک   بییرام  ساتته اجرا شیید.  آ مون ديکته میق 

شیینیدارم و نممنیییت   -ديییدارم  كییارممراكز حافظه  

و الکترود كاصیید روم   F3صوجه، الکترود آند روم ناحیه  

F4 بر( 20-10 اسییا  سیسییتمقییرار داده شیید EEG .)

قکییر   نییا در ناحیییهالکترودبردن میا قرارویرم  كارهب

جهییت صیريییک (  DLPFCجانبي)  -پیکاني تلهيپیش

 ير   نامهدر مطالع  tDCSريکي مغزم با استهاده ا   الکت

ديییدارم و  كییارمجهییت صیريییک منییاط  حافظییه 

اونت، پار ، يو، كییو، )  شوديید ميأشنیدارم و صوجه ص

؛ المییر، بوركییارد، بنییز، مییي يییر، 2008چوم،كیم، لي،  

؛ 2009؛ جو، كیم، كو، اونت، جون، لي،  2009جانک،  

ر، برونییي و بییاویو، لديرا، فرانکي،كامپت، والسک، دريیید

؛ رصیییگ، صالسییما، وان شییاونبرگ و سیی وتر، 2011

صیريک (.  2018؛ میلر، میرون، بالديون و وارنر،  2017

 20بییه مییدع  tDCSوسیله دسییتناه  هالکتريکي مغزم ب

صورع يییک رو  آمپر بهمیلي  5/1دقیقه با جريان ثابت  

با استهاده ا  يک جهییت   جلسه  15در میان و به مدع  

سانتیمتر با پوشییش اسییهنر   5×    5ام كربني  الکترودن

مصیینوبي آغکییته بییه میلییول نرمییال سییالیت بییه 

 .آمو ان القا شددانش

بییرام ار يییابي سییاتته: آ مییون ديکتییه میق : ابییزار

آ مییون   ا   انآمییو میزان پیکرفت دانش  ونارسانويسي  

 مداتلییه ساتته كه قبا و بعیید ا  اجییرامديکته میق 

ايت آ مییون بییرام سیینجش   .شدروم دو وروه استهاده  
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ن پايییه ابملکرد صیصیلي ام  با كمک وروني ا  معلم

د. ايییت آ مییون شییاما شیی اول صا پنجم دبسییتان صهیییه  

نییام ام يییي مییرصبط بییا غلط ناييهو كلمیی  ناهجملیی 

باشد. ضري  پايییايي آمو ان پايه اول صا پنجم ميدانش

بییه   درصیید  82آ مون نیز با استهاده ا  روش با آ مايي  

 معلم ويییهه  7ت آمد. روايي میتوايي آ مون صوسط  دس

 باشد.  مي 76/0يادویرم  

ايت آ مون، يییک صکلیییم  حافظه فعال ان بک:  نآ مو

نییام اركردسیینجش بملکییرد شییناتتي مییرصبط بییا ك

صوسییط 1958اجرايي اسییت و نخسییتیت بییار در سییال  

كرچنر معرفییي شیید. ا  آنجییا كییه ايییت صکلیییم شییاما 

د، شوكارم آنها ميدست  ننهدارم اط باع شناتتي و

 شییداسییتهاده  ا  آن كییارمبییرام ار يییابي حافظییه 

دو ،  (. ايت آ مییون1393)كسائیان، كیامنش و بهرامي،  

كییه در نییوع شیینیدارم،   داردنوع ديدارم و شیینیدارم  

صییورع رقمي بهمیر  شییاما ابییداد صییک   100صعداد  

شیید. ندفون متصا به رايانه پخییش مي  راها     پيدرپي

دني بییه ايییت صییورع بییود كییه در صییورع خشیوه پاس

 فاصییله  بودن نر بدد با بدد قبلي، فرد بايد كلیدمکابه

ديییدارم و میییر  ثانیییه  3بعیید كییه را فکییار دنیید 

. پییس ا  اصمییام آ مییون، شییودمياجرا  بعدم  شنیدارم  

 كییارمحافظییه    نییامنام فییرد كییه شییاما امتیا پاسخ

ه افییزار ذتیییرنر میییر  روم نرمديدارم و شنیدارم  

سپس به نر پاسخ صییییح يییک نمییره مثبییت .  شدمي

بنوان ورفییت و مجمییوع آنهییا میاسییبه و بییهصعلیی  مي

 اده، صقییي)شیید  در نظر ورفتییه مي  كارم  امتیا  حافظه

ضییراي   (1393نجاصي، میمد اده و اكبر اده باغبییان، 

بود كییه  84/0صا  54/0ام ا  ابتبار ايت آ مون در دامنه

بنوان دنیید. روايییي آن بییهمي  ابتبار باالم آن را نکان

بسیییار قابییا   كییارمشاتص سنجش بملکییرد حافظییه  

. (2007)كیییت، كنییوم، میییورا و كلهلییش،    قبول است

پايايي ايت آ مییون (  2008)  مکاراننبوش و  نممنیت  

و   ادهانیید. در ايییران نیییز صقییيوییزارش كرده 78/0را 

در پهونکي ا  ايت آ مون استهاده و (  1393نمکاران )

 .كردندآن را صأيید    پايايي

آ مون نقییص صوجییه كییانر : بییرام ار يییابي صوجییه 

كییه   وان ا  آ مون صوجه كانر  استهاده شدكنندشركت

، 1=ام اسییت )نروییزوويییه چهییار وزينییه 26شییاما 

(. نمییره كییا 4=و تیلییي  يییاد 3=، اغلیی 2=وییانيواه

اور نمییره كییود    دارد.  104صا    26ام ا   دامنه،  آ مون

بیاننر اتییت ل نقییص صوجییه ،  دست آيده  ب  34باالصر ا   

چه امتیا  باالصر رود، میزان و شدع اتییت ل است و نر

)كییانر  و نمکییاران،   صوجه بیکتر تواند شد و بربکس

( پايايي ايت مقیییا  1999(. كانر  و نمکاران )1999

ابتبییار ايییت پرسکیینامه ا    .دادندوزارش    درصد  90را  

 ده اسییتوزارش ش  85/0سسه بلوم شناتتي  ؤسوم م

( روايییي 1386در ايییران شییهايان )(. 1384)بلیییزاده، 

آمو ان دبستاني میاسبه پرسکنامه كانر  را بیت دانش

مقییییا  بییرام  يیر  76/0دامنة ايت ضراي  ا   كه    كرد

مقیییا  بییرام  ير 90/0اضیییطراب ی تجییالتي صییا 

مقیدار ضییري  پايییايي دست آورد.  ه  بمکک ع سلو   

مقییاسهیییا و بییرام  يیر  58/0  نمرة كا  برامبا آ مايي  

مکک ع روان ) 86/0صا ( میکک ع اجتمابي) 41/0 ا 

 .متغییر بیود(  ی صني

جمجمه روم  ا   مغز  الکتريکي  مستقیم    :صیريک 

جريان   ا   استهاده  با  جمجمه  روم  ا   مغز  صیريک 

قديمي است    نسبت بهمستقیم الکتريکي، يک فناورم  

كه مرور  طورمبه  ده است،شكه كاربرد آن دوباره راير  

ام  مقاالع رو  دنیا بیاننر كاربرد آن در طیم وسترده

ا  جمله اتت لا  بیمارم يادویرم  نام  نام مغزم و 

پرنیزوار،    است و  درمان 1387)اتتیارم  ايت  با    (. 

مي انجام  دستناني  ا   نام  شواستهاده  نمیت  به  كه  د 

دارد ساتتهtDCS).  شهرع  دستناه  شركت  (  شده 

اال استمايند  كانادا  كکور  يک  يم  مذكور  دستناه   .

صیريک  كوچک  ا   دستناه  كه  است  مغز    راه كنندة 

كننده  اصصال الکترودنايي با قطبیت متهاوع )آند، فعال
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شوند،  كاصد، با دارنده( كه روم پوست سر نص  مي  و

مغز   به  جمجمه  روم  ا   را  الکتريکي  ثابت  جريان 

مي رسانمنتقا  و  كربني  الکترودنا،  و  كند.  نستند  ا 

بیت   صما   نقطة  شیمیايي  واكنش  ا   جلوویرم  برام 

نام مصنوبي آغکته به  الکترود و پوست، درون اسهنر

داده مي قرار  پیککنارم،    شوندسالیت  (.  1390)آذرم 

آ مون   ايت  در  الکترودنا  بود  5×5ابعاد    .سانتیمتر 

مطالعه  ايت  در  شدع    الکترودنا  به  میلي  5/1با  آمپر 

نظر قرار  در نر جلسه روم ناحیه مورددقیقه    20مدع  

كوواريانس  داده.  ورفتند صیلیا  آمارم  روش  با  و  نا 

 . شدندصجزيه و صیلیا  SPSS  20افزارنرم

 ها  یافته 

اثربخکییي صیريییک الکتريکییي مغییزم بییر ايت پهونش  

ديییدارم و شیینیدارم و صوجییه وییروه كییارم حافظییه 

 آمییو انآ مايش در مقايسه بییا وییروه كنتییرل در دانش

 .(1) جدول   كرده استنارسانويس را بررسي  

 آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترلآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پیش -شاخص توصیفی  1جدول 

 متغیر گروه
 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف استاندارد  ینمیانگ تعداد  انحراف استاندارد  میانگین تعداد 

 آ مايش 

 887/4 33/44 12 678/5 67/39 12 ديدارم  كارمحافظه 

 115/4 33/44 12 181/4 25/40 12 شنیدارم   كارمحافظه 

 557/9 00/39 12 706/10 92/48 12 صوجه 

 كنترل

 554/3 92/38 12 119/3 50/39 12 ديدارم  كارمحافظه 

 415/3 75/40 12 051/5 25/39 12 شنیدارم   كارمحافظه 

 073/8 92/46 12 989/7 67/47 12 صوجه 

متغیر   نا قبا و بعد ا  ارائهبررسي صهاضا میاننیت

وجود صهییاوع مثبییت  دننده، نکان1مستقا در جدول  

 بخکییي  نممنیت بیاننر اثر  .به نهع وروه آ مايش است

tDCS  متغیرنام شییناتتي صوجییه،   در وروه آ مايش بر

م و شیینیدارم در دانییش آمییو ان ديییدار  كارمحافظه  

باشیید. بییه نارسانويس در مقايسه بییا وییروه كنتییرل مي

نییا نییام وروهدار میاننیتامعنمنظور بررسي اثربخکي  

آ مییون ا  صیلیییا كوواريییانس آ مییون و پسدر پیش

نام يییت منظییور مهروضییهه امتغیره استهاده شد. بچند

. ا  آ مییون لییويت شییدندصیلیییا كوواريییانس بررسییي 

نتاير   نا استهاده شد.منظور بررسي نمنني واريانسبه

، =047/0F)  ديییدارم  كییارمآ مون لويت برام حافظییه  

411/4 p=)،  158/0) شیینیدارم كییارمحافظییه F= ،

694/0 p=) و صوجییه (547/0 F= ،467/0 p=)  .اسییت

ال ؤنام مهروضه صساوم تطام واريانس را  ير سیی داده

نییام يانسآ مییون لییويت، نمننییي وارنبییرده اسییت و 

مهروضییه   ه است.دكريید  أآ مون را صآ مون و پسپیش

نتییاير نکییان   شدند.نا آ مون  نمنني شی  رورسیون

 كییارمنا بییرام حافظییه  بیت شییی  رورسیییونداد كه  

 كیییارمحافظیییه  ،(=347/0F= ،712/0 p) ديیییدارم

 254/1) و صوجییه (=F= ،265/0 p 439/1) شیینیدارم

F=  ،310/0  p=)  ار وجود نداشت. صهاوع معنادكه    است

بر ايت اسا  مهروضه نمنني شییی  تییط رورسیییون 

ام يییید أنیییز برقییرار اسییت. بییا صوجییه بییه برقییرارم و ص

كوواريییانس، اسییتهاده ا  صیلیییا كوواريییانس بییرام 

 . شدنظر استهاده  نام موردمتغیر

شییود مکییانده مي 2طور كییه در جییدول نمییان

( بییر tDCSام )منظور بررسییي اثربخکییي مداتلییهبییه

آمییو ان ديدارم و صوجییه دانش ،شنیدارم  كارمحافظه  

. شدمتغیره استهاده  نارسانويس صیلیا كوواريانس چند

دند كه وروه آ مايکییي در مقايسییه بییا نتاير نکان مي

وروه كنترل پییس ا  مداتلییه درمییاني، ا  نظییر آمییارم 

ديدارم و شیینیدارم   كارمدارم در حافظه  اصهاوع معن

آمییو ان نارسییانويس داشییته اسییت. و صوجییه در دانش

صوان نتیجه ورفت كییه صیريییک الکتريکییي ميرو  ايتا 

ديییدارم  كارمدارم بر افزايش حافظه اثیر معنأمغزم ص

آمییو ان نارسییانويس داشییت و شنیدارم و صوجییه دانش

 .(2)جدول   است
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 نویسآموزان نارسااری دانشدیداری و شنید  کاریبر توجه، حافظه  tDCSثیر أنتایج تحلیل کوواریانس ت  2جدول  

منظور بررسییي اثربخکییي درمییان صیريییک بییه

ر الکتريکي بر كاركردنییام شییناتتي و متعاقیی  آن بیی 

آ مییون ديکتییه ا   بملکرد ديکته كودكان نارسییانويس،  

. شییدسییاتته قبییا و بعیید مداتلییه اسییتهاده میق 

، نتییاير شییودمکییانده مي  3طور كییه در جییدول  نمان

 نام صوصیییهي میییاننیت و انیییراع معیییارشییاتص

در مقايسییه بییا   آ مون وروه آ مايکيآ مون و پسپیش

ر بییه منظییو .شییودصهییاوع مکییانده مي وییروه كنتییرل

آ مییون و معنادرم صهاوع میییاننیت پیش  كردنبررسي

 آ مون وروه آ مايکي در مقايسه با وروه كنتییرل ا پس

 نییامشیید صییا اثر هاسییتهاد روش صیلیییا كوواريییانس

 بنوان يک متغیر صصادفي كنتییرل شییودآ مون بهپیش

 .  (3)جدول  

 در گروه آزمایش و کنترل آزمون دیکته آزمون پسپیشمیانگین و انحراف معیار  -های توصیفیشاخص  3جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین تعداد  گروه/ آزمون 

 آ مايش 
 43/1 12/10 12 آ مون پیش

 36/1 00/13 12 آ مون پس

 كنترل
 96/1 66/10 12 آ مون پیش

 13/2 16/11 12 آ مون پس

در   انیی ها  صیلیا كوواريییانس داد  شدهنتاير حاصا

سطح   و  Fمقدار  به  با صوجه  كه  د  دننکان مي  4جدول  

آ مییون وییروه پسآ مییون و پیشبیییت  ،دارم آنامعنیی 

دارم اآ مايش در مقايسه با وروه كنتییرل صهییاوع معنیی 

اسیییییا  بر (.=570/29F= ،000/0 p)وجیییییود دارد 

و   2،  1  نامآمو ان در جییدولدانش  نامهمیاننیت نمر

كییه درمییان صیريییک   آيییدبییه دسییت ميايت نتیجه    ،3

بر افزايش صوجه و  ثیرأص راه( ا  tDCSيکي مغزم )الکتر

ديییدارم و شیینیدارم بییر بملکییرد  كییارمحافظییه 

دارم داشییته و اثیر معنیی أآمو ان وروه آ مايکي صیی دانش

بابث افزايش بملکرد آنها در نمییره ديکتییه آنهییا شییده 

 است.  

 نویسآموزان نارسادانشاخته سآزمون دیکته محققبر عملکرد   tDCSثیرأتنتایج تحلیل کوواریانس   4جدول 

 df مجموع مجذورات  منبع واریانس
میانگین مجموع 

 مجذورات 
F اندازه اثر  داری اسطح معن 

 585/0 001/0 570/29 321/41 1 321/41 آ مون اثر پیش

 680/0 001/0 554/44 260/62 1 260/62 اثر وروه 

 گیریبحث و نتیجه

 پهونش حاضییر بییا نییدع بررسییي اثربخکییي صیريییک 

الکتريکي مغزم بر سه وجه بملکییرد اجرايییي حافظییه 

ديدارم و شنیدارم و صوجه در كودكان مبت  به   كارم

. نتاير صیلیا كوواريانس شداتت ل نارسانويس انجام  

دنیید كییه بییا صوجییه بییه صهییاوع ميمتغیره نکییان  چند

آ مییون حافظییه آ مییون و پسدر پیش  ناهمیاننیت نمر

در  يدر وروه آ مايکیی   جهديدارم، شنیدارم و صو  كارم

مقايسه بییا وییروه كنتییرل و نممنیییت براسییا  نتییاير 

بودن اثربخکییي دارادننده معنصیلیا كوارايانس، نکان

 منبع واریانس
مجموع  

 مجذورات 
df 

میانگین 

 مجذورات 
F 

سطح 

 معناداری 
 اندازه اثر 

 ديدارم  كارمحافظه 
 499/0 001/0 951/18 164/150 1 150/150 آ مون پیشاثر

 510/0 001/0 761/19 569/156 1 569/156 اثر وروه 

 شنیدارم   كارمحافظه 
 596/0 001/0 051/28 614/197 1 614/197 اثر آ مون 

 261/0 018/0 704/6 229/47 1 229/47 اثر وروه 

 صوجه 
 873/0 001/0 440/130 953/955 1 953/955 آ مون پیش اثر

 775/0 001/0 353/65 949/478 1 949/478 اثر وروه 
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كه   استصیريک الکتريکي مغزم بر متغیرنام وابسته  

ديییدارم و شیینیدارم و كارم  موج  بهبود در حافظه  

پییهونش . نتییاير  شودميصوجه در كودكان نارسانويس  

كییت، انتیکییت، -نام قبلي )اندرو ، نوما يافتهحاضر ب

كیییاع،  -؛ نیییوم2011دسیییکاالكیس و فیتزورلیییدا، 

بییاویو، پییاول،  ؛2013آمونسییون، آرنولیید و صومسییون ، 

؛ بريهیییا، 2016كییاور،  فروسي، رينونییاصي، سییرجیو و

( نمسییو اسییت كییه 2005؛ فروني و نمکییارن،  2012

صیريییک الکتريکییي مغییزم در ناحیییه  دنییدمينکییان 

DLPFC     و صوجه در كودكان   كارمحافظه    بهبودسب

نام مبییت  بییه اتییت ل يییادویرم شییده اسییت. يافتییه

كودكییان بییا كییه    دنییدميمختلم نکییان    نامپهونش

بملکرد ضییعیهي   كارماتت ل نارسانويسي در حافظه  

بابییث  كییارمو میییدوديت ظرفیییت حافظییه  دارنیید

شود. صوجه بییه بهبییود حافظییه مکک صي در ديکته مي

 نییامبنوان مهارع اساسي و  يربنییام اتت لبه  رمكا

ثر در درمییان اتییت ل ؤصواند رويکییردم میی يادویرم مي

ايت امر به نوبییه تییود   كهيادویرم و نارسانويسي باشد  

 (.1982شود )لوپر،  ميبابث بهبود بملکرد صیصیلي  

نويسییي وییروه ديکتهصوانییايي  نییامهمیییاننیت نمر

پیییدا آنهییا بهبییود    آ مايکي كه صوجه و حافظییه كییارم

دارم بیکییتر ا  میییاننیت اطور معنیی هاسییت، بیی  كییرده

نام ايت نويسي در وروه كنترل بود. يافتهام نام  هنمر

نام قبلي ا  جمله بابییدم پهونش در راستام پهونش

آمییو ش صوجییه در بهبییود  كرد( است كه اشاره 2010)

ثر بوده است. نتاير مطالعه نمسییو ؤبملکرد صیصیلي م

كییه چنونییه بهبییود  داد( نکییان 2005و پاركر )  باورلي

 نییامصوانیید اثرمي نییاصوجییه نمییراه بییا بییا تورد نظر

آمو  مدع بر صوجه و مهار رفتار دانشمدع و بلندكوصاه

( نیز بر لزوم انجام 2013یدر و مجنیمر ). ف داشته باشد

روانکناتتي ا  جملییه صقويییت   نامهو اثربخکي مداتل

كیییید كردنییید. أويس صآمیییو ان نارسیییانصوجیییه دانش

راسییتا بییا ايییت مطالعییه صوسییط اسییتر نم نییامپهونش

كه   ( نکان داده2007(؛ وارسیا، پريا و فوكودا )2014)

نام صوجه ابم ا  صوجییه پايییدار، انتخییابي، لههؤبهبود م

نام مختلم كه با روش)شده، شنوايي، ديدارم  صقسیم

شود موجیی  افییزايش و بهبییود صوجییه آمو ش داده مي

ال آن بملکیییرد صیصییییلي در بییی دنه و بییی  دشیییومي

 وردد.  آمو ان صقويت ميدانش

كودكان با اتت ل نارسانويسییي بییا اينکییه بملیییاع 

دلیا نارسايي در صوجه دچار ه  دانند، اما بنوشتت را مي

 نکردننا، صوجهاننارم ب متقبیا ناديده  اشتباناصي ا 

حروع كردن صعداد  ، كم و  يادناهبه جام نقاط در كلم

دلیییا ه  شییوند و نممنیییت بیی يک كلمه و مانند آن مي

كانش ظرفیت حافظه شنیدارم صوانايي ننهدارم چند 

ه نويسي ندارند و مییا اد بییر ايییت بیی ديکته مان  كلمه را  

يي ناكلمییهديدارم    كارمدلیا كانش ظرفیت حافظه  

آورنیید يییا بییه يییاد نمي،  شییودكه به آنهییا ديکتییه ميرا  

ا بییر ئايییت مسییا  كییهآورنیید  ميصورع ناقص به يییاد  هب

كیهیت ام  آنها و متعاقیی  آن بییر بملکییرد صیصیییلي 

 (.2003كند )كییرونت بروییر،  آمو  آسی  وارد ميدانش

 نامهاسییا  نظريیی صوان وهت برنام باال ميبر يافته  بنا

بهبود صوجه و حافظه ،  مختلم نرآنمه كه بابث صقويت

يسییي آمییو ان دارام اتییت ل نارسانودر دانش كییارم

سییا د كییه در فراينیید نوشییتت آنها را قادر مي،  شودمي

تود نظارع و صوجه بیکترم كنند، تطانییام تییود را 

را بیکییتر يییاد نا  هنوشتت كلمصییحو    صکخیص دنند

يییت صرصییی  بهبییود بملکردنییام اجرايییي ا  ه اویرند. ب

ديدارم و شیینیدارم بابییث   كارمقبیا صوجه و حافظه  

دادن النییوم درسییت و   صصییح تطانام ام يییي و بییا

و   شودنام نوشتت صییح كس  ميصمريت آن، مهارع

)آنییت،   پیدا تواند كییردبملکرد صیصیلي آنها افزايش  

نام حاصییا ا  ايییت (. بنابرايت بر مبنییام يافتییه2004

 كییارمصوان وهت صقويییت صوجییه و حافظییه  مطالعه مي

نییام يییادویرم ديدارم و شنیدارم در درمییان ناصواني

ن مبییت  بییه اتییت ل نارسانويسییي امییرم آمییو ادانش

ضرورم است. در ايت تصییوص بییا شییناتت درسییت و 

موقع ايت نقص در بملکردنام اجرايییي در كودكییان به

ناصوان يادویرم و استهاده ا  روش صیريییک الکتريکییي 

 شود.   جلوویرماتت لايتشدهايجادا  مککا ثانويهمغز
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ت پییهونش نا: ا  آنجا كه ايیی نا، پیکنهادمیدوديت

آمو ان انجام شییده اسییت، روم نمونه كوچکي ا  دانش

 صعمیم نتاير آن با میدوديت نمییراه اسییت. نممنیییت

ساله كه در ايییت  11صا  8پسر كودكان دبستاني صنها ا  

 نامهمطالعییی  برام.  مطالعه شركت كردند، استهاده شد

 كودكییان صا ايت مطالعییه رومشود بعیدم پیکنهاد مي

. بی وه بیر در جنس مؤنث انجام شودو    سال  16صا  12

نام شییاتص حاضییر بییه بررسییي پییهونشايیییت، 

روانکناتتي حافظه كارم ديدارم و شنیدارم و صوجییه 

در كودكییان نارسییانويس پرداتتییه اسییت. در اينجییا 

نییام آينییده سییاير شییود صییا در پهونشپیکیینهاد مي

نام اجرايي در ايییت كودكییان بررسییي شییده و بملکرد

 اع اتت ل يادویرم تاص نیز اجرا شود.برام ساير انو
ن دلسییو  و  اا  نمکییارم معلمیی در اينجییا  : تشهکر و دههدردانی

نییام مییالي  ا  حمايت  .شییودصکییکر ويییهه ميراننمییايي اسییاصید  

قییدرداني    در راسییتام ايییت مطالعییهنیز    میت اجتمابيأسا مان ص

بر افراد نمونه ا  بهزيستي بییا    ايت پهونشمجو  اجرام    شود.مي

صادر شییده  21/01/1399مورته    603/99/01/172نامه  شماره  

 .است

 ضاد منافعت

در ايت پهونش نیمنونه صعارض منافع صوسط نويسندوان بیییان  

 ت.نکده اس

 هاپی نوشت
1. Dysgraphia 

2. Visual selective attention 

3. Attentional switching 

4. N-back 

5. Word Health Organization 

 منابع 
بیر  پیکیانيپیش قکر میاني ناحیة صأثیر (1390ل. ) پیککنارم آذرم

الکتريکیي  صیريیک روش ا  اسیتهاده بیا شیناتتي يبايي قضیاوع
 نامیییة)پايان، (tDCS)جمجمیییه روم ا  مغیییز مسییتقیم

 .شناتتي بلوم پهونککدة ،ارشد(كارشناسي

 با روم جمجمه ا  مغز صیريک» (1387) ا.  . پرنیزوار،  ح. اتتیارم،

 در كارآمید ابزارم  tDCS:يا الکتريکي مستقیم جريان ا  استهاده

 مختلیم نیامبیمارم و ابتییاد در غیرصهیاجمي میدات ع انجیام

 .22-16  :(6) ،ابتیاد فصلنامة «،مغزم

فعیالي و نقیص صوجیه: صبییت نظرم اتت ل بیش»  (1384ح. )  بلیزاده

مجلیه كودكیان   «،كنترليالنوم بیا دارم رفتیارم و مانییت تیود
 .384  -323 :17،  استثنايي

 (1393ع. ) اكبییر اده باغبییان ،ع. میمیید اده،و.  نجییاصي، ط.  ادهصقییي

شیینیدارم و ديییدارم در  كییارمبررسییي سیییر صیییولي حافظییه »

 صیص ،پیهونش در بلیوم صوانبخکیي«،  آمو ان مقطع ابتداييدانش

239-  249 . 

نمیني نورم،  .ع  جعهريان  لويه  ،.ر  كرمي  صأثیر »  (1381)م.    يوسهي 

دانشآمو ان   بملي  یمشده بر حافظه ك مي وصوجه متمركز و صقس

 .30-25  :(1)4،  نام بلوم شناتتيصا ه «،بادم نارساتوان و

 (2016ح. ) احمیدم، .پ میمیدم، ع.  مینشآ ادم،  .ع  تانزادهحسیت

نام صقويیت حافظیه فعیال و ادرا  ديیدارم بیر اثربخکي برنامیه»

ع مطالعییا ،آمییو ان دارام اتییت ل توانییدنبهبییود توانییدن دانش
 .66-49  :(2)12،  روانکناتتي

چیاپ   ،اتت ل طیم اوصیسم و شناتت اجتمیابي  (1392 . )  رضايي

 آوارم نور.    :اول، صهران

 (1396) منصیوره س مت  ، نره  ببدالهي  ،كمال  مقتدايي  ،اصغر  كامران

آمیو ان دچیار بهبود بملکرد صیصیلي دانش  صأثیر آمو ش صوجه بر»

-46(:  1)4  مت روانیي كیود ،فصلنامه سی   «،اتت ل نارسانويسي

56. 

اثربخکییي آمییو ش » (1394). ع مکییهدم ، . صیمییورم، م. كامیییابي

حافظه كارم بر كانش مکیک ع توانیدن و بهبیود حافظیه كیارم 

-33:  (124)2 ،صعلیم و صربیت اسیتثنايي ،«آمو ان نارساتواندانش
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د مقايسییة بملکییر» (1393ه. ) بهرامییي ،ع. ر. كیییامنش،  . كسییائیان

نیام آمو ان بیا و بیدون ناصوانيحافظة فعال و ننهدارم صوجه دانش
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دانکیکده  ارشید(.نامیه كارشناسي)پايان  کتیهيدر درمیان د  میمستق

 کناه سمنان.روانکناسي و بلوم صربیتي دان 

مقايسییه حساسیییت » (1394) انوشیییروان شییربتي، میمیید نريمییاني

آمیییو ان بیییا و بیییدون اضیییطرابي و بملکیییرد شیییناتتي در دانش
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  جانبههمه  تعامل ایاخله مد برنامه اثربخشی

 انگیزچالش  رفتارهای بر حسی  رویکرد با

 پایین  عملکرد  اتیسم اختالل با کودکان
 

 سعید رضاییدکتر  

 
 16/9/1400تجدیدنظر:                            7/4/1400: تاریخ دریافت

 23/5/1401ش نهایی: یرذپ

 چکیده 
  تعامل   ای مداخلهپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي برنامه    هدف:

  اختالل   با  كودكان  انگیزچالش  رفتارهای  بر  حسي  رويکرد  با  جانبههمه

شامل    عملکرد  یسمتا حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  شد.  انجام  پايین 

توان تمام   نگهداری و  پايین مراكز  اتیسم عملکرد  با اختالل  -كودكان 

روش پژوهش از    روش:بود.    1399بخشي شهر كرج در سال تحصیلي  

طرح  نیمهنوع   با  و  پیشآزمايشي  گروه  پسآزمون  با  همراه  آزمون 

بود. حجم نمونه   پايین از    12كنترل  با اختالل اتیسم عملکرد  كودک 

گیری هدفمند انتخاب شدند و در  نمونهمركز كهريزک بودند كه با روش

به شیوه تصادفي گمارش شدند. پس از آن  كنترل  دو گروه آزمايش و  

تعامل    ایمداخله  ای برنامهدقیقه  40جلسه    10گروه آزمايش به مدت  

انتظار  دن كر را دريافت  حسي    رويکرد  با  جانبه همه د و گروه كنترل در 

پژوهش،   اتمام  از  بعد  پژوهش  اخالق  رعايت  جهت  و  مانند  آموزش 

برای تجزيه و تحلیل    ها:یافتهگروه كنترل نیز آموزش دريافت نمود.  

از  داده )يک  يانس كوار   یلتحلها  شد.    ( ANCOVAراهه  استفاده 

برنامهيافته كه  داد  نشان    رويکرد   اب   جانبههمه  تعامل  ای مداخله  ها 

شد.    حسي آزمايش  گروه  چالشي  رفتارهای  كاهش  موجب 

يافته  گیری:نتیجه به  توجه  ميبا  پژوهش  اين  برنامه های  از    توان 

كاهش    حسي  رويکرد  با   جانبههمه  تعامل  ای مداخله منظور  به 

عنوان  انگیز كودكان با اختالل اتیسم عملکرد پايین بهرفتارهای چالش

 ره برد.بهد  ای مفیيک روش مداخله
 

کلیدیواژه  همه  :های  تعامل  اتیسم،  رويکرد  اختالل  جانبه، 
 . انگیزحسي، رفتارهای چالش 

______________________________________________ 
مسئول:   و  نویسنده  استثنايي  كودكان  روانشناسي  گروه    دانشیاردكتری 

  ي استثنايي دانشگاه عالمه طباطبائروانشناسي كودكان 
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Objective: The aim of this study was to determine 
the effectiveness of an intensive interaction 
intervention program based on sensory approach on 
challenging behaviors of children with autism 
disorder. Method: The statistical population of the 
present study were all low function autistic children 
of rehabilitation centers in Karaj. The research 
method was quasi-experimental with pre-test and 
post-test design with control group. The sample 
size was 12 low function autistic children from 
Kahrizak autism center who were selected by 
available sampling method. After completing the 
revised scale of challenging behaviors as a pre-test 
by the parents of children with autism, these 
children were randomly assigned to the 
experimental (n = 6) and control (n = 6) groups. 
intervention program was conducted for 10 
consecutive sessions in 40 days for the 
experimental group. At the end of the intervention 
sessions, the revised scale of challenging behaviors 
was re-completed as a post-test by parents of 
subjects. Results: analysis of covariance 
(ANCOVA) was used to analyze the data. The 
results showed that the intervention program 
reduced the challenging behaviors of all 
experimental group subjects. Conclusion: 
According to the findings of this study, the 
intensive interaction program with the sensory 
approach can be used to reduce the challenging 
behaviors of children with autism as a useful 
intervention method . 
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Sensory, Challenging Behaviors 
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 مقدمه 

-  عصب  هایاختالل  اتیسم، يکي از انواع  اختالل طیف

  در   كیفي  نقايص  پايداری  با  كه  است  تحولي

  رفتار   و  اجتماعي  تعامل  و  ارتباطي  های مهارت

  و   عاليق   رفتاری،  های الگوی  از   اعم  ای كلیشه

  انجمن )  شودمي  شناخته  محدود  هایفعالیت

اختالل  (. 201۵  ،1آمريکا  روانپزشکي  اين  اغلب    عاليم 

شود و عملکرد فرد را در  قبل از سه سالگي متظاهر مي

و  زمینه عاطفي  رفتاری،  شناختي،  مختلف  های 

مي مختل  )يادگیری  لواساني  رضاييكند  (.  1396،  و 

  و   كودک  6۸  از  نفر  1  اتیسم   طیف  اختالل  شیوع  نرخ

  و   كنترل  مركز)  است  شده  گزارش  پسر  43  از  پسر  يک 

اين  6120  ،2هابیماری  از  پیشگیری متأسفانه  و   )

اختالل    شود. میزان، هر سال رو به افزايش گزارش مي

گزارش آمارهای  براساس    چهار   پسران  در   شدهاتیسم 

بیشتر نظر  مي  داده   تشخیص  دختران   از   برابر  از  شود. 

به   نیازمند  سطح  سه  به  اتیسم  اختالل  شدت،  سطح 

و   نظارت  به  نیازمند  زياد،  بسیار  حمايت  و  نظارت 

قا طبقهبحمايت  حمايت  به  نیازمند  و  توجه  بندی  ل 

بهمي كه  ميشود  اتیسم  اختالل  كلي  تواند  طور 

باشد  به شديد  خیلي  تا  خفیف  از  طیف  يک  صورت 

 (.2013، )انجمن روانپزشکي آمريکا

ط انواع   ، سمیات  ف یاختالل  از  يکي  عنوان   به 

و    پذيری بال با توارث  ع،يشا  تحولي  عصب  هایاختالل

معمولً با   كه است  ييربنايز يشناخت  صنقاي باناهمگن 

و    طيشرا )لورد  است  همراه  متعددی  پیامدهای  و 

  اختالل   رايج   و   مشترک  های ويژگي  (.2020،  همکاران 

در  آن  به  ابتال  انداز؛  عبارت    اولیه   های سال  اتیسم، 

  الگوهای   اجتماعي،   روابط  و  تعامل  در  اختالل  كودكي،

  های نشانه  ن،ابز  و  گفتار  در  اختالل  رفتار،  ایكلیشه

  اشکال   فعالي، بیش  اختالل  شبیه   عاليمي   اضطرابي، 

  . (2010  ،جیلنو    سمیت   پیترسون، ) جبری    وسواسي

ار در  مشکل  و  تعامالت  ضعف  نگاه،  طريق  از  تباط 

اجتماعي ضعیف، فقدان احساسات يا تقابل اجتماعي،  

عدم   و  كالمي  غیر  رفتارهای  از  استفاده  در  نقص 

س با  متناسب  نواقص  ليصا  ن ارتباطات  تظاهر  ترين 

است   اتیسم  اختالل  با  افراد  در  و  ) اجتماعي  گیو 

زندگي، عوامل  شرايط مکاني، شیوه  (.  2016،  همکاران 

آن    –اقتصادی  ابتالی  در  تأثیری  نژادی  و  اجتماعي 

 (. 201۸، جنتلز و همکاران) ندارند

در   بسیاری  مشکالت  اتیسم  اختالل  با  افراد 

اجتماعيارتباط مشکالت  مي  ان نش  های  اين  و  دهند 

های بین فردی،  شامل اختالل در گفتار و زبان و تعامل

نقص در كاركردهای اجتماعي، ناتواني در درک و ابراز 

مانند   كاربردی  زبان  درک  در  نقص  نیز  و  احساسات 

 اختالل   شیوع   (.1396،  رضاييباشد )طعنه و كنايه مي

وحس اتی   به منحصر  اگرچه  حركتي، ي   سم اختالل 

اين  مبتال افراد در ند،تسنی  بال   نسبت   به اختالل  به 

 .(2000، سون و والتینگ ودا) است

روش از  مهارتيکي  آموزش  و  های  اجتماعي  های 

با   كودكان  و  اتیسم  اختالل  با  كودكان  به  ارتباطي 

،  نیند جانبه است )مشکالت يادگیری روش تعامل همه

  به   كمک  برای  است   جانبه، روشيهمه  تعامل (.1999

  رشد   اولیه  مراحل  در   كه  افرادی  و   اتیسم  به   مبتال  افراد

  لذت   ديگران  با  بودن  از   چطور  بگیرند  ياد  تا  هستند 

و  برقرار  ارتباط  باشند؛  داشته  تعامل  ببرند؛   از   كنند 

  ؛ 1396رضايي،  )  شوند  آگاه  روزمره  ارتباطي  كارهای 

های برقراری  اين گروه از افراد زمینه  (.2012  ،وت  هي

دانند و در جامعه منزوی هستند  را نمي  ار داعنتباط مار

پاول)نی و  پژوهش(2006،  ند  براساس  بنابراين  هايي  . 

همه تعامل  رويکرد  تأثیر  حوزه  در  بركه  كاهش  جانبه 

چالش و  رفتارهای  اتیسم  اختالل  با  كودكان  انگیز 

های يادگیری انجام شده است، نشان  كودكان با ناتواني

تع مي رويکرد  همهدهد  رفتار  اج امل  كاهش  در  نبه 
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فیرسچالش و  )شارما  بود  خواهد  مؤثر  بسیار  ،  انگیز 

2012 .) 

درافرادبه    زیانگچالش  یرفتارها فراوان  با    طور 

ات م   سم ی اختالل  هي شوديمشاهده  و  -)موری 

  ی عادریغ  ی رفتارها  زیانگچالش  ی. رفتارها(2021،وت

فرهنگ نظر  ب  ياز  تعداد  نظر شدت،  از  كه  روز،  هستند 

ا  يفراوان  کرار،ت  د،بسام زمان،  مدت    ي جسمان   يمنيو 

دهد و   ي قرار م ی را در معرض خطر جد گرانيد ا ي فرد 

محروم  اي دسترس باعث  از  فرد  امکانات    يشدن  به 

م پیناتال )  شوديجامعه  مامباردو  سیمیو  و  گونتربل   ،

نتا2021،ادام كه حدود    دهدنشان ميها  پژوهش  جي(. 

با    90 كودكان  اتدرصد  از    اشکالي  سمیاختالل 

م  زیانگچالش  ی رفتارها نشان  )ويرا    ام، یليدهند 

ب جانگ،  ادام  سک ير  ، يگلیماتسون،  (.  2013  ؛ و 

نظر شده  ديتجد  اسیمق   اسبراس  زیانگچالش  یرفتارها

شکل كل  ،به  رفتارهایاشهیرفتار  شامل    یاشهی كل  ی: 

تکرار تکانحركات  مانند  دست،  شونده  دادن 

آودیتول چرخاندكردن  بدن  تکان  ا ي  رسن  اها،  دادن 

وسواس رفتار  وسواسياست.  رفتار  رو  یررفتا   ي:    ی از 

م   لیم نظر  به  و  قواعدياست  از  كه    ی رویپ  ی رسد 

چ  كند يم هم  سر  پشت  خط  ا ي  دن یمانند  كردن  به 

رفتار  ایاش ايکنواختي.  در    ني:  مقاومت  به شکل  رفتار 

که  نيابر  یمثال پافشار  ، برای شوديم   دهيد  رییمقابل تغ

نباخا  ن مامبل   ر ییتغ  رشيعدم پذ  ايجا شود  بهجا  دي نه 

بدون    یالگو  ک ي : شامل  يفات يو تشر  ين يی. رفتار آاآنه

غذا  یرفتارها   رییتغ برنامه  مانند  قابل    ریغ  ييروزانه 

لباس  ا ي   رییتغ محدود  دن ی پوشآداب  رفتار  شده:  است. 

رفتار و    ی شامل  عالقه  تمركز  با  كه    ت یفعال   ا ياست 

  ک يشدن با  به مشغول  لين تماآ  نهد است و نمومحدو

تلو رفتار    یباز   اي  ی بازاسباب  ،يونيزيبرنامه  است. 

به فرد آس  يي ها: شامل حركتیخودآزار   بیاست كه 

آسيم  ا يزده   با  بیتواند  چشم  به  فشار  مانند  باشد  زا 

گرفتن دست  كردن پوست، گازو بلند  دن یانگشت، كش

و   ندشويم   ی بنددستهسر  دنیكوب  و ،  نامآ  )لم 

نقص(2007 در    .  و    ي اجتماع   ی هامهارتجدی 

رفتارها  ، يارتباط  هایتعامل   در   زیانگچالش  یبروز 

ات  افراد اختالل  و  )  كند يم   هیتوج   را   سم ی با  هولدن 

   (.2006، نیسل تیگ

گر  ، يبغدادل آس  يسي پاسکال،    ( 2013)  لوكسیو 

خود  در كه  مطالعه  دادند  با    انكودك  از  نیمينشان 

اتاخ خودآزارر   بهتجر  سمیتالل  و    یفتار  داشتند  را 

رفتار  14/6 آنها  از    داشتند.   دي شد  یآزارخود  درصد 

و  بر  زیانگچالش  یرفتارها درجه  جنس،  سن،  اساس 

ناتوان زمان  ينوع  تا  دارد  احتمال  و  كه    يمتفاوت است 

بزرگسال به  افزا،  برسد  ي فرد  آن  كند   شيشدت    پیدا 

  ز یگانچالش  یرفتارها  (.2003،  و سودستدام  لبرگیگ)

تحربه  آغازممکن است در  ديشد رفتار    ز یآمک ي صورت 

تکان دستمانند  دلدادن  به  بعدها  اما  باشد    ل یها 

  ل يتر تبدخطرناک  یبه رفتارها  ک ي به تحر  ازین  شيافزا

معتقد    (199۸)  ميافرا(.  2002،  تیكل  و  ندینشود )يم

چالشبه  رفتاری  است رفتار  ود  وج  د يشد  زیانگعنوان 

از    ي مختلف  های شکل  يجسمان   ی هانای طغ  ن يندارد و ا

تا    كنديكودک خود را مجروح م  يعني ارتباط هستند،  

از كودكان    یاری را به خود جلب كند. بس  گرانيتوجه د

  ي كالمشیپدر سطح    ياز نظر ارتباط   سم ی با اختالل ات

)هارد ل   نگ يهستند  ابرای  یندسا یو  و 2010،  و   )

شکل  ليتما در  جسما  هیاول   ی اهدارند  اط  ب تار  ي نو 

  ز یانگرفتار چالش ني(. بنابرا201۵، لیلويدبرقرار كنند )

برا است  به  یممکن  احساسات  ابزار    کيعنوان  ابراز 

)لس  ی رشد  هیاول   ي ارتباط ا2011،  يباشد    ن ي(. 

  ی زبان افراد دارا  د يكه مراقبان با دهد موضوع نشان مي

تا مفهو  زینگاچالش  یرفتارها م موردنظر آنها  را بدانند 

ا   ی هایماریب  (.2012وت،  ي)هه متوجه نشوند  ابشترا 

از  ی هایناهنجار  ، يعفون بدن،  و  دادن    دست  صورت 
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حت   ي عصب   ی هابیآس  ، ييشنوا  اي   يي نایب مرگ    ي و 

پيم از  رفتارها   ی هاامدیتواند    ز یانگچالش  یخطرناک 

اطراف   یبرا و  )امرسون،    باشدافراد    ن يا  انیكودكان 

رفتارچا19۸۸،  ارتب  نگ،ی كام با    زیانگلش(.  اغلب 

پ  ی امجموعه اجتماع   ي شخص  يمنف  ی امدهای از    ي و 

طور قابل  ممکن است به  يي رفتارها  نیهمراه است. چن

روح   يسالمت جسم   يتوجه   ي زندگ  ت یف ی ك  ا يو    يو 

فرد  م  يكسان  ا ي  خود  مراقبت  آنها  از  و  يكه    ا ي كنند 

نزدرا    ي كسان مختل    ، كننديم  ي آنها زندگ  ي ک يكه در 

ممکن است منجر    يحت  د يشد  اری سب  موارد كنند و در

)موكادز شوند  مرگ  حال،  نيابا  (.2006،  توپسو  و   به 

  ر یثأتواند فراتر از تيم  ز یانگچالش  یرفتارها  یامدهایپ

رفتارها  ي ک يزیف  مناسب،  مداخله  بدون  باشد.    ی آنها 

به    در  زیانگچالش مبتال  و    سم ی اتاختالل  افراد 

باق مرب  یهايناتوان رشد  به    ، ي)مورف   ندمانيم   يوط 

رفتارها1993،  تیكورب  ور،یاول وجود    ز یانگچالش  ی(. 

ا م  نيدر  باعث  تعايافراد  كه    ي اجتماع   هایملشود 

فرصت و  شود  محدود  در    یهاآنها  مشاركت 

)آندرسون،    ياجتماع   ی هاتیفعال  بدهند  دست  از  را 

رفتارها1992،  چن  ل،یه  ن، یلرك   ز یانگچالش  ی(. 

  ژه يوبه  ديجد  یهاتارمه   یریادگي  یبرا  بزرگي  عمان

هستند  طی محدر والکر،    روس،یپ  ک،ي)چادو  مدرسه 

ت   ی رفتارها  نيترياصل  (.2000،  لوریبرنارد، 

پرخاشگربی آسخود  یرفتارها،  زیانگچالش و    ی رسان 

م كه  در  زانیهستند   شيافزا  ينوجوان  یهاسالآنها 

رفتارهاكنديم   دایپ ب  یاشهی كل  ی .  عنوان  هاغلب 

مشکلكم  زیگانچالش  یرفتارها شناخته  تر  ساز 

نسبت به    یكمتر  جانبهكه مداخله تعامل همه  دشويم

آس  یرفتارها  ا ي  یپرخاشگر روبیخود  آن    ی رسان 

و   شده  باق  اي انجام  درمان  بدون  است.    ي اغلب  مانده 

رفتارها  نيترمعمول شامل بیآسخود  ی شکل    رسان 

مشتگاز ضربهگرفتن،  قسمت  زدنزدن،    ی هابه 

بدن،   اش  دن یبكومختلف  به  خود    ا یسر  خاراندن  و 

با ج  رابطه  به    ت، ینساست. در  پسران و مردان نسبت 

  دهند ينشان م  زیانگرفتارچالش  شتریدختران و زنان ب

ر  رنان، ییك)امرسون، اسواربريالبرز،  ماسون،    ، کيوز، 

كنش  یرفتارها(.  201۵ كلیه  فرد  آزارشي،  های 

جمله از  مهارتفعالیت  اتیستیک  روزمره،    ی ها های 

اجتما مهارتارتباطي  تحصیلي،  عي،  و  يادگیری  های 

و.مهارت شناختي  مي  ..های  صورت  متاثر  در  و  كند 

آسیب آزارشي  رفتار  مديريت  جسمي  عدم  های 

گونتربل و    ناتال،یپ  ویمی )سشديدی را به دنبال خواهد  

، ادام  پژوهش بنابراين  .(2021مامباردو  های براساس 

كهمختل شد  بیان  آنها  بررسي  و  با    قصن  ف  كودكان 

اتی مهارتاختالل  زمینه  در  و  سم  ارتباطي  های 

اجتماعي و مشکالت و مسائل حسي و وجود رفتارهای  

انگیز در آنها به نقص در زمینه ارتباط با ديگران  چالش

مي دامن  رفتارهای  بیشتر  بروز  به  منجر  و  زند 

د )نیل، گرين  شوانگیز بیشتری از سوی آنها ميچالش

پلیکانو مداخله2017،و  برنامه  همچنین  تعامل  (.  ای 

ديگرانهمه با  و    جانبه كه هدف آن درک لذت  بودن 

هدف   و  منظور  برای  از صدا  استفاده  ارتباط،  برقراری 

خاص، درک و استفاده از لمس و برخوردهای جسمي،  

از   استفاده  و  چشمي  ارتباط  از  استفاده  و  درک 

صورت،  حالت و  های  توجه  دامنه  گستره  افزايش 

تركتم و.ز،  برانگیختگي  سطوح  كنترل  است،  وانايي   .

بهبود و كاهش رفتارهای چالشمي اين  تواند در  انگیز 

 كودكان مؤثر باشد.  

 روش  

نوع  از  اطالعات  گرداوری  لحاظ  به  پژوهش  روش 

آزمون با گروه  آزمون و پسآزمايشي با طرح پیشنیمه

از جنبه ه و  بود  نوع كاربردی ميكنترل  از    باشد. دف 

اختالل  اج با  كودكان  تمام  شامل  پژوهش  آماری  معه 

سال   در  كرج  شهر  توانبخشي  و  درماني  مراكز  اتیسم 



 111-122 ،  1401 ییزپا، 3 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان هفصلنام

___________________________________________________________________________________________ 

115 

كودک با اختالل اتیسم    12تعداد  بود. 1399تحصیلي 

عنوان  گیری هدفمند بهاز مركز كهريزک با روش نمونه

و  آزمايش  گروه  دو  در  و  شدند  انتخاب  نمونه    حجم 

به كنترل  تصادفي گروه  شدنماگ   صورت    د. رده 

آزمودنيمالک ورود  قطعي  های  تشخیص  شامل  ها 

درج اتیسم  داشتن  اختالل  پذيرش،  پرونده  در  شده 

سني   محدوده  حسي،  و    9تا    7مشکالت  سال 

آزمودنيمالک خروج  در  های  شركت  شامل  ها 

صورت همزمان، مشکالت  های آموزشي مشابه بهجلسه

متوالي  ت  یباز بیماری ديگری نباشد و غ   رفتاری متأثر

 (.  1زشي بود )جدول آمو در سه جلسه

 معرفی برنامه آموزش و نحوه اجرای آن   1جدول 

 محتوا و هدف  جلسه 

 يکرد حسي جانبه با روها و كودكان با اختالل اتیسم، تفاهم در جهت پیشبرد اهداف مداخله تعامل همهسازی محیط، آشنايي با مربيآماده اول

 دوم
انواع   بر  ترامه انجام  مبتني  عاطفي  و  هیجاني  ارتباط  ارتباط حركتي،  لحن،  و  ارتباط صوتي  )ژست(،  حركت  و  نگاه  با  )ارتباط  ارتباطي  های 

 های حسي زمینه

 سوم 
مهارت بازشناسي  و  تشخیص  تمییز،  توانايي  مهارتانجام  ابراز  و  تقلید  توانايي  اجتماعي،  و  هیجاني  ههای  به صورت  های  آن  اجرای  و  یجاني 

 با استفاده از ابزارهای حسي عاطفي، اعتماد  هایادراک موضوعهای اجتماعي،  ها و موقعیتای تفسیر انواع هیجانهينآ

 منظور دريافت حداكثر دروندادهای حسيهای حسي، حركتي، هیجاني و اجتماعي مختلف بهها در موقعیتاجرا و كاربست مهارت چهارم 

 . مهم است ش ک اينکه رفتارهايرادا،  كردندادن و نگاهگوشتقويت   پنجم

 رعايت نوبت ،  توانايي توجه به فرد ديگر، آگاهي فضاييتقويت  ششم

 توانايي مفهوم فعل ، ادراک معني موجود در صداهاتقويت   هفتم

 ای آينه هایتتوانايي انجام حركتقويت  هشتم 

 كردن یله حمايت لمسي و تقويتسوبهها  اجرای خودانگیخته حركت كردن، ثبت وتقويت توانايي دنبال نهم 

 جانبه با رويکرد حسي بر كودكان با اختالل اتیسم  اطمینان از تأثیرگذاری برنامه مداخله تعامل همه دهم

چالش رفتارهای  سنجش  مقیاس  انگیزبرای  از   ،

چالشتجديد رفتارهای  شده  شد.  نظر  استفاده  انگیز 

تار  ف ر   ؛انبا عنومقیاس    شش خرده  ارایدمقیاس  اين  

رفتار  كلیشه وسواسي،  رفتار  خودآزاری،  رفتار  ای، 

اعتبار  باشد.  ميآيیني، رفتار يکنواختي و رفتار محدود  

برای   دروني  همساني  روش  از  استفاده  با  مقیاس 

از  مقیاسخرده با استفاده  درصد    91تا    7۸های آن  و 

همچنین  درصد،    92ای كرنباخ برای كل مقیاس  از آلف 

و  دا ف ت اسبا    آن روايي   مقیاس  كل  همبستگي  از  ه 

بین  مقیاسزير درصد گزارش شده    9۸تا    6۸های آن 

 (.2013دهنوی، غالمي و قرقاني، )همتي، رضايياست 

به لزم  مجوزهای  اخذ  از  گردآوری  پس  منظور 

ها، روند اجرا شروع شد. تعهدات اخالقي و كاری  داده

رعايمورد با  محرمانه  نیاز  توت  اطالعات    سط بودن 

براسوژپ آيینهشگر  و  قوانین  ها و شرايط لزم  نامهاس 

رساندن اين موارد و  انجام  داده شد. سرانجام پس از به  

مکاتبه هماهنگيتهیه  انجام  و  مورد  ها  با  های  نیاز 

پرسشنامه كرج،  كهريزک  مركز  پیش مديريت    های 

پ با  رابطه  در  سپس  شد.  توزيع  ها،  رسشنامهآزمون 

لراهنمايي تکمیلد  مز های  اختیار  قرار  ر  كنندگان 

پرسشنامه آنها  كامل  توجیه  از  بعد  و  توسط  گرفت  ها 

مربیان كامل شد. پس از اجرای برنامه آموزش تعامل  

پسهمه اجرای  و  توسط  جانبه  اطالعات  آزمون، 

به سپس  شد.  آوری  جمع  نرمپژوهشگر  افزار  وسیله 

 های لزم انجام گرفت.  لآماری تجزيه و تحلی

  ي باطنو است  ي فیدر دو سطح توص  رها یتغم   لیلتح

شد بانجام  اين  .  كه ه  از    صورت  توصیفي  سطح  در 

سطح  شاخص در  و  استاندارد  انحراف  و  میانگین  های 

راهه استفاده  استنباطي از آزمون تحلیل كواريانس يک 

 شد.
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 مایش و کنترلوه آزرگ و د  به تفکیک در زیانگچالش یهارفتارهای نمره استاندارد میانگین و انحراف   2جدول 

 آزمون پس آزمون پیش  

 انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر گروه

 كنترل

 4/2 ۸/9 2/3 ۵/10 ی ایشهرفتار كل

 ۸/2 ۵/۸ 9/2 ۸/۸ ی آزارخود  رفتار

 ۵/1 ۸/9 ۵/1 1/9 ي وسواس رفتار

 6/1 1/7 9/1 ۵/7 رفتار آيیني 

 7/1 ۵/9 1/2 ۸/9 ي يکنواخترفتار  

 6/2 10 ۸/2 2/10 رفتار محدود 

 يش آزما

 ۵/2 7/۸ 4/2 11 ی ایشهرفتار كل

 ۸/1 ۵/7 6/1 ۸/9 ی آزارخود  رفتار

 9/1 7 3/2 7/۸ ي وسواس رفتار

 6/1 6/6 6/1 3/۸ رفتار آيیني 

 9/1 2/7 9/1 ۵/9 يکنواختي رفتار  

 6/1 4/7 ۵/1 ۸/9 رفتار محدود 
 

جدول   توماآ  .2در  و   صیفير  میانگین  به  مربوط 

نمره معیار  به    آن  یزانگچالش  یرفتارها   انحراف 

دو   در  كنترل  و  آزمايش  گروه  كودكان  برای  تفکیک 

)پیش و پسمرحله سنجش  داده  آزمون  نشان  آزمون( 

همان است.  ميشده  مالحظه  كه  گروه  طور  در  شود، 

نمره میانگین  در كنترل  پیش  ها  و  مراحل  آزمون 

نمير  ییتغن  آزموپس نشان  را  در  چنداني  ولي  دهد 

نمره بیشتر  كاهش  آزمايش،  پسگروه  در  آزمون  ها 

 .آزمون مشهود استنسبت به پیش

 فرض تحلیل کواریانسعنوان پیشبودن شیب خط رگرسیونی بهنتایج تحلیل یکسان  3جدول 

 ارینادعم حسط Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

 333/0 062/1 212/1 1 212/1 آزمون گروه * پیش

بودن شیب خط  يکسان ، نتايج تحلیل3در جدول  

به پیشرگرسیوني  تحلیل  عنوان  انجام  اصلي  فرض 

بر است.  شده  آورده  مندرج،  كواريانس  نتايج  اساس 

پیش و  گروه  متقابل  اثر  سطر  معناداری  آزمون  سطح 

(333/0p=بزرگ از  (  بن باشديم   0۵/0تر  ابراين  . 

 شود. فرضیه همگني رگرسیوني پذيرفته مي
 هانتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 4جدول 

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی   سطح معناداری 

    ی ایشهرفتار كل 449/0 1 10 ۵1۸/0

 ی رفتار خودآزار 4۸6/1 1 10 2۵1/0

 ي رفتار وسواس 049/0 1 10 ۸29/0

 يفاتي و تشر  يینيرفتار آ 671/0 1 10 432/0

 يکنواختي رفتار   7۸9/0 1 10 39۵/0

 رفتار محدود   21۵/2 1 10 16۸/0

جدول  همان در  كه  است،    ،4طوری  شده  گزارش 

معنا لوين  آزمون  ازنتايج  نیست.  صفر  ايندار  فرض  رو 

ت متغیرها  واريانس  همگني  بر  مبني  ميما  شود.  أيید 

همگني  وشميه  یجنتترتیب  اينبه مفروضه  كه  د 

 باشد. ها برقرار ميواريانس
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 هاهبودن توزیع نمراسمیرنوف برای بررسی نرمال-نتایج آزمون کالموگروف  5جدول 

 متغیر
 آزمون پس آزمون یشپ

Z  سطح معناداری  كالموگروف اسمیرنوف Z  سطح معناداری  كالموگروف اسمیرنوف 

 737/0 6۸4/0 70۸/0 702/0    ی ایشهفتار كلر

 432/0 ۸72/0 99۸/0 34۵/0 ی رفتار خودآزار

 96۸/0 493/0 79۵/0 64۸/0 ي رفتار وسواس

 ۵۸0/0 77۸/0 962/0 ۵03/0 يفاتي و تشر  يینيرفتار آ

 ۵17/0 ۸17/0 ۸67/0 ۵9۸/0 يکنواختي   رفتار

 369/0 91۸/0 ۸29/0 62۵/0 رفتار محدود 

جدول   كالموگروف    ۵در  آزمون    –نتايج 

های  بودن توزيع نمره نرمال   ررسي ای ببرف  نومیراس 

اساس آزمون آورده شده است. بر آزمون و پس پیش
آماره   معناداری  سطح  جدول،  در  مندرج  نتايج 

بزرگمحاسبه متغیرها  تمامي  برای  از  شده    0۵/0تر 

ها پذيرفته  بودن توزيع نمرهاست. بنابراين فرض نرمال

 (. 6د )جدول شومي

 کنترل گروه آزمایش و دو  درکودکان  یایشهرفتار کل مقایسه برای  سکواریان  یلتحل نتایج 6جدول 

 اندازه اثر  سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 ۸3/0 1/000 4/43 ۸/49 1 ۸/49 پیش آزمون 

 41/0 04/0 3/6 2/7 1 2/7 گروه

    1/1 9 3/10 خطا 

     11 ۵/67 كل

جدول   برای  6در  كواريانس  تحلیل  آزمون  نتايج   ،

نمره كودكان    اين  چالشيرفتار  های  مقايسه 

پسگروهدر مرحله  در  كنترل  و  آزمايش  آزمون  های 

مقدار   است.  شده  داده  با دستبه  Fنشان  برابر  آمده 

كوچک   4/43 نیز  آن  معناداری  سطح  و  ااست  ز  تر 

پژوهش  ض  فر د و  ر  فرص رو فرض  اينباشد. ازمي  0۵/0

بودن    تراين اساس و با توجه به پايینشود. برتأيید مي

توان  آزمون، ميپسدر   ش يآزماهای گروه  میانگین نمره

با  تعامل همه  یابرنامه مداخلهنتیجه گرفت كه   جانبه 

كه  ي حس  يکردرو است  بوده  كاهش   مؤثر    موجب 

 شود. مي یسمدكان با اختالل اتكوهای چالشي رفتار

 گیری و نتیجهث حب

افرا اتیستیک اغلب  بويژه  اتیسم  اختالل  با  با  د  های 

از   حاصل  تنش  از  رهايي  برای  پايین  عملکرد 

مناسب معین،  دروندادهای  دريافت  در  و    محدوديت 

جمله  ای گوناگون از  متوازن دست به رفتارهای كلیشه

آئین تکراری،  قالبي،  تشريفاتي،  رفتارهای  ي 

زني،   خود  مي دجخوخودتحريکي،  انجام    ند كن رحي 

فعال   موجب  زني  خود  بويژه  چالشي  شدن  رفتارهای 

آنزيم بتااندروفینهابرخي  جمله  از  سازگارانه  و  ی  ها 

فرد   به  موقتا  و  شود  مي  خوني  در سطوح  آن  جريان 

)رضايي،  بخشد اتیستیک حالت آرامش و آرامیدگي مي

رفتارهای    (.1396 ظاهر  اين  به  اگرچه  خودتحريکي 

اما باعبخش هستن  ین سکمثبت و ت   ث شرطي شدن د 

كلیشه جابج رفتار  و  تقويت  چالشي  ای،  رفتارهای  ايي 

های روزمره و سازگاری  افت مهارت يشود و تماما درمي

رو شرايط  ميزبا  مختل  را  و    )رضاييكنند مره 

ازاين رو لزم است مداخله هايي بکار    ( 1396،خانجاني

دگرفته   تقلیل  را  چالشي  رفتارهای  و  نظر    د.هن شوند 

تعامل همه جانبه بر مهار،  ست مداخله  همیت كارب به ا

چالشي رفتارهای  كاهش  و  حاضر  ،كنترل  با    تحقیق 

همه  یا مداخله  برنامه  ي اثربخش  هدف با  تعامل  جانبه 

رفتارها  يحس   کرديرو با    زیانگچالش  یبر  كودكان 

 شده است.  انجام  ن يیعملکرد پا  سمیاختالل ات
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تعامل   توانبخشي  يک  ه  همبرنامه  برنامه  جانبه 

و  رف  كنترل  مديريت)مهار،  برای  اثربخشي  تاری 

اتیسم   اختالل  با  افراد  چالشي  رفتارهای  كاهش( 

برنامه   يک  عنوان  به  عمدتا  كه  است  پايین  عملکرد 

درماني پايه در مراكز درماني و توانبخشي اتیسم بکار  

مي مح گرفته  و  ماهیت  رفتارهای  شود  بر  برنامه  توای 

آين و  ژستهتقلیدی  فیزيکي  صدا،  هاای  حركات  و  ها 

است)رضايي، تواندر  (.  1396متمركز  بخشي  برنامه 

همه فرد    مهارت   ، جانبهتعامل  به  اتیستیک  جديدی 

به عنوان رفتار    پیشترشود بلکه آنچه  آموزش داده نمي

نقايص  كلیشه از  به تنش حاصل  به منظور واكنش  ای 

هايش را شکل داده، مرور  و پايه فعالیتآموخته    حسي

تقلیدو   درمانگر  روش  مي  توسط  اين  در  افراد  شود. 

م و با  القادر هستند بدون استفاده از ك  مبتال به اتیسم 

توجه  ارتباط،  ابتدايي  و  اولیه  ابزارهای  از  استفاده 

كم در  را به خود جلب كنند و از اين طريق كم  ديگران

پیچی فعالیت بهای  سطوح  و  درگیر  ارتبا  الترده  ط 

زم مرور  به  و  ارتباطشوند  به  تبديل  ان  ماهر  گراني 

تعاملوند  ش حفظ  در  سعي  داشته  و  اجتماعي  های 

نیند،  یه)  باشند و  بررسي(.  2013وت  های  نتايج 

كه برقراری تعامل اجتماعي رابطه  نشان دادند    متعدد 

رفتارهای   با  )دار  ای كلیشهعکس  موران،    دون،ی لد 

  برنامه در مجموع  (.  2017،  گاني  تيانرا  ،مولرن  ،يلیه

ت  مال از طريق افزايش تعا  جانبه تعامل همهتوانبخشي  

بین   مثبت  درگیری  كودک  گردرمانو  اختالل    و  با 

رفتارهای    اتیسم كاهش  به  دركلیشهمنجر    وی   ای 

آن  شود.  مي نتايج  كه  همانطور  هم  حاضر  تحقیق  در 

شد   گزارش  بال  سطور  تعامل  توان  هبرنامدر  بخشي 

و كنترل رفتارهای    بر مهارمبتني بر حس،  انبه  جهمه

مؤثر  عملکرد پايین  ای كودكان با اختالل اتیسم  كلیشه

است از  های  يافته.  بوده  با  حاصل  پژوهش  نتايج  اين 

از   پژوهش  ها پژوهشبسیاری  جمله  و  ی  هااز  همتي 

قاسم(،  2013)همکاران   و  (،  1397زاده)كرمي 

وخاموش و  (  1394)  یرمهدیم  ي    ولولسون هاريس 

 .  همسو بود (، 201۵)و بوديکوت هاتچینسون(،2014)

شد بیان  كه  مداخله    همانطوری  فرايند  طول  در 

جانبه با رويکرد حسي، درمانگر به كودک با  تعامل همه

فعالیت اتیسم  مياختالل  را  نیازمند  هايي  كه  آموزد 

به محرکهای  توانايي واكنش  برای  و    ایهلزم  حسي 

كلیشه قالبي   ایرفتارهای  ای  برتالش  هستند.    و 

به   بیرونيواكنش  موجب )محرک  دروندادهای    ها( 

 شود.  مي اتیستیکای فرد رفتار كلیشهتقلیل  

بالیني  بر مطالعات  از  آمده  بدست  گزارش  اساس 

ساموئل  ازجمله، و  كین  های  رفتار(،  2021)  مک 

ت طلبي،  يکنواخت  خودآزارشي،  مانند  اری  کرچالشي 

زموقعیتدر    و... نايهای  سازمان  مکاني  و  افته  ماني 

خیابان اتیستیک  مثل  افراد  توسط  بیشتر  شلوغ  های 

مي افراد  مشاهده  اتیسم شود  اختالل  درگیر    با  وقتي 

چالشي  چنین   در  چنان  آن،  هستندرفتارهای  غرق 

به محیط خود  كه معمول    خود هستند محدود  دنیای  

ط انجام رفتارهای آينه  اي در چنین شر  دهند پاسخ نمي

رين كاربرد و اثربخشي را  و تعامل همه جانبه بیشت  ای

اغلب (.  1396،  رضايي) دارد با مداخله  در  رويکرد    های 

هايي  حسي كودک با اختالل اتیسم به مجموعه مهارت

مي موجبدست  كه  كودكان  مي  يابد  اين  كه  شود 

خودآزاری   و  مخرب  رفتارهای  بر  بیشتری  كنترل 

ب ) اش داشته  پژوه(.  2009ن،  اكوند  های  در  ش 

جمله؛   از  افرالمتعددی  و  جونز  (،  199۸)  مي وول، 

د2001)  نيآرو فرتل  باران2001)  يل ي(،    کی (، 

وال 200۵)  ت ی(، اسم2002) (،  2007)    تز يو د  نگ ی (، 

آر  سمیتا  كیس لس200۸)  من  بسو  (  2011)  ي(، 

ش1392)  ين یحس هم  (،  1393)  وردلهیپ  فردنيری(، 

معلوم   مداخلشدقويا  برنامه  دريافت  كه  تعامل  هه  ای 

موجب كاهش  سط افراد با اختالل اتیسم،  جانبه توهمه

ميدر  چالشي رفتارهای   كاربست    شود.آنها  بنابراين 

عنوان  امبرن به  جانبه،  همه  تعامل  توانبخشي  های  ه 

های درماني و توانبخشي برای افراد  يکي ديگر از برنامه

های عملکرد پايین در  یک اتیسم بويژه اتیستبا اختالل  

اختاللمرا با  افراد  ويژه  مي  كز  پیشنهاد  .  شوداتیسم 

باتوجه به اينکه رفتارهای چالشي محدود به يک مکان  
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ها از جمله  ان خاصي نیست بلکه در همه موقعیتو زم

مي   مشاهده  بیشتر  نايافته  سازمان  و  ناآشنا  موقعیت 

رهمه  د  تا لزم است درمانگر اين رفتارها را شود ضرور

و  موقعیت زندگي  مشاهدفعالیتهای  روزمره  و  های  ه 

آن   دنبال  و به  روش  از  استفاده  با  مقابله  برای    تالش 

مي جانبه  تعامل  شركت  تکنیک  به  دسترسي  اما  كند 

دراين  )اتیستیک(  كنندكان مطالعه  در    مورد  تحقیق، 

موقعیت و  همه  نبود  درمانگر  اختیار  در  تعاملي  های 

اجازه اغلب  كلینیک  م   والدين  فضای  جز  به  را  داخله 

های تحقیق  د از جمله محدوديتو اين مور  دادند،نمي

مي پیشنهاد  كه  بود  بعدی  حاضر  تحقیقات  در  شود 

و  كنند  فکر  محدوديت  اين  به  بعدی  محققان    توسط 

برنامه گونه  به  كنند  افراد  سعي  والدين  و  كنند  ريزی 

مداخله انجام  اجازه  كه  كنند  متقاعد  را  ر  د  اتیستیک 

 . ي فراهم شودهای تعاملبیشتر موقعیت

 دانیتشکر و قدر
شركت همه  تشکر  از  پژوهش  اين  سپاسگزاری  كنندگان  و 

 . شودمي

 ها نوشتپی 
1. American Psychiatric Association 

2. Center for Disease Control and Prevention 

 منابع 
تکنیکأت(  1390ف)  ، بهرامي آموزش  بهثیر  بر  كاتا  نشانگان  های  بود 

   رشد، دانشگاه اصفهان.ا نامه كارشناسي، پايانكودكان اتیسم

رفتارهای    رسي بر (  1392)  ع   ،حسیني بر  عمقي  فشار  لمس  تأثیر 
كودكان  كلیشه تهران سال    9-4ای  استان  اتیسم  به  مبتال  ساله 

پايان92 كارشناسي،  مقطع  و  نامه  بهزيستي  علوم  دانشگاه  ارشد، 

 توانبخشي.  

غ.  جوادی، افروز.  زاده،س.  حسن  تاث1397س)  زاده،قاسم   ف.  یر  (. 

والد كودک تعامل  بر  مبتني  درماني  رفتاری    بر   برنامه  مشکالت 

پژوهش فصلنامه  اتیسم.  اختالل  با  كاربردی كودكان    های 

 116-91(: 4)9روانشناسي. 

ر   ،میرمهدی  ،م  ،خاموشي يکپارچگي  1394)  س  روش  »اثربخشي   )

كل رفتارهای  كاهش  در  درخودماندهیشهحسي  كودكان  «،  ای 

تح روانشناسي  ايرانيفصلنامه  روانشناسان  -417(:  44)11،  ولي 

423. 

سيضاير و  (  1396)  ،  تشخیص  ارزيابي،  )تبیین،  اتیسم  اختالل 
   (، تهران: انتشارات آوای نور.درمان 

س. م خانجاني  رضايي،  مداخله  1396)،  روش  »اثربخشي   )

بازساحساسیت و  چشم  حركات  با  بهبود  زدايي  بر  شناختي  زی 

ه والدين كودكان با اختالل  زندگي و كاهش احساس گنا  كیفیت

پا عملکرد  پژوهي«،  يیناتیسم  خانواده  -461(:  3)13،  فصلنامه 

47۵. 

لواساني  ، س.رضايي های حركتي در  ( »رابطه مهارت139۵)م  ،لری 

با  پیش اجتماعي و رفتار چالشي )تکراری( كودكان  بیني مهارت 

طی اتیسم«،  اختالل  افراف  استثناييروانشناسي  جديد،    د  دوره 

7(2۵) ،33-19  . 

حركتي بر    -مرينات حسيي تاثربخش(  1393)، فرودفرد پیلهشیرين
كلیشه درخودماندهرفتارهای  كودكان  پايانای  مقطع  ،  نامه 

 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزی. 

ا. بیگدلي،  زارعي  صادقیان،ا.  »1396)م،  علیزاده  درمان    ي اثربخش( 

در    يحركت  -يحس  يکپارچگي  ناتيتمر  يبیركت رفتار  اصالح  و 

ك رفتار  ط  ی اهشیلبهبود  اختالل  مجله  «،  سمیات  فیكودكان 
 . 7-1 :96( 7، )مطالعات ناتواني

س زادهقاسم  ر.،كرمي رفتارهای  1397)،  اوتیسم:  طیف  »اختالل   )

و كلیشه روانشناسيای«،  تکراری  -6(:  23)    7،  ماهنامه رويش 

41.  
American Psychiatric Association (2013). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5): American Psychiatric Pub. 

Anderson, D. J., Larkin, K. C., Hill, B. K., & 
Chen, T. H. (1992). Social integration of older 
persons with mental retardation in residential 
facilities. American Journal on Mental 
Retardation, 96(3), 488–501 . 

Baghdadli, A., Pascal, S., Grisi, S., & Aussilloux, 
C. (2013). Risk factors for self-injurious 
behaviors among 222 young children with 
autistic disorders. Journal of  Intellectual 
Disability Research, 47, 622–627 . 

Baranek, G. T. (2002). Effectiveness of sensory 
and motor interventions in autism. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 32, 397–
422. 

Bellini, S., & Peters, J. k. (2008). "Social skills 
training for youth with autism  spectrum 
disorder". Journal of Child and Adolescent 
Psychiatric. 5(4), 381-387 . 

Bodfish, J.W., Symons, F.J., Parker, D.E., & 
Lewis, M.H. (2000). Varieties of repetitive 
behavior in autism: Comparisons to mental 
retardation. Journal o f Autism and 
Developmental Disorders, 30(3), 237-243 . 

Borthwick-Duffy, S. A., Eyman, R. K., & White, J. 
F. (1987). Client characteristics and residential 
placement patterns. American Journal of 
Mental Deficiency, 92, 24–30 . 

Caldwell P. (2006). Speaking the other’s  language: 
Imitation as a gateway to  relationship. Infant 
and Child Development, 15(3), 275-282 . 

Case-Smith, J. and M. Arbesman (2008). 
"Evidence-based review of interventions for 
autism used in or of relevance to occupational 
therapy." The American Journal of 
Occupational Therapy, 62(4): 416-429. 



 ... رفتارهای چالش انگیزر ب حسی رویکرد با جانبههمه تعامل ایاخلهمد برنامه اثربخشی :سعید رضایی

___________________________________________________________________________________________ 



 

Centers for Disease Control and Prevention 
(2016). Prevalence of autism spectrum disorder 
among children aged 8 years- autism and 
developmental disabilities monitoring network, 
11 sites, United States, 2010. Morbidity and 
Mortality Weekly Report, 63(2): 1-24. 

Chadwick, O., Piroth, N., Walker, J., Bernard, S., 
& Taylor, E. (2000). Factors affecting the risk 
of behavior problems in children with severe 
intellectual disability. Journal of Intellectual 
Disability Research, 44, 108–123. 

Clay, C. J., Samaha, A. L., Bloom, S. E., Bogoev, 
B. K., & Boyle, M. A. (2013). Assessing 
preference for social interactions. Research in 
Developmental Disabilities, 34, 362–371. 

Dawson, G., & Watling, R. (2000). Interventions 
to facilitate auditory, visual, and motor 
integration in autism: A review of the evidence. 
Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 30(5), 415-421. 

Emerson E, Cummings R, Barrett (1988)  .
Challenging behavior and community services: 
who are the people who challenge services?  
Journal of the British Institute of Mental  
Handicap., 16, 1, 16-19. 

Emerson, E. (2001). Challenging behavior: 
Analysis and intervention in people with severe 
intellectual disabilities (2nd ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Emerson, E., Kiernan, C., Alborz, A., Reeves, D., 
Mason, H., Swarbrick, R. (2015). The 
prevalence of challenging behaviors: a total 
population study. Research in Developmental 
Disabilities, 22, 77–93. 

Ephraim G. (1998). Exotic communication, 
conversations and scripts: or tales of the 
pained, the unheard and the unloved. In Hewitt 
D (Ed) Challenging Behavior: Principles and 
Practices. David Fulton, London. 

Fertel-Daly, D., G. Bedell, et al. (2011). "Effects 
of a weighted vest on attention to task and self-
stimulatory behaviors in preschoolers with 
pervasive developmental disorders. American 
Journal of Occupational Therapy.55(6),629-

640 
Gentles, S. J., Nicholas, D. B., Jack, S. M., 

McKibbon, K. A., &Szatmari, P. (2018). Parent 
engagement in autism-related care: a 
qualitative grounded theory study. Health 
psychology and behavioral medicine, 7(1), 1–
18. 

Gillberg C., Soderstrom H. (2003). Learning 
disability. Journal of learning. 362, 9386, 811-
821. 

Guo, X., Duan, X., Long, Z., Chen, H., Wang, Y., 
Zheng, J., Zhang, Y., Li, R., & Chen, H. 
(2016). Decreased amygdala functional 
connectivity in adolescents with autism: A 
resting-state fMRI study. Psychiatry research. 
Neuroimaging, 257, 47–56. 

Harding C., Lindsay G., O’Brien A.(2010). 
Implementing AAC with children with 
profound and multiple learning disabilities: a 
study in rationale underpinning intervention. 
Journal of Research in Special Educational 
Needs. 11, 2, 120-129. 

Harris, C. & Wolverson, E. (2014). Intensive 
Interaction: to build fulfilling relationships. 
Journal of Dementia Care, 22 (6), 27-30. 

Hewett, D. (2012). Do touch: physical contact and 
people who have severe, profound and multiple 
learning difficulties. Support for Learning, 
22(3), 116-123. 

Holden, B., & Gitlesen, J. P. (2006). A total 
population study of challenging behavior in the 
county of Hedmark, Norway: Prevalence and 
risk markers. Research in Developmental 
Disabilities, 27, 456–465. 

Honey, E., Leekam, S., Turner, M. & McConachie, 
M. (2007). Repetitive behavior and play in 
typically developing children and children with 
autism spectrum disorders. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 37, 1107-1115. 

Hemati, G. h., Rezaei Dehnavi, S., Gholami, M., & 
Gharghani, Y. (2013). "Effectiveness of 
Children with Autism Spectrum Disorder in 
Therapeutic Horseback Riding on Social Skills 
of Shiraz, Iran". Journal of Education and 
Learning, 2, 3. 

Hewett, D., & Nind, M. (2013). Interaction in 
Action: reflections on the use of Intensive 
Interaction: David Fulton Publishers. 

Hutchinson, N., & Bodicoat, A. (2015). The 
effectiveness of intensive interaction, a 
systematic literature review. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities, 28(6), 
437- 454. 

Kevan F. (2009). Challenging behavior and 
communication difficulties. British Journal of 
Learning Disabilities, 31, 2, 75-80 . 

 Krysko, K. M., & Rutherford, M. D. (2009). A 
threat-detection advantage in those with autism 
spectrum disorders. Brain and Cognition, 
69(3), 472-480. 

Lacey P. (2011). Listening to challenging  
behavior. Profound and Multiple Learning  
Disabilities Link. 23, 68, 7-9 . 

Lam, K S. L, & Aman, M G. (2007). The 
Repetitive Behavior Scale-R revised: 
independent validation in individuals with 
autism spectrum disorders. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 7(5), 855-866. 

Lerna, A., Sposito, D., Conson, M., Russo, L., 
Massagli, A. (2012). Social communicative 
effects of the Picture Exchange 
Communication System (PECS) in autism 
spectrum disorders. International Journal of 
Language Communication Disorders, 47(5), 
609-617. 



 111-122 ،  1401 ییزپا، 3 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان هفصلنام

___________________________________________________________________________________________ 

121 

Lloyd, E. M. (2015). Intensive Interaction in the 

mainstream classroom: evaluating staff 

attitudes towards an inclusive socio-

communicative intervention. Good Autism 

Practice (GAP), 16(2), 49-68. 

Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J., 

Dumas, G., Frazier, T., Jones, E., Jones, R. M., 

Pickles, A., State, M. W., Taylor, J. L., 

&Veenstra-VanderWeele, J. (2020). Autism 

spectrum disorder. Nature reviews. Disease 

primers, 6(1), 5. 

Lydon, S., Moran, L., Healy, O., Mulhern, T., & 

Enright Young, K. (2017). A systematic review 

and evaluation of inhibitory stimulus control 

procedures as a treatment for stereotyped 

behavior among individuals with autism. 

Developmental neurorehabilitation, 20(8), 491-

501. 

McKim, J., & Samuel, J. (2021). The use of 

Intensive Interaction within a Positive 

Behavioural Support framework. British 

Journal of Learning Disabilities, 49(2), 129-

137. 

Morrison, K., & Rosales-Ruiz, J. (1997). The 

effect of object preferences on task 

performance and stereotypy in a child with 

autism. Research in Developmental 

Disabilities, 18, 127–137 . 
Mukaddes, M. N., & Topcu, Z. (2006). Case 

report: homicide by a 10-year-old girl with 

autistic disorder. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 36, 471–474 . 
Murphy, O., Healy, O., & Leader, G. (2009). Risk 

factors for challenging behaviors among 157 

children with autism spectrum disorder in 

Ireland. Research in Autism Spectrum 

Disorders, 3, 291–570 . 
Murphy G., Oliver C., Corbett J. (1993). 

Epidemiology of self-injury, characteristics of 

people with severe self-injury and initial 

treatment outcome. Challenging Behavior 

:2(6),122-132.  

Mourière, A. and Hewett, D. (2021), Autism, 

Intensive Interaction and the development of 

non-verbal communication in a teenager 

diagnosed with PDD-NOS: a case study. 

Support for Learning, 36: 400-420. 

Myers SM, Johnson CP, Council on Children with 

Disabilities (2007). "Management of children 

with autism spectrum disorders". International 

Journal of Pediatrics 120 (5): 1162–82. 
Neil, L., Green, D., & Pellicano, E. (2017). The 

psychometric properties of a new measure of 

sensory behaviors in autistic children. Journal 

of Autism and Developmental Disorders, 47(4), 

1261–1268. 

Nind M. (1996). Efficacy of Intensive Interaction: 

developing sociability and communication in 

people with severe and complex learning 

difficulties using an approach based on 

caregiver-infant interaction. European Journal 

of Special Educational Needs, 11, 1, 48-66. 

Nind M. (1996). Efficacy of Intensive Interaction: 

developing sociability and communication in 

people with severe and complex learning 

difficulties using an approach based on 

caregiver-infant interaction. European Journal 

of Special Educational Needs, 11, 1, 48-66. 

Nind M., Hewett D. (2005). Access to 

Communication: Developing Basic 

Communication with People Who Have Severe 

Learning Difficulties. David Fulton, London. 

Nind M., Kellett M. (2002). Responding to 

individuals with severe learning difficulties and 

stereotyped behaviour: challenges for an 

inclusive era. European Journal of Special 

Needs Education, 17, 3, 265-282. 

Nind, M., & Powell, S. (2006). Intensive 

interaction and autism: some theoretical 

concerns. Children & Society, 14(2), 98-109. 

Patten, E. & Watson, L.R. (2011). Interventions 

targeting attention in young children with 

autism. American Journal of Speech-Language 

Pathology, 60(20), 60–69. 
Patterson SY, Smith V, Jelen M. (2010). 

Behavioural intervention practices for 

stereotypic and repetitive behaviour in 

individuals with autism spectrum disorder: a 

systematic review. Developmental Medicine & 

Child Neurology, 52(4):318-27. 

Quinn, S. (2009). Report on the unlike service: An 

occupational therapy mental health initiative. 

Dublin: University of Dublin . 
 Simó-Pinatella, Günther-Bel & Mumbardó-Adam 

(2021) Addressing Challenging Behaviors in 

Children with Autism: A Qualitative Analysis 

of Teachers’ Experiences, International Journal 

of Disability, Development and 

Education.21(9),123-129.   

Sharma, V., & Firth, G. (2012). Effective 

engagement through intensive interaction. 

Learning Disability Practice (through 2013), 

15(9), 201-213.   
Shores, R. L. (1987). Overview of research on 

social interaction: A historical and personal 

perspective. Behavioral Disorders, 12, 233–

241. 
Smith, B. Kristie P. Koenig; Moya Kinnealey 

(2005). "Effect of sensory integration 

intervention on self-stimulatory symptoms 

children with autistic and other pervasive 

developmental disorder. Official Journal of 

American Academy of Pediatrics. American 

Journal of Occupational Therapy, 2005, Vol. 

59(4), 418–425. 



 ... رفتارهای چالش انگیزر ب حسی رویکرد با جانبههمه تعامل ایاخلهمد برنامه اثربخشی :سعید رضایی

___________________________________________________________________________________________ 



Solomon, A. H., & Chung, B. (2012). 

Understanding autism: How family therapists 

can support parents of children with autism 

spectrum disorders. Family Process, 51(2),250-

264 
Spinney, L. (2007). "Therapy for autistic children 

causes outcry in France". Lancet, 370(9588), 

645–646.  

Watling, R.L. & Dietz, J. (2007). Immediate effect 

of Ayres’s sensory integration– based 

occupational therapy intervention on children 

with autism spectrum disorders. The American 

Journal of Occupational Therapy, 61(5) 283-

574. 
Wiley, P. (2012). Autism: attacking social 

interaction problems. ASHA-Public Schools. 

www.Speakla.com. 

Williams, L. W., Matson, J. L., Jang, J., Beighley, 

J. S., Rieske, R. D., & Adams, H. L. (2013). 

Challenging behaviors in toddlers diagnosed 

with autism spectrum disorders with the DSM-

IV-TR and the proposed DSM-5 

criteria. Research in Autism Spectrum 

Disorders, 7(8), 966-972. 

Zeedyk M., Caldwell. P, Davies C.E. (2009a). 

How rapidly does Intensive Interaction 

promote social engagement for adults with 

profound learning disabilities? European 

Journal of Special Needs Education, 24, 2, 119-

137. 

 

 



 123-134 ،1401 پايیز  ،3 شماره  ،دوم و بیست سال ،نايياستث كودكان فصلنامه

 



  بر مثبت فرزندپروری آموزش اثربخشی

  رفتاری مشکالت و کودک -  والد  تعامل

 د نموبرون  مشکالت با کودکان
 

 2آقابابایی  سارا   دکتر  و   1الدانی  ترک   سمیه

 
 18/6/1400 تجدیدنظر:                           31/1/1400 :دریافت تاریخ

 18/3/1401 نهایی:  پذیرش

 چکیده 
  بر   مثبت  فرزندپروری   آموزش  اثربخشي   رسي رب  پژوهش   اين   در   :هدف

  نمود نبرو  مشکالت  با  كودكان  رفتاری  مشکالت  و  كودک  -  والد  تعامل

  طرح   با  و   آزمايشينیمه  پژوهش  روش   روش:  .شد  ارزيابي  و  بررسي

  پژوهش   آماری  جامعه  باشد.مي  كنترل  گروه  با  آزمونپس  -آزمونپیش

  و   سوم   های پايه  نمود برون  مشکالت  با   آموزاندانش  مادران   تمام   شامل

  30  بودند.  1399-98  تحصیلي  سال  در  اصفهان  شهر  ابتدايي  چهارم

  و   ندشد   انتخاب  دسترس  در  گیرینمونه  روش  به  مادران  اين  از  نفر

  گروه   )هر  گرفتند  قرار  كنترل  و   آزمايش  هایگروه  در  تصادفي   صورتبه

  دريافت   را  مثبت  فرزندپروری  آموزش  آزمايش،  گروه  (.مادر  30  شامل

  شامل   پژوهش  ابزارهای  نکرد.  دريافت  ایمداخله  كنترل،  گروه  و  كرد

  -آخنباخ  كودک  سیاهه   و  (1988)  راس   دک كو  -مادر   رابطه   پرسشنامه 

  منظور به  :هایافته  بود.  (2007  رسکوالر،  و  )آخنباخ  والدين  نسخه

  متغیره چند  كوواريانس  تحلیل  از   پژوهش  های داده  تحلیل  و  تجزيه

  نتايج   شدند.  تحلیل  spss-22  افزارنرم  كمک  به  ا هداده  د.ش  استفاده

  افزايش   بر  معناداری  یرثأت  ،مثبت  فرزندپروری  آموزش  كه  داد  نشان

  اجتماعي،   )مشکالت  رفتاری   مشکالت   كاهش  و  كودک  -  والد  تعامل

  مشکالت   با  كودكان  پرخاشگرانه(   رفتارهای  و  قواعد  گرفتنناديده

  آموزش   گفت   توان مي  گیری:نتیجه  (.=P  0001/0)  دارد   نمود برون

 و  كودک  -  والد  تعامل  افزايش  برای  مناسبي  رويکرد  مثبت  فرزندپروری

 باشد.مي نمودبرون  مشکالت با كودكان  رفتاری مشکالت  كاهش

 

  -والد  تعامل  مثبت،  فرزندپروری  آموزش  کلیدی:  هایواژه 
 . نمودبرون  مشکالت  ،رفتاری  مشکالت  كودک،

______________________________________________ 
  مباركه،   واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه   تربیتي،  روانشناسي  ارشد  كارشناسي  .1

 ايران ،اصفهان

  ي فاشر  شهید  دانشگاه   روانشناسي،  گروه   استاديار  مسئول:  نویسنده  .2

 ايران  اصفهان، ،يصفهانا

 

 

 

 

The Effectiveness of Positive Parenting 

Training on Parent-Child Interaction 

and Children's Behavioral Problems 

with Externalized Problems 

 

Somaye Torkladani1, M.A.,  
Sara Aghababaei2, Ph.D. 

 
 

Received: 04. 20. 2021                    Revised: 09. 9. 2022 

Accepted: 06. 8. 2022 

 

Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of positive parenting training on 
parent-child interaction and children's behavioral 
problems with external problems. Method: The 
method of this research was semi-experimental and 
pre-test-post-test with control group. The statistical 
population of the study was all students with 
externalized problems in the third and fourth grades 
of elementary school in Isfahan in the academic 
year 1399-99. Thirty of these students were 
selected by available sampling method and 
randomly assigned to experimental and control 
groups (each group consisted of 15 students). The 
experimental group received positive parenting 
training and the control group did not receive any 
intervention. Research instruments included the 
Ross Mother-Child Relationship Questionnaire 
(1988) and the Achenbach Child List-Parents' 
Prescription (Achenbach and Rescular, 2007). 
Findings: Multivariate analysis of covariance was 
used to analyze the research data. Data were 
analyzed using SPSS-22 software. The results 
showed that positive parenting training significantly 
increases parent-child interaction and reduces 
behavioral problems (social problems, ignoring 
rules and aggressive behaviors) of children with 
externalized problems (P = 0.0001). Conclusion: 
As a result, it can be said that positive parenting 
training is a good approach to increase parent-child 
interaction and reduce children's behavioral 
problems with externalized problems. 
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  ، پرخاشگری  رفتاری،   مشکالت   مانند   هاييوانعن

  مانند   و  ناسازگار  و  رمها  لقابغیر  رفتارهای  بزهکاری،

  اين   هاینشانه   .(2021  )لیندزی،  شوندمي  مشخص  آن

  رفتار  در  نمود درون  رفتارهای  برخالف رفتارها، از  طبقه 

  منفي   عمل  نمايانگر  و  شوندمي  ظاهر  كودكان  بروني

  و   ويرا  فراكو،  ،نانس)  هستند  بیروني  محیط   در  كودک

 (.2013 ، رابین

  از  يکي   كه  داد  نشان  (1396)  یعسگر  پژوهش

  ، نمودبرون  مشکالت   با   كودكان   ي اصل  مشکالت 

  در   كودكان  نيا  ي جانیه   و  ی رفتار  مشکالت  بودنباالتر

  رفتاری   هایاختالل  .است  ی عاد  كودكان  با  سهي مقا

 نوجوانان  و  كودكان   هایاختالل  از  يعی وس  فیط  شامل

  تا   ي تکانش  و  پرخاشگرانه  یرفتارها  شامل   كه   شودمي

  .است  ر ییتغ  در   ریگیگوشه  و  گونههافسرد  رفتارهای 

  و   ع يشا  هایاختالل  كودكان،   رفتاری   های اختالل

  و   خانواده  معلّمان،  برای  كه  هستند  ای كنندهناتوان

  با   و   كنند يم   جاديا  را   اری ی بس  مشکالت   كودكان   خود

  ي اجتماع   يمنف  یامدهای پ  و  مشکالت   از  ييباال  وعیش

 (.2012 سادوک، و  سادوک) هستند  همراه

  رفتاری   هایاختالل  كه   اند افتهيدر  رانهشگوپژ

  دوره   نيآغاز  هایسال  در   بار   نینخست  لعموم  طوربه

  اوج   به  ي سالگ   15  تا   8  ن یب  و   شود يم  مشاهده   يي ابتدا

  عنوان به  یرفتار  هایاختالل  ن یهمچن  .رسديم  خود

  ي زندگ   بعدی   های سال  برای   يمنف  آگهي شیپ  کي

  ها اختالل  ناي  (.2014  ،برنارد)  شونديم   محسوب

  ي اجتماع   ،يلیتحص  عملکرد  بر  ایمالحظه  قابل  طوربه

  و   گذارديم  ي منف  ریتأث  نوجوانان  و   كودكان   ای حرفه  و

  ي بزرگسال  دوره   در   يروان  هایماریی ب  به  ابتال  احتمال 

  ، يبیحب  از  نقل  به  ؛2006  ،نیتامبل)  دهديم  شيافزا  را

 (.1394 ، صالحي و پورآوری مرادی،

  از   معدودی  تنها  دهديم  نشان   هايبررس

  هستند،   مواجه  رفتاری   های اختالل  با  كه   آموزانيدانش

  ر يسا  با  سهي مقا  در  اغلب  و  اندبوده  موفق  لیتحص  در

  . رندگیيم   كمتری   هاینمره  امتحانات   در   آموزاندانش

  و   هستند  ترفیضع  مدرسه  در  خود  همساالن  از  انآن

  داشته   ترینيیپا  نفسبهاعتماد  شوديم  باعث  امر  نيا

  صورت   در  (.2013  ، سادرلند  و   گامپل)  باشند

  بروز   احتمال  زودهنگام،  درمان   و  ندادنصیتشخ

  های مهارت  ،یتکانشگر  جدی،   رفتاری   مشکالت 

  در   يل یتحص  و  يجانیه  مشکالت  و  فیضع  ياجتماع 

  و   کتا ي  يشکوه)  است  باال  كودكان   ن يا  يآت  ي ندگز

 (.1390 پرند،

  و   ي رزين  هاشمي   شفیعي،  پژوهش  طرفي  از

  متغیرهای   از   کيي  كه  داد  نشان  (1397)  شاهقلیان

  در   نموددرون  و  نمودبرون  مشکالت  كننده بینيپیش

  به   عبارتي  به  باشد،مي  كودک  -والد  تعامل  كودكان،

  دچار   كودكان   در   كودک  والد  رابطه  رسدمي  نظر

  . است  عادی   كودكان  از   بیشتر  نمودبرون  مشکالت 

  شود مي محسوب  طبروا  همه  ی برا ضرورت  کي  ، ارتباط
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  ي اتی ح  نقش   ،دآي يم  فرزند-والد   تعامل   با   كه  زماني   و

  و   متعدد   عوامل  محصول  فرزندان   رشد   . كنديم  فا يا

  بیولوژيکي،   ساختار   بین  پويايي   و   پیوسته   هایتبادل

  ترين مهم از  ي يک و است محیطي   هایييژگ و و  يژنتیک 

  و   والدين   روابط  ، ياجتماع  و  يروان  رشد  بر  مؤثر  عوامل

  در   روابط   اين   كیفیت  كهطوریبه  باشديم  زندانرف 

  شناختي،   رشد  اساس  كودكي،   اولیه  هایسال

  كند يم  گذاری پايه  را  آينده  ي هیجان  و  اجتماعي

  از   ای مجموعه  كودک   والد   رابطه  (.2012  ، مانتیما)

  و   والد   بین  كه   است  ها انتظار  و  رفتارها   ،هاهیجان

  های ويژگي  یامبن   بر  فردبهمنحصر  ایشیوه  به  كودک

  ، )ريچتر  كندمي  پیدا  جريان   شرايط  و  والد  كودک،

2014 .) 

  ی بعد   چند  و  دهی چیپ  ده يپد  ک ي   كودک  -والد   تعامل

  ل یقب  از   یمتعدد   یدیكل   عوامل  تعامل   اثر  در   و  است

 و  تيريمد  نحوه  ن،يوالد   رشيپذ  زانیم  و  نگرش

  و   ياجتماع   ي ستگي شا   حس   رفتار،  كنترل 

  اعتماد   ، یوالدگر  ارت هم   و  دانش   زان یم  ، داریشتنيخو

  و   كودک  تیترب  در  ني والد  یفکر  خوش  و  نفس  به

  -والد  روابط  تیفیك   تعارض،  حداقل  با  يط یمح   جاديا

  رد گیيم   شکل  كودک  از   مادر  يعاطف  مراقبت  و  كودک

  امان   و   اصالني  ،وارسته  از  نقل   به  ؛2015  ، یواریاول)

  براساس   كودک-والد  تعامل  همچنین  (.1395  ،الهي

  شود مي  ساخته   والد   از   كودک   ته ذشگ  های ربه تج

  يک  كه   ي مثبت   تأثیرات  بر  عالوه  .(2021  )لیندزی، 

  و   ناكافي  ارتباط  يمنف  تأثیرات  از  دارد،  خوب  رابطه

  منفي   هایاثر  از  توانيم   و  بود  حذر  بر  توانينم  منفي

  فرزندان   هیجاني  و  یرفتار  مشکالت  باالی  نرخ  به  آن

  ( 2014)  چتر ير  (.2005  ، همکاران  و   بارلو)  كرد   اشاره

  منجر   فرزند،   -والد   سازنده  و  مثبت   تعامل   كه   داد   نشان

  ی انتقاد  تفکر  به  شيگرا  و  یسازگار  بهبود  و  رشد  به

  كه   گفت  توانمي  همچنین  .شوديم  نوجوانان  در

  بهزيستي   بر  زيادی  ثیرأت  ودکك-والد  تعامل

  رابطه   نداشتن  حقیقت در  دارد.   كودک  روانشناختي

  پروری فرزند  من، ياان  ي وابستگ  مثبت،   و  گرم

  ، يناكاف   نظارت  ،حد  از   بیش  انضباط  و  رانهیسختگ

  ن يوالد  رواني   هایبیآس   و  ي خانوادگ  یها یریدرگ

  مشکالت   تواندمي  همگي  مادر(   يافسردگ   ژهيو)به

  ، )اوزيورت  دهد   شيافزا  را   كودكان  یرفتار  و   يعاطف

 (.2018 ، اوجین كالیسکان، دينسور، 

  و   كودكان  اریترف   مشکالت   كاهش   ديگر  سوی  از

  مستلزم   نخست  گام  در   كودک  -لدوا  رابطه  بهبود

  كه چنان  باشد، مي  والدين  كارآمد  و  صحیح   تربیت

  ای هبرنامه  از  يکي  ،است  داده   نشان   هاپژوهش  بررسي

  فردی   بین   و  فردی   سالمت  اصالح  هتج  مداكار  و  مؤثر

  )عمارلو،   باشد مي  مثبت  فرزندپروری   برنامه  كودكان،

  سطح   5  از   يکي   مثبت  فرزندپروری   برنامه  (.1396

  فرزندی   دارای   والدين  برای  خانواده   درماني   مداخله

 به  ابتال  خطر  معرض  در   يا  دچار  اكنونهم  كه  است

  ته برگرف   روش  اين  هستند.  عاطفي  و  رفتاری  مشکالت

  آن   اهداف   از  كه  است  بالیني  پژوهشي  برنامه  يک  از

  و   اضطراب  خشم،  افسردگي،  كاهش  به  توانمي

  والدگری   نقش   ايفای   در   تنیدگي   ويژهبه  باال  يگ تنید

 (.2012 ، )ساندرز كرد اشاره

  الگوهای  سبراسا  كه   تمثب  فرزندپروری  آموزش

  و   مؤثر  راهکاری   است،  شده   طراحي  اجتماعي  يادگیری

  رفتارهای   دچار   نوجوانان  درمان   در   تفاده اس   قابل

  به   روش   اين   در  .(2012  ساندرز، )  باشد مي  ناسازگارانه

  هایتعامل  چگونه  كه  شودمي  دهدا  آموزش  نوالدي

  ها تعارض  از  دهند،  افزايش  را  فرزندانشان  با  مثبت

  بپرهیزند.   فرزندپروری  نامناسب   هایروش  از  و  بکاهند

  كنند، مي  ريافتد  را  ها آموزش  اين  كه  والديني

  روش   به   ده، كر  احساس  بیشتری  خودكفايي 

  ی رپذياطاعت  توانايي  و  دهندمي  دستور  تریمناسب

  عوض   در   كنند؛ مي  تقويت  پايدار  صورت به  را  فرزند

  در   آنان   كه   شودمي  باعث  والدين   اندک   خودباوری

  و   قهرآمیز  گیرانه،سخت  های روش  به  فرزندان   تربیت

  مشکل   تداوم   به  خود   اين  كه  شوند  متوسل   آزاردهنده 

  جانسن،   ، اسپیجکرز)  شود مي  منجر   نوجوان  رفتاری

  يک  در  (2013)  اُبرين  و   ديلي  (.2016  ،ريجنولد  میر،
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  دارای   والدين   مداخالتي  برنامه  جديدترين  از  پژوهش

  دست   نتیجه   اين   به  توجه  نقص  فعالي/بیش  كودكان 

  45  در   توجه   نقص  فعالي/ بیش  عاليم   كه   كردند   پیدا 

  است.   كرده  پیدا  كاهش  كودكان  اين  از   صد در

  سالمت   و   صالحیت   بهبود   بر  برنامه  اين   همچنین 

  تعامل   افزايش   سبب  و  ه داشت  مثبت   اثر  والدين   رواني

 . است شده نیز كودک  و والدين

  و   فردی   سالمت  یت حساس  به  توجه  با   روايناز

  رفتاری،   مشکالت  كاهش  اهمیت  كودكان،  فردیبین

  اين   در   مداخله  لزوم  و  فرزندی   -د وال  های تعامل  اصالح

  منسجم   پژوهشي   نداشتنوجود  به  توجه  با  نیز  و  زمینه

  بر   پژوهشگر  پژوهش،   وعموض  ص خصودر  كاربردی  و

  آيا   كه  دهد  پاسخ  زير  سؤال  به  تا  است  شده  آن

  و   كودک  -  والد  تعامل  بر  مثبت  فرزندپروری  آموزش

  مؤثر   نمودبرون  مشکالت   با  كودكان   رفتاری   مشکالت 

 ت؟اس

 روش 

  پژوهش   روش  يک   چارچوب  در  پژوهش  اين

  -آزمونپیش  طرح  از  استفاده  با   و  آزمايشينیمه

 .گرفت  انجام لكنتر گروه  با آزمونپس

  مادران   تمام  شامل  پژوهش  آماری  جامعه

  و   سوم   هایپايه  نمودبرون  مشکالت   با  آموزاندانش

-98  تحصیلي   سال   اصفهان  شهر   در   ابتدايي   چهارم 

  مادران   از   نفر  30  آنها   بین  از  .دندبو  1399

  مشکالت   CBCL  پرسشنامه   اساسبر  كه   آموزانيدانش

  گیری نمونه  روش  از  تفادهسا  با   ،داشتند  نمودبرون 

  تصادفي   طوربه   نفر  30  اين  .شدند  انتخاب  دردسترس

  شدند   گزينش   كنترل  و   آزمايش   نفره  15  گروه  دو  در

  ا ر  مثبت  فرزندپروری  آموزش  آزمايش،  گروه  كه

  دريافت   ای مداخله  كنترل،  گروه  و  كردند  دريافت

  رعايت   دلیل  به  كه  است   ذكر  به  الزم  نکردند.

  گروه   برای  مداخله   پايان  از  پس  قياخال  هایهمالحظ

  برای   مثبت  فرزندپروری  آموزش  جلسه  چند   آزمايش،

 شد.  گرفته   نظر در  نیز كنترل  گروه مادران 

   شآموز بررسي  كه  حاضر پژوهش هدف به توجه با

  مشکالت   و   كودک   -  والد  تعامل   بر  مثبت   فرزندپروری 

  و   است  هبود  نمودبرون  مشکالت   با   كودكان  رفتاری

  اين   ، گرمداخله  متغیرهای  برخي  ل كنتر  رمنظوبه

  های مالک  .ندشد  گرفته  نظر  در  پژوهش  برای  هامالک

  ، نمودبرون  مشکالت   با  كودكان  مادران   شامل  ورود

  و   ایمداخله  هایبرنامه   ساير   در   همزمان  نکردنشركت

  برای   درماني دارو  يا   فردی   مشاوره   نکردن دريافت

  ه آگاهان  ضايت ر   و  تمايل  ،مادر  برای  همچنین  و  كودک

  خروج  هایمالک .است  بوده پژوهش  در  مشاركت  برای

 و  نمودبرون  مشکالت   بدون  كودكان  مادران  شامل  نیز

  برای   ديگر  ایمداخله  هایبرنامه  همزمان   دريافت

 . است هبود مادر و كودک

  ن يدوال   نسخه  -آخنباخ   كودک  یرفتار  اههیس  :ابزار

(CBCL ) 

  ی مواز  هایمفر  مجموعه  از  كودک  یرفتار   اههیس

  رسکورال   و  آخنباخ  توسط  بار  اولین  برای  آخنباخ

  و   كودكان  مشکالت  آن  در   كه   شد  مطرح  (2001)

  / واانز  ،ي افسردگ  /اضطراب  عامل   هشت  در   را  نوجوانان

  ، ياجتماع   مشکالت   ،يجسمان   هایشکايت  ، يافسردگ 

  و   قواعد  گرفتنناديده  توجه،  مشکالت  تفکر،  مشکالت

  عامل   دو  .كنديم  ي بارزيا  پرخاشگرانه  رفتار

  مرتبه   عامل  ،پرخاشگرانه  رفتار  و  قواعد  گرفتنناديده

  اين   . دهنديم   ل یتشک  را  نمودبرون  مشکالت  دوم

  ن یهمچن  و  ی ررفتا  ، يجانیه  مشکالت   نامه پرسش

  ي اجتماع   و   يل یتحص  های يشايستگ   و   هایتوانمند

  سنجش   ن يوالد  دگاه يد   از  را   ساله   18  تا   6  كودكان 

  .شوديم  ل یتکم  قه ی دق   25  تا   20  ر د  نوعبه  و  كند مي

  های تحال  انواع  با  رابطه  در   الؤس  113  نامه پرسش   اين

  های سؤال  به  پاسخ   .است  شده   ل یتشک  كودكان  یرفتار

  0  از   ایگزينه  3  کرتیل   طیف  صورتبه  نامهپرسش  اين

  ی موارد  به  صفر  نمره  كه  بیترتيناهب  .باشديم  2  تا

  . ندارد  وجود  کكود  رفتار  در  هرگز  كه  رد گیيم  تعلق

  ي گاه  كه  شوديم   داده  يرفتارهاي   و  ها تحال  به  1  نمره

  به  زین  2  نمره  و  شوديم   مشاهده  كودک  در  اوقات

  در   شه یهم  يا  عمواق   شتریب  كه   شوديم   داده  یموارد
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  اين   در   هاهنمر  دامنه  .دارد  وجود  كودک  رفتار

  رسکوالر،   و  آخنباخ)  باشدمي  230  تا  0  بین  پرسشنامه

   .(1396 همکاران، و نژادسيعی از لق ن به ؛2007

  ی آلفا  از   استفاده   با  نامه پرسش  اعتبار  ي كل  بيضر

  94/0  ييبازآما  اعتبار  از   استفاده  با  و  97/0  كرونباخ

  و   ي مالك   يي روا  ،ييمحتوا  يي روا  .است  شده   گزارش

  است   شده  گزارش  مطلوب  هافرم  نيا  سازه  ييروا

  و   ادژنعیسي  از   نقل   به  ؛2007  رسکوالر،   و   آخنباخ )

  دامنه   (1396)  عسگری  پژوهش  در   (.1396  همکاران،

  فرمول  از   استفاده   با   هااسی مق   ي درون  ي همسان  ضرايب

  . ستا  شده  گزارش  95/0  تا   63/0  از  كرونباخ  یآلفا

  در   پرسشنامه   اين   كرونباخ  آلفای   كه   است  ذكر   به  الزم 

 باشد.مي 71/0 با برابر پژوهش اين

  ي ابي ارز  اسیمق   :كودک  -مادر  تعامل  يابيارز  اسیمق 

  ي ارجاع   هاینگرش  از   ي چهارچوب  كودک   -ر ماد  تعامل

  جاد يا  فرزندانشان   با   مادران   رابطه   يچگونگ  راه   از

  پیدا   انتشار  (1998)  راس  توسط  اسی مق   نيا  .كنديم

  نقطه   كه  است  سنجنگرش  اسی مق   ک ي  ابزار  نيا  .كرد

  با   تعامل   سبک  چهار  خصوص   در  را  مادران   هاینظر

  اس یمق  ن يا  یهااسی مق  . كنديم  ي ابي ارز  كودک

  از   ش یب  تيحما  ( ب  فرزند؛  رشيپذ  ( الف  : از  عبارتند

  )راس،   د فرزن  طرد   (د  ؛يافراط  یریگ سهل  ( ج  حد؛

 (. 1395 همکاران، و وارسته  از نقل به ؛1998

  مادر  کي   رابطه  از   ين ی ع  برآورد   اسیمق  ی كاربردها

  از   درک   و   مادرانه  یهانگرش  ن یب  ارتباط  كودک،   و

  از   و  خودگزارشگر  اس،ی مق   یاجرا  نحوه  .دش بايم  خود

  12  اس ی مق   هر  .است  ي قلم   –  كاغذ   ی هاآزمون  گروه

  5  اسی مق   با  عبارت  48  مجموع  در  كه  دارد  عبارت

 .شوديم  یگذار مرهن کرت یل  یادرجه

  ، (5)  موافقم   كامالا   :39  تا  1  های تعبار  ی گذارنمره

  ، (2)  مخالفم  ،(3)  رمیبگ  میتصم  توانمينم   ،(4)  موافقم

 (.1) مخالفم  كامالا

  موافقم   كامالا   :48  تا   40  های تعبار  یگذارنمره

  مخالفم   ،(3)  رمیبگ  میتصم   توانمينم  ،(2)  موافقم  ،(1)

 (.5)  مخالفم كامالا   ،(4)

  -38  -35  -11  :هایالؤس  شامل   "فرزند   رش يپذ"

40- 41- 42- 43- 44- 45-  46- 47- 48 

  -5 -3 -1 :هایالؤس  شامل   "حد  از شیب ت يحما"

6- 9- 12-16- 22- 25- 26- 28- 33 

  -14  -7  :هایالؤس  شامل"  يافراط  یریگ  سهل"

15- 18- 19- 24- 29- 31-  34- 36- 37- 39 

  -10  -8  -4  -2  :های الؤس  شامل "  فرزند   طرد"

13- 17-20- 21- 23- 27-  30- 32 

  خام  نمره  عنوانبه  پاسخ   هر  یبرا  یعدد  ارزش

  هر   خام   نمره  آوردندستهب  یبرا  .شوديم   محسوب

  با   .شوديم  جمع   هم  با   هاتعبار  ازی امت  اس، یمق ريز

  از   کيهر  ي ابيارز  ي صدك  ی هانرم  جدول  از   استفاده

  به   وانندتيم  ينگرش  اس یمقريز  خام  نمره  چهار

 نمره  چههر  .شوند  ل يتبد  یدرصد  یهاارزش

 بود  خواهد  باالتر  نگرش  زانیم   باشد،  باالتر  اس یمق ريز

  نگرش  زانیم  باشد،  ترنيیپا  اسیق م  ريز  نمره  چههر  و

  ی رو  اسیمق ريز  چهار  هایهنمر  .بود  خواهد  كمتر

  ن یانگیم   یدرصد  50  نقطه  و  شده   م یترس  مرخین

  رش يپذ  اسی مق "  ريز  برش  نقطه  -1  .شوديم  محسوب

  اس ی مق ريز  برش  نقطه  -2  ؛است  41  نمره  "فرزند

  برش  نقطه   -3  ؛است  34  نمره   "حد   از   ش یب  ت يحما"

  -4  ؛ است  31  نمره  "ي افراط  ی ریگلسه"  اس یمق ريز

  است   34  نمره   "فرزند  طرد "  اس ی مق ريز  برش  نقطه

  همکاران،   و  ستهروا  از   نقل  به  ؛1384  ،یریضم )

  راه   از  1384  سال  رانيا   رد  اس یمق   نيا  ييروا  (.1395

  اساس بر  كه  شد  انجام  نفر  30  یرو  كرونباخ  یآلفا

  الزم   اعتبار   مذكور  اسی مق   شده،محاسبه  اعتبار  بيضرا

  ب يضر  فرزند  رشيپذ   اس یمق خرده  در  .دارد

  ي افراط  ی ریگ سهل  ،72/0فرزند  طرد   ،77/0ييروا

  ، یریضم )   باشد يم  78/0  حد   از   ش یب  ت يحما  و  71/0

  به   الزم  (.1395  همکاران،   و  وارسته  از  نقل  به  ؛1384

  پژوهش   در   پرسشنامه   اين  كرونباخ   آلفای   است   ذكر

 . (1 ل)جدو است ه شد ارزيابي 69/0 با برابر حاضر
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  سعادت ترجمه ؛2012 راجرز،  مثبت فرزندپروری برنامه )براساس نگرمثبت  فرزندپروری برنامه آموزش هایهجلس هایوانعن  1 جدول

 ( 1394 ایوبی،  و

  جلسه  رهشما

  )فرزندپروری   اول  جلسه

 گروهي(  مثبت

  و  شده   بحث  گروه  قوانین  شوند.مي  آشنا  ه امبرن  محتوای   و  اهداف   با  يکديگر  با  آشنايي  از   پس   كنندگان شركت  جلسه   اين  در

 كودک  رفتار  رديابي   و  مشاهده   به  كه  شوند مي  تشويق   والدين   همچنین  .شودمي  تشريح  مادران   برای   رفتاری  مشکالت   علت

 كنند. تعیین  كودكانشان در رفتار تغییر برای اهدافي  و خودپرداخته

  رشد   ی)ارتقا  دوم  جلسه 

 ( 1 كودک

  و تمرين  به   كه شودمي خواسته  والدين از و  شده داده آموزش كودک،  با   مثبت ارتباط  ايجاد برای ي ايراهبرده جلسه  اين در

 بپردازند. كوچک هایگروه در آنها  نقش ايفای 

  رشد   ارتقای)  سوم  جلسه 

 ( 2 كودک

 به  ...(..... هندكنسرگرم  های فعالیت  كردن فراهم  ، توصیفي  تعیین   مثبت  رفتارهای   افزايش   برای  راهبردهايي   جلسه   اين   در

 كار  به  را  هاآموزش  اين  توانندمي  چگونه  و   وقت  چه  كه  شودمي  داده  آموزش   آنها  به   همچنین  .شودمي  داده  آموزش  والدين

 گیرند. 

  رشد   یرتقا)ا  :4  جلسه 

 ( 3 كودک

  ن سیدر پ  روش  اتفاقي،  آموزش  همانند  هايي راهبرد  ،كودک  به  جديد   های مهارت  و  رفتارها   ياددهي  برای   جلسه  اين  در

 شود.مي داده آموزش  والدين ،....به دادن انجام ،گفتن،

  )مديريت   پنجم  جلسه 

 ( 1كارآمد نا   رفتار

  آموزش كودک  رفتار سوء با مقابله  برای هاييراهبرد و شود مي صحبت   نوالدي  با   تنبیه منفي پیامدهای درباره جلسه   اين در

 باشد.مي گرفتنناديده و روشن  و  مستقیم دادندستور ،یممستق بحث گذاشتن،قانون شامل روش  اين شود.مي داده

  )مديريت   ششم  جلسه

 ( 2ناكارامد  رفتار

  مقابله برای  ساكت(   زمان  و سازی محروم منطقي، پیامد  امل )ش پیشرفته  شکل  به   تنبیه جايگزين هايي راهبرد مرحله  اين  در

 شود. مي داده آموزش والدين به   نامناسب رفتارهای  با مؤثر

  ريت )مدي   تمفه  جلسه

 ( 3 ناكارامد

 به  ،هستند  يکديگر  با  كردن تركیب  نیازمند  و   شوند نمي  واقع   مؤثر  تنهاييبه  پیشین  هایهجلس  در  شدهمعرفي  هایروش  اينکه   به  توجه  با

 د بتوانن  نيلدوا  تا  شودمي  داده   آموزش  رفتاری  چارت  و  رفتار  تصحیح  برنامه  پیروی،  روزانه  برنامه  شامل  كاربردی  برنامه  سه  والدين

 كنند. استفاده  آن از خود رفتاركودک  سوء مديريت برای روزانه صورتبه

  پیش   )از   هشتم  جلسه 

 كردن(  ريزیبرنامه

  طول  در   شدهمعرفي  هایراهبرد  و  كنند  شناسايي   را  پرخطر  هایموقعیت  كه  شودمي  ادهد  آموزش  والدين  به  جلسه  اين   در

 كار  ه ب   آن(   از   خارج  و  )درخانه   پرخطر   هایموقعیت  در  شده  ريزی برنامه  های یتلعاف  ها،تکنیک  قالب   در  را  پیش   هایهجلس

 شود.مي ارائه   نمادرا به   خانواده دوام و  بقا برای  رهنمودهايي  همچنین جلسه  اين در  گیرند.

 

   اهیافته 

  آموزش  اثربخشي  تعیین  برای  پژوهش  اين  در

  الت مشک  و   كودک   -  والد  تعامل   بر  مثبت   فرزندپروری 

  تحلیل   روش  از  نمودبرون  مشکالت  با  كودكان  ریرفتا

  تحلیل   اجرای  از   پیش  .است  هشد  استفاده   كوواريانس

  تحلیل   های فرضپیش  ررسيب  به  كوواريانس،

 آزمون  نتايج  به  توجه  با  شد.  پرداخته  كوواريانس

  تمامي   برای  كه  شد  مالحظه   ،اسمیرنف  كلموگروف

  ، زمايشآ  و  رلكنت  گروه  دو  در  شده بررسي  هایمتغیر

  05/0  آلفا  مقدار  از  (P-value)   معناداری  سطح  قدارم

  در   متغیرها  بودننرمال  فرض  بنابراين  است.  تربزرگ

 شود. مي تأيید  گروه دو هر

  سطح   كه   داد   نشان  نیز  لوين  آزمون  خروجي

  و   آزمونپیش  مراحل  در  متغیرها  تمام  معناداری 

  ت.اس  رتبزرگ  05/0  آلفا   معناداری   سطح   از   آزمونپس

  كه   است   اين   از   عبارت   لوين   آزمون   در   صفر   رضیه ف 

  با   رو ايناز  است.   برخوردار  تجانس  از   هاگروه  واريانس

  مقدار   از   آمده دستبه  اداریمعن  سطوح  ينکها  به  توجه

  اينکه   بر  مبني  صفر  فرض  ،است  تربزرگ  05/0  آلفا

  چنین هم  شود.مي  تأيید  ،هستند  همگن  هاواريانس

  نشان   نیز  رگرسیون  شیب  يخط مه  فرضپیش  آزمون

  فرض پیش  بررسي   از   حاصل   معناداری   سطح  ،داد

  ها لفهؤم  از  يک هر  برای  كه  سیونررگ  شیب  خطيهم

  05/0  آلفا   معناداری  سطح  با  مقايسه  در  آمد،  دست  هب

  گرفت   نتیجه  توانمي  رواين  از  باشد.مي  تربزرگ  بسیار

 است. شده  يیدأت نیز فرض پیش  اين كه

  تحلیل  های فرضپیش  م تما  که اين  به  توجه  با

  بررسي   برای  توانمي  است،  شده  تايید  كواريانس

  كرد   ستفاده ا  آماری   آزمون  اين  از   پژوهش  های فرضیه

 .(3 )جدول
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 رفتاری مشکالت و کودک -والد تعامل آزمونپس و آزمونپیش اجرای از صلحا یهاداده به مربوط توصیفی هایشاخص  2  جدول

 یرمتغ گروه
 آزمون پس مون آزپیش

 عیار م  انحراف میانگین  معیار  انحراف میانگین 

 آزمايش  گروه

 38/5 86/155 02/4 05/121 كودک -والد تعامل

 5/1 35/7 44/2 71/16 اجتماعي  مشکالت
 11/2 64/12 87/4 77/28 قواعد  گرفتنناديده

 04/1 11/19 16/2 53/30 پرخاشگرانه  رفتار

 كنترل گروه

 12/3 19/16 25/3 63/17 اعي اجتم مشکالت

 07/1 46/26 15/2 57/27 قواعد  گرفتنناديده

 41/2 23/30 72/3 88/29 پرخاشگرانه  رفتار

 37/1 20/116 90/1 06/118 كودک -والد تعامل

  مرحله  در   آزمايش   گروه  اعضای   كودک  -والد  تعامل  نمره   میانگین  ، شودمي  مشاهده  2  دول ج  در   كه   طورهمان

  شود.نمي  مشاهده  كنترل  گروه  رد  تغییر  اين  است.  داشته   گیریچشم  افزايش  آزمون،پیش  به  نسبت  آزمونپس

  گروه   در  اما  ،تاس  داشته  چشمگیری  كاهش  آزمونپس  در   آزمايش  گروه  رفتاری  مشکالت  های لفهؤم  تمامي   همچنین

 اند.نداشته محسوسي  تغییر ها لفهؤم از  يک  هیچ  كنترل 
 رفتاری مشکالت و  کودک -والد تعامل در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت متغیرهچند کوواریانس یلتحل کلی نتایج  3 جدول

 آماری  توان اثر   اندازه F P خطا  df فرضي   df مقدار  مون آز نوع 

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 917/0 پیاليي  اثر

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 072/0 ويلکز  المبدای

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 15/234 هاتلینگ  اثر

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 15/234 روی   ريشه ترين بزرگ

 

  يعني  ،متغیرهچند  آزمون   هایشاخص  شدنمعنادار

  ريشه   ترينبزرگ  ، 2هاتلینگ   اثر  1ويلکز  المبدای 

  ، > p  0005/0)  4پیاليي  اثر  و   3روی   اختصاصي 

127/72=F  )  55  كه  است  موضوع  اين   دهندهنشان 

  آزمون پس  های هنمر  در   فردی   های فاوتت   درصد 

  كودكان   در  كودک -والد  تعامل   و  رفتاری   مشکالت 

  باشد. مي  مثبت  فرزندپروری  آموزش  أثیرت  به  مربوط

  امکان   ديگر  عبارت   به  ؛ است  1  با  برابر  آماری  توان

  ه فرضی  بنابراين  است.  نداشته   وجود  دوم   نوع  خطای

  اين   از  هريک   روايناز  است.   شدهيیدأت  پژوهش  اصلي

  جدول   در  بررسي  اين  نتايج   كه  شدند   بررسي  متغیرها

 است.  شده ارائه 4
   کودک -والد تعامل در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت کوواریانس لیلتح نتایج  4 جدول

 اثر منبع
  مجموع 

 مجذورات 
 آزادی  درجه

  میانگین

 مجذورات 
F آماری  توان اثر  اندازه ریمعنادا سطح 

17/0 039/0 30/0 084/1 674/16 1 674/16 آزمون پیش  

 1 096/0 0001/0 101/640 482/9849 1 482/9849 گروه

     387/15 27 460/415 خطا 

      30 567385 كل

  نتايج   شود، مي  مشاهده  باال   جدول   از   كه  طورهمان

  كودک   -لدوا  تعامل  آزمونپس  مقايسه  از  آمدهدستبه

  اين   از  نشان  زمونآپیش  اثر  كردن كنترل  با   گروه  دو  در

  آموزش  های هجلس  در  شركت  از   پس  كه  است

  كه )  كودک  -لد وا  تعامل  هایهنمر  ،مثبت  فرزندپروری

  والديني   به  نسبت  (داشتند  شركت   آزمايش  گروه  در

  افزايش   بودند،   شده  جايگزين   گواه  گروه  در  كه

  آموزش   بنابراين  (.=P  0001/0)  است  داشته  معناداری 

  كودكان   در   كودک   -  والد  ل تعام  بر  مثبت   فرزندپروری 

 . (5 )جدول است بوده مؤثر نمودبرون مشکالت با
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 رفتاری مشکالت در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت کوواریانس تحلیل نتایج  5 جدول

 متغیر
  مجموع 

 مجذورات 

 درجه

 آزادی 
 F مجذورات  میانگین

 سطح

 معناداری 
 اثر  اندازه

 64/0 001/0 284/451 317/8389 1 317/8389 اجتماعي  مشکالت

 49/0 001/0 07/41 13/17216 1 13/17216 قواعد  گرفتنناديده

 42/0 001/0 09/21 74/1023 1 74/1023 انه پرخاشگر رفتار

 

  با   است،   مشخص  باال   جدول   در   كه   طورهمان

  گروه   و   آزمايش   گروه  افراد   بین  آزمون، پیش  كنترل 

  تفاوت   (p<01/0)  رفتاری  مشکالت  لحاظ  از  كنترل

 به  توجه  با  ديگر  عبارت  به  ؛دارد  وجود  داریامعن

  تن گرف ناديده  اجتماعي،  مشکالت  هایهنمر  میانگین

  آزمايش   گروه   افراد   پرخاشگرانه  رفتارهای   و  قواعد 

  ها مقیاسخرده  همین  های هنمر  میانگین  به  نسبت

  فرزندپروری   وزشآم  كه  گفت   توانمي  كنترل،   درگروه

  قواعد   گرفتن ديدهنا   اجتماعي،  مشکالت   موجب  مثبت

  شده   آزمايش  گروه  اعضای  پرخاشگرانه  رفتارهای  و

  مشکالت   بر  مثبت  ریفرزندپرو   آموزش  ابراينبن  است.

 پرخاشگرانه  رفتارهای  و   قواعد  گرفتنناديده  اجتماعي،

 است.  ثرؤم  نمودبرون مشکالت با كودكان 

 گیری نتیجه و بحث

  فرزندپروری   آموزش  كه   داد  نشان   حاضر   وهشپژ

  رفتاری   مشکالت  و  كودک  –  والد  تعامل  بر  مثبت

  اول   نتیجه   است.  مؤثر  نمودبرون  مشکالت   با   كودكان 

  والدين،   به  مثبت  فرزندپروری  آموزش  با  كه  ودب  اين

  كودک   -والد   تعامل  برای  والدين  مهارت  و  توانايي

  با   توانستند  والدين   اين  ديگر  عبارت   به  ؛ يافت  افزايش

  ارتباط   مثبت،  فرزندپروری  هایشیوه  كارگیری به

  با   آن  دنبال  به  .كنند  برقرار  خود  فرزندان  با  بهتری

  كودكان   رفتاری  مشکالت   تعامل،  اين   كردنپیدا  بهبود

  برخي   .كرد  پیدا  كاهش  نیز  نمودبرون  مشکالت   با

  آموزش   با  رابطه  در  متناقضي  تقريباا  نتايج  به  هاهمطالع

  کالت مش   و   كودک  والد  تعامل  بر  مثبت  پروریفرزند

  پیدا   دست  نمودونبر  مشکالت   با  كودكان  ریرفتا

  شاپورآبادی   عابدی  پژوهش  نتايج  مثال   برای  اند،كرده

  گروهي   برنامه  اثربخشي"  درباره   (1391)  همکاران   و

  با   كودكان   در   كودک-مادر   رابطه  بر  مثبت   والدگری 

  كه   داد  ننشا  "توجه  نارسايي -فعاليبیش  اختالل

  مادران   به  مثبت  والدگری  گروهي  برنامه  اجرای

  توجه   نارسايي  -فعالي بیش  اختالل  دارای  كودكان 

  افزايش   و  وابستگي  و  تعارض  معنادار  كاهش  به  منجر

  -مادر   رابطه  بهبود  موجب  كلي  طور به  و  نزديکي 

  پژوهش  كه  است   حالي  در  اين  است.  شده  كودک

  اثربخشي   بارهدر  (1395)  همکاران  و  منشادی  دهقان

  بر   تمثب  فرزندپروری  هایمهارت  آموزش

  در   كودكان  رفتاری  مشکالت  و  والدگری  خودكارآمدی

  كه   داد  نشان  يزد  شهر  خانوار  سرپرست  زنان

  خودكارآمدی   بر  مثبت  پروری فرزند  های مهارت

  كودكان   رفتاری  مشکالت   بر  اما   دارد،   تأثیر  والدگری 

  در   مطالب  اين  به  توجه  با  موضوع  اين  ندارد.  تأثیری

 ت. گرف  قرار  پژوهش مورد  حاضر پژوهش

 بر  مثبت   فرزندپروری  آموزش  ثیرأت  با   رابطه  در

  دنموبرون  مشکالت  با  كودكان   كودک  –  والد  تعامل

  ديگر   با  نیز   يافته  اين  كه  داشت  اذعان   توانمي

  و   رضايي  پژوهش  نتايج  مانند  مشابه  هایپژوهش

  باقری   (،1397)  كالنتری  و  كبیری  (، 1396)  همکاران 

  و   (1397)  همکاران  و  شفیعي  ،(1398)  همکاران  و

 است. همسو (2014) همکاران  و گراف

  از يکي  كه   ندداد نشان (1397)  همکاران  و  شفیعي

  و   نمودبرون  مشکالت   كننده بینيپیش  یرهایمتغ

  . است  كودک   -والد   تعامل  كودكان،   در   نمود درون

-والد   ملتعا  افزايش  به  منجر  مثبت  فرزندپروری  برنامه

  بین   های تعارض  كاهش  ، آنها  بین  همکاری  و  كودک

  خانواده،   در  هماهنگي   بهبود   و  والد  و  كودک

  ن، همکارا  و   )ساالری  آنها   ترمناسب  فرزندپروری
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  كودكان   هیجاني  -رفتاری  مشکالت  كاهش  (،2014

  كاهش   و  (2008  ساندرز،  ؛2014  همکاران،  و  )ساالری

  افیاتین،   و  ری )واالندا  شود مي  والدين  استرس  میزان

2020 .) 

  رفتار   براساس  كه  مثبت   فرزندپروری  برنامۀ

  يادگیرى   اصول  بر  مبتنى  خانوادگى  هاىدرمانگری

  اساسي   هایپايه  و  است  آمده  پديد  بندورا  اجتماعى

  جذاب،   و  ايمن  محیط  اصل  پنج   شامل  برنامه  اين

  های انتظار  قاطع،  انضباط  مثبت،  يادگیری  محیط

  است،   والدين   عنوان به  خود   نقش   به   توجه  و  بینانه واقع

  فرزندپروری   .كندمي  كیدأت  كودک  با   مادر  تعامل  بر

  های كنندهتقويت  مناسب  بردنكاربه  آموزش   با   مثبت

  رفتار   با   متناسب   كالمي  های كنندهويقتش  عیني،

  ايجاد   در  والدين  آموزش  و  موقعیت  هر  در  كودک

  مي ئدا  مراقبت   حالت  از   كننده،سرگرم  های فعالیت

  تنش   سطح  راه   اين  از  و  كاهد مي  كودک   از   الدينو

  قابل   طرز  به   را  كودک-والد   روابط  در   حاصل

  -والد  تعامل  بهبود  موجب  و  دهدمي  كاهش  ایمالحظه

  تبیین   ،آموزش  با  والدين  روش  اين  در  شود.مي  کكود

  به   كودكان  رفتاری  مشکالت  علت  و  گیریشکل  نحوه

  مشکالت   اين  ادامه   و   بروز  در   خود   نقش   متوجه  والدين

  به   كه  است  اين   الدنب  به   مثبت  فرزندپروری   شوند.مي

  اطمینان   و  دانش  ها،مهارت  تا  كند  كمک   والدين

  در   ؛ دهند  ارتقا   كودكان   پرورش   درباره   را  خودشان

  كمتر   ؛ باشند  ترمثبت  كودكان  با   خود  روزانه   هایتعامل

  همسر   با  ؛ باشند  رامآنا  يا  مضطرب   افسرده،  انتقادگر،

  تجربه   كمتری   تعارض   والدگری  وضوعات م  در   خود

  در   را   تعارض   و   استرس  از   تری پايین  حسطو  و   كنند 

  داشته   خانوادگي   هایمسئولیت  و  وظايف   مديريت

  آنها   در  ناكارآمد  هاینگرش   ترتیبينابه  .  باشند

  آنها   در   نیز   كودک   -والد  رابطه   و   كرده   پیدا   كاهش 

  در   ديگر  نتايج  از   يکي   همچنین   .كندمي  پیدا  بهبود

-والد   ملتعا  بهبود  دنبال  به  كه  بود  اين  پژوهش  اين

  مشکالت   قبیل   )از   رفتاری  مشکالت   توانمي  كودک،

  رخاشگرانه( پ  رفتار   و  قواعد   گرفتنناديده  اجتماعي، 

 داد.  كاهش  را نمودبرون مشکالت با كودكان 

  قبیل   از   مشابه  هایپژوهش  از   بسیاری   با  يافته   اين

  عمارلو   (،1396)  دانخن  و  نژادعیسي  پژوهش  نتايج

  (، 1397)  خدابخش  و  دستگردی   سلحشور  (،1396)

  همکاران   و  اوزيورت  ،( 2014)  تامتزكي  و  مورواسکا

 است.  همسو (2018) همکاران  و ير جاد ،(2018)

  بهبود   كه   دادند   نشان   (2018)  همکاران   و   اوزيورت

  ها بدرفتاری  كاهش  در  والدين   فرزندپروری  های مهارت

  در   آنها  دارد.  زيادی  ثیرأت  كودک  نمودبرون  مشکالت  و

  ی هامهارت  تيتقو  كه  داشتند  ذعان ا   خود  پژوهش

  كاهش   در   ن يوالد  یامقابله  ی راهبردها  و  ی فرزندپرور

  ی آزاركودک  از  یریشگی پ   و  كودک   یار رفت  مشکالت 

 است. مهم  اریبس

  سازش   رفتاری  الگوهای  ،نمودبرون  مشکالت

  و   افراد   با  تعارض   در   كه   هستند  ای نايافته

  از   طبقه   ناي  های نشانه  گیرند.مي  قرار   انتظارهايشان 

  بروني  رفتار   در   شده دروني  رفتارهای   برخالف  رفتارها، 

  كودک   منفي   عمل  رنمايانگ  كه   شوند مي  ظاهر  كودكان 

  (. 2013  همکاران،  و  )نانس  هستند  بیروني  محیط  در

  مشکالت   اغلب  دارند،  نمودبرون  مشکالت  كه  كودكاني 

  ارتباط   مانند  كنندمي  تجربه  را  بااليي  اجتماعي

  دادن دستاز  باعث   كه   خود  همساالن   با   كمتر  اجتماعي 

  برای  الزم  اجتماعي  های مهارت  يادگیری  فرصت

  د شومي  جامعه  در  ثرؤم  و  مناسب  ط ارتبا  برقراری

  نمود برون  رفتاری  مشکالت  تبیین  در  (.2011  )ساندر، 

  اين   به  مبتال  كودكان   والدين   :گفت  چنین  توانمي

  ضعیفي   والدگری  هایمهارت  از  مشکالت  از  دسته

  واقع، در  . دارند  بیشتری   آمرانه  رفتارهای   و  برخوردارند

  قوانین   اعمال   در   شکست  نتیجه  ،نمودبرون  مشکالت 

  مسئله   حل   های مهارت  ضعف   و   كم   نظارت   ثبات، بي

  و   مديريت  والدين،  مشاركت  فقدان  بنابراين  است.

  ثبات، يب  و  خشن  انضباط   و  ضعیف  نظارت

  و   نمودنبرو  رفتارهای   قوی  های كنندهبینيپیش

  چنین   هستند.   نوجوانان  و  كودكان   در   ضداجتماعي

  تي دسيک   هامهارت  برخي  كسب  كه  شودمي  تلقي
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  كاهش   را   ها تعارض  ؛ دهدمي  افزايش  را  خانواده

  را   كودكان  و  كندمي  تغذيه  را  رابطه  موفقیت  ؛دهدمي

  اين   دستیابي   منظوربه  كند.مي  آماده   مدرسه   برای

  مديريت   گوناگون  یها مهارت  والدين   به  نتايج،

  مشاهده   مانند  شد   داده  آموزش  كودكان   رفتارهای 

  رفتارهای   به  پايدار  هتوج  ايجاد  كودک،   دار مشکل  رفتار

  های فعالیت  مجموعه  ديدن تدارک  كودک،  مثبت

  كودكان   بدرفتاری  خطر  كه   ي ي هاموقعیت  در   جذاب

  پیرامون   مستقیم   هایبحث  از   استفاده  ؛ دارد  وجود

  والدين   مشخص.  و  واضح  های دادقرار  ارائه  و  مشکل

  در   هم   و   خانه  در  هم  را   ها مهارت  اين   كه   آموزندمي

  كودكان   اين  روايناز  كارگیرند.   به  اجتماع  محیط

  های مهارت  والدين،   با   كارآمد  ارتباط   ايجاد   با   توانندمي

  فرزندپروری   زشآمو  در  گیرند.  فرا  نیز  را   الزم  اجتماعي

  بحث   مانند   ف مختل  های روش  با  والدين   مثبت،

  و   داشتن   واضح   هایقرارداد  دادن،پاداش  مستقیم، 

  مثبت   هایتعاد   جاداي  با  تا  گیرندمي  ياد  سکوت،  زمان

  و   داده  كاهش  را  كودک  مخرب  رفتارهای  والدگری،

  . دهد  افزايش خود  در را  آشفتگي  تحمل توانايي  كودک

  حل   هایروش  از  گیریبهره  با   نیز  ودخ  فردی  روابط  در

  های مهارت  نتیجهدر  كه   كنند   عمل  تربه  ، لهئمس

 . كندمي پیدا  ارتقا آنها  اجتماعي

  والدين   به  تواندمي  فرزندپروری   آموزش  همچنین

  تا   دهند  آموزش  خود  كودكان  به  بتوانند  تا  كند  كمک 

  گرفتن ناديده  و  خود   ناسازگار  و  پرخاشگرانه  رفتارهای 

  با   ی امعن  به  قاطع   نظم  دهند.   كاهش  را  قوانین  و  قواعد

  كه   است   مواقعي   در  فوری   كردن عمل  و  بودن ثبات

  حال   در   يا  و  دهدمي  نشان   نامطلوب  رفتار  كودک

  چگونگي   مثبت،  فرزندپروری  است.  رفتار  يک   شآموز

  والدين   به  را  كودک  نامطلوب  های رفتار  مديريت

  و   دی انتقا  رفتارهای  معیوب  دوره  و  دهدمي  آموزش

  كردن تنبیه  قبیل  )از  بردمي  بین   از  آنها  در  را  مؤثر  غیر

  های شیوه ایج  هب والدين روش  اين در  . (كردنتهديد و

  از  مؤثرتری  هبردهایا ر  كودک،  با  برخورد  نادرست

  سن   با  متناسب   و   واضح   ،باثبات   قوانین  وضع   جمله

  رفتارهای   نکردن)تقويت  خاموشي  از  استفاده  ،كودكان 

  از   والدين  قتيو  د.نگیرمي  كار  هب  را  .....  و  نامطلوب(

  رفتار   مسئولیت  كودكان   كنند،مي  استفاده   قاطع   نظم

  و   ندشومي  آگاه  ديگران  نیازهای  از  ؛پذيرندمي  را  خود

  كه   صورتي  در  همچنین  كنند.مي  پیدا  كنترليخود

  داشته   بینيپیش  قابل  و   ثبات با  رفتارهای   والدين

  رفتاری   مشکالت  یكمتر  احتمال  با  كودكان   ،باشند

  انضباط   (.2014  ،   همکاران  و   گراف)   داشت   دنخواه

  كه   رفتاری  بدانند   هابچه  تا  كندمي  كمک  انهتمندأجر

  اين   .دارد  دنبال   به  را   ایهنتیج  همیشه   دهندمي  انجام

  رابطه   با   همراه  و  بینيپیش  قابل  محیط   يک   در  نتايج

  اين   به  ؛ افتدمي  اتفاق  كودک  و   والد  بین   خوب  عاطفي 

  های انتظار  ؛ دكنمي  امنیت  احساس   كودک   كه   معنا

  به   ؛پذيردمي  را  عملش  تئولیمس  ؛داندمي  را  والدين

  را   ترلي كن خود  و   بردمي  پي   ديگران  احساسات   و   نیازها

  ه ك  است  معنا  اين  به  نیز   والدين  برای  دهد.مي  رشد

  اين   كه   كنندمي  تالش  و  كرده   وضع  مشخص   قوانین

  با   آنها   ،شد   شکسته   ین قوان  اگر   شود.   اجرا  قوانین

  او   به  را  كودک  عمل  جهنتی  خشونت  بدون  و  آرامش

  به   گیرند مي  ياد   كودكان   بنابراين  .دهندمي  نشان

  رفتارهای   و   باشند  ايبندپ  والدين   قوانین  و   قواعد

 .دهند كاهش را خود پرخاشگرانه

  است   هبود  همراه  هاييمحدوديت  با  حاضر  پژوهش

  اجرای   كه  وناكر  شرايط  در  پژوهش  اجرای  مانند

  اين   همچنین  .است  هكرد  روروبه  دشواری  با  را  پژوهش

  ( پدر  نکردن همکاری  دلیل  به )  ان مادر  روی   پژوهش

  نتايج   تعمیم  در   هلئسم  اين  به  توجه  با   كه  د ش  انجام

  اجرای   عدم   ديگر،  یهامحدوديت  از   كرد.  دقت   بايد

  . نشد  بررسي  تغییرات  پايداری   كه  بود  پیگیری  مرحله

  مشابه،   هایپژوهش  ساير  در  شود مي  اد پیشنه   اينجا 

  . شود  داده  والد  دو  هر  به  مثبت  زندپروریفر  آموزش

  مشابه   هایپژوهش  نتايج  كه  است  اين  ديگر  پیشنهاد

  در   آموزش  ثیر أت  تا  شوند  دوباره  ارزيابي   و  پیگیری 

 .گردد مشخص  نیز زمان  طول
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 نابع م
  آموزش   اثربخشي»  .(1398)  .الف  ،قمراني  ،لفا  ،ياناد سج  ،م  ،باقری

  فقدان   و   ودکك  رفتاری   مشکالت  بر   مثبت  فرزندپروری  گروهي
  «، پذيرآموزش  ذهني  توانكم  كودک   دارای  مادران   جويي لذت
 . 16-8 :(3)  5 ان، كودك  پرستاری مجله 

  . ف  ، احمدی  ، الف  ،اييضر   ،ب   ، پاكباز  ، ز  شهريور   ،م  دوست،تهراني
  «، مشکالت  و   ها توانايي  پرسشنامه  فارسي  نسخه  روايي »   .(1385)
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شناختی و هوشی افراد  تحول بررسی 

 اساس آزمون استانفورد بینه بر نشانگان داون
 
 

 ، 1بالغقرهكبری اباذری  دكتر  

 3ساجده مختاری ، 2ملک خیلی  زاده یحییكوثر  

 

 30/7/1399تجدیدنظر:                             31/1/1399: تاریخ دریافت

 5/6/1140ش نهایی: یرذپ

 چکیده 
زبان،    ،يحركت  ی هانهیزمدر    هايي ریخأتكودكان نشانگان داون    هدف:

شناختیگرتي حما  خود رشد  اجتماع  ي،  فدارند  يو  دانستن  نوتیپ  . 
عصب  شناخ ماهیت  درباره  ما  به  داون  نشانگان  افراد  رفتاری  و  تي 

آگاهي   داون  نشانگان  افراد  درمان،  دردهد.  ميروانشناختي  به  نهايت 
كودكان كمک   اين  به  مداخله  ارائه  و  توانبخشي  و  تا  ميآموزش  كند 

. بنابراين اين پژوهش  پیدا كندوه از افراد افزايش  رشد شناختي اين گر
ه شناختي  با  پروفايل  بررسي  در  دانشدف  داون  نشانگان  آموزان 

با   پروفايل  دانشمقايسه  تحول  همچنین  و  شد  انجام  عادی  آموزان 
با   مقايسه  در  گروه  اين  است.  دانششناختي  پرداخته  عادی  آموزان 

آموز نشانگان داون و عادی در گروه  دانش  100ر  به اين منظو  روش:

طور تصادفي انتخاب  بهو عادی  ي  ينااستثساله از مدارس    14-6سني  
سني  گروهنهايت  درشدند.   و  دانشهای  داون  نشانگان  آموزان 

با رشد عادی به  دانش -12  و   سال  11-9سال،    8-6گروه    سهآموزان 
ابزار ندبندی شدطبقهسال    14 آزمون    شده استفاده  .  پژوهش،  اين  در 

یل آماری  ج تحلنتاي   ها:یافته هوش استانفورد بینه نسخه پنجم است.  

متغیره و آزمون تعقیبي چنداين پژوهش با استفاده از تحلیل واريانس  
  نسبت به داون در مقايسه    سندرم  با توكي بیانگر اين است كه در افراد  

در   عادی،  دانش  مقیاسكودكان  غیركالمي،  سیال  استدالل  های 
حافظه   و  صورت    فعالغیركالمي  كاهش  سن  افزايش  . گیردميبا 

باقيتيصوردر در  تغییرات  مقیاسزير  كه  پروفايل  امعنها  در  داری 
دي  گروه  شناختي  مانند  نیز  داون  نشانگان  گروه  گرچه  نشد.    افراد ده 

دارای رشد عادی، با افزايش سن تغییراتي در رشد كلي هوش كالمي  

نداشتند.   كلي  هوشبهر  و  غیركالمي  در    گیری:نتیجهو  بنابراين 

ن، نقايص شناختي آنها و تحول شناختي و  توانبخشي افراد سندرم داو 
 توان در نظر داشت.ميهوشي آنها را 

 

تحول شناختي، نشانگان داون، رشد هوشي،    :های كلیدیواژه 
 . هوش، شناخت 

_________________________________________ 
یازهای خاص، مدرس  دكترای روانشناسي كودكان با ن نویسنده مسئول:. 1

 دانشگاه فرهنگیان 

س یان واحد پرديكارشناس آموزش كودكان استثنائي دانشگاه فرهنگ. 2

 نسیبه، آموزگار مدارس كودكان استثنائي

ثنائي دانشگاه فرهنگیان واحد پرديس كارشناس آموزش كودكان است. 3

 آموزگار مدارس كودكان استثنائي نسیبه،
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Abstract 
Objective: Children with Down syndrome have 
delays in motor, language, self-support, cognitive 
and social development. Knowing the cognitive and 
behavioral phenotype of people with Down 
syndrome informs us about the psychological 
nature of people with Down syndrome. Finally, it 
helps to treat, educate and rehabilitate and provide 
intervention to these children to increase the 
cognitive development of this group of people. 
Therefore, this study was conducted to investigate 
the cognitive profile of Down syndrome students in 
comparison with normal students and also the 
evolution of the cognitive profile of this group in 
comparison with normal students. Method: For this 
purpose, 100 students of Down syndrome and 
normal age were randomly selected from 
exceptional and normal schools in the age group of 
10-14 years. Finally, the age groups of Down 
syndrome students and students with normal 
growth were classified into 3 groups of 6-8 years, 
11-9 years, 14-12 years. Finally, the age groups of 
Down syndrome students and students with normal 
growth were classified into 3 groups of 6-8 years, 
11-9 years, 14-12 years. The tool used in this study 
is the fifth version of the Stanford Binet 
Intelligence Test. Result: The results of statistical 
analysis of this study using multivariate analysis of 
variance and Tukey's follow-up test show that in 
people with Down syndrome compared to normal 
children, non-verbal fluid reasoning, non-verbal 
knowledge and working memory are reduced with 
increasing age. If there are no significant changes in 
the cognitive profile in the rest of the subscales. 
However, Down syndrome, like the group of people 
with normal growth, did not change with the 
general growth of verbal and nonverbal intelligence 
and general intelligence with increasing age. 
Conclusion: Therefore, in the rehabilitation of 
people with Down syndrome, can be considered 
their cognitive defects and their cognitive 
development and intelligence.  
 

Key words: Cognitive development, Down 
syndrome, intelligence development, intelligence, 
cognition 
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كاری  2006  ،كارلسیمو حافظه  و  دارند    9ديداری( 

همکاران  ) و  ادجین، 2003كورهولد  از  نقل  به   ،  

و    ؛2012  ،نادل  فرناندز،اسپانو،  ماسون،   كارتي 

همکاران،  2013همکاران،   و  كارني  ادراک  (.  2013؛ 

داون افراد    ديداری  مانند    نشانگان  های  گروهديگر  به 

هوشي   مشکالت  وانگ،  )واناست  دارای  چیانگ،  ا، 

ديگری كه  ص  ينقا،  موارد(. عالوه بر اين  2015،  وونگا

ی و نقص  بودن انگیزه يادگیرپايین،  دارنداين كودكان  

  (.2013)لکوب و موسوری،  ست  ا  10حسيدر پردازش  

كاری   حافظه  در  افرادنقص  از  گروه  مطالعه    اين  در 

نسخه پنجم    راهاز    2012سال    ، هینس، كاسکليكوزنز

پولین،  از  نقل  )به  شد  ديده  بینه  استانفورد    آزمون 

لنفرانچي،وي و  يادگیری  ص  ي نقا  (.2020  انلو  و  حافظه 

داون افراد   علت  مي  نشانگان  به  در  ص  ينقاتواند 

در  انعطاف تغییرات  به  منجر  و  باشد  پذيری سیناپسي 
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مبتال   افراد  در  مغز  نورون    های همطالعشود.  ميمدار 

  توان ميشناختي را  ص  ي نقاكه    استبیانگر اين  پیشین  

دچار  موش  مدلدر   داونهای  كرد    نشانگان  بازسازی 

 .  (2018)سان مارتین، دالبار، باسي و پوتییر، 

شناختيپژوهش رشد  روند  در  تغییر  افراد    ها 

،  دهندميداون را با رشد و افزايش سن نشان    سندرم 

كیندلبرگر  نمونبرای   و  تسو  بوراک(  2009)ه  ،  و 

الروسي برنا،  شاپ،  كاتزير،  لمب  (1999)  شالمن،  ،  و 

تتي  سادلر   تونديکه،  (2002)  بورنستین،    هاجن، 

در  (  1986) افزايش  كه  كردند  های  تارمهعنوان 

كودكان   داونشناختي  ديده    نشانگان  سن  افزايش  با 

نتايج  پژوهشچه  گر.  شودمي با  تناقض  در  ديگر  های 

رشد   در  كاهش  كه  كردند  عنوان  كنوني  پژوهش 

شود و  مياز كودكي شروع    نشانگان داون هوشي افراد  

)استارتین،  دارد  ادامه  نوجواني  فودر،    تا  رودگر، 

پیرپونت، كیم، براون،   ور،؛ كو2016  ، هبورگ، استیردم

؛ جاكوبس  2011  كاسکلي، هیتز،  ،؛ كوزنز2013  ابدتو،

هارتلي،2011،  موسریو   میهیال،    ،  دوني،  هندن، 

كريستین جانسون،  بولوا،  كلونک،  لئو،    ، هارديسون، 

اد2017 همکاران،  ؛  و  و  2012جین  موني  اندرسون   ،

پزوتي2016همکاران،   بامبا،  ؛  اگیانو،  ناسینوويچ،   ،

پژ(.  2018، الاستال، روستي،  فری وهش ديگری  نتايج 

افراد   شناختي  و  تحول رشد هوشي  روند  نشانگان  كه 

افزايش    داون با  كه  است  اين  بیانگر  كرده  بررسي  را 

آنها   هوشي  ضريب  در  افزايش  افراد  از  گروه  اين  سن 

دارد  نميرخ   وجود  آنها  هوشي  نمره  در  ثبات  و  دهد 

  ، و همکاران  پاركر؛  2014  تورمن، كاور، ابدوتو،  )چنل، 

2010 .) 

( همکاران  و  افرد  2018پزوتي  هوشي  پروفايل   ،)

از   استفاده  با  را  داون  نشانگان  وكسلر  زمون  آدارای 

گروه    128روی    ايتالیايي  4نسخه   نوجوان  و  كودک 

كرد  16تا    7سني   بررسي  اين  ندسال  بیانگر  نتیجه   .

افراد  كاست   داونه  نمره    نشانگان  در شاخص كالمي 

و  باال دارند  كاری    نمرهترين  پايینتری  حافظه  در  را 

نقص   دچار  باالتر  سنین  در  توانايي  اين  و  دارند 

پميبیشتری   از  ژشود.  استفاده  با  ديگری  وهشگران 

زمون هوش استانفورد بینه نسخه پنجم دريافتند كه  آ

، نمره باالتری  نشانگان داونكودكان و نوجوانان دارای  

ركالمي دارند )اوان  ش غیدر هوش كالمي نسبت به هو 

يولجارويک،   بین  2018و  تفاوت  هنوز  البته  وانايي  ت(. 

افراد   غیركالمي  و  داون كالمي  نیست    نشانگان  واضح 

 (.   2020همکاران،  و)پولین 

مردان  ي  يتوانامقايسه  منظور    به و  زنان  شناختي 

داون دارای   كه    نشانگان  است  شده    های هنمرگزارش 

د واژگانباالتر  دختران  12بینيقعاوو   11ر  بین  اين   در 

وجود   همکاران،    دارد گروه  و  و  2016)استارتین   )

دختران   ناتواني  داونسطح  سن    نشانگان  افزايش  با 

آموزشي كالس   )وانوو،طوالنيآنها در كالس  است   تر 

فکس، دلمن،  وان  وركک،  اوستروم،    (. 2014  گامرن، 

اسپاس وجود  در  جنسیت،  كودكي  در  عملکرد  رشد  م 

ف  )مارشالذهني  موريسرد  وان  -،  هوتزاگرک،  استاما، 

وان   گروتنهیسا،  مارتا،  استرما،  مارسب،  روزنبرگ، 

و  2016،  تروتسنبرگ عصبي  بیماری(  سیستم  های 

مشکالت  و  فرد   مشکالت  در     گوارشي   مركزی   رشدی 

وولسما،    ترونسنبرگ،ان)و ويلجلدر،  تیجسن،    هیمنس، 

 است.  ار ذثیرگأت( در سنین باالتر 2006

كليوطبه درک    ر  داونبرای  روند    دباي  نشانگان 

شود. تعیین  شناختي  فنوتیپ  فنوتیپ   رشد    دانستن 

افراد   رفتاری  و  داونشناختي  درباره    نشانگان  ما  به 

روانشناخت  افراد  ماهیت عصب  آگاهي    نشانگان داوني 

و    نهايت در.  دهدمي توانبخشي  و  آموزش  درمان،  به 

كمک   كودكان  اين  به  مداخله  رشد  ميارائه  تا  كند 

افزايش   افراد  از  گروه  اين  و    پیدا كندشناختي  )چنل 

فنوتیپ رفتاری و    د(. ولي با اين وجو2014همکاران،  

كمتر شناخته شده است    نشانگان داون شناختي افراد  

فرياس،)راسن كلیر،  ويتهید،  همچنین   (.2008  ، 

كودكان   داونپروفايل  مختلف    نشانگان  سنین  در 

پولسیفر، سلینگسان، اسکاتکو،    ،متفاوت است )گیوركو

هوشي افراد  ي  يتوانا(. بسته به درجه  2015اسکوارتز،  

داون متفاوت  نشانگان  هم  آنها  ضعف  و  قوت  نقط   ،



 ...  اساسبر نشانگان داونشناختی و هوشی افراد تحول بررسی  :رانو همکا بالغری قرهكبری اباذ

___________________________________________________________________________________________ 

 

همکاران، و  )لوو  مارشال  1995  است  از  نقل  و    به 

و    (.2016  همکاران، پژوهش  اين  نتايج  به  توجه  با 

در    هاييتناقض دپژوهشكه  باال  ضعیت  و رباره  های 

افراد  ناختي  ش شناختي  تحول  داونو  ذكر    نشانگان 

پژوهش   اين  شناختي  ه  بشد،  پروفايل  بررسي  هدف 

داونآموزان  دانش هوش آ  راهاز    نشانگان  زمون 

بینه   عادی    دراستانفورد  افراد  با    . پردازدميمقايسه 

همچنین تحول پروفايل شناختي اين گروه در مقايسه  

 . دبررسي خواهد شآموزان عادی دانشبا 

   روش
روش   و  نمونه  اين    :گیرینمونهجامعه،  آماری  جامعه 

و عادی شهر    نشانگان داون آموزان  دانش  تمامپژوهش  
وهش ساله است. روش پژ  14-6تهران در دامنه سني  

دمقايسهعلي   اين  به  است.  اين  ای  ي  سنبازه  لیل 

دوره  دانشبرای    يسن بازه  اين  .  شدانتخاب   آموزان 
های شناختي  ويژگيتحول  ا كه  دبستان است و از آنج

داون كودكان   مختلف    نشانگان  سنین  تواند  ميدر 
اين سن  به  محدود  پژوهش  اين  باشد،  انجام    متفاوت 

است.   از  نمونهروش  شده  نشانگان  آموزان  دانشگیری 

  10.  انجام شد  ساده   تصادفيگیری  نمونهوش  راز    داون
  در و    ندانتخاب شد  در تهراني  ياستثناكودكان  مدرسه  

آموزان كه معیارهای ورود به  نشداهر پايه چند نفر از  
  ساده   يگیری تصادف نمونه صورت  به،  داشتندپژوهش را  

گرو سني  هدر  نهايت  در  وانتخاب  ساله    14تا    6های 

شدند.دانش  100 انتخاب  های  گروهنهايت  در  آموز 
داونوزان  آمدانشسني   با  شدانو    نشانگان  آموزان 

به   -12  و  سال  11-9سال،    8-6روه  گ  3رشد عادی 
برای  .  ندبندی شدطبقهسال    14 آموز  دانشهمچنین 

عادی  با پروفايل  به  نفر  72رشد  مقايسه  منظور 

داونآموزان  دانششناختي   انتخاب    نشانگان  آنها  با 
متوسطه اول  و  ي  يابتدامدرسه    سهاز  شدند. اين تعداد  

شیوه   شدند.  نمونه به  انتخاب  ساده  تصادفي  گیری 
كودكان  یامع ورود  داونر  پژوهش،    نشانگان  اين  در 

سني    ن داشتقرار دامنه  در  ساله،    14-6كودكان 

مشکالت   نداشتن  صرع،  و  تشنجي  مشکالت  نداشتن 
ای كودكان عادی،  معیار ورود بر .بود ي يشنواو  ديداری 

-90بودن هوش نرمال )داراو  نداشتن مشکالت هوشي
روان(،  120 مشکالت  جمپنداشتن  از  له  زشکي 

تشنج،  ،  فعاليبیشيادگیری،  های  اختالل صرع، 
...... و  شنوايي  بینايي،  سن  قرار  مشکالت  گرفتن 

  . ظر گرفته شددر ن  سال   14-6كودكان در دامنه سني  
عادی  كودكان  داون و    اگر  را    نشانگان  معیارها  اين 

 شدند.مياز نمونه حذف نداشتند، 
بینه:  ابزار استانفورد  هوش  پنجم   : آزمون    نسخه 

كامکار    1387سال  بینه    -د استانفور و  افروز  توسط 

  90-2هوش در دامنه سني    آزمون. اين  دشاستاندارد  
دارد  سال كاربرد  آن    كهه  در  مياز  های  زمینهتوان 

در  يي شناسا افراد  گمارش  و  تشخیص  های  برنامه، 
ويژه پرورش  و  به  كرداستفاده    آموزش  نیمرخ   .

آزمون با  خرده  10شناسايي دقیق عملکرد آزمودني در  

و  كید  أت كالمي  حیطه  دو  بوده  رغیبر  معطوف  كالمي 
آزمون  خرده  10عامل سازنده هوش،    5كه با توجه به  

شامل   ده  ميرا  اين  در  خردهشود.  های  مقیاسآزمون 
،  استدالل سیال، دانش  كالمي عبارتند از غیركالمي و  

و حافظه فعال.  ي ي فضااستدالل كمي، پردازش ديداری 

بهمچنی همبستگي  حیطه  ن  دو  و  غیرین  كالمي 
دست آمده است. ضرايب به    97/0تا    94/0بین    كالمي

بین    89/0تا    84/0بین  آزمون  اين    اعتباری در 
هوش دههای  مقیاسخرده اين  استخراج  گانه  آزما 

گرديده، ضرايب محاسبه شده برای اين ابزار معرف آن  

اعتبا  است از  ابزار  اين  زمینكه  در  بااليي    ه ر 
  د، ي روبرخوردار است )ات تركیبي  و نمر  هاآزمونخرده

فريد  ؛2005 از  نقل  افروز، به  صفارنیای،  كامکاری،   ،  
برای  2013 وكسلر  با  آزمون  اين  روايي  ايران  در   .)

، هوشبهر  59/0، هوشبهر كالمي  58/0هوشبهر كالمي  
)شیری    66/0كلي   شکرزاده،   لو،امیناست    كامکاری، 

2013) . 

   هایافته 

و    ن داوننشانگاافراد دارای  ، حجم نمونه  1جدول    رد

تفکیک   به  عادی  رشد  دارای  سني    سه افراد  گروه 

 شده است. آورده 
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 در دو گروهحجم نمونه افراد   1 جدول
 حجم نمونه 

 عادی نشانگان داون  سنی  هایهطبق
 25 نفر  30 6-8
 27 نفر  31 9-11

 20 نفر  39 12-14
 72 نفر  100 ع مجمو

نفر    100شود،  ميظه  الحم  1طور كه در جدول  همان

و   داون  نشانگان  دارای  به    72افراد  عادی  افراد  نفر 

 .تفکیک سني نوشته شده است

میانگین و انحراف  ، تحلیل آمار توصیفي )2در جدول  

شناختي  پر  (استاندارد  افراد    دووفايل  گروه 

 آورده شده است.  شدهپژوهش
 روهدو گ  ارد پروفایل شناختین و انحراف استاندنگیمیا  2  جدول

 های سنیگروه متغیرها
 عادی نشانگان داون 

 انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین 

 استدالل سیال غیركالمی 
8-6 366 /1 668 /0 708 /10 394 /3 

11-9 1 000 /0 629 /9 078 /2 
14-12 025 /1 160 /0 11 449 /2 

 كالمیدانش غیر
8-6 266 /4 558 /2 416 /9 863 /1 

11-9 709 /2 657 /1 629 /9 021 /2 
14-12 923 /1 085 /1 4 /8 17 /2 

 استدالل كمی غیركالمی
8-6 766 /1 406 /1 25 /9 983 /1 

11-9 741 /1 482 /1 666 /9 287 /2 
14-12 333 /1 7 /0 9 /8 969 /1 

 دیداری فضایی غیركالمی 
8-6 9 /1 807 /1 666 /10 167 /1 

11-9 612 /1 706 /1 407 /10 56 /2 
14-12 102 /2 233 /2 2 /9 873 /1 

 حافظه فعال غیركالمی 
8-6 6 /2 094 /2 583 /10 665 /1 

11-9 451 /2 718 /2 481 /9 868 /1 
14-12 487 /2 304 /2 8 /9 316 /1 

 ی استدالل سیال كالم
8-6 5 /1 525 /1 125 /12 701 /1 

11-9 129 /2 486 /2 666 /11 617 /1 
14-12 666 /1 527 /1 3 /12 311 /2 

 دانش كالمی
8-6 866 /1 382 /1 5 /9 186 /2 

11-9 548 /1 386 /1 74 /9 045 /3 
14-12 282 /1 759 /0 12 154 /1 

 استالل كمی كالمی 
8-6 866 /1 676 /1 75 /9 983 /1 

11-9 064 /2 249 /2 555 /10 832 /2 
14-12 948 /1 212 /1 7 /10 451 /2 

 دیداری فضایی كالمی 
8-6 833 /1 001 /2 25 /10 436 /2 

11-9 935 /1 998 /1 259 /11 263 /2 
14-12 846 /1 614 /1 4 /9 837 /1 

 حافظه فعال كالمی 
8-6 866 /1 455 /1 208 /10 413 /2 

11-9 129 /1 718 /0 111 /11 118 /2 
14-12 051 /1 32 /0 4 /10 098 /3 

 هوش غیركالمی
8-6 766 /50 084 /8 5 /99 05 /9 

11-9 645 /47 588 /8 481 /98 266 /8 
14-12 846 /46 149 /6 5 /96 546 /7 

 هوش كالمی
8-6 48 262 /8 083 /102 324 /8 

11-9 806 /47 565 /9 888 /104 75 /6 
14-12 564 /46 47 /4 8 /105 254 /7 

 هوشبهر كلی
8-6 933 /46 615 /7 708 /100 171 /7 

11-9 354 /45 989 /7 102 237 /7 
14-12 102 /44 592 /4 344 /101 089 /7 
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تو بهبا  توص  جه  آمار  می نتايج  مقايسه  برای  انگین  یفي 

بین  د آزمودني،  گروه  تفاوت    دوهای  میانگینو  گروه 

و  ميمالحظه   تفاوت  بهشود  معناداری  بررسي  منظور 

وا  دوبین   تحلیل  آزمون  از  متغیره  چندريانس  گروه 

 استفاده شد. 

عملکرد  به،  3  جدول تحول  بررسي  در  هوشي  منظور 

از  فراد با هوشبهر عادی،  م داون و اافراد سندردو گروه  

  در سه گروه سني   چند متغیره  لیل واريانسحتن  آزمو

است  استفاده   در  شده  آن  نتايج  مشاهده  كه  زير 

 .شودمي

تفاوت    یالمبدا برای  )هگروويلکز  و  F=38/142ها   )

(000/0=P  ،)جنسیت( )F=472/3ها  و   )000/0 =P ،)  

)گروه مختلف  سني  )F=437/2های  و   )000/0 =P ،)  

در   جنسیت  )گروهتفاوت  )  ( F=15/2ها  (،  P= 020/0و 

در  تفاوت سني  )گروههای  و  F=653/2ها   )

(000/0=P  در تفاوت  سنيهگرو(،  مختلف    های 

)بر  جنسیت  )F=912/1اساس  و   )009/0=P)    معنادار

 .  (3جدول ) است

 سنی مختلف  گروه سهتفاوت پروفایل شناختی بین دو گروه در   3جدول 

 یعاد نشانگان داون                                                                            

 های سنیهگرو متغیرها
تفاوت  
 هامیانگین 

انحراف  
 P دارد ناتاس

تفاوت  
 هامیانگین 

انحراف  
 دارد ناتاس

P 

 استدالل سیال غیركالمی 

8-6             11-9 366 /0 097 /0 001 /0 078 /1 764 /0 342 /0 

8-6           14-12 341 /0 092 /0 001 /0 291 /0 026 /1 956 /0 

11-9        14-12 025 /0 091 /0 956 /0 370 /1 009 /1 37 /0 

 دانش غیركالمی

8-6             11-9 557 /1 463 /0 003 /0 231 /0 556 /0 923 /0 

8-6           14-12 343 /2 439 /0 000 /0 016 /1 747 /0 368 /0 

11-9        14-12 786 /0 435 /0 172 /0 229 /1 734 /0 224 /0 

 الل كمی غیركالمیداست

8-6             11-9 0247 /0 309 /0 996 /0 416 /0 595 /0 765 /0 

8-6           14-12 433 /0 293 /0 307 /0 350 /0 799 /0 9 /0 

11-9        14-12 408 /0 291 /0 343 /0 766 /0 785 /0 595 /0 

 یركالمی غی یفضادیداری 

8-6             11-9 287 /0 501 /0 835 /0 259 /0 562 /0 89 /0 

8-6           14-12 202 /0 475 /0 905 /0 466 /1 755 /0 136 /0 

11-9        14-12 489 /0 470 /0 554 /0 207 /1 742 /0 243 /0 

 حافظه فعال غیركالمی 

8-6             11-9 148 /0 610 /0 968 /0 101 /1 48 /0 065 /0 

8-6           14-12 112 /0 578 /0 979 /0 783 /0 644 /0 449 /0 

11-9        14-12 035 /0 573 /0 998 /0 318 /0 634 /0 87 /0 

 ی استدالل سیال كالم

8-6             11-9 629 /0 480 /0 394 /0 458 /0 497 /0 63 /0 

8-6           14-12 166 /0 455 /0 929 /0 175 /0 668 /0 963 /0 

11-9        14-12 462 /0 451 /0 564 /0 633 /0 657 /0 602 /0 

 دانش كالمی

8-6             11-9 318 /0 302 /0 545 /0 24 /0 702 /0 937 /0 

8-6           14-12 584 /0 286 /0 108 /0 5 /2 941 /0 027 /0 

11-9        14-12 266 /0 283 /0 618 /0 259 /2 926 /0 046 /0 
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 كمی كالمی دالل تاس

8-6             11-9 197 /0 442 /0 896 /0 805 /0 692 /0 48 /0 

8-6           14-12 082 /0 419 /0 979 /0 95 /0 928 /0 566 /0 

11-9        14-12 115 /0 415 /0 958 /0 144 /0 913 /0 986 /0 

 كالمی ی یفضادیداری 

8-6             11-9 102 /0 476 /0 975 /0 009 /1 638 /0 262 /0 

8-6           14-12 012 /0 451 /0 1 85 /0 856 /0 584 /0 

11-9        14-12 089 /0 447 /0 978 /0 859 /1 842 /0 078 /0 

 حافظه فعال كالمی 

8-6             11-9 737 /0 233 /0 006 /0 902 /0 676 /0 382 /0 

8-6           14-12 815 /0 221 /0 001 /0 191 /0 907 /0 976 /0 

11-9        14-12 077 /0 219 /0 933 /0 711 /0 892 /0 706 /0 

 یكالمغیر بهرهوش

8-6             11-9 121 /3 936 /1 245 /0 018 /1 379 /2 904 /0 

8-6           14-12 920 /3 836 /1 088 /0 3 192 /3 618 /0 

11-9        14-12 799 /0 819 /0 899 /0 981 /1 14 /3 804 /0 

 هوشبهر كالمی

8-6             11-9 935 /1 925 /1 994 /0 805 /2 1 /2 382 /0 

8-6           14-12 435 /1 826 /1 712 /0 716 /3 818 /2 391 /0 

11-9        14-12 242 /1 809 /1 772 /0 911 /0 771 /2 942 /0 

 هوشبهر كلی

8-6             11-9 578 /1 724 /1 632 /0 291 /1 015 /2 798 /0 

8-6           14-12 830 /2 635 /1 199 /0 391 /0 704 /2 989 /0 

11-9        14-12 252 /1 620 /1 721 /0 9 659 /2 939 /0 

مشخص است، در افراد    3طور كه از نتايج جدول همان

عادی   رشد  تفاوتي  و  با  سن،  افزايش  پروفايل  با  در 

آنه به  شناختي  توجه  با  آزمون هوش  قیاسزيرما  های 

مالحظه   و  نميبینه  با    فقطشود  كالمي  دانش  در 

. اما در افراد دارای  شودمي  انجامافزايش سن تغییراتي  

های استدالی سیال غیركالمي،  مقیاسداون در  سندرم

افزايش سن   با  فعال  و حافظه  تغییر  دانش غیركالمي 

اب  ؛ دشوانجام مي فزايش سن، كاهش    ا معنين  ه  با  كه 

رخ    نشانگان داون ي در افراد  مقیاس شناخت  سه اين    در

باقي  صورتيدر  دهدمي در  تغییرات  مقیاسزيركه  ها 

گرچه گروه  داری در پروفايل شناختي ديده نشد.  امعن

دارای رشد عادی،    افرادنیز مانند گروه    نشانگان داون

افزايش سن تغییراتي در رش  هوش كالمي و  كلي  د  با 

 داشتند.  ي نكل  بهرغیركالمي و هوش

 گیری نتیجهبحث و 

پژوهش بررسي  به  1399-1398سال    اين  منظور 

هوشي   و  شناختي  نشانگان  دارای  آموزان  دانشتحول 

رشد  آموزادانش  و  داون دارای  از    عادین  استفاده  با 

های آن انجام  مقیاسزيرآزمون هوش استانفورد بینه و  

اي در  شد.  پژوهش  اجرا    14-6های سني  گروهن  سال 

و   بررسيبهشد  شناخت   منظور  در  تحول  گروه،  دو  ي 

  14-12سال و    11-9  سال،   8-6  گروه  سهها به  گروه

تحلیل    راه . نتايج اين پژوهش كه از  تقسیم شدند  سال 

،  شدمتغیره و آزمون تعقیبي توكي انجام  چندواريانس  

است   اين  تفابهكه  بیانگر  عدم  سن رغم  بین    ین وت 

هوشب و  كلي  هوشبهر  در  و  مختلف  كالمي  هر 

دارای آموزان  دانشگروه  فزايش سن، در  ا با    ،غیركالمي

داون در   ، نشانگان  نمره  مقیاس  از    برخي  كاهش  زير 

هوشي دانش  ايعني    های  غیركالمي،  سیال  ستدالل 

حافظه   غیركالمي  دهدفعال    و  مي  اين  .  رخ  نتايج 

از    پژوهش برخي  نتايج  گذشته  شوهپژبا  مانند  های 

مورفي،   و  همکاران،  2016اندرسون  و  چنل  ؛  2014؛ 

؛  2017مکاران،  ؛ هارتلي و ه2010پاركر و همکاران،  

همکاران   و  همکاران،    به،  1969بیلي  و  چنل  از  نقل 
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همکاران،  2014 و  پزوتي  همکاران،    زكوزن  ؛2018؛  و 

 همخوان است.  2012

خطر  ،  سن  كنند كه با افزايشمي  بیانژوهشگران  پ

افراد   برای  آلزايمر  داوننگانشابیماری  پیدا  افزايش    ن 

افراد آلزايمر  .  كندمي اين  تخر  در  ر باعث  و  يب  فتار 

اندازد.  ميشود و مراقبان آنها را به زحمت  ميشناخت  

افراد   شناختي  مشکالت  افزايش  يا  و  شناخت  كاهش 

بیشتر در    نشانگان داون به مشکالت  و  راهمنجر  رفتن 

در  افراد    حركت  و  مياين  موني  )اندرسون  شود 

رشد    ،2014سال  چنل و همکاران    (.2016ران،  همکا

ه اف مهارت  شناختي  داون راد  ای  در    نشانگان    سه را 

از   متوالي  كردند.  آ  راهسال  بررسي  اليتر  هوش  زمون 

اين است بیانگر  اين پژوهش  ب  نتايج  افزايش سن  كه  ا 

از   گروه  هوشي  اف ،  افراد اين  ضريب  در  رخ  زايش  آنها 

نیز دنمي پاركر و همکاران  عنوان    2010ر سال  دهد. 

افظه  افزايش سن اين افراد، كاهش در ح  باكه  كردند  

كالمي ضمني    13ضمني  حافظه  عملکرد    14ديداری و 

ظريفي  ياجرا حركت  و  پردازش  سرعت  رخ    15و 

همکاران،  مي و  )هارتلي  بیلي2017دهد  سال    16(. 

از    1969 را  هوشي  رشد  در    ون زمآ  راه مقايسه  اليتر 

های  گروهانجام داد.    هسال  21و    11،  4گروه سني    سه

توجه  بهساله    11سني   قابل  هوشي    هایه نمرطور 

از  پايین تفاوت  ساله  چهارتری  ولي  داشتند  ها 

بین   ها  ساله  21و    11استاندارد    هایهنمرمعناداری 

در    (.2014وجود نداشت )به نقل از چنل و همکاران،  

مغز تولد  داون  افراد  طول  ساختاری    نشانگان  نظر  از 

حدود  اس  عادی  در  ولي  در    ششت  تفاوت  ماهگي 

آنها آشکار   اين پژوهش  شود.ميساختار مغز  بیانگر  ها 

كاهش كه  فرونتال،    است  لوب  بخش  باريک در  شدن 

بااليي اندازه مخچه  17گیجگاهي  و مغز    18و كاهش در 

كودكان    19استخوان داوننشادر  دهد  ميرخ    نگان 

 (. 2012جین و همکاران، )اد

)  زكوزن همکاران  افراد  2011و  رشدی  روند   ،)

داوندارای   بزر  نشانگان  تا  كودكي  از  با  را  گسالي 

استفاده از مقیاس استانفورد بینه بررسي كردند. نتايج  

سن  ميمطرح   تا  هوش  رشد  كه  در    20كند  سالگي 

شود و اغلب كاهش در رشد  مياين گروه از افراد ديده  

( رخ  كوتاهحافظه  هوشي  باالتر  سنین  در  آنها  مدت( 

افزايش  مي استدالل سیال،  در  اما  ثابت  دهد.  و  سريع 

اسالدر   رخ  های  در  ،  دهد ميولیه  كاهشي  هیچ  اما 

تا  ،  بعدیهای  سال مقیاس    30يعني  اين  در  سالگي 

(.  2020ل از پولین و همکاران،  نق اتفاق نمي افتد )به  

حاضر  صورتيدر پژوهش  در  كودكان  برای    كه)كه 

كاهش    (م شده است اانج  دارای نشانگان داون در ايران

ين افراد  با افزايش سن ادر استدالل سیال غیركالمي  

 .  شودديده مي

نیز وجود دارپژوهش نتايجهای ديگری  به    ي د كه 

برای  پیدا كردندنتايج پژوهش حاضر دست  با    مغاير  ،

همکاران   و  لمب  كه   2002سال  نمونه  كردند    عنوان 

، افزايش  نشانگان داونسال اول زندگي افراد    3-2در  

شناختي   رشد  همکاران،  ميرخ  در  و  )لمب  دهد 

با  رمغاي(.  2002 پژوهش  اين  نتايج  پژوهش بودن 

تفاوت  ميحاضر   به  سني  گروهتواند    شده مطالعههای 

باشد.   پژوهش  و  در  لمب  پژوهش  در  اينکه  دلیل  به 

سني  از  همکاران   در  ا  شده  سال  3-2گروه  ولي  ست 

هدف   مورد  سني  گروه  حاضر  سال    146-6پژوهش 

همکاراهمچنین  .  باشدمي و  عنوان    1999ن  بوراک 

كه  سنین    كردند  دامنه  در    15-9در  افزايش  سال 

ديده    هایهنمر اينها  عقلي  پژوهش  ميسن  شود. 

سال با حجم    11تا    6های سني  گروهديگری كه برای  

های  مهارتيش در  بیانگر افزا،  شدنفر انجام    88نمونه  

كودكان   داشناختي  است    با  وننشانگان  سن  افزايش 

كیندلبرگر،   و  تحول  2009)تسو  بررسي  در   .)

نشانگان  های شناختي كالمي و غیركالمي افراد  هارتم

پژوهشگران مشاهده  ساله،    24-4در دامنه سني    داون

كردند كه افزايش در نمرات خام اين افراد در مقیاس  

ب استانفورد  تا  هوش  كودكي  از  چهارم  چاپ  ینه 

و همکاران،  ميرخ  بزرگسالي   )تورنديکه  (.  1986دهد 

توسط كه  ديگری  و    پژوهش  سال  يولجارويک  اوان 

زمون هوش استانفورد بینه نسخه پنجم  آ  راهاز    2018
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دارای   نوجوانان  و  كودكان  كه  كرد  عنوان  شد،  انجام 

نمره باالتری در هوش كالمي نسبت به  ،  داوننشانگان  

غیركالمي   پژوهشارنددهوش  اين  نتیجه  با    يرمغا    . 

نتیجه پژوهش حاضر است. با توجه به نتیجه پژوهش  

و  تفا،  حاضر كالمي  هوشبهر  بین  معناداری  وت 

 غیركالمي افراد دارای نشانگان داون وجود ندارد.  

كننده تغییرات شناختي در  بینپیشچندين عامل  

داون افراد   آموز  نشانگان  از جمله  وااست  كه  ش  لدين 

مثبت  ثیر  أتن گروه افراد  كالمي ايي  يتوانااين مورد در  

ژنتیک همکاران،    دارد،  و  آمي،  فیدلر؛  2012)كوزنز   ،

واسکورا، )ك(  2019  نیدهامب،  محیط  و وو  زنز 

)تانگ،   و (  2012همکاران،   مادر  هوشي    ضريب 

ويمپاني، است.  2007  باگورست،  تفاوت  (  بنابراين 

تواند  ميها  پژوهشتايج برخي  وهش حاضر با ننتايج پژ

يعني تفاوت در آموزش والدين و  ،  موردبه علت همین  

ادران آنها باشد كه  همچنین محیط و ضريب هوشي م

حاضر    در پژوهش  است.ثیر  أتنتیجه  از    گذاشته  غیر 

  زای زندگي مانند آسیباين موارد، رويدادهای ناگوار و  

مراقبان  ترک  سن كردن  سن   زودهنگام   در  ین،  پاي  و 

توهین   و  حمله  ز20گرفتنقرارمورد  سبک  ندگي  ، 

پرخاشگری    دادندستازبیمار،   مورد    قرار والدين، 

)پر باعث  گرفتن  كالمي(  و  جنسي  جسمي،  خاشگری 

نشانگان  شود تفاوت فردی در نمیرخ شناختي افراد  مي

افراد  وج  داون از  گروه  اين  از  برخي  و  باشد  داشته  ود 

رت زودهنگام داشته  صوبهكاهش در شناخت و حافظه  

 . (2021، ای، استورتز، میرچر، ف باشند )پومید

افراد   شناختي  كاهش  در  كه  ديگری  عوامل 

داوننشان باشد،  ثیر  أتتواند  مي  گان  های  تفاوتداشته 

پزشکي )مانند  ثیرات  أتافراد،    اين گروه  21شناسي عصب

نارس،   قلب،  ص  ينقاتولد  خواب(  بيمادرزادی  نظمي 

اجتم ارتباط  اين  میزان  بیرون  محیط  با  ارتباط  و  اعي 

پردازش  ارتمه افراد،   پايین،  سنین  در  حركتي  های 

نوع   برای  یانجيمو خو كه    خلقحسي و  های اساسي 

رو است. برقراری  او  اطراف  محیط  و  كودک  بین    ابط 

، شنیداری، و المسه كودک  ديداریعوامل حسي مانند 

اطراف   محیط  با  ارتباط  در  كودک  يادگیری  در 

همکاران،  گزار  ثیرأت و  )باندی  نقل    ؛2007است    از به 

همکاران،   و  پاسخ    (.2019فیدلر  سبک  خو،  و  خلق 

ت فرد، واكنش و پاسخ  ها و سطح فعالی موقعیتفرد به  

آرامش حفظ  قابلیت  و  محیط  به  و است  دادن  خلق   .

در   پافشاری  در  كودک  يادگیری،  فرصتخوی  های 

و  جستجو محیطپاسخگوكردن  در  كودک  ثیر  أت  بودن 

ک در يادگیری  طور كلي نوع خلق و خوی كودبهدارد.  

پايین   سنین  در  كودكان  شناخت  كودكان  ب  وو  االتر 

همکاران،  ثیرگزار  أت و  )داتر  از  2009است  نقل  به  ؛ 

سبک پردازش حسي، عامل   (. 2019فیدلر و همکاران، 

حسي   پردازش  است.  شناختي  رشد  برای  مهمي 

ا كودكي  دوران  رشد  در  نشانگان  نابهنجار  دارای  فراد 

تری به  پايیندهي  پاسخاين افراد    زيرا،  داردثیر  أتداون  

ب با همتايان  ،  هنجارشان دارند )ويلمحیط در مقايسه 

روسنبرگ ديدلر،  دبورا،  بنابراين   (.2019،  دانهار، 

برخي   حاضر،  پژوهشمغايرت  پژوهش  نتايج  با  ها 

 مداخله اين عوامل باشد.  از تواند مي

جمله   پژوهش،  دوديتمحاز  اين    یکتفکهای 

و  جنسیتي    نکردن دسترسي  علت  حجم  كمبه  بودن 

های  پژوهشود در  شميبنابراين پیشنهاد    .نمونه است

تحول شناختي افراد  ،  بیشترهای  نمونه، با حجم  آينده

داون  پیشنهاد    نشانگان  شوند.  مقايسه  جنس  دو  در 

برای   اس  يندهآهای  پژوهشديگر  اين  اين  كه  ت 

سني  گروه برای    پژوهش زير  ،  مختلفهای    6يعني 

باالی  سال   شناختي    14و  تحول  تا  شود  انجام  سال 

داون افراد   مختلف  د  نشانگان  سني  گروهای  طور  بهر 

اين    حاضر  پژوهشجامع پرداخته شود. پیشنهاد ديگر  

گروه   شناختي  تحول  و  شناختي  پروفايل  كه  است 

ارای  های كودكان ديگر دگروهم داون با  ر ندكودكان س 

جمله   از  ذهني  سنمشکالت  دارای     xدرمكودكان 

دارای  ) شکننده   كودكان  از  وسیعي  گروه  توان  كمكه 

 .  شودمقايسه  (گیرد ميدر بر ذهني را 

 ها نوشتپی 
1. Self-help 

2. Visual Spatial processing 
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3. Implicit memory 

4. Visual perceptual functions 

5. Mental rotation 

6. Visual organization 

7. Figure ground 

8. Visual imaginary 

9. Visual spatial memory 

10. Sensory processing 

11. Vocabulary 

12. Pragmatic 

13. Verbal episodic memory 

14. Visual episodic memory 

15. Fine motor 

16. Bayly  

17. Superior temporal gyrus 

18. Cerebellum 

19. Brain stem 

20. Assault 

21. Neuroanatomical 
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