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 نامه به سردبیر: کاردرمانی مبتنی بر مدرسه 

 اثربخشی برنامه مداخله اي مبتنى بر سیستم هاى یادگیرى چندگانه بر عملکرد خواندن و افزایش عالقه به خواندن 
در دانش آموزان نارساخو ان

دکتر شهروز نعمتى، سمیه رسولى، دکتر شهرام واحدى، دکتر على قره داغى

 بررسى اثربخشى برنامه  آموزشى شکوفایى پرما بر کیفیت زندگى نوجوانان با آسیب شنوایى
 سیدحسین سیادتیان آرانى ، دکتر محمد عاشورى، دکتر ساالر فرامرزى، دکتر قاسم نوروزى ، دکتر لیندا جى. اسپنسر

 اثربخشى توانبخشى شناختى بر ادراك دیدارى حرکتى و حافظۀ کارى کودکان با تأخیر تحولى
سهیال خنجرى، حمید ابراهیم پور کاشانى، مهسا خنجرى

 مقایسه اثر بخشى آموزش فرزند پرورى مثبت و کتاب درمانى  بر اضطراب کودکان با رویکرد طرحواره 
فاطمه دهقانى، دکتر ویداسادات رضوى، دکتر علیرضا منظرى توکلى، دکتر ویدا اندیشمند

اثربخشى روش دیدارى- حرکتى کپارت بر بهبود مهارت خواندن دانش آموزان با مشکل خواند ن 
سکینه مطهرى صدر، دکتر سعید بختیارپور، دکتر احمد رمضانى، دکتر پرویز عسگرى 

 واژه با تصویر پالپا
 دکتر حیدر نصرت زاده و لیال رضایى

7-10

117-130

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
پژوهشکده کودکان استثنایی

■ سال بیست و دوم  ■  شماره 4  ■   پیاپی  86    ■ زمستان 1401

14
01

ن 
ستا

زم
 -

وم 
و د

ت 
س

 بی
ال

 س
- 

86
ی 

یاپ
- پ

 4
ره 

ما
ش

  روایى تشخیصى نسخه پنجم تکمیلى مقیاس هاى هوشى وکسلر کودکان در دانش آموزان با ناتوانى یادگیرى

مرضیه نظرى، دکتر پرویز شریفى درآمدى، دکتر محمد عسگرى، دکتر غالمعلى افروز، دکتر سوگند قاسم زاده
  بررسى پردازش معنایى واژه هاى گفتارى و نوشتارى در نوجوانان مبتال به فلج مغزى: شواهدى از آزمون انطباق 

اثربخشى توان بخشى شناختى رایانه اي حافظه کارى بر بهبود کارکرد    برنامه ریزى-سازماندهى کودکان مبتال به 
اختالل خواندن(کاربرد نرم افزار باشگاه حافظه)

دکتر محمد جواد رنجبر، دکتر سجاد بشرپور، دکتر ناصر صبحى قراملکى، دکتر محمد نریمانى، فائزه غالمی 

واکاوى  تأثیر حس تعلق به مکان در مدارس استثنایى 
زهرا اجلى، دکتر زهره ترابى ، دکتر هومن ثبوتى 

 اثربخشى آموزش هاى مدیریت خشم و فرزندپرورى بر بازدارى پاسخ دانش آموزان با اختالل نافرمانى مقابله اى 
سورى محرم زاده، دکتر محبوبه طاهر، دکتر حکیمه آقایى، دکتر عباسعلى حسین خانزاده    

 Diagnostic Validity of the Fifth Integrated Version of Wechsler’s IQ Scale for Children 
with Learning Disabilities
Marzieh Nazari, M.A.,Parviz Sharifi Daramadi, Ph.D., Mohammad Asgari, Ph.D., Gholamali Afroz, 
Ph.D., Sogand Gasemzadeh, Ph.D.

 Semantic Processing Survey of Spoken and Written Words in Adolescents with Cerebral 
Palsy: Evidence from PALPA Word-Picture Matching Test
Heidar Nosratzadeh , Ph.D., Leila Rezaee , M.A.

 SEffectiveness of an Intervention Program based on Multiple Learning Systems on 
Increasing Reading Performance and Interest in Reading in Dyslexic Students
Shahrooz Ne’mati ,Ph.D., SomayyehRasouli, M.A., Shahram Vahedi, Ph.D., Ali Qaradaghi, Ph.D.

 Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Visual-Motor Perception and Working 
Memory of Children with Developmental Delays disorder
Soheyla Khanjari, M.A., Hamid Ebrahimpour Kashani, M.A., Mahsa Khanjari, M.A.

 Investigating the Effect of PERMA Flourishing Educational Program on the Quality of 
Life of Adolescents with Hearing Impairment
Sayed Hossein Siadatian Arani, M.A., Mohammad Ashori, Ph.D., Salar Faramarzi, Ph.D.,Ghasem 
Norouzi, Ph.D., Linda J. Spencer, Ph.D.

 Comparison of the Effectiveness of Positive Parenting Education and Bibliotherapy on 
Children’s Anxiety using a Schema Approach
Fatemeh Dehghani, M.A., Vidasadat Razavi, Ph.D., Alireza Manzari Tavakoli, Ph.D., Vida 
Andishmand, Ph.D.

 TEffectiveness of Kephart's Visual-Motor Method on Improving the Reading Skills in 
Elementary School Students with Reading Disabilities
Sakineh Motahari Sadr, Ph.D., Saeed Bakhtiarpour, Ph.D., Ahmad Ramezani, Ph.D., Parviz Asgari, 
Ph.D.

 Effectiveness of computerized cognitive Rehabilitation of Working Memory on Improving planning-
organizing in students with dyslexia (by using Memory Gym software) 
Mohammad Javad Ranjbar, Ph.D., Sajjad Basharpoor, Ph.D., Naser Sobhi-Gharamaleki, Ph.D., Mohammad 
Narimani, Ph.D., Faeze Gholami, M.A.

 Analysis of the Effect of Sense of Belonging to a Place in Exceptional Schools
Zahra Ajali, M.A., Zohreh Torabi, Ph.D., Hooman Sobouti, Ph.D.

 Effectiveness of Anger Management and Parenting Training on Inhibiting the Response of Students with 
Oppositional Defiant Disorder
Souri Moharramzadeh, M.A., Mahboobe Taher, Ph.D., Hakimeh Aghaee Ph.D., Abbas-Ali Hossein-Khanzadeh, 
Ph.D.
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فصلنامه  
يي استثنا  كودكان 

شي ژپوه   -نشرهي علمي 
گاه مطالعات آموزش و رپورش  ژپوهش

 استثنايي  ژپوهشكده كودكان 
1401      زمستان  86    پیاپي  4     شماره    وم د سال بیست و  

«هشي    و ژپ   -علمي ريخ تصويب ردجه » ماره و ت ش 
رد كمیسيون ربرسي نشريات علمي كشور 
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 1401  زمستان  86پیاپی،  4 ه، شماردومو  بیستسال 

 فصلنامة کودکان استثنایی 

 پژوهشی -با امتیاز علمی

 (321/2910/3)دارای مجوز شماره 

 صاحب امتیاز: پژوهشکده کودکان استثنایی 

  

 سردبیر: دکتر داریوش فرهود 
 نوم پزشکی تهرالع   انشگاهد ی،استاد ژنتیک پزشک

 ژنو -کارشناس سازمان جهانی بهداشت
  

 مدیراجرایی و کارشناس سامانه پورمعاون سردبیر: دکتر احمد علی
 مريم باقری عالمه طباطبايی شناسی دانشگاه  استاد روان 

  

 شورای سردبیری )به ترتیب الفبا(:

 دکتر الهه محمداسماعیل  دکتر داريوش فرهود 
  کاظمی  ردیجستمهدی در  کتد

 : آنها و حوزة تخصصیهیأت تحریریه  اعضای  
 

روان  استاد  افروز،  غالمعلی  استثنايی،  دکتر  کودکان  شناسی 

 دانشگاه تهران 

 شناسی، دانشگاه پیام نور روان پور، استاد عصب دکتر احمد علی  

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

 تهران   ه تهران شناسی، دانشگا شیار روش اند  حسان،بهرامی ا   دکتر هادی

شناسی کودکان استثنايی و آموزش  پژوه، استاد رواندکتر احمد به 

 خانواده، دانشگاه تهران 

احمدپناه  محمد  گروه    ،دکتر  بالینی  و  شناختی  شناسی  روان  استاد 

 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

سع رواننشدا  زاده،سنح  یددکتر  ارتباطی،  یار  اختالالت  شناسی 

 دانشگاه تهران 

مینائی  اصغر  اسگروه    رشیادان  ،دکتر  و  دانشگاه  نجش  گیری،  ندازه 

 عالمه طباطبايی

روان استاد  نراقی،  سیف  مريم  استثنايی،  دکتر  کودکان  شناسی 

 دانشگاه عالمه طباطبايی  

 ايی دکتر علی دالور، استاد روش تحقیق، دانشگاه عالمه طباطب

 های يادگیری، شناسی ناتوانی دکتر حمید علیزاده، استاد روان 

پی  ابراهیم  توا  دانشیار  ،شیارهدکتر  علوم  سالمت  دانشگاه  و  نبخشی 

 ماعی اجت

پزش  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  رايگانی،  سیدمنصور  شهید  دکتر  کی 

 بهشتی

   دانشگاه عالمه طباطبايی 
  

 راهیم پروين مرسده برنجی و اب   ویراستار فارسی:
 ابراهیم پروين ویراستار 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.irرایانامه:                                                                    www.joec.irتارنما: 

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

 29/3/1380مورخ  2926/124
 

 شود:های اطالعاتی زیر نمایه میر پایگاه جله داین م
 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

ارش مقاله برای فصلنامة کودکان استثنایی ای نگراهنم

محترم،  ةنویسند

 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 

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

ئول است عهدة نویسندة مس  بهنما  ن راهی ای اشایان ذکر است که مسئولیت رعایت تمام بندهدقت توجه فرمايید.  

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

نشريۀ1 يک  استثنايی،  کودکان  فصلنامۀ  رشته  .  جدي بین  انتشار  آن  هدف  و  است  پیشرفتای  در  دترين  علمی  های 

افرشبخنشناسی، آموزش و تواهای روانايران در رشته ارزيابی مقالهنیازهای ويژه استا  اد بی  اين رو، هنگام  از  ها،  . 

ان، معلمان و مربیان  بر مخاطب شناسی، کاربردی و مفید بودن مطالب برای پدران، مادران، کارشناس 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.داوری مینیز 

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

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

ت.یا نویسندگان اس  دهویسنهدة 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  و    نامة  زبان  فرهنگستان  فارسی  مصوب  ادب 

تايپ  و  نیم  ويرايش  ويژه  به  میفاصلهشود  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 گذشتهای شماره.  فصلنامۀ کودکان استثنايی،  تکراری اجتناب    هایۀ 

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 نبايد به  . مقالۀ ارسالی، تا مشخص شدن نتايج داوری،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   .

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

  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

 BNazanin یم ضخ  14قلم  با

نویسندگان:   • یا  نویسنده  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،  • انگلی  چکیدة  و  فارسی  زبان  )حداکثر  به  ش  250سی  يافتهکلمه(  کار،  روش  هدف،  و  زمینه  و  امل  ها 

دة انگلیسی بايد با يکديگر  کیدة فارسی و چکی چ  شود.وشته  نسجم  به طور فشرده و من   در یک پاراگرافگیری  نتیجه

 خوانی کامل داشته باشند.هم

 شود، نه خط تیره.، ويرگول گذاشته 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، روشهنمر

 ن معرفی و بیان شود.آ وة اجرایشی

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

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

شود:  می نوشته ابتدا جدول، عنوان ین شود و درچان 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!(. ستنادر  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

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

و   • بر    گیری:یجهنتبحث  مروری  شامل  بخش  يا  یهفرض اين  يافتههاالسوها  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:یادداشت • بخش  در  اول(  بار  )برای  خاص  اصطالحات  و  خاص  اسامی  انگلیسی  شود  عادل  ذکر  ها 

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

 ذکر شود. 

 گزاریشکر و سپاست •



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

و ب: به زبان انگلیسی( فارسی  دو بخش جداگانه )الف: به زبان  مورد استفاده در 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 قی:مالحظات اخال•

م(، از طريق سايت فصلنامۀ کودکان استثنايی به نشانی زير ارسال شود:  . فايل مقالۀ آماده شده )با نام و بدون نا16
www.joec.ir

نسخه از فصلنامه برای نويسندة مسئول ارسال خواهد شد.  . پس از چاپ مقاله، دو17

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

چگونگی نگارش عنوان منبع 

مقالة چاپ شده 

در مجالت 

،دوره ،نشريه ايتالیک شود( نام فقطنشريه ) نامه.  مقال انتشار(. عنوان لا)سيسندگان  نو  يا نويسنده نام و حرف اول خانوادگی نام

 و صفحات. شماره

.)بهنمونه:   م  شکاررو،  و  م  طاهريان،  ا؛  ت1397پژوه،  رابطۀ  جهت(.  و  و  حرک  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   عنوانمیالدی(.  انتشار اثر اصلی به   نويسندگان اصلی )سال يا نويسنده نام و خانوادگی نام

 ناشر. نشر: 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 ) پژوهبهجمۀ احمد  رت

مجموعة مقاالت 

یا فصلی از یک  

تاب ک

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

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

)چاپ    خانواده و فرزندان در دورة ابتدايیده،  ن طرح جامع آموزش خانوادر استادا  شناسی رشد.(. روان1396نژاد، ش )نوابینمونه:  

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

رساله یا 

نامهن پایا

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

 شگاه. دان 

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

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

 رجمند. انتشارات ا(. تهران:  1393ساجدی فر )

http://www.joec.ir/
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 هکاردرمانی مبتنی بر مدرس

 مژگان فرهبد 

ا   ي در زندگ   تیانتظار موفق  ي از هر كودك  ل، یاز فرصت تحص  ت یوجود دارد كه در صورت محروم  د يروزها ترد  ن يدر 

متعهد  بايد  دولت    و  رد یهمه قرار گ  ار یدر اخت   ی مساو  طي در شرا  د ياست كه با  ي حق   يفرصت   ن ید. چنوجود داشته باش

 .شودبه ارائه آن 

ند. در  ن كيآماده م   ي اجتماع   ي مرتبط با كار و زندگ  ي بزرگسال  ی نقش ها  یدانش آموزان را برا  ، يآموزش  ی هامت سیس

آموزش  ر،یاخ  یهاسال ا  ياصالحات  ا  االتي در  بر  برا  یريپذتیمسئول  شي فزامتحده  ا  دنیرس  یمدارس    ، هدف  نيبه 

سختگ است.  شده  ب  بر  كید أت  شتر، یب  ي ل یتحص  ی ریمتمركز  شدن  فناور  ا همگام  با    ی رشد  و    ي جهان  پیشرفت همراه 

)كنراد و    شود مي  يانداز آموزشچشم  رییتغسبب    ،يو شغل  ي دانشگاه  ي و آمادگ  ایمدرسهآموزش    ن یكاهش شکاف ب

  ، باهوش هستندبسیار    ی آوراز نظر فن  نکهيا  رغمعلي  از ابتدايي تا دبیرستان()  یامروز  آموزان. دانش(2014همکاران،  

 (.2012 ، يمل قات ی تحق  ی)شورا  دارند  از ین ی و درون فرد یفرد  ن یمسئله، بل ح ی هارتبه مها

كاردرمانیمتخصص س  ي ن  در  م   ی امروز  يآموزش  ی هاستمیكه  منحصر  كنند، يكار  از    تيحما  یبرا  ی فرد  به  فرصت 

و    یآموزنشبه حداكثر رساندن عملکرد و مشاركت آنها در نقش دا  یبرا  تیو بدون معلول  تیمعلول  یآموزان دارادانش

 (2011 کا، يآمر ي دارند )انجمن كاردرمان  ي آموزش ی هاطیدر سراسر مح 

زم  م در    ي كاردرمان  ي خيتار  ی هانهیمطالعه  امکان  فرد  به  كمک   دهد يمدرسه  به  متخصصین  كه    ی ارزشمند  ی هاتا 

زندگ  ي كاردرمان در  روز  خانوادهدانش  ي هر  آموزشآموزان،  كاركنان  و  م  ي ها  مثال،  ببيپ   دهند، يانجام  عنوان  به  رند. 

مح   هاتیفعال  ب  ط یو  منظوررا  عملکرد  ءارتقا   ه  و  تحل   هيتجز  ،مشاركت  مؤثر  به  كنند،يم   لیو  مشکل  حل  برای  طور 

و در    كنند يم   یآورآموز جمعدانش  شرفت ینظارت بر پ   یها را برادهند، داده  ش يا افزامشاركت رمیزان  تا    ند وشكيم

 .  كنندريزی ميبرنامه ندهيآ برای ،معلمانبا  رشد،در حال   يآموزش ستم یس در  نهايت

تصو زمان  تواني  بياز  دارای كم  افراد  برای  آموزش  متخصص  IDEA1(  (2004 ))قانون  متحده،  اياالت    ي ن كاردرما  نیدر 

زودهنگامتويم مداخله  جامع  خدمات  عموم  انند  آموزش  در  كودكان  به  دهند.    يرا  مداخله  ارائه  جامع  خدمات 

  اما  ستندین  ژهيآموزش و  ط ي شده است كه واجد شرا  يطراح  يدر آموزش عموم  يآموزانكمک به دانش  یابر  زودهنگام

رفتار  ي علم   تيا به حم  ازین  ، در مدرسه  ت یموفق كسب    یبرا  و   ي ل یتحص  يناتوانبدلیل   و  دارند    ی شتریب   ی و  )كاهیل 

 (.2020بازيک،

نژاد خالف   آموزانجدا كردن دانشد و  طراحي گردي  کايآمر  يو اساس اصالحات آموزش  هيپا  1954از سال   براساس 

همه، صرف نظر از    یبرابر برا  ي آموزش   ی هاادغام و فرصت  یبرا  ی ازهیبه انگ  م ی متص  ني ا  محسوب شد و   ي قانون اساس

ر ب ی اويژه ریتأث ، یبعد ن ی، همراه با موارد و قوانتصمیم  نياز ا افته يتحقق  راتیشد. تأث  ل يتبد ييتوانا ا ي  ت،ید، جنس نژا

 . (2017  ، 2كاردرماني امريکا   )انجمن مدارس داشته است ستم یبهبود س

آن، در سال    ها سال از  براحق  »قانون  ،1975پس  كودكان    ی آموزش  تواني دارای  همه  االجراو    بيتصو  «كم   الزم 

 : بايد توانيكم  یكودكان دارا،قانون ن يا به موجب .گرديد

 ند؛ وش برخوردار گانيمناسب و را ياز آموزش عموم  ■

 باشند؛  يط ی مح ت يمحدود نير كمترد ■

 و  برخوردار شوند ض یبدون تبع جايدهي و ، ي ابيارز ،آموزش یهاروشاز   ■

 
1 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

2 American Occupational Therapy Association (AOTA) 
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 (.2020اهیل و بازيک،)ك   برخوردار گردند و برابر نیز حقوق مناسباز ■ 

  ی روین  رنظ  از  را هم   يچهره آموزش عموم   شهی هم  یبرا  1(EHA)توانيكمدارای  همه كودكان    یآموزش براحق    قانون

  ، (يكار )مدرسه دولت   طی مح   ،متخصص  نیشاغل  یداد. برا  رییتغ در اياالت متحده    یآموزبدنه دانش  از نظركار و هم  

مفهوم ع  یساز ينحوه  را  خدمات  ارائه  با    يكاردرمانمتخصصین  داد.    رییتغ  قا  ی مو  و كه  كلینیکي  امکانات    شرايط 

ي  كاردرمان   EHA  براساس قانون    .بکنند  د ي چه با  ي آموزش  ی هاطی كه در مح  دانستند   مي كمتر    آشنا بودند،   تخصصي

تجارب    علي با  ،گذشته خودمتفاوت  رغم  آشنايي  از  مد  يكاردرمان  وظايفو    یاحرفه  ی استانداردها  پس  به    رسه در 

  ط يواجد شرا  يكاردرمانمتخصص    ک ي توسط    كه  يكاردرمانخدمات  .  مدرسه شد  محیطعنوان خدمات مرتبط، وارد  

 ت:اس ريشامل موارد ز ،ودشميارائه 

 ت؛ یمحروم اي  ب،یآس ، یماریاز دست رفته در اثر ب ا ي ده يد  بیآس ی عملکردها ي ابيباز ا يالف( بهبود، توسعه، 

 و  از دست دادن عملکردها  ايعملکرد مستقل در صورت اختالل   یبرا فيانجام وظا یبرا ييب( بهبود توانا

 .(2004 برني و رودگر، ) مداخله زودهنگام  قياز طر ،عملکرد  ت دادن از دس شتریب ا ي ه یاول بیاز آس  ی ریجلوگ( ج

  ي هگرو  ه صورت ه ببلک  ، یفرد  بصورت   آموزانمدارس نه تنها با دانشدر    ي كاردرمان  متخصصین  کم، ي و    ستی در قرن ب

  یرویحقوق و ندر زمینة    ي نظرسنجحاصل از    ج ي . نتاكننديكار م   ز یمدارس و مناطق ندر سطح    ي آموزش  م یت  در قالب 

توسط  كه  آمريکا  كار  كاردرماني  سال    انجمن  شد،    2015در  بودمنتشر  مطلب  اين  تقر  بیانگر    از   ٪25  با  يكه 

  شاغلین   .كننديمدرسه كار م   یهاطی محدر  و    هیمداخالت اولزمینة  در    يكاردرمان  اراندستی   از  ٪18  و  كاردرمانگران

چالش  يكاردرمان و  با  روبر  یدي جد  یهافرصتالبته  ها  مدارس  زم  ودر  كاردرمان  یهانهیهستند.  در  به    يتخصص 

و  اری بسكه  شناخته شده    ت یرسم به  است،  دانش  ژهيارزشمند  مورد  دارادر  بدانش  سم، یاوت  ف یط  ی آموزان  ا  آموزان 

تغذ زمینة    ه، يمشکالت  فناور در  از  طراح آموزیسواد  ی ازهاینپیش    ، يكمک  یاستفاده  و  تقويت    یبرا  يجهان  ي، 

بخش  يكاردرمان  .یریادگ ي تبد  ي به  آموزش  آموزش)   است   شده  لياز  از    ، مدرسهدر    يكاردرمان  شاغلین  رايز  ( نه جدا 

 .(AOTA ،2015) دكنن  ي م ب یناهار( تركزمان كالس درس،  الت، یمدرسه )مانند تعط   طی مداخالت خود را در مح

  ي كاردرمان  نمتخصصی  ،یساز آمادهلة  حمرر  مدرسه به تکامل خود ادامه خواهد داد. ددر    يكاردرمان  نده،يبه آ  ي با نگاه

  پژوهشي به انجام مطالعات   د يها بامدارس و مناطق توسعه دهند. آن ره يمد  ئتی را در مدارس، ه ی رهبر ی هانقش ديبا

با حجمناسبم  يبا طراح مح  ی ها،  بزرگ در  اثربخش  بپردازندمدرسه    طینمونه  برا  يتا  را  انواع مختلف   یمداخالت 

  ی برا   يدانیكار م   یهاتي ساآشنايي با  باال و    تیفیآموزش با ك  ن،يعالوه بر ا.  كنند  نییتع  ط آموزشدر محی   نیمراجع

همچن  ي كاردرمان  ارانی دست  ني،كاردرمادانشجويان  آموزش   برا  یاحرفهتوسعه    نیو    ي فعلمتخصصین    یمداوم 

 خواهد بود.   یآنها ضرور یاحرفه یهامدارس در تمام حوزهدر  ي كاردرمان

 

 

 
1 Education for All Handicapped Children Act(EHA) 
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روایی تشخیصی نسخه پنجم تکمیلی  

وکسلر کودکان در  هوشیهای مقیاس 

   آموزان با ناتوانی یادگیریدانش
 

   ، 2دکتر پرویز شریفی درآمدی  ، 1مرضیه نظری

  4، دکتر غالمعلی افروز، 3دکتر محمد عسگری

 5زاده دکتر سوگندقاسم

 

 10/9/1400تجدیدنظر:                             29/4/1400: تاریخ دریافت
 19/6/1401پذیرش نهایی: 

 چکیده 
تعیین  :هدف هدف  با  پژوهش  تشخیصي»  اين  پنجم  نسخ   روايي  ه 

ناتواني  های هوشي وكسلر كودكان در دانشتکمیلي مقیاس با  آموزان 
مازندران«   استان  شديادگیری  ا ب  پژوهشاصلي    سؤال  .انجام  ين  ه 

مي مطرح  كه ترتیب  مقیاس  شود  تکمیلي  پنجم  نسخه  های هوش  آيا 
دانش در  كودكان  مازندروكسلر  استان  يادگیری  ناتواني  با  ان  آموزان 

تشخیصي   پژوهش   روش؟  دارد روايي  حیطه    ، حاضر  روش  در 
جای  روانهای  همطالع  زيرمجموعه  گرفت سنجي  پژوهش    كه  روش 
است.روش دانشرا    پژوهشجامعه    شناختي  استان  تمامي  آموزان 

ابتدا اول  دوره  در  كه  سال  مازندران  در  سوم(  و  دوم  اول،  )كالس  يي 
آموزان  عنوان دانشباشند و بهمشغول به تحصیل مي  98-97تحصیلي  

يادگیری در مراكز خصوصي و دولتي تحت پوشش خدمات   ناتواني  با 
دارند،   -آموزشي قرار  از روش    كه دهند  تشکیل مي  درماني  استفاده  با 

تعداد  نمونه هدفمند  دانش  240گیری  از  ناتآموزانفر  يادگیری  ن  وان 
شدند.  عنوانبه انتخاب  نمونه  اندازه  حجم  اين  ابزار  در    پژوهش گیری 

روايي و  مقیاس هوشي وكسلر كودكان است كه  پنجم تکمیلي  نسخه  
مطلوبي   آماری  دارداعتبار  مدل  برای    پژوهشدر    شدهاستفاده.  حاضر 

تشخیصي،   روايي  است.  تعیین  اطمینان  فاصله    ها:یافتهروش 
»ظرفیت فضايي  های  آزمون  نشان داد كه  پژوهش های  يافته  يت،نهادر

جمالت« »يادآوری  و  معکوس«  فضايي  »ظرفیت  در    مستقیم«، 
ناتوان  دانش تشخیصي  ،  يادگیریآموزان  است.  داشته  روايي 

  های هوش وكسلر كودكان نسخه پنجم تکمیلي مقیاس  گیری:نتیجه
آموزان تشخیص  ديگر دانشآموزان ناتوان يادگیری را از  د دانشن توامي
 د. ده
 

کلیدی:واژه  تشخیصي،  های  تکمیلي   روايي  پنجم  نسخه 
 . آموزان، ناتواني يادگیریهای هوشي وكسلر، دانش مقیاس 

_________________________________________ 
روا.  1 تخصصي  دكتری  استثنايي؛ دانشجوی  كودكان  آموزش  و  نشناسي 

 ، تهران، ايران وم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمي واحد عل

مسئول:    .2 كودكان  نویسنده  آموزش  و  روانشناسي  تخصصي  دكتری 
 ؛ نويسنده مسئول، تهران، ايران يي طباطبااستثنايي، استاد دانشگاه عالمه 

اندازه .  3 و  سنجش  گروه  روانشناسي  دانشیار  دانشکده  تربیتي  گیری  علوم  و 
 دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران

و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه تهران،    روه روانشناسي  استاد ممتاز، گ  .4
 تهران، ايران 

استاديار گروه روانشناسي دانشکککده روانشناسککي و علککوم تربیتککي، دانشککگاه .  5
 تهران، تهران، ايران
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Abstract 
Objective: In this research, the diagnostic validity 

of the fifth integrated version of Wechsler’s IQ 

scale for children with learning disabilities was 

studied in Mazandaran Province, Iran. The main 

question of the research is whether this version of 

the scale has diagnostic validity Mazandaran 

Province students? Method: The method of the 

present psychometric research is a subset of 

methodological method. The research community 

included all Mazandaran Province students with 

learning disabilities studying in the first elementary 

school (first, second and third grades) in the 2018-

19 academic year. Overall, 240 students with 

learning disabilities were selected as the sample 

size using purposive sampling. The measurement 

instrument was the fifth integrated version of 

Wechsler’s IQ scale for children with learning 

disabilities, which has good validity and reliability. 

The confidence interval method was used to 

determine the diagnostic validity of the tests. 

Results: The findings showed that the tests of 

"Digit Span Forward", "Digit Span Backward" and 

"Sentences Recall" in students with learning 

disabilities have diagnostic validity Conclusion: 

The scale can recognize students with learning 

disabilities from other students.  

 

Keywords: Diagnostic Validity, the fifth 

integrated version of Wechsler’s IQ scale for 

children, Students, Learning disabilities.  
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و   های گفتاریواژه  معناییپردازش بررسی 

: مبتال به فلج مغزی نوجواناندر  نوشتاری

 پالپا  آزمون انطباق واژه با تصویر شواهدی از

 
 2و لیال رضایی  1زادهدکتر حیدر نصرت

 
 
 

 5/12/1400تجدیدنظر:                           10/7/1400تاریخ دریافت: 
 9/5/1401نهایی: پذیرش  

 چکیده 
های گفتاری  واژه  معناييارزيابي پردازش  هدف پژوهش حاضر  :  هدف

مبتال به فلج مغزی و مقايسه آن با  زبان  فارسي  نوجواناندر  و نوشتاری  

نوع    حاضر،  پژوهش  :روشسالم بود.    نوجوانان روش  از نظر  و    مي كاز 

مبتال به فلج مغزی و  نوجوان  60جامعه آماری متشکل از   ي است.تجرب 

تهران  سالم   آزمايش.  بودساكن شهر  به  نوجوان    30شامل  گروه  مبتال 

مغزی  و    17)  هسال   15-10  فلج  به  پسر(    13دختر  كه  روش  بود 

  انقباظي آنها از نوع  همه  عارضه    .دسترس انتخاب شدندگیری درنمونه

با جنسیت، سن و  براساس  نوجوانان سالم    30برای گروه كنترل،  بود.  

مغزیتحصیالت   فلج  به  مبتال  ش   نوجوانان  ارزيابي  برای  د.  انتخاب 

آزمونآزموني  واژگاني  هایتوانايي از  پژوهش  )های  )47های  و   )48  )

با تصوير   هایانطباق واژه ها با  زمونآ  استفاده شد.  گفتاری و نوشتاری 

نتايج نشان داد  :  هایافته  ها اجرا شد.ای روی آزمودنيهفتهفاصله يک  

فلج مغزی   نوجوانان   توانايي كه   به  پردازش معنايي    مبتال  های  واژهدر 

سالم    نوجوانان نسبت به  معناداری  طور  به  نوشتاری های  واژهو    گفتاری

است.  ضعیف رشد  همچنین،  تر  گفتاری  واژهدرک  الگوی  و  های 

به    نوجواناننوشتاری   نسبت  به فلج مغزی  سالم دچار    نوجوانانمبتال 

است. تأخ يافته:  گیرینتیجه  یر  كرد، تحلیل  مشخص  پژوهش    های 

ادراكي   اختالل  و  واژگاني  شبکه  در  فلج  اختالل  به  مبتال  نوجوانان 

آنها   های گفتاری و نوشتاری واژهمعنايي پردازش ضعف در  عامل مغزی 

اختالل در شبکه  مراتب بیشتر  اختالل ادراكي آنها به  چند كه هر.  است

 است. واژگاني 
 

کلیدی:واژه  واژه  های  مغزی،  های  واژه گفتاری،    هایفلج 
 . معناييپردازش  نوشتاری،  
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Abstract 
Objective: The present study aimed to assess the 
semantic processing of spoken and written words in 
Persian-speaking adolescents with cerebral palsy 
comparing to healthy adolescents. Method: The 
research is quantitative in terms of type, and 
experimental in terms of method. The statistical 
population consisted of 30 healthy adolescents and 
30 adolescents with cerebral palsy living in Tehran 
City, Iran. The examination group included 17 girls 
and 13 boys (aged 10-15 years) who were selected 
by convenience sampling method. All of them were 
spastic. Spoken and written word-picture matching 
tests (47) and (48) were used. For the control group, 
30 healthy adolescents were selected according to 
the gender, age and education of adolescents with 
cerebral palsy to assess the subjects’ vocabulary 
abilities. The tests were performed on the subjects 
one week apart. Results: The ability of adolescents 
with cerebral palsy in semantic processing of 
spoken and written words was significantly weaker 
than that of the healthy adolescents. Furthermore, 
the development of spoken and written word 
patterns in the adolescents with cerebral palsy was 
delayed comparing to the healthy adolescents. 
Conclusion: Data analysis revealed that vocabulary 
network and perceptual impairments are the main 
causes of weak semantic processing of spoken and 
written words in adolescents with cerebral palsy; 
however, their perceptual impairment is far greater 
than vocabulary network impairment. 
 
Keywords: Cerebral palsy, Spoken words, 

Written words, Semantic processing . 
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 مقدمه 

از   مغز  ترينپیچیدهيکي  قشر  پردازش    ،كاركردهای 

و   آن  زبان  تبع  زبانفرايند  به  درک  و  است    تولید 

جسي،  )كاندل،   و  هرگونه2000شوارتز    به   آسیب  (. 

ن از  مغز  برخي  زبانتواند  ميواحي  اختالل  به    ، يمنجر 

شناختي   ي ارتباط از  (2014،  بايلي)  شود  و  يکي   .

ميآسیب كه  اختاللهايي  بروز  عامل  زباني    های تواند 

فلج مغزی فلج مغزی    .است  1باشد،  به  كودكان مبتال 

مهارت در  نقص  دلیل  تحت  به  اغلب  كه  زباني  های 

اختالل دار  2گفتاریحركتي    هایتأثیر  بیشتر  نقرار  د، 

مي ارتباطي  مشکالت  اُبرزات،  دچار  و  )استراب  شوند 

2009.)  ( مارشال  و  گلدبارت  (  2005پنینگتون، 

اختاللبه  همراه  هایاختاللمعتقدند   زباني    هایويژه 

وجود دارد فلج مغزی  به  احتمال    ، كه در مبتاليان  به 

مرتبط   شناختي  و  حسي  پردازشي  نقايص  به  زياد 

تنوع    پژوهشگران بر اين باورند كهديگر از  است. برخي  

بهافراد  زباني    های اختالل  در فلج مغزی ممکن    مبتال 

نشانه عصبي  های  سازوكاردرگیری    از هايي  است 

؛ 2009)استراب و اُبرزات،    مركزی مختص زبان باشند

مین گاناردوتیر،  اريکدوتیر،  آراندوتیر  سیگوردوتیر،  تنا، 

 .(2008، و ويک 

نوار    یزيولوژيک الکتروف  یالگوها  يابيارز از  برآمده 

تکل   زمان   يكم    3یمغز گفتار  ي زبان  یفانجام    ی و 

  دهد كه مينشان    برخي از كودكان مبتال به فلج مغزی

ز  آنها زبان  هاییاسمقيردر  رشد    تي مشکال  4آزمون 

  ی و مولود   يي،خرما  ي،نام   ی، منصور  يني،الدتاج)  درندا

در    .(1398،  فرپور دركي  زبان  به  رشد  مبتال  كودكان 

مغز مي  هماه  54و    هماه  18  ی فلج  اين    ، دهدنشان 

زباني  أت  دچار   كودكان  هستند    چشمگیری خیر 

  رابطه با در  (.  2018)هاستاد، آسکاش، برمان و راتوز،  

واجپردازش مغزیهای  فلج  به  مبتال  افراد    ، شناختي 

( داد (  2018فیشمن  نشان  پژوهشي  وجود  رغم  به  در 

  5های واجيفعالسازیافراد  اين ، يدشد ی اختالل گفتار

اطالعات  هرچند    ؛دارند مناسبي  نسبت  به پردازش 

بااليي  در  آوايي از سطح  افراد سالم  آنها همانند  يافتي 

مي، ريلي، رديهاف، منسا، پنینگتون  برخوردار نیست.  

( مورگان  بررسي2015و  با  دامنه6بسامد  (  و    7، 

زبان  یهايژگيو فلج    در  ياختالل  به  مبتال  كودكان 

در  كه    ند دادنشان    ساله   6-5  یمغز اختالل  وجود 

كودكان  حوزه در  زبان  مختلف  بههای  فلج    مبتال 

   است. ي زبان يكل نقص   يکدهنده نشانمغزی، 

نشان  مطالعات  با  مي  برخي  مغزی  فلج  نوع  دهد 

ارتباط   غیره  و  هوشي  گفتاری،  معناداری  مشکالت 

بین سطح عملکرد حركتي با مشکالتي    همچنین.  دارد

مشکالت   تعداد  و  گفتاری  ذهني،  مشکالت  مانند 

افراد    درهمراه   دارد  معنادار  ارتباط  اين  وجود 

كريملو،  )خیاط و  امیرساالری  ماهاني،  (.  1389زاده 

  انقباظي كودكان مبتال به    ي ارتباط  ی هامهارتارزيابي  

) دوقطب  مينیز    8  ( يپلژیدي  كه نشان  افراد   دهد    اين 

مقا هم  يسهدر  واژگان   های سالوسنبا  نظر  از    خود، 

بیاني و  مهارتدركي    سازگاری ،  يفظر  ي حركت  یها، 

تفاوت    يزبانهای  مهارتو    ياجتماع  -يشخص

نشان    ی دارامعن خود  اگرچه  حالبااينند.  دهنمياز   ،

به    انكودك در    يمناسب   ي ارتباط  ی هامهارت مبتال 

از كودكان  گروه  اين    اما،  ي وجود دارددوقطب  انقباظي 

نیستند    يهمگون  يارتباط   یها مهارتاز   برخوردار 

  .(2015)المانیکا، آبرامیدس، بیازون، 

م   پیشین   های همطالع های  نقص  ، دهدينشان 

معنا   واژگاني كودكان    يي و  بهدر  رشد   مبتال    اختالل 

  يابي واژگان و مشکالت باز  تقلیل  یلبه دل   تنها  9زباني

دل   یست، نواژگاني   به    -واژگاني   یهاشبکه  یلبلکه 

.  است  ييمعنا  ساختار  نقصو    ضعیف  10ييمعنا

ميازاين نظر  به  كه رو،    يي معنا  -واژگاني شبکه    رسد 

ساختار و    ضعیف  كودكان    ييمعنا  نقص    دچار در 

رشد  دل  زباني   اختالل  و    يي معنا  ی هاحوزه  یل به 

ضعیف  معنا  ی هامقوله همچنيي  مشکالت    ین و 

باايم  يجاد اگان  واژدر    یفعالساز  حال،  ينشود. 

نشان    یلتحلويهتجز رشد  كودكان    دهد ميروند  كه 

در    چشمگیری طور  ، اگرچه بهزباني  اختالل رشد   دچار 

مشابه  آنها رشد  یدارند، اما الگو یرپردازش واژگان تأخ
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 (.2020 است )درلین و وكُويچ، سالم كودكان 

مغزی فلج  به  مبتال  افراد  ارزيابي  دچار   برای    و 

تولید زبان از  های درک و  در زمینه  زباني   اختالل رشد 

مقیاس و  آزمونرويکردها  مانند  مختلف  های  های 

مي استفاده  با    راستا   اين  در شود.  ارزيابي  واژه  انطباق 

روشتصوير،   پركاربردترين  از  بررسي  يکي  های 

توانايي  معناييپردازش   ارزيابي  بر  كه  های  است 

با    معنايي پردازش   واژه  انطباق  تکالیف  از  استفاده  )با 

ز دارد. ارزيابي انطباق واژه با تصوير پس  تصوير( تمرك

پالپا انتشار  لِسِر  11از  به    (1992كولتهارت،  و    )كای، 

گسترده و  وسیله  بهای  طرز  بالیني  متخصصان 

كار  پژوهشگران   است.  به  آزمون  گرفته شده  مجموعه 

آزمون تشخیصي است كه  پالپا،   نخست  يک مجموعه 

زبان افراد  اما  برای  شد.  طراحي  دقت  پريش  دلیل  به 

  ها است كه از آنها برای ساير افرادی ها، سالاين آزمون

استفاده مي دارند،  زباني  اختالل  ويرچو  -كول.  شودكه 

نیکلز  با    در   ( 2010)  و  كه  ارزپژوهشي    يابي هدف 

و نوشتاری با    گفتاری  واژه   آزمون انطباق   درونياعتبار  

  و   ( 47)  هایآزمون  ير انجام دادند، مشخص كردندتصو

گفتاری(  48) واژه  نوشتاری  انطباق  تصوير  و  از    با 

ابزار پالپا،  آزمون  ارزيابي    مجموعه  برای  مناسبي 

دچار  آزمون    ين كه در ا  ی افراد  و  است   ييمعنا  پردازش

م پردازش    يصنقا زياد  احتمال  به  ند،  شوياشتباه 

   .دارند يي معنا

نشان  پیشین    یهاپژوهشگونه كه بیان شد،  همان

بهكودكان  برخي  كه    دهند مي در    مبتال  مغزی  فلج 

د.  های زباني هستنخیر در پردازشأدوران رشد دچار ت

مي تالش  پژوهش  اين  با  در  آزمون  شود  از  استفاده 

با تصوير    و نوشتاری  انطباق واژه گفتاری  (48و )  (47)

پردازش   نوشتاری  واژه  معنايي)پالپا(،  و  گفتاری  های 

رو،  فلج مغزی ارزيابي شود. ازاين  مبتال به  نوجواناندر  

انجام   از  مشخص  هدف  كه  است  اين  حاضر  پژوهش 

سپري  شود از  رشد  شدن پس  دوران  و    دوران  در 

نیز    پردازش  ويژهبه  زباني  هایپردازشنوجواني 

در   نوع    نوجوانانواژگاني،  )از  مغزی  فلج  به  مبتال 

بانقباظي  خیر.  (  يا  است  مواجه  مشکل  با  ،  همچنینا 

( انطباق واژه گفتاری و  48( و )47استفاده از آزمون )

)پالپا(   تصوير  با  يا  نوشتاری  عامل  چه  شود  مشخص 

اختال باعث  واژگاني  در    لعوامل  افراد پردازش    اين 

 .شودمي

   روش

كمً  ، حاضر  پژوهش نوع  نظر  و    ي از  تجرباز   يروش 

اين    .است متغیر  در  مستقل،  متغیر  نوع  سه  پژوهش 

زمینه  وابسته متغیر  متغیر  و  است.  شده  لحاظ  ای 

وابسته   متغیر  و  مغزی  فلج  عارضه  های  نمرهمستقل، 

  پالپا (  48)  و(  47)  هایآزمونها در  شده آزمودنيكسب

زمینهاست متغیرهای  از.  عبارتند  پژوهش    ، سن  :ای 

حاضر    . تحصیالتو  ،  یتجنس پژوهش  آماری  جامعه 

)كه   انقباظي فلج مغزی از نوع  مبتال به شامل نوجوانان 

بهزيستي  وسیله  به و  توانبخشي  مراكز  متخصصان 

همتای آنها    سالمو نوجوانان    تشخص داده شده بودند( 

نمونه در سطح خطای  است.   رابطه  درصد    5حجم  از 

 : شدزير محاسبه 
 

 
 

پژوهش  اين  و    در  توانبخشي  مراكز  به  مراجع  با 

تهران در سطح  آزمايش    بهزيستي  تعداد  گروه    30به 

  صورت نمونه دردسترس بهپسر(    13دختر و    17نفر )

شدند. نوجوانان    انتخاب  سني  بهمیانگین  فلج    مبتال 

و    12مغزی   حداقل    4سال  و  حداكثر  دامنه  و  ماه 

سال    ماه  7سال    15تا    ماه   3سال و    10سني آنها بین  

اين   فارسي  نوجوانانبود.  شهر    زبانهمگي  ساكن  و 

در كه  بودند  و  پايه  تهران  ابتدايي  و ششم  پنجم  های 

مي تحصیل  دوم  و  اول  متوسط  گروه  كردندپايه   .

از   نیز  تشکیل  فارسي  لمسانوجوان    30كنترل  زبان 

بودند.   تهران  ساكن  كه  بود  كنترل،  شده  گروه  در 

با مشخصات جنسیت،  برابر    سالم نوجوانان   همسان  و 

فلج مغزی انتخاب    مبتال بهسن و تحصیالت نوجوانان  

ماه و    7سال و    12شدند. میانگین سني اين نوجوانان  
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  ماه   2سال    10دامنه حداكثر و حداقل سني برای آنها  

پژوهشبود.    ماه  3سال    15تا   اين    انتخاببرای    ،در 

به نوجوانان   مغزی  مبتال    ی بندطبقه  یستم ساز    ، فلج 

  12اروپا  ی شبکه نظارت بر فلج مغزوسیله  بهشده  ارائه

براستفاده شد اين  .  بندی، عارضه  طبقهسیستم  اساس 

نوع از  بیمار    انقباظي ،  دوطرفه  انقباظي  نوجوانان 

با  انقباظيو    طرفهيک  يسکینزی  د  يا  يآتاكس   همراه 

پا  است. مغزهای  داده  يگاه در  فلج  بر  نظارت    ی شبکه 

نااروپ به    یمي ،  مبتال  كودكان  مغزیاز  نوع    ز ا  فلج 

تقرهستنددوطرفه    انقباظي  نوع  يک   يباً،  از  سوم 

بق يک   انقباظي  و  د  یهطرفه  نوع    يا   كینتیک يساز 

  ی شبکه نظارت بر فلج مغزبراساس    .باشندمي  يآتاكس 

برای  وجود دارد، عارضه نوع  يک از  یش كه بزماني  ااروپ

ا آتاكس  نقباظيمثال  با  ،  يسکینزیديا  و    يهمراه 

با وبر  يد كودک  طبقه  یني بال   يژگي اساس    ی بندغالب 

پ شود.   نظر  ) از  م  یست س   ينا،  (2018نتالديس 

مغزیبندطبقه فلج  قابل  ی    چشمگیری   یناناطم  یتاز 

 است.برخوردار 

داده تحلیل  به    ها در  مربوط  توصیفي  آمار  برای 

شاخصآزمودني از  پژوهش  مركزی  های  های 

«  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر»پراكندگي 

داده استنباطي  آمار  تحلیل  در  شد.  برای  استفاده  ها، 

گروه  تفاوت  مقايسه   و  كنترل  گروه  دو  عملکرد  بین 

آزمون در  )آزمايش  )47های  و  آزمون  48(  از   )

 ويتي استفاده شد.غیرپارامتريک من

پالپا   : ابزار آزمون  ارزيابي    60از    مجموعه  آزمون 

پردازش   مشکالت  تشخیص  به  كه  است  تشکیل شده 

مي كمک  مغزی  آسیب  دچار  افراد  در  در  زباني  كند. 

پژوهش مورد  ،اين  گردآوری  ابزار  برای    ها دادهنیاز 

( انطباق واژه  47آزمون )شده  سازیشامل نسخه بومي

( انطباق واژه نوشتاری  48آزمون )  و  گفتاری با تصوير

)نسخه فارسي دانای  از مجموعه آزمون پالپا  با تصوير  

برای  است  (  1396طوس،   كرونباخ  آلفای  )ضريب 

( انطب47آزمون  تصوير  (  با  گفتاری  واژه  و    72/0اق 

  77/0( انطباق واژه نوشتاری با تصوير  47برای آزمون )

)آزموندر  .  است( )47های  و  واژه  (  48(  انطباق  از 

برای ارزيابي قابلیت درک    با تصوير  و نوشتاری  گفتاری

ميها  واژه  یمعنا تصوير استفاده  هر  كنار  در  شود. 

نظر گرفته شده    در  14، چهار تصوير انحرافي 13هدف

 است: 

: تصويری كه به 15يي نزديکمعنا  يواژه انحراف .  1

ديداری   لحاظ  به  موارد  برخي  در  و  معنايي  لحاظ 

از همان   و  بوده  نزديک  به تصوير هدف  نیز  )ظاهری( 

 ؛ است 16مقوله فرادست

انحراف .  2 دورمعنا  يواژه  به  17يي  كه  تصويری   :

 ؛ لحاظ معنايي از تصوير هدف دور است

انحراف .  3 به لحاظ  18ديداری  ي واژه  : تصويری كه 

 ؛ديداری به تصوير هدف نزديک است

: تصويری كه هیچ ربطي  19ربطيبي  واژه انحراف .  4

 به تصوير هدف ندارد.

آزمونهر  محرک از  )(  47)   هایيک  شامل  (  48و 

محرک،  استواژه    200 تعداد  اين  از  با    40.  واژه 

آنها به  مربوط  از  واژه  ،تصاوير  هستند.  هدف  های 

به لحاظ    آنهااز    عدد  20واژه هدف، تعداد    40مجموع  

مشابه   معنايي  و  معنايي    واژه ديداری  نزديک  انحرافي 

رابط  عدد   20تعداد  و    هستند  تنها  با    هديگر  معنايي 

نزديک   انحرافي   واژه ديگر    160  دارند.  معنای  واژه 

بهواژه انحرافي هستند كه  واژه    40ترتیب شامل  هايي 

واژه انحرافي معنايي دور،    40انحرافي معنايي نزديک،  

و    40 ديداری  انحراف  بي  40واژه  انحراف  ربط  واژه 

   باشند.مي

( آزمون  اجرای  با  47شیوه  گفتاری  واژه  انطباق   )

 صورت زير است:به تصوير از مجموعه آزمون پالپا 

مي آزمودني  به  كلمه»گويد:  آزمونگر  كه  به  ای 

دهید. به دقت فکر كنید و به تصويری   گوش ،  گويممي

اشاره كنید. مطمئن شويد  دارد،  كه با آن كلمه انطباق  

كرده نگاه  تصاوير  تمام  به  در    سپس«.  ايدكه  آزمونگر 

عالمت گزينهفرم  انتخاب  گذاری  آزمودني  كه  را  ای 

تیک  است،  كرده   عالمت  آن  به  مخصوص  خانه  در 

بودن  ست يا غلطزند. آزمونگر به آزمودني درباره درمي
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نمي توضیحي  بهانتخابش  آزمودني  صورت  دهد. 

دهد  انجام ميتصوير    5از بین  تصادفي گزينش خود را  

صحیح   تصوير  گزينش  شانس  بود.   5به    1و  خواهد 

( معنايي  اطالعات  كمي  آزمودني  اگر  حتي  هرچند 

چندان كاملي( داشته باشد، زماني كه بین  اطالعات نه

وير انحرافي معنايي نزديک،  گزينش تصوير هدف و تص

به    1باشد، شانس گزينش تصوير صحیح  ترديد داشته  

 خواهد بود.   2به  1يا حتي  3

نمره آزمون    دهي شیوه  اين  اين  در  بود  به  صورت 

ارائه تصاوير  بین  از  از  كه  آزمودني  انتخاب  هر  شده، 

معنايي  عنوانمیان   انحرافي  واژه  هدف؛  واژه  های 

واژه   انحرافي  نزديک؛  واژه  دور؛  معنايي  انحرافي 

ربط به منزله يک امتیاز در  و واژه انحرافي بي  ديداری

( پالپا هر آيتم  47آزمون )شد. در خردهنظر گرفته مي

تا   از صفر  امتیازی  معنا+ديد    40دامنه  آيتم  اما  دارد، 

 دارد.  20دامنه امتیازی از صفر تا 

( آزمون  اجرای  نوش48شیوه  واژه  انطباق  با  (  تاری 

 تصوير از مجموعه آزمون پالپا 

مه را  ـلطفاً اين كل»گويد:  ونگر به آزمودني ميـآزم

آن   با  كه  تصويری  به  و  كنید  فکر  دقت  به  بخوانید. 

انطباق   به  دارد،  كلمه  كه  شويد  مطمئن  كنید.  اشاره 

كرده نگاه  تصاوير  فرم    سپس«.  ايدتمام  در  آزمونگر 

گزينهعالمت آزموگذاری  كه  را  كرده  ای  انتخاب  دني 

مياست،   تیک  عالمت  آن  به  مخصوص  خانه  زند.  در 

خود و سريع  بهطور خوداگر آزمودني انتخاب خود را به

نوشتن   با  را  كار  اين  آزمونگر  داد،  خوداصالح  »تغییر 

اول فرد نشان مي(  s/c)«  شده دهد  در مقابل انتخاب 

را عالمت مي اگر  و گزينه موردنظر  آزمودني قادر  زند. 

تصمیم با  به  نباشد،  بیشتر(  )يا  تصوير  دو  بین  گیری 

مي»؟«   درباره  نشان  آزمودني  فرد  به  آزمونگر  دهد. 

یوه  دهد. شبودن انتخابش توضیحي نميدرست يا غلط

مانند  طور دقیق  به( پالپا  48آزمون )در خرده  دهينمره

 . ( پالپا است47آزمون )دهي در خردهشیوه نمره

 هایافته 

به   مربوط  توصیفي  آمار  به   نوجوانانبرای  فلج    مبتال 

شاخص  مغزی میانگین،  از  پراكندگي  مركزی  های 

در   شد.  استفاده  حداكثر  و  حداقل  معیار،  انحراف 

آزمون  ، 1جدول   به  توصیفي مربوط  و  (  47)  های آمار 

واژه(  48) نوشتاری    ی گفتار   هایانطباق  تصوير و  با 

 . فلج مغزی ارائه شده است  مبتال به نوجوانان

 

 (فلج مغزی مبتال به نوجوانان)با تصویر و نوشتاری گفتاری  هایانطباق واژه (48و ) (47) هاینتایج آمار توصیفی مربوط به آزمون  1 جدول

های گفتاری و متغیرهای انطباق واژه 

 نوشتار یا تصویر 

 های نوشتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص های گفتاریواژههای آماری مربوط به شاخص

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل

 2/ 77 28/ 9 35 24 1/ 96 32/ 13 36 28 ( 4-0مجموع پاسخ درست )دامنه 

 2/ 02 6/ 63 11 2 1/ 6 5/ 37 8 2 4-0)دامنه خطاها واژه انحرافي معنايي نزديک

 1/ 79 4/ 43 8 1 1/ 47 3/ 47 6 0 20-0معنا + ديد )دامنه خطاها 

 0/ 83 1/ 17 3 0 0/ 45 0/ 27 1 0 40-0واژه انحرافي معنايي دور )دامنه خطاها 

 1/ 06 1/ 8 4 0 0/ 81 1/ 4 3 0 40-0واژه انحرافي ديداری )دامنه خطاها 

 0/ 93 1/ 5 3 0 0/ 77 0/ 87 2 0 40-0ربط)دامنه خطاها واژه انحرافي بي

جدول نتايج  مقايسه  مي  1  با  كه مشخص    شود 

پاسخدر درستمجموع  خطاها   ،های  نوع  و    ، تعداد 

های  واژهدرک معنايي  در  فلج مغزی    مبتال به  نوجوانان

ب نسبت  نواژهدرک  ه  ـگفتاری    عملکرد وشتاری  ـهای 

 اند. بهتری داشته

(  47)  های آمار توصیفي مربوط به آزمون  ، 2  جدولدر  

واژه  ( 48و ) نوشتاری    یگفتار   های انطباق  با تصوير و 

 . ارائه شده است سالم نوجوانان
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 (سالم نوجوانان)با تصویر  و نوشتاری گفتاری هایانطباق واژه( 48و )( 47) هاینتایج آمار توصیفی مربوط به آزمون  2  جدول

های گفتاری و متغیرهای انطباق واژه 

 نوشتار یا تصویر 

 های نوشتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص های گفتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل

 1/ 54 38/ 57 40 35 0/ 89 39/ 97 40 38 ( 4-0مجموع پاسخ درست )دامنه 

-0واژه انحرافي معنايي نزديک)دامنه خطاها  

4 

0 2 97 /0 8 /0 0 3 000 /1 94 /0 

 0/ 76 0/ 97 2 0 0/ 8 0/ 97 2 0 20-0معنا + ديد )دامنه خطاها 

 0/ 37 0/ 17 1 0 0/ 183 0/ 03 1 0 40-0واژه انحرافي معنايي دور )دامنه خطاها 

 0/ 46 0/ 17 2 0 0/ 254 0/ 07 1 0 40-0انحرافي ديداری )دامنه خطاها واژه 

 30 0/ 1 1 0 0/ 01 0/ 01 0 0 40-0ربط)دامنه خطاها واژه انحرافي بي

مجموع  دهد كه درنشان مي 2مقايسه نتايج جدول 

نوجوانان سالم    ،تعداد و نوع خطاها،  های درستپاسخ

به درک  نیز در درک معنايي واژه های گفتاری نسبت 

 اند. های نوشتاری عملکرد بهتری داشتهواژه

فلج مغزی    مبتال به  نوجوانانبرای مقايسه عملکرد  

آزمون  سالم   نوجوانانو   )47)  هایدر  و  از  (48(   ،

كسب امتیازهای  ها  آزمودنيوسیله  بهشده  میانگین 

نمودار   در  است.  شده    نوجوانانعملکرد  ،  1استفاده 

به  نوجوانانو    سالم  انطباق    مبتال  نظر  از  مغزی  فلج 

   .اندبا تصوير مقايسه شدهو نوشتاری های گفتاری واژه

 

 
 

 

با تصویر )برحسب و نوشتاری های گفتاری فلج مغزی از نظر انطباق واژه مبتال بهمقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان   1 نمودار

 شده( میانگین امتیازهای کسب

نمودار  همان در   نوجوانان نمايان است،    1گونه كه 

پاسخ  سالم  بخش  درست  در  انطباق    هایآزمونهای 

گفتاری  واژه نوشتاری  های  به  و  نسبت  تصوير  با 

اند.  فلج مغزی عملکرد بهتری داشته  مبتال به  نوجوانان

بخش  سالم  نوجوانانهمچنین، خطاهای   واژه  در  های 

معنايي   انحرافي  واژه  معنا+ديد،  دور،  معنايي  انحرافي 

ديداری انحرافي  واژه  بي  دور،  انحرافي  واژه  در و    ربط 

واژه  هایآزمون گفتاری  انطباق  نوشتاری  های  با  و 

به   نسبت  به  نوجوانانتصوير  كمتر    مبتال  مغزی  فلج 

 نوجوانانتوان گفت كه عملکرد  رو، ميبوده است. ازاين

به    سالم  به  نوجواناننسبت  كل   مبتال  در  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاری  انطباق  نوشتاری  های  با  و 

 تصوير بهتر بوده است. 

تـمنظبه   عملکرد اختالف  معناداری  عیین  ـور 

به  نوجوانانو    سالم   نوجوانان در   مبتال  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاریانطباق  نوشتاری   های    با   و 

 نوجوانان مبتال به فلج مغزی

 نوجوانان سالم 

مقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان مبتال به فلج مغزی  

 های نوشتاری با تصویر از نظر انطباق واژه 

مقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان مبتال به فلج مغزی  

 با تصویر  گفتاریهای نظر انطباق واژه از 
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 .ارائه شده است 3جدول  در نتايج آن كه   ويتني استفاده شد از آزمون غیرپارامتريک من  ،تصوير
انطباق  هایآزمون فلج مغزی در مبتال بهو  سالم نوجوانانبودن اختالف عملکرد معنادارتعیین برای  ویتنینتایج آزمون من  3جدول 

 با تصویر  و نوشتاری های گفتاریواژه

 متغیرها
 های نوشتاریهای آماری برای واژه شاخص های گفتاریهای آماری برای واژه شاخص

 ( zآماره ) من ویتنی
 داریسطح معنی 

(P-value ) 
 ( zآماره ) من ویتنی

 داریسطح معنی 

(P-value ) 

 0/ 001 -6/ 660 2/ 00 0/ 001 -6/ 707 0/ 01 مجموع درست

 0/ 001 -4/ 624 5/ 50 0/ 001 -6/ 590 9/ 00 واژه انحرافي معنايي نزديک 

 0/ 001 -6/ 143 41/ 00 0/ 001 -5/ 682 72/ 00 معنا  + ديد

 0/ 001 -4/ 854 152/ 50 0/ 012 -2/ 510 345/ 00 انحرافي معنايي دورواژه 

 0/ 001 -5/ 660 102/ 00 0/ 001 -6/ 077 76/ 00 واژه انحرافي ديداری 

 0/ 001 -5/ 737 96/ 00 0/ 001 -51/ 142 165/ 00 واژه انحرافي بي ربط

آماری   مي  3  جدولنتايج  سطح  نشان  كه  دهد 

بخشمعناداری   درست،  در  مجموع  انحراف های    ي واژه 

دور،  نزد  يي معنا معنايي  انحرافي  واژه  معنا+ديد،  يک، 

بي انحرافي  واژه  ديداری،  انحرافي  معنادار  ربط  واژه 

ميدر.  است عملکرد  نتیجه،  اختالف  كه  گفت  توان 

به  نوجوانانو    سالم   نوجوانان در   مبتال  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاریانطباق  با  و    های  نوشتاری 

 (. P  <  05/0است )معنادار تصوير 

واژه  مقايسه   منظوربه رشد  و  الگوی  گفتاری  های 

به  نوجوانان  نوشتاری مغزی    مبتال    نوجوانان  وفلج 

امتیازهایاز    ، سالم )مجموع    میانگین  های  پاسخآنها 

دارد  نفر قرار    6در هر گروه سني  شد.    استفاده درست(  

ها از نظر  در تعداد آزمودني  نداشتن كه به دلیل تناسب

رده،  جنسیت هر  به  در  دختران  نسبت  تقريباً  سني 

به    60پسران   است.    40)دختر(    ، 2  مودارن)پسر( 

رشد   گفتاری واژهدرک  الگوی  نوشتاری   های    و 

به  نوجوانان مغزی    مبتال  انقباظي  فلج    نوجوانان و  از 

 . دهدرا نشان مي سالم 

 

 
حسب  بردر سنین مختلف )فلج مغزی  مبتال به نوجوانان سالم و های گفتاری و نوشتاری واژهدرک الگوی رشد  مقایسه بین  2نمودار  

 مجموع درست( میانگین امتیازه 

مي  2  نمودار كه  نشان  های  واژه  درک رشد  دهد 

افزايش سن بیشتر مي  سالم  نوجوانانگفتاری   شود.  با 

( باالتر  سنین  های  واژه  درک رشد  سال(    14-13در 

باالترين   به  آنها  نمره  سطح،  گفتاری    40يعني كسب 

گفتاری  واژه  درک رشد  رسد.  مي مبتال    نوجوانانهای 

  فلج مغزی نیز با افزايش سن بیشتر شده است، اما   به

( باالتر  سنین  باالترين    14-13در  به  سطح،  سال( 

باال  نرسیده است. درواقع، نمودار    40يعني كسب نمره  

مي الگوی  نشان  كه  گفتاری  واژه  درکرشد  دهد  های 

به  نوجوانان الگوی    مبتال  بر  مغزی    درک رشد  فلج 
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گفتاری  واژه سني    سالم  نوجوانانهای  رده  هیچ  در 

اين   نیست.  آن  منطبق  كه  به    درک رشد  معناست 

به  نوجوانانهای گفتاری  واژه نسبت    مبتال  مغزی  فلج 

گفتاری  واژه  درکرشد  به   در    سالم  نوجوانانهای 

 ، دچار تأخیر است.شدههای سني بررسيرده

نوشتاری  واژه  درک رشد  ،  2نمودار  براساس   های 

به  نوجوانانو    سالم  نوجوانان با    مبتال  مغزی  فلج 

شود. با اين تفاوت كه در سنین  افزايش سن بیشتر مي

( های  واژه  درکرشد  تنها  سال(    14-13باالتر 

ترين سطح )كسب نمره  به باال  سالم  نوجواناننوشتاری  

است(  40   درک رشد  الگوی    همچنین،.  رسیده 

نوشتاری  واژه به  نوجوانانهای  بر    مبتال  مغزی  فلج 

در    سالم   نوجوانانهای نوشتاری  واژه  درک رشد  الگوی  

سني  هیچ   مشخص رده  موضوع  اين  نیست.  منطبق 

كه مي نوشتاری  واژه  درک  رشد  كند   نوجوانانهای 

به به    مبتال  نسبت  مغزی  های  واژه  درکرشد  فلج 

رده  سالم  نوجواناننوشتاری   همه  سني در    های 

 ، دچار تأخیر است. شدهبررسي

 گیری نتیجهحث و ب

با استفاده از    كه  بودپژوهش حاضر اين  هدف از انجام  

)آزمون )47های  و  واژه48(  انطباق  و  (  گفتاری  های 

تصوير با  اينکه  شودمشخص    نوشتاری  توانايي    و 

)از    نوجواناندر    واژگاني   پردازش مغزی  فلج  به  مبتال 

است(  انقباظينوع   صورت  چه  مشخص    همچنین.  به 

ي اين  پردازش واژگاندر    صورت وجود اختالل در    ،شود

با توجه    .مؤثرنددر اين امر    يچه عامل يا عوامل ،  افراد

نتايج   تفسیر  )آزمونبه  )47های  و  از  پالپا  (48(  راه  ، 

تعداد  نوع   توان  يم   هاآزموناين    در   افراد ی  هااخطو 

)اختالل  میزان   عامل  در    اختاللايجاد    (عواملو 

   .را مشخص كرد آنها  يواژگانپردازش 

انحرافي واژهانتخاب     يژگي وكننده  منعکس  های 

اساساست.    افراد  ييمعنا اختالل   اين  چه  چنان،  بر 

كه به لحاظ معنايي    را انتخاب كندتصويری  آزمودني  

)  دورتصوير هدف  از   انحراف باشد  دورمعنا  يواژه  (،  يي 

انتخاب   فرد در    معنايي كه نقص    نشانگر آن استاين 

كه اختالل  معنا  به اين ؛  بااليي قرار دارد نسبت بهسطح 

واژگاني   باالتر سلسله مراتب روابط  يادشده در سطوح 

كه    را انتخاب كند تصويری ا اگر فرد ام روی داده است. 

)  ربط بي  معنايي  باشد  داشته  هدف  تصوير  واژه  از 

نقص  نشان  (،  ربطيبي  انحراف  سطحي    معنايي از  در 

استگسترده سطح  ؛  تر  در  واژگاني  شبکه  يعني 

ای دچار اختالل شده است. از سوی ديگر، اگر  گسترده

انتخاب تصوير تصوير  با  مشابه  ظاهری  و  معنا  شده 

( باشد  داشته  انحراف هدف  نزديک(،  معنا  ي واژه  يي 

مي موردنشان  نقص  است  ممکن  كه  مؤلفه  نظر  دهد 

همچنین،   باشد.  داشته  تصوير ادراكي  آزمودني  اگر 

انحرافي را انتخاب كند كه فقط ظاهری مشابه تصوير 

( دارد  انحراف هدف  نیز    ي واژه  موضوع  اين  ديداری(، 

فرد مورددنشان مي ادراكي هد كه    دارد   نظر مشکالت 

 .(1992)كي، لِسلر و كولتهارت، 

انتخاب واژگان انحرافي در    ،شد بیان  بنابر آنچه كه  

)(  47)  هایآزمون واژه48و  انطباق  و    های(  گفتاری 

تصوير  نوشتاری نوع  دنشان  با  دو  يعني  اختالل،  هنده 

 ادراكي است:و  معنايي  اختالل

انتخاب  معنايي  اختالل  -1 انحراف :  يي  معنا  يواژه 

دور )نقص در سلسله مراتب روابط واژگاني( و انتخاب  

 ؛ )نقص در شبکه واژگاني(  ربطيب ي واژه انحراف 

انتخاب    اختالل   -2 انحراف ادراكي:  يي  معنا  ي واژه 

 .ديداری ي واژه انحراف نزديک و انتخاب 

های آمار توصیفي مشخص شد كه  در تحلیل داده

( آزمون  واژه47در  انطباق  با  (  گفتاری  تصوير،  های 

  سالم   نوجوانانفلج مغزی نسبت به    مبتال به  نوجوانان

ضعیف عملکرد  ترعملکرد  اختالف  اين  و  دارند  ی 

داده.  (P  <  05/0)  است معنادار   تحلیل  ها  همچنین، 

دا  كه همه  نشان  به  نوجواناند  )  مبتال  مغزی    30فلج 

انطباق واژه47نفر( در مجموع آزمون ) های گفتاری  ( 

بار    42بار واژه انحرافي معنايي نزديک،    161با تصوير،  

و    دور   يي معنا  ي واژه انحراف بار    8يداری،  د  ي واژه انحراف 

انحراف بار    26 كرده  ربطيب  ي واژه  انتخاب  بر  را  اند. 

مبتال    نوجوانانشود كه  ها مشخص ميدادهاين  اساس  



 32-21 ،  1401زمستان  ، 4 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

29 

واژه  به پردازش  در  مغزی  بر  عالوه  گفتاریهای  فلج 

پردازش   در  اختالل  واژه  معنايينقص  بیشتر دچار  ها، 

 ادراكي هستند: 

انحراف انتخاب  -1 )معنا  ي واژه  دور  و    8يي  بار( 

انحراف انتخاب     بار   34بار(: مجموع    26)  ربط يبي  واژه 

 ؛ )معنايي(

بار(    161يي نزديک )معنا  ي واژه انحراف انتخاب    -2

 203بار(: مجموع    41ديداری )  ي واژه انحراف و انتخاب  

 . )ادراكي( بار

ميباال  های  يافته نشان  در  همچنین  كه  دهد 

گفتاری،  واژه  معناييدرک    هایاختالل  نوجوانانهای 

به   شبکه  مبتال  در  نقص  دچار  بیشتر  مغزی  فلج 

هستند در    چرا،  واژگاني  خطا  دچار  بیشتر  آنها  كه 

بي انحرافي  واژه  شدهانتخاب  انتخاب  ربط  تا  واژه  اند 

   يي دور.معنا يانحراف 

( آزمون  واژه48در  انطباق  با  (  نوشتاری  های 

به  نوجوانانتصوير،   به    مبتال  نسبت  مغزی  فلج 

ضعیفمعناداری  طور  به  سالم  نوجوانان تری  عملکرد 

داده عالوه(P  <  05/0)اند  نشان  نشان  .  نتايج  براين، 

كه  مي به  نوجواناندهد  مجموع    مبتال  در  مغزی  فلج 

 199های نوشتاری با تصوير،  ( انطباق واژه48آزمون )

نزديک،   معنايي  انحرافي  واژه  انحراف بار    54بار    ي واژه 

واژه  بار    45و    دور  يي معنا  يواژه انحراف بار    35يداری،  د

كرده  ربطيب  يانحراف  انتخاب  بر  را  اساساند.  ، اين 

های گفتاری،  شود كه همانند پردازش واژهمشخص مي

به  نوجوانان واژه  مبتال  پردازش  در  مغزی  های  فلج 

ها،  واژه  معنايينوشتاری نیز عالوه بر نقص در پردازش  

 بیشتر دچار اختالل ادراكي هستند: 

انحرافانتخاب   )معنا  يواژه  دور  و    35يي  بار( 

انحراف انتخاب    ارب  80بار(: مجموع    45)  ربطيبي  واژه 

 ؛ )معنايي(

بار(    199يي نزديک )معنا  يواژه انحرافانتخاب    -2

 253بار(: مجموع    54ديداری )  ي واژه انحراف و انتخاب  

 . )ادراكي( بار

داده )تحلیل  آزمون  واژه48های  انطباق  های  ( 

  مبتال به   نوجواناندهد كه  نوشتاری با تصوير نشان مي

واژه همانند  مغزی  و فلج  درک  در  گفتاری،    های 

های نوشتاری، بیشتر دچار نقص  پردازش معنايي واژه

هستند واژگان  شبکه  واژه  ،  در  انتخاب  در  خطا  زيرا 

بي انتخاب  انحرافي  در  خطا  از  بیشتر  آنها  واژه  ربط 

 يي دور آنها است. معنا يانحراف 

شد،  همان بیان  كه  نتايج وتجزيهگونه    تحلیل 

فلج مغزی در    مبتال به  نوجوانان  كه پژوهش نشان داد  

واژه گفتاری  پردازش  نوشتاری  های  دچار و  نقص    هم 

اختالل    هستند و هم دچار   هاواژه  معنايي در پردازش  

بااينادراكي در  حال،  .  آنها  كه  خطاهايي  تعداد  و  نوع 

( )  (47آزمون  مي  ، اندداشته  (48و  اختالل  نشان  دهد 

است. ادراكي  مؤلفه  با  همراه  بیشتر  در    بعالوه،  آنها 

مغزی    نوجوانانها،  واژه  معنايي   پردازش فلج  به  مبتال 

  ها يافتهاين    ند.بودبیشتر دچار نقص در شبکه واژگاني  

پژوه با  پیشین  شهمسو  كه    ؛استهای  نتايج  جايي 

  مبتال به كودكان    است  ها مشخص كرده برخي پژوهش

حوزه در  مغزی  معناشناسي  فلج  جمله  از  زباني  های 

اختالل همکارانند  ادچار  و  همچنین،  2015،  )مي   .)

به  نوجوانان مغزی    مبتال  با فلج  واژگاني    در دسترسي 

مشکل  اختالل   هستند روبهو  (. 2018)فیشمن،    رو 

پژوهش دادهبرخي  نشان  ديگر  كههای  های  نقص  اند 

معنا   واژگاني كودكان    يي و  بهدر  رشد   مبتال    اختالل 

مغزی)  زباني فلج  دل  بیشتر  (مانند    ی ها شبکه  یلبه 

است    يي معنا  ساختار  نقصو    ضعیف  يي معنا  -واژگاني 

 .(2020و وكُويچ، درلین)

پژوهش دادهبرخي  نشان    كودكان   برخي  كه   اند ها 

دچار  مغزی،  فلج  به  زبان    آغازين   یرخأت  مبتال  در 

ي آنها  درك   رشد زبان   یها شوند كه اين امر تواناييمي

تأخیر دچار  همکاران،    كند مي  را  و  .  (2018)هاستاد 

فلج مغزی نسبت به    مبتال بهكودكان  برخي  همچنین،  

  ند رشد زباني كمتری برخوردارمیزان  سالم از    نوجوانان

همکاران،  )تاج و    یل تحل  براين،عالوه.  (1398الدين 

رشد   رشد   دچاركودكان    واژگان روند    زباني   اختالل 

كه    دهدمينشان    )شامل برخي افراد دچار فلج مغزی(
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پردازش  چشمگیری  طور  به  نوجواناناين  اگرچه   در 

مشابه كودكان  آنها رشد  ی دارند، اما الگو  یرواژگان تأخ

وكُويچ،    درلین )است   سالم  نتايج  هم  .(2020و  با  سو 

نیز نشان  های قبلي، يافتهپژوهش های پژوهش حاضر 

رشد   الگوی  سن،  افزايش  با  كه  های  واژهدرک  داد 

مبتال    نوجوانانو    سالم  نوجواناندر  و نوشتاری  گفتاری  

اما نه به يک میزان  مشابه،  با يک روند    ،فلج مغزی  به

ميافزايش   رشد  با  ،  هرچند  .كندپیدا  الگوی  مقايسه 

گفتاری واژهدرک   نوشتاری  های  كه  شمشخص    و  د 

رشد   گفتاری واژهدرک  الگوی  نوشتاری   های  در    و 

  سالم   نوجوانانفلج مغزی نسبت به    مبتال به  نوجوانان

است. همراه  تأخیر  پژوهش  با  نتايج  مطالعه  های  از 

يافته مقايسه  و  ميقبلي  حاضر  پژوهش  توان  های 

 های زير را ارائه كرد: نتیجه

منجر به آسیب    ممکن است  فلج مغزی  عارضه  -1

 ؛ شودمبتال به فلج مغزی  زباني در بیماران

نوشتاری   واژگان درک  رشد    -2 و    در   گفتاری 

به   نوجوانان  برخي انقباظي   فلج مغزی  مبتال  نوع  با    از 

 ؛تأخیر همراه است

رشد    -3 الگوی  رشد،  مراحل  واژگان  درک  در 

رشد   الگوی  به  نسبت  گفتاری  درک  نوشتاری  واژگان 

نوجوانان سالم و چه در نوجوانان مبتال به فلج  چه در  

 ؛ مغزی كندتر است

افراد طبیعي در محدوده سني    -4 افزايش سن  با 

بر    واژگان گفتاری و نوشتاری آنهادرک  ، رشد  سال  13

 ؛ دشوهم منطبق مي

از نوع با افزايش سن افراد مبتال به فلج مغزی    -5

درک  ، رشد  سال  14حتي در محدوده سني  انقباظي  

منطبق   هم  بر  آنها  نوشتاری  و  گفتاری  واژگان 

 ؛ شودنمي

به  نوجوانانبرخي    -6 مغزی  مبتال  نوع   فلج  از 

واژه  انقباظي  پردازش  گفتاری در  نوشتاری   های    و 

شبکه  عالوه در  نقص  دچار  معنايي  بر  بیشتر  واژگان، 

 اختالل ادراكي هستند. 

بايد   حاضر  پژوهش  بالیني  پیامدهای  پیرامون 

پژوهش اين  در  )  گفت،  آزمون  واژه  47از  انطباق   )

( انطباق واژه نوشتاری  48گفتاری با تصوير و آزمون )

با تصوير از مجموعه آزمون پالپا برای ارزيابي پردازش  

های گفتاری و نوشتاری نوجوانان مبتال به  واژه  معنايي

شد.   استفاده  مغزی  بهفلج  از  دستنتايج  آمده 

تواناييبه  های مذكورآزمون تفاوت  واژگاني خوبي    های 

با    برخي مقايسه  در  را  مغزی  فلج  به  مبتال  نوجوانان 

آزمون اين  همچنین،  داد.  نشان  سالم  ها  نوجوانان 

تفاوت و میزان رشد واژگان نوشتاری و گفتاری را در  

را   سالم  نوجوانان  و  مغزی  فلج  به  مبتال  نیز  نوجوانان 

خوبي نشان داد. بنابر نتايج پژوهش حاضر، پیشنهاد  به

آزمونمي از  )شود  )47های  و  واژه  48(  انطباق   )

پالپا  آزمون  مجموعه  از  تصوير  با  نوشتاری  و    گفتاری 

مبتال به  و افراد  رشد واژگاني در نوجوانان  برای ارزيابي  

همچنین  شود.  استفاده  مغزی  آن  فلج  كه  جايياز 

آزمون دو  در  موجود  تصاوير  نوع انتخاب  ها، 

اختالل  هایاختالل و  قبیل    معنايي  هایادراكي  از 

در   نقص  و  واژگاني  روابط  مراتب  سلسله  در  نقص 

مي مشخص  را  واژگاني  اين  شبکه  نتايج  از  كند، 

ميمونآز راهکارهای  ها  ارائه  و  تشخیص  در  توان 

برای   بیماران  ارتقای  آموزشي  واژگاني  دانش  سطح 

مبتال به فلج مغزی يا ديگر بیماران دچار آسیب مغزی  

 .كرداستفاده  

 شت نوپی 

1. Cerebral Palsy (CP) 

2. Motor speech disorders 

3. Electroencephalogram (EEG) 

4. Aub-scales of the language development test 

پردازش .5 و معنا(  نحو، ساختواژی  آوا،  )واج،  زبان  از  های  هر سطح 

تعدادی   زباني  سطح  هر  بیان  يا  درک  دارد.  را  خود  به  مختص 

فعالسازی  پردازش را  پردازش  اولین  كه  دارد  متوالي  های 

 گويند. مي
6. Frequency 

7. Range 

8. Spastic diplegia 

9. Developmental language disorder 

10. Lexical-semantic network 

11. Psycholinguistic Assessments of Language 

Processing in Aphasia/ PALPA 

12. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe 

(SCPE) network 
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13. Target 

14. Distractor 

15. Close semantic 

16. Superordinate 

17. Distant semantic 

18. Visually related 

19. Unrelated 
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 مقدمه 

از  گروه  آن  ناتواني  بر  يادگیری«  »ناتواني  اصطالح 

مي داللت  فرايند  كودكان  چند  يا  يک  در  كه  كند 

كاربرد    شناختيروان يا  زبان  درک  به  مربوط  پايه 

دارند اختالل  آن،  نوشتاری  يا  اختالل    . گفتاری  اين 

كردن،  فکر  دادن،صورت ناتواني درگوشممکن است به

نوشصحبت خواندن،  هجيكردن،  يا  تن،  كردن 

جلوه  های همحاسبدادن  انجام اين  رياضي  شود.  گر 

های ادراكي، آسیب  هايي چون معلولیتاصطالح عارضه

و   نارساخواني  مغز،  كاركرد  جزئي  اختالل  مغزی، 

شاملپريشي  زبان را  از  مي  رشدی  دسته  آن  اما  شود. 

كه  مشکالت   را  نتیجه    ياساس طور  بهيادگیری 

ماندگي  حركتي، عقب  ، شنیداری،های ديداریمعلولیت

محیطي،   نامساعد  وضع  يا  هیجاني  اختالل  ذهني، 

؛ 997  گیرد )لرنر،در بر نمي،  استفرهنگي يا اقتصادی  

 (.1390ترجمه دانش، 

دهه    نخست يادگیری    ناتواني عنوان  به  1960در 

استثنايي  جد كودكان  قلمرو  در  فرعي  حوزه  يدترين 

سال   در  شد.  كر  1963وارد  جلسه    کساموئل  در 

نیويور شهر  در  والدين  بار    کنشست  اولین  برای 

»ناتواني را  اصطالح  يادگیری«  كه  های  كودكاني  برای 

مدرسه   در  نمي  دارند، مشکالتي  را  اما  آنها  توان 

ماندگي ذهني در نظر  ا عقبعنوان اختالل هیجاني يبه

 (.  1391گرفت، پیشنهاد كرد )احدی و كاكاوند، 

زيادی  دانش وجودآموزان  مدارس  كه    در  دارند 

از  رغم  به عاطفي  يا  مشکالت جسماني  هرگونه  فقدان 

ميدشواری رنج  يادگیری  شديد  طور  بهبرند.  های 

دانش  لمعمو متوسط  اين  هوش  از  باال  آموزان  يا 

آموزشي   يکسان  تقريباً  شرايط  در  ولي  برخوردارند 

دانش به  تحصیلي  نسبت  عملکرد  ديگر  آموزان 

ميضعیف نشان  و  تری  محیط  رغم  بهدهند  در  حضور 

نیز   و  مناسب  و    نبودآموزشي  بارز  بیولوژيک  ضايعات 

عدم مشکالت اجتماعي و رواني حاد قادر به يادگیری  

زمینه محاسبه(  در  و  نوشتن  )خواندن،  خاص  های 

دانش.  باشندنمي بهاين    شوندمتوجه مي  تدريجآموزان 

همکالسي ساير  بهت  آنها  های كه  تحصیلي  نظر  از  از  ر 

ميآن تجربه  را  حقارت  احساس  هستند،  و  ها  كنند 

آنكم در  مدرسه  و  درس  از  بیزاری  وجود  كم  به  ها 

مبحث  مي يادگیری  دانشآيد.  مشکل  كه  آموزاني 

تازه،  دارند ناتواني،  نیستای  چیز  مفهوم  های  اما 

های  ناتواني ای كوتاه و متالطم دارد.يادگیری تاريخچه

اخ طبقه  چهار  در  اختالل  يادگیری  خواندن،  در  تالل 

ر نوشتاریدر  بیان  در  اختالل  ناتواني    ،ياضیات، 

ميگنج نامشخص  يادگیری )فريزر،  شود  انده 

 (.2007يانگستروم، گلوتینگ و واتکینز، 

مقیاس تکمیلي  پنجم  وكسلر  نسخه  هوش  های 

به نشانهكودكان  كه  تکمیلي  ابزاری  های  عنوان 

فزاينده برایكاربردی  را  يادگیناتوان  ای  نقص   ریي    و 

ميبیش  -توجه ارائه  تکانشي  منتشر  فعالي/  .  دش كند، 

اب شاخصاين  سنجش  زار  برای  را  استانداردی  های 

مشکل سبک  آزمون،  فرايندهای  رفتار  و  گشايي 

مي ارائه  كاپالن  شناختي  اديت  و  وكسلر  ديويد  كند. 

بايد  2015) تکمیلي  نسخه  آزمونگر  دارند كه  اعتقاد   )

را در زمینه سنجش رويکرد فرايندمحور  تسلط فراواني  

 .داشته باشد

ديگر، سويي  نسخه    از  در  فرايندمحور  رويکرد 

مقیاس با  مرتبط  كودكان  تکمیلي  وكسلر  هوشي  های 

بهدش منتشر    2004سال   اقدام  اين  نقطه  .  عنوان 

زمینه در  با  عطفي  هوش  سازه  سنجش  كاربردی  های 

مي شناخته  فرايندمحور  از  رويکرد  پس  در  شود.  آن 

مقیاس  2014سال   پنجم  وكسلر  نسخه  هوشي  های 

منتشر  ك نسخه    ه همو  د  شودكان  انتشار  منتظر 

تکمیلي    2015سال    تکمیلي نسخه  بنابراين،  بودند. 

در   فرايندمحور  رويکرد  از  همواره  وكسلر 

ميسنجش پیروی  و  شناختي  فیورلو  )فالنگان،  كند 

 (.2010اُرتیز، 

م مقیاس هوشي نسخه تکمیلي مرتبط با نسخه پنج

مانند نسخه تکمیلي مرتبط با نسخه   به   وكسلر كودكان

زمینه  در  كودكان  وكسلر  هوشي  مقیاس  های چهارم 

ناتوا  مي سنجش  برده  كار  به  يادگیری  وني  بستر   شود 
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سپس   و  شناسايي  برای  را   هایه مداخلمناسبي 

بالیني مبتني بر نظريه كتل، هورن و كارول   -آموزشي

مي  از فراهم  باي اين سازد.  مقايسه  رو،  به  تراز   های ه نمر د 

آزمودني در مقیاس فهم كالمي از نسخه پنجم با نسخه 

 (.2012تکمیلي پرداخت )دونا و واتکینز،  

گرفته    هاييپژوهش  از انجام  زمینه  اين  در  كه 

به  مياست،   )توان  تیگرمن  و  اشاره  1991برنشتاين   )

ارتباط    كرد واژگان  دانش  معتقدند  باكه    بااليي 

حصیلي دارد. داشتن خزانه واژگان گسترده  پیشرفت ت

مي كودک  به  را  امکان  نهاين  كه  موضوعات  دهد  تنها 

پیچیده را درک و بیان كند بلکه در خواندن و نوشتن  

 نیز توانايي باالتری به دست آورد.

مک  و  واتکینز  كانیوز،  )همچنین،  به  2018گیل   )

با مرتبط  پنجم  نسخه  همقیاس  ارزيابي  وش های 

نمونه  وك حجم  با  پژوهشگران  پرداختند.  كودكان  سلر 

روايي سازه و محتوايي  نفر دريافتند كه اين ابزار    415

گروهداردمطلوبي   در  آن،  بر  عالوه  كودكان  .  های 

به توجه  استثنايي  نقص  اختالل  ناتواني   وخصوص 

 دارای روايي تشخیصي است.  يادگیری

)كانیوز،   دمبروسکي  و  ب2018واتکینز  روايي  (  ه 

م پنجم  نسخه  وكسلر  قیاسساختاری  هوشي  های 

نمونه  يناهبپرداختند.   با حجم  پژوهشگران  كه  ترتیب 

روش تحلیل عامل تأيیدی توانستند    راهنفر، از    2200

آزمون را در سطح    32مقیاس را در سطح دوم و    5تا  

دركنندتأيید  سوم   يافته.  عامل  نهايت،  تحلیل  های 

های  دروني نسخه پنجم مقیاستأيیدی معرف ساختار  

به  هوشي وكسلر در گروه با استناد  بود.  های هنجاری 

روانتحلیل مشخص  های  نسخه  د  شسنجي  هم  كه 

های هوشي وكسلر  پنجم و هم نسخه تکمیلي مقیاس

آزمون    32توان  و مي  اشتهدروايي ساختاری  ،  كودكان 

 . كردمقیاس مطرح   5را در 

( به  2015یوجین )دمبروسکي، كانیوز، واتکینز و ب

عامل  دو  تکمیلي  تحلیل  و  پنجم  نسخه  اكتشافي  ي 

با  مقیاس وكسلر  هوشي  با    32های  پرداختند.  آزمون 

نمونه   حجم  به  هنجاری    2200توجه  گروه  از  نفر 

عامل فهم كالمي، تجسم    5  كه اين ابزارد  ش مشخص  

سرعت   و  فعال  حافظه  سیال،  استدالل  ديداری، 

های پژوهش نشان داد كه  هنهايت يافت. درداردپردازش  

تواند در  و مي  استابزار مزبور از روايي سازه برخوردار  

دروني،   ساختار  مراتب  با    5سلسله  را    32مقیاس 

همچنین،   بگیرد.  بر  در  با  آزمون  آن  همزمان  روايي 

مقیاس تکمیلي  و  چهارم  وكسلر  نسخه  هوشي  های 

دهنده روايي  كه نشاند  ش محاسبه    78/0كودكان رقم  

 است.  مانهمز

( به تحلیل عامل تأيیدی و  2018لسرف و كانیوز )

مقیاس پنجم  نسخه  از  تکمیلي  هوشي  اكتشافي  های 

به تحل  با استناد  های  یلوكسلر پرداختند. پژوهشگران 

عنوان  روان نمي  كردند سنجي  از  كه  عامل    5توان 

ابزار مزبور  به   4عنوان عوامل سازنده آن ياد كرد بلکه 

ياف داردمقیاس   دروني  ته.  ساختار  به  اكتشافي  های 

  ،های هوشي وكسلر تأكید داشتنسخه چهارم مقیاس

فقط   دروني  ساختار  مزبور  نسخه  در  مقیاس    4زيرا 

درداشت نسخه  .  دروني  ساختار  پژوهشگران  نهايت 

های هوشي وكسلر را برای نسخه پنجم  چهارم مقیاس

 های هوشي وكسلر پیشنهاد كردند.مقیاس

( به ساختار  2018ز )نیوز و واتکیندومبروسکي، كا

مقیاس پنجم  نسخه  وكسلر  دروني  هوشي  های 

ها به  فر از نمونه ن  2200پرداختند. با توجه به تفکیک  

سال    14-12سال،    11-9سال،    8-6چهار گروه سني  

  11-6كه در دامنه سني  د  شسال مشخص    16-15و  

ابزار اين  در    دارد مقیاس    4  ،سال ساختار دروني  ولي 

عامل    5ل به باال ساختار دروني به  سا  12ه سني  دامن

ميپیافزايش   مقیاس    . كنددا  پنجم  نسخه  همچنین 

شکرزاده   و  كامکاری  توسط  نیز  ايران  در  وكسلر 

استاندار  1400) و  ترجمه  فصلنامه    در  كه   شد( 

 سنجي تخصصي در درست چاپ است.روان

معمارپور، كامکاری، نصراللهي    ،همچنین در داخل

روايي تشخیصي نسخه پنجم (  1400رآمدی )و شريفي د

اخهمقیاس با  كودكان  در  كودكان  وكسلر  هوشي   تاللای 

شهرستان  كم ذهني  كردند  رااسالمشهر  تواني  .  بررسي 
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آزمونيافته داد  نشان  مقیاسها  با  مرتبط  فهم  های  های 

ديداریالمي ك استد  -،  و    اللفضايي،  فعال  حافظه  سیال، 

ار پراكنش و  با روش نمود  روايي تشخیصيسرعت پردازش،  

 .دارندله اطمینان روش فاص
مي موسي  توانهمچنین  پژوهش  )به  (  1397زاده 

مقیاس روايي    خصوصدر پنجم  نسخه  های  تشخیصي 

يادگیری  ناتواني  هوشي وكسلر كودكان در كودكان دارای 

شهر   ابتدايي  (  1397)  زاده كاظمپژوهش    و  تهرانمقطع 

پ خصوص  در نسخه  تشخیصي  های  مقیاس نجم  روايي 

نقص دارای  كودكان  در  كودكان  وكسلر  -توجه  هوشي 

 .كرد اشاره ابتدايي شهر تهراندوره فعايي بیش
بنابراين، با توجه به اينکه نسخه تکمیلي از نسخه  

مقیاس بهپنجم  كودكان  وكسلر  هوش  عنوان  های 

و   تشخیص  راستای  در  آموزشي    هایهمداخلابزاری 

ناتواني كار  برای  ضريادگیری  دارد،  از  برد  است  وری 

آوری تکمیلي اطالعات  عنوان ابزار جمعابزار موجود به

ناتواني  شوداستفاده   تشخیص  فرايند  بر  تأكید  با   .

گری بايد به  شود كه پس از غرباليادگیری، مطرح مي

اختاللتشخیص   آن  اين  از  استفاده  با  و  ها،  پرداخت 

؛  كرد   ي ناتواني يادگیری را استخراج معیارهای تشخیص

استفاده  سنجي  در بستر روانهای مزبور  مؤلفهاز  سپس  

بهره  كرد با  فرايند عملیاتيو  از  تعريف  گیری  يا  سازی 

به را  تشخیص  معیارهای  عملیاتي  عملیاتي،  صورت 

اقدامكردمطرح   اينگونه  اهمیت  مي  ها .  به  توانند 

منجر  ا يادگیری  ناتواني  حیطه  در  تشخیص  بزارهای 

ر باور  اين  و  هرگز  شوند  كه  كنند  ايجاد  ذهن  در  ا 

حیطه  نمي در  تشخیصي  ابزارهای  توسعه  توان 

به و  استثنايي  كودكان  ناتواني روانشناسي  خصوص 

به را  منطقهيادگیری  اقدام  گرفت؛  عنوان  نظر  در  ای 

  اه رملي ياد كرد. از    عنوان يک نهضتزيرا از آن بايد به

در  تشخیصي  ابزار  يادگیری،    توسعه  ناتواني  حیطه 

ميبه را    های همداخلتوان  راحتي  اثربخش  درماني 

توانمندی    كرد طراحي   برای    چشمگیریو  را 

ناتواني يادگیری  دانش با  درصد    15كه حدود  )آموزان 

)كامک (  باشند مي آورد  وجود  شُکرزاده،  به  و  اری 

1395 .) 

  نبود های نظری در زمینه شناختي و  خأل  رو،ايناز

مقیيافته زمینه  در  تجربي  برای  اسهای  هوشي  های 

كودكان  بالیني  شده    مشکالت  له  ئمستا  است  باعث 

شود  پژوهش برخوردار  بااليي  پیچیدگي  استناد  از  با   .

زمینه روايي تشخیصي    های تجربي در به فقدان يافته

مقیاس پنجم  نسخه  با  مرتبط  تکمیلي  های  نسخه 

در نظر  له  ئمسعنوان منبع  هوش وكسلر كودكان كه به

  بیان ترتیب  يناه بل اصلي پژوهش  سؤا  شود،گرفته مي

مقیاسمي تکمیلي  پنجم  نسخه  آيا  هوش  شوند:  های 

دانش در  كودكان  نوكسلر  با  يادگیری  آموزان  اتواني 

 باشد؟ استان مازندران دارای روايي تشخیصي مي

 روش 
موضوع    با به  به  پژوهشتوجه  كه  »روايي    حاضر 

مقیاس  تشخیصي  تکمیلي  پنجم  هوشي  نسخه  های 

دروكس كودكان  يادگیری  دانش  لر  ناتواني  با  آموزان 

در   حاضر  پژوهش  است،  معطوف  مازندران«  استان 

طرح رواحیطه  زيرمجموعه  سنجي نهای  از    ای كه 

مي  شناختي روش  های همطالع جای  با  است،  و  گیرد 

طرح مفروضه  بر  روشتأكید  همواره  های  شناسي، 

نظر  سنجي همچون روايي و اعتبار مدهای روانويژگي

حاضر نیز به يکي از انواع   پژوهشگیرد كه در  قرار مي

های  و برای گروهاست  روايي كه روايي تشخیصي بوده  

شده  شودمياستفاده  استثنايي    -يبالین  پرداخته   ،

سنجي بوده و  حاضر روان  پژوهشاست. بنابراين، روش  

 شناختي است. روش های پژوهشدر حیطه 
آموزان  مي دانشحاضر را تما  پژوهشجامعه آماری  

مازندران كه در دوره   اول،  استان  ابتدايي )كالس  اول 

تحصیلي   سال  در  سوم(  و  به    98-97دوم  مشغول 

مي بهتحصیل  و  دانشباشند  ناتواني عنوان  با  آموزان 

پوشش   تحت  دولتي  و  خصوصي  مراكز  در  يادگیری 

پرونده تشخیصي  درماني قرار دارند )  -خدمات آموزشي

يادگ ناتوانعنوان  به تشکیل دارند  یریي  كه  ده مي  (  د 

 اند. عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدهبه

رايناز در  روش  رو،  و  نمونه  حجم  تعیین  استای 

تصادفي برای گروه عادی استفاده شد و از    گیری نمونه 
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نمونه با رای  بدسترس  در  گیریروش  ناتواني    گروه 

  ي ت روانشناخ  پرونده  به  رجوع  از   پس،  ويژه  يادگیری

  از   ی ترقیدق   ي ابيارز   ،یریادگ ي  يناتوان  با   آموزانانشد

  ، يلیتحص   عملکرد  به  استناد  با  و  شد  انجام  هايآزمودن

يادگیری  صیشخت گرفت  ناتواني  ترتیب يناهب.  انجام 

دانش تحصیلي  عملکرد  دقیق  ارزيابي  آموزان  كه 

پژوهشگربه كه  گرفت  قرار  نظر  مد  اقدامي  با    عنوان 

های ورود در پژوهش حاضر، به  مالکشرايط يا  عنوان  

توجه   ديگر مالک  .كردآن  از  به  همچنین،  مزبور  های 

مغزی،   آسیب  )آسیب    نبود فقدان  حسي  اختالل 

مهم همه  از  و  حركتي  اختالل  شنوايي(،  و  تر  بینايي 

اشاره  آسیب  نبود رواني  دردش های  آسیب  گونه  هر   .  

بهزمینه ی  هاعنوان مالکهای حسي، حركتي و رواني 

خروج از پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفت. بنابراين، از  

تعداد   مازندران،  استان  مراكز  كوشا،  مركز  12بین   ،

و   پديده  پورف  عابدين  شهید  بشارت،  فضیلت،  توانا، 

شدند و از هر مركز تعداد  عنوان نمونه انتخاب  به  غنچه

نمونه  بهنفر    20 درشدندارزيابي  عنوان    نیز   نهايت. 

عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر  فر بهن  240تعداد 

نمونه روش  دربا  هدفمند  داوطلب  گیری  دسترس 

 . (1) جدول   انتخاب شدند

 پژوهشهای « نمونهجنسیت»وضعیت توصیف آماری   1دول ج

 ناتوانی یادگیری  ها با نمونه جاری های هننمونه جنسیت 
 58 60 دختر
 182 180 پسر

 240 240 مجموع 
 

توجه   جدول  با  عنوان  مي  1به  در    كردتوان  كه 

نمونه يادگیری  باها  همترازسازی  نمونه  ناتواني  ها  و 

يادگیری   بدون عامل  )نمونه  ناتواني  هنجاری(،  های 

  75در هر دو گروه، نزديک به    كه  شدجنسیت كنترل  

 .  (2)جدول  باشند ها، پسر مينمونه درصد 

 پژوهشهای همون« نتحصیلی پایه»وضعیت توصیف آماری   2جدول  

 ناتوانی یادگیری  ها با نمونه های هنجاری نمونه پایه تحصیلی 

 25 20 اول

 162 160 دوم
 53 60 سوم 

 240 240 مجموع 
 

جدول    با به  عنوان  مي  2توجه  در    كردتوان  كه 

نمونه با  همترازسازی  يادگیریها  نمونه  ناتواني  ها  و 

يه  (، عامل پاهای هنجاری)نمونه ناتواني يادگیری بدون 

  70در هر دو گروه، نزديک به    كه   شد تحصیلي كنترل  

 .  (3)جدول   باشندها، پايه دوم مينمونه درصد 

 به تفکیک شهر هنجاریهای تعداد نمونهتوصیف    3جدول 
 تعداد  مدارس پسرانه  تعداد  مدارس دخترانه  شهر
 40 شهید اكبرزاده، مهد دانش  20 مهرگان بابل

 20 معرفت  20 معرفت  بابلسر 
 40 بعثت شهید ساجدی،  - - چالوس
 40 ، فردوسي شاهد - - بهشهر 
 20 های انقالبشکوفه 20 میالد مدانلو  جويبار 

 20 شهید جهانیان - - كنار فريدون
 180  60  كل

 شد. ه  ئاراهای افراد عادی به تفکیک هر شهر در جدول نمونه

 ابزار 

ن  پژوهشدر    شده استفاده  ابزار پنج حاضر،  م  سخه 

است.  های هوشي وكسلر كودكان بوده  تکمیلي مقیاس

مقیاس تکمیلي  پنجم  وكسلر  نسخه  هوش  های 

و   توسط  2015سال  كودكان   طراحي  كاپالن  اديت 

برای  كه  است  بالیني  ابزار  اين  رويکرد  استاندارد شد. 



 ...های هوشی  وکسلر کودکان درروایی تشخیصی نسخه پنجم تکمیلی مقیاس :مرضیه نظری و همکاران 

__________________________________________________________________________________________ 

16 

طور  ماه به  11سال    16  -  6ارزيابي شناختي كودكان  

مي اجرا  پ انفرادی  نسخه  تکمیلي  شود.  نجم 

مقیاس  مقیاس پنج  شامل  كودكان  وكسلر  هوش  های 

كال فهم  استدالل  اصلي  فضايي،  ديداری  پردازش  مي، 

مي پردازش  سرعت  و  فعال  حافظه  ابزار  سیال،  باشد. 

چندداردآزمون    14  مذكور شباهتگزينه.  ها،  ای 

چندگزينهچند واژگان،  تصويری،  گزينهای  واژگان  ای 

اطالعات چندگزينه چند  ای  در  گزينهو  فهمیدن  ای 

فهم چند   مقیاس  آن  بر  عالوه  دارد.  جای    كالمي 

ديداری    -ای طراحي با مکعب در مقیاس فضاييگزينه

مي وزنقرار  همچنین،  فرايندی،  گیرد.  تصوير  های 

و    های همحاسب در    های همحاسبفرايندی  نوشتاری 

و   فضايي  ظرفیت  دارد.  جای  سیال  استدالل  مقیاس 

مقی   ها هجمليادآوری   يادآوری  در  و  فعال  حافظه  اس 

حذف انتزاع  و  رمزگذاری  كپي  در  رمزگذاری،  كردن 

 مقیاس سرعت پردازش قرار دارد.

تشخیصي  روايي  بررسي  بین  تفاوت  در  های 

مقیاس شیوههوشبهرهای  وكسلر،  هوش  های  های 

فاصله اطمینان   گوناگوني عنوان شده است ولي روش 

معیار انحراف  يک  از  برای ولمقب  ،بیش  روش  ترين 

مقیاس هوشبهرهای  تشخیصي  روايي  های  شناسايي 

باشد. اين روش برای شناسايي روايي  هوش وكسلر مي

تشخیصي هوشبهرهای عوامل سازنده هوش نیز كاربرد  

دارد كه در وكسلر با چهار هوشبهر مرتبط بوده كه با  

هوشبهرهای  كید  أت را  چهارگانهبر  جامعي  اطالعات   ،

دهد. در راستای  وايي تشخیصي ارائه ميرسي ربرای بر

 با  های هوشي وكسلر كه شناسايي هوشبهرهای مقیاس
 

كي،  افضايي، استدالل ادر  -فهم كالمي، ديداریعنوان  

پردازش،   سرعت  و  فعال  بررسي  ميحافظه  به  توان 

های مزبور با  مقیاسهای  آزموندقیق روايي تشخیصي  

  مواقعي . در  ردك  كیدأتدگیری  ناتواني ياهدف شناسايي  

رسد،  تفاوت مزبور به فراتر از يک انحراف معیار ميكه  

عنوان  بهنظر  يا آزمون موردتوان از هوشبهر مرتبط  مي

ياد   تشخیصي  محور  روايي    كرد يک  دارای  را  آن  و 

بنابراين نمود.  محسوب  از    ،تشخیصي  هركدام  اگر 

هوشبهر    یاستثناگانه در وكسلر )به  جپنهوشبهرهای  

های حافظه فعال و  مقیاسدر    85ه كمتر از  نمركل(،  

كالمي   بالیني  بهفهم  نمونه  يا  داشه  عنوان  و  باشند 

آزمونهر  از  از  كدام  كمتر  نمره  دارای  در    7ها 

های فهم كالمي و حافظه  های مرتبط با مقیاسآزمون

باشند، محور  تومي  فعال  روايي    مذكوران  دارای  را 

)رويد گرفت  نظر  در  به    (.2011،  تشخیصي  توجه  با 

پنجم تکمیلي  در نسخه    پنجگانهبررسي هوشبهرهای  

كودكان، تجربي  میانگین  نخست   وكسلر  ارائه  های 

با    شوندمي سپس  اطمینانكید  أتو  فاصله  روش    ،بر 

بُ مقیاس  85رش  نقطه  برش  ها  برای  نقطه  برای    7و 

میانگین  بهها  آزمون از  كمتر  معیار  انحراف  عنوان يک 

گرفته   نظر  اين    وندشميدر  از  روايي    راه تا  بتوان 

هوشبهرها با  مرتبط  تركیبي  محورهای  و    تشخیصي 

  .كردرا تعیین   نظرهای موردآزمون

 هایافته 

داده  برای شاخصتوصیف  از  و  ها  مركزی  های 

های میانگین و انحراف معیار  ويژه شاخصراكندگي بهپ

 (.4استفاده شد )جدول 

 آموزان استان مازندران  در دانش های هوشی وکسلر کودکانتکمیلی مقیاس پنجم سخهنهای آمار توصیفی آزمون  4 جدول

 ها آزمون  مقیاس
 ناتوان یادگیری  هنجاری

 انحراف استاندارد  ین میانگ انحراف استاندارد  میانگین 

 فهم كالمي

 2/ 33 9/ 02 2/ 32 9/ 94 هاشباهت ای چندگزينه

 2/ 26 9/ 24 2/ 06 9/ 86 واژگان ای چندگزينه

10/ 01 ای واژگان تصويری چندگزينه  16 /2  37 /9  35 /2  

9/ 42 اطالعات ای چندگزينه  33 /2  66 /8  10 /2  

9/ 96 ای فهمیدن چندگزينه  20 /2  36 /9  14 /2  

9/ 72 طراحي با مکعب ای چندگزينه فضايي   18 /2  04 /9  11 /2  

9/ 93 های شکل فرايندی وزن  استدالل سیال   16 /2  
27 /9  24 /2  
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9/ 94 )بخش الف( هایهاسبمحفرايندی   39 /2  01 /9  14 /2  

9/ 70 )بخش ب( هایهفرايندی محاسب  15 /2  06 /9  23 /2  

9/ 34 نوشتاری  هایهمحاسب  25 /2  66 /8  11 /2  

 حافظه فعال

10/ 10 ظرفیت فضايي مستقیم   36 /2  88 /6  38 /2  

10/ 15 ظرفیت فضايي معکوس   43 /2  69 /6  37 /2  

10/ 19 يادآوری جمله   54 /2  97 /5  69 /2  

 سرعت پردازش

10/ 02 يادآوری رمزگذاری   51 /2  61 /7  16 /2  

10/ 03 كپي رمزگذاری   49 /2  72 /7  26 /2  

10/ 11 كردن انتزاع حذف  53 /2  62 /7  37 /2  

 

  های هنمرگونه كه در  و همان  4با تأكید بر جدول  

نسخه    هایهای مرتبط با مقیاسمقیاستراز مرتبط با  

ر كودكان قابل  های هوشي وكسلپنجم تکمیلي مقیاس

آزمون تمامي  است،  مرتبط مشاهده  در    های 

در  دانش ولي  متوسط  دامنه  در  هنجاری  آموزان 

آزموندانش يادگیری  ناتوان  با  آموزان  مرتبط  های 

انحراف   يک  پردازش  سرعت  و  فعال  حافظه  مقیاس 

تر از میانگین بوده و در دامنه متوسط  استاندارد پايین

دارند قرار  كه  يناهب  . پايین  تراز    هایهنمرترتیب 

  ای ههنمرتر از  آموزان ناتوان يادگیری كمي پايیندانش

 .   (5است )جدول آموزان هنجاری تراز دانش

  هآموزان ناتوان یادگیری با تأکید بهوشی وکسلر کودکان در دانش هایپنجم تکمیلی مقیاس »روایی تشخیصی« نسخه بررسی  5 جدول

 روش »فاصله اطمینان« 

 هااسمقی
ین  گمیان هاآزمون 

 تجربی

میانگین  

 نظری 

ایی  رو فاصله اطمینان 

 تشخیصی 

 فهم كالمي

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 02/9 ها شباهتای  چندگزينه

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 24/9 واژگان ای چندگزينه

 ندارد نحراف معیار معیار ا  1كمتر از  10 37/9 واژگان تصويری  ای چندگزينه

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 66/8 ای اطالعات چندگزينه

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 36/9 ای فهمیدن چندگزينه

 ندارد انحراف معیار  1كمتر از  10 04/9 ای طراحي با مکعب چندگزينه فضايي  -ديداری 

 استدالل سیال 

 دندار انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 27/9 های شکل فرايندی وزن

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 01/9 )بخش الف(   هایهمحاسبفرايندی 

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 06/9 )بخش ب(   هایهمحاسبفرايندی 

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 66/8 نوشتاری   هایهمحاسب 

 حافظه فعال 

 دارد انحراف معیار  1بیشتر از   10 88/6 مستقیم ظرفیت فضايي

 دارد انحراف معیار  1بیشتر از   10 69/6 ظرفیت فضايي معکوس 

 دارد انحراف معیار  1بیشتر از   10 97/5 ها هجمليادآوری 

 سرعت پردازش 

 ردندا  انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 61/7 يادآوری رمزگذاری 

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 72/7 كپي رمزگذاری 

 ندارد انحراف معیار معیار  1كمتر از  10 63/7 كردن  انتزاع حذف
 

محاسبه   برای  اطمینان  فاصله  روش  بر  تأكید  با 

مي تشخیصي  مطرح  روايي  تفاوت  د  كرتوان  كه 

بین میانگین نظری )نمره    α= 01/0در سطح  داری  امعن

و 10ز  ترا آزمونمیانگین  (  در  تجربي  های  های 
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»ظرفیت فضايي مستقیم«، »ظرفیت فضايي معکوس«  

ترتیب با توجه  اينبه  .و »يادآوری جمالت« وجود دارد

اينکه نظری  میانگین  به  میانگین  از  تجربي كمتر  های 

مياست آزموند  كر  بیان توان  ،  »ظكه  رفیت  های 

معکوس«   فضايي  »ظرفیت  مستقیم«،  و  فضايي 

در  هاهجمل»يادآوری   تکمیلي  «  پنجم  نسخه 

دانشمقیاس در  كودكان  وكسلر  هوشي  آموزان  های 

يادگیری  بوده    ناتوان    كهاست  دارای روايي تشخیصي 

آموزان با ناتواني يادگیری،  ند در تشخیص دانشتوامي

 .   (6)جدول  د كارايي مطلوبي را نشان دهن
آموزان ناتوان یادگیری با تأکید بر هوشی وکسلر کودکان در دانش هایم تکمیلی مقیاسپنج »روایی تشخیصی« نسخه بررسی  6جدول 

 روش »ضریب حساسیت«

 ضریب حساسیت ن یادگیری اناتو گروه گروه هنجاری  سطوح  های سازندهمقیاس

 فهم کالمی
 08/0 19 14 85كمتر از 

 221 226 85یشتر از  ب 

 فضایی  -دیداری
 12/0 28 21 85كمتر از 

 212 219 85بیشتر از  

 استدالل سیال 
 06/0 15 17 85كمتر از 

 225 223 85بیشتر از  

 حافظه فعال
 70/0 166 13 85كمتر از 

 74 227 85بیشتر از  

 سرعت پردازش
 08/0 19 21 85كمتر از 

 221 219 85بیشتر از  
 

يافته به  توجه  بهبا  از روش ضريب  دستهای  آمده 

مي مطرح  حساسیت،  مقیاس    كردتوان  در  تنها  كه 

مشاهده   مطلوب  حساسیت  ضريب  فعال«،  »حافظه 

شود و مقیاس »حافظه فعال« در تشخیص ناتواني  مي

 .داردروايي تشخیصي يادگیری 

 گیری  بحث و نتیجه

حق  باسواد جوامع در كودكان اميبا توجه به اينکه تم

انتظار   پرورشوآموزش  سیستم  در ودارند   سوادآموزی

طور  به ابتدايي مقطع پايان در آموزاندانش كه رودمي

 و كنند  درک،  اندخوانده را آنچه و بخوانند روان

 روايناز  ،بگیرند ياد تا بخوانند بتوانند  نهايتدر

مشکالت كودكاني باره  در زيادی هاینگراني   كه 

 چندهر، وجود دارد.  دارند مدرسه سیستم خواندن در

 هایاختالل ديگر باتر  بیشخواندن  های  اختالل

 تخريبي  رفتار  هایاختالل قبیل از تحولي  -عصبي 

 به افراد مبتال در تناسب به اضطراب و دارند ارتباط

افزايشنارس مي اخواني  ايلس،    كند پیدا  و  )كارل 

رو،  ايناز  ،(2012؛ به نقل از اسنولینگ و هولم،  2006

نارساخواني   تشخیص  جهت  در  مناسب  ابزاری  وجود 

 .رسدبه نظر ميی و با اهمیت ضرور

اقدامبنابراين   ساختارسازی،    هااينگونه  نیازمند 

آاعتبار رواسازی  روانشناختي  زمونبخشي،  متنوع  های 

آزمون و    روانشناختي های  است.  توانايي  ابعاد  در 

طبقه ميشخصیت  بهبندی  كه  ميشوند  توان  راحتي 

بهآزمونمجموعه خرده را  مهمهای هوشي  ين  ترعنوان 

اصلي سنجش  و  جنبش  در  روانشناختي  آزمون  ترين 

كرد.   مطرح  سنجش  استثنايي  جنبش  به  توجه  با 

يک استثن از  اقدامايي  اهمیت  و  با    هایسو  مرتبط 

ديگر،   سويي  از  كودكان  اين  شناسايي  و  تشخیص 

برای   استثنايي  سنجش  درحیطه  معتبری  ابزارهای 

طراحي   كودكان  اين  ميشدهتشخیص  كه  باند  ه  توان 

مقیاس تکمیلي  و  چهارم  وكسلر  نسخه  هوشي  های 

اشاره   از  كردكودكان  تشخیصي  كه  يي جاآن.  روايي 

دانش در  مزبور  يادگیری آموزاننسخه  بررسي    ناتوان 
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از  نشده در  ايناست،  به    پژوهشرو،  »روايي  حاضر 

مقیاس  تشخیصي  تکمیلي  پنجم  هوشي  نسخه  های 

دانش در  يادگیوكسلر  ناتواني  با  استان  آموزان  ری 

با توجه به    پژوهشای  ه و يافته  شد پرداخته    مازندران« 

 : نداصلي پژوهش به شرح زير مطرح شد سؤال

مقیاس  - تکمیلي  نسخه  وكسلر  آيا  هوش  های 

دانش در  استان  كودكان  يادگیری  ناتواني  با  آموزان 

د  ؟  است  برخوردار  تشخیصي  روايي  از  ر  مازندران 

سؤال   آزمون  ا  ،شدهطرحراستای  روش  با  از  ستفاده 

كهفا شد  مشخص  اطمینان  در  داری  امعن تفاوت    صله 

تراز    α= 01/0سطح   )نمره  ( و  10بین میانگین نظری 

آزمونمیانگین در  تجربي  فضايي  های  »ظرفیت  های 

»يادآوری   و  معکوس«  فضايي  »ظرفیت  مستقیم«، 

داردهاهجمل وجود  اينکهرو،  ايناز  .«  به  توجه    با 

كمترمیانگین تجربي  است،    های  نظری  میانگین  از 

آزموند  كر  بیان توان  مي فضايي  كه  »ظرفیت  های 

»يادآوری   و  معکوس«  فضايي  »ظرفیت  مستقیم«، 

تکمیلي مقیاس« در  هاهجمل پنجم  های هوشي  نسخه 

روايي    آموزان ناتوان يادگیریوكسلر كودكان در دانش

آموزان با  د در تشخیص دانشتوانو مي  داردتشخیصي  

 .دكارايي مطلوبي را نشان ده   گیریناتواني ياد

يافتهدر مقايسه  با  و    پژوهشهای  نهايت،  حاضر 

در زمینه نسخه پنجم تکمیلي    شدهانجام  هایپژوهش

وكسلر  مقیاس هوشي  اينجا  كودكانهای  در  مطرح  ، 

اندكي در زمینه نسخه پنجم    هایپژوهشكه  شود  مي

انجام شده  های هوشي وكسلر كودكان  تکمیلي مقیاس

بیشتر    ستا ويژگي  ها پژوهشو  زمینه  های  در 

مقیاسروان پنجم  نسخه  وكسلر  سنجي  هوشي  های 

است گرفته  انجام  توان ايناز  .كودكان  رو، 

يا مقايسه پیشینه    پژوهشهای  فتهپذيری  با  حاضر 

روست. با اين  با محدوديت روبه،  شدهانجام  هایپژوهش

مقايسه  ،  وجود انجام  های پژوهشبه  و  در  شده  موجود 

های هوشي وكسلر  زمینه نسخه پنجم تکمیلي مقیاس

مي پرداخته  از  كودكان  اين    هاييپژوهش شود.  در  كه 

گرفته   انجام  به  مياست،  زمینه  میلر پژوهش  توان 

عصب2015) ارزيابي  مدل  »ارائه  پیرامون   )  

های  روانشناختي مدرسه با تلفیق نسخه چهارم آزمون

وودكاک نسخه  -شناختي  مقیاسجانسون،  های  پنجم 

تکمیلي   پنجم  نسخه  كودكان،  وكسلر  هوشي 

كودكمقیاس وكسلر  هوشي  سوم  های  نسخه  و  ان 

اشاره  مقیاس بزرگساالن«  وكسلر  كه  كرد  های هوشي 

مقیاس تکمیلي  پنجم  نسخه  زمینه  هوشي  در  های 

مي كودكان  با    همچنینباشد.  وكسلر  نتايج  اين 

موسييافته پژوهش  )های  در1397زاده    وص خص( 

مقیاسروايي   پنجم  نسخه  هوشي  تشخیصي  های 

كودكا در  كودكان  يادگیری  وكسلر  ناتواني  دارای  ن 

شهر   ابتدايي    زاده كاظمپژوهش    و  تهرانمقطع 

در1397) پنجم  خصوص  (  نسخه  تشخیصي  روايي 

  -توجه  های هوشي وكسلر كودكان دارای نقصمقیاس

 همسو است. ابتدايي شهر تهراندوره ي لفعا بیش

نسخه    ژوهشپدر   كه  است  شده  مطرح  حاضر 

مقیاسپنج تکمیلي  كودكان  م  وكسلر  هوشي  های 

تشخیصي   مي  دارد روايي  دانشو  ناتوان  تواند  آموزان 

دانش از  را  مازندران  يادگیری  استان  هنجاری  آموزان 

ابزار  تواند به ميترتیب  اينبه  .تشخیص دهد عنوان يک 

روا   و  روانويژگيكه    -معتبر  مسنهای  طلوب  جي 

يادگیری  مراكزدر    -دارد مدارس    ناتواني  استفاده  و 

برنامه  شود كارشناسان  تمامي  درسي،  و  ريزی 

پرورش  ودر وزارت آموزش  ناتواني يادگیری   كارشناسان 

و سازمان استثنايي، مشاوران مراكز مشاوره وابسته به  

ابزار  پرورش بهوآموزش  سازمان استثنايي و عنوان يک 

به آن  از  در    ،كنند برداری  رهتشخیصي    پژوهشزيرا 

های نسخه پنجم  كه آزموناست  میلر نیز مطرح شده  

مقیاس دارای  تکمیلي  كودكان  وكسلر  هوشي  های 

نسخه چهارم  عنوان  با  روايي همزمان با سه ابزار ديگر  

شآزمون وودكاک های  پنجم  -ناختي  نسخه  جانسون، 

سوم  مقیاس نسخه  و  كودكان  وكسلر  هوشي  های 

هوشي وكسلر بزرگساالن بوده و هر چهار    هایمقیاس

كار   به  يکديگر  تکمیل  در جهت  و  راستا  ابزار در يک 

ميمي و  شناسايي  روند  و  تشخیص  برای  توانند 
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بنابردانش روند.  كار  به  يادگیری  ناتوان  با  اين  آموزان 

با    پژوهشهای  يافته )  پژوهشحاضر  ( 2015میلر 

 هماهنگ و همسو است.  

ميدر مطرح  يافته  كه  ييجاآناز  شود  نهايت 

استانداردسازی   به  تکمیلي  پژوهشي  پنجم  نسخه 

دانشمقیاس در  كودكان  وكسلر  هوشي  آموزان  های 

نشان  و  معطوف است    ناتوان يادگیری استان مازندران 

های  های هوشي و آزمونكه تمامي مقیاس  است ه  داد

مزبور   تشخیصي  مقیاس  آزمون  دارندروايي  های  و 

حاف  با  فعال  مرتبط  تشخیصي  دارای  نیز  ظه  روايي 

ناتواني    شودميپیشنهاد  ،  هستند تخصصي  گروه  تا 

آموزش در  كوويادگیری  و  پرورش  استثنايي  دكان 

از  به مازندران،  استان  يادگیری  ناتواني  مراكز  ويژه 

استفاده   مزبور  اين    كنندمقیاس  از  به   شیوهتا  بتوان 

 آموزان ناتوان يادگیری پرداخت.تشخیص دانش

 شکر و سپاسگزاریت
كننده،  شركت  آموزانانش د اماز تم ترتیباين ويسندگان مقاله بهن

آنانا محترم  دلیل    مراكزن  والئمسو    ولیای    های همکاری به 

 .كنندارزشمند آنها تشکر و قدرداني مي 

 نوشتپی 

1. Learning Disability 

2. Dyslexia 

3. Dyscalculia 

4. Dysgraphia 

5. Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth 

Edition Integrated (WISC-V Integrated) 

6. Verbal Comprehension 
7. Visual–Spatial 
8. Fluid Reasoning 
9. Working Memory 
10.  Processing Speed 

 منابع 
، چاپ  يادگیری. از نظريه تا عملناتواني  (1391ع. ) ح.، كاكاوند احدی

 هفتم، تهران: ارسباران. 

شُکر  كامکاری )  زادهک.،  يادگیری (1395ش.  ناتواني  ران:  ته  ،ارزيابي 

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات.

  (1400. )پ  شريفي درآمدی  ،. ب  نصرالهي  .،ک  كامکاریم.،    معمارپور

های هوشي وكسلر كودكان  روايي تشخیصي نسخه پنجم مقیاس»

كم اختالل  با  كودكان  شهرستان  در  ذهني  تواني 

 .66-55 :(3)21،  اييفصلنامه كودكان استثن «،شهراسالم

های هوشي  روايي تشخیصي نسخه پنجم مقیاس  (1397)  .ز  زادهكاظم
نقص  دارای  كودكان  در  كودكان  مقطع  بیش  -توجه  وكسلر  فعال 

تهران شهر  پايانابتدايي  آزاد  ،  دانشگاه  ارشد،  كارشناسي  نامه 

 .مشهرسالواحد ا سالميا

پنجم    ( 1397)   علي  گیوی زادهموسي نسخه  تشخیصي  روايي 
ناتواني  مقیاس دارای  كودكان  در  كودكان  وكسلر  هوشي  های 

تهران شهر  ابتدايي  مقطع  ارشد،  ،پايانيادگیری  كارشناسي  نامه 

 .مشهرسالواحد ا سالمي دانشگاه آزاد ا 

)  ژ.  لرنر نظريهناتواني  ( 1997د.  يادگیری؛  و  های  تشخیص  ها، 
تدريس عص  ،راهبردهای  )ترجمه  دانش  دوم،  1390مت  چاپ   )

 تهران: مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتي. 
Canivez; Gary L., Dombrowski; Stefan C., 

Watkins; Marley W, (2018). Factor structure of 

the WISC-V in four standardization age groups: 

Exploratory and hierarchical factor analyses with 

the 16 primary and secondary subtests, Psychol. 

Schs., 55:741–769. 
Devena; Sarah E, Watkins; Marley W, (2012). 

Diagnostic Utility of WISC-IV General Abilities 

Index and Cognitive Proficiency Index 

Difference Scores Among Children with ADHD, 

Journal of Applied School Psychology, 28: 133-

154. 

Dombrowski; Stefan C., Canivez; and Gary L., 

Watkins; Marley W, Beaujean; A. Alexander., 

(2015). Exploratory bifactor analysis of the 

Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth 

Edition with the 16 primary and secondary 

subtests, Intelligence, 53, 194-201. 

Flanagan; D. P., Fiorello; C. A., Ortiz; S. O., 

(2010). Enhancing practice through application 

of Cattell-Horn-Carroll theory and research: A 

third method approach to specific learning 

disability identification, Psychology in the 

Schools, 47 (7), 739-760. 
Lecerf; Thierry, Canivez; Gary L., (2018). 

Complementary Exploratory and Confirmatory 

Factor Analyses of the French WISC–V: 

Analyses Based on the Standardization Sample, 

American Psychological Association, 

Psychological Assessment, Vol. 30, No. 6, 793–

808. 

Miller, D. C., (2015). Integration of the WJ IV, 

WISC-V, WISC-V Integrated, and WAIT-III 

into a School Neuropsychological Assessment 

Model, National Association of School 

Psychologists, Volu. 9, Issue 3, PP 251-268.  

Wechsler, D. (2015). Wechsler intelligence scale 

for children  (5th ed.). Bloomington, MN: 

Pearson. 
Watkins, M. W, Glutting, J. J, Youngstrom, E. A, 

(2005). Issues in subtest profile analysis, In D. P. 

Flanagan & P. L. Harrison (Eds), Contemporary 

intellectual assessment: Theories, tests, and 

issues. (2nd ed.). pp. 251-268), New York, NY: 

Guilford Press. 
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هاي مبتنی بر سیستم  ايمداخلهبرنامه  نقش

و  عملکرد خواندن  بر  یادگیري چندگانه

آموزان  در دانش  عالقه به خواندنافزایش 

 نارساخوان 
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 20/6/1401تجدیدنظر:                         20/3/1401: تاریخ دریافت

 3/9/1401پذیرش نهایی: 

 چکیده 
حاضر    هدف: مداخله  هدفبا  پژوهش  برنامه  اثربخشي  اي  تعیین 

سیستم بر  افزايش  بر    چندگانه  يادگیري هاي  مبتني  و    عملکردبهبود 
دانش در  خواندن  به  يادگیري  آموزان  عالقه  اختالل  با    خاصداراي 

خوانآس پژوهش  :  روش  بود.  دن یب  نوع  اين  طرح   آزمايشي نیمهاز    با 
جامعه آماري پژوهش شامل  ،  بود  گواه با گروه    آزمونپس  -آزمونپیش
ابتدا دانش دوم  دوره  نارساخوان  بودند  آموزان  مراغه  شهرستان    كه يي 

دانش  30 از  نمونه  نارساخوانآموزان  نفر  شیوه  از  استفاده  گیري  با 
انتدر و  دسترس  دو گروه    طور بهخاب  به  و    15)  آزمايش تصادفي  نفر( 

سیستم  15)  كنترل بر  مبتني  مداخله  برنامه  شدند.  تقسیم  هاي  نفر( 
.  مايش اجرا شداي روي گروه آزقیقهد   45  جلسه  14يادگیري به مدت  

برنامه مداخله پايان  و  آغاز  بهبود عملکرد خواندن  اي، شاخصدر  هاي 
همچنین  .  آمدبه عمل  ،  دوبك خواندن  كه شامل سرعت، صحت و در

به خواندن ها  گیري شد. دادهآموزان اندازهنیز در دانش،  شاخص عالقه 
كوواريانس تحلیل  آزمون  از  استفاده   ها:یافته .  شدندتحلیل    با 

داد  فتهاي نشان  پژوهش   P  00/0)  خواندن  سرعت  بین هاي 

=6/1337F=)  خواندن صحت   ،(00/0  P =6/491F =  )  درك و 
میزان  و همچنین  (=P =5/56F  00/0)  خواندن   00/0)  عالقه  بهبود 

P =3/16284F=)    تفاوت گروه  دو  داردداري  امعندر   .وجود 

بر سیستم   گیري:نتیجه   چندگانه   يهاي يادگیربرنامه مداخله مبتني 
بهبودمي داراعملکرد خواندن دانش  تواند در  خواندن    ي آسیبآموزان 

و مربیان مراكز  اندركاران  ا دستشود ت رو پیشنهاد ميايناز.  باشدثر  ؤم
بر  اين  از  يادگیري  ويژه  نارساخواني  مشکالت  بهبود  براي  نامه 

 آموزان استفاده كنند.دانش
 

كلیديهاواژه  يادگیريسیستم  :ي    عملکرد  ،چندگانه   هاي 
 ي.خوان نارسا  ،عالقه به خواندن خواندن،  
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to determine 
the effectiveness of an intervention program based 
on multiple learning systems on improving the 
reading performance and interest in reading of 
dyslexic students. Method: The study employed 
quasi-experimental method with a pretest-posttest 
design and a control group. The statistical 
population included second grade dyslexic students 
in Maragheh City. Iran. Overall, 30 dyslexic 
students were selected randomly and were divided 
into two groups of experimental (n = 15) and 
control (n = 15).  The intervention program was 
performed on the experimental group for 14 
sessions of 45 minutes. At the beginning and at end 
of the intervention program, indicators of reading 
performance improvement, including reading 
speed, accuracy and comprehension were 
measured. Also the students' interest in reading was 
measured. Data were analyzed using the analysis of 
covariance (ANOVA) test. Results: There were 
significant differences between the two groups in 
reading speed (F = 1337.6 = P = 0.00), reading 
accuracy (F = 491.6 = P = 0.00) reading 
comprehension (F = 56.5 = P = 0.00), and reading 
interest (P= 0.00 / F = 16284). Conclusion: An 
intervention program based on multiple learning 
systems can be effective in improving the reading 
performance of students with reading disabilities. 
Therefore, it is recommended that the facilitators 
and educators of the special learning disability 
centers use this program to improve the learning 
quality of students' with dyslexia.  
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https://joec.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=rasouli
https://joec.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=vahedi
https://joec.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Qaradaghi


 ... عملکردبر  هاي یادگیري چندگانهمبتنی بر سیستم ايمداخلهرنامه ب  اثربخشی :و همکاران  شهروز نعمتی

___________________________________________________________________________________________ 

34 

 مقدمه 

  را   آن   توانمي  كه  كودكان   مشکالت   ترينشايع  از   يکي 

  كسب   و  ايمدرسه  يادگیري   راه  سر  بر  مانعي

  يادگیري   هاي اختالل  ، برد  نام   زندگي   هاي مهارت

خاص    هاياختالل.  است  خاص    در   بیشتر يادگیري 

شده    شروع  مدرسه   سن  از   قبل   يعني،  رشد  دوره  اوايل

ايشوندمي  مشخص  رشدي   يصنقا  با  و اخ.    ها تاللن 

  يا   تحصیلي   اجتماعي،  شخصي،   كاركرد   تخريب  سبب

  مشکالت   حالت،   اين  تشخیصي   وجه.  شودمي  شغلي

  اساسي   هاي مهارت  يادگیري  در  كننده مختل  و  پیاپي 

  كه   است  رياضیات   و  نوشتن  خواندن،  مانند  تحصیلي

،  دنانخو.  كندمي  پیدا  نمود   تحصیلي  ابتدايي  سنین   در

  نیز   و  ترينپیچیده  ، رييادگی  ابزار  تريناساسي

  يادگیري   زيربناي  است كه  ذهني  كنش  ارزشمندترين

مي  تحصیلي  شمار  درآيدبه    هاي مؤلفه  پژوهش  اين  . 

  درك   و   خواندن  درست  سرعت،   شامل   خواندن  مهارت 

  دسته   سه  به  انتومي  را  خواندن  عملکرد.  است  خواندن

  درك   و   اندنوخ  فصاحت  و   سرعت   خواندن،   صحت

  سادوك،   و  سادوك)  كرد   خالصه  شفاهي  مطلب

  ترين مهم  از   يکي  خواندن   در  مهارت  (.1395

  نقش   آموزاندانش  يادگیري  در   كه   است   هاييمهارت

  هاست مهارت ساير  با  ارتباطي پل  و كند مي ايفا اساسي 

  و   نوشتاري  دگیرييا  در  آموزاندانش  شود مي  باعث  و

  بهتر   و  انديشیدن   شیوه  و  كنند   رشد   نیز  گفتاري 

  از   چشمگیري  حجم  امروزه.  وزندامبی   را  زيستن

  رو ايناز.  شودمي  مبادله   نوشتاري   صورت به  اطالعات 

  مقدمه   و   ضرورت  يک  عنوانبه  مطلب  درك  و  خواندن

  و   روجال )  است   مطرح  جامعه   در   پیشرفت   و   موفقیت 

 (.2021 مکاران،ه

پژوهش برخي  و    )هالهانجمله  ازها  نتايج 

كه    است   داده ن  نشا  (2018(، ملتزر )2013ران،  همکا

با  دانش خاص  هاي اختاللآموزان    ويژگي با    يادگیري 

هاي مهم متن  توانند میان قسمتخوبي نميبهخواندن  

شوند قائل  تمايز  آن  مهم  غیر  جزئیات  ازو  به    رو اين، 

يا   و  اصلي  موضوع  پیام،  باشند  قادر  اينکه  جاي 

به جزئیات غیر مهم    ،ندكندركمايه يک متن را  درون

مي.  كنندميه  توجآن   باعث  امر  اين  همین  شود 

و  دانش شده  منحرف  متن  اصلي  موضوع  از  آموزان 

نداشته   مطالب  از  مناسب  آموزان  دانش.  باشددرك 

توانايي  ن مطلب  درك  در  ضعف  بر  عالوه  ارساخوان 

ها و همچنین توانايي خواندن متن  خواندن واژه  صحت

ربه و  سلیس  ندارندصورت  را  ع  وان  به  امر  اين  لت  و 

واژه  ها آنمشکل   كدگذاري  صحیح  در  ردگیري  ها، 

معنا   ساخت  براي  محتوا  تركیب  و  متن  سطرهاي 

 . باشدمي

دانش نارساخوان  مشکل  ض  تنها آموزان  در  به  عف 

ختم   خواندن  اصلي    هايتعل.  شودنميعملکرد 

بحث   مورد  هنوز  نقص خواندن  بیولوژيکي  و  شناختي 

اين زمی ست.  گسترده ا   نه، وجود يک نظريه مطرح در 

هاي خودكار  ر مهارتمخچه است كه نقص ددر  نقص  

  د. اين نظريه به شکل دهمخچه نسبت مي  را به آسیب

كه مشکالت ويژه خواندن مربوط به ضعف در  آن    اخیر

كه ناشي  پیدا كرده  تغییر  است،  هاي يادگیري  سیستم

به مربوط  مغزي  مناطق  از  يکي  به  آسیب  اين    از 

 (. 2017، )ديويدوويچاست  هاسیستم

يادگیري  سیستم از  است  عبارت  يادگیري  هاي 

(. 2020  آريوآنلو،)  3و آماري  2يادگیري توالي  ،1ايرويه

  هاي مهارت  اكتساب  تدريجي  فرايند   ،ايرويه  يادگیري

  اين نوع يادگیري   است.  تکراري  تمرين  وسیلهبه  جديد

  آگاهي   بدون  و   نزما   طول  در   تمرين  و  تکرار نیازمند  

رويه  (.2016لمان  وا)  است  مستقیم  اي،  يادگیري 

حركتي  رفتارهاي حركتي و غیر  «4چگونگي»يادگیري  

به  است. آنکه  از  قبل  حركتي  صورت  رفتارهاي 

بروز    هايتحرك برنامه،  كنندعضالني  شکل  هاي  به 

انتزاعي  وجود  5عملي  رويهمي  به  يادگیري  اي  آيند. 

كالمي  بدون از  سازقابلیت  بايد  و  است  بهبود    راهي 

رويعم اندازهلکرد  يادگیري  ه  همچنین  شود.  گیري 

بهرويه اين  صوراي  و  نبوده  دسترس  قابل  آگاهانه  ت 

سازي اين نوع يادگیري  ميويژگي با فقدان قابلیت كال

مي ما  دارد.  مهارتارتباط  در  رويهتوانیم  اي  هاي 
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آگاه از تحول آن مهارت  آنکه  بدون  ي  پیشرفت كنیم 

( باشیم  همک   ناولتونداشته  يادگیري    (.2017  ،ارانو 

  برخي   كارگیري به  و  مشاركت   نیازمند اي  رويه

  مسیرهاي   شامل  سالنبزرگ  در  مغزي  ساختارهاي

سیمور و  است )  7ايمخچه  -قشري  و  6مختلط  -قشري

  به  ما   روزمره  زندگي  كهيي  جا  آن  از.  (2019  همکاران،

  بفهمیم   كه  است  ضروري،  دارد  بستگي  هارويه  اجراي

 .(2017، و همکاران  ناولتون)يم گیرمي ياد چگونه

  نظم   بر  مبتني   رابطه  كسب   نیازمند  ليتوا  يادگیري

يادگیري توالي به فراگیري    الگو است،   يک  عناصر  بین

از محركمجموعه )اي  كه  12  تا  5  معمولطور  بهها   )

ت  پیاپي  طوربه همان  ميبه  اتفاق  اشاره  رتیب  افتند، 

با سیستم    كودكي   دوران  در  هامهارت  از  بسیاري دارد.  

مييادگی آموخته  توالي    بند   بستن   مانند   ،شوندري 

و    ،نوشتن  ، سواريدوچرخه  كفش،    از   استفاده خواندن 

  تکرار،   و   تمرين  اثر  در  هامهارت  اين.  رايانه  نشانگر

  آگاهي   و   خستگي   بدون  فرد   و   شوندمي  خودكار 

 (. 2020وآنلو، ري)آ   كندمي اجرا را هاآن هوشیارانه

آمار فراگیرييادگیري  با  براساس  رواب  ي  ط 

( است  مرتبط  فراواني  همکاران،  اطالعات  و  سیمور 

  يادگیري   بر  مبتني  آماري  يادگیري(.  2019

الگو  بین   احتمالي   هاي ارتباط يک  كه    است   عناصر 

اصول    نیازمند  از    دهي سازماناستخراج  قواعد  يا 

مکان است.    هاي حسي در هر زمان ومجموعه ورودي

نوان مشکل اصلي در فراگیري  عبه  8يادگیري اين قواعد 

(. با توجه به اهمیت ساختار  2019لي،  خواندن است )

پژوهشگران   برخي  خواندن،  يادگیري  در    بیان آماري 

كنند كه فراگیري خواندن، يک تمرين در يادگیري  مي

  اين نوع يادگیري در خواندن آماري است و بر اهمیت  

  وسیعي   (. طیف2019وي و راكل،  اسد ) ننك تأكید مي

مشاهده به  از مشکالت  آنکه  از  بیش  نارساخواني  شده 

پرد در  آواشناسي  دلیل ضعف  در    نقص  بهباشد،  ازش 

مربوط  ياد  هاي سیستم وو)  استگیري  يتلوستین،  ن 

آنچه    بنا  .(2020   هاي سیستم  به  توجهشد،  بیان  بر 

  نقش   خواندن  مهارت   بهبود   در  يادگیري   اساسي 

 . (2016ان،لماو)  باشد داشته تواندمي ثريؤم

  مسئول   حدي   تا  ديده آسیب  ايرويه  يادگیري

  . است  نارساخوان  كودكان   خواندن   يادگیري   در   ضعف

كودكان   با  مقايسه  در  نارساخوان  در  عادي  كودكان 

رويه يادگیري  واكنش  رشد  زمان  تکلیف  طول  در  اي 

تفاوت   پژوهش    چشمگیريمتوالي  اين  نتايج  دارند. 

رايادگیري   ضعیفي  اولیه  گروه    حركتي  در 

كودكهنارساخوان به  نسبت  ميا  نشان  عادي    دهد ان 

همکاران) و  و  .  (2020،وست  بوگارتس  پژوهش  نتايج 

در    (2015)  همکاران  نارساخوان  افراد  كه  داد  نشان 

مي مشکل  دچار  متوالي  اعمال  اين يادگیري  و    شوند 

كال حوزه  از  فراتر  نتايج  است.    ميمشکالت 

(، نشان داد  2013دن )هاي لوم، اولمان و رامس پژوهش

كه كودكان داراي اختالل خاص زباني كه نارساخواني  

از   جزئي  توالي  هاآننیز  قابل  است،  سطح  در  را  ها 

 گیرند. ياد نمي عاديمقايسه با كودكان  

سیستم نظريه ،  يادگیريهاي  نظريه    يک 

ميروان كه  است  يادگیري  مورد  در  تواند  شناختي 

يادگیري  مي  مفهوارچوبي  چ توجهبراي  به    طرح كند. 

مي باعث  يادگیري  و  آموزش  در  نظريه  كه  اين  شود 

اي نويني در امر يادگیري و آموزش  رويکردها و الگوه

ويژه كودكان داراي اختالل يادگیري مطرح  كودكان به

)فريث،   خواندن    (.2005شود  مهارت    نیازمند بهبود 

طیف  سگسترده  يادگیري  از  يادگیریستماي  ي  هاي 

يادگی مستقیميهمچون  شواهد  است.  آماري  در    ري 

خواندن   يادگیري  و  آماري  يادگیري  بین  رابطه  مورد 

فراستپژوهش  وسیلهبه افرادي چون  و همکاران    هاي 

همکاران،  ) و  است.  2013فراست  شده  ارائه   )

  و   رحمانیان  ،(2019)  سنکال  و  گینگراس  هايپژوهش

  نشان (  2018)  همکاران  و  ي استیس  ، (2018)  كوپرمن

  و   خواندن   تجربه  افزايش  با   آماري   يادگیري  كه   داد 

پژوهش.  كندپیدا مي  رشد  نوشتن تجربي  هاي  شواهد 

( همکاران  و  وندركلیج 2019كي  گزارش 2018)  (   )  

  در   را  خواندن  مهارت  رشد  آماري،  يادگیري  كه  دادند
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در    .كندمي  بینيپیش  ينارساخوان  به  مبتال  كودكان 

پ عملکاين    در   را  نسالبزرگ  و  كودكان   ردژوهش 

  بررسي   ديداري  و  شنیداري  متوالي  آماري  يادگیري

  آماري   يادگیري   كه   است  داده   نشان   نتايج  و   اندكرده

  . دارد  ارتباط  خوانيروان  با   چشمگیري  طوربه  شنیداري 

)  وستندراپ  همکاران  خود  2014و  پژوهش  در  به  ( 

نا كودكان  كه  رسیدند  نتیجه  در  رساخوااين  ن 

ز همسالن بدون مشکل  ا   ترهاي حركتي ضعیفهارتم

هستند.   تدوين   به(  1396)  همکاران  و  بمانا  خواندن 

بر  ايمداخله  برنامه به  خواندن  پاسخ  الگوي  اساس 

.  اندپرداخته  خواندن  ناتواني  بهبود  براي  (RTI)  مداخله

  و   فرنبي  پژوهش  همچون  هاپژوهش  از   برخي   در

  عوامل   بین   روابط  يرس بر  به(  1389)  همکاران 

  پرداخته   خواندن  هايمدل  انواع  بررسي  و   شناختي

  تأثیر  به  بیشتر   شدهيافت  هايپژوهش  در   .است  شده

  كاركرد   و  توجه  ،دقت،  شناخت  چون  هايي مؤلفه

وجود    با  اما  ،است  شده  اشاره  خواندن  بهبود  در  حافظه

سیستم بین  خواندن،  ارتباط  عملکرد  و  يادگیري  هاي 

كه     بر  تني ب م  ايمداخله  برنامه  طراحي  بهپژوهشي 

  و   عملکرد   بر  آن   تأثیر  بررسي   و   يادگیري   هاي سیستم

نشد.  بپردازد،    خواندن  به  عالقه   رو اينازمشاهده 

  تعیین   و  برنامه  محتواي  ،اهداف  تشريح   به  پرداختن

بهبود سرعت، صحت    شدهطراحي  برنامه  ياثربخش در 

خواندن به  عالقه  و  خواندن  درك    دگي زنار  از  و 

 . است برخوردار پژوهشي

 روش 

  طرح   از   استفاده  با  آزمايشينیمه  روش  به  پژوهش  اين

.  شد  اجرا  آزمونپس  و   آزمونپیش  با   دوگروهي

  12  -  10  سني   گروه  در   آموزدانش  30  هايآزمودني

  علت   به  كه  بودند  خواندن  نقص   داراي  الهس

  معرفي   يادگیري  مشکالت  ويژه  مراكز  به  نارساخواني

  به   ورود   ايمعیاره   داشتن  به  توجه  با.  ندبود  شده

  تشخیص   به  خواندن  اختالل   داشتن  يعني  پژوهش،

  داشتن   يادگیري،   اختالل  و  بخشي توان  مركز  مربي

  ون آزم  در   بال  به  85  هوشي  بهره  با  ذهني   توانايي

  در  همکاري  و  شنوايي  و  بینايي  مشکل  نداشتن وكسلر،

  اي همالك  از   نفر  30  تعداد   آزمون،   و   آموزش  طول

  اين   مادر  و   پدر  آگاهانه  رضايت  با.  بودند  برخوردار   لزم

  پژوهش   اين   در  فرزندان  شركت  بر  مبني   آموزاندانش

  ها آزمودني  اين   پژوهش،  اخالقي   مسائل   رعايت   و

  گواه   و  آزمايش  نفره  15  گروه  ود  در  تصادفي   صورتبه

  خواندن،   مهارت  هايآزمون  گروه  دو .  گرفتند  قرار

  ا ب.  شد  اجرا  استروپ   آزمون  و   نخواند  انگیزش  آزمون

  بر   مبتني  شده  تدوين  برنامه  به  توجه  با  آزمايش  گروه

  45  جلسه  14  مدت  به  چندگانه  يادگیري  هايسیستم

  جلسه   دو  ايهفته  جداگانه،  گروهي  صورت   به  ايدقیقه

  مداخله،   برنامه  پايان  از  بعد  سرانجام.  شد  كار

  گروه   ود  هر  روي  دوباره  ،آزمونپیش  مرحله  هايآزمون

  آزمون   از   ها داده  تحلیل  براي.  دش  اجرا   آزمايش   و   گواه

 . شد استفاده  كوواريانس  تحلیل

و    :ابزار خواندن  براي  )  نارساخوانيآزمون  نما(: 

دانش خواندن  عملکرد  اسنجش  آزمونآموزان   ز 

  در   همکاران كه  وكرمي نوري    توسط   كه(  نما)  خواندن

شد،  است  شده  ساخته  1388  سال .  استفاده 

  شامل   آزمون   اين   رد   رفته كارهب  هايمقیاسخرده

  آزمون   متن،   خواندن  درك  ها، واژه  خواندن  آزمون

  ها، قافیه  آزمون   ،هاهكلم  درك  آزمون  ، هاهكلم  زنجیره

  و   ناكلمات   خواندن  آزمون   آواها،  ذفح  آزمون

 . است ديگري  مختلف هايبخش

خواندن  ردهخ - خواندن(  )  كلمهآزمون  سرعت 

بسامواژه)   اي واژه  40فهرست    3شامل   با  زياد  هايي  د 

هايي با بسامد متوسط همچون پیانو ، واژههمچون لله

وا كه  ژهو  است  زنبق(  همچون  كم  بسامد  با  هايي 

دست  ه  هر پاسخ صحیح يک نمره بها به ازاي  آزمودني

اين كلمهد. آزمودنينآورمي بايد  بهها  تا  ها را  ترتیب و 

  2)  معین در زمان    حد ممکن با تلفظ درست و سريع

و  "الف"دو فرم موازي  آزمون  ند. اين خردهدقیقه( بخوا

هر  دارد   "ب" ميكه  را  نسخه  دو  از  بيک  كار  ه  توان 

ا پژوهش  اين  در  فرم  برد.  اين    «الف» ز  چهارم  پايه 

اين  خرده پاياي  ضريب  میانگین  شد.  استفاده  آزمون 
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بازآزمايي  خرده روش  از  استفاده  با    85/0آزمون 

( برابر CVR)  شد و مقدار نسبت روايي محتوا  محاسبه 

 . به دست آمد 1

واژهخرده - خواندن  بيآزمون    معني هاي 

خواندن    حتص  محاسبه  براي(:  خواندن  صحت)

خرده اين  شد.  شامل  استفاده  بدون    40آزمون  واژه 

آزمودني  هورچه)  مانند معني   است.  شیتار(  صامنه،   ،

در خوحاليبايد  انگشت  با  را  واژه  هر  نشان  كه  د 

به  ،  دهدمي توجه  را  معنيبيبدون  آن  واژه،  بودن 

شده    گونهآن نوشته  اجراي  ،  است كه  زمان  بخواند. 

اجراي  آزمو زمان،  اتمام  از  پس  كه  است  دقیقه  دو  ن 

شود. در پژوهش حاضر ضريب پاياي  آزمون متوقف مي

خرده بازآزمايي  اين  روش  از  استفاده  با    90/0آزمون 

مق  همچنین  شد.  روايي  محاسبه  نسبي  ضريب  دار 

 محاسبه شد. 1ابر محتوا بر

 خواندن  درك  میزان  سنجش  منظور  به -

  متن   درك  آزمونخرده  از  پژوهش  اين  در  آموزاندانش

خرده  .شد  استفاد نما(  )  آزمون اين    متن   3آزمون  در 

دو فرم الف و  ها كه  يک متن مشترك براي تمام پايه)

پاي  دارد ب   هر  براي  كه  اختصاصي  متن  دو  ه  و 

كه   ب  تحصیلي  و  الف  فرم  براي  رداددو   آموزدانش( 

يان خواندن هر متن  در پا  آموزدانششود و  خوانده مي

پرسش كه  به  متن  وسیلهبههايي  مورد  در  ها  آزمونگر 

مي،  شودميپرسیده   حاضر  دهد.  پاسخ  پژوهش  در 

روش   با  پايايي  ضريب    94/0  بازآزماييمیانگین 

ضري مقدار  همچنین  شد.  روايي  محاسبه  نسبي  ب 

 ؛ محاسبه شد 1ها برابر متنمحتوا براي همه 

  كودكان: مقیاس   مقیاس  سلروك   هوش  آزمون (1

  كه   است  هوشي  آزمون  يک ،  9كودكان  وكسلر  هوش

  اجرا   انفرادي   صورتبه  ساله   16  -  6  كودكان   براي

در مي   پنج   پنجم،   نگارش  وكسلر  هوش  تست  شود. 

  بررسي (  هاشاخص)  اصلي   شناختي  توانايي  حوزه

،  10كالمي  مطلب   درك   شاخص   از  عبارتند   كه   شوندمي

،  21سیال  استدلل  شاخص  ، 11فضايي   -بصري  شاخص

  . اين 41شپرداز  سرعت  شاخص   31فعال  حافظه  شاخص

  يادگیري   مشکالت  مراكز  به  مراجعان  همه  براي  آزمون

  از   بالتر   يا   85  هوشبهر  با   آموزان دانش  تا   شود مي  اجرا

  انتخاب   درماني  و   آموزشي  خدمات   ارائه  جهت  آن

 ؛شوند

  گاتري   و  یلدفويگ   خواندن  انگیزش  مقیاس (2

براي(1997)   اين   از  خواندن  به  عالقه  میزان  بررسي  : 

  مقیاس خرده   11  و  گويه   54  دارايكه    مقیاس

 خواندن،  براي  تالش  خواندن،  در  خودكارآمدي)

  خواندن،   كنجکاوي  حس   خواندن،   براي  اجتناب 

  نسبت   شناخت  خواندن،  اهمیت  خواندن،  براي  كوشش

  در   رقابت  اندن، خو  در  اههنمر  كسب   خواندن،  به

  خواندن   پذيرفتن  خواندن،  اجتماعي   موقعیت  خواندن،

شد است(  كتاب استفاده    دوست میهن  وسیلهبه  كه   ، 

  در   مقیاس  اين  پايايي.  است  شده  هنجاريابي  و  ترجمه

  به   78/0  كرونباخ   آلفاي   ضريب   از   استفاده  با  پژوهش

  هم   و  فردي  صورتبه  هم   را  رابزا  اين.  آمد  دست

  تأيید   به  ابزار  اين   روايي.  كرد  اجرا  توانيم   گروهي

  ششم   تا  سوم  آموزاندانش  براي  و  رسیده  تاداناس

 ؛(1389 دوست،  رقیبفر، نبي) است  مناسب ابتدايي

 بر  مبتني  مداخله  برنامه  :آموزشي  مواد (3

  ديداري،   توالي   تقويت   : چندگانه  يادگیري   هاي سیستم

  و   حسي   هماهنگي   حركتي،  ي توال   ي،دار شنی  توالي

  و   شناختي   راهبردهاي  بازي،   زباني،   توالي   حركتي، 

  برنامه   اهداف  از   تمركز  و  دقت   و   فراشناختي

  در   كه   هايي فعالیت  و  محتوا  و   هستند   شدهطراحي

  در ،  است  شده   گرفته   نظر  در   شدهطراحي  برنامه

  . است  1  جدول   شرح  به  و   اهداف  اين  تحقق   راستاي 

نخست  منظوربه مداخله،  برنامه    اي هپژوهش  طراحي 

مرتبط با    2021  -  2005  سال   از   پايگاه  16  در   علمي 

بسیستم يادگیري  كلیدواژههاي  جستجوي  هايي  ا 

سیستم»همچون،   خواندن،  ا هيادگیري،  يادگیري،  ي 

كلیدواژه  «نارساخواني تخصصيو  همچون هاي    تر 

اين  ل انگلیسي  توالي و معاد  آماري،  اي،رويه  يادگیري

و   واژگان  شد  شناسايي    به   توجه  با  س پس  و   بررسي 

  مرحله   در  كه  غربالگري  مرحله  دو  در   و  خروج  معیار
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  متن   كل  دوم  مرحله  در  و  هاچکیده  و  هاوانعن  نخست

نیز    نهايت درشد    گذاشته  كنار   مقاله   190  تعداد  مقاله 

  براي .  شدند  انتخاب  نهايي  تحلیل  براي  پژوهش  29

  اي مرحله  هفت  مدل»  زا   پژوهش  هايداده  تحلیل

  ضريب   میانگن.  شد  استفاده  « باروسو  و   ساندلووسکي 

  برنامه   هاي هجلس  كل   براي  آمده دستهب  CVR  لوشه

  روايي   شاخص   .شد  برآورد  CVR=  85/0  نیز  پیشنهادي 

  و   هابرنامه  بودنمرتبط  میزان  كه -  نیز (  CVI)   محتوا

  هر   سطح  در   -كندمي  مشخص   را  جلسه  هر  اهداف

 هبرآورد  79/0  تا  1  بین  برنامه  كل  حط س  در  و  جلسه

 .است برنامه مناسب روايي  دهنده نشان كه  شدند

 هاي یادگیري هاي برنامه مداخله مبتنی بر سیستمطراحی اهداف، محتوا و فعالیت  1جدول 

 جلسه  اهداف  برنامه  هايفعالیت و محتوا

 ، توصیفيهاهجلس  بر   حاكم  قوانین يکديگر، تببین اهداف و تعیین با   اعضا و آشنايي معرفي  

 كار  روش  از

 

 شناخت بهتر فراگیران  

 ايجاد ارتباط مطلوب  

 تشخیص نیازها  

 تبیین اهداف  

 اول

 پیش جلسه   از  بازخورد  تکالیف، دريافت بررسي

هاي رنگي،  تلف با استفاده از اشکال و مکعبتعريف الگو و الگويابي، ايجاد الگوهاي مخ 

 ا داه و ص  ها هكلم اعداد، حروف، 

 و توالي  آشنايي با مفهوم الگو

 

 

 دوم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

 و مستقیم صورتبه  شنیداري  هايهكلم  و حروف اعداد،  يادآوري توالي،  و ترتیب با   آشنايي 

 هاي ريتمیک، بازي تقلید صداها زيمعکوس، با

 تکلیف  رائه  ا

 توالي شنیداري  و ترتیب با   آشنايي 

 ري شنیدا  الگوهاي  وريدآيا 

  و نظم  بازي،  بر  حاكم قواعد آموزش

 بازي  در ترتیب

 سوم 

 بررسي تکالیف  

  واژه، تکمیل و ساخت  ، هادستور آن بازگويي و انجام ، شنیداري رهاي دستو يادسپاري به 

  ها،واژه  شنیدن  از  بعد جمله  ساخت ريخته،همبه  هاي هكلم  و  حروف شنیداري  كردن مرتب

 ه ريختهمبه هاي هل جم كردن مرتب

 شنیداري پیشرفته  الگوهاي  يادآوري

 يادسپاري و تشخیص الگوها به

 شنیداري   الگوهاي تکرار

 شنیداري  دهيسازمان

 چهارم 

 پیش  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف رسيبر  

  صورتبه ديداري  هاي هكلم حروف و  ،اعداد توالي يادسپاريبه توالي،  و ترتیب با   آشنايي 

هاي  چین تکرار الگوها و مدلخط كردنواژه، پررنگ تکمیل و ساخت  معکوس، و مستقیم

 ديداري 

 ديداري  الگوهاي  آشنايي با

 ديداري  الگوهاي يادسپاريبه

 

 

 پنجم

  رخدادها، و  هارنگ توالي يادآوري-پیش  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  ارتباط تشخیص ماز،  ترسیم ناقص، هايشکل  تکمیل اشکال الگوهاي  ترسیم الگويابي،

بازي   داستاني، علي در تصاوير، توالي روابط  و الگوها تشخیص نور،  تعقیب ،مختلف اشکال

 پانتومیم

 يادآوري الگوهاي ديداري  

 تشخیص الگوي ديداري 

 ديداري  دهيسازمان  

 

 ششم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ريخته و  همكردن حروف بهه و جمله، مرتباخت كلم كردن واژه، س صداكشي و بخش 

 ناقص   هايهجمل ناقص، تکمیل   هايهكلمريخته و ساخت جمله، تکمیل همبه  هايهكلم

 زباني  قواعد با   آشنايي 

 واجي  روابط  آموزش 

 

 

 هفتم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ز توالي رخدادهاي داستان، خواندن  ا هاي كوتاه و پرسش خواندن قصه، خواندن داستان 

 آموزش استثناها در خواندن هاي كتاب، متن

 

 آشنايي با ساختار متن  

 داري خوانمطالب  دهيسازمان  

 واجي  پردازش 

 آشنايي با ساخت متن  

 هشتم 
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 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  آن، جاييهجاب و توپ  نفت گر ي، للي مانند  حركتي  هايتمرين كاغذي، اشکال بريدن 

 دوقل قلژيمناستیک مغزي، بازي يه هايتمرين

 تکالیف  ارائه  

مهارت خاص   انجام  آشنايي با توالي

هاي  بهبود مهارت  ها،آشنايي با رويه

 ظريف دست و انگشتان 

 عمل  دستیابي به خودكاري

 نهم 

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

  با چرخش فیتنس توپ  روي تعادل  حفظ عقب، و جلو  به   یممستق خط  يک  روي حركت 

 تنیس  توپ و  راكت با   ممتد خط  روي رفتنراه  خود، دور  به ه چشم بست

 دست  و چشم هماهنگي

 بدن   اعضاي تعادل  حفظ

 مخچه  تقويت
 دهم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

ان دست و ساخت  وي انگشتن حروف رشتنو نوشتن روي شن يا ماسه، هوانويسي كلمه،

 خواندن   زمان انگشت با   متن رديابي كلمه و تعقیب كلمه، 

 حركتي و حسي  افزايش يکپارچگي

 يازدهم  حسي چند آموزش

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

يابي و  حلگويي داستان، بحث در مورد رخدادها و جزئیات داستان، راهخواني و خالصهداستا 

  صورتتندخواني به خود، هايضعف  و ها توانايي كردن ازصحبت تان، گیري از داسنتیجه

خطاها،    تعداد نوشتن  و ها متن بازخواني، و احساس كارآمدي با روش خودآموزي صدابي

 سريع و كاهش مکث   روش خواندن با   خود  اصالح و  تندخواني

 ذهني مرور  و تکرار

 كردن دهيسازمان آموزش 

 وه خودآموزي و آموزش نح

 خودارزيابي 
 دوازدهم

 قبل  جلسه از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

كردن به  اشکال، نگاه  تشابهات و ها تفاوت تشخیص متن،  روي تمركز و توجه  نگهداري   ،حفظ

 داري خوانتصوير و بیان جزئیات، پرسش از جزئیات تصاوير، پرسش از متن 

  یزتم ي، شنیدار یز تم تقويت توجه،

 سیزدهم جزئیات  به   تقويت توجه داري، دي

 قبل  هايهجلس از  بازخورد دريافت  و تکالیف بررسي 

 بندي جمع _

 آزمون پسانجام  

 

 بندي مرور، جمع

 آزمون پس

 چهاردهم 

 هایافته 

نخست میانگین و انحراف معیار  پرسش،  پاسخ به    براي

و مداخله  دو گروه  متغیرهاي    در  در  شده  مطالعهگواه 

درك سرعت،  ) محاسبه    صحت،  خواندن(  به  عالقه  و 

س همگني    آزمون  پس شد.  بررسي  براي  لوين 

متغیرهاي  واريانس به  مربوط  در    شدهمطالعههاي 

 . (2)جدول   شداستفاده  هاي مداخله و گواهگروه
 هشدمطالعهدر متغیرهاي   آزمونپسو  آزمونپیش هاينمرهمعیار میانگین و انحراف   2  جدول

تعیین   (4 تحلیل  داري  معنابراي  از  تفاوت  اين 

 ين  قبل از استفاده از اشود. كوواريانس استفاده مي

 

 

پیشبراي    آزمون، آزمون  فرضرعايت  از  آن،  هاي 

 . (3) جدول   لوين استفاده شد

 

 

 

 متغیرها

 آزمون پس آزمون پیش

 نفر( 15)  گواهگروه  نفر(  15) مداخلهگروه  نفر( 15)  گواهگروه  نفر(  15) مداخلهگروه 

 میانگین 
  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 
 میانگین 

  انحراف

 معیار 

 62/3 65 97/1 8/50 07/4 07/66 37/3 47/65 سرعت خواندن 

 75/1 47/47 86/1 84/55 73/1 14/47 64/1 93/46 صحت خواندن 

 56/0 92/1 51/0 83/4 56/0 86/1 56/0 86/1 درك خواندن 

 6/2 08/116 2/5 5/164 66/2 77/115 6/2 81/115 عالقه به خواندن 
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 هاي مداخله و گواه در گروه شدهمطالعههاي خطاي مربوط به متغیرهاي نتایج آزمون لوین براي همگنی واریانس  3 جدول

 داري امعنسطح  F 2درجه آزادي   1درجه آزادي  متغیرها
 48/0 49/0 28 1 سرعت خواندن 

 73/0 12/0 28 1 حت خواندن ص
 97/0 004/0 28 1 درك خواندن 

 99/0 01/0 28 1 عالقه به خواندن 

دهد كه مقادير  نشان مي  3نتايج مندرج در جدول  

F  نمره براي  لوين  پیشآزمون    هاي مؤلفهآزمون  هاي 

( خواندن  صحت  ،  ( P=45/0و    F=    58/0سرعت 

( خواندن P=  71/0  و  F=  13/0خواندن  درك   ،)  

(004/0=F  94/0  و=P  به   F=  00/0)  خواندن(، عالقه 

بنابراين واريانس خطاي اين    .برآورد شد(  P=   99/0و  

گواه  هدر گرو  هامؤلفه و  مداخله  داري  معنا  طوربههاي 

واريانس همگني  فرض  و  نیستند    تأيید ها  متفاوت 

 شود.مي

شیببراي   همگني  تعامل  بررسي  رگرسیون  هاي 

چه  ها بررسي شد. چنانونآزمپیشمل گروه و  بین عا

نباشد،  معنادار  تعامل بین اين دو متغیر از نظر آماري  

شیبداده همگني  فرضیه  از  رگرسیون  ها  هاي 

جدول  ميپشتیباني   شیب  4كنند.  هاي  همگني 

 دهد. را نشان مي شدهمطالعه هايمؤلفهرگرسیون 
 هاي مداخله و گواه روهدر گ  شده مطالعه هايمؤلفهنتایج همگنی شیب رگرسیون   4 جدول

 F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیرها
 سطح

 داري امعن
 7/0 08/0 74/0 1 74/0 سرعت خواندن 
 44/0 61/0 11/0 1 11/0 صحت خواندن 

 14/0 3/2 /40 1 /40 خواندن  درك
 44/0 59/0 25/8 1 25/8 عالقه به خواندن 

دهد كه مقادير  نشان مي  4درج در جدول  نتايج من 

F    سرعت خواندن  هاي  آزمونپیشتعامل بین گروه و

(08/0  =F    7/0و =P)  ،( خواندن  و    F=    61/0صحت 

44/0=Pدرك خواندن ،) (3/2  =F    14/0و=P  عالقه ،)

.  نیستدار  معنا(  P=0/ 44و    F=  59/0)  اندنخوبه  

  آزمونپسو    آزمونپیشهاي رگرسیون  شیببنابراين  

گروه  شدهمطالعهمتغیرهاي   گواه  در  و  مداخله  هاي 

نیستند  معناداري    طوربه همگني  متفاوت  فرض  و 

 .(5) جدول  شودمي تأيید  نهاي رگرسیوشیب

 شدهمطالعه هايمؤلفهمتغیري بر آزمون تحلیل كوواریانس چندنتایج   5 جدول

 F ارزش  آزمون  منبع
درجه آزادي  

 فرضیه

درجه آزادي  

 خطا 

سطح 

 داري امعن
 اندازه اثر 

 گروه

 99/0 01/0 15 7 1/2584 99/0 اثر پیاليي 
 99/0 01/0 15 7 1/2584 001/0 لمبداي ويلکز 

 99/0 01/0 15 7 1/2584 9/1205 اثرهتلینگ
بزرگترين  

 روي ريشه
9/1205 1/2584 7 15 01/0 99/0 

دهد كه سطوح معناداري  ان مينش   5  جدولنتايج  

تحلمتغیرها    همه از  استفاده  كوواريانس  قابلیت  یل 

ميچند مجاز  را  نشان  متغیري  نتايج  اين  شمارد. 

وابسته  مي متغیرهاي  از  يکي  نظر  از  حداقل  كه  دهد 
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تفاوت  تف  تشخیص  براي  دارد.  وجود  معناداري  اوت 

بین   كووا  ها لفهؤممعناداري  تحلیل  استفاده  از  ريانس 

 .(6)جدول  شد

 در گروه مداخله و گواه  آزمونپسهاي نگین نمرهمتغیري روي میاتكانس نتایج تحلیل كوواری  6 جدول

 متغیر وابسته منبع
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادي 
F 

سطح 

 داري امعن

 اندازه اثر 

 گروه

 85/0 00/0 6/1337 1 6/1337 سرعت 

 99/0 00/0 6/491 1 6/491 خواندن  صحت

 99/0 00/0 5/56 1 5/56 خواندن  درك

 98/0 00/0 3/16284 1 3/16284 خواندن  به  عالقه

دهد كه مقادير  نشان مي  6نتايج مندرج در جدول  

F  چند كوواريانس  ختحلیل  در  هاي  آزمونردهمتغیره 

  خـواندن صحت  ،  (=P=6/1337F  00/0)  سرعت

(00/0  P=6/491F=)  ،00/0)  واندنــدرك خ  P=5 /  

56F=)  ،خواندن به  (  =P=3/16284F 00/0)  عالقه 

كه  تو مي،  بنابراين.  است  دار امعن گرفت  نتیجه  ان 

خواندن،   برنامه  اجراي افزايش سرعت  موجب  مداخله 

و  صح به خواندن  ت خواندن، درك خواندن  در  عالقه 

 خله نسبت به گروه گواه شده است. اگروه مد

 گیري بحث و نتیجه

پژوهش هدف   اين  برنامه    بررسي  با  اثربخشي 

ري چندگانه بر  هاي يادگیاي مبتني بر سیستممداخله

  صحت خواندن،  سرعت  )  خواندنلکرد  عمبهبود  

به خواندن در    و افزايش عالقه خواندن و درك مطلب(  

شد.  آموزان  دانش انجام  ابتدايي  دوم  دوره  نارساخوان 

چند كوواريانس  تحلیل  تک نتايج  و  متغیري  متغیري 

خواندن    تأثیر عملکرد  بر  مداخله  و   آموزاندانشاين 

 كرد. يیدتأ به خواندن را عالقه همچنین در بهبود

بررسي   به  توجه  اين    هايهمطالعبا  در  پیشین 

برنامهزمی چنین  اثربخشي  عملکرد  نه،  بهبود  در  اي 

نگرفته   انجام  اين  ،  بودخواندن  از  حاصل  نتیجه  اما 

كودكان   خواندن  عملکرد  بهبود  با  رابطه  در  پژوهش 

خاص   يادگیري  اختالل    پژوهش   هاييافتهبا  داراي 

(  1398)  همکاران   و  رنجبر  و (  1399)  میربد   و  راديم

  عملکرد   بر  روانشناختي   عصب   ي هاهمداخل  تأثیر   كه

  را   خاص  يادگیري   اختالل  با  آموزاندانش  خواندن

داردهم،  بودند  كرده  تأيید   هاي يافته  بعالوه.  خواني 

  همکاران   و  مي كري   ،(1396)  همکاران  و   بمانا  پژوهش،

  هاي بسته  از   هاآن  ر د  كه (  2019)  آنجوم  ،(1391)

  عملکرد   دبهبو  براي  شناختي   توانبخشي   زشيآمو

،  است  شده   استفاده   نارساخوان  آموزاندانش  خواندن

  هاي يافته.  كنندمي  تأيید  را  حاصل   پژوهش  هاييافته

  همکاران   و  بیرامي   ، (1398)  همکاران   و  طريفي 

كه به بررسي  (  1392)  و زكي   عباسي  كرمي،  ،(1395)

  خواندن   ملکردع  بهبود  بر  توانبخشي  ايههمداخل  تأثیر

مطلب  و  صحت  سرعت،)   با نیز  اند،  پرداخته(  درك 

 هاي پژوهش حاضر همخواني دارد.فتهيا

با   رابطه  در  ديگر  سوي  بر    تأثیراز  مبتني  برنامه 

خواندن سیستم به  عالقه  بهبود  بر  يادگیري    هاي 

مانند    هاييپژوهش  هاييافته  همسويي  از  توانمي

،  (1395)  انیحسن  ريمي، ك  زاده،ييحی  پژوهش

  اين   نتايج  با   (1395)  پور حسین  و   پاكدامن  براهیمي،ا

توان گفت  در تبیین اين يافته مي.  كرد  اشاره  پژوهش

  مي تما  در  موفقیت  مشترك  پايه  خواندن،  مهارت 

دانشاست  تحصیلي  هايزمینه   دلیل   به  آموزان. 

  آن،   از  ناشي  ناامیدي  و  تحصیلي   پیاپي   هايشکست

  شرم   احساس  دچار   و  داشته  كمتري   تحصیل   به  قه عال

  در (.  1395  نیا، حسن  كريمي،   زاده،يحیي)  شوندمي

  عالقه   افزايش   راه  بهترين  رسدمي  نظر  به  راستا   اين

  است،   خواندن  در  هاآن  عملکرد   بهبود   آموزان،دانش  اين

نیز  (  1395)  پورحسین  و  پاكدامن  ابراهیمي،  كه  گونهآن

 .اندكرده  اشاره آن به



 ... عملکردبر  هاي یادگیري چندگانهمبتنی بر سیستم ايمداخلهرنامه ب  اثربخشی :و همکاران  شهروز نعمتی

___________________________________________________________________________________________ 

42 

اين  تبیین  در از    توانمي  هايافته  كلي  يکي  گفت 

  در   ضعف   خواندن  نقص  بیولوژيکي  و   شناختي  عوامل

  يادگیري   شامل،  چندگانه  يادگیري  هايسیستم

(.  2017  ديويدوويچ،)  است   توالي  و  آماري  اي،رويه

  لي   ، (2016)  اولمان   جمله  از   گوناگوني   هايپژوهش

  فاوست   و   سونل نیک  ،(2019)  راكل  و  ساوي   ،(2019)

  ضعف  و  خواندن  آسیب   بین  بطهرا(  2011)

كه كرده  مطرح   را   يادگیري  هايسیستم   در   ضعف  اند 

  خواندن   عملکرد  ضعف در  باعث  يادگیري  هايسیستم

 شود.فرد مي

  هاي سیستم  پژوهش،  اين  نظري   مباني  اساسبر 

.  كندمي  آشکار   را   يادگیري  فرايند  پیچیدگي   يادگیري

  هاي الگو  شناخت  به  مربوط  ايهفعالیت  و  هاتمرين

  كشف   و  زباني   و  حركتي   شنیداري،  ديداري،  مختلف

  اساسي   هايبرنامه  از   الگوها  اين   بین  روابط

كه در برنامه مداخله حاضر  است  يادگیري  هايسیستم

ها همگي باعث  . اين فعالیتاستفاده شده است  هاآناز  

سیستم رويهتقويت  يادگیري  تواليهاي  آماري    اي،  و 

(  2017)  همکاراناولتون و  شوند چرا كه به گفته نمي

رويه رفتارهاي  يادگیري  انجام  چگونگي  يادگیري  اي، 

غیر و  تمرين  حركتي  و  تکرار  با  كه  است  حركتي 

ميرويه تقويت  آگاهي  بدون  و  زمان  طول  در  شود  ها 

نیز  2016)اولمان،   توالي  يادگیري  فراگیري    نیازمند(. 

ا رابطه   يک  عناصر  بین  نوع منظم  اين  كه  است  لگو 

كند  پیدا ميگیري نیز در اثر تمرين و تکرار بهبود  ياد

فراگیري  2020آريوآنلو،  ) كه  آماري  يادگیري  و   )

استخراج   نیازمند  و  الگو  عناصر  بین  احتمالي  روابط 

ورودي از  قواعد  و  و  اصول  مکان  هر  در  حسي  هاي 

)لي،   است  نظر    اساسبر  كهييجانآ  از(.  2019زمان 

يادگیري2020)  نلوآرويوآ   مشاركت   نیازمند  اي،هروي   ( 

است    مخچه  و   مغزي  ساختارهاي  برخي   كارگیريهب  و

اينکه   بر  مبني  پژوهش  اين  نتايج  به  توجه  با  نیز  و 

از خود   را  تعادلي  نارساخوان مشکالت  بیشتر كودكان 

مخچه  مينشان   كه  افرادي  و  دي   هاآندهند  ده  آسیب 

مشکل    ساختارهايردن  وآدستبهدر  است،   متوالي 

هاي مربوط به تقويت مخچه كه  ابراين فعالیتدارند، بن 

فعالیت سیستماز  بر  مبتني  برنامه  يادگیري  هاي  هاي 

مي خواندن  است،  عملکرد  بهبود  در    تأثیرتواند 

باشد.  هب داشته  مداخله  فعالیتسزايي  برنامه  هاي 

سیست بر  چندگانه  ممبتني  يادگیري    علت   بههاي 

  و   مختلف  شنیداري   و  ديداري   هاي محرك  وجود

  مغز   حركتي  و   حسي  مناطق  همزمان  درگیركردن

خواندن  باعث عملکرد    مندي عالقه  و  درگیري،  بهبود 

  و   برانگیختگي   و  شده  نارساخوان  آموزاندانش  بیشتر

  . شودمي  موجب  را  بهتر  عملکرد  براي  هاآن  بیشتر  تالش

نتايج اين  گفت كه    توانميشد،  توجه به آنچه بیان  با  

هاي يادگیري در  ت سیستمپژوهش به فهم بهتر اهمی

و    كندميآموزان كمک  بهبود ناتواني خواندن در دانش

موجب ترغیب مربیان مراكز مشکالت ويژه يادگیري و  

در كنار    اي مداخلهدرمانگران به استفاده از اين برنامه  

 .شودميديگر  اي آموزشي هبرنامه 

  م ك   تعداد  پژوهش  اين  هاي محدوديت  از

م  هايپژوهش با  سیستممرتبط  نظري  هاي  باني 

  هاي پژوهش  از  داشت  آن  بر  را   ما  كه  بوديادگیري  

بیشتر    نارساخواني   زمینه   در   موضوع   با   مرتبط   تجربي

هاي شخصیتي  در كنترل نبودن ويژگي  .كنیم  استفاده

انگیز مثل  تحولي  سبک و  يادگیريش،  ديگر    هاي  از 

م محدوديت شمار  به  مطالعه  اين  اينجا  رود.  يهاي  در 

  با   بعدي  هايپژوهشبراي    شودمي  دپیشنها

  در   برنامه  اين  اثربخشي  ، هامحدوديت  اين  شدنبرطرف 

  نارسانويسي،   مانند  مختلف  هاياختالل  با  كودكان 

  طیف   هاياختالل  و  توجه  نارسايي  رياضي،  اختالل

  پژوهش،   اين  در  كهييجاآن  از.  شود  بررسي  اتیسم

  سرعت  در  د افرا عملکرد   در مداخله   معنادار برنامه تأثیر

به    عالقه  همچنین   و  خواندن  درك  و  صحت  خواندن،

شد  خواندن داده  به    كه  داشت  انتظار  توانمي،  نشان 

يادگیري سیستم برنامهچندگانه    هاي  تدوين  هاي  در 

ب براي  يادگیري  مداخله  اختالل  آسیب    خاصهبود  با 

 .شود توجهخواندن 
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 هانوشت پی 
1. Procedural learning 
2. Sequence learning 
3. Statistics learning 
4. How 
5. Abstract action plans 
6. Cortical-mixed pathways 
7. Cortical-cerebellar 
8. Learning regularities 
9. Wechsler Intelligence Scale for Children 
)WISC ( 
10. Verbal Comprehension Index 
11. Visual-Spatial Index 
12. Fluid Reasoning Index 
13. Working Memory Index 
14. Processing Speed Index 

 منابع 

)  پورحسین،  .ش  پاكدامن،  .س ابراهیمي بیني  پیش»  (1395ش. 

برنظم يادگیري  به  دهي  عالقه  و  تحصیلي  خودكارآمدي  اساس 

واسطه با  اطالعاتمطالعه  پردازش  راهبردهاي  امه  فصلن  «،گري 
 .165-156 (:21) 2 ريزي درسي،برنامه  پژوهش در

هنرمندمهرابي،  .پ  عسگري،  .ف  ينادر،  .ا  قمراني،  .س  بمانا  م.    زاده 

بر»  (1396) خواندن  تقويت  برنامه  به  تدوين  پاسخ  الگوي  اساس 

بر عملکرد دانش(RTI) مداخله آن  اثربخشي  ناتواني  و  با  آموزان 

 .92 -92 :7 مجله مطالعات ناتواني، ، «خواندن

)  ذوالرحیم،  .س  اسماعیلي،  .ي  موحدي ،  .م  بیرامي   ( 1395ر. 

درك  اثربخشي  » و  صحت  سرعت،  بر  نوروسايکولوژيکي  درمان 

در   نارساخواني  آموزاندانشخواندن  به  پژوهش  ،  «مبتال  نشريه 
 .77-69(: 3 ) 2، توانبخشي در پرستاري

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

هاي  تمرين  و   ايرايانه  -شناختي   توانبخشي  اثربخشي   مقايسه»

پیوسته    توجه   و  كاري   حافظه  بهبود  بر   وانشناختيعصب ر  عملي

استثن«،  نارساخوان  آموزاندانش افراد    : (34)9  ايي،روانشناسي 

111-135. 

كاپالن و سادوك. خالصه    (1395)  پ.  روئیز ،  .و  سادوك ،  .ب  سادوك
بالینيعلوم  )  روانپزشکي  روانپزشکي  ترجمه    ،جلد سوم  ،(رفتاري، 

رضاعي ارجمند   ،فرزين  اصلي: )  انتشارات  زبان  به  انتشار  تاريخ 

2015.) 

حسیني يیالق ،  .ح  طريفي  يخچالي ،  .م  شهني  عالیپور  ،  .ع  حاجي 

)  بیرگاني بر  »  (1398س.  مبتني  توانمندسازي  برنامه  اثربخشي 

خودتنظی اجرايي  خواميكاركردهاي  عملکرد  دانشبر  آموزان  ندن 
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   چکيده
 بیر  شیناتتي  بخشیيتوان   اثربخشي  بررسي  پژوهش  اين  از  هدف  هدف:

 .بیود تحیویي تیختیر بیا كودكان كاری حافظة و  حركتي  ديداری  ادراک

 بیا  آزمونپس  –  آزمونپیش  نوع  از  آزمايشينیمه  پژوهشي  طرح  ش:ور

 تیا 4 كودكان تمامي  شامل  پژوهش  اين  آماری  جامعة  بود.  كنترل  گروه

 دبسیتانيپیش مراكی  و هاكودکمهد در كه بود تحویي  تختیر  با  سایه  6

 نمونیه  حجی   .بودند  كرده  نامثبت  1400  سال  دوم  هنیم  در  تهران  شهر

 ةجامعی از (كنتیرل گروه نفر 15 و آزمايش گروه نفر 15) نفر  30  املش

 2-دنیور  آزمیون  از  اسیتفاده  با  و  دسترسدر  گیرینمونه  شیوه  به  آماری

 جايیدهي آزمیايش  و  كنتیرل  گیروه  دو  در  تصیادفي  صورتبه  و  انتخاب

 ةحافظی آزمیون  و  فراسیتی   بینايي  ادراک  تحول  آزمون  آغاز  در  .شدند

 گیروه بیرای ادامیه در و  شید  گرفتیه  میونزآپیش  عنوانبه  ب ان  كاری

 كنتیرل گروه كهحایيدر شد اجرا شناتتي بخشيتوان  همداتل  آزمايشي،

 تحلییل  آزمیون  از  اسیتفاده  بیا  هیاداده  نکردنید.  دريافیت  آموزشي  هیچ

 نشیان  نتايج  :هایافته  .شد  تحلیل  متغیرهچند  و  متغیرهت   انسواريوك

 و  چشی   همیاهنیي  هاییفیهؤم  بیر  شناتتي  بخشيتوان   ةمداتل  كه  داد

 ،>001/0P) زمینیه از شیکل تماي  (،= 001/0P<، 567/54F) دست

528/98F =)، شیکل ثبیات (001/0P<، 418/35F =)، در وضیعیت 

 ،>001/0P) اييضیییف روابییی  (،= 001/0P<، 701/344F) فضیییا

722/100F =) ریكیا ةحافظی و (001/0P<، 907/125F =،) تیخثیر 

 و مشیاوران پیژوهش، نتايج  براساس  گيری:نتيجه  .است  داشته  دارامعن

 ةحافظی  و  حركتیي  ديیداری  ادراک  بهبیود  بیرای  توانندمي  روانشناسان

    .كنند  استفاده  مداتله  اين از  تحویي  تیرخت  با  سال  6-4  كودكان  كاری

 
  ،حركتییي  ديداری  ادراک  ،شناتتي بخشيوانت :کليدی  هایواژه
 .كودكان  ،تحویي  تختیر  ،كاری  ةحافظ

_________________________________________ 
  كودكان   آموزش  و  يروانشناس  ارشد  كارشناس  :مسئول  دهنویسن.  1

 .رانيا تهران، ،یمرك  تهران واحد ،ياسالم آزاد ه دانشیا ،يياستثنا

 آزاد  دانشیاه   ،يياستثنا  كودكان  آموزش  و   يروانشناس  ارشد  سكارشنا.  2

 .رانيا تهران،  ،یمرك  تهران واحد ،ياسالم

  تهران،   ،یمرك   تهران   واحد  ،يالماس  آزاد  دانشیاه  ،باییني  ارشد  كارشناس.  3

 .رانيا
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Abstract  

Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of cognitive 
rehabilitation on the visual-motor perception and 
working memory of children with developmental 
delays. Method: The method of this research was 
semi-experimental and pre-test-post-test with 
control group. The statistical population included 
all 4-6 year old children with developmental delays 
studying in Tehran kindergartens and preschool 
centers in 2021. The sample size consisted of 30 
children (15 in the experimental group and 15 in the 
control group) from the statistical population, who 
were selected by the available sampling method and 
DENVER-II test. First, Frostig Developmental Test 
of Visual Perception and N-Back working memory 
tests were taken as pre-tests. Then for the 
experimental group, cognitive rehabilitation 
intervention was performed while the control group 
did not receive any training. Data were analyzed 
using ANCOVA. Results: The cognitive 
rehabilitation intervention had a significant effect 
on the components of hand-eye coordination 
(P<0.001, F =54.567), figure differentiation from 
background (P<0.001, F = 98.528), shape stability 
(P<0.001, F =35.418), situation in space (P<0.001, 
F =344.701), spatial relations (P<0.001, F 
=100.722) and working memory (P<0.001, F 
=125.907). Conclusion: According to the results of 
this study, counselors and psychologists can use 
this intervention to improve visual-motor 
perception and working memory in 4-6 year old 
children with developmental delay. 
 

Keywords: Cognitive rehabilitation, Visual-

motor perception, Working memory, Children 

with developmental delays. 
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 كییاری حافظییة (.2018 همکاران،  و  نگیسو  بونیفاسیو،

 – عصییب حییوزه در گییذارثیرخت نظری  هایسازه  از  يکي

 بازشناسییي،  بییه  مربییوط  ينییدهایافر  و  است  3شناتتي

 و  رفیعییي  )دانییا،  كنییدمي  ذتیییره  را  دگرگییوني  و  تغییر

 با  سیستمي  كاری  حافظة  نحو،  ديیر  به  (.2019غالمي،

 و  موقییت  سییازیتیرهذ  در  كییه  اسییت  دودحیی م  ظرفیت

 كاریدسییت  و  سازیيکدارچه  حفظ،  اطالعات،  پردازش

 نقییش (محیطییي و درونییي) منییاب  انییواع از اطالعییات

 -سارزينسییکا  همشییاير،  گروزيسییکا،  نیکا،)  دارد  اساسي

 (.2021 همکییاران، و اورزچوفسییکي آنیکییایي، ويییور،

 رتییختی  در  كییه  دمعتقدنیی   (2018)  انهمکار  و  اسمیرني

 طوربییه همیشییه سییازگاری مشییکالت فراگیییر تحییویي

 ايیین  بلکییه  ،نیسییت  شییناتتي  نقییص  از  ناشي  انحصاری

 در  هدفمنیید  رفتییار  مديريتيتود  و  تویید  هایدشواری

 اسییت كییاری ةحافظ جمله  از  اجرايي  كاركردهای  نقص

 تضمین  را  جديد  هایموقعیت  به  مناسب  پاسخ  بايد  كه

 (2009) یییدابآرچی و راجنییدران آیییووی، نتییايج .كنیید

 حافظییة در نقییص بییا زبییاني مشییکالت كییه داد نشییان

 بییا  حركتي  مشکالت  كاری،  حافظة  و  كالمي  مدتكوتاه

 بود  مرتب   فضايي  و  بینايي  مدتكوتاه  حافظة  در  نقص
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 و  كالمییي  حییوزه  دو  هر  در  توجه  مشکالت  با  كودكان  و

 .تندداش  اتتالل  فعال  ةحافظ  فضايي  -ديداری

 ،تحییویي  تختیر  با  دكانوك  از  بسیاری  ديیر  سوی  از

 دارنیید  4حركتي  ديداری  ادراک  به  مربوط  هایدشواری

 هییایناتوانايي شییوند،مي وارد دبسییتان بییه كییهزماني و

 مشییکالتي  بییروز  سییبب  توانندمي  آنها  حركتي  ديداری

 كشییاورزی) شییود كییردنكدي و نوشییتن درتوانییدن،

 حركتییي،  ديییداری  راکدا  (.1390  ابراهیمي،  و  ارشدی

 و بصییری اطالعییات همییاهنیي بلیییتاق  معنییای بییه

 وكهییریین، )هارپسییتر، اسییت حركتییي ري یبرنامییه

 (.2022 همکییاران، و كییاديس بارنارد، پاول،  انیسبرگ،

 بییه  زيییادی  حیید  اتیی  حركتیي  ديییداری  ادراک  رشیید

 تحلیلوتج يییه  فضايي،  ديداری  هایمهارت  رشد  می ان

 دارد تیيبسیی  حركتییي ديییداری ييکدییارچی و بینییايي

 وجود  (.2010  مان،-كراگلو  یوت نبرگر،  گورچي،  یوا،وا)پ

 پايه  ادراكي  هایاتتالل  و  حسي  پردازش  در  ناهنجاری

 عییاملي  عنوانبییه  توانییدمي  تحویي  تختیر  با  كودكان  در

 ايیین در رفتییاری مشییکالت بییا همییراه يییا كننییدهايجاد

 صنقیی   (.2016  ییمییا،  و  ايمونیید  )ايکمان،  باشد  كودكان

 ی ترس  نداشتنتوانايي  مانند  يتكحر  ديداری  ادارک  در

 تختییه  از  رونويسییي  نداشییتنتوانايي  هندسي،  هایحطر

 نظر  از  مشابه  حروف  میان  تفاوت  درک  نداشتن  و  اهیس

 و  تواندن  زمینه  در  مشکالتي  به  منجر  تواندمي  ليکش

 اسییت  الزم  مییوارد  نايیی   تمامي  در  كه  زيرا  شود  نوشتن

 را  آنها  ؛كند  دريافت  را  طالعاتا  بینايي  حس  راه  از  فرد

 حركتییي  پاسییخ  و  كنیید  قتلفی  تود  نپیشی  اطالعات  با

 (.2019  )دوتي،  دهد ارائه  را  يبمناس

 تختیر  كودكان  تحول  و  رشد  در  تختیر  جبران  برای

 و تییا  نیازهییای بییا كودكییان كییل در و تحییویي

 ایمداتلییه  هایبرنامییه  و  هییاروش  آنهییا،  توانمندسازی

 اساسییي  و  پايییه  یهامهارت  به  توجه  با  ويژهبه  مناسبي

 قییرار توجییه مییورد پیشییین هایسییال در روانشییناتتي

 از قبییل را دسییازینتوانم و آمییوزش تییا اسییت گرفتییه

 همکییاران، و زاده)حسییینعلي كننیید شییروع دبسییتان

 شكییاه  و  درمییان  در  كییه  هییاييروش  جملهاز  (.1398

 دمییور گذشییته هایسییال در هییااتتالل  نشانیان  شدت

 اشاره  شناتتي  بخشيانوت  به  توانمي  ،است  بوده  وجهت

 (.1397 ،داوودی و حیییدری ،پیرانییي ،رحمییاني) كییرد

 شییودمي  اطالق  هاييآموزش  به  شناتتي  توانمندسازی

 شییکل  بییه  و  شییناتتي  علییوم  هایيافتییه  بییر  مبتني  كه

 توجییه،  شییناتتي  عملکردهییای  كننییدمي  عيس  تمرين

 حافظییه  انییواع  ،شیینیداری  تمی   فضايي،-ديداری  ادراک

 ارتقا  را  اجرايي  كاركردهای  ساير  و  ریاك  حافظة  ويژهبه

 يییا  نوروپالستیسییتي  اصییل  به  موارد  اين  همة  كه  دهند

 اوپییرا،  )الرديییر،  دارد  اشییاره  مغیی   پذيریانعطاف  همان

 در  مختلفییي  هییایژوهشپ  (.2020  ريد،  و  ريد-گارسیا

 بیییر شیییناتتي توانمندسیییازی اثربخشیییي تصیییو 

 لامثیی   بییرای  ،است  شده  انجام   اتتيروانشن  متغیرهای

 هنشییاو، ،جايییاكودی ،الورنییس پییژوهش هایيافتییه

 نشان  (2018)  همکاران  و  یوفتوس  و  ايکلبوم  فرگوسن،

 شیینیداری  -شییفاهي  صورتبه  شناتتي  آموزش  كه  داد

 بییا  افییراد  ةحافظیی   و  توجییه  اجرايي  كاركرد  بودبه  سبب

 و زينییایي مطایعییه نتییايج .شییودمي شیینوايي آسیییب

 بخشییيانوت اثربخشییي از نشییان (1398) زادهمیییرزا

 حافظییة   يعال  از  بخشي  و  پردازش  سرعت  بر  شناتتي

 بییود. فعییایيبیش توجییه/ نقییص  يعال با  كودكان  كاری

 سییدهوندی  و  میردريکونیید  ،یع ي   هایيافته  همچنین

 بخشییيتوان  آمییوزش  از  تییوانمي  كه  داد  نشان  (1396)

 حركتییي، ی ديییداری ادراک بهبییود بییرای شییناتتي

 تییا ،  يادگیری  اتتالل  هب  مبتال  ابتدايي  آموزاندانش

 .كرد  استفاده

 ادراک  و  كییاری  حافظییة  اهمیت  به  توجه  با  روايناز

 تییختیر  آثارو  تيشنات  هایتوانايي  در  حركتي  -ديداری

 و اهمیییت زنییدگي هایجنبییه تمییامي در شییناتتي

 ديیر  سوی  از  .شودمي  مشخص  آن  در  مداتله  ضرورت

 یابییر  ويژهبییه  زودهنیییام  هایهاتلیی دم  اهمیییت  به  بايد

 كودكان  مغ   پذيریانعطاف  و  دبستان  از  پیش  كودكان

 نییی   بیشییتر  يییادگیری  بییرای  آمییادگي  و  سنین  اين  در



 ...و حرکتی دیداری  ادراک بر شناختی بخشیتوان اثربخشی  :همکاران  سهيال خنجری و
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 دچییار كودكان  زودهنیام  شناسايي  بنابراين  .شود  توجه

 مراحییل  در  كییه  كودكییاني  يییا  و  شناتتي  تحویي  تختیر

 نكییرد فییراه  و دارنیید قییرار تحییویي تییختیر اوییییه

 از  پیشییری  واق در  و  مناسب  شناتتيروان  هایهمداتل

 بسیییار  تحییویي  یرتخت  اين  از  ناشي  هایمعلوییت  و  آثار

 هایبرنامییه  بیشییتر  كه  آنجا  از  همچنین  .است  ضروری

 تکییاییف صییورتبه يییا قبلییي شییناتتي توانمندسییازی

 بییا  و  اندشییده  طراحي  ایرايانه  تکاییف  يا  هويژ  شناتتي

 هبیی   قییادر  تحویي  تختیر  با  كودكانربیشت  اينکه  به  توجه

 نیسییتند؛ ایرايانییه و آزمايشیییاهي امکانییات از  استفاده

 اهمیییت  زمینییه  در  موجود  شواهد  گرفتننظردر  با  پس

 و  اهمیییت  و  روانشناتتي  زودهنیام  هایهمداتل  مفهوم

 شییودمي  باطناسییت  شییناتتي،  عملکییرد  در  تییختیر  آثار

 شیییناتتي توانمندسیییازی بیییر مبتنیییي هایهمداتلیی 

 شدهطراحي  ابذج  هایبازی  صورتبه  كه  محوردکوك

 تختیر  كودكان  ديداری  ادراک  و  كاری  حافظة  بر  ،باشد

 ايیین بییر عییالوه .باشیید داشییته مثبییت تییخثیر تحییویي

 اثربخشییي بررسییي بییه قبلییي شییدهانجام هییایپژوهش

 نیازهییای  بییا  كودكییان  سییاير  بر  شناتتي  توانمندسازی

 بررسییي  بییه  كییه  پژوهشییي  كنونتییا  و  اندپرداتته  ويژه

 و  كییاری  حافظییة  بییر  شییناتتي  مندسازیتوان  خشياثرب

 پرداتتییه  تحییویي  تختیر  دارای  كودكان  ديداری  ادراک

 بییا  حاضییر  پییژوهش  رو  ايیین  از  است.  نشده  انجام  باشد،

 حافظییة  بییر  شناتتي  بخشيتوان  اثربخشي  تعیین  هدف

 تییختیر بییا كودكییان حركتییي ديییداری ادراک و كییاری

 .است  هگرفت  انجام  تحویي

 ش رو

  از  پژوهش :گیریهننمو  روش  و  نمونه  آماری،   هجامع

  با   آزمون پس  -  آزمونپیش  طرح  با   آزمايشي نیمه  نوع

  شامل   پژوهش،  آماری  جامعة   بود.  كنترل  گروه

  در   كه   بود  تحویي   تختیر  دارای  سایه  6  -  4  كودكان 

  در   تهران  شهر  دبستاني پیش  مراك   و  هاكودکمهد

  منظور به  .بودند  كرده  م نا  ثبت  1400  سال  دوم  نیمه

  به   (1990)  2-دنور  رشدی  غرباییری  نومآز  ،غرباییری

  چند   ا ي  دو   سني   محدوده   در   كه  اني كودك  و   آمد   عمل 

  تختیر   دارای  كودک  عنوانبه  ، دادند  نشان   را  تختیر

  با   افراد   اين   از   نفر  30  نهايت در  .شدند  انتخاب   تحویي

  استناد   به  رسدستدر  گیری نمونه  روش  از  استفاده

  نمونه  حج   و  يقبل  مشابه  آزمايشينیمه  هایهعمطای

  در   آزمايشي نیمه  هایهمطایع  برای  پیشنهادی 

  انتخاب   ورود  هایمالک  اساسبر  آماری،  هایابكت

  شدند   جايدهي   گروه  دو  در  تصادفي  شیوه  به   و  شدند

  به   رودو  هایمالک  .نفركنترل(  15  آزمايش،  نفر  15)

  تمايل   ، سال  6-  4  ینسن  از:  بودند  عبارت   پژوهش

  بود   تحویي   تختیر   اتتالل  نداشت  و   مطایعه   در  شركت

  مداتله   در  جلسه  دو  از  بیش  غیبت  تروج  هایمالک  و

  و  ديیر  پژوهشي طرح دو  در  هم مان شركت ،آزمايشي 

  از   پژوهش  اين  در   بود.  تا    بیماری  به  كودک  بتالیا

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  رفتهپیش  آزمون

  ها داده  آوریجم   برای    ب ان  كاری  حافظة   آزمون

   . شد هداستفا 

 :(1990)  5  2-دنور  رشدی   غرباییری  آزمون :اب ار

  بررسي   هدف  با   2-دنور  رشدی  غرباییری  آزمون

  منتشر   و   استانداردسازی   كودكان  تحویي   تیرهایخت

  غرباییری   اب ارهای  ينتررايج  از   يکي   دنور  آزمون  شد.

  4  و  ال س   6  تا  دوهفتیي   از   كودكان   برای  شده استفاده

  كه   است   مواردی  مجموعه  ل مشا  آزمون   اين   است.  ماه

  از   مستقی   آزمون  يا  وایدين  گ ارش  مشاهده،  وسیلهبه

  حیطه   چهار  شامل  آزمون  اين  شوند.مي  ارزيابي   كودک

  ، ظريف  حركتي  مهارت  درشت،   حركتي  های مهارت

  كل   است.  اجتماعي  فردی   مهارت  و  زباني  مهارت

 هر  برای  كه  است  هداد  تشکیل  ماده  125  را  آزمون

  25)  اجتماعي  فردی  حیطه  است:  صورت  ينا  هب  حیطه

  ظريف   حركات  حیطه   ماده(،   39)  زباني   حیطه   ماده(، 

  ماده(   32)  درشت  حركات  حیطه   و   ماده(  29)

  و   برگفرانکن  پژوهش  در   .(1990  دادز،   و  برگ)فرانکن

  . است  شده  گ ارش  90/0  آن  پايايي   (1992)  همکاران 

  روايي   و  اعتبار   (1385)   کاران هم  و  پسند   پژوهش  در
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  روش   به  آن  پايايي   و  شده  گ ارش   مطلوب   آزمون  نيا

   است. شده گ ارش  91/0 كرونباخ  آیفای 

 توس   اب ار  اين  :6فراستی    بینايي  ادراک  تحول  آزمون

 ادراک  هییایناتواني  شناسییايي  برای  (1963)  فراستی  

 نزمییوآ  ايیین  نظییری  مبنییای  است.  شده  ساتته  بینايي

 هییایلاتتال  حییوزه  در  حركتییي  –  ادراكي  های  نظريه

 توانییدمي  ديییداری  ادراک  رشیید  آزمون  .است  يادگیری

 اسییتفاده اول  پايییه  و  آمادگي  كودک،مهد  كودكان  برای

 بییه  نیییاز  فراسییتی    آزمییون  در  کییهاين  به  توجه  با  شود.

 را  دسییتش  اشییکال  رسیی   برای  بايد  فرد  و  است  حركت

 حركییت  تاصییي  هایصییورتبه  و  تاصي  مسیرهای  در

 ايیین  اسییت،  دسییت  و  چشیی   هنیيهمییا  به  نیاز  و  دهد

 را  حركتي  بینايي  ادراک  بینايي،  ادراک  بر  عالوه  آزمون

 و  فییردی  صورتبه  زمونآ  اين  كند.  بررسي  تواندمي  نی 

 -  30  فییردی  زمییونآ  یبرا  كه  است  انجام  قابل  گروهي

 يیی    از  كمتییر  بییه  گروهییي  اجییرای  بییرای  و  دقیقه  45

 5 شییامل ونآزمیی  ايیین اسییت. نیییاز زمییان سییاعت

 و چشیی  همییاهنیي ترتیبهبیی  كییه اسییت آزمییونترده

 در  وضییعیت  شییکل،  ثبات  زمینه،  از  شکل  تماي   دست،

 نمییره حییداكثر  كنیید.مي  ارزيابي  را  فضايي  رواب   و  فضا

 اسییت.  8  ،8  ،17  ،20  ،30  ترتیببییه  هازمونآترده  در

 بییرای آزمییون  ايیین  اجییرای  از  آمدهدسییتبه  هنجارهای

 و تبريیی ی) اسییت اتتیییار در سییایه 10-4 كودكییان

 درتییاج و نوقییابي كییرد پییژوهش در (.1392 ،موسییوی

 كرونبییاخ  آیفییای  روش  بییه  آن  پايییايي  ضرايب  (1386)

  است. شده  گ ارش  مطلوب آن  روايي  و 67/0

 تکلیییف  يیی    آزمییون،  اين:  7ب  ان  كاری  حافظة  آزمون

 اجرايییي  هایكنش  با  مرتب   شناتتي  عملکرد  سنجش

 معرفییي  كرچنر  توس   1958  سال  بار  نخستین  و  است

 اطالعییات  نیهییداری  شییامل  تکلیف  اين  كه  جانآ  از  .شد

 ارزيییابي بییرای ،شییودمي آنهییا كاریدسییت و شییناتتي

 و  كیامنش  كسائیان،)  است  شده  استفاده  كاری  حافظة

 شییامل  محییرک  100  تعییداد  آغییاز  در  (.1393  ،بهرامي

 به  متصل  هدفون  راه  از  پیاپي  صورتبه  رقميت    اعداد

 هییدف  محرک  18  تعداد  اين  از  .شوند  مي  پخش  رايانه

 بییه  دهيپاسخ  شیوه  هستند.  غیرهدف  هامحرک  بقیه  و

 بییا عییدد هر بودنمشابه  صورت  در  كه  است  صورت  اين

 صیییورت در و 1 كلیییید بايییید فیییرد قبلیییي، عیییدد

 بییار هییر بییا دهیید. فشییار را 2 كلییید نداشییتنمشابهت

 از پییس .شییودمي شنیده بعدی محرک كلید  دادنفشار

 حافظییه امتیازات ملاش كه فرد هایپاسخ  آزمون،  مماات

 افیی ارنرم روی ،اسییت محییرک هییر  بییه  واكیینش  زمان  و

 نمییره 1 صییحی  پاسییخ هییر بییه سدس شود.مي  ذتیره

 تعلییق  منفییي  نمییره  5/0  غلیی   پاسییخ  هییر  بییه  و  مثبت

 امتیییاز نعنوابییه و محاسییبه آنهییا مجمییوع و گیییردمي

 (2021)  ووالكیی   و  جون   .شودمي  گرفته  نظر  در  حافظه

 گیی ارش  83/0  را  كرونبییاخ  یافیی آی  روش  بییه  آن  پايايي

 اعتبییار  (1397)  همکاران  و  نهروانیان  همچنین  .ندردك

 ايیین  كرونباخ  آیفای  و  قبول  قابل  را  آزمون  اين  روايي  و

 .ندكرد  گ ارش 78/0  را آزمون

  وایدين   از  اتالقي   اصول  براساس:  پژوهش  اجرای  روش

  آنها   به  و   شد  فته رگ  كتبي  نامةرضايت  كنندگانشركت

  مختصری   العاتاط  پژوهش  فاهدا  و  عوضمو  مورد  در

  در   شد  داده  توضی   شدهمطایعه  افراد  تمام  به  .شد  ارائه

  از   توانندمي  باشند  مايل  كه   طرح  از  ایمرحله   هر

  محرمانه   كامالً   هاآن  اطالعات   تمام   و  شده تارج  مطایعه 

  كه   شد  داده  اطمینان  همچنین  شود.مي  حفظ

  ی کارم ه  ندادن ادامه  يا   مطایعه   در   دننکرشركت

  كند. نمي  ايجاد   آنها  درمان  روند  در   تخثیری  گونههیچ

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  پیشرفته  آزمون

  آزمون پیش  عنوان به  ب ان  كاری   حافظة   آزمون

  براساس   سدس  و  شد  تکمیل   گروه  دو  هر  وسیلهبه

  های قرارداد  رعايت   با  كرونا  اپیدمي  شراي    وجود

  آزمايش،   گروه  ،ياجتماع   گذاریصلهفا   و  بهداشتي

  گروهي   ةمداتل  تحت  مجرب  درمانیر  وسیلهبه

  ، عابدی  فرامرزی،   زاده،حسینعلي)  شناتتي   بخشيتوان

  و   گرفتند   قرار   ای دقیقه  60  جلسه  16  مدت   به  (1397

  پايان   از  پس  .نکردند  دريافت  درماني   هیچ  كنترل  گروه
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  آزمون پس  حلهمر  در   گروه  دو  هر  ،مداتله  هایهجلس

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  هپیشرفت  آزمون

  تالصه   .دادند  پاسخ  ب ان  كاری   حافظة  آزمون

   .است شده ارائه  1 جدول  در  مداتله  هایهجلس
 شناختی  بخشیتوان مداخله برنامه خالصه  1 جدول

 جلسات  اهداف  محتوا 

  يا آب تشت  بازی  كودک، تود ان زب  از  آن تعريف و كودک برای   كتاب از داستاني تواندن 

 آب  ناو
 1 دريافتي  زبان   تقويت

  مرحله چهار در  ديایوگ تواندن  تمرين و دارقافیه و ريتمی    بازی های تمرين انجام 

 تکرار  و تفصیل انیی ش،  ارزيابي، تفصیل،
 2 دريافتي  زبان   تقويت

 3 بیاني  زبان   تقويت یي پون پین  كردنصحبت نهمچنی  و ناتمام  داستان كردن تکمیل بازی انجام 

  داستان،  مشکل پیداكردن مقوالت،  بازی ها، شباهت و هاتفاوت های بازی های رينمت انجام 

 غیره و  فیل  مرور صدا، كردن ضب 
 4 بیاني  زبان   تقويت

 5 انتخابي  و متمرك  توجه نقاشي  و عروس   توصیف شلوغ، هایكارت يا تصاوير  با   تمرين انجام 

  شم ، كردنفوت همراه به   اضافي  ایهركا  برتي  انجام  آن ادامه  در  و  شم  كردن فوت بازی 

 ت   و پیچ  با مسیر و  آب ییوان بازی 
 6 شده تقسی  و پايدار توجه

  شناتتي  رشد  می ان براساس  هاهكلم  تعداد انتخاب  آن، تکرار  و هاهكلم به كردن گوش بازی 

 عدد  و  كلمه هم مان  رایجا قبلي،  تمرين معکوس اجرای  آن، اف ايش و  تکرار و ودکك
 7 ری اك  ةحافظ 

  بادكن  های تکه بازی  راز، بازی  انجام حفظ، از  گفتن و تاطرسداریهب مركب، تصاوير  بازی 

 غیره  و حبوبات  قوطیهای  بازی  و مختلف صداهای  پخش  بازی قرقره،  و
 8 شنیداری   و بینايي  ةحافظ 

 ه ،  از كردن جدا  و وباتحب بتركی گل،  با آنها  كردننخ  و تسبی  هایدانه كردندرست

 ترد  پول با   كار یباس،  های دكمه كردنبستهوزبا
 9 ظريف  حركتي  هایمهارت

  هایپازل بازی ري ،   هایتیکه و انبرک  بازی  حبوبات، كردنپاک ابر،   يا اسفنج با   آب بازی 

   الستی  بازی  مقوا،  از  ادهاستف  با   توازن

  و ظريف  حركتي  هایمهارت

 درشت 
10 

  بازی دستي،جا برای مرب   12 و زانو  جای برای ب رم 12 از استفاده با ت يدن  یویی ا بازی 

 دوچشمي  دوربین
 11 درشت  حركتي  هایمهارت

  چوب تعادل حفظ  برای   چوب با بازی  انجام  دار،پیچ مسیر  و چشمي  دو دوربین بازی انجام 

  و ايستاده نشسته، مختلف های حایت  در ضربه  زدن  و  بادكن  بازی   انجام  دست، روی

  بازی   تمرين و  آبداش تفن  و شم  بازی   كف،  از استفاده   با زیا سحباب بازی  درازكش، 

 كودكان  توان حد  در قلدو قل يه

 12 دست  و چش  هماهنیي

  از برتي   كهزماني دهد مي ياد  نكودكا  به مربي :پاسخ از  بازداری  چش ، در  چش  بازی 

  تير ب در  و و بنشیند ساكت  و ندهد  امانج كاری هیچ  ،شودمي صادر   او طرف  از عالي 

  بازی و  معکوس و مستقی  صورت به پاشو  بشین  بازی  و دهد تکان  را  تود دست عالي 

 برج   ساتتن و چش   در چش 

 13 پاسخ  بازداری

  غیره، و تمیربازی  نقاشي،  مانند مختلف تکاییف  انجام برای  كه  ودشمي داده  ياد  كودكان  به

  ناشي مشکل بیان .كنند زبینياب   را تود  وسايل بايد  آنها من ض  در و است  نیاز اب اری  چه   به

 ها بازیاسباب ساير  و چرتهدو ترابي  از

 14 تودبازبیني 

 ) چیست؟ مشکل كن  فکر  و كن)توقف  :FAST  روش آموزش

 كن  تالش  آن اجرای جهت  در و  كن  انتخاب و  پیدا  را مناسب حلراه كن،  پیدا  را  لحراه

  كه قطعه  12 از استفاده با ج رب   ساتتن در  نوبت رعايت آموزش م،رسو و آداب  داستان بازی 

 .شوند گذاشته مربي و كودک  وسیلهبه میان در ي 

 15 له ئمس حل

  شوند.مي ترتن  تدريجبه  كه ت  دو بین مداد دادن حركت هويج،  به ترگوش  رساندن

  داده آموزش ان دك كو به :برج  ساتتن  تی بین هایكارت با بازی  مربي، مانند رنیي هایتوپ

  فکر آنها درباره و نیاه  تصاوير به توب .كند  اقدام  برج ساتتن  به اییوها  سبراسا  شود.مي

 .كنند  طراحي را  آن  سدس ،كنند

 16 دهي سازمان  و ري یرنامهب 
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 اهیافته

 هیییییایداده از حاصیییییل هایيافتیییییه براسیییییاس

 بییا  برابر  آزمايش  گروه  سني  میانیین  شناتتي،جمعیت

 بییا  ربیی ابر  كنتییرل  گییروه  سییني  میانیین  و  66/1±60/4

 53) نفییر 8 آزمییايش گییروه در .بییود  سال  69/1±10/5

 گروه  در  .بودند  پسر  درصد(  47)  نفر  7  و  دتتر  درصد(

 درصیید(  40)  نفییر  6  و  دتتر  درصد(  60)  نفر  9  كنترل

 ادراک هایمؤیفییه بییه مربییوط هییایداده .بودنیید پسییر

 و آزمییونپیش در كییاری حافظییة و حركتییي ديییداری

 انحییراف و میییانیین يتوصیف  هایشاتص با  آزمونپس

 شییده  گ ارش  2  جدول  در  هاگروه  تفکی    به  استاندارد

 است.

 پژوهش هایگروه تفکيک به پژوهش متغيرهای توصيفی هایشاخص  2  جدول

  مؤلفه

 کنترل  گروه آزمایش  گروه

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش

 دست  و چش  هماهنیي
 07/11 60/11 60/15 67/12 ین میانی

 83/1 35/1 35/1 94/2 معیار  انحراف

 زمینه  از شکل تماي  
 67/6 73/7 13/13 40/8 میانیین 

 58/1 28/1 72/2 66/3 معیار  انحراف

 شکل  ثبات
 33/5 47/5 00/8 93/6 میانیین 

 87/1 09/1 01/1 53/3 معیار  انحراف

 فضا  در  وضعیت
 40/3 38/3 93/6 29/3 میانیین 

 74/0 73/0 03/1 79/1 معیار  انحراف

 فضايي  رواب  
 93/3 40/3 13/6 27/3 میانیین 

 16/1 76/0 92/1 79/1 معیار  انحراف

 كاری  حافظة
 73/14 32/14 93/20 66/14 میانیین 

 12/2 79/1 37/2 28/2 معیار  انحراف
 

 هییایهنمر  شود،مي  ديده  2جدول  در  كه  طورهمان

 یرديییدا ادراک هایمؤیفییه در شآزمییاي گییروه افییراد

 در  كنتییرل  گییروه  بییه  نسییبت  كییاری  ةحافظ  و  حركتي

 در  مییاا  است.  داشته  بیشتری  اف ايش  آزمونپس  مرحله

 ندارنیید.  هیی   بییا  چنییداني  تفییاوت  هییاهنمر  كنترل  گروه

 واريییانسوك  تحلیییل  آزمییون  از  هاداده  تحلیل  منظوربه

 غییازآ  در  رواناز  شیید،  استفاده  متغیرهچند  و  متغیرهت  

 آزمون  از  .شد  بررسي  آزمون  اين  زيربنايي  هایمفروضه

 هییاهنمر  توزيیی   بودننرمییال  بررسییي  برای  ويل  شاپیرو

 بودننرمال  فرضپیش  كه  داد  نشان  نتايج  شد.  استفاده

 بییاكسام  آزمییون  (.<01/0P)  است  برقرار  هاداده  توزي 

 كواريییانس  واريانس  هایماتريس  همساني  بررسي  برای

 >p)287/0 و=F 153/1) بییه  توجییه  بییا  كه  شد  استفاده

 كوواريییانس-واريییانس  مییاتريس  گرفییت  نتیجه  توانمي

 همسییان  كنتییرل  و  آزمايش  گروه  در  وابسته  متغیرهای

 رعايیییت بییرای یییوين آزمیییون از همچنییین اسییت.

 كییه  شیید  اسییتفاده  كوواريییانس  آزمییون  هایفرضپیش

 در  پییژوهش  هییایگروه  هییایهنمر  داد  نشییان  آن  نتايج

 همییین  اريییانسو  دارای  وابسییته  هایمتغیر  آزمونپس

 و  گییروه  تعامل  آزمون  اين  بر  عالوه  (.<01/0P)  هستند

 ،اسییت  دارامعنیی غیر  آزمییونپس  ةمرحلیی   در  آزمونپیش

 (.<05/0P) نشیید رد نییی  فییرض پیییش ايیین ،رونيیی ااز

 تحلیییل  آزمییون  اجییرای  برای  الزم  شراي   ترتیباينبه

 اثربخشییي ارزيییابي بییرای .سییتا برقییرار اريییانسكوو

 كودكان  حركتي  ديداری  ادراک  بر  شناتتي  بخشيتوان

 واريییانسوك تحلیییل آزمییون از تحییویي تییختیر بییا

 اشاره  آن  نتايج  به  ادامه  در  كه  شد  استفاده  متغیرهچند

  است.  شده

 /P<537 ,001/0)  ويلک   المبدای  آماره  نتايج

715F=)  تغیری مچند  نسكوواريا  تحلیل  آزمون  در  

  يکي   ر د  ك دست  كنترل  و  آزمايش   گروه  كه   داد   نشان

  داری ا معن  تفاوت  حركتي  ديداری  ادراک  هایمؤیفه  از
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  تفاوت   اين   به   بردنپي  منظور به  (. >001/0P)  دارند

  استفاده   متغیرهت    واريانسوك  تحلیل  آماری  آزمون

 .است شده ارائه 3 جدول در  آن  نتايج كه  است شده

 آزمون پيش اثر کنترل با یتحرک دیداری ادراک هایمؤلفه ميانگين واریانسوک تحليل یجنتا  3 جدول

 مؤیفه 
  مجموع 

 مجذورات 
df 

  میانیین

 مجذورات 

F P اتا   مجذور 

 703/0 001/0 567/54 852/104 1 852/104 دست  و چش  هماهنیي

 811/0 001/0 528/98 755/243 1 619/184 زمینه  از شکل تماي  

 606/0 001/0 418/35 579/15 1 579/15 شکل  ثبات

 837/0 001/0 701/344 360/56 1 360/56 فضا  در  وضعیت

 814/0 001/0 722/100 239/91 1 239/91 فضايي  رواب  

 ثیرختیی   حییذف  از  پس  دهد،مي  نشان  3  جدول  نتايج

 هییایمیانیین بییین وابسییته، متغیرهییای  بر  آزمونپیش

 عضويت  حسبرب  كنندگانشركت  هایهنمر  شدهتعديل

 تفییاوت كنتییرل( گییروه و آزمییايش )گییروه گروهییي

 تییوان  مییي  روايییناز  (.>005/0P)  دارد  وجود  داریانمع

 بییر شییناتتي بخشییيتوان ةمداتلیی  كییه گرفییت نتیجییه

 ،دسییت  و  چش   هماهنیي  هاییفهؤم  هایهنمر  اف ايش

 و  فضییا  در  وضییعیت  ،شییکل  ثبات  ،زمینه  زا  شکل  تماي 

 اسییت (>001/0P)  داشته  داریامعن  ثیرخت  فضايي  رواب 

 دسییت  و  شیی چ  همییاهنیي  بییرای  ثیرختیی   اين  می ان  كه

 ،60/0 شییکل ثبییات ،81/0 زمینه از شکل  تماي   ،70/0

 .اسییت  81/0  فضییايي  روابیی   و  83/0  فضییا  در  وضعیت

 بهبییود  بییر  شییناتتي  بخشییيتوان  ةمداتلیی   بیترتنياهب

 ریثختیی  تحییویي تختیر با كودكان حركتي ديداری  ادراک

   دارد.  معنادار

 شناتتي  بخشيتوان  ةمداتل  اثربخشي  ارزيابي  برای

 آزمییون از  يتحییوی  تییختیر  بییا  كودكییان  كاری  ةظحاف   بر

 ادامه  در  كه  شد  استفاده  متغیرهت    واريانسوك  تحلیل

 .(4 )جیییدول اسیییت شیییده اشیییاره آن نتیییايج بیییه

  کاری  ةحافظ متغير رد کنترل و آزمایش گروه تفاوت بررسی برای متغيریتک کوواریانس تحليل نتایج  4 جدول

 تغییرات منب  متغیر
  مجموع 

 مجذورات 
df 

  میانیین

 مجذورات 
F P اتا   مجذور 

 كاری  ةحافظ 

 606/0 001/0 518/41 963/85 1 963/85 آزمون پیش

 823/0 001/0 907/125 688/260 1 688/260 گروهي عضويت

    070/2 27 903/55 تطا 
 

 متغیییر  بییر  هگییرو  اثر  دهد،مي  نشان  4  جدول  نتايج

 (2ƞ  ,  001/0P<  ,  907/125=F=823/0)  كاری  ةحافظ

 كییه  دهییديم  نشییان  جينتییا  و  است  معنادار  كودكان  در

 در  اوتفیی ت  نيیی ا   انییی م  و  معنییادار  گروه  دو  نیب  اوتف ت

 بخشيتوان  ةمداتل  بیترتنياهب  است.  درصد  82  جامعه

 تییختیر  بییا  كودكییان  كییاری  حافظییة  بهبییود  بر  شناتتي

   دارد.  رمعنادا ریثخت  تحویي

 گيرینتيجه و  بحث

 شییناتتي  بخشییيوانت  اثربخشي  هدف  با  حاضر  پژوهش

 بییا كودكییان  حركتییي  ديداری  ادراک  و  كاری  حافظة  بر

 كه  داد  نشان  شپژوه  نتايج  گرفت.  انجام  يتحوی  تختیر

 تییختیر  با  كودكان  كاری  حافظة  بر  شناتتي  بخشيتوان

 نتییايج از برتییي بییا يافتییه  ايیین  اسییت.  اثربخش  يتحوی

 همکییاران و رحمییاني (،2018) همکییاران و سیییورن

 ،نجارزادگییان (،1398) میییرزازاده و زينییایي (،1397)

 و شییريفي زارع، (،1394) شییريفیان و امیییری ،نجییاتي

 روانیییيآب و نظیییری ،تانجیییاني (،1398) دارحشییی 

 ايیین تمامي است ذكر به الزم باشد.مي  همسو  (1398)

 شییناتتي  توانمندسازی  اثربخشي  مطایعه  به  هاپژوهش

 ويییژه نیازهییای بییا  كودكییان  سییاير  در  كییاری  حافظة  بر

 سییني  شراي   به  توجه  با  حاضر  مطایعه  اما  ،اندرداتتهپ

 وانمندسییازیت ي،تحییوی تییختیر بییا  كودكییان  شناتتي  و
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 كودكییان  ايیین  به  جذاب  هایبازی  قایب  در  را  شناتتي

 كاری  ةحافظ  بر  آن  اثربخشي  از  نشان  نتايج  و  كرد  ارائه

 يافتییه ايیین ینتبییی  در بییود. تحویيیرتییخت بییا كودكییان

 ارائییه بییا شییناتتي شییيخبتوان در گفییت تییوانمي

 و تمیییرين تکیییرار، شیییامل گسیییترده هیییایآموزش

 و سیینجش قابییل بهبودهییای تییوانيم بییازتورددهي،

 در شییناتتي كاركردهییای از تعییدادی در را پايییداری

 سییاير  بییه  كییه  كییرد  ايجییاد  يتحییوی  تییختیر  بییا  كودكان

 شییبکه بییا مییرتب  هییایتوانايي و تکییاییف هییا،فعاییت

 )كلینیبرگ،  كنند  پیدا  تعمی   نی   درمان،  تحت  عصبي

 بییر گيكننییدتحري   تییخثیر بییر عییالوه چراكییه (.2010

 و  پیشییاني  آهیانییه،  قشر  همچون  زيربنايي  ساتتارهای

 بییا عصبي تصويربرداری هایهمطایع براساس  گیجیاهي

 كییاری ةحافظیی  نظیییر شییناتتي فراينییدهای از برتییي

 پیییاپي انجییام .(2006 )رابینسییون، باشییندمي مییرتب 

 ،زاييعصییب  بییه  منجر  شناتتي  بخشيانوت  هایفعاییت

 حافظة  كارايي  بهبود  نتیجهدر  و  سیناپسي  پذيریشکل

 عییالوه  د.شییومي  يتحوی  تیرخت  دارای  كودكان  در  كاری

 داده  نشییان  نی   مغ ی  تصويربرداری  هایهمطایع  اين  بر

 و رونتوپاريتییالف  منطقییه یتاكسییتر مییاده كییه اسییت

 بخشییيتوان زا دبع آهیانه و پیشانيپیش  مناطق  فعاییت

 )تییاكئوچي،  دكنمي  پید  اف ايش  كاری  حافظة  ناتتيش

 و كومییورو يوموگیییدا، يوكويامییا، تییاكي، سییکییوچي،

 تقويییییت پديییییده همچنییییین (.2010 همکییییاران،

 باعیی   تواندمي  عصبي  پذيریانعطاف  در  7مدتطوالني

 در تغییییر آن تبیی  بییه و اپسییيسین قدرت  در  تغییراتي

 پییذيریانعطاف یهاسییازوكار .شییود عصییبي عملکییرد

 نوروني  و  میاييینوروش  تغییرات  شامل  تواندمي  عصبي

 محییی   سازیغني  كه  است  داده  نشان  هاهمطایع  باشد.

 همچنییین و مربوطییه منطقییه فعاییییت افیی ايش باعیی 

 همکییاران، و تانجییاني)  شودمي  هانورون  تعداد  اف ايش

 ناتتيشییی  بخشیییيتوان برنامیییه درنتیجیییه (.1398

 و  تمريني  ماهیت  علت  به  پژوهش  اين  در  شدهاستفاده

 يییادگرفتن  باع   كاری  حافظة  اتتصاصي  تکاییف  تکرار

 پییذيریانعطاف اسییاسبر و شودمي  ذهني  اعمال  دوباره

 دارای  كودكییان  در  كییاری  حافظییة  بهبییود  باع   مغ ی

 است.  شده  يتحوی تیرخت

 بخشییيتوان  كییه  داد  نشییان  وهشپژ  اين  ديیر  يافته

 تییختیر  بییا  كودكان  يحركت  ديداری  ادراک  بر  شناتتي

 نتییايج برتییي بییا يافتییه ايیین اسییت. اثییربخش تحییویي

 ایحسییینيشريف و پییورعلي زارع، پشیین ، زادهحسیین

 غیاثوند  رويتوند  (،1396)  همکاران  و  ع ي ی  (،2021)

 هاشییمي و نظییری دادتییواه، (،1398) مجیید امیییری و

 شییدهانجام هییایپژوهش تمییامي است.  وهمس  (1394)

 بییر  شییناتتي  توانمندسییازی  يشاثربخ  بررسي  به  قبلي

 نیازهییای بییا كودكییان سییاير  در  حركتي  ديداری  ادراک

 شییراي   بییه  توجه  با  حاضر  مطایعه  اما  اند؛پرداتته  ويژه

 ،تحیییویي تیییختیر بیییا كودكیییان شیییناتتي و سیییني

 بییه  جذاب  هایبازی  قایب  در  را  شناتتي  توانمندسازی

 بییر آن اثربخشي از نشان نتايج و كرد  ارائه  كودكان  اين

 بییود.  يتحییوی  ختیرت  با  كودكان  حركتي  ديداری  راکدا

 بخشییيتوان  كه  كرد  عنوان  توانمي  يافته  اين  تبیین  در

 تییودترمیمي  و  پذيریشییکل  اصل  با  براساس  شناتتي

 مغیی   در  فعال  كمتر  مناطق  پیاپي  برانییختیي  با  مغ ی

 كندمي  ايجاد  نواحي  آن  در  واميباد  سیناپسي  تغییرات

 گرينییو، و كرامییر اسییوين، ،يكییاكومب گایوز،  )چورچیل،

 منجییر  و  (1396  همکاران،  و  ع ي ی  از  نقل  به  ؛،2002

 ويژهبییه زيربنییايي سییاتتارهای كننییدگيتحري   بییه

 شییودمي پیشییانيیوب و  مخچییه  پايه،  هایعقده  مناطق

 حركتییي،  يییادگیری  و  كنتییرل  هایهنظريیی   اساسبر  هك

 ادراک بییا مییرتب  نقییايص بییا نییواحي ايیین در اتییتالل

 چییايکس، و آیبییارت) دارد ارتبییاط ركتییيح ديییداری

 تحريیی    بییا  شییناتتي  بخشيتوان  ترتیبيناهب  (.2012

 يتحییوی  تختیر  در  كژكار  مغ ی  مناطق  پیاپي  و  مناسب

 و  كنیید  ايجییاد  مناطق  آن  در  پايداری  تغییرات  تواندمي

 بییا  كودكییان  در  حركتییي  ديییداری  ادراک  بهبییود  باع 

 دهنديم  نشان  هاپژوهش  همچنین  .شود  تحویي  تختیر

 و  دو  از  بیییش  مغ   فرد،  زندگي  آغازين  هایسال  در  كه

 ايیین  طییي  در  و  اسییت  فعییال  سایيب رگ  دوران  برابر  نی 

 مواجهه  در  جديد  سیناپس  تريلیون  1000  حدود  دوره



 ...و حرکتی دیداری  ادراک بر شناختی بخشیتوان اثربخشی  :همکاران  سهيال خنجری و
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 (.2010  )اسییچیلر،  آيییدمي  وجود  به  جديد  تجربیات  با

 و هییاژن میییان پیچیییده تعامییل تییخثیر تتحیی  مغ   رشد

 گیریشییکل  در  محیطي  هایهتجرب  نقش  است.  محی 

 .اسییت  حیییاتي  و  مهیی   بسیییار  مغیی   عملکییرد  و  ساتتار

 و  هزادحسینعلي  از  نقل  به  ؛2006)  گلمن  نظر  براساس

 هاژن  وسیلهبه  كه  آنچه  درصد  هفتاد  (1398  همکاران،

 ايجییاد  يمحیط  تجربیات  راه  از  ؛شودمي  داده  كودک  به

 و  رمییؤث  هایهتجربیی   و  تییرغني  محی   د.نشومي  بارور  و

 افییراد در عصییبي هایاتصییال افیی ايش باعیی  هدفمنیید

 موجییب  هدفمنیید  ایههتجربیی   ايیین  .شییودمي  تردسال

 هایشییبکه آن، تکییرار و شده عصبي  سازیشبکه  ايجاد

 تییوانمي  روايییناز  .كندمي  تقويت  را  شده  ايجاد  عصبي

 برجسییته  تصوصیییات  ،تحییویي  تختیر  با  كودكان  گفت

 ،رودمییي  انتظییار  نهییاآ  از  سیین  به  توجه  با  كه  را  تکاملي

 از شییناتتي عییایي عملکردهییای در و دهنییدنمي بییروز

 ديییداری،  و  شیینیداری  توجییه  پییردازش،  سییرعت  جمله

 شامل  اجرايي  كاركردهای  شنیداری،  و  ديداری  ةحافظ

 انعطییاف ري ی،برنامییه تودآغییازگری، تییودگرداني،

 هسییتند    روروبییه  مشییکل  بییا...و  لهئمسیی   حل  شناتتي،

 سیینین  در  طرفییي  از  و  (2018  ،همکییاران  و  )اسمیرني

 هایانییدام  و  بیشتر  پذيریشکل  از  بيعص  دستیاه  اوییه

 برتوردارنیید  باالتری  پذيریانعطاف  از  حركتي  و  حسي

 هییایفعاییت  به  و  محیطي  هایتقويت  و  هاتحري    به  و

 سییرعت  و  ویتسییه  بییا  سازی،يکدارچه  و  تقويت  ترمی ،

 افیی ايش برای مداتله بنابراين .دهندمي  پاسخ  بیشتری

 و  دییذيرترامکان  نییاتواني  پیشرفت  زا  پیشییری  و  توانايي

 بسییته روايییناز (.2011)نییوتبرون، اسییت تییرثمربخش

 بییا  و  مناسییب  زمییان  در  ارائییه  با  شناتتي  توانمندسازی

 پییذيریانعطاف اصییل بییه توجه  با  و  محیطي  سازیغني

 ادراک جملییه از شییناتتي كاركردهییای انییدتومي مغیی 

 ببخشد. بودهب  را  حركتي  ديداری

 ايیین در  دسییترس  در  گیرینمونییه  شیوه  به  جهتو  با

 انجییام  احتیییاط  بییا  بايیید  آن  هایيافته  تعمی   پژوهش،

 متغیرهییای توانییدمي تصییادفي نمونییه انتخییاب .شییود

 بیشییتری  مییی ان  به  را  پژوهش  در  تخثیرگذار  گرمداتله

 بییه  توجییه  بییا  شییودمي  پیشیینهاد  اينجا  در  .دكن  كنترل

 دهندهنشییان  كییه  پییژوهش  ايیین  زا  حاصل  مثبت  نتايج

 و  كییاری  حافظییة  بییر  شییناتتي  توانمندسازی  اثربخشي

 اسییت،  تحویي  تختیر  با  كودكان  حركتي  ديداری  ادراک

 امکانییات  از  گیییریبهره  بییا  هاييپژوهش  چنین  نتايج  از

 و  تییا   نیازهای  با  كودكان  آموزشي  مراك   در  موجود

 يییژهو نیازهییای بییا كودكییان تخصصییي مشییاوره مراكیی 

 بسته  اين  آموزش  با  توانمي  آن  بر  عالوه  .كرد  دهااستف 

 و  دبسییتانيپیش  مراكیی   ،مهییدها  مربیییان  به  ایمداتله

 عملکییرد  یارتقییا  بییرای  كودكییان  اين  وایدين  همچنین

 .برداشت ثرتریمؤ و ترسري   هایگام  كودكان  رشدی

 سپاسگزاری  و  تشکر

 كردنیید،  شییركت  پییژوهش  نايیی   در  كییه  كساني  تمام  از

 .شودمي  يقدردان و  تشکر

 نوشتپی 
1- Developmental Delay 

2- Working memory 

3- Neuro-cognition 

4- Visual-motor perception 

5- DENVER-II 

6- Frostig Developmental Test of Visual 

Perception  

7- N-Back 

8- Long-term potentiation 

 منابع
 اعتباريیابي،» (1387) .ا عامری عرب .،ا نژاداظ ك  .،ح  تلجي  ،.ف  پسند

 در II دنیور آزمیون ظريف و  درشت  حركات  هنجاريابي  و  رواسازی

 .47-27 :38  ،حركت  «،یرازش  شهرستان  سایه 3-6  كودكان

 بینییايي -اكییيادر پیشییرفته آزمییون (1392) م. موسییوی .،م تبريیی ی
 .فراروان  نشر  تهران: ،هفت   چاپ  ،درمان و تشخیص  فراستی :

 بسییته طراحییي» (1397) ا. عابییدی .،س فرامییرزی .،م زادهحسییینعلي

 ارزيییابي و محییوركودک روانشییناتتي – عصییب بهنیییام مداتلییه

 «،شیناتتي  رشید  تیرتیخ  با  كودكان  زبان  عملکرد  بر  آن  اثربخشي

 .55-37  :(31)8  ،استثنايي  افراد  روانشناسي
 توانبخشیي  اثربخشیي»  (1398)  .پ  روانيآب  .،ع  .م  نظری  .،ز  تانجاني

 «،مغیی ی سییکته دچییار افییراد اجرايییي كاركردهییای بییر شییناتتي

 .226-197  :(34)9  ،باییني  شناسين روا  مطایعات

 توانبخشیي  اثربخشیي»  (1394)  .ت  هاشیمي  .،ع  .م  نظری  .،م  دادتواه

 مجلیه  «،نويسیينارسا بیا نآمیوزادانش امیال تطاهای  بر  شناتتي
 .47  :(1)11  ،توانبخشي  علوم در  پژوهش

 بخشیي اثیر»  (1397)  ح.  ودیداو  .،ح  حییدری  .،ذ  پیرانیي  .،ع  رحماني

 انتخیابي  توجیه  و  كیاری  ةحافظی  بیر  شیناتتي  توانبخشي  آموزش

http://ensani.ir/fa/article/author/50093


 56-45 ،  1401زمستان  ، 4 شماره ، دومبيست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

 

 ،يیادگیری  هیایناتواني  «،ابتیدايي  مقطی   نارساتوان  آموزاندانش
8(2):  7-25. 

 افیی ارنرم اثربخشییي» (1398) م. مجیید امیییری .،ن غیاثونیید رويتونیید

 آمیوزاندانش  فضیايي  –ديیداری  ادارک  بیر  الگ  یتانپكا  شناتتي

 :(1)19  ،اسیتثنايي  كودكان  فصلنامه  «،يادگیری  هایناتواني  دارای

5-14. 

 شیناتتي  بخشیيتوان   ثر»ا  (1398)  .س  دارحش   .،ا  .ع  شريفي  .،ح  زارع

 ةحافظی  ظرفییت  و  تفییف  شیناتتي  اتیتالل  بهبیود  بیر  ایرايانه
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آموزشی شکوفایی   برنامه بررسی اثربخشی

با آسیب  پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان 
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 1401/ 11/4تجدیدنظر:                            17/11/1400: تاریخ دریافت
 7/9/1401پذیرش نهایی: 

   چکیده
اثربخشي  هدف: بررسي  هدف  با  حاضر  آموزشي    برنامه  پژوهش 

انجام شده    با آسیب شنوايييي پرما بر كیفیت زندگي نوجوانان  شکوفا 

نیمه  روش:است.   نوع  از  پژوهش  انجام  طرح  روش  با  آزمايشي 

اين پژوهش  آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری  و پس  آزمونپیش
ساله شهرستان كاشان    17-14با آسیب شنوايي  نوجوانان    همه شامل  
با روش تصادفي ساده انتخاب و در  یب شنوايي  با آسنوجوان  28بودند. 

( آزمايش  گروه  )  13دو  كنترل  و  گرفتند.    ( نفر  15نفر(  گروه  قرار 
در   )هفتهدقیقه  90جلسه    10آزمايش  در  ای  جلسه(  دو    برنامه ای 

شركت  شکوفايي  آموزشي   هیچ  حاليدر  كردندپرما  كنترل  گروه  كه 
نکردند   دريافت  آموزشي  در  برنامه  ابزار    فهرستو  ماندند.  انتظار 

پر اندازه شامل  سختگیری  نوجوانان  زندگي  كیفیت  و  سشنامه  شنوا 
( بود.  2011ناشنوا  داده  برای(  كووواريانس  تحلیل  تحلیل  روش  از  ها 

بچند كه  شد  استفاده  بمتغیری  نرمها  در  افزار  كارگیری  آماری  بسته 

اجتماعي تحلیل  26)نسخه    علوم  داد  يافته  ها:یافته  شدند.(  نشان  ها 
بر    برنامه خود،  و حمايت از    يرش پذهای  لفهؤم آموزشي شکوفايي پرما 

ادراک  و  برچسب مشاركت  شدهشرم  شنوايي نوجوانان  در    و  آسیب    با 
و با توجه به مجذور اتا    ( P  =   0001/0)مثبت و معناداری داشت  ثیر  أت

بود  درصد  55و    86،  65  ترتیببه مداخله  اثر  علت  به  . تغییرات 

مي  گیری:نتیجه بهبنابراين  در  توان  زندگي  كیفیت  بهبود  منظور 
 آموزشي شکوفايي پرما بهره برد. برنامهاز  با آسیب شنوايي نوجوانان  

 
شکوفايي    :کلیدی  هایواژه  زند  ،پرمابرنامه  گي،  كیفیت 

 .با آسیب شنوايينان  نوجوا
 _______ __________________________________ 

دانشجوی1  دانشکده   خاص،  نیازهای  با  افراد  آموزش  و  شناسيروان  دكتری  . 

 ايران اصفهان، اصفهان،  دانشگاه  شناسي،روان و  تربیتي علوم

 .است اول نويسنده رساله دكتری از برگرفته مقاله اين

مسئو.  2 رواندانشیار    ل:نویسنده  آموزشگروه  و  نیازهای    افراد  شناسي  با 

 ن شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراخاص، دانشکده علوم تربیتي و روان 

با نیازهای خاص، دانشکده علوم    افرادشناسي و آموزش  گروه روان. استاديار  3

 نشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراتربیتي و روان

دانشیار  4 آموزش  شناسن روا  گروه .  و  علوم    افرادي  دانشکده  نیازهای خاص،  با 

 نشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراتربیتي و روان

 بهداشت راكي  متخصصان  دانشگاه   گفتار،  زبان  شناسيآسیب  گروه   . دانشیار5
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of PERMA flourishing 
educational program on the quality of life of 
adolescents with hearing impairment. Methods: 
The research method was a semi-experimental 
intervention with a pre-test and post-test design 
with a control group. The statistical population 
included all 14-17 years old adolescents with 
hearing impairment in Kashan City, Iran. Overall, 
28 adolescents with hearing impairment were 
selected by simple random method and divided into 
the experimental (n = 13) and control (n = 15) 
groups. The experimental group participated in 10 
sessions of 90 minutes (two sessions per week) in 
PERMA flourishing training program, while the 
control group did not receive any training program 
and remained on the waiting list. Measurement 
tools included the Youth Quality of Life Instrument 
for Deaf and Hard of Hearing Youth (YQOL-DHH, 
2011). Multivariate Analysis of Covariance 
(MANCOVA) was used to analyze the data using 
the SPSS software (ver. 26). Findings: The 
findings showed that PERMA flourishing 
educational program had a positive and significant 
effect on the components of self-
acceptance/advocacy, perceived stigma, and 
participation of adolescents with hearing 
impairment (P = 0.0001). According to Eta squares 
test results, 65, 86 and 55% of the changes were 
due to the effect of the intervention. Conclusion: 
Therefore, use of PERMA flourishing educational 
program is recommended for improving the quality 
of life in adolescents with hearing impairment.  
 

Keywords:  Adolescents with hearing 

impairment, PERMA flourishing program, 

Quality of life 
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 مقدمه 

شنوايي ن  1آسیب  شامل  كمكه  و  شنوايي  اشنوايي 

است  شايع،  شودمي جهان  در  حسي  آسیب  ترين 

پولن) و  كافمن  به  شنوا  كمكودک  (.  2018،  هاالهان، 

  30افت شنوايي وی  میزان    كه   شود ي گفته ميكودك

است و به اندازه كافي باقیمانده شنوايي  بل  دسي  90تا  

زبان اطالعات  تا  رادارد  كمک   ي  وسايل  به    شنواييبا 

موفقیت كند  نحو  پردازش  (.  1400)عاشوری،  آمیزی 

كه از نظر سازمان بهداشت جهاني،  الزم به ذكر است  

بهكم بزرگساالن  و  كودكان  در  افت  شنوايي  به  ترتیب 

از   بیشتر  با  دسي  40و    30شنوايي  گوش  در  بل 

بهتر گفته مي بهداشت جهاني،  شنوايي  )سازمان  شود 

؛ 2019لر و میرپول،  كاپ، موچل، لو؛ شوماخر،  2017

عابدی،  يزداني و  عاشوری  شنوايي  ا(.  2022پور،  فت 

يادگیری،   است  شخصممکن  های  مهارت  ي،رشد 

سازد اجتماع  مواجه  مشکل  با  را  فرد  رفتاری  و  و    ي 

بیاورد  چالش به وجود  افراد  اين  برای خانواده  را  هايي 

افت  می  (.2021،  شنک و    ، رومان دسويي)د زان شیوع 

نوز در  زنده  تول  1000در    6-1حدود    ادانشنوايي  د 

( تو  ي اركوفسکسزاست  ايران   .(2020،  یو    نیز   در 

متوسطبه ازدر حدود    طور  نوزاد  تولد   1000هر    سه 

شنوايي  زنده   اگرچه (1400،  عاشوری)   دارندافت   .

از زبان اشاره با آسیب شنوايي  يا    كودكان و نوجوانان 

د ولي باز  كننگفتاری برای برقراری ارتباط استفاده مي

مهارت بر  آسیب  اين  تحهم  و  زباني  آنها  های  صیلي 

فرگوسن)مورگذارد  ميثیر  أت و  زوبي  چن2020،  ،  ،  ؛ 

كودكان برای موفقیت اجتماعي و  . (2021و ون،  گ وان

های مختلفي نیاز  تحصیلي بعدی خود به كسب مهارت

)ناكاچ ناكازاوا،  دارند  و  ناكاچیامي    ( 2021یامي، 

است  نشآسیب  كه  حاليدر ممکن  كودک  در  وايي 

را   خاصي  وجود  نگراني  به  خانواده  و  والدين  آورد  در 

دهکردی)علي   و   محتشمي،  كاكوجويباری  ، اكبری 

اين،  1390،  يکتاخواه بر  عالوه  بر   چشمگیریثیر  أت(. 

اف مهارت اجتماعي  ميهای  )راد  ،  محمودیگذارد 

محدزرهولیق؛  1392 و  است  2019،  الكنر  ممکن  و   )

به   و  کالمشمنجر  اجتماعي  هیجاني  شايستگي  در  تي 

آنهاتاب )  آوری  همکارانيزدانيشود  (.  2022،  پورو 

شنوايي  كودكان  بنابراين،   آسیب  را  با  در  مشکالتي 

مي  های زمینه تجربه  دوره    كنند، مختلف  در  آنها 

هم  ميهای  بحران  با  نوجواني  مواجه    شوند مختلفي 

مراه با . دوره نوجواني كه ه(2021،  و نجفي  )عاشوری

ابراز وجود  دوره شناخت   ، استرس  استهويت خود و 

دوره به  نسبت    ، )اناریدارد  بزرگسالي    بیشتری 

ای از  نوجواني مرحله(.  1394،  آبادی و فتح  طهماسیان

عمده تحولي  تغییرات  كه  است  بزندگي  سرعت  های 

مي اطپديدار  هنوز  ولي  درباره  العاشود  كمي  ثیر  أتت 

ز كیفیت  بر  تغییرات  آسیب  نوجوانان    2ندگياين  با 

داردشنوايي   اسکالیک، )ماير  وجود  سي،  ادواردز،    ، 

و  ؛  2013،  نیپاركوو  شیک   كايتلیدو  تیسمیدا، 

 (.  2018گاالنیس، 

با  افراد  هايي در زمینه  شپژوه  گذشته چند دهه  در  

شنوايي است  آسیب  شده  تواناي  انجام  بر  و  يكه  ها 

بهشايســتگي آنها  فردی  ت  كیفی  بهبود منظور  های 

نجاتي)  دارندكید  أتزندگي   و  آقازيارتي،  ،  عاشوریفر 

واقع، كیفیت زندگي يک مفهوم گسترده و  (. در1399

كه  است  ارزيابي  چندبعدی  از  شامل  ذهني  های 

مثبت  جنبه ميهای  زندگي  منفي  )كاپلز،  و  باشد 

( و به درک  2018چینگ، باتن، سیتو، ژانگ، ويتفیلد،  

ندگي، سالمت اجتماعي،  شخصي نسبت به رضايت از ز

خا و  جسمي  و  سالمت  )محمدی  دارد  اشاره  نوادگي 

(. كیفیت زندگي همان ادراک فرد از  1397زاده،  رحیم

،  اساس مقتضیات فرهنگي، نظام ارزشيسالمت خود بر 

است  هاانتظاراهداف،   عاليق  بهداشت    و  )سازمان 

كه    .(1999جهاني،   است  حالي  در  با نوجوانان  اين 

گیری  جهتدر  نسبت به نوجوانان شنوا    آسیب شنوايي

زندگي  كیفیت  و  بیشتری  با    زندگي  رو  هروبمشکالت 

  (.1397زاده،  )عاشوری و قاسم شوندمي

كور  كه  باری  اولین  از  )اگرچه  كیز  واژه  2002ی   )

به را  تعريف  شکوفايي  بهزيستي  باالی  سطح  عنوان 

نميكرد زياد  به،  امروزه  اما  مورد  گذرد  خاصي  نحو 



 57-68 ،  1401زمستان  ، 4 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

 

گر  توجه قرار  كرن،  پژوهشگران  و  )باتلر  است  فته 

سو،2016 و  هوپرت  و  2011  ؛  ديتون  استپوتويي،  ؛ 

راستا،    (.2015استون،   همین  سال  در  در  سلیگمن 

پرما  الگوی،  2011 به   3شکوفايي  پرداختن  برای    را 

مثبت روانشناسي  در  را  آن  كاربرد  و   4نگرشکوفايي 

كرد.   ك  ييشکوفا  ی بعدچند  الگویمطرح    او ه  پرما 

با  طور كلي  به،  است توسعه داده   شامل عوامل مرتبط 

  ، شود )شريفیانميمثبت و عملکرد مثبت    های جانیه

آموزش شکوفايي  (.  1398،  یآبادی، شکری و قنبرفتح

هیجان مثبت  بر  را    زيستن شادو    دارد كید  أتهای 

مي گیلهام، )سلیگمن  كندتقويت  ارنست،  و    رويچ   ، 

را(.  2009،  لینکز همین  )در  كیز  (  2002ستا، 

هیجاني   بهزيستي  بعد  سه  از  متشکل  را  شکوفايي 

زندگي  و  فرد  خود  درباره  مثبت  احساس    )وجود 

  اجتماعي )داشتن احساس رابطه و   (، بهزيستيشخصي

ارزش برابر  در  ديگران  با  و  ارتباط  جامعه(  های 

روان ميبهزيستي  فرد(  خوب  )عملکرد  داند.  شناختي 

( را 2011سلیگمن  بعد  پنج  نظر    برای  (  در  بهزيستي 

در    و  گرفت را  كرد  اگویآن  خالصه  پرما  .  شکوفايي 

،  6، مشغولیت مثبت5مثبتهای  جاناين ابعاد شامل هی

مثبت  مثبت7رابطه  معنای  مثبت  8،  دستاوردهای    9و 

(.  2011،  گوالنو    ، برتسون، نوريسشود )كاسیوپومي

در  هیجان مطلوبي  پیامدهای  ايجاد  سبب  مثبت  های 

شوند. مشغولیت مثبت شامل تمركز شديد،  زندگي مي

فعالیت به  توجه  و  ابعاد    استروزمره    هایجذب  كه 

مثب ارتباط  دارد.  رفتاری  و  شناختي  و  هیجاني،  ت 

بقا  برای  نیز  عاليق    اجتماعي  شامل  و  است  الزم 

شبکه حمايتاجتماعي،  اجتماعي،  های  های 

حمايتدريافت ادراکشده،  از  های  رضايت  شده، 

د. معنای مثبت به  شودريافت از ديگران ميحمايت و  

ف  چیزهايي  با  ارتباط  زندگي،  در  هدف  از  رداشتن  اتر 

و دارد.    خود  اشاره  زندگي  در  ارزشمندی  احساس 

دستاوردهای مثبت نیز شامل تالش در راستای هدف،  

شود )باتلر  توانمندی و شايستگي در انجام وظايف مي

 (.   2016و كرن، 

( نشان  2021سعدمحد )گ و  يان   پژوهش  هایيافته

پرما  كه    داد آموزشي  مهارتبرنامه  های  توانست 

زشي دانشجويان و كیفیت زندگي آنان  يادگیری و آمو

بهبود   سیلويا،  برا  لئونگ،  الی،  پژوهش  نتايج  بخشد. 

( اشاره به اين دارد  2018ووک، هال، لو، لئونگ و تام )

ي   الگوی كه   پرما  مثبت    الگوی  کآموزشي  آموزش 

و كیفیت    ياز زندگ   تي رضا  ستتوان  و   است ی  بعدچند

،  . كرن، واترز، آدلرهدآموزان را افزايش دزندگي دانش

)  و بررسي  2015وايت  هدف  با  خود  پژوهش  در   )

در   پرما  شکوفايي  برنامه  بهزيستي  مین  أتكارايي 

پرما  كردند    بیان نوجوانان   شکوفايي  برنامه  سبب  كه 

فعالیت در  نوجوان  مشاركت  مدرسه،  ی  ها افزايش 

جسماني نشاط  زندگي    و  تقويت  ها  آزمودنيكیفیت 

پسند و  نتايج پژوهش ضیايي، رضايي، طالع  .ته اسشد

( الگوی 1400محمدی  بر  مبتني  آموزش  داد  نشان   )

و   شايستگي  شادكامي،  بر  شکوفايي  روانشناختي 

اجتماعي   متوسطه  دانشمشاركت  دوم  دوره  آموزان 

بیبودثر  ؤم رضايي،  میرزاخاني،  و  .  نجفي  دختي، 

ب )رحیمیان  رسیدند  (  1396وگر  نتیجه  اين    كه به 

روابط،    های مثبت،برنامه آموزشي شکوفايي بر هیجان

ثیر  أتدانشجويان  احساس معني، پیشرفت و مجذوبیت  

نتايج پژوهش رسا، رضايي، بیگدلي  مثبت داشته است.  

شکوفايي  1395) آموزش  داد  نشان  نیز  به (    منجر 

اضطركا افسردگي،  دانشهش  استرس  و  آموزان  اب 

(  2018آديمو )  و  جايوالش  نتايج پژوه.  شددبیرستاني  

داد آسیب آموزان  دانش  يزندگ   تیفیك كه    نشان  با 

حدشنوايي   بر    است،   ين يیپا  در    تیوضع  اينعالوه 

ك   چشمگیریطور  به  ی اقتصاد  ياجتماع    ت یفیبا 

دارد  ي زندگ و.  ارتباط  كايتالیدو  گاالنیز    تیسمیدا، 

كننده كیفیت زندگي  نبررسي عوامل تعیی   ( در2018)

پیدا  به آن نتیجه دست  با آسیب شنوايي  در بین افراد  

كیفیت  كه    كردند ابعاد  تمامي  در  افراد  از  گروه  اين 

رو بهتر  ايناز  دارند. تفاوت معنادار با افراد شنوا  ،  زندگي

برنامه برای  است زمینه مشاركت در  روانشناختي  های 

 .  فراهم شودآنان 
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وضع مآ آموزش  از  فراتر  رويکردی  شکوفايي  وزش 

تا   است  بهفرد  موجود  خودساخته    شخصيعنوان  را 

ده )پرورش  و  ؛  1400،  همکاران  و ضیايي  د  گي  مک 

آموزش    .(2019گرانت،   نوع  بهتراين  روابط  به  شدن 

هیجان موفقیت  مثبت،  معناگرايي،  مثبت،  های 

همکاران  )میرزاخاني بهزيستي    بهبود  ،(1396،  و 

جوشانلومبرت)ال و  پاسمور  گیری  تصمیمو  (  2018،  ، 

جانگ )بارانوف و  هوشفر  مي  (2020،  ،    . كندكمک 

انجامبررسي پرما های  آموزشي  برنامه  زمینه  در    شده 

  درماني آموزشي و  های  الگو عنوان يکي از جديدترين  به

كه اين    آن است بیانگر    نگردرماني مثبتبرآمده از روان

بهبودبرنامه   زمینه  و  های  لفهؤم  در  روان  سالمت 

افراد مختلف   از طرف بوده استثر  ؤمكیفیت زندگي   .

پژوهش پايینديگر  از  نشان  مختلف  سطح  های  بودن 

افراد   زندگي  شنوايي  كیفیت  آسیب  با  با  مقايسه  در 

  جمعیت شنوا دارد كه ضرورت ارائه خدمات مشاوره و 

سازد. با توجه  روانشناختي را مشخص مي  هایهمداخل

تا به   كیفیت  اينکه  بهبود  زمینه  در  پژوهشي  كنون 

  برنامه با استفاده از    با آسیب شنواييزندگي نوجوانان  

پرما  شکوفايي  نشد  آموزشي  از    بنابراين  ، يافت  هدف 

آموزشي    برنامه  اثربخشيبررسي  انجام پژوهش حاضر  

نوجوانان  شکوفاي  زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب  ي  با 

   .است شنوايي

   روش

لح پژوهشهدفاظ  از  جمله  از  پژوهش  اين  های  ، 

نیمهكا نوع  از  از نظر روش،  با طرح  ربردی و  آزمايشي 

 .آزمون با گروه كنترل بود، پسآزمونپیش

  جامعه آماری شامل   :یگیر نمونه  روش  و  نمونه  جامعه،

آسیب  نوجوانان    همه در س  شنواييبا  و دختر  ن  پسر 

كا  14-17 شهرستان  سال    در كه    بودشان  سال 

باغچه1400-1399لي  تحصی ناشنوايان    بان در مدرسه 

بودند.   تحصیل  به  آنها  مشغول  میان  نوجوان   30از 

يک  گروه كنترل و    يک صورت تصادفي انتخاب و در  به

حجم نمونه در    از آغ در  شدند.    جايگزين  آزمايش گروه  

نفر بود ولي در گروه آزمايش دو    15ها  يک از گروههر 

كه حجم نمونه در اين    نفر ريزش يا افت به وجود آمد

شد.    13گروه   شامل  نفر  پژوهش  به  ورود  معیارهای 

شنوا و    ييافت  عصبي  ا مادرزادحسي  شنوای،    يي فت 

تحصیليبر  بليدس  75تا    45 پرونده  استفاده  ،  اساس 

سمع  حداقل  از  از  به   ي،سالگ پنجک    مشغول 

ناشنوايانصیلتح ويژه  مدارس  در  معیارهای    بودن  و 

  ا ي   يشناخت گونه اختالل عصبرداشتن هخروج شامل  

شنواب  يحس افت  در  يي،  جز  دو جلسه  از  بیش  غیبت 

آموزشي در    و  برنامه  برنامشركت همزمان  های  هساير 

   .شدمي روانشناختي

و    يزندگ   یفیتك   پرسشنامه :  ابزار ناشنوا  نوجوانان 

همکاران را  پرسشنامه    اين:  10اشنوسخت و    پاتريک 

 ایماده 32 زاربا يک  كه   ندكرد طراحي 2011سال  

را    شنوانوجوانان ناشنوا و سخت  ي زندگ  یفیتكو   است

تا   (هرگز ) 1نمره   از  لیکرتي ایدرجهده های اندازه در

زياد)  10  نمره برخیلي  مقیاس  خرده  سهسب  ح ( 

  شده شرم ادراک  و  خود، برچسبو حمايت از    يرشپذ

يک از  که هربا توجه به اين  .كندارزيابي مي  و مشاركت

،  دارندال  ؤس  10و    8،  14ترتیب  ها بهمقیاسخردهاين  

هر نمره  حداكثر  و  بهحداقل  آنها  از  -14ترتیب  يک 

كل    .است   100-10و    8-80،  140 نمره  آزمون  اين 

باالتر ضمن، درندارد.   خرده  نمره    های مقیاسدر 

از    يرشپذ تر  پايیننمره  و    و مشاركتخود  و حمايت 

خرده ادراکو    برچسب  مقیاسدر   شدهشرم 

باالتر  زندگ   یفیت ك دهندهنشان پايايي  استي  يک  هر. 

  رچسب خود، بو حمايت از    يرشپذ  هایمقیاسخردهاز  

به روش آلفای كرونباخ    و مشاركت  شده شرم ادراک  و

از    0/ 86  و  85/0،  84/0ترتیب  به بازآزمايي    راهو 

و   92/0  و   78/0،  70/0ترتیب  به آمد    روايي   به دست 

از   همبس   راه آن  برای  ضريب  در  ها  مقیاسخردهتگي 

شد  70/0  تا   28/0دامنه   ادوارد،  )پاتريک   گزارش   ،

كوشاالنگر    یسکي،شال توپولوسکي،  و همکاران،  شیک، 

2011 ( رشیدی  و  عاشوری  روا(  1399(.    يي شاخص 

برای  85/0را  كل    ييمحتوا   از   يکهر  و 

  و   خود، برچسبو حمايت از    يرشپذ  هایمقیاسخرده
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  و   88/0  ،79/0  ترتیبرا به  ركتو مشا  شده شرم ادراک

كردند  85/0   از   يک هر  پايايي.  گزارش 

  نوجوانان  زندگي  كیفیت  پرسشنامه   هایمقیاسخرده

  كرونباخ   آلفای   روش   از  استفاده   با   شنوا سخت  و   ناشنوا

  روش   با  همچنین  و  83/0  و  81/0  ،84/0  ترتیببه

 . آمد دست  به 74/0 و 73/0 ،76/0 ترتیببه بازآزمايي 

 روش 

اخالق  پژوهش  ن  اي شماره  كد  به 

IR.UI.REC.1400.086  نامه  با اخذ معرفي  نخست.  دارد

آموزش اداره  به  اصفهان  دانشگاه  استثنايي  واز  پرورش 

مدرسه  مدير  با  هماهنگي  از  پس  ناشنوايان    اصفهان، 

كاشانباغچه پرسشنامهبان  نوجوانان    يزندگ   یفیت ك   ، 

سخت و  پیشبه  شنواناشنوا  اجعنوان  شد.  آزمون  را 

دكتر دانشجوی  كه  اول  و  نويسنده  روانشناسي  ی 

افراد   با  كار  سابقه  دارای  و  استثنايي  كودكان  آموزش 

خانواده و  آنها  ناشنوا  گروه    مداخله ،  بودهای  برای  را 

محل    آزمايش مدرسه  در  داداجتماعات  .  انجام 

محتوای    برای  رپژوهشگ بهتر  دو  هاهجلسارائه  از   ،

مدرک   با  ارشد    كارشناسيتحصیلي  دستیار 

استثنايي انرو كودكان  آموزش  و  كمک    شناسي  نیز 

استفاده   كلي  ارتباط  روش  از  آموزش  برای  و  گرفت 

بهداشتي  وبهكنندگان  شركت  .شد اصول  رعايت  اسطه 

سه تا پنج    های در قالب گروه  گذاری اجتماعيو فاصله

شدند.    ینفر در  سازماندهي  آزمايش  جلسه    10گروه 

جلسه(  ه)هفت  ای دقیقه  90 دو  آموزشي    برنامهای 

دريافت   را  پرما  گروه  حاليدركردند  شکوفايي  كه 

نکردند. دريافت  آموزشي  محتوای    كنترل  خالصه 

 . آمده است  1در جدول  هاهجلس
 شکوفایی پرما  برنامه  هایهجلسهدف و محتوای   1جدول 

 تکلیف  شرح جلسات هدف  جلسات

 جلسه اول 
عرفي برنامه و  م

 اهداف 

حیه خوب و مثبت، ايجاد فضای صمیمانه، آشنايي اعضا با د روايجا
يکديگر، معرفي خود با روش مثبت، توضیح درباره برنامه شکوفايي  

های كوچک با دو يا آموزشي، تشکیل گروه  هایهجلسپرما و روند 
ل و ، دادن هديه يا كارت پستابا آسیب شنواييسه مادر و فرزند 

 دفتر كار

در دفتر كار  های مثبتتن ويژگيارزيابي خود و نوش
)تکالیف مادر و نوجوان مشترک است ولي مجزا انجام  

 دهند( مي

 جلسه دوم 
ها و  واقعیت

 زيستن بهتر

های  های زندگي، توانمندی تمركز بر زندگي شخصي، توجه واقعیت
بر  كید أتها، پتانسیل جمعي، زندگي بهتر با شخصي و محدوديت

ر گستره عمر )جسمي، شناختي، ابعاد مختلف تحول انسان د
 رفتاری و هیجاني( 

 ها در دفتر كار ها و نحوه غلبه بر محدوديتنوشتن فرصت

 جلسه سوم 
های مثبت،  هیجان 

شايستگي و انگیزه  
 شکوفايي

های هیجاني، چرخ هیجان، شادی، شور و نشاط، اشتیاق،  چهره 
آموزی با داستان درخت و دريا، رامشبیني، آامید، خوش

 انديشيبخشي، پذيرش، مثبتش آرام

داشتني بخش و دوستهای لذت لحظه هایه خاطرنوشتن 
 زندگي شخصي 

جلسه  
 چهارم 

های انگیزشي با های شناختي، آمايههای رفتاری، مهارت مهارت 
تي، بر انگیزه دروني و بیروني، خودآگاهي، خودمديريكید أت

 ي گیری، تسلط، تمايل به بهزيستخودمختاری، خودتصمیم 

های اجتماعي، خودآگاهي، نوشتن سه مثال برای مهارت
 گیری خودمديريتي و خودتصمیم 

 جلسه پنجم 
مشاركت سازنده با 

های  سرمايه
روانشناختي و  

 شخصیتي

، همکاری، يادگیری در گستره زندگي،  ثرؤممشاركت اجتماعي و 
ذيرش، شرايط فرهنگي، تحصیلي، اجتماعي يا  محبوبیت، پ
 و انواع آن سازی الگوها، كننده شرايط، تقويتن شداقتصادی، بهتر

های اجتماعي و نوشتن سه نمونه مشاركت در فعالیت
 گزارش وضع فعلي 

 جلسه ششم 

آوری،  پذيری، تاب بیني، انعطافامیدواری، خودكارآمدی، خوش
گرايي، گشودگي، ها، برونجاذبه خالقیت،كنجکاوی، نوآوری، 

بر نقش،  كید أتپذيری با سئولیتشناسي و م بودن، وظیفهموافق
 وظیفه و تکلیف

بیني و سه مسئولیت  نوشتن سه نمونه برای امید يا خوش
 يا وظیفه در حال حاضر

 جلسه هفتم 
روابط مثبت و  

 كیفیت با

تعارض(، خطاهای شناختي و   )نزديکي، وابستگي،ثر ؤمارتباط 
ادكامي، اساس روابط متقابل انديشه، هیجان و رفتار، شاصالح آن بر

 اساس فنون مشاورهسازی روابط بر غني

ثیر  أتكیفیت و سه نمونه نوشتن نظر خود درباره ارتباط با 
 انديشه بر رفتار خود

جلسه  
 هشتم

 معناداری زندگي 

ها، گذاری برای فعالیتت، ارزشمعنای واقعي زندگي، معنوي
ای  هو تکريم، امیدبخشي و امیدآفريني، روش ید أيتاعتماد، احترام، 

 دستیابي به مفهوم زندگي

نوشتن سه نمونه برای اعتماد، احترام، امید و نظر خود 
 درباره مفهوم زندگي

 جلسه نهم 
پیشرفت، موفقیت و  

 دستاورد 

ها،  بردن از كارها، رفع كاستيذتهای مختلف، لها در حوزه موفقیت
با روش  گذاریهدف راهبرد،  -هدف -با روش شرايط گذاریهدف 

گیری، قابل دستیابي، اندازه )هدف خاص، قابل  هوشمندانه
گذاری با روش سخت  بینانه، محدود به زمان(، هدف واقع

یت يا دستاورد جديدتر در زندگي نوشتن سه موفق
 شخصي و سه هدف فعلي 
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 بخش و دشوار(های قلبي روح)خواسته

 جلسه دهم
مسیر شکوفايي در 

 گستره زندگي 

 -ت، خودساختگي، كار خوبمرور مطالب با توضیح تعامل مثب
جلو در زندگي، هوشمندی، هدف سطح به، حركت روحس خوب

وری، احساس خوشبختي، شادكامي، رضايت از  باالتر، سالمتي، بهره 
بهزيستي روانشناختي با بحث و بازخورد، تشکر و هديه به   زندگي،

 رسم يادبود 

 اين جلسه تکلیف خاصي نداشت.

برگرف  پرما  شکوفايي  از  برنامه  سلیگمن    الگویته 

پنج كلمه    مخففنیز  واژه پرما  ( است.  2018و    2011)

 ,Positive emotions, Engagementانگلیسي  

Relationships, Meaning, Achievement  اين .  است

پردازد. در آموزش  برنامه به ارتقای بهزيستي افراد مي

هیجان  الگویبا   ابراز  بر  پرما  مثبت،  شکوفايي  های 

غولیت ذهني مطلوب، برقراری رابطه مثبت  داشتن مش

ديگران جستجوبا  زندگي،  در  مثبت  معنای  ،  كردن 

موفقیت و  دستاوردها  خوشايندستیابي  كید  أتد  های 

در    شود.مي كلي  ارتباط  روش  با  كه  برنامه  اين 

شنوايي  گروه آسیب  با  نوجوانان  به  كوچک  های 

داده   شنوايي  ،  شدآموزش  آسیب  با  افراد  برای 

درصد  است  شده  سازیمتناسب روش  با  آن  پايايي  و 

و    93توافق   روا درصد  به    97/0يي  محتوا  ييشاخص 

آمد به  . دست  و  منظور  همچنین  مطالب  بهتر  آموزش 

فیلم پاورپوينت،  از  بحثمفاهیم  آموزشي،  های  های 

گروهي و تکالیف خانگي استفاده شد. از نظر روايي و  

رسید.ید  أيتبه  نیز  پايايي   همان  در  متخصصان  نهايت 

و    ي زندگ   یفیتكپرسشنامه   ناشنوا  نوجوانان 

پسبه  شنواسخت لحاظ  عنوان  به  شد.  اجرا  آزمون 

پژوهش،  حرفه  اخالقي  هایهمالحظت  رعاي در  ای 

بر  رضايت مبني  نوجوانان  مادران  از  كتبي  نامه 

در پژوهش گرفته شد كارگاهي    و  مشاركت داوطلبانه 

ای درباره  و جزوه  دشبرای گروه كنترل برگزار    هروزدو

قرار   آنها  اختیار  در  پرما  برای    .گرفتبرنامه شکوفايي 

دادهتح ازلیل  كووواريانس    ها  تحلیل  روش 

 . متغیری استفاده شدچند

 هایافته 

جمعیت كه  اطالعات  داد  نشان  و  شناختي  میانگین 

استاندا آزمودنيانحراف  سن  آزمايش  رد  گروه  در  ها 

كنترل  و  38/15  19/1±   بود.   60/15  ±24/1  گروه 

آزمون   گروه  tنتايج  بین  كه  داد  نشان  های  مستقل 

رل از لحاظ سن تفاوت معناداری وجود  آزمايش و كنت

( انحراف    (.t =46/0و     Sig=64/0ندارد  و  میانگین 

شنوايي رد  استاندا آزمايش  آزمودني  افت  گروه  در  ها 

كنترل  و   30/55  32/4± به    40/55  ±30/4  گروه 

از آن بود كه    نشانمستقل    tزمون  نتايج آ  .دست آمد

تفاوت معناداری  از نظر افت شنوايي نیز    بین دو گروه

( نداشت  بنابراين، t =05/0و    Sig =95/0وجود   .)

نمره های  مقیاسمتغیرهای پژوهش كه خرده  اختالف 

از    يرشپذكیفیت زندگي )  و  خود، برچسبو حمايت 

ادراک مشاركت  شده شرم  سن و  اختالف  از  است  و    ( 

آزمو شنوايي  نميدنيافت  ناشي  شاخصها  های  شود. 

به مربوط  يعني  ،  پژوهشمتغیرهای    توصیفي 

های آزمايش  های كیفیت زندگي در گروهمقیاسخرده

پیش موقعیت  در  كنترل  پسو  و  در  آزمون  آزمون 

 ارائه شده است.   2جدول 

 کیفیت زندگی  هایمقیاسخردهتوصیفی   هایشاخص  2جدول  

 گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیرها

  کیفیت

 زندگی

 نرمالیتی  انحراف معیار  میانگین  نرمالیتی  انحراف معیار  میانگین  موقعیت

 خود و حمايت از  يرشپذ
 0/ 92 7/ 63 42/ 06 0/ 65 9/ 05 43/ 00 آزمون پیش

 0/ 40 8/ 91 44/ 06 0/ 70 14/ 67 73/ 38 آزمون پس

شرم   و  برچسب

 ه شدادراک

 0/ 14 6/ 03 65/ 33 0/ 56 8/ 00 64/ 84 آزمون پیش

 0/ 19 5/ 83 65/ 00 0/ 99 7/ 52 33/ 84 آزمون پس

 مشاركت
 0/ 69 9/ 53 36/ 46 0/ 21 8/ 50 39/ 23 آزمون پیش

 0/ 12 9/ 13 37/ 20 0/ 98 12/ 70 66/ 15 آزمون پس
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  های هنمرمیانگین  كه  دهد  نشان مي  2نتايج جدول  
تغیی  متغیرها مداخله  از  پس  و  مداخله  از  پیش  ر  در 

كرده   تعیین  است.پیدا    برنامهثیر  أتمیزان    برای 
خرده بر  پرما  شکوفايي  كیفیت  مقیاسآموزشي  های 

از    يرشپذ) زندگي   حمايت  برچسبو  شرم    و  خود، 

  با آسیب شنوايي در نوجوانان    ( و مشاركت  شدهادراک
به علت وجود يک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته  

كوواريانس   تحلیل  آماری  آزمون  متغیری  چنداز 
منظور،    شد.  استفاده همین  بودن  نرمال  نخستبه 

ها با استفاده از آزمون آماری شاپیرو ويلکز  توزيع داده

از آزمون ام. باكس  .  ( < 05/0Sig)شد  ید  أيتبررسي و  
ماتريس  برای همگني  فرض  واريانس بررسي    -های 

اين آزمون، فرض همگني   كوواريانس استفاده شد كه 
واماتريس را    -يانسرهای  كرد  يید  أتكوواريانس 

(11/0= Sig    78/11و= Box's M.)    ديگر عبارت  به 

ماتريس آماری  برابری  لحاظ  به  كوواريانس،  های 
نبود كافي    .معنادار  همبستگي  معناداری  تعیین  برای 

بارتلت   كرويت  آزمون  از  وابسته  متغیرهای  بین 
گي كافي  از وجود همبست  نشانكه نتايج    استفاده شد

وابستهبی متغیرهای  همبستگي    ن  ديگر  بیان  به  بود. 
است   معنادار  وابسته  متغیرهای  و    Sig =004/0)بین 

39/17=Square -Approx. Chi  .)مفروضه   برای   رعايت 

واريانس پژوهش،    هاهمگني  متغیرهای  آزمون  در  از 
كه  لون   معناداری محاسبهاستفاده شد  شده در  سطح 

بود، پس فرض همگني    تربزرگ  05/0از  همه متغیرها  
مفروضهواريانس تمام  بنابراين  است.  برقرار  های  ها 

متغیری )مانکووا(  آزمون آماری تحلیل كوواريانس چند

ها از اين آزمون استفاده  تحلیل داده  برایبرقرار بود و  
و حمايت    يرشپذهای  مقیاسخردهشد. به اين منظور  

برچسباز   ا  و  خود،  شدهشرم  مشاركت  دراک    در   و 
های آماری  فرضآزمايش و گروه كنترل در پیش  گروه

ترين »اثر پیاليي، المبدای ويلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ

روی« محاسبه    بررسي  ريشه  در    شدو  آن  نتايج  كه 
 ارائه شده است.   3جدول 

 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری  3جدول 
 

 معناداری  سطح Fآماره  خطا آزادی   درجه آزادی فرضیه  درجه مقدار  زمون نام آ

 گروه

 0001/0 79/67 21 3 90/0 اثر پیاليي 
 0001/0 79/67 21 3 09/0 المبدای ويلکز 

 0001/0 79/67 21 3 68/9 اثر هاتلینگ 
 0001/0 79/67 21 3 68/9 ترين ريشه روی بزرگ

چهارگانه  آزموننتايج   جدول  كه  های  آمده    3در 

كه  است،   است  آن  كنترل    گروهبیانگر  و  آزمايش 

متغیرهای   از  يکي  در  از    يرشپذ حداقل  حمايت  و 

برچسب شده  و  خود،  ادراک  مشاركت  شرم  تفاوت    و 

دارند   پي(>05/0P)معناداری  برای  اين  .  به  بردن 

از   مانکوا  تفاوت،  آماری  نتايج  آزمون  كه  شد  استفاده 

 آمده است.  4در جدول   آن جداگانه

 واریانس چندمتغیری تحلیل کو جداگانهنتایج  4جدول 

ی متغیرها
مجموع   منبع اثر وابسته 

میانگین   درجه آزادی  مجذورات 
سطح  Fآماره  مجذورات 

 توان آزمون  مجذور اِتا  معناداری 

و  يرشپذ
 خود حمايت از 

 0/ 46 0/ 14 0/ 06 3/ 83 502/ 48 1 502/ 48 آزمون پیش
 1/ 00 0/ 65 0/ 0001 44/ 40 5818/ 91 1 5818/ 91 گروه
     131/ 03 23 3013/ 69 خطا 
      27 9682/ 10 كل

شرم   و  برچسب
 ادراک شده 

 0/ 38 0/ 11 0/ 09 3/ 03 130/ 67 1 130/ 67 آزمون پیش
 1/ 00 0/ 86 0/ 0001 151/ 36 6519/ 33 1 6519/ 33 گروه
     43/ 07 23 990/ 63 خطا 
      27 7914/ 96 كل

 مشاركت

 0/ 71 0/ 23 0/ 01 6/ 87 705/ 23 1 705/ 23 آزمون پیش
 1/ 00 00/ 55 0/ 0001 50/ 00 5126/ 89 1 5126/ 89 گروه
     102/ 53 23 2358/ 20 خطا 
      27 8944/ 42 كل
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جدول    طورهمان نتايج  با  ،  دهدمينشان    4كه 

  ن متغیرهای عنواآزمون بههای پیشگرفتن نمرهنظردر

بین   تفاوت  و    يرشپذمتغیرهای    هایهنمرهمپراش، 

  و مشاركت   شده شرم ادراک  و  ب خود، برچسحمايت از  

است  گروهدر   معنادار  كنترل  و  آزمايش  های 

(05/0P<)مي بنابراين  گ .  به  رتوان  توجه  با  كه  فت 

در   اتا  از    يرشپذمجذور  حمايت  برچسبو    و   خود، 

ادراک  55و    86،  65  ترتیببه  مشاركت  و  شدهشرم 

 . شودتغییرات به علت اثر مداخله تبیین مي درصد 

 گیری نتیجه و بحث

اثربخشي  هدف  با  حاضر  آموزشي    برنامه  پژوهش 

نوجوانان   زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب  شکوفايي  با 

نشان    شنوايي نتايج  شد.  آموزش    دادانجام  كه 

نوجوانان زندگي  كیفیت  بر  پرما  آسیب    شکوفايي  با 

است.    شنوايي بوده  حاضر  يافتهاثربخش  پژوهش  های 

نتايج   )  پژوهشبا  همکاران  و  بر 2021يانگ  مبني   )

برنامه آموزشي پرما  اثربخ يادگیری  مهارت  برشي  های 

كی  نیز  و  دانشجويان  آموزشي  آنان  و  زندگي  فیت 

بود.   )نهمخوان  و همکاران  پژوهش الی    ( 2018تايج 

كهنشان   پرما    الگوی  داد  افزايش    سببآموزشي 

زندگ  تيرضا دانش  ياز  زندگي  كیفیت  شد  و  آموزان 

نتايج  . همچنین  استضر  كه همسو با يافته پژوهش حا

(  2015كرن و همکاران )پژوهش  با نتايج  اين پژوهش  

برنا  بیانگركه   انجام  كارآمدی  در  پرما  شکوفايي  مه 

نشاطفعالیت تقويت  مدرسه،  و  های  كیفیت    جسماني 

يافته  ي همخوان،  بودزندگي   بعالوه  پژوهش  دارد.  های 

(  1400همکاران )  های ضیايي وحاضر با نتايج پژوهش

الگوی   راستایدر   بر  مبتني  آموزش  اثربخشي 

شادكامي بر  شکوفايي  و  روانشناختي  شايستگي   ،

دانش اجتماعي  متوسطهمشاركت  دوم  دوره    ؛ آموزان 

همکار و  )میرزاخاني  اثربخشي  1396ان  بر  مبني   )

های مثبت، روابط، احساس  برنامه شکوفايي بر هیجان

دانشجويان مجذوبیت  و  پیشرفت  و    ؛ معني،  رسا 

)همکار خصوص(  1395ان  آموزش    در  اثربخشي 

كا در  استرس  شکوفايي  و  اضطراب  افسردگي،  هش 

 . آموزان دبیرستاني همسو بوددانش

يافته تبیین  بدر  مدستههای  چنین  يآمده  توان 

سالد  كراستدالل   در  رويکرد    گذشته های  كه 

مثبت   نظريهروانشناسي  شادكامي  از  به  های  كه 

  الگوی ، به سوی  دارند  كیدأتحساس رضايت از زندگي  ا

گسترش   بهزيستي  يا  كردهشکوفايي    اند پیدا 

ه  ك  آموزشي شکوفايي خود   الگوی (.  2018)سلیگمن،  

های مثبت، مشغولیت مثبت،  یجانهلفه  ؤمپنج  شامل  

است    رابطه مثبت، معنای مثبت، و دستاوردهای مثبت

تنها به رضايت از زندگي  د، نهنبه اختصار پرما نام دار  و

و  د  كنيم اشاره   خود  پذيرش  شخصي،  رشد  بلکه 

ده  احساس هدفمندی را نیز در محتوای خود جای دا 

همکاران،   و  )جايوال  مهم2018است  از  يکي    ترين (. 

پرما   الگوی  مزايای آن    شکوفايي  اثربخشي  بر  كه 

اين  ،  افزايدمي كه  است  بهآمو  الگویاين  عنوان  زشي 

مهارت همزمان  ا  رشادكامي    و  بهزيستيهای  آموزش 

پرما ميمي  بر  در برنامه شکوفايي  آموزش  تواند گیرد. 

شرابهتر  به عاطفي  شدن  و  اجتماعي  تحصیلي،  يط 

منجر  دانش سهم  د  شوآموزان  ترمیم  ثری  ؤمو  در  را 

باشد  داشته  نوجوانان  زندگي  و    كیفیت  )ضیايي 

   .(1400همکاران، 

  بهبود در  پرما  شکوفايي  برنامه  آموزش  

نوجوانان  تصمیم است.  چشمگیری  ر  ثیأتگیری  داشته 

  با آسیب شنوايي آمده در نوجوانان  عملهای بهيبررس

از    ضعف در حمايت و پذيرشكه    دهدنشان مي خود 

مي شمار  به  آنان  همکاران،  رومشکالت  و  )مور  د 

طر2020 از  هیجان(.  آموزش  ديگر  مثبت،  ف  های 

انگیزهتق ار و  شايستگي  به  ای  از  دروني  يکي  عنوان 

برنامه پرما محسوب    های هسجلاهداف اصلي   آموزشي 

همکاران،  رزاخانیم )د  شومي و  راستای  (1396ي  در   .

اين هدف به نوجوانان حاضر در پژوهش آموزش داده  

مهارت  تاشد   و  توانمندی  افزايش  شخصي  با  های 

در  بتوانند   بعالوه  دهند.  نشان  را  خود  شايستگي 

بی راهنمايي  به  نیاز  درصورت  مشکشتر  الت  خصوص 
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معلمان خود بدون    آموزشي از مربیان وشي و غیرآموز

دلهره و  كمک    ترس  در  كننددرخواست  حضور   .

از  مکان اجتماعي  خدمات  از  استفاده  عمومي،  های 

و  ا  ديگر مواردی بهبود شايستگي  ست كه در راستای 

نوجوانان   به  خود  شنوايي  پذيرش  آسیب  آموزش  با 

 .   داده شد

مهم از  مشيکي  نوجوانان  ترين  آسیب  کالت  با 

در    شنوايي زندگي  كیفیت  و  در  مشاركت  بُعد 

استفعالیت اجتماعي  همواره  های  افراد  از  گروه  اين   .

ادامه   و  شروع  مشکالت در  با  شنوا  افراد  با    گفتگو 

و از اينکه نتوانند منظور خود    ی مواجه هستندمتعدد

گفتگوهای  ز  . اشوندميدچار نگراني  ،  برسانند را به آنها  

كنار ميهخانوادگي  ازگیری  و  در    كنند  شركت 

ميگروه طفره  بزرگ  همکاران،  های  و  )تیسمیدا  روند 

ا  (.2018 حالي  در  مشاركت  اين  تقويت  كه  ست 

به يکي  اجتماعي  پرما    الگویهای  لفهؤم   ازعنوان 

كنندگان در  . در اين راستا به شركتشودمحسوب مي

آم داده  پژوهش  تالتا    شد وزش  كنار  برای  در  ش 

به   شخصي  موفقیترسیدن  مشاركت    بايدهای 

، برنامه  ای با اجتماع داشته باشند. عالوه بر اينسازنده

ويژه توجه  پرما  واقعیتشکوفايي  به  نحوه   و   ها ای 

به نوجوانان با آسیب    زيستن داشت. در اين برنامهبهتر

درباره هیج   انگیزه   و  شايستگي   مثبت،  های انشنوايي 

  روانشناختي   هایيهسرما  با   سازنده   شکوفايي، مشاركت 

روابط  و معناداری   كیفیت  با  و   مثبت  شخصیتي،    و 

مي نظر  به  شد.  داده  آموزش  از  زندگي  آنها  رسد 

شخص    و   موفقیت   پیشرفت،  زندگي  در  دستاوردها 

كردند آگاهي   مسیر  پیدا  توانستند    در   شکوفايي  و 

بهتری پیش    گستره نحو  به  را  بنابراين،  ندبربزندگي   .

ويژ چنین  دارد  شکوفايي  گيامکان  برنامه  خاص  های 

 پرما سبب بهبود كیفیت زندگي آنها شده باشد. 

اين به  توجه  نوجوانان  با  در  حاضر  پژوهش  با که 

 14و    بليدس  75تا    45  ييفت شنوابا ا  آسیب شنوايي

رو  اين، ازن انجام شده استستان كاشاساله شهر  17تا  

ا  بايد نتايج  تعمیم  از  دكرحتیاط  در  ديگر  يکي   .

پرسشنامه  ديتمحدو از  استفاده  حاضر،  پژوهش  های 

زندگي  خودگزارش كیفیت  ارزيابي  در  دهي 

شركتشركت اين،  بر  عالوه  بود.  كنندگان  كنندگان 

انتخاب شدند كه   ناشنوايان  ويژه  از مدارس  افت  فقط 

از   همگي  و  بود  عصبي  حسي  نوع  از  آنها  شنوايي 

  كردند و همچنین والدين همه آنها سمعک استفاده مي

 شنوا بودند. 

مي پژوهشپیشنهاد  در  میزان    آيندههای  شود  به 

آزمودني شنوايي  و  افت  متفاوت  سني  دامنه  ها، 

بر  دوره عالوه  شود.  توجه  مختلف  تحصیلي  های 

هي از ابزارهايي مانند مصاحبه  دپرسشنامه خودگزارش

استفاده   مشاهده  ايندشوو  به  توجه  با  برخي  .  که 

شنواآموزان  دانش آسیب  يا    يي با  عادی  مدارس  در 

تحصیل   به  مشغول  مي،  هستندتلفیقي  شود  پیشنهاد 

همساالن   با  زندگي  كیفیت  نظر  از  آسیب  آنها  دارای 

. ندشويسه  خود در مدارس ويژه ناشنوايان مقاشنوايي  

های آتي به نوع شود در پژوهش همچنین پیشنهاد مي

شنوايي آنها و  ها، وسیله كمک آسیب شنوايي آزمودني

ت شنوايي يا ناشنوايي والدينشان توجه بیشتری  وضعی

رسد كیفیت زندگي  که به نظر ميبا توجه به اين شود.  

متفاوت   شنوايي  آسیب  با  پسر  و  دختر  نوجوانان  در 

. دشوشود به جنسیت آنها نیز توجه  پیشنهاد مي،  اشدب

مي پیشنهاد  اين،  بر  ساير  عالوه  در  پژوهش  اين  شود 

های نوجوانان استثنايي  روهمراكز و در ساير گ  ،مدارس

 .دشو اجرا

 نوشتپی 

1. Hearing impairment 
2. Quality of life 
3. PERMA flourishing program 

4. Positive psychologyy 

5. Positive emotions 

6. Engagement 

7. Relationships 

8. Meaning 

9. Achievement 
10. Youth quality of life instrument-deaf and hard 

of hearing (YQOL-DHH) 
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Abstract  
Objective: The aim of this study was to compare 

the effect of two methods of  positive parenting 

training and bibliotherapy using a schema approach 

on children’s anxiety. Method: The research design 

was pretest – posttest with a control group. The 

statistical population included 7-10 year old male 

students in schools in district 2 of Kerman in 2010. 

Through the child behavior list (CBCL), 45 of them 

were selected by available sampling method and 

randomly divided into three groups of 15 people; 

two experimental groups (positive parenting 

training and bibliotherapy) and one control group. 

Positive parenting was performed in 8 sessions of 

90 minutes and bibliotherapy in 4 sessions of 60 

minutes for the mothers of these children. Then the 

behavior list of Achen-Bach children (CBCL) was 

completed by the mothers of all the three groups; 

the control group did not receive any intervention. 

SPSS – 20 software and multivariate analysis of 

covariance were used to analyze the data. Results: 

The results showed the effectiveness of both 

methods on reducing anxiety in children; however, 

positive parenting training was more effective than 

bibliotherapy. Conclusion: Therefore, these two 

methods seem to be effective strategies that can be 

considered in the development of psychotherapy 

plans for children with anxiety.  
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   مقدمه

  حیاتي   ارزش   كه   است  طبیعي  پديده   يک  اباضطر

  ،ددار مي  وا  را  انسان  اضطراب  و  ترس  .دارد  جاندار  برای

  . هستند  ضروری   او   بقای  برای  كه   كند   رفتارهايي 

  اضطراب   و  وحشت  ، ترس  دچار  كودكان   بیشتر

  ، شديد  كه  زماني  اضطراب  و  ترس  اين  و  شوندمي

  تي شناخروان  اختالل  نشانه  ،باشد  زاردهندهآ  و  طولني

  حالت   يک   اضطراب   .(42  :1385  ،فردخداياری)  ستا

  و   منفي  عواطف  وسیلهبه  كه  است  هیجاني  يا  خلقي

 برخي   كه  تصور  اين  با   توأم  تنیدگي  تني  نشانگان

  مشخص ، داد  خواهد رخ آينده  در  ناگوار  و  بد  های اتفاق

 . (119  :1392  ،سهرابي  ، فردیخدايار )  دشومي

  ،قراریبي  از   تند ارعب  اضطراب  فیزيولوژيک  هاینشانه

  ، شرودر)   عضالني   تنیدگي   و  قلب   ضربان  شدن تند

  فرد   ، اضطرابي  هایاختالل  در   .(384  :1389  ، گوردون

  ، اهمیت  كم  خطری   وجود  با   يا   خطر   وجود  بدون

  به  .اوست  كمین   در  بزرگي   خطر   كند مي  احساس 

  طور به  هیجاني  و   فیزيولوژيک   نظر  از   دلیل   همین

   .شودمي برانگیخته یشديد

  درصد   15-8  كودكان  در   هااختالل  اين  شیوع

  ، اكرمي  ،ناژواني  شیراني  ،زماني)  است  شده  گزارش

  پیشرفت   ، كودكان  اضطرابي  هایاختالل  .(1398

  بیشتر  و   هیجاني  ، اجتماعي  ،شناختي  تحول  ،تحصیلي

  بیشتر   .دكنمي  مختل   را  خانواده  و   كودک   عملکردهای 

  داپی   كاهش   زمان   گذر  با  اضطرابي  هایاختالل

  درمان   بدون   هااختالل  اين  اگر  كهطوریبه  كنند نمي

  به  منجر   است   ممکن  جواني  در   ،بمانند  باقي 

  شوند   مزمن  هیجاني   مشکالت  و  گیر چشم  هایآسیب

  اين  شروع  معمولا   .(1395  ، طبیبي  ، مشهدی  ، علیزاده)

  دوره   در  و   است   دبستان   از   پیش   سن   از   هااختالل

  درخشانپور، )  كندمي  پیدا   بیشتری  تظاهر  دبستان 

  هایاختالل  (.1395  وكیلي،   ،شاهیني  ايزديار،

  مشکالتي   و  هاختاللا   با  باليي  همبودی  اضطرابي

  سلوک،  اختالل  ،مواد  مصرف   سوء  ،افسردگي  چون

  ،نافرماني   اختالل  ،توجه   كمبود  و  فعاليبیش

  و   تحصیلي   مشکالت   ، خود  به  زدن آسیب  ، خودكشي

  بزرگسالي  و  كودكي   در  خواب   مشکالت  و  مدرسه  کتر

  در  .(1398  ،علیزاده  حاجي  و  محمدی   حاج  )  دارد

  متعددی   عوامل   به  اضطرابي  های تاللاخ   شناسيسبب

  والدين   كه   باورند  اين  بر  روانشناسان   .است  شده   اشاره

  ای برجسته  نقش   كودكان   هیجاني  سالمت  ايجاد   در

 .(1398  ،اكرمي  ،ناژواني  شیراني  ،زماني)  دارند

  وجود   اضطراب   م ي عال  كاهش   برای  مختلفي   هایروش

  ، والدين  آموزش  ، دارو  ويزتج  آنها   جمله  از  كه   دارد 

  كافي  كودک  سن  اگر)  شناختي درمان  و  رفتار   اصالح

  ،ديگران  و  رجبي  ،الهي  امان   ،تردست)  است  باشد(

  نوعي   ، والدين  آموزش  با   ارتباط   در  .(1399

  مطرح   «مثبت  فرزندپروری»  عنوان  با  فرزندپروری

  های روش  از   يکي  مثبت  روریندپفرز  برنامه  .است

  هایدرمانگری  رفتار   براساس  كه  است  والدين  آموزش

  دورا بن  جتماعي ا  يادگیری  اصول   بر  مبتني   خانوادگي 

  حمايتي   و  پیشگیرانه  رويکرد   با  و  پروریفرزند  درباره

  برنامه  اين   .است  آمده  وجود   به  هاخانواده  به  نسبت

  استرالیا  لند كوئینز  دانشگاه در  همکاران  ساندرزو توسط

  از   پیشگیری  ،برنامه  اين  از  فهد  .است  شده  تدوين

  كودكان  در   عاطفي   و   رشدی  ، رفتاری  های اختالل  بروز

  نفس  به  اعتماد  و   هامهارت  ،دانش  سطح  بردنبال  راه  از

  قدرت  و  شدت   حسببر  برنامه  اين  . است  والدين

  ،وجوانانن  و  كودكان   والدين  برای  و   سطح  5  در  مداخله

  )نوری  است   شده   تدوين  سالگي   16  تا   لد وت  آغاز   از

  برنامه  اين  بخشي   اثر  . (1394  ،حسینیان  و  پورلیاولي 

  از   برنامه  اين   . است  شده  يید أت  مختلف   های همطالع  در

  رفتاری   های اختالل  درمان  در  خوبي  تجربي   پشتوانه

  ،نژادعیسي  ؛1397  ابوالمعالي   ، باقری  ، طهماسب  )امیر

  ساندرز،   ،فیلوس  ،كوبام  ؛13  98  ،علیپور  ،سعیدی

  ؛2018  ،ديگران  و  سیمونز  ، كسل  ، مکلن  ون  ؛2017

  ، توپام  اسپنسر،  ؛2017  ،ديگران  و  ترنر  ،ساندرز  ،بیکر

  ،ديگران  و   فرانک   ،ساندرز  ،كئون  ؛2020  ،كینگ 

  مکلن   ون)  والدين  كارآمدنا  هایبک س  كاهش  ،(2018

  والدين  اضطراب  و  افسردگي  كاهش ، (2018 ،ديگران و
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  ،ديگران  و  مکلن   ون  ؛2020  ،رانديگ  و  اسپنسر)

  و  )اسپنسر  والدين  نفس  به  اعتماد   افزايش  (2018

  كاركرد   بهبود  (،2017  ،ديگران  و  بیکر  ؛2020  ،ديگران

  ،(1397  ،قراخانلو  جمالي  ،ارجمندنیا  طاهری،)  خانواده

  98  ،ديگران  و  جديدی )  مادر   بخشي اثرخود  تقويت

  كودک  و  والدين  منفي  هایتعامل  كاهش  ،(13

  و  والدين   مديريت   بهبود  ،(2020  ،ديگران  و  اسپنسر)

  ، خندان  و  نژادعیسي)   مثبت   والدگری  های سبک 

  بیتتر  مورد  در   والدين  بین  تعارض   كاهش  ،(1396

 است.  بوده برخوردار ( 2018 ،ديگران و  )كئون كودک

  انعکاس   برای  را  طرحواره  مفهوم   (1999)  يانگ

  عنوان   كودكي  دوران   در   افراد   ارتباطي   هایربه تج

  هایاعتقاد  و  افکار  اولیه  ناسازگار  هایطرحواره   .ساخت

  كه   هستند  جهان   و  ديگران  ،خود  مورد   در   مقاوم   منفي

  تنظیم   وی  رفتارهای   و  حوادث   از   را  فرد   یرتفس

  اين  (.1394  ،احمدی  ،موللي  ،)دمهری  كنندمي

  نیازهای   نشدنارضا  علت  به   ناسازگار  هایطرحواره 

  .آيندمي  وجود   به   يدك كو  دوران   اساسي   هیجاني 

  ، ديگران  به  ايمن  دلبستگي  همچون  يبنیادين   نیازهای

  سالم،   هایهیجان  و  نیازها  بیان   در   آزادی   ،خودگراني

  و  )كاظمي  بینانهواقع  هایمحدوديت  و  خودانگیختگي

  حاصل   اولیه  ناسازگار   هایطرحواره  .  (1392،مطهری

  ه رفترفته  كه  است  كودكي   دوران   زایآسیب  هایربه تج

  تثبیت   ناكارآمد   رفتارهای  از  الگوهايي  صورتبه

  ها آن  از  فرد  اينکه  ونبد  هاطرحواره  اين.  شوندمي

  پیدا   تسلط  او  شناختي  نظام  در  باشد،  داشته  آگاهي

  تغییر   برابر  در  و   هستند  بخش خودتداوم  ؛ كنندمي

  يايچي،  )مجیدی  دهندمي  نشان  زيادی  مقاومت

  چهاگر  يانگ  نظر  از  . (1397  ،فرامرزی  ،زادهحسن

  در   همسالن   و   مدرسه  ،جامعه   به  مربوط  عوامل

  آنها  اثر  اما   ، هستند  مؤثر  هاطرحواره  اين  گیری شکل

  اعتقاد   به   .ندارد  را   خانوادگي   عوامل  اثر   ثبات   و  وسعت

  همین در  ناسازگار  هایطرحواره از  بسیاری  ريشه  يانگ

  ها شیوه  اين   از   كدامهر   و  است   فرزندپروری  هایشیوه

  دارند  اساسي  نقش   متفاوت  یهاطرحواره  دجااي  در

  توان مي  بنابراين  .(1396  ، يوسفي  و   )خوراسگاني

  زمینه  در   والدين   نگرش  اصالح  با   را   مشکالت 

  با  تعامل   جديد   هایروش  آموزش   و  پروری فرزند

  هایطرحواره  گیری شکل  مانع  و  داد  كاهش  فرزندان

 .شد ناسازگار

 بــه  يــاریخود  ندرمــا  نعنوابه  درمانيكتاب  اربردك

 مراجعان  برای  فرصتي  درمانيكتاب  .است  جديد  نسبت

 را  ایتــازه  رفتــار  و  احساســات  ،افکار  كه  كندمي  فراهم

ــل و شناســايي ــايگزيني عوام ــه را ج ــد وجــود ب  ؛آورن

 را تــازه رفتارهــای و بگیرنــد يــاد را  جديــد  هایمهارت

 در  درمــانيكتاب  .(104  :1397  ،شچمن)  كنند  تمرين

 رســانيكمک »  از  است  عبارت  ممکن  تعريف  ترينساده

 اســت  عبارت  تريافتهتکامل  صورتبه  و  «كتاب  وسیلهبه

 يــک  بــا همیشــه كه  مطالعه  از  شدههدايت  استفاده»  از

 درمــانيكتاب  واژه  .«است  همراه  ذهن  در  درمانينتیجه

 ايــن  و  درمان  و  كتاب  است:  شده  تشکیل  سمتق   دو  از

ــا دو ــم ب ــي ،ه ــان يعن ــیلهبه درم ــاب وس ــوم .كت  مفه

 تواندمي  مطالعه  كه  شودمي  ناشي  آنجا  از  درمانيكتاب

 وسیله  يک   بنابراين  .بگذارد  تأثیر  فرد  نگرش  و  رفتار  بر

 نیــارياحي) شودمي  تلقي  هاارزش  دادنتغییر  برای  مهم

 (.1391  ،عظیمي و

  اين  .است  گروه  و  فرد  راهنمايي  درماني   كلي  هدف

  بلوغ  ،صیتخش  رشد  جمله  از   مواردی  راهنمايي

  و  گیرد مي  بر  در  را  زندگي  فلسفه  تغییر  و  هیجاني

  است   شده  ريزیپي  پويايي  يندافر  از   آگاهي  اساسبر 

  زارع  ، سلیمي)  دهد مي  رخ   فرد  درون   در   كه

  امروز   جهان  در  .(1395  ،ديگران  و  سموعي  ،فراشبندی 

  با   اقتصادی  و  هزينهكم  ،فراگیر  هایشیوه  گیری كاربه

  تواند مي  محدود   زماني  در   آموزشي   و   فرهنگي  محتوای

  اين   جمله  از  درمانيكتاب  كه  باشد  مناسبي  گزينه

  نتايج   .(1388  ،تبريزی  ،تبريزی)  هاستروش

  درماني كتاب  كه  دهدمي  نشان  شدهانجام  هایپژوهش

  جمله   از  ،است  داشته  مشکالت   حل  در  مثبتي  ثیرأت

امیني  و   سهامي )  اضطراب  و  استرس   ،افسردگي   كاهش

  يلنا،   ،هالي  ، هازلت  ؛2018  پترسون،   ؛1398  ،منش
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 ،(2019  سوينس،  ؛2018  ،ديگران  و  مالیبیران  ؛2017

  ،(1395  ،ديگران  و  )سلیمي   نفس   عزت   سطح   افزايش

  افزايش  ،(1394،  مشرف)  شناختيروان  سرمايه  افزايش

  ، اسماعیل  محمد  و  عامری)   سالمندان  روان  سالمت

  ، ریظن)  مسئله  حل  مهارت  توانايي  افزايش  ،(1397

  تعارض   كاهش   و  زناشويي  ايترض   افزايش  ،(1396

 .  (1394 ، كرمي  ،قربانپور ، )رضايي

  اين   ،شد  بیان  آنچه  مجموع  به  توجه  با  بنابراين

  آيا   كه   دهد   پاسخ   سؤال  اين   به  دارد   قصد   پژوهش

  رويکرد   با   درماني كتاب  و  مثبت   پروریفرزند  برنامه

 است؟  مؤثر كودكان   اضطراب كاهش در طرحواره

   روش
  طرح   با   آزمايشينیمه  مطالعه  يک  حاضر  پژوهش

  جامعه  است.  كنترل   گروه  با   آزمون پس    _آزمونپیش

  اول   سال   پسر   آموزاندانش  تمام  شامل   پژوهش   آماری

  سال   در  كرمان   شهر  2  ناحیه    ابتدايي   مدارس  سوم   تا

  ا ب  نفر  45  حجم   به  اینمونه  آنها  میان   از  كه  بود  1398

  اين   به  ،شد  انتخاب   دسترس در  گیرینمونه  روش

  از   لزم   مجوزهای   كسب   از   پس   كه   صورت 

  ناحیه   ابتدايي   مدرسه  6  به  مراجعه   با   پرورشو آموزش

  ،مدرسه  ن مسئول  با   لزم  های هماهنگي  از  بعد  و  2

  توضیحاتي   با   همراه   ، ((CBCL  كودكان   رفتاری   فهرست

  سپس   و   شد  ارسال   والدين  برای  هشپژو  مورد   در

  های پرسشنامه  از  شدهكسب  های هنمر  اساسبر 

  ند شد  انتخاب   نمونه  افراد  عنوانبه  نفر  45  ،شدهتکمیل

  قرار  گواه  و   آزمايش  هایگروه  در   تصادفي   صورتبه  و

  آموزش  های هجلس  در  آزمايش   گروه  دو  .گرفتند

  جداگانه   درمانيكتاب  و   مثبت  پروری فرزند  گروهي

  پروریفرزند  گروهي   آموزش  های هجلس  . كردند  شركت

  ( جلسه  يک   هفته  هر)  ای دقیقه  90  جلسه  8  رد  مثبت

  كافي  ای حرفه  و  علمي  صالحیت  كه   فردی  وسیلهبه

  جلسه   4  درمانيكتاب  بخش   در  .دش   اجرا  ،   داشت

  جلسه   در  كه  شد  برگزار  آزمايش   گروه  برای  ساعتهيک 

  رويکرد   با  كفايت با  پروریفرزند)  نظرمورد  كتاب   اول

  مک   كارن   و   لويیس   فیلیپ   جان  از   درمانيطرحواره 

  در   و  معرفي   (موحد  موسوی  ترجمه   لويیس  دونالد

  پروریفرزند  حوزه   در   طرحواره   جديد   رويکرد   مورد

  سه   به  كتاب   محتوای  سپس   ، شد  داده  توضیحاتي 

  از   پس  كننده شركت  افراد  كه   شد  قرار  و  تقسیم  بخش

  را  شدهمشخص  محتوای  جلسه   هر   برای  كتاب  تهیه

  بحث  شده لعهمطا   مباحث  پیرامون  و  كرده   مطالعه 

  تحت  پژوهش   اجرای  زمان   در   كنترل  گروه   . كنند

  دوره  طي  از  پس  .نگرفت  قرار  ایمداخله  گونههیچ

  آموزش   يندافر  تأثیرگذاری   بررسي  منظور   به  آموزشي

  هر  وسیله به  پرسشنامه   باره ود  درماني كتاب  و   گروهي

  های آزمون  راه  از  و  تکمیل  شاهد(   و  آزمون)  گروه  سه

  .شد  تحلیل  و  تجزيه  (نس رياكوا)  مرتبط  آماری

  تا  7 سني  دامنه   شامل  پژوهش اين  در   ورود  هایمالک

  سیاهه   اساس بر  رفتاری   مشکالت   وجود   ، سال  10

  های مداخله  انجام   عدم   و  باخ   آخن   كودكان   رفتاری 

  از   بیش   حضور  عدم   شامل  خروج  های مالک  و   همزمان

  به  تمايل  عدم  ابراز  و  تکالیف   ندادنانجام  و  جلسه  دو

  آوری جمع  برای  پژوهش  اين   در   . بود  همکاری  هادام

  ( 2001)  آخنباخ  كودکِ  رفتاری  فهرست  از  اطالعات

  كه   است   سؤال  113  شامل  فهرست   اين   .شد  استفاده

  های آزمودني  در  و  مقیاس  شش  در   را   كودک  وضعیت

  فردی   يا  والدين  وسیلهبه  كه  سنجدمي  سال  18  تا  6

  مراقبت   و ا  از  و  دارد   عهده  به  را  كودک  سرپرستي  كه

  گذشته   ماه   6  در  كودک  وضعیت   اساس بر  ،كندمي

  كودک   وضعیت   اساسبر  دهندهپاسخ  .شودمي  تکمیل 

  نادرست     =  0  صورتبه  را   سؤال   هر  ، گذشته  ماه   6در

  يا   كامالا  =   2  ؛است  درست  گاهي  يا   حدی  تا  =  1  ؛است

  های سؤال  .كندمي  بندیدرجه  ، است  درست  اغلب

  امل ش  نشانگان   نیمرخ   ر د  آخنباخ   نشانگان   هایمقیاس

  ، افسردگي  /ب اضطرا  تجربه  بر  مبتني  نشانگان  8

  ، جسماني  های تشکاي  ، افسردگي  / گیریگوشه

  ،توجه  مشکالت  ،تفکر  مشکالت  ،اجتماعي  مشکالت

  در.  است  پرخاشگرانه  رفتار   و  شکنانهقانون  رفتارهای

  مینايي   توسط   ايران  در   آزمون   اين   هنجاريابي

  و  ها مقیاس  ي وندر  همساني   ضرايب  ،(1384)
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  87/0  بین   كودک  رفتاری  فهرست   های زيرمقیاس

  مشکالت   برای  )   73/0  و   ( سازیبروني  مقیاس   برای)

  ،مظاهری  ،اسالم  معین  )  دارد   قرار  ( اجتماعي

   .(2 و  1های)جدول  (1395 ، ديگران و طهماسبیان 
 

 مثبت  فرزندپروری آموزش ایهجلسه محتوای و هاجلسه  1 جدول

 ها هجلس یمحتوا ها هجلس

  به  تشويق  والدين  گروه.  قوانین  بررسي  برنامه،  محتوای  و  اهداف  درباره  توضیح  يکديگر،  با  آشنايي )معارفه(  اول

 . شوندمي كودک رفتار تغییر هدف  با خود  كودک رفتارهای رديابي   و مشاهده

  به  عاطفه  كودک،  با   كردنصحبت  نند )ما  كودک  با  مثبت  ارتباط   ايجاد  برای  هاييراهبرد  آموزش ( 1 كودک  رشد ی)ارتقا دوم

 گروه   در نقش  ايفای با   راهبردها  اين تمرين  و كودک( به مفید  زمان  دادناختصاص  دادن،خرج

  های   فعالیت  كردن  فراهم   توصیفي،  )تحسین  مثبت  رفتارهای  يشافزا   برای  هايي  استراتژی   آموزش ( 2 كودک  رشد )ارتقای  سوم

 بست. كار   به را  ها  آموزش  اين  توان مي چگونه و وقت  چه اينکه آموزش  و غیره( و كننده سرگرم 

  برای   والدين  به  یرهغ  و  دادنانجام  گفتن،  پرسیدن،  روش  اتفاقي،  آموزش  مانند  هاييراهبرد  آموزش ( 3 كودک رشد )ارتقای   چهارم

 كودک به   جديد هایمهارت و رفتارها  دهيياد

  ها  روش  اين  كودک.  رفتار   سوء  با  مقابله  برای   هاييراهبرد  و  تنبیه  منفي   ایمده پیا  درباره  آموزش ( 1 ناكارآمد رفتار   )مديريت پنجم

 است. گرفتنناديده و روشن  و مستقیم دادندستور مستقیم، بحث گذاشتن،قانون شامل

  زمان   و   سازی محروم  منطقي،   پیامد   )شامل   پیشرفته   شکل  به   تنبیه  جايگزين   ی هاراهبرد  آموزش ( 2 ناكارآمد   رفتار )مديريت  ششم

 نامناسب  رفتارهای  با ثر ؤم مقابله برای   ساكت(

  هدف  با  رفتاری  چارت   و  رفتار   تصحیح   برنامه  پیروی،  روزانه   برنامه   لشام  كاربردی   برنامه   سه  آموزش ( 3 ناكارآمد  رفتار )مديريت هفتم

 روزانه  صورتبه والدين وسیلهبه  كودک رفتار   سوء مديريت 

  ایه فعالیت  روش  قالب  در  هاييراهبرد  كارگیریبه  آموزش  و   پرخطر  هایموقعیت  شناسايي  وزشمآ كردن( ريزیبرنامه  پیش )از هشتم

   آن(  از خارج  و خانه )در  خطر  پر هایموقعیت در شدهريزیبرنامه

 طرحواره  رویکرد با درمانیکتاب  هایهجلس  محتوای  2  جدول

 ها هجلس محتوای ها هجلس

 )معارفه(  اول
  رويکرد   با  فرزندپروری   معرفي  .وهگر  قوانین   بررسي  برنامه،  محتوای  و  اهداف  درباره   ح ضیتو  يکديگر،   با  آشنايي

   طرحواره 

 دوم
  چرا   ،خشم  به  منجر  هایواكنش  ،مقابله  هایسبک  ،زندگي  هایتله  يا   طرحواره  ،عاطفي  نیازهای  برای  مثالي

 اند؟ مهم زندگي  هایتله

 سوم 

  وقت   ، كیفیت  با  زمان   ، گيشدطرد  و   رابطه   قطع   دامنه   ، پذيرش  و   رابطه)  پذيرش  و  رابطه   اساس   عاطفي  نیاز 

 ( احساسات يید أت و همدلي  ،خواهدمي

  عملکرد   و   خودگرداني  دامنه  ،سالم  عملکرد  و   خودگرداني)  سالم  عملکرد  و  خودگرداني   اساسي  عاطفي  نیاز

 سن(   با  متناسب توانمندسازی ،مختل

 چهارم 

  چه   ، معیوب  های محدوديت  دامنه   ، معقول  هایيتمحدود)  ولمعق  هایمحدوديت  پذيرش  اساسي   عاطفي  نیاز

 گردباد(  از  نجات ؟  كندمي مهار را  هامحدوديت چیزی

  _  والدين  دخالت  ،آمیزمبالغه  هایانتظار  دامنه  ، بینانهواقع  هایانتظار  ) بینانهواقع  های انتظار  اساسي   عاطفي  نیاز

 ( قوت؟   يا ضعف 

 تر سالم  نتیجه سوی به حركت 
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  هایافته 
   انحراف و میانگین  توصیفي هایشاخص 3 جدول

 

  در   اضطراب  زمونآپس  و   زمونآپیش  های هنمر  معیار 

   دهد.مي  نشان را  مداخله و  مقايسه گروه

 مداخله  و  مقایسه گروه در اضطراب  زمون آپس  و زمونآپیش هایه نمر  معیار  انحراف  و میانگین توصیفی هایشاخص   3 جدول
 گروه درماني كتاب مثبت  فرزندپروری كنترل

  انحراف متغیر

 استاندارد 
 میانگین 

  انحراف

 استاندارد 
 میانگین 

  انحراف

 استاندارد 
 شاخص  میانگین 

 آزمون پیش 05/15 84/4 20/16 17/4 65/15 72/4
 اضطراب 

 آزمون پس 97/12 35/4 54/12 59/4 07/15 59/4

  همگني  بررسي  برای:  كواريانس  تحلیل  هایمفروضه

 بررسي  برای  و  لوين  آزمون  از  متغیرها  انسواري

  در  آزمودني   بین   آثار   رگرسیوني   های شیب  مفروضه 

   .(4 )جدول د ش استفاده آزمون پس  *  گروه تعامل
 هامفروضه   بررسی برای  آزمودنی بین   آثار و  لوین آزمون  از  آمدهدسته ب نتایج   4 جدول

  ها واريانس همگني مفروضه  رگرسیوني  هایشیب مفروضه 

 گروه لوين  آزمون آزمون پیش *  گروه تعامل

 شاخص  F داری امعن سطح F داری امعن سطح

 اضطراب  57/0 42/0 89/0 25/0

  است.   شده   ارائه  4  جدول   در   آمده دستهب  نتايج 

  در  لوين  آزمون  از   آمدهدستهب  نتايج   كه  گونههمان

  كه   دهد مي  نشان   وابسته   متغیر  عنوان به  آزمونپس

  سطح  از   بالتر  اضطراب  متغیر  در  داریا معن  سطح

  بررسي   از   حاصل  نتايج  ، است  (  P>05/0)  سنجش

  كه   دهد مي  نشان   نیز  رگرسیوني   هایشیب  مفروضه

  برقراری   بیانگر  (P>05/0)  آمده دستهب  دارا معن  سطح

  است   گروه  دو   در   رگرسیوني  های شیب  مفروضه

 .(5 )جدول

 اضطراب  آزمونپس  مقایسه برای متغیرهتک کواریانس  تحلیل  5 جدول

 اثر  اندازه معناداری  سطح F وراتمجذ میانگین آزادی  درجه مجذورات  مجموع اثر منبع

  p<05/0 45/7 02/115 1 02/15 آزمون پیش

 p 37/0<05/0 68/12 77/195 2 54/391 گروه

    44/15 41 04/633 خطا 

     44 60/1039 كل

  كه   دهندمي  شان  5  جدول   در   آمده دستهب  نتايج

  F=68/12)  اضطراب  آزمونپس  در  كوواريانس  تحلیل

  نتیجه  به  توجه  با  است.   معنادار  (P=0.01  و

  مداخله   های گروه  در  كه   گفت   توانمي  آمدهدستهب

  آزمون پس  در  اضطراب  هایهنمر  در   داریا معن  تغییر

  وجودهب  هاهمداخل  ثیرأت   تحت  كنترل   گروه  به  نسبت

  ، هامداخله  ثربخشي ا  مقايسه  و   بررسي  برای  است.  آمده

  متغیرهای  مقايسه  برای  تعقیبي  آزمون  نتايج   ادامه  در

  است  دهش  ارائه  ،شدهبررسي  هایگروه  در  پژوهش

 .(6 )جدول
 شدهبررسی هایگروه  در  آزمونپس  مقایسه برای تعقیبی آزمون تایج  6 جدول

 داری امعن سطح تاندارداس خطای تفاوت  میانگین ها گروه متغیر

 

    اضطراب

 P<05/0 78/0 49/3 فرزندپروری  درماني كتاب

 P<05/0 94/0 -97/5 كنترل

 P<05/0 17/1 14/6 كنترل فرزندپروی 
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  زمون آپس  در   دهدمي  نشان   نتايج   كه   گونههمان

  و   درمانيكتاب  بر  مبتني  مداخله  اثربخشي  بین  تفاوتي

  اضطراب   متغیرهای   در  فرزندپروری   بر  مبتني   مداخله

  میانگین  براساس  همچنین  (.P<05/0)  دارد  وجود

  مثبت   فرزندپروری  اثربخشي  گفت   توانمي  تفاوت 

  بوده  بیشتر   اضطراب   بهبود  در  درماني كتاب  به  نسبت

  است.

 گیرینتیجه  و بحث
  پروری ندزفر  اثربخشي   مقايسه   هدف   با   حاضر   پژوهش

  . شد  انجام   كودكان   اضطراب  بر  درماني كتاب  و   مثبت

  و  مثبت  پروریفرزند  روش  كه  داد  نشان   پژوهش  نتايج

  در  اضطراب   كاهش  موجب  دو   هر  درماني كتاب  روش

  در   مثبت  پروریفرزند  روش   ثیرأت  ولي  اندشده  كودكان 

  بنابراين  . باشدمي  بیشتر  درماني كتاب  روش   با   مقايسه

  آموزش كه  گفت توانمي آمده دستبه نتايج  به توجه با

  در   طراب اض  كاهش  باعث  مادران   به  مثبت   پروریفرزند

  شده مطرح  هایپژوهش   با   يافته  اين   .شودمي  كودكان 

  آموزش  بخشي اثر  تبیین  در   .است  همسو  پیشینه  در

  گفت  توانمي  اضطراب  كاهش  بر  مثبت  پروریفرزند

 بنابراين   .است  سويهدو  فرزندان  و  والدين  روابط  كه

  ، والدين  رفتار  در  تغییر  با  ما   كه   است   طبیعي  كامالا

  برنامه  .باشیم  فرزندان  تار رف   در  تغییر  شاهد

  رفتاری  های مهارت آموزش دلیل  به  مثبت  پروری فرزند

  و   هاتعل  ،  هانشانه  از  والدين   آگاهي  همچون  مناسب

  رفتار   مشاهده   زمان   مجازات   ، آن  درمان   هایروش

  و   مناسب  رفتار   مشاهده  زمان  ،تقويت  و  نامناسب

  اجرای   نحوه  و  كودكان   برای  قوانین  اعمال   با  همچنین 

  سبب   (  1396  ،خندان  و  نژادعیسي  )   لزم   های دستور

  رفتار   در  یرتغی  درنهايت  و  والدين   رفتار   در   تغییر

  راه   از   والدگری  های مهارت  افزايش  با   .شودمي  فرزندان

  والدين   در  استرس  و  درماندگي   احساس  ،برنامه  اين

  پژوهش   نتیجه   به  توجه  با )  كند مي  پیدا  كاهش

  توان مي  آن   تبع  به  و  (2020  ، كینگ   ، توپام  اسپنسر، 

  پیدا   كاهش  نیز   كودكان   اضطراب   كه   داشت   انتظار 

  سبب  تواندمي  آموزش  اين  دريافت  طرفي  از  .كند

  )   شود  كودک  تربیت  امر  در  والدين  بین   تعارض  كاهش

  و   (2018  ديگران،  و  كئون  پژوهش  نتیجه   به  بنا

  قطع  طور به  روزه  هر  هایكشمکش  و  تعارض   كاهش 

  . بود   نخواهد  تأثیربي  ان كودك  اضطراب  كاهش  در

  شیراني   ، زماني)  شدهانجام  هایپژوهش  اساسبر 

  و  گری والد  سبک   بین  ( 1398  ،اكرمي  ،ناژواني

  شیوه   .دارد  وجود   دارمعنا  رابطه  كودكان   اضطراب

  و   اضطراب   كاهش   سبب   مقتدرانه   پروری فرزند

  سبب   رانهگیسهل  و  مستبدانه  پروریفرزند  هایشیوه

  برنامه  پیامدهای   از  يکي  و   شودمي  اضطراب   افزايش

  والدين  كارآمدنا  هایسبک   كاهش  ،مثبت  پروریفرزند

  و   (2018  ،   ديگران   و   مکلن  ون   پژوهش  نتیجه   به  بنا )

  بنا )  مثبت  والدگری  هایسبک   و  والدين  مديريت  بهبود

  باشدمي  ( 1396  ،خندان  نژادويعیس   پژوهش  نتیجه  به

  اين   .دارد  دنبال   به   فرزندان  در   را   اضطراب   كاهش   كه

  و   خانه  محیط  تغییر  سبب  ،خود  هایآموزش   با  برنامه

  و شود مي فرزندان  و  والدين بین  مثبت  تعامالت  تقويت

  را   زمان   بیشترين  كه  كساني  آموزش   كه  است  طبیعي 

  خواهد  آنها  بر  را   تأثیر  بیشترين   ،نند گذرامي  كودک   با

 داشت.

  توان مي  آمدهدستبه  نتايج   به  توجه  با  همچنین

  به   درمانيكتاب  روش  به  پروری فرزند  آموزش  كه  گفت

  كه  شودمي  كودكان  در  اضطراب   كاهش   باعث  مادران 

  در   شدهمطرح  پژوهش  های يافته  با   نیز  يافته  اين

  روش   بخشياثر  تبیین  در  .است  همسو  پیشینه

  از   گفت  توانمي  اضطراب  كاهش   بر  درمانيكتاب

  و   است  شناختي  رويکردی  ،درمانيكتاب  كهييجاآن

  ، )رضايي  دارد   افزاييشناخت  و  دهي آگاهي  جنبه

  در   تغییر  ،شناخت  در  تغییر  و  (1394  ، كرمي  ،قربانپور

  و   علمي   راهبردهای   ارائه  ،دارد  مراه ه  به  نیز   را  رفتار

  ه شد  سبب  شده معرفي  كتاب   راه   از   گويا   های مثال

  ببینند   بهتر  را  خود  رفتاری  های اشتباه  والدين  تا  است

  رابطه  ، آگاهي  سطح  فزايش ا   و  آنها  درک  با  و

  رو ايناز  .سازند  برقرار  خود   فرزندان  با  را  تریمطلوب

  تغییر  ،فرزندان  و  والدين  روابط  بودنسويهدو  واسطهبه
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  دنبال   به  را  فرزندان   رفتار  در   تغییر  ،والدين  رفتار  در

  فرزندان  از  حد  از   بیش  مراقبت  و  نظارت   .است  هداشت

  تواند  مي  دو  هر  ،آنها  فرزندان  طرد  يا  والدين  وسیلهبه

  یزن  فرزندان   در  اضطراب  بروز  در   و   باشد  رسانآسیب

  زمینه   اين  در  والدين  نگرش  تغییر  البته   كه  است  مؤثر

  واقع در  .شد  آنها  فرزندان  در   اضطراب   كاهش  سبب

  كمک  والدين  به  كه  است  جديدی  ديدگاه  ،طرحواره

  فرزندان   در   تغییر  بستر  ،خود  در   تغییر  با  تا   كندمي

  التیام   ،درمانيطرحواره   هدف  .كنند  فراهم  را  دخو

 به   والدين  توجه  نقص  از  ناشي  هایآسیب  و  هازخم

  با   كه   است   فرزندان   اساسي   عاطفي   نیازهای  تأمین

  رفتاری   مشکالت   شدنطرفبر  شاهد   نیازها   اين  مینأت

   .بود خواهیم  هاآن در

  مثبت   فرزندپروری   روش   بیشتر  اثربخشي  تبیین  در

  :  گفت   توانمي  درمانيكتاب  روش   به  نسبت

  و   مستقیم   روش  يک   بیشتر  ، مثبت  فرزندپروری 

  و   ارد د  فعالي   نقش   آن  در   درمانگر  كه   است   رهنمودی

  مشخص  را  درمان   و  آموزش   يندافر  سوی  و  سمت

  مطیع  و  رو دنباله  بیشتر  كننده شركت  افراد   و   كندمي

  جمله  از  خوديار  هایروش  اما  ،هستند  او  رهنمودهای

  محسوب   مستقیم غیر  های روش  از   ي درمانكتاب

  زمینه   در  خود  آگاهي  و  بینش  ی ارتقا  با  فرد  و  شودمي

  خود  را  تغییر  روند  و  بوده  هدايتگر  خود  ،نظرمورد

  يدرمان كتاب  روش   در   فرد   بنابراين  .كندمي  دهيجهت

  تا  بوده  برخوردار  بیشتری  پشتکار   و   انگیزه  از   بايد

 .باشد بیشتری تغییرات شاهد

  با   ديگر  علمي  پژوهش  هر  مانند  عهمطال  ينا

  جمله از  ،است  بوده  روروبه  هاييمحدوديت

  آوری جمع  به  توانمي  حاضر  پژوهش  های محدوديت

  همین   به  ،كرد  اشاره  پرسشنامه   از   استفاده  با  هاداده

  سوگیری   آمدهدستبه  اطالعات   در  اينکه   امکان   دلیل

  بر   پیشنهاد  بنابراين  .شودمي  ديد   ، باشد  داشته   وجود

  مشاهده  و   مصاحبه  مانند  ديگر  ابزارهای  از   تا  است  اين

  مشکالت   به  مربوط  های داده  گردآوری   منظوربه

  به  توجه   با  همچنین   شود.   استفاده  كودكان   رفتاری 

  داخته پر  مادران  آموزش  به  تنها  حاضر  پژوهش  اينکه

  جهت   در  هاييپژوهش   كه  شودمي  پیشنهاد   است،

  اثربخشي  تا  دهش  انجام  والد  دو  هر  فعالنه  شركت

  اين  در   .شود  حاصل  پژوهش  نتايج  در  بیشتری

  دو   به  فرزندپروری   آموزش  اثربخشي  فقط   پژوهش

  كه   اند شده  بررسي   درماني كتاب  و   مثبت  روش

  اثربخشي   آينده  هایپژوهش  در  شودمي  پیشنهاد

  جمله از  هاروش  ساير  با  مقايسه  در  فرزندپروری  آموزش

  بررسي  و...  رفتاری   -  شناختي درمان  ، درمانيدارو

  ،كرونا  پاندمي  شیوع  به  توجه  با   نیز  پايان   در   شوند.

  مشکالت   بروز  افزايش  احتمال  و  ها محدوديت  اعمال 

  توصیه  ،كودكان  در   اضطراب   خصوصبه  رفتاری 

 برنامه  آموزش  هایدوره  كالن  سطح  در  شودمي

  بهداشت  ی ارتقا  جهت  هارسانه  وسیلهبه  فرزندپروری

 به   حوزه  اين  نامتخصص  يا  شود  اجرا  كودكان  رواني

  دچار   كودكان  تا   ند كن  اقدام   مناسب   هایكتاب  معرفي 

 .شوند كمتری آسیب

 نوشت پی 
1. Positive parenting  

2. Bandura 

3. Sanders 

4. Young 

5. Schema 

6. Bibliotherapy 

7. Child behavior checklist 

8. John Philip Louis 

9. Karen McDonald Louis  

10. Achenbach 

 سپاسگزاری و  تشکر
  اين   انجام  در  كه  افرادی  و  كنندگانشركت   تمام  از  وسیله  ينا  به

 شود. مي  قدرداني  و  تشکر  دند،كر  همکاری  پژوهش

  منابع
  روش   اثربخشي»  (1397)  .خ  ابوالمعالي  .،ف  باقری  .،گ  امیرطهماسب

  اختالل  با  كودكان  رفتاری-عاطفي  مشکالت  بر  مثبت  فرزندپروری

  علوم   پژوهشي  علمي   فصلنامه   «،ابتدايي  دوره  در   ادگیری ي
 .609- 601 (:69)17 ،روانشناختي

  از   دهاستفا  با  انيدرم  روان   درماني:  كتاب   ، (1388).  ا   تبريزی  ،م  تبريزی

 .روانفرا نشر   كتر ش :تهران خواندن،  كتاب فن

  .خ  نیا شیرالي  ، .خ  صالنيا  .،غ  رجبي   ، ععبا  الهي   امان  .،ک  تردست

  تعهد  و   پذيرش  بر  مبتني  فرزندپروری   آموزش   اثربخشي »  ( 1399)
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  ، پايش  «، مادران  فرزندپروری  استرس   و  كودكان   اضطراب  بر 

20(1:) 91- 107. 

  گروهي  آموزش »  ( 1398)  . م  پشتي   .،ت  غالمي  .،ع  دانش   ،.س  جديدی 

  تعالي  ، «مادران  خوداثربخشي   تقويت  جهت   مثبت  پروری فرزند

 . 28-18(:4)8 ،بالیني

  گربه   برنامه   اثربخشي »  (1399)  .،ک  علیزاده حاجي  ،.ز  محمدی اجح

  در  ياجتماع  هراس   و  فراگیر  اضطراب  اختالل  نشانگان  بر  مبارز

  علمي   مجله  «،اضطرابي  اختاللت   دارای   پسر   و  دختر  كودكان 
 . 38-27 (:1)28 ،ارديبهشت  ،ايالم  پزشکي علوم  دانشگاه 

  ، واننوج   و  كودک  مرضي   شناسيروان   (1385)  محمد   فردخداياری

 .تهران دانشگاه  :تهران

  كودک   بالیني  روانشناسي   (1392)  فرامرز  سهرابي   ، محمد  فردخداياری
 نور. آوای :تهران ، نوجوان و

  گروهي  آموزش  اثربخشي»  (1396)  .ز  يوسفي  ،.م  خوراسگاني  دانشمند

  به   ناسازگار  هایوارهطرح  اصالح  اساسبر  فرزندپروری  سبک  اصالح

  و  دانش ، «يدبستان پیش كودكان  رفتاری   مشکالت بهبود  بر مادران 
 . 71-62 (:4 )  18 ،كاربردی شناسيروان   در پژوهش

  بررسي »   (1395)  .ع  . م  وكیلي  .، ن  شاهیني  .، ح  ايزديار   .،ف  درخشانپور 

  شهر   مدارس   ابتدايي   مقطع  آموزاندانش  در   اضطراب   سطح 

 . 30-34:(1)21 ،پژوهنده «،گرگان

  بین   همبستگي  بررسي»  (1394)  .و  احمدی  ،.گ  موللي   .،ف  دمهری

  نوجوانان   رفتاری  مشکالت  و  پندارهخود  اولیه،  ناكارآمد   طرحواره

  علوم   دانشگاه  علمي  مجله  «،يزد  شهر  ناشنوا  نوجوانان  و  نابینا
 .201-191 :(4)23 ،(ايالم  پزشکي

  حل    های مهارت  آموزش  ثیرأت»  (1394)  .م  كرمي   ، .ا  قربانپور   ،.آ  رضايي 

  زناشويي   رضايت  میزان  بر   درمانيابكت  شیوه  بر  مبتني  مسئله

  ، خانواده  و  زنان  تربیتي  فرهنگي   فصلنامه  ،«شاهد  فرزند   زوجین

 . 111-95 (:29 )9 ،زمستان

  كاربرد   و  هانظريه  ،مباني  (1391)  علي  يعظیم  نصرت،   نیارياحي
 چاپار. :تهران ،درمانيكتاب

  معادلت   مدل»  ( 1399)  .ن  اكرمي   .، م  ناژواني   شیراني  .، س  زماني 

  با   ارتباط  براساس  كودكان   اضطرابي  اختاللت   بینيپیش  ساختاری

  كنترل  و  نفس   عزت  گریمیانجي  با  خدا  به   دلبستگي  والدين،

  ، تابستان  و  بهار  ،شخصیت  و  بالیني  روانشناسي  «،شدهادراک

18(1:) 99-113. 

  ( 1395)  .ا  زادهحسن  ،.ر  سموعي  .،ف  فراشبندی  زارع  .،س  سلیمي

  ساكن   دختر  دانشجويان  نفس   عزت  بر  گروهي  درمانيكتاب  تأثیر»

 . 82-73 (:64) 19 ،تسالم   تمديري  فصلنامه  «،خوابگاه

  بر  درماني كتاب  اثربخشي   بررسي»  ( 1398)  . س  منشامیني  .، م  سهامي 

  فرهنگسرای   به  كنندهمراجعه  زنان  افسردگي  و  اضطراب  استرس،

  :(2)16  مرداد،  ،سالمت  اطالعات  مديريت  ،«شیراز  شهر  شهرداری 

82-87. 

  و  كودكان  با  گروهي  درمانيروان  و  مشاوره  (1397)  زيپرا  شچمن
  ، علیرضا  نظری  ،كاوه  مرادی  صید  ،كیومرث  بخشفرح  ،نوجوانان

 نور.   آوای :تهران

  درمان   و  سنجش   (1389)  . ان  بتي  گوردون   ،.اس  كارولین   شرودر
 دانژه.  :تهران ،بختفیروز مهرداد ترجمه ،يكودك دوران مشکالت

  برنامه   اثربخشي »  (1399)  . ح  داوودی  .،ح  حیدری   .،ا  ادر  صابری

  و   مادران  هیجان  تنظیم  بر   ساندرز  مدل  براساس  فرزندپروری 

  ، ناتواني  مطالعات   مجله  ،«رفتاری  اختالل   با   كودک  و  مادر   تعامل

 . 7-1:(1)10 ،آذر

  برنامه   ثیرأت  (1398)  .ی  قراخانلو  جمالي  .،ا  .ع  ارجمندنیا  .،ف  طاهری

  ،ذهني  توانكم  فرزند  دارای  خانواده  كاركرد  بر  بتمث  فرزندپروری 

-150  (:4)8  ، پايیز  ،توانبخشي  طب  پژوهشي   -  علمي   دوماهنامه

161. 

  بر   شنیداری  كتاب   ثیرأت»  (1397)  . ص  محمداسماعیل  .،ف  عامری

  و   بهزيستي  سازمان  پوشش  تحت  سالمندان   روان   سالمت 

  ,شيتوانبخ  طب  پژوهشي  -  علمي  دوماهنامه  «،كشور  توانبخشي

 . 109-100 (:1)7 ، ارديبهشت و فروردين

  برنامه   اثربخشي»  (1395)  .ز  طبیبي  .،ع  مشهدی   ،.ز  بیرجندی   علیزاده

  كودكان   هیجاني  شناختي  جويينظم  بهبود  بر  كندال  درمانگری

  ،پايیز  ،بالیني  شناسي روان   مطالعات   ،اضطرابي  هایاختالل  به   مبتال

6(24:) 153-173. 

  آموزش   ثیرأت»  (1398)  .ا  علیپور  .،ت  سعیدی   .،ا  نژاد عیسي 

  و  رفتاری   مشکالت  بر   والدين  به   مثبت  فرزندپروری

  مجله   ، ابتدايي  دوره   پرخاشگر  آموزان دانش  پذيری مسئولیت
 . 210 -191 (:35)16  ،پايیز ،يتربیت روانشناسي  مطالعات

  آموزش   ياثربخش  مقايسه»  (1396)  .ف  خندان  .،ا  نژادعیسي 

  مثبت  والدگری   های سبک  بر   والدين  مديريت   و   مثبت  فرزندپروری 

  علمي   فصلنامه  «،كودكان  هیجاني  -رفتاری  مشکالت  و
 .125-98 (:62)16 ،رهمشاو هایپژوهش

  و   اولیه  ناسازگار  هایطرحواره  رابطه »  (1392)  .س  مطهری   .،ح  كاظمي

  هایپژوهش  «پسر  و  دختر  آموزاندانش  در  ناختيفراش  حالت
 . 22-11 (:1)3  ،تابستان و بهار  ،رفتاری و شناختي علوم

  (1397)  .ر  ع  همايوني   .،م  فرامرزی  .،ر  زادهحسن  .،ن  يايچي  مجیدی

  گری میانجي  با  اولیه   ناسازگار  هایطرحواره  رابطه  يابيمدل»

  «، آموزاندانش  رواني   سالمت  با   سالمت   ارتقادهنده   رفتارهای 

 .8-1 (:43)8 ، آبان ،نيناتوا   مطالعات مجله 

  .ا  زاده حسن  .،ر  سموعي   .،ف  فراشبندی   ع زار  .،ا  پاپي   .، ز  مشرف

  ن كاركنا  روانشناختي   سرمايه  بر  درماني كتاب  تأثیر»  ( 1394)

  پزشکي   علوم  دانشگاه   پزشکي  رساني اطالع  و   مديريت   دانشکده 

 . 466 -455 (:4)  12 ، سالمت اطالعات  مديريت «،اصفهان

  (1395)  .ج  آبادیفتح  .،ک  طهماسیان  .،ع  .م  مظاهری  .،م  اسالممعین

  بر   كودک -والد  بر   متمركز   رفتاری -شناختي  مداخله  اثربخشي »

  «،والديني  هایشیوه  و  جسمي  آزارديده  كودكان  رفتاری  مشکالت

-169  :50(:13)   ،زمستان  ، ايراني  روانشناسان  تحولي:  روانشناسي 

182. 

  و   مسئله  حل  آموزش  اثربخشي  ایمقايسه  بررسي  (1396)  زينب  نظری
  دانشجويان   در   مسئله   حل  مهارت   يي انا تو  افزايش   بر  درماني كتاب

  ، يروانشناس  دانشکده  ،ارشد   كارشناسي  نامه پايان  ،كارشناسي

 . يخوارزم دانشگاه 
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  حرکتی کپارت بر  -اثربخشی روش دیداری 
موزان با مشکل  آبهبود مهارت خواندن دانش

 خواندن 
 ، 2بختیارپور  ، دکتر سعید1صدر  مطهری  سکینه

 4، دکتر پرویز عسگری3دکتر احمد رمضانی
 

 6/4/1400تجدیدنظر:                            28/12/1399تاریخ دریافت: 
 8/6/1401پذیرش نهایی: 

 ه دچکی
ت  هدف: پژوهش  اين    حركتي   -ديداری  روش  اثربخشي  عیینهدف 
  . خواندن است  مشکل   دارای  آموزاندانش  خواندن   های مهارت  بر  كپارت 
  با   بالیني-زمايشيآشبه  پژوهش  طرح  نظر  از  پژوهش  :روش
  بین   از ها  آزمودني.  است  گیریپي  و  زمونآپس-زمونآپیش
مركز   به  كهاند  شده  بانتخا   خواندن  اختالل  دارای  موزانآدانش   دو 

بودند شد  داده   ارجاع   رفسنجان  شهرخصوصي    يادگیری   اختالل   ه 
به حاضر  نمونه  پژوهش  از  نفر  ده  روی  و  موردی  مطالعه  صورت 

آزمودنيدر است.  شده  انجام    يک   هفته  هر)  جلسه  ده  درها  دسترس 
ديداری  (  جلسه  روش  مبنای  كپارت    –بر  قرار  حركتي  مداخله  مورد 
خواندن    .دان گرفته مهارت  ارزيابي  و  از  برای  ترجمه  نسخۀ 

خواندن  هپرسشنامشده  سازیمتناسب گلینگهام   ارزيابي    اورتون 
  صدای   زمون آپیش  در   میانگین   بیشترين:  هایافته  . ه استاستفاده شد 

ثبت شده    00/۲۳  صدا بي  حروف  آزمون پیش  در   و  40/۳7  الفبا   حروف
در    و  70/۳9  الفبا   حروف  یصدا  زمون آپس  در  میانگین   است. بیشترين 

بیشترين    ۶0/۲۳  الفبا   حروف   نام   آزمون پس است.  شده  گزارش 
میانگین    و   00/40  الفبا   حروف   صدای   گیریپي  در   میانگین  بیشترين 

است  ثبت  90/۲4  الفبا  حروف  نام گیریپيدر   كه  حاليدر  شده 
پیشبه  میانگین   كمترين در  پسترتیب  و  آزمون،    گیری پيآزمون 

  ، 1/ ۸0)  پسوندها  و(  10/۲  ، 1/۲،  ۲0/0)   قافیه  تشخیص  به  متعلق
  ۀ مرحل  سه  در  افراد  هاینمره  آزمون   منظور  به  .استبوده  (  ۳0/۲  ،00/۲

  ويلک  المبدای  ۀ متغیرچند آزمون  از   گیریپي و  آزمون پس آزمون،پیش
استشد   استفاده    ۀ نمر  كه   دهدمي  نشان  متغیرهچند  آزمون   نتايج.  ه 

  صداها   باقیمانده  حروف  صدای  دنیمنا  و  پاياني  صدای  حذف
(0/05≥α   (pvalue=0/035,0/05)  (1)ها  كلمه  خواندن  و≥α 

(pvalue=0/037,   0/05)مركب    لغات  و≥α  (pvalue=0/001,  
  در   .داشتند  داریامعن  اختالف  هم  با  زمان  سه  هر  در  هاآزمودني  نبی  در
گروهي  ندروآثار  بررسي    در  .است  نشده  تأيید  اثربخشي  هامقیاس  ۀبقی

الفبا صداردار خرده معنادا   در  مقیاس حروف  مرحله  )سه    ( α≤  0۲/0ر 

مشکالت    بهبود   در  كپارت  حركتي  -ديداری  روش   : گیرینتیجه  .شد
حذف  مانند    خواندن  هایمهارت  رخي سطوحب   در  موزانآنشا د  خواندن

لغات   وها كلمهخواندن  ،حروف باقیماندۀ صداهانامیدن   صدای پاياني و
 است. بوده   شخبثر امركب 

کلیدی:  واژه  برناممشکالت  های  اورتون  ۀخواندن،    ارزيابي 

 . حركتي كپارت  -گیلینگهام، روش ديداری
_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: This research was aimed to determine 
the effectiveness of Kephart's visual-motor method 
on the reading difficulties of students with reading 
disabilities. Method: The design of the study was 
clinical-trial with pre-test, post-test and follow-up. 
The subjects were selected among the students with 
reading difficulties referred to two private centers 
for learning disorders in Rafsanjan. In this case 
study, 10 students were selected through 
convenience sampling. The intervention program 
was designed based on Kephart's visual-motor 
method and was practiced for 10 weeks (one 
session each week). Reading assessment 
questionnaire was used to assess the subjects’ 
reading skills. Results: The highest means in the 
pre-test were related to the sound of the alphabet 
letters (37.40) and the silent letters (23.00). The 
highest means in the post-test were related to the 
sound of the alphabet letters (39.70) and the name 
of the alphabet letters (23.60). In follow-up, the 
highest means were related to the sound of the 
alphabet letters (40/00) and the  alphabet names 
(24/90). The lowest averages in pre-test, post-test 
and follow-up belonged to rhyme detection (0/20, 
2.1 and 2.10, respectively) and suffixes (1.80, 2.00 
and 2.30, respectively). Wilk’s lambda multivariate 
test showed (P-value = 0/035, α≤ 0/05) for 
removing the final sound and naming the sound of 
the remaining letters, (P-value=0/037, α≤0/05) for 
reading the words (1) and (P-value=0/001, α≤0/05) 
for the compound words, revealing a significant 
difference between the subjects in pre-test, post-
test, and follow-up. The effectiveness was not 
confirmed in other scales. In the study of intra-
group effects, the subscale of the vowel alphabet 
(α≤  0/02) was significant in all the three stages. 
Conclusion: Kephart's visual-motor method was 
effective in improving the reading disorders in 
students with reading disability in some levels of 
reading skills such as dropping the last sound, word 
reading, and vowel combinations. 
 
Keywords: Reading disabilities, Everton-
Gillingham assessment program, Kephart's visual-
motor method 
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   مقدمه

  در   مشکالتي   كه   آموزانيدانش  گذشته   های دهه  در

  توجه   مورد  دارند،  آموزشگاهي  های فعالیت  يادگیری

  از   پژوهشگران  و   مربیان  والدين،.  اندشده  واقع   زيادی 

  بعضي   سردرگمي  شاهد  دبستانيپیش  ۀدور  آغاز  همان

  خواندن،   های مهارت  يادگیری   در   آموزان دانش  از

به    دلیل   همین   به  . هستند  رياضي   و  نوشتن پرداختن 

 است  برخوردار  ويژه  اهمیتي   از  يادگیری  اختالل

يادگیری    اختالل(.  1۳9۲  عاشوری،  و  آبکنارجلیل)

  ها زبان  در  و  مدرسه  سن  كودكان  درصد  15-5  در  ويژه

  عملکردی   هایحوزه  تمام  در  مختلف   هایفرهنگ   و

دو پول،  )  است  رياضیات شايع   و  نوشتن  خواندن،  مانند

الرسيگورم و    مشکالت   شیوع  میزان(.  ۲01۳  ،لي 

  فراتحلیل   در  ايران  آموزیدانش  جمعیت  در  خواندن

 .  است شده گزارش درصد  5۸/4 (1۳۸4بهراد )

 برای   1ويژه  يادگیری  اختالل   اصطالح   از

  كدام هر  كه   شود مي  استفاده  هايي اختالل  دادن پوشش

  های آزمون  در  را  افراد   عملکردهای  از  يکي 

  خواندن،   مثل   د، ندهمي  قرار  تأثیر   تحت  هشداستاندارد

  ها ناتواني  اين   به  مبتال  آموزاندانش.  رياضیات  نوشتن،

  انتظار   آنها  هوشي  سطح  و  سن  از  آنچه  از  كمتر  بسیار،

  های اختالل  به  مبتال  افراد .  شوندمي  موفق  ،رودمي

  و   ديداری  ادراک  اطالعات،  تنظیم  در  يادگیری

  آموزان دانش.  رنددا  نقص  توجه  و  حافظه   شنیداری،

طور  به  ويژه  هایكمک   بدون  ها،ناتواني  اين  به  مبتال

  اعضای   و   دوستان  ؛كنندمي  عمل  ضعیف   معمول

  و   نفس   عزت  نتیجهدر  و   دانندمي  ناتوان  را  آنها  هخانواد

  تحصیل   ترک  همچنین،.  است  پايین  بسیار  آنها  ۀانگیز

  و   است  بیشتر   يادگیری   اختالل   به  مبتال   كودكان  در

  دچار   نیز  خود  اجتماعي  و  شغلي  عملکرد  در  افراد  اين

راهنمای  شوندمي  مشکل  و  .  آماری  تشخیصي 

رواني اختالل چهارم )  های  طبقۀ    4(ويرايش  در 

را مطرح    های يادگیری ويژه سه اختالل فرعياختالل

نارساخومي شامل  كه  و  كند  نارسانويسي  اني، 

  ، ولي در ويرايش پنجم اين راهنما نارسايي استحساب

  كه )   رياضي   اختالل  و  نوشتن   اختالل  خواندن،  اختالل

  محسوب   مجزا  و  مستقل  اختالل   يک   ترپیش  يک هر 

مختلفويژگي  عنوان به  اكنون   ( ندشدمي   يک  های 

شمار  ب  اختالل در  شاخص.  دنآيميه  اختالل  های 

ها؛  كلمه  خواندن  صحیح  خواندن را در سه موضوع الف.

توان  مطلب مي  درک  خواندن؛ ج.  سیالي  و  سرعت  ب.

نشانه و  دارای  بازجست  كودک  در  زير  رفتاری  های 

مشاهده   خواندن  حوزۀ  در  ويژه  يادگیری  اختالل 

    .(1400)گنجي، شود  مي

  اغلب   آموزشي  گوناگون  هایشیوه  داشتن اختیاردر

ای  مداخله  ۀبرنام  هر  اساسي   های بخش  از   يکي 

مي نمونه  ،شومحسوب    های روش  از  استفاده  برای 

  يکي   و   دشومي  كودک  عصبي   تحريک  باعث   سي چندح

  مشکالت   حل  برای  هاشیوه  كارآمدترين  از

.  دارند  خواندن  در   اختالل  كه   است  آموزانيدانش

  يادگیری   تقويت  و  ترمیم   برای  متخصصان   و   مربیان

  نارسانويسي،   و  نارساخواني  اشکاالت  دارای  كودكان

  اند كرده  پیشنهاد  را  مختلف  حواس  تحريک   از  استفاده

  پور، الهفتح  و   هاشمي  احمدی،   مهدويان،  خانجاني، )

شنیدن حرف    از   است   عبارت  چندحسي  ۀشیو  (.1۳91

كلمه،   نوشتاری  كردن دنباليا  ،  دست   با  آن   شکل 

. گفتن نام حرف يا كلمه همراه با ديدن تصويری از آن

  به   مبتال   كودک   آموزش  كه   كند مي  كمک  روش   اين

  رويکرد .  شودانجام    مؤثرتری  ۀگون  به   يادگیری  اختالل

  اطالعات   اگر   كه   است   استوار   فرض   اين   بر  چندحسي 

  شود،   دريافت   حس   چند  راه   از   حس   يک  جای   به

شبیلو،  )  شودمي  تسهیل  آموزدانش  برای  يادگیری

   .(۲01۸میرنسب و میرمحمود، 

  از   واكت   .است  چندحسي   ۀشیو  يکواكت،    روش

،  ۶شنیداری،  5ديداری  های كلمهانگلیسي    اول  حروف

  آن   از   منظور   و  است   شده  ساخته   ۸بساوايي  و   7حركتي

طور  به  فعالیت   اين   در  . است  حواس  اين   تحريک 

  را   حرفي   يا   كلمه   شودمي  خواسته   موزآدانش  از   معمول

صورتي  به  سانتیمتر  ۲5  در  10  ابعاد  با  ایورقه  روی  كه

  وقتي   . كند  ردگیری   است،  شده   چاپ   يا   نوشته درشت  
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  كاغذ   با  انگشتش  ،كندمي  ردگیری  را  كلمه  آموزدانش

  و   بساوايي   حساسیت  افزايش  برای.  كندمي  پیدا   تماس

  بر   شدهنوشته  حروف  از  ردگیری   برای  توانمي  حركتي

  انگشت   يا   رس   خاک   يا   شن   سیني   سمباده،   كاغذ

  ۀ كلم  روش  در اين   آموزدانش.  برد  سود   رنگ   به  غشتهآ

  كلمه   تلفظ  زمان  را  معلم  صدای  ؛دبین مي  را  نظرمورد

  خودش   صدای   ؛ دگويمي  را   كلمه   آن  خودش   ؛ شنودمي

  خود   های ماهیچه  حركت  ؛دشنومي  كلمه  تلفظ  زمان  را

  نوک   زيرسطح    ؛كندمي  حس  كلمه   ردگیریدر    را

  زمان را    خود  دست  حركت  ؛كندمي  حس  را  انگشتش

  صدای كلمه،    ردگیری   با   همراه   و   د بینمي  ردگیری 

 .  (19۸9لرنر، ) شنودمي كلمهبرای گفتن  را خود

  مشکالت   با   كودكان  آموزش  برای  ديگر  رويکرد

  اين   طرفداران .  است  حركتي  -ديداری  روش   يادگیری

كپارت،  )  روش و  لهتنیان    معتقدند (  1955استراوس، 

  فرايندهای   و  است  يادگیری  مبدأ  حركتي   يادگیریِ  كه

  و   حركتي   سیستم  مناسب  رشد   از   پس   تر عالي  ذهني 

  به   اين دو  میان  ارتباطي   پیوندهای  همچنین  و   ديداری

 (.  1۳9۶ نادری، و  نراقي سیف )  آيدمي وجود

  ديداری   آموزش  تأثیر  نشانگر  پیشین   هایيافته

  ناندكونکار   و  مهتا.  است   حركتي  يادگیری  روی

  روش   كه   رسیدند   نتیجه  اين   به  پژوهشي   در (  ۲019)

  و   خواندن  مهارت   بهبود  موجب  حركتي   -ادراكي 

  در .  شودمي  ننوشت  مشکالت  دارای  كودكان  در  نوشتن

  گفتار،   حركتي   يادگیری  و  حركتي   اندام   كنترل   ۀ مطالع

  و   نسیر  لمیتي،  و(  ۲01۳)  آستری  و  وحدت  داريني،

بر    ديداری  آموزش  كه  دادند  نشان (  ۲01۲)  ستریاُ

 .  گذاردتأثیر مي حركتي يادگیری  سرعت و میزان

(  ۲01۲)  گريبل   و   چاين   ماكر،   كیست   نگ،وُ

  میزان ،  باز  عل منف   حركات  كه   دهندمي  گزارش

باز،    مهارت .  دهدمي  افزايش   را  حركتي  يادگیری

  و شرايط   محیط  آن  اجرای  در موقع  كه   است   حركتي

  اجراكننده .  است  بیني پیش  محیطي، متغیر و غیرقابل

  مهارتي، متناسب   چنین  آمیزموفقیت  اجرای   برای  بايد

كند،    عمل   محیط   هایويژگي  شيء يا تغییر  حركت  با

مهارت مثال  اتومبیل،    با   رانندگي  مثل   هاييبرای 

ضربهپیاده و    متحرک  تنیس   توپ  يک  به  زدنروی، 

همگي   گرفتن  مهارت  توپ،    به   باز   حركتي   هایجزء 

  ديداری   تحريک  توان گفت روند. بنابراين ميمي  شمار 

  و (  جنبش )  هاحركت  نفع   به  نتیجه در  يادگیری  و

انجامپژوهش  نتايج.  است  حركتي   يادگیری شده  های 

  پیشرفت   در   حركتي  -ادراكي   روش   كه  دهدمي  نشان

استکي،  )  گذاردمي  تأثیر  خواندن  مهارت  بهمرد، 

 (.1۳91عشايری و اسدپور، 

  خش بمهر  و  صالحي،  ،سوها  پناهنده  آقاجاني،

  تأثیر   بررسي  به  پژوهشي  در (  1۳99)  مرخالي 

  بهبود   بر  كپارت  حركتي -ادراكي   هایتمرين

  ذهني   نيناتوا  با  كودكان  كاری دست  های مهارت

  تحصیلي   سال   در   اردبیل  شهر   استثنايي   مدارس

  گروه  بین   كه  داد   نشان  نتايج .  پرداختند  1۳9۸-1۳99

  معناداری   تفاوت   گواه  گروه   و  حركتي -ادراكي  تمرين

 . دارد وجود

  بررسي   به(  1۳97)   مؤمني  و  رستمیان   نادری،

  عملکرد   بر  حركتي   -ادراكي  هایمهارت  اثربخشي

  اختالل   دارای   آموزانانشد  رياضي   و   نوشتن  خواندن،

  ها داده  تحلیل   از   حاصل   نتايج .  پرداختند  ويژه   يادگیری

  حركتي   -اداركي  های مهارت  آموزش  دهد كه مي  نشان 

  آموزان دانش  رياضي  و  نوشتن  خواندن،  هایمهارت  بر

.  است  داشته  تأثیر  ويژه  يادگیری  اختالل  دارای

  به   يحركت   -ادراكي   هایمهارت  آموزش   ارائۀ  نتیجه، در

  تواند مي  ، دارند  ويژه  يادگیری  اختالل   كه   آموزانيدانش

  خواندن،   هایمهارت  در   را  آنها  تحصیلي  عملکرد 

   .بخشد بهبود رياضي  و نوشتن

  انتظار كوچک   و   استکي  زادخوت،  پژوهش  نتايج 

  آموزش  روش   تلفیق   اثربخشي   عنوان  با(  1۳95)

  اختالل   عاليم  بر  حسي  يکپارچگي  و  چندحسي 

  نشان   ابتدايي  ۀ دور  آموزاندانش  شتننو  و  خواندن

كه  مي   و   خواندن  آزمونپس  هاینمره  میانگیندهد 

  های هنمر  میانگین  از  بیشتر   آزمايش  گروه  نوشتن

. است  گواه  گروه  نوشتن  و  خواندن  آزمونپس
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  وضوح به  پژوهش  در   آمدهدستبه  هایيافته  مجموعدر

مي   آموزش   تلفیقي  ۀبرنام  كارگیریبه  كه  دهدنشان 

  بهبود   بر  حسي  يکپارچگي  هایتمرين  و  چندحسي 

  خطاهای   كاهش   و  متن  درک)  خواندن   اختالل  عاليم

  ۀ حافظ  شنیداری،  ۀحافظ)  نوشتن  اختالل   و(  خواندن

  مشکالت   و  دقت  شنیداری،  حساسیت  ديداری،

  داشته   تأثیر  آزمايش   گروه  آموزاندانش(  آموزشي

 .است

اثربخشي   بررسي  به  پژوهش  اين  مبتني  در  روش 

ديداریب شواهد  كپارت    –ر  مشکالت  حركتي  روی 

مي پرداخته   روش  ای مداخله برنامهشود.  خواندن 

ادراک   هایمهارت تقويت هدف با حركتي  -ديداری 

 هایمهارت روی هاآزمودني و تمركز حركتي -ديداری

حركتي،  حركتي،  و درشت حركات هماهنگي 

اختالل   منظوربه حركتي-شناختي فرايندهای بهبود 

شد.خوا انجام   تحول تئوری اساسبر برنامه اين ندن 

است   شده ( تنظیم19۶4كپارت ) نويل حركتي ادراكي 

ترائونر،   و  تانسند  زينني،  چوكوسکي،  (. ۲014)میلر، 

خواندن ارزيابي  پرسشنامه  از  خواندن  سنجش    9برای 

 گیلینگهام استفاده شده است.-اورتون 

 روش 

طرح   يک  و  كاربردی  نوع  از  حاضر  پژوهش 

پیششبه نوع  از  و پس  -آزمونآزمايشي    آزمون 

ديداری   است  گیریپي روش  از  آن  در  حركتي    -كه 

است.  كپارت شده  موردی    استفاده  مطالعه  اين  در 

عنوان  و مشکل خواندن بهمستقل  متغیر  روش كپارت  

در وابسته  شده    متغیر  گرفته   ۀمرحل  است.نظر 

جرا  آزمون ايک ماه پس از اتمام پسآن نیز    گیریپي

است خواندن    .شده  آزمون  اجرای  و  وسیله  به مداخله 

 نويسنده اول مقاله انجام شده است. 

نمونه روش  و  نمونه    جامعه   گیری:جامعه، 

 به  كهبود    آموزانيدانشنفر از    ۲۸5  شامل  شده مطالعه

  داده   ارجاع  رفسنجان  در  يادگیری  ويژه  مشکالت  مراكز

آزمون  .بودند  شده به  توجه  و سنجهبا  در  ها  كه  هايي 

مي استفاده    مشکل   دارایآموز  دانش  ۶5شود،  مراكز 

به  شدند  داده  تشخیص  نوشتن   و  خواندن توجه  با   .

محدوديت و  كرونا  شیوع  برنامه  دوره  اجرای  های 

از    10  ای،مداخله مشکالت  دانشنفر  دارای  آموزان 

  از  .شدند  انتخاب دسترسدر  شکل  به  خواندن و نوشتن

  سوم   تا  اول  پايه   كنندگان جعهمرا  بیشترين  كه  نجاآ

  . است  شده  انتخاب  نهاآ  بین   از  نمونه  بودند،   ابتدايي
   .شوددر ادامه معرفي ميمعیارهای ورود و خروج 

مطالعه: به  ورود  در    معیارهای  تحصیل  به  اشتغال 

با   يادگیری  ويژه  اختالل  تشخیص  ابتدايي،  دوره 

هوش خواندن،  باالی  اسپسیفاير  با    ۸5بهر  )ارزيابي 

نسخه   وكسلر  نداشتن    4آزمون  تهران(،  دانشگاه  تراز 

مشکل نداشتن  بینايي،  نداشتن  شنوا  مشکل  يي، 

وجود–  ي جسم  مشکل  اختالل    نداشتنحركتي، 

همزمان به جهت اختالل    یدارو  نکردنمصرف،  همبود

 .يگرد

مطالعه: از  خروج  شركت    نکردنپذيرش  معیارهای 

از   يکي  در  غیبت  پژوهش،  طرح  های  جلسهدر 

شركتداخلهم تقويتي  ركالسد  نکردن ای،  های 

 آموزشي مدارس 
آماده از  بعد  كرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  شدن  با 

)دی ارزيابي  نمونه،  برنامه  حجم  بررسي  تا  و  ماه( 

بازگشايي  با  شد.  غیرحضوری  مراكز    دوباره  مدارس 

يادگیری   بايد  برای  مشکالت  نمونه  حجم  افزايش 

نمونه تشخیص  بیشتمنتظر  ميهای  با  ر  كه  شديم 

تعداد   همین  خروج  برای  به    10نگراني  تصمیم  نفر 

به روش   بهبود درمان  و مداخله  ارزيابي  برنامه  اجرای 

 حركتي كپارت گرفته شد.   -ديداری 
 گیلینگهام -اورتون ارزيابي خواندن هپرسشنام: ابزار

شامل   خواندن  ارزيابي  عنوان  با  پرسشنامه    ۲۸اين 

است.خرده اين    مقیاس  های  مقیاس  ، پرسشنامهدر 

  هايي صورت)   پاياني   هایخوشه  همخواني  هایتركیب

تركیب  ( «داشت»   مانند   های خوشه  همخواني  های و 

گويه و بقیۀ    ۲0گويه و لغات مركب    ۳۶دارای    پاياني 

  تمام آزمون هر  دارد. درگويه را   10ها هر كدام مقیاس

ر اگآزمون،  خردهاجرای هر  زمان  گويه يک امتیاز دارد.  
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آن   انجام  گرفت،  صفر  را  متوالي  گويۀ  چهار  كودک 

شروع  شود،  ميمتوقف   را  بعدی  مقیاس  آزمونگر 

خردهمي هر  نمرۀ  پايان  در  بهكند.  صورت  آزمون 

گويه كل  از  ميكسری  داده  نشان  مثال  شود،  ها  برای 

مقیاس   فرد  پسوندها،  در  داشته    5اگر  صحیح  پاسخ 

به او  نمرۀ  دا  10/5صورت  باشد،  مينشان  و  ده  شود 

خرده هر  برای  پیشرفت  به  میزان  و  جداگانه  آزمون 

بیان مي نمرۀ كل  شکل درصدی  اين پرسشنامه  شود. 

آزمون با  خرده  ۲1  شدهسازیمتناسب  پرسشنامه  .ندارد

در   صداها  تشخیص  الفبا،  حروف  نظیر  موضوعاتي 

جايگاهجايگاه در  صداها  حذف  مختلف،  های  های 

بخش تركیبمختلف،  كلمه  كردن،  ساختار  و  كردن 

 دارد.  

خواندن  گويهآغاز  در  :  ييروا سنجش  آزمون  های 

به  -اورتون توجه  با  سپس  و  شد  ترجمه  گیلینگهام 

كتاب خردهمحتوای  دبستان  فارسي  های  آزمونهای 

فارسي   مختلف زبان  نهايت  . درندسازی شدمتناسب  با 

نفر  روايي در اختیار هفت    تأيیدشده برای  آزمون تهیه

شهر رفسنجان    ی ریادگيرمانگران مراكز مشکالت  د  از

م   ک ي  و سپس    يشناسزبان  تخصصنفر  گرفت.  قرار 

گويههای  نکته در  متخصصان  مدنظر  های  اصالحي 

شد اعمال  درمختلف    تأيید به    آزمونروايي    نهايت. 

در مرحله بعد مقدار آلفای كرونباخ  .  رسیدمتخصصان  

 های مختلف محاسبه شد. آزمونبرای خرده

داده تحلیل  داده  ها:روش  تحلیل  از  ها  قبل 

نرمالفرضپیش ودادهبودن  های  همگني    ها 

خردههاواريانس   پژوهش   در   .شدبررسي    هاآزمونی 

  آزمون   از  متغیرها  بودننرمال  بررسي  برای  حاضر

  استفاده   كشیدگي  و  چولگي  ضرايب  و  ويلک   شاپیرو

  و   -۳  ز ا  معنادار  يا+  ۳  از   تربزرگ  چولگي  با   توزيع.  شد

  توزيع   از  -10  از  معنادار  يا+  10  از  بیش  كشیدگي

بین   در  .دارد  فاصله  بسیار  نرمال   اين پژوهش چولگي 

  . بوده است  -۶۶/1+ و  4۶/9و كشیدگي بین    ±  50/1

اجرا مرحلۀ  سه  هر  خردهداده  ، در    در ها  آزمونهای 

)  نرمال  ويلک   رویشاپ  آزمون نشد    ( α≥  005/0برآورد 

كولي  (  0.05) اسمیرنولوآزمون    بیشتر   در  فموگرف 

 (.  α≤05/0) ه استرا نرمال دانست ها موارد داده

ماچلي كرويت    های نمره  آزمون  منظوربه  :آزمون 

  گیری پي  و  آزمونپس  آزمون، پیش  مرحله  سه  در  افراد

  . شد  استفاده  زويلک  المبدای  ۀمتغیر  چند  آزمون  از

چند   آزمون   نتايج    كه   دهد مي  نشان   متغیره  تحلیل 

  حروف   صدای  نامیدن،    پاياني  صدای  ذفح  نمرۀ

 خواندن   ،(=α ≥ 0/0۳5pvalue)  صداها  هباقیماند

 ≤  α)   مركب  و لغات(  =α ≥0/0۳7  pvalue  )  1ها  كلمه

  001   /pvalue=  )سه   هر  درها،  آزمودني  بین  در  

داشته  معنا  اختالف  هم  با  مرحله بقیۀ   است.دار    در 

استفاده  اثربخشي  هامقیاس   شده ن  تأيید  شدهروش 

حالت    .است سه  در  آموزش  ديگر،  عبارت  به 

پسپیش و  آزمون،  نداشته  تأثیر  گیریپيآزمون  ی 

نشان  (  α  ≤05/0)داری  معناتغییر  امتیازها  و  است  

 دهند. نمي

 هایافته 

به بررسي میانگین و  نخست :  الف. بررسي توصیفي

های مختلف خواندن  آزمونانحراف استاندارد خرده

 .  (1دول )ج  شودپرداخته مي

 خواندن  هایآزمونخرده استاندارد انحراف و میانگین سیربر  1 جدول

 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

 گیریپی آزمونپس  آزمونپیش 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

 انحراف 

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 97/0 50/5 71/1 ۶0/4 50/۲ ۶0/۳ 7۲9/0 حروف صدادار 
 1۲/59 ۳0/۲۲ ۳۳/1۲ 70/۲1 ۳۸/14 00/۲۳ 7۲9/0 11صدايحروف ب 

 ۳۳/10 90/۲4 ۳4/1۳ ۶0/۲۳ 10/15 ۲7/15 749/0 1۲حروف  نام 

 00/0 00/40 ۶۸/0 70/۳9 ۶9/۳ 40/۳7 ۶۳4/0 1۳حروف ی صدا

 95/1 40/۲ 10/۲ 00/۲ ۶1/1 ۲000/1 ۸9۶/0 14قافیه  صیتشخ
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 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

 گیریپی آزمونپس  آزمونپیش 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

 انحراف 

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 11/۲ 70/5 ۲7/۲ 50/5 40/۲ 70/4 ۶۸1/0 15قافیه  با ی باز

 ۲7/۲ ۶0/۶ ۲7/۲ ۶0/۶ 45/۲ 40/5 ۸1۶/0 1۶های كلمه بخش تعداد

 44/۲ 00/7 71/۲ 70/۶ 99/۲ 10/5 71۸/0 7صداها بیترك

 ۳5/۳ ۸0/5 ۳5/۳ ۸0/5 ۶۲/۳ ۶0/5 747/0 1۸آغازين ی صدا

 ۳4/۲ ۲0/۶ 5۸/۲ 00/۶ ۸۳/۲ ۳0/5 79۶/0 19وسط یصداها صیتشخ

 ۲9/۲ ۸0/7 54/۲ 50/7 4۶/۲ 90/۶ ۶5۶/0 ۲0پاياني یصداها صیتشخ

 59/۲ 50/۶ 59/۲ 50/۶ 45/۲ ۶0/5 71۲/0 ۲1ها كلمه ی صدا  دنینام

  حروف  یصدا  دنینام  و اول ی صدا  حذف

 ۲۲باقیمانده
۳4۸/0 40/4 75/۲ ۸0/4 14/۲ ۶0/5 71/1 

 حروف ی صدا  دنینام  وي ان يپا  ی صدا  حذف

 ۲۳باقیمانده
۶91/0 ۸0/۳ 9۶/۳ 90/4 ۳1/۳ ۶0/5 71/۲ 

 71/۲ ۶0/5 ۳1/۳ 90/4 9۶/۳ ۸0/۳ 510/0 ۲4 1 ها هكلم  خواندن 

 71/۲ 50/5 11/۳ ۸0/4 57/۳ 90/۳ 599/0 ۲ها هكلم  خواندن 

 0۳/1 ۲0/9 0۳/1 ۲0/9 4۳/۲5 70/15 51۸/0 ۳ها هكلم  خواندن 

  یهجا یدارا ایمعنيب  یهاواژه خواندن 

 ۲5بسته
7۳1/0 70/1۶ 4۳/1 ۲0/9 1۳/1 ۲0/9 1۳/1 

 1۳/1 ۲0/9 1۳/1 ۲0/9 4۳/1 50/۸ 5۲7/0    ۲۶باز  یهجا یدارا ایمعنيب  یهاواژه خواندن 

 4۲/1 ۶0/7 77/1 40/7 0۲/۲ 10/7 4۳9/0 ۲7 كردن بخش

  يان يپا   ی هاخوشه  يهمخوان   یهابیترك

 ۲۸«»داشت مانند هايي صورت
۳09/0 ۲0/۶ 0۸/10 90/۸ 1۲/10 90/۸ 17/1۲ 

 17/1۲ ۲0/1۳ 7۳/1۲ ۸0/10 90/1۳ 70/9 ۸11/0 ۲9پاياني یهاخوشه يهمخوان  یهابیترك

 ۳7/4 00/1۳ 79/5 70/11 ۸0/5 10/11 ۲۸9/0     ۳0مركب لغات

 ۳۲/۲ 50/4 01/۳ ۲0/۳ ۲9/۲ ۸0/1 ۶94/0 ۳1پیشوندها  

 5۶/1 ۳0/۲ 7۶/1 00/۲ 75/1 ۸0/1 79۳/0 ۳۲پسوندها 

 ۲9/۲ ۸0/5 45/۲ ۶0/5 4۲/۲ 10/5 790/0 ۳۳چندبخشي  هایكلمه
 

است،  نشان داده شده    1كه در جدول  گونه  همان

  صدای   به  مربوط  آزمونپیش  در  میانگین  بیشترين

بي  و   ( 40/۳7)الفبا    حروف در  (00/۲۳)صدا  حروف   ،

  حروف   نام  و  (70/۳9)الفبا    حروف  صدای  آزمونپس

در  (۶0/۲۳)الفبا   الفبا    حروف  صدای  گیری پي، 

كمترين    (90/۲4) الفبا    حروف  نام  و  (00/40) است. 

قافیه  میانگ تشخیص  به  متعلق  مرحله  سه  هر  در  ین 

(  ۳0/۲،    00/۲،  ۸0/1( و پسوندها )10/۲،  ۲0/1،0/۲)

جدول  است.   از  آماره  ۲در  برخي  توصیفي  های 

 .متغیرها آمده است
 باقیمانده حروف  صدای و نامیدن پایانی صدای حذف   –های توصیفی آماره  2  جدول

 ارانحراف معی میانگین تعداد  زمان نام متغیر

 و  پاياني صدای   حذف
 باقیمانده  حروف صدای  نامیدن 

 1۳۶/۳ 5/5 10 آزمون پیش
 94۶/۲ 7/5 10 آزمون پس
 ۶۸5/۲ 9/5 10 گیریپي

 ( 1ها )خواندن كلمه
 757/۲ 4/4 10 آزمون پیش
 15/۲ ۸/4 10 آزمون پس
 71۳/1 ۶/5 10 گیریپي

 لغات مركب 
 ۳/۲ ۸/1 10 آزمون پیش
 011/۳ ۲/۳ 10 آزمون پس
 ۳۲1/۲ 5/4 10 گیریپي
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عبارت خردهباالجدول  های  براساس  در  آزمون  ، 

نامیدن  پاياني  صدای   حذف باقیمانده    حروف  صدای  و 

آزمون و  در پس  7/5آزمون به  در پیش  5/5میانگین از  

پي  9/5 تغییر  در  كرده  گیری  در  پیدا  است. 

خواندن  خرده از  1) ها  كلمهآزمون  میانگین    ر د   4/4( 

به  پیش و  در پس  ۸/4آزمون  پي  ۶/5آزمون  گیری  در 

كردهتغییر   خرده  است.  پیدا  مركب  در  لغات  آزمون 

آزمون و  در پس  ۲/۳آزمون به  در پیش  ۸/1میانگین از  

 است. پیدا كردهگیری تغییر  در پي 5/4

كرويت به تشابه روابط بین  :  ب. بررسي استنباطي

در   مستقل  و  وابسته  تحلیل  اهآزمونمتغیرهای  ی 

متغیر  پردازديم واريانس   مقادير  آنها،  بین  روابط  اگر   .

بدهد تغییر  را  گذاشته    ، وابسته  پا  زير  كرويت  فرضیه 

تفاضل  به  ،  شودمي برای امتیازهای  عبارتي  دو جامعه 

امتیازهای  هر دو وضعیت بايد همانند واريانس تفاضل  

چه فرض  جامعه برای هر دو وضعیت ديگر باشد. چنان

كه    تكروي است  الزم  نباشد،  آزادی  های  درجهبرقرار 

تعديل    Fآمارۀ   واريانس  تحلیل  آزمون  اين  شوددر   .

آزمون   معناداری  مقدار  میزان  تغییر  به  منجر  مسئله 

چنان شد.  به  خواهد  باشد،  معنادار  ماچلي  آزمون  چه 

واريانس  معنای   ماتريس  كرويت  فرض  كه  است  آن 

نیست.ها  مشاهدهكوواريانس   ديگر    برقرار  عبارت  به 

برابر  يکديگر  با  مختلف  مراحل  اختالف  واريانس 

در الزم  صورتينیست.  نباشد،  برقرار  كرويت  فرض  كه 

آزمون از  گريناست  –هینه  و۳4گیسر–هاوسهای 

اين دو آزمون  ۳5فیلت های  درجه  استفاده شود كه در 

آمارۀ   تعديل    Fآزادی  و  ضرب  اپسیلون  ضريب  در 

بشودمي پژوهش  اين  در  برقرار  ا .  به    نبودن توجه 

( ماچلي  گرين(  α  ≥ 0/  05كرويت  آزمون  -هاوساز 

گیسر استفاده شده است. در آزمون معناداری تحلیل  

آزمون از  استفاده  با  پیاليي،  چندمتغیری  اثر  های 

و   هتلینگ  اثر  ويلکز،  خطا  تربزرگالمبدای  ريشۀ  ين 

شود كه آيا استفاده از تحلیل چندمتغیری  بررسي مي

خیر.  مجاز يا  سه    است  استبناطي  بررسي  ادامه  در 

نامیدن  پاياني  صدای  . حذف1مقیاس  خرده   صدای   و 

.  ۳و  (  )سطح يکها  كلمه. خواندن  ۲؛  باقیمانده  حروف

 .(۳)جدول   شودلغات مركب به تفصیل آورده مي

 آزمون نرمالیتي. الف

 آزمون نرمالیتی  3 جدول

 زمان متغیر
 لگی و کشیدگی وضرایب چ ویلک  –آزمون شاپیرو 

 کشیدگی  چولگی  مقدار معناداری  درجه آزادی  آماره آزمون

و   پاياني صدای   حذف

  حروف صدای   نامیدن

 باقیمانده 

 -۳۶/1 5۲7/0 11/0 10 ۸74/0 آزمون پیش

 -0۳/1 10۶/0 57۶/0 10 94۲/0 آزمون پس

 -۲۳/1 ۳4۸/0 ۲۶5/0 10 90۸/0 گیریپي

 ( 1)ها كلمهخواندن 

 -1۲/1 ۲74/0 515/0 10 9۳7/0 آزمون پیش

 -0۲4/0 741/0 449/0 10 9۳/0 آزمون پس

 40۲/0 11/1 057/0 10 ۸5/0 گیریپي

 لغات مركب 

 ۸9/1 4۶/1 0۲1/0 10 ۸1۳/0 آزمون پیش

 -091/0 ۸۲9/0 ۲0۶/0 10 ۸9۸/0 آزمون پس

 49۸/0 500/0 794/0 10 9۶1/0 گیریپي

است،  ده  شنشان داده    ۳گونه كه در جدول  همان

،  گیریپيو    آزمونپس،  آزمونپیشمرحله    سهدر  

كشیدگي   و  چولگي    آزمونخردههای  نمرهضرايب 

،  باقیمانده  حروف  صدای  و نامیدن  پاياني  صدای  حذف

در بازه مناسب قرار  ( و لغات مركب 1)ها  كلمهخواندن 

نتايج اين آزمون فرض  گرفته اند. بنابراين با استناد به 

 . (4)جدول  شود مي تأيیدها هبودن دادنرمال

 ی ریچندمتغ لیتحل ی معنادار آزمون. ب
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 )منبع اثر: زمان(  چندمتغیریآزمون معناداری تحلیل    4 جدول

 F آماره مقدار  آزمون  نام متغیر
  یآزاد درجه

 یفرض

  درجه یخطا

 ی آزاد

 مقدار

 ی معنادار
 اتا مجذور

و   پاياني صدای   حذف

  حروف صدای   نامیدن

 باقیمانده 

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 5۶۸/0 یاليي پ اثر

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 4۳۲/0 المبدا ويلکز 

 5۶۸/0 0۳5/0 ۸ ۲ ۲۶۳/5 ۳1۶/1 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 خطا 
۳1۶/1 ۲۶۳/5 ۲ ۸ 0۳5/0 5۶۸/0 

 ( 1)ها كلمهخواندن 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 5۶۲/0 اثر پیاليي 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 4۳۸/0 المبدا ويلکز 

 5۶۲/0 0۳7/0 ۸ ۲ 1۳/5 ۲۸۲/1 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 خطا 
۲۸۲/1 1۳/5 ۲ ۸ 0۳7/0 5۶۲/0 

 لغات مركب 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 ۸۳۸/0 اثر پیاليي 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 1۶۲/0 المبدا ويلکز 

 ۸۳۸/0 001/0 ۸ ۲ ۶۸4/۲0 171/5 اثر هتلینگ

ترين ريشه  بزرگ

 طا خ
171/5 ۶۸4/۲0 ۲ ۸ 001/0 ۸۳۸/0 

معناداری  نشان مي  4نتايج جدول   مقدار  كه  دهد 

و  آزمون هتلینگ  اثر  ويلکز،  المبدای  اثرپیاليي،  های 

حذف تربزرگ متغیرهای  برای  خطا  ريشه    صدای   ين 

نامیدن   پاياني  خواندن    حروف  صدای   و  باقیمانده، 

و    0۳7/0،  0۳5/0  ترتیب( و لغات مركب به1)ها  كلمه

از    001/0 كمتر  معنا  05/0و  بنابراين  .  استدار  و 

را مجاز    چندمتغیریقابلیت استفاده از تحلیل    بنابراين

ميمي نشان  نتايج  اين  مراحل  شمارد.  در  كه  دهد 

معناداری    گیریپيو    آزمونپس،  آزمونپیش تفاوت 

 (. 5)جدول  وجود دارد 

 ي ماچل  تيكرو آزمونج. 

 باقیمانده حروف صدای و نامیدن پایانی صدای  حذف –ماچلی ت نتایج آزمون کروی  5 جدول

 نام متغیر 
آماره  آزمون 

 ماچلی

آماره کای  

 اسکوئر 

درجه 

 آزادی 

مقدار  

معناداری 

 آزمون ماچلی

Greenhouse-

Geisser 
Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

  و نامیدن پاياني صدای   حذف

 باقیمانده   حروف صدای 
00۶/0 40۲/41 ۲ 000/0 501/0 50۲/0 5/0 

 5/0 5۶1/0 544/0 001/0 ۲ ۶09/14 1۶1/0 ( 1)ها كلمهخواندن 

 5/0 ۶15/0 5۸۲/0 00۶/0 ۲ 1۳7/10 ۲۸۲/0 لغات مركب 

، چون مقدار معناداری آزمون  5با توجه به جدول  

ماچلي متغیرهای حذف  كرويت  و    پاياني  صدای  برای 

( و  1)ها  كلمهباقیمانده، خواندن    حروف  صدای   نامیدن 

بهت  لغا و    00۶/0و    001/0،  000/0ترتیب   مركب 

از   استمعنانهايت  درو    05/0كمتر  از  نتیجه  در،  دار 

برای بررسي اثر    پس فرض كرويت تخطي شده است.  

آزمون از  هاوس  زمان  گرين    -هینه    و گیسر  -های 

 .  (۶جدول  )  كنیمفیلت استفاده مي
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 ي گروهدرونآثار  يبررس. د

 )منبع اثر: زمان( گروهیندرو آثار بررسی   6 جدول

 اتا  مجذور ی دارامعن مقدار F آماره مجذورات  نیانگیم ی آزاد درجه مجذورات  مجموع  آزمون  نام متغیر 

 صدای حذف
  و نامیدن پاياني

  حروف صدای
 باقیمانده 

برقراری فرض  
 كرويت

۸ /0 ۲ 4 /0 054 /0 94۸ /0 00۶ /0 

Greenhouse-
Geisser 

۸ /0 00۳ /1 79۸ /0 054 /0 ۸۲۲ /0 00۶ /0 

Huynh-Feldt ۸ /0 004 /1 797 /0 054 /0 ۸۲۳ /0 00۶ /0 

Lower-bound ۸ /0 1 ۸ /0 054 /0 ۸۲۲ /0 00۶ /0 

 هاهكلم خواندن
(1) 

برقراری فرض  
 كرويت

4۶7 /7 ۲ 7۳۳ /۳ 0۲ /1 ۳۸ /0 10۲ /0 

Greenhouse-
Geisser 

4۶7 /7 0۸۸ /1 ۸۶5 /۶ 0۲ /1 ۳45 /0 10۲ /0 

Huynh-Feldt 4۶7 /7 1۲۲ /1 ۶5۶ /۶ 0۲ /1 ۳47 /0 10۲ /0 

Lower-bound 4۶7 /7 1 4۶7 /7 0۲ /1 ۳۳9 /0 10۲ /0 

 مركب  لغات

برقراری فرض  
 كرويت

4۶7 /۳۶ ۲ ۲۳۳ /1۸ ۲۸7 /۶ 00۸ /0 411 /0 

Greenhouse-
Geisser 

4۶7 /۳۶ 1۶4 /1 ۳۳1 /۳1 ۲۸7 /۶ 0۲7 /0 411 /0 

Huynh-Feldt 4۶7 /۳۶ ۲۳ /1 ۶45 /۲9 ۲۸7 /۶ 0۲4 /0 411 /0 

Lower-bound 4۶7 /۳۶ 1 4۶7 /۳۶ ۲۸7 /۶ 0۳۳ /0 411 /0 

زمان  ۶جدول    براساس متغیر  اصلي  اثر  دو  ،  برای 

نامیدن  پاياني  صدای  حذف»متغیر     حروف   صدای  و 

)»و    «باقیمانده كلمات  نیست   « (1خواندن    معنادار 

هاوس   گرين  آزمون  دو  در    -هینه    و گیسر  -چون 

  صدای   و نامیدن  پاياني  صدای  برای متغیر حذففیلت  

به  ده باقیمان  حروف معنادار  از    تربزرگ  ترتیبمقدار 

)  (۸۲۳/0و    ۸۲۲/0)  05/0 خواندن  متغیر  برای  (  1و 

آمده    به دست (  ۳47/0و    ۳45/0)  05/0تر از  نیز بزرگ

كه  نتیجه مي  بنابرايناست.     حذف »امتیازهای  گیريم 

نامیدن   پاياني  صدای و    « باقیمانده  حروف  صدای  و 

( كلمات  ،  ونآزمپیشحالت    سهدر  (  1خواندن 

كند. به عبارتي زمان  تغییر نمي  گیریپيو    آزمونپس

نامیدن  پاياني  صدای  حذف»امتیازهای  در     صدای   و 

»خواندن    « باقیمانده  حروف   تأثیر («  1)ها  كلمهو 

نداشته »لغات  حاليدر  است   معناداری  متغیر  برای  كه 

است مركب«   معنادار  زمان  متغیر  اصلي  در    اثر  چون 

هاو گرين  آزمون  دو  فیلت    -هینه    و  گیسر  -س  هر 

به دست آمده است    0۲4/0و    0۲7/0مقدار معناداری  

از   از  كمتر  مي  05/0كه  نتیجه  پس  كه  است.  گیريم 

مركبامتیازهای   پیش«  »لغات  حالت  سه  آزمون،  در 

كنند. به عبارتي زمان  گیری تغییر ميآزمون و پيپس

داشته امتیازهای  در   معناداری  تأثیر  مركب«    »لغات 

 .  (7جدول ) است

 دمن يفر ی بندرتبه آزمون ه.
 بندی فریدمن  آزمون رتبه  7 جدول

 ی معنادار مقدار اسکوئر  یکا آماره رتبه  نیانگیم زمان ر یمتغ نام 

  صدای و نامیدن پاياني صدای حذف

 باقیمانده  حروف

 1/ ۶0 آزمون پیش

 ۲/ 10 آزمون پس 0/ 1۳5 4/ 000

 ۲/ ۳0 گیری پي

 (1)ها كلمهخواندن 

 1/ 95 آزمون پیش

 1/ 70 آزمون پس 0/ ۲۶1 ۲/ ۶۸۸

 ۲/ ۳5 گیری پي

 لغات مركب 

 1/ 40 آزمون پیش

 1/ 90 آزمون پس 0/ 005 10/ 750

 ۲/ 70 گیری پي
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چون مقدار معناداری    7مندرجات جدول  براساس  

و    پاياني  صدای  برای متغیرهای حذفآزمون فريدمن  

و   حروف  صدای   نامیدن  ها  كلمهاندن  خو  باقیمانده 

  05/0تر از  نتیجه بزرگو در  ۲۶1/0و    1۳5/0ترتیب  به

دست  است  به  میان  ،  آمده    حذف های  نمرهبنابراين 

نامیدن   پاياني   صدای  باقیمانده    حروف  صدای  و 

ندارد  وجود  معناداری  مقدار  حاليدر  اختالف  اين  كه 

مركب   لغات  متغیر  برای  كوچک   005/0برای  از  و  تر 

میان    شده محاسبه    05/0 بنابراين  های  نمرهاست. 

های  نمرهاختالف معناداری وجود دارد و    لغات مركب

 تر است.طور معناداری بزرگپیگیری به

 گیری نتیجهبحث و 

حركتي كپارت برای  -ديداری  در اين پژوهش از روش

توانند  راحتي ميوالدين به.  مداخله استفاده شده است

خانه در  مركز،  در  آموزش  از  خود    با  پس  كار  فرزند 

دانش به  خوبي  بسیار  كمک  روش  اين  آموزاني كنند. 

مهارت در  كه  اساس    -حركتيهای  است  و  پايه  كه 

استمهارت نوشتن  و  خواندن  يادگیری  ضعیف    -های 

انجام  هدف  هستند.   پاز  اثربخشي  بررسي  وهش  ژاين 

مهارت-ديداری  روش بهبود  بر  كپارت  های  حركتي 

شالت خواندن بوده است. ی مخواندن در كودكان دارا

خواندن  نتیجه  برای   ارزيابي  پرسشنامۀ  از  منظور  اين 

شده مهارتاست  استفاده  میان  از  كه  .  مختلفي  های 

اساس آزمون تحلیل  بر كند،  اين پرسشنامه ارزيابي مي

حذف صدای  های  روش كپارت بر مهارت  چندمتغیری،

و حروف،  پاياني  باقي    و   1های  كلمهخواندن    نامیدن 

اثربخشلغ مركب  بررسي    در  است.  بوده  ات 

  ی مقیاس حروف الفباگروهي متغیرها فقط خردهدرون

و  دارامعن  صدادار خرده  در   شده  ها  مقیاسبقیه 

 نیست. دار معنااثربخشي 

يافته با  اين پژوهش، پژوهش روزنکراز  همسو  های 

( روتول  آموزش جسمي   دهدنشان مي(  ۲01۲و    -كه 

تحريک  متمايز،  را  ری  پذيحسي  حركتي  قشر  اولیۀ 

بهبود  نیز  و میزان يادگیری حركتي را  دهد  ميافزايش  

(  ۲01۲ماكر، چاين و گريبل )بخشد. ونگ، كیستمي

میزان  های  حركتكه  دادند  گزارش   باز  منفعل 

افزايش مي را  ديداری  يادگیری حركتي  تحريک  دهد. 

در يادگیری  نفع  و  به  و  ها  حركتنتیجه  )جنبش( 

حركت  ايادگیری  و  ي  بهمرد  پژوهش  نتايج  ست. 

( مي۲01۳همکاران  نشان  ادراكي (  روش  كه    -دهد 

 گذارد.حركتي در پیشرفت مهارت خواندن تأثیر مي

)  نادری، رستمیان  به بررسي    نیز  (1۳97و مؤمني 

مهارت ادراكياثربخشي  عملکرد    -های  بر  حركتي 

دانش رياضي  و  نوشتن  اختالل  خواندن،  دارای  آموزان 

ها  پرداختند. نتايج حاصل از تحلیل داده  ژه وييادگیری  

حركتي    -های اداركي آموزش مهارت  دهد كه مينشان  

مهارت دانشبر  رياضي  و  نوشتن  خواندن،  آموزان  های 

يادگیری   اختالل  است.    تأثیر  ويژهدارای  داشته 

حركتي به    -های ادراكي نتیجه، ارائۀ آموزش مهارتدر

تواند  رند، ميدا  يژهوی  آموزاني كه اختالل يادگیر دانش

تا   كند  تحصیلي  كمک  مهارت  آنهاعملکرد  های  در 

   .افزايش پیدا كندوشتن و رياضي خواندن، ن

( به اين نتیجه  ۲019همچنین مهتا و ناندكونکار )

حركتي موجب بهبود مهارت  -رسیدند كه روش ادراكي

نوشتن   دارای مشکالت  كودكان  نوشتن در  و  خواندن 

مطالعۀ مي در  يادگیری  كن  شود.  و  حركتي  اندام  ترل 

( همکاران  و  داريني  گفتار،  لمیتي،  ۲01۳حركتي  و   )

كه مدت كوتاهي  دادند  ( نشان  ۲01۲نسیر و آستری )

تعريف ديداری  آموزش  سرعت  آثار  شده،  از  و  میزان 

 بخشد.  يادگیری حركتي را دوام مي

  چون   كه  كرد  تبیین  اينگونه  توانمي  راها  يافته  ينا

 ۀنظري  براساس  نوشتن  و  خواندن  های ارتمه  زيربنای

  ، است  حركتي   هایرتامه  رشد  دالكاتو  و  دومن

  بهبود   برای  كپارت   حركتي   -ديداری   هایتمرين

  و   ايستاده   ۀشیو  به  رفتن راه)  حركتي  های مهارت

  های مهارت)  خواندن  نوشتن،  گفتن، سخن  ، (ضربدری

  يا   حجم   تشخیص   و(  شنوايي)  سخن   فهم   ، (بینايي 

همچنین    .دارد  تأثیر  ( بساوايي  مهارت)  انهگسه  ابعاد
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  يادگیری   در  ایعمده  نقش  ديداری  ادراکچون  

كه    راست  ۀنیمکر  و  دارد  خواندن  در   ويژهبه  تحصیلي،

آن   آگاهي   شامل  غیركالمي  اطالعات  پردازش  كار 

  كشف ،  حركتي–ديداری  عناصر   يکپارچگي   فضايي، 

  و   موسیقي  نوای  درک  ولیتئمس  ، صداها  بین   تفاوت 

  های مهارت  ،است  آواها  و  گوناگون  هایمكال  آهنگ 

  رشد   مهم   خصوصیت  اين  كپارت   حركتي–ادراكي 

  تحت   نیز  را (  غیركالمي  يادگیری   های ناتواني  بهبود)

  اين   تأثیر  از   نشان  آن  اثربخشي .  دهدمي  قرار   پوشش

عبارت    .است  خواندن  مهارت  بهبود   در   هاتمرين به 

مهارت روی  وقتي  ديداریديگر    كار حركتي  –های 

در  مي  ،شود را  آن  اثر  تحت  توان  كه  مغز  از  مناطقي 

مهارت  تأثیر پیدااين  بهبود  صورت  به،  كنندمي  ها 

 .(1۳79 ،لرنر)  عملکرد بهتر مشاهده كرد

محدوديت  :هامحدوديت از  پ  بخشي  به  ژاين  وهش 

اجرای آن مربوط مي   مطالعه اين    درشود.  مدت زمان 

اگر تعداد    ود.ب  بیني شدهمداخله پیش  برایده جلسه  

مي  مداخله  هایهجلس میزان  معناداری    ،شدبیشتر 

   كرد.تغییر مينیز اثربخشي 

 تقدیر و تشکر 
خانواده  اجازۀ  از همۀ  و  كردند  اعتماد  ما  به  كه  حضور  به  هايي 

در  خود    فرزند كه  عزيز  استادان  همۀ  و  دادند  پژوهش  اين  در 

خواندن   درمان  و  ارزيابي  برنامۀ  و    دندنموهمکاری  تنظیم 

های ويژۀ يادگیری  همچنین همکاران عزيز كه در مراكز اختالل 

 شود.ی مي ما را ياری كردند، سپاسگزار 

 نوشت پی 

1. Specific Learning Disorder 

2. Learning Disability 

3. DSM4 

4. Phonological 

5. Visual   
6. Auditory 

7. Tactile 

8. Grassman 

9. Reading Assessment  
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اي بخشی شناختی رايانه اثربخشی توان 

-ريزيبرنامه بر بهبود کارکرد حافظه کاري
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 5/9/1400تجديدنظر:                            19/4/1400: ريخ دريافتات

 4/7/1401پذيرش نهايی: 

 چکیده 
های  يادگیری به كاركرد  هایو درمان اختالل  شناسي در آسیب  :هدف

ويژ توجه  اثر  هاجرايي  بررسي  حاضر  پژوهش  هدف  است.  شده  ای 

رايانه شناختي  بر توانبخشي  كاری  حافظه  كاركردهبب  ای    های ود 

از  برنامه يادگیری خاص  اختالل  به  مبتال  و سازماندهي كودكان  ريزی 

است. خواندن  ش  روش: نوع  آماری  دانشجامعه  ابتدايي  امل  آموزان 

شهر خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  به  و  مبتال  آمل  های 

تحصیلي   سال  يادگیری    بود  98-97محمودآباد  اختالل  مراكز  به  كه 

بین  جا ار از  شدند.  تعداد  ع  آماری  جامعه  روش    30اين  به  نفر 

طور  و به  شدههای ورود انتخابگیری در دسترس، با توجه مالکنمونه

به  آزمايش  گروه  كنترل جايگزين شدند.  و  آزمايش  گروه  در    تصادفي 

رايانه  14مدت   توانبخشي  كاریجلسه  حافظه  باشگاه  )نرم  ای  افزار 

های خواندن  عات از آزموناطال  آوریی جمع. براندرد دريافت ك  حافظه(

آزمون هوشي ريون و آزمون برج لندن استفاده شد.  ،  و نارساخواني نما

از  داده چندراه  ها  كوواريانس  تحلیل  شدندآزمون  تحلیل  .  متغیری 

رايانه  ها:يافته  شناختي  توانبخشي  گروه  داد  نشان  حافظه  نتايج  ای 

( واكنش  زمان  در  پاسخ   = 01/0p<  ،42Fكاری   ،)( ،  >01/0pخطا 

97/29F = ( آزمون  امتیاز  و   )01 /0p<  ،91/36F =  )  طور  به

دادامعن نشان  بهتری  عملکرد  توانبخشي    گیري:نتیجهند.  داری 

يندهای مربوط  ا در ريزفر  سازیآسانبا    شناختي مبتني بر حافظه كاری

 .  شودسازماندهي موجب بهبود آن مي  -ريزیبه كاركرد برنامه

 

کلیديه واژ كاری،    :هاي  حافظه  شناختي،  توانبخشي 
 . سازماندهي، اختالل خواندن  -ريزیبرنامه 
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Abstract 
Objective: In pathology and treatment of learning 
disorders, special attention has been paid to 
executive functions. The aim of this study was to 
investigate the effect of computerized cognitive 
rehabilitation of working memory on improving the 
planning and organizing functions of children with 
special learning disorders of the reading type . 
Methods: The statistical population included 
elementary students with special learning disorders 
of the reading type in Amol and Mahmoudabad in 
the academic year 1397-98 who were referred to 
learning disability centers. From this statistical 
population, 30 people were selected by available 
sampling method according to the inclusion criteria, 
and were randomly assigned to the experimental 
and control groups. The experimental group 
received 14 sessions of computerized working 
memory rehabilitation (Memory Gym software). 
For data collection, NAMA dyslexia tests, Raven 
IQ test and the Tower of London test was applied. 
Data were analyzed by multivariate analysis of 
covariance. Results: results showed that the 

computerized working memory rehabilitation group 
Showed significantly better performance in reaction 
time (p <0.01, F = 42), error response (p <0.01, F = 
29.97) and test score (p <0.01, F / 91/36). 
Conclusion: Working memory-based cognitive 
rehabilitation improves it by facilitating 
subprocesses related to the planning-organizing 
function. 

 

Keywords: Cognitive Rehabilitation, Working 

Memory, Planning-Organizing, Dyslexia 
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 مقدمه 

پايه،  خواندن در  مهارتي  زندگي  برای  ضروری  و  ای 

به خواندن  مهارت  است.  امروزی  پیشرفته  طور دنیای 

و   ديگران  با  ارتباط  اشتغال،  فرايند  خودكار 

فن پیشرفت و  اجتماعي  مياهای  تسهیل  را  كند.  ورانه 

مهارت خواندن در اواسط دهه اول زندگي با يادگیری  

)مت گفتار  تصويری  آن  نمادهای  معنای  تداعي  و  ن( 

درصد    15  تا  5گیرد، اين در حالي است كه  شکل مي

اين مهارت اساسي دچار مشکل   كودكان در يادگیری 

بونت و  جانسن  )رومانوسکا،  انجمن (.  2021،  هستند 

به،  (2008)  نارساخوانيجهاني   را  عنوان  نارساخواني 

عصب شناختي دارد    أاختالل يادگیری خاص كه منش

با مشکالتي  ن  یاتعريف و ب نارساخواني  كرده است كه 

كردن و  ، فقر هجيهاهدر بازشناسي درست و روان كلم

است.   شده  توصیف  رمزگشايي  توانايي  در  در  مشکل 

نارساخوانيسبب ذكر شده  علت  شناسي  های مختلفي 

مشکالت  ،  است اين  اغلب  ماما  در  نقص  لفه  ؤاز 

نشواج زبان  ميأ شناختي  با  ت  اغلب  كه  گیرد 

ميايانتو آموزش  ارائه  يا  شناختي  كالس  ؤهای  در  ثر 

درک   در  مشکل  نقص  اين  پیامد  است.  مرتبط  درس 

و كاهش تجرب تواند خواندن است كه مي  هایهمطلب 

زمینه دانش  و  واژگان  دايره  رشد  در  شود.  ای  مانع 

خواندن   اختالل  دچار  بهره  بهكودكان  وجود  رغم 

فرصت و  بهنجار، شرايط  آموزشي  نام  هایهوشي  سب 

اختالل  نداشتن و   فرايند    های وجود  يادگیری  رواني، 

است اختالل  ؛  خواندن دشوار  اصلي  ويژگي  عبارتي  به 

خاص از    1يادگیری  است  عبارت  خواندن  نوع  از 

كلم نادرست  و  كند  دشوار،  در    ،ها هروخواني  اشکال 

مي خوانده  آنچه  معني  مشکالت  درک  و  شود 

تق كردن.  هجي خواندن  در  درصد    75در    باًرينقص 

اختالل به  مبتال  اختصاصي    های كودكان  يادگیری 

مي روانپزشکي  شود  مشاهده  ؛  2013مريکا،  آ)انجمن 

 ترجمه رضاعي و همکاران(. 

برنامه اجرايي  نقش    -ريزیكاركرد  سازماندهي 

( دارد  خواندن  يادگیری  در  و  كلیدی  رومانوسکا 

كودكان  2021همکاران،   كه  است  حالي  در  اين   .)

در    تالمب خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  به 

برنامه وكاركرد  ضعیف  ريزی  ساير  سازماندهي  از  تر 

  (.2015،  كنند )وكیل، لو و گلدفاسكودكان عمل مي

برنامه اصطالح  روزمره  زندگي  مسئله  در  حل  و  ريزی 

استفاده مي اعمالي  مقابله  برای توصیف  برای  شود كه 

موقعیت و  با  دشوار  به  ناديا  های  نیاز  و  بوده  ر 

رويکرد  راهبرد با  روانشناسان  اما  دارد،  ويژه  های 

اين اصطالحات را در يک مفهوم    -عصب روانشناختي 

های  گیرند كه در بسیاری از فعالیتتر به كار ميوسیع

تعريف  يک  در  دارد.  نقش  زندگي  معمولي  و  روزمره 

برنامه راه    2ريزیساده،  نقشه  تدوين  ی  براتوانايي 

يار هدف  به  شامل    سیدن  همچنین  و  تکلیف  تکمیل 

های رسیدن  گیری در مورد اولويت گامتوانايي تصمیم

گواير و  )داوسون  است  هدف  برنامه 2018،  به  ريزی  (. 

است كه ما را برای انجام يک عمل    يک راهبرد ذهني 

مي بهبود  آماده  را  هدف  به  معطوف  عملکرد  و  سازد 

بهمي همچنین  ك  بخشد.  ميما  وجود  مک  با  كه  كند 

محرک و  تکلیف  پرتدشواری  به  های  حواس،  كننده 

رفتاری   مراحل  روی  و  بمانیم  ريل  روی  اصطالح 

گلويتزر و  بلیک  )كلر،  كنیم  تمركز  عمل  به  ،  رسیدن 

  منظم،   اجرای  توانايي  اجرايي  كاركرد   اين  (.2019

  است   نگرآينده  هدف  با  هایفعالیت  متوالي  و  هدفمند

  روزمره   هدفمند  هایفعالیت  تمامي  مجاان  رایب  و

ورهوون-نوپ)  است   ضروری و  سگر  كمپن،  ،  ون 

2020 .) 

راموس و  لوپز  روزالس،  يک  2017)  سروانتس،   )

شناختي  الگوی اطالعات  پردازش  از    3مفهومي 

ميبرنامه  ارائه  و سازماندهي  اين  ريزی  در  ،  الگودهند. 

بیفرايند يا  )دروني  محرک  يک  ادراک  با  روني(  ها 

ميراه محرک شوند.  اندازی  به  مربوط   اطالعات 

تصمیم  وسیلهبه يک  دستگاه  تا  شده  استفاده  گیری 

گزينه از  موجود  ارزيابي  شده های  در  انجام  نهايت  و 

گزينه از  فرايند  يکي  آن،  از  بعد  شود.  انتخاب  ها 

اولیه  برنامه  تجرب  4ريزی  و  اطالعات  از  استفاده  ه  با 
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دن به گزينه منتخب يا به  ای رسیراه برقبلي، بهترين  

مي انتخاب  را  هدف  فرايند  اصطالح  سپس  كند. 

اجراييبرنامه  بازبیني    5ريزی  و  هماهنگي  مسئول 

شده به  عملکرد صحیح و مديريت اجرای نقشه انتخاب

رفتاری است تظاهرات  تغییر محیط  .  شکل  در صورت 

  به   ارهدوبريزی اجرايي، كنترل را  بیروني، فرايند برنامه

برنامهفر اولیهايند  را  مي  ريزی  اطالعات  تا  سپارد 

سپس فرايند  .  رساني كرده و نقشه را تغییر دهدروزبه

ه  ادامه عمل ب برای كنترل را  دوباره ريزی اجرايي  برنامه 

مي است    گیرد. دست    های علتبه  هدف  ممکن 

هیجاني و  انگیزشي  داليل  مانند  كند.    مختلفي  تغییر 

فرايند  ريزی ارنامهدر اين شرايط ب جرايي كنترل را به 

دهد تا هدف و گزينه ديگری انتخاب  گیری ميتصمیم

 شود. 

  شده ذكر  سازماندهي -ريزیبرنامه  الگوی  در

همکاران،  ) و    و   شناختي  عوامل  ،(2017سروانتس 

توسط    6كاركرد توجه حسي  :هستندمؤثر    زير  هیجاني

فیلتر  مسئول  كه  حسي  مرتبط  قشر  اطالعات  كردن 

می ا  د ز  كنترل  رونداد ان  است،  محیط  حسي  های 

مسئول ارسال اطالعات  كه    7كاركرد انگیزشي؛  شود مي 

نیاز به  كاركرد  مربوط  با  همراه  و  است  دروني  های 

راه در  مهمي  نقش  رفتارهیجاني    دروني های  اندازی 

حافظه؛  دارد اطالعات  كه    8كاركرد  دريافت  مسئول 

هیجاني  اطال   ، محیطي،  و  به  مرب   عات انگیزشي  وط 

فرايند  به  ارسال  جهت  آنها  پردازش  و  های  محرک 

برنامه تصمیم  و  است گیری  ديداری ؛  ريزی    -كاركرد 

از  كه    9فضايي  فضايي  ديداری  نقشه  تهیه  مسئول 

ويژگي  هدف  تمامي  به  مربوط  بیروني  محیط  های 

كاری   حافظه  همکاری  به  نیاز  كاركرد  اين  است. 

ن تهیه    برای فضايي    -ديداری  كاركرد  ؛  دارد قشه  يک 

برنامه كه    10ريزیبرنامه  فاز  دو  و  به  اولیه  ريزی 

شده  برنامه  تقسیم  اجرايي  ) ريزی  آنها  است  توضیح 

است  آمده  باال  تصمیم ؛  ( در  كه   11گیری كاركرد 

سامانه  از  اطالعات  هماهنگي  مختلف  مسئول  های 

است   برای شناختي   تصمیم  نظارت ؛  اخذ    12كاركرد 

اط كه   بررسي  گام ال مسئول  ارزيابي  و  در  عات  ها 

صورت تغییر محیط و شرايط تکلیف است. اطالعات  

  كه برای   ريزی ارسالي از اين سامانه به سامانه برنامه 

دارد روز به  اهمیت  ابتدايي  نقشه  تغییر  و  ؛  رساني 

حركتي  تبديل    13كاركرد  آن  اصلي  وظیفه  شیوه  كه 

برنامه  ینامه سامانه  از  بهآمده  حركت    صورتريزی 

؛  ويژه معطوف به هدف انجام شود  هایتركست تا حا

هیجاني تبديل  كه    14كاركرد  آن  اصلي  شیوه  وظیفه 

برنامه  ینامه سامانه  از  حركت  آمده  صورت  به  ريزی 

  ؛ ويژه معطوف به هدف انجام شود  هایتحركاست تا  

مسئول محاسبه اين    15كاركرد پاداش دروني نهايت  در

يا   محرک  هر  كه  چقدر است  گام  دهنده  پاداش   هر 

شامل   كه  است  دروني  خودكار  كاركرد  يک  است. 

 اطالعات هیجاني و انگیزشي است. 

( همکاران  و  هر2017سروانتس  برای  از  (  يک 

ويژهباالهای  كاركرد مغزی  مدار  مطرح  ،  نیز  را  ای 

توان گفت كه قسمت اعظمي  طور كلي مياند. بهكرده

پیش قشر  مانند  مغز  اوربی،  پیشانياز    ، توفرونتالقشر 

ای، بادامه و لیمبیک، آمیگدال، سینگولیت  قشر آهیانه

آهیانه قشر  و  قدامي،  حسي  مختلف  نواحي  و  ای 

تصمیم فرايند  در  و  برنامه  ،گیریحركتي  ريزی 

حافظه    مؤثرسازماندهي   پژوهشگران  اين  هستند. 

ای  ثر و پايهؤم  شدهذكرهای  كاری را در تمامي كاركرد

 ند.  دانمي

ريکسولیوا كاستلون،  و  برنامه2009)  و  و  (  ريزی 

كاركرد از  را  پیچیده  سازماندهي  و  باال  سطح  های 

مي عقیدهشناختي  اين  بر  و  برج  دانند  تکالیف  كه  اند 

به هانوی(  برج  يا  لندن  تکلیف)برج  يک  ،  عنوان 

برنامهنشان كاركرد  است،  دهنده  سازماندهي  و  ريزی 

ب طوری  بايد  فرد  ك رنامهزيرا  كمتريزی  با  كه  رين  ند 

نظر مرتب كند.  ها را به شکل موردتعداد حركت، مهره

آموزان  ( نشان دادند كه دانش2015وكیل و همکاران )

نارساخوان عملکرد ضعیف و زمان بیشتری در آزمون  

دهند. ذهن انسان به  ريزی برج هانوی نشان ميبرنامه 

م مانند  پردازشي  منابع  در  محدوديت  حدوديت  دلیل 
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ظر كا در  حافظه  مانند  فیت  نیست  قادر  ری 

رايانهپردازنده گامهای  تمام  رياضي،  لحاظ  از  های  ای، 

را   هدف  به  رسیدن  برای  كند.    پیداموجود  ارزيابي  و 

  برای اند كه  ( بر اين عقیده2009و همکاران ) سولیوان

های  ريزی و سازماندهي حجم عظیمي از سامانهبرنامه 

مثال    برای،  شئند ميی استفاده  و حافظه كار  پردازشي 

لندن برج  تکلیف  حركت  در  تعداد  شکل    ،هابايد 

همچنین  مهره و  انتخاب  های  پردازشها  جهت  الزم 

راهبرد مناسب برای هر حركت در حافظه كاری انجام  

مي كاری  حافظه  آموزش  رو  همین  از  بر  شود.  تواند 

برنامه  به  اثر مثبت  ريزی و حل مسئله  تکالیف مربوط 

 ذارد.بگ

حافظه   در  دسترس  در  ساختار  يک  كاری  حافظه 

فراخنای   يا  هشیاری  در  را  خاصي  اطالعات  كه  است 

مي نگه  پردازشتوجه  در  تا  اطالعات  دارد  جاری  های 

تسهیلشوداستفاده   اولیه حافظه كاری  كاركرد  گری  . 

بازيابي   و  ذخیره  كدگذاری،  ظرفیت  افزايش  و 

های سطح  پردازش  ی يادگیری واطالعاتي است كه برا

(.  2017،  باالتر اطالعات ضروری است )گوپتا و شارما

تفاوت و اختالف چشمگیر حافظه كاری بین كودكان  

مبتال به اختالل خواندن و كودكان عادی به طرز قابل  

اين    شده توجهي پژوهش   و نشان داده شده است كه 

و ضعف  نقص  عادی دچار  به كودكان  نسبت    كودكان 

ح  در  هس بیشتری  كاری  و  افظه  جورن  )ماهلر،  تند 

شوچارت،    ؛2019،  شوچارت و  رويد،  2016ماهلر  ؛ 

 (.   2011، تیپیش، پاملین و مستر

دچار   كودكان  در  كاری  حافظه  نقص  به  توجه  با 

  الگوی يادگیری و اهمیت حافظه كاری در    هایاختالل

همکاران  برنامه  و  سروانتس  مسئله  حل  و  ريزی 

به2017) مي  (،  ت نظر  شناخت رسد  با  وانبخشي  ي 

ريزی و  تواند در بهبود برنامهمحوريت حافظه كاری مي

  ( 2019)  ريس   حل مسئله اين كودكان اثربخش باشد.

داند كه از  توانبخشي يا پیشبرد شناختي را روشي مي

ف  و  شناختي  اعصاب  علوم  رايانهناادغام  به  وری  ای 

مغز توانمندسازی  برای  و  است  آمده  در    وجود 

شناخهيندافر و  ای  حافظه  توجه،  مانند  باال  سطح  تي 

ميكاركرد گرفته  كار  به  اجرايي  و  .  شودهای  تغییر 

شناختي   توانبخشي  زمینه  در  مغز  كاركرد  بهبود 

انعطافبر  اصل  يا  اساس  عصبي  پذيری 

كه    16نوروپالستیسیته  قديمي  ادعای  برخالف  است. 

مي تغییر  عنوان  غیرقابل  عضوی  مغز  است،  كند 

ا كه  نعطافاصطالح  است  اين  بیانگر  عصبي  پذيری 

های مغز بر اثر يادگیری،  های عصبي و سیناپسمسیر

كنند، به عبارتي  تغییر رفتار يا آسیب مغزی تغییر مي

هم   و  مغز  )آناتومي(  ساختار  هم  تجربه  اثر  در 

ممکن   مغز  )نوروفیزيولوژی(  عملکردی  سازماندهي 

كند تغییر  پاراسورام)گرينوو  است  و    (. 2010،  اند 

  شناختي   توانبخشي   كه   است  داده   نشان  شواهد

  ساير   بهبود  در  تواندمي  كاری   حافظه  بر  متمركز

  يادگیری   در   همچنین   و   اجرايي   كاركردهای 

وون  )  باشد   ثرؤم  جديد  هایمهارت دريباخ،  میران، 

نوريس2019،باستین و  هلمز  دانینگ،  گدركول،  ،  ؛ 

2019 .) 

  يت و همکاران گنسي، روزنبام، و، گلدين،سیسرون

پژوهش2019) بر  مروری  پژوهش  يک  در  های  ( 

سال   از  شناختي    نشان   2014تا    2009توانبخشي 

از   حمايت  برای  توجهي  قابل  شواهد  كه  دادند 

كاركرد بهبود  در  شناختي  اجرايي  توانبخشي  های 

توانبخشي  وجود دارد. پژوهش زمینه  بسیاری در  های 

ماندهي  ريزی و سازبرنامهای در كاركرد  انهشناختي راي 

است شده  برایانجام  اكبری  ،  سلطاني  مثال   ،

خسروی عنوان  2019)  كوهبناني،  با  پژوهشي  در   )

های  ثیر توانبخشي حافظه كاری رايانه يار بر كاركردأت

دانش خواندن  پیشرفت  و  ناتواني  اجرايي  با  آموزان 

نرم از  استفاده  با  فزار حافظه كاری  ايادگیری خواندن، 

ان   -يداری د كه  بک    -فضايي  رسیدند  نتیجه  اين  به 

رايانه كاركردآموزش  و  خواندن  عملکرد  بر  های  يار 

ريزی اثر مثبت داشته  اجرايي حافظه، بازداری و برنامه

  فر   شجاعي   و   خالصظفر    طاليي   دوستي،   علي است.  

  تکالیف   كه   دادند   نشان  خود  پژوهش  در (  1399)
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  درگیر   با   ای  رسانه  دچن  قابلیت  با  يار   رايانه  شناختي

  بر   همزمان،  طور  به  گوناگون  حواس  حواس  كردن

  تکلیف   در   عملکرد   جمله  از )  اجرايي   كاركردهای   بهبود

  . است  اثربخش  نارساخوان  كودكان(  هانوی  برج

  در (  1400)  محمدی   و   هاشمي  زاده،   مشهدی 

  به   مبتال  دبستاني   پیش  نوآموزان  روی  بر   پژوهشي

  يادگیری   كه   دادند   اننش   يادگیری  ويژه  های   نارسايي 

  در   عملکرد  بهبود  موجب  مغز  آموزش  بر  مبتني

  مي   فضايي  ديداری  حافطه  آزمون  و  لندن   برج  تکالیف

  نشان   پژوهشي   در   (2020)  مرادی   و  دهقاني   .شود

  بهبود   بر  فعال   حافظه   پايه   بر  آموزش  كه   دادند

  پذيری انعطاف  و   سازماندهي-ريزی برنامه  كاركردهای

 نوع  از   خاص   يادگیری   اختالل   با   آموزاندانش  شناختي

  های پژوهش  بیشتر  در .  است  ثرؤم  خوانينارسا

  اغلب   و  كاركردها  ساير  كنار  در  كاركرد  اين،  شدهانجام

  خاص   كه  شناختي  مفهومي  الگوی  گرفتننظردر  بدون

  به  توجه  با  روايناز.  است  شده   انجام  باشد،  كاركرد  اين

  در   ری كا  حافظه   كاركرد  اهمیت   و   باال   مطالب 

  بررسي   حاضر  پژوهش  هدف   ازماندهي، س  و  ريزیبرنامه 

  با   كاری  حافظه  بر  متمركز  شناختي  توانبخشي  اثر

  ( 2017) همکاران  و سروانتس مفهومي  یالگو بر كیدأت

  كودكان   سازماندهي  و  ريزیبرنامه  كاركرد  بهبود  بر

 .است خواندن نوع از يادگیری  اختالل  به مبتال

 وش ر

حاضر، پژوهش  طرح    روش  و  نوآزمايشي  از  ع آن 

اين  پس  -آزمونپیش در  است.  گروهي  دو  آزمون 

روش   توانبخشي    های مداخلهپژوهش  شیوه  به 

رايانه بهشناختي  گروه  ای  برای  مستقل  متغیر  عنوان 

شد  اعمال  گروه  آزمايشي  هیچ  ولي  گونه گواه 

برنامهمداخله مهارت  همچنین  نکرد.  دريافت  ريزی  ای 

به سازماندهي  در  ونعو  وابسته  متغیر  مرحله  ان  دو 

پسآزپیش و  آماری    . شدسنجش  آزمون  مون  جامعه 

دانش تمامي  شامل  پژوهش  مبتال  اين  ابتدايي  آموزان 

شهر  خواندن  نوع  از  خاص  يادگیری  اختالل  های  به 

كه    بود  1398-97آمل و محمودآباد در سال تحصیلي  

ب از  بودند و    ن یبه مراكز اختالل يادگیری ارجاع شده 

 ب شدند. انتخازير  روند راساسبافراد نمونه ، اين

  كد   گرفتن الف( مرحله شناسايي: در اين مرحله با  

و مربوطمجوز  اخالق  مركز    های  به  مراجعه  و 

مراجعه،  يادگیری  هایاختالل به  فهرست  كنندگان 

گرفت قرار  پژوهشگر  اختیار  در  مرحلة    ؛ مركز  ب( 

مراجعه تمامي  مرحله  اين  در    نندگان ك انتخاب: 

مختلف  کمال  وسیلهبه تشخیص  های  ازجمله 

اختاللكا مركز  هوش    عایرشناسان  آزمون  يادگیری، 

(، آزمون نارساخواني  115تا    90ريون )ضريب هوشي  

بررسي   لندن  برج  تکلیف  شیوه   30و  شده  و  به  نفر 

مالکنمونه  به  توجه  با  هدفمند  ورود  گیری  های 

عبارت   كنندگانتشرك ورود هایانتخاب شدند. مالک

پنجم ابتدايي،  ع سوم، چهارم و  ز تحصیل در مقاطبود ا

همزمان،    نداشتنوجود يادگیری    نداشتن اختالل 

يا معلولیت جسماني كه عملکرد دانش را  مشکل  آموز 

تمرين انجام  و  آزمون  مشکل    هایدر  دچار  عملي 

مصرف دارودارو  نکردنسازد،  و  روانپزشکي  های  های 

،  د هشیاری و توجههای شناختي مانندرکمؤثر در عمل 

در مدارس غیرانتفاعي )به جهت تفاوت    نکردنتحصیل

امکانات آموزشي متفاوت و خدمات روان   شناختي( در 

  های هو مالک خروج غیبت بیش از سه جلسه در جلس

 مداخله بود.

و  خرده(  1:  ابزار  خواندن  آزمون  متن  درک  آزمون 

 نما:  نارساخواني

آزما كرمي  ون  ين  مرادتوسط  و  سال  نوری  در  ی 

هنجاريابس  1384 و  شد.  اخته  گیری  اندازه  برایي 

خواندنمؤلفه متن  های  دادهاز  در  های  شده 

استفاده شد. روش  خرده آزمون  اين  آزمون درک متن 

شده را با  اجرا به اين صورت است كه كودک متن داده

مي بلند  ضب صدای  كودک  همزمان صدای  و  ط  خواند 

مدت زمان    ری سرعت خواندن،گیشود. برای اندازهيم

ميخواند محاسبه  كلمه  ده  محاسبه  ن  برای  شود. 

درست   كه  كلماتي  تعداد  نسبت  خواندن  صحت 

ميخوانده  تعیین  متن  كل  به  ارزيابي  شده  برای  شود. 
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س از  مطلب  طراحي   هاييالؤدرک  متن  هر  برای  كه 

برش اين    قطهشود. با توجه به ناستفاده مياست،  شده  

يا    157و در اين آزمون  آموزی كه نمره اآزمون، دانش

شود.  باشد، نارساخوان تشخیص داده مي  157كمتر از  

باال   پايه تحصیلي  و  آموز  دانش  164  با آزمون  پنج  در 

است شده  مؤلفه  كه  هنجاريابي  برای  آلفا  های  مقادير 

بین   خواندن  درک  و  صحت    98/0تا    43/0سرعت، 

شد اگزارش  مرادی،ه  نوری،  )كرمي  اكبری    ست 

به نقل از بیرامي، موحدی،  ؛  1387و غالمي،  زردخانه  

 (. 1395اسماعیلي و ذوالرحیم، 

لندن  (2 برج  لندن :  آزمون  برج    نخست را    آزمون 

سال   در  توانايي    1982شالیس  تا  كرد  طراحي 

را  برنامه  فرونتال  قطعه  به  صدمه  دچار  بیماران  ريزی 

يک آزمون  اين  ابسنجد.  از  مهم  ي    برای بزارهای 

كاركردازهاند مغزگیری  اجرايي  برنامههای  و  ،  ريزی 

كه   است  آن  آزمون  اين  در  هدف  است.  سازماندهي 

با   و  كند  استفاده  خود  توانايي  حداكثر  از  آزمودني 

آورد.   به دست  را  بهترين عملکرد  در  بايد  فرد  سرعت 

با حركت آزمون  آبيدادن مهرهاين  ،  های رنگي )سبز، 

قرارقرمز و  د(  آنها  حدادن  با  مناسب  جای  داقل  ر 

كه    حركات الزم،  افرادی  را درست كنند.  نمونه  شکل 

مي موفق  آزمون  اين  مسئله،  شوند در  حل  توانايي   ،

گیری باال در مدت  ريزی، ارزيابي و قدرت تصمیمبرنامه 

نیاز برای اجرای  شده را دارند. زمان موردزمان مشخص

ش از  . در اين پژوهاستیقه دق  16ات11اين آزمون بین 

مقیاس كل  نمره  زمان  پاسخآهای  تعداد  های  زمون، 

اين   نتايج  بین  است.  شده  استفاده  كل  امتیاز  و  خطا 

پرتئوس همبستگي  آزمون و آزمون ماز =  r  41/0های 

اين   اعتبار  است.  شده  و  آگزارش  قبول  مورد  زمون 

 (.1394گزارش شده است )سلیماني،  79/0

رزمون  آ(  3 آزمون  :  يونهوشي  ريون اين    توسط 

ا سني  گندازهبرای  گروه  در  هوش  سال    18تا    9یری 

و   است  شده  )  60ساخته  تا    5آيتم  تايي(    12سری 

میانگین  دارد با  آزمون  اين  دروني  همساني  ضريب   .

به دست آمده    82/0و ضريب پايايي باز آزمايي    90/0

استن  آزمون  با  آزمون  اين  همبستگي  بینه  -فورداست. 

عملي  6/0 آزمون  با  كال  70/0وكسلر    و  وكسلر  و  مي 

 (.1392رش شد )نريماني و سلیماني، گزا 57/0

باشگاه  نرم مجموعه(  4  برای:  :17حافظه افزاری 

نرم اين  در  است.  حافظه  عملکرد  ارتقا  و  افزار  بهبود 

كالمي،    هاييتمرين تفکر  گسترش  به  كمک  برای 

تي مانند  های شناخرتحافظه كاری و بهبود ساير مها 

بینايي حافظه  توجه  شنوايي،  حل    و  مهارت  كاری، 

  6له و سرعت پردازش طراحي شده است و شامل  ئمس

زمینه در  ارزيابي  ارائه  مرحله  و  حافظه  مختلف  های 

مي  برای  هايي تمرين آن  مجموعه  بهبود  اين  باشد. 

معتبر    وسیلهبه مغزیكمپاني  شده    18تقويت  طراحي 

در  از    است.  پژوهش  مخصوص  )  اولیه نسخه  اين 

شد(  هسال  12تا    6دكان  كو استاستفاده  اين  ه  در   .

به تکالیف  با  مجموعه،  و  بوده  مراتبي  سلسله  صورت 

مرحله تنظیم    6توجه به ارزيابي عملکرد آزمودني در  

كه    شده مياست  دشوارتر  مرحله  به  شوند.  مرحله 

مانانجام فوری  پاداش  تکلیف  از  قسمت  هر  ند  دادن 

كوتاه   نشانقطعه  ع آهنگ،  يک  و  دادن  زيبا  کس 

  1نواز همراه است. در جدول  های تصويری چشمجلوه 

 مداخله آورده شده است. شرح جلسه به جلسه روش
 اي شرح تکالیف توانبخشی شناختی رايانه  1جدول 

 اي تکالیف توانبخشی شناختی رايانه

ای ي  ا ای و ترس  یم نقاش  ي ي  ک ب  ازی رايان  هه  ای رايان  هورد بازیودكان، صحبت در م   به زبان ساده برای ك ن. توضیح اهدافجلسه اول: شرح قوانین و شرايط برای والدي

 جهت برقراری اتحاد درمانيفقط شخصیت كارتوني 

 رد آزم  ودني انج  اماف  زار از عملک   بي نرمب  ه نتیج  ه ارزي  ابا توجه به نمودار پیشرفت، چهار تکلیف از تکالیف زير با درجه سختي متفاوت و با توجه   چهاردهمجلسه دوم تا  

 شد.مي

ن ترتیبي ك  ه ش  نیده آ براساسشود. كودک بايد ها به كودک ارائه ميهايي در حال پرواز هستند. نام دو )يا بیشتر( از شکلبازی بادكنک: تعدادی شکل روی بادكنک •

 نظر كلیک كند.های مورداست، روی بادكنک
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های هندسي مختلف روی آنها نقش بسته است، يکايک ب  ه هايي كه شکلشیرينيس از باالی صفحه شود. سپگفته مي يره(د مربع، مثلث، داسه شکل )ماننم  نانخست   •

بس  ته  آنها نقشرده شده روی های نام بلهايي كه شکترتیب از افتادن شیرينيريزد، كودک بايد بشقابي را كه پايین صفحه وجود دارد، طوری حركت داده كه بهپايین مي

 د.ری كنجلوگی،  است

دهد كه روی دم هر ماهي يکي از اي  ن م  وارد شکل هندسي، عدد و يا كلمه نمايش داده شده و سپس چند ماهي در حال حركت را نشان مي  ایمجموعهگیری:  ماهي •

 كند.گ و اندازه اشکال تغییر ميباالتر تعداد، رنک كند. در مراحل های خاص كلیماهي ترتیب روی آنهنظر را پیدا كرده و بهای موردنقش بسته است. كودک بايد شکل

 تری كه برای استراحت كاربر تعبیه شده است.های اضافهقبل و بازی هاهجلس هایتکرار تمرين •

تیب روی ه  ر مرب  ع ك  ه آن رتشنود و بعد ب  هاشکال يا اعداد را مياست. كودک نام  كدام يک عدد يا تصوير نقش بسته  تعدادی مربع در صفحه وجود دارد كه روی هر •

 كند.لمس مي، دهدشکل يا عدد را نشان مي

 صورت معکوس يادآوری و انتخاب كند.صورت مستقیم يا بهشود. تکلیف آزمودني اين است كه موارد را بهيک توالي از حروف، اعداد يا تصاوير به كودک ارائه مي •

بسپارد. تکلیف اين است كه هريک از موارد  حافظهود و بايد شکل، رنگ و مکان آنها را به شف نشان داده ميوير، اعداد و حرومل تصامجموعه كادر شابه آزمودني يک   •

 ها قرار دهد.را در جايگاه صحیح خودش در درون مربع

 د به كودک.يادبوصورت و اهدای يک هديه )يک بازی فکری( به آزموناجرای پس

اجرا م:    روش  از  نمونه پس  جايگزيني  راحل  و  گیری 

آزمودنيتصادف گروهي  در  گواهها  و  آزمايش  هر  های   ،

سپس   شدند،  ارزيابي  لندن  برج  آزمون  با  گروه  دو 

گزارش  براساسمداخله    هایهجلس در  طرح  شده 

مدت    1جدول   جلسه    14به  هر  و    45  تا  40جلسه 

ش اعمال شد و گروه كنترل در  آزماي   روی گروه  دقیقه

از  فهرست پس  گرفت.  قرار  در    انتظار  مداخله  انجام 

  برج لندن با آزمون    دوبارهزمايش، هر دو گروه  آگروه  

ها و انتقال آنها به  آوری دادهارزيابي شدند. بعد از جمع

داده  برای،  SPSS  افزارنرم تحلیل  و  آزمون  تجزيه  و  ها 

از  فرضیه پژوهش  مانند  روشهای  توصیفي  آمار  های 

و روش  میانگین  و  استاندارد  آمار  انحراف  های 

چند كوواريانس  تحلیل  مثل  و  استنباطي  متغیره 

 .استفاده شد SPSS-21افزار تصحیح بنفروني در نرم

 هايافته 

پژوهش   اين  دانش  30در  اختالل  نفر  به  مبتال  آموز 

نفر آنها    22يادگیری از نوع خواندن شركت كردند كه  

نفر(، چهارم    14های سوم )نفر دختر از پايه  8پسر و  

(10  ( پنجم  همه    6نفر(،  بودند.  ابتدايي  مقطع  نفر( 

  18های محمودآباد )ها در مدارس دولتي شهرآزمودني

( آمل  و  تحصیلي    12نفر(  سال  در   1398-97نفر( 

جدول   در  بودند.  تحصیل  به  های  شاخص  1مشغول 

متغ  انحراف  ریتوصیفي  و  میانگین  پژوهش شامل  های 

پیشسا در  و پستاندارد  گروه آزمون  هر  برای  آزمون، 

بودن  گزارش شده است. همچنین برای بررسي بهنجار

اسمیرنف استفاده    -توزيع متغیرها از آزمون كالمگروف

 ارائه شده است.  2شده كه نتايج آن در جدول 

 ( 45ها )تعداد هی به تفکیک گروهدريزي و سازمانهاي برنامهودن مؤلفهبهاي توصیفی و نرمالشاخص  2جدول  

 M SD K-S P گروه وضعیت  متغیر

 زمان واكنش 

 آزمون پیش
 97/0 44/0 08/119 73/844 توانبخشي شناختي 

 89/0 57/0 43/144 53/760 گواه 

 آزمون پس
 96/0 49/0 36/103 40/504 توانبخشي شناختي 

 88/0 58/0 09/121 86/753 گواه 

 پاسخ خطا 

 آزمون پیش
 71/0 7/0 45/7 26/29 توانبخشي شناختي 

 98/0 46/0 38/7 06/31 گواه 

 آزمون پس
 27/0 99/0 13/3 86/20 توانبخشي شناختي 

 98/0 42/0 71/5 31 گواه 

 امتیاز آزمون 

 آزمون پیش
 76/0 67/0 80/3 06/19 توانبخشي شناختي 

 73/0 68/0 83/3 13/20 گواه 

 آزمون پس
 64/0 73/0 47/3 93/29 توانبخشي شناختي 

 70/0 70/0 89/3 80/20 گواه 

  -دهد كه آماره كالمگروف نشان مي  2نتايج جدول  

ای و گواه  های آزمايش توانبخشي رايانهاسمیرنف گروه

عامل پیشتمامي  در  پسها  و  معن آزمون  دار  اآزمون 

( بنابراي<05/0pنیست  غیر  ن(.  توجه  بودن    دارامعن با 
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آماره   در  يم اين  متغیرها  تمامي  توزيع  كه  گفت  توان 

دو مرحله آزمون نزديک به منحني بهنجار است. برای  

شناختي توانبخشي  روش  اثربخشي  بر    بررسي 

برنامهلفهؤم تحلیل  های  از  سازماندهي،  و  ريزی 

چند استفاده  كوواريانس  از  قبل  شد.  استفاده  متغیری 

مفروضه  زا كوواريانس  تحلیل  بررسي  آهای  آزمون  ن 

. آزمون همگوني شیب رگرسیون تعامل بین متغیر  شد

متغیر و  )گروه(  )مستقل  پراش  هم  ،  <05/0pهای 

83/0F = گروه رگرسیون  كه شیب  داد  نشان  در  (  ها 

پسپیش و  معنآزمون  تفاوت  آماره  ا آزمون  ندارد.  دار 

)  -ام نشان   = 05/0p>  ،71/5Box's Mباكس  نیز   )

ماتريسمي تفاوت  كه  كوواريانس  دهد  های 

متغیرمشاهده گروهشده  بین  در  وابسته  های  های 

معن همساني  اپژوهش  فرض  پس  نیست،  دار 

همسانكوواريانس فرض  است.  شده  رعايت    نبودن ها 

لوين  های متغیرواريانس آماره  به  توجه  با  وابسته  های 

(، پاسخ   = 0p>  ،58/0F/ 05)  كنشا برای مؤلفه زمان و

( ) = 05/0p>  ،2Fخطا  آزمون  امتیاز  و   )05/0p>  ،

07/0F =   ساير به  توجه  با  است.  شده  رعايت  نیز   )

مستقل تصادفي،  گمارش  مانند  عمومي  بودن  شرايط 

فاصله  هاهمشاهد حداقل  مقیاسایو  های  بودن 

پیشاندازه تحلیل  شرطگیری،  اجرای  برای  الزم  های 

 .(3) جدول  يت شده است ارع

 هاي آزمايش و گواه هوريزي و سازماندهی در گرهاي برنامه همتغیره مربوط به مؤلفهاي چندنتايج آزمون  3جدول 

 اندازه اثر  F Pه رآما مقدار  آزمون 

 81/0 001/0 36/33 81/0 اثر پیاليي 

 81/0 001/0 36/33 18/0 المبدای ويکلز 

 81/0 001/0 36/33 35/4 اثر هوتلینگ

 81/0 001/0 36/33 35/4 ترين ريشه روی بزرگ

جدول   مي  3نتايج  آماره  نشان  كه  تحلیل    Fدهد 

چند دو  كوواريانس  تفاوت  بررسي  به  مربوط  متغیری 

ريزی و سازماندهي در سطح  های برنامهدر مولفه  گروه

از   ،   = 18/0wilk's lambdaدار است )ا معن  01/0كمتر 

01/0p<  ،36/33F = توانبخ گروه  بین  بنابراين  ي  ش(. 

برنامه لحاظ  از  گواه  گروه  و  و  شناختي  ريزی 

نمر در  كنترل  پسهای  هسازماندهي  از  بعد  آزمون 

معنپیش  هایهنمر تفاوت  دارد.  اآزمون،  وجود  داری 

بین   متغیرها  در  تفاوت  نوع  بیشتر  بررسي  برای 

جدول  گروه در  پژوهش،  تحلیل   4های    نتايج 

 . (4)جدول  كوواريانس گزارش شده است 

 ريزي و سازماندهیآزمودنی گروه توانبخشی شناختی و گروه گواه در برنامهبین هاينتايج آزمون اثر   4 لجدو

 اندازه اثر  SS Df MS F P متغیر وابسته  

عضويت  

 گروهي

 62/0 001/0 42 04/510180 1 04/510180 زمان واكنش 

 54/0 001/0 97/29 72/688 1 72/688 پاسخ خطا 

 59/0 001/0 91/36 4/502 1 4/502 امتیاز آزمون 

اثر  

 آزمون پیش

 13/0 058/0 93/3 47781 1 47781 زمان واكنش 

 01/0 59/0 28/0 52/6 1 52/6 پاسخ خطا 

 02/0 42/0 67/0 13/9 1 13/9 امتیاز آزمون 

جدول   مي  4نتايج  آماره  نشان  كه  برای    Fدهد 

)اهمؤلفه واكنش  زمان  پاسخ   = 0p<  ،42F/ 01ی   ،)

،  >01/0p( و امتیاز آزمون ) = 01/0p<  ،97/29F)  اخط

91/36F =   از كمتر  سطح  در  است.  امعن   01/0(  دار 

( در سطح بااليي  62/0  -54/0های اندازه اثر )شاخص

دهد كه اين تفاوت در جامعه بزرگ و  است و نشان مي

كردن  بعد از خنثي  هقابل توجه است. برای بررسي اينک

پیش میانگاثر  كدامیآزمون،  گروهن  از  مورد  يک  های 
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 های آزمايشي گزارش شده است. بونفروني گروهنتايج آزمون تعقیبي    5مداخله بیشتر است، در جدول  
 ي دار ا اساس تفاوت میانگین و سطح معن نتايج آزمون بونفرونی براي مقايسه میانگین دو گروه بر   5جدول 

 مون زامتیاز آ پاسخ خطا  زمان واكنش  ها عامل

 ( 001/0)  -68/8 ( 001/0) 16/10 ( 001/0)  67/276 داری( اتفاضل میانگین )معن

 42/1 85/1 68/42 خطای استاندارد

میانگین مقايسه  به  توجه  تعقیبي با  آزمون  در    ها 

جدول  ) شناختي    (5در  توانبخشي  گروه  میانگین 

زمان واكنش )تفاوت میانگین =    ی هاای در مؤلفهرايانه

=    و(  67/276 میانگین  )تفاوت  خطا  (  16/10پاسخ 

  = میانگین  )تفاوت  آزمون  امتیاز  در  و  (  -68/8كمتر 

معنبه پس  اطور  است.  گواه  گروه  از  بیشتر  داری 

توانبخشي  مي روش  اثربخشي  كه  كرد  بیان  توان 

رايانه شاخصشناختي  بهبود  بر  كاركرد  ای  های 

 دار است.ايزی و سازماندهي معنربرنامه 

 گیري یجهتبحث و ن

كه   داد  نشان  چندمتغیری  كوواريانس  تحلیل  نتايج 

ای بر سه مؤلفه زمان آزمون،  توانبخشي شناختي رايانه

آموزان  پاسخ خطا و امتیاز كل آزمون برج لندن دانش

يافته اين  دارد.  مثبت  اثر  خواندن  اختالل  به  با    مبتال 

، علي دوستي  (2019و همکاران )  ی برهای اكپژوهش

( همکاران  مرادی    ،(1399و  و  و   (2020)دهقاني 

همکاران   و  است  ( 2019)گدركول    براساس.  همسو 

(  2017پردازش اطالعات سروانتس و همکاران ) الگوی

س و  كاركردها  برنامهانهام از  در  مهم  و  های  ريزی 

انگیزشي    سازماندهي،  كاركرد  و  هیجاني  كاركرد 

در   مهمي  بسیار  نقش  كاركرد  دو  اين  هستند. 

رفتارراه بنابرايناندازی  دارند.  بالقوه  توان مي  های 

چنین در نظر گرفت كه توانبخشي شناختي عالوه بر  

فر حاينداتقويت  مانند  زيربنايي  شناختي  ه  فظهای 

  راه هیجاني از    وهای انگیزشي  ثیر بر سامانهأكاری، با ت

بصریجذابیت پاداش  ،های  ارائه  و  فوری،  صوتي  های 

بروز  رفتار از  كرده،  اندازی  راه  را  صحیح  بالقوه  های 

ميخطا بازداری  احتمالي  در  كند های  موجب  و  نهايت 

برنامه كاركرد  ميبهبود  سازماندهي  و  ود.  شريزی 

  باال اطالعات  زش  پردا  الگویای كه در  های بالقوهرفتار

مي ياد  آن  گاممي،  شوداز  همان  رسیدن  تواند  های 

مراحل   با  معادل  لندن  برج  آزمون  در  كه  باشد  هدف 

مهرهحركت هدف    برایها  دادن  وضعیت  به  رسیدن 

 است. 

فعالیت  الگوی  براساس اين  به طرح  مذكور،  نیاز  ها 

ديد برنامهار نقشه  فضايي(  ديداری  )سامانه  ريزی  ی 

ريزی اولیه( و شروع زه )سامانه برنامهخت سا جهت سا

برنامه )سامانه  سازه  ساخت  مراحل  اجرايي(  به  ريزی 

سامانه از  اطالعات  هیجاني  دريافت  و  حسي  های 

ها  دادن گام)سامانه حافظه كاری( بررسي صحت انجام

ريز و ساير  نظارت(  كه  نهساما)كاركرد  دارد  ديگر  های 

های حافظه كاری هستند.  ازشهمگي در ارتباط با پرد

قشر حسي،   با تحريک مکرر  توانبخشي شناختي  پس 

پردازش نواحي  حركتي،  قشر  قشر  در  باال  سطح  های 

  پیشاني و حتي نواحي مربوط به پردازش هیجاني پیش

  . دمنتهي شوها  تواند به تقويت و بهبود اين كاركردمي

ن  داد یدر توانبخشي شناختي به جا  تفاوت ديگر اينکه 

روش   راهيک   خرده  و  كودک،  به  نظر  كلي  در  اهداف 

گام مراحل  و  شده  سختبهگرفته  شد.  گام  خواهد  تر 

گامايناز پردازش  و  رو  برنامه  و  هدف  به  رسیدن  های 

تر خواهد بود. اما در يادگیری  ها سادهبندی گاماولويت

دارند،  ا  ای،مدرسه كلي  ماهیت  بیشتر  درسي  هداف 

دو  نوشت  مثال  برای امتحان  برای  آمادگي  يا  تکلیف  ن 

های  هدف كلي هستند و برای هر هدف، مراحل و گام

 شود. ريز رسیدن به آن مشخص نمي

كید  أتوانبخشي شناختي با ت  توان بیان كرد كه مي

های اساسي نسبت به فضای  بر حافظه كاری با تفاوت

مدرسهادي تحريک  گیری  موجب  اثربخش   پیاپيای  و 

منو كاركرداحي  به  مربوط  اجرايي  غزی  چندگانه  های 

كه  شده   برنامهنهدراست  به  سازماندهي  ايت  و  ريزی 

راستا    .انجامدبهتر مي سیسلسکي، لسنیک،  در همین 

آلفورس و  گرنت  خود  2006)  ساووی،  پژوهش  در   )
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كه   دادند  ح  الگوینشان  مغزی  كاری  اف فعالیت  ظه 

انانجامزمان   حافظه  تکلیف  فعالیت    شاملبک  -دادن 

ای فوقاني و  حركتي، آهیانهپیشاني، پیشدر قشر پیش

دوكي شکنج  گیجگاهي،  قشر  و    شکل تحتاني، 

مخچه  قسمت و  پوتامن  اينسوال،  مانند  ديگری  های 

مناطق   با  نزديکي  ارتباط  همچنین  مناطق  اين  است. 

بینا  -حسي به    يي حركتي و مسیرهای  توجه  با  دارند. 

تنگاتنگ  ارتباط  و  در  منا  همپوشي  درگیر  مغزی  طق 

و   حافظه  به  مربوط  مناطق  همچنین  و  نارساخواني 

گروه تفاوت  قابل  توجه،  گواه  گروه  و  آزمايش  های 

 تبیین است. 

يافته با  ارتباط  در  ديگر  كه  بحث  است  اين  ها 

( همکاران  و  در  2017سروانتس  پردازش    الگوی( 

خ برنامه   وداطالعات  نوع  دو  عنوان  از  با  ريزی 

اولیريزبرنامه  برنامهی  و  ميه  ياد  اجرايي  ،  كنندريزی 

در تکلیف برج لندن، با شروع هر مرحله از    برای مثال 

بايد   فرد  مهرهنخست  آزمون،  روی  موقعیت  ها 

و آن را با    گانه را ادراک و پردازش كردهسه  هایمیله

مهره هد   های موقعیت  سپس  ف  تصوير  كند،  مقايسه 

ريزی اولیه(.  نامهند )برنقشه ذهني تکلیف را طراحي ك 

گام حداقل  شامل  ذهني  نقشه  برای   های اين  الزم 

مهرهحركت موقعیت    هایدادن  به  رسیدن  و  رنگي 

مهره،   اولین  حركت  با  بعد  مرحله  در  است.  هدف 

برنامه سامانه  دست  به  سامانه  كنترل  و  اجرايي  ريزی 

ميدپرسنظارت   گام  شود ه  مرحله،  به  مرحله  را  تا  ها 

كارز تصحیح  يابي  را  آن  خطا  بروز  صورت  در  و  رده 

تا   اصالح  و  حركت  نظارت،  ارزيابي،  روند  اين  كنند. 

به هدف،  موقعیت  به  پیدا  رسیدن  ادامه  مداوم  طور 

)كن مي نظر مياجرايي(  ريزیبرنامهد  به  رسد گروهي  . 

شناختي   توانبخشي  مداخله  دريافت    اینهراياكه  را 

برنامه سامانه  در  است،  اجركرده  عملکرد  يزی  رايي 

كمتری   زمان  كه  چرا  باشد،  داشته    برایبهتری 

ميانجام تکلیف سپری  را  دادن  كمتری  و خطای  كند 

وظیفه  مرتکب مي كه  نظارت  عبارتي كاركرد  به  شود. 

گام صحت  ارزيابي  و  اطالعات  دارد،  بررسي  را  ها 

توانبخشي  در نشان  شننتیجه  عملکرد  بهبود  اختي 

ها را با  ارزيابي صحت گامصل از  دهد و اطالعات حا مي

ها را به  سرعت و دقت بیشتر پردازش كرده و بازخورد

 فرستد.ريزی اجرايي ميسامانه برنامه

محدوديت كه  از  بود  اين  پژوهش  دلیل  های  به 

شناختي،  انگلیسي توانبخشي  مجموعه  زبان  بودن 

آن وجود   هایتمامي تکالیف و بازیز  امکان استفاده ا

هت در برخي از تکالیف كه جنبه  همین جنداشت. به  

ديده، همزمان با اعالم  شنیداری داشتند، مربي آموزش

، برای  كردرايانه معادل فارسي اصطالحات را اعالم مي

اعالم    مثال  با  مي  "circle"همزمان  اعالم  كرد  مربي 

نسخه  «دايره» يک  بود  بهتر  اما  به  نويسينامهبر،  شده 

د  يکي  شود.  استفاده  ازفارسي    های محدوديت  يگر 

كنترل   امکان  پژوهشگر  كه  بود  اين  پژوهش 

بازیانجام  برایآموزان  دانش   ای رايانه  هایندادن ساير 

هفته طول  حتي    هایدر  كه  چرا  نداشت،  را  مداخله 

طراحي    ایرايانه  هایبازی توانبخشي  هدف  با  كه 

كاركرد،  اندهنشد بر  است  ممکن  ا  هاینیز  ثر  اجرايي 

همچنین  داش باشند.  علت  ته  به  حاضر  پژوهش  در 

امکان   نمونه  و  جامعه  حجم  تعداد  در  محدوديت 

اختالل   به    خواندنكنترل شدت  است.  نداشته  وجود 

علت اينکه مداخله در طول سال تحصیلي انجام شده  

ساع با  تداخل  عدم  علت  به    شي آموز  هایتاست، 

از ظهر تا غ  هاهآموزان، مداخلدانش جام  روب اندر بعد 

و  مي خستگي  مانند  عواملي  است  ممکن  كه  شد 

ثیر  أآلودگي، نتايج توانبخشي شناختي را تحت تخواب

باشد. داده  فارسيبرنامه  قرار  يا  سازی  نويسي 

از    هایافزارنرم استفاده  و  شناختي  توانبخشي  معتبر 

در    هاینسخه ميوهشپژفارسي  نتايج  ها  تواند 

به همرامطلوب را  داشتتری  است  ه  بهتر  باشد.    برای ه 

متغیرخنثي اثر  پژوهش،    هایكردن  فرايند  در  مزاحم 

ديگر در    ایرايانه  هایكنندگان را از انجام بازیشركت

كرد.   منع  مداخله  مدت  اينجا  طول  پیشنهاد  در 

اضافه  شودمي به  توجه  با  در  ت  شد   ويژگي شدن  كه 

طبقه ويراست  آماری  پنجمین  و  تشخیصي  بندی 
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روش  اختالل اين  در  شدت    هایرواني،  آزمايشي، 

امکان،   صورت  در  شود.  لحاظ  نیز  يادگیری  اختالل 

تکالیف   ارائه  با  همراه  شناختي  توانبخشي  اثربخشي 

مي نیز  پژوهش  خانگي  از  شودتواند  برخي   .

شناختي   ای رايانه  های مجموعه كنار  د  توانبخشي  ر 

ارائه   نیز  خانگي  نسخه  كلینیکي،  ند،  اكردهنسخه 

نسخهميترتیب  اينبه اين  از  تکالیف    برایها  توان 

ت، با توجه به اينکه نقص  اي ه ن در خانگي استفاده كرد.  

كاركرد  خواندن   های در  مهارت  در  فقط  نه    اجرايي 

روزمره زندگي اهمیت    های بلکه در بسیاری از رفتار 

مطل  مداخل   وب دارد،  در  كه  به    های ه است  مربوط 

روش نارسا   آموزان دانش  از  توانبخشي    های خوان، 

به  كاری،  حافظه  با  شناختي  توانبخشي  روش  ويژه 

نرم  مجموعه  شناختي،    ای رايانه   های افزار كمک 

 استفاده بیشتری شود. 

 تشکر و قدردانی
دانش  و  والدين  همه  اختیار از  در  را  خود  وقت  كه  آموزاني 

 نهايت تشکر را داريم. ، هشگران قرار دادند ژو پ 

 ها نوشت پی 
1. Specific learning disorder (SLD) 

2  . planning 

3  . Cognitive Computational Model 

4  . Iinitial planning process 

5  . Eexecutive planning process 

6  . Attentional sensory function 

7  . Motivational function 

8  . Memory function 

9  . Visuo-spatial function 

10  .Planning function 

11 .Decision-making function 

12  .Monitoring function 

13  .Motor function 

14 .Affective function 

15  .Intrinsic-Reward function 

16 .Neural plasticity 

17  .Memory Gym 

18 .Brain Train 
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 چکیده 
  اطالق   خاص   فضای   يک  با   شاخص   رابطه  به   مکاني   تعلق  هدف:

  مدارس   در   مؤثر   تربیتي  اصلي  عوامل   از   ي کي  س ح  اين  شود.مي

  اهمیت   از  مدرسه  معماری  نگي چگو   به  توجه   كه   است   استثنايي

  . شودمي  محسوب  پژوهش  اصلي  اهداف  از  و  است  برخوردار  سزاييبه

  و   است  پیمايشي  نوع  از  كیفي،  و  يمك   روش  به  حاضر،  پژوهش  :روش

  حسي   ادراک   ریأثت  بررسي  برای  ساختاری  هایهمعادل  يابيمدل  روش

  ی الگو  با   شده طراحي  استثنايي  مدارس   در   مکان   به   تعلق   حس   بر 

  پژوهش   های فتهاي  ها:یافته  .است  هشد  استفاده   زنجان   شهر   در  ناتواني

  المسه   و  بینايي   حس   كه  داد  نشان  لیکرت  روش  به  پرسشنامه   نتايج

  دارند   پنجگانه   حواس   ساير  به  نسبت  را   اهمیت  و  عاملي   بار  ترينبیش

  اهمیت   از  اجتماعي  تعامالت  نیز   مکان  به  تعلق  حس  عوامل  ن یب   در.

  نشان   نتايج   .است  برخوردار  مربیان  و  والدين  آموزان،دانش  برای  باالتری

  محیط   و  جامعه   با   گیریارتباط  به  تری بیش  نیاز   آموزان دانش  ،داد

  تحمل   را   مدرسه   محیط   تریبیش  آرامش  با  تا   دارند  مدرسه  اطراف

  يت ؤر  قابلیت  و  مناسب   ابعاد  در  ها پنجره  جودو  ه كيصورتهب  كنند،

  بافت،   نس،ج  در تنوع  همچنین است.  برخوردار بااليي   اهمیت  از  اطراف

  و   مدرسه  هایبدنه  در  رفتگيتو  و  برجستگي  ايجاد  سازی،كف  و  مصالح

  راكي اد  حس  افزايش  در  سزايي هب   تأثیر  بدن  و  دست  تماس

  در   مؤثر  تربیتي  اصلي  لعوام  از   يکي  گیری:نتیجه  .دارد  آموزاندانش

  مکان   به  تعلق  حس   و  حسي   ادراک   های شاخص  به   توجه   مدارس   اين 

  شوق   ،هانگیز  ايجاد  افزايش  باعث   امر  اين  كه  است  آنها  طراحي  در

 . شودمي آموزان دانش برای  آن در ماندن  و مدرسه به  بازگشت
 

  مدارس   مکان،  به   تعلق  حس  حسي،  ادراک  کلیدی:  هایواژه 
   .يياستثنا
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Abstract 
Objective: Spatial affiliation (belonging) refers to 
the relation of the index to a particular space. This 
sense is one of the main effective educational 
factors in exceptional schools; hence, attention to 
the architecture of these schools is very important 
and is one of the main goals of the present research. 
Method: This survey research is based on 
quantitative-qualitative method. Structural equation 
modeling method was used to investigate the effect 
of sensory perception on the sense of belonging to a 
place in exceptional schools designed with 
disability patterns in Zanjan City, Iran. Results: 
The Likert questionnaire results showed that the 
senses of sight and touch have the highest 
importance among the five senses. Among the 
factors of sense of place, social interactions are 
more important for students, parents and educators. 
The results showed that students need to 
communicate more with the community and the 
environment around the school to tolerate the 
school environment more calmly; for this purpose, 
the presence of windows in appropriate dimensions 
and the ability to see around are very important. 
Also diversity in material, texture, building 
materials and flooring, creating protrusions and 
indentations in the school structure and facade, and 
hand-body contact have a significant effect on 
increasing the students' perceptual sense. 
Conclusion: One of the main effective educational 
factors in the design of exceptional schools is to 
pay attention to the indicators of sensory perception 
and sense of belonging to a place, which would 
increase the motivation and desire to return to 
school and staying in it. 
 
Keywords: Exceptional schools, Sense of place, 
Sensory perception. 
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 مقدمه
  معنای   به  كه   است  كلي   و   جامع  ایواژه  استثنايي   كلمه

  خلقت   زيرا  ،شودمي  هاانسان  هم  شامل  كلمه  دقیق 

  است،   استثنايي  و  ويژه  خلقتي  الهي،   ديدگاه  از  انسان

  كودكاني   به  استثنايي   واژه   امروزه  آموزشي،   نظر   از   اما

  ذهني،   مختلف  هایتجه  زا  كه   د وشمي  اطالق

  با   ی امالحظه  قابل  تفاوت  اجتماعي  و   عاطفي  مي، جس

  لحاظ   به  كهنحویبه  ،دارند  خود  همسال  كودكان  ديگر

  های برنامه  از   نیستند   قادر  محسوس  یها تفاوت  همین

  های توانايي  و  هاويژگي  پايه  بر  اصوالً  كه  عادی  درسي

  ه شد  یمظنت  مختلف  سنین  در  كودكان  بیشتر  مشترک

  شوند   مندبهره  الزم  و  شايسته   طوربه  است،

  و آموزش   نوع  (.1397  كلیشادی،  و  شیرمحمدی)

  نیازمند     آن  هب  استثنايي   كودكان   كه   ایويژه  پرورش

  معماری   همچون  متعددی  عوامل  به  بستگي  ،هستند

  مقدار   متأسفانه  (.1387  گاالكر،  و  )كرک  دارد  مدرسه

  داليل   به  موجود  سمدار  ی هاساختمان  از  یچشمگیر

  و   علم   انگیزنشاط  محیط   با  و   اندديده  آسیب  گوناگون

  كه   مدارسي  چنین  در  و  دارند  كمي  تناسب  دانش

  روان   و  روح  بر  حاكم  محیط  و  مدرسه  فیزيکي  فضای

  تمركزی بي  و  نظميبي  خستگي،  باعث  آموزاندانش

  مشکل   با   وزشيآم  و  تربیتي  اهداف  تحقق   شود، مي  هاآن

 اين  (.1380  نصرآبادی،  ری تیا)بخ  تسا  روبهرو  جدی

  معمارى،   وظايف   تريناصلى  از  يکى   كه   است   حالي   در

  تقويت   تحصیل،   آغاز  ى هاسال  در   خصوصهب

  راهنمايى   و  محیط   به  نسبت   آموزاندانش  حساسیت 

  منش، )بختیاری  است  محیط  تردرست  ادراک  منظوربه

1395 .) 

  و   است  یهنر  یهاحوزه  ن يترمهم  از   يک ي  ، یعمارم

  و   داشته   بشری   فرهنگ   و  انسان   بر  گذار تأثیر  ی ربرداك

  انساني   جوامع  در  فراواني  اهمیت  از  دلیل   همین  به

  تعلیم   در   (.1397  همکاران،  و   )رضايي   است  برخوردار

  شد با  چنان  بايد  مدرسه  كالبدى  فضاى   جديد،  تربیت  و

  ى ها فعالیت  كیفیت   در  پويا  و  زنده   عاملى   عنوان به  كه

 بر  . كند  نقش  ايفاى  انوزآمنشاد  تربیتى  و  آموزشى

  فضاهای   طراحي  چگونگي  به  پرداختن  اساس  اين

  علوم   هایضرورت  از   ابتدايي  مرحله  در  خاص  آموزشي

  میزان   افزايش  راستای  در   معماری   دانش  شناختي

  آموزاندانش  و  كودكان  رد   خالقیت  ايجاد  و  يادگیری

   .(1394 همکاران، و قويدل  )مفتخری  رودمي شمار  هب

  پردازان نظريّه  ترينبرجسته  از  يکي  كه  نوسالو

  های طرح  مي تما  میان   از  است  معتقد   است،   معماری 

  اندازه   به  كدامهیچ  شوند،  طراحي  بايد   كه   معماری 

  باشد؛   داشته  اهمیت  تواندنمي  آموزشي  محیط   طراحي

  و   انساني   مهم  هایفعالیت  از   بسیاری   به   كه  چرا

  نیا، كامل)  شودمي  منتهي  كودكان  رشد  و  آموزشي

  علوم   و   ی معمار  جمله  از  يط یمح  يطراح  (.1397

  و   هادهيپد  و  امور  یمندروش  بر  باور  به  و  بوده  یرفتار

  كند مي  دیتأك  آنها  در   معنادار  یمحور  ساختار

  ارائه   راستا   همین  در  .(1391منصوری،  و  )سلطاني 

  محیط   به  دستیابي   چگونگي  شرح   برای  كلي   ساختار 

 است. گرفته   صورت ختلفيم  مناظر از  مناسب آموزشي

  ی ازها ین  و   حات یترج»  با   ارتباط   در   ي پژوهش  در

  ن يا  «،درس  یهاكالس  در  يداخل  یهامحیط  تیفیك

  در   يداخل   هایمحیط  ت یف ی ك  كه  شد  دريافت   هجینت

  و   يراحت   ، يسالمت  بر  توانديم   درس  یهاكالس

  جه ینت  نیز  ي كل   یمحتو  از  . باشد  مؤثر  كودكان  عملکرد 

  ک، ی آكوست   ه،يتهو  ت یف ی ك  هك  شود يم  گرفته 

  عملکرد   و   يسالمت   بر  ي حرارت  و   یصرب  یهامشخصه

  همکاران،   و  )ژانگ   است   گذارتأثیر   آموزاندانش

  كاركنان   آموزان،دانش  اتیتجرب  مدرسه  جو  .(2018

  نظر   از  مدرسه  در  يزندگ   از  را  ن والدي  و   مدرسه

  منعکس   يلیتحص  و  ياخالق  ، يعاطف   ،ياجتماع 

  ر د   ي پژوهش  ر د  (1393)   کاران مه   و  زند   خاک   .كنديم
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  « كودكان  دگاهيد  از  يرونیب  یهافضا  يابيارز»  با  ارتباط

  قابل   من،يا  راحت،   یفضاها   جاد يا  : كننديم   بیان

  و   يذهن  رشد  اساس  و  ه يپا  خالقانه،  و  جذاب   دسترس،

  راستا،   نیهم  در  .دهندمي  ل یتشک  را  كودک   يروح

  و   شزوآم  در  تربیتي  مؤثر  عوامل  از  يکي  (2011)  کايلو

  . است  آموزشي  فضاهای  معماری   نحوه  جديد،   ورشرپ

  تنها نه  مدرسه   فیزيکي  فضای   جديد،   تربیت  و   تعلیم   در

  يادگیری   يند فر  در   روح بي  و   خشک   محیط  يک

  پويا   و  زنده  عامل  يک   عنوانبه  بلکه  ،شودنمي  محسوب

  آموزاندانش  تربیتي  و  آموزشي   یهافعالیت  كیفیت  در

  مدارس   روايناز  .(1394  ي شی نقدب)  كندمي  ايفا   نقش

  پرورش   و  آموزش  نهاد  شکل   پايدارترين  عنوانبه

  خود   كیفیت  برابردر  هاييپرسش  معرض  در  همواره

   (.1391 قهرماني، و  )خلخالي اندبوده

  محیط   اطالعات  دريافت  هوسیلبه  كه  ادراک  فرايند

  اتفاق   ذهن  در  آن  تحلیل  سپس  و  ميآد  حواس  راه  از

  انسان   در  حس  ايجاد  به  رمنج  تخاشن  از  پس  افتد،مي

  به   مکان  و   انسان  بین  احساس   ترين مهم  .شودمي

  . (1399  )سريری،  شودمي  نامیده  مکان  حس  اصطالح

  مکان   به  تعلق  حس  باالتر   درجه  در  و  مکان  حس

  ظهور   كالبد   كیفیت   سازنده  مؤلفه   ترين مهم  عنوانبه

  های پژوهش  در   اينکه  به  توجه  با   است.  كرده   پیدا 

  ، اندشده  بررسي  فضا  ارزيابي  و  یفیتك  عوامل  ، پیشین

  مؤثر  حسي ادراک  عوامل نقش  به توجه بین  اين  در   اما

  به   تعلق  حس  ايجاد  در  آن  نقش   و  فضا  گیریشکل  بر

  كمرنگ  ، است  برخوردار  سزايي هب  اهمت  از   كه   مکان 

  را   موضوع  اين  اهمیت  توان مي  رسدمي  نظر  به  و  هشد

  ت جه  را   آن   جنتاي   و   كرد  تحلیل   آموزشي   فضاهای   در

  كه   چرا  ، گرفت  كار  هب  ها مکان  اين  ساخت   و  طراحي

  صحیحي   تركیب  نیازمند   مدارس  اثربخش  هایسیستم

  گیری جهت  در  مناسب  آموزشي  تسهیالت  و  منابع  از

  آموزاني دانش  مندیرضايت  و  مدرسه  محیط  اخالقي

  موضوع   اين   باشند. مي  ،هستند   يادگیری   آماده   كه

  با   آموزانيدانش  هك  ايي نثاست   مدارس  خصوصدر

  پیدا   بیشتری  اهمیت  ،د دارن  ويژه  فیزيکي   شرايط

  انجام   از   پس  پژوهش  اين   هدف   رو  همین  از  كند.مي

  فضاهای   موجود  شرايط  تحلیل   و   میداني  های همطالع

  جايگاه   تبیین  ناتواني،  الگوی   با  شدهطراحي  آموزشي

  مکان   به  تعلق  حس  بر  ي حس  ادراک   هایشاخصه

   باشد.مي

  از   طی مح  از  انسان  ادراک   :يحس   راکدا

  ند يفرا  و  طی مح  يشناسروان  در  هابحث  نتريیمحور

  )لنگ،   است  انسان   اطراف  ط ی مح  از   اطالعات   كسب

  از   یاد يز  بخش  ط، یمح   ادراک  ند يفرا  در  (.1396

  ی هااندام  لهیوسبه  خارج  ی ایدن  با  تماس   و   شناخت

  (. 1394  ،يزمان   و   ي)لطف  شودمي  حاصل   ي حس

  تسهیالت   ايجاد   و  ريزیبرنامه  ، تاخشن  یبرا  كوشش

  ، استثنايي  انآموزدانش  برای  بیشتر  چههر  آموزشي

  نظام   هر  عالي  اهداف  تحقق  رد  مؤثر  گامي 

  توان كم  كودكان   (.1397  )افروز،   تاس  پرورشو آموزش

  عادی   همساالن  از  ختيشنا   یهاتفاوت  لحاظ  به  ذهني

  ی ریگياد   و  آموزش   زمینة  در   فراواني   مشکالت   با   خود

  از   استفاده  و   آنان  شناخت  كهدرحالي  هستند  روبهرو

  پیشرفت   و   آموزش  بهبود  سبب   مناسب،   راهکارهای 

  به   نداشتن شناخت  همچنین  د.شومي  آنها   تحصیلي

  از   نکردن استفاده  و   ذهني  توانكم  كودكان   ی هاويژگي

  آنان   تحصیلي  افت  سبب  مناسب،  انگیزشي  راهکارهای 

  به   انسوففیل  (.1399  )ارجمندنیا،   شد  خواهد

  نظر   اتفاق  پنجگانه  حواس  راه  از  شناخت  بودنمقدماتي

  آن   و   دارد  هميهمم  وجه  ادراک  ، وجود  اين  با  دارند.

  حس   ادراک  صحت  است.  عقل   در  هاداده  انتزاع  و  تأمل

  است   ادراک  يندافر  كل   درستي   رای ب  الزم  شرط

  ارزش   با   و   عمده   حس  چهار   (.1395  منش، )بختیاری

  المسه   و  بويايي  شنوايي،  يي،یناب  :طمحی   احساس  در
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  جهان   با  او   مشترک  فصل   انسان   حواس  است.

  جهان   با  او   تماس   لهیوس   ترينلیاص  و  اند هستي

 ديگر،  طرف  از  (.1399  )آرنت،  شوندمي  محسوب

  ، ديداری  ابعاد  بر  عالوه  مدارس،  طراحي  و  ی معمار

  ديگر   وسیلهبه  كه  دارند   ديگری  هایكیفیت

   حواس   .است  ادراک  لیتقاب  ناس ان  حسي  یهاگیرنده

  فضای   و   محیط  ،هاپديده  ادراک  ابزارهای  انسان،

  امروز   فضاهای  در  سفانهأ مت  اما  هستند.  انسان  پیرامون

  حواس   از  استفاده  در  توازن  عدم  علت  به  ماری،مع

  از   كیفیت  با   و   عمیق  درک  برای  افراد   قابلیت  گانه، پنج

  و   )شیرازی   است   كرده  پیدا   كاهش  كالبدی   محیط 

  در   حسي   ادراک   حس   به   نگرش  اما  (.1391  ،ان ارهمک

  به   منجر  نتیجهدر  كه)   مکان  به  تعلق   حس  افزايش

  مدرسه   در   حضور  سح  القای   و   مندی رضايت  افزايش

  (. 1395  )تركمان،   شود  توجه  بیشتر  بايد   ( شودمي

  نفساني   غنای  افزايش  باعث  حسي،  فضاهای  ايجاد

  ن دشتریكاربرد  با   همراه  امر   اين   كه  مي   فضاها 

  باعث   حسي،  فضاهای   دهنده شکل  هایروش  و  ابزارها

  اروين، )  دش  خواهد  مکان   به  تعلق  حس  افزايش

2016.)  

  پیوندی   عنوانبه  مکان  تعلّق  :مکان  به  تعلق  حس

  كنند، مي  برقرار  مکاني  هایقرارگاه  با  مردم  كه  مؤثر

  آنها   كه   جايي   و   د ارند  ماندن   به  تمايل   آنها   كه   جايي 

  شود مي  تعريف  دارند،  یتمنا  و  راحتي  احساس

  حس   وجوه  از   يکي   (.2012  همکاران،   و  پور كمالي)

  و   مکان  به  خود  دانستنمتعلق  معنای   به  تعلق

 تعريف  آنها  وجود  با  انسان  هويت  كه  است  اجتماعي

  به   تعلق  حس   (.1399  مقامي،   قائم  )پورمهدی  شودمي

  افراد   تيهو  گیریشکل  در  مهم  عوامل  از  يکي  مکان

  در   فرد   هر   تيهو  از   يهم م   قسمت  كه  ا جنآ  از  و  است

  بنابراين   ،گیردمي  شکل  مدارس  در  و  كودكي  دوران

  با   مرتبط  فضاهای   در  و  كودكي  دوران  در  آن  به  توجه

  (.1398  همکاران،   و   )مهرابیان  است   ضروری  كودكان 

  و   خانه   محیط   از   بعد  كودكان   آموزشي   های محیط

  تعامل   به  كان كود   با   را  ارتباط   سطح   بیشترين   خانواده،

  ی برا  هاييممیزی  مکان،  به  تعلق  حس   و   گذارندمي

  فراهم   را  آن  در  ماندن  و  مدرسه  به  بازگشت  شوق

  پیوند   در  اساسي   هایعامل  جمله   از   كه   كند مي

  پور، )سیاوش  است  آموزشي  محیط   با  آموزاندانش

  از   بیشتر  كودكان،   خود  تجربیات   از  تعلق  (.1395

  گیرد مي  تأثیر  ن گساالبزر  هایفعالیت  با   ميسرگر

   (.2008 انگلیس،)

  ی كالبد  یهايژگيو   كه  دهد يم   نشان  هايبررس

  در   خاص،   یها تیفعال  ن یتأم  و  ي معان  جاد يا  با   ط یمح

  با   فضا  از  ها تیفعال  نیتأم  است.  مؤثر  مکان  حس   جاديا

  دما،   مانند  طی مح  ریمتغ  یهايژگ يو  از  یمندتيرضا

  های ملعا ت  و  ی فرد  یها تیفعال  انجام   امکان   و  صدا 

  ابعاد،   مانند   ط یمح  یستا يا  عناصر  وسیلهبه  ياجتماع 

  عاطفه   و  شناخت   .ديآيم   وجود   به  ها فرم  و  ها تناسب

  ي شناختييبايز  نمادها،   ،يمعان   درک  با  فضا   به  نسبت

  حاصل   آن   با  ی مندتيهو  و   فضا   ييمعنا  و  مي فر

  مکان   حس  گفت،  توانيم   خالصه  طوربه  .شوديم

  و   او   ي ذهن  تصورات  ن، ساان  ي وندر  ارتباط  حاصل

  كه حاليدر  (1385  فالحت،)   است   ي طی مح  ی هايژگيو

  و   افراد   احساس   بر  است  ممکن  مکان   يک  ی هاويژگي

  وانکلي، )  بگذارد  تأثیر  آنها  فیزيکي   وضعیت  تغییر

2008) . 

  مکان   حس  :مکان  حس  دهندهلیتشک  عوامل

  و   او   ذهني   تصورات  انسان،   دروني   ارتباط  حاصل

  ريشه   سويک   از   مفهوم  ين ا  ت.اس  يیط مح  یهاويژگي

  اجتماع،...(  و   فرهنگ   )خاطره،   ذهني   هایتجربه  در

  و   عیني  هایزمینه  از  متأثر  ديگر  سوی  از  و  دارد

  است   ...(  و  صدا  و  بو  منظره،  )مانند   مححیط  در  بیروني

  )فالحت،   شودمي  مکان  يک   از  مختلف   تداعي  باعث  كه
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  مکان   حس  الحاصط  در  حس  واژه  كلي  طوربه   (.1396

  كل   تجربه  و  قضاوت   محبت،  عاطفه،   مفهوم  به  بیشتر

  در   تعلق   يا  خاص  حس  ايجاد  در   فضا   توانايي  يا   مکان 

 به  توجه  با  (.1396  همکاران،  و  )فالحت  است  افراد

  سطوح   و   مختلف  یهاهدگايد  در  مکان   حس   مفهوم

  مکان   حس   دهندهلیتشک  عوامل  مکان،  حس  مختلف

  ؛ مکان   هایفعالیت  (1  :ادد  ارقر  گروه  دو   در  توانيم  را

  های ويژگي  ( 3  و  مکان   ي شناخت  و   يادراك   عوامل  (2

   (.1390 مطلبي، و فروزنده  جوان)  فیزيکي

  بر   جمعي  و   فردی  های ارزش  :مکان  هایفعالیت

  نیز   مکان   حس  و   گذاردمي  تأثیر  مکان  حس  چگونگي

  عي اجتما  و   فردی   رفتار  ويژهبه  و   هانگرش  ها، ارزش  بر

  در   ل معمو  طوربه  افراد   و   گذارد مي  ثیرأت  مکان   در   افراد

  مکان   حس  چگونگي  به  توجه  با  اجتماعي  هایفعالیت

  مردم،   از  بسیاری   (.2016  كانتر،)  كنند مي  شركت  خود

  آنها   رابطه  و   كنند مي  تجربه  آشنايي   حد   در   را   ها مکان

  اين   .است  ها فعالیت  هرا   از  فقط  ها مکان  از   برخي  با

  از   شکلي  و  ندارند  انک م   خود  به  عمیقي  توجه  افراد

  و   مکان  واقعي  نديدن  باعث  كه  كنندمي  تجربه  را  مکان

  نظر   به  شود.مي  آن  ی هافعالیت  در  مشاركت  عدم

  يا   فرهنگي  فشارهای   تحت   كه   افرادی   برای  رسد مي

  تجربه   سطح  اين  در   هامحیط  اند،گرفته  قرار  انهورافن

  از   و   دندارن  مکان   به   تعلقي  احساس   نتیجه در  .شوندمي

  رو ايناز  كنند.مي  بیگانگي  احساس   جغرافیايي  لحاظ 

  مکان،   به  تعلق  حس  ايجاد   مهم  عوامل  از  يکي 

  های تعامل  شامل   خود  كه   است   مکان   های فعالیت

  شود مي  اجتماعي   حس  و   مندیرضايت  اجتماعي،

 . (1396 باد،بندرآ و شاهچراغي )

  : مکان(  )معاني  مکان  ي شناخت  و  يادراك   عوامل

  ده ی چیپ  است  ي ب یترك  کان م  حس   ، شد  فته گ   كه چنان

  ا ي   شخص  كه  است  ييهاتیفیك  و  نمادها  ،يمعان  از

  ا ي   فضا  از  گاهناخودآ  ا ي  گاه   خودآ  صورتبه  گروه

  كه يیم مفاه  و   يمعان  .كننديم   ادراک  خاص  یهامنطق

  ، شوديم   ييرمزگشا  فرد  وسیلههب  مکان  ادراک  از  پس

  رت صو  ن يا  در  هستند.   مکان   حس   جاديا  عوامل   از

  ا ي  عاطفه  اي  حس  ک ي   یمعنا  به  تنها  مکان  سح

  و   نظام   بلکه   ست، ین  خاص   ي مکان  با   رابطه  هرگونه

  موضوعات،   به  آن  با  فرد  كه  است  ي شناخت  ی ساختار

  دا یپ   تعلق  احساس  مکان  کي  میمفاه  و  ا یاش  اشخاص، 

  به   توانمي  را  مکان   شناخت  .(1385  )فالحت،  كنديم

  و   يغن )مست  كرد   تعبیر  خود  هويت  شناخت   به  نوعي

  (.1395 اعتمادی، 

  در   يزندگ   به  قادر  مکان   حس   بدون  افراد  رونيااز

  ی توانمند   مکان  حس  كه   چرا  ستند،ین  خاص  ي طیمح

  ت یكل  به   نسبت  خاص   يحس   جاد يا  در  مکان   اي   فضا

  مي تما  با  فرد  رابطه  مکان  حس،  نيا  با  و  است  مکان

  آن   در   موجود  موضوعات   ريسا  و  اشخاص  م،ی مفاه

  ي ت یكل  مکان   صورت   ني ا  در   . كنديم   نیمتأ  را   مکان 

  آن   با  را   اتفاقات   و  هاتیفعال   تمام   مردم  كه  شوديم

  گروه   اين  در  (.1395  آيشم،   و  مي)میرغال  شناسند يم

  قرار   نمادها   و   شناسي زبان  هويت،  نظیر   هايي ويژگي

 گیرد. مي

  نشان   هايبررس  :مکان(  )كالبد  فیزيکي  هایويژگي

  و   يمعان  جادي ا  با  طیمح  ی كالبد  یهايژگ يو  دهديم

 مؤثر  مکان   حس  جادي ا  در  خاص  یهاتیفعال   نیتأم

  از   ی مندتيرضا  با   فضا  از   ها تیفعال  نیتأم  است.

  انجام   امکان   و  صدا  دما،  مانند  طیمح   ریمتغ  یهايژگيو

  وسیله به  ي اجتماع  هایتعامل  و   یفرد  یهاتیفعال 

  ه ب  هافرم  و  تناسبات  ابعاد،  مانند  طی مح  یستا يا  عناصر

  درک   با   فضا   به  نسبت   عاطفه   و   شناخت  . ديآيم  ودوج

  و   فضا   يي معنا  و  ميفر  ي شناخت ييبايز  ، نمادها  ، يمعان

  خالصه   طوربه  .شوديم   حاصل  آن  با   ی مندت يهو

  انسان،   ي درون  ارتباط   حاصل  مکان   حس  گفت  توانيم

  )فالحت،   است  ي طیمح  یها يژگيو  و   او  يذهن  تصورات
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  اندازه،   فرم،  ریظن  هاييويژگي  گروه  اين  در  (.1385

 گیرد.مي قرار چیدمان  و روابط  تزئینات، بافت،

 روش 

  .است  كاربردی   نوع  از   هدف   مبنای  بر  حاضر   پژوهش

  در   شده تدوين  هاینظريه  كاربردی   هایپژوهش

  واقعي   و  اجرايي  مسائل  حل  برای  را  پايه  هایپژوهش

  حاضر،   پژوهش  روش،  برحسب  گیرد. مي  كار   به

  و   پرسشنامه  و  داده  ل لی)تح  كیفي-كمي   پژوهش

  بررسي   لحاظ   از  .است  پیمايشي   شیوه  به   مصاحبه(

  علي   نوع  از   ها فرضیه  تدوين   و   غیرهامت  بین   روابط

  وابسته(   و   مستقل   )متغیرهای  معلول   و   علت  زيرا  است،

  پژوهش   (.1399  ، )خاكي  شودمي  بررسي  وقوع  از  پس

 بر  مؤثر  حسي   ادراک  هایالگو  تبیین   بررسي  به  حاضر

  و   پردازدمي  استثنايي  مدارس   در  مکان  به  تعلق  حس

  بررسي   به  توجه  با   و  است   كاربردی  پژوهش  يک

  يک  ، مکان  به  تعلق   حس  بر   حسي  ادراک   اثرگذاری 

  مقطعي   زماني   ظلحا   از  و  بوده  نیز  توصیفي  پژوهش

  در   روز  15  حدود  هنامپرسش   آوریجمع  و  توزيع  است.

 نوع  هب  توجه  با  و   كشید  طول  به  1399  سال  ماه  آذر

  جامعه   حجم  ناتواني  مدل  براساس  شدهطراحي  مدارس

 است.  دهش  228  برابر  ترتیببه  مدرسه  در  آماری

  مقیاس   اساسبر  الؤس  43  حاوی   كه  ای پرسشنامه

  ؛ 3  نظر،بي  ؛2  م، موافق   ؛1  م، افق مو  )كامالً  لیکرت 

  شده   استفاده  ، باشدمي  (5  مخالفم،  كامالً  و   4  مخالفم، 

  5  تا  1  از  كه  است  لیکرت  طیف  پرسشنامه  اين  است.

  تحلیل   از   توانمي  راه  دو  از   كه  است  شده   گذاری نمره

 كرد:  استفاده پرسشنامه اين

 پرسشنامه   هایمؤلفه اساسبر تحلیل الف:

 آمدهدستبه نمره انمیز  اساسبر تحلیل ب:

  SEM  افزارنرم  با   هاتحلیل  اين  كه

(StructuralEquation Model)  فرضیه   دو   سنجش  برای  

  ، هاالؤس  اين  بر  عالوه  . شودمي  استفاده  شوهپژ  صليا

  میزان   شامل  كه  نیز  شناختي  جمعیت  متغیرهای

  نظر  در   ،است  و...  شغلي  وضعیت  ،سن  تحصیالت،

 است.  شده گرفته 

  تالش   مدارس  پژوهش،  اين  در  شدههالعمط  مدارس

  باشند مي  زنجان  شهرستان  در  خدايي  رجبعلي  شهید  و

  و  است  شده  احيطر  تیپ  نپال  صورتبه  اهآن  نقشه  كه

 ی برا  ناتواني  یالگو  با  شده طراحي  مدارس  دسته  در

 (.1رتصوي) گیرندمي قرار  استثنايي كودكان 

 
 ایی خد   رجبعلی و تالش مدرسه مکانی موقعیت  1 تصویر

  يک   در   اطالعات   گردآوری   های روش  كلي طور به

  میداني   و  ایكتابخانه  دسته  دو   به  توانمي  را  پژوهش

  به   مربوط  اطالعات  گردآوری  خصوصدر  .دكر  سیمتق 

  هایروش  از  پژوهش  پیشینه  و  موضوع  ادبیات

  تأيید  برای اطالعات گردآوری وصخصدر و ای كتابخانه

  استفاده   ني میدا  روش  از   پژوهش   های فرضیه  رد   يا

  پرسشنامه   روايي  (.1396  ، مريم  و   )حبیبي  دشومي

  ای هآماره  از   استفاده  با  عاملي   تحلیل   انجام   منظوربه

(KMO )  بین   همبستگي  ماتريس  باشد.مي  بارتلت   و  

  است.   صفر  با  برابر  جامعه  در  پرسشنامه  یهاآيتم

  باشد مي  7/0  از  تربزرگ  KMO  ضريب  قدارم  همچنین 

  تحلیل   برای  پرسشنامه  های داده  دهدمي  نشان  و

  همبستگي   نیز  بارتلت   آزمون   در  .است  مناسب   عاملي 

  عاملي   تحلیل   ایبر  ها هادد  و   شده پذيرش  هاداده

 . هستند مناسب

  كه   باال  پژوهش  یها پرسشنامه  پايايي  با   رابطه  در

  بین   پرسشنامه  50  توزيع   با  آزمونپیش  صورتهب

  آمده دستهب  كرونباخ  آلفای   شاخص  آماری  هجامع
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 برابر   كل  برای  كرونباخ  آلفای  شاخص  مقدار  .است

  ز ا  پژوهش  پرسشنامه  دهد مي  نشان  كه  است  913/0

   د. باشمي برخوردار  مناسبي و كافي   يايياپ

  الگوی  اجرای  برای  (1  نمودار )  زير  ميمفهو  الگوی

 شد:  گرفته نظر در  ساختاری  معادالت 

 
 پژوهش  میمفهو الگوی  1 نمودار

 

  بین   رابطه  بررسي  منظور به  پژوهش  اين  در

  با   شود.مي  استفاده  ساختاری  معادالت   مدل  از  متغیرها

  بین   روابط  ساختاری   تادالعم  مدل  زا  استفاده

  هر  سنجش  هایگويه نیز و  گريکدي با  پنهان  متغیرهای

  . است  بررسي  قابل  مربوط  متغیر  با  پنهان  متغیر

  آزمون   از   هاداده  بودن نرمال  سي برر  منظوربه

  استفاده   با  سپس  شد.  استفاده   اسمیرونوف-كلموگروف

 . دش تحلیلوتجزيه  Amos24 و SPSS 16 افزارنرم از

 ها تهياف 

  بیان   حاصل  نتايج  و  شدهارائه  یلگوا  بخش  اين  در

  فراواني   توزيع  داد   نشان   توصیفي   آمار  نتايج  .دشومي

  دهندگان پاسخ  انياوفر  توزيع   براساس  دهندگان پاسخ

  پاسخ   درصد  2/34  داد   نشان  جنسیت   براساس

  براساس   .هستند  زن  درصد   8/65  و  مرد   دهندگان

  درصد   4/25  ، سال  18  از  كمتر  درصد   4/0  ،سن   افراد

  7/19  سال،   45-36  درصد   1/53  سال،   35  -18

  است   باال   به   سال   55  درصد  3/1  و  سال   55-46  درصد 

  . دارد  را   ني فراوا  بیشترين  سال   45-36  گروه  كه

  داخل   درصد  5/57  دهندگانپاسخ  كار  محل  همچنین

  شغل   نوع   .است  محله  از  خارج  درصد  5/42  و  محله

  دولتي،   كارمند   درصد  8/15  د، آزا  درصد   6/9  نیز  افراد

  مدرس   درصد  0/64  خصوصي،   كارمند  درصد  5/3

  درصد   5/3  و  بازنشسته   درصد  5/3  ،استثنايي  مدرسه

  زير   درصد  0/0  الت،صی تح  نظر  از  .هستند  دارخانه

  درصد   7/62  ديپلم، فوق  8/4  ديپلم،  درصد   2/2  ديپلم، 

  درصد   5/3  و  لیسانسقفو  درصد  8/26  ، لیسانس

  تحصیالت   افراد  بیشتر  كه   د هستن  رباالت  و   یدكتر

  درصد   4/75  هلأت  وضعیت  نظر  از   .دارند  لیسانس 

  هل أمت  كه   هستند   مجرد  درصد  6/24  و  هلأمت

   .دارند را  تعداد بیشترين
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  كه   داد  نشان  اسمیرنوف  -كلوموگروف  آزمون  نتايج

  الگوی   ، 5  شکل  در   . دارند  نرمال   توزيع   غیرهامت

  شده طراحي  مدارس   برای  پژوهش  ساختاری  معادالت 

  شده   ارائه  استاندارد  حالت  در   ناتواني  مدل   براساس

 معرف  بزرگ  هایدايره  كه   داشت  توجه  بايد  است.

  های سنجه  معرف  هامستطیل  نهفته،   هایعامل

  های دايره  و  هستند  عوامل  آن  به  بوطمر  گیریاندازه

  واريانس   از   مقداری  دهندهنشان  نیز  كوچک 

  بین   عاملي  راب  اگر  .است  متغیر  هر  برای  نشدهتعیین

  6/0  از  تربزرگ  كهدرصورتي  و  مطلوب  ،باشد  6/0  و2/0

  اين   در  (.1388  میرزاده،)  است   مطلوب   بسیار   ،باشد

 نظر  در  4/0  برابر  ار  يرشذپ  مورد  بارعاملي  پژوهش

  ،   GFI  ،NFIصورتبه  مدل  برازش   هایشاخص  .گیريممي

IFI،  RFI ،  AGFI،  TLI   و  CFI  898/0  با  برابر  ترتیببه ،  

  و   908/0   و  908/0  ،901/0  ،902/0  ،903/0  ،905/0

  دهنده نشان  كه  است  072/0  با  برابر  RMSEA  مقدار

  مدل   بررسي   از  لحاص  نتايج   .باشندمي  بااليي   برازش

   است: شده ارائه 2 و  1 هایولجد در سمدار در

 برابر   بینايي  بارعاملي   داد  شانن  1  جدول  نتايج

  از   عامل  اين  ،املوع  ساير  با   مقايسه  در  .است  934/0

  .دارد  قرار  اول  رتبه در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری لحاظ 

  لحاظ   از عامل اين  و است 670/0 برابر بويايي ارعامليب

  .دارد   قرار   چهارم  رتبه  در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری

  لحاظ   از  عامل   اين  و  632/0  برابر  شنوايي   بارعاملي

  .رددا  قرار   پنجم  رتبه  در   حسي   ادراک   بر  اثرگذاری 

 اين  و  است  873/0  برابر  بساوايي  يا  المسه   ليبارعام

  دوم   رتبه   در   حسي  ادراک  بر   اثرگذاری   لحاظ   از   عامل 

  از   عامل  اين  802/0  برابر  چشايي  بارعاملي   .دارد  قرار

  قرار   سوم  رتبه   در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری   لحاظ 

 . دارد

  به   مربوط  عاملي   بارهای  بررسي  در  ،1  جدول   در

  مؤلفه   در  كه  شودمي  مالحظه  حسي  اکادر  هایمؤلفه

  يت ؤر  قابل  فضاهای  ايجاد  به  مربوط)  33  گويه  بینايي 

  در   اطراف  معابر  نورپردازی  و   رسه مد  در   مناسب  نور  با

  بارعاملي   با   آموزان(دانش  در   امنیت   حس   افزايش

  شاخص   به  مربوط  )كه  30  گويه  و  ترينشبی  704/0

  را   ر تأثی  كمترين  418/0  بارعاملي   با   است(   نفوذپذيری 

  شنوايي   مؤلفه  در   داشت.  بینايي   های مؤلفه  بین  در 

  ايجاد   ثباع  انگیزخاطره  صداهای  )وجود  36  گويه

  بارعاملي   با   شود( مي  آموزاندانش  در   انگیزی  خاطره

  داهای ص  وجود)  37  گويه  و  ترينبیش  819/0

  و   ها اتومبیل  تردد  مانند  صوتي  اغتشاشات  و  نامطلوب

  آموزان دانش  آرامش   دنخورهمهب  باعث   خطر   آژيرهای

  بین   در  را   تأثیر   كمترين  420/0  بارعاملي  با   ( شودمي

  40  گويه   بويايي   مؤلفه  در  .داشت  شنوايي   های مؤلفه

  عطرهای   همانند   انگیزخاطره  و  مطلوب   بوهای  )وجود

  به   تعلق  حس   افزايش  باعث   ...  و  عطرم  وسايل  خاص

  ه گوي  و  ترينبیش  880/0  عاملي   بار  با  شود( مي  مدرسه

  در   گیاه  و  گل   مانند   طبیعي   عناصر  بوی  )وجود  38

  برای  مدرسه   فضای  شدندلپذير  باعث   مدرسه   فضای 

  كمترين   471/0  بارعاملي  با   (شود می  آموزاندانش

  ؤلفه م  در   داشت.   بويايي   هایمؤلفه  بین   در   را  اهمیت

  دار میوه  گیاهان  و  درختان  )وجود  42  گويه  نیز  چشايي

  كنجکاوی   حس  ايشفزا   در  مدرسه   محوطه   در

  534/0  امليبارع  دارد(  سزاييه ب  تأثیر  آموزاندانش

  )ماه   خاص   ايام  در  پزو)پخت  43  گويه  و  ترينبیش

  در   خاص   خاطره  ايجاد   باعث   مدرسه   در   اعیاد(   و  محرم

  كمترين   528/0  بارعاملي  با  شود(مي  آموزاندانش

  بررسي   در   .داشت  چشايي  هایمؤلفه  بین  در   را  تأثیر

  بافت،   جنس،  در  )تنوع  44  گويه  نیز  اييبساو  همؤلف 

  در   رفتگي تو  و  برجستگي   ايجاد  سازی، كف  و  مصالح 

  سزايي هب  تأثیر  بدن   و  دست  تماس   و   مدرسه   هایبدنه

  با   د( شومي  انآموزدانش  اداراكي   حس   افزايش   در

  )مصالح   45  گويه   و  ترينبیش  823/0  عامليبار
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  حوزه   در  گرا   -  مدرسه  فضاهای   ساخت  در  رفتهكارهب

  حس   ايجاد  باعث   -گیرد  قرار   آموزاندانش  المسه   حس

  738/0  بارعاملي   با  شود(مي  آنها  برای  مصالح  شناخت

 داشت.  بساوايي  هایمؤلفه  بین در را  تأثیر كمترين

  حس  های مؤلفه هب مربوط عاملي  بارهای  بررسي در

  عوامل   مؤلفه  در  شودمي  مالحظه  مکان  به  تعلق

  ي داخل   معماری   از   ی گیرره)به  6  گويه   كالبدی 

  باعث   تواندمي  متحرک  ديوارهای   نظیر  پذيرانعطاف

  با   شود(   آموزاندانش  برای  بیشتر  يادگیری  و  خالقیت

 )نحوه  10  گويه  و  ترينبیش  614/0  بارعاملي

  وسیله به  دسترسي  همچنین  و  مدرسه  به  دسترسي

  اهمیت   از  مدرسه  نمايي جا  در  آموزاندانش  نقلوحمل

  كمترين   410/0  بارعاملي  اب  است(   روردارخب  بااليي

  در   .داشت  كالبدی  عوامل  هایمؤلفه  بین   در  را  تأثیر

  )تشخیص   16  گويه  معنايي   و   ادراكي  مؤلفه

  فرم،   روی   از   مدرسه   فضاهای   متفاوت   های عملکرد

  جذاب   انآموزدانش  برای  نهاآ  تزئینات   و  شکل

 17  گويه  و  ترينبیش  718/0  بارعاملي  با  باشد.(مي

  قابل   تر،ساده  مدرسه   دهندهشکل  های رمف   رچقد   هر)

  احساس   انآموزدانش  ، باشد  تر هندسي  و  تردرک

  كمترين   531/0  بارعاملي   با   كنند(مي  بیشتری  راحتي

  ي معناي  و   ادراكي   عوامل  هایمؤلفه  بین   در   را  تأثیر

  19  گويه  نیز  اجتماعي  هایتعامل  مؤلفه  در  داشت.

  و   كالبدی   یراتتغی   در  آموزاندانش  مشاركت  )امکان

  افزايش   باعث  خاص  هایمراسم  برای  مدرسه  تجهیزات

  بارعاملي   با   د( شومي  آموزاندانش  مندی رضايت  حس

  )مسیر   آمدورفت  آساني)   23  گويه  و  ترينبیش  795/0

  اين   در  و...(  مناسب  سازیكف  پله،  ارتفاع  دار،شیب

  آموزان دانش  مندی ترضاي   باعث   تواندمي  مدارس

  بین   در   را   تأثیر  كمترين  420/0  امليبارع  ا ب  شود(

 داشت.  اجتماعي  هایتعامل هایمؤلفه

 پژوهش  ایهگویه  تی مقادیر و بارعاملی 1 جدول

 سنجه مؤلفه  یبارعامل نشانه بارعاملی t مقدار داریامعن سطح

032 /0 * 236 /2  504 /0  q1  

 کالبدی عوامل

  به  تعلق حس
 مکان 

 *0 /025 239 /2  577 /0  q2 

709 /0 

 *0 /010 574 /2  474 /0  q3 
 *0 /009 599 /2  508 /0  q4 
 *0 /009 604 /2  514 /0  q5 
 *0 /008 664 /2  614 /0  q6 
 *0 /009 597 /2  502 /0  q7 
 *0 /022 287 /2  497 /0  q8 

 *0 /013 491 /2  602 /0  q9 
 *0 /020 332 /2  410 /0  q10 
 *0 /021 316 /2  412 /0  q11 
 *0 /010 559 /2  458 /0  q12 
 *0 /010 571 /2  470 /0  q13 

100 /0 * 071 /7  580 /0  q14  

 معنایی و ادراکی عوامل
100 /0 * 105 /7  578 /0  q15 724 /0 
100 /0 * 440 /7  718 /0  q16  
100 /0 * 652 /6  531 /0  q17  
100 /0 * 411 /6  459 /0  q18  

 اجتماعی  هایتعامل

100 /0 * 667 /5  795 /0  q19  
100 /0 * 740 /6  552 /0  q20  
100 /0 * 086 /6  691 /0  q21  
100 /0 * 068 /5  565 /0  q22 994 /0 
100 /0 * 210 /7  420 /0  q23  
100 /0 * 306 /4  719 /0  q24  
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 سنجه مؤلفه  یبارعامل نشانه بارعاملی t مقدار داریامعن سطح

011 /0 * 551 /3  577 /0  q25  
013 /0 * 114 /6  482 /0  q26  
000 /0 * 758 /5 435 /0  q27  

 بینایی

 حسی ادراک

000 /0 * 267 /8  648 /0  q28  
000 /0 * 323 /6  480 /0  q29  

000 /0 * 317 /4  418 /0  q30 934 /0 
000 /0 * 480 /4  442 /0  q31  
000 /0 * 882 /6  526 /0  q32  
000 /0 * 127 /9  704 /0  q33  
000 /0 * 125 /8 701 /0  q34  
000 /0 * 585 /4  444 /0  q35  

4/ 331 * 0/ 000 شنوایی   819 /0  q36 632 /0 
000 /0 * 352 /5 420 /0  q37  
000 /0 * 160 /7  471 /0  q38 670 /0 

 بویایی 
000 /0 * 171 /7  495 /0  q39  
000 /0 * 842 /11  880 /0  q40  
000 /0 * 121 /12 797 /0  q41  
031 /0 * 231 /10 534 /0  q42 802 /0 

 چشایی 
000 /0 * 142 /9 528 /0  q43  
000 /0 * 742 /10 823 /0  q44  

 بساوایی 
000 /0 * 475 /11 738 /0  q45 873 /0 

 است.   دارامعن  05/0  سطح  در  *

  ، استاندارد  تخمین  حالت   در   مدل   عاملي  بارهای

  در   را  ها گويه  يا   و  متغیرها  از  كدام هر  تأثیر  میزان

  . دهدمي  نشان   اصلي   سازه   هایهنمر  واريانس  تبیین

  آماره   مقدار   برعهده  عاملي  بارهای  معناداری   قضاوت 

  05/0  خطای   سطح   در   معناداری   چون   است   تي

  از   t-value  آزمون  آماره  بنابراين  ،شودمي  يبررس

  مي تما  و   است  تربزرگ  -96/1  و   96/1  بحراني   مقدار 

   .(2 جدول) است دار معنا عاملي  بارهای
 پژوهش  یمتغیرها روابط بررسی  در تی مقادیر و مسیر ضریب   2جدول 

 مستقل متغیر مالک  متغیر مسیر بضری t مقدار داری امعن سطح

001/0 254/4  528/0  ← حسي  ادراک كالبدی  واملع 

001/0  352/3  443/0  ← حسي  ادراک معنايي  و ادراكي  عوامل 

001/0  925/3  853/0  ← حسي  ادراک اجتماعي  هایتعامل 

042/0  020/2  169/0  ← اجتماعي تعامالت  يي معنا  و ادراكي  عوامل 

035/0  680/2  274/0  ← كالبدی عوامل معنايي  و ادراكي  عوامل 

001/0  420/4  892/0  ← كالبدی عوامل مندی ضايتر 

001/0  262/4  899/0  ← اجتماعي تعامالت  مندی رضايت 

038/0  455/2  247/0  ← معنايي و ادراكي  عوامل مندی رضايت 

   حسي   ادراک  مسیر  ضريب   به  توجه  با   نهايتدر

  كالبدی   عوامل   بر  بیشتر   حسي   ادراک  كه   د ش   مشخص

  دهبو  گذار اثر  (853/0)  اجتماعي   های لتعام  و  (852/0)

  از   ناشي   مندی رضايت  افزايش   باعث   امر   همین  هك

   است شده اجتماعي هایتعامل و كالبدی  عوامل

   (.889/0 و 289/0 ترتیب)به
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  بجز   كه  شد  مشخص  ،3  جدول  نتايج  بررسي  با

  در   و   بوده   دارامعن  هاهفرضی  ساير   13  و  12  های فرضیه

  اند.بوده اثرگذار  شده ارائه مدل

 
 هافرضیه نتایج ارائه و متغیرها بین ابطرو یبررس ایجنت  3 جدول

 ها فرضیه
 بار

 عاملی

 سطح

 داری امعن
 آزمون نتیجه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 852 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در كالبدی عوامل بر حسي ادراک :1 فرضیه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 443 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي رسمدا  در عناييم  و ادراكي عوامل بر حسي ادراک :2 رضیهف

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 853 .دارد اریدامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي مدارس در اجتماعي  هایتعامل بر حسي ادراک :3 فرضیه

 تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي مدارس در يعنايم و راكياد عوامل بر اجتماعي هایتعامل :4 فرضیه

 دارد  داریامعن
 فرضیه پذيرش 0/ 042 0/ 169

 داریامعن تأثیر ناتواني  مدل براساس ه شدطراحي  مدارس در معنايي و ادراكي عوامل بر كالبدی عوامل :5 فرضیه

 .دارد
 فرضیه پذيرش 0/ 035 0/ 274

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 289 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در ندیمرضايت بر كالبدی عوامل :6 فرضیه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 899 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در مندیرضايت  بر اجتماعي هایتعامل :7 فرضیه

 رضیهف پذيرش 0/ 038 0/ 247 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي  مدارس در یمندرضايت بر  معنايي و ادراكي عوامل :8 فرضیه

  براساس شده طراحي مدارس  در كالبدی عوامل میانجي نقش با معنايي و ادراكي عوامل بر حسي ادراک :9 فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل
 فرضیه پذيرش 0/ 003 0/ 377

 شده طراحي مدارس در  اجتماعي هایتعامل میانجي نقش با معنايي و ادراكي عوامل بر  حسي دراکا : 10 فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس
 فرضیه پذيرش 0/ 047 0/ 144

 ده شطراحي مدارس در  معنايي و دراكيا عوامل میانجي نقش با مندیرضايت بر حسي ادراک :11 شماره  فرضیه

 .دارد اریدامعن تأثیر ناتواني لمد سبراسا
 فرضیه پذيرش 0/ 049 0/ 110

  شده طراحي  مدارس در  معنايي و ادراكي عوامل میانجي نقش با مندیرضايت بر كالبدی عوامل :12 شماره  فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس
 فرضیه رد 0/ 095 0/ 067

 مدارس در معنايي و ادراكي عوامل میانجي نقش با مندیيترضا  بر ياجتماع یهاتعامل :13 شماره  فرضیه

 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي
 فرضیه رد 0/ 256 0/ 042

 

   گیرینتیجه و بحث

  ا ب  پژوهش   اين   ،شد  ذكر  تر پیش  كه   طورهمان

  استثنايي   كودكان  آموزش  ثبح  به  نوين  رويکردی

  صحیح   طراحي  بحث  به  همم  ينا  در   و   ستا  هپرداخت

  ان آموزدانش  اين  ناتواني  یگوال  اساسبر  معماری 

  استثنايي   كودكان   آموزش  مسئله   است.   شده  پرداخته

 انآموزدانش  كه  سمتي   به  ها اقدام  سازماندهي   نحوه  و

  بتوانند   و   كنند   پیدا   بیشتری   مکان   به  تعلق   حس

  از   ، دكنن  سپری  مدرسه  در   ار  تریطوالني  های تساع

  و   گروه  اين  در  پايدار  يادگیری  هایاقدام  نتريمهم

  است   انساني   نیروی  اتالف  و  تحصیلي   افت  از  پیشگیری 

  تالش   ، هاآموزشگاه  صحیح  طراحي   گرو در  اين  و

  كار   كودكان   از  گروه  اين  با   كه  است   معلماني  و   مديران

  ادراک   عوامل  شناسايي  اب  حاضر   پژوهش  در  .كنندمي

  به   مکان   به  تعلق   حس  كنندهايجاد  عوامل  و  حسي 

  در   مندیرضايت  حس  ايجاد  در  عوامل  اين  اثرگذاری

  اهمیت   میزان  و  است   شده   پرداخته   آموزاندانش  اين

  و   سنجش  ،مربیان  و  والدين   ديدگاه  از  عوامل  اين

  شده مطالعه  مدارس   در  آنها   رعايت   میزان   به  نهايت در

  ارائه   موجود  شرايط  بهبود  برای  يي هااهکارر  و  اشاره

 است. شده

  سه   هر  بر  حسي  کرا اد  آمدهدستهب  نتايج  اساسبر 

  داری امعن  و  مثبت  تأثیر  مکان  حس   كنندهايجاد  عوامل

  عوامل   بین   اين  در  (.001/0=داری امعن   )سطح  دارد

  ( 853/0)  اجتماعي   هایلتعام  و  (852/0)  كالبدی

  نتايج   .داشتند  حسي  ادراک  ملعوا  با  را  رابطه  بیشترين

  كه   داد   نشان   حسي  ادراک   ای همؤلفه  خصوصدر

  اين   برای  بااليي  اهمیت  از  بساوايي  و  بینايي   هایمؤلفه

  اگرچه   مدارس،  اين  در  اما  ،هستند  برخوردار  كودكان

 و  كالس  نور  ،(42  )گويه  درختان  و  گیاهان  وجود
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  ای فضاه  مناسب  ابعاد  ، (33  )گويه  مدارس  سالن

  ( 37  )گويه  صوتي  آلودگي  رعايت  و  (32  )گويه  مدرسه

  ادراک  عوامل  در  مهم  موارد ساير  اما  ، ستا شده  ايت رع

  است.   نشده  رعايت   بینايي  و  بساوايي   خصوصبه  حسي

  ( 28  )گويه  مدرسه   كالبد  و   فرم  در   تنوع  رو،ايناز

  همچون   متنوع  و  مطلوب  صداهای   وجود  همچنین 

  افزايش   باعث   كه  (35  ويه )گ  مدرسه   در   موزيک

 بوهای  ودوج  همراه  به  ،شودمي  انآموزدانش  شادابي

  وسايل   خاص  عطرهای  همانند  انگیزخاطره  و  بمطلو

  در   استشمام   قابل   آشنای  يا   خاص   بوی  يا   و  معطر

  حس   تواندمي  (41  و   40  های)گويه  مدرسه

  آموزاندانش  اين  در  را  رواني  آرامش  و  انگیزیخاطره

  ن اي  برای  را  بیشتری  تعلق  سح  و  ندك  ايجاد

  هاد پیشن  رو ناياز  .بیاورد  ارمغان   به  آموزاندانش

  باال  های هزينه و تعمیرات  به  نیاز كه  موارد  اين  شودمي

  گرفته   كار  به  مدارس   اين   مديريت  ادامه  در  ،ندارند

 . شوند

  ايجاد   در  مکان  به  تعلق  حس  عوامل  اثر  خصوصدر

  كه   داد  نشان   نتايج   ، آموزاندانش  بر  مندی يترضا

  اهمیت   از   كالبدی   عوامل  و   اجتماعي   هایتعامل

 .است  برخوردار  موزانآنشدا  ناي  برای  زاييسبه

  و  معنايي ادراكي لعوام  ، كالبدی عوامل تأثیر همچنین 

  آموزان دانش  مندی رضايت  بر  اجتماعي   هایتعامل

  مدارس   وضعیت   بررسي  به  رو ايناز  .بود  دار انمع

  به   توجه  با   اساساينبر  شد.   پرداخته   نیز   شده مطالعه

  لي داخ  معماری   ز ا  گیریبهره)  6  هایگويه  اهمیت

  متفاوت   هایعملکرد  تشخیص )  16  ، پذير(انعطاف

  امکان )  19  و  (و...  شکل  فرم،  روی  از  مدرسه  فضاهای

  تجهیزات   و  كالبدی  تغییرات  در  آموزاندانش  مشاركت

  بارعاملي   بیشترين  با  (خاص   هایمراسم  برای  مدرسه

  طراحي   در  موارد  اين  از  كدامهیچ  كه  شد   مشاهده

  شیب   موارد  رخيب  رد  حتي   و  اندنشده  لحاظ  ارسمد

  در   گیریقرار  باز،  فضای  نامناسب   مبلمان  رمپ،   تند

  د ووج  مناسب،  سازیكف  نکردنرعايت  منفي،   كد

  و   وردوخ  کرتش م  یدو رو  و  ه سردم  ر د  ن اهنپ  یاضف 

  بودن جدا  بايد  ترتیباينبه  .شودمي  مشاهده  نیز  ناعابر

  آموزان دانش  پذيریتحريک   در  مدرسه  فضاهای

  درسي   فضای  از  ...(  و  زخانهآشپ  بهداشتي،  يس)سرو

  چیدمان   در  تغییر  توانايي  و   فضايي  تنوع  (،2  )گويه

  فضايي   استانداردهای  رعايت   و  (5  )گويه  مبلمان

  بخش   در  مهم  عوامل  ساير   از  كه-  ( 9  )گويه  معلوالن

  مدارس   صحیح   طراحي  در   -هستند  كالبدی  عوامل

  ات تعمیر  و   بازسازی  در   دارسم   اين  و  دهش  لحاظ

  اين،   بر  عالوه  شوند.  اصالح  الزم   نداردهایستاا  اساسبر 

  وجود   و  مدرسه  فضاهای  جذاب  و  مناسب  طراحي

  ( 15و  14  های)گويه  مدرسه  در  خاص  هاینگاره  ديوار

  تزئینات   كنار  در  معنايي   و  ادراكي  عوامل  بخش  در

  در   آموزاندانش  اولیا   مشاركت   (،22  )گويه  مدرسه

  يت نهادر  و  (21  يه)گو  جمعي  هایفعالیت  جامان

  بهداشتي،   سرويس  در  ناسبم   تجهیزات  از  استفاده

  ر طخا  رضايت   تواندمي  كه  (24  )گويه  ...  و  آشپزخانه

  در   حتماً   ،كند  ايجاد  آموزاندانش  برای  را  بیشتری

 . شود گرفته  كار هب مدارس  اصولي طراحي

  پرسشنامه،   در  موجود  هایگويه  مطالعه   با  نهايتدر

  یاز ن  موزانآشدان  اين  كه  گرفت  نتیجه   توانمي

  اطراف   محیط  و   جامعه  با   گیریارتباط  به  تریبیش

  را   مدرسه   محیط  تریبیش  آرامش   با   تا  دارند   مدرسه

  و   مصالح  بافت،  جنس،  ر د  تنوع  همچنین  .كنند  تحمل

  های بدنه  در  رفتگي تو  و   برجستگي   ايجاد  سازی، كف

  در   سزاييه ب  تأثیر  بدن  و  دست  تماس  و  مدرسه

  در   مشاركت  و   دارد  آموزانشدان  اداراكي   حس   افزايش

  و   هنری   های فعالیت  ورزش،  گروهي،   كارهای   ها،جشن

  جاد اي  و  آموزاندانش  ینب  تعامل  میزان  تواندمي  ...

  در   اين  بر  عالوه  .هدد  ايش زاف   را  مکان   به  تعلق  حس
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  آمدی ورفت  تسهیالت  به  بايد  استثنايي  مدارس  ساخت

  اسب من  سازی كف  پله،  ارتفاع   دار، شیب  مسیر  همچون
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 چکیده 
تهای مديري بخشي آموزشهدف مقايسه اثر  حاضر با   پژوهش  هدف:

آموزان مبتال به اختالل  پروری بر بازداری پاسخ در دانشخشم و فرزند

آزمايشي از نوع  نیمهاين پژوهش    روش:  شد.  انجامای    مقابلهنافرماني  

پیش پطرح  و  بوسآزمون  كنترل  گروه  با  آماری  جاد.  آزمون  معه 

دانش تمامي  و  پايهپسر  آموزان  پژوهش  پنجم  با  ابتدايي  ششم  های 

نافرماني   ای  اختالل  در    وپرورشآموزش  9منطقه  مقابله  تهران  شهر 

تعداد  بودند    1399-1398  تحصیلي  سال بر  45كه  حسب شرايط  نفر 

انتخاب    شدهعنوان نمونه مطالعهبههدفمند  گیری  ورود و خروج و نمونه

دو گروه آزمايش و يک گروه كنترل قرار  صورت تصادفي در  به    وشدند  

استفاده ابزارهای  مقیاس    شده گرفتند.  شامل  حاضر  پژوهش  در 

نافرمان درجه اختالل  مقابلهبندی  در  ي  بالیني كودكانای  مصاحبه   ،

واژه    يافته ساختار رنگ  آزمون  پاسخ    استروپ و  بازداری  برای سنجش 

آموزشي  های كننده برنامهان داد گروه دريافتنتايج نش ها:یافته. بودند

اختالل  با  آموزان  بازداری پاسخ دانش  در پروری  مديريت خشم و فرزند

بیشتری  ای    مقابلهنافرماني   اثربخشي  كنترل  گروه  به  دارد نسبت 

(5/0>P.)    بازداری  فرزند  آموزش مديريت خشم وهمچنین پروری در 

دانش نافرمان پاسخ  اختالل  با  مقابلهآموزان  دارد تأثیر  ای  ي  يکساني 

(5/0>P)  .پروری  فرزند  آموزش مديريت خشم و  بنابراين  گیری:نتیجه

بهمي روشتواند  مداخلهعنوان  در  های  پاسخ  بازداری  بهبود  برای  ای 

  . شودای استفاده  آموزان با اختالل نافرماني مقابلهدانش

کلیدیواژه  مقابله  :های  نافرماني  خشم،   يريت مدای،  اختالل 

فرزند پروري، بازداري پاسخ.   
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to compare 

the effectiveness of anger management and 

parenting training on response inhibition in students 

with Oppositional/Confrontational Defiant Disorder 

(ODD/FDD). Method: This research was a quasi-

experimental study of pre-test and post-test design 

with a control group. The statistical population 

included all male students with ODD/FDD in 

Tehran in 2020. Overall 45 people were selected as 

a sample according to the entry and exit criteria 

through voluntary and available sampling and 

assigned into two experimental groups and one 

control group. The instruments used in the present 

study included a grading scale for ODD/FDD in 

children and to inhibit the response of the Stroop 

word color test. Results: Anger management and 

parenting training showed more effectiveness on 

response inhibition in the case comparing to the 

control group (P <0.5). Also anger management 

training group parenting training group had the 

same effect on the response inhibition of students 

with ODD/FDD (P<0.5). Conclusion: Therefore, 

education of anger management and parenting 

training as two interventional programs can be 

effective in inhibiting the response of students with 

ODD/FDD.

Keywords: Anger management, Parenting, 

Response inhibition, Oppositional defiant 

disorder  
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 مقدمه 

گروه از  اينکه  دلیل  به  آسیبكودكان  سني  پذير  های 

قرار   روانشناختي  مشکالت  انواع  معرض  در  هستند، 

رصد كودكان و نوجوانان در طول  د   30  و تقريباًدارند  

زندگي خود، يک اختالل روانپزشکي قابل تشخیص را  

از شايع  . تجربه خواهند كرد اختالليکي  اين  ها،  ترين 

مقابله نافرماني  )فالح  1ایاختالل  كاظمي،  است  نژاد، 

 (. 1396پزشک، مجد رضايي و رسولي،  

مقابله نافرماني  بر  گستردهثیر  أت  ایاختالل  ای 

و    كودک، )متسیز  دارد  جامعه  و  معلمان  خانواده، 

( و مشکالت رو به رشدی را در زندگي  2017لوچمن،  

مي ايجاد  وی  اطرافیان  و  و كودک  )گومز  كند 

اين  2019استاوراپولوس،   شیوع  میزان  با  رابطه  در   .)

گزارش متفاوتي  درصدهای  برای  است،  شده    اختالل 

پژوهشگران   برخي  دادند مثال  اختالل   نشان  كه 

مقابله بهنافرماني  در  ای  تقريبي  درصد    7-4طور 

مدرسه و  كودكان  مي  5رو  رخ  بزرگساالن  دهد  درصد 

برک)والدمن و  بويلن  راو،  پژوهش 2021،  ،  های  (. 

بويک )روبینو  ديگری گزارش    (2020،  بوش و    ،  نیز 

درصد    8-4ای در  كنند كه اختالل نافرماني مقابلهمي

مدرسهكود و  كان  ب  5-3رو  رخ  زرگدرصد  ساالن 

ويرايش پنجم راهنمای تشخیصي و  ت  نهايدر  . دهدمي

بیماری )آماری  رواني  آمريکا،  های  روانپزشکي  انجمن 

مي (2013 نسبت    5كند  بیان  كه  كودكان  درصد 

به آن  كودكي، جنسیتي  دوره  در  كه  است  طوری 

برابر   1.6سالي مردان  برابر دختران و در بزرگ  2پسران  

اختالل اين  به  مي  زنان  پژوهشمبتال  در  های  شوند. 

از   اختالل  اين  شیوع  نرخ  با    12-1ديگری  درصد 

تقريبي   است  7/3میانگین  شده  برآورد  . درصد 

اختالل   اين  تشخیص  از    لمعموطور  بهبیشترين  قبل 

به  سالگي است  8سن   اوايل نوجواني  و  از  نوعي ديرتر 

نمي )گوشبروز  باسوكند  و  مالهوترا   ،  ،2014 .)

های غیربالیني  شناسي در جمعیتگیرهمه  ی هاهمطالع

مي در    دهد نشان  رفتارها  اين  درصد    22-16كه 

شود. اختالل نافرماني  كودكان سنین مدرسه ديده مي

پیشمقابله سنین  در  اوايل  دای  و  دبستان  تا  بستاني 

، لي، چي، وانگ، هس  نوجواني ثبات زيادی دارد )لین 

همکاران مقابله2016،  و  رفتارهای  ميا(.  تواند  ی 

برای   را  جدی  ارتباطي  و  قانوني  منفي  پیامدهای 

منفي آن محدود به    آثارباشد و    داشتهكودک در پي  

مي  كودکخود   و  آسیب  نیست  نیز  ديگران  به  تواند 

(. اين كودكان در  2019،  و پترسونهوينیاک  برساند )

قرا تنفر  مورد  يا  طرد  خطر  جانب  رمعرض  از  گرفتن 

)چیانهمساال هستند  والدسرنزاشان  گاالن،  ويال،   ،-

آموزان با (. معلمان دانش2018،  بايارد  -سوسا و بوش

مخرب  دانشبا    رفتارهای  مشکل   آموزاناين  دچار 

)نشومي الوين،د  و  واترز  شانلي،  كه (  2021  بونهام، 

تواند موجب فرسودگي و تنیدگي  چنین رفتارهايي مي

ا،  ، مزم شود )دينگ علبیش از حد و نارضايتي شغلي م

همکاران،   و  وانگ  چن،  زماني2020  لین،  و  كه  ( 

همه   باشند،  تنیدگي  و  فشار  تحت  معلمان 

آموزان كالس از اين وضعیت و پیامدهای جدی  دانش

 . شوندكشند و متضرر ميآن رنج مي

هايي كه در  کي از ويژگييدهد  ها نشان ميپژوهش

مقابله نافرماني  اختالل  دارای  شايع  افراد  ،  استای 

جي،  بازد و  جیانگ  )ژو،  است  پاسخ  (. 2018اری 

كردن  عنوان توانايي توقف يا خودداریپاسخ به  بازداری 

عبدالرحیم )شادبافي،  پاسخ  و محمدی،  از  (  1399پور 

فکرو   از عمل استتوانايي  قبل  به   .كردن  توانايي  اين 

در و  كار  انجام  وسوسه  برابر  در  فرد  نتیجه  مقاومت 

مي كمک  رفتار  يک، وادرسز،  و)پويو  كند ارزيابي 

(.  2018،  و همکاران  دالمن  -هرپرتز  ینو،ووت  یچ،گئورل

بازداری پاسخ توانايي فرونشاني رفتاری نامناسب است  

جنبه از  يکي  محسوب  ثر  ؤمهای  و  تکانه  كنترل 

)مي همکاران،    بونهامشود  بازداری    (.2021و  نبود 

شود قبل از اينکه تکلیف را  پاسخ در كودكان باعث مي

حواسشان  متو كودكان  اين  دهند.  پاسخ  شوند،  جه 

محرکبه وسیله  به  ميآساني  پرت  مزاحم  شود  های 

نريماني،   و  بشرپور  در    (.1400)كرماني،  ناتواني 

پاسخ نامتناسب بازداری  نافرماني    های  اختالل  با 
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كاپری،  مقابله و  )فابیو  دارد  ارتباط  و  2017ای   )

بهنارسايي پاسخ  بازداری  بخش  در    خاص ور  طهايي 

ارائه پاداش و تنبیه در كودكان مبتال به اختالل    زمان

مقابله و نافرماني  )هوينیاک  است  شده  ديده    ای 

(. نارسايي در كاركرد اجرايي كودكان  2019،  همکاران 

مقابله نافرماني  اختالل  به  بهمبتال  و  ای  كلي  طور 

از  به  پاسخ  بازداری ويژه    های نظريه  راهطور 

ق كودكان    تبیین شدهابل  نوروفیزيولوژيکي  اين  است. 

رفتارهای   بازداری  در  و  نداشته  كنترل  خود  رفتار  بر 

)برگ،   هستند  مواجه  دشواری  با  (. 2018تکانشي 

( در مورد  1994نظريه گری )  اساس( بر1997)  كوای

بازداری  فعال  سیستم و  مي  رفتاریساز  كه  بیان  كند 

مجزاگذرگاه  احتماالً عصبي  نارسايييهای  های  ي 

حقیقت كودكان مبتال  كنند. دربازداری را منعکس مي

نافرماني   اختالل  سیستم  فزون  ایمقابلهبه  كاری 

رفتاری  فعال بازداری  ساز  سیستم  بر  كه  دارند 

)وانگ شرفتار است  مسلط  لي،  ان  و  يانگ  چو،  لي،   ،

زو2018 پژوهش  نتايج  رابطه  همین  در  جیانگ،  (.   ،

فان  و  لي  است2017)  دو،  داد  نشان  پاسخ (  در    ، مرار 

ارائه پاسخي است كه   به استمرار در  با    ترپیشتمايل 

در    شود.مي  اكنون تنبیهاست و هم  بوده  همراهپاداش  

شده  يید  أتای  كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

متوقفاست   در  كودكان  اين  حال  و  در  رفتار  كردن 

بر نشانهانجام  محیط  اساس  از  حاصل  تنبیهي  های 

 دارند.   مشکل

آموزشي مربوط طور كلي مداخلهبه و  های درماني 

مقابله نافرماني  اختالل  قلمروی  به  سه  در  ای 

مدرسهمداخله فردمحور،  خانوادههای  و  محور  محور 

ن  يسونجانسون، داو  ينگ،رد )نقرار دار   (.2015،  یلو 

كه از    شودخشم به حالت عاطفي يا هیجاني اطالق مي

ت شديد گسترده شده است و  تهییج ماليم تا عصبانی

موقعي   با مي  نماياناغلب  اهداف  به  نیل  راه  كه  شود 

روب مانع  با  انسان  نیازهای  ميهبرآوردن  شود  رو 

 های رفتاری(. نظريه2020،  و باكر  يوسجانسون، كر)

های  شناختي خشم را به چندين عامل از جمله تجربه

رفتارآموخته زمینهپیشین،  ديگران،  از  های  شده 

مسژن حل  توانايي  فقدان  و  ميئتیکي  نسبت  دهند  له 

بهبود  ثری  ؤم(. مديريت خشم سهم  2018)جونز،   در 

  به   نسبتبروز خشم  زمان  و تولید رفتارهای مفید در  

موری،   و  )وانزين  دارد  همکاران  و  دوستان  خانواده، 

رويکرد  2019 بر  مبتني  خشم  مديريت  آموزش   .)

به كودكان مبرفتاری مي شناختي به اختالل  تواند  تال 

مقابله خلقنافرماني  بهبود  در  خشم    2ای  مديريت 

الگوهای   از  كودكان  آگاهي  رويکرد  اين  كند.  كمک 

هدايت و  محرک  كه  را  آنها  تفکر  رفتار  ،  استكننده 

مي روشافزايش  و  با  دهد  مقابله  برای  را  هايي 

مي آنها  به  ماسي،  تفکرشان  و  )پیسانو  .  (2020آموزد 

پژوهش ميمختلف  های  پیشینه  از    دهد نشان  يکي 

ميفرد  ای مداخلههای  روش كه  اين  محور  به  تواند 

كند، آموزش »مديريت    كودكان در بهبود خلق كمک

وود )هن  است  براونخشم«  و  چايو  . (2015،  و، 

تغییرات   به  خشم  مديريت  در  داری  امعنآموزش 

از    برآمده  رفتارهایمثل    نوجوانان  رفتاریمشکالت  

نا  مي  ای مقابلهفرماني  اختالل  )كولینز منجر    -شود 

كالوب2013دونلي،   الکساندر  (.  و  الپورت   ،(2021  ،)

از    با  پژوهشي  استفاده  با  پرخاشگری  كاهش  عنوان 

درماني به  روش  مبتال  كودكان  در  رفتاری  شناختي 

مقابله نافرماني  نشان  اختالل  نتايج  دادند.  انجام  ای 

درمان كه  است  رفتاریداده  فردی های  در    شناختي 

نوجوانان   و  كودكان  در  رفتارهای مخرب  ثر  ؤمكاهش 

)-گورتز  است. پژوهشي  2019دورتن  عنوان    با(، 

مهارت آموزش  كودكان  اثربخشي  برای  فردی  های 

اختالل به  مقابله  های مبتال  اختالل  نافرماني  و  ای 

كنترل،  سلوک تصادفي  كارآزمايي  يک  يک  با  شده 

شناختي  رفتاریفعال انجام دادند. درمان    كنترلگروه  

كودكان   برای  گروه  بر  پرخاشگرانه،   بامبتني  رفتار 

میزان   به  را  كودكان  رفتاری    چشمگیری مشکالت 

 دهد. كاهش مي

يافته به  توجه  توان گفت كه  شده ميهای مطرحبا 

اختالل   به  مبتال  كودكان  روانشناختي  مشکالت  بین 
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روش با  فرزندرفتاری  رفتارهای  و  تربیتي  پروری  های 

پیچیده،  طلوبنام اين  ارتباط  بر  عالوه  دارد.  وجود  ای 

بروز   در  مهمي  عامل  مادری  و  كودک  منفي  تعامل 

،  شده شناسايي شده است )امیریسازیمشکالت برون

اسدی و  حجازی،  نسائیان،  (.  1396گندماني،  مواليي، 

شده نتیجه شکست در اعمال قوانین  ديدههای  اختالل

كه   است  شامل  سل  معموطور  بهوالدين  ويژگي  ه 

بي مسقوانین  حل  مهارت  و  كم  نظارت    3لهئثبات، 

فرزند اين سبک  هستند.  به  ضعیف  را  كودكان  پروری 

مي سوق  نافرماني  بلومسمت  بیان     كوئیستدهد. 

نافرماني  مي اختالل  به  مبتال  فرزندان  والدين  كه  كند 

والديني  خود،  در برخوردهای انضباطي  اغلب  ای  مقابله

ناهماهنگ )میلر  خشن،  هستند  ناتوان    ي، گاندول ،و 

مور  یگراست  یبسون،گ از  2017،  يسيو  بسیاری   .)

ببرنامه  زيربنای  علل  والدين  آموزش  وجودآمدن  ههای 

نمي قرار  توجه  مورد  را  رفتاری  دهند.  مشکالت 

فرض مي از  رويکردآدلر چنین  زيادی  كه قسمت  كند 

  بدرفتاری كودكان و نوجوانان از محیط خانه و خانواده 

به و  شده  ميآغاز  پیدا  تداوم  محیط  آن  كند.  وسیله 

آيد كه مداخله در  اين نتیجه به دست مي،  ترتیبيناهب

روش    اين برایئا ايدبافت  درمان    لي  نیز  و  پیشگیری 

به  بود.  برخواهد  كلي  رويکردطور  هر    اساس  آدلری 

اختالل  ،  رفتار به  مبتال  كودكان  در  دارد.  هدفي 

مقابله اشتباه،    به  ای نافرماني  اهداف  وجود  علت 

والدين با تنبیه    .زندمي  رفتارهای اشتباه از كودک سر

دهند و همچنین  كودک اجازه اشتباه به كودک را نمي

دلسرد ميموجب  كودک  درشدن  كودک  شوند.  نتیجه 

آزادی  ارضایبرای   به  و    ،نیاز  والدين  قدرت در مقابل 

ايستادگي مي قدرت  مقابلهصاحبان  رفتار  و  از    ایكند 

)سیدمحموديانمي  نشانخود   فرجي،  ،  دهد  علیزاده، 

  ، تیواواتپاكوم  (.1396،  پزشک   برجعلي،

تاساناك و  در    (2021)  یجپانیچووراكوتکمجورن  نیز 

دادند  نشان  خود  و  بیش  مي عال  پژوهش    م يعالفعالي 

مقابله دو  نافرماني  هر  در  درمان  دريافت  از  پس  ای 

دادند.  چشمگیری  بهبود    گروه كینينشان  ،  مک 

سزكودی   و  خود در    ( 2021)استرنز  نشان    پژوهش 

عاليم   افزايش  و  والدين  بدرفتاری  بین  كه  دادند 

ای فرزندان رابطه مثبت معنادار  اختالل نافرماني مقابله

با   فرزندان  و  پدر  بین  ارتباط  كیفیت  بین  م  يعالو 

مقابله نافرماني  رااختالل  وجود  ای  معنادار  منفي  بطه 

م  دارد. اختالل  روابط  دچار  فرزندان  با  والدين  ثبت 

ای میزان تنیدگي را در مادران كاهش  نافرماني مقابله

برای   هدف  و  حفاظتي  عامل  و    هایهمداخلداده 

 درماني مشکالت رفتاری اين دسته از كودكان است. 

بنابراين با توجه به پیامدهای مهم چنین آموزشي  

بازداری   افزايش  و  برای  چن ثیر  أتپاسخ  ین  تقويت 

اختالل  توانايي با  كودكان  در  رفتاری  و  شناختي  های 

مقابله را  نافرماني  زمینه  اين  در  بنیادی  دانش  ای، 

افزايش و اهمیت اين دو نوع درمان و مداخله آموزشي  

از آن جهت    همچنین را تقويت و افزايش خواهد داد.  

كه ضعف در بازداری پاسخ در زندگي مشکالت بسیار  

هستند   مهمي  و  بهشايع  در  كه  جدی  مانعي  عنوان 

نظر  موفقیت در  آنان  تحصیلي  پیشرفت  و  علمي  های 

مي وگرفته  در  شود  اين  نظربا  كه  له  ئمسداشتن 

رشدی  دانش حساس  دوره  در  ابتدايي  مقطع  آموزان 

خصیصه،  دارندقرار   مياين  منفي  مانعي  های  تواند 

جدی در دستیابي به اهدافشان باشد. همچنین از آن  

پ كه  اثربخشي  ژوهشجهت  درباره  اندكي  های 

فرزندآموزش و  خشم  مديريت  بازداری  های  بر  پروری 

دانش در  نافرماني  پاسخ  اختالل  به  مبتال  آموزان 

است  ایمقابله شده  مطالعهانجام  انجام  جهت  ،  در  ای 

برنامه  و  خشم  مديريت  آموزشي  برنامه  كاربست 

امری ضروری  ،  همزمانصورت  پروری بهآموزشي فرزند

رفتاری   و  شناختي  مشکالت  حل  جهت  در 

مقابلهدانش نافرماني  اختالل  با  بود.  آموزان  خواهد  ای 

،  درمانگرانتواند برای  بنابراين نتايج پژوهش حاضر مي

خانواده و  مشکالت  پژوهشگران  كاهش  جهت  در  ها 

گیری برنامه كاربهراه  شناختي و شخصیتي از    ،رفتاری

پروری  موزشي فرزندآموزشي مديريت خشم و برنامه آ

با باشد.  به آنچه    مفید  پژوهش حاضر  ،  شد  بیانتوجه 
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های  است كه آيا روشال ؤسدرصدد پاسخگويي به اين 

آموزش مديريت خشم و فرزندپروری بر بهبود بازداری  

نافرماني مقابلهپاسخ دانش به اختالل  ای  آموزان مبتال 

 است؟ثر ؤم

 روش 

حاضر   پ  آزمايشي نیمهپژوهش  طرح  -آزمون یشبا 

بود.  پس كنترل  يک  و  آزمايش  گروه  دو  با  آزمون 

آموزان پسر  جامعه آماری اين پژوهش را تمامي دانش

نافرماني  پايه اختالل  به  مبتال  ششم  و  پنجم  های 

منطقه  مقابله در  وآموزش  9ای  تهران  شهر  پرورش 

. نمونه اين  دادندتشکیل    1399-1398سال تحصیلي  

مبتال به اختالل نافرماني    آموزدانش  45پژوهش شامل  

ميمقابله گروه  ای  هر  در  كه  آزمودني    15باشند 

روش   از  آنان  انتخاب  برای  همچنین  شد.  گمارده 

در    هدفمند گیری  نمونه  پژوهش  اين  در  شد.  استفاده 

پنجم  بر  آغاز ويرايش  معیارهای  پرسشنامه،  اساس 

بیماری آماری  و  تشخیصي  رواني  راهنمای  های 

روانپزش آمريکا،  )انجمن  بالیني    (2013کي  و مصاحبه 

با  ابتدايي  پسر پنجم و ششم  آموز  دانش  45روانشناس  

مقابله نافرماني  اختالل  قطعي  كه  تشخیص  بود  ای 

شدند.  بر  انتخاب  خروج  و  ورود  معیارهای  اساس 

ورود:   پرونده  معیارهای  روی  از  بهنجار  هوشي  دامنه 

خروج:   مالک  و  همبود  اختالل  نداشتن  تحصیلي، 

آموزشيغ برنامه  از  جلسه  دو  در  دريافت  یبت   ،

ودرمان دارويي  رواندوره  های  در    درمانيهای  بود. 

پیش پاسخ نخست  آزمون  مرحله  های  گروه  بازداری 

اندازه كنترل  و  با  آزمايش  افراد  سپس  شد.  گیری 

مقابله نافرماني  سه  بهای  اختالل  در  تصادفي  صورت 

  5/1جلسه    8در  گروه آزمايش اول  قرار گرفتند.  گروه  

گروه آزمايش دوم در    ساعت آموزش مديريت خشم و 

فرزند  5/1جلسه    9 آموزش  طول  ساعت  در  را  پروری 

گروه كنترل آموزشي دريافت    دو ماه دريافت كردند و

پس.  نکردند مرحله  در  بازداری  آزمون  سپس  دوباره 

 گیری شد.پاسخ هر سه گروه اندازه

 ای  مقابله نافرمانيبندی اختالل هـمقیاس درج : زارـاب

همکاران  :  كودكان و  هومرسن  توسط  مقیاس  اين 

بر2006) و  تجديداساس مالک(  نسخه  نظر شده  های 

آماری   و  تشخیصي  راهنمای  چهارم  ويرايش 

نافرماني  اختالل اختالل  با  كودكان  برای  رواني  های 

شد مقابله ساخته  كه    ای  است  يادآوری  به  )الزم 

های تشخیص ويرايش  کهای اين مقیاس با مالمالک

اختالل آماری  و  تشخیصي  راهنمای  رواني  پنجم  های 

و    دارد گويه    8( نیز منطبق است(. اين مقیاس  2013)

لیکرت   طیف  يک  )از  درجه  4در  تا    -0ای    -3اصالً 

پردازد. اين  خیلي زياد( به ارزيابي نظر پاسخگويان مي

كودكان   برای  مي  15-5مقیاس  استفاده  شود.  ساله 

آلفای  سازن روش  به  آن  پايايي  ضريب  مقیاس  دگان 

را   روش    92/0كرونباخ  به  آن  پايايي  ضريب  و 

را   توسط  دنكرد گزارش    95/0بازآزمايي  مقیاس  اين   .

( ايراني روايي( روی دانش1387عابدی  ي  سنج آموزان 

اين   دروني  و ضريب همساني  است  اعتباريابي شده  و 

پايايي  و ضريب    93/0مقیاس به روش آلفای كرونباخ  

بازآزمايي   روش  به  )به    94/0آن  است  شده  گزارش 

 (.1391نقل از فرامرزی، عابدی و قنبری، 

يافته ساختار  بالیني  بالیني    :مصاحبه  مصاحبه 

نوعي مصاحبه تشخیصي است كه در آن  ،  ساختاريافته

را طراحي ميكننده پرسشمصاحبه را  هايي  او  تا  كند 

اين مبه هدف نزديک كند. در  بردرماني  خالف صاحبه 

  براساس   شده بحث  هاینیافته، موضوعمصاحبه ساختار

از و  ميه  ئاراای  شدهتنظیم  پیش  برنامه  شود 

ميمصاحبه جهت  بحث  چگونگي  به  در  كننده  دهد. 

به  پژوهش  نشانهاين  وجود  تشخیص  های منظور 

مقابله نافرماني  براختالل  پنجم  ای  ويرايش  اساس 

آماری  و  تشخیصي  مصاحبه    راهنمايي  رواني،  اختالل 

ساختار و    وسیلهبهيافته  تشخیص  مشاور  از  پژوهشگر 

 آيد.  ناظم مدرسه به عمل مي

استروپ واژه  رنگ  از    ينا:  آزمون  متشکل  آزمون 

در مرحله    سبز است.  و  زرد  ي، آب  قرمز،  يمربع رنگ176

آزمودن تع  يدبا   ياول  جهت  به  ییناز  شروع  شده 

رنگ  كند. خواندن  مرحله    ها  در    176دوم  در  كلمه 
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آن بخواند    یاز رو  يدبا  و  گیرديقرار م   ي آزمودن  یاراخت

به جا  و نگارش  ی در مرحله سوم    يد با  هاهكلم  يشکل 

ب را  جوهرها  استروپ  .خواندرنگ  را    آزمون  زير  موارد 

ها،  ها، رنگ واژهسنجد: سرعت نسبي خواندن رنگ مي

واژه رنگ  واژه  نام  رنگ  با  رنگي  نام  مربوط،  های 

زمان  نا برای  بازآزمايي  پايايي  ضريب  است.  همخوان 

و برای تعداد خطاهای همین    6/0واكنش مرحله اول  

آزمايش،    55/0مرحله،   دوم  مرحله  در  آمد.  دست  به 

واكنش   زمان  پايايي  خطاها    83/0ضريب  تعداد  و 

به دست آمد و در مرحله سوم آزمايش، ضريب    78/0

واكنش   زمان  خطاها   97/0پايايي  تعداد  بود    79/0  و 

همکاران،   و  نمونه2005)میتروشینا  در  ايراني  (.  های 

و ضريب پايايي    شديید  أنیز روايي صوری اين آزمون ت

به دست آمد )علیلو و    71/0بازآزمايي برای دو هفته،  

   (.2011همکاران، 
آموزش مديريت خشم مبتني    :ایهای مداخلهبرنامه 

   رفتاری -بر رويکرد شناختي

ا گروه  شیوه  برای  به  خشم  مديريت  آزمايشي  ول 

به  5/1جلسه    8در    4رفتاری  -شناختي ترتیبي  ساعت 

آمده   زير  جدول  در  مي، استكه  داده  شود.  آموزش 

شیوهروش بر  مبتني  خشم  مديريت  و  های  نواكا  های 

الزم به ذكر    .( به كار برده شده است1975یواک )اسپ

ره  در كلینیک مشاو  پژوهشگروسیله  بهها  مداخلهاست  

 . (1)جدول  انجام شد 
 رفتاری  -خالصه برنامه آموزش مدیریت خشم مبتنی با رویکرد شناختی  1جدول 

 هدف   عنوان جلسه 

 شناخت خود  اول

های فردی مرتبط ها و تواناييآزمون، آشنايي گروه با يکديگر، شناخت مهارتاجرای پیش

ايد با  آشنايي  واقعي(،  )خود  حال  زمان  آرزوهلئابا  و  بهها  خود  مفهومای  سازی  منظور 

ايد آينده )خود  با  و ديگران  ئاخودهای مرتبط  از ديدگاه خودش  فرد  ل(، شناخت وظايف 

 بايسته(  )خود

 منظور كنترل سلسله مراتبي خشم  استفاده از شناخت مراحل بروز خشم به آشنايي با مراحل بروز خشم  دوم و سوم 

 های مناسب برای كنترل خشم  حلمفهوم خشم و انتخاب راهسازی عملیاتي مهارت مديريت خشم  چهارم 

 پنجم و ششم 
راهکارهای عملي درباره مديريت  

 خشم

موقعیتمهارت در  نقش  ايفای  و  الگو  ارائه  از  استفاده  با  مديريت خشم  تصوری  های  های 

 مختلف  

 اكتساب و مرور ذهني  هفتم
اظهار مهار  برای  شناختي  خودآموزی  روش  از  به  هایاستفاده  مديريت  خودمنفي  منظور 

 خشم  

 هشتم 

های سلسله  ايفای نقش صحنه

بندی  مراتبي خشم و جمع

 ها هجلس

اطمینان از درک مطالب    آوردن دستبههای برانگیزنده خشم و  مديريت خشم در موقعیت

 آموزشي   های هشده در جلس ارائه

فرزندپروری  برنامه نظام:    5آموزش  مند  آموزش 

كارفرزند استانداردبهگامآمد  پروری  برنامه  در  گام  شده 

و   ماير  دينک  توسط  كه  است  والدين  آموزش  زمینه 

( لي  آدلر  1976مک  مفاهیم  از  استفاده  با   )-  

تا آنها را    شددرايکورس برای كمک به والدين تدوين  

راری ارتباط مثبت كارآمد  ق در درک رفتار كودكان و بر

فتگي و در  صورت ه. اين آموزش در نه جلسه بهسازد

يک  جلسه  يک  هفته  گروه  هر  برای  نیم  و  ساعت 

 .(2)جدول    شودآزمايش برگزار مي

 درایکورس   -خالصه برنامه آموزشی رویکرد آدلر  2جدول 

 هدف   عنوان   جلسه  

ايجاد   آشنايي با اهداف   جلسه اول   كالس،  در  حضور  نحوه  و  برنامه  توجیه  حسنه،  رابطه  ايجاد  آشنايي، 

 آزمون  م پیشهمکاری، انجا

 گیر  روش فرزندپروری مقتدرانه، دموكراتیک، سهل های فرزندپروری  آشنايي با سبک جلسه دوم  

 خوی فرزند، ترتیب تولد فرزندان  وشناخت مشکالت فرزندان، خلق منظومه خانوادگي   جلسه سوم  

آدلر  جلسه چهارم   نظر  از  كودكان  بدرفتاری    -داليل 

 درايکورس  

 جويي  طلبي، انتقامطلبي، قدرتاليل بدرفتاری كودک توجهبردن به دپي
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مراه جلسه پنجم   مواجهه  نادرست  ؤهای  اهداف  با  ثر 

 رفتار كودكان  

 آموزش والدين برای مقابله با رفتارهای نادرست كودكان  

پیامدهای  جلسه ششم   و  منطقي  شیوه  به  انضباط 

 طبیعي و منطقي 

 ق انتخاب  های انضباطي، دادن ح تنبیه، روش

كوشش دادن به خود و فرزندان  دلگرمي جلسه هفتم   به  توجه  و  كودک  منفي  باورهای  فرزندان،  شناخت  منفي  های 

 كردن آنها، مقايسه دلگرمي با تشويق  دلگرم

 كردن  دادن محترمانه، صحبتهای ارتباطي، گوشآموزش مهارت ثر  ؤهای ارتباطي ممهارت جلسه هشتم  

 آزمون  ، اجرای پسهاهبندی كلي، خاتمه جلسجمع بندی  ی بر مفاهیم و جمعمرور جلسه نهم  

به روش تحلیل كوواريانس يک داده راهه در محیط  ها 

 تحلیل شدند. 23نسخه  spssافزار نرم

 هایافته 

پژوهش  شاخص  3در جدول   توصیفي متغیرهای  های 

پیش و پسدر  گروهآزمون  تفکیک  به  شامل  آزمون  ها 

اند. همچنین  و انحراف استاندارد گزارش شده  میانگین

آزمون  بودن توزيع متغیرها در پیشبرای بررسي نرمال

پس شاپیروو  آزمون  از  كه  -آزمون  شد  استفاده  ويلک 

اين   در  آزمون  اين  شدهها  جدولنتايج  با  گزارش  اند. 

شاپیرو آزمون  آماره  جدول  اين  به  ويلک  -توجه 

متگروه در  كنترل  و  آزمايش  پژوهش های  غیرهای 

توزيع متغیرها در سه گروه  رو  اينازباشد.  نميمعنادار  

 نرمال است.

 های آزمایش و کنترل آزمون استروپ به تفکیک گروههای مؤلفهبودن توزیع های توصیفی و بررسی نرمال شاخص  3جدول 

 S-W p انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گروه وضعیت  متغیر

 36/0 93/0 0:00:36 0:02:56 13 مديريت خشم  آزمون یشپ مدت زمان خواندن 

 81/0 96/0 0:00:41 0:02:47 14 فرزندپروری   مرتبه اول

 22/0 92/0 0:00:25 0:02:29 15 كنترل  

 95/0 97/0 0:00:36 0:02:12 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 09/0 89/0 0:00:31 0:02:13 14 فرزندپروری   

 28/0 82/0 0:00:24 0:02:29 15 كنترل  

 88/0 97/0 52/2 69/5 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 12/0 90/0 88/1 78/3 14 فرزندپروری   مرتبه اول

 19/0 91/0 55/2 86/3 15 كنترل  

 18/0 91/0 62/1 15/3 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 25/0 92/0 48/1 28/2 14 فرزندپروری   

 61/0 95/0 25/2 93/3 15 كنترل  

 45/0 94/0 0:00:31 0:02:39 13 مديريت خشم  آزمون پیش مدت زمان خواندن 

 38/0 93/0 0:00:22 0:02:25 14 فرزندپروری   مرتبه دوم

 13/0 90/0 0:00:23 0:02:21 15 كنترل  

 08/0 89/0 0:00:28 0:02:05 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 66/0 95/0 0:00:18 0:02:00 14 فرزندپروری   

 56/0 95/0 0:00:24 0:02:21 15 كنترل  

 55/0 94/0 34/1 84/3 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 76/0 96/0 33/1 64/3 14 فرزندپروری   مرتبه دوم

 08/0 89/0 95/1 66/3 15 كنترل  

 96/0 97/0 75/0 07/2 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 63/0 95/0 20/1 28/2 14 فرزندپروری   

 38/0 93/0 85/1 80/3 15 كنترل  

 91/0 97/0 0:01:12 0:05:06 13 مديريت خشم  آزمون پیش مدت زمان خواندن 

 70/0 95/0 0:00:21 0:04:51 14 فرزندپروری   مرتبه سوم 
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 S-W p انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گروه وضعیت  متغیر

 32/0 93/0 0:00:14 0:04:36 15 كنترل  

 76/0 96/0 0:00:46 0:03:52 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 18/0 91/0 0:01:11 0:3:52 14 فرزندپروری   

 22/0 92/0 0:00:53 0:04:36 15 كنترل  

 35/0 93/0 29/7 23/16 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 62/0 95/0 82/10 28/16 14 فرزندپروری   مرتبه سوم 

 98/0 98/0 70/4 13/15 15 كنترل  

 48/0 94/0 78/5 38/11 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 81/0 96/0 72/7 71/10 14 فرزندپروری   

 71/0 95/0 17/4 15 15 كنترل  

 66/0 95/0 0:01:16 0:02:27 13 مديريت خشم  آزمون پیش نمره تداخل 

 25/0 92/0 0:01:26 0:02:25 14 فرزندپروری   

 07/0 89/0 0:00:55 0:02:15 15 كنترل  

 31/0 93/0 0:00:52 0:01:46 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 07/0 89/0 0:01:19 0:01:51 14 فرزندپروری   

 23/0 92/0 0:00:49 0:02:14 15 كنترل  

با   خشم  مديريت  آموزش  تفاوت  بررسي  برای 

فرزند میزان  آموزش  در  بازداری    آن   ثیرأتپروری،  بر 

ای،  آموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهپاسخ دانش

ك تحلیل  يک از  چندمتغیری  استفاده  وواريانس  راهه 

جدول  شد.   كوواريانس    4در  تحلیل  آزمون  نتايج 

 متغیری گزارش شده است. چند
 آزمایش هایبازداری پاسخ در بین گروههای لفهؤممتغیری مربوط به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند  4 جدول

 اندازه اثر  داری سطح معنی F d.f1 d.f1 مقدار  آزمون 

 28/0 50/0 14 6 92/0 28/0 ي ياثر پیال

 28/0 50/0 14 6 92/0 71/0 المدای ويکلز 

 28/0 50/0 14 6 92/0 39/0 اثر هوتلینگ

 28/0 50/0 14 6 92/0 39/0 ترين ريشه روی بزرگ

جدول   به  توجه  آماره  4با   ،F    كوواريانس تحلیل 

بررسي چند گروه  متغیری  در  تفاوت  آزمايش  های 

پاسخ  بهای  لفهؤم نميا معنازداری  ) دار   'Wilksباشد 

Lambda= 0.71, F=0.92, p>0.05مي بنابراين  توان (. 

لحاظ   از  كنترل  و  آزمايش  گروه  بین  كه  گفت 

در پسهای  لفهؤم پاسخ  كنترل  بازداری  از  بعد  آزمون 

وجود ندارد. در  داری  امعنآزمون، تفاوت  پیش  هایهنمر

يک   5جدول   كوواريانس  تحلیل  گزارش  رانتايج  هه 

 شده است.

 بازداری پاسخهای لفهؤمهای آزمایش در راهه تفاوت گروهنتایج تحلیل کوواریانس یک  5جدول 

 اندازه اثر  F P خطا  MS آزمایشی MS خطا SS آزمایشی  SS لفهؤم

 01/0 55/0 35/0 67/413 08/147 81/7859 08/147 زمان )اول( 

 01/0 83/0 04/0 09/1 04/0 85/20 04/0 خطا )اول( 

 01/0 64/0 21/0 37/356 41/77 13/6771 41/77 زمان )دوم( 

 08/0 19/0 79/1 36/0 64/0 85/6 64/0 خطا )دوم( 

 06/0 26/0 31/1 24/797 54/1049 72/15147 54/1049 زمان )سوم( 

 13/0 10/0 90/2 02/2 89/5 53/38 89/5 خطا )سوم( 

 01/0 54/0 37/0 36/1482 88/556 95/28164 88/556 نمره تداخل 

به جدول   مدت  های  لفهؤمبرای    Fآماره    5با توجه 

خواندن   خطاهای  مقدار  اول(،  )مرتبه  خواندن  زمان 

مقدار   دوم(،  )مرتبه  خواندن  زمان  مدت  اول(،  )مرتبه 

خواندن   زمان  مدت  دوم(،  )مرتبه  خواندن  خطاهای 
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مرتبه سوم(، مقدار خطاهای خواندن )مرتبه سوم( و  )

تداخ )نميدار  امعن   لنمره  اينp>0.05باشد    يافته   (. 

گروهنشان مي بین  اين  دهد  در  آزمايش  ها  لفهؤمهای 

ها در  وجود دارد. با توجه به اين يافته  داریا معنتفاوت  

مي پژوهش  فرضیه  به  بین  پاسخ  كه  گفت  ثیر  أتتوان 

آموزش مديريت خشم و فرزندپروری بر بازداری پاسخ  

ای تفاوت  الل نافرماني مقابلهآموزان مبتال به اختدانش

روش  دار  امعن دو  هر  و  ندارد  بر ثیر  أتوجود  يکساني 

 بازداری پاسخ دارند.

 گیری بحث و نتیجه

آموزش اثربخشي  مقايسه  با هدف  های  پژوهش حاضر 

پاسخ   بازداری  بر  فرزندپروری  و  خشم  مديريت 

مقابله  ابآموزان  دانش نافرماني  شد.  اختالل  انجام  ای 

نش دريافتنتايج  گروه  داد  برنامهان  آموزشي    كننده 

در   پاسخ  بازداری  بر  پروری  فرزند  و  خشم  مديريت 

مقابله  ابآموزان  دانش نافرماني  به  اختالل  نسبت  ای 

گروه كنترل اثربخشي بیشتری را نشان داد. همچنین  

پاسخ   بازداری  بر  خشم  مديريت  آموزشي  گروه 

يکساني  ثیر  أتای  اختالل نافرماني مقابله  ابآموزان  دانش

فرزندپروری   آموزشي  گروه  نتايج  اندهداشتبا   .

آمده از اين پژوهش نشان داد آموزش مديريت  دستهب

دانشبر  خشم    پاسخ  اختالل    باآموزان  بازداری 

  بود. تاثیرگذارای نافرماني مقابله
پژوهش  نتايج  با  يافته  جمله  اين  از  قبلي  های 

و همکاران،  ) و همکاران،  ؛ جوهان2015كرينگ  ستون 

همکاران2020 و  وود  هن  دادند  2015،  ؛  نشان  كه   )

و   به كاهش پرخاشگری  آموزش مديريت خشم منجر 

به   مبتال  پسر  نوجوانان  در  پاسخ  بازداری  افزايش 

مخرب  اختالل رفتاری  است.  ،  شودميهای  همسو 

پژوهش نتايج  با  يافته  اين  ) همچنین  -گورتزهای 

(  2021بوب و همکاران،  ؛ كال 2019دورتن و همکاران،  

نشان   مديريت خشم    نددادكه  پرورش    سببآموزش 

رفتاری  مهارت و  اجتماعي  رواني،  و  د  شوميهای 

مقابله نافرماني  اختالل  به  مبتال  برای  كودكان  را  ای 

طور كلي  فردی، مدرسه و به  بین  روابطدر  ثر  ؤمحضور  

همسو است. و با نتايج پژوهش ،  سازدمياجتماع آماده  

( كه در پژوهش خود به بررسي 1389دی يگانه )محم

كاهش   بر  خشم  مديريت  آموزش  م  يعالاثربخشي 

نافرماني مقابله آموزان دختر دوره  ای در دانشاختالل 

از    نشانپژوهش    نتايجراهنمايي شهر تهران پرداخت و  

م  ي عالعدم اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش  

مقابله استنافرماني  ناهمسو  بود،  اين    در .  ای  تبیین 

خشم، مديريت  آموزش  كه  پژوهش  از  توان    يافته 

دانش در  پاسخ  بازداری  اختالل  افزايش  با  آموزان 

مقابله دارد،   اینافرماني  پژوهش  را  به  استناد  های  با 

مي كقبلي  اختالل  ماهیت  گفت  به  ود توان  مبتال  كان 

كه  زمانيای است كه  گونهبهای  اختالل نافرماني مقابله

ك مياين  برانگیخته  جرودكان  به  با    شوند،  بحث  و 

مي مي؛  پردازندبزرگساالن  بدخلقي  ؛  شوندخشمگین 

اين  دهند.  آزار ميطور عمدی  ديگران را به  كنند ومي

كه   است  اين  از  ناشي  حدی  تا  تکانشي  رفتارهای 

ها  احساس،  كودكان با اين اختالل توانايي درک اعمال 

ندارند های  هیجان  و را  كودكان  بنابراين  .  ديگران  اين 

ميمیان  در   ياد  مديريت خشم  از  آموزش  قبل  گیرند 

تأمل    باورهای ديگران  وها  نیتتفسیر عجوالنه مقاصد،  

نتیجه  در؛  های آنها را هم در نظر بگیرندديدگاه  كنند و 

بهبود   آنها  در  پاسخ  ميبازداری  آموزش  كندپیدا   .

مي را  امکان  اين  كودكان  اين  به  خشم  هد  دمديريت 

دنیای ذهني ديگران هماهنگ سازند و  با  را    كه خود 

مبهم به جای    آمیز وهای تحريک در پاسخ به موقعیت

نشان   خصمانه  اسنادی  سوگیری    و دهند  اينکه 

و كرده  سوءتعبیر  را  ديگران  تکانشگرانه    رفتارهای 

و  كنند  پاسخ  برخورد  برسانند،  آسیب  ديگران  های  به 

وزش مديريت خشم با  كنترل كنند. آم هم  نامناسب را  

و  تعبیر  از  ديگران،  ديدگاه  از  درست  ادراكي    ايجاد 

دلخواه   ميموضوعتفسیرهای  وها  شانس    كاهد 

.  كندپذيرش را بیشتر مي  رفتارهای مبني بر مفاهمه و

به   ميهمچنین  كمک  رفتارهای  فرد  پیامد  كه  كند 

كند  درک  را  مناسب  و   خود  كنشپاسخ  به  های  تری 

طور  ها بهبرابر وسوسه انجام فعالیتدر    ديگران دهد و 
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مقاومت كند.   مديريت    هایهجلس در  تکانشي  آموزش 

ای ياد  خشم، كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

طور مستقل خشم خود را مهار كنند. در  گرفتند كه به

كودكان اين  آموزش،  دوره  شناخت  روش  طول  های 

مهارت خشم،  بروز  مراحل  با  آشنايي  های  خود، 

مديريت   مورد  در  عملي  راهکارهای  خشم،  مديريت 

نقش    ، خشم ايفای  ذهني  مرور  و  اكتساب  مهارت 

آنها  صحنه گرفتند.  ياد  را  خشم  مراتبي  سلسله  های 

ها و  ، محرکهالفهؤمهای مختلف هیجان خشم )جنبه

 درستي شناختند.  ها( را بهپیام

ب نتايج  نشان  دستههمچنین  پژوهش  اين  از  آمده 

ميداد   فرزندپروری  پاسخ  آموزش  بازداری  تواند 

مقابلهدانش نافرماني  اختالل  به  مبتال  ثر  ؤمای  آموزان 

ب.  باشد نتايج  تفسیر  و  اساس  برنیز  آمده  دستهتبیین 

نتايج   با  پژوهشي  و  نظری  های  مطالعهمباني 

(، اسکوماكر و همکاران  2016اسکیورينگ و همکاران )

(2012)  ،( بیرامي 1394عباسي  حسن  (،  زاده  و 

و  1396) همکاران (  و  ناغاني  همسو  (  1399)  امیني 

پژوهش اين  نتايج  اختالل  است.  كه  داد  نشان  ها 

برون   مشکالت  به  مبتال  كودكان  در  پاسخ  بازداری 

مي فرزندپروی  آموزش  و  باالست  باعث    تواندرفتاری 

آنان    بازداری   افزايش در    اين   تبیین  در.  دشوپاسخ 

پژ  استنادبا    يافته  از    گفت   توان مي  قبلي  های وهشبه 

  ای نوجوان با اختالل نافرماني مقابلهيا  آنجا كه كودک  

به نظر  كار با آنها سخت    ،سرکش و انتقامجو است،  عصبانی 

چرا كه  ،  طلبدتوجه بیشتری از والدين را مي  ورسد  مي

هر باشند.  كنترل  تحت  ندارند  دوست  والدين  آنها  چه 

و تغییر  در  سعي  به  بیشتر  داشته    كمک  خود  فرزند 

مي  باشند، بدتر  آموزش  سرپیچي  لذت  شود. 

پروری موجب تغییر نوع برداشت والدين از رفتار  فرزند

با تغییر نگرش والدين نسبت به    مخرب كودک شده و

كودک و مي  رفتار  پرخاشگری  كاهش  موجب    تواند 

رفتارها   اين  با  آنان  سازگاری  افزايش  نیز  همچنین  و 

صورت متقابل  ود كه اين حالت بهش  شان بهبود عملکرد

اخالل رفتارهای  كاهش  ميباعث  كودک    شود گرانه 

پروری مثبت  (. فرزند1399  ، همکاران  )امیني ناغاني و

به=   داده  كه  آموزش  والدين  به  هدفمند  صورت 

بهمي  -شودمي شناختتواند  در    و   ها هیجان،  خوبي 

والدين  آوردی تغ  رفتار  وجود  به  مثبتي  اي  ،یرات  ن  به 

معطوف با  كه  روی  صورت  از  توجه  مركزيت  كردن 

مي باعث  والدين،  بر  متوجه  كودک  والدين  كه  شود 

رفتارشان  داوری    به قضاوت ودست    رفتار خود شوند و 

عاشوری   بزنند كه    ( 1396  بکنار، آلجلیو    )ارجمندنیا، 

در  گر  تخريبرفتارهای   نتیجه آن كاهش پرخاشگری و

و مبنتیجه  در  والدين  نافرماني  كودكان  اختالل  به  تال 

بود.  ایمقابله به    كودکوالدين    كار  خواهد  مبتال 

مقابله نافرماني  حتي   ایاختالل  و  است  سخت 

مهربان و  چالش  صبورترين  به  نیز  را  والدين  ترين 

نافرماني  مي اختالل  به  مبتال  نوجوان  يا  كودک  كشد. 

انتقاممقابله و  سركش  عصباني،  آنها  ای،  است.  جو 

ندا تحت  دوست  برای    نظارترند  والدگری  باشند. 

  چالش   يک،  ایمقابلهاختالل نافرماني   كودک مبتال به

حقیقت، هرچه والدين بیشتر سعي در  بزرگ است. در

امر   باشند،  داشته  خود  فرزند  به  كمک  و  تغییر 

بدتر مي نبايد  شود.  سرپیچي  اين حالت  از  در  را  امید 

اين كودكان    زيادی برای مقابله باهای  روش  داد.دست  

دارد مي  .وجود  ازشما  قدرت  را  دستتوانید  خود  رفته 

شما  ،  آوريددست  ه  ب هستید.  خود  رفتار  مسئول  زيرا 

هم  نمي او  اما  كنید،  كنترل  را  خود  كودک  توانید 

های شما  و پاسخ  هاتواند شما را كنترل كند. اقدامنمي

و    ل كامطور  به اصول  شماست.  اختیار  به    هاشیوهدر 

  .های مثبتي داشته باشیدكند تا انتخابمک ميشما ك 

مربوط به برخورد با كودک    هایاقدام  بیشتردر تمام يا  

اختالل به  مقابله  مبتال  دعواهای    شايد،  اینافرماني  با 

درگیری  هاهمشاجرروزمره،   روبو  رو هستید كه  ههايي 

كند. تنها نتیجه اين روند  شما را خسته و ناراحت مي

كه شما از مبارزه    زمانيتر كودكان است.  نافرماني بیش

دست   اختالل  اين  رفته،  بکشیدبا  را  راه  از  ايد.  نیمي 

مد  هایتهنک همیشه  را  باشید.    زير  داشته  نظر 

ازمحدوديت مانند  منطقي  عواقب  و  دادن  دستها 
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به كه  كنید  تعیین  را  موردی  يا  بتوانید  امتیاز  راحتي 

كنید اعمال  را  فقط  .آنها  بايد  اعمال    شما  محدوديت 

مي تصمیم  كه  شماست  فرزند  اين  از  كنید.  گیرد 

اعمال خیرمحدوديت  يا  بگیرد  درس  بازی    .شده  از 

خود  سرزنش يا  كودک  سرزنش  كنید.  پرهیز  كردن 

از نو شروع كنید. پس    .ای نداردبرای اين اختالل فايده

از پايان درگیری، همه چیز را آرام كنید و از نو رفتار  

داش باشیدمناسبي  بدانید:    .ته  را  خود  والدگری  هدف 

ها برای بزرگسالي. اگر اين اولويت شما  كردن بچهآماده

كه   بعد  دفعه  شروع  شما    فرزندباشد،  را  لجبازی 

 .متفاوت فکر خواهید كرد، كندمي

نافرماني   با  كودكان  گروه  بر  فقط  حاضر  پژوهش 

به  مقابله آن  تعمیم  در  بنابراين  است.  شده  انجام  ای 

كه  جاييها و سنین بايد احتیاط شود. از آنير گروهسا

آموزشتأثیر  علّي  الگوی   مستقل  مديريت  متغیر  های 

آموزان  پروری بر بازداری پاسخ در دانشخشم و فرزند

مقابله نافرماني  اختالل  حاضر جديد  با  پژوهش  در  ای 

است و برای اولین بار به شکل فعلّي اجرا شده است،  

دانشآين  هایپژوهشدر   جمعیت  بر  نیز  ده  آموزی 

شود.   اينجا  تکرار  ميدر  از  پیشنهاد  استفاده  با  شود 

درجه مقابلهمقیاس  نافرماني  اختالل  در  بندی  ای 

دانش مدارس،  روان  سالمت  در  غربالگری  آموزان 

شده  ابتدايي و راهنمايي شناسايي  معرض خطر مقاطع 

ارائه آموزش اختصاصي به با  انتقال اخت،  موقعو  الل  از 

همچنین   شود.  جلوگیری  باالتر  مقاطع  اين  به  نتايج 

در   وجود گرمي، محبت و صمیمیت  پژوهش ضرورت 

منفي   و  مثبت  عواطف  باعث  )كه  فرزندی  والد  روابط 

مقتدرانه  ،  (شودمي فرزندپروری  شیوه  كه  را  يعني 

شکل ميموجب  مثبت  عواطف  ايجاد    ، شودگیری 

ميايناز.  كندمي پیشنهاد  دورهرو  آموزشي  شود  های 

ايراني  شیوه خانوادهای  و  والدين  به  فرزندپروری  های 

های جمعي و ساير  رسانه  ،های آموزشيدر قالب كارگاه

ها آموزش داده شود. همچنین نتايج اين پژوهش  روش

وجود   و  ي  ي هاروشضرورت  خشم  مديريت  مورد  در 

شیوه،  پرخاشگری شکلرا    ای يعني  موجب  گیری  كه 

رو پیشنهاد  ايناز.  كندميايجاد    ،دشوعواطف مثبت مي

های مديريت خشم و  های آموزشي شیوهشود دورهمي

قالب   در  ايراني  خانوادهای  و  والدين  به  پرخاشگری 

آموزشيكارگاه و  هایرسانه  ،های  ساير    جمعي 

 .دشو  فراهمآموزشي   یهاروش

 نوشت پی 

1 Oppositional defiant disorder  
2. Improve mood 

3. Problem solving skills 

4. Anger management training based on cognitive-

behavioral approach 

5. Parenting education protocol 
 منابع 

.  ر  يگندمان یاسد  .،م  یحجاز.؛  ع  یاننسائ   .،  گ  ييموال.،  م  یریام

  اختالل   ميعالرفتار به مادران بر    يريتآموزش مد   یرثأت»  (1396)

نافرمان ك پرخاشگرانه    رفتارهای   و اختالل  با    «، ایمقابله  يودكان 

 .84-96(، 2)3فصلنامه سالمت روان كودک، 

نگاهي جامع بر  »(  1396)  .س  آبکنار  جلیل.،  م  عاشوری.،  ع  نیا ارجمند 

رويش  «،  پروری مثبت اصول، اهداف، سطوح و محتوابرنامه فرزند
 . 52-35(: 2)6، روانشناسي

يسه  مقا»  (1399)  .ع  س.  یسماو  .،س  ياننجارپور  .،شي  ناغان امیني  

فرزندپرور  ياثربخش فرزندپرور  یآموزش  با  بر    يمبتن  یمثبت 

پرخاشگر  يرش پذ بر  تعهد  نشانه  ی و  و  اختالل    یهامادران 
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