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 چكیده
دش رشش آمددش ش  اث بخشدد مقريسدد   ،پددهشهح ضر دد هدد    :هددد 

  ب  رايرن  ب  كدرهح مشدت ا امد      ف نرل  ش آمش ش مبتن چن ضس 

پدهشهح  ايد    روش: دبسترن است.هر  سشم ش چهررم پري ان آمش  دانح

اسدت. ارمهد  آمدرر  آن     تج بد   ا  نشع كررب د  ش شیشه انجرم آن نیم 

دارا  اخت لهدر  يدردری   شيدهه     دختد  ش پسد    آمدش   دانح 03رمل ش

ان بد  تادرد  در سد  رد شه ده ن د        آمدش   داندح سپس اي  . هستن 

ری   ب  رشش تادردف  سدرده انجدرم ر فدت ش ا       اريگزي  ش ن . نمشن 

رید   شدرمل آ مدشن هدشش شكسدي  مقیدرا كشدكدرن         ابزارهر  اند ا ه 

(WISC_R) هدر بدر   رده شد . داده آ مشن پیش فت تحایي  امد  اسدت    ش

 ط ف  ش آ مشن تهقیب  ش   تحيیل شد .  است رده ا  تحيیل شاريرنس يك

ش آمدش ش   چن ضس ن داد ك  آمش ش نتريج اي  پهشهح نشر ها:يافته

( در كرهح مشدت ا امد     P‹  30/3در سطح )ب اسرا رايرن  ه  دش 

.اند  هبدشد مدثث   ان دبسترن  دارا  اخت لهر  يدردری   شيدهه   آمش  دانح

هدد  دش شددیشه آمش شدد  در رفددا مشددت ا امدد      گیددري:نتیجدده

 ستن . ان دبسترن  كرم ً اث بخح ش سشدمن  هآمش  دانح

 

 

 

ف نرلد ،   چن ضس اخت ل يردری   در ام ، آمش ش  هاي كلیدي: واژه
   بتن  ب  رايرن آمش ش م
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 استرديرر ر شه رشان شنرس  دانشگره پیرم نشر  .2

 استرديرر ر شه رشان شنرس  دانشگره پیرم نشر  .0
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Abstract 
Objective: This study compares the effectiveness of 

Fernald multi-sensory instruction and computer-

based methods in reduction of spelling problems of 

third and fourth grade elementary students. 

Method: In this semi-experimental research, the 

sample contained 30 male and female subjects. 

They had learning disorders. So there were three 

equal – sized groups of 10 in the study. Simple 

random sampling and measurement instruments 

such as WISC- R, and Achievement Test for 

Spelling were used. The data were analyzed by one–

way ANOVA and Scheffe post-hoc test. Results: 

The results revealed that both multi-sensory Fernald 

method and computer-based methods were effective 

in reduction of third and fourth grade elementary 

students spelling problems who had learning 

disorder. Conclusion: The two instructional 

methods are quite effective and helpful in reduction 

of elementary students spelling problems.  
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 مقدمه

ا  هري  ل  ثمشرمل  1بیرن نششترر در اخت ل 

 است 0 دستخط ش انشر ،2امي  ام  ش هج  ك دن

(. 2332، بررنز شمررسیر  فيتچ ، لیشن، فرچز،، اك)

اخت ل بیرن نششترر ، نررسري  در   ل  ثمت ي  شريا

اخت ل ام  ا  امي  مشارد  است ك  در  است. ام 

ش در صشرا ع م است  ن ش  صشرا شنرسري  درمرن

هر  برال ب  مهضي  در پري  ،تشا  ش ع م شنرسري 

تب يل ش مشاب مشت ا ضرد  مرنن  م دشد ، افت 

 ش ير ب ش  آمش ان در دانح تحایي ، ت ک تحایل

)تب يز ،  ششدم رشان  در آنهر مسرئل ش مشت ا 

رابط  اخت ل خشان ن بر اخت ل ام  ب  شسیي  (. 1031

)ديت يچ ش    آ مريش  مشخص ش ه استپهشهشهر

رفا  هف در ام   ا  دي ررههر ب خ (. 2331ب اد ، 

چ ا ك  ؛ دانن م ت  ا  رفا مشت ا خشان ن مق مرا 

شنرسن  ش ض ش  ان  ك  ض ش  ال بر را نم آمش  دانح

ش بر آن كيم  درست كنن ، كنن  تشانن  ت كیب را نم 

مطيب داشت   بخشانن  ش درک تشانن چ  طشر م 

 (.2330)اركبسشن ش لن ب گ، برشن 

عشامل مختي   ب ا  اخت ل در يردری   ام  مشرد 

ب ا  مثرل، عشامل ؛ ب رس  ش مطرله  ق ار ر فت  است

ب نینگ ، ترمسشن ش  هیسش، ژنتیت  )راستین ،

؛ برتیس، كرستيس، كرلت ا، ريسپ ، 2333شيجسم ، 

د، سگرل ش ؛ ارنسشن، بشكرر2332رايت ش مررتی ، 

، (، فهرلیت مغز ش اعارب )ريچررد 2330سرمشلز، 

فيتچ ، ، اك؛ 2336، اييشارد، ب نینگ ، فیي  ش ر يم 

شنرخت   (، عشامل  برن2332بررنز شمررسیر  لیشن، فرچز،

؛ شر  ش 1116نظی  ضذ ، اران ا   ش... )رررم ، 

 شک، ؛ ب2332؛ ت يم ، 2336؛ ترمسشن، 1110م شل، 

(، عشامل 2332، ؛ كشک1130 گ، شيتزر ش سی نب

)رامر، ش...  شنرخت  نظی  مشت ا در ضرفظ ، دقت رشان

؛ پ  ا ش رريتشن، 1110،  ؛ اك م  ش ديتم2333

 (، عشامل آمش ش 1112؛ كشركم  ش پسشن ، 1112

 نظی  رشش ت ريس نركرف  ش رشش انتقرل نرمنرسب

؛ 2332بررنز شمررسیر  فيتچ ، لیشن، فرچز،، اك) مهيم

؛ ششست ششد، 2336 اشرتیز ش لینمرن تشر ، ، ري ،شب ار

 عشامل ف هنگ  ش خرنشادر  (،1032؛ اف ش ، 2330

)كشپ ،  مرنن  محیط خرنشاده آش ت ، ا ط اب ش...

لشي ، (، عشامل م بشط ب  مهررتهر  ض كت  )2331

(، عشامل م بشط ب  1013، ایمز، هرالهرن ش مررتینز

ديت يچ ش ب اد ، ؛ 2333 هف در خشان ن )اه  ، 

نظی  ع م  (، دششاريهر  م بشط ب  خط فررس 2331

 ص ا ش ض ش  استثنر در ال بر  تشخیص ض ش  هم

؛ 1023، نرم  ف هنگسترن؛ 1031)م عش ، فررس  

 (.1030،  ن  

مهررا ام   كيمرا، ا  يردری   مهررا   يردری 

مهررا دي ار  نشع  خشان ن پیچی ه ت  است، ام  

  ا  ضس شنی ار  ش ضرفظ  شنی ار  نیز است. ار  چ

تشان ب ا  يردری   ام  است رده ك د، امر نتريج م 

ب ا   شیشهده  ك  كررآم ت ي  نشرن م  هرپهشهش

مبتن  ب  ضس  چن ضس يردری   ام ، شیشه هر  

ا دي ار  ش همزمرن نششت  كيمردي ار ، ضرفظ  

 ؛ ه يس،1132شاك ، ؛ ف انك ش 1131ب ادل ، )است

؛ 2333؛ برردفشرد، 2333، ر اهرم، میسشن ش ف ي لن ر

 ،ان  ؛ رينس،2333ش اري ،  ؛ ريگس2330 يگي ، 

 (.2333 كرس ي ، رشب ا ش دارهرم

ام   صحیح كيمرا مرنن  رير یرا، خشان ن ش 

صشرا  مهررا ب ش  مهررا استنشع  سري  درشا، 

آي ، ب ا  خشد  ب  دست نم   ب تاردف  ش خشد

رشش كررآم   20 ر يرب  مهررا ام ، بیح ا آمش ش ش ا

، اينشرنیز ، تمپيتشن ش )بی ش شيهه شاشد دارد 

تحقیقرا . نتريج (2333؛ ریل، 2333، ارنستشن

مهررا ام ،   ده  ك  چشن يردری نشرن م  مته د

فهرلیت  انتزاع  ش ذهن  است، ب  پیش فت تحایي  

، كا) دارد تأثی  چشمگی  شا، خشان ن ش ديگ  در

نتريج  (.2332 بررنز شمررسیر  فيتچ ، لیشن، فرچز،

ده  پهشهش  در  مین  يردری   ام  ش انشر نشرن م 

هر، مهررتهر  درست كيم  ك  در يردری   ام  

ت   ار  ا  سري  مهررتهر مهمدي ضرفظة ش شنرس   شاج

ب ا ش ا؛ ب ر ، اشنز، ر1110رشدريك شفرشست، )است 
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شكس، كسیي ، ر ينسپ ، ؛ شرف ، ات2333پشسن ، 

ر شا،  ،مرركش ،؛ كرست2331، كرچم  ش استیم 

 .( 2311 ارنك ش مري 

اينت  همزمرن عيت كررری   رشش چن ضس  ب   ب 

خشان ن، ردری   تشا  شنی ار ، دي ن، تي ظ صحیح، 

ری د، مهررا بر انگشت ش ازئیرا كيم  را در نظ  م 

نیز در ب  كيم  را  2شنرخت  ش آشاشنرخت  آرره  شاج

ب  كرر مثث  صشرا  همچنی  ار  اي  رشش ب ؛ ری د م 

ششد ك  مشت ا ام   مشاب م  ،ر فت  ششد

ش  ه هر  ام ي  ششد ا  ضل طشر ريش  كشدكرن ب 

بر رشت پی ا نتن  ش در اي  راستر، ضرلت آنرن 

ش پري ار ب  شاشد آي )اشل  ش كررشل، مثث  يردری   

، چنگپر، بشلشر ش رشدناشش ، هشي ، فنگ، ؛ 2332

( ب  رشيت دهر  دي ار ، 1113شیشه ف نرل  )(. 2336

ام  ش  در آمش ش 0ا شنی ار ، انبش  ش المس 

ا  ك  كشدک قا  يردری   خشان ن تأكی  دارد. كيم 

رش  كرغذ بر ض ش  بزرگ نششت  م  آن را دارد، ب 

كن . اي  آن را بر انگشت رديرب  م  آمش  دانحششد ش 

بتشان  ب شن  آمش  دانحيرب  ك  اين  تر شقت  ادام  م ف 

نگره ب  كيم  ش ا  ض ظ، كيم  را بنشيس . در نهريت 

كن  ش تشانري  تهمیم كيمرا را پی ا م  آمش  دانح

 تشان  كيمرا ا ي  را بسر د. م 

شیشه ب ا   كررآم ت ي آمش ش ب  رشش چن ضس  

يردری   ان دارا  اخت لهر  آمش  دانحضل مشت ا 

مهنردار  يردری   خشان ن ش كرم ً شيهه است ش ب  نحش 

هر  اشّل تر ان پري آمش  دانحنششت  )دستخط ش ام ( 

طبق نتريج  بخش ،پنجم دبسترن را بهبشد م 

پهشهشهر  آ مريش ، ار  اط عرا ش م رهیم ب  ار  

يك ير دش ضس )شنی ار  ش دي ار ( ا  ط يق چن  

ت   ان آسرنآمش  دانحری   ب ا  ضس دريرفت ششد، يرد

آمش ش ب  شیشه  ری ن .ش بهت  يرد م ششد م 

چن ضس  ب  شسیي  نتريج تحقیقرا آ مريش  مشرد 

؛ 2332؛ كررشل، 2333)بررد فشرد، استتأيی  ش ضمريت 

؛ 2333 ش اري  ؛ ريگس2332؛ هشف ، 2330 يگي ، 

مرست  ؛2333 كرس ي ، رشب ا ش دارهرم ،ان  ،رينس

، ك م ، 22: 1023 ين  شن ،  ؛2333  برنك، ش ر ي

طحرن كرر د فشل ،  ؛1031؛ سشرسشر ، 1032

1031.) 

( بر ب رس  2333) ش اري  ( ش ريگس2332هشف  )

اث بخش  است رده ا  شیشه چن ضس ، دريرفتن  ك  

تر كيمرا ش ششد چنرنچ  ش ايط  ب ا  كشدک ف اهم 

سپس   ، شم رهیم را ابت ا بر خط  درشت ش خشانر ببین

تش ، آن را رش  بانگشت خشد را رش  نششت  آن كيم  

ش  ير مرس  رسم كن  ير آن را بر رچ رش  تخت  سیره 

 ، اي  فهرلیتهر ب  تثبیت شنرخت ش درک كل ش بنشيس

 انآمش  دانحش عميت د كن   م آن كيم  كمك  ازئیرا

 ام ي  كيمراهر  خشان ن ش مهررت   مرنن در درشس را

شیشهاست رده ا  بخش .  م بهبشد  یرر مطيشب ب  نحش بس

ان را در تشخیص ش آمش  دانحچن ضس  عميت د هر  

نحش كرم َ مشث    درک كل كيم  ش نیز ازئیرا كيم  ب 

؛ 2332؛ كررشل، 2332بهبشد بخشی ه است)اشل ، 

 (.2333 ش اري  ؛ ريگس2332؛ هشف ، 1116چرلزهشم، 

( 2333) م، كرس ي ، رشب ا ش دارهران  ،رينس

ششهر  نیز در پهشهشهر  خشد بر ب رس  تأثی  ر

كنن  ك  بیرن م  چن ضس  ب  رير یرا مق مرت 

كررری   ش تح يك ضشاا عمق  ش عین  كشدک  ب 

لمس ، ض كت ، ت كیب  )چن  ضس ضشاا  نظی 

ت ي   طشر همزمرن( ش ف صت  يرد ب ا  تم ي ، عمیق ب 

مشفقیت در ش ب ا   كن ايجرد م را  سطح يردری  

آنرن  ؛اسرس  داردا  نقح مهم ش درشا م رس 

هم   دريرفتن  ك  اي  رشش ب ا همچنی ، 

خ یف تر  ان بر ه رشن  سطشح  هف )ا آمش  دانح

 ب اسرا .مثث  است  شر  ش  ش ي ( در درشا، كرم ً

رينس، ان ، كرس ي ، رشب ا ش دارهرم دي رره 

عميت د ب  ( تأثی  رششهر  چن ضس  2333)

ان در درک م رهیم ف ار، پیش فت همرهنگ آمش  دانح

بر همسرالن ش بهبشد نگ ش نسبت ب  درشا دارا  

( در 2332كررشل ) كمك  يرد  ك ده است. ، هف

ان دارا  آمش  دانحيك ب رس  آ مريش ، ب  رش  

نررسريیهر  يردری   شيهه، عميت د ام   س  ر شه را 
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شّل، آمش ش ر شه ا: هم مشرد مقريس  ق ار داد بر

ض كت ؛ ر شه  -چن ضس ؛ ر شه دشم، آمش ش ادراك 

 سشم، ر شه كنت ل بشد. نتريج تحقیق نشرن داد ك  ر شه

ل )آمش ش چن ضس ( ا  بقی  ر شههر، عميت د اش

ب اسرا نظ  شيزنیتزر ش  بهت   در ام  داشت  است.

هر  مهيّمهر  م  است رده ا  شیشه( 2313سچ ل )

هر  تشانن  ا  شاژهم  ،ام  بهت آمش ش ب ا  چن ضس  

پ كررب د، قرفی  پ دا   آنهر ش رعريت آهنگ كيمرا نیز 

ب ا  آمش ش ب  رشش  ،شهح ضر  په در .كنن است رده 

 ، كررا كيمرا كيی  شف نرل  ا  اهب  كيمرا سینر

اي  تم ينهر  متمل اي  رشش است رده ش ه است. 

رب ش مبتن  ب  تجررشش ب اسرا شیشه چن ضس  

ب ا  سیف ن اق  ش نردر  ب  شسیي  عيم  ش عمي  

آمش ش خشان ن، هج  ك دن ش نششت   برن فررس  ب  

كشدكرن عرد  دارا  اخت الا  كشدكرن استثنري  ش

در سطح كششر ط اض  ش ه است. كشدک در  يردری  

بین ، آن ش ه كيمرا را م  ض ش  ب است  ،اي  شیشه

نگشترن خشد لمس بر ا ،كن  ش همزمرن را تي ظ م 

 .(1031)سیف ن اق  ش نردر ،  نمري  م 

دريرفت ك  (، در پهشهح خشد 1030اه  يرن )

كررری   رششهر  چن ضس  ف نرل  ش سینر در اص ح   ب

خشاه  . اي ان هستن مثث  ان آمش  دانحنررسرنشيس  

مقريس  اث بخش  در  مین  ( در پهشهش  ك  1036)

ل ، سینر ش رايج ب  هر  آمش ش  چن ضس  ف نرشیشه

 ان انجرم داده،  م  تأيی  اث بخش آمش  دانحام   

ت ي   اث بخحرا  دش شیشه مذكشر، رشش آمش ش  سینر

 است.دانست  كرهح خطرهر  ام  در  شیشه

ان دچرر اخت لهر  يردری   شيهه ب ا  آمش  دانح

خشد، نیر    شر  ب   رش  ش بهبشد تشانريیهر  برلقشه

آمش ش  (.2330ده ش فشر  دارن )شانگ، مح كهر  آمر

مبتن  ب  رايرن  در يك فضر ش محیط ضمريت ، تم كز، 

تشا ، تهرمل، لذا يردری  ، مهررتهر  تهمیم  ش 

ان دچرر آمش  دانحمهررتهر  ض كت  ظ يف را در 

ده . آمش ش  نرتشانیهر  يردری   شيهه افزايح م 

 مريش  مبتن  ب  رايرن  ب  شسیي  نتريج پهشهشهر  آ

؛ دمبش، 1110)رشدريك ش فرشست،  ش ه استتأيی  

مرركش،  ،؛ كرست2332كرفی ، ؛ 1110؛ ارم شد، 1112

؛ میچرد، 2332كرفی ، ؛ 2311 ر شا، ارنك ش مري 

هرالهرن ش لشي ، ایمز، دي رره  ب اسرا (.2332

( آمش ش بر رايرن  در ر شههر  كشچك 1013) مررتینز

است، اي  شیشه ب  ايجرد دش ير س  ن    نیز قربل اا 

انگیزه، ششر ش هیجرن ش يردری   مشرركت  كمك 

 .كن  م 

هر  آمش ش مبتن  ب  رايرن  ب  نحش  ب نرم 

آمیز  ب ا  كشدكرن بر تشانريیهر  مختيف،  مشفقیت

كمبشد تشا  )كرفیم،  -ان دچرر بیح فهرل آمش  دانح

؛ نیم ، را  2333ب ا ش پشسن ، ا؛ ب ر ، اشنز، ر2332

؛ شرف ، اتشكس، كسیي ، ر ينسپ ، 1113برس ،  ش

(، كشدكرن درخشدمرن ه )مشر 2331، كرچم  ش استیم 

چرد، ؛ می2330 ش مرسررش، ؛ بسي 2333ش كرلشرا، 

 دارا ( كشدكرن 2330؛ میچل ش كرلیشب ، 2332

مشتل در هج  دارا   عاب دستگره نرهنجرريهر  

 ،)ششلت  كشرن ، ديمل ش ريمشمیت ش ام  ك دن

هر  ان دچرر اخت لآمش  دانح( 2330؛ فرب ، 2331

يردری   غی ك م  )شاك يزش، رامی  ، كس ا، آريرا، 

؛ ك شننب گ ش 2331؛ پرلشمبش، 2331، ف نرن   ش شالشرده

ت ان در مه ض خط  شتسآمش  دانح( ش 2336دان، 

 كرر ر فت  ش ه است. آمیز  ب  نحش مشفقیت ب  ،تحایي 

مرركش، كرست، ؛ 2336ن، ترمپسش) پهشهح س در 

؛ سیمشا ش ارنسشن، 2311ر شا، ارنك ش مري  

( ششاه  قربل قبشل  اراي  ش ه است ك  ب نرم  2332

مهررتهر  ام  ش  تشان  ا  م  اب ان  فش ده رايرن 

هر  يردری   ان دارا  اخت لآمش  دانحرا در  خشان ن

تشا  )مرنن   ت دهر  اا اي  مغزعمي ش ك م 

ده ، خشدتنظیم  ش  ، سر مرن2ضرفظ  كرر  ،6انتخرب 

ان دارا  اخت لهر  يردری   آمش  دانحدر  بر دار (

آمش ش بر تغیی  ده . نحش مهنردار   ب  را ك م  غی

ان را آمش  دانحاست رده ا  رايرن  نیر هر  آمش ش  

ا  را  هر  رايرن  كن . محققرن اث  ب نرم  ب ط   م 

هر ك  اي  ب نرم   كنن م  اظهررش ك ده ب رس  
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ان دارا  نقص در مهررتهر  آمش  دانح  ب ا  نتشان م 

  . نبرشمثث  خشان ن  ام  ش

مهتق   (2333، مك كيشگ، ب  نقل ا  1113) اشنز

دقت مشره ه  هر ظ فیت ايجرد انگیزه، بر رايرن  است

ف د  سر   ش تم ي  تم كز را نسبت ب   ،ك دن

ا  ك  اش ب رس   مطرله 12آمش ش سنت  دارن . ا  

ان در آمش  دانحمطرله  رش  ش پیش فت  10، در ك د

ا  هر  آمش ش رايرن بر است رده ا  شیشه ،ام  ش خشان ن

قربل ذك  است ك  مهررتهر  ام  در  .ش ه استتأيی  

 ا افزارهر  رايرن  بر است رده ا  ن م ،پهشهشهر  مذكشر

رره  تقشيت آرره  شاا ، آرره  هجري  ش آ شرمل

م بشط ب  تقشيت  ،ش مهررتهر  خشان ن بی  هجري 

س عت خشان ن، خشان ن صحیح سی بهر ش تنظیم 

كرست، مرركش، ر شا،  ص ارذار  كيمرا بشده است.

( بر ب رس  تأثی  يردری   مبتن  2311)ارنك ش مري 

ب  رايرن  ب  مهررا ام  در كشدكرن دريرفتن  ك  

در  ، ي  كيمراام مشت اشنرخت  ش  مشت ا شاج

ب ط   ام  ش خشان ن اخت لهر  ان دارا  آمش  دانح

طشر  ش همچنی  عميت د نگ ش  آنهر ب  ش ه بشد

پی ا ك ده بهبشد  ،ا نسبت ب  درشا م رس  مهنردار 

 بشد.

 ( در ب رسیهر  خشد1110فرشست ) رشدريك ش

 ،اسرا رايرن ب  هر  ام ي  آمش شراه ضيتأثی   دربرره

ب اسرا ا   رايرن هر    ك  ار  ب نرم بیرن ك دن

 ،ريز  ششد ان ط حآمش  دانحمشت ا ام  ش خشان ن 

بسزاي  خشاه  تأثی   آنهردر رفا مشت ا ش مشفقیت 

 ،دريرفتن  ك  راه ضيهر  ام ي  چنی همداشت. آنهر 

منج  ب  بهبشدهر  اسرس  هم در ام   ش هم در 

  كشدكرن انگیزش نسبت ب  خشان ن در دش ر شه ا

شيهه كشدكرن بر مشت ا ا   ام ي   نررسرخشان، ب 

(، داپ  1110ارم شد ) شدمبش  ايجرد ش ه است.

كرست، مرركش، ر شا، ش  (2330، شانگ )(2331)

هر  پهشهش  ( بر اشرره ب  يرفت 2311)ارنك ش مري  

ان  نشرن دادهرايرن  م بشط ب  رشش آمش ش ب  كمك 

منج  ب    شسیي  ايك  رشش آمش ش ب  كمك 

  نسبت ب  درشا تپیش فت تحایي  ش نگ ش مطيشب

ا  ش ه است، ش همچنی  نتريج پهشهشهر  م رس 

ك  آمش ش ب اسرا رايرن  در ضرك  ا  آن است  ،آنرن

 .بشده استهر ت  ا  سري  دشرهمشفق ،دشره دبسترن

در ط اض  آمش ش مبتن  ب   ،در پهشهح ضر  

افزارهر  آمش ش ام  بر  ا  ش ن ما  تريپ رايرن  ،رايرن 

اسرم  ترت  كشدكرن، ريهر  بهشت ش يردری   ال بر ش 

افزارهر   ش ن م س ر م  سرخت ش كت آريرن خزر

ديگ  بر اسرم  تم ي ، فهرلیت ش بر   سرخت م اكز 

است رده ش ه است.  اخت الا يردری   شه سترن سقز

 ش ض ش  ا رف  ب  آمش افزارهر محتشا  اي  ن م  منرً

آمیز ، اشرچی ،  شرمل بر  ، رنگ ال بر ش كيمرا

 هرتشخیص شبرهت ش پر ل، نقرش ، داسترن، را  ت رشتهر

 است.

ش ه ك  ب  اث بخش   بر تشا  ب  تحقیقرا انجرم

شيهه شیشه ف نرل  ش آمش ش مبتن   آمش ش چن ضس  ب 

ان دبسترن  آمش  دانحب  رايرن  ب  بهبشد عميت د ام   

ت لهر  يردری   شيهه تأكی  دارن . دارا  اخ

ششن  ك  دش شیشه هر  تحقیق چنی  بیرن م  ف  ی 

آمش ش چن ضس  ش آمش ش ب اسرا رايرن ، در رفا 

)شرمل مشت ا آمش ش  ش مشت ا   مشت ا ام 

ان دارا  اخت لهر  آمش  دانحشنرخت (  رشان - برن

 يردری   شيهه كرم ُ مشث  ش م ی ن .

 روش

كررب د  ش شیشه انجرم ا  نشع  ،شهح ضر  رشش په

آ مشن بر ر شه  پس -آ مشن بر ط ح پیحتج ب   نیم  آن

 .است كنت ل

 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

 آمش  دانح 160ارمه  آمرر  اي  پهشهح شرمل 

هر  سشم ش چهررم دبسترنهر   دخت  ش پس  پري 

 1013-11حایي  شه سترن سقز است ك  در سرل ت

ن   )س   03نمشن  آمرر   ن .ل ب  تحایل بشدمشغش

هر  سشم ش چهررم ان پري آمش  دانحن   ( ا   13ر شه 

تحایي  بسترن  هستن  ك  در آ مشن پیش فت د

 ان  ش  منرًر فت  12سرخت  نم ه كمت  ا   ام   محقق



 1321 ،4 هشمار ،دوازدهم سال/ ياستثناي كودكان فصلنامه ايراني
___________________________________________________________________________________________ 

19 

)1(
1 2

2

sum
S

Si

k

k









ان ب  آمش  دانح ان .داشت  30هششبه  ب اب  ير برالت  ا  

ش ه  ر شه ب  م ا  ش ن یم ن    تقس 13س  ر شه 

دقیق   20 ب  میزان ايس  آمش ش  ش ه  ايس  10

بر است رده ا  يت  ا  رششهر  )دش رش  در ه  ه ت ( 

( آمش ش ام  را ط  رايرن  ش رايج-چن ضس  ف نرل )

 ك دن .

ك  ا  بی  تمرم  بشدشیشه كرر ب  اي  صشرا 

دش اخت ل يردری   ام  ب  عيت ان  ك  ب  آمش  دانح

م كز آمش ش  ش تشان بخش  اخت لهر  يردری   شيهه 

در شه سترن سقز، ارارع داده ش ه بشدن ، ب  تارد  

سپس در اي  م ضي  نیز ب  ؛ ن   انتخرب ش ن  23

ن    اريگزي   13شتل تاردف  در دش ر شه آ مريش  

ن   ر شه كنت ل نبري  هیچ  13ش ن . بر تشا  ب  اينت  

ا   نر  آمش ش م سشم م رس آمش ش خرص  ب  استث

رش، اعضر  ر شه كنت ل )بر  ك د، ا اي  دريرفت م 

است رده ا  آ مشن هشش شكسي ، آ مشن پیش فت 

 شنرسري  ش ن .عرد   تحایي  ام ( در م ارا

 63ن   ك  ب اب   16ان پري  سشم آمش  دانحته اد 

ن   ك  ب اب   12ان ش پري  چهررم آمش  دانحدرص  كل 

 .استان نمشن  آمش  دانحص  كل در 23بر 

ب  ت ایل در قرلب  ش كت كنن ررنمشخارا 

 :راي  ش ه استا شل ذيل ا
 

 هاي آزمايشي، پايه تحصیلي و جنسیتبه تفكیک گروه شركت كنندگانمشخصات . 1جدول 
 هر  آ مريش ر شه

 پري  تحایي 
 ر شه كنت ل آمش ش بر رايرن  چن ضس آمش ش 

 پس  دخت  پس  دخت  پس  دخت 
 درص  ته اد درص  ته اد درص  ته اد درص  ته اد درص  ته اد درص  ته اد

 62 2 00 2 62 2 00 2 62 2 00 2 سشم
 03 2 03 2 03 2 03 2 03 2 03 2 چهررم

 

 ابزارها

 آزمون هوشي وكسلر كودكان

اي  آ مشن دارا  دش مقیرا هشش ك م  )ضرش  

 6رش  آ مشن( ش هشش غی ك م  )ض خ ده 6

آ مشن( است ك  ب ا  سنجح هششبه  كشدكرن  خ ده

رشد. در رشش بر آ مري  میرن   م  سرل ب  كرر 16-6

است.   ايب پريري  هششبه  كل  20/3  ايب پريري 

متغی   16/3تر  21/3در ر شههر  سن  مختيف ا  

ش  61/3بشده است. در رشش تنای   میرن    ايب 

متغی   13/3تر  22/3    ايب پريري  تنای   آ مشنهر ا

ری   هششبه هر  بشده است. خطر  مهیرر ان ا ه

 0ش  6، 0ك م ، عمي  ش كي  ب  ت تیب در ض شد 

بر   (WISC-Rاست. در ب رس  رشاي  همزمرن مقیرا )

در مقطا سن  مشت ک دش مقیرا  (WPPSIمقیرا )

ك ا اشل ش  آمش  دانح 23سرل شنیم،  6تر   6يهن  

اسرا همرن متغی هري  ك  در انتخرب ،دشره آمردر  ب 

تخرب ش ن .   ايب ان ،نمشن  هنجرريرب  مشرد نظ  بشد

، 32/3هر  ك م ، عمي  ش كي  همبستگ  هششبه 

ش ه شكسي   است ك  بر   ايب رزارش 30/3ش  22/3

بسیرر نزديك  است، 32/3ش  33/3، 33/3ك  ب  ت تیب 

 (.1021)شهیم،  ش در دش مشرد ا  آنهر برالت  است

 مصاحبه بالیني: پرسشنامه و

ان دارا  مشتل آمش  دانحشال ي   رااي  پ سشنرم  

ان آمش  دانحك   شيمتر مطمئ  ش ان  ك ده  تتمیل ام

 خرص  ن ارن .  ش رشان  مشتل اسمرن 

 امال آزمون

 است: ه شدر دش بخح تنظیم  ام آ مشن 

 13ا : اي  آ مشن شرمل بخح اشل، آ مشن امي 

: اي  ا شتره است. بخح دشم، آ مشن شاژهامي  ك

 است.بشده شاژه  23آ مشن شرمل

  آل ر   آ مشن ام  ا    يب  پريري   منظشر تهیی   ب 

  است رده                             ف مشل  طبق  ك شنبرخ

  دامنة آل ر   طشر  ك  . ب (202: 1031)سیف،  ش 

ش   پريري   نگ  ع مص   بیر ؛( است3ش  1)  بی   ك شنبرخ

  يك  ب   م بشط  هر  رشي   مجمشع   كرمل  پريري  مبی  1

. میزان   يب آل ر  ك شنبرخ  است   ي بنري   م هشم
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طشر ا اررن  ب ا  پري  سشم ك   ب  spssش ه در  محرسب 

بشده است ش ب ا  پري   13/3ششد،  كيم  شرمل م  121

 شده است.ب 12/3ششد  كيم  شرمل م  121چهررم ك  

شريرن ذك  است ك  تهیی    يب آل ر  ك شنبرخ ب ا  

پس ا  اا ا  آن ب  رش  ر شههر  آ مريح ش  ،ام 

 آ مشن بشده است. قبل ا  پس

 پايايي آزمون امال براي پايه سوم و چهارم. 2جدول 

   يب ك شنبرخ هر ته اد كيم  نرم مقیرا

 آ مشن ام  پري  سشم

 آ مشن ام  پري  چهررم

121 

121 

13/3 

12/3 

 ها يافته

ش كت در اي  قسمت اط عرا ضرصل ا  ب رس  

ان دارا  اخت ل آمش  دانح، شرمل س  ن   ا  كنن ررن

هر  تحایي  سشم ش ام ، دخت  ش پس  م بشط ب  پري 

  ش يك ر شه چهررم دبسترن در دش ر شه آ مريش

 .ششد كنت ل ارائ  م 

 

 آزمون آزمون و پس ر و تفاوت میانگین آزمون امالي سه گروه مورد بررسي در پیشمیانگین، انحرا  معیا. 3جدول 
 پس آ مشن آ مشن پیح

 ت رشا میرنگینهر انح ا  مهیرر میرنگی  انح ا  مهیرر میرنگی  ر شههر

 2/20 2/12 1/12 30/13 2/02 چن ضس آمش ش 

 2/00 2/3 0/13 31/3 6/02 آمش ش بر رايرن 

 3 1/3 2/23 1/3 2/23 ر شه كنت ل

 

 ا  مهیرر ش میرنگینهر  دهن ه انح نشرن 0ا شل 

است. در مقريس  بی  میرنگینهر در هر آ مشدنی ر شه

بینیم ك  ت رشا پیح آ مشن ه  س  ر شه م 

شد چشمگی   در دش ر شه اشل بر ر شه كنت ل شا

آ مشن اي   هر در پسامر در مقريس  میرنگین، ن ارد

 ششد. مشره ه م   چشمگی طشر  ت رشا ب 

تحيیل شاريرنس  هر ا  شیشهب ا  تحيیل داده

ش چشن بی  میرنگی  ش  ( است رده ANOVAط ف  ) يك

آ مشن آ مشدنیهر در س  ر شه ت رشا شاشد داشت   پیح

آ مشن دش ر شه  آ مشن ش پس ت رشا پیح، است

مشرد ( D)نم اا د آ مريش  ش يك ر شه كنت ل 

ت تیك ب  ب رس  تحيیل تحيیل ق ار ر فت ك  ب  

 پ دا يم.هر م هر  اي  ف  ی  داده
 ( هاي سه گروه مورد بررسيديتحلیل واريانس يک طرفه ). 4جدول 

 درا  آ اد  مجمشع مجذشراا منربا تغیی 
میرنگی  

 مجذشراا
F  سطح مهنردار 

 1/2116 2 2/12002 بی  ر شه 

 22 2/0026 درشن ر شه  30/3 121/03
232/120 

 21 3/12663 لك

ب  مبنر  ف مشل ذيل )دالشر، ش ه  اث  محرسب  ن ا ةا

 .است 31/3ب اب  بر (، 026: 1032
 

 31/3    =             ==      =  = 2L 
 

مشره ه  2ب اسرا من رارا مشاشد در ا شل 

آ اد   ةدست آم ه بر درا  ب F=  121/03ششد ك   م 

مهنردار  P‹  30/3ب ا  س  ر شه تحقیق در سطح  21

ش ه س  ر شه  هر  محرسب يهن  بی  داده؛ است

 ا  لحرظ آمرر  ت رشا مهنردار  شاشد دارد. ،تحقیق 

در ادام  ب  منظشر تهیی  اينت  ك ام يك ا  ا ت 

( هر، ا  لحرظ آمرر  ت رشا مهنردار  د میرنگی  )

ك    است رده ش  ش   شاشد دارد، ا  آ مشنهر  تهقیب 

2/12002 
3/12663 

ssb 
sst 
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هر هر ب  ت تیك نتريج دادهشن  بیرن ف  ی در  ي  در ر

 ششد.ب رس  م 

ف نرل  ب   چن ضس آمش ش ب  رشش ف  ی  اشل: 

 دارد.ثی  أتان آمش  دانحكرهح مشت ا ام   
 و گروه كنترل چندحسيآزمون شفه براي بررسي تفاوت دو گروه آموزش . 5جدول 

(D) ری   خطر  مهیرر ان ا ه نگینهرت رشا میر ته اد انح ا  مهیرر میرنگی  دش ر شه P 

(D ر شه آمش ش) 13 2/12 2/20 چن ضس 
2/20 06/0 30/3 

(Dر شه كنت ل) 13 1/3 3 
 

بی  میرنگینهر  دش ر شه  0بر تشا  ب  ا شل 

در ش ر شه كنت ل ا  لحرظ آمرر   چن ضس آمش ش 

 06/0ش بر سطح اضتمرل خطرپذي    P‹  30/3سطح 

يهن  ف  ی  ص   رد ؛ شد داردت رشا مهنردار  شا

ك  آمش ش  ششد ش ف  ی  اصي  مبن  ب  اي  م 

ف نرل  ب  كرهح مشت ا ام    چن ضس 

ق ار تأيی  دارد، مشرد تأثی  ان دبسترن  آمش  دانح

تشان ر ت ك   اطمینرن م  10/3ری د ش بر اضتمرل  م 

 دار است. ت رشا اي  دش ر شه مهن 

رايرن  ب  كرهح  آمش ش مبتن  ب ف  ی  دشم: 

 دارد.ثی  أتان آمش  دانحمشت ا ام   

 آزمون شفه براي بررسي تفاوت دو گروه آموزش مبتني بر رايانه و گروه كنترل. 6جدول 

(Dدشر شه )  خطر  مهیرر  ت رشا میرنگینهر ته اد انح ا  مهیرر میرنگی

 ری   ان ا ه

P 

(D آمش ش مبتن  ب  رايرن) 13 3/2 2/00 
2/00 06/0 30/3 

(Dر شه كنت ل) 13 1/3 3 

 

بی  میرنگینهر  دش ر شه  6بر تشا  ب  ا شل 

لحرظ آمرر  ا   ،آمش ش مبتن  ب  رايرن  ش ر شه كنت ل

 06/0ش بر سطح اضتمرل خطرپذي    P‹ 30/3در سطح 

 يهن  ف  ی  ص   رد م ؛ ت رشا مهنردار  شاشد دارد

ش مبتن  ب  ششد ش ف  ی  اصي  مبن  ب  اينت  آمش 

ان دبسترن  آمش  دانحرايرن  ب  كرهح مشت ا ام ي  

% اطمینرن 10ششد. ش بر اضتمرل دارد، پذي فت  م تأثی  

 تشان ر ت ك  ت رشا اي  دش ر شه مهنردار است.م 

دش شیشه آمش ش  اث بخش پهشهش : آير بی  سثال 

ش آمش ش مبتن  ب  رايرن  ب  كرهح  چن ضس 

ترن  ت رشا شاشد ان دبسآمش  حدانمشت ا ام   

 دارد؟
 و آموزش مبتني بر رايانه چندحسيآزمون شفه براي بررسي تفاوت دو گروه آموزش . 7جدول 

 P ری   خطر  مهیرر ان ا ه ت رشا میرنگینهر انح ا  مهیرر میرنگی  ر شههر

 2/12 2/20 چن ضس ر شه آمش ش 
0/1 16/6 30/3 

 3/2 2/00 ر شه آمش ش مبتن  ب  رايرن 

ش  sig=  30/3  دار مق ار سطح مهن  بر تشا  ب 

بی  آمش ش ، 16/6همچنی  سطح اضتمرل خطرپذي   

ا  لحرظ  ،ف نرل  ش آمش ش مبتن  ب  رايرن  چن ضس 

آمرر  ت رشا مهنردار  شاشد ن ارد ش ت رشا 

ش ه بی  میرنگینهر نرش  ا  تارد   مشره ه

 .استخطر  آ مشن  ری   ير نمشن 

 گیري بحث و نتیجه

ف نرل  ب   چن ضس آمش ش ب  رشش ف  ی  اشل: 

 دارد.ثی  أتان آمش  دانحكرهح مشت ا ام   

در آ مشن اشلی  ف  ی  بر است رده ا  تحيیل 

ش  ط ف  ش آ مشن تهقیب  ش   مشخص  شاريرنس يك

ب   P <30/3در سطح  چن ضس ك  آمش ش ب  شیشه 
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مثث  دبسترن  ان آمش  دانحكرهح مشت ا ام   

 (.0ا شل است )

ش ه در  مین   هر  مطرلهرا انجرماي  يرفت  بر يرفت 

شيهه شیشه ف نرل  ب  عميت د  ب  چن ضس آمش ش تأثی  

ان دارا  اخت لهر  يردری   شيهه ا  آمش  دانحام   

؛ 2330؛  يگي ، 2332؛ كررشل، 2333امي  )برردفشرد، 

 ؛2333ري ، ش ا ؛ ريگس2332؛ اشل ، 2332هشف ، 

، كرس ي ، ان  ،رينس ؛2333برنك،  مرست ش ر ي 

هر در اي ان ( ش نیز نتريج پهشهش2333 رشب ا ش دارهرم،

؛ نردرضر  ، 1032؛ ك م ، 1023 ين  شن ، ا  امي  )

؛ 1031؛ طحرن كرر د فشل ؛ 1036؛ انرآبرد ، 1030

( همسشي  دارد. همگ  ب  اي  ام  1031سشرسشر ، 

در رفا  ضس  چن ك  آمش ش ان   صح  رذاشت 

هر  يردری   شيهه فشق الهرده شیشه مشفق  بشده لاخت 

 ش هست.

يردری   مهررا ام   كيمرا، ا  يردری   مهررا 

مهررا دي ار  نشع  ت  است، ام  خشان ن پیچی ه

است. ار چ  ا  ضس شنی ار  ش ضرفظ  شنی ار  نیز 

ر نتريج تشان ب ا  يردری   ام  است رده ك د، امم 

ده  ك  كررآم ت ي  رشش ب ا  پهشهح نشرن م 

مبتن  ب  ضس  چن ضس هر  يردری   ام ، شیشه

ي ار  ش همزمرن نششت  كيمرا دي ار ، ضرفظ  د

؛ ه يس، 1132؛ ف انك ش شاك ، 1131ب ادل ، ) است

؛ 2333؛ برردفشرد، 2333، ر اهرم، میسشن ش ف ي  لن ر

رينس، ان ، ؛ 2333 ش اري ، ؛ ريگس2330 يگي ، 

 (. 2333كرس ي ، رشب ا ش دارهرم، 

هرالهرن ش لشي ، ایمز، ب اسرا نظ ي  

در صشرت  ك  در تجررب  آمش  دانح( 1013)مررتینز

بیشت   ،بیشت  ا  يك ضس را درری  كن  ،يردری  

بهت ي   چن ضس آمش د. در آمش ش ام ، شیشه  م 

 د نتريج را ب  دست آشرده است، چشن در اي  رشيت

. نشيس كن  ش م شنشد، لمس م بین ، م كشدک م 

در ( 2330( ش  يگي  )2333(، برردفشرد )2332هشف  )

است رده ا  رشيت د  اث بخش در خاشص ب رسیهري  

دريرفتن   ،ب  بهبشد مشت ا ام  ش خشان ن چن ضس 

در مثث   طشر  تشان  ب م  چن ضس هر  ك  شیشه

ن  تنهر مشاب افزايح  ان كررآم  برش  شآمش  دانح

برعث طشر مهنردار   ب ، بيت  ششد م مهررا خشان ن 

ان دبسترن  در آمش  دانحكرهح میزان غيطهر  ام ي  

 ش اري  ش ه است. ريگس نیز آ مشن ر شه آ مريش  پس

ك  رششهر   ن ( بر مطرله  خشد دريرفت2333)

ن  تنهر در ارتقر  تشا  ش دقت در ازئیرا  چن ضس 

ث  بشده است، بيت  در افزايح ضرفظ  دي ار  كيم  مش

بشده است ش مثث  كيمرا ش قربيیت سیرل  خشان ن نیز 

طشر مهنردار  منج  ب  بهبشد نگ ش نسبت ب   ب 

 ان نیز ش ه است.آمش  دانحدرشا دارا   هف در 

( 2333)رينس، ان ، كرس ي ، رشب ا ش دارهرم، 

 ن ضس چهر   شیشهتأثی اا در پهشهح خشد در مشرد 

ب  رير یرا مق مرت  نتیج  ر فتن  ك  شیشه 

ب  درک م رهیم ف ار، پیش فت  ،ف نرل  چن ضس 

ان آمش  دانحهمرهنگ بر همسرالن ش بهبشد نگ ش 

 خت ل رير   كمك  يرد  ك ده است.دارا  ا

ب ا  درک بهت   چن ضس در آمش ش ب  شیشه 

كيمرا، ار  كيم  ب  هم اه تاشي  آمش ش داده ششد، ش 

ب ا  تجسم ذهن  سرخترر كي  كيم ، بر انگشت در هشا 

اك، )سیرر م ی  ش ار شمن  استردری   ششد، ب

ش  ؛ ريگس2332ش بررنز؛  رچز، مررسیرففيتچ ، لیشن، 

 (.2333 اري 

( در يك ب رس  آ مريش ، 1036انرآبرد  )

ان آمش  دانحخشان ن ش ام   چهرر ر شه ا   عميت د

دارا  نررسريیهر  يردری   شيهه را برهم مشرد مقريس  

ر شه اشل، آمش ش ب  شیشه ض كت  كپررا؛ ؛ ق ار داد

ف نرل ؛ ر شه  چن ضس ر شه دشم، آمش ش ب  شیشه 

سینر؛ ر شه چهررم،  چن ضس سشم، آمش ش ب  شیشه 

رن داد ك  آمش ش ب  ر شه كنت ل بشد. نتريج تحقیق نش

ف نرل  )ر شه دشم( ا  بقی  ر شههر  چن ضس شیشه 

 عميت د بهت   در ام  ش خشان ن داشت  است.

آمش ش مبتن  ب  رايرن  ب  كرهح ف  ی  دشم: 

 دارد.ثی  أتان آمش  دانحمشت ا ام   

 دل شاريرنسدرآ مشن ف  ی  دشم بر است رده ا  تحيی
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ك  ش  مشخص  ط ف  ش آ مشن تهقیب  ش   يك

ب  كرهح  P <30/3آمش ش ب  شیشه رايرن  در سطح 

است مثث  ان دبسترن  آمش  دانح  مشت ا ام 

 (.6ا شل )

؛ 2336شررپ، )اي  يرفت  بر نتريج تحقیقرا مته د 

؛ 2330؛ فرب ، 2330، ششلت  كشرن ، ديمل ش ريمشمیت

؛ ارم شد، 1112؛ دمبش، 1110رشدريك ش فرشست، 

 ؛ كرست،1013، یمز، هرالهرن ش مررتینزلشي ، ا؛ 1110

ف نر ش آل رنسش،  ؛2311 مرركش، ر شا، ارنك ش مري ،

خرن  ش  ؛ ق ه1033؛ برعزا، 1031سشرسشر ،  ؛2311

ان ،  ( همسشي  دارد ك  نشرن داده1031اف ش ، 

شنرخت  ش مهررا ام ي  كيمرا در  مشت ا شاج

ی ا كشدكرن دارا  مشت ا ام  ش خشان ن بهبشد پ

ا  بري  ان  ك  آمش ش رايرن ك دهتأكی  ك ده است ش 

 ،ب  عنشان آمش ش انب  ش ت كیب  در ا يرن ت ريس

هر  ن م افزار  در نظ  ر فت  ششد. است رده ا  ب نرم 

منرسب هم اه بر ب  كررری   راهب دهر  شنرسري  

كن . اازا  كيم ، ب  بهبشد كی یت نششت  كمك م 

ان دبسترن  آمش  دانحيرن  ب ا  ار چ  آمش ش بر را

بسیرر اذاب ش ارلب است، امر بري  بر آمش ش خشان ن 

؛ شانگ، برتي ، فیزرش، 2330)شانگ، ششدش نششت  هم اه 

 (.2336، زكرپ ي

ك   ششن ا  مشاب م هر  رايرن ب نرم 

ان خطرهر  خشد را بشنرسن  ش آنهر را اص ح آمش  دانح

 بهت ي  اشاب را انتخرب كنن ، راه ضيهر را آ مريح ش

اي  است ا   رايرن هر  . شيهر  قربل تشا  ب نرم كنن 

طشر  ان در صشرت  ك  ض ش  كيمرا را ب آمش  دانحك  

صشرا ك م  ا  ط يق رايرن   ، ب كنن دقیق تتمیل 

هر  ارنب  در صشرا ب نرم  در ششن ،تششيق م 

تتمیل پر ل، تطبیق شتل بر سري ، تتمیل ا شل 

هر بر   ش آمیز  دقیق ب ا  آن رنگ ش   ال بر شض

 كررتشن ت ارک دي ه ش ه است.

مشرد  هر تم ينهر  اذاب ش متنشع ن م افزار

خت  ش شنر شاجاست رده در تحقیق، دش نشع مهررا 

رشدريك شفرشست، ) كن ضرفظ  دي ار  را تقشيت م 

؛ شرف ، 2333؛ ب ر ، اشنز، رشتب ا ش پشسن ، 1110

، ، ر ينسپ ، كرچم  ش استیم اتشكس، كسیي 

 .(2311كرست، مرركش، ر شا، ارنك ش مري ، ؛ 2331

(، 2336)ب  نظ  آپرريسیش، میسي  ش كرپرسش 

مسی  مستقیم ب ا  ا  ط يق هر اط عرا آشاي  كيم 

ب دار  ك  مستيزم تحيیل شتل چرپ  كيم  ب   نقش 

 هف ضرفظ  شنی ار  ب  دش  ص اهر  آن است.

(  هف تشخیص 1: كن ب ش  م صشرا در ام  

(  هف در ب  كررری   تهمیمهر  رشابط 2؛ شنی ار 

ا ، افزارهر  چن رسرن  آشاي  بر ض ش  ال بر. ن م

همزمرن ب  تقشيت ضرفظ  شنی ار ، ضرفظ  دي ار  

كيمرا، نششت  ش درک رشابط ض ش  ال بري  

 پ دا ن  ش ا  اي  اهت بسیرر سشدمن  ش م ی  م 

 ن .هست

ك  بر پهشهش  (، در 1031رن  ش اف ش  )خ ق ه

بخش  ش آمش ش  است رده ا  فنرشر  رايرن  ب  تشان

نششت  كشدكرن دبسترن  انجرم ش ه، ب  اي  نتیج  

رسی ن  ك  فنرشر  رايرن  مشاب تقشيت مهررا تشا  ش 

دقت، كرهح مشت ا آمش ش  ش بهبشد مهررتهر  

در نیز ( 1033برعزا ) ششد.دست م  ض كت  ظ يف

پهشهح خشد دريرفت ك  پ دا شگ  كيم  هم اه بر 

تشان  ب  عنشان يك ف  م  ،راهب دهر  خشدپ سش 

ان آمش  دانح، در اهت بهبشد ام   ث ثمآمش ش  

 دبسترن دارا  اخت ل نششت  ب  كرر ر فت  ششد.

دش شیشه آمش ش  اث بخش پهشهش : آير بی  سثال 

رهح ش آمش ش مبتن  ب  رايرن  ب  ك چن ضس 

ان دبسترن  ت رشا شاشد آمش  دانحمشت ا ام   

 دارد؟ 

پهشهش  ا  آ مشن سثال ب  منظشر پرسخ دادن ب  

( 2. بر تشا  ب  ا شل شمرره )ش تهقیب  ش   است رده 

  دار سطح مهن  بر تشا  ب نتريج نشرن داد ك  

30/3 =sig،  بی  میرنگینهر  دش ر شه آمش ش

 ،يرن  ا  لحرظ آمرر ش آمش ش مبتن  ب  را چن ضس 

ت رشا مهنردار  شاشد ن ارد ش ت رشا مشره ه ش ه 

ری   ير خطر  بی  میرنگینهر نرش  ا  تارد  نمشن 
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افزارهر   هر  چن ضس  ش ن مار  ا  شیشه .استآ مشن 

بخش  ب   طشر منظم ش م اشم ب ا  عمق ا  ب رايرن 

 ان است ردهآمش  دانحيردری   ش ايجرد نگ ش مثبت در 

 ب خشردار است. ا اهمیت شيهه ، اي  ام  ا ششد

هر  ه  دش شیشه در ادام  ب  چن  مشرد ا  مزيت

 ششد: آمش ش  اشرره م 

طشر منظم ش  ب  چن ضس هر  است رده ا  شیشه

ششد  م هر  تهمیم  آن، مشاب م اشم هم اه بر انب 

كرهح مثث   ان ب  نحش آمش  دانح ا ام   ك  مشت

افزار سرده ش آسرن است  است رده ا  ن م همچنی ، ؛يرب 

ش مستيزم ض اقل مهررتهر  م بشط ب  رايرن  مرنن  

نمر ب  رش  ض ش  ش  كيیك ك دن ش كشی ن مترن

ششن  ك  ا  مشاب م هر  رايرن ب نرم . كيمرا است

ان دارا  اخت ل يردری  ، خطرهر  خشد را آمش  دانح

ي  پرسخ را بشنرسن  ش آنهر را اص ح كنن  ش بهت 

 ش در نتیج  اشترالا آنرن كرهح يرب .كنن  انتخرب 

ارائ  ش هر  فشر  به  ا  ارائ  پرسخ صحیح ارائ  تقشيت

تششيقهري  مرنن  بر   ش كررتشن اهت كمك ب  اب ان 

ان بسیرر آمش  دانحش ه اي   عزا ن س تضهیف

فق ان ع ق  كشدک ب ا   رس .ار شمن  ب  نظ  م 

تشان بر تقشيت انگیزش ش ايجرد ا م يردری   ام  ر

نگ ش مثبت در كشدک ب  شسیي  فهرلیتهر  متنشع ش 

هر  خشدسنج   اذاب ام ي  در رايرن  ش تقشيت انب 

. دادن ف صت  يرد ب ا  اص ح ك دش خشدفهرل  ش ، 

تم ي ، بر خشرد فشر ، اص ح خطرهر  خشد ش آمش ش 

هر   رم در ك سهر  دش ير س  ن    ا  مزاير  ب ن

   است.ا رايرن 

ع م تشا  ب   ،ضر   ط حا  امي  مح شديتهر  

فهرل  ش نقص  اخت لهر  هم اه بر مشت ا ام  )بیح

 ( است.همسرئل خرنشاد ش تأخی   برن، ا ط ابتشا ، 

شیشه آمش ش   دشبخش   ب  ب رس  اث ،تحقیق ضر  

( ش آمش ش مبتن  ب  رايرن  چن ضس  ف نرل  )آمش ش

ششد،  د ام  پ داخت  است. پیشنهرد م ب  عميت

شیشه آمش ش  ب  ديگ  اخت لهر   دشاث بخش  اي  

خشان ن،  برن ش  رير  ، يردری   شيهه ا  قیبل اخت ل

همچنی ، ؛ انشر نیز مشرد ب رس  ق ار ری ن 

ان، در آمش  دانحهر  سن  مختيف هري  درر شهپهشهش

قرط كششر هر  ك س  مت رشا در سري  نسطشح ش پري 

هر  ف هنگ  ش ااتمرع  ت  ش ر شها  بزرگش بر ارمه 

ه  دش  اث بخش بر تشا  ب   مختيف نیز انجرم ری د.

هر  تشانیم آنهر را ب  عنشان شیشهشیشه آمش ش  م 

در ضل مشت ا ام  ب  ارمه  مثث  كررسر  ش بسیرر 

عيم  ضش ه اخت لهر  يردری   شيهه ش م اكز آمش ش  

خش  اخت لهر  يردری   شيهه پیشنهرد دهیم. ش تشان ب

مثث ت   بهت  ش ارنشی  هر بر اي  امی  ك  اي  شیشه

 هر  كنشن  برش .ب ا  شیشه

 يادداشتها
1) Written / expression disorders 

2) Spelling & Orthography. 

3) Hand writing & Composition 

4) phonological Awareness & phonetic 

5) (VAKT) Visual, auditory, kinesthetic & Tactile 

6) Selective attention 

7) Working memory 

 منابع
كددشدک (. 1032افدد ش ، غ مهيدد  ش می نسددب، محمددشد )  

 ته ان: انتشرراا نشادر. .استثنري  در م رس  عرد 

هر  چن  مقريس  اث بخش  شیشه(. 1036خشاه، م يم ) اي ان 
ش رايج ب  كدرهح مشدت ا امد       ، سینرضس  ف نرل 

پريدرن نرمد  كررشنرسد  ارشد .      .دبسترن  انآمش  دانح

 دانشگره ع م  طبرطبري  ته ان.

 درمرن اخت الا ديتت  نشيسد   .(1031) ماط   ،ب يز ت
  .انتشرراا ف ارشان :ته ان نهم(.چرپ )

ب  كررری   رششهر  چن  ضس  (. 1030) ، محم اه  يرن
ان آمش  دانحاص ح نررسرنشيس   سینر در ف نرل  ش
. پريرن نرم  كررشنرس  ارش . دانشگره ع م  دبسترن 

 طبرطبري  ته ان.

ب رس  اث بخش  بر پ شر  (. 1036انرآبرد ، ضسی  )
كپررا، ف نرل  ش سینر در درمرن نررسري  هر  شيهه در 

ان پري  سشم آمش  دانح ش ديتت ( يردری   )خشان ن
دكت ا. دانشگره ع م  طبرطبري   . پريرن نرم ابت اي 

 ته ان.

اضتمرالا ش آمرر كررب د  در (. 1032دالشر، عي  )
 . انتشرراا رش  . ته ان:رشانشنرس  ش عيشم ت بیت 
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مقريس  اث بخش  رشش هر  (. 1032شن ، م يم )  ين 
چن ضس  ف نرل  ش اشرتشن ب  عميت د خشان ن 

اي  شه  ابت  پري  سشم ان نررسرخشان پس آمش  دانح

ارش ، دانشگره  دررشنرس رم  كدريرن ندپ .اص هرن

 اص هرن.

هر،  )نظ ي  هر  يردری  نرتشانی .(2330ژانت دبيیش ل ن  )
عامت ت ام  ) تشخیص ش راهب دهر  ت ريس(

 انتشرراا دانشگره شهی  بهشت  ته ان. (.دانح

ط اض  ش تشلی  رسرن  آمش ش  (. 1031) سشرسشر ، ن رس
ف نرل  ش ب رس  ترثی  آن  چن ضس م ل ام  ب  اسرا 

. پريرن نرم  كررشنرس  ارش  ب  كرهح اشترالا ام ي 

تتنشلشژ  آمش ش . دانشگره آ اد اس م  ش اخت  

 ك مرنشره.

ان ا ه ری  ، سنجح ش ار شیرب  (. 1031سیف، عي  اكب  )
 . نش  دشران. ته ان:آمش ش 

هر  نررسري  (.1031سیف ن اق ، م يم ش نردر ، عزا اهلل )

 . انتشرراا ارسبرران ته ان: ،شيهه يردری  

(. كررب د مقیرا هشش شكسي  كشدكرن 1021) شهیم، سیمر

(WISC-R.در اي ان )   مجي  پهشهح هر
 . 23 - 23 ،1رشانشنرخت ، 

ثی  ش مقريس  تأ ب رس  (. 1031طحرن كرر د فشل ، م يم. )
كت  ض  –ف نرل  ش ادراك   چن ضس دش رشش درمرن  

 ان.آمش  دانحديتت  نشيس   كپررا در كرهح اخت ل

پريرن نرم  كررشنرس  ارش . دانشگره آ اد اس م  شاض  

 اهشا .

(. تبیی  نظ   اخت ل نررسري  1032عيیزاده، ضمی  )

فهرل : الگش  بر دار  رفترر  ش مرهیت  تشا / بیح

، (0كشدكرن استثنري  ) پهشهح در ضیط خشدكنت ل . 
12 ،023- 020. 

(. دستشر خط 1023ف هنگسترن  برن ش ادب فررس . )

فررس : مت  پیشنهرد  ف هنگسترن  برن ش ادب 

   .2 میم  شمرره  ،نرم  ف هنگسترنفررس . 

خرن  ، اضم  ش اف ش  غ مهي  ش مهاشمیرن ، مهاشم  ،  ق ه

است رده ا   ف  آشر  رايرن  ب ا  تشان بخش  . (1031)
مجي  تهيیم ش ت بیت  ، مرن ه درخشد ش آمش ش كشدكرن

 .00-22، 11 – 130،  استثنري 

ب رس  هم  ری شنرس  نرتشان   .(1030) ك م ، اهرنگی 
يردری   ام  ش اث  رشش درمرن چن  ضس  در كرهح 

 .دشره ابت اي  شه  اهشا  انآمش  دانح اي  نرتشان  در

 دانشگره شهی  چم ان اهشا . .رسرل  دكت  

اخت لهر  (. 1013هرن ش مررتینز )لشي ، ایمز، هرال

ت ام :  )(ر، ار يرب  ش ت ريس مشث ه يردری   )نظ ي 

 .انتشرراا ارسبرران(. ته ان: عيیزاده ش شجرع 

(. چگشن  بر دششار  هر  خط 1031م عش ، عي  اكب . )

مرهنرم  آمش ش  ش پهشهش   فررس  كنرر بیريیم؟.
 .102، شمرره مسيسل12،لشژ  آمش ش تتنش

(. ب رس  كرراي  شیشه ف نرل  در 1030رضر  ، رقی  )نرد

ان پري  سشم آمش  دانحت میم اخت ل نررسرخشان  

دانشگره ع م   ابت اي . پريرن نرم  كررشنرس  ارش .

 طبرطبري .

ان دارا  آمش  دانحآمش ش  .(1031هرمیل، بررتل )
ت ام  بیربرنگ د ش  ) مشت ا يردری   ش رفترر 

ن: انتشرراا سر مرن آمش ش ش پ شرش ته ا (.نرئینیرن
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اضطراب و  کاهش رد آموزیمشاآرتأثیر 

 توان ذهنیمادران دارای کودک کم افسردگی

 
 2غالمرضا گلمحمدنژاددکتر  ،1رقیه محمدی قره قوزلو

 3دکتر غالمحسین جوانمرد

 
 22/2/01پذيرش نهايی: 4/4/01تجديدنظر:   22/12/02تاريخ دريافت: 

 

 چكیده
ترس در محیط خانواده موجب اس ،توان ذهنیداشتن فرزند کمهدف: 

صورت اضطراب و افسردگی در مادر تواند بهآن می تأثیرکه  شودمی

در  آموزیمشاآرتأثیر بررسی با هدف  ،تحقیق حاضرمتجلی شود. 

انجام توان ذهنی مادران دارای کودك کم اضطراب و افسردگی کاهش

 دو گروهیطرح  باآزمایشی هنیمیک مطالعه  این تحقیق :روش .گرفت

نفر از  02ابتدا  ،آندر که  است آزمونزمون و پسآناهمسان با پیش

 ،آموزی بودندآرامش که قادر به شرکت مستمر در کالسهای یمادران

همتاسازی  از طریقنفر از مادران  02 و سپسعنوان گروه آزمایش به

به لحاظ پارامترهایی مانند میزان اضطراب و افسردگی،  با گروه آزمایش

عنوان به ،توانی ذهنی فرزند، شدت کمد، سطح تحصیالتسطح سوا

مدت دو ماه، هب آموزیامشتمرینات گروهی آر گروه گواه انتخاب شدند.

اطالعات درباره  .انجام گرفت برای گروه آزمایش ،سه روز در هفته

های اضطراب و افسردگی مادران هر دو گروه، به کمک پرسشنامه

آزمون، آزمون و پسدر دو مرحله پیش II-اضطراب بک و افسردگی بک

 ها:يافتهتجزیه و تحلیل شدند.  واریانسوها با تحلیل کدادهکسب شد. 

برای کاهش  هم مشاآرانجام تمرینات  نشان دادند که تحلیلها نتایج

برای هم ( و 220/2P< ; 54 ،0=df ،7/47=Fن )عالیم اضطراب مادرا

( 220/2P< ; 54 ،0=df ،0/40=Fن )افسردگی مادراعالئم کاهش 

د که اکل این تحقیق نشان د در گیری: نتیجه .است واقع شدهمؤثر 

، توانست شده در این آزمایشکوتاه طراحی آموزیمشاتکنیک آر

کننده در این آزمایش را کاهش اضطراب و افسردگی مادران شرکت

  .دهد
 

کودك  ،، اضطراب، افسردگی، مادرانآموزیمشا: آرکلیدیهای واژه

 توان ذهنیکم
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Abstract 
Objective: The aim of the present study was to 

examine the effect of relaxation training on 

reducing of anxiety and depression in mothers of 

children with intellectual disabilities.  Method: The 

study was a quasi-experimental research with two 

heterogeneous groups design with pretest and 

posttest. First, 20 mothers who were regularly able 

to participate in the classes of relaxation training 

were selected as experimental group and then, 20 

mothers were also selected as control group via 

parameters such as the rate of anxiety and 

depression, literacy level, educational level, and 

severity of intellectual disabilities in the child. The 

group exercises of relaxation training have been 

conducted for experimental group three times a 

week for 2 months. Data of mothers’ anxiety and 

depression in both groups were obtained by Beck 

Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory-

II in two stages of pretest and posttest. The data 

were analyzed with covariance analysis. Results: 

The findings indicated that relaxation training 

exercises were effective in decreasing symptoms of 

both anxiety (P<0.001) and depression (P<0.001) of 

mothers. Conclusion: Generally, the results 

indicated that the short-term relaxation training 

technique designed in this research could reduce 

anxiety and depression of mentally retarded 

children's mothers participated in this study. 

 

Keywords: Relaxation Training anxiety, 

depression, mothers, intellectual disabilities 
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 مقدمه

تواند نیازهای ترین گروههایی که مییکی از طبیعی

خانواده است. وظیفه خانواده  ،کند ءانسان را ارضا

مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات 

سالم اعضا باهم و کمک به استقالل کودکان است، 

 توانیکمباشد.  0(MRتوان ذهنی )حتی اگر کودك کم

که به هر کسی که ضریب هوشی ذهنی برچسبی است 

(IQکمتر از ) در آزمونهای هوشی کسب کند، زده  72

کم  (.0222 پیلوسا،؛ به نقل از 0223نیکل، شود )می

محدودیتهای اساسی در کارکرد  توانی ذهنی مبین

با ویژگیهای خاص کارکرد هوشی زیر  کنونی فرد است.

 و وجود محدودیتهایی در دو یا چند متوسط معنی دار

سازشی کاربردی از جمله ارتباط،  حوزه از مهارتهای

زندگی در خانه، مهارتهای اجتماعی،  مراقبت از خود،

جامعه، خودرهبری، سالمت و ایمنی،  کاربرد منابع

کاربردی، اوقات فراغت و اشتغال )انجمن  تحصیالت

؛ به نقل از علیزاده، بهرامی، و 0332آمریکا،  کم توانی

داد معلولین دنیا نزدیک به ده تع (.0331داورمنش، 

دنیا را تشکیل می دهند. هفتاد و پنج  درصد جمعیت

از ساکنین جهان سوم هستند )قدمی  درصد این عده،

با توجه به آمار در سال (.0312و کاکوجویباری، 

هشت هزار  میلیون و 0در کشور ما حدود  0334

 توانکمنفر  03714معلول وجود دارد که از این تعداد 

کریملو، میر  کوهسالی، میرزمانی،) هنی هستندذ

( معتقدند تولد 0110و ولف ) فیسمن (.0337زمانی، 

نظامهای درون  کودك با کم توانی ذهنی، خرده

تحت تأثیر قرار  خانواده و نظامهای بیرون از خانواده را

درون نظام خانواده  می دهد، موجب فشار بیشتری در

نظام را به خطر  ونمی شود و انسجام و سازگاری در

کارکرد خانواده  در نتیجه احتمال نارساییو می اندازد 

خرده نظامهای  افزایش می یابد و موجب تنش در

خانواده می شود )شکوهی یکتا، به پژوه، غباری بناب، 

که معلولیت و رفتارهای  از آنجا(. 0337زمانی، و پرند، 

بر ، این امر استامری ثابت و پایدار  ،ناشی از آن

تعامالتی که کودك با خواهر و برادران و والدین خود 

سالمت مادرانی که . در این میان، گذاردمیتأثیر دارد، 

خود  توان ذهنیکودك کمدر خانه به  مجبورند معموالً

بیشتر در معرض آسیب است. اعضای  ،رسیدگی کنند

ویژه مادران، طیف شدیدی از هیجانات در هخانواده ب

نشان  کودك ص عقب ماندگی ذهنیپاسخ به تشخی

دهند از قبیل: انکار، شوك، غم و اندوه، احساس می

گناه، خجالت و شرمندگی، افسردگی، دلسردی و 

مدارك زیادی در (. 0222)پیلوسا،  پذیرش و ترس

تولد فرزند معلول، مشابه دهد دست است که نشان می

ی و زا و فشارآفرین اختالل رفتارمتغیری بحران

کوهسالی، ویژه مادران )هوالدین و ب شخصیتی

را در پی دارد. ( 0337کریملو، میر زمانی،  میرزمانی،

توان به واکنشهایی مانند اندوه مزمن در برای نمونه می

(؛ افسردگی، اضطراب و 0120) تحقیق اولشانسکی

نریمانی، به نقل از ؛ 0112 برنت، -رایدپرخاشگری )

-مت عمومی پایین(؛ سال0332رجبی، و  آقامحمدیان،

 (؛ استرس0110، ، وولف، فیسمن، کولیگان)دوماس تر

؛ ساندرز و 0113 ،، پیکلس، مورفی، راتربولتون)

(؛ فشار روانی، 0202 گوپتا و کائور،؛ 0117مورگان، 

نشانگان افسردگی و از هم گسیختگی خانوادگی 

(؛ 0337 ،میرزمانیو کریملو،  زمانی، میر ،)کوهسالی

؛ به نقل از 0377واجه پور، خیک )واکنشهای نوروت

(؛ سطح 0332 ،رجبیو  آقامحمدیان، ،نریمانی

پرخاشگری، اضطراب،  ،شناختی ضعیفبهزیستی روان

پریشی، جسمانی وسواس، حساسیت بین فردی، روان

، صالحی، بزرگ نژاد، و کردن و افسردگی )بیات

؛ اضطراب و افسردگی باال و کیفیت (0200، اصغری

 به نقل از ؛ 0223بومین و همکاران، ) زندگی پایین

(؛ 0332، فالح، و کریمیجهانگیری، توکل، تک، دهی

، )اسمیت افسردگی و استرس و آسیبهای هیجانی

 افسردگیو ؛ (0113، ایننوسنتی، بویکه، و اسمیت

 ،(0224، ، کو، و چانگموو؛ 0220اولسون و وانگ، )

نتایج پژوهش کلینگ و سلتزر و ریف اشاره کرد. 

بهزیستی روان  ( نیز در همین راستا روی0117)

فرزند عادی در  شناختی نشان داده است مادران دارای
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محیط، رشد شخصی  های خودمختاری، تسلط بر مؤلفه

دارای فرزند کم توان  و پذیرش خود، نسبت به مادران

در مؤلفه احساس  ذهنی وضعیت بهتری دارند، اما

فرزند کم توان  دارای داشتن هدف در زندگی، مادران

از  (.0333ذهنی بهتر بودند )به نقل از میکائیلی منیع، 

منجر به بروز  ،مادرشناختی مشکالت روان طرفی،

توان و سایر کم کودكخود شناختی برای روان خطرات

مادر با فرزند  روبرو شدنشود؛ اعضای خانواده می

او و انتظار  معلول در حقیقت متالشی شدن رویاهای

افسردگی و  فرزندی سالم است که منجر بهداشتن 

می گردد.  بروز مشکالت روحی و عاطفی در مادر

عاطفی دارد  بدیهی است مادری که مشکالت روحی و

مناسبی با  و دچار افسردگی می باشد نمی تواند رفتار

افراطی و  کودك معلول خود داشته باشد. محبتهای

د وی طر حمایتهای بیش از حد از کودك معلول و یا

رشد  توسط مادر می تواند مشکالت جدی در روند

 شخصیت کودك معلول را ایجاد نماید )رئیس دانا و

؛ به نقل از قدمی و کاکو جویباری، 0333همکاران، 

شناختی و حمایتی بنابراین اگر مداخالت روان (.0312

برای ارتقای سالمت مادر صورت گیرد، نه تنها مادر از 

، بلکه یابدتهدیدکننده نجات میاین وضعیت بحرانی و 

و  که تحت سرپرستی این مادر استکودك معلول 

نیز از سالمت روانی بیشتری  سایر اعضای خانواده 

 (،0223) ولکرفتاسک. گلیدن و خواهند شدبرخوردار 

ند کودکانی که مادر افسرده دارند، در اهمشاهده کرد

اری و گفت با سایر کودکان با مشکالت شناختیمقایسه 

 اند. در همین راستا، کریستینو اجتماعی زیادی مواجه

توان والدین کودکان کمنیز نشان داد که (  0225)

ذهنی مشکالت مراقبتی بیشتری حتی با فرزندان 

آن، خواهر و برادران آنها هم تبع سالم خود دارند و به 

با  مشکالت زیادی در تعامل با اعضای دیگر، مخصوصاً

 کنند.ن و معلمانشان تجربه میپدران و همساال

شاهد ( نیز 0133)و کرپز ، برودی، دیویس، استونمن

 تعارض ذهنی توانکم کودکان که والدین اندبوده

 با کمتری مثبت تعامل داشته، شانفرزندان با بیشتری

( نشان داده 0114) هاری و روچییتحقیق ب .آنها دارند

ماعی که نگرش مادران با سطح سواد و موقعیت اجت

 -باال و مادران با سطح سواد پایین و طبقه اقتصادی

ماندگی کودکشان نسبت به عقب ،اجتماعی پایین

نتایج بهرامی احسان و رضاپور تفاوت معناداری دارد. 

( نشان داد که سبکهای مقابله ای، 0331میرصالح )

جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت هر یک قادر به 

روان مادران  ز سالمتپیش بینی درصد معناداری ا

دارای کودك کم توان ذهنی هستند. ایشان نتیجه 

گرفتند که کمک به مادران دارای کودك کم توان 

کودك خود، یافتن معنا در زندگی و  ذهنی در پذیرش

محکم تر کردن اعتقادات مذهبی خود می تواند تأثیر 

بسزایی در افزایش سطح سالمت روان آنها داشته 

یان، مطالعه غباری بناب، حدادی باشد. در این م

کوهسار، رشیدی احمدآبادی، و جوادی آسایش 

( نشان داده است که والدین کودکان استثنایی 0310)

خدا داشتند و سبک دلبستگی به  که تصور مثبتی از

روانی بیشتری  خدا در آنان ایمن بود، از سالمت

مشاهده (، نیز 0227) ویدیا و راجو .برخوردار بودند

 ،مانده خودکه والدین نسبت به کودك عقب اندهکرد

 توانکم کودك یک والدین وقتینگرش منفی دارند. 

 شناختی روان کارکردهای ،آورندمی دنیا به ذهنی

 سالمت کالن سطح در که خورد می هم به خانواده

 قرار الشعاعتحت را خانواده هدفمندی و پویایی روان،

 کارکردهای رینت مهم نیز خرد سطح در و دهدمی

 حل کردن، ابراز همچون را خانواده شناختیروان

 ارزشهای سرگرمی، و تفریح پیشرفت، استقالل، تعارض،

با  وآمدرفت سازمان، و ساختار مذهبی، و اخالقی

خود  تأثیراطرافیان، اتحاد، کنترل و حل مسئله تحت 

 (.0333، میرزائی و  کیمیایی، محرابی) دهدمی قرار

ترین مشکالتی افسردگی از جمله شایعاضطراب و 

-را تهدید میتوان  دارای کودك کمهستند که مادران 

اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند،  کنند.

دستگاه عالئم و اغلب مبهم دلواپسی است که با 

. مثل تنگی قفسه سینه، شود همراه می خودمختار
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و تپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده، 

قراری که با عدم توانایی برای نشستن یا ایستادن بی

( در مورد 0330) خانجانی مطالعه .شود مشخص می

-دبستانی ایران مؤید آنالگوی دلبستگی کودکان پیش

% کودك 32 اباضطرست که در گروه مادران کما

% کودك دلبسته ناایمن 02 دلبسته ایمن و حدود

شدت به ،ادرانکه در گروه مشود در حالییافت می

% کودك  20 % کودك ایمن و حدودا31ًمضطرب فقط 

؛ یمن وجود دارد که از لحاظ آماری معنادار استانا

افراد افسرده نه تنها غمگین بلکه دچار افت   همچنین

مشغولی با خود هستند. این عوامل هیجانات و دل

شوند که مادران افسرده در نقش والدینی باعث می

دهنده باشند. کودکان مادران افسرده خود کمتر پاسخ

با کاهش احتمال دلبستگی ایمن و  چشمگیریطور به

خصوص دلبسته افزایش احتمال دلبستگی نا ایمن به

. (0335)خانجانی،  سرگشته مواجه هستند -آشفته

و  درمانیضرورت وجود مداخالت  ،توجه به این نکات

شناختی برای جلوگیری از پیامدهای منفی روان

 این مادران رااصل از وجود اضطراب و افسردگی در ح

چه برای خود مادران و چه برای دیگر اعضای خانواده 

خیلی از مردم نسبت  ولی از سویی، .کندمشخص می

به مصرف داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی نگرشی 

ی مداخالتویژه هب ،شناختیمنفی دارند. مداخالت روان

ترند. یکی لبند، مقبولکه آموزش و مهارت کمتری بط

 است آرامش عضالنیقوه، روش از این تکنیک های بال

ن جامیسو (.0221 مورگان، و هتریک، ،)جورم

و  مشاآر(، معتقد است والدینی که فرصت 0124)

 از شرایط بهتری برخوردارند.  ،استراحت دارند

هر دو بافت  از "ایماهیچه -عصبی"ارادی  دستگاه

کیل شده است. از آنجا که ای تشعصبی و ماهیچه

تواند بدنی رها از تنش داشته باشد، می ذهن آرام

ای ساختار ماهیچه"جاکبسون چنین مطرح کرد که 

خود هماهنگی، ذهن آرام و رها از تنش، نتیجه خودبه

بنابراین، جاکبسون ".کاهش فعالیت سمپاتیک است

اسکلتی پیدا  -یاراهی برای کاهش تنشهای ماهیچه

 (.0331؛ ترجمه: قریشی و شریفی، 0224ن، )پی کرد

آرمیدگی در ماهیت  دارای اثرهای فیزیولوژیکی 

وسیله است که بهتأثیراتی مخالف آن دسته از 

طور خاص آرمیدگی شود و بهفشارهای روانی ایجاد می

-عصبی سمپاتیک ایجاد میدستگاه کاهش در فعالیت 

عصبی دستگاه کند و سبب افزایش فعالیت 

رو، آرمیدگی باعث کاهش . از اینشودمپاتیک میپاراس

ضربان قلب، فشار خون، فعالیت غدد تعریق، تغییر 

جسمانی  -الگوی امواج مغزی و کاهش فعالیت حرکتی

که شامل  0های آرمیدگی. آن دسته از شیوهشودمی

ست ا تمرینهای انقباضی عضالنی هستند، هدفشان این

تر شوند. در تنش آگاهکه به فرد یاد دهند که از تجربه 

شود یآموزش داده م 3این شیوه به فرد روش خودپایی

گیرد که چگونه از وضعیت خودش آگاه یاد می فرد و

   (.0332شود )احمدوند،

-رو میهی فرزند خود روبتوان وقتی والدین با کم

که آنان را در شوند به دنبال جایی یا کسانی می ،شوند

پدیده راهنمایی  با اینچگونگی برخورد و سازگاری 

از  برای پیشگیری وظیفه ما کمک به والدین .کنند

رفع  کمک برای ،بروز مشکل و یا در صورت بروز

ماندگی با مسئله عقب سازگاری آمده و آسیب پیش

با این هدف  حاضر تحقیق بنابراین،؛ است کودکشان

عالئم  در کاهش آموزیمشاآر انجام یافت که آیا

توان راب  مادران دارای کودك کمافسردگی و  اضط

 ؟استمؤثر ذهنی 

 روش

 است آزمایشی  نیمه پژوهش حاضر از نوع مطالعات

 و آزمونپیش دو گروهی ناهمسان باکه در آن از طرح 

 در سنجشاین پژوهش . استفاده شد 5آزمونپس

را اتخاذ کرده  4افسردگی، رویکرد ابعادی اضطراب و

ابعادی را اتخاذ کند،  که محقق رویکرددرصورتی است.

تواند بالینی یا غیربالینی انتخاب شود و نمونه می

همچنین از ابزارهای سنجش ابعادی مانند مقیاسهای 

ای خودگزارشی استفاده شود، و چنانچه رویکرد مقوله

که بتوانند طبقات  مدنظر باشد، به ابزارهایی نیاز است
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ی تشخیصی را شناسایی کنند مانند مصاحبه بالین

هرچند رویکرد  DSM-IV 2(SCID)ساختاریافته برای 

امروزه تحقیقات ای طوالنی دارد، اما ای سابقهمقوله

-شدت از رویکرد ابعادی در افسردگی حمایت میبه

 ،، محمدخانی، و دولتشاهی)به نقل از سلیمانی کنند

0337 .) 

گیری با روش نمونه مادر 52 تعداد در این پژوهش،

داشتن حداقل یک فرزند  7ك شمولدر دسترس با مال

داشتن فشار خون باال، توان ذهنی، و مالك حذف کم

اجتناب از خاطر ه)ب بودن بیماری قلبی، باردار

 اند تمرینبرخی تحقیقات نشان دادهکه خطرهایی 

و داشته باشد( در پی تواند برای این افراد انقباض می

ای درمانهدارودرمانی و قرار داشتن همزمان تحت 

برای اضطراب و  پزشکی و روان شناختیروان

شرکت داشتند. انتخاب و انتساب مادران به  ،افسردگی

دو گروه آزمایش و کنترل بدین صورت انجام گرفت 

که قادر به شرکت مستمر  ینفر از مادران 02 که ابتدا

به عنوان گروه  ،آموزی بودنددر کالسهای آرامش

از طریق همتاسازی  نفر از مادران 02آزمایش و سپس 

مانند میزان  هایی شاخصبا گروه آزمایش به لحاظ 

اضطراب و افسردگی، سطح سواد، سطح تحصیالت، 

توانی ذهنی فرزند به عنوان گروه کنترل شدت کم

 آموزیمشاآرتمرینات گروهی سپس، ؛ انتخاب شدند

در روزهای زوج هفته برای گروه مدت دو ماه هب

یکی از وسیله بهبناب و  یدر محل توانبخش آزمایش

 اضطراب و اطالعات درباره .انجام گرفت محققان

افسردگی مادران هر دو گروه، به کمک پرسشنامه در 

-دادهآزمون، کسب شد. آزمون و پسدو مرحله پیش

اریانس وتحلیل کو با استفاده از شدهآوریجمعهای 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تکنیک در این مطالعه، : آموزیتكنیک آرامش

مش با توجه به نقاط ضعف و قوت اشده آر کار بردههب

مش یادآور امش تدریجی جکبسون، آرافنون آر

مش ابرنشتاین و بورکوویچ، روند وارسی کرمانی، و آر

شده گلدفرید، و با توجه به مبانی  کاربردی مطرح

دمی،  دمی، کم نظری کنترل تنفس از قبیل بیش

 شریفی،؛ ترجمه: قریشی و 0224 ،ینا)پ آگاهی دم

روند کار بدین صورت بود که در ( طراحی شد. 0331

ابتدا مبانی نظری به فراگیران توضیح داده شد. برای 

طور  هفراگیران روی صندلی با پشتی بلند و یا ب ،شروع

قرار  درازکش بر سطحی صاف و با چشمان بسته

ا بر شد که تنه گرفتند. از فراگیران خواسته می می

هایشان و صدای مجری تمرکز کنند  عضالت و ماهیچه

طور  هاقدام به تنش ب "حاال"یا  "شروع"و با کلمه 

ثانیه در عضالت  4-02 مدتبه  -نه تدریجی -یکباره

و همزمان بر احساسهای ایجادشده کنند شده  گفته

اقدام به  "رها"و با کلمه  کنندرکز مخاطر تنش ت به

و ثانیه  32به مدت حداقل ها  مش ماهیچهاو آررهایی 

در روش  .بکنندتمرکز بر احساسهای ایجادشده 

گروه از عضالت در  3طراحی شده برای این مطالعه 

هر  -0شرکت داشتند. شامل: رهایی تمرینات تنش و 

هر دو دست با خم  -0دو دست بدون خم شدن آرنج، 

 -5بلند کردن شانه ها تا حد امکان،  -3کردن آرنجها، 

جمع کردن و چروك  -4ن شانه ها به عقب، کشید

سفت کردن و به داخل کشیدن  -2کردن کل صورت، 

فشار دادن انگشتان پا به سمت بیرون، برای  -7شکم، 

کشیدن انگشتان  -3، در عضالت روی پاهاایجاد تنش 

 هاپا به سمت تنه، برای ایجاد تنش در عضالت پشت پا

الیی که کنترل به علت اهمیت بسیار با .مش فعال(ا)آر

شده در این مطالعه،  تنفس داراست، در روش طراحی

 ،مشاهای آر شد تا در همه دوره به فراگیران توصیه می

مش به درون اهمزمان تمرینات تنش به بیرون/ آر

 ؛0331؛ ترجمه: قریشی و شریفی، 0224ین، ا)پ

، از فراگیر تمرینات در آخررا نیز انجام دهند.  (057ص

با چشمان بسته، روند همچنان که  شد خواسته می

و  مش غیرفعالا)آر برای رهایش را انجام دهد وارسی

الزم به ذکر است که در این روش، با فرض  (.یادآور

اینکه فراگیر طی دو ماه تمرینات انقباض و رهایش 

شده است،  گاهبر احساسهای حاصل از تنش آ کامالً

ل مش غیرفعااسه جلسه آخر تنها برای انجام آر



 1301 ،4 هشمار ،دوازدهم سال/ یاستثناي کودکان فصلنامه ايرانی
__________________________________________________________________________________________ 

22 

این  کاربرد نفراگیرا با این هدف کهاختصاص یافت، 

روش را به زندگی روزمره خود تعمیم دهند و هرگاه 

احساس تنش و استرس کردند، بتوانند بدون جلب 

مش اشده )آر فن یادگرفته ،توجه و هرجا که بخواهند

 .به کار گیرندبرای رهایی از تنش را  ( کاربردی

 ابزار

 00 ین پرسشنامه، شاملا پرسشنامه اضطراب بک:

 3تا  2ای بین  نمره می تواندسؤال و هر  استسؤال 

. بک، است 23تا  2دامنه نمرات بین  لذا، بگیرد

همسانی درونی آن را برابر با  ، براون و ستیر3اپستن

آنها همچنین ضریب پایایی ؛ اند گزارش کرده 13/2

اند.  گزارش کرده 74/2بازآزمایی بعد از یک هفته را 

(، 70/2) (، روایی0333) موسویحقیق کاویانی و ت

( خوبی برای 10/2) ( و هماهنگی درونی30/2) پایایی

بدون عالمت،  2-00و نقاط برش:  این مقیاس گزارش 

اضطراب  07-32متوسط،  01-02خفیف،  03-00

اضطراب خیلی شدید، را برای آن  37-23شدید، 

  اند. پیشنهاد کرده

این  (:BDI-II) 2-پرسشنامه افسردگی بک

در سال  که است BDI شده پرسشنامه نوع بازنگری

  شد تجدید نظر 00و براون 02استیر 1بک وسیله به 0112

با مالکهای افسردگی در چهارمین ویراست که 

-DSM) راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

IV )منطبق شده است. همانند BDI ،BDI-II  نیز

گذاری  نمره 3تا  2دارد و پاسخها بینسؤال 00

تفاوت دارد:  BDIبا  BDI-II  در 00شوند. نقاط برش می

افسردگی :  01تا  05؛  03افسردگی جزئی:  03تا 2

: 23تا  01؛ 04افسردگی متوسط:  03تا  02؛ 05خفیف

عالئم دهنده  . نمره های باالتر نشان02افسردگی شدید

 ، محمدخانی، وافسردگی شدیدتر هستند )سلیمانی

 (.0337 ،اهیدولتش

سنجی این پرسشنامه در ایران  مشخصات روان

، ضریب همبستگی 10/2بدین شرح است: ضریب آلفا 

، ضریب بازآزمایی به فاصله یک 31/2نیمه  میان دو

)فتحی، بیرشک، عاطف وحید و دابسون، 15/2هفته 

و ، جزایری، محمدخانی، ؛ به نقل از موتابی0330

 (. 0334، پورشهباز

 ها يافته

 44تا  00منه سنی مادران در این آزمایش بین دا

و انحراف  2/30سال قرار داشت، با میانگین سنی 

و  اضطراب میزانسال. بررسی  7/7    استاندارد

پژوهش کننده در این  در کل مادران شرکت افسردگی

آزمون یعنی قبل از مداخله درمانی،  در مرحله پیش

پژوهش این  کننده در مادر شرکت 52نشان داد که از 

درصد دارای  02اضطراب، عالئم درصد بدون  4/0

 و درصد دارای اضطراب متوسط، 32اضطراب خفیف، 

از  همچنین،؛ درصد دارای اضطراب شدید بودند 4/57

درصد  4/00درصد افسردگی جزئی،  02 ،این مادران

 4/00درصد افسردگی متوسط و  54افسردگی خفیف، 

 4/47 یعنی تقریباً؛ افسردگی شدید داشتند  درصد

افسردگی  دارایدرصد از مادران در این پژوهش 

 متوسط و شدید بودند.

 و پس آزمون آزمون یشهای مورد مطالعه به تفكیک گروه در پمتغیر توصیفی یه هاآمار .1 جدول
 مرحله آزمون متغیرها گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

05/7 

3/7 

14/01 

34/03 

02 

02 

 آزمایش

 گواه
 اضطراب

 آزمون پیش
11/7 

4/3 

02/02 

4/02 

02 

02 

 آزمایش

 گواه
 افسردگی

24/7 

23/3 

07 

2/00 

02 

02 

 آزمایش

 گواه
 اضطراب

 آزمون پس
3/2 

3/7 

04/04 

44/02 

02 

02 

 آزمایش

 گواه
 افسردگی
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(، میانگین و 0) جدول شده در ارائه براساس نتایج

رحله پیش انحراف استاندارد نمرات اضطراب در م

و برای گروه  14/01 ±05/7 آزمون برای گروه آزمایش

آزمون برای  ، و در مرحله پس34/03± 3/7 کنترل

 23/3و برای گروه کنترل  07 ± 24/7گروه آزمایش 

همچنین، میانگین و انحراف  دست آمد. هب 2/00 ±

آزمون برای  پیشاستاندارد نمرات افسردگی در مرحله 

و برای گروه کنترل  02/02 ± 11/7 گروه آزمایش

آزمون برای گروه  ، و در مرحله پس±4/02 4/3

 ± 3/7و برای گروه کنترل  04/04 ±3/2آزمایش 

 دست آمد. هب 44/02

و  اضطراب ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر

آزمون هم  و پیش بودندمتغیرهای وابسته  افسردگی

س پ، های پژوهشتحلیل دادهبرای لذا  اجرا شده بود،

بررسیهای مقدماتی برای اطمینان از عدم از اینکه 

  اساسی تحلیل کوواریانس مانند های تخطی از مفروضه

یکسانی ، خطی بودن، توزیع نمرات نرمال بودن

 ،گرفتانجام  هاشیبهای رگرسیون، همگنی واریانس

برای تعیین اینکه آیا هر  طرفه اریانس یکوتحلیل کو

 تأثیرغیر مستقل از متغیرهای وابسته از متیک 

.(3 و 0 اول)جد یا خیر، انجام گرفت اند پذیرفته

 

 آزمون اضطراب پس از تعديل پیش آزمون واريانس پسونتايج تحلیل ک. 2جدول 

 F sig مجذورات میانگین آزادی درجات مجموع مجذورات   تغییراتمنبع 

 220/2 2/020 7/0431 0 7/0431 اضطراب پیش آزمون

 220/2 41/54 2/703 0 2/703 گروه 

   24/04 37 471 خطا

    52 03025 مجموع

اریانس واز انجام تحلیل کو دست آمده هنتایج ب

اثر پیش  که وقتی دهد مینشان (، 0 )جدول طرفه یک

 اضطراب زمونآ از روی نتایج پس اضطراب آزمون

 باها تفاوت بین گروه د،ومربوط به گروهها حذف ش

یعنی، انجام  ؛استن معنادار درصد اطمینا 11بیش از 

مؤثر اضطراب مادران عالئم برای کاهش  آموزی مشاآر

 (.F=57.7, df=1, 45; P<0.001)استواقع شده 

 

 آزمون افسردگی پس از تعديل پیش آزمون واريانس پسونتايج تحلیل ک .3 جدول 

 F sig مجذورات میانگین آزادی درجات مجموع مجذورات تغییراتمنبع 

 220/2 3/320 1/0323 0 1/0323 افسردگی ونآزم پیش

 220/2 34/50 42/042 0 42/042 گروهها

   11/4 37 44/000 خطا

    52 04220 مجموع

 

از انجام  دست آمده هنتایج ببرای افسردگی نیز، 

 دهد مینشان (، 3 )جدول طرفه واریانس یکوتحلیل ک

از روی  افسردگی آزمون اثر پیش پس از حذفکه 

تفاوت  ،مربوط به گروهها افسردگی آزمون پس جنتای

درصد اطمینان معنادار  11 بیش از بابین گروهها 

نیز افسردگی عالئم برای کاهش آموزی  آرامش واست 

 ;F=51.2, df=1, 45) استواقع شده مؤثر مادران در 

P<0.001.) 
 

 گیری بحث و نتیجه

درصد از مادران  4/57 حدودها،  با توجه به یافته

دارای اضطراب شدید  ،کننده در این تحقیق کتشر

که شیوع باالی اضطراب را در این قشر نشان  بودند

نشان پژوهشها برخی با این تحقیق،  هماهنگدهد.  می
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توان از  کمویژه مادران کودکان  هاند که والدین و ب داده

 -؛ راید0120شانسکی، ل)او اضطراب باالیی برخوردارند

، رجبیو نریمانی، آقامحمدیان، ز به نقل ا 0112برنت، 

؛ 0200، نژاد، و اصغری بزرگ، صالحی، ؛ بیات0332

، جهانگیری، دهی به نقل از 0223بومین و همکاران، 

 4/47همچنین  .(0332، فالح، کریمی توکل، تک

دارای افسردگی پژوهش در این درصد از مادران 

با  ،متوسط و شدید بودند. این میزان شیوع افسردگی

، نریمانی ؛(0222لعاتی مانند مطالعه پیلوسا )مطا

کوهسالی، میرزمانی،  ؛(0332) رجبیو آقامحمدیان 

، صالحی، بزرگ نژاد، و اصغری بیات ؛(0337) کریملو

اند مادران دارای کودك  (، که نشان داده0200)

 ،برند از افسردگی بیشتری رنج می ،توان ذهنی کم

 ذهنی توان مک متولد شده، کودكوقتی  همخوان است.

 و ناکامی تقصیر، و گناه احساس موجبات ،باشد

همچنین  ،کودك نبودن عادی از ناشی محرومیت

توان،  داری از کودك کم نگرانی ناشی از نگهخستگی و 

آسیب رسیدن به روابط خانوادگی و زناشویی، فرصت 

عزت  ، ناامیدی ناشی از بهبود کودك،کم استراحت

)هاستینگ و براون،  ایطنفس پایین در اثر این شر

داری و  های باالی نگه مواجهه با هزینه و(، 0220

 ببس تواند می ،مسائلی از این قبیلمراقبت از کودك و 

 بروز اضطراب و افسردگی باالی این مادران باشد.

توان آنان سن  در والدینی که کودك کم پریشانی

 دهند بیشتر خود را نشان می ،تری دارد پایین

اغلب مطالعات شاهد وجود (. 0227 )خامیس،

اند.  بین اضطراب و افسردگی بوده معناداری همبستگی

اضطراب و افسردگی این  بررسیبا گروهی از مطالعات 

اضطراب و افسردگی در   اند که نشان داده مادران

بومین و همکاران، ) مادران دارای کودك معلول

و ، فالح ، جهانگیری، توکل، تک؛ به نقل از دهی0223

 کودك دارای مشکالت رفتاری ( و0332، کریمی

( رابطه معناداری باهم 0222، ، هلر، و هنکر)باکر

 در مورد درمان اضطراب و افسردگی، بسیاری .داشتند

برخی داروهای  که دهند می نشانپژوهشها  از

 بهبود باعث تنها نه ضداضطراب مانند بنزودیازپینها،

 خواب،کیفیت  بهبود موجب بلکه هستند، اضطراب

 مقایسه در .شوند می نیز افسرده خلق و قراری بی

 ترکیبی درمان و افسردگی داروهای با افسردگی درمان

 دیده ضداضطراب داروهای و ضدافسردگی روهایاد با

اتفاق  بیشتر ،ترکیبی روش با بهبود که شده است

(. با توجه 0133 ،ر، لکروبیر، و گوكویدلوچ)افتد  می

ده مبنی بر اثر همزمان دارودرمانی بر به شواهد ذکرش

نشان داد که پژوهش افسردگی و اضطراب، این 

کار رفته در این آزمایش نیز به عنوان  هتکنیک آرامش ب

، توانست همزمان مؤثردرمانی ساده و  روانروش یک 

اضطراب و افسردگی را در فرد کاهش دهد، که عالئم 

اختالل هم بر وجود همپوشی و رابطه بین این دو 

و هم نشان از سودمندی مضاعف تکنیک داللت دارد 

کار رفته است که از قدرت و کارایی درمان  هآرامش ب

 تأثیرطور همزمان، برخوردار بود.  هدو اختالل ب

در  ،بر بهبود وضعیت روانی افراد آرامشتمرینات 

 برای نمونه،؛ متعددی نشان داده شده استپژوهشهای 

 ،برای کاهش اضطراب عضالنیآرامش انجام تمرینات 

قبل از عمل جراحی گوش و حلق و بینی بیماران 

کیفیت زندگی  (، بهبود0332 نژاد و برزگر، )ابراهیمی

 بزرگی، مجدی نسب، دشت) نوجوانان مبتال به صرع

(، کاهش ترس 0331 ،لطیفیو ثابتی، علیجانی رنانی، 

پور،  خورسندی، غفرانی) زا زایمان در زنان نخست

امین شکروی،  و زاده، وفایی، روستا، نیا، فقیهحیدر

(، کاهش اختالل خواب سه ماهه سوم بارداری 0337

(، 0331حقانی،  و ملک زادگان، مرادخانی، عشایری،)

افزایش ترشح شیر و کاهش اضطراب در مادرانی که 

 زایمان کرده و تازه از بیمارستان مرخص شده بودند

پیش از نگان نشاکاهش عالیم (، 0224)پروسلی، 

پاشا شریفی،  و لطفی کاشانی، سرافراز،) 07قاعدگی

 ادبیات مربوطبررسی  واقع شده است.مؤثر (، 0332

توان  برای مادران دارای کودك کمدهد که  نشان می

برای  آموزی آرامشاین اولین بار است که  احتماالً

صورت  در ایران کاهش اضطراب و افسردگی آنان
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دهند که  شواهد نشان می از سویی،؛ گرفته است

درمانی یا رفتاری مانند  اجرای تکنیکهای روان

د، نتایج نویژه اگر مستمر باش هریلکسیشن، یوگا و ... ب

، برای مثال، در تحقیق جوانبخت؛ دنبال دارند هخوبی ب

(، تمرین یوگا به 0221) حجازی کناری، و قاسمی

ر مؤثبر کاهش عالیم افسردگی در زنان  ،مدت دو ماه

 مشاآر تمرینات دیده شده است. در این پژوهش نیز،

انجام  در هفته سه روزصورت  هببه مدت دو ماه و 

تا چه اندازه بتواند سالمت  مشاآراینکه البته یافت. 

اجرای تأثیرات روان فرد را افزایش دهد و چه اندازه 

تواند  تنهایی می به مشاآرآن پایدار باشد و اینکه آیا 

یا خیر، هنوز شود خله درمانی محسوب عنوان مدا هب

مورد بحث است. اما این پژوهش نشان داد این تکنیک 

افسردگی را اضطراب و عالئم به تنهایی نیز  تواند می

، مورگان، و هتریک جورمکاهش دهد. فراتحلیل 

ریلکسیشن بر افسردگی تأثیر ( که برای بررسی 0221)

مش اآر ،مطالعه 4دهد که در  صورت گرفته، نشان می

شده از  افسردگی گزارشعالئم در کاهش ( ریلکسیشن)

مطالعه نیز  1سوی خود فرد مفید بوده است. نتایج 

تأثیر اما  مؤثر است، ،مشاتمرین آردهند که  نشان می

ویژه  هشناختی دیگر ب درمانهای روانتأثیر نسبت به  آن

پایکل رفتاری کمتر است.  -درمانهای شناختی

کند که  ( مطرح می0337جوانمرد،  ؛ به نقل از0115)

های زندگی حاد، نظیر طالق یا جدایی،  بیشتر فشار

هایی از افسردگی  ممکن است موجب شروع دوره

 ،شوند. بر عکس، شبکه حمایت اجتماعی خوب

کننده باشد. با توجه به این مطلب،  تواند محافظت می

رسد از علل جانبی کاهش افسردگی مادران  به نظر می

کننده در این پژوهش، ادراك ایشان از حمایتی  شرکت

انجام  ،در این تحقیقاند.  باشد که احساس کرده

مؤثر بر کاهش اضطراب نیز  مشاآرمستمر تمرینات 

 محققان به منظور مقایسه درمانهای مختلف دیده شد.

مورد  که در 03اضطراب، گزارشهای مبتنی بر شواهدی

بررسی کردند. این  ،درمانی انجام شده بود نتیجه روان

پژوهش را یافتند که به شیوه تصادفی  07پژوهشگران 

نتیجه درمانهای روان شناختی را بر  ،شده و کنترل

مطالعه کرده بودند؛ این پژوهشها بر  ،اضطراب

سال یا بیشتر  44آزمودنیهایی انجام شده بودند که 

چهارمین داشتند و نگران اضطراب خود بودند یا طبق 

-DSMخیصی و آماری اختالالت روانی )راهنمای تش

IV تأثیر( دچار اختالل اضطراب بودند. این مطالعات 

01رفتاری -درمان شناختی
 (CBTدرمان شناختی ،)02 ،

را بر بیماران  00، و درمان حمایتی00مشاآموزش آر

، و 05، هراس اجتماعی03زدگی دچار اختاللهای وحشت

همه مورد گزارش کرده بودند. در  04اضطراب فراگیر

مؤثر محققان شواهدی مبنی بر  ،های درمانی این شیوه

یافتند.  02بر اضطراب دوران کهولت هابودن این روش

 ،درمان شده بودند CBTویژه بیمارانی که به روش  هب

اضطراب نشان دادند. شواهد عالئم در فراوانی بهبود 

را برای کسانی که  مشاهمچنین استفاده از آموزش آر

کند.  میتأیید  ،کردند راب را گزارش میاحساس اضط

گیری کردند که  نویسندگان این گزارش چنین نتیجه

و آموزش آرامش از شواهد مؤید  CBTشواهد مؤید 

، )آیرس ترند درمانی و درمانهای حمایتی قوی شناخت

 ،: اسکندری؛ ترجمه0227، سورل، توروپ، و ودرل

رفته در کار  همش باتمرین آریکی از مزیتهای (. 0337

ست که یادگیری آن ساده است و ا این ،این آزمایش

افراد وسیله  بهتواند  میزمان کوتاهی نیاز دارد و 

بنابراین، شود؛ دیده نیز اجرا  غیرمتخصص، البته دوره

سالمت روان و کیفیت زندگی ارتقای آموزش آن برای 

پذیر مانند والدین کودکان کم توان ذهنی  قشر آسیب

ات خود را صرف مراقبت از کودك خود که بیشتر اوق

نیز (  0332توصیه می شود. احمدوند ) ،کنند می

توانند با سی دقیقه تمرین  معتقد است اکثر افراد می

روزانه، به مدت یک ماه، به نتایج مهم و پایداری دست 

 یابند.

 هايادداشت

1) Mental retarded 
2) progressive muscular relaxation(PMR) 

3) Self-monitor 

4) Non-equivalent pretest- posttest control group 

design 
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5) dimensional 

6) Structured clinical interview for DSM-IV 

7) Inclusion criteria 

8) Episton 

9) Beck 

10) Steer 

11) Brown 

12) cut off points 

13) minimal depression 

14) mild depression 

15) moderate depression 

16) severe 

17) Premenstrual Syndrome 

18) Evidence-based 

19) Cognitive-behavioral therapy 

20) Cognitive therapy 

21) Relaxation training 

22) Supportive therapy 

23) Panic disorder  

24) Social phobia 

25) Generalized anxiety 

26) Late-life anxiety 

 ابعمن

آیرس، سی. آر، سورل، جی. تی.، توروپ، اس. آر.، و 

های  درمان تأثیر(. از 0337 . جی. ال.)ودرل

مبتنی بر شواهد بر اضطراب دوره کهولت چه 

پژوهشهای . (مهدی اسکندریترجمه )دانیم؟  می
 13-11 ،0و 0، شماره 00دوره روان شناختی،

 .(0227اصلی )تاریخ انتشار به زبان
(. بررسی 0332).د، مریم؛ برزگر، هانیهنژا ابراهیمی
بر اضطراب قبل از عمل جراحی  تن آرامی تأثیر

نامه کارشناسی.  . پایان)گوش، حلق و بینی(

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه 

 .ها فردوسی مشهد. پایگاه اطالعاتی پایان نامه
تهران: .بهداشت روانی(. 0332).احمدوند، محمدعلی

 .پیام نوردانشگاه 
 بهرامی احسان، هادی؛ رضاپور میرصالح، یاسر.

 گیری جهت ای، مقابله های سبک (. رابطه0331)

 مادران روان سالمت با شخصیت ابعاد و مذهبی

 حیطه در ذهنی. پژوهش توان کم کودك دارای

 /0331، 3شماره  دهم، استثنایی/ سال کودکان

043 - 054 

مش: تدبیرهایی افنون آر. )0224( .ین، رزمری آناپ
مسعود  ترجمه: مینا قریشی، ) برای ارتقاء سالمت.

 . تهران: فرا روان،(شریفی؛ ویراسته فرزاد گلی

0331. 
آسیب شناسی روانی  .(0337جوانمرد، غالمحسین.)

 تهران: دانشگاه پیام نور (.0)
تحول و آسیب شناسی (. 0335).خانجانی، زینب

 ز: انتشارات. تبریدلبستگی از کودکی تا نوجوانی

 فروزش
پور، فضل اهلل؛ حیدرنیا،  خورسندی، محبوبه؛ غفرانی

زاده، سقراط؛ وفایی، مریم؛ روستا،  علیرضا؛ فقیه

 تأثیر(. 0337).فیروزه؛ امین شکروی، فرخنده

آرامی بر کاهش ترس و انجام زایمان طبیعی در  تن

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم زا.  زنان نخست
) شماره 3ل یازدهم، شماره پزشکی اراك، سا

 01-32(،  05پیاپی 
نسب، نسترن؛ ثابتی، زهرا؛  بزرگی، بهمن؛ مجدی دشت

(. 0331).علیجانی رنانی، هوشنگ؛ لطیفی، محمود

تن آرامی پیشرونده عضالنی بر  تأثیربررسی 

مجله کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به صرع. 
علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

 (23)پیاپی  4سال نهم، شماره  ،وازاه
فالح،  دهی، منیژه؛ جهانگیری، لیال؛ توکل، خسرو؛ تک

(. بررسی ارتباط 0332).لیال؛ کریمی، فتانه

سسه ؤماضطراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان 

آموزشی ابابصیر شهر اصفهان در ابعاد 

. 0332خودمراقبتی، تحرك و فراغت سال 

ده بهداشت یزد، سال فصلنامه پژوهشی دانشک
-00شماره مسلسل: ،ششم، شماره سوم و چهارم

00 
سلیمانی، مهدی؛ محمدخانی، پروانه؛ دولتشاهی، 

درمانی بین فردی  روان تأثیر(. 0337) .بهروز

افسردگی م ئعالمدت در کاهش  گروهی کوتاه

دانشجویان و اثر این درمان بر سبک اسناد و 

شناختی، دوره پژوهشهای رواننگرشهای ناکارآمد. 
 .24-50 ،0و0، شماره 00
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شکوهی یکتا، محسن؛ به پژوه، احمد؛ غباری بناب، 

(. تاثیر آموزش 0337باقر؛ زمانی، نیره؛ پرند، اکرم.)

مهارتهای مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران 

پژوهش دانش آموزان کم توان ذهنی و دیرآموز. 
در حیطه کودکان استثنایی/ سال هشتم، شماره 

 343-321، صص 0337، 5

 علیزاده، زهرا؛ بهرامی، هادی؛ داورمنش، عباس.

(. مقایسه ترسهای مرضی دانش آموزان 0331)

 00-02عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر )

پژوهش در حیطه کودکان ساله( شهر شیراز. 
 053-040/ 0331، 0استثنایی/ سال دهم، شماره 

بر؛ رشیدی غباری بناب، باقر؛ حدادی کوهسار، علی اک

احمدآبادی، ابوالفضل؛ جوادی آسایش، 

 و خدا به دلبستگی کیفیت (. رابطه0310سحرانه.)

 والدین در روانی سالمت با خدا از فرد تصور

استثنایی. فصلنامه ایرانی کودکان  کودکان

 0310، 3استثنایی / سال دوازدهم، شماره 
(. 0312قدمی، مجید؛ کاکو جویباری، علی اصغر.)

 توان کم و ناشنوا کودکان مادران طفیعا نگرش

 ایرانی معلولشان. فصلنامه فرزندان به نسبت ذهنی

، 3  شماره یازدهم، سال /استثنایی کودکان

0312/010-033 
(. 0333).کاویانی، حسین؛ موسوی، اشرف السادات

 .مهر کاویان :. تهرانمصاحبه و آزمون های روانی
؛ کریملو، کوهسالی، معصومه؛ میرزمانی، سیدمحمود

(. مقایسه 0337).مسعود؛ میر زمانی، منیره سادات

سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر 

مجله علوم رفتاری. پذیر.  مانده ذهنی آموزش عقب
 024 -070، 0، شماره 0دوره 

 .میرزائی، زهرا محرابی، حسین؛ کیمیایی، سیدعلی؛

مقایسه وضعیت سالمت روان  پدران و (. 0333)

پذیر شهر  توان ذهنی آموزش کودکان کم مادران

 دانشگاه شناسی روان و تربیتی مطالعات مشهد. 

  .0مشهد، دوره یازدهم، شماره  فردوسی

لطفی کاشانی، فرح؛ سرافراز، خدیجه؛ پاشاشریفی، 

 در عضالنی آرمیدگی آموزش تاثیر(. 0332).حسن

روان قاعدگی.  از پیش سندرم عالیم کاهش
 .4ره دوم، شماره شناسی کاربردی، دو

ملک زادگان، اقدس؛ مرادخانی، مریم؛ عشایری، 

تمرینات  تأثیر(. 0331).حسن؛ حقانی، حمید

 ماهه سوم بارداری. آرامی بر اختالالت خواب سه تن
نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

، 03پزشکی ایران) نشریه پرستاری ایران(، دوره 
 40-25،43شماره 

فرشته؛ جزایری ،علیرضا؛ محمدخانی ، پروانه؛ موتابی، 

های (. مقایسه روانسازه0334).پور شهباز، عباس

مربوط به عود در بیماران افسرده با سابقه عود، 

. مجله روانشناسی بدون سابقه عود و افراد بهنجار
 .52-33، 0، معاصر

 بین ساختاری (. روابط0333میکائیلی منیع.)

 ادراك هیجانی هوش با شناختی روان بهزیستی

 مادران افسردگی و منفی تفکر توانایی کنترل شده،

 مادران با آن مقایسة و ذهنی توان کم کودکان

پژوهش در حیطه کودکان عادی.  کودکان
 023-002/ 0333، 0استثنایی/ سال نهم، شماره 

نریمانی، محمد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا؛ رجبی، 

مادران  (. مقایسه سالمت روانی0332).سوران

کودکان استثنایی با سالمت روانی مادران کودکان 

. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال نهم، عادی
  .04-05، 35و 33
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کاهش شدت  رب دکامبیل برنامه یاثربخش

 یدبستان شیپلكنت کودکان 

 3، مهدی بختیار2، مریم محسنی 1محمد اورکیدکتر 

 

 6/0/01پذیرش نهایی: 22/4/01تجدیدنظر:   8/11/09تاریخ دریافت: 
 

  چكیده
لیدکامب بر  بررسی اثربخشی برنامهبا هدف پژوهش بالینی این  :هدف

در  روش:است.  انجام شدهدبستانی  کاهش شدت لكنت کودکان پیش

گیری مكرر، هزگروهی با اندا آزمایشی بالینی تک قالب یک طرح نیمه

 01لكنت انتخاب شدند و به مدت  مبتال بهدبستانی  پیش کودك 01

لیدکامب قرار گرفتند. شدت لكنت  برنامه آموزشتحت  ،انفرادی جلسه

 در سه مرحلهه شد کودکان براساس شاخص درصد هجاهای لكنت

دست آمده از طریق تحلیل واریانس با  و اطالعات بهشد گیری اندازه

نتایج تحلیل واریانس  ها:یافته. ندگیری مكرر تجزیه و تحلیل شد اندازه

است  درمانی لیدکامب توانسته برنامه نشان داد کهمكرر گیری  با اندازه

دبستانی از نظر آماری کاهش معناداری  لكنت کودکان پیش میزاندر 

 پژوهش حاضر، نقش موثر برنامه نتیجه(.  >10/1p) پدید آورد

 .  نمودیید أتلیدکامب را در کاهش شدت لكنت کودکان پیش دبستانی 

 

آموزان  دانش، لیدکامب برنامه ،: لكنت یدکلی یهاواژه

 دبستانی پیش

 

 

 

 
___________________________________ 

 استادیار دانشگاه پیام نور . 0

: آسیب شناس گفتار و زبان و کارشناس ارشد روان شناسی عمومی نویسنده مسئول.1

 دانشگاه پیام نور

 دانشجوی  دکترای علوم گفتار و شنوایی دانشگاه هنگ کنگ .3
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Abstract 
Objective: The purpose of this clinical study was to 

evaluate the effectiveness of Lidcombe Program in 

reduction of preschool children’s stuttering severity. 

Method: This study was a single group semi-

experimental clinical trial with repeated 

measurement, in which 10 preschool stuttered 

children were selected and were affected by 

Lidcombe Program within a period of 12 individual 

sessions. Children’s stuttering severity was 

measured according to the percentage of syllables 

stuttered (%SS) at three time points. Obtained data 

were analyzed according to ANOVA with repeated 

management. Results: The results showed that 

Lidcombe Program could reduce significantly 

preschool children’s stuttering severity (p<0/01). 

Conclusion: This study confirmed the effectiveness 

of Lidcombe Program in reduction of preschool 

children’s stuttering severity.  

 

Keywords: Stuttering, Lidcombe, preschool 

children. 

 
________________________________________ 
. Assistant Professor of Payame Noor University  

2. Corresponding Author: Speech & Language Pathologist & 

MSc in General Psychology of Payame Noor University 

( Email: Maryammohseni270@yahoo.com)   

 . PhD Candidate  of Speech and Hearing Sciences of University 
of Hong Kong 

 

 

 

 

 



 1301 ،4 هشمار ،دوازدهم سال/ یاستثنای کودکان فصلنامه ایرانی
___________________________________________________________________________________________ 

34 

 مقدمه
نارسایی لكنت زبان را اشكال در سیالی رایج و  

دانند که با سن فرد متناسب الگوی زمانی گفتار می
(. آغاز ناگهانی لكنت معموالً بین 1112)دیوی،  نیست

 سالگی است و از نظر نسبت در پسران تقریباً 7تا  1

)اورکی، علی اکبری،  شودبرابر دختران برآورد میسه 
نرخ شیوع این نارسایی را  چاپ(.زیر کمر زرین، بابایی، 

اند؛ که در  درصد برای کل جامعه برآورد کرده 7/1
رود و در درصد باال می 4/0تر تا   کودکان کوچک

یابد)کریج، هانكوك،  درصد کاهش می 5/1نوجوانی تا 

(. البته تحقیقات مختلف 1111پیتر، ترن، کریج و 
بیشتر اند که شیوع آن در جوامع دو زبانه  نشان داده

آگهی این  (. پیش1112پور،  )هاول و نیلی است
درصد از  21-74زیرا حدود  ؛نارسایی مثبت است

)یایری  کنند طور طبیعی بهبود حاصل می ها به لكنتی

 (. 1115 و آمبروس،
را  رویكردهای عمده در مبحث درمان لكنت،

صورت رویكردهای مستقیم و غیرمستقیم  توان به می
رویكردهای درمانی مستقیم شامل  .دکربندی  طبقه

-می لكنتبه درمان خود  روشهایی است که مستقیماً

پردازد و رویكردهای درمانی غیرمستقیم عبارت است 
 ای کالمی و غیرکالمیرفتارهاصالح از تعدیل محیط و 

 (.1112گیتار، ) یمار دارای لكنتاطرافیان ب
سازی  براساس شرطی 0مستقیم لیدکامب برنامه

عامل رویكرد رفتاردرمانی، جهت درمان لكنت کودکان 

سال طراحی شده است. البته این برنامه  2تر از  کوچک
کرد سال نیز استفاده  01تا  7توان برای کودکان را می

افزایش سن  اند که با ولی تحقیقات مختلف نشان داده
یابد. سال اثربخشی برنامه کاهش می 01به طرف 

ای به نام  این برنامه در ناحیه محل رشد و توسعه

سیدنی بوده است)آنسلو،  لیدکامب واقع در حومه
، ترجمه مهدی بختیار، 1113پاکمن و هریسون، 

 (.محمدصادق سیف پناهی و حمید کریمی

ثابت و از ای از مراحل  لیدکامب مجموعه برنامه
به عبارتی این درمان نیست؛ شده  ریزی پیش برنامه

 هــردی ارائصورت فوی به  انوادهـر کودك و خـبرای ه

 .شود می
های درمانی مربوط به کودکان  مانند بیشتر برنامه

نیز خانواده محور است و در واقع اجرای  این برنامه
 والدین و در محیط زندگی روزمره برنامه برعهده

و درمانگر  به جهت آموزش والدین، نقش است ودك ک
در این برنامه یكی از والدین مسئولیت دارد. مربی را 

گیرد و  درمان در محیط زندگی کودك را به عهده می
نیک یدر طی مراجعات خصوصی هفتگی به کل

گیرد. چگونگی  چگونگی اجرای این درمان را یاد می

گیریهای روزانه  ادامه و اجرای درمان با توجه به اندازه
. درمانگر در استوالدین و سنجش هفتگی درمانگر 
درمانی را کنترل،  جلسات هفتگی همچنین برنامه

بخش بودن  و باید از لذت کند میمدیریت و هماهنگ 
 کندالدین اطمینان حاصل درمان برای کودك و و

 (.1113)آنسلو، پاکمن و هریسون، 

ــه  ــد  برنام ــه لیــدکامب چن ــن مؤلف اصــلی دارد. ای
شود.  ها برای هر کودك به صورت فردی اجرا می مؤلفه

و است سازی عامل  شناسی شرطی برنامه براساس روش
گفتاری خاصی که متفاوت بـا الگـوی    به کودکان شیوه

مـثالً از  ؛ شـود  وزش داده نمـی آم ،گفتاری طبیعی است
صـورت آهنگـین    شـود کـه بـه    کودکان خواسـته نمـی  

کـه سـرعت گفتارشـان را پـایین     و یا اینکنند صحبت 
شـود کـه    بیاورند و همچنین از والـدین خواسـته نمـی   

منظور تسهیل روانی گفتار کـودك، محـیط زنـدگی     به

وی را تغییر دهند. ولی ممكن اسـت زمـانی کـه بـرای     
 برنامه ضروری به نظر آید، والدین برنامـه  اجرای موفق

-های خاصی از سـبک تعـاملی   معمول روزانه و یا جنبه

یافتـه تغییـر    شان را در طی مكالمات درمـانی سـازمان  
 دهند.

تحریكات کالمی والدین، سنجش لكنت، درمـان در  

یافته و سازمان نیافته و حفظ تأثیرات  مكالمات سازمان
تـرین   اصلی. استلیدکامب  هدرمان، اجزای اصلی برنام

لیـدکامب را بازخوردهـای کالمـی     عامل درمانی برنامه
ت به گفتار بدون لكنت و همچنـین لكنـ   والدین نسبت

 ،پـاکمن و هریسـون  )آنسـلو،   داننـد  آشكار کودك مـی 

 (.1101 گیتار و مک کالی، 1113
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نوع بازخورد کالمی وجود دارد که والـدین در  چهار 
 بدون لكنت و همچنین لكنـت آشـكار  برخورد با گفتار 
 :نمایند کودك ارائه می

سازی نسـبت بـه گفتـار بـدون لكنـت و       آگاه -الف

مثالً : روان صحبت کـردی و یـا کمـی    ؛ لكنت مشخص
   .لكنت داشتی و گیرکردی

مـثالً : عـالی بـود،    ؛ تحسین گفتار بدون لكنت -ب
 .هیچ اشتباهی نداشتی، خیلی خوب حرف زدی

؛ رزیابی از گفتـار بـدون لكنـت   درخواست خودا -ج

طـور  مثالً: به نظرت درست گفتی؟ یا آن کلمـه را چـه  
 گفتی؟  
مـثالً :   ؛درخواست خوداصالحی لكنت مشـخص  -د

خـواهی دوبـاره بگـی؟     یک کلمه را اشتباه گفتـی، مـی  
 (.1113)آنسلو، پاکمن و هریسون، 

ــه ــه   برنام ــودك تجرب ــرای ک ــد ب ــدکامب بای ای  لی
مراه داشته باشد. یک راه بـرای  بخش و مثبت به ه لذت

بخش بودن تجربه درمان برای  اطمینان از مثبت و لذت
است که والدین به جای توجه زیاد به لكنت  کودك آن
تمرکز خویش را بیشـتر بـر روی گفتـار بـدون      ،کودك

لكنت وی معطوف سازند. این کار برای موفق شدن در 
انون عملی امری کامالً ضروری است. ق ،لیدکامب برنامه

این کار آن است که والدین بایـد گفتـار بـدون لكنـت     
برابر بیشتر از لكنت وی مورد توجه قـرار  پنج کودك را 

درمـان کـه    ویـژه در مراحـل اولیـه   دهند. این قانون به

خـورد،   به چشـم مـی   چشمگیریطور  احتماالً لكنت به
 ست. اقابل اجر

گفتاری  کلینیكی یک نمونه در ابتدای هر جلسه
هجایی از مكالمات  311ای و یا حداقل  دقیقه 01

کودك با والدین و یا درمانگر ضبط )ترجیحاً ویدئویی( 
 شده نمونه  سپس درصد هجاهای لكنت؛ شود می

)آنسلو، پاکمن و هریسون،  شودگفتاری محاسبه می
1113.) 

ــدین نیــز بایــد شــدت لكنــت کــودك خــود را   وال
 01یــک معیــار شــدت صــورت روزانــه و براســاس  بــه

به گفتـار   0 . در این معیار شمارهکنندای تعیین  درجه

، به لكنت بسیار شدید تعلـق   01 بدون لكنت و شماره

عمل آمـده از شـدت لكنـت و     های به گیرد. سنجش می
شـده، در برگـه ثبـت داده هـای      درصد هجاهای لكنت

 شوند.  کودك وارد می
كالمـات  ، درمان فقـط در طـی م  0در شروع مرحله

فته بین والد و کودك اجـرا  ای سازمان یا دقیقه 05-01
و پس از حصـول اطمینـان از ارائـه صـحی  و      شود می

تـوان   مطمئن بازخوردهای کالمی توسـط والـدین مـی   
روزانه نیز  بازخوردها را در طی مكالمات سازمان نیافته

 ارائه نمود. 

با توجه به احتمال عود مجدد لكنت پـس از انجـام   
لیدکامب فرایندی را طراحی نموده است  ان، برنامهدرم

-هـم  0 تا روند کاهش شدت لكنت در انتهـای مرحلـه  

؛ آنسـلو،  1101چنان حفظ شـود)گیتار و مـک کـالی،    
 (. 1113پاکمن و هریسون، 
 لیدکامب روند اجرای برنامه

پس ارزیابی و دریافت اطالعاتی در مورد شروع، 
و خانواده و تعیین سیر لكنت و تاثیر آن بر کودك 

لیدکامب در دو مرحله اجرا  شدت لكنت، برنامه
شود)راهنمای موجود در وب سایت دانشگاه سیدنی  می

   (. 1112استرالیا، 
 یك مرحله

ای یـک   ، والـد و کـودك هفتـه   یـک  در طی مرحله
شوند و والـدین درمـان را    جلسه در کلینیک حاضر می

ــدگی کــودك اجــرا   . کننــد مــیهــر روز در محــیط زن
حضــوری کلینیكــی انجــام  فعالیتهــای زیــر در جلســه

 شود. می

کـودك در   1سنجش درصد هجاهای لكنت شـده  -
 درمانگروسیله  بهداخل کلینیک 

از گفتـاری کـودك    تعیین شـدت لكنـت  نمونـه    -
 والد و درمانگرسوی 

گذشته کودك  بررسی نمرات شدت لكنت هفته -
 درمانگر  وسیله  به

گذشـته   روزانه هفته لكنتمقایسه نمرات شدت  -
 والد و درمانگروسیله  بهکلینیكی  و نمونه

هــای مــورد اســتفاده و  در مــورد شــیوه مــذاکره -

 گذشته   پیشرفت بالینی کودك در طی هفته
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ــرات الزم در   - ــه تغیی ــدین راجــع ب ــا وال بحــث ب
 آینده.   های درمانی هفته شیوه

هـای   شده در شـیوه  اجرای عملی تغییرات اعمال -
 درمانی توسط درمانگر.  

شـده توسـط والـد،     اجرای عملی تغییرات اعمال -
 بعد از تقلید از کار درمانگر. 

آینده مـورد   ای از آنچه که در هفته ارائه خالصه -
 انتظار است. 

و سـؤاالت  گـویی و پـرداختن بـه     در پایان پاسخ -

 شده احتمالی از جانب والد حل مسائل مطرح

درمان، بازخوردهای کالمـی در   0 مرحله در  اوایل
ای روزانه و  دقیقه 05تا  01یافته  طی مكالمات سازمان

تـدریج و پـس از    هشود. ب حداکثر روزی یک بار ارائه می
کاهش شدت لكنت روزانه و همچنین حصول اطمینان 

از ارائه صحی  و به جای بازخوردهای کالمـی، والـدین   
را در مكالمـات سـازمان   توانند بازخوردهای کالمی  می

نیافته و در زمانهای متفاوت از روز نیـز ارائـه نماینـد و    
 ،رسـد  مـی پایین که لكنت کودك به سط  خیلی زمانی
 شود. معیار ورود به مرحله درمان شروع میدوم  مرحله

درصـد هجاهـای لكنـت شـده       -0درمان شـامل:  دوم 
 1یـا   0نمرات شدت لكنـت    -1و  0کلینیكی کمتر از 

نمرات  زامورد  4که حداقل است گذشته  در طی هفته
باشد. الزم به ذکر اسـت کـه ایـن     0شدت لكنتها باید 

 متوالی حفظ شوند. سه هفتهمعیارها باید 

 دو  مرحله

تدریج  لیدکامب، به برنامهدوم  در طی مرحله
بازخوردهای کالمی والدین و همچنین دفعات مراجعه 

یابد. این  مند کاهش میکامالً نظامصورت هبه کلنیک ب
چند ماهه  و یا  ممكن است تا یک دوره مرحله

لكنت حفظ شود، پایین چندساله و تا زمانی که سط  

 یابد.  ادامه 
صـورت   ریزی جلسات در این مرحله بـه ایـن   برنامه

دوم  هفته، دو جلسهدو اول در طی  است که دو جلسه
هشـت  دی در طـی  بعـ  هفتـه، دو جلسـه  چهار در طی 

هفتـه بعـد تشـكیل    شانزده آخر  هفته و باالخره جلسه

خواهد شد. در ایـن میـان چنانچـه شـاخص عملكـرد      

، رونـد پیشـرفت جلسـات    شـود گفتار در کودك حفظ 
طبق روال ذکرشده خواهد بود. اما اگر کودك شـاخص  

دوم  عملكرد گفتـار را در هـر یـک از جلسـات مرحلـه     
ی جلسـات جلـوگیری بـه    کسب درمانگر یا  از پیشـرو 

قبلی روال  آورد و یا اینكه خانواده را به مرحله عمل می
)آنسـلو، پـاکمن و هریسـون،     انـد دگر ذکر شده باز مـی 

؛ راهنمای موجود دروب سایت دانشگاه سـیدنی  1113
   (. 1112استرالیا، 

نتایج مطالعه هریس، آنسلو، پاکمن، هریسون و 

برنامه لیدکامب ( حاکی از آن است که 1111منزیس)
اثر مثبت بر لكنت کودکان پیش دبستانی دارد و این 

بیشتر است.  خیلی ،اثر در مقایسه با بهبود طبیعی
، آنسلو، پاکمن، ویلسون، آرموند، شوارز و جونز

درمان را  بخشیای اثر( نیز در مطالعه1115) جبسكی

به   7/7در یک گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
ت کودکی که که لكناست به این معنا  ؛دست آوردند

برابر کمتر از کودکی بوده  7/7، درمان را دریافت کرده
که در گروه کنترل قرار داشته و درمان را دریافت 

( نیز اثربخشی 1112) نكرده است. بختیار و پاکمن

 -برنامه لیدکامب را بر روی یک کودك دوزبانه فارسی
اهی و بالینی نشان دادند. تحقیقات آزمایشگ بلوچی

 زیادی از جمله: مطالعه ویلسون، آنسلو و لینكلن
، لویس (؛1115) ؛ فرانكن، اسكالک و بولنز(1114)

الترمن،  ؛(1112)، جونز و سیمپسون پاکمن، آنسلو

نشان  (1112) میلر و گیتار ؛(1112)اولر و نیومن
توان کنترل  لكنت را به این طریق می دهند که می
  .کرد

هـا نسـبت بـه     اخیر افـزایش نارضـایتی  در سالهای 
هـای  های غیرمستقیم باعث شده است که برنامهدرمان

مستقیم در درمان لكنت از جمله لیـدکامب در جامعـه   

علمی و بالینی توجه زیادی را به خود معطوف دارد. در 
لیدکامب در نقـاط مختلـف دنیـا     برنامهحال حاضر نیز 
ــم از امریكــا ــان، انگلســتان، ن، اع ــادا، آلم ــد، کان یوزیلن
بررسی  ،و کشورهای دیگر مورد مطالعه افریقای جنوبی

 و استفاده قـرار گرفتـه و در حـال گسـترش روزافـزون     

 ناشناخته است ه در کشور ما تقریباًـک  الیـح در ؛است
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 . (1113)آنسلو، پاکمن و هریسون،
 هدف این پژوهش بالینی بررسی اثربخشـی برنامـه  

دبستانی  لیدکامب بر کاهش شدت لكنت کودکان پیش
 ماهه( بوده است. 21-32)

 روش
تجربی بالینی  نیمه  ای این پژوهش، مطالعه

شود. در  گیری مكرر محسوب می گروهی با اندازه تک
 5) کودك 01عبارت است از « نمونه»این پژوهش 

ماهه(  32-21دبستانی ) پسر( لكنتی پیش 5دختر و 
تا اول تابستان  0322تابستان سال که از اول 

به کلینیک گفتار درمانی  (برای درمان لكنت0321
اند. شهید ذوالفقاری و سمانه تهران مراجعه کرده

ماه، ابتالء به  32-21داشتن سن   مالکهای شمول
ماه و حداقل شدت لكنت در  2لكنت حداقل به مدت 

های عدم شمول این مالك و% 3ابتدای درمان 

وجود اختالالت ذهنی، عصبی، زبانی و  پژوهش:
طور  استفاده از روش درمانی دیگر به تولیدی شدید و

همزمان بوده است. پس از انتخاب نمونه بر اساس 
لیدکامب بر  مالکهای شمول و عدم شمول، برنامه

شده در وب سایت مرکز تحقیقات  اساس راهنمای ارائه

 جلسه01به مدت   لكنت دانشگاه سیدنی استرالیا
 ای اجرا شده است.  دقیقه 21-45 انفرادی
ها، میـزان لكنـت کودکـان در     گردآوری داده برای 

ششـم و   : بالفاصـله قبـل از درمـان، جلسـه    سه مرحله
سنجش میـزان   .گیری شده است دوازدهم اندازه جلسه

لكنت در این پژوهش شـامل تعیـین درصـد هجاهـای     
شـده  بـا    لكنـت درصد هجاهـای   شده بوده است. لكنت

تقسیم تعـداد هجاهـای لكنـت شـده بـر تعـداد کلـی        
 آید.      می دستبه011در   گفتاری ضرب هجاهای نمونه

 در یک مطالعه اعتبار درونی و بیرونی یک ترجمـه  

که یكی از  3فارسی از مقیاس اندازه گیری شدت لكنت
، اســت خــرده مقیاســهای آن مقیــاس دفعــات لكنــت 

-بـه  درصد 21ستفاده کنندگان براساس درصد توافق ا

ــاهی، انصــاری،    ــده اســت)بختیار، ســیف پن دســت آم
 (. 1101قنادزاده و پاکمن، 

درمـانی، بـه منظـور تعیـین درصـد       در هر جلسـه 
شده ، درمانگر و والد و یا هـر دوی آنهـا    هجاهای لكنت

و یـا در  کننـد   مـی ی طبیعـی  یگوو کودك را وارد گفت
انجام یک بـازی،  صورت عدم همكاری کودك، در حین 

شود. الزم بـه ذکـر    های کودك ضبط ویدئویی می گفته
است که به منظور معتبر بودن سنجش درصد هجاهای 

هجـا   311گفتاری حداقل باید شامل  شده نمونه لكنت
ها، در ابتـدای   نمونههمه باشد. در تحقیق حاضر نیز در 

گفتـاری   نمونـه دقیقه  01کلینیكی به مدت  هر جلسه

 ضبط شده است. 
گفتاری ضبط  درمانی، نمونه بعد از اتمام هر جلسه

منتقل و با شمارش تعداد کـل هجاهـای   رایانه شده به 
ــل    ــداد ک ــر تع ــت مشــخص و تقســیم آن ب دارای لكن

شـده   گفتاری، درصـد هجاهـای لكنـت    هجاهای نمونه

جا که سنجش درصد هجاهـای  از آن .شود میمحاسبه 
نای قضـاوت در مـورد وجـود یـا عـدم      شده بر مب لكنت

لكنت در هجاها استوار اسـت، لـذا بـه منظـور تعیـین      
از یــک آزمــونگر  ،پایــایی آن بایــد در فراینــد پــژوهش
شـود تـا درصـد     باتجربه و مستقل از مطالعه، اسـتفاده  

طـور مسـتقل   ها را بـه  نمونه %11 شده  هجاهای لكنت
؛ دگفتـاری مـورد سـنجش قـرار دهـ      برای همان نمونه

سپس پایـایی )توافـق میـان شـنوندگان( سنجشـهای      
گیرد. عمل آمده از میزان لكنت مورد بررسی قرار می به

. چنانچـه ایـن   اسـت  %25 حداقل توافـق مـورد قبـول   

آزمـونگر سـومی بایـد بـه      ،میزان توافق حاصـل نشـود  
های مشكوك و دارای اختالف بپردازد تا سنجش نمونه

 رار گیرد.  قتأیید درصد واقعی لكنت مورد 

  هایافته
 ژوهشـن پـوصیفی در ایـای تـه هـافتـراساس یـب

ماه و انحراف معیـار   21/54میانگین سنی گروه برابر با 

انگین شدت لكنت در پـیش  می بود. 722/01سن گروه 
آزمـون   و در پـس  21/2، در میان آزمون 53/04آزمون 

-دست آمده است، این ترتیـب حـاکی از آن   به  55/4

درمانی  که میزان لكنت زبان بعد از اجرای برنامهاست 
 .(0جدول لیدکامب پایین آمده است )
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 مقایسه شدت لكنت نمونه به تفكیك پیش. 1جدول 

 آزمون آزمون ، میان آزمون و پس

انحراف میانگینتعداد 

معیار

0153/0437/4پبش آزمون

0121/213/4میان آزمون

0155/423/3پس آزمون
 

ها و بررسی معناداری جهت تجزیه و تحلیل داده

آزمون و آزمون، میان شده بین پیش تفاوت مشاهده

گیری مكرر آزمون از روش تحلیل واریانس با اندازهپس

استفاده شده است. الزم به ذکر است قبل از اجرای 

بررسی  منظورگیری مكرر بهتحلیل واریانس با اندازه

همسانی کوواریانسها از آزمون کرویت  فرضپیش

 موچلی استفاده شده است. 

اثر پیالیی که برای اثر  Fآزمون با توجه به نتیجه

قرار دارد  10/1تر از آزمون در سط  معناداری کوچک

توان به معناداری اثر متغیر مستقل پی برد می

(.1)جدول

 

 نمونه مورد  مطالعهگیری تفاوت بین سطوح متغیر مستقل  آزمون چندمتغیره برای اندازه 2جدول 

اثر پیالیی

درجه آزادی  Fمقدار

درون گروهی

زادی آ درجه

خطا

سطح 

معناداری

مجذور اتا )اندازه 

اثر(

222/1217/15111/1111/2111222 /1 

 Fنتایج نشان داد که عامل آزمون در گروه با توجه به 

ط  ( در س0و 2در همه سطوح و درجه آزادی )

اثر  . اندازهاستدار با روند خطی معنا 15/1اطمینان 

نتیجه اثر  دست آمده است دربه222/1لیدکامب  برنامه

 متغیر مستقل بر متغیر وابسته مناسب است )جدول

به  421/1هم 1(. در این جدول با اینكه روند درجه 3

اما اندازه  ،قرار گرفتتأیید دست آمد و مورد 

ر از اندازه اثر روند اثر)مجذور اتا( روند خطی بیشت

 است. 1درجه 

 های آزمودنی )بررسی روند ها(آزمونهای تفاوت.  3جدول 
مجموع آزمون

 مجذورات

دامنه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین

F  سطح

 معناداری

مجذور اتا 

)اندازه اثر(

111/4220111/422112/52111222/1روند خطیآزمون

1021/510021/51242/2102/1421/1روند درجه 

122/772525/2روند خطیخطا)آزمون(

1102/512211/5روند درجه 

 و نتیجه گیری بحث

درمانی لیدکامب مستلزم کاربرد هوشمندانه  برنامه

اصول و روشهای درمان اختالالت گفتاری به همراه 

 درمانی مبتنی بر رفتاردرمانی است. برنامه روان

بنابراین است؛ لیدکامب مبتنی بر شرطی سازی عامل 

در این شیوه، لكنت کودك به عنوان پاسخ و 

تی و تقوی بازخوردهای کالمی والدین را که جنبه

و گیرند  میبه عنوان محرك در نظر  ،تنبیهی دارند

 نامند. در یک برنامهتحریک وابسته به پاسخ می

سازی عامل، بازخوردهایی  درمانی مبتنی بر شرطی

یا  جنبه تقویتی دارند که باعث افزایش دفعات وقوع

عكس چنانچه مدت زمان یک رفتار شوند و بر

زمان یک رفتار  بازخوردی کاهش دفعات وقوع یا مدت

کند. در برنامه جنبه تنبیهی پیدا می ،را باعث شود

لیدکامب نیز هنگامی که گفتار بدون لكنت کودك 

رود که این رفتار  انتظار می ،گیردمورد تحسین قرار می

و توجه و  جانب کودك  بیشتر به وقوع بپیوندداز 

واکنش مناسب نسبت به لكنت کودك از جانب والدین 

عاملی شود که لكنت کودك را کاهش دهد  تواندمی

؛ آنسلو، پاکمن و 1101کالی، )گیتار و مک
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(. تحقیقات آزمایشی و بالینی همسو با 1113هریسون،

اند که لكنت را به این طریق  این مطالعه نیز نشان داده

)هریس، آنسلو، پاکمن، هاریسون و کردتوان کنترل  می

، ؛ جونز1114لینكلن،  لسون، آنسلو؛ وی1111منزس، 

، آنسلو، پاکمن، ویلسون، آرموند، شوارز و جبسكی

؛ میلر و گیتار، 1112؛ لترمن، اولر و نیومن، 1115

 (.1112؛ بختیار و پاکمن، 1112

، به نقل از آنسلو، پاکمن و هریسون، 0220)4هابل

مؤثر را برای مداخالت درمانی  اصل شش( 1113

 ای مداخلههای برنامهتوان است که میکرده معرفی 

در . کردارزشیابی را نیز براساس این اصول  زبانی

 از مورد پنج گفت توانمی لیدکامب ارتباط با برنامه

 نخست اصل ؛گیردمی قرار استفاده موردهابل  اصول

اجرای . استبرنامه  شناختی بوم مبتنی بر اعتبار

 ،برنامه لیدکامب در محیط زندگی طبیعی کودك

مربوط به این  دوم اصل شود.میاصل  این باعث تحقق

. شود تبادالت اجرا طریق از امر است که مداخله باید

عوامل  دوطرفه این اصل در واقع اشاره به همان رابطه

 باید مداخلهدارد که بیان می سوم اصل؛ درمانی دارد

لذتی  خاطر را به فعالیتها این افراد. باشد شمول هدف

دهند نه فقط به انجام می ،دارد فعالیت که اجرای خود

؛ خاطر به دست آوردن پاداش حاصل از نیل به هدف

 یک دارد، واکنشی محیطهای اشاره به چهارم اصل

در برابر  فوری بازخوردییا واکنشی،  گوپاسخ محیط

 عملكردش نتایج از تا فرد دهدمیبروز یک رفتار نشان 

اصل پنجم داللت دارد بر اجرای فردی  شود؛ آگاه

های فردی افراد و این نیز برنامه براساس ویژگی

با تفكر خالقانه  والدین و درمانگرمستلزم این است که 

مداخالت درمانی مسئله  مهارتهای حلو به کارگیری 

را بر اساس راهكارهایی هماهنگ و متناسب با نیازهای 

 .کنندفردی افراد اجرا 

تلزم حذف لكنت به عنوان یک رفتار، مسکه آنجاییاز 

بنابراین در درمان است، خاصی  شرایط و زمینه

صورت غیرمستقیم  مستقیم لیدکامب تا حدودی به

برنامه ". شود ساز لكنت هم کار می روی عوامل زمینه

لیدکامب با این باور که عوامل محیطی باعث بروز یا 
تداوم لكنت )یا هر دو( هستند؛ به اعمال تغییر در 

، ولی ارائه "زند محیط زندگی کودك دست نمی

به لكنت کودك باید در  ،بازخوردهای کالمی والدین

بنابراین ؛ یک فضای ارتباطی آرام و ایمن صورت پذیرد

ای ایمن  زمینهکردن فراهم جهت لیدکامب  برنامه

طور  بازخوردهای کالمی والدین، به برای ارائه

غیرمستقیم باعث تغییراتی روی عوامل محیطی 

که در های ارتباطی افرادی  تغییر شیوه"مثال  ؛شود می

-محیط زندگی کودك قرار دارند و کاهش عوامل تنش

 بخشی از برنامه ،زای احتمالی در زندگی کودك

بازخوردهای کالمی والدین  ؛ ولی ارائهنیستلیدکامب 

کودك والدی صحی  و نزدیک  مبتنی بر یک رابطه

دن این برنامه بخش بو لذتعلل و در واقع یكی از است 

میان  گیری از رابطه برای والدین و کودکشان نیز بهره

)آنسلو، پاکمن، "استوالد و کودك در فرایند درمان 

 (. 412ص 1113هریسون، 

، هم به استلیدکامب رویكردی کامالً ساختارمند 

زمانی. پیشبرد  لحاظ ساختاری و هم به لحاظ برنامه

شدت لكنت ، براساس ثبت کمی در آن درمان هم

بنابراین خط سیر درمان از همان گیرد؛  صورت می

 ابتدا برای والدین و درمانگر کامالً مشخص است. 

های  لیدکامب بازیهایی که در قالب آنها گفته در برنامه

د ندهیم به شكلی انتخاب می شو کودك را سازمان می

و برای کودك کنند د توجه کودك را جلب نکه بتوان

تر و . در ارتباط با کودکان کوچکدنبخش باش لذت

کودکانی که بازی هدفمند ندارند و همچنین کودکانی 

بهترین نوع بازی، پایین توجه و تمرکز  با دامنه

بخش  که عالوه بر لذتاست بازیهای توجه و تمرکزی 

 شود. بودن، باعث تقویت توجه و تمرکز کودك می

نترل لیدکامب براساس ک با توجه به اینكه برنامه

، اثربخشی آن نیز مستلزم رشد بنا شدهلكنت  آگاهانه

آگاهی و شناخت کودك نسبت به گفتار و لكنت خود 

ترین عامل  بنابراین شاید بتوان گفت مهم؛ است
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لكنت  لیدکامب، کنترل آگاهانهاثربخشی برنامه 

 خود کودك باشد. وسیله  به

عدم کنترل متغیرهایی نظیر سط  اجتماعی فرهنگی 

مثابه توان به  خانواده، سن و تحصیالت والدین را می

که مانع  کرد ترین محدودیت این پژوهش مطرح  عمده

 شود.  تعمیم گسترده نتایج می

های داخلی  پژوهش حاضر یكی از نخستین پژوهش

است که اثربخشی یک رویكرد درمانی را بر لكنت 

دبستانی مورد مطالعه قرار داده است.  کودکان پیش

كردهای درمانی مختلفی در حال حاضر وجود دارد روی

که در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و 

این در حالی است که درمانگران ما در کار با کودکان 

 متكی همچنان بر تكنیكهای عمومی سنتی ،لكنتی

چندانی نیز ندارند . لكنت اختاللی کارایی که هستند 

مل و متغیرهای مختلف عواتأثیر است که که تحت 

شود در  بنابراین پیشنهاد میاست؛ فرهنگی زبانی 

یی رویكردهای مختلف درمانی و آمطالعات آینده کار

 ،همچنین اثربخشی برنامه لیدکامب که در حال حاضر

 ،توجه زیادی را در سط  دنیا به خود معطوف داشته

 .شودهای مختلف کودکان ایرانی بررسی  بر روی نمونه

 شتهایاددا
1) Lidcombe Program 
2) Percentage of Syllables Stuttered   
3) Stuttering Severity Instrument_3 

4) Hubbell 
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 چکیده

هدف  ،در دوره نوجواني شيوع افسردگي و نظر بر اهميت هويت :هدف

با  مقابلههاي  شيوه ،يوضعيت هويت ارتباطمطالعه  پژوهش حاضر

اين  وش:ر است. در بين نوجوانان نابينا و بينا بودهو افسردگي بحران 

كليه را  آنعه آماري جام و استاي  مقايسه _تحقيق از نوع علي

ساله دختر و پسر در  61-61يناي شاغل به تحصيل بناآموزان  دانش

 گيري مونهصورت ن به مدارس نابينايان شهرهاي تبريز، تهران و مراغه

شامل  ،تشكيل داده است. ابزار اين پژوهشنفر  11تعداد  و به هدفمند

و رويارويي با بحران  هويت شغلي دالس ،كواكسمقياس افسردگي 

 روش تحليل واريانس ،روش آماري مورد استفاده .است اندلر و پاركر

 .ه استدبو همبستگيآزمون  و براي مقايسه گروهها چندمتغيري

 چندمتغيري تحليل واريانسدست آمده با استفاده از  تايج بهن ها: یافته

خواه انواع هويت در بين  از هويت مهلت به غيرنشان داد كه 

 زمينه اما در است،طورمعنادار متفاوت  هب بينا آموزان نابينا و دانش

در اين تحقيق گیری:  نتیجه.دادننشان  يدار معنيجنسيت تفاوت 

و  هويت ،افسردگيهاي  ينهنا و نابينا در زمتفاوتهاي بين نوجوانان بي

 .بود متفاوت رويارويي

 

شيوه هاي  – افسردگي - آسيب بينايي: كلیدی های واژه
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Abstract 

Objectives: This study examined the effects of 

identity status in coping strategies in stressful 

situations and depression, in visually impaired 

adolescents. Method: This causal comparative 

research was enrolled with 96 visually impaired 

male and female students in Tabriz, Tehran and 

Maragheh schools ageing 16-19 years old. The 

Depression Inventory of Maria Covacs, Dellas 

Identity Status Inventory-Occupation, and Coping 

Inventory of Endler & Parker, were used. Results: 

Analysis of variance showed that except 

moratorium identity, all others were significantly 

different between visually impaired and normal 

students, but no gender difference was observed. 

Conclusion: This study reveals some health related 

issues in visually impaired adolescents.  
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adjustment, visually impaired.  
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 قدمهم

يا كنار آمدن به روشها و اقدامات  ، روياروييمقابله

شود كه فرد براي تسلط  شناختي و رفتاري اطالق مي

هاي دروني يا  يافتن، كاستن يا تحمل كردن خواسته

 رويدادهاي زندگي استرسربيروني ناشي از تعامالت پ

مقابله ، و طبق تعريف شامل گيرد پيش مي

 3اجتنابيمقابله و 2مدار مقابله هيجان ،6مدار مسئله

 (2003) وايت (.6188 ،الزاروس و )فولكمنشود  مي

هاي فعال براي حل تنيدگي و آفرينش شمقابله را تال

هاي هر مرحله  حلهاي كاري براي چالشها و خواسته راه

برابر در نظريه الزاروس افراد در  است.از تحول دانسته 

، به ختلفم زاي عوامل تنيدگي و ني، مكانيزماشرايط 

هركسي با بنابراين ؛ كنند اي متفاوت مقابله مي گونه

و  كند برخورد مي خاص خود ةگونزا به  عوامل استرس

هايي كه فرد براي مقابله با استرس انتخاب  شيوه

رواني و نيمرخ  ويژگيهاي شخصيتي، ازي ئجز ،كند مي

)قريشي راد،  شود پذيري وي محسوب مي آسيب

كسب ا آسيب بينايي، براي يک فرد ب (.2002

به سازگاري مناسب يک عامل كليدي براي مهارتهاي 

مثبت و عزت نفس باالتر،  4“مفهوم خود”دست آوردن 

تر و توانايي در هابراز خود ب پسند، جامعه رفتارهاي

 . است ويبخشي از وجود  مثابة اتواني بهپذيرش ن

فقدان حس بينايي بسياري از سازگاريهاي انسان 

كند كه ممكن است  مي ا دستخوش اختاللبا محيط ر

رويارويي با رويدادهاي نحوة گيري هويت و  بر شكل

و منجر به افسردگي شود. هر بگذارد پراسترس تأثير 

تصويري از خود را  دروني  ،فرد در طول زندگي

 ترين بخش آن مربوط به ويژگيهاي مهمكه  كند مي

 شود مياز طريق حس بينايي حاصل و  جسماني است

 حتماالًا .استگيري هويت در نوجواني  و اساس شكل

افراد با آسيب بينايي با تصوير بدني منفي، اغلب از 

برند و از  خلق منفي، افسردگي و اضطراب رنج مي

ارتباط اجتماعي با ديگران گريزان هستند. رويكردهاي 

هاي زندگي نوجوانان سايه  جنبههمة مقابله بر 

ي، شادكامي و سازگاري افكند و بر سالمت روان مي

. از طرفي پاسخهاي عاطفي گذارد تأثير ميبعدي آنها 

هاي ناكارآمد  منفي از قبيل افسردگي، اضطراب و شيوه

ليونه، كنند )مارتز  نيز در سازگاري رواني مداخله مي

يافته  پژوهشهاي انجام(. 200٢، پرايب، وومر و اتوناملي

مهارتهاي سازگاري  اند كه افراد نابينا از نظر نشان داده

، ولف 6116رو هستند )بايبرشات،  هبا نارساييهايي روب

 200٢، نورا و ساندرا، 2004، واگنر، 6111وساكس، 

با   خطر افسردگي افراد (.6381پژوه،  به نقل از به

حمايت اجتماعي محدود و مقابله ناكارآمد را تهديد 

كند و اين امر منجر به محدوديت در ايفاي نقش  مي

(، رضايت پايين از 2003كندي، داف، اوانز و بيدي، )

شود )كندي، اوانز و ساندهو،  زندگي و افسردگي مي

كه حمايت اجتماعي كافي، كنترل  (، در حالي2001

هاي مقابله كارآمد به كنار آمدن و  دروني و شيوه

نفس،  انجامد و به اعتمادبه سازگاري با معلوليت مي

كند  ميت بودن كمک اميد بيشتر به زندگي و مثب

ش شيوه حل و آموز، (2001)كندي، لود و تايلور، 

آموزان با  مسئله گروهي، مهارتهاي اجتماعي دانش

دهد  آسيب بينايي را به طور معناداري افزايش مي

مونو، ماكاريو،  (6381پور و مولوي،  )خوشكام، ملک

( نتيجه گرفتند كه به كار 2004تاگلنت و مالفتو)

جوي حمايت و اي مقابله جستبستن راهبرده

اجتماعي و اجتنابي در معلولين افسرده افزايش 

 يابد. مي

در  هاييوبيش نارسايي آموزان استثنايي كم دانش

 و كنار آمدن با مشكالت دارند مقابلهزمينه مهارتهاي 

كننده انواع مختلفي از مشكالت عاطفي،  بيني كه پيش

درازمدت مدت و  شخصيتي، سازگاري و تحصيلي كوتاه

چنانكه ممكن (. 2006، سوگاي و هومر ،)گرشام است

است افسردگي و عالئم شناختي )عزت نفس پايين، 

مد آناكار يروشصورت  بدبيني و احساس گناه( نيز به

از طرفي برخي از . كندمقابله، سازگاري را مختل 

مثابة  تفاوتهاي فردي، از جمله وضعيتهاي هويت به

نار آمدن با رويدادهاي نحوه كبخش اصلي شخصيت، 

(. 2008)برزونسكي،  كند زندگي را مشخص مي
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ترين نظريه را در مورد هويت اريكسون   اساسي

اساس رنيز ب (6113مارشيا )كه  است داده( 6111)

 هويت ،٢هويت موفق :هويت چهار وضعيت ،نظر وي

ارائه  8هويت مغشوش يا منتشرو  1زودرس ،1خواه مهلت

ري بين وضعيتهاي هويت و است. از جهت نظ داده

ابعاد متفاوت شخصيتي، اجتماعي عاطفي و شناختي 

اغلب چنانكه ؛ تفاوتهاي هماهنگي وجود دارد

قيدي، خصومت  پراكندگي نقش همراه با اضطراب، بي

به نقشهاي موجود و فقدان سازگاري فردي است 

جوي و )جست 1بحران تعهد (.2008)برزنسكي،  

گذاري دروني فرد در يک  سرمايه ، وراههاي مختلف(

تغييرهاي اصلي در  ،از باورها نظاميشغل يا 

 ميوز،و  6113مارشيا، ) استهويت  وضعيتهاي

منجر به  علت،هر(. عدم حل اين مسئله به 6113

ناتواني فرد در ، سر درگمي كهشود  بحران هويت مي

اعتمادي  اجتماعي، بي -ايفاي نقشهاي متفاوت فردي

زا و  ي مقابله با شرايط بحران، عدم توانايبه خود

  ازنتايج آن است. افسردگي

كه در قالب  60شناسي فردي آدلر نظريه روان

  شود، با اصل برتري ناتواني بدني از آن بحث مي

زندگي  ةشيو، جبران و 62، احساس حقارت66جويي

كند. آدلر اعتقاد دارد ناتواني بدني  ارتباط پيدا مي

وابستگي بيشتري  شود فرد ناايمني و موجب مي

زندگي احساس ل ئمسااحساس كند و چون در برابر 

خوبي راهنمايي و ترغيب نشود،  كند، اگر به ناتواني مي

بلكه  ،تواند نقص بدني را جبران كند نه تنها نمي

اي متفاوت  گونه گيري هويت به احتمال اينكه به شكل

و رويارويي با استرس را  شوداز افراد عادي منجر 

 ند، بسيار است. ك مختل

نيز حكايت از اين دارد كه  63شناسي تن نظريه روان

. لفشيتز، وجود دارد ارتباط تعاملي ،ن و رفتاربدبين 

(، تريف، 2004(، كف و دكوايس )2001هن و وايز، )

( معتقدند كه افراد با آسيب 2006(، جكسن، )2001)

سازگاري اجتماعي، زمينة مشكالتي در  ،بينايي

(، وايت 2002خودمختاري دارند. كف )استقالل و 

در  نارساييهاي رفتاري( نيز 6386) شهيم( و 2003)

هاي استقالل و خود مختاري، شغل، كفايت  زمينه

و  ، يكپارچگي جسماني، عزت نفس پايين64اجتماعي

( 2002كف )افسردگي را در اين افراد گزارش كردند. 

ه ويژ به ،گزارش كرده است كه مشكالت رفتارينيز 

 ،تماعي نوجوانان نابينا به عزت نفس پايينجمشكالت ا

اجتماعي ضعيف در آنان  هايي و مهارتفمفهوم خود من

 . است طمربو

هويهت و   وضهعيتهاي نتايج تحقيقات در رابطهه بها   

آمهوزاني   دهد دانهش  نشان مينحوه سازگاري نوجوانان 

قابهل   ،شهوند  بنهدي مهي   طبقه مدار مسئله هويت  كه در

 ،ند و اين امر بها ميهزان افسهردگي   سازگارتر اعتمادتر و

را بيشهتر قبهول    خهود  دافهرا يهن  رابطه معكوس دارد. ا

فههردي و بههين تههري در روابههط كممشههكالت و  دارنههد

، تا دانش آموزاني كه كنند تجربه ميتعامالت اجتماعي 

بنهدي   همهدار يها هويهت سهردرگم رد     در هويت هيجان

 (.2000،هههاره و آرو، 2002قريشههي راد، )شههوند  مههي

د كهه نابينهايي   ا(، نشان د6116نتيجه پژوهش ميهان )

 بهه ) 6٢بر رشد مفهوم خود اثر قطعي دارد، اما جهرويس 

( با مطالعه مفهوم خود نوجوانان 6180نقل از لوونفلد، 

بينا و نابينا به اين نتيجه دست يافت كهه بهين مفههوم    

تفهاوت معنهاداري وجهود     ،كلهي  ةگونخود دو گروه به 

، 6182آدلههر، )( و 6116)ک گههواير و ميههرز، مهه نههدارد.

( اعتقهاد دارنهد بهين    ترجمه حسهن زمهاني شرفشهاهي   

محروميتهاي بدني و ناسازگاري شخصيت ارتباط وجود 

( نتيجهه  6313 مههر،  بريلند )به نقهل از خجسهته  . دارد

آموزان نابينا از لحها  سهازگاري عهاطفي،     گرفت دانش

ا تفههاوت آمههوزان بينهه اجتمههاعي و بهداشههتي بهها دانههش

   .معناداري دارند

پژوهشهايي كه رابطه بين سبكهاي مقابله و 

دهند  نشان مي ،اند را مورد برسي قرار دادهافسردگي 

كه سبكهاي مقابله متمركز بر هيجان با سطوح باالي 

هاي افسردگي رابطه دارد )بيلينگز و موس،  نشانه

با سطح مدار  مسئله(، نيز بين رويكردهاي مقابله 6186

مدار با سطح  تر و مقابله هيجان پائينفسردگي ا
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بيلينگز و موس، )افسردگي باالتر رابطه وجود دارد 

 زنقل ا)به  61سامرز (.2002قريشي راد، و  6186

به اين نتيجه رسيد كه از نظر  (6114پرينگل، 

تر از  نوجوانان نابينا پايين ،ي و اجتماعيزگاري فردسا

اند.  از پسران نابينا بودهبينا و دختران نابينا باالتر 

( نتيجه گرفته است 6180)نقل از لوونفلد،  61لنديبر

 -آموزان نابينا از لحا  سازگاري عاطفي كه دانش

ت وآموزان بينا تفا بهداشتي با دانش واجتماعي 

61و مورگان 68معناداري دارند. نتايج مطالعه پتروسي
  

ت كه ( نيز نشان داده اس6313 مهر خجستهبه نقل از )

دچار مشكل  ،صيتخافراد نابينا در سازگاري ش

نقل از لوونفلد، به ) 20كاون و همكاراناما هستند. 

( با سازگاري نوجوانان نابيناي مشغول به 6180

بينا و  روزي و مدارس مختلط شبانه ستحصيل در مدار

اند كه بين اين سه گروه از  به اين نتيجه رسيده ،نابينا

تفاوت  ،سازگاري وي لحا  ويژگيهاي شخصيت

نقل از  به) ،26دين دار وجود ندارد. نتايج مطالعه عنيم

( نيز نشان داده است كه در گروه 6313 مهر خجسته 

تي ويژه يا غيرعادي ديده نابينا هيچ الگوي شخصي

( به اين نتيجه 6312محمدي دامناب ) . شود نمي

رسيد كه بين خودپنداشت و افسردگي جانبازان، 

همبستگي منفي وجود  ،ادي و افراد سالممعلولين ع

كردند گزارش  (2003)داف، اوانز و بيدي  ،كندي دارد.

 ،اجتنابي مقابله مد از قبيلآهاي مقابله ناكار كه شيوه

 به افسردگي در آسيب ،حالت تعليق و بالتكليفي

 شود.  مي منجرديدگان  

ناكارآمد مقابله و چه شيوة صورت  افسردگي چه به

اني در نظر گرفته شود، ميزان شيوع آن در اختالل رو

عوامل دو تا سه برابر بيشتر از مردان است كه  ،زنان

ويژه محروميتها و محدوديتهاي اجتماعي  هفرهنگي، ب

ديوسن زياد در مورد زنان، يكي از علل اساسي است )

 و (611٢هاالهان ). (6382شاملو،و  2004و نل، 

نتيجه  (6381) انخ، مرادي، دانشورپور و طرشكري

براي زنها انگيزه الزم براي ورود به  كه معموالً ندگرفت

كه از نظر سنتي مردانه تلقي  يمشاغل ها و رشته

و  ، گمبکزيفق كرانکاما فراهم نشده است.  ،اند شده

مربوط به را جنسيتي  ةعمدتفاوت  (6118) اسكيز

 (6111اريكسون ) داند. مياستفاده از منابع اجتماعي 

سان كي ،يابي را در دو جنس هويتايند فرنيز 

قمراني ( و 6114) واترمن ،اما آرشر ،دانست نمي

هاي  ابي، زمان و حوزهي هويتفرايند  در (6383)

 .نشان دادند يهماننديابي در دو جنس نتايج  هويت

تفاوت در رابطه با انتخاب رويكردهاي مقابله دربرابر 

زان پايگاههاي هويت و مي ،موقعيتهاي فشارزا

قات در تحقي ،پسران در بين دختران و افسردگي

)قريشي  گزارش شده استبين فرهنگي نيز مختلف 

 .(2002 ،راد

 ،اهميهت مسهئله هويهت در نوجهواني    با توجه بهه   

شههيوع و  پههذيري نوجوانههان بههه بحههران هويههت آسههيب

مقايسهه   هدف پهژوهش حاضهر   ،نوجواناندر  افسردگي

 افسهردگي  واي  هههاي مقابله  راهبرد ،ويژگيهاي ههويتي 

در برابههر اسههترس و بينهها  همتايههان ونوجوانههان نابينهها 

بهين   درجنسهيت   ها با متغير راين متغيبررسي ارتباط 

 ،اساسي در اين تحقيهق له ئمسلذا  ؛استنوجوانان نابين

ارتبهاط تعهاملي   است كهه آيها   ال ؤسگويي به اين  پاسخ

ينها  افسردگي افراد بينا و ناب هويت و ،راهبردهاي مقابله

 چيست؟ ها در اين زمينه نقش جنسيت متفاوت است؟

 روش

را كليه دانش آموزان نابيناي مقطع جامعه آماری 

ساله دختر و پسر  61-61شاغل به تحصيل متوسطه 

مراغه و  ،هاي تبريز، تهران ارس نابينايان شهردر مد

 روشبه  نفر 11حجم نمونه با  ،آنها همتاي عادي

 .است داده تشكيل گيري هدفمند نمونه

افسردگي اين پژوهش شامل آزمونهاي  ابزار

رويارويي با بحران اندلر و و  دالسهويت  ،كواكس

اين  تبريز يرادشهيد م آموزشگاههمكاران  .بود پاركر

آموزان نابينا به  براي استفاده در بين دانش را هاآزمون

پس از  كه  كردندخط بريل ) الفباي نابينايان( تبديل 

صورت انفرادي  به ،تک آنان ات الزم به تکتوضيح دادن

  .شداجرا 
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مقياس  (:1077) كواكس CDIافسردگی آزمون 

خودكشي گوية )با حذف اي است  ماده 21خودسنجي 

كه در هر ماده سه  وپرورش( ممانعت آموزشعلت به 

نمرات صفر به ؛ دو وجود دارد ويک  ،انتخاب صفر

ي افسردگي باالنشانة بيماري و دو نشانة معني نبود 

ضريب پايايي در تحقيق قريشي راد  شود. محسوب مي

 ،به روش دونيمه كردن، ضريب آلفا ،0/8٢( 2002)

به دست  14/0دوم نيمة و براي  83/0اول نيمة براي 

ضريب پايايي دروني اين آزمون در تحقيق آمد. 

 به دست آمد.  81/0( 6318اكبرزاده )

ا استفاده ب :(1080پرسشنامه هویت شغلی دالس )

چهار جنبه مورد بررسي قرار  از اين آزمون هويت از

 موفق همساني دروني براي هويتضريب گرفت. 

هويت  براي ،86/0خواه  مهلت هويتبراي  ،16/0

 و 13/0 مغشوش –هويت مغشوش  ،12/0زودرس 

گزارش شده  14/0 شانس – مغشوش هويت براي

 يب در تحقيق ميوزااين ضر. (6181 ،دالس) است

 1٢/0و  10/0 14/0 ،14/0 ،81/0به ترتيب  (6113)

 است. هدمدست آ هب

 :(1001مقابله با بحران اندلر و پاركر ) پرسشنامه
ابزار خودسنجي مدادكاغذي است  نوعي مقياس اين

مقابله  مقياسماده است. در نمونه اصلي  48 دارايكه 

ضريب همساني دروني كل  ،با بحران اندلر و پاركر

بود. اين ضريب براي سه مقياس   شده گزارش 12/0

مقابله  برايترتيب  به ،دو جنس اصلي آن در

 ،82/0و  8٢/0هيجان مدار  12/0و  10/0مدار  مسئله

و براي دو مقياس  8٢/0و  82/0براي مقابله اجتنابي 

فرعي سردرگمي و روي آوردن به اجتماع به ترتيب 

 (.6110 ،گزارش شده بود )اندلر و پاركر 80/0و  11/0
نمونه  درآن را پايايي دروني  (6381) قريشي راد

 براي كل را ضريب آلفا و كرد محاسبه  ايراني

، مدار مسئلهمقياسهاي   و براي خرده 83/0مقياس 

 ،11/0 ،86/0 ،81/0به ترتيب، اجتنابي ،مدار هيجان

018/0 (06/0 p< )به دست آورد. 

ي( رويداد اي )پس مقايسه ،علي اين پژوهش از نوع

روش تحليل  ،روش آماري مورد استفادهو  است

آزمون  و هاهبراي مقايسه گرو چندمتغيري واريانس

 .ه استدبو همبستگي

 ها افتهی

شناختي، نتايج آمار توصيفي،  هاي جمعيت داده

در  چندمتغيره واريانسماتريس همبستگي و تحليل 

هويت به تفكيک گروه  افسردگي و ،مقابله متغيرهاي

( 1-6بينا و خرده مقياسهاي آنها در جداول )بينا و نا

 آمده است:
مقابله   ،هویت هایمتغیر در شاخصهای آمار توصیفی. 1جدول 

  و افسردگی در گروه بینا و نابینا
انحراف  ميانگين تعداد آزمودني 

 معيار
 18/1 01/61 ٢٢ بينا افسردگي

 10/٢ 10/60 46 نابينا
61/1 86/٢٢ ٢٢ بينا مدار مسئلهمقابله   

38/8 80/٢1 46 نابينا  
 24/60 ٢٢ ٢٢ بينا مدار هيجان

 46/1 12/41 46 نابينا
 40/66 10/41 ٢٢ بينا اجتنابي

 ٢6/1 41/41 46 نابينا
 30/٢ 13/26 ٢٢ بينا سردرگم

 11/٢ 21/20 46 نابينا
 1٢/4 81/64 ٢٢ بينا به اجتماع روي آوردن

 16/3 10/61 46 نابينا
 33/6 01/6 ٢٢ بينا رفتههويت پيش

 ٢0/6 12/6 46 نابينا
 31/6 01/2 ٢٢ بينا خواه هويت مهلت

 11/0 82/0 46 نابينا
 01/6 11/0 ٢٢ بينا هويت زودرس

 48/6 61/2 46 نابينا
-هويت مغشوش
  مغشوش

 6٢/6 43/6 ٢٢ بينا
 ٢3/6 12/2 46 نابينا

 -هويت مغشوش 
 شانس

 01/6 2٢/6 ٢٢ بينا
 ٢0/6 18/6 46 انابين

 11/6 11/2 ٢٢ بينا هويت مغشوش
 61/2 ٢6/4 46 نابينا

منظور بررسي تفاوت در ميزان افسردگي،  به

آموزان  هاي مقابله در دانش وضعيت هويت و شيوه

نابينا و عادي، از روش آماري تحليل واريانس چند 

استفاده شد. قبل از بررسي  (MANOVA)متغيري 

ها، براي اطمينان از رعايت پيش  تحليل واريانس داده

فرض همگني واريانسها، نتايج به دست آمده از آزمون 

لون نشان داد كه واريانس مقياسهاي فرعي برابر 

و به جز هويت مهلت خواه   (P<0٢/0) هستند

آموزان نابينا و همتايان  وضعيت هويت در بين دانش

 . بينا به طور معنادار متفاوت است
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 متغیریدج تحلیل واریانس چننتای .4جدول 
 مجذور اتا سطح معناداري F 2درجه آزادي 6درجه آزادي ارزش متغير هاي وابسته منبع تغييرات

1٢/0 اثر پياليي آزمودنی  62 81 1٢/62  006/0  608/0  

34/0 المبداي ويلكز  62 81 1٢/62  006/0  608/0  

81/6 اثر هتلينگ  62 81 1٢/62  006/0  608/0  

81/6 ريشه روي بزرگترين  62 81 1٢/62  006/0  608/0  

 

 های هویتوضعیترویکرد های مقابله و  ،نتایج تحلیل واریانس نمرات افراد بینا و نابینا در افسردگی .3جدول

 سطح معناداري III Fميانگين مجذورها نوع  درجه آزادي ميانگين مجذورها منبع تغييرات

 006/0 12/6٢ 41/1٢3 6 41/1٢3 افسردگي

 03/0 11/4 33/313 6 33/313 مدار مسئله

 16/0 06/0 46/6 6 46/6 اجتنابي

 24/0 3٢/6 46/42 6 46/42 سردرگم

 006/0 18/66 61/661٢ 6 61/661٢ مدار هيجان

 004/0 11/8 13/61٢ 6 13/61٢ روي آوردن به اجتماع

 00٢/0 23/8 46/61 6 46/61 هويت پيشرفته

 006/0 40/2٢ 38/31 6 38/31 خواه هويت مهلت

 006/0 48/26 22/34 6 22/34 هويت زودرس

 006/0 41/21 68/٢2 6 68/٢2 مغشوش-هويت مغشوش

 660/0 10/2 36/4 6 36/4 شانس -هويت مغشوش 

 006/0 ٢4/26 16/11 6 16/11 هويت مغشوش

آزمون همبستگي گشتاوري پيرسن نشان داد كه 

ارتباط منفي  ،هويت مقابله و ،افسردگي يمتغيرهابين 

سهاي دار وجود دارد كه براي برخي از خرده مقيا معني

  .(٢و 4ولها نيز صادق است )جد اين مؤلفه
 

 در نمونه بینا مقابله و هویت ،افسردگی یمتغیرها یماتریس همبستگ .1جدول 

 افسردگي 

 سردرگم اجتنابي مدار مسئله

هيجان 

 مدار

روي آوردن 

 پيشرفته به اجتماع

  مهلت

 زودرس هخوا

-مغشوش

 مغشوش

 –مغشوش 

 شانس
 مغشوش

            6 افسردگي

           6 -21/0* مدارمسئله 

          6 42/0** -026/0 اجتنابي

         6 8٢/0** 44/0** -061/0 سردرگم

        6 11/0 66/0 28/0* ٢6/0** مدار هيجان

روي آوردن 

 به اجتماع

61/0- *32/0 **10/0 **٢1/0 6٢/0 6       

هويت 

 پيشرفته

28/0- 68/0 2٢/0 61/0 6/0 *21/0 6      

     6 -21/0* -24/0 14/0 0٢/0 61/0 26/0 21/0 خواه مهلت

هويت 

 زودرس

6٢/0- 64/0 0٢/0- 02/0- 4/0- 02/0 02/0 *36/0- 6    

-مغشوش

 مغشوش

063/0- 01/0- 01/0- 01/0- 22/0- 13/0 **31/0 *32/0- ٢2/0 6   

 -غشوش م

 شانس

**38/0 61/0 26/0 61/0 61/0 63/0 **4/0 62/0 **3٢/0 66/0 6  

 ./٢6** 02/0 21/0 0٢/0 01/0 6٢/0 24/0** مغشوش
*3/0 **4/0 **11/0 **13/0 6 
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 نابینانمونة مقابله و هویت در  ،افسردگی یمتغیرها یماتریس همبستگ. 4جدول 

 افسردگي 

 مدارهيجان  سردرگم اجتنابي مساله مدار

روي آوردن به 

 زودرس مهلت خواه پيشرفته اجتماع

-مغشوش

 مغشوش

مغشوش 

 شانس -
 مغشوش

            6 افسردگي
           6 -1/0 مدارمسئله 
          6 34/0* -64/0 اجتنابي
         6 13/0** 61/0 -01/0 سردرگم

        6 23/0 61/0 -26/0 61/0 هيجان مدار
روي آوردن 

 جتماعبه ا
01/0- *31/0 **14/0 *33/0 66/0 6       

هويت 

 پيشرفته
23/0- 68/0 60/0 2٢/0 *31/0 00/0 6      

     6 -4/0** -03/0 4/0** 01/0 00/0 62/0 61/0 مهلت خواه
هويت 

 زودرس
26/0- 28/0 64/0- 0٢/0- 63/0- 61/0 6٢/0 28/0- 6    

-مغشوش

 مغشوش
013/0- 21/0- 60/0- 6٢/0- 01/0- 63/0 68/0 02/0- 68/0 6   

 -مغشوش 

 شانس
82/0 61/0 01/0 63/0 **46/0 04/0 **٢6/0 **٢٢/0 6٢/0 33/0 6  

 6 14/0** 13/0** 26/0 31/0** 42/0** 08/0 24/0 02/0 62/0 24/0 41/0 مغشوش

آموزان دختر و پسر  ه منظور بررسي تفاوت دانشب

با بحران و  مقابله هايرويكردمتغيرهاي افسردگي، در 

چندمتغيري  از تحليل واريانس هاي هويتوضعيت

فرض همگني  ،هتلينگ t2پيش از آزمون استفاده شد. 

بررسي شد و نتايج ها از طريق آزمون لون انسواري

ها از لحا  هدار اين آماره  نشان داد كه گرو غيرمعني

متغيرهاي وابسته همگن هستند. نتايج آزمون 

تفاوتهاي بين دختران و  نشان داد كهچندمتغيري 

از لحا  تركيب متغيرهاي مورد آزمون معنادار  ،پسران

 . (٢)جدول  نيست
 در دو جنس هایمقابله و افسردگی آزمودن ،وضعیتهای هویت در متغیرهای  شاخصهای آمار توصیفی .4دولج

 انحراف معيار ميانگين تعداد آزمودني 

 ٢٢/8 ٢2/64 ٢٢ دختر افسردگي

 1٢/٢ 41/62 46 پسر

31/1 31/٢1 ٢٢ دختر مدار مسئلهمقابله   

11/8 13/٢1 46 پسر  
 6/66 36/41 ٢٢ دختر مدار هيجان

 18/1 41 46 پسر

 2/٢ 4٢/20 ٢٢ دختر اجتنابي

 01/1 88/26 46 پسر

 ٢3/60 21/٢3 ٢٢ دختر سردرگم

 23/60 22/٢0 46 پسر

 11/4 4/61 ٢٢ دختر روي آوردن به اجتماع

 2/4 ٢8/6٢ 46 پسر

 2٢/6 2٢/6 ٢٢ دختر هويت پيشرفته

 11/6 16/6 46 پسر

 3٢/6 4/6 ٢٢ دختر خواه هويت مهلت

 31/6 11/6 46 پسر

 ٢3/6 ٢3/6 ٢٢ دختر هويت زودرس

 68/6 46/6 46 پسر

 ٢1/6 2/2 ٢٢ دختر مغشوش -هويت مغشوش

 41/6 1/6 46 پسر

 36/6 4٢/6 ٢٢ دختر شانس -هويت مغشوش 

 28/6 46/6 46 پسر

 66/2 ٢8/3 ٢٢ دختر هويت مغشوش

 6/2 32/3 46 پسر
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ار نمرات ين و انحراف معيانگيم (1)دول شماره ج

، يافسردگ هايريدختر و پسر را در متغ يهايآزمودن

ت يهو يگاههايمقابله با بحران و انواع پا يها وهيش

در  ،شود يگونه كه مشاهده م دهد. همان ينشان م

ار مشخص و يبس يهارها تفاوتين متغياز اک ي چيه

 .شود يمشاهده نم يريچشمگ
 

  افسردگی و جنسیت مقابله، وضعیتهای هویت، در در متغیرهایتحلیل واریانس چندمتغیری داری  آزمون معنینتایج  .4جدول 
 سطح معناداري F درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضيه ارزش 

64/0 اثر پياليي  62 83 64/6  34/0  

81/0 المبداي ويلكز  62 83 64/6  34/0  

61/0 اثر هتلينگ  62 83 64/6  34/0  

61/0 ترين ريشه روي بزرگ  62 83 64/6  34/0  

 گیری نتیجهو  بحث

رسد.  فرسا مي مقابله با آسيب بينايي به نظر طاقت

برخي از نويسندگان معتقدند كه سازگار شدن با آن 

باشد ولي  افراد يزترينكنار آمدن با فقدان عز ةمثاب به

روند سازگاري را طي  ،هر فردي در شرايطي عموماً

حاضر نشان داد كه هر دو راهبرد پژوهش كند.  مي

از طريق نابينايان مورد استفاده  ،سازگارانه و ناكارآمد

مدار با  مسئلهگيرد، اما ارتباط منفي راهبرد  قرار مي

 است.تأمل سطح پايين افسردگي در نابينايان قابل 

 باعث ،اجتماعي تعامالت در يمانع مثابة به بينايي نقص

شود، و چون ادراك از خود و  قر ارتباط اجتماعي ميف

هويت داراي بار قوي اجتماعي است، لذا روي بعد  رشد

ت نفس آنان تأثير عاطفي ارزيابي مثبت از خود و عز

مقابله شيوة همچنين  (.6382 ،افروز) گذارد مي

گذارد تا  ا در اختيار فرد مير يروشه مسئلمتمركز بر 

با مسائل در آينده به نحو مناسبي مواجه شوند و 

. و باشند هداشت بر آنها يشتريب كنترلاحساس كنترل 

ي جسم حسي، معلوليتهاي با براي مقابله اين رويكرد 

 الزم عنصر مهارتها اين  كسب. رود يم كار هب و رواني

، خوشكام) نابينا دافرا در شغل آوردن دست به براي

ا ب مواجهه توان افزايش(، 6381، ور و مولويپ لکم

ه افزايش استفاد احتمال و، اجتماعي و فردي معضالت

د مواقع رويكر اغلبت. اسمؤثر  اي همقابل هاي شيوه از

 ه ب درمانيبرنامة  از جزئي مثابة به مسئله حل

راهبردهاي  (.2003 ،وايته شده است كارگرفت

ارزيابي و نگرش مثبت  ،كنترل عاطفي ،لهشناختي مقاب

مدي هستند كه افراد آهاي كار شيوه ،به وقايع داشتن

)مور بومباردير، كنند محافظت ميقابل افسردگي مرا در

اجتماعي  -ويژگيهاي رواني (.6114براون و پترسون، 

و تعامل با محيط زندگي بيان كنندة سازگاري فرد با 

 آسيب است.

دار بين  تفاوت معنيپژوهش ن اي ترين نتيجه مهم

اختالل عاطفي  هاي هويت ووضعيت ،هاي مقابلهراهبرد

در رابطه با  در دو گروه بينا و نابينا بود. افسردگي

 ها در اين پژوهش همسو با تحقيقات يافتهتفاوتها 

 دكوايسكف و   (،2001لفشيتز، هن و وايز، )

 افروز ،(2006) ،جكسون ،(2001) ،تريف ،(2004)

محمدي ، (2003وايت ) ،(2002كف ) (6382)

به نظر ( بود. 6386) شهيم،و  (6312دامناب، ) 

ترس از  ،رسد كه پايين بودن سطح حرمت خود مي

ديگران، احساس كهتري به علت وسيلة  بهعدم پذيرش 

نقص بدني، ناتواني در ايجاد سازگاري رفتار خود با 

بله با ديگران و ادراك فرد نابينا از ناتواني در مقا

به عنوان  ايجاد افسردگيمنجر به  ،هاي محيطي فشار

كف . شود مي در فرد يک روش ناكارآمد مقابله

 ،گزارش كرده است كه مشكالت رفتارينيز ( 2002)

تماعي نوجوانان نابينا به عزت نفس جويژه مشكالت ا به

ي و فمفهوم خود من هاي افسردگي(، )از مشخصه پايين

از . اما است طف در آنان مربومهارتهاي اجتماعي ضعي

توان به افسردگي  مي ،هاي مقابله كارآمد طريق شيوه

 مثابة ( از آن به2003چنانكه وايت )، آنكردغلبه 

نقش پراهميت علت به  .كند ياد مي يدرمان اي برنامه

راهبردهاي مقابله در سازگاري با آسيب بينايي از 

 طرفي و احساس خودارزشمندي و عزت نفس داشتن
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زمينة بايد از سوي ديگر،  موفقبا دستيابي به هويت 

كارآمد و حمايتهاي مقابلة راهبردهاي  يادگيري

طور  هدر نوجوانان برانگيخته شود تا بتوانند باجتماعي 

هاي خود لذت ببرند و به شاز تال، مؤثر عمل كنند

. احساس عزت نفس و خودآگاهي و مسئوليت برسند

دن سطح اضطراب و تواند به كم كر مياين امر 

افسردگي كمک كند و سازگار شدن با آسيبهاي حسي 

ديدگاه “ احساس ناتواني”هر چند فشار  را فراهم آورد.

سازد، بسياري از معلولين  فرد را از زندگي دگرگون مي

ساير ويژگيهاي شخصيتي از جمله پايگاه تأثير تحت 

توانند خود را با حقيقت ناتواني وفق دهند  هويت، مي

 (.2066 ي،در و آلتونكو،سوگداي، ب پاكر)

 ،در تعامالت اجتماعي يمانع مثابة نقص بينايي به
شود كه نابينايان نسبت به همساالن خود  باعث مي

باشند و  تر يا افسرده ارتباط اجتماعي كمتري داشته
چون ادراك از خود و هويت فرد داراي بار قوي 

ي خود اجتماعي است، لذا روي بعد عاطفي ارزشياب
گذارد. استقالل، خودمختاري، شغل، و  ميتأثير آنان 

تجربيات شغلي، روابط اجتماعي و دوستي را از 

بينا و نابينا آسيب  دانند كه در افراد كم تحوالتي مي
(. نابينايان  2001 ،، هن و ويسديده است ) لفشيتز

داراي نگرش منفي نسبت به خود هستند و تصور 
عملكردي به مراتب بهتر از  كنند كه افراد عادي مي
تأثير آنان  ةدپندارخو بر در نهايتاين امر  ،ا دارندآنه

شود نابينا نتواند هويت  گذارد و موجب مي منفي مي
همسو با پژوهش حاضر موفق را در خود رشد دهد. 

د نابينايي انشان دكه  (،6116ميهان ) تحقيقنتيجه 
 سو باناهماما  بر رشد مفهوم خود اثر قطعي دارد،

 -ديدگاههاي جديد رواني .بودجرويس  مطالعه

در نظر گرفتن نوجواني به عنوان  اجتماعي معتقدند كه
دوره سركشي، بحران، آسيب و انحراف چندان 

بهتر است كه نوجواني را دوران  ،سودمند نيست
گيري و تعهد ببينيم )سانتراك، ترجمه  ارزيابي، تصميم
 (. 6383فيروزبخت 

در مقايسه  ،دختران براي امتيازات فرصتها و نبود
رفتار جامعه نسبت به آنها ممكن است و با پسران 

نوجوانان شود كه در مورد افراد  در ساز بحران زمينه
 نيز يافته در پژوهشهاي انجام نابينا نيز صادق است.

نتايج ضد و نقيضي در رابطه با تفاوتهاي جنسيتي 
هان هاال زارشگمثال  ؛ برايگزارش شده است

 ،مرادي، دانشورپور و طرخانشكري و (611٢)
 زنها براي ورود به از انگيزه پايين درحاكي  (6381)

( و 6111اريكسون )اما . بودمشاغل  ها و رشته برخي
 ةعمدتفاوت  (6118)،گمبک و اسكينر زيفق كرانک
مربوط به استفاده از منابع اجتماعي را جنسيتي 

براي رشد هويت يعني همان منابعي كه ؛ دندان مي
نشان  كه (،6114آرشر )با پژوهش اما ، دناهميت دار
يابي  هويتفرايند و پسر از نظر  آموزان دختر داد دانش
( به 6383قمراني )بودند. از طرفي  ناهمسو ند،همانند

اين نتيجه رسيد كه درك و نگرش نابينايان نسبت به 

توانمنديهاي تحصيلي، ارزشي، و اجتماعي شان 
در  نيز تفاوتهايي .استبا همتايان بينايشان  طراز هم

رابطه با انتخاب رويكردهاي مقابله دربرابر موقعيتهاي 
فشارزا در بين دختران وپسران در تحقيقات مختلف 

دختران بيشتر از راهبردهاي  ؛گزارش شده است

موفق، با هويت  نوجوانان،ندردك مدار استفاده مي هيجان
سود مدار  اي مسئله بيشتر از راهبردهاي مقابله

هويت  مغشوش برعكس آن كه در  درحالي ،جستند مي
همچنين نتايج (. 2002 ،راد )قريشي مشاهده شد
بيشتر از  ،نشان داد كه دختران ،تحقيق حاضر

متمركز بر هيجان واجتناب استفاده هاي  راهبرد
 چنانكه  ؛كه با بسياري از تحقيقات همسو بود كنند مي

كه ميزان بحران  ههم گزارش كرد( 2002قريشي راد )
داري  طور معني بهايراني در دختران  و افسردگي هويت

نشان  نيز (2000) هاره و آرو است. بيشتر از پسران
نوجوانان با آسيب بينايي، مشكالت بيشتري در   دادند

روابط فردي و تعامالت اجتماعي با دوستان خود 
 ودن ميانگينباال برغم  عليما در اين تحقيق ا، داشتند

كه با  ،نشدداري مشاهده  معني به نفع دختران، تفاوت
فرهنگي  تحقيق بين و  قمراني رشر،آنتايج پژوهشهاي 

. عدم تفاوت شايد به محيط همسو بودقريشي راد 

متجانس مربوط به دختر و پسر در آموزشگاههاي 
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برداشتهاي نابينايان از  و استثنايي مورد مطالعه
نانكه در مراكز نابينايان به علت چ؛ باشد هاموقعيت

آموزان پسر و دختر در  تعداد اندك هر كالس دانش
ن دو جنس از كنند و تفاوتي بي كالس تحصيل مي يک

و كسب استقالل  در مورد شود. نمي  تجربه  نظر برتري
 براي برخي از كودكانمقابله صحيح با مسائل زندگي 

كاون و نكه چنا؛ بينا مشكل است و كم ييبيناآسيب  با
نقل از  )بهدين، و ( 6180نقل از لوونفلد، به همكاران )
به نتيجه مشابهي دست نيز ( 6313 ،مهر خجسته

. يكي از عواملي كه به وابستگي افراد نابينا يافتند
سفانه أمتكند، برخوردهاي جامعه است كه  كمک مي

ي كه گويي طصورت افرا با نابينايان به ،در برخي موارد
ام، گرشكنند.  توانايي ندارند، برخورد مي گونه هيچ

حسينيان و احمدپناه، مستعلمي، سوگاي و هومر، 

كف و  و شكوهي يكتا حيدرييزدي، به پژوه،خانجاني، 
 نابينا نوجوانان اجتماعي –در بررسي سازگاري رواني

ويژه مشكالت  به ،كه مشكالت رفتاري ندا كرده گزارش
مفهوم  ،نفس پايين تماعي نوجوانان نابينا به عزتجا

هاي اجتماعي ضعيف در آنان ي و مهارتفخود من

 به ،مقابلههاي كارآمد  شيوهاست و آموزش  طمربو
 .غلبه بر افسردگي و سازگاري مي انجامد

ترين شيوه آموزشي  وپرورش تلفيقي مناسب آموزش
شيوه تعاملي  ،آموز عادي است كه نابينا در كنار دانش
حفظ تعادل بين . كند ربه ميروشهاي كنار آمدن را تج

 ،شناختي و  محيطي زيست ،شناختي متغيرهاي روان
 .يان كنار آمدن و سازگاري كمک كندتواند به جر مي

هاي آموزشي، حمايتي و درماني نابينايان  در برنامه
بايد بر روش زندگي مستقل و مهارتهاي  ،نوجوان
ترين  اشتغال نابينايان كه اساسيشود. كيد أتشغلي 

اغلب با نيازهاي  ،رود مار ميش هبشكل اجتماعي آنان م

مثبت مردم جامعه  نگرشناسب نيست. تم نيز كار بازار
هاي فرصت ،كه به عنوان تداوم گسترش حقوق برابر

حائز  ،برابر وحقوق انساني را حمايت و پشتيباني كند
 زيرا در برخوردهاي عيني از قبيل ؛اهميت است

پذيرش در  ،ي مشاغلواگذار پذيرش در دانشگاه،

با مقاومت و  ،هاي مختلف به بهانهغيره ومحيط كار 

، رشدنايافتههويت شوند. در حقيقت  تبعيض مواجه مي
 ،دادنابينايي نسبت افسردگي و ناسازگاري را نبايد به 

العمل جامعه نسبت به شخص نابيناست كه  عكسبلكه 
با . كند اري يا ناسازگاري او را تعيين ميسازگ

 ،شدن كودكوتربيت صحيح والدين و خودكفا  متعلي
تدريج وابستگي ناشي از نابينايي را كاهش  توان به مي

داد و نابينا را به سوي استقالل و كسب اعتماد به 
نفس سوق داد. نابينا مجبور است كه در غالب اوقات 
، به درون خويش فرو رود. راههايي كه او را مشغول

 وپرورش مناسب، موزش، آسازد اميدوار و سرگرم مي
 ،اي رمؤسسههاي غي ، شغل مناسب و محيطورزش

چون محيط گرم خانواده است. نابينا بايد در محيطي 
را از طريق سالمي رفع  واردزندگي كند كه فشارهاي 

، ، افسردهمأيوسصورت به فردي  ايندر غير  ،كند

 بدبين و ضعيف تبديل خواهد شد.
ي هويههت هاتفههاوت وضههعيت توانسههت تحقيههقايههن 

ههاي مقابلهه و    نوجوانان بينها و نابينها و اهميهت شهيوه    
اينكه افسهردگي،   .شناسايي و توضيح دهدافسردگي را 

نتهايج ايهن تحقيهق     ناسازگاري ذاتي نابينهايي نيسهت.  

پاسههخهاي عههاطفي منفههي از قبيههل   نشههان داد كههه  
ههاي ناكارآمهد مقابلهه بها سهازگاري       افسردگي و شهيوه 

 نكته مهمي را كهه از  .استض اجتماعي در تعار -رواني
 ايهن اسهت كهه   كهرد،  توان استنباط  مي پژوهش حاضر

فقهدان بينهايي و   علهت  نوجوانان نابينا  ممكن است به 

گيهري   تفهاوت در شهكل   ،محدود بودن تجارب تعهاملي 
ايهن   امها  ،را تجربه كننهد  افسردگيناسازگاري و هويت 

توجهه  بايهد   ناشي از نابينايي دانست. امر را نبايد صرفاً
نهايي،  بهروز نابي نحوة ، خورد با اين نقصنوع بر كرد كه

نسهبت   و والهدين  بازخورد اجتماع ،نابيناشخصيت فرد 
ميزان تسهيالت ، مورد هاي بي، ترحم و دلسوزيبه نقص

نها نسهبت بهه    ياجتماعي و اقتصادي، بهازخورد فهرد ناب  
كهه   اسهت تربيهت   و به تعليم توجه خود و عدم وضعيت

 كل گيهري هويهت  متفهاوت و   شه  باعهث ممكن اسهت  
 . شود نابينايان  ناسازگار در

تواننهد   نظر بر اينكه نوجوانان با آسيب بينهايي مهي  

عدالت اجتمهاعي اقتضها    ،عضوي مؤثر در جامعه باشند
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برنهد  سود  آنها از حقوق برابر همگنان خود كند كه مي

وپرورشهي مسهاوي و مناسهبي     فرصتهاي آموزشهي  از و

توانند استعدادهاي خهود را شهكوفا   برخوردار باشند تا ب

خهود قهدمي بهراي    كهه  كننهد   و احساس ارزش  سازند

 با توجهه بهه اهميهت و نقهش    . مقابله با افسردگي است

شهود ايهن رفتارهها را     مهي كهه  ايهن   و ،رفتارهاي مقابله

فرهنگي و  -در شيوه هاي تربيتيبازنگري  ،آموزش داد

يازههاي  وپرورشي متناسهب بها ن   هاي آموزشييريز برنامه

تهوان بها    مهي مربوط، اندركاران  اين افراد از طرف دست

جانبهه و شناسهايي بموقهع     ايجاد زمينه سالم رشد همه

آمهوزش   . كهرد  ، نور اميد را در دل آنان روشهن مسائل

بخشههي از  مثابههة بههه ،در خههانوادهمهارتهههاي رويههارويي 

را در  فرزندانشهان كهه   الزم اسهت  ،حمايتهاي اجتماعي

   .كند ميتوانمندتر قبول واقعيت 

محدوديتهاي  ،در اين پژوهش به مقتضاي موضوع

از جمله:  ،تيار محقق وجود داشتخخارج از ا

محدوديت تعداد نوجوانان با آسيب بينايي با دامنه 

، ناهماهنگي در سطح تحصيل به علت سني مورد نظر

و مشكل  عدم توازن در پذيرش اوليه براي دو گروه

 . انبرقراري ارتباط با آن
 و تشکر قدردانی

محترم مجتمع آموزشي  ئيسرزاده  آقاي متقي شائبه از همكاريهاي بي

ژاد رئيس مدرسه ن خانم ابراهيمي ،تبريز نابينايان شهيد مرادي

موزشگاه محترم آرئيس خانم خزائلي  ،تهران روزي نرجس شبانه

با وقع و ت بيآموزان بينا و نابينا كه  كليه دانش و ،نابينايان مركز مراغه

؛ شود قدرداني ميصميمانه  ،در اين تحقيق يارمان بودند ،روي گشاده

آن كاركنان و كليه   آذربايجان محترم پژوهشي دانشگاه  معاوناز 

انجام حمايتهاي مالي و معنوي آن حوزه  با كه اين تحقيق  معاونت

 .مدار سپاس ويژه ،شده

 یادداشتها
1) task-oriented coping 

2) emotion-oriented coping 

3) avoidance-oriented coping 

4) self concept 

5) Identity achievement 

6) Identity moratorium 

7) foreclosure 

8) Identity diffusion 
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10) Adler’s individual psychology 

11) Striving for superiority 
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 ... وضعیت و بررسی رابطه برتری طرفیهمكاران:  و بارجینی لیال فیاضی

 

 

عملكرد  تیو وضع یطرف یرابطه برتر یبررس

 سمیات یآموزان دارا دانش یارتباط

 

  2،یعیرف دیمجدکتر  ،1ینیبارج یاضیف الیل

3یبهمن زنددکتر 
 

 
 1/8/91پذيرش نهايی: 11/2/91تجديدنظر:   21/9/99تاريخ دريافت: 

 

 دهیچك
 در اندامها یطرفیبرتر تیوضع یبررس هدف،پژوهش نیادر  ف:هد
بوده آنها  یبا عملکرد ارتباطآن رابطه و  سمیات یدارا آموزانشدان

 ی، مقطعیاسهیمقا– یفینوع مطالعات توص ازپژوهش  نیا :روش .است
 دسترس در یهانمونه هیکل یاست که بر رو یکاربرد ،و به لحاظ هدف

آموز مبتال به دانش 04 یعنی ؛داشتند را مطالعه به ورود یارهایمع که
 5سال و  2 )انحراف استاندارد ماه 8ده سال و  یسن نیانگیم با سمیات

 ستیو چک ل یعملکردارتباط یابیارز ۀماه( انجام شد. از پرسشنام
 را یو دوم نیوالد را یاول کهاندامها  یطرف یبرتر یابیارز یامشاهده
 یبرا .دشاستفاده  ،اطالعات یگردآور یبرا ،کردیم لیتکم آزمونگر

و  دو– یو کا دمنیآزمون فر لکاکسون،یآزمون و از هاهیفرض یبررس
 و یبرترچپ وقوع زانیم آنکه ضمن: هاافتهي. شد استفاده یتنیمن و

 سمیات یدارا افراد در یعیطب هنجار تیجمع با سهیمقا در یدوسوتوان
 راست و توان سو دو با سهیمقا در برترچپ افراد شد، مشاهده شتریب

در  دوسوتوان افراد،  (>45/4Pد)اشتند یبهتر یارتباط عملکرد برتر
را کسب  یکمتر یعملکرد ارتباط ۀنمر سوتوانکیبا افراد  سهیمقا

 عملکرد نمرات نیانگیم در تفاوت وجود رغمیعل و( <45/4Pد)کردن
 یدارا افراد و کسانی یطرف یبرتر یدارا افراددر شدهکسب یارتباط

 دییتأ یت از نظر آمارتفاو نی، ااندامهادر  کسانیریغ یطرف یبرتر
 به تواندیم پژوهش نیا یهاافتهی :یریگ جهینت(. <45/4Pد)نش
 لیتسه جهتدر  ،یطرف یبرتر تینقش تثب به نسبت ما یآگاه شیافزا

 بااگر  دیشا کهیطوربه ؛کمک کند یارتباط و عملکردآموزش زبان 
 در یغالب زبان ۀمکرینکردن  تیبه تثببموقع  یبخشتوان اقدامات
 تیاولو یمقطع آمادگ یآموززبان در ژهیوبه یآموزش یهابرنامه 

 یارتباط نقش یفایا یبرا یزبان یهاتیبهبود قابل میتوانیم ،میبده
 نیا نیوالد جهیدر نت و میانتظار داشته باش آموزاندانش در را بهتر

 .شوند مند بهره پژوهش نیا جیوانند از نتابت  درمانگران و کودکان

 

، یارتباط عملکرد ،یطرف یبرتر سم،یات: یدیکل یهاواژه

 یمغز یها مکرهین یشدگ یجانب
__________________________________________ 
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Abstract 

Objective: This research was aimed to investigate 

the possible relationship between Sidedness and 

communicative function in autistic students. 

Methods:40 autistic students with age average 10 

years and 8 month (SD = 2 years and 5 months) 

were chosen. The sampling method was conven- 

ience. Communicative function questionnaire was 

completed by the students parents. An observation 

checklist was used to examine handedness, 

footedness, and dominant eye and ear. Using of t-

test, Wilcoxon, Friedman and Mann-Whitney test, 

covariance analysis data were analyzed. Results: 

Research findings showed statistically significant 

difference between left-Sidedness, right-Sidedness, 

ambidexterity groups in their average numbers of 

communicative function also between ambidexterity 

and definite Sidedness preference groups (p>0.05). 

Left-Sidedness group acquires most average 

numbers of communicative function, but in both, 

ambidexterity group acquires less (p>0.05).  There 

is no significant difference between the same and 

different handedness, footedness, eyedness and 

earedness groups in their communicative function. 

Conclusion: This finding reveals that stability of 

sidedness performs important role in having high 

language and communication skills. The results 

could be approval of cerebral lateralization 

abnormality and importance of interventions 

rehabilitationin autistic students which can help 

terapists and parents. 

 

Keywords: Autism, sidedness, communicative 

function, lateralization, 
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 قدمهم
 ییهانشانه و قواعد از منسجم ینظام زبان

 به یوابستگ بدون و خالق صورتبه که است یقرارداد

 یمتعدد ینقشها فاگریا یدرجوامع انسان ،مکان و زمان

-(. پرسش3383،یاست)زند یاز جمله نقش ارتباط

نحوه پردازش زبان در مغز چگونه است  :لیقب از ییها

 ای یناطق مغزاز م کیو پردازش زبان کدام 

 ،اعصاب علوم در سازد، یم ریدرگ را آن یها مکرهین

از لحاظ  یمغز یهانیمکره. ردیگیمورد توجه قرار م

 و رنددابا یکدیگر  یهایتفاوت ،یعملکرد و یساختار

تخصص  یخاص یشناخت یکارکردها یهر کدام برا

 از نقل به، 3،2442منگن و یایور)گازانیگا،  اندیافته

 نیتریاساس از یکی رونیا از (3385 پور، یعل

آن  یاز نقشها یکیبحث در باب زبان و  یهارمحو

 از یمغز یکارهاوارتباط، رابطه زبان و ساز  یعنی

-یبرتر با آن رابطه و یزبان مکرهین کی وجود جمله

مطابق با خود کتاب درریشا بروک.اندامهاست یطرف

-یم ذکر(3699و  3691)2نبرگیل "یتوانهم" هیفرض

از نظر  ،یمغز مکرهیکه در زمان تولد هر دو ن کند

 و هستند نهیکه در راه است، قر یزبان یبرا یعملکرد

 یدو تا هجده ماهگ نیرشد مغز که ب ییدر مرحله نها

 از یکی ابد،ییم تکامل یسالگ 9-1 تا و دهدیم یرو

 مکرهین دو و شودیم غالب و بارز مغز مکرهین دو

روند  نیا ،دارند عهده به ار بدن3یسودگر کنترل

 ر،یبروک شا)شودیم دهینام 0یطرف یتکامل برتر

 نیب دیشد یهمبستگ. (3382،یاحمد ترجمه ،2443

زبان و چپ و راست بودن  یمغز برا یامکرهین تسلط

اندامها، همچنان ناشناخته و مورد بحث است )هادسن، 

 به در شتریب عادت یمعنا به که یطرفیبرتر . (2444

 بدن طرف کی گوش و چشم دست، پا، بردن کار

زبان  یبرا مکرهین کیشدن  یهمزمان با تخصص ،است

ترجمه  ،2442ادواردزف و روندال) ردیگیصورت م

-روان-عصب ویژهبه شناسانروان و( 3383ان،یهوسپ

 تسلط غیرمستقیم شاخص را یبرتردست شناسان

 غلب از سنجشاو  دانندیم5شدنیجانب یا یانیمکره

 یشدن کنش و برتر، برای بررسی جانبیآن

 ی،ب3681کنند ) چاپمن، مغز استفاده می یها مکرهین

 و پوریعل از نقل به، 3669 ،9تیبرا و لسیپان ،شاپ

میان ترجیح دست،  یاز طرف (.3363 ان،یکالنتر

همبستگی مثبت وجود دارد )پوراک، چشم، پا و گوش 

 آگاه، و پور یعل از نقل به ،3684، 1و دانکن کُرن

 طوربه پایوجود دارد که از برتر ی( و شواهد3381

 توانیم یغالب زبان ۀمکرین دادن نشان یبرا یمعتبر

 ،یدن از نقل به، 3668 ،8دنیبرا اس،ی)ال کرد استفاده

 نشود، غالب مکرهین دو نیا از یکی اگر حال(. 2449

 اندامها در34یطرفیمختلط بودن برتر ای 6یدوسوتوان

رشد کامل مغز مورد  ،صورت نیا در. شودیم دهید

و درهم  یاز آشفتگ یو عالئم ردیگیقرار م دیترد

 در ،یزبان یهایدشوار جمله از مغزعملکرد  یختگیر

 جادیوارده ا یبهایآس ایعدم رشد و تکامل  نیا ۀجینت

( بر این عقیده بود که 3631اورتون ) رونیازا .شودیم

یگر غلبه کند و فرض او یک طرف از مغز باید برطرف د

بر این بود که نارساییها در تکلم نوشتن و خواندن و 

 شود. غیره در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد می

 یدارا یگروهها جمله از سمیات یدارا کودکان

 شناسانبیآس به که هستند یزبان و یگفتار اختالالت

،اختالل های گسترده  ،کنند یم مراجعه زبان و گفتار

با آسیب شدید  32یا اختاللهای فراگیر رشدی 33سماتی

های گوناگون رشدی مانند مهارت تعامل  در زمینه

 اجتماعی متقابل و ارتباطی و یا وجود عالیق و

 )دماوندی، ای مشخص می شود رفتارهای کلیشه

 یهادر حوزه یزبان نقص .(3388 بناب، پوشنه و

 و در یسشنایمعن ،یسشناواج ،صرف و نحو مختلف

 یاصل یبهایاز آس یمربوط به کاربرد زبان یرفتارها

نقص در عملکرد  کهیطوربه ؛رودیم شمار به سمیات

 یمهارتها در بیآس از یاجنبه صورتبه معموالً ،زبان

 و (2440 ،زیل فاسو ی)د شودیم مشاهده یارتباط

را، اشکال  سمیات یکودکان دارا یارتباط یضعف اساس

 که( 3319 ،یعی)رفانددانسته زبان33یدر کاربردشناس

 قرار ریتأثکودک را تحت  یآموزش عملکرد یهمگ
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 یاـاختالله یارـآم و یصیتشخ یاـ)راهنم دـدهن یـم

  (.2449، یافکمک و یپلی، به نقل از ش2444 ،30یروان

اطالعات متفاوت و به طور کلی رو به افزایشی در 

 54مورد میزان شیوع اتیسم وجود دارد. تا اوایل دهه 

میالدی تعداد آن ها یک در ده هزار تولد تخمین زده 

 وعیش زانیم .(3380پور و زندی، می شد)گالبی،علی

با  میو در ارتباط مستق شیرو به افزا یدر روند سمیات

 که یمطالعات. است متفاوت شده برده کاربه یفهایتعر

مورد در هر  2تا  3را  سمیات  وعیش ،شده منتشر راًیاخ

 9به  کیرا نزد سمیات فیاختالل ط وعیش نفر و 3444

 و نیکرو وشافر،یاند )ن زده نیدر هر هزار نفر تخم

 (.3381 ،یعیرف از نقل به، 2441 ،35الزیدان

منجر به  ،سمیات یدارا افراد در یزبان نواقص وجود

 ،یامکرهین یعیرطبیکارکرد غ هیمطرح شدن فرض

 نتقار عدم ،یمغز رمعمولیغ و نامنظم یبرتر وجود

 مکرهیدر ساختار و کارکرد ن یو وجود مشکالت 39یمغز

 -به دنبال مطالعات عصب سمیات یچپ در افراد دارا

 تهاوسویشده است )وا یو رفتار یشناخت ستیز

 یناهنجار عنوانبه سمی( و به ات2448شاپ،  یب

 ، سئول و)دن شودیم نگاه31یمغز یشدگیجانب

 مغز یبجان یبرتر نقص از یشواهدو  (2441 ،یبالس

 شودیم سمیات یدارا کودکان در یزبان نقص باعث که

 و دن مطالعه رد یاز طرف (.3389 ،ی)رافع دارد وجود

 بیآس و سمیات انیم ریپذامکان ارتباط( 2441)یبالس

 ینیب و چشم و دست یبرترچپ با زودهنگام یزبان

-چپ زانیم شد مشاهده و گرفت قرار پژوهش مورد

 ،سمیات یدارا کودکان در ینیب و چشم دست، یبرتر

 نیهمچن ؛هنجار باالتر است تیبا جمع سهیدر مقا

 یبرتردست و یبرترچپ در معنادار یآمار شیافزا

 ۀهمدر  یعاد تیبا جمع سهینامشخص در مقا

 دهیو مصروعها د سمیات ،داون نشانگان یدارا یگروهها

 یگرید یپژوهشها ماا(. 3663 ،ماتو نویشده است)لو

 یهاهیپا نظرشان به و کنندینم دییتأال را با جینتا

 سمیات یدارا افراد در زبان اختالالت ییبنا ریز یعصب

 یرفتار و یشناسعصب مطالعات رایز ؛است ناشناخته

 جیافراد نتا نیدر ا ها،مکرهین در یاحتمال اختالل

 ). 2442 نهارت،یبه همراه داشته است )ر یمتعارض

-یدر برتر یالتمشاهدات پژوهشگر وجود مشک 

 و یزبان نواقص با آن رابطه و افراد نیا یاندامها یطرف

 پرسشها نیا جادیا به منجر و داد یم نشان را یارتباط

 در یزبان نواقص نیب رابطه وجود امکان ایآ که شد

 و مغز یکارکرد یهایناهنجار و سمیات یدارا افراد

 دارد؟ وجود یامکرهین تسلط عدم ای رمعمولیغ حیترج

 اندامها یطرفیبرتر در اختالل و آنها  نیب توانیم ایآ

 یآشفتگ و اختالل کرد فرض و نمود برقرار رابطه

آن  دنبالو به  هامکرهین یشدگیجانب و مغز کارکرد

 یممکن است بر رو سم،یاندامها در ات یطرفیبرتر

 یآن از جمله نقش ارتباط ینقشها جهیزبان و در نت

و نبود راهکار  وعیبا توجه به ش نیبنابراگذارد؟ ریتأث

 فیبه اختالالت ط مبتالافراد  یقاطع برا یدرمان

 استفاده در افراد نیا ۀهم نکهیبا توجه به ا و38سمیات

دچار مشکل هستند  ،ارتباط یربرقرا و زبان از مناسب

 یدارا کودکان یرو بر شدهانجام یو تعداد پژوهشها

دارد  محدود است، جا اریبس رانیا در ،سمیات

 ،یریشگیپ ص،یتشخ مختلف یها نهیدر زم ییپژوهشها

 به کشورمان در کودکان نیا آموزش و درمان ژهیوبه

 یبررس هدفپژوهش با  نیا .ردیگ صورت ریگیپ طور

 آموزاندانش در  یارتباط عملکرد و یطرفیبرتر رابطه

)به نقل از علی پور ، آگاه و  .گرفت صورت سمیات یدارا

 (.3381یوسف پور،

 روش

 و یاسهیمقا –یفیتوص مطالعات نوع از پژوهش نیا

 یاست.جامعه آمار یکاربرد ،هدف لحاظ به و یمقطع

را که  یاماندهدرخود آموزدانش 353 کلپژوهش  نیا

 تهران شهر در ژهیو یدولت ییاستثنا مدارس در

 بر پژوهش. دوش یشامل م ،بودند لیتحص به مشغول

 یزمان ۀفاصلرس که در در دست یهانمونه هیکل یرو

ورود به  یارهایشدند و مع هافتی یلیتحص سال کی

 یمحدوده سن.رفتیصورت پذ ،مطالعه را داشتند

 بودن کیستیآموزان هشت تا نوزده سال بود.اتدانش
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 یپرسشنامه ارتباط اجتماع ق،یبه سه طر انآموزدانش

–سمیات صیصاحبه تشخم در بدو ورود به دبستان،

 پزشک روان یابیارزش جینتا گزارش و 36دنظرشدهیتجد

آموزان دانش ۀپروندگزارشها در  نیا هیشد. کل دییتأ

 مطالعه مورد افراد ورود یارهایمع گریاز دبود. موجود 

که کودک  یدر حد یو تحمل کاف ییدارا بودن توانا

 تحمل را یابیارز جلسه و ندیبنش یصندل یبتواند رو

 فیتکال انجام یراب الزم یحرکت ییتوانا داشتن و کند

انجام  یالزم برا یو مهارت حرکت ییتوانا فرد اگر ،بود

 تی. در نهاشدیاز مطالعه حذف م ،داشتنرا  فیتکال

 سمیات به مبتال پسر دانش آموز 04پژوهش  نیا یبرا

تا پنجم دبستان مشغول به  یکه در مقطع آمادگ

 هیمطالعه انتخاب شدند. در پا یبرا ،بودند لیتحص

 .در نمونه مطالعه نبود یآموزدانش یلیتحصچهارم 

 پژوهش  ابزار

 :شد استفادهپژوهش  نیدو ابزار در ا از

 یعملکردها ییشناسا یبرا پرسشنامه: -الف

پرسشنامه  از ،مطالعه مورد آموزاندانش یارتباط

در  یعملکرد ارتباط 26 ۀدرباراستفاده شد که در آن 

ت مربوط به موضوعا ۀرندیبرگچهار بخش جداگانه در 

 نیشد. در ا یمال ؤسزبان  یبخش کاربردشناس

و  لیکه دل بود یعملکرد ارتباط یدارا یپژوهش، رفتار

 یبرا یزیچ ایاز آن در ارتباط با شخص  یخاص یمعنا

 انیو ب حاتیتوض انیب ،ینف انیبدرخواستها،  انیب

پرسشنامه االت ؤخذ سأمشد. یم افتیدر ،احساسات

. این است( 3662) ازانوتیوودپژوهش  ،حاضر پژوهش

کرونباخ  یو آلفا داردپرسشنامه روایی و پایایی باالیی 

پرسشنامه به  نیااالت ؤسدرصد است.  86آن حدود 

آموز مورد به هر دانش .است24پاسخ–شکل بسته 

-یکه م یعملکرد ارتباط ۀنیزمدر  یامطالعه نمره

اص آنها باشد، اختص یزبان ییدهنده تواناتوانست نشان

 .افتی

 :یطرفیای ارزیابی برترچک لیست مشاهده -ب

ای مورد نیاز در این برای تهیه چک لیست مشاهده

  اندام دست، چشم، چهارطرفی هر پژوهش که برتری

گوش و پا را ارزیابی کند و همچنین قابلیت سنجش 

 ،گیری را داشته باشدبودن و اندازهمقطعی  ای،مشاهده

 و چاپمنابی برتری دست ارزی ۀپرسشناماز دو 

 کودک یمغز-یعصب رشد جدولو از 23نبورگیاد

اندام  هر یطرف یبرتر یابی. در ارزشد استفاده22دالکاتو

برای  و شده است ینیبشیپ تیتا هشت فعال کی

از  چشم و شگو  ، پا،دست یطرف یبرتر ۀنمر ۀمحاسب

 و اعتبار تیقابل رانی.در اشداستفاده 23دیادلف فرمول

پور یعل پژوهش در چاپمن پرسشنامه ناسبم اعتماد

، همبستگی 60/4)آلفای کرونباخ پرسشنامه  ،(3385)

قابلیت اعتماد بازآزمایی آن و  60/4دو نیمه آن 

پور و آگاه یتوسط علبه نبورگی(، پرسشنامه اد62/4

و  61/4)آلفای کرونباخ پرسشنامه ادینبورگ (3381)

 است. شده دییتأ (62/4نیمه آن  همبستگی دو

 اجرا روش

 اندامها یطرفیبرتر یابیارزروش -الف

 یصندل یرو کودک ،یابیارز انجام جلسه در

 آزمونگر و نشست یم زیم کی پشت کودک، مخصوص

 ارتباط یبرقرار کهیطوربه ؛گرفت یم قرار او مقابل در

 چنانچه مورد، هر در. باشد ممکن یآسان به یچشم

ج از جلسه را قصد خرو ای ،کرد یم یتاب یب کودک

-سرگرم یهایآزمونگر ابتدا با استفاده از باز ،داشت

کودک را آرام و او  ،یا هیتغذ یمشوقها دادن ای کننده

. کودکان کرد یمند م جلسه عالقه طیرا نسبت به مح

در همان  رایز ؛تجربه حضور در اتاق آزمون را داشتند

که  یمرکز تحت درمان قرار گرفته بودند. تا زمان

انجام  ،شد یجلسه کامالً آرام نم طیدر محکودک 

از  کیهر  یالزم برا لی. وسادیگرد یآزمونها آغاز نم

 آموزاندانش اریاخت در کیکی و شدیفراهم م تهایفعال

تا هر  شدیم خواسته آموزدانش هر از. گرفتیم قرار

-یم ثبترا سه بار انجام دهد. آنگاه مشاهدات  تیفعال

منحصراً  ،کردیم استفاده اندام کی از فقط اگر. دیگرد

 صورتنیرایغ در بود، سمت همان در او یطرفیبرتر

 .شد یم ثبت دوسوتوان

 پرسشنامه یاجرا روش -ب
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 .گرفتیم قرار نیوالد اریدراخت پرسشنامه

 در و بود شده نوشته آن یباال قسمت دردستورالعمل 

 نیوالد .شدیداده م زین یشفاه حاتیتوض ،ازین صورت

-ینشان م یرفتار خاص یهانهیاز گز یکی ستیبایم

 یرفتار خاص ،دهدینشان م یرفتار خاص یگاه ،دهد

 نانیاطم ی. براکردندیمانتخاب  را ،دهدینشان نم

شد در صورت وجود از پاسخها از آنها خواسته  افتنی

( در هر مورد یکالمریغ هم ،یکالمخاص )هم یرفتار

 .سندیرا بنو از آن یاشده،  نمونه سؤالّ

 و یفیتوص سطح دو در هاداده لیتحل و هیتجز

انجام   SPSSیآمار افزارنرم از استفاده با یاستنباط

 آزمون از نیز پژوهش یهاهیفرض یبررس یشد.برا

 یتنیمن و دوو–یکا دمن،یفر آزمون لکاکسون،یو

 .شد استفاده

 هاافتهي

  هایسن آزمودن فیتوص-الف
 هایآزمودن سن یفراوان توزيع. 1 جدول

 یتراکم یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان سن

    
 3225 3225 5 ساله 8
 05 3225 33 ساله 6

 0125 225 3 ساله 34

 14 2225 6 ساله 33
 1125 125 3 ساله 32
 85 125 3 ساله 33

 64 5 2 ساله 30

 65 5 2 ساله 35

 6125 225 3 ساله 39

 344 225 3 ساله 36

  344 04 مجموع

 نیاز آن است که کمتر یحاک 3جدول  یهاافتهی

سال بوده است و  36سن  نیشتریسال و ب 8سن 

 3225سال ) 6به  تیاولو بیبه ترت یفراوان نیشتریب

 3225) سال 8 و( درصد2225) سال 33(، درصد

 .است داشته اختصاص( درصد

  هایآزمودن یلیمقطع تحص فیتوص-ب
 هایآزمودن یلیتحص طعمق یفراوان توزيع. 2 جدول

 یتراکم درصد یفراوان درصد یفراوان یلیتحص مقطع
 34 34 32 آمادگی

 9225 3225 33 دبستان اول

 84 3125 1 دبستان دوم

 65 35 9 بستاند سوم

 344 5 2 بستانم دپنج

  344 04 مجموع

از کل  ،شودیم مالحظه 2 جدول در که گونههمان

صد از افراد در مقطع در 34 یحجم نمونه مورد بررس

درصد اول دبستان،  3225 ،یآمادگ یلیتحص

 5درصد سوم دبستان و  35درصد دوم دبستان، 3125

 .اندپنجم دبستان بوده زیدرصد ن

وقوع  زانیم یتعداد و درصد فراوان 3جدول  در-ج

 نمرات و شرکت کنندگان یاندامها در یطرفیبرتر

 یابیارز در. است شده آورده شانیا یارتباط عملکرد

 ازنفر  0 گوش ونفر  9 چشم نفر، کی پا یطرفیبرتر

 فیانجام تکل در یتواننا علتبه  شرکت کنندگان

 نیحذف شدند. کمتر یآمار یاز بررس ،یدرخواست

در افراد دوسوتوان و  ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم

به جز در  ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم نیشتریب

 نییتع یبرا. شودیم دهید تربرگوش در افراد راست

-راست برتر،چپ گروه سه در یارتباط عملکرد تفاوت

 جینتا انجام شد. لکاکسونیو دوسوتوان، آزمون و برتر

از آنجا که مقدار از سطح  :دهد یآزمون نشان م نیا

در  نیکمتر شده است، بنابرا =α 4245 یداریمعن

بر وجود  یدرصد فرض پژوهش مبن 65 نانیسطح اطم

 یارتباط عملکرد نمرات نیانگیم نیب دارتفاوت معنا

-یم دییتأو دوسوتوان  برتربرتر،چپراست گروه سه

 .شود

 اندامها کیگرايش مرکزی و پراکندگی نمرات عملكرد ارتباطی  به تفك شاخصهای. 3دولج

 تعداد یطرفیبرتر
 درصد

 یفراوان
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 واریانس

 هدامن

 راتییتغ

 آزمون ارهآم

 لکاکسونیو

 سطح

 sig یدار امعن

-دست

 یبرتر

 39 842506 82615 39233 94 20 برترراست

 22 522851 12214 03244 24 8 برترچپ 42445 -52393

 20 822550 62489 33231 24 8 توانسودو

-پا

 یبرتر

 38 632958 62958 35290 1328 28 برترراست

 32 382289 02219 03244 2425 8 برترچپ .445 -52341

 38 892333 62262 34291 121 3 توانسودو
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 3دامه جدول ا

-چشم

 یبرتر

 30 962393 82328 31230 9021 22 برترراست

 30 512333 12512 00291 828 3 برترچپ .445 -02604

 26 882333 62381 35286 2925 6 توانسودو

-گوش

 یبرتر

 29 502183 12043 9921 20 38208 برترراست

 3 22333 32043 823 3 31233 برترچپ .445 -52393

 26 812118 62396 25 6 39200 توانسودو

 لحاظ ازشرکت کنندگان  0جدول  مطابق-د

 قرار دوسوتوان و سوتوانکی گروه دو در یطرفیبرتر

 عملکرد نمرات نیانگیم ۀسیمقاو  یبررسو  گرفتند

 دهدیاندامها نشان م کیبه تفک ،گروه دو هر یارتباط

 ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم سوتوانکیافراد  که

 یو کا دمنیآزمون فر براساس .اندکردهکسب  یشتریب

از سطح  ر کای دوچون مقدا شودیدو مشاهده م –

 یکمتر شده است، از نظر آمار =α 4245  یداریمعن

بر  یش مبندرصد فرض پژوه 65 نانیدر سطح اطم

-کیافراد  یوجود تفاوت معنادار در عملکرد ارتباط

 .شودیم دییتأبا افراد دوسوتوان  سهیدر مقا ،سوتوان

 اندامها در دوسوتوان و سوتوانکيارتباطی   عملكرد نمرات پراکندگی و مرکزی گرايش شاخصهای .4جدول

 میانگین تعداد یطرفیبرتر
 انحراف

 اریمع
 انحراف

 ازمیانگین 
 آزمونمارهآ

 2xدمنیفر
 Sig یدار یمعن سطح

 یبرتردست
 32500 82135 31230 32 سوتوانیک

38 445. 
 32232 62489 33238 8 دوسوتوان

 یبرترپا
 32061 82680 39283 39 سوتوانیک

38 445. 
 52390 62262 34291 3 دوسوتوان

 یبرترچشم
 32960 82098 38240 25 ستوانیک

33 445. 
 32326 62381 35286 6 سوتواندو

 یبرترگوش
 32300 92683 38233 21 سوتوانیک

39 445. 
 32323 62396 39200 6 دوسووان

 در یطرفیبرتر لحاظ از آزمودنیها اینکه به توجه با

اندامها و  ۀهم در کسانی یطرفیبرتر یدارا گروه دو

 در د،انقرار داشته اندامهادر  کسانیریغ یطرفیبرتر

 نیانگیم ،یتنیبا استفاده از آزمون من و ،بررسی این

-یبرتر ی)دارا هادو گروه از آزمودنی یعملکرد ارتباط

 مقایسه مورد( اندامها در کسانیریغ و کسانی یطرف

مربوط به نمرات  یآمارها ریجدول ز .است گرفته قرار

 .دهدیدو گروه را نشان م یمقیاسهای عملکرد ارتباط

 راز آن جا که مقدا دهدیآزمون نشان م نیا جینتا

 ؛شده شتریب=α 4245 یدارااز سطح معن سیگما

گفت  توانیم درصد 65 نانیاطم سطح در نیبنابرا

 یبه عبارت ؛شودینم دییتأ یفرض پژوهش از نظر آمار

 یبرتر یدو گروه دارا ینمرات عملکرد ارتباط نیانگیم

ندامها در ا کسانی ریغ یطرف یو برتر کسانی یطرف

 یارتباط عملکرد نیانگیم نمره بودن شتریب رغمیعل

 یآمار نظر از کسانیریغ یطرفیبرتر یدارا گروه

 .ندارند یدارامعن تفاوت

 اندامها در كسانيریغ یطرفیبرتر و كساني یطرفیبرتر یارتباطی دو گروه دارا عملكرد نمرات پراکندگی و مرکزی گرايش شاخصهای.6 جدول

 نیانگیم تعداد 
 انحراف

 اریمع

 استانداردیخطا

 نیانگیم

 من آزمون آماره

 یتنیو

 سطح

 Sigیدار یمعن

 32942 12390 31254 24 اندامها در کسانیطرفی برتری

در  کسانیریغطرفی برتری .534 333

 اندامها
33 36233 82933 22386 

 یریگ جهیونت بحث

و  راستاهم زین قیتحق نیا از حاصل یها افتهی

 یحاک ر،ـگید یزبانها در شده انجامموافق با مطالعات 

 

-یبرتر وقوع زانیم در سمیاوت یدارا کودکان تفاوت از

 زانیم کهیطوربه است؛سالم  خود  انیبا همتا یطرف



 ...: بررسی رابطه برتری طرفی و وضعیتكارانو همارجینی لیال فیاضی ب
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 نامشخص یبرتر ای یدوسوتوان و یبرترچپ یباالتر

با افراد  سهیدر مقا ،سمیات یدر کودکان دارا پا و دست

میزان  ،مختلف یپژوهشها در.شودیمشاهده م ،یعیطب

 84 -64 بین را یعیطب افراد در دستیشیوع راست

پور یعل از نقل به، 3669 همکاران، و شاب)بی  درصد

 جمعیت در دستیچپ شیوع میزان(و 3381 آگاه،و 

، 3685 ،20)آنت درصد 9 -24 بین عادی آماری

 و پور یعل، به نقل از 3669 ،تیو برا لسی، پانشاپ یب

-صورت یپژوهشها .است شده گزارش(، 3381 ،آگاه

از آزمون  استفاده با یرانیا یآمار ۀجامعدر  گرفته

: نتایج پژوهش است ریو چاپمن به شرح ز نبورگیاد

 میزان که دهندمی( نشان 3381) هآگاو  پور یعل

 جمعیت میان در دستیچپ و دوسوتوانی دستی،راست

 6 و 2/9،  8/80 تیبتر به سال 9-1 یسن محدوده

( 3385) پورعلیدر پژوهش  همچنین ؛است درصد

 میان در دستیچپ و دوسوتوانی دستی،راست میزان

 و 1  ،1/82به ترتیب  راهنمایی ۀدور آموزاندانش

 پژوهش نتایج یطرف از ؛است شده گزارشدرصد 1/34

-24 یسن محدوده در( 3363) انیکالنترپور و  علی

 را یدستراستریغ و یدستراست وقوع زانیمسال 33

شرکت تفاوت سنی  .داد نشاندرصد  39 و 80

ذکر شده  ،یآمار یتفاوتها یعلت احتمال کنندگان

 .است

 یحاک ،حاضر پژوهش جینتا که ستا یحال در نیا

-درصد افراد مورد مطالعه راست 94از آن است که 

 دوسوتوان زین درصد 24 و دستچپ درصد 24 دست،

( معتقدند 2443ز آنجایی که کاویل و بریدن )ا .اندبوده

 برتریدست سنجش مناسب روشهای از که صورتی در

 ،کودکان میان در دستیراست میزاناستفاده شود، 

 شودیممشاهده  نیبنابرا ؛مشابه بزرگساالن است

 در%( 94) مطالعه مورد افراد در یدستراست زانیم

 کمتر%( 84-64) هنجار یآمار تیجمع با سهیمقا

-دو وعیش زانیدر پژوهش حاضر م یاز طرف .است

 ریسا با سهیمقا در%( 24)یدستچپ و%( 24) یسوتوان

درصد(  1 و 2/9و آگاه ) پوریعل جمله از پژوهشها

 پژوهش در یدستراستریوقوع غ زانیم .است شتریب

 در( 3681)چاپمن یپژوهشها جینتا با%( 04)حاضر

 انیکالنترپور و یعل%(، 3129) آمریکایی دانشجویان

 در( 3662)ریگال و ییراهنما آموزاندانش در%( 39)

 است متفاوت اریبس%(، 35) ساله 6-9 کودکان

 .(3381، آگاهپور و  علی(

ذکرشده بر  یپژوهشها شد گفته که طورهمان

 و گرفتهسالم انجام و یعیطب کنندگان شرکت یرو

 یدارا کودکان یرو بر شدهانجام یپژوهشها جینتا

از آن  .دارند یهمخوان ،حاضر پژوهش جینتا با سمیات

( 2448) کیزلن و گز پژوهش جینتا به توانیجمله م

 اختالالت یدارا کودکان افتندیآنها در .کرد اشاره

همانند  ،سمیات یدارا افراد جمله از رشد ریفراگ

و کمبود توجه همراه  یریادگیاختالل  یکودکان دارا

 از یباالتر زانیم یعاد تیجمع به نسبت ،یفعالشیبا ب

( 2441) یدن و بالس .دندهیم نشان را یبرترچپ

 ینیب و چشم دست، یبرترچپ زانیمشاهده کردند م

 هنجار تیجمع با سهیمقا در سمیات یدارا کودکان در

 دییتأ زی( ن3611) باچز را جینتا نیهم .است باالتر

 .است کرده

 یالبا زانیم( 2443) یوئید و هاک یطرف از

در کودکان   را نامشخص دستیبرتر ای یدوسوتوان

 شیافزا اندمشاهده کردند و اذعان داشته سمیات یدارا

 ،نامشخص یبرتردست و یبرترچپ در معنادار یآمار

 یدارا یگروهها ۀهمدر  یعاد تیبا جمع سهیدر مقا

و  نیشده است )لو دهیو صرع د سمینشانگان داون، ات

 یکه وجود دوسوتوان ستا یحالدر  نیا .(3663 ،ماتو

 ،ر و ساتزپاست )سا ابینا یعیکودکان طب نیدر ب

 یاز کودکان دارا شیب ،یعیطب کودکان و( 3686

 ثبات یریادگی یهایناتوان یکودکان دارا ای سمیات

 نیا در.(3669 مکمنوس، و شی)کرن دارند یبرتردست

 یسوتواندو در تنها گوش، و چشممشاهده شد  پژوهش

 وعیش ،هنجار تیجمع با سهیمقا در یبرترچپ نه و

 نوع به توانیموضوع را م نیدارد و علت ا یشتریب

که در کالس به  یمعمول ناتیتمر و آموزشها
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به  یشتریبا توجه ب سمیات یدارا آموزان دانش

 .مرتبط دانست ،شودیارائه م دست و پا یمهارتها

 یبرترپا و یبرتردستغلب پژوهشگران از سنجش ا

 یهامکرهین یکنش و برتر ،برای بررسی جانبی شدن

-یعل از نقل به ،3681)چاپمن، کنند مغز استفاده می

 ی( و از طرف2449 ،یدن ، 3380 ان،یکالنتر و پور

پا و  میان ترجیح دست،  چشم، اندپژوهشها نشان داده

گوش همبستگی مثبت وجود دارد )پوراک،  کُرن و 

 نی( بد3381 آگاه، و پوری،  به نقل از عل3684دانکن، 

 قابل یبرتردست یحاصل از بررس جیمعنا که نتا

 ،حاضر پژوهش در رونیازا ست؛اندامها ریسا به میتعم

و  ،یزبان یاز شاخصها یکی ۀمثاببه  یعملکرد ارتباط

 یاز شاخصها یکیاندامها به عنوان  یطرفیبرتر

 نیانگیم .شد یبررس یزبان ۀنیمکرغیرمستقیم تسلط 

 و برترهاچپ برترها،راست یمرات عملکرد ارتباطن

، 03، 33/38) دست اندام، چهار در دوسوتوانها

 ،30/31) چشم(، 91/34، 03، 5/39(، پا )39/33

 در( 00/39، 33/31، 09/38) گوش و (00/35، 91/86

 تفاوت داد نشان  جینتا و است شده درج 3 جدول

 و یاطارتب عملکرد نمرات نیانگیم نیب یداریمعن

 ۀدهندوجود دارد که نشان یاز نظر آمار ،یطرف یبرتر

 افراد ۀلیوسبه یارتباط عملکرد ۀنمر نیکمتر کسب

به  دینمره به جز در گوش )شا نیشتریدوسوتوان و ب

 برترچپ افراد توسط( هایآزمودن از یتعداد حذف علت

با افراد  سهیدر مقا ،دوسوتوان افراد کهیطوربه.است؛

در  یچپ برتر( نمرات کمتر ای)راست برتر  سوتوانکی

 توانیم جهینت در .کردند کسبخود  یارتباطعملکرد 

با افراد سالم  سمیات یافراد دارا انیم ییگفت تفاوتها

وایت هاوس و بی  .دارد وجود یزبان ۀمکریندر تسلط 

مغزی مشاهده  ی( با بررسی سرخرگها2448شاپ )

درصد  6/64و  اوتیسم افراددرصد  8/83کردند در 

 نیبنابرا ؛دارد وجود چپ ۀنیمکرافراد طبیعی برتری 

 رشد ریمس در است ممکن سمیات یدارا کودکان

 شتریب یریکارگبهباشند که مشخصه آن  یا یعیرطبیغ

و  ای)ردک باشد زبان درک در راست ۀمکریناز  یمناطق

 .(2445 فلگ،، 3689 داوسون،، 2448 کارچسنبس،

بر اختالل در  یکودک سمیات ۀدرباراغلب مطالعات 

آن که بر رشد  یدر رشد عصب یو آشفتگ چپ ۀمکرین

 آوپن، و)هرمل  دارند دیتأک گذارد،یم ریتأث زیزبان ن

در  سمیات یشده کودکان دارا دهید نیهمچن .(3681

 در یمشخص یرشد ریتأخبا افراد سالم،   سهیمقا

 و( 3683 ،یبر و مزی)ج دارند یمغز یبرتر تیتثب

-یم نشان یاندهیفزا یبرتر دوطرفه، یزبان درک یابر

س، کامول، ریت، ،روجانالداد.(2434 ،)اندرسون  دهند

 و سمیات یدارا بزرگسال 35 یآ.آر.ام( 2442) و روگرز

چپ افراد  مکرهین .کردند سهیمقا را سالم فرد 35

پالنوم تمپورال  هیدر ناح ،مطالعه نیدر ا سمیات یدارا

 یبه زبان است، حجم  کمترمربوط  یکه ساختار

 گروه چپ مکرهین در شدهدهیداشت که کاهش حجم د

در رشد  یآشفتگ دهندهنشان تواندیم سمیات یدارا

-یم ریتأث زیباشد که بر رشد زبان ن سمیدر ات یعصب

 .گذارد

 بر تواندب دیشا ،پژوهش حاضر جینتا  یطورکلبه

 تیتثب عدم و زبان کارکرد در راست مکرهین  تسلط

 جیصحه گذارد و با نتا ،افراد نیا در یامکرهین تسلط

و وجود  یعیبرخی پژوهشها که به برتری مغزی غیرطب

اختالل در نیمکره چپ و ارتباط آن با نقایص زبانی در 

، 3616 برادشاو و کودکان اوتیسم اذعان دارند )پریر

 ساتز،، ساپر و 3683 استوارت و یجکوب ،تسایی

 ،3689 داوسون،، 2448 بس،کارچسن ا،یردک، 3680

 یاما با پژوهشها .کند مطابقت( 2434، اندرسون

و برادشو و  یافراد آفاز یبر رو (3683)وراتزش

 یزبان یبهایآس یدارا افراد ی( بر رو2442) نهارتیر

 یچپ افراد دارا مکرهیبر عدم اختالل در ن یمبن ژه،یو

 رد بهتر یارتباط عملکرد داشتن.ندارد یهمخوان ،سمیات

بتوان به  دیرا شا برترهاراست با سهیمقا در برترهاچپ

، 3681آوپن،)هرمل و  چپ ۀمکریناختالل در عملکرد 

 راست مکرهین از شتریب یریکارگبه ای( 2442 ، دانلد

 ، فلگ، 3689 داوسون،، 2448 کارچسنبس، و ای)ردک

 یبرخ نیهمچن ؛داد ربط سمیات یدارا افراد در( 2445
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 یسو از راست، ۀنیمکر یه از ظرفیتهامعتقدند استفاد

 یتواناییها آنهاکه  شودیم باعث دست،چپ افراد

 دستراست افراد به نسبت یتربرجسته یزبان و یذهن

 به، 3684 ،25داسک هیکز و 3686 ،تان) باشند داشته

 .(3380 ان،یکالنتر و پور یعل از نقل

 ینمرات عملکرد ارتباط کسب نیتب در یطرف از

 سوتواندوبا گروه  سهیمقا در سوتوانکیوه گر شتریب

، 83/39، پا 38/33و  30/31 دستدر  بیترت به)

، 33/38و گوش  86/35، 40/38، چشم 91/34

-یجانب که کرداشاره  دگاهید نیبه ا توانیم( 00/39

-راست یا یدست)چپ آن جهت از نظر صرف شدن

 ییعن ؛دارد ارتباط یزبان و یذهن پیشرفت با( یدست

 یتواناییها دستراست کامالً و دستچپ کامالً راداف

 دیگرعبارتبه ؛دارند دیگران به نسبت یابرجسته

 ،ی)دن شودیم محسوب یرشد انحراف نشدنیجانب

 از نقل به، 2443 ،29نتیل، 2443 کراو، و لیزک، 2448

 .(2448 ،یاسین، گرونو 3380،  پوریعل و انیکالنتر

 یدار کسانیریغ یبرتر یپژوهش افراد دارا نیا در

بودند  (36233) خود یارتباطدر عملکرد  یشترینمره ب

 و نشدمشاهده  یمعنادار تفاوت یکه البته از نظر آمار

 دالکاتو یهادگاهید جمله از دگاههاید یبا برخ نیا

 یهمخوان (3625-3631) ارتون و( 3656-3695)

 مکرهیاز دو ن یکی یاگر در فرد شانیا نظر به ؛ندارد

پا، چشم و  دست، مانندبرتر  یاندامها ای ،لب نشودغا

سمت بدن قرار نداشته باشند، فرد  کیگوش همه در 

 یطرفیبرتر بودن مختلط ای و یطرف ۀغلبدچار عدم 

-همدر و یآشفتگ از یعالئم نگراینما که شوندیم

 آن کامل رشد عدم و مغز دستگاه عملکرد یختگیر

 سازمشکل یساز یعدم برتر نیا شهیالبته هم .است

طرف  کی تیاست که فعال نیاما اعتقاد بر ا ،ستین

غلبه داشته باشد و گرنه باعث  گریبر طرف د دیمغز با

 ،3316 ،ینراق فی)سگرددیم یزبان یهایینارسا جادیا

  یکسب نمره عملکرد ارتباط .(3313 قلم، نیزر

 را کسانیریغ یطرفیبرتر یدارا یهایدر آزمودن شتریب

 افراد یارتباط عملکرد کمتر ۀنمربه کسب  توانیم

-چپ افراد با سهیمقا در که دانست مربوط برترراست

 یطرفیبرتر یاز گروه دارا یشتریب تیجمع ،برتر

 در بودن کسانیریغ .دهندیم لیتشک را کسانی

وجود  علت به کسان،یریغ یطرفیبرتر یدارا هایآزمودن

بته دو ال .اندامهاست از یبرخ شتریب یبرترچپ

 وجود ترگروه به تعداد محدود نیدر ا زین یسوتوان

 .داشت

 یتهایمحدود با پژوهشگر پژوهش، نیا انجام در

 از یشتریب تعداد یهمکار جلب و افتنی یبرا یا عمده

 یرسم یآزمونها یطرف از ؛بود روهروب هایآزمودن

 یهاجنبه یبررس یبرا یفارس زبان به هنجارشده

 شنهادیپ .داشتنوجود  سمیات یاداردر افراد  یزبان

 از یتربزرگ یگروهها درپژوهش  نیا. شودیم

در هر دو جنس دختر و پسر با  سمیات یدارا کودکان

با در نظر گرفتن   یگرید پژوهش یهاابزارها و روش

-یبرتر با رابطه در یزبان یهایتوانمند و هاجنبه ریسا

 .ردیبگ صورت یطرف

 دییتأ ینظر آمارپژوهش از  اتیفرض ۀهم گرچه

نکته باشند که  نیا یایگو توانندیم هاافتهیاما  ،نشد

 و یآموزش یهادر برنامه یطرفیبرتر تیتوجه به تثب

 ساختار در ژهیوبه سمیات به مبتال کودکان یبخشتوان

و عملکرد  یدر زبان آموز تواندیم پرورشوآموزش

 داشته نقش آنان  یو ارتباط یزبان ،یمناسب ذهن

 .باشد
 یگزارسپاس
 یخانم واد ژهیوبه هنر کیپ مدرسه همکاران ۀهماست از  ستهیشا

 ی(، آقارانیا یانجمن گفتاردرمان سی)رئ یوثوق ی)مشاور مدرسه(، آقا

 در که سمیات به مبتال کودکان یگرام یهاخانوادهو  انیدکتر معمار

 .مینما تشکر کردند، یاری مرا پژوهش نیا انجام

 ادداشتهاي
1) Gazzaniga, Ivery, Mungen 
2) Lenneberg 
3) contralateral control 
4) Sidedness 
5) laterazation 
6) Chapman, Bishap, paniels, Brighte 
7) PoracCoren, Donken 
8) Elias, Bryden 
9) ambidextrity 
10) mixed Sidedness 
11)Pragmatics 
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12) DSM IV 
13) Newschaffer, Croen, Daniels 
14) cerebral asymmetry 
15) cerebral lateralization abnormality 
16) Autism spectrum disorders 
17) Social Responsiveness Scale 
18) Closed-endend questions 
19) Edinburg 
20) Delacato 
21) KQOdelfied 
22) Wilcoxon, Friedman, Mann-Whitney 
23) Annett 
24) Tan, Hicks, Dusek 
25) Nettle 
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 چكیده

معلمیا  میدزر    بررسی  ظایاا زری ی     با هدف  ،ش حاضرپژوه: هدف

 پیمایش  -روش پژوهش توصیف  :روش. زسته صورت گرفت زستثنای 

زسیتثنای  زسیتا     میدزر  ما   اغل در معل زی میا  بدین مناورو بود 

ظفیر بیا    869زی بیه تعیدزد    ظموظیه  ،8310 - 09در سال تحصیل  بو هر

آوری  بیرزی ممی    . یدظد زی زظتخیا    گیری تصیادف  بقهیه   روش ظموظه

مس، ملک، هیریس و  ، بر وزرتز توصیف پرسشنامه زری های زبالعات، 

بیرزی تحلییل    . ید  و تأییید  محاسیقه و روزی  و پایای  آ   زستفاده زوظز

تی    گیریهیای مریرر،   ل وزرییاظس زظیدزیه  ها، زی رو های آماری تحلی دزده

برفیه و تی  بیرزی     ، تحلییل وزرییاظس ییک    یده  مفیت  های ظموظهبرزی 

 ظایاا کیه   ظشیا  دزد ظتیای    هاا:  یافته . ید گروههای مستهل زستفاده 

ترتیی   یامل زبعیاد     بیه  ،زستا  بو هر معلما  مدزر  زستثنای زری   

گرزی ، زمنیت، همنوزی ، خودزترای ، خیرخیوزه ، سین،ت،    زری   مها 

در ظایاا  بیه عیالوه،   زسیت   بلقی  و دیدرت    موفهیت، برزظگیختگ ، لذ،ت

 ظسیقت بیه  به زری های فیردی   تمایل، معلما  مدزر  زستثنای زری   

ی و عالدیه منید  بیه  ظسیقت  کاری  به محافاه تمایل   زری های زمتماع

 تومه بیه به  ظسقتخود ماورزی تومه به به  تمایل و آمادگ  برزی تغییر

ظایاا زری ی     گیاری:  نتیجه .بیشتر زست دزر معنا صورت  به تعال  خود

بندی زری یها در بیین    رتقهتا حدود ییادی با  ،معلما  مدزر  زستثنای 

 مختلف مطابهت دزرد. هایموزم ، فرهنگها و گروه

 

 
 

 

 مدزر  زستثنای معلما  ، زری    زریش، ظااا ی:کلیدهای  واژه

___________________________________ 
 .دزظشیار دزظشگاه  یرزی8
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Abstract 

Objective: The purpose of the study was to 

investigate the value system of exceptional schools 

teachers. Method: This study is survey research.  
For this purpose, the sample was included 160 

persons who were selected with proportional 

classification method across the Bushehr 

exceptional schools teachers in the academic year: 

2010 – 2011. For data gathering, the Schwartz, 

Melech, Burgess, Harris and Owens portrait value 

questionnaire was used and its validity and 

reliability was calculated and verified. For data 

analysis, repeated measures analysis of variance, 

paired sample t-test, one – way ANOVA, and 

independent sample t- test were used. Findings: 

The results showed that the value system of 

Bushehr exceptional schools teachers were 

including ranked dimensions: universalism, 

security, conformity, self-direction, benevolence, 

tradition, achievement, stimulation, hedonism and 

power. Furthermore, there are more tendency to the 

individual values rather than collective values; 

conservation values rather than the openness to 

change values and self - enhancement values rather 

than the self - transcendence values in the value 

system of exceptional schools teachers in significant 

way. Conclusion: So it can be said that value 

system of exceptional schools teachers, have largely 

match with the ranking of values between various 

societies, groups and cultures. 
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 مقدمه

8زریش 
 یمیا   زی زمتمیاع ،  ی ز پدییده  عنیوز   بیه  

 ظهیش  ،زظسیا   در یظدگ  تاکنو  زولیه تشریل موزم 

  زساسی  و مهم زبعاد زی  ری زری ها. زست دز ته مهم 

 نییدیآ  میی  ییمار بییه  زمتمییاع  یظییدگ و تیّ خصیی

 یز ژهیو یچارچوبها زری ها ،وزد  در(.   2992 ، چتمن )

 هیر  در بدزظنید  تیا  کننید   می  نییی تع مامعه زفرزد یبرز

 آظهییا. زسییت مناسیی   پاسییخ و رفتییار چییه  تیّمییودع

و  ، ورظیو  آلپیورت ) رفتیار  کننید   تعییندهنده و  مهت

مییر ر بییر  عامییل و( 8093 ،چیروکیی – 8069، لینییدیی

عیالوه   (.8000 ،ز یوزرت )هسیتند   کیار  طیمح در رفتار

زین، زری یها زی لحیات تجربی  بیه زبعیاد مهیم رفتیار         بر 

(، عملریرد  8010، آدکینیز و  ، رزولینلینو ظ  )مگسایما

 گیری  غل  )رزولین ( و تصمیم8011 ،آموی   )کوین

 آظهیا  ،زضافه بیرآ  خورظد.  ( پیوظد م 8019لینو،  و مگ

 ایی  یفیرد  ظایر  زی کیه  هسیتند   زصیول  دیعها اظگریظما

روکییچ،  )  یوظد   می   یمرده  برتر رفتار  ظوع  زمتماع

 و هیی پاو   سیایماظ  رفتیار  یفرد زبعاد زی  ریو ( 8093

 آظهیا  زدرزک بر و هستند زفرزد زشیزظگ و ظگر ها زسا 

و زعرزبی ،   ئیا ترممیه پارسیا  ، نیز یرزب) گذزرظید   می  ز ر

8391.) 

 کیی  صورت به ،زفرزد نیب در و مامعه هر در زری ها 

 زسیا   بیر  زین ظااا، در که  وظد  م  ده سایما  ،ظااا

 حالییت  ظییوع مختلییف، یزری ییهایّییت زهم زز یییم

 عنیوز   تحتکه  د و  م جادیز آظها ا یم  مرزتق سلسله

 یود   می   ا یی ب مامعیه  ایی  گیروه  فیرد،  2 زری ی  ظااا

( و رفتییار، زدرزک و عملرییرد آظییا  رز 8310ظییورویی، )

 یزری ها که  هنگامدر وزد ،  .دهد تحت تأ یر درزر م 

 ،زرزئه گردد آظها ت دّ زز یم برحس  ،یا گروه فرد کی

در  .(8391 ،نیز یرزب) دیی آ  م دست به  اآظ  زری  ظااا

وپیرورش   زین بین، زری یهای حیاکم بیر ظایاا آمیویش     

در هیر   ،تیرین ظهادهیای زمتمیاع     یر  زی مهممثابة  به

گیریهای آ  مامعه و  مامعه که ظهش بسززی  در مهت

در معلما  ظیز ظااا زری    ودزرد ظیز تغییرزت آت  آ  

هیییای  برظامیییهظییییروی زظسیییاظ  و مجرییییا   مایگیییاه

زی در  عملریرد آظیا  ظهیش عمیده     که ،وپرورش آمویش

بیه    ، بسیار حیائز زهمییت زسیت   دزرد موفهیت زین ظهاد

عقییارت ، یریی  زی مسییائل مهییم و زساسیی  در سلسییله  

  ةوپییرورش مهولیی آمییویش  مقاحییف فلسییف  و در حییویه

یییییرز یرییی  زی کارکردهیییای مهیییم      زری هاسیییت

زست )حسین ،   وپرورش زظتهال زری های مامعه آمویش

(، تربیت بییش زی هیر   8061باتلر )  (. بنا به گفته8313

ظهادی با زری ها سروکار دزرد و هیچ ظهیاد دیگیری بیه    

)به ظهل زی  ها ظیست  زین ظهاد به دظقال تحهق زری  زظدزیه

 ترممیه بایرگیا ،  . در همین رزستا ظلر )(8313حسن ،

در آمیویش و پیرورش،   "معتهد زسیت کیه    ظیز (8399

 ."ما سخن زی زری هاست همه

 یزری ییها امعل،مییا  بیییمییاظ  کییه بییا زییین زوصییاف 

 ظایاا  برزسیا  ،  یوظد    می   آموی یگاه  وزرد گوظاگو 

 رز آظیا   یهیا  زهیی زظگ و ظگیرش  زدرزک، که خود  زری 

 بیروی  رز  خاصی  عملریرد  و رفتار دزده، درزر ری أت تحت

( که زیین رفتیار و عملریرد و    8310)ظورویی،  دهند  م

بیا عملریرد،    زسیت  ممرین متفیاوت،  مطلوبات  پیگیری

آظیا  و در سیطح     همریارز   ریسیا رفتار و مطلوبیات  

  حت ای و متفاوتمتشابه،  مامعه، سایر زفرزدتر با  وسی 

 ةدر یمینی  الیا زسیت علیت،  به همیین    با د متعارض

کییه  فرهنگیییا  مامعییه، ،زری یی   زری ییها و ظاامهییای

 ،هسیتند آظیا   زی  بخشی  ظیز  معلما  مدزر  زستثنای 

ریزیهیای میرتقط بیا     و در برظامهکس  رز زبالعات الیا 

   .کنندزستفاده  هاآظتعلیم و تربیت مامعه و معلما  زی 

حییویه علییوا  هماظنید سییایر زصییطالحات و مفییاهیم 

، مفهیوا زریش ظییز بیه تعیدزد     وتربییت  زظساظ  و تعلییم 

زست صاح  ظارز  زین حویه، دزرزی تعاریف گوظاگوظ  

( 8011) هافسییتیددر زییین رزبطییه  .(8310)ظییورویی، 

بیه تیرمیو وضیعیّتهای     گرزیش گستردهظوع  زریش رز 

زی ظایر     کنید  معیّن  زی زمور بر زمور دیگر تعرییف می   

 دربیاره  پایدزر زی عهیده مثابة (، زریش به8093) روکیچ

 یا فردی ظار زی که غای  هدف یا رفتار زی خاص    یوه

دیگرمیرمّو   هیدف   ییا  تیار رف   ییوه  برزبر زمتماع  در
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( زری ییها رز 8002 ییوزرتز ) . ییود میی زسییت، تعریییف 

و متفیاوت زی ظایر    زهدزف فرزمودعیّت  مطلیو  مثابة  به

زهمیّت که به عنوز  زصول رزهنما در یظدگ  فرد به کار 

 .کند م  وظد، تعریف  گرفته م 

وسیلة  بهمختلف  بندیهای  در رزبطه با زری ها، بقهه

. در یری  زی  ن حویه صورت گرفته زستظارز  زی صاح 

   دههدر  ،ورظو  و لیندییبندیها، آلپورت ترین بقهه مهم

زری یهای ظایری       بقهیه بیه  یش    رز زری ها، 8039

  ناس ، زمتماع ، سیاس  و میذهق   زدتصادی، ییقای 

 (8093 ) روکی ، بندی دیگر در تهسیمزظد.  کرده متهسی

 و زری یهای  3ای ظهی های  ی زری زری ها رز به دو دسیته 

 ییوزرتز در همییین رزبطییه،  کنیید. تهسیییم میی  1زبییززری

پییردزیی  در مفهییوا  ( پییس زی زعمییال تغییرزتیی8002)

 ناسی    ( و زبدزع روش8093چ )زری ها زی دیدگاه روکی

ی زظسیاظ  بنییادین رز تیدوین    زری یها    ظارییه ، خویش

تحلیلهای  که در بیش زی دویست ظموظه متعل،ق به  .کرد

به زظجاا رسیده  ،ت کشور در سرزسر مها بیش زی  ص

 –بود  تهریقی  ریختهیای زری ی      مول زست،  مها 

روزبط بین آظهیا رز در ظارییه    5زظگیز   و ساختار مدوّر

 یوزرتز،  و  8002زظد ) وزرتز،  زریش  وزرتز تأیید کرده

و  ییوزرتز و بییاردی،  8005   ییوزرتز و سییاگیو، 8001

  یامل  زری ی     یوزرتز ده ریخیت ییا ظیوع    (.  2998

 ،89،  دیدرت 0زمنیّت  ،1همنوزی   ،9سن،ت ،6خیرخوزه 

 ،83بلقیی  لییذ،ت ،82برزظگیختگیی   ،88موفهیییت

81خودزترای 
 بیا  که کرده رز مشخص  85گرزی  مها  و 

 ومیود  فرهنگها همه در  ده، زظجاا تحهیهات تومه به

) یوزرتز،   هسیتند  معاظ  یرسیاظ   دزرزی ظسقتاً و دزرظد

8001 .)  

گییر مییوزرد مهییم در ظاریییه زریش  ییوزرتز     زی دی

(، مشیییخص کیییرد  روزبیییط پویشییی  بیییین  8002)

، روزبییط پویشیی  تعارضیی  و 8 در  ییرل  ریختهاسییت.

کیه فیرض     رل مدّور به ،توزفه  بین ریختهای زری  

زرزئه  ده  ،دهند  ود ظاامهای زری   رز تشریل م  م 

زست. فرض منطه  زین زست که ریختهیای زری ی  بیا    

ظگیز   موزفق، بیشترین همقستگ  مثقت رز های زفهد

باهم دزرظد. زین ریختهیا زسیتلززمات رفتیاری مشیابه      

کننیید و در  گر حمایییت میی و متهییابالً زی یرییدیدزرظیید 

صییورت ریختهییای همجییوزر  ییاهر  بییه ،رسییاختار مییدوّ

زظگیز یی   زهییدزفهییای  کییه دزرزی تریخ   ییوظد میی 

کمترین همقستگ  مثقیت و حتی    و  متعارض هستند

. زین ریختهیا وزمید زسیتلززمات    دزرظدمقستگ  منف  ه

ر در مهیت  ری متعارض هستند و در ساختار میدوّ رفتا

مخالف هم درزر دزرظد. تضادهای بین ریختهای زری ی   

بعدی عمود بیرهم رز بیه    حال ساختار دو ردی ، در عین

مرتقیة   آورظد که مرک  زی ریختهیای زری ی     ومود م 

کنند. ظخسیتین   رز ترکی  م و ریختهای معیار  ظدباالتر

، 89کیاری  در برزبیر محافایه   86بعد، آمادگ  برزی تغیییر 

زری ییهای  رز کییه بییر فرییر و عمییل مسییتهل خییویش و 

کننیید )ریختهییای   برفییدزری زی تغییییر تأکییید میی    

خودزترای  و برزظگیختگ ( در تضاد بیا زری یهای  دیرزر    

مویاظیه،   کننیدگ  تقعیّیت   محیدود   دهد کیه برخیود   م 

کننید   ی رسوا سنت،  و حفظ  قات، تأکید می  حرزست ز

)زمنیّت، همنوزی  و سن،ت(. بعید دوا یعنی  تومیه بیه     

، 80خییودمییاورزی در برزبییر تومییه بییه   81تعییال  خییود

زفرزد برزبر   ةپذیرش دیگرز  به منزل زری های  رز که بر 

منییدی بییه رفییاه آظهییا تأکییید دزرظیید  بییا خییود و عالدییه

ضاد با زری یهای  دیرزر   گرزی  و خیرخوزه ( در ت )مها 

دهد که بر تعهی  موفهیت  خص  خویش و سلطه  م 

وریظد )ددرت و موفهییت(. ریخیت    تأکید م  ،بر دیگرز 

موی  ظیز  امل عناصری زی آمادگ  برزی تغیییر و   لذ،ت

   وزرتز 8001زلف تومه به ماورزی خود زست ) وزرتز،

 پیگیری زری یهای  کیه  بر زین  عالوه (.8005و ساگیو، 

)خودزترییای ،  کننیید رز تییأمین میی   29منییاف  فییردی 

بلق ، ددرت و موفهیت( در تهابل بیا   برزظگیختگ ، لذت

 سایظد برآورده م رز  28زری های  زست که مناف  ممع 

گرزیی  و زمنییت    خیرخوزه ، همنوزی  و سن،ت(. مها )

 .هسیتند دربر دزرظیده منیاف  فیردی و ممعی  هیر دو      
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ظایر زفیرزد بیا یریدیگر     های میورد  عموماً زری عالوه،  به

ظییز  مرزتقی    ، زری ها حالت سلسیله همچنین  تفاوت دزرظد

دزرظد  یعن  در ییک مجموعیه زی زری یها فیرد دسیت بیه       

ز بنیابرزین ودتی  فیرد زری یهایش ر      یظید  بندی م  زولویّت

 در وزدی  ، کنید  مرت،  م  ،برزسا  زهمیّت  که برزیش دزرد

پیور   زی ظایر رفیی   مایید.  ظ ظااا زری   خود رز مشخ،ص م 

( ودتیی  تعییدزد ییییادی زریش در یییک  ییقره 8391)زلییف 

  گیرظید، در وزدی  ظیوع    درزر می   روزبط )عل، ( مرتقط باهم

دهنید کیه    می   زرتقاط، پیوستگ  و تهدّا و تأخ،ر رز ظشیا  

 یرل    . پس به ود تحت عنوز  ظااا زری   زی آ  یاد م 

ست که برزسا  زی زی زری ها خالصه، ظااا زری   مناومه

)ظیورویی،   زظید  تناییم  یده  برزی فیرد،   ا   زهمیّت ظسق 

8310). 

پژوهشیهای یییادی در    ،زریش و ظااا زری ی     در حوی

ظتیای  پیژوهش     خارج و دزخل کشور صورت گرفته زست.

( ظشیا  دزد کیه زری یهای فیردی     2989لیتز و میاتیو  ) 

یماظ  بلق ، تا  دزظشجویا  زی دقیل زمنیّت، موفهیت و لذ،ت

گرزیی ،   که تأ یرزت زری های فردی سن،ت، همنوزی ، مها 

زظید، رویریرد کسی      خودزترای  و برزظگیختگ   اهر ظشده

( 2991آلتینتیا  ) دهنید.   موفهیت رز تحت تأ یر درزر می  

ی بیین زری یهای   دزر معناظشا  دزد که تفاوت  پژوهش در 

برزسا  هر یک زی زری ها ومیود   و ترکزمریرای  مدیرز  

زری ها رز بیا مییزز  سین    پژوهش  ( در 2991) دزرد. فیدر

(، 2999پیژوهش وزلنسییا )  ظتیای     زفرزد میرتقط دزظسیت.  

در ظااا زری   مردز  و یظا   دزر عنامظشا  زی ومود تفاوت 

و  (8000) پژوهشهای زماا زوغلو و آیگین که  درحال  ،دزرد

 .دنی ده می  خیالف زیین زدعیا رز ظشیا      (، 8005) ماظستن

   ر یتة دزرد که بین ظااا زری ها و  ( بیا  م 8391) خلیفه

( در 8011ی محرم  ومیود دزرد. فییدر )   تحصیل ، رزبطه

زری ها رز با متغیّرهای سن و مینس    ةرزبط دیگر،پژوهش  

آموی ی  و ظیوع زری یها رز     ظاامهیای و حت  رزبطیه بیین   

 .کند زعالا م  سوهم

هدف ( در پژوهش  با 8310) ظوروییدر زیرز  ظیز، 

بررس  و مهایسه ظااا زری   مدیرز  و معلما   هرستا  

مشابه ، هر دو گروهظشا  دزد که ظااا زری    د تستا ،

، خیرخوزه  ترتی   امل زبعاد زری   یردیگر و به

، همنوزی ، ددرت ،تسن، ،خودزترای  ،تزمنیّ، گرزی  مها 

بین عالوه،  به زست بلق   تلذ، وبرزظگیختگ  ، موفهیت

 تعامل ما ، برزسا ظااا زری   مدیرز  و معل، زبعاد

خدمت و مدرک ةتحصیل ، سابه  ت، دورمتغیرهای منسیّ

به عالوه،  .ی ومود ظدزرددزر امعنتحصیل ، تفاوت 

( در پژوهش  دریافتند 8308ظو هوری پهرآباد و رسول  )

دوره مهارتهای پیش  دین  درس  کتابهای محتوزی درکه 

عقادی  یده ذهن ، زری هایحرفه زی کودکا  آسی  د

درصد، زری های 65/29 زعتهادی درصد، زری های 16/32

درصد، 12/88زمتماع   درصد، زری های 96/25زخالد  

درصد رز به خود زختصاص م   10/8زری های زدتصادی 

 به متوزی  تومه ظار زی درس  کتابهای دهند. همچنین،

خموش دل. دزرظد معنادزری تفاوت باهم های زری   حیطه

یاب  به ظااا زری   موزظا   در پ  دستظیز  (8315)

دزظشجو و بررس  تأ یر متغیرهای منسیّت و گرزیشهای 

 ویی پژوهش ها . یافتهه زستل  بر زین ظااا برآمدتحصی

زین مرزتق  زری های  که ترتی  سلسله دنده م ظشا  

  مطابهت دزرد فرهنگ  مرزت  زری   همه موزظا ، با سلسله
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مرزت   در بین یظا  و مردز  در خصوص سلسله  وهعال به

دیده  د و دزظشجویا  با  چشمگیریزری ها وفاق 

گرزیشهای تحصیل  متفاوت، در خصوص ترتی  

همچنین در   ها،  قاهت ییادی دز تندمرزتق  زری  سلسله

 ،( دخترز  و پسرز 8311پژوهش دلخموش و زحمدی )

و تنها کردظد بندی  زی همسا  رتقه گوظه زری   رز بهزبعاد 

ی بین دو منس دزر معناتفاوت  ،زری   خودزترای  بعددر 

 ومود دز ت.

 دوست ظشاطو  ، ظائل سمیع های پژوهش  یافته 

ظشا  دزد که زرتقاط متغیر  در رزبطه با زری ها (8311 )

در  .یستظ دزر امعن ،خالدیت  ظمرت با زری ها و منسیّ

  ظااا زری   ( در بررس8318کرم  )پژوهش دیگری 

ظااا زری    که یافتدردزظشجویا  دزظشگاه  یرزی 

، دزظشجویا  متأهل و مجرد ،دزظشجویا  دختر و پسر

 باو یک  دزظشجویا  سال هشتاد ومختلف های  دزظشرده

پژوهش  در .دزظشجویا  سال پنجاه و چهار متفاوت زست

میا  زری های ظاری، زدتصادی، هنری ( 8318محمدی )

ی دزرامعنگوظه تفاوت  دبیرز  و مدیرز  هیچو زمتماع  

تفاوت  ،دیده ظشد، زما در زریش سیاس  و زریش مذهق 

زریش  بین ها ظشا  دزد که یافته. ومود دز تی دزر امعن

  وهعال به  ی ومود دزرددزر معنایظا  و مردز  تفاوت مذهق  

در زریش ظاری تفاوت  ،در ظااا زری   مدیرز  ی  و مرد

میا  گرزیشهای زری    که ، در حال مود دزردو یدزر معنا

خدمت، گروههای سن  و   مدیرز  و دبیرز  با سابهه

ظتای  ی ومود ظدزرد. دزر معناها، هیچ تفاوت تحصیالت آظ

 ظااا بین که دزد ( ظشا 8319  یخ  )زی پژوهش  حاصل

 دزرد. ومود یدزر معنا ی آموی رزبطه و دزظش معل،م زری های

 منسیّت، تحصیل ، های مختلف ر ته  میا تفاوت لیرن

  ةرزبط در معل،م، سن  گروههای و وزلدین تحصیالت میزز 

. ظیست دزر معنا آموی، دزظش و معلم زری های بین ظااا

بین  ظشا  دزد که( 8393 مسیا  ) ظتای  پژوهش

 ،تهرزظ  مرزت  زری های ظوموزظا  دختر و پسر سلسله

بور کل  زریش دین   هب آظا  و ومود دزرد دزر امعنتفاوت 

 زظتخا  کرده بودظد. ،زوّلین زریش در مایگاهرز 

  در ظاااتوز  گفت که  با تومه به آظچه گذ ت، م 

ظاامهای زری   گوظاگوظ   ،آموی   کشورهای مختلف

توز  زین تنوّع زری   رز به مدزر  یک  ومود دزرظد که م 

میم کشور و همچنین مدیرز  و معل،ما  آ  کشور ظیز تع

دزرد که هموزره به  (.  زین زمر الیا م 8310دزد )ظورویی، 

ی معل،ما  خود در حویه  بررسیهای ظاری در یمینه زری ها

های  با بررس  پژوهشهمچنین،   وتربیت بپردزییم تعلیم

که بیشتر پژوهشهای زظجاا  ود  م گرفته مشخص  صورت

  و دشر ظوموز روی  زریش و ظااا زری  ، بر  ره ده دربا

آموی و دزظشجو صورت گرفته زست )ظورویی،  موز  دزظش

وپرورش پژوهشهای زظدک   ( و در حویه آمویش8310

که با تومه به زهمیت زریش در  زست. درصورت   دهزظجاا 

وتربیت، مای آ  دزرد که بررسیهای بیشتری  تعلیم

پیرزمو  ظاامهای زری   زفرزد  اغل در بخشهای مختلف 

چرز که یر  زی عوزمل   ورت پذیردآمویش و پرورش ص

مر ر بر عملررد  غل  معلما ، ظااا زری   آظهاست. یر  

وپرورش که تاکنو  پیرزمو   زی حویه های مهم آمویش

زری ها و ظااا زری   زفرزد درگیر در آ ، پژوهش  صورت 

وپرورش کودکا  زستثنای   ظگرفته زست، حویه آمویش

ترین  مهم ر مایگاهدزست که معلما  مدزر  زستثنای  

وتربیت  زفرزد حاضر در زین حویه، و یفه سنگین تعلیم

، و با تومه به آمویز  زستثنای  رز بر عهده دزرظد دزظش

زدرزک، رفتار و    ، زظگیزش زهمیت و ظهش زری ها در ظگرش

ویژه  عملررد زین گروه زی معلما  در دقال همرارز  و به

 ،زری   زین زفرزد آمویز  زستثنای ،  ناخت ظااا دزظش

با تومه بنابر زهمیت موضوع و ظیز  ،لذز حائز زهمیت زست.

  بررس به حاضر پژوهش پژوهش در زین حویه،خآل به 

 مدزر  زستثنای  زستا  در  اغل ما معل،  زری  ظااا

ساختار زری های مدوّر  وزرتز   با زستفاده زی ظاریه بو هر،

ها در  رین ظاریهت ( که یر  زی به رویترین و مهم8002)

زست.  پردزخته ،با  زریش و  امل ده ریخت زری   زست

 د، گوظه که دقالً ز اره  الیا به ذکر زست که هما 

 مول بود  تهریق  زری های مورد ز اره در زین  مها 

  در پژوهشهای متعددی به ز قات رسیده زست ،ظاریه

 مشخص ضمنتا بنابرزین، پژوهش حاضر بر آ  بوده زست 

زری های آ  در زین  مرزت  سلسله و ظااا زری   د کر

 ت،یّمنسی رهایّمتغزی معلما ، مشخص ظماید که آیا  گروه

معلما   یبند تیّزولو   و سابهه خدمت برلیتحص ی دوره

 تأ یر دزرد یا خیر؟ ی آظها،زری ها زی مدزر  زستثنای 

در صدد تعیین ساختار ظااا زری    ن پژوهشیهمچن
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زستثنای  با تومه به زبعاد زری  ، فردی معلما  مدزر  

 ،کاری در برزبر آمادگ  برزی تغییر در برزبر ممع ، محافاه

 زستو تومه به تعال  خود در برزبر تومه به ماورزء خود 

وتربیت، که ظهش زصل  رز  در حویه تعلیم )زین زبعاد

. برزی دستیاب  به ظمایند، بسیار مهم زست( معلما  زیفا م 

ف، پرسشهای ییر مطرح و مورد آیمو  درزر زین زهدز

 گرفت:

ترتییی  زری ییها در ظاییاا زری یی  معلمییا  مییدزر      -8

 زستثنای  چگوظه زست؟ 

ساختار ظااا زری   معلما  مدزر  زستثنای  با تومه  -2

 به زبعاد فردی در برزبر ممع  چگوظه زست؟

ساختار ظااا زری ی  معلمیا  میدزر  زسیتثنای  در       -3

خیود  در برزبیر تومیه بیه     ماورزی زبعاد تومه به زرتقاط با  

 تعال  خود چگوظه زست؟

ساختار ظااا زری   معلما  مدزر  زستثنای  با تومه  -1

کیاری چگوظیه    به زبعاد آمادگ  برزی تغییر در برزبر محافاه

 زست؟

آیا بین زبعاد ظااا زری   معلما  مدزر  زستثنای  در  -5

 دزری ومود دزرد؟   معناهای مختلف تحصیل ، تفاوت  دوره

آیا بین زبعاد ظااا زری ی  معلمیا  میرد و ی  میدزر      -6

 تفاوت معنادزری ومود دزرد؟ ،زستثنای 

زری ی  معلمیا  میدزر  زسیتثنای       آیا بین زبعاد ظااا -9

دزری ومیود   دزرزی سوزبق خیدمت  مختلیف، تفیاوت معنیا    

 دزرد؟

 روش  

 زلف: روش پژوهش

و زی مهیت  « ربردیکیا »پژوهش حاضیر زی لحیات هیدف،    

« پیمایشی  » های توصیف  و زی ظیوع روش، در یمره پژوهش

 زست. 

 گیری هروش ظموظ ظموظه و ، : مامعه آماری

معل،میا   ییاغل در    آمیاری پییژوهش  یامل کلیّییه    مامعیه 

  – 09مدزر  زستثنای  زستا  بو هر، در سیال تحصییل    

مامعیه   با تومه به حجیم   ظفر بود.  299و به تعدزد  8310

   ظموظیه و با زستفاده زی فرمول کوکرز ، حجم مربوط  آماری 

ظفیر بیرآورد    869به تعیدزد   ،مورد ظیای برزی زظجاا پژوهش

گیری تصیادف    که زین تعدزد با زستفاده زی روش ظموظه د 

به  رل متناس  بیین بقهیات تهسییم     زظتخا  و زی بقهه

های پیژوهش رز در   چگوظگ  تویی  ظموظه ،8. مدول  دظد

 .دهد ظشا  م مربوط  تغیرهای م
 ها در متغیرهای پژوهش توزیع نمونه. 1جدول 

 خدمت )به سال( سابقه جنسیت دوره تحصیلی

  29باالی   89-29  8-89 ی  مرد متوسطه رزهنمای  زبتدزی 

08 19 20 99 09 50 68 19 

 ابزار پژوهش
گییردآوری زبالعییات الیا، بییرزی زبییززر مییورد زسییتفاده 

برمس، هیریس  ملک زری های توصیف   وزرتز  پرسشنامه

زین زبززر دزرزی چهل گویه زسیت، کیه    ( بود.2998)و زوظز 

گویا   هر گویه توصیف  خالصه زی یک فرد زست و زی پاسخ

 ود که میزز   قاهت یا عدا  قاهت خود به  خوزسته م 

زی  درمیه  فرد مورد توصیف رز در یک بیف لیریرت  یش  

ها، روی هم رفته، تعدزد ده ریخت  هعالمت بزظند.  زین گوی

 رز . زییین پرسشیینامهکننیید میی یییا ظییوع زریش رز مشییخص 

 و بیه منایور تطقییق ترممیه    کردظید   ز  ترممهپژوهشگر

گرفته با فرهنیگ زسیالم  و زیرزظی  و متناسی  بیا       صورت

فرزینید تطقییق و وییرزیش بیر     معلما  مدزر  زسیتثنای ،  

 تعیدزد ایشی   در زمیرزی آیم و آظگاه  روی آ  صورت گرفت

صیورت ظموظیه    بیه  ،معلمیا  میدزر  زسیتثنای    زی  ظفر س 

کیه بی      یدظد  زظتخا  ترمیل پرسشنامهبرزی تصادف ، 

در ظهاییت   .ها در زبززر باد  ماظدظید  پرسشهمه زین فرزیند 

هیای پیژوهش،    هیا در بیین ظموظیه    زی پخش پرسشنامهبعد 

الیا بیه ذکیر   .  د آوری ، مم  ده های ترمیل پرسشنامه

ت که برزی روزی  زبززر زی بریق تحلییل گوییه و پاییای     زس

کیه   د آ   زی بریق محاسقه ضری  آلفای کروظقاخ زددزا 

ضیری  آلفیای کروظقیاخ  بیرزی کیل       در ب  زیین فرزینید،   

 15/9تا  95/9و برزی خرده مهیاسها بین  95/9پرسشنامه 

 - 15/9همچنین روزی  خرده مهیاسها بیین   د  محاسقه 
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روزی  کل پرسشنامه ظیز عالوه بر آ ، سا  بود. در ظو 15/9

 دزر به دست آمد.مثقت و معنا 39/9- 99/9بین 
 
 ها دادههای تجزیه و تحلیل  : روشد

دست آمده به کمیک   های به تجزیه و تحلیل دزدهبرزی 

گیوی  بیه پرسیش زول زی     برزی پاسیخ ، SPSS19زفززر  ظرا

ی دوا، سوا گیریهای مررر، پرسشها تحلیل وزریاظس زظدزیه

،  ییده هییای مفییت ظموظییه  تیی  بییرزی و چهییارا زی آیمییو 

 برفیه  های پنجم و هفتم زی تحلییل وزرییاظس ییک    پرسش

و پرسیش  شیم زی آیمیو      )همرزه با آیمو  تعهیق   فه(

. الیا بیه توضییو زسیت کیه در      ید ت  مستهل زسیتفاده  

در ظایر گرفتیه  یده     α=  95/9بررس  تمیام  پرسشیها   

 زست.

 ها یافته
معلماان مادارس   ها در نظاام ارزشای    ترتیب ارزش -1

  چگونه است؟ استثنایی

بیشترین میاظگین مربوط  ،2 مدولمندرمات برزسا  

گرزی  و کمترین میاظگین مربیوط بیه    به بعد زری   مها 

دسیت   هبی  F مهدزر   که  با تومه بهزستبعد زری   ددرت 

ظایاا  ی بیین زبعیاد   دزر معنا، تفاوت 0آیزدی  ةآمده با درم

زستا  بو یهر، در سیطو    معلما  مدزر  زستثنای زری   

ظایاا زری ی     ،2ومود دزرد. لذز بر زسا  مدول  9998/9

زری ییهای   ییامل ترتییی   بییه معلمییا  مییدزر  زسییتثنای 

خیرخیوزه ،  همنیوزی ، خودزتریای ،   گرزی ، زمنیّت،  مها 

 .زستددرت بلق  و  موفهیت، برزظگیختگ ، لذ،تسن،ت، 

 معلمان مدارس استثنایییب ارزشها در نظام ارزشی ترت. 2جدول
 زبعاد

 ظااا زری  
زظحرزف  میاظگین تعدزد

 زستاظدزرد
 مهدزر
F 

درمه 
 آیزدی

 یدزرمعناسطو 

 گرزی  مها 
 زمنیت
 همنوزی 
 خودزترای 
 خیرخوزه 
 سن،ت
 موفهیت
 برزظگیختگ 

 بلق  لذت
 ددرت

869 
869 
869 
869 
869 
869 
869 
869 
869 
869 

61/25 
69/28 
56/86 
89/86 
51/85 
26/81 
15/83 
19/0 
19/1 
63/9 

59/2 
98/3 
35/2 
28/2 
59/2 
01/2 
91/1 
91/2 
91/2 
39/3 

 
 
 
 
 
21/8263 

 
 
 
 

0 
 
858 

 
 
 
 
 
9998/9 

 

زبعیاد  که بیین  بوظفروظ  ظشا  دزد  آیمو  تعهیق  ظتای 

زری   خودزترای  با همنیوزی  و خیرخیوزه  و ظییز زبعیاد     

معلمیا  میدزر    ت در ظااا زری ی   موفهیت و سن،زری   

ی ومود ظیدزرد. در غییر زی میوزرد    دزر معناتفاوت  ،زستثنای 

 ی ومود دزرد.دزرمعناتفاوت  زبعادسایر یاد  ده، بین 
با توجه به  معلمان مدارس استثناییساختار نظام ارزشی  -2

 چگونه است؟ جمعیابعاد فردی در برابر 

د  میییاظگین ظشییا  زی بییاالتر بییو ،3محتویییات مییدول 

و بیا تومیه   دزرد زری های فردی در برزبر زری های ممعی   

، تفییاوت 850ه بییا درمییه آیزدی دسییت آمیید tبییه مهییدزر 

دزری بین زری های فردی و ممعی  معلمیا  میدزر     معنا

عقیارت ، ظایاا    به  ومود دزرد 9998/9زستثنای  در سطو 

 یزری   معلما  زستثنای  گرزیش به سمت زری های فرد

 دزرد.
 

 

 با توجه به معلمان مدارس استثناییمقایسه نظام ارزشی . 3جدول 

 ابعاد ارزشی فردی و جمعی
مفت 

 زری  

زظحرزف  میاظگین تعدزد

 زستاظدزرد

 درمه tمهدزر

 آیزدی

سطو 

 دزری معنا

 9998/9 850 32/9 53/88 19/55 869 فردی

   83 90/6 18/16 869 ممع 

در ارتباا    استثنایی معلمان مدارسساختار نظام ارزشی  -3

در برابر توجه باه تعاالی خاود      خودماورای ابعاد توجه به با 

 چگونه است؟

، بعید   یود  می  مشاهده  1 برزسا  آظچه که در مدول

ظسقت به بعد تومه بیه تعیال  خیود،     ،تومه به ماورزء خود

دست  tدزرزی میاظگین بیشتری زست که با تومه به مهدزر 

بیه  زین تفاوت به ظف  بعد تومه  ،850آمده با درمه آیزدی 

بنیابرزین، در  زست  دزر  معنا 9998/9خود در سطو ماورزی 

بییه  گییرزیش ،ظاییاا زری یی  معلمییا  مییدزر  زسییتثنای  
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ی دیگر محور، بیشتر زی زری های خودمحور زست و هازری 

معلما  به مای زینره به دظقال زری های  با ند که بیشتر 

، به دظقال زری یهای  هسیتند   تعال  خود آظا  رز در بر دزرد

 در بر دزرد.ظیز که تعال  و منفعت سایرین رز 
 

 خود در برابر توجه به تعالی خودماورای توجه به  در رابطه با ابعاد معلمان مدارس استثناییمقایسه نظام ارزشی . 2جدول 

زظحرزف  میاظگین تعدزد مفت زری  

 زستاظدزرد

 درمه tمهدزر

 آیزدی

 یدزر معناسطو 

 تومه به تعال  خود

 تومه به ماورزء خود

869 

869 

06/20 

22/18 

39/1 

02/1 

36/29 850 9998/9 

با توجه به  معلمان مدارس استثناییساختار نظام ارزشی  -2

 کاری چگونه است؟ ابعاد آمادگی برای تغییر در برابر محافظه

حرایت زی باالتر بود  میاظگین بعد  5مندرمات مدول 

ی ظسقت به بعد آمادگ  برزی تغییر دزرد که با محافاه کار

، تفیاوت  850ده با درمیه آیزدی  دست آم tتومه به مهدزر 

کیاری در   دزری بین بعد آمادگ  برزی تغییر و محافاه معنا

 9998/9ظااا زری   معلما  مدزر  زستثنای  در سیطو  

بیشیتر بیه    ،در وزد ، معلما  مدزر  زستثنای  ومود دزرد.

  گرزیش دزرظد که منجیر بیه حفیظ وضی      سمت زری های

های  هسیتند کیه    و کمتر به دظقال زریش وظد  م مومود 

 .کند م فرد رز تشویق و آماده به تغییر 

 

 خود در برابر توجه به تعالی خودماورای در رابطه با ابعاد توجه به  معلمان مدارس استثناییمقایسه نظام ارزشی . 5جدول 

زظحرزف  نمیاظگی تعدزد مفت زری  

 زستاظدزرد

 مهدزر

t 

 درمه

 آیزدی

 یدزرمعناسطو 

 آمادگ  برزی تغییر

 کاری محافاه

869 

869 

91/31 

13/52 

05/5 

62/6 

19/19 850 9998/9 

 ی وجود دارد؟ دار معناتفاوت  های مختلف تحصیلی، دوره در            معلمان مدارس استثنایینظام ارزشی ابعاد آیا بین  -5
 های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه قایسه نظام ارزشی معلمان مدارس استثنایی در دوره. م8جدول 

 سطو معنادزری درمه آیزدی Fمهدزر زظحرزف زستاظدزرد میاظگین تعدزد دوره تحصیل  متغیر

 

 گرزی  مها 

 

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

63/25 

61/25 

62/25 

81/3 

22/3 

18/3 

 

995/9 

2 

 و

859 

 

00/9 

 

 زمنیّت

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

63/28 

30/28 

91/28 

91/3 

05/2 

95/3 

 

86/9 

2 

 و

859 

 

15/9 

 همنوزی 

 

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

13/86 

66/86 

09/86 

29/2 

62/2 

69/2 

 

90/9 

 

2 

 و

859 

 

15/9 

 

 

 خودزترای 

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

93/86 

60/86 

09/85 

29/2 

29/2 

21/2 

 

51/9 

2 

 و

859 

 

51/9 

 

 خیرخوزه 

 زبتدزی 

 رزهنمای 

08 

19 

31/85 

86 

13/2 

11/2 

 

8/31 

2 

 و

 

26/9 
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 859 91/2 15/85 20 متوسطه 

 

 سن،ت

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

63/81 

15/83 

19/83 

03/2 

89/3 

12/2 

 

3/30 

 

2 

 و

859 

 

93/9 

 

 موفهیت

 

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

96/83 

51/82 

38/83 

55/3 

19/1 

99/5 

 

8/55 

2 

 و

859 

 

28/9 

 

 برزظگیختگ 

 

 زیتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

02/0 

18/0 

38/0 

66/2 

59/2 

21/3 

 

60/9 

2 

 و

859 

 

59/9 

 

 بلق  لذ،ت

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

19/1 

03/1 

88/0 

53/2 

52/2 

99/3 

 

28/9 

2 

 

859 

 

19/9 

 

 

 ددرت

 زبتدزی 

 رزهنمای 

 متوسطه

08 

19 

20 

68/9 

39/9 

12/9 

29/3 

21/3 

50/3 

 

28/9 

2 

 و

859 

 

19/9 

 بعددر  ، ود م مالحاه  6آظچه که در مدول  برزسا 

زری یی  سیین،ت، بیشییترین میییاظگین رز معلمییا  زبتییدزی  و 

با تومیه بیه   اظگین رز معلما  رزهنمای  دزرظد و کمترین می

، تفیاوت  859و  2دست آمده در درمه آیزدی  به  F مهدزر

در زیین  در زین بعد ومیود دزرد.   93/9ی در سطو دزر معنا

دهد که معلمیا    رزبطه ظتای  آیمو  تعهیق   فه ظشا  م 

دوره زبتدزی  با معلما  دوره رزهنمای  در زیین بعید دزرزی   

در سایر زبعاد تفاوت معنادزری بیین  . هستند دزرمعناتفاوت 

   گاظه ومود ظدزرد. های سه ااا زری   معلما  دورهظ زبعاد

مادارس  مارد و زن  معلمان نظام ارزشی ابعاد آیا بین -8

 ی وجود دارد؟دار معناتفاوت  استثنایی

بین زبعیاد  که  ظشا  دزدحاصل زی آیمو  ت  مستهل ظتای  

تفیاوت   میدزر  زسیتثنای   مرد و ی  معلما  ظااا زری   

هر دو گروه معلمیا  بیرزی    زد ،در و دزرد.ظومود  دزریمعنا

 زظد. تهریقاً زولویت مشابه  دائل بوده ،هر یک زی زبعاد

 معلمان مادارس اساتثنایی  ارزشی  نظامابعاد آیا بین  -7

ی وجاود  دار معناا سوابق خدمتی مختلف، تفاوت  دارای

 دارد؟

، در بیین   ود م مشاهده  9مدول بربقق آظچه که در 

فهییت بیشیترین مییاظگین رز    در بعد مو ،زری  زبعاد ظااا 
سال و کمتیرین مییاظگین    89معلما  با سابهه خدمت ییر 

کیه بیا   سال دزرظید   29رز معلما  با سابهه خدمت باالتر زی 
، 859و  2درمه آیزدی  بابه دست آمده   Fرمهدز بهتومه 
معلمیا  میدزر    بین  ،زین بعد زری  ی در دزرمعناتفاوت 

تلییف، در سییطو  دزرزی سییوزبق خییدمت  مخ  زسییتثنای 
در بعیید برزظگیختگیی ، بیشییترین    ومییود دزرد. 9998/9

سییال و  89میییاظگین رز معلمییا  بییا سییابهه خییدمت ییییر  
 29کمترین میاظگین رز معلما  با سابهه خیدمت بیاالتر زی   

دست آمیده بیا درمیه     به Fمهدزر بهسال دزرظد که با تومه 
ی بییین دزر معنییا،  در زییین بعیید تفییاوت  859و  2آیزدی 
دزرزی سوزبق خیدمت  مختلیف،    ا  مدزر  زستثنای معلم

بیشیترین   ،بلقی   ومیود دزرد. در بعید لیذت    998/9 در سطو

سیال و کمتیرین    89میاظگین رز معلما  با سابهه خیدمت یییر   
سال دزرظد کیه   29میاظگین رز معلما  با سابهه خدمت باالتر زی 

، 859و  2به دسیت آمیده بیا درمیه آیزدی      Fمهدزر بهبا تومه 
معلمیا  میدزر    ی در زیین بعید زری ی  بیین     دزر معنیا فاوت ت

ومیود   92/9مختلف، در سطو  دزرزی سوزبق خدمت  زستثنای 
در ظهایت، در بعد ددرت ظیز، بیشترین میاظگین رز معلما  دزرد. 

سال و کمترین میاظگین رز معلمیا  بیا    89با سابهه خدمت ییر 
بیه   Fمهدزر بهمه سال دزرظد که با تو 29سابهه خدمت باالتر زی 

ی در زیین  دزرمعنیا ، تفاوت 859و  2دست آمده با درمه آیزدی 
دزرزی سوزبق خدمت   معلما  مدزر  زستثنای بعد زری   بین 

ظتیای    ،رزبطیه  زیین در ومیود دزرد.   9998/9مختلف، در سطو 

مومود در بین  دزر معناتفاوت د که دزآیمو  تعهیق   فه ظشا  
معلما  در بین بلق  و ددرت،  ت  ، لذزبعاد موفهیت، برزظگیختگ

سال با معلمیا  دزرزی   29دزرزی سابهه باالی  مدزر  زستثنای 
در وزدی ، ظتیای    .زسیت سیال   29تیا   89سیال و   89سابهه ییر 

سیال سیابهه    29آیمو  حاک  زی آ  زست کیه معلمیا  بیاالی    
بیرزی  خدمت ظسقت به سایر همرارز  خیود، زهمییت کمتیری    

 ظد.ز ر دائلزری   مذکوزبعاد 
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 سوابق خدمتی مختلف بر اساس معلمان مدارس استثناییمقایسه نظام ارزشی . 7جدول 
سابهه  متغیر 

 خدمت

زظحرزف  میاظگین تعدزد

 زستاظدزرد

 مهدزر
F 

درمه 

 آیزدی

  سطو

 دزریمعنا

 

 گرزی  مها 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

53/25 

69/25 

91/25 

39/3 

30/3 

19/2 

 

89/9 

2 

 و  

859 

 

10/9 

 

 زمنیت

 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

39/28 

13/28 

25/22 

91/2 

62/3 

22/2 

 

60/8 

2 

 و  

859 

 

81/9 

 

 همنوزی 

 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

35/86 

55/86 

08/86 

39/2 

66/2 

11/8 

 

09/9 

2 

 و 

 859 

 

31/9 

 

 خودزترای 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

89/86 

29/86 

91/85 

81/2 

19/2 

2 

 

02/9 

2  

 و

 859 

 

30/9 

 

 خیرخوزه 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

90/85 

16/85 

06/85 

69/2 

51/2 

85/2 

 

01/2 

2 

 و 

 859 

 

953/9 

 

 سنت

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

31/81 

89/81 

21/81 

99/2 

21/3 

3 

 

99/9 

2  

 و

 859 

 

03/9 

 

 موفهیت

 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

18/81 

13/83 

26/88 

53/3 

52/1 

19/3 

 

00/88 

2  

 و 

859 

 

9998/9 

 

 برزظگیختگ 

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

39/89 

92/89 

66/1 

20/2 

23/3 

29/2 

 

9 

2  

 و 

859 

 

998/9 

 

 بلق  لذت

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

85/0 

82/0 

93/1 

15/2 

01/2 

95/2 

 

09/3 

2  

 و 

859 

 

92/9 

 

 ددرت

  89تا  8

  29تا89

 29باالی

50 

68 

19 

15/1 

01/9 

93/5 

89/3 

19/3 

50/2 

 

09/83 

2  

 و

 859 

 

9998/9 

 گیری بحث و نتیجه

مرزتی  زری یها در    سلسیله  ید  بور که مالحاه  هما 

ظااا زری   معلما  مدزر  زسیتثنای  زسیتا  بو یهر بیه     

گرزییی ، زمنیّییت، همنییوزی ،    مهییا ترتییی  عقییارت زی  

خودزترای ، خیرخیوزه ، سین،ت، موفهییت، برزظگیختگی ،     

بندی تا حدود ییادی بیا   بلق  و ددرت زست. زین رتقه لذ،ت

بنیدی   ( پیرزمیو  رتقیه  2998آظچه که  یوزرتز و بیاردی )  

، زظید  کردهزری ها در بین موزم  و فرهنگهای مختلف بیا  

زظید کیه معمیوالً زری یهای      همطابهت دزرد. آظا  بیا  دز ت

زلمللی    گرزی  زی لحات بین خیرخوزه ، خودزترای  و مها 

کیه     درحال هستنندها  ترین زری موزم  مهم  ةدر بین هم

زری های برزظگیختگ ، موفهیت، سین،ت و دیدرت کمتیرین    

معلما  مدزر  زستثنای  زسیتا    ،زهمیّت رز دزرظد. در وزد 

گرزیی ،   خیرخیوزه ، مهیا   های  زی مملیه   بو هر به زری

زری های  همچیو  دیدرت،   به زمنیت و خودزترای  ظسقت 

بلق  تأکید بیشتری دزرظد، که با تومه  برزظگیختگ  و لذت

به زظتاار زی مامعه فرهنگ ، زین  رل تأکیید، پسیندیده و   

 دابل تحسین زست.

در ظااا زری   معلمیا  میدزر    که  ها ظشا  دزد یافته

هر، تومه و تمایل به زری های فیردی  زستثنای  زستا  بو 

مهدا بر زری های ممع  زست. زین یافته بیدین معناسیت   

های باالتر رز  که معلما  مدزر  زستثنای  در مجموع، رتقه

برزی زری های فیردی زی دقییل خودزتریای ، برزظگیختگی ،     

تیر رز بیرزی    های پایین بلق ، ددرت و موفهیت  و رتقه لذ،ت

خوزه ، سن،ت و همنیوزی  در  ریل خیزری های ممع  زی دق

بیا زظتایارزت زی    ،زظد که زین ظوع تماییل زری ی    ظار گرفته
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ویژه معلما  مدزر  زستثنای ، سایگاری ییادی  معلما ، به

ظدزرد و مای آ  دزرد که با تهویت مقاظ  کار گروه  و ظیز 

زری های ممع  در بین معلما ، تومیه زری ی  آظیا  بیه     

ییا زینریه حیدزدل     ، یود تمرکیز  سوی زری های ممعی  م 

بیه ومیود   آظا  تعادل  در بین زری های فردی و زمتماع  

خیود ظیوع     هب   چرز که تومه به زری های ممع ، خودآید

 ،همچنیین کنید    می  زحسا  هویت ممع  در فرد زیجاد 

تمایل به زری های  زست که تومه رز بیه  م ظااا زری  زین 

د بیه سیاختار میدّور    کند. بیا زسیتنا   فرد هدزیت م ماورزی 

زبعیاد  زری های  وزرتز،  بعد تومه به تعیال  خیود  یامل    

که بعید   بلق  زست، درحال  زری   ددرت، موفهیت و لذت

گرزیی  و   زری ی  مهیا    زبعیاد  امل خود ماورزی تومه به 

کرد گیری  توز  چنین ظتیجه م  ،رو خیرخوزه  زست. زیزین

تومیه بیه میاورزی    دزر میاظگین بعد  که باالترین بود  معنا

ظسقت به بعد تومه به تعال  خود، مقییّن زیین ظرتیه     ،خود

بیشتر زی زینره به فریر   ،زست که معلما  مدزر  زستثنای 

خود و تعال  خود با ند، بیه میاورزی خیود و سیایر زفیرزد      

زریش و دابل تحسین  تومه دزرظد، که زین موضوع بسیار با 

  یهای ائل بیه زری که د لذز معلما  مدزر  زستثنای  .زست

ود بیه رفیاه دیگیرز  در مهابیل رفیاه  خصی  خی        متمایل

، با هدف کمیک بیه زیین    هستند، با تماا سختیهای  غل 

ها همچنین ظشا  دزد  یافته آمویز  کنار خوزهند آمد. دزظش

در ظاییاا زری ی  معلمییا  میدزر  زسییتثنای  زسییتا    کیه  

 ،دزری بیه  یرل معنیا    ،کیاری  بو هر، تومه به بعد محافاه

زیین    ی به تغییر زسیت. عالده مندبیشتر زی بعد آمادگ  و 

یافته بدین معناست که تومه بیشتر معلما  بیه زری یهای   

گرز زی دقیل زمنیّت، سن،ت و همنیوزی   ظسیقت بیه      محافاه

کیه  بلقی    چو  خودزترای ، برزظگیختگ  و لذ،تزری های  

، هسیتند دهنده آمادگ  و عالدیه فیرد مهیت تغیییر      ظشا 

کیه   زسیت  زیین مطلی    حاک  زیدر مجموع  زست و بیشتر

بییش زی آظریه    ،معلما  مدزر  زسیتثنای  زسیتا  بو یهر   

مند به تغییر بوده و برزی آ  آمیاده با یند، بیه فریر      هعالد

کیه    کارظد حفظ وض  مومود و به زصطالح بیشتر محافاه

ما دزرد در زین یمینه تمهییدزت و تومهیات الیا زی سیوی    

وپرورش زسیتثنای    ز مسئوال  زمر آمویشزین معل،ما  و ظی

وتربییت همیوزره در    کشور صورت پیذیرد  چیرز کیه تعلییم    

 لذز به معلماظ  ظیای دزرد که    مسیر فززینده تغییر درزر دزرد

 .دحرکت کنن ،در مهت زین فرزیند و ظه خالف آ 

تنهیا  دزر در ومود تفاوت معناها ظشا  زی  یافته ،در زدزمه

رزهنمیای  و    زری ی  معل،میا  زبتیدزی ،    زبعاد ظایاا  یر  زی

دز یت )بعید زری ی      متوسطه زستثنای  در زستا  بو هر

کیه چیو    کرد توز  چنین بیا   زین زمر رز م علت . سنت(

فرزمییودعیّت  مطلییو  هسییتند ) ییوزرتز،    ها زمییورزری یی

(، پس به مودعیّت خاصی  بسیتگ  ظدزرظید  لیذز     8001 زلف

مدزر  مختلف زی ظار  رسد که با ومود منطه  به ظار م 

آمویز  متفیاوت زی   ومود دزظش ،آ به تق  تحصیل  و    دور

ا   یاغل در زیین   لحات سن ، عهل ، زمتماع  و ...، معل،می 

دزر زی لحات تومیه و زهمیّتی  کیه بیه      مدزر  تفاوت  معنا

دهند، ظدز ته با ند و ویژگی  دوزا و پاییدزری    زری ها م 

رز بیه ظمیایش    (8005، )فییدر  تغیییرزت  برزبیر  درزری یها  

دزر در بعید زری ی    با ومود تفاوت معنیا  در رزبطه بگذزرظد.

ً   اید بتوز  گفت زی آظجا که معلما  زبتدزی  معمیوال سنت 

در یک مدرسه  ابت و در موزردی در ییک پاییه تحصییل     

تنیوع کمتیری    ،و ظسقت به معلما  رزهنمای   ابت حضور 

  مختلیف دزرظید،   هیا و درو  پاییه  در تدریس در مدزر  ،

زی در میدزر  زبتیدزی     تدری  زی خود پیشیینه و سیابهه   به

دزر  زظد که بیه ظیوع  معلمیا  بعیدی ظییز وزا      مای گذز ته

  لذز زحتمیال دزرد کیه زیین     وظد م ها و رسوا آظا    یوه

ویژگ ، تمایل بیشتر معلما  زبتدزی  به زری های سنت  رز 

ژوهش ظیورویی  موم   ده با د. در زین رزبطیه ظتیای  پی   

( ظشا  دزد که بین هیچ یک زی زبعاد ظایاا زری ی    8310)

دزری  علما  سیه دوره تحصییل ، تفیاوت معنیا    مدیرز  و م

 ومود ظدزرد.

دزر در زبعاد ظااا زری   معلما   عدا ومود تفاوت معنا

زی دیگیر   ،مدزر  زسیتثنای  میرد و ی  در زسیتا  بو یهر    

  زسیت کیه   بیدین معنی  های زین پیژوهش بیود کیه     یافته

دزر در تومه معل،ما  به منسیّت منجر به زیجاد تفاوت معنا

ظیورویی   ی ها . زین یافته با یافته ود ظم ظااا زری   آظا  

، دلخمیییوش و زحمیییدی  (8315دلخمیییوش ) ،(8310)

( و 8000(، زماا زوغلو و آیگین ) 8005(، ماظستن )8311)

( ، 8311و همرییارز  ) دوسییت ، ظییائل  و ظشییاط سییمیع 

که با تومیه   گفتتوز   ت. در تقیین زین یافته م همسوس

به دیدگاه زسالا در مورد برزبیری ی  و میرد و گسیترش و    

پذیرش زین دیدگاه در کشور میا بعید زی پییرویی زظهیال      
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زسالم  که منجر به بروی فرصتهای برزبر  غل ، تحصییل   

 یده  و ظیز مشارکت برزبر در زمیور زمتمیاع  بیرزی یظیا      

فعّالیّتهیای  همیه  میردز  در  ی پیا  ا  پابیه ، زکنیو  یظی  زست

زمتماع  درگیر هستند و دیگر زظتاارزت متفاوت زی یظا  و 

مردز  در مامعه و در محیط کاری و موزردی زی زین دقییل  

هیا   باعف ظزدیر  خوزستهدر ظتیجه  ده زست که   رظگ کم

هیا   و مطلوبیّات مورد ظار یظا  و مردز ، یعن  هما  زریش

( کیه  8093زدعای روکیچ ) عالوه زین یافته با بهزست     ده

هیای   ، زظتاار یافتن تفیاوت در زولویّیت  ساید م ظشا   خابر

چیرز کیه    زری   یظا  و میردز ، زظتایاری منطهی  زسیت      

مامعیه یظییا  و میردز  رز بییرزی زیفیای ظهشییهای متفییاوت    

(، 2995 یوزرتز و رزبیل )    و ظییز یافتیه  کند  م پذیر  مامعه

  8093)روکیییچ، پژوهشییهای و ظتییای   (2999وزلنسیییا )

  رزیرمیییین و 8009  پییییاهجنهیمو، 8002عقییییدزلفتاح، 

مقنیی  بییر زینرییه مییردز  و یظییا  در   (2993 ،هیوسییتو 

هیای   بخش  زی یافتیه  و ظیز  زولویّتهای زری   تفاوت دزرظد،

( 8318و محمییدی )( 8393 مسیییا  )(، 8318کرمیی  )

وز  در زییین ظاهمسییوی  رز  ییاید بتییعلییل . زسییتظاهمسیو  

متفاوت بود  مامعه آماری  تفاوتهای فرهنگ   تفیاوت در  

خصوصیات  زی دقیل سن، میزز  بلیو،، تجربیه، آمیویش و    

ویژگیهای  خصیت  و  غل  و ظییز متفیاوت بیود  زبیززر     

 یوزرتز  الیا به ذکر زست که . کردمو و گیری، مست زظدزیه

( معتهدظد که عمیده تفاوتهیای   8001گیقسو  ) –پرظس و 

هییای  ت  در زری ییها وزبسییته بییه تفییاوت خصیصییهیّمنسیی

 ممعیت  ناخت  زفرزد زست. 

که بین زبعاد زری ی  موفهییت،    د مشخص  ،زدزمه در 

معلما  با سیوزبق  بلق ، برزظگیختگ  و ددرت در بین  لذت

دزر ومییود دزرد و زییین تفییاوت بییین  مختلییف تفییاوت معنییا

 سیال و سیایر معلمیا  زسیت      29معلما  با سیابهه بیاالی  

بیه   ظسیقت  ،باال در زین زبعیاد سابهة ظحوی که معلما  با  به

دزری دزرزی مییاظگین   سایر همرارز  خیود بیه  یرل معنیا    

که معموالً زفرزد  گفتتوز   م  بارهکمتری هستند. در زین 

تیر   مسین  ،تیر خیود   تر ظسقت بیه همریارز  میوز     با سابهه

 گیذزر بیر   و زی آظجا که  سن زی ممله عوزمیل تیأ یر  هستند 

بیشیترین   ،و ظیز زینریه سین   ترمیحات زری   زفرزد زست

همقسییتگ  منفیی  رز بییا زری ییهای برزظگیختگیی ، دییدرت، 

 ، برمس، ملک، هیریس بلق  دزرد ) وزرتز موفهیت و لذت

با زفززیش سابهه خدمت کیه همیرزه بیا     لذز(، 2998، زوظزو 

باال خطرپذیری   با، تومه به زمور زستباال رفتن سن زفرزد 

تدری  کمرظگ  درت و مهاا و موفهیت زظفرزدی بهو کس  د

و زفرزد به ظوع  به تعادل در یظدگ  و دیاظ  بیود     ود  م 

، در ظتیجیه  گیرظید  خو م به آظچه دزرظد و آظجا که هستند 

ت بلقی  در  ، موفهییت و لیذ،  های برزظگیختگ ، ددرتزری 

در مایگاههییای پییایین دسییت دییرزر   ،ظاییاا زری یی  فییرد

( 8310ظتای  پژوهش ظورویی ) ،ن رزبطهگیرظد. در همی م 

پیرزمو  ز ر تعیامل  پسیت سیایماظ  و سیابهه خیدمت در      

دزر در زبعیاد     ، حرایت زی عدا ومود تفاوت معناظااا زری

محمییدی پییژوهش ظاییاا زری یی  دزرد  همچنییین یافتییه  

دزرد، میا  گرزیشیات زری ی  میدیرز  و     ( بیا  م 8318)

دزری ومیود   چ تفاوت معنیا هی ،خدمت آظها ةسابهدبیرز  با 

بیه  یرل  ظاهمسیو بیا      ،ظدزرد کیه یافتیه پیژوهش حاضیر    

دزر در کر ده، حیاک  زی ومیود تفیاوت معنیا    پژوهشهای ذ

بلق ، برزظگیختگ  و دیدرت در   زری   موفهیت، لذتزبعاد 

 بین معلما  با سوزبق مختلف زست.

تیوز  گفیت کیه معلمیا       بندی کلی  می    در یک مم 

بنیدی خیود زی    ا  بو هر در زولوییت مدزر  زستثنای  زست

تهریقییاً همسییو و همگییاا بییا سییایر گروههییا و     زری ییها،

ترتیی  زری یهای    و بیه زظید   کیرده فرهنگهای مختلف عمل 

گرزی ، زمنیّت، همنیوزی ، خودزتریای ، خیرخیوزه ،     مها 

بلقی  و دیدرت رز بیه     سن،ت، موفهیت، برزظگیختگ ، لیذ،ت 

زظد. زین ظااا زری  ،  هعنوز  زبعاد ظااا زری   خود برگزید

میاورزی  کارزظه و  بیشتر متمایل به زری های فردی، محافاه

در ظایاا زری ی  معلمیا  میدزر       عیالوه،  به  فردی زست

رزهنمییای  و متوسییطه، تنهییا در بعیید   زسییتثنای  زبتییدزی ،

که  زیین   زری   سنت تفاوت معنادزری ومود دزرد، درحال 

تفییاوت  ،ی  وضییعیت در ظاییاا زری یی  معلمییا  مییرد و  

دهد. ظهایت زمر  معنادزری رز در هیچ یک زی زبعاد ظشا  ظم 

سیال ظسیقت بیه سیایر      29معلما  با سیابهه بیاالی    زینره

زهمیییت کمتییری رز بییرزی زبعییاد زری یی   ،همرییارز  خییود

  بلق ، برزظگیختگ  و دیدرت دائیل هسیتند    موفهیت، لذت

ظاییاا بییا تومییه بییه مایگییاه وزالی زری ییها در  بنییابرزین، 

میورد   مهالیه وتربیت و با تومه به آظچیه کیه در زیین     تعلیم

وپیرورش   مدیرز  آمیویش  الیا زست که بحف درزر گرفت، 

سطوح زی ظاامهای زری   ییردسیتا  خیود   همه کشور در 
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زالمرا  سع  در ظزدیر   و آظها رز درک و حت   وظد مطل، 

، تا ظوع  وفاق و زظطقاق زری   کنندظاامهای زری   خود 

فرهنگی     همراریهای مشترک در بین زعضای مامعه برزی

همچنین در زظتصا  و زظتخا  مدیرز ،   کشور حاصل  ود

زری   آظا  با معل،ما ، بیرزی همریاری در     به تجاظس ظااا

 بیروی پییدز ظرنید     تعارضات زری ی  تا   مدرسه تومه  ود

همچنین ضروری زست کیه در فوزصیل یمیاظ ، ظاامهیای     

گ  کشور بررس  و تغیییرزت زحتمیال    فرهن  ةزری   مامع

ویژه زی عدا تناس  و  تدریج ، مورد مدزده درزر گیرد  تا به

  تجاظس و ظیز زظحرزفات زری ی  پیشیگیری بیه عمیل آیید     

زسیتفاده زی ظتیای  زیین پیژوهش و پژوهشیهای       ،همچنین

وپیرورش و مهایسیه زیین     مسئوال  آمویشزی سوی مشابه، 

آموی   و تربیت  کشور زی ظار ظتای  با زظتاارزت  که ظااا 

 ،گیریها و ظاامهیای زری ی  فرهنگییا  مامعیه دزرد     مهت

ریزی بیرزی زصیالح ظیوزدص و تشیویق و      توزظد در برظامه م 

. کنید تر محاسن و ظهاط مثقیت کیار کمیک     زدزمه پرددرت

وپیرورش   یماظهای آمیویش بهتر زسیت کیه سیا    ،بورکل  به

وپیرورش   زت آمیویش وییژه زدزر  زستاظها ، و در زین مورد بیه 

در  ،ضمن حماییت و همریاری بیا پژوهشیگرز      ،زستثنای 

رز بیه  یرل   حاصل  زی زین دقیل، ظتای    زظجاا پژوهشهای

بخشنامه، گززرش کار و ییا هیر  یرل ممرین بیه زبیالع       

مدیرز  و معل،ما  و سایر دست زظیدرکارز    ظفعا  یعن  ذی

ظییز زی  تا آظیا    وتربیت در سطو مدزر  برساظند زمر تعلیم

 وضعیت خود پیرزمو  موضوع مورد پژوهش آگاه  یابند.

 گزاری تشكر و سپاس

ظویسندگا  مهالیه مرزتی  زمتنیا  خیود رز زی ریاسیت،      

وپیرورش زسیتثنای     معاوظین و سایر کارکنا  زدزره آمویش

زسییتا  بو ییهر و ظیییز کلیییه معلمییا   ییاغل در مییدزر   

زظجاا زیین  زستثنای  زین زستا  بابت همراری صمیماظه در 

 دزرظد. پژوهش زعالا م 
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درمانی با درمان فشرده دو دستی بر مهارتهای حرکتی ظریف اندام 

این  روش:.استساله  5-01 فوقانی کودکان با فلج مغزی نیمه بدن

ماهه صورت گرفت.  01-051کودک  55ر مطالعه کارآزمایی بالینی ب
به روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله وکنترل  کنندگان شرکت

و شد ارائه  خدمات رایج کاردرمانی ،گروه کنترلبرای  تقسیم شدند. 
گروه مداخله عالوه بر آن، تلفیق محدودیت درمانی و درمان فشرده دو 

تکالیف خاص  انجام .مداخله به شکلکردنددریافت نیز   دستی را
اندام فوقانی سالم با  با اعمال محدودیت در ،اندام مبتالوسیله  به

با هر دو دست  ساعت( و سپس انجام آن تکالیف 3ت ) به مد اسلینگ
 01مداخله دو هفته متوالی ). بود )ساعت 3به مدت (بدون اسلینگ 

انجام شد. مهارتهای حرکتی ظریف و تون عضالنی کودکان با  روز(
پیش و پس  تشده آشور ازرتسکی و آزمون اصالح -برونینکس آزمون 

 : تفاوت معناداری درها یافته.از مداخله مورد سنجش قرار گرفت
وجود داشت مداخله  مهارتهای حرکتی ظریف بین دو گروه کنترل و

(15/1> P). میزان اسپاستیسیته عضالنی تفاوت معناداری  اما در

ها حاکی از تأثیر تلفیق  یافته گیری: نتیجه.(P >15/1وجود نداشت )

محدودیت درمانی با درمان فشرده دو دستی بر بهبود مهارتهای 
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Abstract  

Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of combination of constraint 
induced movement therapy and bimanual intensive 
therapy on fine motor skills of children with 
hemiplegic cerebral palsy. Methods: In this RCT 
study, 25 children with hemiplegic cerebral palsy 
aged 60-120 months participated they were assigned 
randomly into intervention and control groups. The 
children in control group received current 
occupational therapy intervention and children in 
intervention group were received a combination of 
constraint induced movement therapy and bimanual 
intensive therapy in addition to current occupational 
therapy. Each session was started with restraint on 
non-involved upper extremity and practicing with 
the involved upper extremity for three hours and 
followed by bimanual intensive therapy for another 
three hours. This process lasted for 10 out of 12 
consecutive days. Fine motor skills and muscle tone 
were assessed by Bruininks-Oseretsky test and 
modified Ashworth scale, respectively. Result: Fine 
motor skills of these children in intervention group 
improved significantly (P<0/05), however the level 
of spasticity was not significantly different between 
these two groups (P>0/05). Conclusion: The 
findings suggest that combination of constraint 
induced movement therapy and bimanual intensive 
therapy could improve fine motor skills in the 
hemiplegic cerebral palsy children.  
 
Keywords: Constraint induced movement therapy, 
Bimanual Intensive Therapy, hemiplegia. 
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 مقدمه

گروهی از اختالالت  ، اصطالح کلی برای0فلج مغزی

رونده به مغز  که از آسیب غیرپیش استدائمی حرکت 

. میزان شیوع این عارضه گیرد ت میأنشدر حال رشد 

تولد  0111در  5 –5/5جهان در کشورهای صنعتی 

زنده گزارش شده است. میزان شیوع فلج مغزی در 

های نسبت به کشور ،کشورهای در حال توسعه

میزان  بیشتر  بروز خفگیهای علت یافته به  توسعه

شدید در هنگام تولد و میزان باالتر تولدهای با وزن 

مبتنی بر  پژوهشگونه  کم، بیشتر است، اما هیچ

ان شیوع فلج مغزی را در کشورهای جمعیت که میز

در حال توسعه معلوم کند، در دسترس نیست. از این 

بیش از یک سوم موارد اخیر را  ،بدننیمة میان، فلج 

. (5110)چارلز و گوردن، به خود اختصاص داده است

یکپارچگی قشر حرکتی و  در این بیماری، از آنجا که

و  قنخاعی ضروری برای گرفتن دقی -راههای قشری

و افتد  میکنترل ظریف انگشتان و دست به مخاطره 

طور  به ،یافته و مجزای انگشتان و دست حرکات مهارت

 ،یابد، در نتیجه این کودکان اغلب طبیعی رشد نمی

 این عارضه کهندارند تمایلی به استفاده از اندام مبتال 

)چارلز و  رشدی مصطلح شده استاستفادة به عدم 

طرفه شامل افزایش تون  یص یک. نقا(5110گوردن، 

عضالنی، کاهش قدرت، تحمل و دامنه حرکتی، 

. در نتیجه، این استاختالل حس عمقی و المسه 

 نقایص منجر به ایجاد اختالل در گرفتن، دراز کردن

)ساکسوسکی، زیوانی،  شود و دستکاری اشیاء می دست

 ،طرفه . این کودکان عالوه بر نقایص یک(5112، و بوید

این مسئله در نیز دارند که نقص در هماهنگی دوطرفه 

انجام فعالیتهایی که نیازمند استفاده از هر دو دست به 

)گوردن، شود میساز  مشکل ،طور هماهنگ است

بنابراین استقالل در  (.5112اشنیدر، چینان، و چارلز، 

در اندام  مطلوبرغم داشتن ظرفیت  انجام تکالیف علی

منحصراً با  5جبرانیراهبردهای از  مبتال، با استفاده

د، )ساکسوسکی، زیوانی، و بوی است.دست سالم 

مقدار به  ،جبرانی راهبردهایهرحال این  به( 5112

تقویت  ،و با گذشت زمانهستند زیادی ناکارآمد 

 کنند میبخشی این کودکان را دشوارتر  و توانشوند  می

 ،نقایص کارکرد اندام فوقانی .(5110چارلز و گوردن، )

از قبیل  ییمنجر به ایجاد اختالل در فعالیتهاتقریباً 

ای و اوقات فراغت و  مراقبت از خود، فعالیتهای مدرسه

ساندولم، شاو و  -)الیاسون، کراملیند شود بازی می

 ،مراقبت از سالمت در فلج مغزیهزینة (. 5115وانگ، 

(  5111الر )سالد 011111در ایاالت متحده تقریباً 

اش است. برای افراد  در دوران زندگی ،برای هر فرد

اندام فوقانی و  ةطرف همی پلژی که با درگیری یک

 3شوند، چیره دستی یاندام تحتانی مشخص م

عالئم ترین  کننده دیده، اغلب در میان ناتوان آسیب

 (.5115)گوردن، چارلز، و ولف،  استحرکتی 

فوقانی شامل فیزیوتراپی، های درمانی اندام  گزینه

، 5، درمان عصبی رشدی4کاردرمانی، آموزش نمونشی

درمانی )تزریق سم وگیری، دار گذاری، گچ اسپلینت

هیچ مدرک  شوند. می( و جراحی  Aبوتولینوم نوع

این رویکردهای  آمیز با معتبری از درمان موفقیت

 (. 5115)گوردن، چارلز، و ولف، درمانی وجود 

 ةمانهای سنتی اندام فوقانی دربرگیرندکلی، دررطو به

افزایش آگاهی از سمت مبتال، آموزش فرد در 

تر در  سازی یا ضمیمه کردن سمت ضعیف یکپارچه

سازی فرد برای  تر، آماده فعالیتها همراه با سمت قوی

بهبود کنترل تنه، انتقال وزن و ثبات از طریق کارکرد 

رشدی  -های درمانی عصبیروشپروگزیمال، استفاده از 

های سنتی مداخله، اغلب  حال، این روش . بااینهستند

 آورند به وجود می مدت اندک و کوتاه پیشرفتهایی

مدارک اخیر پیشنهاد (. 5112)دیکرسون، و براون، 

فرصت  ،کنند که اگر برای کودکان همی پلژی می

کافی تمرین فراهم شود، ممکن است عملکرد حرکتی 

دو  .(5115)گوردن، چارلز، و ولف، یابد بهبودآنان 

 کنند، میرویکرد درمانی که چنین امکانی را فراهم 

و درمان فشرده  محدودیت درمانی :از  ندا عبارت

محدودیت درمانی رویکردی مبتکرانه در ؛ دودستی

درمان همی پلژی است که براین دو اصل بنا نهاده 
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. انجام تمرینات 5. محدودیت اندام سالم 0: شده است

فشرده با اندام مبتال. نشان داده شده که این روش 

درمانی برای همی پلژی در بزرگساالن و کودکان مؤثر 

درمان فشرده (. 5112)دیکرسون و براون،  است

 دودستی، مکملی برای درمانهای دیگر اندام فوقانی و 

ر کلیدی نوعی آموزش کارکردی است که از عنص

  برد محدودیت درمانی یعنی تمرینات فشرده بهره می

هماهنگی دودست با توسعة بهبود و  ،و هدف آن

استفاده از تمرینات ساختاریافته است که درون 

فعالیتهای کارکردی و بازیهای دودستی گنجانده شده 

تواند  طرفه با دست مبتال می است. شروع تمرینات یک

طرفه انتقال یابد، اما اصول به بهبود در هماهنگی دو

بر اهمیت اختصاصی بودن تکلیف  ،یادگیری حرکتی

بنابراین ؛  در تمرین برای حداکثر یادگیری تأکید دارد

وسیلة  بهبود در هماهنگی دوطرفه ممکن است به

طور مستقیم بهتر صورت  تمرین مهارتهای دوطرفه به

(. 5112)گوردن، اشنیدر، چینان، و چارلز، گیرد 

ودیت درمانی اگرچه ممکن است موجب بهبود محد

است اشکال اما دارای چندین  ،کارکرد اندام مبتال شود

نادیده گرفتن این مسئله است که  هاترین آن که مهم

طرفه نقص در  عالوه بر نقایص یک ،این کودکان

شده  هماهنگی دوطرفه به علت آسیب مناطق شناخته

مکمل حرکتی و  ةمانند ناحی ،در هماهنگی دو طرفه

و استقالل در فعالیتهای نیز دارند لوب پریتال 

ای نیازمند  طور فزاینده به ،کارکردی در محیط کودک

چارلز، ) استطور هماهنگ  استفاده از هر دودست به

با توجه به این مهم  (.5110، گوردناشنیدر،  ولف،

پژوهش حاضر قصد دارد با کاربرد دو رویکرد 

که تاکنون  رمان فشرده دودستیدیت درمانی و دمحدو

تا میزان ببرد انجام نشد، از مزایای هر دو رویکرد بهره 

تأثیر تلفیق دو رویکرد درمانی را بر کارکرد اندام مبتال 

 .کندو هماهنگی دوطرفه تعیین 

 روش  

اسات.   تجربی از نوع کارآزمایی باالینی  این مطالعه

اخاال  دانشاگاه علاوم    کمیتاة  این طرح، باه تصاویب   

ناماه   با اخذ معرفیبهزیستی و توانبخشی رسیده است. 

از  معاوناات آموزشاای دانشااگاه علااوم بهزیسااتی و     

مورد بررسای از میاان کلینیکهاای    توانبخشی،  جامعة 

. شاد دولتی و خصوصی در  سطح شهر تهران انتخااب  

سااله مباتال    5 -01افراد مورد مطالعه، شامل کودکان 

بدن )با تشخیص متخصاص مغاز و   نیمة  به فلج مغزی

( 0) عباارت بودناد از:  اعصاب( بودناد. معیارهاای ورود   

درجاه   51توانایی باز کردن مچ دست به میزان حداقل 

درجه از حاداکثر خام    01و انگشتان حداقل به میزان 

( وجاااود 5شااادگی در مفاصااال متاکارپوفاالنژیاااال؛ )

دیاده و دسات    % تفاوت، باین دسات آسایب   51حداقل

( 3تیلاور؛ )  -الم در آزمون کاارکرد حرکتای جبسان   س

 25 باااالی)هوشابهر   از هوشابهر طبیعاای  برخاورداری 

آزمون غیرکالمای ریاون(. در ضامن رضاایت     براساس 

درمانی و مداخلة کتبی از والدین مبنی بر مشارکت در 

.کودکان با شرایط زیار از  شددریافت فرایند آزمونها نیز 

های هماراه باا   یبیمار( داشتن 0): خارج شدندپژوهش 

( داشاتن  5نشاده (؛ )  فلج مغزی )مانناد تشانج درماان   

مشااکالت بینااایی کااه در انجااام مداخلااه یااا ارزیااابی  

ساز باشاد و باا عیناک مشاکل بیناایی جباران        مشکل

در  4و  3نمارة  ( داشتن تون باالی عضاالنی ) 3نشود؛ )

( درماان باا سام    4تجدید نظر شده(؛ ) مقیاس آشورت

 0اختار عضالنی اندام فوقانی در خاالل  بوتولینوم در س

( جراحای ارتوپادیک در انادام فوقاانی؛     5ماه گذشته؛ )

ی در زماااان پوشااایدن ( وجاااود مشاااکالت تعاااادل0)

 52با توجه به معیارهای ورود و خاروج،   محدودکننده.

کودک برای شرکت در این پژوهش از مراکز فو  الذکر 

ای کاودک معیارها   55معرفی شدند که از ایان میاان   

ورود و تمایل به شرکت در پاژوهش  را داشاتند و باه    

نفار( و   05روش تصادفی سااده باه دو گاروه درماان )    

بارای  نفر( تقسیم شادند. در ایان پاژوهش    03کنترل )

آزمااون و  هااا طاای دو مرحلااه پاایش  آوری داده جماا 

آزماون در گروههاای درماان و مقایساه از بخاش       پس

ی مهارتهااای حرکتاای ظریااف مقیاااس کفایاات حرکتاا 

مقیاااس (0220)باارونینکس،   0ازرتسااکی -باارونینکس
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اساتفاده   (0202)برمن و اسمیت،  2آشورت شده اصالح

سپس هر دو گروه مداخله و مقایساه از خادمات    ؛ شد

صورت هماهنگ، به عبارت دیگار،   متداول کاردرمانی به

دقیقه بهره  45ای سه جلسه و هر جلسه به مدت  هفته

بردند. افراد در گروه مداخله عالوه بر مداخالت رایج در 

کاردرمااانی، تلفیااق محاادودیت درمااانی بااا آمااوزش   

که ابتدا انادام  کردند دودستی را به این ترتیب دریافت 

 3فوقانی سالم باا محدودکنناده )اسالینگ( باه مادت      

شاده را صارفاً    لیف دادهساعت بسته شد و کودکان تکاا 

و درآوردند سپس اسلینگ را ؛ با اندام مبتال انجام دادند

ساعت باا هار دودسات     3شده را به مدت  تکالیف داده

روز در طای دو   01و این روند به مادت  کردند تمرین 

متوالی ادامه یافت. شایان ذکر است کاه مداخلاه   هفتة 

اجتماعی نفره به منظور ارتقاء تعامالت  4در گروههای 

سازی محیطی مناسب برای کودکان انجام شد.  و فراهم

توجیه و توضیح روش کار بارای  جلسة پس از برگزاری 

و کساب همکااری دقیاق و آگاهاناه آنهاا،        هاا  خانواده

. اسپاستیسایته و  شاد نامه کتبی از ایشان اخاذ   رضایت

مهارتهااای حرکتاای ظریااف کودکااان پاایش و پااس از 

در ایان   قارار گرفات.   درماانی ماورد سانجش   مداخلة 

 SPSSافزار  رماا استفاده از ناب ها حلیل دادهاژوهش تاپ

اسمیرنوف -انجام شد. ازآزمون کولموگروف 00ویرایش 

(K-S) هاای حاصال از    ارزیابی انطبا  توزیا  داده  برای

.  با توجه به نرماال  شدپژوهش با توزی  نرمال استفاده 

هااا، مقایسااه میااانگین متغیرهااا بااا  بااودن توزیاا  داده

میانگین نمرات مقایسة استفاده از آزمون تی مستقل و 

متغیرهاای وابسااته باا اسااتفاده از آزماون تاای زوجاای    

همسااان بااودن متغیرهااای  مقایسااة صااورت گرفاات. 

)جنس و سمت درگیر( در دو گروه با استفاده  ای زمینه

 از آزمون مرب  کای صورت گرفت.

 ها  یافته

گروه ؛ اند در این پژوهش شرکت داشته کودک 55

 2دختر و گروه کنترل شامل  0پسر و  4درمان شامل 

دختر بودند. میانگین سنی در گروه درمان  0پسر و 

منظور  . بهبودماه  11/24ماه و در گروه کنترل  50/23

با  ،بررسی همسانی سن در دو گروه درمان و کنترل

 ةسیتی مقامون ها، از آز توجه به توزی  طبیعی داده

استفاده شد. نتایج در  دو گروه مستقلهای نیانگیم

توزی  متغیرهای سن  ( ارائه شده است.0جدول)

(553/1P =، ) ( 450/1جنس  =P)  و سمت درگیر

(000/1  =P) اختالف  در گروه درمان و کنترل

 داری ندارد. امعن
 

 کنترلمیانگین سن )برحسب ماه( در دو گروه  درمان و  ة. مقایس0جدول 

 احتمالمقدار  انحراف معیار میانگین گروه

 54/04 50/23 درمان   
 553/1 

 05/02 35/05 کنترل

 

  و آزمون برونینكس ازرتسكی تآشور ةشد با مقیاس اصالح آرنج . مقایسه میانگین تون عضالنی2جدول

 از مداخلهدر گروه درمان و کنترل پیش 

 

 

 مقدار احتمال انحراف معیار میانگین وضعیت متغیر

 تون  فلكسوری آرنج
 33/1 45/0 مداخله

221/1 
 05/1 40/0 مقایسه

 ازرتسكی –آزمون برونینكس 
 20/5 40/4 مداخله

054/1 
 00/5 05/5 مقایسه
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 و آزمون برونینكس ازرتسكی تشده آشور . مقایسه میانگین تون عضالنی آرنج با مقیاس اصالح3جدول

 در گروه درمان و کنترل پس از مداخله 

 مقدار احتمال انحراف معیار میانگین وضعیت متغیر

 202/1 33/1 54/0 مداخله تون  فلكسوری آرنج

  24/1 53/0 مقایسه

 -آزمون برونینكس 

 ازرتسكی

 020/1 30/3 55/2 مداخله

  04/4 53/5 مقایسه

مشاهده می شود که میانگین  3و  5 جدولهایبراساس 

و انحراف معیار متغیر تون عضالنی آرنج در گروه 

آزمون به ترتیب  آزمون و پس مداخله و مقایسه در پیش

(، 05/1 ±40/0( و )33/1 54/0±(، )33/1 45/0±)

( است و اختالف مشاهده شده در 24/1 53/0±)

=  221/1آزمون ) گروههای مداخله و مقایسه در پیش

P ) پسو  ( 202/1آزمون  =P)  و نیستمعنادار 

ازرتسکی  -میانگین و انحراف معیار متغیر  برونینکس 

آزمون  آزمون و پس در گروه مداخله و مقایسه در پیش

 ±55/2( و )00/5 ±05/5(، )20/5 ±40/4به ترتیب )

شده در  ( است و اختالف مشاهده53/5±04/4(، )30/3

( P= 054/1)آزمون گروههای مداخله و مقایسه در پیش

 .نیستمعنادار   (P=  020/1آزمون )  و در پس

 شده آشورث و آزمون برونینكس ازرتسكی  . مقایسه میانگین تون عضالنی آرنج با مقیاس اصالح4جدول

 از مداخله و پس در گروه درمان پیش

 

 و آزمون برونینكس ازرتسكی  تشده آشور مقایسه میانگین تون عضالنی آرنج با مقیاس اصالح .5جدول

 کنترل پیش و پس از مداخلهدر گروه 

 شاده در  اخاتالف مشااهده    5و  4 جادولهای براساس 

گاروه مداخلاه    درمتغیر تاون عضاالنی آرناج    میانگین 

(000/1 =P و )( 250/1در گااروه مقایسااه =P)   میااان

اخااتالف  .نیسااتآزمااون معنااادار  آزمااون و پااس پاایش

ازرتساکی   -شده در میانگین آزمون برونینکس مشاهده

آزمااون و  ( میااان پاایشp <110/1)در گااروه مداخلااه

= 04/1اماا در گاروه کنتارل )    است،آزمون معنادار  پس

P نیست( معنادار. 

 گیری و نتیجه بحث

میانگین تون عضالنی آرنج در قبل و بعد از انجام  

. ؛دهند تفاوت معناداری نشان نمی ،درمانیمداخلة 

 ،تشده آشور بنابراین نتایج حاصل از مقیاس اصالح

درمانی بر تون عضالنی مداخلة حاکی از عدم اثربخشی 

. کهن  و چارلز  نیز هیچ گونه تغییر استاندام فوقانی 

معناداری را در تون عضالنی اندام فوقانی گزارش 

ممکن  (5110چارلز و گوردن،  و 0302, کهن)نکردند 

 تتغییر، در ماهیت مقیاس آشورمشاهدة است عدم 

( مشکالت 5112)همان طور که قطبی، هادیان  ؛باشد

بر اتکای این آزمون علت ذاتی این مقیاس را به 

 پژوهش دیگری نیزدر ارزیابی فرد آزمونگر دانستند.

که این مقیاس در  بیان کرده( 5113بک هیت )

اوت ذهنی گیری مقاومت به کشش عضله، بر قض اندازه

 (Paired)احتمالمقدار انحراف معیار میانگین وضعیت متغیر

 تون  فلكسوری آرنج
 33/1 45/0 زمونآپیش 

000/1 
 33/1 54/0 زمونآ پس

 ازرتسكی -آزمون برونینكس 
 20/5 40/4 زمونآپیش 

110/1> 
 30/3 55/2 زمونآپس 

 (Pairedمقداراحتمال) انحراف معیار میانگین وضعیت متغیر

 تون  فلكسوری آرنج
 05/1 40/0 زمونآپیش 

250/1 
 24/1 53/0 زمونآپس 

 ازرتسكی -آزمون برونینكس 
 00/5 05/5 زمونآپیش 

04/1 
 04/4 53/5 زمونآپس 
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آزمون  خرده. از آنجا که نتایج کند آزمونگر تکیه می

 -حرکات ظریف آزمون کفایت حرکتی برونینکس

تیلور  -ازرتسکی و آزمون کارکرد حرکتی جبسن

دهنده مؤثر بودن تلفیق محدودیت درمانی و  نشان

این موضوع ممکن  ؛درمان فشرده دودستی بوده است

دهنده این مسئله باشد که تغییر در  است نشان

اختالالت  عملکرد حرکتی و کارکرد وابسته به این

تواند بدون تغییر در  می ،نیست و بهبود در کارکرد

نقایص اتفا  بیفتد. نتایج حاصل از خرده آزمون 

حرکات ظریف اندام فوقانی آزمون کفایت حرکتی 

درمانی بر  ةحاکی از تأثیر مداخل ،ازرتسکی -برونینکس

 در گروه درمان حرکتی ظریف اندام فوقانی هایمهارت

آزمونهای گروه  عناداری بین پساما تفاوت م است،

درمان و کنترل مشاهده نمی شود و این موضوع 

دهنده این باشد که در گروه کنترل  ممکن است نشان

اشته ولی به سطح معناداری نیز پیشرفت وجود د

پژوهش نتایج حاصل از این طورکلی  به .استنرسیده 

یکسان  هدست آورده ( ب5110با نتایجی که کهن )

و ممکن است عدم اثربخشی بر مهارتهای  نیست

 ها وی با حجم کم نمونهمطالعة حرکتی ظریف در 

با پژوهش این  از نتایج حاصل شد.نفر( در ارتباط با 0)

( و 5110) های چارلز، ولف، اشنایدر و گردن یافته

( آرتز و 5112) اشنایدر، چینان و چارلز ،گردن

تفاوت که  با این ؛( هم خوانی دارد5101) جانگریوز

چارلز به این بررسی درمانی در مداخلة روش انجام 

صورت بود که اندام فوقانی سالم کودکان به مدت 

شش ساعت در روز با استفاده از محدودکننده 

شده را  )اسلینگ( بسته شد و کودکان تکالیف داده

صرفاً با اندام مبتال انجام دادند و این روند به مدت ده 

با در   ،یافت. اما در پژوهش حاضرروز متوالی ادامه 

نیمة نظر گرفتن این موضوع که کودکان با فلج مغزی 

طرفه دارای نقص در  بدن عالوه بر نقایص یک

 ةهماهنگی دو طرفه می باشند و این هماهنگی دوطرف

دیده ممکن است با انجام فعالیت و تکالیف  آسیب

متوالی یا  باشد و در طی حرکات پذیر دودستی اصالح

تواند الگویی  دوطرفه اندام فوقانی سالم می همزمان

 اگر چه چارلز؛ برای اندام فوقانی مبتال فراهم سازد

دستی با اندام مبتال  که تمرین یککند  اظهار می

 ،تواند به بهبود در هماهنگی دودستی انتقال یابد می

اما اصول یادگیری حرکتی بر اهمیت اختصاصی بودن 

ایجاد حداکثر یادگیری تأکید تکلیف در تمرین برای 

تواند  بنابراین بهبود در هماهنگی دوطرفه میکند؛  می

طور مستقیم  تمرین مهارتهای دودستی به ةوسیل به

در  همین منظور در این پژوهش، بهتر صورت گیرد. به

دستی  پروتکل درمانی عالوه بر فعالیتهای یک

روش  فعالیتهای دودستی نیز گنجانده شده است.

گردن و همکاران به مطالعة درمانی در  ةانجام مداخل

شده را به  این صورت بود که کودکان تکالیف داده

مدت شش ساعت در روز با هر دو دست انجام دادند و 

اما آنها  ،این روند به مدت ده روز متوالی ادامه یافت

طور بالقوه  اظهار داشتند که اگرچه آموزش دوطرفه به

کمتر از محدودیت درمانی  ،دیتبه علت فقدان محدو

اما اغلب موجب ایجاد مشکالتی برای  ،تهاجمی است

 ،بدننیمة شود. کودکان با فلج مغزی  درمانگران می

خود را در استفاده منحصر از اندام  چشمگیریطور  به

 آنان برای انجام تکالیفی که همتایان فوقانی سالم 

طابق دهند، ت دست انجام می )کودکان سالم( با دو

کارآیی حتی اگر آن تکلیف با دشواری و  ؛اند داده

. در رویکرد محدودیت درمانی، ری انجام شودکمت

محدود کردن اندام فوقانی سالم،کودکان را مجبور به 

استفاده از اندام فوقانی مبتال برای انجام تکلیف 

طرفه باشند.  با این اشکال که تکالیف باید یککند؛  می

دودستی تکالیف برای آموزش فشردة در آموزش 

دودستی باشد. اختصاصی مهارتهای هماهنگی، باید 

جبرانی راهبرد اغلب کودکان تمایل ذاتی به استفاده از 

توانست به کودک  سادگی می داشتند. اگرچه درمانگر به

اما این  ،یادآوری کند که از اندام مبتال استفاده کند

ندان هنگامی که کودک خسته می شود، چراهبرد 

بنابراین درمانگر باید توجه زیادی در ؛ مؤثر نیست

دهی محیط صرف کند.  انتخاب فعالیتها و سازمان
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طورکلی مشخص کردن قوانین قبل از انجام فعالیت  به

و یادآوری قوانین در بعضی مواق ، می تواند مؤثرتر 

بنابراین درمانگر باید این قوانین و محیط را ؛ باشد

بنابراین در کند؛ محدودیت استفاده  نوع جدید مثابة به

پژوهش حاضر با تلفیق محدودیت درمانی با آموزش 

فشرده دودستی، فشار کار بین کودک و درمانگر توزی  

و از  کاهش یافتشد و خستگی کودک و درمانگر 

مزایای هر دو رویکرد بهره برده شد. روش انجام 

به  (5101)و جانگریوز آرتز  پژوهشدرمانی در مداخلة 

این صورت بود که کودکان به مدت شش هفته درمان 

یافته را دریافت کردند و به  محدودیت درمانی تعدیل

دنبال آن به مدت دو هفته از آموزش اختصاصی 

 Assisting دودستی بهره بردند و نتایج را با آزمونهای 

Hand Assessment  وABILHAND – Kids   بررسی

ن بود که این رویکرد موجب ها حاکی از ای . یافتهکردند

 تسد)آرشو خودی اندام مبتال می خودبهاستفادة بهبود 

های آرتز و  نتایج ما با یافته (.5101و جانگریوس، 

همکاران با وجود استفاده از ابزارهای متفاوت، همسو 

آتی کودکان پژوهشهای شود که در  . پیشنهاد میاست

بدن با درگیری شدید اندام فوقانی نیز نیمة فلج مغزی 

اثربخشی این  ،درمانی شوند و به دنبال آنمداخلة وارد 

و همچنین ماندگاری  تحقیقروش در این کودکان نیز 

 یدرمانی حاضر در مدت زمان بیشترمداخلة تأثیر 

 بررسی شود. 

در رویکرد محدودیت درمانی اندام فوقانی سالم کودک 

ام تکالیف با دست مبتال  محدود شده است و انج

است که برای انجام گیرد این در حالی  صورت می

هماهنگ از هر دو استفادة زندگی به  ةفعالیتهای روزمر

توان  این کاستی موجود  بنابراین می است؛دست نیاز 

در رویکرد محدودیت درمانی را با کاربرد همزمان 

 طور که از و همان آموزش فشرده دودستی جبران کرد 

تلفیق محدودیت درمانی با آموزش  ،یافته ها پیداست

موجب بهبود مهارتهای حرکتی ظریف اندام  ،دودستی

 .شود فوقانی کودکان فلج مغزی نیمه بدن می

 

 تشكر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری و مساعدت آقایان حسین سورتجی و صاد  

کمال و مسئولین مراکز توانبخشی شهید جالئی پور و اسماء حسینی 

  .تشکر را دارم

 هایادداشت
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 پیوست:
 درمانی فعالیتهای محدودیت

 شده بندی محدودیتهای درجه حرکات مورد هدف فعالیتطبقات 

سوپینیشن، اکستنشن مچ دست، گرفتن ظریف، حفظ  بازیهای رومیزی

 گرفتن به وسیله تغییر در موقعیت فضایی

اکستنشن فعال مچ دست: افزایش درجه سختی  اکستنشن به وسیله 

 تغییر موقعیت میز

تار   طور اریب گذاشاته شاده اناد آساان     گرفتن ظریف: زمانی که کارتها به سوپینیشن و گرفتن ظریف بازیهای کارتی

 صورت تکلیف دشوارتر می شود. برداشته می شوند و در غیر این

سوپینیشن و پرونیشن: بارای چرخانادن کلیاد در قفال، تغییار موقعیات        اکستنشن مچ دست، سوپینیشن و پرونیشن تکالیف کارکردی

استفاده منحصر از سوپینیشن تا نیاز به استفاده هام  شروع کلید از نیاز به 

 بندی می شود. سوپینیشن و هم پرونیشن درجه

 

فلکشن و ابداکشن و اکسترنال روتیشن شانه و  حرکات درشت

 اکستنشن مچ دست

فلکشن شانه: برای ایجاد فلکشن شانه کودک از وضعیت آسان تکیاه داده  

 ،که نیاز به کنتارل بیشاتری دارد   طور مستقل شده به دیوار تا ایستادن به

 پیش          می رود.

 

حرکت مجزای انگشتان، گرفتن ظریف، اکستنشن مچ  بازیهای دستکاری

 دست، تغییر گرفتن به وسیله تطبیق اشیاء متنوع

 

گرفتن ظریف: برای افزایش دشواری تکلیف اشیاء به منظور دستکاری باه  

 تدریج کوچک تر یا پیچیده تر می شوند.  

 دستکاری درون دستی، گرفتن ظریف ، دقت رها کردن  پازلها

 

دقت رها کردن: به محض دساتیابی تواناایی رهاایی قطعاات پاازل بارای       

 ده شد.تر استفا افزایش دشواری، پازل با قطعات کوچک

سوپینیشن، گرفتن ظریف، حفظ گرفتن به وسیله تغییر  هنر و کارهای دستی

 در موقعیت فضایی

حفظ گرفتن: در ابتدا در سطحی آسان کاودک از قلماوی تطبیاق یافتاه     

و بدون کمک مو استفاده می کرد و سپس به منظور افزایش دشواری از قلم

 برده شد.تر به کار  وهای کوچکم استفاده شد و یا قلم

 فعالیتهای دو دستی

 بندی محدودیت ها درجه نوع استفاده از اندام مبتال تمرین تكلیف کلی تمرین تكلیف تكراری بندی فعالیت طبقه

گرفتن ظریاف در تکاالیف دو    تکالیف و بازیهای دستکاری

 دستی متقارن

گارفتن ظریاف، اکستنشاان   

 مچ دست و سوپینیشن

کننااده و دسااتکاری کننااده  تثبیاات

طااور غیرفعااال و فعااال در طاای  بااه

 حرکات قرینه و غیر قرینه  

تغییاار محاادودیت هااای زمااانی و  

مکانی تکلیف، برای تکاالیف قریناه   

فراوانی تکمیل تکلیف در یک زمان 

 ثابت افزایش می یابد.

 

سوپینیشان فعااال در تکااالیف   بازیهای کارتی

 دو دستی متقارن

گرفتن، تثبیت مچ دسات و  

 سوپینیشن

ناده و دساتکاری کنناده    تثبیت کن

طااور غیرفعااال و فعااال در طاای  بااه

 حرکات قرینه و غیر قرینه  

تغییر محدودیتهای زمانی و مکاانی  

تکلیف، برای تکالیف قرینه فراوانای  

تکمیل تکلیف در یاک زماان ثابات    

 افزایش می یابد.

 

گارفتن ظریاف، اکستنشاان    تمام حرکات تکالیف کارکردی

 مچ دست و سوپینیشن

کننااده و دسااتکاری کننااده  تثبیاات

طااور غیرفعااال و فعااال در طاای  بااه

 حرکات قرینه و غیر قرینه  

کننااده و دسااتکاری کننااده  تثبیاات

طور غیار فعاال و فعاال در طای      به

 حرکات قرینه و غیرقرینه 

 

فلکشااان و ابداکشااان شاااانه،  حرکات درشت

 اکستنشن مچ دست و آرنج

فلکشاان و ابداکشاان شااانه، 

 اکستنشن مچ دست و آرنج

کننااده و دسااتکاری کننااده  تثبیاات

طااور غیرفعااال و فعااال در طاای  بااه

 حرکات قرینه و غیرقرینه 

تثبیت کننده و دستکاری کننده به 

طااور غیاار فعااال و فعااال در طاای  

 حرکات قرینه و غیرقرینه 

 

حرکااات مجاازای انگشااتان،    هنر و صنای  دستی

اکستنشاان انگشااتان و مااچ   

دساات در تکااالیف دو دسااتی 

 متقارن

حرکااات مجاازای انگشااتان، 

گارفتن ظریاف، اکستنشاان   

 مچ دست و سوپینیشن

کننده و دستکاری کننده باه   تثبیت

طااور غیرفعااال و فعااال در طاای    

 حرکات قرینه و غیرقرینه 

تثبیت کنناده و دساتکاری کنناده    

طور غیار فعاال و فعاال در طای      به

 حرکات قرینه و غیرقرینه 
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 1129مارس  11-12،  2931، اول و دوم فروردين هند-دهلی نو ،اولین کنفرانس بین المللی رشد کودکی اولیه 

First International Conference on Early Childhood Development  Conference z 21st to 

22nd March 2013 New Delhi, Delhi, India 

Website: http://www.ficecd.com/call-for-papers.html 

 
 

 1129می  22، 2931ارديبهشت  12انگلستان، -لندن ،پیشرفتهای جديد بالینی و پژوهشی در صرع کودکی 

Recent Clinical and Research Advances in Childhood Epilepsy 16th to 16th May 2013 

London, United Kingdom  

Website: http://www.medineo.org/products/30-recent-clinical-and-research-advances-

in-childhood-epilepsy.aspx 
 

 

 
 

 1129ژوئن  1-1 ،2931خرداد  21تا  21استرالیا، -سیدنی ،کنفرانس ملی آموزش و پرورش ويژه. 

2013 Australian National Special Education Conference 5th to 7th June 2013 Sydney, 

New South Wales, Australia 

Website: http://www.seplaconference.com.au 

 

 
 

 2931تیر  12تا  12انگلستان،  -لندن ،هشتمین کنفرانس بین المللی آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان،  
 1129جوالی  21-21

8th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology 15th to 17th 

July 2013London, United Kingdom 

Website:http://estore.roehampton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&

prodid=81&deptid=164&catid=25 
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 21-22 ،2931مرداد  11و  12استرالیا، -ملبورن ،آموزش و حمايت از دانش آموزان دارای نیازهای ويژه 
  1129آگوست

Teaching and Supporting Students with Special Needs 15th to 16th August 2013 

Melbourne, Victoria, Australia  

Website: http://www.criticalagendas.com.au/National/teaching-a-supporting-students-

with-special-needs-national.html 

 

 

 
 

 92-13، 2931شهريور  3تا  1کره جنوبی، -گیونگی ،اوری کمکیکنفرانس بین المللی مهندسی توانبخشی و فن 
 1129آگوست 

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-

CREATe) Conference 29th to 31st August 2013, Gyeonggi, Korea (south) 

Website: http://www.icreateasia.org 
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 ريال 00111ك نشريه به مدت يك سال و هر نسخه به مبلغ اشترا 

  ًريال است. 01111مبلغ اشتراك يك ساله براي دريافت يك نسخه در هر فصل، جمعا 

 .هزينه پست به عهده پژوهشگاه است 

 بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز كد  9301102113112اره حساب براي واريز وجه اشتراك: شم

 ( به نام تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش091)

  ،مؤسسه  0كوچه خسرو پالك ،خان، خيابان ايرانشهر شمالي پل كريمنشاني امور مشتركان: تهران

  0075060800پژوهشي كد پستي 

 سركار خانم كاظمي  77678601:امور مشتركان تلفن دفتر

 

 

 

............تقاضاي اشتراك فصلنامه ايراني كودكان استثنايي ......................بدين وسيله اينجانب / مؤسسه ...........................................

 :..........تا  تاريخ......................از تاريخ: ....   تمديد اشتراك       دو سال        را به مدت يكسال  

 ............  به تعداد : ........................... نسخه از هر شماره را دارم...............................

 ................. تلفن همراه: ...............................كد شهرستان: .......................................... تلفن: ................................ دورنگار: ......................

بانك ملي ايران شعبه  9301102113112.................... ريال به حساب ضمناً اصل فيش بانكي به مبلغ .........................................

دهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ضميمه اين ( به نام تمركز وجوه درآم091كد ) بلوار كشاورز

 تقاضاست.

 بان اصلي: ......................................خيابان فرعي:........................نشاني: استان: ..............................شهر: ............................ خيا

 ............................................كد پستي: ........................ طبقه: ....................................كوچه: ......................................پالك: ..............

 .در صورت تمديد اشتراك آخرين شماره دريافتي قيد شود

 .باشد قيد شود در صورتي كه شماره خاصي مورد نظرتان مي

 .خواهشمند است اصل فيش بانكي يا كپي برابر اصل آن را به آدرس پژوهشگاه ارسال نماييد

 

 


