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/نارسایی توجه با استفاده از تکالیف بازتولید فعالی مبتال به بیشغیر

های زمانی مختلف و با تغییر حسی ارائه محرک  ن در دیرشزما

فعالی که  بیش-اختالل نقص توجهکودک مبتال به  51 :روشباشد  می

م مقیاس کانرز فربا  واز مراجعان به یک مطب روانپزشکی اطفال 

انتخاب شدند و /نارسایی  فعالی بیشبندی دینی و مقیاس درجهوال

تخاب شده، نمبتال که از دو مدرسه در مشهد اکودک غیر 51همراه 

دیرش  6 در دیداریمحرک  ةتولید زمان ارائتکالیف باز
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عملکرد با افزایش طول مدت ت )کاهش دق و دیرش زمانی تکلیف

دیرش زمانی تکلیف  تعامل بین گروه وهمچنین  .شد ییدتکلیف( تأ

روه با افزایش دیرش زمانی )یعنی افزایش اختالف عملکرد بین دو گ

کودکان مبتال به  گیري: نتیجه .گردیدتایید تکلیف( 

، در ادراک زمان مبتالفعالی/نارسایی توجه نسبت به کودکان غیر بیش

مانی بیشتر اختالف آنها با دیرش ز و چار اختالل بیشتری هستندد

  شود بیشتر می
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Abstract 

Objective:: The purpose of the current study is to 

examine the performance of children with and 

without ADHD in time reproduction tasks involving 

variation in time durations and visual modality. 

Method: Fifteen children with ADHD from a 

pediatric psychiatric clinic were selected using a 

ADHD rating scale and Conners parents scale and 

were compared 15 healthy children  from two  

schools in Mashhad. Time reproduction tasks for 

visual modality were in six time durations (6 

second, 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, 36 

seconds, and 48 seconds). Results: The  main 

effects of group and task time duration were 

confirmed (the accuracy decreased as the temporal 

duration increased).Furthermore,  interactions 

between group and task time duration were 

approved (the discrepancy in performance between 

the two groups grew as the temporal duration 

increased). Conclusion:  The children with ADHD 

have more problems in time perception than healthy 

children and their problems would be greater with 

greater time durations.   

 

Keywords: ADHD; Time perception; Time 

Duration; Time reproduction task 
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 همقدم

، اختاللی 5اختالل بیش فعالی/نارسایی توجه

ست که با مشکالتی در توجّه روانپزشکی ا -عصب

پرتی، کنترل تکانه همچنین فزون کنشی  مداوم حواس

های موقعیتی  تنظیم سطوح فعالیت بنا به خواستهو 

(5992APAشناخته می )  .فعالی/ اختالل بیششود 

ع است و بنا به یک اختالل رفتاری شاینارسایی توجه 

DSM- IV  درصد کودکان جهان به آن  7تا  ،اکنون

برابر  سهاحتمال تشخیص در پسران  مبتال هستند.

کودکان مبتال به طور خاص در کنترل  دختران است.

شود  هایی که از آنها خواسته می خود در موقعیتکنش 

اختالل عالیم  .مشکل دارند ،آرام بنشینند

براساس گوناگونند و ه فعالی/نارسایی توج بیش

DSMIV-TR  فعالی/ اختالل بیش( 5 ،به سه زیر مقوله 

اختالل ( ، ،توجه  بی عمدتاًنوع نارسایی توجه 

فعال و  بیش عمدتاًنوع نارسایی توجه  فعالی/ بیش

نوع فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش( ،2گر تکانش

1شوند می تقسیمتوام 
 ةکنندها توصیف که این زیر گروه 

. زمانی تصور تغییرپذیری در بعضی عالئم هستند

رود ولی  که این اختالل با بلوغ از بین میشد  می

مطالعات طولی پرشمار این باور را به چالش کشیده 

فعالی/نارسایی  اختالل بیشتظاهرات بالینی ت. اس

اما . در طول رشد فرد ممکن است تغییر کندتوجه 

 فعالی/ اختالل بیشاز کودکان مبتال به   میحداقل نی

به عنوان بزرگسال، اختالل کارکرد نارسایی توجه 

 دارند.   میدائ
فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشافراد دارای 

کنند که دارای احساس ضعیفی از زمان  میگزارش 

کنند که  گزارش می نیزوالدین آنها  و هستند

و توانایی مشکل دارند  ،6مدیریت زمان درشان  فرزندان

 تحقیقات .تکالیف خود را ندارند فوریآورده کردن  بر

اختالل دهد که کودکان مبتال به  نشان می نیز

تفاوتی مزمان را به طور  ،فعالی/نارسایی توجه بیش

 هر چند،، نندک کودکان غیرمبتال درک مینسبت به 

دقیق اختالل روشن نیست )بارکلی، کوپووتیز،  ماهیت

لعات شناختی مطا (.5997و مک موری  ناندرسو

، ادراک زمان را که به فعالی/نارسایی توجه اختالل بیش

شود به عنوان  میفواصل زمانی، اطالق  لادراک طو

 فعالی/ اختالل بیشدر  مینارسایی شناختی بالقوه مه

 ،کپلویتز ،بار کلی)اند  نارسایی توجه معرفی کرده

های اخیر نشان  یافته. (5997 ،اندرسون و مک کری

اختالل که کودکان و نوجوانان مبتال به دهند  می

حجم  نسبت به گروه کنترل،فعالی/نارسایی توجه  بیش

ا در ادبیات شواهدی همگر مخچه کوچکتری دارند.

دهند که مخچه ممکن است  علوم شناختی نشان می

نقص ادراک زمان در  در ادراک زمان دخیل باشد.

 از طریق فعالی/نارسایی توجه اختالل بیشکودکان 

و افتراق 8، بازتولید زمان 7کاربرد تکالیف تولید زمان

 ؛.006،تیلور و اسمیت، ،)روبیا یید شده استأت 9زمان

 ؛،00، جان و تانوک هترینگتون، ،روکلیج تاپالک،

 ؛002،بالدوین و همکاران 001،تاپالک و تانوک 

وست و  ؛5997اندرسون و مک موری، ،کوپلو بارکلی،

این (.،00،الک و تانوک،تاپ ؛5998 ؛000،همکاران

 فعالی/ اختالل بیش دهد که کودکان میمطالعات نشان 

نسبت به گروه شاهد مشکالت بیشتری نارسایی توجه 

در تمیز فواصل زمانی، در تکالیف بازتولیدی زمان و 

تفاوت )به میزان کمتر در تکالیف برآورد زمان( با 

م ی کوتاهی از زمان و کها گرایش به بیش برآورد مدت

با این حال نتایج  .دارندی بلند زمان ها برآورد مدت

برآورد، تمیز، تولید و ) به کار رفته یها وابسته به روش

شرایط )مراحل( و نمونه )بالینی یا نمونه  و باز تولید(

روی ادراک زمان . مطالعات گذشته هستند مدرسه(

فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشکودکان مبتال به 

اینکه  بینی پیشد و به طور پیوسته از نهست متناقض

ان کاین کودکان زمان را به طور متفاوتی از کود

. با این حال کنند نمیکنند، حمایت  میدرک  غیرمبتال

 فعالی/ اختالل بیشی تشخیصی ها در مالک ها تفاوت

در سن  ها تفاوت ،، حجم کوچک نمونهنارسایی توجه

ادراک  گیری هاندازی ها ی روشها و تفاوت ها آزمودنی

 کند. را مبهم میاین مطالعات  نتایجزمان، 
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50زمان ادراک
 موجب که است تطابقی فرآیند نوعی 

 طراحی و سازماندهی نیز بینی رویدادها وسهولت پیش

این فرآیند به عنوان یک  .شودآینده می رفتارهای

در  کند و نیروی هدایت کننده در رفتار انسان عمل می

 ملکردی او نقشی اساسی دارد.سازمان شناختی و ع

به  و شناختی از زمان بنابراین تکوین نوعی ادراک روان

در  روانشناختی،-عنوان جزئی از فرآیند تکامل عصب

عملکرد اجتماعی و رفتارهای تطابقی فرد از اهمیت 

-های مختلفی برای اندازهروشخاصی برخوردار است. 

برآورد  از: گیری ادراک زمان وجود دارد که عبارتند

برآورد  .زمان، تولید زمان، بازتولید زمان، و افتراق زمان

زمان عرضه کالمی به توانایی فرد در تخمین  55زمان

طول ،  ،5زمانشده یک محرک اشاره دارد. در تولید 

به فرد گفته کالمی مدت یک فاصله زمانی به طور 

زمانی  ةشود که آن فاصلشود و از وی خواسته میمی

داشتن یک عمل رفتاری مانند روشن نگهرا با نوعی 

اعالم شده تولید کند. این آزمون در  میزانالمپ به 

ترین نوع است. در  های ادراک زمان سادهمیان آزمون

که دشوارترین آزمون ادراک  ،5آزمون بازتولید زمان

آید، یک فاصله زمانی به فرد عرضه زمان به شمار می

گفته کالمی  شود، اما طول مدت آن به صورتمی

شود؛ سپس فرد باید همان فاصله زمانی را با روش نمی

، دو 52. در آزمون افتراق زمانکند میرفتاری بازتولید 

محرک حسی به طور متوالی و هر یک به مدت معینی 

کدام که شود و او باید تشخیص بدهد به فرد عرضه می

ها، در مدت زمان بیشتری )یا کمتری( یک از محرک

  ضه شده است.به وی عر

اختالل در بین مشکالت موجود در کودکان 

زمان که اخیراً  ، اختالل حسفعالی/نارسایی توجه بیش

 نظریه پررنگ شده است، مدیون  میدر ادبیات عل

اختالل در  51،(5997بارکلی )ی ساز هپارچ یک

الگوی ترکیبی بارکلی است. فعالی/نارسایی توجه  بیش

وضیحی نظری برای ت از عملکرد اجرایی، (5997)

اختالل مشکالت متعددی که توسط کودکان مبتال به 

شود را فراهم  میتجربه فعالی/نارسایی توجه  بیش

بر اساس مفهوم اساسی این مدل، بازداری  آورد. می

 2، در 57منجر به نارسایی ثانویه ،56رفتاری ضعیف

شود. این کارکردهای اجرایی  میکارکرد اجرایی  ةحوز

 59تنظیمیخود(، 58کاری ة( حافظ5عبارتند از: 

سازی  ( درونی،،،/ انگیختگی5،/ انگیزش0،عاطفه

کسب الگوهای رفتاری  یا و 2،بازسازی (2(،،کالم

معتقد است که  ،(5997 ) و همکاران بارکلی .جدید

تشکیل  ،کارکرد اجرایی اساسی را زمان  ماهیت این

زنی با برآورد آینده  گمانه تر، به طور دقیق دهد. می

مدار است  ساخت گذشته و رفتارهای هدفه زیراست ک

این  دهد. مدار را می ظهور این رفتارهای هدف ةو اجاز

اجرایی   در کنار سایر کارکردهای مدار، رفتارهای هدف

امکان خودگردانی را فراهم  ،متناسب با زمان و

 ،زمان یا احساس فرد از آینده از این رو، کنند. می

در   مینقش بسیار مه کارکرد اجرایی مرکزی است و

نارسایی  بارکلی، ةبر اساس نظری رفتار فرد دارد.

1،عملکردهای اجرایی، بازداری رفتاری،
را با ندادن  

 اولین کند. میختل وقوع مفرصت کافی به آنها جهت 

 پاسخ مهارباید  رفتاری تابع در هر خودنظارتیعمل 

کند  می ایجاد 6،خیرأت یک ،انجام این کار باشد. کنونی

فعال شوند و  توانند میکارکردهای اجرایی  که در آن

دراز  اهداف به سمتو  فوری محیط از دوررا به  رفتار

فرض کرد که نارسایی  بارکلی هدایت کنند. ،تمد

 ،فعالی/نارسایی توجه اختالل بیشدر  بازداری مرکزی

 جای ایجاد یک بهکرد فوری، عمل به ایجاد منجر اساساً

آن شخص در  که الزم است تاخیری أت خیر است؛أت

چنین قبل از اقدام به عمل، فکر کند. همچنین بارکلی 

 حل در این فرآیندها در مجموع،فرض کرد که 

بدیع  یها پاسخ به نیازیی که ها موقعیت در ،7،مسئله

یک پاسخ عواقب دور  وقتی از همه، مهمتر دارند و

وجود  بین عواقب و نتایج، 8،یا تعارضی داشته باشد و

کودکان در دنیای واقعی،  .حیاتی هستند اشته باشد،د

تحت بیشتر فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش مبتال به

گیرند و  میوقایع نزدیک و عواقب آنها قرار  تأثیر

ی ها مشکالت قابل توجهی با عملکرد به سمت پاداش
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شود که  میدارند. فرض  مدتدراز اهدافتر یا دور

همین "ار را به دور از رفت طبیعی،عملکرد اجرایی 

آن را تحت کنترل و هدایت  کند و میهدایت  "االن

این  اساسبر  دهد. میاطالعات ارائه شده درونی قرار 

ضعیف و  رفتاری کرد که مهار بینی پیشتوان  می، مدل

هایی منجر به رفتار ،اجراییعملکرد  ثانویه دراختالل 

 د،به طور درونی هدایت شده هستن کمتر شود که می

کمتر توسط زمان اداره یا  ،هدفمدارند هدفمند و کمتر

گرا  آیندهکمتر احتمال دارد  و شوند میدهی  جهت

که بسیاری از اجزای این الگوی  در حالی ،باشند

به عنوان مثال،  .ترکیبی از حمایت تجربی برخوردارند

کودکان  در زمان دهد که درک مینشان  تحقیقات

متفاوت از  ،ارسایی توجهفعالی/ن اختالل بیشدارای 

است، فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش کودکان بدون

 بارکلی،)نامشخص است.  اختالل دقیق این  اما ماهیت

    .(5997، مک موری وکوپولویتز، اندرسون، 

کاری مانع  ةنارسایی حافظ ،بارکلی نظریةطبق 

اختالل رشد مناسب حس زمان در کودکان 

شود. این کودکان بیشتر  میجه فعالی/نارسایی تو بیش

با پیشامدهای فوری و نتایج آنها تحت تأثیر قرار 

زمانی بیشتر  ةگیرند تا توسط اتفاقاتی که در فاصل می

در  نها نارسایی سازماندهی بیشتری راآدهد.  رخ می

. آنها نوعی دهند نشان میرفتارهای مرتبط با زمان 

د. نتیجه دهن نشان میاز خود را 9،بینی زمانی نزدیک

 ة)حافظ بینی نارسایی در توانایی پیش  چنین وضعیتی

که زندگی را دچار   بازنگری و آماده شدن است کاری(،

دادن  از دستمنجر به  و کند سازمانی می آشوب و بی

 های موجود های مناسب و غفلت از فرصت لحظه

  شود. می

 هدف مطالعه حاضر، ،با توجه به مطالب گفته شده

اختالل  به غیرمبتال کان مبتال وآزمودن کود

در تکالیف بازتولید زمان  ،نارسایی توجه فعالی/ بیش

شواهد  .است 0،شامل تنوع در طول مدت زمانی

حاضر  ةمطالع. اند پژوهشی در این زمینه دارای ابهام

در مورد ادراک زمان تالشی برای رفع ابهام  تواند می

 باشد.وجه فعالی/نارسایی ت اختالل بیشدارای  کودکان

اختالل  فرضیه اول: شرکت کنندگان مبتال به

نسبت به شرکت کنندگان  ،فعالی/نارسایی توجه بیش

تر عمل  کم دقت،در تکالیف بازتولید زمان ،غیرمبتال

مقدار  ،ة دوم: با افزایش دیرش زمانیفرضی .کنند می

ی بازتولید زمان، افزایش پیدا ها اختالف در پاسخ

-اثر دیرش زمانی برای شرکت سوم: ةفرضی کند. می

 ،فعالی/نارسایی توجه اختالل بیشکنندگان مبتال به 

 ل بیشتر است.کنندگان گروه کنترنسبت به  شرکت

 روش

فعالی/نارسایی  اختالل بیشکودک مبتال به  51

، تکلیف در گروه کنترل غیرمبتالکودک  51و توجه 

 و ثانیه 28 و6،،2،،58،،6،5ی زمانیها تولید دیرشباز

کامل  محرک دیداری را ارایة یدفدر یک توالی تصا

کنندگان ی جمعیت شناختی شرکتها ویژگی کردند.

 آورده شده است. ، و 5در جدول

 

 ها به تفكیک گروههاي توصیفي سن آزمودنيويژگي . 1دول ج

 بیشینه کمینه M SD تعداد گروه

 51 50 ،/01 ،5/،، 51 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش

 51 8 21/5 10/50 51 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش

 51 8 98/5 55/،2 0، کل

 

فراوانی و درصد فراوانی جنسیت  ،در جدول 

ها به تفکیک گروه ارائه شده است. همانگونه آزمودنی

ها پسر درصد از آزمودنی ،7/،، ،شودکه مشاهده می

 درصد دختر هستند. 6،/67و 
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 نحوه توزيع جنسیت به تفكیک گروه . 2جدول 

 درصد تعداد  گروه

 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش
 00/50 ، دختر

 00/20 ،5 پسر

 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش
 67/56 1 دختر

 ،،/،، 50 پسر

 کل
 6،/67 8 دختر

 ،7/،، ،، پسر
 

 فعالی/ اختالل بیش مبتال به کنندگانشرکت

پزشکی در ن یک مطب رواناز مراجعا ،رسایی توجهنا

پزشک  آنها توسط روان مشهد انتخاب شدند.شهر 

 مبتال به  DSMIV-TRاطفال و بر اساس معیارهای 

تشخیص داده شدند  فعالی/نارسایی توجه بیشاختالل 

 فعال والدین کودکان بیشاز  ،أیید تشخیصبرای تو 

رز فرم نامه مقیاس سنجش کان پرسش ه شدخواست

نامه مقیاس سنجش  همچنین پرسش والدینی،

 فعالی بیش
ه ب کودکان گروه کنترل، .کنندکامل  را5،

ابتدایی در شهر مشهد  صورت تصادفی از دو مدرسة

لدین کودکان عادی هم این دو وا ةکلی انتخاب شدند.

طمینان از مبتال انامه را به منظور حصول  پرسش

نارسایی  فعالی/ اختالل بیشنبودن این کودکان به 

این  به منظور اطمینان ازهمچنین  پر کردند. ،توجه

 ةتولید زمان به واسطکه تفاوت مشاهده شده در باز

از  کنندگانشرکتبنا بر سن  های ذهنی نیست، ناتوانی

ی ها رنگی ریون یا آزمون ماتریس یها آزمون ماتریس

ه مبتال ب افراد ریون استفاده شد. رونده پیشرفتة پیش

و با در اتاق انتظار فعالی/نارسایی توجه  ل بیشختالا

 رفتند.گ رمورد آزمون  قرا ،پتاپیک لاستفاده از 

از شروع تکلیف به  دستورالعمل شفاهی قبل

کنندگان  شرکت  میتما کنندگان داده شد. شرکت

قبل از آزمایش  دستورالعمل یکسانی را دریافت کردند.

 1 تا ،آزمایش،به منظور آشنایی با ابزار و روش 

آزمایش تمرینی صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود 

 نحوه انجام دادن تکلیف شده است. ةکه کودک متوج

 ،خستگیکاهش  برای به حداقل رساندن اثر روش و

به  ،تصادفی ةیک شیو باهای طول مدت زمانی  محرک

برای تکلیف بازتولید  شود. میکنندگان ارائه  شرکت

محرک برای هر  دیداری حسی ةئارنوع ا بر اساسزمان 

 شد.روشن  پتاپلدر  ی زمانی فایلیها یک از دیرش

 برای (5997) بارکلی و همکاراندستورالعمل مطابق با 

 ،،،کننده به عنوان نمرات اختالف مطلق هر شرکت

زمان ثبت  تفاوت بین دیرش زمانی واقعی محرک و

 نظر از بیش برآورد و کم صرف ،باز تولید زمان ةشد

 برای هر آزمایش ثبت شد.، نآ،،برآورد 

 ابزار پژوهش

1،دیداری شرایط2،یک المپ نور 
داد که  میارائه  را 

و  5997 بارکلیمدل با گرافیک مورد استفاده در 

افراد مبتال . قابل مقایسه بود (000،همکاران ) وست و

 ی درمشکالتفعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشبه 

 شاو، نیگ و )کارتیه، ارنددی حرکتی ها بازداری پاسخ

تا حد امکان ساده طراحی  بازتولید زمانی، ، (5996

مجاورت آن بر  با توجه به اندازه و ،6،کلید فاصله شد و

 انتخاب شد. روی صفحه کلید  به عنوان کلید پاسخ،

که است بر خالف مطالعاتی  عالوه این مطالعه، هب

ط شروع فشار دادن یک کلید را هم برای اشاره به نقا"

در نظر گرفته  ،"هم جهت نشان دادن نقاط پایان و

؛ در استمستلزم دو پاسخ حرکتی این امر بودند که 

نگه دارید  دهید و ارفش" دستورالعملاز  این مطالعه،

مستلزم اجرای یک پاسخ  استفاده شد که صرفاً"

تولید زمان این طرح ساده دقت پاسخ باز .استحرکتی 

خیر احتمالی أکه به جای یک تکند چرا  میرا بیشتر 

در پاسخ حرکتی زمانی که باید کلید پاسخ پیدا شده 
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 فاصله ةحرکت انگشت از دکم برای بار دوم زده شود،

 .شود به سرعت ثبت می

آزمون تجدید نظر یافته  ،فعالی برای سنجش بیش

 مورد استفاده قرار گرفت که ،7،سنجش والدین کانرز

رفتار کودکان بر اساس  یکی از ابزارهای رایج سنجش

گویه است  28دارای  وابعادی است  بندی نظام طبقه

اعتبار این  گردد. که توسط والدین کودک تکمیل می

علوم شناختی  ةسسؤتوسط م نامه در ایران، پرسش

 ،های آن آزمون گزارش شده است. خرده 81/0

تنی  گیری مشکالت روانمشکالت یاد ،مشکالت سلوک

سنجش  را مورداضطراب  و گریتکانش ،فعالی بیش

مقیاس  همچنین در این پژوهش از دهد. میقرار 

که توسط دوپاول و  8،هنقص توج-فعالی بیشسنجش 

به طور خاص برای ارزیابی  ،5998در سال  همکاران،

فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشی ها شدت نشانه

ساخته شده و توسط والدین و معلمان تکمیل 

نامه در ایران از  این پرسششد. استفاده  گردد، می

مقیاس این برخوردار است.  اعتبار و روایی قابل قبول

ماده است که بر اساس یک مقیاس دو  58شامل 

 ،ة آنماد 9 شود و میبندی  درجه خیر(-)بلی ای گزینه

ی ها ماده دیگر نشانه 9ی نارسایی توجه و ها نشانه

  دهد. میمورد سنجش قرار  گری راتکانش-فعالی بیش

 ها يافته

 ،نتایج توصیفی بازتولید زمان دو گروه در جدول

 آورده شده است.

 هاي توصیفي اختالف مطلق بازتولید زماني به تفكیک گروهويژگي .3 جدول

 بیشینه کمینه M SD گروه (S) زمان تكلیف

 1/،5 0/،8 7/5، ،/58 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش 6 دیداری

 2/،5 0/،، 97/0 61/0 منفی فعالی/نارسایی توجه  یشاختالل ب  

 58/2 51/0 5/،5 18/5 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش ،5 

 ،/91 7/0، 78/0 88/0 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش  

 99/1 08/0 81/5 ،/51 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش 58 

 ،/59 9/0، 15/0 71/0 منفی توجه  فعالی/نارسایی اختالل بیش  

 26/55 0/،، ،/1، 5/6، مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش 2، 

 ،9/5، 1/0، ،/86 ،/02 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش  

 ،،/58 0/،، 69/7 8/،9 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش 6، 

 55/2 0/،5 2/5، 16/5 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش  

 2،/،2 65/5 8/50، 18/52 مثبت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش 28 

 50/،0 9/0، ،/27 ،/18 منفی فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش  

 

عملکرد  ةهای مربوط به مقایسجهت بررسی فرضیه

کودکان در تکالیف مربوط به بازتولید زمان از آزمون 

گیری مکرر استفاده شد که ندازهتحلیل واریانس با ا

 .آمده است 2نتایج آن در جدول
 تولید زمان در دو گروهاختالف مطلق باز ةگیري مكرر جهت مقايسآزمون تحلیل واريانس با اندازه .4جدول 

 اتا مجذور  SS df1 df2 MS F P منبع  نوع تكلیف

 دیداری
 7/0،، 006/0 750/8 198/،51 8، 5 198/،51 گروه *طول مدت آزمودنیدرون

 227/0 0005/0 ،،/198 816/،02 8، 5 816/،02 گروه آزمودنیبین

در  شود، میمشاهده  2طور که در جدول  همان

تکلیف دیداری، میان عملکرد دو گروه تفاوت 

که نتایج آن در  (P<01/0معناداری وجود دارد )

های آمده است. بدین معنی که آزمودنی 5 نمودار

به طور فعالی/نارسایی توجه  تالل بیشاخدارای 

های عادی عملکرد معناداری نسبت به آزمودنی
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مقادیر مجذور  .تری در باز تولید زمان دارند ضعیف

نیز حاکی از اندازه باالی تأثیر گروه است   میاتای سه

تعامل میان طول مدت  ،. همچنین(تاا مجذور >52/0)

که نتایج آن  (P<01/0 تکلیف و گروه نیز معنادار است

 . آمده است 1 در جدول

 هاي مختلفها در زمانعملكرد آزمودني ةگیري مكرر جهت مقايسآزمون تحلیل واريانس با اندازه. 2جدول 

 مجذور اتا M SD SS df1 df2 MS F P زمان تكلیف

/،،2 20/5 5/،2 6 دیداری

5،87 

5 ،9 2،،/

5،87 

960/51 0005/

0 

،11/0 

 5، ،،/5 0،/5        

 58 91/5 85/5        

 ،2 6،/2 90/،        

 ،6 ،1/1 18/6        

 28 08/9 ،8/9        

 

بدین معنی که افزایش طول مدت تکلیف در 

اختالل های گروه  تکلیف دیداری، عملکرد آزمودنی

را بیشتر از گروه فاقد نارسایی توجه  فعالی/ بیش

تأثیر قرار داده تحت فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش

میانگین اختالف مطلق میان دیرش  ةاست. مقایس

زمانی واقعی محرک و زمان ثبت شده توسط 

ثانیه نیز نشان  6و  28های  ها در زمان آزمودنی

 ،فعالی/نارسایی توجه اختالل بیشهد که در گروه د می

مطلق زمان ثبت شده اختالف  ،افزایش زمان تکلیف

ثانیه  ،2/5کلیف دیداری، ها را در ت توسط آزمودنی

تغییر داده است در حالی که این تغییر در گروه فاقد 

، ثانیه است. ،/،9فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیش

اثر مناسبی  نیز بیانگر اندازة  میمقادیر مجذور اتای سه

میانگین اختالف مطلق در  مجذور اتا(.>52/0است )

کمتر از ه فعالی/نارسایی توج اختالل بیشگروه فاقد 

 است.فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشگروه دارای 

ها را به طور معنادار  تغییر حسی عملکرد آزمودنی

(. نتایج بیانگر آن P>01/0تحت تأثیر قرار نداده است )

ها را به طور عملکرد آزمودنی ،افزایش زمان است که

(؛ به P<01/0دهد )معناداری تحت تأثیر قرار می

افزایش زمان تکلیف، اختالف مطلق میان طوری که با 

دیرش زمانی واقعی محرک و زمان ثبت شده توسط 

 (.5)نمودار یابدها نیز افزایش میآزمودنی
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 و نتیجه گیري حثب

عملکرد  بررسی مقایسه و ،هدف این پژوهش

در آزمون  فعالی بیشبه  غیرمبتال بتال وکودکان م

محرک بود.  توجه به تغییر حسی ارائة ادراک زمان با

 -در هر سه نوع تکلیف دیداری، شنیداری و دیداری

میان عملکرد دو گروه تفاوت معناداری  ،شنیداری

های  (. بدین معنی که آزمودنیP<01/0وجود دارد )

به طور فعالی/نارسایی توجه  اختالل بیشدارای 

عملکرد  ،های عادی معناداری نسبت به آزمودنی

نتایج پژوهش با  تری در بازتولید زمان دارند. ضعیف

توسط پلومر و  009،نتایج پژوهشی که در سال 

در این  باشد. میناهمسو  ،صورت گرفت ،مفریها نیل

عملکرد  ،در هر سه نوع تکلیف، افزایش زمان ،پژوهش

دهد داری تحت تأثیر قرار میها را به طور معنا آزمودنی

(01/0>P ،؛ به طوری که با افزایش زمان تکلیف)

حرک و دیرش زمانی واقعی ماختالف مطلق میان 

. یابدها نیز افزایش می زمان ثبت شده توسط آزمودنی

نتیجه با نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در  این

کوپلوویچ،  بارکلی، راک زمان )برای مثال در مطالعةاد

 (009، مفریها  ؛ پلومر و5997اندرسون و مک موری،

بر اساس نتایج این تحقیق، تعامل میان .منطبق است

(. P<01/0طول مدت تکلیف و گروه نیز معنادار است )

بدین معنی که افزایش طول مدت تکلیف در تکلیف 

اختالل های گروه دیداری عملکرد آزمودنی

اختالل روه فاقد را بیشتر از گفعالی/نارسایی توجه  بیش

تحت تأثیر قرار داده است که فعالی/نارسایی توجه  بیش

کوپلوویچ، اندرسون و مک موری  بارکلی، با مطالة

 ؛ جولی بی میکس(5977و همکاران ) پالکا (؛5997)

(؛ کرستین راندویچ و ستوارت ،00،)  جان کلونیس و

همسو  (،009،مفری)ها  و پلومر و (002،) موتوفسکی

پایدار  با توجه به این که نقص در توجة بود.و منطبق 

کاری مرتبط با نیازهای منابع  ی حافظةها جنبه و

نارسایی – فعالی بیشی اختالل ها از ویژگی ،توجه

 برناردین، پورتات، ورگائو ولت، باروئی، )باشد میتوجه 

 ةاستدالل کرد که در مطالع توان می ، (007، کاموس،

اختالل در گروه ف یافت شده ر بیشتر اندازه اختالحاض

ی توجه و ها ، به دلیل جنبهفعالی/نارسایی توجه بیش

در هر  .گری باشد تا نقایص آشکار حافظة کاریشتکان

ی مختلف ها این سازه حاضر، که مطالعة حال از آن جا

از روی  احتماالًاستدالل  نوعاین  شود، نمیرا شامل 

 گمانه زنی است.
تفاده در این مطالعه از ی مورد اسها اگرچه گروه

 حجم نسبتاً ولی نظر سن و جنس مشابه بودند،

هرچند با ، کند نتیجه را محدود میکوچک نمونه  

به  ؛قابل مقایسه است مطالعات دیگر در این زمینه،

تکرار  برای .(5997ن مثال، بارکلی و همکاران، )عنوا

ی این پژوهش، ها ید یافتهأیاین پژوهش، به منظور ت

در  عالوه بر این، .استمورد نیاز  ینمونه بزرگترگروه 

یعنی  فعالی بیشی مختلف ها بین زیرگروهاین مطالعه، 

نجمن روانپزشکی فعال، و مرکب )ا توجه، بیش بی

، بنابراین .استمایزی قایل نشده ت (000، آمریکا،

توجهی و یا  ؤثر بیمل علیک از  معلوم نیست کدام

 .ثیر قرار داده باشدأتحت ت، متغیر وابسته را فعالی بیش

 .مفید باشدتواند  میهای آینده در این زمینه  پژوهش

ی این مطالعه در هنگام آزمایش از ها اکثر آزمودنی

کردند ولی تعدادی هم  نمیی محرک استفاده ها دارو

 هر چند ،اند ثیر دارو بودهأدر زمان آزمون تحت ت

دهد که تجویز داروی  میمطالعات پیشین نشان 

یری بر ثرک با وجود کاهش تنوع پاسخ هیچ تأحم

بارکلی و ) زمان ندارد تعداد درست بودن پاسخ بازتولید

با این  ،(002،بالدوین و همکاران ؛5997همکاران 

تواند این  میحال، تحقیقات آینده با دقت بیشتری 

در این پژوهش از . کند را بررسی میموضوع 

امنة در د انشکه هوشبهر شدیی استفاده ها آزمودنی

ها در هوشبهر توان ذهنی نباشد ولی این آزمودنی کم

از آنجایی که در ادبیات پژوهشی، هیچ  .همسان شدند

ممکن است با  بهرة هوشی مدرکی مبنی بر اینکه

ممکن  جود ندارد،نشی داشته باشد وپراادراک زمان هم

ها یک عامل  در گروه بهرة هوشی است که تفاوت

آینده یج باشد. باز هم، تحقیقات ثیرگذار بر نتاأت
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حسی  تغییر د که آیارا بررسی کنتواند این موضوع  می

 ثیرگذار خواهد بود یا خیر.أبر نتایج ت محرک، ارائة

دهد که  میی این مطالعه نشان ها یافته در مجموع

در مقایسه /نارسایی توجه فعالی بیشکودکان مبتال به 

تولید فواصل زمانی در توانایی باز غیرمبتال با کودکان

همچنین نتایج نشان داد که با  باشند. میدچار اختالل 

ین اختالف مطلق در هر دو افزایش فواصل زمانی میانگ

تولید زمان در هر یعنی دقت باز ؛یابد می فزایشاگروه 

یابد و این کاهش دقت در گروه  می دو گروه کاهش

 ةبیش فعال نسبت به گروه عادی بیشتر است. نتیج

ی این تحقیق این است که کودکان مبتال به کل

، غیرمبتال/نارسایی توجه نسبت به کودکان  فعالی بیش

 . بیشتری هستند در ادراک زمان دچار اختالل

 ها يادداشت
1) ADHD 
2) subtybe 
3) predominantly inattentive 
4) Predominantly hyperactive-impulsive 
5) Combined: hyperactive - impulsive and inatten 
6) time management 
7) Time production task 
8) Time reproduction task 
9) duration discrimination task 
10) time perception 
11) time stimation 
12) time production 
13) time reproduction 
14) time discrimination 
15) Barkley’s unifying theory 
16) poor behavioral inhibition  
17) deficits  secondary 
18) working memory 
19) self-regulation 
20) affect 
21) motivation 
22) arousal 
23) internalization of speech 
24) reconstitution 
25) executive functions 
26) delay 
27) problem solving 
28) conflict 
29) Temporal myopia 
30) varying durations 
31) AHDH-R-S 
32) absolute discrepancy scores 
33) over- or underestimation) 
34) light bulb 
35) Visual condition 
36) space 
37) Conners Parent Rating Scales Revised ( CPRS-R) 

38)ADHD-R-S 
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 ... تأثير آموزش حافظة كاري واجي برو همكاران:  رقيه اسدي گندماني

كاري واجي بر افزایش  ةآموزش حافظ تأثير

ميانگين طول گفته در كودكان با آسيب زباني 

 ویژه
 ،2، دكتر حميد عليزاده1رقيه اسدي گندماني

 3علي عرباني دانا

 
 1/11/11پذیرش نهایي: 11/5/11تجدیدنظر:   11/1/11تاریخ دریافت: 

 

 چكيده
ای در مداخله ایطراحی برنامه ،: هدف از پژوهش حاضرهدف

آن بر افزایش  تأثیرکاری واجی و بررسی حافظۀ آموزش زمینۀ 

روش  :روششاخصی از رشد زبان است.  مثابۀبهمیانگین طول گفته 

 ،های مورد بررسی نمونه آزمودنی بود.طرح آزمایشی از نوع تک ،پژوهش

گیری در دسترس  با روش نمونهکه  آسیب زبانی ویژه بودند با کودک 4

انتخاب شدند و به  ،آماری این کودکان در شهر تهرانعۀ جاماز بین 

. میانگین طول گفته در آموزش قرار گرفتندتحت جلسه  01مدت 

گیری و تغییرات بار اندازه 5 ،درمانی ر و در مرحلۀبا 3خط پایه  مرحلۀ

بین میانگین طول دهد که ها نشان می: یافتههایافته. آن بررسی شد

آموزشی و پس از آن تفاوت  مۀش از ورود به برناپی ،این کودکان  گفتۀ

کاری واجی بر حافظۀ  آموزشی در زمینۀ برنامۀ :گيرينتيجه. دارد

؛ دارد تأثیرآسیب زبانی ویژه  با افزایش میانگین طول گفته در کودکان

یکی از راهکارهای درمانی در جهت مثابۀ تواند بهاین روش می و 

  کار رود.آسیب زبانی ویژه به کاهش مشکالت زبانی کودکان با

 
کاری واجی، آسیب زبانی ویژه، میانگین حافظۀ هاي كليدي:  ژهوا

  طول گفته
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Abstract 

Objective: The objective of this research is to 

develop a phonological working memory 

intervention program (PWMIP) and to survey its 

effects on increasing mean length of utterance as a 

language development criterion. Method: this 

research was conducted by single subject method. 

The sample includes 4 children with specific 

language impairment. The sample was selected after 

intellectual, auditory, motor tests for participation in 

interventional   program. The mean lengths of 

utterance of the sample were measured 3 times in 

the base line and 5 times in treatment period and 

changes were written down. They passed 10 

sessions training.  Results: The results showed that 

difference in mean length of utterance before and 

after of training were significant. Conclusion: It is 

reasonable to draw a conclusion that PWMIP can be 

used as an effective treatment strategy to decrease 

language difficulties of children with specific 

language impairment.  
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 مقدمه 

زبان کارآمدترین ابزاری است که بشر برای برقراری 

ارتباط، انتقال و دریافت اطالعات در اختیار دارد؛ 

سعی دارد تا  های چهره حالتکودک با گریه، خنده و 

تدریج انتقال دهد. بهوالدین خود هایش را به  خواسته

چون  یهای دیگرزبان نقش ،شود تر میکه فرد بزرگ

ایفا  غیر آن مساالن و نقش اجتماعی وارتباط با ه

از  یتعریف واحد و جامع دست دادنبه کند. می

ویژه در سن رشد، کار دشواری به 0های زبانیلاختال

است، متخصصین مختلف بر پایۀ دانش و زمینۀ کاری 

های های زبانی کودکان را به صورتخود،  اختالل

 0991) 2دکنند؛ برای مثال، لئونار گوناگونی تعریف می

( اختالل زبانی را این گونه تعریف 0314نقل از پاول،

کودک زمانی مبتال به اختالل زبانی "کرده است: 

اش،  های زبانیشود که توانمندی تشخیص داده می

 ."تر از سطح مورد انتظار برای سن وی باشد پایین

برای رشد طبیعی زبان، وجود بهرۀ هوشی طبیعی، 

های گفتاری و حرکت اندامشنوایی سالم، توانایی 

محیط غنی زبانی ضروری است. آسیب در هر یک از 

تواند نقایص جدی در رشد و یادگیری این موارد می

ای از  نمونه 3زبانی ویژه  زبان ایجاد کند. اما آسیب

-های زبانی دوران رشد است که علت شناختهاختالل

ا به توان آسیب زبانی ویژه ر ای ندارد؛ بنابراین می شده

تأخیر غیرمنتظره در رشد "این صورت تعریف کرد: 

های هوشی، عملکرد حسی و که تواناییزبان درحالی

)آلوی و  "محیطی با زبان طبیعی است ۀمواجه

 (. 2111آرچیبلد، 

پژوهشگران آسیب زبانی ویژه را شاهد بالینی 

های زبانی و سایر مناسبی برای جدایی بین توانمندی

اند و آن را نوع  ختی مطرح کردههای شناتوانایی

دانند که زبان در خالصی از اختالل زبانی رشدی می

تنهایی آسیب دیده است. مؤلفۀ مشترکی که آن، به

تقریباً در همۀ تعاریف مربوط به آسیب زبانی ویژه 

شود، اختالف میان رشد زبانی و رشد  مطرح می

صورت تفاوت میان عمومی کودک است که به

های غیرکالمی معنا کالمی و مهارت های مهارت

 (.2114شِول،  شود )وبستر و می

های خاص کودکان با آسیب زبانی ویژه، ویژگی

توان به  موارد ها میخود را دارند؛ از جملۀ این ویژگی

، خزانۀ 5واژه و ساخت 4نحوزیر اشاره کرد: مشکل در 

(، استفاده 2112واژگانی محدود )رایکو، کش و کوهن، 

های ناتمام و مشکل در درک جمالت پیچیده  ملهاز ج

 (.2119)مونتگموری و اوانس، 

های پردازش اطالعات  کاری یکی از مؤلفه  حافظۀ

است که در زمینۀ رشد زبان، مورد توجه قرار گرفته 

نظران مانند گاترکل و  است. به اعتقاد برخی صاحب

  میان حافظۀ (،2112و مونتگموری ) (0991) بدلی

و رشد زبان در کودکان آسیب زبانی ویژه رابطه  6کاری

  وجود دارد. این رابطه، اغلب براساس مدل حافظه

شود )مونتگموری، در نظر گرفته می کاری بدلی

2113.) 

حافظۀ کاری براساس مدلی بدل، نوعی سیستم 

ای و با گنجایش محدود است که شامل  چندمؤلفه

و  1فضایی –، صفحۀ دیداری2واحد اجرایی مرکزی

شود. واحد اجرایی مرکزی اطالعات را  می 9حلقۀ واجی

کند، به آنها نظم  ای بازیابی می های حافظهاز سایر نظام

نماید. صفحه  بخشد و آنها را ذخیره و پردازش می می

اطالعات بینایی را انجام  ۀفضایی، ذخیر –دیداری

دهد که نقش مهمی در تصویرسازی ذهنی دارد و  می

یره موقت اطالعات کالمی را برعهده حلقۀ واجی، ذخ

شود.  یاد می 01کاری واجی دارد و از آن با عنوان حافظۀ

تری  از میان این سه مؤلفه حلقۀ واجی نقش برجسته

در پردازش و ذخیرۀ مطالب کالمی دارد، چرا که 

صورت موقت و برای چند ثانیه اطالعات شنیداری را به

های ذهنی را اییسازد و تکرار و مرور بازنم ذخیره می

 (.2113دهد )بدلی،  انجام می

کننده خوبی  بینی تواند پیش کاری واجی می  حافظۀ

های خواندن برای رشد واژگان، آگاهی واجی و توانایی

(. همچنین 2112و نوشتن باشد )رایکو، کش و کوهن، 



 ... تأثير آموزش حافظة كاري واجي برو همكاران:  رقيه اسدي گندماني
___________________________________________________________________________________________ 

 

11 

به یادآوری کلمات، قواعد نحوی و   تواند توانایی می

د )کانرز، رسنکوست،آرنت، کاربرد آنها را ممکن ساز

 (.2111مور و هیوم، 

(  و مونتگموری 2113محققان بسیاری چون بدلی )

( دریافتند که کودکان آسیب زبانی  2112و  2111)

کاری واجی چون   ویژه در تکالیف مربوط به حافظۀ

و  03، تکرار جمالت02، تکرار کلمات00ها تکرار ناواژه

تر از همتایان  پایینطور معناداری، ، به04فراخنای اعداد

(. 2113کنند )نقل از مونتگموری،  سنی خود عمل می

شده در کشور های انجامهمچنین با توجه به بررسی

انگلستان، شیوع این اختالل رشدی در بین کودکان 

درصد برآورد شده و شیوع آن در  2دبستان پیش

دختران، بیش از پسران اعالم شده است)آلوی و 

باتوجه به اهمیتی که حافظۀ کاری  (.2111آرچیبلد، 

در کودکان با آسیب زبانی ویژه دارد و شیوع چشمگیر 

دبستانی، پژوهش حاضر بر آن آن در بین کودکان پیش

است تا با طراحی یک مداخله و درمان که بر آموزش 

کاری واجی متمرکز است، افزایش میانگین   حافظۀ

نابراین را در این کودکان بررسی کند؛ ب 05طول گفته

این پژوهش درصدد آن است تا به این پرسش پاسخ 

دهد که آیا آموزش حافظۀ کاری واجی، بر افزایش 

میانگین طول گفته در کودکان آسیب زبانی ویژه 

 تأثیرگذار است؟

 روش 

-روش این پژوهش طرح آزمایشی، از نوع تک

آید و آزمودنی است. که غالباً با یک فرد به اجرا در می

رد هم نقش آزمودنی آزمایشی و هم نقش خود آن ف

 (. 0391کند )سیف، آزمودنی کنترل را ایفا می

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

آسیب زبانی با کلیۀ کودکان  ،مورد مطالعه ۀجامع

به   0319تا اردیبهشت  0311که از بهمن ماه  بودند

کلینک در شهر تهران مراجعه یک درمانی بخش گفتار

 اند.کرده

گیری در دسترس،  در این پژوهش از روش نمونه

آسیب زبانی ویژه استفاده شد؛ با برای انتخاب کودکان 

به این ترتیب، کودکان مشکوک به آسیب زبانی ویژه، 

کننده به بخش گفتاردرمانی  از میان کودکان مراجعه

های تشخیصی بر روی آن انتخاب و پس از آن آزمون

 انجام گرفت. 

های دهانی مشکل ارزیابی اندام کودکان براساس

حرکتی نداشتند، دچار نقص شنوایی نبودند، مشکل 

هیجانی و عاطفی نداشتند و در آزمون ترسیم آدمک 

براساس  .کردند بهرۀ هوشی طبیعی کسب  ،گودیناف

شده تنها یک آزمون تشخیصی برای های انجامبررسی

در پور آسیب زبانی ویژه در ایران وجود دارد که نیلی

طراحی کرده است؛ این آزمون در   0310سال 

( برای تشخیص 0311وسیلۀ مالکی )تحقیقی مشابه به

کودکان آسیب زبانی ویژه استفاده شده است. این 

هایی چون نشان دادن، آزمون تشخیصی، شامل بخش

قضاوت دستوری، تکواژهای اشتقاقی، زمان افعال و 

 4ون، درک شنیداری است. پس از اجرای این آزم

کودک مبتال به آسیب زبانی ویژه، برای شرکت در این 

 پژوهش انتخاب شدند.

 ها ابزار گردآوري داده

آزمون تقلید جمله در آزمون رشد زبان؛ . خرده0

 0922برای اولین بار در سال  06آزمون رشد زبان

تغییرات مهمی در آن  0912انتشار یافت، در سال 

با  0991ل صورت گرفت و شکل نهایی آن در سا

به منظور استفاده برای کودکان  TOLD-p-3عنوان 

های آزمونعرضه شد؛ این آزمون شامل خرده 4 -00/1

واژگان دستوری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک 

دستور، تقلید جمله و تکمیل دستور است. هنجاریابی 

های این آزمون، پس از ترجمه و انطباق با ویژگی

نگی زبان فارسی، در شهر تهران شناختی و فرهزبان

صورت نهایی، برای تهیۀ  ۀانجام شد و پس از تهی

کودک اجرا  0325جداول هنجاری آزمون، بر روی 

آزمون تقلید جمالت در این آزمون، برای شد. خرده

ها استفاده های کودک در تقلید جملهسنجش توانایی

و  64/1آزمون شود. روایی سازه برای این خردهمی

زاده و  است )حسن 16/1تبار بازآزمایی آن اع
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(. از طرف دیگر تقلید جمالت یکی از 0310مینایی،

های های حافظۀ کاری واجی است که در پژوهش مؤلفه

شود )استوک، مربوط به این حوزه از آن استفاده می

 (.2116، و لئونارد فلکچر ،ونگ

. آزمون فراخنای اعداد در مقیاس تجدیدنظر 2

؛ مقیاس هوشی برای کودکان 02وکسلرهوشی  ۀشد

به منظور سنجش هوش  0969وکسلر در سال 

مورد تجدید نظر و  0924کودکان تهیه شد؛ در سال 

هنجاریابی قرار گرفت و با عنوان مقیاس هوش و کسلر 

، 0365. در سال عرضه شدتجدیدنظر شده  –کودکان 

پس از ترجمه و انطباق آن در زبان فارسی، به منظور 

اجرا  ،کودک 0411جداول هنجاری بر روی  ۀتهی

شد.آزمون فراخنای اعداد در این مقیاس، دارای دو 

اعداد معکوس حافظۀ اعداد مستقیم و حافظۀ بخش 

حافظۀ است. پاسخ به این آزمون نیازمند دقت، توجه و 

و اعتبار  26/1همزمان این آزمون  یکالمی است. روای

براین،  (. عالوه0315است )شهیم،  20/1بازآزمایی آن 

حافظۀ های متداول گیری اعداد یکی اندازه ۀحافظ

ها مورد استفاده قرار کاری واجی است که در پژوهش

؛ 2116؛ گری، 2112گرفته است )آرچیلبد و گاترکل، 

 (.2112، رایکو، کش و کوهن

تعداد  ،گیری میانگین طول گفته برای اندازه. 3

ها  عداد کل گفتهگفتاری را بر تنمونۀ یک ی تکواژها

 تر ازواحد کوچک یک جمله یا ،کنند. گفته تقسیم می

بمی ویا تغییر زیر یله مکثجمله است که به وس

دارویی، فرازی، هروآبادی، ، پورنیلی)شود  مشخص می

ترین واحد و تکواژ کوچک( 0319حیاتی، یادگاری، 

)اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم  زبانی معنادار است

یکی از  ،میانگین طول گفته .(0315، ماو هوکس

 ۀهای معتبر رشد زبانی است که در ادام شاخص

کلی، استوک، ونگ، نقل از  0923های براون ) فعالیت

( در میان پژوهشگران استفاده 2114فلکچر و گاوین، 

تواند به عنوان یک فهرست  . این شاخص میشود می

 ریچشمگیصورت به با  افزایش سن، رشدی باشد که

که  بسیاری از محققان معتقدند؛ کند تغییر می

شاخص مناسبی برای رشد زبانی  ،میانگین طول گفته

های افراد زیادی چون در پژوهشاست. این روش 

(، کلی، 0995) ، اسپریوتنبرگ، ادواردز و دیویسیودر

(، هویت، هامر، 2114) استوک، ونگ، فلکچر و گاوین

عالوه برده شده است. ( به کار 2115 ) یونت و تامبلین

هایی صورت نیز پژوهش در ایران ،کر شدهبر موارد ذ

مالکی،  پژوهش توان به از جمله می؛ گرفته است

اشاره کرد که در پژوهش  (0312سلیمانی و جالیی )

عملکرد زبانی کودکان آسیب زبانی ویژه را با  ،خود

تری که از نظر میانگین طول گفته با  کوکان خردسال

در این . کردندمقایسه  ،ان همتا شده بودندکودکآن 

کودک  02با  ویژه آسیب زبانی کودک 02پژوهش 

 .شدندمقایسه  مشابه( ۀگفتمیانگین طول با )طبیعی 

های زبانی در برخی مهارتویژه کودکان آسیب زبانی 

 ،میانگین طول گفته شده از لحاظاز کودکان همتا

 (0315و کیخا )زنجانی، قربانی  اوریادی .ندبود تر عقب

ها،  های تعداد کل واژههنجاریابی شاخصبه نیز 

جمله طوالنی  5میانگین طول گفته و میانگین طول 

 ساله شهر سمنان 2-5زبان در کودکان طبیعی فارسی

زبان کودک فارسی 511آنها شامل  نمونۀ؛ پرداختند

بود. نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر سه شاخص 

میانگین طول گفته و میانگین طول  ،هاتعداد کل واژه

ساله  2-5زبان یجمله طوالنی کوکان طبیعی فارس 5

ن است که با باالتر رفتن سن حاکی از آ ،سمنانی

  یابند و های زبانی افزایش می رشد مهارت ،کودک

در پژوهشی  (0314سعداللهی و کسبی )افتخاری، 

ارسی ف ۀزبان سمنانی بر میانگین طول گفت تأثیر

های وابسته به آمادگی ،ساله طبیعی 6کان کود

نها آ ۀنمونکردند که وپرورش سمنان را بررسی آموزش

نشان داد که میانگین  هنتیج؛ کودک بود 526شامل 

ماری زبانه تفاوت آزبانه و تکودکان دوطول گفته در ک

در پژوهش حاضر، میانگین طول  .اری ندارددمعنی

طور مثال به؛ سبه شدگفته براساس تعداد تکواژها محا

 9، "، آن را خواندممن کتاب را برداشتم"در جمله 
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، "آن"، "م"، "برداشت"، "را"، "کتاب"، "نم"تکواژ 

 ـراینبناب؛ گفته وجود دارد  2و   "م"،  "خواند"، "را"

 .است 5/4میانگین طول گفته برای این جمله 

 ها روش گردآوري داده

گیری خط  دازهپس از انتخاب نمونه، به منظور ان

به گفتاری از هر کودک نمونۀ  ،جلسه اول 3پایه، در 

گفتاری نمونۀ این شد؛ آوری  جمعدقیقه  21مدت 

گفتار آزاد شاملی  بود؛و توصیفی  آزادشامل گفتار 

های مورد یبازمهدکودک، دوستان،  در موردسؤاالتی 

شد. گفتار توصیفی براساس  می عالقه و جشن تولد

؛ آوری شدجمع های تصویری قصهاز دو دوره توصیف 

دار های دنبالهتصویر در مورد فعالیت 6شامل دوره هر 

و تصاویر با نظر متخصصان  سؤاالت) یک پسر بچه بود

گفتاری، نمونۀ آوری این  پس از جمع. انتخاب شد(

ت نوشتاری، بازنویسی شد و صورشده بهصدای ضبط

مشخص بمی گفته براساس مکث و تغییر زیروتعداد 

-تعداد تکواژها براساس قواعد زبان ،. در ادامهشد

شناختی تعیین و در نهایت میانگین طول گفته در هر 

سیم تعداد تکواژها بر تعداد گفته از طریق تق 51

کاری واجی هم براساس  . حافظۀشد ها محاسبهگفته

 آزمون تقلید جمله و آزمون فراخنای اعداد بررسی شد. 

زمینۀ آموزشی در برنامۀ  ها،یریگ پس از این اندازه

 01مه شامل برنا؛  این کاری واجی ارایه شدحافظۀ 

برگزار صورت انفرادی بود که بهای  دقیقه 51جلسه 

قسمت  5آموزشی از لحاظ زمانی به جلسۀ هر ، شد می

امل برقراری ارتباط دقیقه اول ش 01تقسیم شده بود؛ 

ل انجام نده شاممادقیقه باقی 41ها بود و و مرور تمرین

ها، تکرار  اعداد، تکرار کلمه تکرارحوزۀ  4ها در تمرین

تکرار  ،آموزشیبرنامۀ  شد. ها می و تکرار جملهها  ناواژه

شود و هر سطح  تایی آغاز میدو ۀاد از سطح حافظاعد

-تمرین است. تکرار اعداد بار اول به 01آن شامل 

عداد صورت مستقیم انجام شد؛ اگر کودک در تکرار ا

دوتایی موفق بود، حافظۀ در سطح  ،صورت مستقیمبه

صورت معکوس کار کرار اعداد بهت ،بعد ۀدر مرحل

شد. از کودک خواسته شد اعداد را برخالف ترتیبی  می

آموزشی تکرار برنامۀ تکرار بکند.  ،گویدکه درمانگر می

های واجی ها براساس تعداد هجاها و ویژگیکلمه

هجایی، دو امل کلمات تکتقسیم شده بود و ش

 شد.هجایی، چندهجایی و کلمات مشابه واجی می

، 2های  اواژهن شامل ها واژهآموزشی تکرار نابرنامۀ 

 او برای کودک خوانده و ازکه  هجایی بود 4، و 3

تکرار  ،وزشیآمبرنامۀ . کندشد آن را تکرار  خواسته می

شود که از لحاظ تعداد هجا  جمله می 31جمله شامل 

هایی هستند که در  توری مشابه جملهو شکل دس

 بخش آزمون تقلید جمله آزمون رشد زبان وجود دارد.

و همۀ جزئیات با   اگر کودک در تکرار کامل هر جمله

بعدی با او  شد، جملۀ های دستوری موفق میویژگی

توانست  شد. اگر کودکی در نهایت نمی کار می

 به عنوان مثال،های کوچک خود را اصالح کند،  اشتباه

اما  ،کرد التی که جمله را صحیح تکرار میحجمله 

ای که معنی  گونهداد، به ها را تغییر می جای کلمه

کرد، پاسخ او به عنوان پاسخ صحیح  جمله تغییر نمی

 شد. بعدی کار میجملۀ شد و تکرار  می پذیرفته

آموزشی، میانگین برنامۀ جلسه  2بعد از اجرای هر  

گیری و نمودار تغییرات میانگین طول دازهطول گفته ان

 ها رسم شد. گیریگفته بر اساس این اندازه

 ها یافته

این پژوهش ، گونه که در قسمت روش بیان شدآن

علت آزمودنی است به همین طرح آزمایشی، از نوع تک

 شود. شرح داده می ،هر آزمودنی به تفکیکنتایج 

 آزمودني اول 

ماهه است. در  1سال و  6کودکی  ،آزمودنی اول

 011هوشبهر  ،آزمون هوشی ترسیم آدمک گودیناف

داشت و تأخیر رشد گفتار و زبان او ؛ کسب نموده است

اکنون در هم است، سالگی بوده 5/2شروع گفتارش در 

 دهد؛ مشکل نشان می ،های گفتاری برخی از جنبه

تر از سطح مورد انتظار برای سن  واژگان پایین خزانۀ

عملکرد او در واژگان شفاهی آزمون رشد زبان  اوست و

در او کل  نمرۀ ماهه است. 6سال و  4معادل کودکان 

 ،بود که با توجه به سن تقویمی 4اعداد حافظۀ آزمون 
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ر آزمون د آزمودنی د.کررا کسب می 3/2باید نمره 

با توجه به که  ای به دست نیاورد نمره ،تقلید جمله

. در رد انتظار بودمو 02نمره  او،سن تقویمی 

حافظۀ های زبانی و های مربوط به بررسی ویژگی لسهج

-میانگین طول گفته براساس گفتار خود ،کاری واجی

خودی محاسبه شد. میانگین طول گفته در خط پایه به

بود. این میانگین طول گفته  52/3و  24/4، 96/3

میانگین  0923در سال )براون باتوجه به جدول براون 

مرحله  5ماهگی در  46تا  02از سن ته را طول گف

متناسب با میانگین طول گفته در توصیف کرد( 

های  ماهه است. در انتهای جلسه 40-46 کودکان

نمره  2 ،اعدادحافظۀ آزمودنی در آزمون  ، نمرۀآموزشی

 نمره افزایش داشت.  6 ،و در آزمون تقلید جمله

: ابتدا های مربوط به میانگین طول گفتهیگیراندازه

از درمان برای  جلسه قبل 3میانگین طول گفته در 

میانگین طول  ،پس از آن؛ گیری شد خطوط پایه اندازه

گیری شد که  بار اندازه 5آموزش  ۀگفته طی برنام

بنابراین  ؛ها استگیری ن اندازهمربوط به ای 0 نمودار

زایش میانگین طول گفته در کاری بر افحافظۀ آموزش 

 دارد. تأثیرب زبانی ویژه آسیاین کودک 
 لتغييرات ميانگين طول گفته براي آزمودني او -1نمودار
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 ميانگين طول گفته                                                       

 آزمودني دوم 

در  که ماهه است 0سال و  6 آزمودنی دوم کودکی

 000بهر شهو ،گودیناف مون هوشی ترسیم آدمکآز

داشت و تأخیر است. رشد گفتار و زبان او کرده کسب 

اکنون در هم؛ تسالگی بوده اس 3شروع گفتارش در 

؛ استمشکل دارای های گفتاری  برخی از جنبه

 عملکرد او در واژگان شفاهی آزمون رشد زبان معادل

کل آزمودنی در  ماهه است. نمرۀ 4سال و  5کودکان 

 بود که با توجه به سن 4اعداد حافظۀ  ،این آزمون

آزمون  . درکرد ا کسب میر 1/4 تقویمی باید نمرۀ

با که  را به دست آورد 6 رۀنم ،تقلید جمالت آزمودنی

. در مطلوب بود 04 نمرۀ ،ه سن تقویمیتوجه ب

حافظۀ های زبانی و های مربوط به بررسی ویژگی جلسه

تار میانگین طول گفته براساس گف ،کاری واجی

خودی محاسبه شد. میانگین طول گفته در خط خودبه

بود. این میانگین طول گفته  64/4و  06/4، 44/4پایه 

باتوجه به جدول براون متناسب با میانگین طول گفته 

برنامۀ پس از انجام ؛ ماهه است 40-46در کودکان 

نمره  3اعداد  آزمودنی در آزمون حافظۀنمرۀ آموزشی 

 نمره افزایش یافت. 6جمله و در آزمون تقلید 

ابتدا های مربوط به میانگین طول گفته: یگیراندازه

برای  ،جلسه قبل از درمان 3میانگین طول گفته در 

از آن میانگین طول گیری شد، پس خطوط پایه اندازه

گیری شد که بار اندازه 5گفته طی برنامۀ آموزش 

ابراین بن؛ هاستگیرینمودار زیر مربوط به این اندازه

کاری بر افزایش میانگین طول گفته در حافظۀ آموزش 

              دارد.      تأثیرآسیب زبانی ویژه  کودکاین 
 غييرات ميانگين طول گفته براي آزمودني دومت -2نمودار
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 ميانگين طول گفته                                                                     

     آزمودني سوم  

در  که ماهه است 2سال و  5دنی سوم کودکی آزمو

 004هوشبهر  ،آزمون هوشی ترسیم آدمک گودیناف

با مشکل  ،است. شروع گفتار و زبان کودککرده کسب 

های  اکنون در برخی از جنبهه است. هممواجه بود

کل  ۀ. نمراستمشکل  دارای ری و کاربردی زباندستو

بود که با توجه به  3 ،اعدادحافظۀ آزمودنی در آزمون 

 تعداد جلسات تعداد جلسات
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د. در آزمون کررا کسب می 4 ۀباید نمر ،سن تقویمی

با که  را به دست آورد 4تقلید جمالت آزمودنی نمره 

. در شدکسب می 02 باید نمرۀتوجه به سن تقویمی 

حافظۀ های زبانی و های مربوط به بررسی ویژگی جلسه

انگین طول گفته براساس گفتار می ،کاری واجی

خودی محاسبه شد. میانگین طول گفته در خط خودبه

بود. این میانگین طول گفته  12/4و  02/4، 22/3پایه 

باتوجه به جدول براون متناسب با میانگین طول گفته 

های  ماهه است. در انتهای جلسه 40-46 در کودکان

نمره  3 اعدادحافظۀ آزمودنی در آزمون  ، نمرۀآموزشی

 نمره افزایش داشت.  6و در آزمون تقلید جمله 

: ابتدا های مربوط به میانگین طول گفتهگیریاندازه

برای  ،از درمان جلسه قبل 3میانگین طول گفته در 

گیری شد، پس از آن میانگین طول  خطوط پایه اندازه

 گیری شد که بار اندازه 5آموزش  ته طی برنامۀگف

بنابراین ؛ ها استگیری ه این اندازهنمودار زیر مربوط ب

فزایش میانگین طول گفته در کاری بر احافظۀ آموزش 

 دارد.تأثیرآسیب زبانی ویژه این کودک 
 غييرات ميانگين طول گفته براي آزمودني سومت -3نمودار 
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 آزمودني چهارم 

 که ماهه است 6 سال و 2آزمودنی چهارم کودکی 

هوشبهر  ،در آزمون هوشی ترسیم آدمک گودیناف

تأخیر است. رشد گفتار و زبان او کرده کسب  012

های گفتاری  اکنون در برخی از جنبهداشت و هم

تر از سطح مورد  پایین او واژگان ؛ خزانۀداردمشکل 

در واژگان وی انتظار برای سن اوست و عملکرد 

 6سال و  6 معادل کودکان ،شفاهی آزمون رشد زبان

 ،اعدادحافظۀ کل آزمودنی در آزمون  نمرۀ ماهه است.

را کسب  1 سن تقویمی باید نمرۀبود که با توجه به  4

 به دست آورد 4آزمودنی نمره  ،. در این آزمونکرد می

. شد کسب می 01ی باید نمره با توجه به سن تقویمکه 

های زبانی و های مربوط به بررسی ویژگی در جلسه

میانگین طول گفته براساس گفتار  ،کاری واجیحافظۀ 

توصیفی محاسبه شد. میانگین طول گفته در خط پایه 

بود. این میانگین طول گفته باتوجه  4/4و 02/4، 02/4

به جدول براون متناسب با میانگین طول گفته در 

های  ماهه است. در انتهای جلسه 40-46 کودکان

نمره  4اعداد ۀ حافظمون زنمره آزمودنی در آ ،آموزشی

 نمره افزایش داشت.  2و در آزمون تقلید جمله 

: ابتدا های مربوط به میانگین طول گفتهگیریاندازه

برای  ،از درمان جلسه قبل 3میانگین طول گفته در 

گیری شد، پس از آن میانگین طول  خطوط پایه اندازه

 گیری شد کهبار اندازه 5آموزش  ۀگفته طی برنام

بنابراین ؛ هاستگیری مربوط به این اندازهنمودار زیر 

فزایش میانگین طول گفته در کاری بر احافظۀ آموزش 

 دارد. تأثیرآسیب زبانی ویژه این کودک 
 غييرات ميانگين طول گفته براي آزمودني چهارمت -4نمودار 
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 گيريبحث و نتيجه

حافظۀ زش آموتأثیربررسی  ،هدف این پژوهش

کاری واجی بر افزایش میانگین طول گفته در کودکان 

 ،است. از آنجا که این پژوهش بوده آسیب زبانی ویژه

-آزمایشی از نوع تک آزمودنی است؛ لذا نتایج آن  به

ها شرح داده شد.  قسمت یافتهصورت توصیفی در 

بوط به آزمودنی اول است، نشان که مر 0اعداد نمودار 

کرد این آزمودنی در خط پایه به دهد که عمل می

پس از و  بود 52/3و  24/4، 96/3ترتیب در سه جلسه 

قرار گرفتن در جلسات آموزشی میانگین عملکرد 

 نگين طول گفتهميا تعداد جلسات

 تعداد جلسات ميانگين طول گفته
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گیری عبارت است از بار اندازه 5آزمودنی در طی 

، که این اعداد نشان 11/4، 2/5، 96/4، 1/4، 11/4

پس از قرار گرفتن در  ،که عملکرد آزمودنی دهد می

سیر صعودی  ،نسبت به خط پایه ،جلسات آموزشی

 )نمودار مربوط به آزمودنی اول(. داشته است

وط به آزمودنی دوم است، که مرب 2اعداد نمودار 

به  ،دهد که عملکرد این آزمودنی در خط پایه نشان می

بود. پس از  64/4و  06/4، 44/4ترتیب در سه جلسه  

لکرد ن عممیانگی ،قرار گرفتن در جلسات آموزشی

گیری عبارت است از  بار اندازه 5آزمودنی در طی 

اعداد نشان که این  ،2/5، 19/5، 5، 9/4،02/5

پس از قرار گرفتن در  ،دهدکه عملکرد آزمودنی می

سیر صعودی  ،نسبت به خط پایه ،جلسات آموزشی

 )نمودار مربوط به آزمودنی دوم(. داشته است

ی سوم است، وط به آزمودنکه مرب 3 اعداد نمودار

به  ،دهد که عملکرد این آزمودنی در خط پایه نشان می

بود. پس از  12/4و  02/4، 22/3ترتیب در سه جلسه  

میانگین عملکرد  ،قرار گرفتن در جلسات آموزشی

گیری عبارت است از  بار اندازه 5آزمودنی در طی 

که این اعداد نشان  6/4، 23/4 ،06/4، 4/4، 26/3

پس از قرار گرفتن در  ،آزمودنی که عملکرد دهد می

سیر صعودی  ،نسبت به خط پایه ،جلسات آموزشی

 )نمودار مربوط به آزمودنی سوم(.  داشته است

به آزمودنی چهارم   که مربوط 4 اعداد نمودار

دهد که عملکرد این آزمودنی در خط  است، نشان می

بود.  4/4و 02/4، 02/4پایه به ترتیب در سه جلسه 

گرفتن در جلسات آموزشی میانگین  پس از قرار

گیری عبارت است  بار اندازه 5عملکرد آزمودنی در طی 

، که این اعداد نشان 1/4، 5/4 ،6/4، 61/4، 32/4از

پس از قرار گرفتن در  ،دهدکه عملکرد آزمودنی می

سیر صعودی  ،نسبت به خط پایه ،جلسات آموزشی

 داشته است)نمودار مربوط به آزمودنی چهارم(.

شده، تاکنون پژوهشی به های انجامبا توجه بررسی 

افزایش  کاری واجی برحافظۀ آموزش  تأثیربررسی 

میانگین طول گفته در کودکان آسیب زبانی ویژه 

نپرداخته است و تنها دو پژوهش مرتبط با این پژوهش 

، اسپریوتنبرگ، یودر  در پژوهش اول: انجام شده است

های آموزش بافت رتأثی( 0995) ادواردز و دیویس

کالمی را بر افزایش میانگین طول گفته بررسی روزمرۀ 

. به این منظور آنها چهار کودک تأخیر رشدی را کردند

ن برنامه بر ای؛ ای خود شرکت دادند در برنامۀ مداخله

های آشنا از طریق تصاویر کتاب آموزش اشیا و فعالیت

به بحث راجع داشت، کودکان را به توضیح و تأکید 

تقلیدی آنها را کرد و گفتار غیر این تصاویر تشویق می

ها دریافتند که این روش موجب نداد. آ افزایش می

شود؛ کودکانی  افزایش طول گفته در این کودکان می

نسبت به  ،رشد زبان قرار داشتنداولیۀ که در مراحل 

کودکان در مراحل بعدی رشد زبان، افزایش بیشتری 

 دند.در طول گفته نشان دا

آرنت، مور و  که کانرز، رسنکوست، در پژوهش دوم

حافظۀ ، فراخنای اندداده( انجام 2111)هیوم 

شنیداری و بینایی در کودکان با نشانگان داون، به 

محور افزایش یافت. دو وسیله برنامۀ آموزشی خانواده

شنیداری و حافظۀ تقویت برنامۀ گروه از کودکان در 

را ها تمرینو  کت کردندماه شر 3به مدت  بینایی

.  نتایج حاکی از آن بود دادندها نیز انجام می خانواده

کاری کالمی حافظۀ که این بهبود با درک زبان و 

های زبانی برای  که مداخلهنحویکرد، به ط پیدا میارتبا

ود یافته بود، نتایج بهتری آنها بهبحافظۀ کودکانی که 

های و با پژوهشهمس ،نتایج این پژوهش داشت. در پی

  انجام شده است.

واجی نقش حلقۀ کاری بدلی، حافظۀ براساس مدل 

مهمی در یادگیری و پردازش زبانی برعهده دارد. این 

حلقه عالوه بر پردازش و ذخیره اطالعات شنیداری، 

های واجی بلندمدتی از این اطالعات فراهم بازنمایی

سازد. بعدها کودک در مواجهه با اطالعات  می

ای هشنیداری جدید، این اطالعات را با بازنمایی

و به یادگیری و کند میموجود در حافظه مقایسه 

؛ پردازد پردازش روابط معنایی و نحوی زبان می

 تواند کاری واجی میحافظۀ بنابراین هرگونه نقص در 
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 ؛با مشکل مواجه سازد ،کودک را در رشد طبیعی زبان

های در اغلب اختالل ،ای محدود چنانکه ظرفیت حافظه

؛ 2113گفتار و زبان قابل شناسایی است )مونتگموری، 

 (.2111 رسنکوست،آرنت، مور و هیوم، کانرز،

بینی است که  قابل پیش ،با توجه به آنچه گفته شد

آموزشی متمرکز بر افزایش کارآیی و ظرفیت  برنامۀ

های زبانی تواند توانمندی کاری واجی، میحافظۀ 

رشد زبان کمک فرایند و به دهد یش کودک را افزا

در ذخیره  ،توانایی کودک ،کند. در این برنامه آموزشی

یابد، کودک  و پردازش اطالعات شنیداری افزایش می

این  ،آوایی مرورفرایندهای آموزد که با استفاده از  می

تری در حافظه نگه دارد  اطالعات را برای مدت طوالنی

 ی از آنها بسازد.های واجی بلندمدتو بازنمایی

هایی است پژوهش حاضر یکی از نخستین پژوهش

کاری واجی بر حافظۀ آموزش  تأثیرکه به بررسی 

ر کودکان آسیب زبانی افزایش میانگین طول گفته د

نکه طرح پژوهش آزمایشی از پردازد. با توجه به ای می

لذا حجم نمونه اندک است که  ،آزمودنی بودنوع تک

دهد. از  عمیم پژوهش را کاهش میقدرت تمسئله این 

های دیگر پژوهش این است که بر روی محدودیت

های زبانی انجام شده است و گروه خاصی از اختالل

شود  ده است. پیشنهاد میمورد بررسی پسر بونمونۀ 

ها را در نظر این محدودیت ،های آتیکه پژوهش

کاری را در سایر حافظۀ زش آمو تأثیربگیرند و 

 .کنندهای زبانی نیز بررسی اختالل

 ها اشتدیاد
1) Language disorder  
2)  Leonard 

3)  Specific language impairment  

4)  Syntax  

5)  Morphology 

6)  working memory 

7)  central executive  

8)  visuospatial sketchpad  

9)  phonological loop  

10) phonological working memory 

11)  Nonword Repetition  

12) Word Repetition  

13) Sentence Repetition  

14) Digit span 

15)  Mean Length Of Utterance 

16) Test of language development  

17) Wechsler 
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 اثربخشي تمرين بر حافظة ....زهرا عباسيان نيك و همكاران: بررسي 

کوتاه  ةحافظ تمرين بربخشي  اثربررسي 

 ناشنوای کاشت حلزون شده  کودکان مدت
 

، دکتر 2زاده ، دکتر سعيد حسن1زهرا عباسيان نيك

 3باقر غباری بناب
 

 11/12/11پذيرش نهايي: 21/1/11تجديدنظر:   13/6/11تاريخ دريافت: 

 

 چكيده
و مدت طراحی برنامۀ حافظۀ کوتاهپژوهش حاضر با هدف : هدف

مدت صورت گرفته بخشی آن بر روی فراخنای حافظۀ کوتاهبررسی اثر

( 8691مدل پردازش اطالعات ) با استناد بهاین پژوهش  :روش .است

و سپس با استفاده از طرح شبه آزمایشی،  شدهو حافظه بدلی  طراحی 

ای که جهت دریافت برنامه توانبخشی در کودکان کاشت حلزون شده

مرکز کاشت حلزون شنوایی مراجعه کرده یك ، به ساله 1تا  4سنین 

نفره آزمایش و کنترل  5گروه  2نفر از آنان به صورت  81بودند، تعداد 

 هاآزمودنی مدتگیری فراخنای حافظۀ کوتاهبرای اندازهو  انتخاب شدند

 آزمونآزمون و پسعنوان پیشهعددی وکسلر ب از خرده آزمون حافظۀ

کالیف برنامه تربیتی حافظۀ آزمون، تز پیشاستفاده شد، سپس بعد ا

های داده به کودکان گروه آزمایشی ارائه شد.جلسه  82مدت طی کوتاه

تحلیل  spssبدست آمده، با استفاده از آزمون کوواریانس با نرم افزار 

ز تفاوت معنادار در فراخنای پژوهش حاکی انتایج  : هايافتهشد. 

که چنین تفاوتی در گروه بود، در حالی گروه آزمایش مدتکوتاه حافظۀ

برنامۀ نشان داد که  : این پژوهشگيریتيجهن .دکنترل دیده نش

مدت فراخنای حافظۀ کوتاهدر عملکرد مدت تربیت حافظۀ کوتاه

 به بهبود حافظۀ کودکان ناشنوای کاشت حلزون موثر بوده و منجر

 مدت شده است. کوتاه

 

 

 

 شت حلزون، حافظۀ کوتاه مدتناشنوا، کاهای کليدی:  واژه
 

__________________________________________ 
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه : مسئول نويسندة -8

   . تهران

  اناستادیار دانشگاه تهر -2

 دانشیار دانشگاه تهران -3
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Abstract 

Objective: This study is aimed to design a short 

term program for memory training and investigate 

its effectiveness on short-term memory span. 

Method: This research was designed based on the 

information processing model (1986) and Baddely 

memory(1966) that could be effective on the growth 

of short-term memory of cochlear implant children 

then quasi-experimental design was used on deaf 

children with cochlear implant who were received 

rehabilitation program at 4 to 8 years when they 

referred to a Cochlear Implant Center. Ten children 

were selected and divided to two groups of 

experimental and control. Wechsler Memory Scale 

subtests
 
was used as both pre-test and post-test to 

measure short term memory span. After pre-test, 

assignments were presented to the experimental 

group during 12 sessions. The data were analyzed 

by SPSS software, using ANCOVA. Results: The 

findings showed that short-term memory span was 

improved significantly in the experimental  group 

and there was no difference in control group. 

Conclusion: Research revealed that short term 

memory training program had a positive impact on 

the short term memory span for deaf children with 

cochlear implants and it improved short term 

memory. 
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 مقدمه

ترین نیازهای زندگی اجتماعی  از ضروری ارتباط

ترین ابزار ارتباطی ترین و رایجزبان عالیاست و 

اکتساب زبان شفاهی است که رابطه تنگاتنگی با 

سالمت حس شنوایی دارد و فرد برای یادگیری آن 

نیازمند سالمتی حواس بدن و محیط غنی از گفتار 

قش را در مراحل ترین ناست؛ در واقع شنوایی مهم

 قبل براى مثال، حتى کند.اولیه رشد ادراکی ایفا می

رحم نفوذ  صداهایی که به، بارداری ششم ماه درتولد، 

ها به آسانى  جنین ی ازبسیار کنند، توسطپیدا می

جوسکزیك و پیسونی، ، )اسلین قابل تشخیص هستند

 دروابسته به قبل از تولد  شنیداری ۀاین تجرب(، 8661

ثیر تأکودکان  بعد از تولد هاىروى توانایى بر تنهای

بنابراین در  (؛8619گذارد )دکاسپر و اسپنس، می

 ،کودکانی که از نظر شنوایی با مشکل مواجه هستند

 بر تقویت هرچه زودتر این حس تاکید شده است

؛ 2112زاده، فرهادی، دانشی و امام جمعه حسن)

 .(2113فرانسیس و نیپارکو، 

در کودکان ناشنوای  ویژهبهوایی مشکالت شن

بر شناخت و  های ارتباطی،عمیق، عالوه بر مهارت

گذارد )کانر، کریگ، ثیر میتعامل اجتماعی نیز تأ

صداها بدین ترتیب،  .(2119رادنبوش، هیونر و زوالن، 

چنین تسهیل های ارتباطی و همبرای رشد توانایی

، توجه هایی از جملهتوانایی شناختی در حیطه

ت؛ بنابراین مشکل اساسی ثر اسؤیادگیری و حافظه م

 فقدان حس شنوایی نیست، بلکه عدم امکان فقط

های ارتباطی و شناختی پیشرفت و دستیابی در مهارت

 از جمله حافظه است. 

های اساسی که حافظه یکی از قسمتبا توجه به آن

لذا (، 8614فرایند یادگیری است )کرک و چالفانت، 

فت اهمیت حافظه در امر یادسپاری دو توان گمی

تواند شود. وجود یك مشکل در حافظه میچندان می

تلفی شود که همگی های مخباعث بروز عالئم و نشانه

شدت این مشکل و به تکلیفی که  به ماهیت و درجۀ

آموزی در باید یاد گرفته شود بستگی دارد. اگر دانش

داری، دیداری یادآوردن اطالعات شنیبه بازشناسی و یا

و یا لمسی با مشکل مواجه شود، عملکرد یادگیری او 

هایی در در مورد هر تکلیفی که نیازمند انجام پردازش

 ،دچار مشکل خواهد شد ،یك یا چند زمینه فوق باشد

اصلی توجه،  انند افراد ناشنوا که در چند حوزۀم

در این بین  ند.ادراک، تفکر و حافظه دچار مشکل هست

ه علت نقش بارزی که در یادگیری دارد حافظه ب

 های اجتماعییادگیری یابد. اصوالًاهمیت بیشتری می

پذیر نخواهد بود  آموزشگاهی بدون حافظه امکان و

(. در واقع حافظه قلب عملکردهای 8661بدلی، )

ذهنی انسان است و چیزی بیش از یك مخزن ایستا 

 (.8616است )الیس و هانت، 

-ه در ذهن و رفتار انسان بینقش حافظبنابراین 

زیرا  ،کید قرار نگرفته استجهت مورد اهمیت و تأ

فقط تعداد اندکی از عملکردهای عصبی سطوح باالتر 

توانند به طور بدون کمك گرفتن از حافظه می

آمیزی عمل نمایند. ادراک، شناخت، زبان، موفقیت

گیری همگی بر ریزی، حل مسئله و تصمیمبرنامه

 (.8665است )بدلی و ویلسون،  حافظه متکی

توان میحافظه ناشنوایان  ۀها در زمیناولین پژوهشاز 

( اشاره کرد او برای 8681)8های پینتنرمطالعهبه 

مدت ناشنوایان را بررسی نخستین بار حافظۀ کوتاه

-کرد و در بررسی خود متوجه شد که حافظۀ کوتاه

د کمتر یادسپاری اعداد، سه واحمدت ناشنوایان در به

(. در 8311زاده، حسنبه نقل ازاز شنوایان است )

تحقیقات دیگر نیز نشان داده شده است که افراد 

حدودیت حافظه دارند اشنوا در مقایسه با افراد شنوا من

(، در واقع 2114)بوتال، سوپاال، نیوپرت و باولیر، 

 صورت آزمون به مواد که زمانی فراخنای حافظه

 و ناشنوا شنوا گروه دو هر د، درشونارائه می دیداری

صورت  به اطالعات که است زمانی از ترپایین بسیار

 به اطالعات که وقتی بنابراین شوند؛ ارائه می شنیداری

 بدون که یزمان شوند، مدتمی ارائه شنیداری صورت
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 از بیشتر شوند، پردازش و نگهداریه حافظ در تمرین

 دلیل این و است دیداری صورت ارائه به که است زمانی

 توجیه را آمده دست به هایتفاوت اینجا در کم دست

 و شنوا افراد که در زمینۀ حافظۀی هایتفاوت. کندمی

آمده، شاید به علت آن باشد که ت دس ناشنوا نیز به

 متفاوتی کامالً هایبه روشا اطالعات ر این دو گروه

 انیبر رمزگرد شنوا افراد عکنند؛ در واقمی رمزگردانی

 فضایی -دیداری رمزگردانیر ب ناشنوا افراد و صوتی

مستلزم  تکالیفی که در دون ای تفاوت و هستند متکی

است، بنابراین  زیاد بسیارد باشمی صوتی بازنمایی

که افراد ناشنوا در شنوایی و گفتار دچار ازآنجایی

هایی که به شنوایی و مشکل هستند، لذا در آزمون

های کالمی دچار مانند آزمون زبان وابسته هستند،

نسبت به افراد  نقائص بیشتری هستند و عملکردشان

گیرد )هریس و تری قرار میعادی در سطح پایین

های ترکتنبرگ عنوان مثال مطالعه(؛ به2114مورنو، 

یادآوری ارقام بین افراد شنوا و  ۀ( در زمین2112)

ی را به های کمترناشنوا نشان داد که افراد ناشنوا آیتم

(. در 2111آورند )کاتانی، کلیبنز و پرفکت، یاد می

شنوای عمیق توان بیان کرد افرادی که کمواقع می

کالمی فوری  ۀشوند به ندرت فراخنای حافظمتولد می

شان است  آنها به ندرت برابر با همساالن عادی در

 (.8661)کمپبل و رایت، 

قی سن وقوع کم شنوایی، اثرات عمیبدین ترتیب 

گذارد و کودکی که های ارتباطی کودک میبر مهارت

شنوایی مادرزادی است نسبت به کودکانی مبتال به کم

شنوایی هایی از زبان آموزی به کمکه پس از دوره

اند، بیشتر در معرض تأخیر رشد اکتسابی مبتال شده

-ای زودهای مداخلهگفتار و زبان قرار دارد، لذا برنامه

 تشخیص و ارزیابی سریع ناشنوایی و هنگام از جمله

مانند کاشت  استفاده از وسایل کمك شنیداری

نقش موثری برای درمان کودکان با آسیب  2حلزون

کند و باعث موفقیت تحصیلی این شنوایی ایفا می

)جویباری، گنجی و صمدی  شودکودکان در آینده می

-کاشت حلزون شنوایی بهحقیقت عمل در، (8311فر، 

درمان استاندارد برای کاهش عمیق شنوایی در عنوان 

های دیگر طرفه که به درمانکودکان با افت عمیق دو

گیرد. تاکنون مطالعاتی دهند، صورت میجواب نمی

برای تعیین عوامل موثر بر نتایج کاشت حلزون از نظر 

سطح ادراک شنیداری و سطح وضوح کالمی انجام 

تخاب کاندیدهای شده است تا معیارهای الزم برای ان

آید. مطالعات جدید  تر قبل از عمل به دستمناسب

حاکی از تأثیر مطلوب انجام کاشت حلزون قبل از سن 

های شنیداری و گفتاری شروع سخن گفتن بر مهارت

استفاده از وسایل کمك شنیداری  است. بدین ترتیب

تواند باعث پیشرفت فرایند مانند کاشت حلزون می

فتار و زبان و ارتباطات اجتماعی در شنوایی و رشد گ

(. به طور کلی 2112های اولیه شود )موگ، سال

استفاده از وسایل کمك شنیداری تأثیر قابل توجهی 

در اعتماد به نفس و کاهش اثرات منفی ناشنوایی 

ها از دارد، اما با این وجود همان طور که در پژوهش

ان نشان داده است که کودک (2111)پیسونی، جمله 

 ۀناشنوای کاشت حلزون شده دارای فراخنای حافظ

تری نسبت به همساالن عادی خود فوری کوتاه

در زمینۀ کارکردهای  هستند؛ بنابراین این کودکان

  شناختی از جمله حافظه دچار مشکل هستند.

با توجه به مطالب ذکر شده، حافظه نقش بنیادینی 

در دوران ها را در دستیابی به دانش و اکتساب مهارت

های فردی از جمله کند و تفاوتکودکی ایفا می

ناشنوایی در اکتساب این فرایند تأثیر بسزایی دارد و 

( نیز نشان داده 8614هایی از جمله ببکو )پژوهشدر 

شده است که برای بهبود عملکرد حافظۀ کالمی 

ای ویژه در افراد ناشنوا، تمرین تأثیر ویژهمدت بهکوتاه

با توجه به نقش بسزایی که حافظه در براین بنا دارد؛

های شناختی و درک گفتار دارد و تربیت مهارت

شنوایی کودکان با آسیب شنوایی نیز بدون در نظر 

ای است، گرفتن اصول و عقاید درک گفتار کار بیهوده

هایی که باعث تربیت لذا پژوهشگران با تکیه بر مهارت
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این د عملکرد بهبوشود، به مدت میحافظۀ کوتاه

ای در زمینۀ ادراک کودکان از طریق تدوین برنامه

 پردازند.میشنوایی و گفتار 

 

 گيریجامعه، نمونه و روش نمونه

آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ کودکان  ۀجامع

به  61-68ساله که در سال 1تا  4کاشت حلزون شده 

مرکز کاشت حلزون ناشنوایی بیمارستان رسول اکرم 

پژوهش  نمونۀران مراجعه کرده بودند. در شهر ته

کودک ناشنوای کاشت حلزون شده بود که  81شامل 

به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی با 

 انتخاب شدند.)هدفمند( تصادفی گیری غیرروش نمونه

بخشی محتوای برنامۀ حافظۀ به منظور بررسی و اثر

 1تا  4کودک کاشت حلزون در سنین  81مدت، کوتاه

( انتخاب 12/2و انحراف استاندارد  6/5ساله )میانگین 

نفره آزمایشی و  5شده و به طور تصادفی به دو گروه 

گیری فراخنای کنترل تقسیم شدند و برای اندازه

ها از خرده آزمون حافظۀ مدت آزمودنیحافظۀ کوتاه

آزمون آزمون و پسعنوان پیشعددی وکسلر به

بر روی هر دو  "آزمونپیش"استفاده شد. در آغاز 

گروه اجرا گردید و پس از آن برنامه آموزشی حافظۀ 

جلسه روی کودکان گروه  82مدت به مدت کوتاه

آزمایشی انجام شد. در این حین اعضای گروه کنترل 

-پس "جلسه ، 82عمالً تحت آموزش نبودند. پس از 

-پس"بر روی هر دو گروه اجرا گردید. نمرات  "آزمون

دار نبودن تفاوت نمرات در با توجه به معنی "آزمون

عنوان شاخص ارزیابی و گروه به آزمون هر دوپیش

های آماری قرار گرفته مقایسه، انتخاب و مورد بررسی

داری بودن تفاوت دو گروه مورد بررسی قرار تا معنی

 گیرد.

 ابزارهای اندازه گيری

 مدتدر این پژوهش از برنامه تربیتی حافظۀ کوتاه

( و پردازش اطالعات 8699بر پایه نظریۀ حافظۀ بدلی )

( برای کودکان ناشنوای 8691)اتکینسون و شیفرین، 

کاشت حلزون شده طراحی شده و محقق ساخته است 

چنین از خرده آزمون حافظۀ عددی وکسلر نیز و هم

 به 8646سال  دراستفاده شده است. این خرده آزمون 

 کودکان هوش سنجش ورمنظ به و وکسلر دیوید وسیلۀ

 تجدیدنظر 8614 سال در مقیاس این است. شده تهیه

 شده تجدیدنظر هوشی مقیاس هنجاریابی، از پس و شد

تجدید  مقیاس هایآزمون .گرفت نام کودکان وکسلر

 و 8393 هایسال در کودکان وکسلر هوش نظر شده

 و شناسیمتخصصان روان از گروه یك نظر زیر 8394

 دانشگاه در شهیم سیما سرپرستی هب تربیتی علوم

 پایایی تعیین منظور به شد. داده انطباق و ترجمه شیراز

 و هرهابهوش و هاآزمون سنجیدوباره پایایی مقیاس،

 مورد مقیاس این هایآزمون تنصیفی پایایی ضرایب

 ضرایب سنجی، دوباره پایایی در گرفت. قرار بررسی

 تنصیفی، پایایی در و %64تا  %44 از ها آزمون پایایی

 در بود. متغیر  %61تا  %42از  هاآزمون پایایی ضرایب

 همبستگی ضرایب با مقیاس این همزمان اعتبار بررسی

 ترتیب به مقیاس دو کلی و عملی کالمی، بهرهایهوش

 (. شایان8313 )شهیم، آمد دست به %15و  %14%، 14

عنوان به عددی حافظۀ آزمون خرده از که است ذکر

در این آزمون استفاده شده  آزمونآزمون و پسپیش

  .است

این : مدتمحتوای برنامة تربيتي حافظة کوتاه

های فرایند حافظه تدوین شده برنامه بر اساس مدل

است که عبارتند از: پردازش اطالعات )اتکینسون و 

(. مدل 8699بدلی ) ۀ( و حافظ8691شیفرین، 

های سیر دادهپردازش اطالعات مبتنی بر پردازش و تف

هایی است که فرد بتواند آن را به حسی و تشکیل داده

آورد. اطالعات در این مدل شامل سه جزء است: یاد

 مدت. مدت، بلندحافظۀ حسی، کوتاه

های محیطی مدل پردازش اطالعات با دریافت محرک

های حسی به طور دائم با شود. گیرندهشروع می

سی، بویایی و های دیداری، شنیداری، لممحرک

ای است شوند. ثبت حسی مرحلهچشایی تحریك می
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که اطالعات ذخیره شده در آن به همان شکلی که 

شوند، در واقع ثبت دریافت شده اند رمزگذاری می

حسی دارای یك ظرفیت بزرگ است و همۀ اطالعات 

تواند نگهداری کند را می دیداری و شنیداری و ...

و توجه از فرایندهای (. بازشناسی 8661)ارمرد، 

کنترل کننده حسی است. وقتی اطالعاتی به طور 

شوند، ضعیف شده یا از انتخابی توجه و بازشناسی نمی

های شوند. توجه به شاخصنظام حافظه حذف می

کلیدی محرک و ارتباط دادن آنها با اطالعات باعث 

سازی آنها می شود، اما به خاطر محدودیت ذخیره

 ۀمقداری از اطالعات در حافظ ظرفیت توجه فقط

مدت انتقال شوند و به حافظۀ کوتاهحسی ذخیره می

(. عالوه بر توجه و 8666یابد )هنسون و الر، می

بازشناسی که در انتخاب اطالعات و پذیرش نقش 

کننده دیگری مانند مهمی دارند، فرایندهای کنترل

تمرین وجود دارد که در نظام پردازش موجب 

شوند و مزگذاری و یادآوری اطالعات مینگهداری، ر

شود هم چنین باعث بهبود عملکرد حافظۀ افرادی می

مدت و که در انتقال اطالعات از حافظۀ حسی به کوتاه

 . . .   مدت دچار مشکالتی هستندنگهداری آن در بلند

 (.1121کوتاه مدت. )اتكينسون و شيفرين،  ةمدل زيست شناسي حافظ .1نمودار 
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حافظۀ کاری مدل دیگری از عملکرد حافظه است 

( بیان شده است . این مدل به 8699که توسط بدلی )

پذیری درونی که دارد عالوه بر افراد خاطر انعطاف

شنوا، برای ناشنوایان نیز کاربرد دارد. این مدل شامل 

رکدام ظرفیت محدود در باشد که هاصلی می ۀمولفسه

سازی اطالعات دارند. کارکردهای پردازش و ذخیره

که سازماندهی و تنظیم اطالعات را  3اجرایی مرکزی

 -و صفحۀ دیداری 4به عهده دارد با حلقۀ واج شناختی

، گدرکول، 2113در ارتباط است )گیبسون،  5فضایی

های (. هریك از این اجزا شامل بخش2( )نمودار8665

-ی هستند اما با توجه به اهمیت مدار واجمجزای

شناختی در گفتار، عمدۀ مطالعات روی این بخش 

مدت و اند. این مدار شامل اندوزش کوتاه متمرکز شده

شود که در درک داد کالمی میمرور اطالعات درون

گفتار و نیز فرایند دریافت تجزیه و تحلیل و پردازش 

اقع وظیفۀ این کند. در وعناصر صوتی زبان شرکت می

شنیداری  -مدت اطالعات کالمیمدار ذخیرۀ کوتاه

-روند. مدار واجاست که پس از چند ثانیه از بین می

های واژگانی، نحوی و به ویژه شناختی در پردازش

یابی عملکرد باشد و در ارزشاکتساب زبانی دخیل می

های تکرار غیرواژه، یادآوری توان از آزمونآن می

 (.2111دآوری اعداد استفاده کرد )باجاج، کلمات و یا
 (.1121. مدل حافظة بدلي )بدلي و هيچ، 2نمودار 
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طور که ذکر شد حلقۀ واجی با ورودی همان

در ارتباط است و کودکان ناشنوا نیز در این  شنیداری

چنین با توجه به ورودی دچار مشکل هستند و هم

در حافظۀ حسی و انتقال اطالعات به حافظۀ  8نمودار 

 هایی هستنند.مدت نیز دچار ضعفکوتاه

توان گفت با توجه به آنکه بدین ترتیب می 

دادن و گفتار در کودکان به دنبال های گوشمهارت

شوند، لذا اشت حلزون بخودی خود پدیدار نمیک

توانبخشی منسجم و سنجیده الزم است تا کودکان یاد 

های بگیرند که از نشانك الکتریکی دستگاه برای هدف

بازشناسی گفتار و فراگیری زبان استفاده کنند، 

 45جلسۀ  82بنابراین در این برنامه که مشتمل بر 

( تا بر 8)جدول ای است تالش شده است دقیقه

های راهبردهایی تکیه شود که مبتنی بر رشد مهارت

 است مدت در زمینۀ حافظۀ واج شناختیحافظۀ کوتاه

گذاری  اشیاء، یادآوری جمالت گفتار، گوش مانند نام

-ها، تمرین و تکرار در شکلها و ریتمدادن به داستان

(، حافظۀ 8663آشنا )گدرکول و بدلی، های واجی نا

ری )توانایی کودک در زمینۀ به خاطر آوردن دیدا

اشیاء، تصویرها و افرادی که قبالً دیده است و یادآوری 

شکل ظاهری آنها با کمك حافظه بدون آنکه دوباره 

ببیند( و حافظۀ شنیداری )توانایی کودک در به خاطر 

سپردن، به یادآوردن و تکرار صحیح چیزی که 

دهنده ا که شکلشنود، به منظور بکارگیری صداه می

تمرین  د، باید آنها را به خاطر بسپارد(باشن ها میکلمه

و تکرار اعداد و جمالت، تشخیص اشیاء پنهان شده، 

 ،2113یادآوری جزئیات تصاویر و ... )گیبسون، 

این اقدامات باعث . (2119، دیونگ، 2188هاردن، 

 . شود میمدت پیشرفت و بهبود عملکرد حافظۀ کوتاه

های گوش دادن و مهارتین با توجه به آنکه بنابرا  

خود خودیگفتار در کودکان به دنبال کاشت حلزون به

بخشی منسجم و سنجیده شوند، توانخود پدیدار نمی

الزم است تا آنها یاد بگیرند از نشانك الکتریکی 

های بازشناسی گفتار و فراگیری دستگاه برای هدف

رنامه نیز تالش شده زبان استفاده کنند. لذا در این ب

است با استفاده از راهبردهایی از جمله تمایز )توانایی 

ها (، های بین محرک ها و تفاوتدرک شباهت

شناسایی )گوش دادن به محرک مورد نظر و انتخاب 

محرک ارائه شده(، درک )فهم محتوای کلمات و 

جمالت از طریق گوش دادن به آن( و بازشناسی 

های شنیداری( و یادآوری رک)شناسایی و تکرار مح

مدت های مود نظر به تقویت حافظۀ کوتاهمحرک

 45جلسۀ  82پرداخته شود. این برنامه در قالب 

 باشدتقویت حافظۀ کالمی می ای با هدف اصلیدقیقه

 آمده است. 8 در جدول محتوای آن که
 کوتاه مدت ةتربيتي حافظ ةگانه برنام دوازده. اهداف جلسات 1جدول 

 اهداف هجلس

استفاده از تکالیف سادۀ برنامه به منظور آشنایی و برقراری  اول

ارتباط با کودک، مشاوره با والدین در زمینۀ برنامۀ و ارزیابی 

 حافظۀ عددی کودک

 انتخاب محرک ارائه شده از طریق شنیداری سوم-دوم

 های شنیداری کالمی وغیرکالمی شناسایی و تکرار محرک پنجم-چهارم

 های مورد نظریادآوری محرک هفتم-ششم

 هاها بین محرکها و شباهتتوانایی و تشخیص تفاوت نهم-هشتم

 فهم محتوای کلمات و جمالت از طریق شنیداری یازدهم–دهم 

مروری بر تکالیف ارائه شده در طی جلسات گذشته و ارزیابی  دوازدهم

 حافظۀ عددی

افظۀ به منظور تعیین روایی محتوایی برنامۀ ح

متن برنامه در اختیار ده  ،مدت )محقق ساخته(کوتاه

تن از همکاران و مربیان)دارای مدرک کارشناسی یا 

-سال سابقۀ کار توان 5کارشناسی ارشد و حداقل 

بخشی( کودکان کاشت حلزون کلینیك قرار گرفت، تا 

پس از مطالعه، نظر خود را در رابطه با مناسب بودن 

امۀ حافظه برای افراد گروه محتوا و روش اجرای برن

آزمایش در فرم تهیه شده اعالم کنند. در پایان پس از 

محتوای برنامه مذکور، بر روی گروه  9روایی تایید

 حداقل نمره این برنامۀ کهدر حالی آزمایشی اجرا شد.

میانگین نمرات  ،است 62صفر و حداکثر نمره آن 

ت شد، که متمایل به سمبامی 11.95کارشناسان 

-نامه است. به این ترتیب، میاین پرسش حداکثر نمرۀ

 ،گیری کرد که از نگاه کارشناسانگونه نتیجهتوان این
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افظۀ تربیتی ح ۀجهت آموزش برنام برنامۀتکالیف این 

 رسد. مدت مناسب به نظر میکوتاه

 هايافته
آموزش  ۀبرنام آیا که سوالبرای بررسی این 

عملکرد کودکان با  مدت باعث بهبودحافظۀ کوتاه
از تحلیل  ،شودآسیب شنوایی در این زمینه می

 ( استفاده شد. این آزمونANCOVAاریانس )کو
مایش را های گروه کنترل و آزآزمون، نمرات پسآماری

ها با هم آزمون گروهبا تعدیل کردن نمرات پیش
س به کند. نتایج آزمون تحلیل کواریانمقایسه می

-آموزش حافظۀ کوتاهۀ ی برناممنظور تعیین اثربخش

عددی کودکان دارای آسیب  ۀمدت بر میزان حافظ
 آورده شده است. 2 شنوایی )کاشت حلزون( در جدول

شود، با مشاهده می 2طور که در جدول همان
-محاسبه شده برای تأثیر گروه Fتوجه به اینکه مقدار 

و  1بحرانی با درجه آزادی ) F( از مقدار F= 84/1ها )
8 =df5/1داری ( در سطح معنی =α (56/5 بزرگتر )

آزمون گین پسمبنی بر برابری میان صفراست، فرض 
ها در گروه آزمایش و کنترل با حافظه عددی آزمودنی

؛ بنابراین با توجه به بیشتر شددرصد رد  65اطمینان 
های گروه آزمایش آزمون آزمودنی بودن میانگین پس

که قرار گرفتن ی کرد گیرگونه نتیجهاینتوان می
های ها در گروه آزمایش موجب افزایش نمرهآزمودنی

شاخص  عددی شده است و آزمون حافظۀ ها در پسآن
درصد  51اثر بدست آمده حاکی از این است که 

کننده در های شرکتآزمودنیعددی ۀ حافظافزایش 
توان به برنامۀ آموزش حافظۀ گروه آزمایش را می

 داد. مدت نسبت کوتاه
آزمون نمرات پس ةتحليل کوواريانس مقايسنتايج  .2جدول 

عددی  آزمون حافظةحافظة عددی پس از تعديل نمرات پيش

 های گروه آزمايش و کنترلدر آزمودني
منابع 

 تغییرات

مجموع 

مجذورات 

 کل

 درجۀ

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
سطح  Fمقدار 

 داری معنی

شاخص 

 اثراندازۀ

32/1 1٫84 4٫18 8 4٫18 گروه  .51 

1/1 213٫19 884٫49 8 884٫49 عددی حافظۀ   
    59. 1 3٫63 خطا

     81 339 کل

 گيریو نتيجه بحث

حافظه نقش بنیادینی را در دستیابی به دانش و 

های شناختی، زبانی، حرکتی و اکتساب مهارت

های کند و تفاوتاجتماعی در دوران کودکی ایفا می

ثیر أی در اکتساب این فرایند تفردی از جمله ناشنوای

ترین و شنوایی یکی از مهم؛ در واقع بسزایی دارد

که بر تحول فرایندهای  است هاییترین تواناییحیاتی

، که در پژوهش گذاردثیر میأذهنی از جمله حافظه ت

مدت با طراحی برنامۀ تربیتی حافظۀ کوتاهحاضر نیز 

 به این موضوع پرداخته شده است. 

های گوناگونی از جمله  که در پژوهشرهمانطو

(، بوتال، سوپاال، 2111کاتانی، کلیبنز و پرفکت )

( و 8661کمپل و رایت )(، 2114نیوپرت و باولیر )

ن داده شده است، افرادی نشا (8613کانر و هملین )

نظر فراخنای ازشنوایی عمیق متولد شدند که با کم

الن با همسابه ندرت مدت حافظۀ کالمی کوتاه

 زمانی ،فراخنای حافظه در واقع. برابر بودندعادیشان 

 دو هر ارائه شدند، در دیداری صورت آزمون به مواد که

 که است زمانی از ترپایین بسیار و ناشنوا شنوا گروه

 وقتی بنابراین ارائه شدند؛ صورت شنیداری به اطالعات

 که زمانی مدت ،باشند شنیداری صورت به اطالعات که

 شوند، پردازش و نگهداری حافظه در تمرین بدون آنها

است،  دیداری صورت ارائه به که است زمانی از بیشتر

( نشان 2112موگ )هایی از جمله البته در پژوهش

استفاده از وسایل کمك شنیداری  که داده شده است

تواند باعث پیشرفت فرایند مانند کاشت حلزون می

رتباطات اجتماعی در شنوایی و رشد گفتار و زبان و ا

تحقیقاتی از  ،اما با این وجودهای اولیه شود، سال

نشان داده است که کودکان  (2111)پیسونی، جمله 

 حلزون شده دارای فراخنای حافظۀناشنوای کاشت 

تری نسبت به همساالن عادی خود فوری کوتاه

کارکردهای  در زمینۀ هستند؛ بنابراین این کودکان

بنابراین  افظه دچار مشکل هستند.شناختی از جمله ح

د که به دنبال کاشت حلزون، توجه کر به این نکته باید
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بخشی جهت بهبود عملکرد این کودکان توان برنامۀ

کاشت  باکه این پژوهش نیز نشان داد انجام شود. 

مدت، کوتاه حلزون و به همراه آن برنامۀ تربیتی حافظۀ

کان در زمینۀ ارایی عملکرد این کودتوان باعث کمی

های گالوین و فو  پژوهش شد. مدتکوتاه حافظۀ

نیز (8311و جویباری، گنجی و صمدی فر ) (2111)

روند بهبود  ،که بعد از کاشت حلزون ندنشان داد

بلکه باید با توانبخشی و  کودک به تنهایی پیش نرفته

و  یند شداباعث تسریع این فرهنگام زود هایمداخله

باعث موفقیت تحصیلی کودکان در  ها حتیاین برنامه

در پژوهش حاضر نیز با توجه به  لذا، شودآینده می

ثیر شنوایی بر عملکردهای شناختی از جمله حافظه، أت

که  مدت پرداخته ۀ تربیتی حافظۀ کوتاهبه طراحی برنام

مدت کودکان کوتاه فراخنای حافظۀمنجر به بهبود 

هایی هشکه با پژو ه استدناشنوای کاشت حلزون ش

( و ببکو 2113(، گیبسون )2119از جمله دیونگ )

راستا  هم که در همین زمینه صورت گرفته (8614)

  .شده است

توان به این نتیجه رسید که با در نهایت می

بخشی کودکان با آسیب شنوایی به دنبال کاشت  توان

 ۀتوان باعث پیشرفت این کودکان در زمینحلزون می

 نهایتدرو  گردیدتی و اجتماعی شناختی، زبانی، حرک

باعث سازگاری این کودکان در خانه و مدرسه شد. 

ثیر أالبته شایان ذکر است که همکاری والدین ت

و نتایج این  گذاشتهبسزایی در پیشرفت این کودکان 

-برنامۀ تربیتی حافظۀ کوتاه تحقیق نیز نشان داد که

 د کودکان با آسیب شنواییباعث بهبود عملکرمدت، 

 .شود میمدت فراخنای حافظۀ کوتاه در زمینۀ

 نمونۀهایی از جمله این پژوهش با محدودیت

آموزش برنامه  زمانی طول دورۀمحدویت  محدود،

)تعداد جلسات(، عدم همگنی گروه نمونه از نظر 

عدم و  اجتماعی و فرهنگی -قعیت اقتصادیمو

 مواجه بوده است. همکاری سایر اعضای خانواده

 

 ریسپاسگزا

همکاران مرکز  به همۀ  نسبت را خود ۀپایان سپاس صمیمان در

 این انجام درکاشت حلزون شنوایی بیمارستان رسول اکرم که 

 .نمایممی ابراز اندیاری نموده پژوهش

 يادداشتها
1) Pintner 

2) cochlear implant 

3) central executive 

4) Phonological  loop 

5) visual-spatial sketchpad 

6) validity 
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 .... بر 3مروري بر اثرات مصرف مكمل امگا و همكاران:  كوروش جعفريان

بر روي  3ل امگا مصرف مكم اتاثرمروري بر 

ساير رفتارهاي  فعالی والگوي خواب، بیش

هاي طیف در كودكان مبتال به بیماري تكاملی

 اوتیسم
 

، 2مصطفی نچواك، دكتر سید 1كوروش جعفرياندكتر 

 3حمیده صالحی
 

 6/12/11پذيرش نهايی: 11/8/11تجديدنظر:   11/4/11تاريخ دريافت: 

 

 چكیده
ي هستند كه در ناگير رشد، گروهي از اختالالت روااختالالت فر :هدف

 هاي اجتماعي، رشد زبان و مجموعه رفتارهاي مورد انتظار،آنها مهارت

در اين . روندكنند يا در اوان كودكي از بين ميرشد مناسب پيدا نمي

هاي بر روي الگوي 3امگا  هاي خوراكينقش  مصرف مکملمقاله به 

هاي در كودكان مبتال به بيماريفعالي بيش  و ژه خواب يوه رفتاري ب

-اسيد هايبيان برخي از نقشروش:  شده است.پرداخته طيف اوتيسم 

-و همچنين بررسي ويژگي در ساختار و عملکرد مغز 3امگا  هاي چرب

فعالي و بعضي در بهبود الگوي خواب و بيش هاي چربهاي اين اسيد

معرفي منابع  در پايانو مبتال به اوتيسم از رفتارهاي تکاملي كودكان 

 .مقاله هستنداز موضوعات مورد توجه در اين  ،3غذايي امگا 

در خون  3 ح پايين امگاوسطبيانگر مطالعات اخير گیري:  نتیجه

هاي يافته .است كودكان اوتيستيک نسبت به كودكان نرمال

 عبر نقش كليدي اسيدهاي چرب غيراشبا كيدأضمن ت بيوشيميايي

ثير اين اسيدهاي چرب را در أتخواب،  كارهايسازودر تنظيم  3 امگا

عالوه بر  اند. فعالي دركودكان اوتيستيک نشان دادهبيش كاهش عاليم

 3 اسيدهاي چرب امگا مثبت اتاثربه  برخي از مطالعاتگزارش در  اين

شده اشاره رفتارهاي تهاجمي و آني در كودكان اوتيستيک  تعديل در

در اين خصوص به خوبي شناخته  3كه مکانيزم اثر امگا چند ره  ،است

 .شده نيست

 
 

 

، ، خوابتيک، كودكان اوتيس3 اسيدهاي چرب امگا هاي كلیدي:واژه
 بيش فعالي

__________________________________________ 
 دانشگاه علوم پزشکي تهران  ي تخصصي تغذيه،ااستاديار، دكتر مسئول: نويسندة. 1

 نشگاه علوم پزشکي كرمانشاهدا يه،ي تخصصي تغذااستاديار، دكتر. 2

 كارشناسي ارشد علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران. 3
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Abstract 

Objective: Pervasive developmental disorders are a 

group of developmental conditions originating in 

childhood that involve some delay or impairment in 

communication and social skills, behaviors, and 

cognitive skills. This review article will give an 

overview over the controversial role of omega3 

supplementation on the behavioral patterns 

particularly in improving sleep patterns and 

hyperactivity in children with autism spectrum 

disorders. Methods: This paper will describe the 

important role of the omega-3 fatty acids in the 

structure and function of the brain, the beneficial 

effects of omega-3 on hyperactivity and sleep as 

well as other behavioral patterns, and will introduce 

the potential food sources of omega 3. Conclusion: 

Recent studies confirmed that autistic children have 

lower levels of omega-3 in their blood than do 

normal children. Treatment of hyperactivity in 

autistic children with more severe signs using 

omega-3 appears most promising and it was 

approved by biochemical tests. In addition, in some 

studies the potential effects of omega-3 fatty acids 

in decreasing the aggressive and impulsive 

behaviors in autistic children has been observed, but 

the mechanisms by which the omega 3 perform 

these effects are not fully understood. 

 

Key words: omega-3 fatty acid, autistic children, 

hyperactivity, sleep 

_________________________________________  
1. Corresponding Author: Associate Professor in Nutrition, 
Tehran University of Medical Science, kdjafarian@tums.ac.ir 

2. Associate Professor in Nutrition, Kermanshah University of 

Medical Sciences 
3. M.A in Health Sciences, Tehran University of Medical 

Sciences 

 

 

 

 

 

mailto:djafarian@tums.ac.ir


 1312، 1  هشمار مسیزده سال/ یاستثناي كودكان فصلنامه ايرانی
___________________________________________________________________________________________ 

 

36 

 مقدمه

رونده جزئي از اختالالت  اختالالت تکاملي پيش

هاي ارتباطي، هستند كه در آنها مهارت رواني

شوند. از دچار اختالل مي رفتاريو  اجتماعي

هاي طيف بيماري"،اختالالت اين گروه مشهورترين

1اوتيسم
هاي طيف بندي بيماريطبقه باشند. مي "

 -3،3رآسپرگ-2، 2اوتيسم -1: استاوتيسم به شرح زير 

-55ياختالل ناهماهنگ دوران كودك -4، 4سندرم رت

اتيسم  -6،6اختالالت فراگير رشدي نامشخص

 ترگاي، كارول، شولز، ارليک و اسميت، شيه،)7آتيپيک

آكاردو، بارانک، كوك، داوسون و  ؛ فيليپک،2004

 ،يمطالعات اپيدميولوژيکبر اساس (. 1111 گوردن،

 160به ازاي نفر  1يکاييمرآشيوع اوتيسم در كودكان 

رسد كه اين آمار در كشور ما به نظر مي .استنفر 

درصدي در  1/1شيوع  ،د. در ايرانباش از اين باالتر

كودكان سنين مدرسه گزارش شده است. نسبت ابتال 

باشد. نسبت %( بيشتر از دختران مي71) در پسران

گزارش شده  1به  3پسران به دختران در ايران  يابتال

فالح، محمدي، ايماني، محمدي و آخوندزاده، ست )ا

، انزوا هاي اجتماعينقص در واكنش(. 2010 صالحي،

)ناهنجاري در  طلبي، نقص در برقراري ارتباط

 ،، رفتار و عاليق محدود و تکراريهاي زباني( مهارت

، حركات نابهنجارهاي  دلبستگي تماس چشمي ضعيف،

فعالي از بيش ، اختالالت خواب وايقالبي و كليشه

 .(2001مايز، ) آيندعالئم اين بيماري به حساب مي

)دير به خواب رفتن،  خوابيهاي مختلف بيجنبه

كوتاه خواب  هاي طوالني بيداري در شب، دورۀدوره

از خواب برخاستن و متعاقب آن خواب  صبح زود شب،

هاي رفتار دوره".شوندگزارش مي در روز( معموالً

8ين خوابمختل كننده در ح
ات در كودكان به كرّ"

 گزارش شده است هاي طيف اوتيسمبيماريمبتال به 

درمان موثر در اختالالت خواب از . (1111ريچدال، )

اند نشان داده شواهد زيادي اين جهت مهم است كه

 عالوه بر ايجاد استرس در وجود آمده هكه اختالل ب

خربي اثرات م تواند منجر به بروزميكودك و خانواده 

 .(1111ريچدال، )گردد رفتار كودك يادگيري و  در

عالئمي از داراي بعضي از كودكان اوتيستيک 

. رفتار هستند توجه در زمان نوپايي نقصفعالي و  بيش

شامل گروهي از رفتارهاي خاص  فعالي معموالً بيش

آني و  مانند: حواس پرتي، فعاليت مداوم، عمل كردن

ز، پرخاشگري، سرگرداني، ، ناتواني در تمركبدون فکر

 شودقراري و رفتارهاي مشابه ميزياد حرف زدن، بي

رسد به نظر مي از نگاه سبب شناسي (.2001بنت، )

 ثير چندين ژن باشد وأكه ابتال به  اوتيسم تحت ت

نظير عوامل محيطي  هاي كروموزومي وناهنجاري

 هاي پيش از زايمانمي، عفونتتماس با مواد سّ

 ،سرخچه ،اوريونمننژيت،  ،داخل رحمي( هاي)عفونت

و همچنين  مشکالت حين زايمان، رتبه تولدسرخک، 

 رژيم غذايي در ايجاد و يا شدت آن نقش داشته باشند

در  مواد مغذي كه نقش آنيکي از . (2005روتر، )

هاي متعددي نشان داده در پژوهشبهبود عملکرد مغز 

يقات نشان تحقد. نباشمي 13امگا اسيدهاي چرب ،شده

 خطرتوانند مياند كه اين اسيدهاي چرب داده

 آمينگر،) دندهرواني را كاهش-هاي عصبيبيماري

اسيدهاي  .(2007 برگر، شافر، كلير، فردريک و فوت،

چرب موجود در فسفوليپيدهاي غشاء از مهمترين 

كه باعث  هستندهاي عصبي  اجزاي غشاي سلول

شوند. شواهد مي بودن غشأ تسهيل عملکرد و سيال

باليني و بيوشيميايي،  هايبا استناد به يافتهزيادي 

متابوليسم اسيدهاي چرب را در چندين در تغيير 

دوراند،  وانکاسل،) دهدپزشکي نشان ميبيماري روان

در يک  .(2001 ،بارتلمي، لژئون، مارتينه و گيلوتي

فسفوليپيدهاي پالسما  بررسي بيوشيميايي ،مطالعه

غلظت در افراد اوتيستيک  نشان داد كه

كودكان دچار عقب ، نسبت به 10اسيددوكزاهگزانوئيک

درصد كمتر است كه البته اين  23 ،دگي ذهنيمان

درصدي در سطح كلي اسيدهاي  20ناشي از كاهش 

ست كه كاهش قابل ا و اين در حالي بود 3 چرب امگا

بر . ديده نشد 6اي در اسيدهاي چرب امگا مالحظه

درصد  25، 3امگا به  6 نسبت امگا همين اساس
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دار بين يک ارتباط معکوس و معني. افزايش نشان داد

و افسردگي  3امگا دريافت رژيمي اسيدهاي چرب 

 3امگا  همچنين سطح اسيدهاي چرب مشاهده شد.

باشد  پالسما بسيار به نوسانات رژيمي حساس مي در

تواند براي تعيين ارتباط بين دريافت  كه اين مي

در دو  3امگا اسيدهاي چرب مي و سطح پالسمايي رژي

دوراند،  وانکاسل،) گروه مورد مطالعه مفيد باشد

 .(2001 بارتلمي، لژئون، مارتينه و گيلوتي، 

بر روي الگوي  3امگا مصرف مکمل  سازوكارهاي

فعالي و ساير رفتارهاي تکاملي در كودكان خواب، بيش

ي است كه هاي طيف اوتيسم موضوعمبتال به بيماري

 است.به آن پرداخته شده در اين مقاله 

كه  3امگا ترين خواص اسيدهاي چرب  يکي از مهم

 و دوكوزاهگزانوئيک اسيد ايکوزاپنتانوئيکبا نا

التهابي آنها اثرات ضد( 1د )شکلشون شناخته مياسيد

باشد كه باعث ها ميواسطه سنتز پروستاگلندينهب

عملکرد بهتر غشاي سلولي و  بودن افزايش سيال

هاي هورمون سروتونين شده و هورمون گيرنده

ها و تحريک سروتونين نيز باعث افزايش سنتز نرون

هاي التهابي باعث افزايش واسطه شود.مركز خواب مي

افزايش آدرنوكورتيکوتروپين هورمون و كاهش 

شوند كه اين به هم تريپتوفان و كاهش سروتونين مي

فعالي و د علتي براي بيشهورموني شاي خوردن تعادل

و پنينگتون، 2001، ايکل)ماختالالت خواب باشد.

1116) 

 3ساختار شیمیايی و خواص اسیدهاي چرب امگا 

 
A: eicosapentaenoic acid 

 
B: docosahexaenoic acid 

 . (B)و دوكوزاهگزانوئیك اسید  (A): ساختار شیمیايی ايكوزاپنتانوئیك اسید 1شكل 

 دربیش فعالی 3ثیر امگا أت

عالئمي از داراي بعضي از كودكان اوتيستيک 

. هستندايي توجه در زمان نوپ نقصفعالي و بيش

هاي بيمارياند كه افراد مبتال به مطالعات نشان داده

فعالي را نسبت ،درجات بيشتري از بيشطيف اوتيسم

فعالي دهند.رفتار بيشنشان مي بهنجاربه كودكان 

-شامل گروهي از رفتارهاي خاص مانند: حواس معموالً

آني  پرتي، فعاليت مداوم، آني و بدون فکر عمل كردن

، ناتواني در تمركز، پرخاشگري، سرگرداني، کرو بدون ف

شود. ميتکراري قراري و رفتارهاي زياد حرف زدن، بي

اين رفتارها با بزرگتر شدن كودك كمتر شده و در 

 تجزيۀ .(2001بنت، (شوندنوجواني ناپديد مي

فسفوليپيدهاي پالسمايي كودكان اوتيستيک در 

و  3ا امگ دهد سطوحمقايسه با ديگر كودكان نشان مي

در خون كودكان اوتيستيک  اسيددوكزاهگزانوئيک 

 (. 2007)آمينگر،  باشدپايين مي

 دانشگاه در 2010در سال اي كه  در مطالعه

محققين در يک كارآزمايي باليني  ،كاليفرنيا انجام شد

انجام مبتال به اوتيسم  انكودكبر روي كنترل شده كه 

 3امگا  هايمصرف مکملكه  دادندنشان  ،گرفت

كاهش بيش فعالي در منجر به ميلي گرم( 5/1)روزانه 

فعالي با استفاده از  ۀ بيشنمر.شود مياين كودكان 

11سيستم بررسي رفتار كودكان"ۀنام پرسش
در گروه  "

 بنت،)بود 6/64و در گروه كنترل  8/61درمان 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/EPAnumbering.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/EPAnumbering.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/DHAnumbering.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/DHAnumbering.png
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 سازوكار .(2011برتوگولي، اشوور، بوستروم و هندرن، 

ولي تغييراتي كه در  ،يستاين اثر خفيف مشخص ن

ديده  3امگا ليپيدي كودكان تحت درمان با  نيمرخ

تواند تا مي (3امگا سطح اسيدهاي چرب  ويژهبه)ه شد

گيري اسيد چرب اندازه 5گر اين اثر باشد. توجيهحدي 

متيل اولئيک اسيد، اسيد اسيد اولئيک، دي) شده

اورسيک، درصد اسيدهاي چرب تک غيراشباع، درصد 

در خون اين كودكان كه در  (1 سيدهاي چرب امگاا

دهد نشان مي رتباط با تغيير سطح بيش فعالي بود،ا

تواند مياسيدهاي چرب خون  نيمرخكه تغيير در 

برتوگولي، اشوو، )بنت، شود.موجب پاسخ رفتاري مثبت

كه به ديگري  در مطالعۀ (.2011، بوستروم و هندرن

اوتيستيک انجام  كودك تعدادي هفته بر روي 6مدت 

 ،"12ليست رفتارهاي نابجا چک"امتياز پرسشنامۀ ،گرفت

كننده ئم بيش فعالي را در گروه دريافتكاهش عال

)امتياز نسبت به گروه دارونما نشان داد 3امگا 

واحد كاهش و در گروه  4فعالي در گروه درمان  بيش

هاي حاضر نشان . يافتهواحد افزايش داشت( 3كنترل 

توانند يک مي 3اسيدهاي چرب امگا  دهد كهمي

در رفتارهاي  ويژهبهدرمان موثر و قابل تحمل، 

فعالي همراه با حواس پرتي و عدم اطاعت، در  بيش

 . دنكودكان اوتيستيک باش

تجربي بر اي از نوع نيمهمطالعه ،2004در سال 

د. به آسپرگر انجام شكودك مبتال به اوتيسم و  1ي رو

با  3امگا نوع مکمل  2 ،كنندگانماه به شركت 6مدت 

مدعي والدين  در پايان .شد دادهمقدارهاي متفاوت 

شان و  كه بهبودي در سالمت كلي كودكان بودند

تماس چشمي،  تمركز، خواب، هاي شناختي،مهارت

فعالي پذيري، اضطراب و بيشتحريک توانايي اجتماعي،

ن برتوكولي، استوو، بوسترو بنت،)كنند  ميرا احساس 

 .(2011 و هندرن،

 3امگا ثیر تأو الگوي خواب 

داراي ناتواني  بر روي كودكان ي كهمطالعاتدر 

كه مشکالت خواب  مالحظه شد ،انجام شده ،ذهني

باشد و اين بيشتر در ارتباط با كودكان اوتيسمي مي

كودكان بيشتر از ديگر كودكان از اختالالت خواب رنج 

خواب را در اين  اختالل متعدد،مطالعات  .برند مي

شيميايي نشان هاي بيو يافته. اندنشان دادهكودكان 

13اسيدهاي چرب ضروري" داده است كمبود
" 

اختالل خواب در گروهي از كودكان تواند منجر به  مي

ها حاكي از اختالل در خواب با امواج بيشتر يافته .شود

. از (1111ريچدال، ) باشددوم شب مي ۀآهسته در نيم

ثير گذارنده روي مکانيزم خواب اي اصلي تأهمولکول

 -هيدروكسيتر-5، 14تريپتوفانبه  تواندر مغز مي

2Dپروستاگلندين (،سروتونين) 15يپتامين
-اينتر، 16

18خواب دلتا پپتيد القا كنندۀ"و  171-لوكين
كه  "

، اشاره است اي حاوي تريپتوفان اسيدآمينه 1پپتيد يک

خواب در مغز  نمود كه نقش تحريکي بر روي مركز

 سازي)از آزاد 2Eپروستاگلندين، 11نوراپينفرين دارند و

نقش  2-اينترلوكينو كند( جلوگيري مي سروتونين

 -ممانعتي در مکانيسم خواب دارند. اسيد آراشيدو

ها ساز پروستاگلندينترين پيشمهم (6 )امگا 20نيک

 ثرترين تشديد كنندۀؤم 2Dپروستاگلندينباشد. مي

و سطح آن هنگام  است هاپروستاگلندينين خواب در ب

و  3امگا مين مقادير كافي بدون تأخواب باالتر است. 

 -اينترو  2Dپروستاگلندينبراي مغز، توليد  6 امگا

به  6همچنين نسبت امگا. كاهش خواهد يافت1-لوكين

، زيرا اين دو گروه باشدمي در مغز بسيار مهم 3امگا 

م اقضي بر روي مکانيست متفاوت و متناسيد چرب اثرا

ها در  عاملترين  خواب دارند. بنابراين يکي از مهم

 .استنسبت اين دو اسيد چرب  ،تنظيم خواب

 سروتونيناثر تحريکي روي  ،چرب ضروري ياسيدها

اثر تحريکي  2Dپروستاگلندين مانندا هسروتونينو  دارند

 2-اينترلوكين و اثر ممانعتي روي 1-اينترلوكينروي 

شود. در نهايت باعث تحريک مركز خواب مي دارد، كه

21چرب ضروري ياسيدها"
به ( 3امگا )به خصوص "

بر  ،ثير بر روي انسولين و ميزان گلوكز مغزأت ۀواسط

و در نتيجه  سروتونينزيستي به  يسترسميزان دروي 

)شکل  دنثير دارأو مركز خواب ت1-اينترلوكين تحريک

 .(1118، ا، رابينوتيز و مستوفيهود) (2
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 (1118بر مركز خواب در سیستم اعصاب مركزي )يهودا،  3امگا ثیر مكانیزم چگونگی تأ -2شكل 

 عملکرد غدۀ 3 همچنين اسيدهاي چرب امگا

بيداري)از طريق -آل را كه در تنظيم ريتم خوابپينه

ثير قرار أريتم مالتونين( كاربرد دارد، تحت ت

در يک كارآزمايي باليني . (2008،و... الويال)دهند مي

كودك  23بر روي  2010كنترل شده كه در سال 

، نتايج نشان داد كه مصرف اوتيستيک صورت گرفت

 3به مدت  اسيددوكزاهگزانوئيکگرم ميلي 400 روزانۀ

، هماه باعث بهبودي الگوي خواب كودكان گرديد

در كننده مکمل مصرفخواب كودكان  بطوري كه نمرۀ

22ت رفتار كودكانليسچک"
 6/51به  4/56از  "

 .ه بودافزايش يافت

 3امگا ثیر تأو اي كلیشه هايرفتار

صورت كارآزمايي باليني كنترل هاي كه بدر مطالعه

 12به مدت  تيکكودك اوتيس 27شده انجام شد، 

 گرم 3/1خله قرار گرفتند و روزانه هفته تحت مدا

ان مداخله با دريافت كردند. در پاي 3امگا  مکمل

ديده "ليست رفتارهاي نابجاچک"استفاده از پرسشنامۀ

23ايرفتار قالبي و كليشه"شد كه نمره
 8/2به  6از  "

 ، بوستروم و هندرن،ووبرتوگولي، اش بنت،)كاهش يافت

2011). 

هفته  6كه به مدت  و همکارانش آمينگر در مطالعۀ

و كودكان در  كودك اوتيستيک انجام شد 13بر روي 

 ۀبا مصرف روزانگروه درمان و كنترل قرار گرفتند،  2

 13به   4/14از  ايكليشهرفتار  نمرۀ، 3امگا گرم  5/1

 -دوكزاگرم ميلي 400 مصرف روزانۀ .كاهش يافت

در  اي كليشهباعث بهبودي رفتار  اسيدهگزانوئيک 

بطوري كه ميانگين نمره در گروه  كودكان گرديد،

 بود. 07/2وه دارونما و در گر 8/1 ،دريافت كننده

و پرخاشگري  انزواي اجتماعی، تحريك پذيري،

 3امگا ثیر تأ

 -كنند كه نسبت ايکوزاپنتامطالعات پيشنهاد مي

اسيد به آراشيدونيک يا دوكزاهگزانوئيک24اسيدانوئيک

اسيد، از طريق فشردن سيستم نورآدرنرژيک، 

و كند)هامازاكي، رفتارهاي تهاجمي را كنترل مي

 (.2005اما، هيراي

-17 كودك اوتيستيک 13بر روي  كه ايدرمطالعه

هفته  6پذيري پس از امتياز تحريک ،انجام شد ساله 5

 3/21از  3گرم مکمل امگا  5/1با مصرف روزانه درمان 

همچنين در اين  .واحد( 7/4كاهش يافت) 6/24به 

 در عاليم مربوط به هادر پي مصرف مکملمطالعه 

پيشرفت بهبودي و  ،قدرت تکلمو انزواي اجتماعي 

برگر، شافر، كلير، فردريک و  آمينگر،)شد مشاهده 

 .(2007 وت، ف

 نتیجه گیري

اوتيسم يک سندرم شايع با اتيولوژي چندگانه 

اين  خلق تحقيقات گسترده منجر بهانجام . است
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كه اين بيماري در اثر نقص در  ستافرضيه شده

روز باشد كه باعث بسيستم عصبي مركزي مي

دوراند،  وانکاسل،)شوداختالالت تکاملي در افراد مي

 .(2001 باتلمي، لژئون، مارتينه و گيلوتي،

را در خون  3امگا سطح پايين  ،مطالعات اخير

نشان  بهنجاركودكان اوتيستيک نسبت به كودكان 

ممکن است به علت دريافت ناكافي  امر كه اين اندداده

يا به علت  واي آن سازهو پيش 3امگا اسيدهاي چرب 

كربنه به مشتقات  18ضعف در تبديل اسيدهاي چرب 

هاي طويل و غيراشباع ) فراينداشباعبلندزنجير و غير

ديگر اين است  باشد. فرضيۀمي آن در بدن( 25شدن

 2Aليپاز فسفو آنزيم فعاليتدر افراد اتيستيک  كه

 در تسريع افزايش فعاليت باعث فزايش يافته و اينا

26سيدهاي چرب غيراشباع چندگانها" شکست
و در  "

 -فسفو يجه كاهش اين اسيدهاي چرب در غشاينت

ي اسيدهاي چرب او به تبع آن كاهش محتو ليپيدي

دوراند، بارتلي، لژئون،  وانکاسل،) شودمي 3امگا 

 .(2001 مارتينه و مک دونالد،

مغز محل اصلي تجمع اسيدهاي چرب بلند زنجير 

باشد. عملکرد اصلي مي اسيديکدوكزاهگزانوئويژه به

 27اسيدهاي چرب ضروري در مغز توليد ايکوزانوئيدها

بر  هايي هستند كه هورمونشبه ايکوزانوئيدها. است

هاي هاي سديم، كانالها، كانالروي عملکرد سيناپس

ATPaseكلسيم 
ثر مؤهاي عصبي در غشاي سلول 28

در  21هاي آزادهستند و همچنين در برداشتن راديکال

هاي عصبي در دوران مغز، حفاظت، رشد و تمايز سلول

؛ 2000 مارتين و ژوزف، يوديم،)باشندميثر ؤجنيني م

. (2000 س و بور،سكلمنت، ژاول، فران كاريه،

ثير مونوآميني مغز بسيار تحت تأ 30نروترانسميترهاي

و  تغيير در ميزان اسيدهاي چرب سرمي هستند

ير كمبود اسيدهاي ثهاي مختلف مغز تحت تأقسمت

دهند. به صورت متفاوت واكنش نشان مي 3امگا چرب 

 كه 31مزولمبيک مسيرهاي ،3امگا مثالً در كمبود 

هاي محيطي العمل فرد به محرك بيشتر در عکس

كه در  32مزوكورتيکالنقش دارند، پركارتر و مسيرهاي 

-، كمتنظيم رفتار، توجه و احساسات فرد نقش دارند

 . (2006، و كارلسون مک نامارا)دشونكارتر مي

كنند كه اسيدهاي هاي حاضر پيشنهاد مييافته

عنوان يک درمان موثر و هتوانند بمي 3امگا چرب 

فعالي شامل عدم تبعيت تحمل در رفتارهاي بيشقابل

مورد استفاده  و حواس پرتي در كودكان اوتيستيک

هاي ثير از طريق آناليز فسفوليپيدقرار گيرند. اين تأ

 استقرار گرفته ييد تأمورد پالسماي اين كودكان 

 دوراند، بارتلي، لژئون، مارتينه و گيلوتي، وانکاسل،)

2001). 

شواهد برگرفته از مطالعات اخير، بر نقش كليدي 

هاي  باع در تنظيم مکانيسماسيدهاي چرب غيراش

 زيستي دسترسيميزان  ،در اين بينكيد دارد. خواب تأ

-محدود عاملچرب ضروري، يک اسيدهاي به  مغز

باشد. بدون وجود مقادير كافي از اسيدهاي كننده مي

و  2D، توليد پروستاگلندين6و امگا 3امگا چرب 

اين دو كه از آنجايييابد. كاهش مي1-اينترلوكين

اثرات متفاوت و دسته از اسيدهاي چرب ضروري 

هاي هاي خواب و ديگر سيستمممتناقضي بر مکانيس

امگا به  6نسبت امگا لذا گذارند،يي در مغز ميبيوشيميا

هم و بسيار حياتي در م عوامليکي از به عنوان  3

يهودا، )آيدبه حساب ميهاي خواب متنظيم مکانيس

 (1118رابينوتيز و مستوف، 

كنند كه اسيدهاي چرب پيشنهاد مي پژوهشگران

توانند درمان موثري در رفتارهاي تهاجمي و مي 3امگا 

. باشنددر كودكان اوتيستيک اي آني بدون تفکر رفتاره

ولي ممکن  ،مکانيسم اين عمل كامالً مشخص نيست

نسميترهاي سروتونرژيک و ااست با تنظيم نوروتر

هاي يافته.(1118هيبلن، )مرتبط باشد33دوپامينرژيک

حاصل از تحقيقات روي سيستم نوروترنسميترها، قوياً 

اي در بروز عمده نقشعوامل كنند كه اين پيشنهاد مي

 .(2001)وانکاسل، اين بيماري دارند

، 3امگا دهند كه اسيدهاي چرب شواهد نشان مي

در بهبود عالئم حاالتي  اسيدايکوزاپنتاانوئيک ويژهبه

رغم اختالل در خواندن و نوشتن كلمات علي"مثل 
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34مشاهده طبيعي و تشخيص صحيح آنها
از دست "و  "

هاي هماهنگ فعاليت دادن نسبي تعادل در انجام

35عضالني
 .استمفيد  ،باشند، كه از عالئم اوتيسم مي"

-اين مکمل باعث ميضرر بودن تحمل بودن و بيقابل 

در كنار درمان  3امگا شود كه استفاده از مکمل 

دارويي، براي افرادي كه در جستجوي يک درمان 

 .باشداهميت و بامالحظه ، قابلهستندثانوي و تکميلي 

در خصوص مطالعات انجام شده نمونه در حجم 

بر روي افراد اتيستيک  3هاي امگا ثير مکملبررسي تأ

ات هاي مطالع، كه اين يکي از محدوديت بوده كم

ييد منافع اين مکمل در براي تأ بنابراين ،پيشين است

هاي انجام كارآزمايي ،درمان عوارض مختلف اوتيسم

باالتر ضروري به باليني با حجم نمونه بيشتر و قدرت 

 (.2001)بنت، رسد نظر مي

به ها ماهي:عبارتند از 3امگا بهترين منابع غذايي 

روغن ماهي و از منابع  ماهي سالمون و ساردين و ويژه

توان به روغن سويا و كانوال، روغن گردو، گياهي مي

 (1جدول ).روغن تخم كتان  اشاره كرد و گندمۀ جوان
 از مواد غذايی برخی 3محتواي امگا  1جدول 

 نام ماده غذايي مقدار ماده غذايي )گرم(3امگا مقدار  وضعيت

 مغز گردو ¼فنجان 3/2 خيلي خوب

 ماهي سالمون گرم 120 1/2 خوب

 سويا ۀدان فنجان 1 1 خوب

 كدو حلوايي فنجان 1 3/0 خوب

 لوبيا قرمز فنجان 1 3/0 -

ري عوارض جانبي از هاي دارويي در اين بيمادرمان

الگوي خواب دارند و تا كنون  تغييرقبيل چاقي و 

اند. در حالي موفقيت چشمگيري از خود نشان نداده

ثير مثبت استفاده از ، تأكه در مطالعات متعددي

بر رفتارهاي اين كودكان نشان داده  3امگا هاي مکمل

شده است، هرچند شواهد اندكي در خصوص مکانيسم 

عنوان يک درمان هن بتواولي مي ،اين اثر وجود دارد

 تکميلي و موثر در اين كودكان مد نظر قرار داد.

هايي كه كودك شود كه خانوادهبنابراين پيشنهاد مي

اوتيستيک دارند، سعي كنند در رژيم غذايي خانوار از 

مثل انواع  3هاي چرب امگا غذايي حاوي اسيد مواد

، گردوهاي چرب(، ميگو، روغن كلزا،ماهي ويژهبهماهي)

، به طور مرتب روغن سويا و سبزيجاتي مثل خرفه

 استفاده كنند.

 هايادداشت
1) Autism spectrum Disorder (ASD) 
2) Autism 
3) Asperger 
4) Rett syndrome 
5) Childhood Disintegrative Disorder(CDD) 
6) Pervasive Developmental Disorder-Not other- 
wise specified(PDD-NOS) 
7) Atypical Autism 
8) Parasomnia 
9) Omega-3 fatty acid 
10) Docosahexaenoic acid 
11) Behavioral Assessment System for Children 
12) Aberrant Behavior Checklist 
13) Essential fatty acid 
14) Tryptophan (Trp)  
15) 5-hydroxy triptamin(5-HT) 
16) Prostaglandin D2                    

17) Interlokin-1 
18) delta-sleep inducing peptide(DSIP) 
19) Norepinephrine 
20) Arachidonic acid 
21) Essential fatty acid 
22) Child Behavior Checklist 
23) Stereotypy 
24)  Eicosapentaenoic acid 
25) Elongation and desaturation 
26)  Polyunsaturated Fatty Acid 
27)  Eicosanoids 
28)  Adenosine triphosphate 
29)  Free radical 
30) Neurotransmitter 
31)  Mesolimbic 
32) mesocortical 
33) Dopaminergic 
34)  Dyslexia 
35)  Dyspraxia 
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آموزان عادي و داراي نوشتاري دانش

 اختالالت يادگيري فارسي زبان شهر تهران
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 چكيده
آموزان عادي و پژوهش حاضر، بيان نوشتاري دانشدر  هدف:

زبان شهر تهران با توجه به آموزان داراي اختالل يادگيري فارسي دانش

-استفاده از ابزارهاي مختلف انسجام مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته

 –رويدادي )علّيهاي پسطرح تحقيق از نوع پژوهش روش:است. 

گرا شناسي اتخاذ شده رويکردي نقشاي( است. رويکرد زبان مقايسه

-هاي گرد( براي تحليل داده4002است و نظرية هليدي و متيسون )

-دانش 42آوري شده استفاده شده است. نمونة آماري مورد بررسي، 

 04تا  00آموز پسر عادي دانش 42آموز پسر داراي اختالل يادگيري و 

)خوانداري، تصويري، و آزمون خرده 3ساله بودند. ابزار مورد استفاده، 

-پس از استخراج فراواني ابزار ها:يافتهساخته بود. شنيداري( محقق

ها توصيف شدند و هاي مختلف انسجام، با استفاده از آمار توصيفي داده

سپس با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره معناداري اختالف 

اي اختالل آموزان دارآموزان عادي و دانشمشاهده شده بين دانش

نتايج نشان  گيري:نتيجهيادگيري مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. 

اختالف مشاهده شده بين دو گروه در α= 02/0دهد که در سطح مي

 کاربرد همة انواع ابزارهاي انسجام معنادار بوده است. 
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Abstract 

Objective: In this research the frequency of 

different cohesive devices in the written narratives 

of Farsi speaking students with and without learning 

disorders are compared. Method: The research 

method is Ex Post Facto or Causal Comparative. 

Halliday and Matthiessen's (2004) systemic 

functional approach was applied for analyzing the 

data. 25 boys with learning disorder and 25 boys 

without learning disorder were selected. The 

informants were 10 to 12 years old. Three 

researcher-made subtests (reading, visual, and 

listening) were administered for gathering the 

written data. Findings: Descriptive statistics were 

used to describe the data. Then Multi Analysis of 

Variation was used to analyze the significance 

between the differences of frequencies of cohesive 

devices. Results: Results showed that the difference 

of frequency of usage in the written narratives 

between students with and without learning disorder 

is significant if =α 0/05. 
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 مقدمه

هاي حصيلي، يکي از مؤلفهت اشکال در يادگيريِ

ست )فرانکن برگر و اتعريف اختالل يادگيري 

(. افراد داراي اختالل يادگيري 0990 فرانزاگليو،

مشکالتي را در يادگيري برخي از دروس )خواندن، 

کنند و براي برطرف نوشتن و رياضيات( تجربه مي

اي نياز هاي ويژهکردن مشکالت معموالً به حمايت

ها دچار طيفي از اختالالت هستند، آن دارند. بيشتر

ها در خواندن و درصد آن 22که قريب به طوريبه

زمان مشکل دارند. اختالل طور همنوشتن و حساب به

شود يادگيري تقريباً هميشه به افت تحصيلي منجر مي

(. ويرايش چهارم راهنماي آماري و 0332)کاکاوند، 

-وع ناتوانيشي 0ا،پزشکي آمريکتشخيص انجمن روان

زند درصد تخمين مي 00تا  4هاي يادگيري را بين 

(. از طرفي 0333 کجباف، مولوي و اميري، )درخاني،

کودکان  هاي زبانيِويژگيبه در زبان فارسي  ،ديگر

شناختي کمتر از منظري زبانداراي اختالل يادگيري 

است. بررسي زبان اين گروه و مقايسه آن پرداخته شده

تواند دون اختالل يادگيري )عادي( ميبا کودکان ب

هايي را هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ دستاورد

کاربردي داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است که 

بسامد کاربرد ابزارهاي مختلف انسجام )ارجاع، حذف و 

جانشيني، انسجام واژگاني، و ربط( را در بيان نوشتاري 

الل يادگيري پاية آموزان پسر عادي و داراي اختدانش

کند. در حقيقت اين چهارم و پنجم با هم مقايسه 

هاي زباني کودکان براي شناخت ويژگي پژوهش گامي

-مي نويس(خوان و نارساداراي اختالل يادگيري )نارسا

است  ايهاي مداخلهبراي ارائة برنامه ايو مقدمه باشد

رنگ را کم هاهاي رشدي زباني آنتأخير در الگو تا

-. شناخت الگوي استفادۀ دانشکرده يا از بين ببرد

آموزان داراي اختالل يادگيري از ابزارهاي انسجامي و 

آموزان عادي مقايسة آن با الگوي مورد استفادۀ دانش

اي هاي مداخلهشدن مسيرتواند به روشن همچنين مي

هاي ويژه مورد نياز براي حمايت از کودکان داراي نياز

بيان در مقاله حاضر  ،حالت کليکمک کند. در 

آموزان داراي آموزان عادي و دانشدانشنوشتاري 

چه که هليدي و اختالالت يادگيري ويژه بر مبناي آن

( ذيل فرانقش منطقي در خصوص 4002متيسون )

کنند مورد تحليل مطرح مي 4کاربرد ابزارهاي انسجام

آموزان داراي رسد دانشگيرند. به نظر ميقرار مي

هاي آزموناختالالت يادگيري در بيان نوشتاري خرده

مختلف )خوانداري، تصويري، و شنيداري( عملکرد 

بنابراين تري در استفاده از ابزارهاي انسجام و ضعيف

هاي متن نسبت به افراد عادي داشته پيوند جمله

 باشند.

 مندگراي نظامدستور نقشدر عريف مفاهيمت

اي زبان شبکه مند،امگراي نظنقش دستور بر اساس

است اي از امکانات مرتبط با هم ها يا مجموعهاز نظام

 زمان هم تجمع بند هر ساخت معناست. که هدفشان

 معنايي هاياليه اين از يک هر ؛است معنايية اليچهار

اي از معناي متن را به شود که زاويهناميده مي نقش فرا

ارتند از: ها عب دهند. اين فرانقشخواننده نشان مي

فرانقش بينافردي، فرانقش تجربي و  فرانقش متني،

 بند ،تجربيفرانقش فرانقش منطقي. بر اساس 

تجربه نيز مجموعة حوادث . است انسان ةتجربِ بازنمايي

در جريان است و اين جريانِ حوادث از طريق دستور 

نقش فرادر  که ساختارييابد. زبان در بند تجلي مي

 ناميده «3مبتدايي ساختار» شودمنعکس مي متني

شامل  را بخش دو ساختار اين هازبان همة در. شود مي

  تربه بياني دقيق يا «مبتدا» بند بخش يک. شودمي

 بخش که پيام ماندهباقيو  شودمي يدهمنا «آغازگر»

 «بخشپايان» يا «خبر» دهد مي شکل را بند دوم

تعامل اهل بازنمود  ،فردي نقش بينا . فراشودمي خوانده

ست. اين تعامل به صورت ارائه يا زبان با هم ا

اطالعات، کاال و خدمات است. چهارمين  درخواست

فرانقش مطرح شده، فرانقش منطقي است که ابزارهاي 

شود و به نحوۀ انسجام ذيل آن توضيح داده مي

 کند. دهي متن اشاره ميسازمان

 فرانقش منطقي

 گفتمان /المـسطح ک درفراتر از بند و  معنا بررسي
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گيرد. به عبارت در فرانقش منطقي صورت مي يعني

کنيم به باالترين د عبور ميهاي بنديگر، وقتي از مرز

شويم که نظامي است دستور دستور نزديک مي مرتبة

طور خاص به عنوان منبعي براي ممکن که به 2واژگاني

کار هاي بند به بندي ديگر بهساختن گذار از مرز

وند. البته عناصر موجود در خارج از دستور واژگان ر مي

يعني اطالعات بافتي نيز در توليد و تعبير متن نقش 

نقش فرا ،کنند. همة اين عناصر در مجموعايفا مي

 دهندمنطقي يا نظام انسجامي متن را شکل مي

 .(4002)هليدي و متيسون، 

 هاي انسجامابزار

که موجب هستند  عوامل انسجام متن ابزارهايي

شوند و در واقع  يکپارچگي صوري و معنايي متن مي

تشکيل متن بدون اين عوامل، منتفي است. پيوستگي 

هاي مختلف متن )جمله و بزرگتر و يکپارچگي قسمت

شود  از جمله( با کمک عوامل انسجام متن ايجاد مي

در مواردي تنها يک واژه نقش (. 4003)کريستال، 

روابط  ،ي مثال، حروف ربطاکند برانسجامي ايفا مي

گاهي انسجام حاصل دهد. را نشان ميها بين جمله

اي از واژگان است مانند فرايندي در سطح زنجيره

هاي هاي حذف و زنجيرههاي ارجاع، زنجيرهنجيرهز

زارهاي انسجام به ما اين امکان را . ابانسجام واژگاني

يا  گفتهدهند تا عناصر زباني بزرگ يا کوچک، پيشمي

گفته، دور يا نزديک، و مرتبط به لحاظ ساختاري پس

مرتبط، را به هم ارتباط دهيم. عوامل انسجام را يا غير

)هليدي و  بندي کرددر چهار گروه تقسيمتوان مي

 .(4002متيسون، 

انسجام ارجاعي: فرايندي زباني است که از طريق 

ها موجب ايجاد رابطه بين عناصر معنايي و مرجع

شود. ارجاع شامل عنصر ارجاعي و م در متن ميانسجا

مرجع است. ارجاع از طريق ايجاد رابطه بين عناصر 

 کند.آفريني ميها انسجامموجود در بند

هاي در پرونده اويک وکيل معروف بود.  علي»-
 «. زيادي پيروزي را از آن خود کرده بود

اين. تحصن کردندکارخانه ديروز  کارگران»-
 «. موثر باشد شانگيري مطالباتايد در پيبها کارآن

در مقالة حاضر با انسجام حذف و جانشيني:

حذف و  ،(4002الگوبرداري از هليدي و متيسون )

 شده است با اين جانشيني ذيل يک مقوله آورده

توان جانشيني با تهي که حذف را در واقع مي توضيح

-اين امکان را ايجاد مي ،فرايند حذف در نظر گرفت.

کند که از برخي عناصر يک ساختار در متن استفاده 

توان آن عناصر را از مطالب نکنيم، به اين دليل که مي

حدس زد. حذف براي ايجاد تداوم در يا پسين پيشين 

 متن ضروري است. 
 ] ø[طور من هم همين»-«من به او عالقه دارم»-

 .»]øبه او عالقه دارم =[. 
بهتر ] ø[آن »-« اين کتاب بهتر است يا آن؟»-
  =کتاب(] ø[«. )است

کند و واژگان عمل مي ۀدر محدود:انسجام واژگاني

شود. متناسب ايجاد مي از طريق انتخاب اقالم واژگاني

هاي واژگانيِ گوينده يا نويسنده در حقيقت انتخاب

براي کنند. هايي از روابط واژگاني را نمايان ميالگو

با موضوع خود  آموزي در انشايدانشاگر مثال 

تخته »، «ميز: »هايي ماننداز واژه «کالس درس»

، و ... «زنگ تفريح»، «معلم»، «کالسيهم»، «سياه

، متن نوشته شده از انسجام واژگاني استفاده کند

برخوردار است، به اين دليل که از واژگاني استفاده 

در بافت کالس درس براي به نوعي که  شده است

براي توضيح در مثال باال  .است کودک قابل لمس

واژگاني بين ميز، تخته  ةرابطتوان گفت بيشتر مي

اشياء موجود در  از سياه و صندلي اين است که همه

؛ تقابلي دارند ةآموز رابطمعلم و دانش؛ کالس هستند

ديگري از  ةهاي کالسي به جنبتفريح و شيطنت زنگ

در عين حال همه اين  ؛ وکندکالس درس اشاره مي

مرتبط آموز در کالس درس وارد به يک روز دانشم

 هستند.

 ـر ديوار اتاقمانمرا قاب گرفت و ب تصديقدرم ـپ»-
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مرا  مدرکآويخت. آشنايي در کوچه و محله نماند که 
 (.0334)شيري، « نبيند و آفرين نگويد

در نقاط  سياه پرندۀعمر طوالني دارد. اين  کالغ»-
 «. شودشهري هم يافت مي

ها و بندهاي يک  روابط ميان جمله ربطي:انسجام 

د، مثالً کن جاد و معاني خاصي را القاء ميمتن را اي

 رابطة علّي )علت و معلولي(، و يا رابطة زماني.

، از عالوه بر اينکوشي است. آموز سختاو دانش»

 «. هوش بااليي برخوردار است

باهوش  نهخواني است و آموز درسدانش نهاو »

 «. است

هاي در اين بخش تنها دستاورد پژوهش: نۀپيشي

هاي ايراني و خارجي در حوزۀ مهم برخي از پژوهش

 شوند. ابزارهاي مختلف انسجام مرور مي

انسجام »در پژوهش خود با عنوان  (0932اليلز )

و  اختالل زبانيمبتال به پردازي کودکان در روايت

با اقتباس از رويکرد « کودکان بدون اختالل زباني

به انسجام در زبان نسبت ( 0991هليدي و حسن )

هاي گفتاري به توصيف انسجام در روايت  ،انگليسي

و بدون اختالل زباني  دارايارائه شده توسط کودکان 

وهش مد نظر قرار پرداخت. سه پرسش در اين پژ

در استفاده از  2زبانيبافت غيرثير تأ -0گرفته بود: 

ده ل زباني در استفابازنمود ماهيت اختال -انسجام، ب

بين درک مطلب و  رابطة -هاي انسجام، جاز ابزار

کودک  140به بررسي توانايي انسجاميانسجام. وي 

سال و  1سني بين  دامنةو بدون اختالل زباني ) داراي

در بازگويي متن فيلم ماه(  1سال و 00ماه تا  9

يکي براي  ؛دو روايت تعريف کرد ،. هر کودکپرداخت

کرد و که همراه با او فيلمي را تماشا ميبزرگسالي 

دومي براي بزرگسالي که فيلم را تماشا نکرده بود. 

هاي نتايج نشان داد که هر دو گروه با توجه به نياز

براي سازگارشدن با از ابزارهاي انسجام متفاوتي  ،خود

ها ند. با اين حال، آنکناستفاده ميهاي مخاطبان نياز

، و 3، کفايت انسجامي9هاي انسجامدهي ابزاردر سازمان

 داستان عملکرد متفاوتي داشتند.  درک

( کودکان داراي اختالل زباني )با سن 0939اليلز )

ماه( را با  1سال و  00ماه تا  1سال و  9تقويمي 

 از نظرهاي زباني طبيعي کودکان داراي مهارت

هاي داستاني شان در پيوند برقرار کردن قطعهتوانايي

به صورت بيان گفتاري بعد از تماشاي فيلم مورد فيلم 

آموزان بر مبناي مقايسه قرار داد. انسجام گفتار دانش

ها به دقت در انتخاب واژگان ربط براي اتصال جمله

هايي از داستان ين قطعههم و در نتيجه ارتباط ب

آمد: يک هر داستان دو بار به نمايش در شد.سنجيده 

که همراه با کودک به تماشاي بار براي بزرگساالني 

اي بزرگساالني که فيلم مشغول بودند و بار ديگر بر

سن  -ند. نتايج نشان داد که الفبودفيلم را نديده 

کودک با ميزان کاربرد درست انسجام براي پيوند بين 

هاي داستان در هر دو گروه کودکان داراي قطعه

دارد،  اختالالت زباني و کودکان بدون اختالالت ارتباط

 ،هاي زباني طبيعيتنها در کودکان داراي مهارت -ب

هاي داستاني کامل به عنوان کارکردي از تعداد قطعه

در هيچ  -اطالعات مشترک با شنونده تفاوت دارد، ج

واژگان ربط به  از کدام از دو گروه دقت در استفاده

عنوان کارکردي از اطالعات مشترک با شنونده تغيير 

هر دو گروه در استفاده از واژگان ربط دقت  -نکرد، د

هاي يک قطعه داستاني بيشتر از دقتشان در بين جمله

استفاده از واژگان ربط براي ارتباط برقرار کردن بين 

 هاي داستاني مختلف بود. هاي مختلف قطعهجمله

به بررسي و مقايسه  (0933ريپيچ و گريفيث)

و بدون  ي دارا پردازي کودکان قفقازيتوانايي روايت

اختالل يادگيري پرداختند.با استفاده از تحليل 

، انسجام 00کل ابزارهاي انسجام9،راههواريانس سه

و بسامد ، 03، انسجام حذفي04، انسجام ربطي00ارجاعي

و ، 01، خطاي ارجاعي02، خطاي ربطي02کل اختالل

مورد بررسي قرار گرفت. به عبارت 09خطاي حذفي

ي از ابزارهاي ديگر، کودکان بدون اختالل يادگير

کردند که شامل استفاده انسجامي بيشتري استفاده مي

 و حذف انسجامي بود.بيشتر از ارجاع، حروف ربط 

هاي انسجامي بيشتر، از ابزارنيز تر کودکان بزرگ
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در کردند. ضماير بيشتر، و حروف ربط بيشتر استفاده 

هاي ارائه شده به کودکان داستان درجةدشواريمورد 

از هر دو گروه وان به اين نکته اشاره کرد که تمينيز 

 داراي دشواريهاي کودکان در بازگويي داستان

-هاي انسجامي بيشتري استفاده ميمتوسط از ابزار

تفاوت  دشوارکنند. همچنين در بازگويي داستان 

استفاده از ارجاع، حروف ربط و همچنين انسجام 

 مختل و خطاي ارجاعي معنادار بود.

اي با عنوان ( در مقاله0933برونينگ )نوريس و 

و  دارايهاي بيان شده توسط افراد انسجام در داستان»

به بررسي ابزارهاي انسجام در « بدون ضعف در خواندن

ن پيش آموزاهاي بيان شده توسط دانشداستان

 020اول پرداختند.  آموزان پايةدبستاني و دانش

کودک از آموز از کالس اول ابتدايي و مهد دانش

مورد  03نظرتفاوت در استفاده از زبانِ خارج از بافت

ها خواسته شد تا داستاني مقايسه قرار گرفتند و از آن

را براي مخاطب خود بازگو کنند. انسجام موجود در 

ها و مرتبط کامل بودن گزاره -0ها از منظر داستان

 40شفافيت )پيوستگي( -و ب 09بودن )منسجم بودن(

ها به اين نتيجه رسيدند ار گرفت. آنمورد بررسي قر

آموزان داراي ضعف در خواندن صرف نظر از که دانش

شان از ابزارهاي انسجام کمتري استفاده پايه تحصيلي

 .کنندمي

( در مقاله خود با عنوان 0994پورسل و اليلز)

-هاي انسجام در روايتخود اصالحي کاربرد ابزار»

به « الل زبانيو بدون اخت دارايپردازي کودکان 

و بدون  دارايآموز دانش 02اصالحي بررسي خود

هاي انسجام اختالل زباني در کاربرد و استفاده از ابزار

هنگام بازگويي داستان پرداختند. پس از تحليل 

، هيچ 44و اصالح معنايي متن  40اصالحات دستوري

آموزان وجود نداشت. در هر تفاوتي بين دو گروه دانش

مشاهده شد.  يح معنايي متن بيشتردو گروه اصال

 ،هنگامي که در انواع مختلف اصالح معنايي متن

هاي انسجامي بررسي بيشتري انجام شد تا جنبه

هاي اصالحي سنجيده شود، هيچ تفاوتي در فعاليت

هاي انسجامي بين گروه ديده نشد. بسامد انواع اصالح

ي هابا اين حال، تفاوت بين دو گروه در اصالح ابزار

معنادار بود. هر دو ها انسجام به کار رفته و موقعيت آن

-و بدون اختالل زباني از راهبرد گروه کودکان داراي

هاي اصالحي مشابهي به منظور نظارت بر گفتمان 

ها در کردند اما توانايي آنپردازي استفاده ميروايت

 متفاوت بودند.  43بالفعل کردن ميزان تمرکز در نظارت

آموزان تمايل ( نشان داد که دانش0330نيا )حسن

به استفاده از انواع خاصي از روابط انسجامي دارند. 

هاي انسجامي در ترين ابزاربسامدارجاع و ربط از پر

آموزان هستند و در اين ميان ارجاع نوشتار دانش

شخصي و ربط افزايشي ساده، باالترين ميزان کاربرد را 

انشيني کمترين ميزان دارند. از سوي ديگر، رابطة ج

گيرد کاربرد را دارد. عالوه بر اين وي نتيجه مي

هاي انسجام آموزان تنها از انواع محدودي از ابزار دانش

 کنند. استفاده مي

 از ( در بررسي عوامل انسجام متني0330مؤمني )

. تحليل عوامل استفاده کردالگوي هليدي و حسن 

مل انسجام عا که انسجام متني داستان نشان داد

ارجاعي بيش از ساير عوامل انسجام متني در بافت 

داستان به کار رفته است. پس از آن به ترتيب عوامل 

ربطي، واژگاني و حذف قرار دارند. همچنين از عوامل 

 انسجام جانشيني در اين داستان استفاده نشده است. 

( در بررسي عوامل انسجامي، 0334راد )همتي

( را به کار برده است. 0991) الگوي هليدي و حسن

تجزيه و تحليل عوامل انسجام متني نشان داد که 

عامل انسجام ارجاع بيش از ساير عوامل انسجامي در 

داستان به کار رفته و پس از آن به ترتيب عوامل 

حذفي، واژگاني، ربطي و ... قرار دارد. همچنين عامل 

 ست. انسجام جانشيني در داستان به کار برده نشده ا

مقايسه ( به 0334نراقي و ميرمهدي ) سيف

خوان و آموزان پسر نارساالگوهاي انشانويسي در دانش

-اي چهارم و پنجم ابتدايي با دانشهنويس پايهنارسا

 30-30آموزان عادي شهر تهران در سال تحصيلي 

با استفاده از آزمون تجزيه و تحليل ها آن .ندپرداخت
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از نظر آوري شده را گرد هايدادهواريانس و توکي 

خصوصياتي همچون ميانگين طول جمالت، ميانگين 

جمالت، تعداد جمالت ناتمام و جمالت ساده و 

هاي دستوري و خصوصيات همچنين از نظر ويژگي

. نتايج اين پژوهش دادنداماليي مورد مقايسه قرار 

نويسي ترين خصوصيات انشانشان داد که عمده

هاي نويس در پايهان و نارساخوآموزان نارسا دانش

چهارم و پنجم ابتدايي مربوط به مشکالت دستوري و 

دهي متن نوشتاري، کوتاهي جمالت ناتواني در سازمان

و متن، فقدان محتواي غني در متن، جمالت ناتمام و 

 .اي استاستفاده از کلمات محاوره

 پژوهش شناسيروش

 با توجه به ماهيت موضوع روش انجام پژوهش:

رويدادي تحقيق و اهداف آن، طرح تحقيق از نوع پس

 اي( است.  مقايسه –)علّي

آماري مورد بررسي در  جامعةي: آمار ۀجامع

 04تا  00آموزان پسر شامل همة دانشپژوهش حاضر، 

-)به غير از حساب سالة داراي اختالالت يادگيري

کنندگان به مراکز شهر تهران )مراجعه نارسايي(

در سال تحصيلي  گيري( هستند کهاختالالت ياد

چهارم و پنجم ابتدايي مشغول  در پاية 0390-0339

آموزان داراي اختالل بنابراين دانشتحصيل بودند. 

نارسا تشخيص داده شده بودند از يادگيري که حساب

در گروه عادي نيز همة پسران  پژوهش حذف شدند.

م سالة شهر تهران که در پاية چهارم و پنج 04تا  00

خواندند در جامعة آماري پژوهش حاضر قرار درس مي

 داشتند. 

نمونة آماري مورد بررسي عبارتند از:  نمونۀ آماري:

آموزان پسر داراي اختالل يادگيري نفر از دانش 42

سالة شهر تهران که به مراکز اختالل يادگيري  00-04

آموزان نفر از دانش 42اند )گروه هدف( و مراجعه کرده

ساله شهر  04-00)بدون اختالل يادگيري( عادي 

کنند )گروه تهران که در مدارس عادي تحصيل مي

نفر از  03نفر از پاية چهارم و  04 ،شاهد(. در هر گروه

آموزان اند. دليل انتخاب دانشپاية پنجم انتخاب شده

پاية چهارم و پنجم اين است که در اين مقاطع نوشتار 

کند بهتري پيدا مي بنديکودک ساختار و سازمان

پسر نيز به اين  کنندگان شرکت(. 0339)کريمي، 

هاي رسد خانوادهدليل انتخاب شدند که به نظر مي

دختران داراي اختالل يادگيري به خاطر برچسب 

نخوردن فرزندشان گرايش کمتري به مراجعه به مراکز 

رسمي اختالل يادگيري دارند و به همين دليل 

نظر را از ميان نمونة آماري مد دننتوانست انپژوهشگر

 د. ندختران انتخاب کن

کننده به مراکز اختالل يادگيري  کودکان مراجعه

شناس و مربي مورد بررسي قرار  معموالً توسط روان

شناس سطح هوشي کودکان را از طريق  گيرند. روانمي

کند. در مقياس هوشي رِيون يا وکسلر ارزيابي مي

ها طبيعي بهر آنان هوشپروندۀ پزشکي اين کودک

است. همچنين سالمت بينايي و شنوايي آنان نيز در 

پروندۀ پزشکي آنان گزارش شده است. به عبارت ديگر، 

آموزان با تشخيص اختالل يادگيري در مراکز  اين دانش

آموزشي وابسته به آموزش و پرورش استثنايي مورد 

 رتبطهاي مگيرند و بسياري از آزمونشناسايي قرار مي

آموز اجرا شده است و در پروندۀ دانش بر روي آنها

آمده است. در گروه عادي نيز با توجه به پروندۀ 

شناس و آموز و نظر معلم، مدير، روانتحصيلي دانش

آموز نسبت به ورود يا خروج دانش ،مشاور مدرسه

-گيري شد. در گروه عادي دقت شد تا دانشتصميم

 ري از آزمون حذف شوند. آموزان داراي مشکالت يادگي

ها از بين گيري: براي انتخاب آزمودنينمونهروش 

آموزان داراي اختالل يادگيري از نمونه در گروه دانش

 0آباد )شمارۀ دسترس مراکز اختالالت يادگيري يوسف

آموزان با  ( استفاده شده است. اين دانش4و شمارۀ 

ه تشخيص اختالل يادگيري در مراکز آموزشي وابست

به آموزش و پرورش استثنايي مورد شناسايي قرار 

آموزان عادي نيز با رعايت اند. در گروه دانش گرفته

بهر، سن و پاية تحصيلي( سازي )هوشهاي همتامعيار

آموزان بين دانشگيري به صورت در دسترس از مونهن

تهران  1مدرسة دولتي شهيد رجايي واقع در منطقه 
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سعي شد با رعايت معيارهاي  به اين ترتيب نجام شد.ا

 د.، گروه همگني مورد آزمون قرار گيرورود و خروج

: در زبان فارسي براي ارزيابي هاابزار گردآوري داده

گونه ابزار استانداردي ، هيچ42کاربردشناختي توانش

طراحي و اعتباريابي نشده است. آشکار است که 

ر پيچيدگي ساختار زباني و ساختار فرازباني حاکم ب

( نيز المعارفي فرد و اطالعات بافتي اوۃردانش دايبافت )

-تأثير نيست. همچنين با توجه به ايندر اين مسأله بي

هاي آموزان تنها از تعداد محدودي از ابزارکه دانش

نيا، کنند )حسنانسجام در بيان نوشتاري استفاده مي

جايي که توصيف بيان نوشتاري ( و از آن0330

هاي زباني نياز دارد، جم بزرگي از پيکرهکودکان به ح

تر، رفتار پژوهشگر بر آن شد تا جهت بررسي دقيق

هاي خوانداري، آزمونها را با استفاده از خردهآزمودني

ها تصويري و شنيداري مطالعه کند و به گردآوري داده

شناختي نامة اطالعات جمعيتهمت گمارد. از پرسش

 42سواد خواندن )پرلز(المللي پيشرفت  مطالعة بين

نيز  پاية چهارم ابتداييآموزان دانش 4001و   4000

 استفاده شد.

-هاي محققآزمونها از خردهبراي گردآوري داده

 ساخته زير استفاده شده است:

اين ): داستان پل عابر پياده خرده آزمون خوانداري

براي  هم با توجه به اجراهاي انجام شدهداستان 

اختالل  آموزان دارايدانش همدي و آموزان عادانش

داده شد و از او  به آزمودني يادگيري قابل فهم بود(

خواسته شد تا داستان را بخواند و سپس آن را به زبان 

 خود بازنويسي کند.

 داستان تصويري پرنده:خرده آزمون تصويري .0

به کودک نشان داده شد و سپس از او خواسته شد تا 

 را بنويسد. داستان مربوط به تصاوير

: کودک به داستاني که براي خرده آزمون شنيداري

کند. سپس از او خواسته شود گوش مياو پخش مي

 ه است،از داستان فهميدکه چه را آن تا شودمي

 بازنويسي کند.

 داستانهاي پس از مطالعة آزمون: روش انتخاب خرده

، در هاي مرتبطزمونآو همچنين  مربوط به کودکان

ها آزمونداستان متناسب با هر کدام از خرده 2ابتدا 

انتخاب شدند. پس از مشورت با متخصصان ادبيات 

شناسِ کودک استثنايي و روان  شناس،زبان  کودک،

آزمون تقليل مورد از هر خرده 3ها به تعداد نمونه

آزمون يک کودک عادي و يافت. سپس در مرحله پيش

متوسطي ي يک کودک نارساخوان که عملکرد تحصيل

مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از گردآوري  داشتند

ها و با تأييد متخصصان )ادبيات کودک، معلم داده

سنج( يک شناس و روانشناس، رواندبستان، زبان

آزمون انتخاب شد. بنابراين براي نمونه از هر خرده

 تاييد روايي از نظر متخصصان استفاده شد.

ابتدا  پژوهش حاضر در ها:آزمونروش اجراي خرده

آزمون )خوانداري، خرده پژوهشگر روش انجام هر

 توضيح داد انآموزبراي دانشرا  تصويري و شنيداري(

آموز به صورت انفرادي و پس از و سپس هر دانش

آزمون در هاي هر خردهگوش دادن به دستورالعمل

داد و متني نوشتاري پاسخ  هاآنحضور پژوهشگر به 

. هنگام نوشتن هيچ فرد ديگري )آزمونگر/ کردتوليد 

ز آموز کمک نکرد. ابه دانشوالدين/ معلم و ...( 

رضايت گرفته شد تا در آزمون شرکت  کنندگان شرکت

داوطلب براي  کنندگان شرکتکنند. در حقيقت 

پژوهش حاضر انتخاب شدند. پژوهشگر تالش کرد تا با 

هاي قرار گرفتن در محيطي آشنا براي کودک فشار

محيطي و اثرگذار بر نوشتن کودک را کم کند. براي 

اي تدوين شد. در طول هر آزمون دستورالعمل جداگانه

هاي آزمودني پاسخ داده نشد. اجراي آزمون به پرسش

هاي مورد مدت زمان اجراي آزمون براي همة نمونه

شد تا زمان بررسي )عادي و اختالل( نبايد طوالني مي

هاي ان در ميزان استفاده از ابزارو در نتيجه رشد زب

گذار نباشد. به هر روي، به دليل ثيرأمختلف انسجام ت

بر بودن کار با کودکان اختالل يادگيري و در زمان

ها تنها در دقايقي خاص از دسترس بودن آزمودني

 ماه طول کشيد.  4هفته مدت زمان اجراي آزمون 

 وهشدر پژ فنون و روش تجزيه و تحليل اطالعات:
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حاضر از آمار توصيفي براي تعيين فراواني، درصد 

شد و به منظور تجزيه و فراواني، و ميانگين استفاده 

هاي آماري تحليل واريانس ها از آزمون تحليل داده

 متغيره استفاده شده است.چند

 ها يافته

 ربوط به کمينه و بيشينةهاي منخست يافته

اني و ميانگين فراواني ابزارهاي انسجام، درصد فراو

تلف انسجام در بيان نوشتاري فراواني ابزارهاي مخ

شوند و آموزان عادي و اختالل يادگيري ارائه ميدانش

سپس با استفاده از آمار استنباطي )تحليل واريانس 

شود که آيا بين د متغيره( به اين امر پرداخته ميچن

هاي مختلف انسجام )انسجام ربطي، انسجام بسامد ابزار

واژگاني، انسجام حذف و جانشيني، انسجام ارجاعي( 

هاي خوانداري، تصويري، آزموندر بيان نوشتاري خرده

آموزان عادي و داراي اختالل و شنيداري بين دانش

يادگيري )خواندن و نوشتن( تفاوت معناداري وجود 

 دارد يا خير؟

 ها با استفاده از آمار توصيفيتحليل داده
آموزان عادي و  انحراف معيار بين دانش مقايسۀ ميانگين و 

 اختالل يادگيري

-هاي انسجام در دانشمقايسة ميانگين کل ابزار

دهد انسجام ارجاعي و انسجام آموزان عادي نشان مي

 واژگاني باالترين ميانگين کل و انسجام ربطي و

ترين ميانگين کل را به  انسجام حذف و جانشيني پايين

 .اند خود اختصاص داده

ميانگين فراواني ابزارهاي انسجام را در دو  0نمودار 

 ،شودطور که مشاهده  ميدهد. همانگروه نشان مي

ميانگين فراواني هر يک از ابزارهاي انسجام به ترتيب 

در گروه اختالل يادگيري و عادي عبارتند از: انسجام 

(، انسجام حذف و جانشيني 94/99، 43/29ارجاعي )

(، و 13، 31/29(، انسجام واژگاني )94/42، 33/40)

(. بنابراين اگر کل بسامد 30/41، 40انسجام ربطي )

ف انسجام را مد نظر قرار دهيم، رخداد ابزارهاي مختل

توان به اين نکته اشاره کرد که کودکان گاه ميآن

هاي انسجام را بيشتر از گروه انواع ابزار ، همةعادي

 .اندکودکان داراي اختالل يادگيري استفاده کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقايسۀ ميانگين فراواني كاربرد ابزارهاي مختلف  -1نمودار 

 آموزانتاري دانشانسجام در بيان نوش
 

-هاي انسجام در دانشمقايسة ميانگين کل ابزار

دهد انسجام ارجاعي و انسجام آموزان عادي نشان مي

واژگاني باالترين ميانگين کل و انسجام ربطي و 

ترين ميانگين کل را به  انسجام حذف و جانشيني پايين

 اند. خود اختصاص داده

-م در دانشدرصد فراواني ابزارهاي انسجا مقايسۀ

 آموزان عادي و اختالل يادگيري
 

-درصد فراواني ابزارهاي انسجام در دانش مقايسۀ -1دول ج

 آموزان عادي و اختالل يادگيري
 ابزار انسجام

 گروه

حذف و  واژگاني ارجاعي

 جانشيني

 ربطي

 %02 %03 %32 %39 عادي

 %02 %02 %33 %39 اختالل يادگيري

 

درصد  ،شود اهده ميمش 4گونه که در نمودار  همان

فراواني کاربرد انسجام ارجاعي و انسجام ربطي در هر 

دو گروه برابر است. کاربرد انسجام واژگاني در گروه 

عادي يک درصد بيشتر از گروه اختالل يادگيري بوده 

است و کاربرد انسجام حذف و جانشيني در گروه 

اختالل يادگيري يک درصد بيشتر از  گروه عادي بوده 

 .است
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 آموزان عادي و اختالل يادگيريدرصد فراواني ابزارهاي انسجام در دانش مقايسۀ -2نمودار 

هاي در اين بخش به بررسي معناداري اختالف

هاي مختلف مشاهده شده در فراواني کاربرد ابزار

آموزان عادي و داراي انسجام در بيان نوشتاري دانش

يل واريانس ر مبناي آزمون تحلاختالل يادگيري ب

 پردازيم.  متغيره ميچند

هاي معناداري اختالف بسامد ابزار براي محاسبة

هاي مختلف انسجام در بيان نوشتاري داستان

آموزان )خوانداري، تصويري، شنيداري( بين دانش

ز آزمون تحليل ا عادي و داراي اختالل يادگيري

متغيره استفاده شد و نتايح نشان داد که واريانس چند

تالف مشاهده شده در بسامد کل ابزارهاي انسجام اخ

آموزان داراي اختالل يادگيري و عادي در بين دانش

داراي سطح  =df) 0و درجه آزادي ) α= 00/0سطح 

در مورد تفاوت بسامد انسجام  است. 004/0معناداري 

نتايج  ،ارجاعي بين گروه عادي و اختالل يادگيري

نشان داد  (MANOVA)تحليل واريانس چند متغيره 

داراي =df) 0و درجة آزادي ) α= 00/0که در سطح 

 است. 003/0معناداري  سطح

تفاوت بسامد انسجام حذف و جانشيني بين گروه 

و درجة  α= 02/0عادي و اختالل يادگيري در سطح 

 است.  041/0داراي سطح معناداري =df) 0آزادي )

تفاوت بسامد انسجام واژگاني بين گروه عادي و 

و درجة آزادي  α= 00/0تالل يادگيري در سطح اخ

(0(df=  است.  000/0داراي سطح معناداري 

دهد متغيره نشان ميواريانس چندآزمون تحليل 

که تفاوت بسامد انسجام ربطي بين گروه عادي و 

و درجة آزادي  α= 02/0اختالل يادگيري در سطح 

(0(df=  است 029/0داراي سطح معناداري. 

مي توان گفت: تفاوت بسامد  به طور خالصه

انسجام ارجاعي بين گروه عادي و اختالل يادگيري در 

داراي سطح =df) 0و درجة آزادي ) α= 00/0سطح 

است. تفاوت بسامد انسجام حذف و  003/0معناداري 

جانشيني بين گروه عادي و اختالل يادگيري در سطح 

02/0 =α ( 0و درجة آزادي (df= داراي سطح معناداري

است. تفاوت بسامد انسجام واژگاني بين گروه  041/0

و درجة  α= 00/0عادي و اختالل يادگيري در سطح 

است.  000/0داراي سطح معناداري  =df) 0آزادي )

تفاوت بسامد انسجام ربطي بين گروه عادي و اختالل 

 0و درجة آزادي ) α= 00/0يادگيري در سطح 

(df= نين است. همچ 004/0داراي سطح معناداري

هاي انسجام بين گروه عادي و تفاوت بسامد کل ابزار

و درجة آزادي  α= 00/0اختالل يادگيري در سطح 

(0(df=  است. 004/0داراي سطح معناداري 
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 آموزان عادي و اختالل يادگيري متغيره بين دانشنتايج تحليل واريانس چند
 هاآزموناز خرده يك اي مختلف انسجام با توجه به هرهمتغيره كاربرد  ابزارنتايج تحليل واريانس چند -2جدول

 مجموع متغير وابسته

 مجذورات
 سطح معناداري F ميانگين مجذورات آزادي درجۀ

 آزمون خرده ابزار انسجام

 ارجاعي

 **000/0 11/02 44/0019 0 44/0019 خوانداري

 013/0 29/3 24/421 0 24/421 تصويري

 091/0 49/3 44/433 0 44/433 شنيداري

 حذف و جانشيني

 **002/0 01/9 043 0 043 خوانداري

 300/0 09/0 03 0 03 تصويري

 201/0 24/0 04/2 0 04/2 شنيداري

 واژگاني

 **000/0 41/01 0023 0 0023 خوانداري

 *039/0 20/2 04/419 0 04/419 تصويري

 0*/043 00/2 433 0 433 شنيداري

 ربطي

 **000/0 23/09 14/439 0 14/439 خوانداري

 139/0 44/0 93/2 0 93/2 تصويري

 204/0 22/0 44/9 0 44/9 شنيداري

 P≤0/01**                     *P≤0/05   معناداري در سطح
  

 هد:د موارد زير را نشان مي4نتايج حاصل در جدول

آموزان عادي و  تفاوت انسجام ارجاعي بين دانش

و درجة  α= 00/0ري در سطح داراي اختالل يادگي

آزمون خوانداري داراي تنها در خرده =df) 0آزادي )

 است.  000/0سطح معناداري 

اختالف بسامد انسجام حذف و جانشيني بين 

آموزان عادي و داراي اختالل يادگيري نيز تنها  دانش

و درجة  α= 00/0آزمون خوانداري در سطح در خرده

 است.  002/0ناداري داراي سطح مع =df) 0آزادي )

آموزان تفاوت بسامد انسجام واژگاني بين دانش

آزمون خوانداري در عادي و اختالل يادگيري در خرده

داراي سطح =df) 0و درجة آزادي ) α= 00/0سطح 

آزمون تصويري در است. در خرده 000/0معناداري 

سطح  =df) 0و درجة آزادي ) α= 02/0سطح 

آزمون است و در خرده 039/0معناداري مشاهده شده 

 =df) 0و درجة آزادي ) α= 02/0شنيداري در سطح 

 است. 043/0سطح معناداري 

آموزان اختالف بسامد انسجام ربطي بين دانش

آزمون عادي و اختالل يادگيري تنها در خرده

  =df) 0ة آزادي )ـو درج α= 00/0وانداري در سطح ـخ

 است. 000/0سطح معناداري 

توان گفت در گروه عادي و نيز ميطور کلي به

آزمون هاي انسجام در خردهاختالل يادگيري همة ابزار

)در  =df) 0) و درجة آزادي α=00/0خوانداري در سطح 

( تفاوت معنادار 00/0سطح معناداري مشاهده شده 

هاي پژوهش حاضر يافته ،به طور خالصهدارند. 

 عبارتند از:

 معناداري پس از تحليل واريانس چندمتغيره ،

آموزان تفاوت بسامد کل ابزارهاي انسجام بين دانش

و  α=00/0عادي و داراي اختالل يادگيري در سطح 

 تأييد شد.  004/0در سطح =df) 0آزادي )ة درج

  ميانگين کل استفاده از انسجام ارجاعي در گروه

 43/29و در گروه اختالل يادگيري  94/99عادي 

ارجاعي در دو گروه  است. و درصد فراواني انسجام

% بوده 39هاي چهارم و پنجم  مورد بررسي در پايه

آموزان عادي و داراي است. به عبارت ديگر، دانش

اختالل يادگيري به يک نسبت از انسجام ارجاعي در 

کنند. از ها استفاده ميبيان نوشتاري خرده آزمون

-مشاهده شده در بيان نوشتاري خردهمجموع بسامد 

فته شد. پس از مختلف تحليل واريانس گرهاي آزمون
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متغيره، نتايج نشان داد که تحليل واريانس چند

معناداري تفاوت بسامد استفاده از انسجام ارجاعي بين 

آموزان عادي و داراي اختالل يادگيري در سطح دانش

00/0=α 0آزادي ) و درجة (df= تأييد  003/0سطح در

 شد.

  ذف و انسجام حميانگين کل استفاده از
و در گروه اختالل  94/42در گروه عادي  جانشيني

است. درصد فراواني ابزار انسجامي  33/40يادگيري 

% و در 02حذف و جانشيني در گروه اختالل يادگيري 

% محاسبه شده است. براي محاسبه 03گروه عادي 

متغيره استفاده داري از آزمون تحليل واريانس چندمعنا

رصد فراواني استفاده از شد. نتايج نشان داد که د

انسجامِ حذف و جانشيني بين دو گروه مورد مطالعه 

متغيره  نزديک است ولي تحليل واريانس چندبسيار 

معناداري تفاوت بسامد استفاده از انسجام حذف و 

آموزان عادي و داراي اختالل جانشيني بين دانش

را  =df) 0آزادي ) و درجة α=02/0يادگيري در سطح 

 تأييد کرد.  04/0در سطح 

  در گروه  انسجام واژگانيميانگين کل استفاده از

است.  31/29و در گروه اختالل يادگيري  13عادي 

درصد فراواني انسجام واژگاني در گروه اختالل 

% گزارش شده 32% و در گروه عادي 33يادگيري 

، نتايج نشان پس از تحليل واريانس چندمتغيرهاست. 

وت بسامد استفاده از انسجام داد که معناداري تفا

آموزان عادي و داراي اختالل واژگاني بين دانش

در  =df) 0آزادي ) و درجة α=00/0يادگيري در سطح 

 تأييد شد.  000/0سطح 

  در گروه  انسجام ربطيميانگين کل استفاده از

است.  40و در گروه اختالل يادگيري  30/41عادي 

عادي و اختالل  درصد فراواني انسجام ربطي در گروه

% گزارش شده است. واضح است 02يادگيري يکسان و 

که يکساني نسبت استفاده از انسجام ربطي گواهي بر 

معنادار نبودن اختالف مشاهده شده بين دو گروه 

، نتايج نشان پس از تحليل واريانس چندمتغيره نيست.

داد که معناداري تفاوت بسامد استفاده از انسجام 

آموزان عادي و داراي اختالل شربطي بين دان

در =df) 0آزادي ) و درجة α=02/0يادگيري در سطح 

 تأييد شد.  02/0سطح 

 بحث و نتيجه گيري

کودکان داراي اختالل  ، ضعف همةبيان نوشتاري

(. 0990يادگيري است )پارکر، تيندل، و هاسبروک، 

آموزان داراي اختالالت يادگيري در مقايسه با  دانش

دي، از جمالت پيچيدۀ کمتري استفاده همساالن عا

ها در بر دارندۀ انواع کمتري از کنند؛ جمالت آن مي

دهي نويسند که سازمانهايي ميواژگان است؛ پاراگراف

کنند؛ خوبي ندارند؛ عقايد کمتري را بيان مي

کنند، براي هاي اصلي کمتري را معرفي ميشخصيت

د. در بررسي کننچيني ميتر زمينهها کممعرفي صحنه

دو رويکرد کمي و کيفي توان از  ابزارهاي انسجام مي

رويکرد کمي نسبت يا بسامد استفاده استفاده کرد. در 

ود و در رويکرد کيفي شاز ابزارهاي انسجام محاسبه مي

درستي استفاده از انواع مختلف و  متناسب بودن

 ،در پژوهش حاضر شود.ابزارهاي انسجام سنجيده مي

هاي مختلف )خوانداري، تصويري و آزموندهابتدا خر

 42آموز پسر عادي و دانش 42شنيداري( روي 

آموز داراي اختالل يادگيري اجرا شد و سپس بر  دانش

مند، گراي نظاماساس فرانقش منطقي دستور نقش

بسامد کاربرد ابزارهاي انسجام )انسجام ارجاعي، 

م انسجام حذف و جانشيني، انسجام ربطي و انسجا

آموزان به تفکيک واژگاني( در بيان نوشتاري دانش

معناداري  هر گروه به دست آمد. براي محاسبة براي

تفاوت مشاهده شده در فراواني ابزاهاي انسجام در بين 

متغيره استفاده از آزمون تحليل واريانس چند ،دو گروه

 شد. 

توان از پژوهش حاضر اي که مينخستين نتيجه

آموزان عادي و اختالل دانش گرفت اين است که

هاي متفاوتي در استفاده از ابزارهاي يادگيري عملکرد

نيز نشان داد هم کودکان  (0932اليلز )انسجام دارند. 

عادي و هم کودکان داراي اختالل زباني از ابزارهاي 

 هاي مخاطبان براي سازگارشدن با نيازانسجام متفاوتي 
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 کنند. استفاده مي

آموزان عادي نسبت شان داد دانشپژوهش حاضر ن

به کودکان داراي اختالل يادگيري از ابزارهاي انسجام 

ريپيچ و کنند. اين نکته با يافتة بيشتري استفاده مي

بيشتر کودکان  ۀاستفادمبني بر ( 0933) گريفيث

و ارجاع، حروف ربط )از ابزارهاي انسجامي  عادي

ينگ حذف انسجامي( همخواني دارد. نوريس و برون

( نيز به اين نتيجه رسيده بودند که 0933)

آموزان داراي ضعف در خواندن در مقايسه با  دانش

شان از آموزان عادي صرف نظر از پايه تحصيلي دانش

کنند. پورسل و ابزارهاي انسجام کمتري استفاده مي

( نيز نشان دادند که تفاوت بسامد انواع 0994) اليلز

ازگويي داستان بين هاي انسجامي هنگام باصالح

کودکان عادي و کودکان داراي اختالل زباني معنادار 

 است. 

 ريپيچ و ،گريفيثو  (0933ريپيچ و گريفيث)

ي ( نشان دادند که درجة دشوار0931)دَستولي 

داستان ارائه شده در استفاده کودک از ابزارهاي 

ريپيچ و ها تأثيرگذار است. انسجام در بازگويي داستان

از هر دو گروه نشان دادند که  (0933) گريفيث

 داراي دشواريهاي کودکان در بازگويي داستان

هاي انسجامي بيشتري استفاده متوسط از ابزار

تفاوت  دشوار کنند. همچنين در بازگويي داستان مي

اختالل استفاده از ارجاع، حروف ربط و همچنين 

است. منتيس و و خطاي ارجاعي معنادار  انسجامي

هاي در موقعيت که( نشان دادند0939گ )پروتين

ديده از ناحية سر از گويي متفاوت، افراد آسيبوگفت

کنند. الگوهاي متفاوتي از ابزارهاي انسجام استفاده مي

در پژوهش حاضر نيز عملکرد کودکان با توجه به 

 هاي مختلف متفاوت بود.آزمونخرده

معنادار بودن اختالف بسامد ابزارهاي مختلف 

توان از اين را ميآزمون خوانداري سجام در خردهان

که کودکان داراي اختالل يادگيري کرد تبيين  اويهز

ضعف دارندکه اين خود ممکن است عمدتاً در خواندن 

-در بيان نوشتاري داستانشان عملکرد ضعيفدليل 

( نيز نشان 0990کاگس، شاناهان و سولزبي ). باشد

ر بين توانايي خواندن و اند که همبستگي معناداداده

هاي بهتري نوشتن وجود دارد و خوانندگان قوي، متن

هايشان از هماهنگي انسجامي نويسند و نوشتهمي

دهندۀ آن است که بيشتري برخوردار است. نتايج نشان

آموز در تواند با مهارت دانشتوانش انسجامي مي

کينچ در عين حال خواندن رابطه داشته باشد. 

که خوانندگان خوب داده استيز نشان ( ن0992)

ياز درک بهتربه انسجام  با شناخت ابزارهايبزرگسال 

 . يابنددست مي متن

استفاده از ابزارهاي  ،در مورد ترتيب بسامدي

 انسجام در زبان فارسي نتايج متفاوت است: 

بيشترين ميزان  که ( نشان داد0330غالملو )

مربوط به کاربرد انسجام دستوري در متون ديني 

ارجاع و کمترين کاربرد، مربوط به حذف است. مومني 

عامل انسجام ارجاعي بيش  که ( نتيجه گرفت0330)

از ساير عوامل انسجام متني در بافت داستان به کار 

رفته است. پس از آن به ترتيب عوامل ربطي، واژگاني 

و حذف قرار دارند. همچنين از عوامل انسجام 

نيا ان استفاده نشده است. حسنجانشيني در اين داست

آموزان تمايل به استفاده از ( نشان داد که دانش0330)

انواع خاصي از روابط انسجامي دارند. ارجاع و ربط از 

هاي انسجامي در نوشتار ترين ابزاربسامدپر

آموزان هستند. از سوي ديگر، رابطة جانشيني  دانش

اين وي نتيجه کمترين ميزان کاربرد را دارد. عالوه بر 

هاي آموزان تنها از انواع محدودي از ابزارگيرد دانشمي

( نشان داد 0334راد )کنند. همتيانسجام استفاده مي

که عامل انسجام ارجاع بيش از ساير عوامل انسجامي 

در داستان به کار رفته است و پس از آن به ترتيب 

ين عوامل حذفي، واژگاني، ربطي و ... قرار دارد. همچن

عامل انسجام جانشيني در داستان به کار برده نشده 

( به 0339) ثابت و جاللي بندريشعبانلو، ملکاست. 

ترين ابزاهاي انسجامي اين نتيجه رسيدند که پربسامد

به ترتيب عبارتند از: ارجاع شخصي، ادات ربط، حذف، 

 ارجاع سنجشي، و جانشيني. 
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امل ترين عوبسامد( پر0332روشن و آرميون )

پيوند  واژه،  عام، تکرار عين  واژه انسجام را به ترتيب: 

،  معنايي، پيوند علّي افزايشي، شمول معنايي، هم

دانند. آيي، پيوند زماني و تضاد معنايي مي باهم

( نشان داد که انسجام واژگاني حدود 0399حسيني )

درصد از عوامل انسجامي را به خود اختصاص  90

آن به ترتيب، عوامل انسجامي است و پس از داده

ارجاع، عوامل ربطي، و حذف قرار دارند. از عامل 

انسجام جايگزيني در غزليات استفاده نشده است. 

ترين ( نشان داد که پربسامد0330راعي دهقي )

هاي انسجامي به ترتيب عبارتند از: انسجام  ابزار

واژگاني، حذف، ارجاع، ربط و جانشيني. افراسيابي 

گرفت که در اشعار فروغ فرخزاد نيز نتيجه  (0330)

هاي انسجام واژگاني از نوع تکرار باعث ايجاد گره

انسجامي و پيوستگي شعري شده است. خضرايي 

( به اين نتيجه رسيده است که باالترين 0334يارندي )

ميزان انواع انسجام به حذف اسمي اختصاص دارد. 

به ارجاع پس از حذف اسمي، بيشترين بسامد مربوط 

هاي اختصاصي ترين بسامد انواع گرهشخصي است. کم

 شود. نيز به حذف بندي مرتبط مي

در پژوهش حاضر ميانگين فراواني ابزارهاي انسجام 

دهد که الگوي استفاده از ابزارهاي انسجام در نشان مي

بيان نوشتاري کودکان عادي و اختالل يادگيري 

 عبارتند از: 

 -4(، 94/99سجام ارجاعي )ان-0در گروه عادي: 

(، و 30/41انسجام ربطي ) -3(، 13انسجام واژگاني )

(؛ در گروه 94/42انسجام حذف و جانشيني ) -2

 -4(، 43/29انسجام ارجاعي )-0اختالل يادگيري: 

(، و 40انسجام ربطي ) -3(، 31/29انسجام واژگاني )

(. اختالف 33/40انسجام حذف و جانشيني ) -2

هاي مختلف در مورد پژوهشگزارش شده در 

تواند بر اين نکته ترين ابزاهاي انسجام ميپربسامد

کند که استفاده از ابزارهاي انسجام وابسته به تأکيد مي

رسد تفاوت معنادار و موضوع متن است. به نظر مي نوع

مالحظه شده بين گروه کودکان عادي و اختالل 

د که گونه تبيين کرتوان اينيادگيري را نيز مي

کودکان داراي اختالل يادگيري در مهارت زبان 

-نوشتاري از همان الگوي کودکان عادي تبعيت مي

کنند با اين تفاوت که به لحاظ رشدي تأخير در 

 چيرگي الگوهاي رشد طبيعي زبان دارند. 

آموزان عادي بيشينة فراواني و در گروه دانش

م به باالترين ميانگين در بين تمامي ابزارهاي انسجا

در حالي که در  آزمون خوانداري اختصاص دارد،خرده

بيشينة  ،آموزان داراي اختالل يادگيريگروه دانش

ها تنها در انسجام واژگاني آزمونفراواني در بين خرده

 آزمون خوانداري تعلق دارد.به خرده

بيشينة فراواني و باالترين  ،در پاية چهارم ابتدايي

آزمون اي انسجام به خردهميانگين در تمامي ابزاره

خوانداري اختصاص دارد به جز انسجام ربطي. اما در 

پاية پنجم ابتدايي بيشينة فراواني در تمامي ابزارهاي 

 آزمون خوانداري اختصاص دارد.انسجام به خرده

فراواني مشاهده شده نيز با توجه  در مورد کمينة

ادي توان نتيجه گرفت که هم در گروه عها ميبه يافته

کمينة فراواني بيشتر  ،و هم در گروه اختالل يادگيري

آزمون شنيداري و تصويري ابزارهاي انسجام به خرده

 اختصاص دارد. 

مقايسة ميانگين فراواني ابزارهاي انسجام نشان 

هاي انسجام را دهدکه کودکان عادي همه انواع ابزارمي

ده بيشتر از گروه کودکان داراي اختالل يادگيري استفا

اند. نتايج مقايسه به ترتيب گروه اختالل يادگيري کرده

(، 94/99،  43/29و عادي عبارتند از: انسجام ارجاعي )

(، انسجام 94/42، 33/40انسجام حذف و جانشيني )

(. 30/41، 40(، و انسجام ربطي )13، 31/29واژگاني )

توان نتيجه گرفت که ميانگين کل طور کلي ميبه

آموزان عادي و اختالل مي در دانشهاي انسجاابزار

چنين با توجه به متغير پاية تحصيلي از يادگيري و هم

 کند:يک الگوي کلي تبعيت مي
 انسجام ارجاعي >انسجام واژگاني >انسجام ربطي >انسجام حذف و جانشيني

 

درصد فراواني ابزارهاي انسجام در گروه عادي )پايه 

ترتيب عبارتند  چهارم و پنجم( و اختالل يادگيري به
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%(، انسجام واژگاني 39%، 39از: انسجام ارجاعي )

%( و انسجام 02%، 02%(، انسجام ربطي )%33، 32)

طور که مشاهده %(. همان02%، 03حذف و جانشيني )

شود درصد فراواني ابزارهاي مختلف در دو گروه مي

 بسيار به هم شبيه است.

 ها داشت ياد
1) American Psychiatric Association at 

2) cohesive devices 

3) thematic structure 

4) lexicogrammatical systems 

5) nonlinguistic environment 

6) cohesive abilities 

7) cohesive organization 

8) cohesiveadequacy 

9) three-way analysis of variance 

10) total cohesive devices 

11) reference cohesion 

12) conjunction cohesion 

13) ellipsis cohesion 

14) total disruption 

15) conjunction error 

16) reference error 

17) ellipsis error 

18) Decontextualized language 

19) propositional completeness and relevance 

(unity) 

20) clarity (coherence) 

21) grammatical repairs 

22) repairs to text meaning 

23) monitoring attention 
24) pragmatic competence 

25) Progress in International Reading literacy Study 

(PIRLS) 

 

 منابع
شناسانه تجزيه و تحليل زبان(. 0330افراسيابي، فرامرز. )

)پايان نامة کارشناسي ارشد چاپ نشده(. اشعار فروغ 

 دانشگاه شيراز، شيراز. 

بررسي کاربرد عوامل انسجام متن (. 0330نيا، رضا. )حسن
)پايان نامة کارشناسي ارشد آموزان شدر نوشتار دان

 چاپ نشده(. دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران. 

تجزيه و تحليل گفتماني و (. 0399حسيني، شهيد قلي. )
نامة )پايانليات ترکي ماذون )شاعر قشقايي(زمتني غ

 کارشناسي ارشد چاپ نشده(. دانشگاه اصفهان، اصفهان.  

بررسي انسجام (. 0334خضرايي يارندي، محمد رضا. )
 احمددستوري در زبان فارسي با نگاهي به آثار جالل آل

)پايان نامة کارشناسي ارشد چاپ نشده(. دانشگاه 

 تهران، تهران. 

درخاني، زهرا.، کجباف، محمد باقر.، مولوي، حسين.، و 

هاي آموزش فرايند و (. تأثير روش0333اميري، شعله. )

-امالنويسي در دانشفرايند بر عملکرد -آموزش تکليف

، پژوهش در حيطه کودکان استثناييآموزان دبستاني. 

9 (4 .)004-90 . 

هاي انسجام درون انواع ابزار(. 0330راعي دهقي، اکبر. )
هاي اول، دوم و هاي فارسي پايهمتني در دروس کتاب

)پايان نامة کارشناسي ارشد  هاسوم ابتدايي و بسامد آن

 مه طباطبايي، تهران. چاپ نشده(. دانشگاه عال

(. بررسي عوامل 0332روشن، بلقيس، و آرميون، مريم. )

با تکيه بر متون  انسجام زبان فارسي در متون دانشگاهي

مجموعه مقاالت نخستين کنگرۀ ملي علوم  .شيمي آلي
(. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و 199-941) انساني

 مطالعات فرهنگي. 

(. 0334دي، سيد رضا. )سيف نراقي، مريم و مير مه

آموزان پسر مقايسة الگوهاي انشانويسي در دانش

هاي چهارم و پنجم ابتدايي نارساخوان و نارسانويس پايه

-30آموزان عادي شهر تهران در سال تحصيلي با دانش

، 9، فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي. 30

94-92. 
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 ... هاي ستون فقرات و بررسي شيوع ناهنجاريو همكاران: ابوالفضل فراهاني 

هاي ستون فقرات و بررسي شيوع ناهنجاري

ارتباط آن با عادت استراحتي از لحاظ 

هاي آنتروپومتریكي و ارگونوميكي ویژگي

کودکان کم توان ذهني آموزش پذیر استان 

 کردستان
 

دکتر ، 2دکتر آذر آقایاري، 1دکتر ابوالفضل فراهاني

 4ایران روحي ،3لقمان کشاورز
 

 12/11/21پذیرش نهایي: 22/4/21دیدنظر: تج  22/1/21تاریخ دریافت: 
 

  چكيده

های بررسی میزان شیوع ناهنجاری ،هدف از پژوهش حاضر هدف:

های ستون فقرات و ارتباط آن با عادت استراحتی از لحاظ ویژگی

آنتروپومتریکی و ارگونومیکی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 

 77-71کودک  444 ، همةجامعه آماری روش:استان کردستان بود. 

بود. بر اساس استان کردستان  سال کم توان ذهنی آموزش پذیر 

ای برای نمونه تحقیق خوشه -نفر به طور تصادفی 542جدول مورگان 

انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و معاینه بالینی 

آوری شده از آمار بدست آمد. برای تجربه و تحلیل اطالعات جمع

گیری از نرم ی با بهرهکا رنباطی از جمله مجذویفی و استتوص

در  های پژوهش نشان داد کهیافته: ها یافته .استفاده شد  SPSSافزار

% و 4اسکولیوز  ،%71کیفوز ،%52میزان شیوع لوردوز  هابین نمونه

های ستون فقرات با قد، وزن، باشد. بین ناهنجاری% می 5پشت صاف 

ع تشک و بالش مورد استفاده و همچنین بین شاخص توده بدن، نو

کیفوز با خوابیدن به روی شکم، بین اسکولیوز و خوابیدن بر روی پهلو، 

و پشت صاف با خوابیدن بر پشت ارتباط معناداری وجود ندارد. اما بین 

-نتيجه لوردوز و خوابیدن بر روی شکم ارتباط معناداری وجود دارد.

های ستون فقرات قابل ابهنجاریکودکان کم توان ذهنی نگيري: 

 ای دارند که مستلزم مداخالت مختلف است.مالحظه

 

 
کودکان  ،ستون فقرات ،های وضعیتیناهنجاری هاي کليدي : واژه
  ارگونومیکی ،آنتروپومتریکی ،توان ذهنی کم
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to 

study outbreak of Spinal column abnormalities & its 

relationship with rest habit with respect to 

anthropometric & ergonometric properties of 

educable Mentally Retarded children of Kurdistan 

province. Method: Statistical population of the 

present research were all 440 mentally retarded 

children aged between 11-17 years in Kurdistan 

Province. According to Moregan table, 205 children 

were selected by random-cluster method as research 

sample. The information was collected through 

questionnaires and clinical examination. In order to 

analyze the information some descriptive and 

inferential statistics including Chi- square and SPSS 

software was used. Results: Research findings 

show the following outbreaks: lordosis 65%, 

kyphosis 13%, scolosis 4% and flat back 6% among 

samples. There was no significant difference 

between abnormality of spinal column with height, 

weight, BMI, type of mattress and pillow and also 

and kyphosis with sleeping on belly, scolosis and 

sleeping to sides, flat back and sleeping on back. 

However, there was significant relationship between 

lordosis and sleeping on belly.Conclusion: 

Mentally Retarded children have a remarkable 

abnormality in spinal column and this necessitates 

different interventions. 
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Retarded Children, Anthropometric, Ergonometric   
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 مقدمه

ای  ای است که زمینهعملکرد ساختار بدن به گونه

آورد. با برای کسب و حفظ وضعیت خوب فراهم می

وجود این قابلیت، عادت بد و الگوهای غلط زندگی و 

های مربوط به آن فشارهایی بر این مکانیسم فعالیت

ملکرد بدن را بر هم تواند ساختار عآورد که میوارد می

(. 5442 ،، راجرز و رومانیپراونسال، بزند )کندال، کند

های مختلف  آرایش نسبی قسمت وضعیت بدنی معموالً

بدن در ارتباط با یکدیگر بوده و این وضعیت وقتی 

بهینه است که بین عضالت و اسکلت تعادل برقرار 

ها را بتوان با باشد. از این حیث شاید ستون مهره

-ه بر بهترین جزء بدن محسوب کرد، زیرا عالواهمیت

ی نخاع، از نظر وجود آوردن یک حفاظ کارآمد برا

چوب بدن نیز حائز اهمیت بوده و حرکتی و حفظ چهار

ها وجود دارد از هایی که در ستون مهرههمچنین قوس

وارد شدن فشارهای مستقیم و بروز آسیب بر بدن 

 (.7895 )کاپاندجی، کند جلوگیری می

به غیر از  های وضعیتیهای بدنی و ناهنجاریضعف

-بهره های حاصل از نتیجةعوامل ارثی در اثر بیماری

مندی از فناوری ماشینی و صنعتی شدن زندگی، عدم 

زندگی  ها، داشتن عادت غلط در طول تحرک انسان

روزی و عدم استراحت روزمره و ساعات کار شبانه

پورحسینی ، آید )دانشمندیجود میومناسب و کافی ب

جمله عادت مهم انسان، خوابیدن (. از 7194، و سردار

است که متشکل از یک وضعیت طوالنی یکسان است، 

تواند راه خوبی برای بیدار شدن و یک خواب راحت می

مفید زندگی کردن باشد. با توجه به اینکه حدود یک 

-سوم از کل زندگی افراد به خواب و استراحت می

وضعیت صحیح دراز کشیدن بسیار مهم است.  ،گذرد

سایی و حفظ وضعیت بدنی در زمان خوابیدن و شنا

تواند استفاده از تشک و بالش مناسب و استاندارد می

و  به سالمت وضعیت بدنی خوب کمک کند)مهدوی

 (. 7191، کریمی اصل

 ـلی یکم ایةـزرگترین سرمـند براد توانمـود افـوج

شود. یعنی افرادی که بتوانند در جامعه محسوب می

هده داشته باشند. هر فرد در جامعه جامعه نقشی بر ع

های روانی، جسمی و تعامل اجتماعی در یکی از جنبه

راد ها در افهایی است که میزان این ضعفدارای ضعف

متفاوت است. کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر 

است،  14تا  24که بهرة هوشی آنها حدود 

تر از متوسط پایین امور ذهنی در کلیة شانعملکرد

ها در که همزمان با مشکالت و کاستی باشدمی

شود و در دوران رشد رفتارهای سازشی آشکار می

شود. کودکان کم توان ذهنی فرد پدیدار می –جسمی 

قل اتوانند مطالب زیادی را یاد بگیرند و الذهنی می

همانند یک بزرگسال بخشی از زندگی مستقل را 

 (. 7191رهبری کنند )میالنی فر، 

های متعددی وجود دارند ها و ناراحتیجاریناهن

که در اثر عدم رعایت اصول صحیح خوابیدن در بدن 

به دلیل  ها صرفاًد. این ناراحتینشوها ایجاد میانسان

های قرار گرفتن عضالت و مفاصل بدن در وضعیت

ناهنجار و برای مدت طوالنی در حال خواب به وجود 

ا به دنبال دارند. آمده و دردهای مفصلی و عضالنی ر

های جسمی و حرکتی شناخت عوارض و ناهنجاری

یابی و چگونگی برخورد و اصالح آنها انسان و علت

ها است که نظر متخصصان را به خود معطوف  سال

داشته است. از طرفی با روند رشد صنعتی و فناوری 

قرن حاضر و در پی آن کاهش دخالت نیروی عضالنی 

هایی که به علت کم و بیماری در انجام امور، عوارض

آید تحرکی و کاهش کاربرد نیروی عضالنی بوجود می

های جغرافیایی و روبه فزونی است و بنا به موقعیت

قه و فرهنگ اجتماعی و رفتاری اقلیمی خاص هر منط

عوارض احتمالی خاصی امکان  ،انسان در هر سن ویژة

، )دانشمندی، پورحسینی و سردار یابندظهور می

( در 7191های رضایی)(. در این رابطه یافته7191

انش آموزان پسر های د خصوص میزان شیوع ناهنجاری

زندگی نشان  فیروز کوه و رابطة آن با عادت روزانة

لت خواب با دهد که بین جای خواب و حامی
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داری وجود ندارد. ناهنجاری لوردوز رابطة معنی

 دهدشان می( نیز ن7192های بهرامی و فرهادی ) یافته

درصد از دختران  74درصد از پسران و  88/58 که

لرستان دچار ناهنجاری جسمی در اندام فوقانی 

درصد از  77/2درصد از پسران و  2/75هستند، 

درصد از پسران و  12/8دختران مبتال به کیفوز و 

 52/75درصد از دختران مبتال به لوردوز و  98/5

ختران مبتال به درصد از د 11/1درصد از پسران و 

 ی پژوهش مزبورهاباشند. در ادامه یافتهاسکولیوز می

بیدن و لوردوز کمری و نشان داد که بین عادت خوا

داری وجود دارد. نتایج پژوهش کیفوز رابطة معنی

( بیانگر این است که بیشترین ناهنجاری 7191حسنی)

آموزان نابینا و ناشنوای اصفهان مربوط به در دانش

درصد و اسکولیوز  2/95درصد و کیفوز  1/99با لوردوز 

باشد. در تمام موارد میزان و درصد درصد می 1/55

آموزان نابینا نسبت به ناشنوا  ها در دانش ناهنجاری

( 7195)علی، رضوی و کشکرنظر هایباالتر است. یافته

زندگی دانشجویان دانشگاه الزهراء  ةسی شیوردر بر

درصد  1/19لوردوز، درصد  8/41دهد که نشان می

درصد پشت صاف  9/1درصد اسکولیوز و  8/58کیفوز، 

که بین وضعیت خوابیدن  دهدمیو نتایج نشان  دارند

و  داشتهداری وجود با لوردوز و کیفوز ارتباط معنی

اری بین اندازه و نوع بالش و دهمچنین ارتباط معنی

 قرار گرفتن سر نسبت به تنه با کیفوز وجود دارد. نحوة

( در رابطه با وضعیت 7191نتایج تحقیق نوری نژاد)

ستون فقرات دانشجویان دختر نشان داد که بین 

وضعیت خوابیدن به پشت با لوردوز و اسکولیوز، بین 

وضعیت خوابیدن به پهلو با کیفوز، اسکولیوز و لوردوز 

و همچنین به خوابیدن به شکم با لوردوز ارتباط 

بین استفاده از تشک سفت داری وجود ندارد. اما  معنی

-ارتباط معنی ،های ستون فقراتو نرم با ناهنجاری

های تحقیق ارتباط یافتههمچنین داری وجود دارد. 

های داری بین وزن افراد و خوابیدن و ناهنجاریمعنی

اما بین بافت تشک با احساس  .ستون فقرات نشان نداد

شد. داری مشاهده درد و کوفتگی در کمر ارتباط معنی

دهد که بین ( نشان می7199های فراهانی )یافته

وضعیت خوابیدن به شکم و لوردوز و کیفوز، و 

همچنین بین وضعیت خوابیدن به پهلو و اسکولیوز و 

وضعیت خوابیدن به پشت و پشت صاف ارتباط معنی 

های ستون داری وجود ندارد. همچنین بین ناهنجاری

پشت صاف( با نوع  فقرات )لوردوز، کیفوز، اسکولیوز و

دة تشک مورد استفاده از نظر بافت، ارتفاع و مواد سازن

داری وجود ندارد، همچنین بین تشک ارتباط معنی

های ستون فقرات )لوردوز، کیفوز، اسکولیوز  ناهنجاری

و پشت صاف( با نوع بالش مورد استفاده از نظر بافت، 

د داری وجوو مواد سازندة بالش ارتباط معنی ارتفاع

بین  که دهد( نشان می7197های عابدی )ندارد. یافته

سفت، )لوردوز و سطح مورد استفاده برای خوابیدن 

دار وجود ندارد. خواب( رابطة معنیمعمولی یا خوش

دهد بین ( نیز نشان می7194های سماواتی)یافته

 عیت خوابیدن، نوع زیرانداز، نحوةعادت روزانه )وض

عیت نشستن( و کیفوز وض انجام تکالیف در منزل و

 داری وجود ندارد.ارتباط معنی

( در 5441) ، میتوس، تبل و کامیلریپرایس

ای بر روی افراد سالمی که دارای دردهای مطالعه

به این نتیجه رسیدند که استفاده از  ،مزمن پشت بودند

تواند در کاهش درد و بهبود های ناصاف می تشک

وید، ویلدر، اریک، ، دووت، دیجیمز)خواب کمک کند. 

ای به ( در مطالعه5445 اسپرات،ن و ویباندسترا و ک

چهار نوع تشک مختلف و توزیع فشارهای  تأثیربررسی 

های پشتی و لگن در دو حالت وارد بر دو منطقه مهره

خوابیدن به پشت و خوابیدن به پهلو در بزرگساالن 

وزنی  ةسالمی که در یک محدوده قدی و سه محدود

پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان بودند 

ارتباط  ،فشار وارده به منطقه پشتی و لگن و تیپ بدنی

ها میزان فشار داری وجود ندارد. در تمام تشکمعنی

لگن بیشتر از پشت است. همچنین  به منطقة هوارد

 تأثیرطور کلی های تحقیق بیانگر این بود که بهیافته
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ک و نوع تشک بر روی راستای توزیع فشار و نوع تش

آن بر روی کیفیت خواب  تأثیرستون فقرات و 

( 5441نامشخص است. نتایج پژوهش لین و هوانگ )

ضعیت خوابیده به پشت، فعالیت دهد که در ونشان می

قل است، در پستانی حدا _چنبری  _جناغی  عضلة

طور فوقانی این صورتی که در مورد عضلة ذوزنقة

های ر زمان استفاده از بالش با اندازهد نیست. همچنین

-بین مهره ةها نشان داد که با تغییر زوایمختلف یافته

های گردنی و سر در اثر استفاده از سایزهای مختلف 

بالش، فعالیت عضالنی این عضالت کاهش و یا افزایش 

یابد. به طور کلی استفاده از بالش مناسب وضعیت می

آورد و فعالیت وجود میتری را برای افراد به راحت

یابد. پستانی کاهش می –چنبری –عضله جناغی 

یک  ،شودهمچنین در زمانی که از بالش استفاده نمی

 آید که عضلةثبات برای گردن وجود میوضعیت بی

-پستانی با انقباض خود سعی می -چنبری  –جناغی 

تواند و این امر می کردهد که وضعیت سر را حفظ کن

گی عضالنی در اثر به کارگیری مداوم منجر به خست

از بالش در یا عدم استفاده این عضله شود. اما استفاده 

تغییری در فعالیت  وضعیت خوابیده به پشت هیچ

براون و  ،آید. گوتزفوقانی به وجود نمی عضلة ذوزنقة

بین فشار وارده از تخت  ،( در پژوهشی5445) هبپری

رتباط ا به بدن و شاخص جرم بدنی شخص هیچ

 داری را کشف نکردند. معنی

در خصوص میزان  شده بررسی مطالعات انجام

ها و ارتباط آن با عادت استراحتی در شیوع ناهنجاری

باشد. از اینرو با سنین مختلف بیانگر نتایج متفاوت می

توجه به اهمیت وضعیت بدنی مطلوب و توجه به این 

ن پژوهش قشر از افراد جامعه و نظر به این که تاکنو

ی در داخل کشور در مورد کودکان کم توان امشابه

ذهنی صورت نگرفته است، پژوهش حاضر در صدد 

های وضعیتی ستون فقرات و  است شیوع ناهنجاری

های لحاظ ویژگی با عادت استراحتی به ارتباط آن

 ـودکان کم توان ذهنیآنتروپومتریکی و ارگونومیکی ک

 مورد بررسی قرار دهد.  پذیر استان کردستان را آموزش

  روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

کودک کم توان   444 ،آماری پژوهش جامعة

سنی  کردستان با دامنةذهنی آموزش پذیر استان 

 –نفر به صورت تصادفی  542سال بود که  71 -77

سنندج، سقز و بانه به عنوان ای از شهرهای خوشه

 تحقیق انتخاب شدند. نمونة

 ابزار

ای  برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا پرسشنامه

زیع شد و با همکاری اولیای آنها ها توبین آزمودنی

تکمیل شدند. در ادامه با حداقل لباس ابتدا قد 

حسب متر و وزن آنها بر حسب کیلوگرم  ها برآزمودنی

آنها از طریق فرمول  7شاخص توده بدنگیری و اندازه

معاینه  د( محاسبه و در برگةیم بر مجذور ق)وزن تقس

که  C7ثبت شد. پس از یافتن زائد شوکی 

نقطه روی ستون فقرات گردنی است،  ترین  برجسته

تعیین و T2  ، نشانةها به سمت پایینبا شمارش مهره

تحتانی  با لبةT12  گذاری شد. محل زائد مهرةعالمت

ه همین های دوازدهم در دو سو هم سطح است. بدنده

وک ها با ناین دنده طور همزمان با لبة خاطر به

ت لمس گشته و مسیر آنها به سمت باال انگشتان شس

که در بافت نرم بدن ناپدید شوند، و داخل تا جایی

گردد. در این نقطه با رسم خطی مستقیم که دنبال می

کند، محل نوک دو انگشت شست را به هم وصل می

 از تعیینشود. پس تعیین می T12 زائد خاری مهرة

T12پائینی به عنوان  خاری مهرة ة، زائدL1 عالمت-

زوائد ، S2خاری  ةگذاری شد. برای پیدا کردن زائد

ی فوقانی دو طرف که اغلب منطبق بر خاصره خلف

تحتانی پشت هستند،  ةهای پوستی در ناحیفرورفتگی

تحتانی آن دو به هم وصل  لمس شد و سپس کنار

  S2خاری  ةروی زائدوسط این خط که بر  شد. نقطة

عالمت زده شد. این نقطه درست باالی  ،قرار دارد

منعطف  کشخطانتهای فوقانی شکاف باسن قرار دارد. 
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را بین نقاط مشخص شده قرار داده و بر روی آن فشار 

 کشخطتوسط ارزیاب به  کشخطیکسان در طول 

-خططوری که هیچ فضایی بین پوست و شد، وارد می

شد. الزم به ذکر است برای ه باوجود نداشت کش

متر سانتی 1 منعطف تقریباً کشخطگیری با اندازه

را رها و سپس نقاط مشخص شده  کشخطابتدای 

گذاری شد. پس از آن بدون عالمت کشخطروی 

تغییر شکل در قوس ایجاد شده، با هر دو دست طرف 

منعطف را گرفته و آن را به آرامی و بدون  کشخط

قرار داده و سپس نقاط مشخص روی  هیچ تغییری

 کشخطکاغذ عالمت زده و انحنای شکل گرفته روی 

 به وسیله مداد روی کاغذ رسم شد.

 
 گيري کيفوزاندازه وة(  نح1شكل )

برای  کيفوز و لوردوز: نحوة محاسبه زاویة

به طور هر دو قوس پشتی و کمری  گیری زاویة اندازه

ابتدا و انتهای  د: نقطةیکسان به صورت زیر عمل ش

شود و خط بدست به هم وصل می کشخطقوس با 

-متر اندازه. طول این خط به میلیشدنامیده  L ،آمده

 ة. از شکم منحنی)قلشدگیری شده و یادداشت 

که خط حاصل  رسم شد Lانحناء( خطی عمود بر خط 

 hمتر اندازه. طول این خط نیز به میلیمیده شدنا-

 . شدگیری شده و یادداشت 

انحناء با استفاده از فرمول زیر محاسبه  زاویة

 G=4 arc tan 2h/L :گردید

 44مساوی یا بیشتر از  برای قوس پشتی زاویة

شود و درجه به عنوان ناهنجاری کیفوز شناخته می

درجه  14مساوی یا بیشتر از  برای قوس کمری زاویة

شود. برای به عنوان ناهنجاری لوردوز شناخته می

دو بار تکرار شد و  گیرییشتر هر اندازهاعتبار ب

قوس در  میانگین زاویة به دست آمده به عنوان زاویة

 نظر گرفته شد. 

 
 گيري لوردوزاندازه ة( نحو2شكل)

آزمون تشخیص اسکولیوز : خم شدن به جلو 

پاها  ،آزمودنی پشت به آزمونگر ایستاده .)آزمون آدامز(

ها در متر از هم جدا، زانوها راست و پنجهسانتی 74

یک جهت و وزن به طور مساوی بر روی هر دو پا، 

ها به سمت پایین و زمین آویزان و تنه در حدود دست

که کمر شود )تا جائیدرجه از ران خم می 84تا  14

قابل مشاهده است( سر پایین )چانه چسبیده به سینه( 

ها آویزان گر، دستها روی هم یا مقابل یکدیکف دست

آزمونگر هم سطح  ،در پایین و راحت. در این آزمون

ها در دو سمت را سینه و کتف ها، قفسةبودن شانه

 سینه یا عدم تقارن در قفسة ةدکند. مشاهبررسی می

قسمت پایینی پشت یک سمت و مشاهدة انحناء در 

ها در یک طرف به عنوان خاری مهره امتداد زائدة

. آزمونگر از نمای شودیص داده میکولیوز تشخاس

کند و عدم تقارن در قدامی آزمودنی را برسی می

ها و قسمت فوقانی و تحتانی پشت و عدم تقارن شانه

  شود. بازوها به عنوان اسکولیوز تشخیص داده می

 

 

 

 

 

 

 

 اسکلیوز                           طبیعی          
 تشخيص اسكوليوز نحوة (3شكل)
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 هاش تحليل دادهرو

گیری اطالعات بدست آمده از طریق اندازه 

های آماری توصیفی مانند میانگین، متغیرها با روش

انحراف استاندارد، جدول توزیع فراوانی و آمار 

مورد  SPSSاستنباطی مجذور کای و با کمک نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
 هامونهبدن نشاخص توده  هاي فردي وویژگي -1جدول 

 متغيرها               

 هاشاخص

 سن

 )سال(

 قد

 )سانتي متر(

 وزن

 )کيلوگرم(

 شاخص توده بدن

 55/77 78 752 77 کمترین

 57/78 29/44 5/724 95/71 ميانگين

 19/15 92 794 71 بيشترین

 71/4 91/74 15/74 18/7 انحراف استاندارد

 

 هافقرات  در بين آزمودنيميزان شيوع ناهنجاریهاي ستون  -2جدول 

 پشت صاف اسکولیوز کیفوز لوردوز ناهنجاری

 71 8 59 715 تعداد دارد

%52 درصد  71%  4%  5%  

 785 544 797 11 تعداد ندارد

%12 درصد  91%  85%  84%  

 

 هاي پژوهش یافته

جدول دو نشان های توصیفی این پژوهش یافته

 ،ای ستون فقراتهدهد که از نظر ابتال به ناهنجاریمی

ترین رایج، % 52 با شیوع لوردوز کمری ةعارض

%  71هاست. پس از آن در ناهنجاری در بین آزمودنی

% اسکولیوز 4% پشت صاف و 5در  ،ها کیفوزآزمودنی

 وجود دارد. 

 هاي خوابيدنهاي ستون فقرات و وضعيتارتباط بين ناهنجاري -3جدول 

 وضعیت خواب نوع ناهنجاری
 

d.f p-value α نتیجه گیری 

  281/5 خوابیدن به شکم لوردوز

7 

 

474/4  

42/4 

 رد فرض صفر

 تائید فرض صفر 448/4 595/4 خوابیدن شکم کیفوز

 تائید فرض صفر 277/4 415/4 خوابیدن به پهلو اسکولیوز

 تائید فرض صفر 258/4 185/4 خوابیدن به پشت پشت صاف

-است که ارتباط معنی نتایج جدول سه بیانگر این

دارای بین لوردوز و خوابیدن به شکم وجود دارد. اما 

های ستون فقرات و انواع خوابیدن بین سایر ناهنجاری

 داری وجود ندارد.ارتباط معنی
 هاي ستون فقرات و تشک مورد استفادهارتباط بين ناهنجاري -4جدول 

 پشت صاف اسکولیوز کیفوز لوردوز ناهنجاری

 مواد ارتفاع نوع مواد ارتفاع نوع مواد ارتفاع نوع مواد  ارتفاع ع نو تشک

 
454/9 279/5 555/1 721/1 149/9 514/5 591/1 514/5 889/4 751/1 174/5 198/2 

d.f 4 

p-value 487/4 754/4 742/4 211/4 458/4 592/4 277/4 584/4 598/4 217/4 518/4 525/4 

α 42/4 

 در تمامی مواردتائید فرض صفر نتیجه 

دهد که بین انواع نتایج جدول چهار نشان می

 های ستون فقرات و نوع، ارتفاع و مواد تشک ناهنجاری

 داری وجود ندارد.ارتباط معنی
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 هاي ستون فقرات و بالش مورد استفادهارتباط بين ناهنجاري -6جدول 

 پشت صاف اسکولیوز کیفوز لوردوز ناهنجاری

 مواد ارتفاع نوع مواد ارتفاع نوع مواد ارتفاع نوع مواد اعارتف نوع بالش

 
455/5 495/1 175/7 475/7 755/8 271/5 415/5 514/4 541/ 441/7 819/4 249/2 

d.f 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 

p-value 481/4 494/4 928/4 141/4 429/4 545/4 491/4 824/4 851/4 947/4 584/4 515/4 

α 42/4 

 ائید فرض صفردر تمامی مواردت نتیجه

دهد که بین نوع، ارتفاع و جدول پنج نشان می

 های گوناگون مواد بالش مورد استفاده و ناهنجاری

 داری وجود ندارد.ستون فقرات ارتباط معنی

 
 با وضعيت خوابيدن و ناهنجاري در ستون فقرات شاخص توده بدنارتباط بين قد، وزن و  -2 جدول

 شاخص توده بدن وزن قد ناهنجاری

 پشت پهلو شکم پشت پهلو شکم پشت پهلو  شکم وضعیت خوابیدن

 
552/4 199/7 852/2 449/7 111/4 129/1 419/1 499/4 119/2 

d.f 1 1 5 

p-value 519/4 149/4 772/4 184/4 912/4 457/4 718/4 714/4 458/4 

α 42/4 

 در تمامی موارد تائید فرض صفر نتیجه

شاخص دهد بین قد، وزن و شش نشان می جدول

با وضعیت خوابیدن و  ها شرکت کنندهتوده بدن 

داری وجود های ستون فقرات ارتباط معنی ناهنجاری

 ندارد.

 گيري  يجهبحث و نت

نتایج پژوهش نشان داد که از نظر ابتال به 

به  افراد نمونه%  52 ،های ستون فقراتناهنجاری

% پشت صاف و 5کیفوز،   %71لوردوز کمری،  ةعارض

% به اسکولیوز مبتال هستند. به بیان دیگر در حدود 4

طبیعی ها دارای ناهنجاری و وضعیت غیر% نمونه92

 های پژوهش حسنیباشند. نتایج تحقیق با یافتهمی

رسد درصد باالی ( همخوانی دارد. به نظر می7191)

های ستون کودکان کم توان ذهنی مبتال به ناهنجاری

هوش کمتر و اختالل در رشد  به علتتواند قرات میف

ها و اختالالت عصبی و نیز جسمی و روحی، و بیماری

های نداشتن دبیران آگاه و عدم آشنایی با ناهنجاری

گردد به دلیل . لذا توصیه میباشدستون فقرات 

 های الزمآموزان آموزشگونه دانشوضعیت خاص این

 هایناهنجاری اده شود تاها دانوادهـه دبیران و خـب

 شود. شناختههای پیشگیری آن ستون فقرات و راه

های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط یافته

داری بین لوردوز و خوابیدن به شکم وجود دارد، معنی

اما بین کیفوز و خوابیدن به شکم، اسکولیوز و 

خوابیدن به پهلو و خوابیدن به پشت و پشت صاف 

داری وجود ندارد که نتایج تحقیق با ارتباط معنی

 (7195)، رضوی و کشکرهای تحقیقات نظرعلییافته

همخوانی دارد. با  (7194( و سماواتی)7197عابدی)

که در وضعیت خوابیدن بر روی شکم توجه به این 

قوس کمر افزایش یافته، و به دلیل قرار گرفتن سر بر 

جلوتر ها نسبت به حالت عادی کمی روی بالش، شانه

گیرند و عضالت پشتی نسبت به عضالت قرار می

در  ،گیرندای تحت کشش بیشتری قرار میسینه

رسد که به نظر می شدهنتیجه اختالل در تنفس ایجاد 

این وضعیت و همچنین عدم تحرک الزم و نداشتن 

 تأثیرفعالیت ورزشی مناسب و همچنین عدم آگاهی از 

تون فقرات در های سوضعیت خوابیدن بر ناهنجاری

این نوع از کودکان که بر حسب عادت به این حالت 

زیادی در ایجاد لوردوز داشته باشد.  تأثیرخوابند، می
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-های الزم برای تغییر نوع خوابیدن از روشلذا آموزش

های کنترل و پیشگیری لوردوز در کودکان کم توان 

رود. همچنین انجام ذهنی آموزش پذیر به شمار می

از  تواندمی های ورزشیالحی و فعالیتحرکات اص

های مناسب برای درمان لوردوز در بین این روش

 . باشد کودکان 

نتایج تحقیق بیانگر این است که بین نوع، ارتفاع و 

ت صاف مواد تشک و لوردوز، کیفوز، اسکولیوز و پش

داری  پذیر ارتباط معنی کودکان کم توان ذهنی آموزش

ای تحقیق با نتایج تحقیقات هوجود ندارد که یافته

وید، ویلدر، اریک، دووت، دی ،جیمز)(، 7191نژاد) نوری

( همخوانی دارد. 5445 ن و اسپرات،باندسترا و کوی

 و فرنادز کلباهای یافته ،همچنین در این رابطه

داری بین میزان  معنی رابطةدهد که ( نشان می7889)

ندارد. بدن وجود  ةتشک و فشار وارده بر نقاط برجست

توزیع فشار و نوع تشک بر روی  تأثیربه طور کلی 

لذا چنین  .باشدراستای ستون فقرات نامشخص می

توان بیان کرد که توزیع فشار و نوع تشک مورد می

های  و ویژگی نبودهاستفاده برای خوابیدن قابل توجه 

که اکثر فردی و مسائل فرهنگی و تربیتی آنها و این

مناسب نه بسیار نرم و نه خیلی های  کودکان از تشک

 .ثر استؤدر این زمینه م ،کنندسفت استفاده می

های پژوهش مشخص شد در بخش دیگری از یافته

که نوع، ارتفاع و مواد بالش مورد استفاده کودکان کم 

ر چهار ناهنجاری ستون توان ذهنی آموزش پذیر با ه

د که نتایج تحقیق با نداری ندارمعنی فقرات رابطة

( 7119(، نوری نژاد)7195های پژوهش نظرعلی)یافته

-( همخوانی ندارد. به نظر می5441و لین و هوانگ)

-رسد دلیل تفاوت در نتایج تحقیقات مزبور در ویژگی

ها و عوامل فرهنگی های فردی و جسمی آزمودنی

توان باشد و لذا چنین می مزبور های تحقیقاتآزمودنی

را مورد استفاده قرار  یشبیان کرد که اغلب افراد بال

لذا به طور  .باشدمیدهند که مناسب گردن آنها می

توان نتیجه گرفت که جنس، ارتفاع و مواد کلی می

ستون های ناهنجاریچندانی بر  تأثیرسازنده بالش 

 فقرات کمری نداشته باشد.

شاخص نتایج تحقیق نشان داد که بین قد، وزن و 

-خوابیدن و ناهنجاری ها و وضعیتآزمودنی توده بدن

ندارد که  داری وجودهای ستون فقرات ارتباط معنی

( 5445)گوتز، براون و پریبه، های نتایج تحقیق با یافته

رسد برای د. به نظر میار( همخوانی د7199و فراهانی)

های ستون فقرات در کودکان کم پیشگیری ناهنجاری

اتخاذ  پذیر با قدهای مختلف نیاز بهتوان ذهنی آموزش

های خوابیدن حالت و در همة وضعیت خاصی نبوده

کنند، گونه افراد به یک نسبت احساس راحتی میاین

های عادت ةهای خاص نتیجلذا قرار گرفتن در وضعیت

های ویژه است و شخصی یا قرارگیری در موقعیت

خاصی از  تواند در اتخاذ شیوةعامل قد به تنهایی نمی

 ناهنجاری در ستون فقرات خوابیدن که موجب بروز

گذار تأثیرشود،  پذیرکودکان کم توان ذهنی آموزش

عادت استراحتی و خاص  ،باشد. از سویی دیگر افراد

شان در موقعیت خود را دارا بوده و به علت وزن

در  یر وضعیتیگیرند و تغخوابیدن خاصی قرار نمی

تر به نظر در افراد با وزن باالتر سخت ستون فقرات

وزن موجب در این نوع کودکان  همچنینرسد. می

بر روی وضعیت بدنی شخص  تأثیرعدم تحرک و 

ها که میانگین سنی آزمودنیولی به دلیل این ،نشده

و یافتن افراد با وزن باال و تعیین ارتباط  استکم 

افزایش وزن با ناهنجاری شدید ستون فقرات در این 

بدن در که نای و با توجه به باشدمیرده سنی مشکل 

الت و افزایش سنی کمتر دچار ضعف عض این ردة

 شود،خاصی از بدن خود می چربی موضعی در ناحیة

های چربی بدن در ناهنجاری تودة عضالنی و تودة

 توانگذار بوده و به سختی میتأثیرستون فقرات کمتر 

نتایج تحقیق   بین آنها پیدا کرد. اما ارتباط معناداری

( همسو نیست، شاید دلیل 7119نژاد )نوری  یافتةبا 

 مانند  هاهای آزمودنیاین تفاوت در برخی ویژگی

 جنسیت، نژاد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها باشد.
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های پژوهش بیانگر این است که به طور کلی یافته

های ستون فقرات در کودکان کم توان شیوع ناهنجاری

خود ذهنی آموزش پذیر در مقایسه با همساالن 

وز و خوابیدن به شکم باالست و همچنین بین لورد

-ناهنجاریداری وجود دارد و بین سایر ارتباط معنی

داری خوابیدن ارتباط معنی های ستون فقرات و نحوة

ها رسد علت شیوع ناهنجاریوجود ندارد. به نظر می

های فردی، مشکالت در این نوع از کودکان ویژگی

ضعیف، فقر مادی و  ذهنی و جسمی، وضعیت بدنی

اقتصادی، مسائل فرهنگی و تربیتی، فقر حرکتی و 

مشکالت شخصی و اجتماعی باشد. همچنین عدم 

تن های ستون فقرات و نداشآگاهی از ناهنجاری

زش فعال و عدم معلمان تربیت بدنی و ساعات ور

شکم و  فعالیت باعث افزایش چربی در ناحیةتحرک و 

 .ناهنجاری در بین آنها باشد

 یادداشت

1) Body mass index(BMI) 
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: به منظور دستیابی به این روشمورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
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شناختی و جود مشکالت روان: وها و نتيجه گيرییافته .گشته است
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 بالینی کامل و متناسب با گیری یک مصاحبۀکه زمینۀ شکل

گر سازد. بر این اساس، مصاحبهاستانداردهای مختلف را ضروری می

به  شود، خود راه با کودک کم توان ذهنی مواجه میبالینی زمانی ک

 شناختی آماده ساخته و از ابزارهای پیشرفته جهت مصاحبه،لحاظ روان

کافی را  بندی آنها بهرةو جمعوری اطالعات مشاهده و یا حتی جمع آ
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Abstract 
 

Purpose: In this article, the process of clinical 

interview with mentally retarded children will be 

investigated. Method : To get the purpose, the main 

problems in clinical interview with mentally 

retarded children and its stages are presented. In this 

paper, the communicative methods which facilitate 

the relation between the interviewer and the 

mentally retarded children will be discussed and the 

methods of direct an indirect obsrervation used in 

interview and the relavant instruments will be 

introduced.  At the end, the principles of 

interviewing with the mentally retarded children and 

its usages are expressed. Findings and 

Conclusions: Behavioral and psychological 

problems in mentally retarded children nececciates a 

standardized interview. Therefore faced with 

mentally retarded children, the interviewer should 

be prepared psychologically. He should utilize 

advanced instruments for interview, observation and 

gathering the information. 
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 مقدمه

 یدرمانهای مهم فرایند روانز مولفهارزیابی، یکی ا

های طراحی برنامه آید و متخصصان را دربه شمار می

اهمیت  دهد.ای مناسب یاری میدرمانی و مداخله

ست که برخی از متخصصان ا ایفرایند ارزیابی به اندازه

کنند، چرا که به آن توجه میبه حتی بیش از آموزش

ما را به سوی ارزیابی دقیق و گسترده، آنها  عقیدة

 )شکوهی یکتا و پرند، ددهطراحی مناسب سوق می

انتخاب  ین حال باید توجه داشت که الزمۀ(. با ا۱۳۳۱

ارزیابی، توجه به اهداف ارزیابی و گروه  ،روش مناسب

در آموزش ویژه به ارزیابی  رایند ارزیابیف هدف است.

رد. این نوع ارزیابی داتوانی اشاره آموزان با نادانش

به  از منابع مختلفآوری اطالعات دار جمعفرایند نظام

برای  درمانیهای قانونی و گیریمنظور اتخاذ تصمیم

)پیر  تآموزان با ناتوانی اسارائۀ خدمات ویژه به دانش

و  یکتا  ، به نقل از شکوهی۲۰۰۲، ۱ آنجلو و گیولیانی

 (.۱۳۳۱ پرند،

روش سنجش به هدف  با وجود آنکه، انتخاب

سنجش و ماهیت مشکل رفتاری، خصوصیات کودک و 

گر و واده، موقعیت سنجش، خصوصیات سنجشخان

، بارکلی)ماش و  دهای موجود بستگی دارویژگی روش

(، با این حال در فرایند مشاوره، مصاحبه ۲۰۰2

ترین روش جمع آوری اطالعات و ترین و رایج مهم

مددجو و مسایل و  راجع یابهترین ابزار برای شناخت م

)به  دآیهای او به شمار میمندیمشکالت و عالقه

نها مصاحبه با کودک، نه ت ،این میان(. در ۱۳22پژوه، 

آید، بلکه محور آن قسمتی از ارزیابی به حساب می

 گردد. محسوب می

و  فرد یاریخدا، ترجمۀ ۱۹۹۰) ۲بارکرز نگاه ا

و  یاصل یها هنیاز زم یکی ،صاحبهم (،۱۳۳۲علوی، 

 کودکان و یدرمانو روان یابیارز یمرکز هستۀ

صحبت  یعنیصاحبه م ،یبه طور کل. نوجوانان است

ن ین صحبت بیا یبالین مصاحبۀان دو نفر که در یم

 نچه مصاحبۀآ و شود یانجام م راجعو م روانشناس

ن است که یا ،سازد یها جدا م ر مصاحبهیرا از سا ینیبال

ص مشکل یخواهد به تشخ یمهدف بوده و  یدارا

 ،ی)قاض دمراجع پرداخته و در رفع آن اقدام کن

ن و ییتب یبرا یاریبس یها تاکنون تالش (.۱۳۳۳

مشاوره با  دنیرافدر  م مراحل و اصول مصاحبهیترس

به  ما مصاحبها ت،گوناگون صورت گرفته اس یها گروه

-روانند یفرادر ن یکارآمد و البته آغاز یعنوان ابزار

کمتر مورد  یتوان ذهن با کودکان کممشاوره  و نیدرما

 توجه قرار گرفته است.

 یا به عنوان گروه گسترده یتوان ذهن کودکان کم

ش از دو درصد یژه که بیکنندگان خدمات وافتیاز در

)انجمن  ددهن یل میت جامعه را تشکیاز جمع

پژوه و ، ترجمۀ به۲۰۰۲، ۳ماندگی ذهنی آمریکاعقب

 یابیدر معرض ارز یاریر موارد بسد ،(۱۳۳۹هاشمی، 

-روان یابیرزا ،یبهداشت روان یابیارز :رندیگ یقرار م

ق در مورد سوءاستفاده یحقت ،یتحول یابیرزا ،یشناخت

 و یحقوق یندهایل فرایسهت و غفلت از کودکان،

 ییها تیوقعماز  یاضطرار یها تیرخورد با موقعب

حبه ممکن است به مصامتخصصان بالینی که  هستند

دا یاج پیاحتکم توان ذهنی با کودکان و نوجوانان 

، و علوی خدایاری فرد ۀترجم، ۱۹۹۰)بارکر،  دکنن

که  ین مشکالتیتر مهمبا این حال، . (۱۳۳۲

رو هستند و هبا آن روب یذهن توان افراد کم یها خانواده

تر  را پررنگ ارزیابی و به تبع آن مصاحبه بالینیلزوم 

ل یاز قب یمشکالت رفتار :زعبارتند ا ،سازد یم

 ،یشکالت جسمانم ،یودآزارخ ،یرتحرکپ ،یپرخاشگر

 (.۱۳22 ،یرخانی)م یت بهداشت فردیرعا و یا هیغذت

چه مطالعات مربوط به ارزش و کارآمدی اگر

 بهمنجر مشاوره و مصاحبه با کودکان کم توان ذهنی

این حال روشن است که  است، با نشدهنتایج قطعی 

واند خدمات ارزشمندی برای رشد شخصی تمشاوره می

 خانواده وی کمکو اجتماعی کودک فراهم آورد و به 

مشکالت سازگاری و رفتاری کودک را بهتر حل  تا کند

طهوریان،  ،ترجمۀ4و هندرسون رودلف )تامپسون، دکنن

۱۳۳4.) 

 ـواننـه عـب داون درمـان سنـودکـک ،نـن بیـدر ای



 .......بررسي مشكالت عمده در مصاحبة باليني با و همكاران:  علي اكبر ارجمندنيا
__________________________________________________________________________________________ 

 

7۱ 

با منشاء  ذهنی بزرگترین گروه کودکان کم توان

ای از مراجعان به کروموزومی، طیف گسترده

شناختی را تشکیل ها و مراکز خدمان روان کلینیک

تالالت روانی و چه احتمال ابتال به اخاگردهند. می

دارای نشانگان داون نسبت به سایر  رفتاری در کودکان

 ذهنی کمتر است، ولی این افراد کودکان کم توان

 .هستند مشکالت بیشتریدارای دی انسبت به افراد ع

شوند،  میبه سرعت دچار ناکامی، اضطراب و تنش  آنها

افراد را مستعد این  ،در اغلب اوقات مشکالت تحصیلی

کند و در نتیجه با افزایش مشکالت رفتاری می

گردد و مشکالت یادگیری تشدید می ،مشکالت رفتاری

گردد های مختلف میرد در زمینهموجب شکست ف

 اندها نشان دادهبا این حال پژوهش (.۲۰۰4 )مریک،

تواند موجب عملکرد مناسب و که مداخالت بالینی می

از  این گروه شناختی و رفتاری کاهش مسائل روان

در مجموع به بهبود کیفیت زندگی  وگردیده کودکان 

ن در جامعه و پیشرفت و شکوفایی ودا با نشانگانافراد 

، و رابینسون ۱نرابینسو (.۱۹22، ث)گ دآنان منجر شو

عتقد است با وجود برخی (، م۱۳22ماهر، ترجمۀ)

شناختی و رفتاری گزارش شده، بسیاری مشکالت روان

دیگر ، نسبت به داوناز کودکان مبتال به سندرم 

تر بوده و تر و مهربانکودکان کم توان ذهنی، شاداب

ی ها تر است. اصول کلی و روشکنترل آنها ساده

ری ارتباط با این گروه از کودکان همان اصول و برقرا

های برقراری ارتباط با سایر کودکان کم توان روش

های کنندهاست با این حال استفاده از تقویتذهنی 

تواند این های کالمی میدلخواه کودک و تشویق

 ارتباط را تسهیل کند. 

بالینی با کودکان کم توان  که در مصاحبۀ اینکته

ست که یک روش واحد ا ید از خاطر برد اینذهنی نبا

ذهنی وجود  ن کم توانکودکا ۀبرای مصاحبه با هم

گر باید به تناسب خصوصیات ندارد. بلکه مصاحبه

ی روشی را خاص هر کدام از کودکان کم توان ذهن

ند. با توجه به اینکه فنون و کبرای مصاحبه انتخاب 

های  یژگیسب نیازها و وبه تنا بایدهای مصاحبه سبک

شوندگان تنطیم شده و مصاحبه با هر کودک مصاحبه

متناسب با سطح رشدی و تحولی وی باشد، هدف این 

مقاله بیان واضح، ساده و کاربردی مراحل مصاحبه با 

کودکان کم توان ذهنی و همچنین مطرح کردن اصول 

. الزم به خواهد بود کودکانمصاحبه با این گروه از 

 ویژةو تلویحات له بر مقتضیات ذکر است در این مقا

در قالب مصاحبه بالینی با کودکان کم توان ذهنی 

 اساسیاصول  کید شده وتأفرایند مصاحبه بالینی 

های ضروری در نظر فرضبه عنوان پیشمصاحبه 

 اند.گرفته شده

باليني با كودكان كم توان  ةمشكالت عمده در مصاحب

 ذهني

تاری های شناختی و مشکالت رفمحدودیت

 بارا  آنهابالینی با  کودکان کم توان ذهنی، مصاحبۀ

. اگرچه سازدرو میهروبمشکالت و موانع چندی 

های فردی بسیار زیاد در میان ناهمگونی و تفاوت

جریان کودکان کم توان ذهنی، مشکالت متنوعی را در

با استفاده از مصاحبه بالینی رقم خواهند زد، اما 

ن بسیاری از این مشکالت را تواوهشی میپژ پیشینۀ

 بینی نمود.پیش

تردید افراد کم توان ذهنی دارای مشکالت بی 

فرد  توانی کمباطی خاصی هستند و هر اندازه ارت

های کالمی و گفتاری او نیز تر باشد تواناییشدید

 روارن و یوددر این راستا، کمتر است.  احتماالً

توان  اد کم(، معتقدند مراحل رشد زبان در افر۱۹۹2)

رشد زبان در آنها  ذهنی مانند افراد معمولی است، اما

شود، با سرعت کمتری رشد می کند و دیرتر شروع می

این  ،آنهاشود. از نگاه  تری متوقف می در سطوح پایین

کودکان اغلب هم در توانایی فهمیدن و هم در تولید 

(، نیز ۱۳۹۰) یسیف نراقی و نادر زبان مشکل دارند.

ز موانع اساسی در برقراری ارتباط با کودک کم یکی ا

دانند که به  تأخیر در تحول زبان می توان ذهنی را

ن ذهنی کودکان محسوب یرز کم تواعنوان عالمت با
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، به نقل از سیف نراقی ۱۹2۱) 6رشود. ناریمور و دیومی

ای از دقیقه ۱ای شی نمونهه(، در پژو۱۳۹۰و نادری، 

دکان کم توان ذهنی سنین گفتار کودکان عادی و کو

ها را از آوری کردند و این نمونه سال را جمع ۱۰تا  6

های زبانی مانند توضیح موضوع شاخص نظر ویژگی

 و )ارتباط کلمات با یکدیگر چقدر است( تتابعی کلما

ها، عبارات، مواد اساسی زبان، چون تعداد واژهنیز 

قرار جمالت و تکرارها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

ترین مشکل کودکان کم ، عمدهدادند. در این مطالعه

استفاده از عبارات پیچیده و ناتوانی در توان ذهنی، 

توضیح موضوع است. آنان عقیده دارند که این امر از 

نظر برقراری ارتباط بسیار مهم است، زیرا این نوع 

تواند با ت میزان اطالعاتی را که کودک میمشکال

کند، به ویژه گذارد محدود میبدیگران در میان 

هنگامی که نظم یا توالی فعالیت زبانی نیز مورد نیاز 

 است.

مصاحبه با این گروه از دیگر  از مشکالت عمدة

در یادآوری وقایع گذشته، تفاسیر  نقص ،نکودکا

نادرست از مشاهدات زمان حال و قضاوت نادرست در 

ی یرکارگقایع است که بر نتایج حاصل از بهمورد و

)پیر آنجلو و گیو  دثیر دارهای یاد شده تأروش

(. ۱۳۳۱، و پرند ، به نقل از شکوهی یکتا۲۰۰۰،لیانی

های پژوهشی ترین یافتهثباتدر همین راستا یکی از با

ت مشکل این است که این افراد در یادآوری اطالعا

 ددارن فعال ۀای با حافظدارند و اغلب مشکالت ویژه

 (. از نگاه مک میالن۱۹۹2،نرچر و ترفلت ،)بری

 ،اصلی کودکان کم توان ذهنی ۀ(، مشخص۱۹۳۲)

 کاهش سرعت و کارامدی در یادگیری است.

به مشکالت اشاره شده در جریان مصاحبه با 

 ، این نکته را نیز باید افزود کهیکودکان کم توان ذهن

توان ذهنی به طور قابل کودک کم  سازشیرفتار 

-ضعیفاو همسال کودکان  زشیسااز رفتار ای مالحظه

 به ویژه در زمینۀ نقص در رفتار سازشیاست. این تر 

که ابزارهای اساسی  و رشد عاطفیتعامل اجتماعی 

عالوه بر آشکار است.  ،بالینی هستند ۀفرایند مصاحب

ای کم توان ذهنی به طور قابل مالحظهکودکان  ،این

 که  ایبه گونه ،کند هستندمفاهیم بنیادی فراگیری در 

 ذهنی شدید، توان کم در افراد این مفاهیم امکان دارد

 فرهی، ترجمۀ ،2هرگز ایجاد نگردد)پروت و براون

۱۳۳2 .) 

کم توجهی در  خیر در تحول زبان،تأبه این ترتیب، 

یادآوری وقایع گذشته، تفاسیر نادرست از مشاهدات 

زمان حال و قضاوت نادرست در مورد وقایع، نقص در 

 از جملهشکل گیری مفهوم  شی و فقدانرفتار ساز

های درمانی ممکن است مداخله ی هستند کهمشکالت

و با  با این حال. دکنرا محدود این گروه از کودکان 

وجود مشکالت موجود در جریان مصاحبه با کودک 

-مراجعان سواد کافی نداشته، کم اگر کم توان ذهنی،

وضیح نیاز ئه شده به تتکالیف ارا سال بوده و یاوسن

از ترین ابزار ارزیابی است.  ، مصاحبه مناسبداشته باشد

کم  کودکانمشکالت فوق در مصاحبه با سوی دیگر 

بدون تردید مهارت، مشاهدة دقیق و از  ،توان ذهنی

 طلبد.تر صبر را می همه مهم

 يذهن كودكان كم توانمراحل مصاحبه با 

کم  بالینی با کودکان در فرایند مصاحبۀ تصور کلی

های ر این است که طبیعت و سیر اختاللب توان ذهنی

پزشکی در کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی با روان

مش آنها بسیار شبیه به یکدیگر است)همساالن عادی 

مکی آبادی و فروع الدین،  ، ترجمۀ۲۰۰۳، ۳و وولف

 کندن نکته به متخصصان بالینی کمک می(. ای۱۳۳۳

ذهنی سردرگم نشده  کم توان در مواجه با کودکان تا

براساس بالینی با این کودکان را  و مراحل مصاحبۀ

بالینی با کودکان عادی طراحی کنند، با این  مصاحبۀ

حال توجه به نکات ویژه، بخصوص در فرایند برقراری و 

حفظ ارتباط با کودکان کم توان ذهنی، راهبردهای 

خالت کسب اطالعات از این کودکان و فنون انجام مدا

 درمانی، ضروری است.

توان میرا  کم توان ذهنی کودکان مصاحبه با

 مرحلۀ :کردم یتقس اساسی به سه مرحلۀحداقل 

ایان ذکر ش اکتشاف. مرحلۀ و مشاهده رحلۀم ،یمقدمات
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ن سه مرحله را از هم یا توان یدر عمل نم است که

ن سه مرحله یبا استفاده از ا گرصاحبهم .مجزا کرد

 کند. یسازمانده یند مصاحبه را به خوبیراتواند ف یم

: آماده سازی و ارتباط با كودک يمقدمات ةرحلم .الف

 كم توان ذهني

 یپس از برقرار درمانی و یا مشاورهند روانیفرا

ن یا ،یرسم یهاطیر محد رد.یگ یرابطه صورت م

 ۱۹۹۳ ،۹)برامر دهد بوارابطه به شکل مصاحبه خو

بر این باور  ،(۱۳22) هوپژ به (.۱۳22ا،یکارک رجمۀت

 بطۀاک ری یبرقرار ،ن گام در مصاحبهیتر مهماست که 

با رای برقراری ارتباط مطلوب ب .استخوب  یا حرفه

تواند کودک را  یم صاحبه گرم ،یتوان ذهن کودک کم

برده و به او اجازه دهد که با  یبه اتاق باز

 چندتواند  ین حال میو در اا کند. یها باز یباز اسباب

نظر  ،مثال یارب از کودک بپرسد. یسوال به ظاهر خنث

نکه از او یا ایا شود یها جو یباز او را راجع به اسباب

آیا نکه یا ایعالقه دارد  ییها یبه چه باز او بپرسد که

به ر گصاحبهم ؟ا نهیآمده است مرکز ن یبه ا قبالً

 یها ییتواند به توانا یم یخنث یها ن سوالیله ایوس

او را  یببرد و قدرت ارتباط یکودک پ یبانو ز یکالم

 یو ارتباط یمشکالت کالم یگر کودک داراا بسنجد.

دیهی است ب خواهد شد. یین مرحله شناسایباشد، در ا

از صبر  یرخوردارب خوب، ک رابطۀیاستقرار  ۀالزمکه 

ن حال یا اب (،۱۳22پژوه، )به تاس ییبایو شک و حوصله

ربخش به منظور آغاز ارتباط اث یریگ شکل یتالش برا

با کودکان  ارزیابی، مشاوره و یا روان درمانیند یفرا

 را یشتریب و حوصلۀ ییبایشک ،یتوان ذهن کم

 طلبد. یم

ن مشکالت ید بتواند بیبا گرصاحبهم ،مرحلهن یدر ا

مشخص  قاًیل شود و دقیز قایتما یو ارتباط یکالم

ا یاست  یمشکالت کالم یاراد ا کودک،یکند که آ

 ارتباط مشکل دارد. یاز نظر برقرار یکه به طور کلنیا

کودک  یهوش ةتواند با توجه به بهر یم درمانگرلبته ا

 یکالم یها ییدر مورد توانا یبیک شناخت تقریز به ین

 یتوان ذهن آموز کم گر دانشا ابد.یدست  وا  یو ارتباط

ن یر اد باشد،گر  صاحبهم یها قادر به درک صحبت

ح یاو توض یل انجام مصاحبه برایصورت الزم است دال

 د.اده شود

 نآ (،۱۳۳۱فیروزبخت،  ،ترجمۀ۲۰۰۲) ۱۰ دویکوئر

جاد یبا کودکان را که تفاهم ا یدسته از فنون ارتباط

شما به عنوان متخصص  :اند گونه برشمرده نیا ،کنند یم

 یشناخت -یدر حد و اندازه رشد زبانبالینی باید 

اکثر کودکان نکه یبا توجه به ا ؛دیکودک حرف بزن

فتگو را قطع گ دانند، ید مییسکوت را نشانه عدم تأ

دربارة  ؛دیم استفاده نکنیتقسم ز سواالتا ؛دینکن

ز لحاظ که کودک به آنها عالقه دارد و ا یموضوعات

ودک ک ؛حبت کنیدص ،مناسب هستند یو یبرا یرشد

از کودک  ؛دیق کنیتشو یکیزیا فی یرا به طور شفاه

ها  کین تکنیه اب د.یرسبپ مشخصو  ینیسئواالت ع

به عنوان ابزار  یچون استفاده از باز ید مواردیبا

واسطه و بالفاصله بی یها تیتقو یریکارگ، بهیارتباط

ق کودک یو عال یبا توجه به سطح رشد شناخت

ارتباط  یشتر به راهکارهایب و توجۀ یتوان ذهن کم

 یهنتوان ذ را در مصاحبه با کودکان کم یکالمریغ

 اضافه کرد. 

ارتباط و گفتگو با  یبرقرار یبرا ،ن مرحلهیدر ا

دن سواالت یپرس وةید به شیبا یتوان ذهن کودک کم

هل و د، اسپان، بامنیگلن رابطه سیر همد دقت کرد.

معتقدند ، (۱۹۳۱) اسپانهل و شان روک روکشان

’‘به آنها پاسخ یتوان ذهن که افراد کم یسواالت

و اطالعات  ستندین یدیسواالت مف ،دهند می’‘

 دهند. یگر قرار نم ار مصاحبهیدر اخترا  یقابل توجه

 یا نهیدن سواالت چند گزینها اعتقاد داشتند که پرسآ

 ر است.یبهتر از سواالت بله و خ یذهن توان کماز افراد 

 یها بسته و سوال یها استفاده از سوال ،اینوجود ا ب

ما ا الزم است. یتوان ذهن کمباز در مصاحبه با کودک 

شتر و سن او یکودک ب یزان عقب ماندگیهرچه م

 د.د کاهش یابیباز با یها والساستفاده از  کمتر باشد،
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کودکان دگاه یباز از د یها سوال ،به عبارت دیگر

 باشند. یپاسخ مرقابلیغ یها سوال یتوان ذهن کم

توان  کودکان کم ،اشاره شد پیشترطور که  همان

اد آوردن اطالعات یچند در مورد به  یمشکالت با یذهن

افتند که به ی( در۱۹2۹نت و استفنسن )د اند. مواجه

 یک واقعه در کودکان داراین بدون رهنمود داد آوری

ما از ا ح است.یصح ق و معموالًیدق یعیهوش طب

 یتوانند به خوب ینم یکودکان کم توان ذهنکه   ییآنجا

چند بعد هستند  یداراباز و گسترده که  یها به سوال

آنها الزم  یبرا ییراهنما ین مقدارینابراب پاسخ دهند،

گوناگون  یاستفاده از رهنمودها از این رو ؛است

 بر روند مصاحبه داشته باشد. یر مثبتیثتواند تأ یم

ذهنی مواجه گاهی اوقات با کودکان کم توان 

های شنوایی در سطوح شویم که دچار آسیب می

برقراری ارتباط با این کودکان برای مختلف هستند. 

ی استفاده کرد. در توان از نقاشی و یا حرکات بدنمی

کالمی مانند لحن صدا، حالت های غیراین بین مولفه

رودست اطالعات چهره، تماس چشمی و حرکت س

ود و و ودنی،ب )وینر، دکنزیادی را منتقل می

انش آموزان کم توان ذهنی نابینا، د(. دانش۱۹۳۹راس،

آموزانی هستند که آمادگی زیادی برای ترس و 

ورتی که این کودکان بتوانند اضطراب دارند. در ص

گر را بفهمند، بهتر است که او های مصاحبهصحبت

راجع به مصاحبه و علل انجام آن، برای این دانش 

از حس المسه در این کودکان صحبت کند. استفاده 

گر آنکه مصاحبهای دارد. نکتۀ دیگر بین نقش ویژه

تواند برای برقراری ارتباط با این کودکان از والدین می

ارتباط با کودک خود آنها بپرسد که برای برقراری 

کنند و او نیز از همان روش استفاده چگونه عمل می

 کند.

های گوناگون برای كسب راهبرد: مشاهده رحلةم .ب

 اطالعات پایه

کند با  یم یسع گرصاحبهکه م یدر طول جلسات

را  یدیطالعات مفا برقرار کند، یکودک رابطه و همدل

شاهده م د.یکسب نماق مشاهده یتواند از طریز مین

چون  ،از سنجش است یمهم بخش ،م رفتاریمستق

رفتار  یامدهایندها و پیشایپ ،تیاز ماه یدرک درست

 ،(۱۳۳۱) دو پرن کتای یکوهش دهد. یکودک به ما م

د یم بایمستق ر مشاهدةد اند کهکردهشنهاد یپ

ن یتر ناسبم م،یف کنیتعر مورد نظررا یرفتارها

 یکدگذار وةیش م،ینیرا برگز ت مشاهده رفتاریموقع

 ز سوی دیگرا م.یمورد نظر را مشخص کن یرفتارها

 یتوان ذهن م در کار با کودکان کمیرمستقیغ مشاهدة

م یرمستقیغ یها از راه یکی دارد. یاریت بسیز اهمین

 ،ند مصاحبهیاز در فرایبه اطالعات مورد ن یابیدست

فراهم  کودک است. یاهایروآرزوها و  یایکشف دن

خود را  یها نکه کودکان بتوانند خوابیآوردن امکان ا

ی م سه آرزوینکه از آنها بخواهیا ایکنند و  یساززبا

ند که دوست یان کنند و سپس بگویب مهم خود را

ب با ین ترتیدب .کند دایت پیدارند کدام آرزو زودتر واقع

کودکان بهتر  یاهایل و رویاستفاده از عالم تخ

آنها  یدرون یها را در مورد خواسته یم اطالعاتیتوان یم

 م.یبه دست آور

ها از  یبا اسباب باز یا بازیدن و یکش ینقاش

توان  مصاحبه با کودکان کم ادامۀ یها برا وهین شیبهتر

گونه  نیا ضطرب و ترسو است.م ،یخجالت یذهن

کند  یشود که کودک احساس راحت یها باعث م تیفعال

ن با استفاده یمچنه د.ینما یجاد رابطه کمک میو به ا

 نۀیتوان به نقاط قوت کودک در زم یها م تین فعالیاز ا

برد و  یپ یحرکت یها توجه و مهارت امنۀد تمرکز،

ها و  یباز یمحتوا نۀیدر زم یشتریاطالعات ب

 ا به دست آورد.آنه یهنر یها مهارت

: تشخيص و تالش برای طراحي اكتشاف رحلةم .ج

 مداخله درماني

توان  کودک کمو ارتباط با  ینکه همدلیپس از ا

 ز انجام گرفت،یه نیبرقرار شد و مشاهدات اول یذهن

ر مورد د دگاه روشن،یک دیتواند به  یم رگصاحبهم

از  یابد و بعضیاو دست  یها ها و ضعف ییتوانا

د به یبا .کند ینیب شیز پیاش را ن یاحتمال یها پاسخ

که از  یاطالعات یبر رو توان صرفاً یخاطر داشت که نم
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 ه کرد.یتک ،دیآیجلسات مصاحبه با کودک به دست م

 ،میآور یها به دست م ق مصاحبهینچه که ما از طرآ

ن یاز ماست و ایاز اطالعات مورد ن یتنها قسمت

ملکرد کودک در خانه عاز حاصل  یها اطالعات با داده

 یشناخت و روان یپزشک یها یابیج ارزینتاو مدرسه، 

تر از کودک  قیدق یریه و منجر به تصوشد تلفیق

 خواهند شد.

آنچه مهم است  بالینی ن مرحله از مصاحبهیدر ا

ا یاز مشکل  یفیل توصیتحل، گرصاحبهن است که میا

 یداریدر مورد پا ید اطالعاتیاو با مشکالت بدهد.

رفتار و  یراوانف دت رفتار،ش رات رفتار،ییغت فتار،ر

کند که  یآور رفتار جمع یتیات موقعیخصوص

 ین اطالعات در ادامه مورد بررسیا یگرداور یها وهیش

 قرار خواهند گرفت.

 ،به والدین و معلمان مصاحبه یها افتهیاطالع دادن 

 مداخلههای همیزان موفقیت برنامبا  یابطه تنگاتنگر

 ترجمۀ، ۲۰۰۲)۱۱ز نگاه شرودر و گوردونا د.دار ای

مصاحبه از  یها افتهی( اطالع دادن ۱۳۳۱روزبخت،یف

زد تا ینگاگران را بریعلمان و دم ن،یتواند والد یم یطرف

نه شدن عملکرد کودک را فراهم یبه یالزم برا مداخله

ر یگ نیتواند آنها را ناتوان و زم یم یآورند و از طرف

ها  افتهیر یه تفسبجلسات مربوط ر در گصاحبهم کند.

ن یز والدا استفاده کند، یرتخصصید از زبان غیبا

ان کنند و در یواالت و احساسات خود را ببخواهد س

 نها حق انتخاب دهد.آکار به  فرایندمورد 

  توان ذهني كمكودكان با  يلينبا ویژة مصاحبةاصول 

با بالینی  مصاحبۀ یاصول کلتوان گفت چه میاگر

همانند مراحل مصاحبه با این  یتوان ذهن کان کمکود

 است، یعادصول مصاحبه با کودکان ، همان اکودکان

، ارتباطی و شناختی های محدودیت ۀمطالعحال ن یا اب

متخصصان بالینی را  ،یتوان ذهن کودکان کم هیجانی

ی سوق می دهد ویژه ا ری راهبردهاییبکارگ به سمت

ا این کودکان توجه با بالینی ب که در فرایند مصاحبۀ

 ای نسبتاًداخلهـموفق و م حبۀجام مصاـآنها احتمال ان

 را بیشتر خواهد کرد. ثرؤم
 ةدربار گر مصاحبه یهاباور و ها نگرش به توجه

 يذهنكودكان كم توان 

با  که تخصصان بالینیم یمهم برا ک مسالۀی

ها و  گرشن کنند،یکار م توان ذهنی کم کودکان

 .استتوانی ذهنی  با کمافراد  سبت بهن آناناحساسات 

متخصصان  یها نگرشها و  برداشت ،متعددمطالعات 

 دان قرار دادهی را مورد بررس یناتوان باافراد  دربارة

ک یکه  ییها ن نگرشیب ،ن مطالعاتی(.ا۱۹۳۹،)چوبن

ای د و میزان اثربخشی برنامۀ مداخلهدار نیدرمانگر مع

 دده ینشان ما ابطۀ روشنی رر ،در یک گروه خاص

 (.۱۹۳۳،لسروی)
را  یمتعدد متخصصان یاورهاب (،۱۹2۹ناتانسون )

ف کرده است و یوصت کنند، یکه با فرد ناتوان کار م

 یتوانند در مداخله درمان ین باورها میده دارد ایعق

 درمانگر ب که اگرین ترتیه اب ند.یاجاد نمیاختالل ا

بنگرد به کودک  یتوان ذهن بر حسب برچسب کم صرفاً

مرتبط های داوریشیپ و تصورات ۀیرا بر پاو مصاحبه 

 د خواهد آمد.یپد یمشکالت ،با آن برچسب انجام دهد

ت یم داشتن حسن نغر  به گرمصاحبهر این شرایط، د

ر از ا نوجوان کمتید که کودک یممکن است تصور نما

ها  یادر به مقابله با ناکامق ،تواند یم زان که واقعاًیآن م

تواند موجب  یم بعداً ین تصورینچ هاست. انو بحر

ار یبس هاینتخاب هدفا کودک گردد. یوابستگ

د کودک به طور رط ش پا افتاده،یت و پیاهم کم

 ناخودآگاه به واسطۀ وجود احساس انزجار دربارة

نگرش  ج در حوزةیاز از جمله مشکالت رین ،یناتوان

حائز  ردرمانگ ین امر برایا لذا ؛است بالینی متخصصان

با راجع به اشخاص  خود یها ت است که نگرشیاهم

 دقرار داده و آنها را اصالح کن یرا مورد بررس یناتوان

 (.۱۳۳۳،یهفر ۀترجم، ۲۰۰2و براون، )پروت

 برای مصاحبه ریزیبرنامه

یک اصل اساسی این است که  ،در فرایند مصاحبه

مصاحبه باید در رابطه با مشکالتی باشد که مصاحبه 
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پژوه  ده است. از نگاه بهکرمراجعه خاطر آنها ه به شوند

هدف یا منظوری دارد و باید بر  ،(، هر مصاحبه۱۳22)

 همان هدف یا منظور خاص متمرکز شود. بهبود

رفتاری، آموزش  های اجتماعی، افزایش خزانۀ مهارت

های خودکنترلی، بررسی مشکالت توجه و  مهارت

ه خود و یا یادگیری و تحصیلی و سایر مشکالتی ک

از جمله  ،دهستنشان با آنها دست به گریبان  خانواده

مددکاری اجتماعی و مصاحبه با کودکان  هایهدف

توان ذهنی است. به همین دلیل هورلی و هورلی  کم

گر در طول جلسه  که مصاحبه کنند کید می( تأ۱۹۳6)

توان ذهنی دستور جلسه را مشخص  با کودک کم

ساختاری  مصاحبه،ای جلسه کند و به طور کلی بر می

 ،الزم است عادیبیش از آنچه در مورد یک کودک 

(، طول این ۱۹2۱) سیوابیند. از نگاه می تدارک 

به طور تر از جلساتی باشد که  جلسات باید کوتاه

گفتنی شود. برای کودکان عادی طراحی می لمعمو

که اکثر مطالعاتی که به بررسی اثربخشی است 

توان ذهنی خفیف  های درمانی در افراد کم مداخله

ره به و رهنمودی از رویکردهای رفتاری ،اند پرداخته

ی، هفر ۀترجم، ۲۰۰2و براون، جویند )پروت می

۱۳۳۳.) 

 باليني با كودک كم توان ذهني در مصاحبةرفتار 

تواند  می شناس، روانبالینی فرایند مصاحبۀدر 

با استفاده از رفتارهای مختلفی از خود بروز دهد. وی 

کند تالش می گوناگونکالمی رفتار کالمی و غیر

درک  در دریافت پیام وتوان ذهنی را  کودک کم

ها به عنوان ابزاری انتظاراتش یاری دهد. رهنمود

توان ذهنی بر  کارامد در فرایند مصاحبه با کودکان کم

 کسیهاگیرند. کننده شکل میحبهاساس رفتار مصا

ها و رهنمودها را باتوجه به استفاده از نشانه(، ۲۰۱۱)

راهبرد غالب برای  شدت معلولیت سابقه، نوع و

وسط افراد کم توان ت یهای ضروریادگیری مهارت

در مقاطع مختلف فرایند بدین ترتیب  داند، ذهنی می

ژه در به وی توان ذهنی بالینی با کودکان کم مصاحبۀ

آوری  رای جمعبحین برقراری ارتباط و یا تالش 

 به عنوانتواند ، استفاده از انواع رهنمودها میاطالعات

 باشد. رهنمودگر  ابزاری کارآمد در اختیار مصاحبه

در آن، یک عالمت اضافی فراهم  که است روشی دادن

شود تا آنکه به روش افتراق، فرد را به پاسخ درست می

های در واقع رهنمودها، جزء محرک ازد.رهنمون س

اضافی هستند که زمانی به افراد داده می شوند، که 

-فرد به محرک آموزشی پاسخ مناسب و یا کامل نمی

ا همراه با محرک آموزشی حرک رهنمودی ابتدم دهد.

شود، شود و سپس به طور تدریجی حذف میارائه می

هنمود به ای که کنترل یادگیرنده بر پاسخ، از ربه گونه

 ، ترجمۀ۱۲)بالک و هرسنمحرک آموزشی انتقال یابد 

رهنمودها انواع گوناگونی دارند  .(۱۳۳4ایزدی و ماهر، 

 گردند:زیر به اختصار معرفی و تبیین می که در
 ،رهنمودهای کالمی، واژگان رهنمودهای کالمی:

فرد را به سوی پاسخ جمالت و یا سواالتی هستند که 

تمیزی  . رهنمود کالمی، محرککنندهدف هدایت می

ام فرد را به پاسخ گبهمکملی است که به صورت گام

 و پنرود ،)تارباکس، واالس دکنکامل هدایت می

چه این : اگررهنمودهای صوتی. (۲۰۰2 ،تارباکس

 ه به صورت معمول، به شکل یک نشانۀکنندتسهیل

خاتمه  ،شود، و فرد را برای زمان شروعصوتی ارائه می

کند، جرای تکلیف مورد نظر راهنمایی میا آهنگ او ی

اما در مواقعی الزم است تا در طول هر گام از یک 

تکلیف پیچیده، زمان و آهنگ )ریتم( اجرای گام، 

 رهنمودهای تصویری متحرک رهنموددهی شود.

رهنمودهای ، )دستی( رهنمودهای فیزیکی(، )ویدئویی

ای )متضمن حرکات و اشارات(، رهنموده حرکتی

نیز دیگر رهنمودهای نوشتاری )کتبی(  و موقعیتی

بالینی با  ودهایی هستند که در فرایند مصاحبۀرهنم

مصاحبه . توانند به کار روند توان ذهنی می کودکان کم

بالینی با در اختیار داشتن این خزانه از  کنندة

ه با کودک کم توان رفتار خود را در مصاحب ،رهنمودها

و در مراحل مختلف فرایند کند ذهنی تجهیز می

هنی از جمله مصاحبه بالینی با کودک کم توان ذ

 ـدنآوری اطالعات و حتی در فرای برقراری ارتباط، جمع
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 .گیردمان از آنها کمک میتغییر رفتار و در

باليني با  گام اساسي مصاحبة ؛اطالعات آوری جمع

 توان ذهني كودک كم

امل دخیل با توجه به پیچیدگی رفتار کودک و عو

در مشکالت هیجانی و رفتاری کودک، باید از افراد 

های مختلف،  های مختلف و با روش تمطلع و در موقعی

ر و رودرا جمع کنیم )شمورد نیاز اطالعات 

(. قبل از ۱۳۳۱ فیروزبخت، ترجمۀ، ۲۰۰۲گوردون،

توان ذهنی،  کم بالینی با کودک صاحبۀشروع فرایند م

اتی را در زمینۀ اطالعگر مصاحبهالزم است 

کودک به دست  های ها و تواناییخصوصیات، عادت

توان ذهنی بخش  کودک کم آورد. اعضای خانوادة

د و در صورت نزیادی از این اطالعات را در اختیار دار

ر قرار خواهند گصاحبهآنها را در اختیار م ،درخواست

الد استفاده از فرم گزارش و ،داد. در همین رابطه

ابزاری کارآمد برای  (۱۹۹2ینی )بارکلی،مصاحبه بال

خواهد بود. این فرم  جوان نگراصاحبهکمک به م

دار برای والدینی طراحی شده  ساختمصاحبه نیمه

 و بیش فعالی است که فرزند آنان اختالل کاستی توجه

اما در مصاحبه با والدینی که فرزند آنها سایر  ،دارد

قابل استفاده  های دوران کودکی را دارد نیزاختالل

های بسیار ارزشمند این فرم، درج  است. یکی از جنبه

های ویراست چهارم راهنمای  ای از مالک خالصه

-)انجمن روان یهای روانتشخیصی و آماری اختالل

( است. این ابزار به سرعت ۲۰۰۲پزشکی آمریکا، 

های اختاللی خاص یا  کند که آیا نشانه مشخص می

آن وجود دارد یا خیر. اختالل های همزمان با 

تواند اطالعات مفیدی را از  گر همچنین می مصاحبه

ای که در آن  محیط مدرسه این افراد و یا از موسسه

، گرصاحبهکسب کند. بهتر است م ،کنند زندگی می

عالوه بر معلم با سایر کارکنان مدرسه یا موسسه که 

شنایی دارند و با او در ارتباط آبه نحوی با کودک 

 ند نیز مصاحبه کند.هست

 آوری اطالعـات ـعم در حین جمـمه ارـه بسیـنکت

توجه به نتایج  ،توان ذهنی باره کودک کمدر

ای ه ها و سنجش شناختی، ارزیابیهای روان ارزیابی

توان  کودکان کم جسمی و کالمی است. تقریباً همۀ

 ،مراجعه کنندمتخصص بالینی ذهنی، قبل از اینکه به 

اند و در مدرسه  رزیابی ارجاع داده شدهبرای سنجش و ا

ای دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  یا موسسه

ها را در اختیار داشته  باید نتایج این ارزیابی گرصاحبهم

های جسمانی  باشد و وضعیت هوش کودک، معلولیت

را  کودک زبانی و گفتاری هایاو و همچنین اختالل

ایاری فرد و خد ، ترجمۀ۱۹۹۰ثبت کند )بارکر، 

 (.۱۳۳۲علوی،

راهم كردن محيط مناسب برای مصاحبه با كودک ف

 كم توان ذهني

 و کهلویی، زهراکار )ترجمۀ ساز نگاه مایر و دیوی

های فیزیکی مشاوره بر فرایند مشاوره (، ویژگی۱۳22

اند شروع رابطه را تو ضعیت مکانی میو ثیرگذار است.أت

 (.۱۳22کارکیا، ، ترجمه ۱۹۹۳)برامر،  دتر ساز آسان

، اتاقی مکان مصاحبههای  ترین ویژگی یکی از مهم

توان ذهنی اختصاص  کودک کم است که به مصاحبه با

با توجه به مشکالت جسمی خاص برخی از  .یابد می

ای باشد که یک  این کودکان، این محل باید به اندازه

د. کنبه راحتی در آن حرکت بتواند صندلی چرخدار 

توانند بر  ن ذهنی به طور معمول نمیتوا کودکان کم

، بازی هابازی روی میزهای معمولی نقاشی یا با اسباب

دارای مشکالتی از قبیل  نزیراکه بسیاری از آنا ،کنند

ناهماهنگی حرکتی هستند و به فضای بزرگتری 

احتیاج دارند. به همین دلیل استفاده از میزهایی که 

، معمولی است ارتفاع و ابعاد آن بیشتر از میزهای

موها باید  ها، مدادها و قلم شود. مداد شمعیتوصیه می

دارای طول و ضخامت مناسبی باشند تا کودکانی که 

دارای ناهماهنگی حرکتی و ضعف عضالنی هستند 

 ، ترجمۀ۱۹۹۰بتوانند آنها را در دست بگیرند )بارکر، 

(. با این حال توجه به این ۱۳۳۲خدایاری فرد و علوی، 

توان ذهنی اغلب در تمرکز  ه کودکان کمنکته ک
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شان بر روی یک محرک معین با دشواری  توجه

پرتی بیش ازحد نشان  اند و ممکن است حواس مواجه

دهند، نیز در طراحی و تدارک اتاق مصاحبه با کودک 

 توان ذهنی ضروری است. کم

 های عادی و طبيعيدر موقعيت مصاحبه

یرامون ( در پژوهشی پ۱۹2۱کافمن و پاین )

توان  های سازگاری اجتماعی کودکان کممحدودیت

کنند که با توجه به  یگیری م گونه نتیجه ذهنی این

های بعدی در  های مکرر، انتظار شکستتجارب شکست

های جدید تیاین کودکان رشد می کند و در موقع

های ذهنی آنان باشد، دچار  تر از توانایی حتی اگر پایین

ن ترتیب برخی از کودکان ند. بدیشو می سترسا

عادی، دچار ذهنی هنگام برخورد با شرایط غیر توان کم

ر در مورد چنین گصاحبهشوند. م نگرانی و آشفتگی می

کودکانی باید به والدین آنها آموزش دهد که روز قبل 

از تشکیل جلسه مصاحبه، با کودک خود طوری 

برخورد کنند که او احساس کند جلسه مصاحبه یک 

 یت کامال عادی و طبیعی است.موقع

 جلسة نخستين در سرپرستان یا و والدین حضور

 مصاحبه

اگرچه راهبرد جمع آوری اطالعات از والدین 

اً به این دلیل که ای دارد، اما اکثرهکاربرد گسترد

ای ارائه  نادرست و تحریف شده موثق،های غیر یافته

(. ۱۹۹4، نمورد انتقاد قرار گرفته است )کاگا ،کنندمی

با کودکان  بالینی هنگام شروع مصاحبۀ ،با این حال

ن و یا سرپرستان کودک توان ذهنی الزم است والدی کم

 همزمانا حضور ب حضور داشته باشند. نیز در جلسه

بهتر  گرصاحبهمصاحبه، م والدین در نخستین جلسۀ

دربارة تواند اطالعات الزم را کسب کند. پرسیدن  می

آوری و  و امیدهای والدین به جمع ها بیم ها،انتظار

-، به ویژه وقتی توصیهکند تفسیر اطالعات کمک می

والدین مغایرت دارد یا  هایهای متخصصان با انتظار

در و وزند )شرهای آنان می ییدی بر ترسأتمهر 

 رکربا (.۱۳۳۱فیروزبخت، ۀترجم، ۲۰۰۲ گوردون،

( نیز ۱۳۳۲، ترجمۀ خدایاری فرد و علوی،۱۹۹۰)

که چنانچه اطالعات به دست آمده  ،کرده است توصیه

از منابع مختلف نشان دهد که کودک دارای مشکل 

رفتاری خاصی است در این صورت مددکار باید در 

ای جداگانه با والدین یا سرپرست کودک نیز  جلسه

 ین برنامه باید قبل از تشکیل جلسۀصحبت کند. ا

ور مصاحبه با کودک تشکیل شود. از سوی دیگر حض

سایر اعضای خانواده باعث فروکش  والدین و احتماالً

کردن سطح اضطراب و احساس آرامش بیشتر در 

 کودک کم توان ذهنی خواهد شد.

 های كودک و خانوادهواكنش و رفتارها دقيق مشاهدة

-د به مشاهدة دقیق رفتارها و عکسر بایگصاحبهم

های کودک و خانواده او بپردازد. رفتارها و العمل

ای از  های کودک ممکن است طیف گسترده واکنش

گرایانه و صمیمی تا رفتار خجالتی و  رفتار برون

گیرانه باشد. والدین کودک نیز رفتارهای  گوشه

استفاده  ،دهند. در این بین می بروزمختلفی را از خود 

 کودک )آیبرگ،-از نظام کدگذاری تعامل دو نفره والد

( برای ۱۹۹4) نسونسمر، نیوکمب، ادورادز و رابیب

های  کودکانی طراحی شده است که مهارت مشاهدة

های یک کودک دو  کالمی آنها حداقل در حد مهارت

تواند ابزاری  میساله است. به همین دلیل این ابزار 

توان ذهنی باشد. این  کودکان کم کارآمد در مشاهدة

ابزار در واقع نظام مشاهده و کدگذاری تعامالت والد 

 ای دقیقه کلینیک است که در سه دوره دهدر  کودک

د. این نظام کدگذاری روش شونتایج آن ثبت می

صرفه است که بهمشاهدة نسبتاً آسان و مقرون

فراگیری و اجرای آن کمک موثری به مصاحبه با 

توان ذهنی که عمدتاً تاخیر کالمی نیز  کودکان کم

 دارند، خواهد کرد. 

  يهگرو مصاحبةكرد یرو از استفاده

 یحاک یذهن یتوان کم ن دربارةیریک تصور قالب دی

 یراب یو درمان گروه شاورهم ،ست که مصاحبها از آن

ا وجود ب .ستندین یمناسب این افراد فنون مداخلهیا

توان  اند که کودکان کم چند مطالعه نشان داده ،نیا

ای مداخله های روشگونه ن یا د ازتوانن یم یذهن
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، (۱۹6۹) کویماو  زیسکدامآ مز،ویه .دندمند گر بهره

 یتوان ذهن با نوجوانان کم یگروه ةافتند که مشاوریدر

ک ی یمعلم بر رو یها یبند طبق درجه ،ریپذ آموزش

لچ و و .انجامدمی  یبهتر یه سازگارب ،یاس رفتاریمق

در مورد  یز استفاده از گروه درمانین (،۱۹۳۰گمن )یس

نان آ اند. ه کردهیرا توج یتوان ذهن کم ننوجوانا

درمان  یده درمانگر در سازمان که اندکردهشنهاد یپ

ن یدر ارا  یرکالمیغ یها تیو فعال کنند فاینقش فعال ا

 یگروه درمان یکه آنان برا ییها تیمز ند.ندرمان بگنجا

تماس نوجوانان  یساز فراهم :عبارتند از اند،کردهذکر 

 با همساالن و احساس تعلق به گروه یتوان ذهن کم

 ،یرفتار یها سرمشق یریپذ دسترس همساالن،

 یها و بهبود مهارت بازخورد یشتر برایب یها فرصت

نیز معتقدند مشاوره گروهی با  کنندگان شرکت یکالم

در  این فرصت را کاستن از احساس انزوا و تنهایی،

گذارد که حس تعلق اختیار کودک کم توان ذهنی می

 .به یک گروه را تجربه نمایند

 سنجش مختلف یابزارها گيریبكار

سنجش با  با کودکان، در فرایند کار بالینی

گوناگونی که به طور معمول با یکدیگر  های هدف

، ۲۰۰۲شرودر و گوردون ) شود.د، اجرا میمرتبطن

های کلی سنجش هدف (۱۳۳۱فیروزبخت، ترجمۀ

مشخص کردن وجود یا  دانند از: کودکان را عبارت می

کردن نقاط ضعف و قوت  مشخص عدم وجود مشکل،

بینی رفتارهای آتی و سیر اختالل و تدوین  پیش فرد،

البته در اکثر موارد ارجاع  های مداخله. دستورالعمل

ها مدنظر ، ترکیبی از این هدفشده برای سنجش

گر با کودک واضح است که ما به عنوان مصاحبه است.

های  تالش خواهیم کرد با توجه به هدف توان ذهنی کم

کارکرد کودک  کافی دربارة ادشده، اطالعات مقدماتیی

ماهیت مشکل  آوری کرده تا دربارة وان ذهنی جمعت کم

 از نگاه کمفاس و فریک کودک فرضیه بسازیم.

عملی شبه علمی و  ارزیابی مشکالت کودکی، (،۱۹۹6)

شناسی  آزمایی است که در آن آسیبنوعی فرضیه

لحاظ  تاثیرات بافت و مصلحت کودک رشدنگر،

های مشاهده، توجه  در کنار استفاده از تکنیک شود. می

شناختی  های روان پزشکی، آزمون های به نتایج آزمایش

های باز با افراد آگاه در ارزیابی و مصاحبه  و مصاحبه

استفاده از ابزارهای  توان ذهنی، بالینی با کودکان کم

 رسد.  سنجش به شرح زیر الزم به نظر می
اس یقم ن از جمله؛یوالد یبند جهدر یها اسیمق

ن نظام سنجش رفتار کودکان یوالد یبند درجه

 کهرست رفتار کودف (۱۹۹۲نولدز و کمفاس،ی)ر

 گبریرفتار کودک آ ۀنام رسشپ (،۱۹۹۲ خنباخ،آ)

د نظر شدة یتجد ۀسخن (،۱۹۹۹ ،پینکسبرگ و ی)آ

 رت و همکاران،ی)و نت کودکایشخص نامۀ پرسش

فرم ل؛ یمعلم از قب یبند درجه یها اسیمق(. ۱۹۹۹

 (،۱۹۹۱)آخنباخ، کگزارش معلم فهرست رفتار کود

)گرشام و  یاجتماع یها مهارت یبند ظام درجهن

رفتار از جمله؛ نظام  مشاهدة یها (.نظام۱۹۹۰، تویال

 ننظام سنجش رفتار کودکا ،آموز دانش ةمشاهد

م یمستق رم مشاهدةف (،۱۹۹۲نولدز و کمفاس،ی)ر

 (. ۱۹۳6باخ،)آخن کرفتار کود

 به دست آمدهت اطالعا كردن یكپارچه

های به دست آمده از کودک، معلم و والدین  داده

در مورد نوع، فراوانی و شدت مشکالت کودک همیشه 

رود.  مشابه هم نیستند که البته جز این هم انتظار نمی

های والدین  دهند که بین گزارش ها نشان می فراتحلیل

ت کودکان همبستگی مثبت و معلمان در مورد مشکال

(. ۱۹۳2، ، مک کناگی و هاولوجود دارد )آخنباخ

(، معتقد است با توجه به اینکه کودک ۱۹۳6آخنباخ )

های مختلف از جمله در خانه و مدرسه و یا  در وضعیت

در حضور این یا آن معلم، رفتارهای متفاوتی مرتکب 

شود، یا با هریک از والدینش به نحو خاصی ارتباط  می

های افراد  کند، ناهمخوانی گزارش داشته و رفتار می

انگیز نخواهد بود. عواملی همچون  مطلع تعجب

سازگاری والدین، اختالفات زناشویی، شرایط جسمی و 

تواند  های شخصی می روانی حین گزارش دادن و انگیزه
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ک های افراد مطلع پیرامون کود بر کیفیت پاسخ

 ۀترجم ،۲۰۰۲، ثیرگذار باشد )شرودر و گوردونتأ

کودکان  ةبا توجه به شرایط ویژ (.۱۳۳۱فیروزبخت، 

توان ذهنی احتماالً این ناهمخوانی در اطالعات  کم

د. به تر خواهد بو آوری شده از افراد مطلع پررنگ جمع

توان  بالینی با کودک کم این ترتیب در فرایند مصاحبۀ

ذهنی ضروری است با توجه به سایر ابزار سنجش، از 

های  ها و پرسشنامه ل مشاهده و استفاده از سیاههقبی

ها  ای این ناهمخوانی در داده والدین و معلم به گونه

 مورد توجه قرار گیرد.

 یريگ جهينت

شناختی و رفتاری در کودکان وجود مشکالت روان

هنی به گونه و به حدی است که ذو نوجوانان کم توان 

و متناسب بالینی کامل  گیری یک مصاحبۀۀ شکلزمین

 سازد. استانداردهای مختلف را ضروری می با

 های کودک کم توان ذهنی در حوزةحدودیتم

های کالمی، ادراکی، حسی و حرکتی الزامات  مهارت

بالینی می افزاید. نقش  ۀخاصی را به فرایند مصاحب

ی به تر و جدیدترها رنگ کاملاخذ داده منابع مختلف

از گیری تار و گزارشخود می گیرد، مشاهدة نمونۀ رف

ر و از سوی دیگر آشنایی توالدین نیاز به ابزارهای دقیق

-شناختی همه جانبه کودک را می روانهای با ویژگی

 طلبد. 

گر بالینی زمانی که با بر این اساس، مصاحبه

، شودیا نوجوان کم توان ذهنی مواجه میکودک و 

شناختی آماده ساخته و از خود را به لحاظ روان

شاهده و یا حتی م ابزارهای پیشرفته جهت مصاحبه،

بندی آنها بهره کافی را آوری اطالعات و جمعجمع 

داند که وجود کم توانی ذهنی ی به خوبی میو برد.می

شناختی خانواده ساختار روان ،و یا هر معلولیت دیگری

 ر این اساس،ب را دستخوش تغییر ساخته است.

کند از والدین دریافت میعاتی را که ها و اطالزارشگ

 شناختی خاص تحلیل خواهد کرد.را در این بستر روان

بالینی  ۀانبه در مصاحبجا استفاده از این رویکرد همهب

بالینی به  ۀتوان امیدوار بود که مصاحباست که می

 اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

 ها یادداشت

1) Pierangelo & Giuliani 

2)  Barker 

3) American Association for Mental Retardation 

4) Tompson & Rodolf 

5) Robinson 

6) Narimor & Daver 

7) Prott & Brown 

8) Mash & Wolf 

9) Bramer 

10)  Querido 

11)  Sheroder & Gordon 

12) Black & Hersen 

 منابع
عقب ماندگی (.۲۰۰۲انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا )

های حمایتی )ویرایش بندی و نظامیف، طبقهذهنی: تعر
(. ۱۳۳۹ترجمۀ احمد به پژوه و هادی هاشمی ) دهم(.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

های بالینی با کودکان و مصاحبه(. ۱۹۹۰) فیلیپ بارکر،
)چاپ دوم(. ترجمۀ محمد خدایاری فرد و نوجوانان 

گاه (.تهران: انتشارات دانش۱۳۳۲سید کامران علوی )

 تهران.

. های مددکاریمراحل و مهارت(. ۱۹۹۳برامر، لورنس )

 (. تهران: انتشارات سمت۱۳22ترجمۀ پروانه کارکیا )

-فرهنگ شیوه(. ۱۳۳4بالک، آلن اس و هرسن، مایکل. )

ماهر، . ) سیروس ایزدی و فرهاد درمانیهای رفتار

 انتشارات رشد.مترجم() چاپ دوم( . تهران:

چهار نوشتار دربارة مددکاری (. ۱۳22) احمد پژوه، به
 تهران:انتشارت آوای نور. .اجتماعی

درمانی و روان(. ۲۰۰2پروت، تامپسون و براون، داگالس )
کودکان و نوجوانان: کاربردهای عملی در مراکز  مشاورة

(. تهران: ۱۳۳۳) حسن فرهی ترجمۀ .درمانی و مدارس

 انتشارت ارجمند.

(. ۲۰۰۳) دا و هندرسون، دونارودولف، لین تامپسون، چارلز؛

(. ۱۳۳4) ترجمۀ جواد طهوریان .مشاوره با کودکان

 تهران: انتشارات رشد.

(. ۱۹26رابینسون، نانسی ام و رابینسون، هالبرت بی. )

(. ۱۳22) فرهاد ماهر ترجمۀ .کودک عقب مانده ذهنی

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
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شناسی روان(. ۱۳۹۱عزت اهلل ) مریم و نادری، سیف نراقی،
. های آموزش آنهاکودکان عقب ماندة ذهنی و روش

 تهران: انتشارات سمت.

سنجش و درمان (. ۲۰۰۲بتی ) کاولین و گوردون، شرودر،

 مهرداد فیروزبخت ترجمۀ .مشکالت دوران کودکی

 نشر دانژه (. تهران:۱۳۳۱)

مبانی نظری (.۱۳۳۱) اکرم محسن و پرند، شکوهی یکتا،
 :هرانت .های روانی و تربیتی کاربرد آزمونارزیابی و 

 انتشارات تیمورزاده.

. )چاپ زمینۀ مشاوره و راهنمایی(. ۱۳۳۳قاضی، قاسم )

 ششم(. تهران: انتشارت دانشگاه تهران.

-اصول و مهارت (.۲۰۰۳) سوزان دیویس، اسکات و مایر،

 کیانوش زهراکار و زهرا کهلویی ترجمۀ های مشاوره.

 شر روان( .تهران: ن۱۳۳۳)

شناسی مرضی روان(.۲۰۰۳مش، اریک و وولف، دیوید.)
اصغر فروع الدین و محمد مظفری مکی  . ترجمۀکودک

 (. تهران. انتشارات رشد.۱۳۳۹ابادی)

بخشی الگوی نظام نوین توان(.۱۳22میرخانی، مجید )
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الملليوهمايشهايبينهاكنگره
 2934تیر  42تا  42انگلستان،  ،لندن، هشتمین کنفرانس بین المللی آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان  

 .4129 ، جوالي 21تا  21

8th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology15th to 17th 

July 2013London, United Kingdom 

http://estore.roehampton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&prodid=

81&deptid=164&catid=25 

 
 

 و  21،  2934مرداد   41و  42آموزش و حمايت از دانش آموزان داراي نیازهاي ويژه، ملبورن، استرالیا،  کنفرانس
 .آگوست 22
 

Teaching and Supporting Students with Special Needs Conference 15th to 16th August 

2013Melbourne, Australia 

http://www.criticalagendas.com.au/National/teaching-a-supporting-students-with-

special-needs-national.html 

 

 
 

 92تا  43 2934شهريور   3تا  1ی، گیانگجی، کره جنوبی،المللی مهندسی توانبخشی و تکنولوژي کمک بین رةکنگ 
 .4129آگوست  شهريور، 

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-

CREATe)Conference 29th to 31st August 2013 Gyeonggi, Korea (south): 

http://www.icreateasia.org 

 

 

  ،2934مهر   3تا  1کنفرانس ملی  انجمن استرالیايی آموزش و پرورش نیازهاي ويژه، آداليد، استرالیا ، 
 . 4129اکتبر  2تا  سپتامبر43

2013 Australian Association of Special Education National Conference 29th September 

to 1st October 2013 Adelaide, South Australia, Australia 

http://www.gemsevents.com.au/aase2013 

 

http://estore.roehampton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&prodid=81&deptid=164&catid=25
http://estore.roehampton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&prodid=81&deptid=164&catid=25
http://www.criticalagendas.com.au/National/teaching-a-supporting-students-with-special-needs-national.html
http://www.criticalagendas.com.au/National/teaching-a-supporting-students-with-special-needs-national.html
http://www.icreateasia.org/
http://www.gemsevents.com.au/aase2013
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 ،2934مهر  3و  8سانتیاگو، تگزاس آمريکا،  کنفرانس بین المللی روانشناسی، اوتیسم و بیماري آلزايمر  ،
 . 4129اکتبر  2سپتامبر تا 91

International Conference on Psychology, Autism and Alzheimer's Disease 30th  

September to 1st October 2013 San Antonio, Texas, United States of America 

http://www.omicsgroup.com/conferences/psychology-autism-alzheimers-2013/ 
 

 
 

 22تا  1، 2934مهر   23تا  21هاي ذهنی، دهلی نو، هند،  توانی کمین کنفرانس فدراسیون آسیايی کمبیست و ي  
 . 4129 اکتبر

21st Conference of Asian Federation on Intellectual Disabilities 

Conference 7th to 11th October 2013 New Delhi, Delhi, India 

http://www.afid2013.in 
 

 
 

 2934آذر  4آبان تا  91ش و پرورش، مسکو روسیه،کودکی و آموز ةهاي اولی ة مراقبتالمللی ساالن کنفرانس بین ،
 . 4129نوامبر   49تا  42

Third Annual International Research-to-Practice Conference «Early Childhood Care 

and Education»21st to 23rd November 2013 Moscow, Russian Federation 

http://en.ecceconference.com/ 

 

 

 

 4122سپتامبر   28-22، 2939شهريور  41تا  49جهانی روانپزشکی، مادريد، اسپانیا، ةشانزدهمین کنگر. 

16th World Congress of Psychiatry Conference14th to 18th September 2014 Madrid, 

Spain 

http://www.wpamadrid2014.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omicsgroup.com/conferences/psychology-autism-alzheimers-2013/
http://www.afid2013.in/
http://en.ecceconference.com/
http://www.wpamadrid2014.com/
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