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 ختاللا آموزان داراي دانش در عدد حافظهي وعدد محاسبه ييتوانا
اي شبه آزمايشي از  اين پژوهش، مطالعه :روش بود. يينارسا حساب

آزمون با گروه آزمون و گروه گواه است.  آزمون، پس نوع طرح پيش
تا  10ر سنين ديي نارسا حساب ختاللا داراينفر دانش آموز  20تعداد 

نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و به طور  سال به شيوة 12
دو خرده  شركت كنندگانقرار گرفتند.  مساويتصادفي در دو گروه 

عددي از مقياس هوش وكسلر  حافظةعددي و  مقياس محاسبة
آزمون اجرا  آزمون و پس را در مراحل پيشتجديد نظر شده كودكان 

ل كوواريانس و ري شده با استفاده از تحليكردند. اطالعات جمع آو
نتايج نشان  :ها يافته. شدمتغيري تجزيه و تحليل تحليل واريانس چند

هاي محاسبه عددي و حافظه عددي  تواناييزان نوروفيدبك ميكه داد 
ن آموزش نوروفيدبك را در گروه آزمايش افزايش داده است. هم چني

آموزان  در دانشرا ظه عددي توانايي هاي محاسبه عددي و حافميزان 
 :گيري نتيجهافزايش داده بود.  گواهگروه آزمايش در مقايسه با گروه 

توان به عنوان يك راهبرد آموزشي در  از آموزش نوروفيدبك مي
هم  استفاده كرد.يي  نارسا حساب ختاللا درمان مكمل مداخالت
دكان كو يمغز امواج يالگوها ميتنظ در تواند يم دبكينوروفچنين 
 شيافزا به منجر و شده واقع موثر ياضير يريادگي يناتوان داراي
  .گردد آنانعدد  حافظهي وعدد ةمحاسب ييتوانا

  
 ةمحاسبيي، نارسا حساب ختاللانوروفيدبك،  :هاي كليدي واژه
  .يعدد ةحافظي، عدد
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Abstract 
Objective: The aim of the present study was to 
examine the effect of neurofeedback training on 
increasing of Arithmetic abilities (numerical 
calculation and numerical memory) in the students 
with dyscalculia. Method: It was a semi-
experimental design using pre-test and post-test for 
both the experimental and control groups. The 
subjects were 2 students with mathematical learning 
disability from 10 to 12 year-old who were selected 
using the in access sampling method. They were 
randomly assigned in two matched groups. The 
subjects performed two subscales of Wechsler 
Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), 
including Arithmetic and Digit Span (a memory 
test), as pre-test and post-test. Data was analyzed 
using analysis of covariance and multivariate 
analysis of variance. Results: Neurofeedback 
training resulted in noticeable increase in 
mathematical calculation abilities (Arithmetic and 
Memory) of the experimental group in compare 
with the control group. Conclusion: 
Neurofeedback, as a supplemental intervention 
method, may be used to treat of mathematical 
learning disability disorder.  
 

Keywords:  Neurofeedback, Mathematical learning 
disability, Arithmetic ability 
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  مقدمه
اصالح شده راهنماي پنجم بر اساس ويراست 

 حساب اختالل، 1تشخيصي و آماري اختالالت رواني
هاي حساب  عبارت از ناتواني در انجام مهارت 2يينارسا
ه به ظرفيت هوش و سطح آموزش مورد انتظار با توج

ين اختالل در چهار ا كودكان داراياز كودك است. 
هاي زباني، ادراكي، رياضي و توجهي  گروه از مهارت

مرتبط با رياضيات مشكل دارند. اين اختالل معموالً تا 
شود، اما در بعضي  سالگي در كودكان شناسايي مي 8

شود و در برخي  ر ميسالگي آشكا 6از كودكان در سن 
دهد.  سالگي خود را نشان نمي 10ديگر حتي تا سن 

درصد از كودكان  1تقريباً در يي نارسا حساب اختالل
كودك  5كند و يك نفر از هر  سنين مدرسه بروز مي

(كاپالن و سازد  دچار اختالل يادگيري را مبتال مي
در ). 1388فرزين رضايي،  ة؛ ترجم2007 سادوك،

نشان  ها يافته ،در ايران انجام شده استكه پژوهشي 
در نمونه پژوهش  يينارسا حساب اختاللشيوع كه داد 

 اصالح چهارم راستيوبا ميزان شيوع گزارش شده در 
 يروان اختالالت يآمار و يصيتشخ يراهنما شده

تفاوت معنادار داشته و ميزان شيوع آن در استان قم 
زان شيوع اختالل مي بود، اماباالتر از مالك مورد نظر 

(احمدي تفاوت معنادار نداشت  يتبرحسب جنس
پور، شقاقي، نوفرستي، و حسينايي،  ، عليازغندي
1391.(  

در يادگيري يي نارسا حساب اختالل كودكان داراي
مفاهيم توانند  و يادآوري اعداد مشكل دارند، نمي

ر بسپارند و در مربوط به اعداد را بخاطانتزاعي 
دقيق هستند. عدم توانايي مورد يركند و غ ،محاسبه

ي يا انتظار در رياضيات مانع عملكرد تحصيل
شود. بنابراين تشخيص  هاي روزمره زندگي مي فعاليت

مداخالت زودهنگام در  موقع اين اختالل و درست و به
در زندگي فردي و  آنكاهش پيامدهاي نامطلوب 

. بعضي موثر خواهد بود انآموز اجتماعي دانش
هاي  اناييتو كه ي اخير نشان داده استها پژوهش

شناختي، در انسان  هاي زبان شمارشي، مانند توانايي

قدرت تشخيص ديداري فطري است و حتي نوزادان از 
شكل حروف و اعداد از يكديگر برخوردارند و نسبت به 

  ).2005(بوترورث،  دهند ش نشان مياعداد واكن
، يينارسا حساب اختاللشناسي  درباره سبب

ات تأثيرهاي مختلفي مطرح شده است كه به  فرضيه
روانشناختي و مسائل –ژنتيكي، اختالالت عصب

پردازند. اين كودكان معموالً در ادراك  محيطي مي
، به 1967، 2(كالسيكيفضايي دچار مشكل هستند 

 قشرتواند نقش  كه علت آن مي) 2003نقل از آگاروال، 
اد باشد. هاي محاسباتي افر پاريتال در توانايي

 يعصب يربنايز يبررس ةنيزم در رياخ يها شرفتيپ
 كه است آن از يحاك اتياضير به وابسته يندهايفرا

 مغز در تاليپار كرتكس قسمت اعداد، پردازش هنگام
 يمغز ساختار كي است ممكن حتي و شود يم ريدرگ
 يبرا تاليپار يافق اريش در يكيژنت ةشد نييتع

 نقش چون باشد، موجود يشمارش ميمفاه صيتشخ
 يذهن ريمقاد يريكارگ به و يده شكل در يمهم خيلي
 بر يانباريز اثرات منطقه، نيا در بيآس و دارد
 نيهمچن. كند يم اعمال فرد يمحاسبات يها ييتوانا
 هنگام به كه دوطرفه تاليپار يفوقان يخلف ةمنطق

 به شود، يم گرفته كار به ييفضا تجسم امور پردازش
 اعداد يذهن خط تيموقع صيتشخ اي يابي جهت هنگام
  ).2003 پيازا، پينل و كوهن، دهنس،( شود مي ريدرگ

روانشناختي بسياري حاكي از -تحقيقات عصب
ها و  تحول بهنجار در سيناپسوجود آسيب و عدم 

در بسياري از  اختالل يدارا افرادهاي مغز  نورون
 يينارسا حساب اختاللاختالالت روانشناختي از جمله 

 هاي مطالعة يكي از راه). 2002(الورنس، ده است بو
استفاده از امواج مغزي است. دستگاه  ،مغز

چهار نوع امواج مغزي را نشان  الكتروآنسفالوگرام
 مختلف انواع به فركانس برحسب مغزي امواجدهد.  مي

 دلتا. بتا و آلفا تتا، دلتا، مانند، ،شوند مي تقسيم
 شتريب عميق خواب در و است مغزي موج ترين آهسته

 ،يعرفان و يمذهب تجارب در تتا  موج. شود يم دهيد
 آلفا موج. شود يم دهيد هحافظ و  يريادگي ت،يخالق
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 ذهني اطالعات پردازش يوقت و آرامش حالت در
 موجب امواج نيا. شود يم دهيد ،ندارد وجود زيادي
 اضطراب كاهش و مغز خوب عملكرد به يابيدست

 ،ياريهش ،يانتزاع كرتف زمان رد بتا امواج. شود يم
 دهيچيپ يذهن يعملكردها و ياضير محاسبات تمركز،

، به 1965( 4مول، نات و بنتون .شود يم دهيد شتريب
اند  گزارش كرده ) 2004نقل از گيون، چاري و انيس ، 

 ،هاي يادگيري ناتواني كودكان دارايدرصد از  63كه 
وينكلر، باشند.  مي 5هايي در نوار مغزي داراي نابهنجاري
) 2005، به نقل از گاتفرايد، 1970( 6ديكسون و پاركر

به يك الگوي امواج مغزي آرام در كودكاني كه 
باشد،  ها بارز ميمشكالت تحصيلي و رفتاري در آن

مواج بيشتر در حالت خواب اين نوع ااند.  دست يافته
اين است كه سطح هشياري  شوند و نشانگر ديده مي

بار، بيانچيني، كالهون، المبرت، برادي و لوباال نيست. 
تعداد زيادي از  كه اند گزارش كرده )1985شابسين (

و نيز يك گروه يي نارسا حساب اختالل كودكان داراي
يري ديگر، الگوي اختالالت يادگ كودكان داراياز 

تري را نسبت به گروه بهنجار از خود  امواج مغزي آرام
 كودكان دارايوت بين تفا) 1992مان (دهند.  بروز مي

نقص توجه در  كودكان داراياختالل يادگيري و نيز 
 قياس با گروه كودكان بهنجار را بطور چشمگيري در

 اند. مشخص نموده 8و كاهش موج بتا 7افزايش موج تتا

بوزاس، سيلوا، هرارا، -فرناندز، هارموني، فرناندز
گزارش كردند كه  )2002رودريگز و سانچز (- سانتياگو

 يفعاليت امواج تتا ،اختالل يادگيري دكان دارايكو
امواج  ،ب فرونتال و كودكان بهنجاربيشتري در لُ

كودكان  سري نشان دادند. بيشتري در لُب پس 9يآلفا
 نسبتاً تتا و آلفا يها تيفعال يريادگي مشكالت داراي

 به مسئله نيا كه دهند يم نشان خود از را ييباال
 دبكينوروف. زند يم صدمه يذهن يها تيفعال شرفتيپ
 بهبود سبب و كند يمكمك  تتا و آلفا نسبت كاهش به

 يبعض و اتياضير نوشتن، خواندن، يها مهارت
(سجادي، آخوندي پور  شود يم گريد يها تيفعال

بهزادي، نتايج پژوهش  .)1993منطقي و هاشميان، 

 آموزشكه  داد نشان ) 1993رحيمي و محمدي (
 ديداري ادراك توانايي ميزان شافزاي باعث نوروفيدبك

 گروه آموزان دانش در تتا امواج سركوب همچنين و
 در اما ،است شده كنترل گروه به نسبت آزمايش
توصيه  . هم چنيننداشت معنادار اثر بتا موج افزايش

 راهبرد يك عنوان به نوروفيدبك آموزش ازشده است 
 قرار استفادهمورد  رياضي اختالل درمان در آموزشي

  .گيرد
هاي دارويي نظير استفاده از ريتالين  پس از درمان

هاي  هاي آموزشي مانند استفاده از كارت و نيز درمان
 10هاي مخصوص، درمان نوروفيدبك آموزشي  و يا بازي

 هاي جديدي است كه در اواخر دهة اناز جمله درم
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  1970

بخشد و  ي را قدرت ميروفيدبك مسيرهاي عصبنو
دهد  پذيري را افزايش مي اني و انعطافتحمل رو
 گيري نوروفيدبك بر پاية اساس شكل). 2005(دموس، 

شناختي است كه تحريك مناسب  عصب اين فرضية
گيري  تواند باعث شكل مختل شده مغز مي نواحي

هاي جديد و آغاز فعاليت بهنجار در آنها شده  سيناپس
گذار باشد ل روانشناختي فرد اثربهبود اختالو در 

هاي  نوروفيدبك در مقايسه با درمان). 2004(دوفي، 
انبي ندارد و در مقايسه با دارويي، عوارض ج

هاي دارويي، درماني  هاي آموزشي رايج و درمان درمان
  پايدار و بدون بازگشت به حالت قبلي است. 

روش ايمن و بدون درد  11آموزش پسخوراند عصب
گرهايي به سر بيمار وصل  آن حس ياست كه ط

ر شود و اطالعاتي را پيرامون فعاليت مغزي بيما مي
سازد. در نتيجه  دريافت داشته و قابل مشاهده مي

فعاليت امواج مغزي (مانند آلفا، بتا، تتا و دلتا) كه 
 فرآيندهايي ناهشيار و خارج از اراده مغز هستند، براي

ار با گردد و بيم بيمار و درمانگر كامال محسوس مي
 -هاي ديداري كمك مربي و با دريافت محرك

را كه  شنيداري قادر خواهد بود كه هر يك از امواجي
موجود، نابهنجار  12هاي بهنجار در مقايسه با پايگاه داده

شده و خارج از شكل طبيعي عمل  تشخيص داده
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كنند (مثال با بسامد باالتر از حد معمول، شدت  مي
كرده و طي  كنترلاز حالت بهنجار) را كمتر يا بيشتر 

جلسات آموزشي آنها را به حالت بهنجار تبديل كند 
 پسخورانداز آنجا كه مداخله با روش ). 2007(هاموند، 

خله بيشتر يك فرآيند آموزشي است تا مدا يعصب
تواند  هاي آموزشي مي درماني، كاربرد آن در موقعيت

رار گيرد حتي بيش از شرايط باليني مورد توجه ق
 ).2006(سيلور، 

ي به اين روش درمان كه تحقيقات نشان داده است
اري براي درمان هاي رفت تنهايي و يا همراه با درمان

هاي پزشكي و روانشناختي موثر  بسياري از بيماري
در ارتباط با اثر  مطالعات متعدد). 2008يوچا، (است 

مثبت بودن  ،وانيدرمان نوروفيدبك روي اختالالت ر
اي بر  مطالعه) 2005جاكوبز (اند.  آن را گزارش كرده

كه عالوه بر اختالل يادگيري از آموز  دانش 2روي 
بردند، انجام  اختالالت نورولوژيك ديگر رنج مي بعضي
كه تعامل ضعيفي در محيط  شركت كنندههر دو داد. 

تحت درمان  ،مدرسه، خانواده و همساالن داشتند
كاهش عالئم قابل توجهي نوروفيدبك قرار گرفتند و 

نشان دادند. پيشرفت در عملكردهاي تحصيلي و روابط 
بهبود يافته با خانواده و همساالن از نتايج مثبت و 

فرناندز، بسرا، هارموني،  قابل مالحظه اين مداخله بود. 
بوزاس، سانتياگو و پرادا -كابالرو، گرسيا، فرناندز

فيدبك بر رفتار نورو يدرمان آلفا/تتا تأثيرنيز ) 2006(
در گروهي از مبتاليان به اختالل  نوار مغزيو ساختار 

 ثر ارزيابي كردند. مؤيادگيري را مثبت و 

كودكان اثربخشي نوروفيدبك بر  ،مطالعات زيادي
كه همپوشي زيادي  را بيش فعالي و نقص توجه داراي

(تورنتون، اند  گزارش كرده ،الت يادگيري دارندبا اختال
درمان ) 2005فنگر و نيك ( ).2005كارمودي، 

نقص توجه و اختالالت  كودكان داراينوروفيدبك در 
اي بين  كه رابطه ندرا مطالعه و گزارش كرد يادگيري
و افزايش توجه و ميزان عملكردهاي  13به بتا نسبت تتا

حركتي و  -ديداري شناختي شامل يكپارچگي 
يرات اينكه تغي باوجودهاي تحصيلي وجود دارد.  فعاليت

با تمام نتايج بدست آمده همخواني  بتا به تتادر 
 -نداشت، اما نمرات پس از درمان يكپارچگي ديداري 

يار مرتبط با يكديگر بس بتا به تتا نسبتحركتي و 
ييد احتمال ارتباط بين اين توانايي بودند كه نشانگر تأ

است.  بتا به تتا نسبتو تغييرات به وجود آمده در 
) 1391صادقي ( كاييلي منيع، رستمي ونوري زاده، مي

 اختالل به مبتال كودك 12 كه بر روي يدر پژوهش
 ،انجام شد فعالي بيش/ توجه نقص با همراه يادگيري

گزارش كردند كه آموزش نوروفيدبك باعث بهبود 
اختالل بيش  كودكان داراياختالل يادگيري در 

ن نشا) 2004و ريورا ( اُرالندونشد.  نقص توجه-فعالي
هاي خواندن و  نوروفيدبك در ارتقاء تواناييكه دند دا

كالمي و نيز ضريب هوشي كل افزايش ضريب هوشي 
 بردر مقايسه با شرايط بدون درمان نوروفيدبك، 

 آموزشكند.  موثرتر عمل مي ييابتدا ةيپا آموزان دانش
 نيانگيم طور به قهيدق 45 تا 30 به مدت دبكينوروف

نتايج . شد انجام آموز دانش ره يبرا جلسه 28در طول 
هاي نوروفيدبك بر بهبود  تأثير درمان ةدر واقع فرضي

در پژوهش  .كرد ييد ميأهاي خواندن را ت توانايي
 تأثير ،) 1996(ليندن، حبيب و رادوجويك، ديگري 

اختالالت  كودكان داراينوروفيدبك بر شناخت و رفتار 
گروه  نقص در توجه و اختالالت يادگيري بررسي شد.

افزايش قابل توجهي (با  ،آزمايش پس از درمان
وشي و كاهش زيادي در نمره) در ضريب ه 9ميانگين 

شد  زيابي ميارتوجهي كه توسط والدين  رفتارهاي بي
يعقوبي، جزايري، خوشابي، نشان دادند. در پژوهش 

اجراي روش درماني ) 1386دولتشاهي و نيكنام (
اختالل بيش  كودكان داراينوروفيدبك بر روي 

نفر  3بهر هوش ةفعالي/نقص توجه موجب افزايش نمر
نريماني، رجبي، شد. كنندگان  شركتنفر) از  4(از 

اثربخشي ) 1391ابوالقاسمي، نظري و زاهد (
امواج مغزي و ميزان  ةندر اصالح دام را نوروفيدبك

 ،بررسي كردند. نتايج ارساخوانآموزان ن توجه دانش
درماني  ةدبك به عنوان يك شيوكارايي پايدار نوروفي

  توجه و اصالح امواج مغزي بيماراندرمان مشكالت  رد
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  نشان داد.  
 ، رودرينگز، ما، كو، وان، ماك، واي و رزانان

فا نوروفيدبك  بر لآموزش آ تأثيربه بررسي ) 2012(
به  ،پرداختندافراد مدت  كوتاه حافظةبهبود عملكرد 

 كه نتايج نشان داد. اين شكل كه امواج آلفا تقويت شد
عملكرد  ،دبكينوروف آلفا آموزشجلسه  20از  پس

كوتاه مدت به ميزان قابل توجهي افزايش يافته  حافظة
بهبود كه  نشان دادنتايج تحليل بيشتر   و  تجزيه. است

 ينسبي در باند آلفا ةمدت با افزايش دامن كوتاه حافظة
دارد.  مثبت فوقاني فرد در طول آموزش ارتباط

 )1389زاده، باباپور، رستمي، بيرامي و پورشريفي ( قلي
بينايي را در گروهي از  حافظةاثربخشي نوروفيدبك بر 

در شركت كنندگان ان ايراني مطالعه كردند. دانشجوي
آزمون با استفاده از  آزمون و پس ة پيشدو مرحل
بينايي وكسلر مورد  حافظةآزمون  ة خردهپرسشنام

بهبود  ،در گروه آزمايشارزيابي قرار گرفتند. 
تفاوت دو  و بينايي ديده شد حافظةچشمگيري در 
بينايي معنادار بود.  حافظةاز نظر  گواهگروه آزمايش و 

بخشي درمان نوروفيدبك در بيماري چنين اثر هم
اختالالت )، 1391(محمدزاده و محمدزاده، افسردگي 

فعالي  الل نقص توجه/بيشيادگيري همراه با اخت
 ، )1391ده، ميكاييلي منيع، رستمي وصادقي، زا نوري(

كاهش عالئم اختالل بيش فعالي/كمبود توجه 
يعقوبي، جزايري، خوشابي، دولتشاهي و نيكنام (
برزگري، عملي (-، اختالل وسواس فكري)1387(

دهقاني آراني و و مصرف مواد مخدر () 1388يعقوبي، 
  در ايران گزارش شده است. ) 1389رستمي، 

تحقيقات مختلف نشان داده است كه  در مجموع
هاي مختلف  ش نوروفيدبك در بهبود وضعيت گروهرو

كودكان داراي مانند كودكان داراي نقص توجه يا 
خواني و اختالالت رواني اختالالت يادگيري مانند نارسا

 ،يسجاددر يك پژوهش  موثر واقع شده است.
 ) به مطالعه اثر1993( انيهاشم و يمنطق پور يآخوند

يي نارسا حساب اختاللكودكان داراي نوروفيدبك بر 
آموزان در  پرداختند. در پژوهش مورد نظر همه دانش

هوشي  ةسوم ابتدايي قرار داشتند و حداقل بهر ةپاي
 كنندگان در نظر گرفته شده بود. هر يك از شركت 70
اي دريافت كردند. از  دقيقه 30جلسه درماني  20

به محدود بودن  توان مشكالت اين پژوهش مي
 تحصيلي خاص كه معموالً ةك پايي به كنندگان شركت
در يك سن هستند و همچنين پايين بودن  تقريباًهمه 

اشاره كرد، چون  70حداقل هوشبهر يعني هوشبهر 
مستقل از هوشبهر افراد در  اختالالت يادگيري معموالً

شوند به اين معنا كه اين افراد از  نظر گرفته مي
في برخوردار هستند اما با وجود اين مشكل هوشبهر كا

 تر جلسات درماني طوالنياگر يادگيري دارند. در ضمن 
آموزان  بود شايد نتايج بدست آمده در مورد دانش

توانست متفاوت باشد، چون در اين پژوهش  دختر مي
ثر ؤآموزان دختر م مداخله انجام شده در مورد دانش

هش حاضر دامنه اين در پژو واقع نشده بود. بنابر
آموزان از پايه تحصيلي سوم تا پنجم،  تحصيلي دانش

 28و ميزان درمان انجام شده  95حداقل هوشبهر 
با توجه اي در نظر گرفته شد.  دقيقه 50تا  30جلسه 

 ،شده، هدف پژوهش حاضربه نتايج تحقيقات ياد 
توانايي آموزش نوروفيدبك بر افزايش  تأثيربررسي 
 اختالل كودكان دارايعددي  ةفظعددي و حا ةمحاسب
به پژوهش حاضر در مجموع  است.يي نارسا حساب
آيا آموزش است كه  پاسخ به اين سوال دنبال

عددي و  ةتوانايي محاسبنوروفيدبك باعث افزايش 
 حساب اختالل دارايآموزان  در دانشعددي  ةحافظ
  ؟شود مييي نارسا

  روش
  نمونه و روش نمونه گيري

از نوع طرح  از طرح آزمايشي ،در اين مطالعه
استفاده شد.  گواهآزمون با گروه  آزمون، پس پيش

طور تصادفي در دو موقعيت  هكنندگان ب مراجعه
) قرار گرفتند. گواه(موقعيت آزمايشي و موقعيت 

 اختالل دارايآموزان  ة آماري، شامل كلية دانشجامع
در مركز اختالالت يادگيري شهر كرج يي نارسا حساب

 ةبراي هميي نارسا حساب اختاللتشخيص  بود.
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 و يصيتشخ يراهنماهاي  مالكبيماران بر اساس 
روانپزشك و  يك توسط يروان اختالالت يآمار

روانپزشك با يك پس از اينكه  انجام شد.پژوهشگر 
ها تشخيص اختالل  عيت براي آزمودنيقط

نارسايي گذاشت روانشناس باليني هم با  حساب
ساختاريافته در مورد صحت  استفاده از مصاحبه

 9پسر،  11آموز ( دانش 20 تشخيص اطمينان يافت.
دند. گيري در دسترس انتخاب ش صورت نمونه هدختر) ب

 ة، پايمردوديهاي  افراد نمونه از نظر سن، سال
از كنندگان  شركتي و هوش همتاسازي شدند. تحصيل
و پنجم دبستان انتخاب شدند، هاي سوم، چهارم  كالس
سال، ضريب هوشي آنها در  12تا  10سني آنها  دامنة

هاي  ) بود و تعداد سال95(باالتر از  حد متوسط
خصوصيات سال نبود. مردودي آنها بيش از يك 

بيان  1كنندگان در جدول  شناختي شركت جمعيت
كه از انواع ديگر اختالالت  كنندگاني شده است. شركت

و يا ساير يادگيري مانند اختالل در خواندن يا نوشتن 
توجه و  نارساييودكي مانند اختالالت رواني دوران ك

شركت در پژوهش  ةاجاز ،بردند فعالي رنج مي بيش
داراي شرايط كننده  شركت 20نداشتند. از مجموع 

نفر  10نفر در گروه آزمايش و  10الزم، بطور تصادفي 
و  آزمون قرار گرفتند. سپس در پيش گواهدر گروه 

 ةمحاسبهاي  رده آزمون مقياسآزمون با دو خ پس
آزمون هوش وكسلر كودكان عددي و حافظه عددي 

  مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجديد نظر شده 
بر شركت كنندگان  خصوصيات جمعيت شناختي -1 جدول

  يت، سن و پايه تحصيليحسب جنس
 درصد فراواني زير مجموع  متغيرها

  يتجنس
 45 9 دختر

 55 11 پسر

  سن (سال)
10  6  30  
11  9  45  
12  5  25  

  تحصيلي پايه
  30  6  سوم
  45  9  چهارم
  25  5  پنجم

  100  20    كل

  ابزار 
وكسلر هاي محاسباتي مقياس هوش  خرده آزمون

در اين پژوهش از  :كودكان تجديد نظر شده
 وكسلر هوش اسيمق يمحاسبات يها آزمون خرده

) 1387شهيم (. استفاده شد دنظرشدهيتجد كودكان
مقياس را در ايران هنجاريابي كرد. پايايي اين اين 

و ضرايب پايايي  94/0تا  44/0مقياس در بازآزمايي از 
رش شده گزا 94/0تا  43/0ها از  مقياسيف زيرصتن

هوشي وكسلر براي  ةنظر شداست. مقياس تجديد
كودكان از دو مقياس هوش كالمي و هوش عملي 

 6اي ها دار هر يك از مقياس تشكيل شده است كه
 6آزمون است و براي سنجش هوش كودكان از  خرده

ود. در ر روز به كار مي 30ماه و  11سال و  16سال تا 
هاي محاسباتي مقياس  آزمون اين پژوهش، از خرده

اعداد) براي  حافظةهوش كودكان وكسلر (محاسبات و 
 دو گروه استفاده شد.يي نارسا حساب اختاللسنجش 

هاي  آزمون در پژوهش خرده با توجه به اينكه اين دو
انجام شده به تفكيك بررسي شده و روايي و پايايي 

در اين پژوهش  ،آنها جداگانه محاسبه گرديده است
ا توانايي ه آزمون اين خردهمورد استفاده قرار گرفتند. 
) 1387شهيم ( سنجند. رياضي را در كودكان مي

 حافظةهاي محاسبات و  مقياس ضريب پايايي خرده
سنجي تا  ترتيب با استفاده از روش دوباره را به عددي

در گروه كودكان دبستاني گزارش كرده  73/0و  79/0
آزمون را در همين  ههم چنين روايي اين دو خرد است.

گزارش  68/0و  85/0گروه سني كودكان به ترتيب 
ها از  آزمون ة روايي خردهكرده است. براي محاسب

ها و نمرات  آزمون هبه ضرايب همبستگي بين خردمحاس
  هوشبهر كالمي استفاده شده بود.

  آموزش نوروفيدبك
ز بيوفيدبك است كه اي ا نوروفيدبك فرم پيچيده

 س مغزتكراز فعاليت ك يهاي خاص مبتني بر جنبه
دامنه، فركانس و يا  كه آموزد در آن فرد مي واست 

مغز خود را  14الكتريكي -زيستييكپارچگي ابعاد 
در تحقيق حاضر عبارت است  وفيدبكنور اصالح كند.
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از بازخورد افزايش موج بتا و كاهش موج تتا كه از 
شود.  اه نوروفيدبك به نمايش گذاشته ميطريق دستگ

آموز،  براي شروع آموزش نوروفيدبك، ابتدا از هر دانش
معيار فعلي  ،نوار خام مغزي گرفته شد تا بر اساس آن
ن، امواجي كه امواج مغزي وي به دست آيد. پس از آ

شناسايي شده و نياز به تقويت يا بازداري داشت، 
هاي مورد نظر با  ها در مكان الكترودها و رفرنس

 امواج بتا شاملهاي مخصوص چسبانده شدند.  چسب
سيكل بر ثانيه (هرتز) است كه از  15-28امواج مغزي 

در  فرد ةكترودهاي قرار گرفته بر روي جمجمطريق ال
به  اين امواج گردد. يوتر ظاهر مينمايش كامپ ةصفح

سيكل  15-22شوند. امواج  بندي مي دو دسته تقسيم
با خصوصياتي  متوسط يبتابر ثانيه (هرتز) يا امواج 

هاي  ست و در فعاليتچون تمركز حسي فعال همراه ا
له در حالت هوشياري افزايش ئذهني و حل مس

مواج سيكل بر ثانيه (هرتز) نيز ا 22-28يابد. امواج  مي
دهد كه در حالت هوشياري،  را تشكيل مي بلند يبتا

نبوغ، انجام چند فعاليت ذهني  سطوح باالي خالقيت،
امواج  ،امواج تتا يابد. مسئله افزايش ميزمان و حل  هم

كه در  هستندسيكل بر ثانيه (هرتز)  4-8مغزي 
ني يا مذهبي انواع تخيالت، حاالت خلسه، تجارب عرفا

يابد و  افزايش مي حافظةهاي  زيسا مهمي از ذخيره
. گردد اي به سوي عدم هوشياري محسوب مي دروازه

اي آموزش  جلسه 28گروه آزمايش در يك دورة 
 45الي  30نوروفيدبك كه زمان آن براي هر جلسه 

 مورد دبكينوروف دستگاه شركت كردند. ،دقيقه بود
 دوكاناله دستگاه كي ،يقاتيتحق طرح نيا در استفاده

 نيا. است شده هيته كايامر  كادول شركت از هك بود
 يتورهايمان چندگانه تيفيك يدارا دستگاه

 مختلف يافزارها نرم از استفاده يبرا يكيولوژيزيف
 يبرا دبك،ينوروف يشيآزما تيموقع در .باشد يم

 ،يريادگي اختالالت به انيمبتال يمغز عملكرد يابيارز
 گرفته يمغز جاموا  ةيپا خط ،آموز دانش هر از ابتدا
 از استفاده كه فرد يدرمان پروتكل ،آن اساس بر تا شد

 بود، تتا موج سركوب و بتا موج شيافزا با درمان

 قرار وتريكامپ ةصفح يروبرو آموز دانش .گردد مشخص
 ستميس اساس بر يدرمان الكترود و گرفت مي

 مكان در الكترودها، استاندارد مكان 10-20 يالملل نيب
 گوش دو هر شامل رفرنس. ديگرد مي بنص نظر مورد
 به يبستگ شده يبازدار و شده تيتقو فركانس و است
 در اجراي نوروفيدبك از .دارد ماريب نوار مغزي يالگو

 يافق اريش در بتا موج شيافزا و تتا موج سركوب
 .شد انجام تاليپار

  روش اجراء
بر اساس روانپزشك  يك از طرف همه ي كهكودكان

 يآمار و يصيتشخ يراهنماصي معيارهاي تشخي
 حساب اختاللپنجم تشخيص  ةنسخ–يروان اختالالت

براي اطمينان  مجدداً ،دريافت كرده بودند رايي نارسا
شدند  ت تشخيص از طرف پژوهشگر بررسي مياز صح

هاي محاسبات و  آزمون خرده  ييد تشخيصو پس از تأ
مقياس هوش وكسلر كودكان توسط  ،اعداد حافظة

گروه شد. سپس  بر روي آنها اجرا مي پژوهشگر،
اي آموزش نوروفيدبك  جلسه 28آزمايش در يك دورة 

شركت دقيقه بود،  45 الي 30 جلسة 3اي  كه هفته
اي انجام نشد و در  ههيچ مداخل گواه. براي گروه كردند
براي هر دو  آزمون؛ دو آزمون ياد شده، مجدداً پس

گروه اجرا شد. جلسات آموزش نوروفيدبك در مركز 
ديس كرج كه مجهز به اين آموزش و توانبخشي پر

توسط پژوهشگر اجرا شد و براي  ،باشد سيستم مي
ارزيابي عملكرد مغز مبتاليان به اختالالت يادگيري 

 ،آموز ش نوروفيدبك، از هر دانشقبل از شروع آموز
گرفته شد و بر اساس آن امواج مغزي  15ةخط پاي

ه استفاده از بازي ديداري در پروتكل درماني فرد، ك
مانيتور و بر مبناي افزايش موج بتا و سركوب  صفحة

 ،ر طي جلسات درمانموج تتا بود، انتخاب گرديد. د
امواجي را تقويت و امواجي  كه گرفت آزمودني ياد مي

از كنندگان  شركترا بازداري كند. براي آموزش 
در هر هاي ديداري و شنيداري استفاده شد.  دبكفي

پايه ثبت شد تا الكتروآنسفالوگرافي  درمان ةجلس
ام جلسات بعد از اتم .شودآموز مشخص  پيشرفت دانش
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امواج مغزي  ،آموزان خط پايه درماني، مجدداً از دانش
گرفته شد تا تغييرات موجود در امواج مغزي مشاهده 

  و ثبت گردد. 
آموزان  از والدين دانش پژوهش قبل از انجام

درمان  براي آموزان دانش .شدنامه كتبي گرفته  رضايت
در صورت  .نپرداختنداي  گونه هزينه شده هيچ انجام

از  ،در هر مقطعي ستتوان مي كننده شركت عدم تمايل،
 منظور هب ادامه شركت در جلسات خودداري نمايد.

 و هيهد ،قيتحق در كودكان نيا حضور از يقدردان
براي  .شد گرفته نظر در آنها يبرا يپاداش
هاي آمار توصيفي و از  ها از شاخص تحليل داده و تجزيه
و تحليل واريانس هاي تحليل كوواريانس  نآزمو
  استفاده شد. 16متغيريچند
  ها يافته

سؤال كه آيا آموزش نوروفيدبك اين براي بررسي 
زان آمو در دانشتوانايي محاسبه عددي باعث افزايش 

شود، ميانگين  مييي نارسا حساب اختالل داراي

آزمون و  آزمون و پس در پيشتوانايي محاسب عددي 
محاسبه گرديد كه نتايج  گواهبراي دو گروه آزمايش و 

همانطور كه مشاهده . ارائه شده است 1آن در جدول 
براي گروه  توانايي محاسبه عدديشود، ميانگين  مي

در  گواهو براي گروه  70/7آزمون  آزمايش در پيش
بوده است كه پس از آموزش  70/8آزمون  پيش

و در گروه  31/11نوروفيدبك، در گروه آزمايش به 
، از سوالتغيير يافته است. براي آزمون اين  48/8 گواه

آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد كه نتايج آن در 
 كه دهد ده است. نتايج نشان ميارائه ش 2جدول 
اثر نيز   ) است و اندازةp>001/0معنادار (ا ه تفاوت

تواند  دبك مياست، يعني آموزش نوروفي 499/0برابر با 
را  توانايي محاسبه عدديآزمون  از واريانس پس 9/49

به خود اختصاص دهد و به عبارتي، اين آموزش، 
در گروه توانايي محاسبه عددي موجب افزايش 

  آزمايش شده است. 

  يينارسا حساب اختالل هاي محاسبه عددي و حافظه عددي در دانش آموزان با  ي گروه آزمايش و گواه در تواناييآمار توصيف -2جدول 
  آزمون پس  آزمون پيش  گروه ها  متغيرها

    Min  SD  M  Max  Min SD  M  Max  

  محاسبة عددي
 14 31/11 94/1  7 12 70/7 40/2 5 آزمايش

 11 48/8 09/2 5 12 70/8 11/2 5 گواه

  ظة عدديحاف
 70/11 01/2  8 14 40/6 58/1 5 10  آزمايش

 80/7 19/1 6 10 80/7 81/1 5 11  گواه

  
در  محاسبه عددي و حافظه عددينتايج تحليل كوواريانس مربوط به اثر بخشي آموزش نوروفيدبك بر افزايش ميزان توانايي  -3جدول 

  يينارسا حساب اختالل دانش آموزان با
  مجذور ايتا  SS df  MS  F  p  مرحله  متغيرها

  محاسبة عددي
  499/0  001/0  964/16  785/37  1  785/37  آزمون پس

        227/2  17  865/37  خطا
          20  2058  كل

  حافظة عددي
  619/0  0001/0  675/27  268/64  1  268/64  آزمون پس

        322/2  17  478/39  خطا
          20  2005  كل

يدبك سؤال كه آيا آموزش نوروفاين براي بررسي 
آموزان  در دانشتوانايي حافظه عددي باعث افزايش 

شود، ميانگين  مييي نارسا حساب اختالل داراي
آزمون  عددي در پيش حافظةعد توانايي محاسباتي در ب

آزمون براي دو گروه محاسبه گرديد كه نتايج آن  و پس

ارائه شده است. همانطور كه مالحظه  2در جدول 
براي گروه  حافظه عدديشود، ميانگين نمرات  مي

 گواهو براي گروه  40/6آزمون  آزمايش و در پيش
بوده است كه پس از آموزش نوروفيدبك، در  80/7

تغيير  80/7به  گواهو در گروه  70/11گروه آزمايش به 
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از تحليل  سواليافته است. به منظور آزمون اين 
 3كواريانس استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

ها  دهد كه تفاوت ت. نتايج نشان مياسگزارش شده 
 619/0) است. اندازة اثر نيز برابر با p>001/0معنادار (

از  9/61تواند  باشد، يعني آموزش نوروفيدبك مي مي
عددي را به خود اختصاص  حافظةآزمون  واريانس پس

  دهد.
سؤال كه آيا آموزش نوروفيدبك اين براي بررسي 

آموزان  دانش عددي محاسبههاي  فزايش تواناييباعث ا
در در گروه آزمايش يي نارسا حساب اختالل داراي

وزش نوروفيدبك شود، اثر آم مي گواهگروه  مقايسه با
 دارايآموزان  هاي محاسباتي دانش بر افزايش توانايي

 گواهدر گروه آزمايش با گروه يي نارسا حساب اختالل

 در دو يريچندمتغ انسيوار ليتحلبا استفاده از آزمون 
آزمون مقايسه شد. تفاوت  آزمون و پس ة پيشمرحل

آزمون معنادار نبود، اما در  ة پيشبين دو گروه در مرحل
هاي  آزمون تفاوت دو گروه در آزمون ة پسمرحل

، F=22/7عددي معنادار بود ( حافظةو  محاسبة عددي
براي بررسي تفاوت ). p>003/0، ويلكزالمبدا=425/0

عددي و حافظه  حاسبةهاي م تواناييهاي  ميانگين
استفاده  يريمتغ يك انسيوار ليتحلاز آزمون عددي 

در  ارائه گرديده است. 4شده كه نتايج آن در جدول 
محاسبة گروه آزمايش هم در آزمون  ،آزمون مرحلة پس

عددي  حافظة) و هم در آزمون p>012/0( عددي
)001/0<pطور معناداري عملكرد بهتري نسبت به  ه) ب

  داشت. گواهگروه 
  آزمون در متغيرهاي محاسبة عددي و حافظة عددي آزمون و پس هاي آزمايش و گواه در مراحل پيش . مقايسه عملكرد گروه4جدول 
  SS  df  MS  F p  منبع واريانس  متغير  مرحله

  آزمون پيش

محاسبة 
 عددي

  5  1  5  گروهي بين
  233/5  18  200/94  گروهي درون  341/0  955/0

    19  200/99  كل

  حافظة
 عددي

  800/9  1  800/9  گروهي بين
  000/3  18  00/54  گروهي درون  087/0  267/3

    19  800/63  كل

  آزمون پس

محاسبة 
 عددي

  250/31  1  250/31  گروهي بين
  028/4  18  500/72  گروهي درون  012/0  759/7

    19  750/103  كل

  حافظة
 عددي

  800/64  1  800/64  گروهي بين
  667/2  18  000/48  گروهي درون  001/0  300/24

    19  800/12  كل

  بحث و نتيجه گيري
به پاسخ سواالت مورد نظر،  در راستاي دستيابي

جلسه، متناسب  28آموزش نوروفيدبك به مدت  برنامة
با وضعيت گروه آزمايش يعني سركوب موج تتا و 

و افزايش موج بتا در شيار افقي پاريتال انجام شد 
 به گواهگروه آزمايش و گروه  كنندگان شركت
اعداد از آزمون  حافظةو  محاسبة عدديهاي  مقياس
در پيش آزمون وكسلر كودكان تجديد نظر شده هوش 
  آزمون پاسخ دادند. و پس

سؤال كه آيا آموزش نوروفيدبك اين براي بررسي 
آموزان  در دانشعددي  ةتوانايي محاسبايش باعث افز

توانايي شود، ميانگين  مييي نارسا حساب اختالل داراي
آزمون و  عد توانايي رياضي در پيشدر بمحاسبه عددي 

محاسبه  گواهآزمون و براي دو گروه آزمايش و  پس
ها  تفاوت كه گرديد. تحليل كوواريانس نشان داد

توان نتيجه  ر است. مطابق نتايج بدست آمده ميمعنادا
 ةتوانايي محاسبن موزش نوروفيدبك بر ميزاگرفت كه آ

اثر مثبت داشته است و همسو با برخي عددي 
كه اثرات مثبت نوروفيدبك بر  است مطالعات پيشين

(ليندن، اختالالت مختلف را گزارش كرده بودند 
 ،2004ا، ؛ اورالندو ريور1996حبيب و رادجويك, 

، 2006، فرناندز، بسرا، هارموني، كابالرو، گرسيا، فرناندز
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پيشرفت  )2005و فنگر و نيك،  ،2005جاكوبز، 
 حساب اختاللمبتاليان محاسبه عددي معنادار در 

با توجه به اينكه در اين را تأييد كرده است.  يينارسا
پاريتال  در ناحيةو تتا امواج بتا  دستكاري پژوهش

كنندگان  شركتافزايش نمرات مورد نظر بوده است، 
 :نوع هستندبتا دو  امواج تواند اتفاق افتاده باشد. مي

 يبتا امواج اي) هرتز( هيثان بر كليس15-22 امواج
 همراه فعال يحس تمركز چون ياتيخصوص با متوسط

 حالت در مسئله حل و يذهن يها تيفعال در و است
 بر كليس 28- 22 امواج و ابدي يم شيافزا ياريهوش
 كه دهد يم ليتشك رابلند  يبتا امواج زين) هرتز( هيثان
 انجام نبوغ، ت،يخالق يباال سطوح ،ياريهوش حالت در

 شيافزا مسئله حل و زمان هم يذهن تيفعال چند
در شركت كنندگان بنابراين بهبود نمرات  .ابدي يم

  آزمون دور از انتظار نيست. مرحلة پس
سؤال كه آيا آموزش نوروفيدبك اين براي بررسي 

آموزان  عددي در دانش حافظةباعث افزايش توانايي 
 نمراتشود، ميانگين  مييي نارسا حساب لاختال داراي
آزمون براي دو  آزمون و پس در پيشعددي  ةحافظ

شان داد كه گروه محاسبه گرديد. تحليل كواريانس ن
). براساس نتايج p>001/0ها معنادار است ( تفاوت

توان نتيجه گرفت كه آموزش  كسب شده مي
و  دار داشته استعددي اثر معنا حافظةنوروفيدبك بر 

هاي پيشين در  تيجه بدست آمده، نتايج پژوهشن
، رودرينگز، ما، نان(مدت  كوتاه حافظةبهبود عملكرد 

بينايي  حافظة)، 2012،  كو، وان، ماك، واي و رزا
 ) 1389زاده، باباپور، رستمي، بيرامي و پورشريفي،  قلي(

كودكان ) 2005(كلمنز، فابو و هاالز، كاري  حافظةو 
كند. تحليل  را تأييد مي ييارسان حساب اختالل داراي
ها نشان داد كه سركوب امواج بتا به  تر يافته دقيق

ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. امواج تتا در 
ارتباط با كرتكس و سيستم ليمبيك قرار دارند و نقش 

(هيورتا و ليسمن، كنند  حافظه ايفا ميمهمي در 
رمزگذاري  اي معموال با فعاليت تتاي آهيانه .)1993
چند نوع فعاليت تتا در ارتباط  است و معموالً حافظة

هاي هيپوكامپ كه از  وجود دارد. نورون حافظةبا 
در توليد امواج تتا  ،است حافظةمراكز مهم مرتبط با 

بوزاسكي، بوزاسكي، اوانز و كنند.  ش مهمي بازي مينق
ي ريتم هيپوكامپ از اصطالح به جا) 2009آباربانل (

فعاليت تتايي  د.نكن اي ليمبيك تتا استفاده ميه نوسان
اي در ارتباط با رمزگذاري  ة آهيانهموجود در منطق

توان  بنابراين مي). 1999كليمش، قرار دارد ( حافظة
ك از دريافت آموزش نوروفيدب كه احتماالًنتيجه گرفت 

از طريق تغيير در گروه آزمايش كنندگان  شركتطرف 
  عددي اثر داشته است. ظةحافبر بهبود امواج تتا 

سؤال كه آيا آموزش نوروفيدبك اين براي بررسي 
 ةعددي و حافظ ةهاي محاسب تواناييباعث افزايش 

در يي نارسا حساب اختالل دارايدانش آموزان عددي 
شود، اثر  مي گواهگروه  اگروه آزمايش در مقايسه ب

هاي محاسبه  تواناييوزش نوروفيدبك بر افزايش آم
 اختالل دارايآموزان  دانشافظه عددي عددي و ح

در دو  گواهدر گروه آزمايش با گروه يي نارسا حساب
ها  آزمون مقايسه شد. يافته آزمون و پس ة پيشمرحل

آزمون در هر دو آزمون  ة پيشدر مرحل كه نشان داد
عددي بين دو گروه تفاوت  حافظةو  محاسبة عددي

گروه  ،زمونآ ة پسمعناداري وجود ندارد، اما در مرحل
) و p>01/0( محاسبة عدديآزمايش هم در آزمون 

) بطور p>001/0عددي ( حافظةهم در آزمون 
اند.  داشته گواهمعناداري عملكرد بهتري نسبت به گروه 

، بيانگر آن است كهسوال بررسي اين نتايج حاصل از 
عددي و  ةهاي محاسب تواناييآموزش نوروفيدبك 

 گواهت به گروه ايش نسبرا در گروه آزم عددي ةحافظ
هاي اين پژوهش نيز مانند  يافته افزايش داده است.

تحقيقات ديگر كه اثر مثبت آموزش  رخينتايج ب
ارالندو و ريورا، نوروفيدبك بر ارتقاء توانايي خواندن (

؛ 2004(ارالندو و ريورا، افزايش ضريب هوش )، 2004
 ؛ يعقوبي، جزايري،1996ليندن، حبيب و رادجويك ، 

و بهبود  )1386خوشابي، دولتشاهي و نيكنام، 
نريماني، رجبي، ابوالقاسمي، نظري و نارساخواني (

اثر اين نوع درمان بر را گزارش كردند، ) 1391زاهد، 
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آموزان مثبت ارزيابي  در دانشرا هاي رياضي  توانايي
بدست آمده بايد در نظر داشت  افتةيدر تفسير  كرد.
 اعداد، پردازش هنگام ،تت نشان داده اساتحقيقكه 

 حتي و فعال شده مغز در تاليپار كرتكس قسمت
 در يكيژنت ةشد نييتع يمغز ساختار كي است ممكن

 يشمارش ميمفاه صيتشخ يبرا تاليپار يافق اريش
 و يده شكل در يمهم خيلي نقش چون باشد، موجود

 منطقه، نيا در بيآس و دارد يذهن ريمقاد يريكارگب
فرد اثر عددي  ةعددي و حافظ ةمحاسبهاي  توانايير ب

 تاليپار يفوقان يخلف ةمنطق نيهمچن. گذارد منفي مي
 به ييفضا تجسم امور پردازش هنگام به كه دوطرفه

 صيتشخ اي يابي جهت هنگام به شود، يم گرفته كار
پيازا، پينل و  دهنس،( شود ريدرگ اعداد تيموقع

دار  با توجه به اينكه تفاوت معني ).2003 كوهن،
آزمون اتفاق افتاده  ة پسدر مرحل نمرات دو گروه صرفاً

 شيافزاتغييرات ايجاد شده را به  احتماالً توان است مي
ب پاريتال كه در اين در لُ تتا موج كاهش و بتا موج

پژوهش با استفاده از آموزش نوروفيدبك اعمال شده 
اين پروتكل  كه رسد ، نسبت داد. به نظر مياست

 ةعددي و حافظ ةمحاسبزايش توان درماني در اف
آزمايش در مقايسه با  گروه كنندگان شركت عددي

  داشته است. يرثگروه گواه تأ
توان چنين نتيجه گرفت كه  در مجموع، مي

در تنظيم الگوهاي امواج مغزي تواند  نوروفيدبك مي
و ثر واقع شده ؤميي نارسا حساب اختالل كودكان داراي

 ةعددي و حافظ ةحاسبمبه افزايش عملكرد  منجر
فراموش كرد كه متأسفانه آنان گردد. اما نبايد عددي 

، اغلب در كنار يينارسا حساب اختالل كودكان داراي
نظير؛ ناتواني مشكل خويش به مشكالت ديگري 

نارسايي توجه و ، نوشتن و يا يادگيري در خواندن
خصوص در برخي از  هباشند و ب فعالي، مبتال مي بيش

طالق، درگيري  مانندت خانوادگي ديگري آنان مشكال
وجود  و يا هر دو خانوادگي و يا فوت يكي از والدين

با توجه به مشكالت  ،شود بنابراين توصيه مي دارد.
كارگيري هر يك از اين كودكان، در كنار بخاص 

 هاي درماني نظير آموزش نوروفيدبك، از ساير شيوه
ان جهت پايداري درماني براي آن خانواده و درمانيرفتار
با وجود اينكه  .هاي بهبود استفاده كرد تر نشانهبيش

تر و  نياز به طرح هاي مطالعاتي گستردههنوز 
ن تري است تا نتايج محدود اما نويدبخش درما دقيق

هاي اين پژوهش همراه  ييد كند، يافتهنوروفيدبك را تأ
بخشي درمان ج ساير تحقيقات مرتبط نشانگر اثربا نتاي
 كودكان دارايزش نوروفيدبك در بهبود و آمو

  باشد. ري مياختالالت يادگي
هاي اين  كوچك بودن گروه نمونه از محدوديت

شود. بنابراين بايد در تعميم نتايچ  مطالعه محسوب مي
اين  كه شود لذا پيشنهاد مي بدست آمده احتياط كرد.

شتري از كودكان ايراني هاي بي روي گروه نوع درمان بر
و به مقايسة اثرات آموزش نوروفيدبك با  دداجرا گر

اده درماني و نيز استفهاي رايج مانند دارو اثرات درمان
ن در مراكز اختالالت هاي ويژة آموزشي معلما از روش

توان در  در تحقيقات آينده مي يادگيري پرداخته شود.
گرفتن يك تري با در نظر  هاي پژوهشي دقيق طرح

اني كه داروي درمان به بيمار گروه پالسيبو و يا ارائة
كسب   تري يقدق  نتايج ،كنند روانپزشكي مصرف نمي

  كرد.
  ها يادداشت

1) Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders 

2) Mathematics learning disabilities 
3) Kaliski 
4) Muehl, Knott, Benton 
5) Electroencephalography 
6) Winkler, Dixon, Parker 
7) theta wave 
8) beta wave 
9) alpha wave 
10) Neurofeedback 
11) NeuroFeedback Training 
12) Data Base 
13) Theta - Beta Ratio 
14) electrophisiologic 
15) Baseline 
16) Multivariate analysis 
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  منابع
، ع. حسينايي. و ، انوفرستي ، ف.؛شقاقي ا. ،عليپور.؛ ع ،احمدي ازغندي

. شيوع اختالل يادگيري رياضي در دوره ابتدايي). 1391(
 .343-353)، 32( 8ايراني،  شناسان تحولي: روان شناسي روان

). تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك 1388برزگري، ل. و يعقوبي، ح. (
بر الكتروآنسفلوگرافي كمي در مقايسه با درمان دارويي در كاهش 

پژوهشي -فصلنامه علميعملي. -وسواس فكريعالئم اختالل 
 .48-29، 15روانشناسي دانشگاه تبريز، 

 آموزش ثيرأت). 1393بهزادي، ف؛ رحيمي، چ. و محمدي، ن. (
 اختالل با ابتدايي آموزان دانش بينايي ادراك بر نوروفيدبك
-1)، 3( 16هاي علوم شناختي،  تازه ة، فصلنامرياضي يادگيري

12.  
). اثربخشي آموزش پسخوراند 1389. و رستمي، ر. (دهقاني آراني، ف

دانشور رفتار/ عصبي بر ولع مصرف بيماران وابسته به مواد افيوني. 
  .84-75، 40روانشناسي باليني و شخصيت، 

 يبررس). 1393( .پ ان،يهاشم . وع ؛يمنطق پور يآخوند ع؛ ،يسجاد
 انكودك ياضير درس يريادگي اختالل درمان در دبكينوروف اثر

  .726-719 ، )5( 57 ،يپزشك دانشكده مجله. ييابتدا سوم مقطع
مقياس تجديد نظر شدة هوشي وكسلر براي  ).1387شهيم، س. (
 . چاپ پنجم، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز.كودكان

زاده، ز.؛ باباپور خيرالدين، ج.؛ رستمي، ر.؛ بيرامي، م. و پورشريفي،  قلي
مجله علوم بينايي.  ةدبك بر حافظ). اثربخشي نوروفي1389ح. (
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با استفاده از  حافظة كاري تقويتبررسي 
 خواندن و ملكردع برو اثربخشي آن  رايانه

خوان زان نارساموآ صحت خواندن در دانش
  تهران مقطع ابتدايي شهر
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  چكيده
 استفاده از با حافظة كاريتقويت  بررسي ،ش حاضرهدف پژوه هدف:
صحت خواندن در  وخواندن  عملكرد بر و اثربخشي آن رايانه
سال تحصيلي  تهران در شهر مقطع ابتدايي خواننارسا آموزان دانش

 طرح از آزمايشي و روش نيمه ش ازپژوه اين در روش: بود. 1393 -94
 بدين منظورآزمون با گروه كنترل استفاده شده است.  پس -آزمون پيش

خوان كه به مراكز دولتي مشكالت يادگيري شهر آموز نارسا دانش 48 از
 تصادفي انتخاب شده و نفر به طور 30 ،كرده بودند مراجعه تهران
 15آزمايش (هرگروه  گروه كنترل و دو به صورت تصادفي در مجدداً

كرمي  خواني (نما)نارسا آزمون ،اين پژوهش شدند. دردهي  يجا نفر)
بينه كامكاري -استنفورد-هوشي تهران نيز مقياس و مرادي و نوري

هاي به دست آمده با روش تحليل آماري  قرار گرفت. داده مورد استفاده
كه تقويت  پژوهش نشان داد ايجنت ها: يافتهكوواريانس تحليل شد. 

صحت  عملكرد خواندن و ،اي ينات رايانهمرت با استفاده از حافظة كاري
 گيري: نتيجهبخشد.  نارساخوان را بهبود مي آموزان خواندن دانش
 نقص در نقش اساسي و مهمي در عملكرد خواندن دارد و حافظة كاري

 دارايآموزان  دانش به ضعف در عملكرد خواندن در راين حافظه منج
  ود. ش ها مي خوانبه خصوص نارسا كالت يادگيريمش
  

 مشكالت يادگيري، خواندن، لكردعم ،حافظة كاري: هاي كليدي واژه
 خواننارسا

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي نويسنده مسئول:  .1

  دانشگاه اصفهان زبان شناسي ريدانشجوي دكتسي شنا زبانكارشناس ارشد  .2
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Abstract 
Objective: This study investigates the use of 
amplification of working memory using computer 
in recovering the reading function and Accuracy in 
Tehran’s dyslexic students at primary level. 
Method: The study is a semi-experimental research 
with pre-test and post test. 30 students were chosen 
randomly among 48 dyslexic students who studied 
in learning disability governmental centers of 
Tehran. They were divided randomly in two groups 
of control and trial (15 students for each group). The 
dyslexia test of Kormi Noori and Moradi and also 
Tehran-Stanford-Bine kamkari intelligence scale 
was used. The obtained data was analyzed using 
statistical method of Covariance. Results: Results 
showed that amplifying the working memory using 
computer improves the reading function and 
accuracy of dyslexic students. Conclusion: It can 
be said that working memory has an important and 
essential role in reading function. Deficiency of 
working memory leads to weakness in reading 
function of students with learning disability and 
dyslexia.  
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  مقدمه
ن تعاريف متعددي بيا براي اختالل نارساخواني،

از سوي انجمن شده است كه يكي از اين تعاريف 
ت. ) ارائه شده اس2009نارساخواني بريتانيا (

گيري خاص است كه دشواري ياد نارساخواني يك"
هاي بر تحول و رشد خواندن و نوشتن و مهارت عمدتاً

گذارد و اين دشواري احتماالً از  مرتبط با زبان تأثير مي
ر تمام طول زندگي ادامه شود و د زمان تولد آغاز مي

اين اختالل با مشكالتي در پردازش  يابد. مي
، سرعت 1حافظة كاريآواشناسي، سرعت ناميدن، 

مانع ها همراه است كه دكار مهارترشد خو پردازش و
هاي آموزشي رايج است اما تأثيراتش را يادگيري سبك

خاص مناسب، از جمله اعمال فنون  ةتوان با مداخلمي
 "هاي پشتيبان كاهش داد.اطالعات و مشاوره

از ضريب هوشي  كودكان مبتال به اين اختالل
ي ها ينهر زممتوسط يا حتي باالتر برخوردارند، ولي د

مخصوصاً در يادگيري  نمرات هوشبهر مربوط به
عدم موفقيت تحصيلي خواندن و نوشتن موفق نيستند. 

پژوهشگران را وادار كودكان مبتال به اختالل يادگيري، 
و  هاي خواندن، شناخت، گفتار كرده است تا در زمينه

آموزش ويژه، تحقيق شنيدار، يادگيري و به طور كلي 
ترين داليل شكست تحصيلي  دهكنند. يكي از عم

ها گروه  آموزان، ناتواني يادگيري است. اين ناتواني دانش
 ختالالت هستند كه مهمترين مشخصةنامتجانسي از ا

ها دشواري در فراگيري و كاركرد خواندن، نوشتن و  آن
ست كه روند تحولي داشته و از محاسبات ا

ا شده و تا بزرگسالي ادامه پيددبستان شروع    پيش
اميري  ،ترجمة2007،ورتس،كاالتا وتامكينزند (ك مي

). خواندن، بزرگترين مشكل در اكثر 1392مجد، 
آموزان داراي ناتواني يادگيري است. اكثر  دانش

متخصصان معتقدند كه اين مشكل با كمبود 
هاي زباني به ويژه آگاهي واج شناختي، نقص در  مهارت

وي متمايز . الگو رمزگشايي مرتبط است حافظة كاري
  ويژگي ،اي مشكالت حافظه هجي كردن و كنندة

 ةترجم ،2005،نارساخواني است (هاالهان و كافمن

 چند در). 1390شجاعي،  رضايي و عليزاده، همتي،
علت شناسي  زمينة قات بسياري درتحقي اخير دهة

اين اختالل صورت گرفته است و نقش كمبودهاي 
تر بوده است.  آواشناختي پررنگپردازش شنيداري و 

 حافظة كاريهاي اخير بر ارتباط بين ظرفيت  پژوهش
اند كه  نشان داده تاكيد كرده و ر خواندنناتواني د و

خود دارند  حافظة كارينقايصي در  خوانكودكان نارسا
خواندن از  نوشتن مرتبط است. ناتواني خواندن و كه با

تا جايي كه  ،اي است هاي مدرسه مهمترين فعاليت
بر اين مهارت و به كارگيري آن متضمن  يافتنتسلط 

آموزان  تحصيلي و علمي دانش هاي اغلب موفقيت
 يادگيري ابزار ترين ن اساسيخوانددر واقع است.
زاده و  حسن افروز، آموزان است (غباري بناب، دانش

افراد نارساخوان به دليل اختالل  ).1391پيرزادي، 
 جه هستند.خواندن در اغلب دروس خود با مشكل موا

سيف  عليزاده و در تحقيقي كه توسط ميرمهدي،
)، انجام گرفت نتيجه نشان داد كه 1388نراقي(

به اختالل خواندن از نظر  عملكرد كودكان مبتال
  تر از كودكان عادي است.  ، بسيار ضعيفحافظة كاري
كه اشاره دارد به سيستمي  حافظة كارياصطالح 

 ت اطالعات استسازي موق مسئول دستكاري و ذخيره
كاركرد آن به عنوان يك فضاي كاري ذهني است كه و 

پذيري براي حمايت از  تواند به طور انعطاف مي
هاي شناختي روزانه كه هم نياز به پردازش  فعاليت

سازي، مورد استفاده قرار گيرد  دارد و هم ذخيره
 بر حافظة كاري ).2006آدامز،  (گدركول،آلووي و

اي و با  ي سيستم چندمؤلفه، نوعيبدل اساس مدل
شامل واحد اجرايي مركزي،  گنجايش محدود است كه

شود. واحد  مي و حلقة واجي فضايي –صفحة ديداري
اي  هاي حافظهاجرايي مركزي اطالعات را از ساير نظام

بخشد و آنها را ذخيره  كند، به آنها نظم مي بازيابي مي
يرة فضايي، ذخ –ديداري ةنمايد. صفح و پردازش مي

دهد كه نقش مهمي در  اطالعات بينايي را انجام مي
موقت  ةتصويرسازي ذهني دارد و حلقة واجي، ذخير

دارد و از آن با عنوان عهده  اطالعات كالمي را بر
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 ،شود. از ميان اين سه مؤلفه ياد مي واجي حافظة كاري
تري در پردازش و ذخيرة  حلقة واجي نقش برجسته

- كه اطالعات شنيداري را بهمطالب كالمي دارد، چرا 
سازد و تكرار  صورت موقت و براي چند ثانيه ذخيره مي

دهد (بدلي،  هاي ذهني را انجام ميبازنمايي و مرور
 ةكنند بيني تواند پيش واجي مي حافظة كاري ).2003

هاي خوبي براي رشد واژگان، آگاهي واجي و توانايي
). 2007خواندن و نوشتن باشد (رايكو، كش و كوهن، 

به يادآوري كلمات، قواعد   تواند توانايي همچنين مي
ها را ممكن سازد (كانرز،  نحوي و كاربرد آن

يك بخش  ).2008رسنكوست،آرنت، مور و هيوم، 
ديگر به نام مخزن رويدادي بعدها به اين مدل اضافه 

بلندمدت نقش  ةشد كه در فراخواني اطالعات از حافظ
به عنوان  حافظة كاريقع ) در وا2007دارد( باجيج، 

اطالعات در ذهن تا زمان پايان انجام يك  ةنگهدارند
گواير، ، به نقل از داوسون و 2000فعاليت ( باركلي، 

 ةاي ذهني كه وظيف ) يا به عنوان سامانه2004
اندوزش و پردازش موقتي اطالعات را براي انجام يك 

شناختي مانند فهميدن،  ةرشته از تكاليف پيچيد
شود( بدلي،  عهده دارد، تعريف مي يري و غيره بريادگ

ادگيري اي در ي ويژه  هاي اين چهار مؤلفه نقش. )2000
ها باعث ايجاد  آن در صآموزان دارند كه نق دانش

د. به عبارتي وش ميمشكل در فرآيند يادگيري خواندن 
با يادگيري و پيشرفت  حافظة كاريهاي  مؤلفه
همبستگي مثبت و قوي آموزان ارتباط دارند و  دانش
آموزان  و پيشرفت تحصيلي دانش حافظة كاريبين 

قوي و  حافظة كاريمشاهده شده است و داشتن 
هاي تحصيلي است  كنندة موفقيتبيني خوب، پيش

  ).2006؛ سوانسون، 2013(داويس، شلدون و كولمار، 
 در را حافظة كاريجايگاه  نقش و )،2009( آلووي

خيلي مهم كودكي ن دورا اختالالت دوران تحصيل و
كند كه ضعف در  مي خاطرنشان و كند تلقي مي

اري در طي دوران تحصيل به بار نتايج ناگو ،حافظه
يك مهارت شناختي پايه است  حافظة كاريآورد.  مي

هاي آموزشي از  براي اجراي طيفي از فعاليت كه ما

ساده تا پيچيده چون درك مطلب خواندن و حساب 
مان براي خواندن  الميك ةم. ما از حافظبه آن نياز داري

بفهميم و  ،خوانيم چه را كه مي كنيم تا آن استفاده مي
طابق با م. مبه ياد بياوريم كه دركجاي جمله قرار داري

آموز يك نفر  دانش 10هر  از )2009( پژوهش آلووي
هاي  مشكل ضعف حافظه كه منجر به شكست اب

د. در حدود كن دست و پنجه نرم مي شود ي ميتحصيل
دچار نفر كودكان سن مدرسه  100نفر از  5

نفر به  100هر  از رنف 10تا  5، و نارساخواني هستند
شوند كه  توصيف مي» نماندگي در خواند عقب«عنوان 

چنين  هم و در نظر گرفته شوند نارساخوان ممكن است
مشكل  هاي خود، كالسي ممكن است نسبت به هم

 . اشندداشته ب خواندن در تري بيش

پاپاليا  )،2008هاي ساچزلي و سوانسون ( پژوهش
در  حافظة كاري) كه به بررسي 2010بال ( )،2013(

بين  كه اند، نشان داد ارساخوان پرداختهن آموزان دانش
آموزان عادي از نظر حافظه  آموزان با دانش اين دانش

كاركرد  ها هايي وجود دارد كه اين تفاوت تفاوت
آورد. در همين راستا با توجه  ايين ميها را پ خواندن آن

گيري و اكتساب ياد در حافظة كاريبه اهميت 
 اي خواندن جهت تحقق اهداف و هاي پايه مهارت

پيشرفت دانش مورد نياز در زندگي تحصيلي و شغلي، 
شود. ضمن  ضرورت پرداختن به اين مهم احساس مي

اينكه شكست در خواندن ممكن است باعث بروز 
آموز شده و به تدريج او را  سرخوردگي دانشناكامي و 

آموزش و پرورش  ةدر مقاطع تحصيلي باالتر از گردون
  رسمي خارج نمايد.

اي،  ) در يك تحليل مقايسه2013هاوس و بيگلر (
كودكان نارساخوان  ةپس از بررسي عملكرد حافظ

اعمال حافظه،  ةدريافتند كه اين كودكان در هم
بنابراين  كنند. عمل ميتر از سن واقعي خود  ضعيف

توان يكي از داليل  را مي حافظة كاري ظرفيت محدود
ار داشت كه توان انتظ مي پس ارساخواني دانست.ن

بتواند باعث تقويت  حافظة كاريآموزش راهبردهاي 
ظرفيت اين حافظه و به تبع آن بهبود عملكرد خواندن 
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DSM-5شود. 
 15تا  5نرخ شيوع اختالل يادگيري را  2

 DSM-4بيان كرده است در حاليكه اين آمار در  ددرص
-DSMدرصد برآورد شده بود. به گزارش  3/14تا  1/4

هاي تحصيلي  شيوع اختالالت يادگيري در زمينه 5
درصد در بين  15تا  5خواندن، نوشتن و رياضي 

هاي مختلف است. اين  جوامع و فرهنگ آموزان دانش
ت رواني گونه اختالالت يادگيري با ساير مشكال

 70اختالالت يادگيري در كودكي همپوشاني دارند. 
درصد  71طبي، درصد كودكان مبتال به اختالل دو ق

ال درصد كودكان مبت 67فعالي،  كودكان مبتال به بيش
گي مبتال به افسرد كودكان درصد 19تا  18به اتيسم و 
شود. مشكالت تحصيلي معموالً با  ديده مي و اضطراب

سازي كودكي  سازي و درون رونخطر اختالالت ب
ممكن است استرس مربوط به   ارتباط دارند و علت آن

ع اختالل عدم موفقيت تحصيلي باشد. نرخ شيو
درصد است  5/17تا  3اي  خواندن در كودكان مدرسه

  ). 1392(گنجي، 
) نرخ شيوع 1384فراتحليل(بهراد، ةمطالع يك

كه  باشد درصد مي 81/8اختالالت يادگيري در كشور 
بيشترين سهم آن مربوط به اختالالت خواندن در 

است. نرخ شيوع  56/4درصد و در دختران  6پسران 
ترتيب  به 86-87و  85-86ناتواني يادگيري در سال 

 ،كه در اين فراتحليل درصد بوده است 19/3و  7/3
آموزان ابتدايي  درصد براي دانش 58/4نرخ شيوع كلي 

كه محققان معتقدند  عضيكشور به دست آمده است. ب
تقريباً  هاي خواندن نسبتاً زياد است و شيوع ناتواني

نوجوانان به آن  كودكان و از درصد 20تا 15 بيش از
 ةترجم ،2003 ،كافمن (هاالهان و مبتال هستند

  ).1390محي الدين، هاشمي و صابري، عليزاده،
در ايران، اكثر تحقيقات به  حافظة كاريدر مورد 
اي (صفرپوردهكردي، وفايي  ي و مقايسها صورت رابطه

؛ شريفي، زارع 1391؛ حميد و نرگسي، 1390و افروز، 
تعداد اندكي از  و  ) انجام شده1392و حيدري، 

نراقي،  تحقيقات به صورت آزمايشي (ارجمندنيا و سيف
ميرزايي،   حاجي ؛ اسدزاده، كريمي و مفتخري1388

ام شده ) انج1392خواه،  ؛ رفيع1391؛ لطفي، 1389
  .است

) در پژوهش خود دريافت كه 1392( كريمي
 آموزان عملكرد خواندن دانش حافظة كاريآموزش 

بخشد كه اين مسئله نشان  نارساخوان را بهبود مي
نقش مهمي در عملكرد خواندن  حافظة كاري ،دهد مي

دارد و نقص در اين حافظه موجب ضعف عملكرد 
  شود.  خواندن مي

ر زمينه هاي جديدي را د هاي نوين، فرصتفناور
براي كودك داراي  .اند بهبود خواندن فراهم كرده

اختالل خواندن كه انجام تكاليف مربوط به خواندن 
همراه كردن مطالب  ،ناخوشايند است كسل كننده و

تر خواهد بود.  انه بسيار جالبخواندني با استفاده از راي
 ،استانجام داده  )،2012( در تحقيقاتي كه لوسلي

بر  متمركز اي اختصاصي هفته تمرين رايانه تنها با دو
در  كه شامل تصاويري از حيوانات بود و حافظة كاري

آوري ياد ةمرحل بخش پردازش /رمزگرداني و دو
تفاوت معناداري در تكاليف شناختي  طراحي شده بود،

عملكرد كودكان نارساخوان نسبت به  حافظة كاري و
مشاهده گرديد.با پيشرفت  قبل از استفاده از تمرينات

هاي رايانه و دقت و سهولت در  روزافزون فناوري
نيز ارائه بازخورد فوري و جذابيت  ها و استفاده از آن

افزارها براي كودكان  نرم اين سيستم و استفاده از
حافظة خواندن در اثر تقويت  عملكردرود كه  مي انتظار
.تمرينات بدبهبود يااي  با ارائه تمرينات رايانه كاري
 حافظة كاريتوان جهت تقويت  اي كه مي رايانه

 تمرينات شنيداري و ارائة عبارت است از: استفاده نمود
ديداري كه گام به گام كودك دچار اختالل خواندن را 

توجه به  با كند. هدايت ميقدم آخرين  سوي به
هاي متفاوتي كه  راهكارهايي كه ذكر شده است و روش

رد خواندن اجرا شده است،از جمله: بهبود عملكبراي 
آموزش مستقيم  هاي ياديار، آموزش داربستي، آموزش

برداري، به نظر  خالصه و نيز روش تدريس همساالن و
حافظة كه آموزش راهبردهايي جهت تقويت  رسد مي

 بهبود عملكرد خواندن دارد تري در ثرنقش مؤ كاري
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تمرينات رايانه و ارائه  كه اين تقويت با استفاده از
با توجه به موضوعات مطرح  گيرد. اي صورت مي رايانه

 در حافظة كارينقايص  اثبات وجود نيز شده و
آموزش تقويت اين حافظه با  آموزان نارساخوان، دانش
تواند به  رايانه مي استفاده از مانندهاي نوين  روش
كمك شاياني  آموزان نارساخوان خواندن دانش بهبود
 ةزمين در هاي جديدي را نوين فرصتهاي  فناوري كند.

 امكانات و باعث ايجاد ه است وخواندن فراهم كرد
شده است(دي  خواندن ةحيط در تازه هاي ظرفيت
-) مي1994فوچز و فوچز ( ).2010وهمكاران، فرنس

 با مدارس استثنايي معلمان كه اين به گويند: با توجه
وبه ر ويژه آموزان داراي نيازهاي دانش افزايش تعداد

 آموزشي باشند نيازهاي قادر شوند، بايد مي مواجه رشد
قادر به طراحي  تا سازند همتا شرايط كالس با را آنان

در  .شوند سازي يادگيري بهينه براي  مؤثرترين روش
 ابعاد از يكي آوري و استفاده از آن به اين راستا فن

 از بسياري و تبديل شده است 21قرن  فراگير
 است. داده  قرار تأثير تحت را نهروزا هاي فعاليت

 ةمطالع 254 ةبر پاي ،)2007( فون سكافراتحليل 
كنترل شده از سطح كودكستان تا دبيرستان نشان داد 

حتي در مطالعات فردي كه سطح  رايانه كه آموزش با
پيشرفت افراد در آنها از لحاظ آماري معنادار است به 

در  .است اندازه اثر داشته درصد 3متوسط تا  ةگون
اين  ،گرفت ) صورت1389پژوهشي كه توسط كاميابي(
بر  حافظة كاريافزار تقويت  نتيجه حاصل شد كه نرم

زشناسي لغت در كودكان نارساخوان افزايش توانايي با
 حافظة كاريثير مثبت داشته است. همچنين تقويت تأ

توانايي درك مطلب  افزار باعث افزايش با استفاده از نرم
عچرش   نارساخوان شده است. پژوهش در كودكان

د كه كاربرد رايانه به عنوان ده ) نشان مي1389(
در تركيب با آموزش سنتي براي تعليم و ارائه و  مكمل

هاي پايه شده  ر مهارتتمرين باعث افزايش يادگيري د
تر ياد  آموزان دچار اختالل خواندن سريع و نيز دانش

نئو  شود. ان مياين كودك ةگرفته و موجب بهبود حافظ
 ةادند كه شيو) در پژوهشي نشان د2011( زو برزنيت

استفاده از  ،آموزان نارساخوان نوين در آموزش دانش
ا رايانه موجب ب حافظة كاريرايانه است كه تقويت 

واجي، خواندن و نوشتن، سرعت بهبود زبان، آگاهي 
آموزان نارساخوان  ن و نيز درك مطلب دانشخواند
نيازهاي آموزشي  رايانه ش با استفاده ازشود. آموز مي

 كند. آموزان را در طول تحصيل برطرف مي اين دانش
گراماستد، بروباك و ،در پژوهش آنتونسن، هوبارد

اي  نتايج نشان داد كه آموزش رايانه )2005( اسكرانز
حافظة سبب افزايش ظرفيت  ،حافظة كاريتقويت 

خواندن  درنيز بهبود خواندن كودكاني شد كه  و كاري
) در 2013(كاسدن، گربر و سمل  مشكل داشتند.

نارسايي  دارايپژوهش خود نشان دادند كه كودكان 
 خواندن فرصت كمي براي خواندن در مدرسه دارند،

توان وقت بيشتري به كودك داد تا  رايانه مي بنابراين با
با حروف و صداها آشنا شود و واج شناسي را در وي 

هاي بازشناسي كلمات در  و مهارت شودتقويت 
) 2010( . در پژوهش ميلتونيابدموزان افزايش آ دانش

بر  كه حافظة كارياي تقويت  آموزشي رايانه ةنيز برنام
پذيري  انعطاف بر ،انجام شد روي كودكان بيش فعال

در نتيجه بهبود  و حافظة كاريشناختي و تقويت 
ته اي داش مالحظه آنها تأثير قابل اختالالت خواندن

جه حاصل ) اين نتي1392پژوهش رستمي ( است. در
 ةتواند مداخل اي شناختي مي هاي رايانه شد كه تمرين

جهت  ياري به كودكان در ةمؤثري در زمين مناسب و
باشد كه عالوه برآن موجب توجه  حافظة كاريبهبود 

نتيجه باعث كاهش  در بهبود تمركز شده و پايدار و
) 1391( هش صالحشود. در پژو افت تحصيلي مي

حافظة اي به افزايش  هاي رايانه نشان داده شد كه بازي
فعالي و اختالل  آموزان داراي اختالل بيش دانش كاري

حافظة خواندن اثر مثبت داشته و باعث افزايش ميزان 
پژوهش لطفي  شود. آموزان مي اين قبيل دانش كاري

اي بر  اثربخشي تمرين رايانه ة) در زمين1391(
ثير تأ حافظة كاريخواني نشان داد كه آموزش نارسا

دارد و  حافظة كاريمستقيمي بر بهبود عملكرد 
اي را به طور كامل به  آموزاني كه تمرينات رايانه دانش
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ن بهتري نسبت به عملكرد خواند ،ندرسان مياتمام 
  ند. ساير كودكان دار

ابتدايي كه  ةتوجه به اهميت خواندن در دور با
و نيز  باشد مي ها اي كسب ساير يادگيريه يكي از پايه
افت تحصيلي  اين توانمندي كه عامل بروز شكست در

ي در رهاي رفتا و مشكالت بين فردي و ناهنجاري
 تقويت حافظه و ةبه مقول پرداختن باشد، كودكان مي

از طرف ديگر، با  خواندن امري بسيار ضروري است.
در  يها، مطالعه و پژوهش پژوهش ةتوجه به پيشين

با استفاده از رايانه در مراكز  حافظة كاريتقويت  ةزمين
خالء استفاده از  يادگيري صورت نگرفته است و

 تقويتي و افزارهاي آموزشي و فناوري نوين و نرم
ها در مراكز مشكالت يادگيري كامالً  اثربخش بودن آن

تقويت نظر دارد تا  حاضر درتحقيق لذا  ،مشهود است
 بررا و اثربخشي آن رايانه  ستفاده ازبا ا حافظة كاري

آموزان  دانشو صحت خواندن خواندن  عملكرد
 تعيين كند.شهر تهران در نارساخوان 

   روش
از طرح  نظر هدف كاربردي بوده و از پژوهش حاضر

نوع  گروه كنترل كه از آزمون با پس-آزمون پيش
گروه استفاده شد. ،آزمايشي است هاي نيمه طرح

بود كه آموزش آموزان نارساخواني  انششامل د آزمايش
دريافت  را حافظة كارياي تقويت  راهبردهاي رايانه

ود كه آموزاني ب دانشگروه كنترل نيز شامل  كردند.
  ردند.ك     آموزش مذكور را دريافت نمي

آموزان  شامل دانش در اين پژوهش آماري ةجامع
و 6، 1و پسر مقطع ابتدايي مناطق  دختر نارساخوان

در  93ـ  94كه در سال تحصيلي  بود شهر تهران 13
شغول تحصيل بوده و به ششم دبستان م تااول  ةپاي

به مراكز  آموزان داراي اختالل يادگيري عنوان دانش
ذكر شده مراجعه  ةمشكالت يادگيري در سه منطق

گيري از روش تصادفي به منظور نمونهه بودند. كرد
 بين ازعبارتي به شده است.  استفاده ساده
 ةآموزان نارساخوان كه به سه مركز مشكالت ويژ دانش

ارزيابي  و در نديادگيري شهر تهران مراجعه كرد

 پذيرش كه به منظور ورود و 4س وكسلرمقياهوشي 
يكي از چهار  در ،شود اوليه به مراكز يادگيري اجرا مي

 و حافظة كاريهوشبهر(فهم كالمي،استدالل ادراكي، 
 30 ند،كسب نمود 80باالي  يا نمره سرعت پردازش)

ب با روش قرعه كشي انتخا نفر به صورت تصادفي و
  شدند.
  ابزار 

 ازبراي سنجش نارساخواني  :خوانيآزمون نارسا
 كه )1387( و مرادي نوري خواني كرميآزمون نارسا

تشخيص اختالالت خواندن استاندارد شده  به منظور
 10اين آزمون شامل  استفاده گرديد. ،است
(يك متن درك متن  خواندن كلمات،آزمون  خرده

 ة، زنجير)تحصيلي ةبا توجه به پاييك متن  مشترك و
كلمات، ناميدن  بهش كلمات وناكلمات، حذف آوا، 

هاي  نشانه ةحرف ونشان درك كلمات، ،قافيه ،تصاوير
بررسي  ،از ساخت آزمون مذكورهدف  .باشد مقوله مي

ن عادي دختر و پسر آموزا ميزان توانايي خواندن دانش
مشكالت  دارايتشخيص كودكان  در دورة دبستان و

آزمون حاضر روي  نارساخواني است. خواندن و
پنج پاية تحصيلي ابتدايي توسط  آموز در دانش1614
 مقادير مرادي هنجاريابي شده است. نوري و  كرمي

نارساخواني با استفاده از روش  و پايايي آزمون خواندن
هاي  آزمون  محاسبه شده براي خرده آلفاي كرونباخ

 .تدست آمده اس  به0/ 98تا 0/ 43 نمختلف بي

 15آن  استاندارد و انحراف100 ميانگين اين آزمون
تر از  پايين استانداردانحراف  1آموزاني كه  دانش است.

 هوشبهر ميانگين آزمون عمل كنند، به شرط داشتن
تالل آموزان مبتال به اخ عنوان دانش  طبيعي، به

نباخ ضريب آلفاي كرو .شوند خواندن تشخيص داده مي
هاي  ونآزم خرده محاسبه شده توسط پژوهشگر در

داراي روايي  85/0 با (صحت خواندن) خواندن كلمات
 باشد.  اعتبار مي و

مقياس اين  :بينه -استنفورد- مقياس هوشي تهران
) هنجاريابي و 1390كه توسط كامكاري ( هوشي

هاي  از خرده آزموندر اين پژوهش و  استاندارد گرديد
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 كالميكالمي و غير ةكالمي و حافظكالمي و غير دانش
 حافظة كاريجهت شناسايي نارساخواني و عملكرد  آن

 و100 شيميانگين اين مقياس هو .شداستفاده 
خواندن  ةنمر باشد. مي 15انحراف استاندارد آن 

 هاي آزمون ست با جمع نمرات تراز خردهمساوي ا
كالمي  حافظة كاري ،دانش غيركالمي دانش كالمي و

حافظة  ةنمر و 25+87/1×كالمي  غير حافظة كاري و
هاي  ست با جمع نمرات تراز خرده آزمونا برابر كاري

اين  كالمي.غير حافظة كاريالمي و ك حافظة كاري
 با تجانس زيادي بوده و آزمون داراي ضريب ثبات و

ميزان وضوح گرايي از  72/0و  ميزان حساسيت98/0
 خوانكودكان نارسا در بااليي ي تشخيصيرواي

 محاسبه شده در است. ضريب آلفاي كرونباخ برخوردار
پايايي  داراي اعتبار و 73/0ان ميز اين آزمون با

  باشد. مي
  اجرا ةشيو 

نفر  30 نمونه بر روي با توجه به حجم جامعه و
 مناطقنارساخوان كه به مراكز يادگيري  آموز دانش

هاي  آزمون ،تهران مراجعه كرده بودند 13و1،6
شد. سپس از  بينه اجرا-استنفورد-خواني و تهران نارسا
نفر با روش تصادفي ساده به  15تعداد  ،نفر 30ميان

نفر به عنوان گروه آزمايش  15 عنوان گروه كنترل و
با گروه  اي دقيقه 20 ةجلس 12مدت  انتخاب شدند. در

استفاده  با حافظة كاريراهبردهاي  آموزش و آزمايش،
شد.اين تمرينات به صورت انفرادي انجام  رايانه اجرا از

هر مرحله با توجه به نمرات كسب شده  در گرفت.
دشواري تمرينات تعيين  سطح ،دنيتوسط آزمو

 ،يك پاسخ صحيح باآزمودني  ،مرحله هر در گرديد. مي
امتياز  10اشتباه  پاسخ با هر امتياز كسب كرده و 20
 امتياز مكتسبه در هر حداكثر شد. مي وي كسر از

توجه به  سپس با بود.10 امتياز و حداقل 110،مرحله
تمرينات  باالتر سطوح به وي آموز، فت دانشپيشر

 مجدداً آموزشي جلسة12 انتهاي در شد. ميراهنمايي 
 -هاي تهران زمونآ ،آزمايش) (كنترل و گروه دو هر بر

و تغييرات  شد اجرا خوانيارسابينه و ن -استنفورد

 وابسته tآزمون  و برحسب آزمون آماري كوواريانس
آموزان و  پس از صحبت با اولياي دانشبررسي گرديد. 

 ةاول با توضيح درباره نحو ةجلس ،اعالم رضايت ايشان
و  موز آغاز شدآ افزار براي دانش نرم با رايانه وكاركردن 

شد. اين نرم  يفآموز كد مخصوصي تعر هر دانشبراي 
 ةحافظ شنيداري و ةدو بخش حافظ :افزار شامل
ها از سه نوع  باشد. هريك از اين بخش ديداري مي

هر  و اشكال تشكيل شده است و اعداد تمرين حروف،
مرحله است كه به دو صورت مستقيم  9تمرين شامل 

  شود.  معكوس ارائه مي و
نه قبل از اينكه راياشنيداري،  ةدر تمرينات حافظ

يا حرفي را  و عدد،شكل هر و مرحله را آغاز نمايد هر
نوان به ع موزيك مختصري ،يا نمايش دهد بيان و

آموز يك  شد. دانش شنيده مي"آماده باش "عالمت 
سپس  شنيده و ،دوش ميكه توسط رايانه بيان  عدد را

عدد شنيده شده را از بين اعدادي كه توسط رايانه 
انتخاب و كليك  ،دوش ميبرايش به نمايش گذاشته 

 ب كرده وامتياز كس 20 ،بود د. اگر جواب صحيحكن مي
در صورتي كه پاسخ  د.وش توسط رايانه تشويق مي

 ني بر اشتباه بودن پاسخصدايي مب ،داد اشتباه مي
شد. پس از اينكه اين مرحله را با موفقيت  شنيده مي

را مشاهده نمود،  عملكرد خود ةسپري كرد و نتيج
عدد را  دو رايانه ،اين مرحله دوم شد. در ةحلمر وارد

بين  د را ازآموز بايد دو عد دانش .براي وي بيان كرد
كرد (تمرينات حروف و اشكال  شناسايي مي ساير اعداد

نيز به همين روش اجرا شدند). اين نوع تمرين به 
 آميز، موفقيت ةصورت مستقيم بوده و پس از هر مرحل

مراحل دشوارتر  ايت شده تابعد هد ةآزمودني به مرحل
   .را طي كند

، اشكال يا حروفديداري،  ةدر تمرينات حافظ
آموز  دانش.آموز نمايش داده شد اعدادي براي دانش

به خاطر  پس از ديدن تصوير (مدت زمان كوتاه) و
بين ساير  ه را ازبايد تصوير مشاهده شد سپردن آن،

 وير،دوم شامل دو تص ة(مرحلداد   تصاوير تشخيص مي
  9نهم به  ةمرحل .... و و امل سه تصويرـسوم ش ةرحلـم
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  تصوير رسيد). 
 ةچه در بخش حافظ معكوس، در تمرينات

آموز  دانش ،ة ديداريشنيداري و چه در بخش حافظ
 شناسايي از آخر به اول ،دهشني آنچه را كه ديده و يا

كبوتر، خورشيد و "رايانه تصاوير  ،به طور مثالكرد. 
 آن را آموز دانش سوم ارائه كرد و ةر مرحلرا د "پرچم
 پرچم، خورشيد و"پاسخ داد: اسايي كرد و گونه شن اين

ا بيان چهارم رايانه اين حروف ر ةنيز در مرحل و "كبوتر
آموز در شناسايي  پاسخ دانش،  "م ل، ف، س،"كرد:

 "س ف، ل، م،"حروف به صورت معكوس اينگونه بود:
موز آ پيدا كرد كه دانش ا زماني ادامهاين تمرينات ت

به انجام مراحل دشوارتر نبود. سطوح  قادر ديگر واقعاً
بود(برخي تا  يكديگر متفاوت با آموزان انشد پيشرفت

هاي مختلف  در قسمت 9 ةمرحل برخي تا و 6 ةمرحل
   كردند). تمرينات پيشرفت

  ها يافته
توصيفي آمار هاي اين پژوهش ازتحليل داده جهت

در  استفاده شد. 19 ةنسخ spssرم افزار ن و استنباطي و
 ميانگين و ،بخش آمار توصيفي نيز از جداول، نمودارها

بررسي  پس از بخش آمار استنباطي در انحراف معيار و
 مذكور از آزمون هاي آزمون كوواريانس مفروضه

نتايج توصيفي در .استفاده شد ها متناسب با فرضيه
  آمده است. 1جدول 

توصيفي متغير خواندن در گروه  هاي شاخص -1 جدول
  آزمايش و كنترل

  گروه آزمايش  گروه كنترل  
 آزمون  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آماره

 96/84 75/71 76/65 14/66 ميانگين

انحراف 
 معيار

81/3 60/3 47/4 56/7 

دامنه 
 تغييرات

09/13 09/13 83/16 05/28 

 75/71 53/60 53/60 53/60 حداقل

  80/99 36/73 62/73 62/73 داكثرح

 آزمون در دو پس آزمون و ة نمرات پيشمقايس با
توان تغييرات گروه آزمايش  مي ،گروه كنترل و آزمايش

مشاهده نمود  ،اند متغير مستقل بوده را كه تحت تأثير
آزمايش تغييرات  گروه اين درحالي است كه در و

  . شود خاصي مشاهده نمي
صحت  هاي متغير خواندن و ادهنرمال بودن توزيع د

 ن با استفاده از آزمون كلوموگروف اسميرونوف وآ
ديد. همچنين يكساني واريانس گر  شاپيروويلك بررسي

. از رگرفتها براساس آزمون لوين مورد بررسي قرا گروه
 آزمون و غيرهاي پيشداري مت معني درجةكه  آنجايي

 ،ودب بيشتر 05/0داري  سطح معني ها از آزمون پس
فرض برقراري يكساني واريانس نتيجه گرفته شد كه 

  ها برقرار است.  گروه

  كوواريانس خواندن نتايج تحليل -2جدول
ميانگين  آزادي درجة مجموع مربعات 

 مربعات

F مجذور اتاي  داري سطح معني
 سهمي

  144/3306 مدل مورد نظر
44/0 

728/541 

353/845 

048/463 

196/174167 

192/3769 

2  
1 

1 

1 

27 

30 

29 

072/1653  
44/0 

728/541 

353/854 

150/17 

389/96  
003/0 

588/31 

817/49 

0001/0  
960/0 

001/0 

001/0 

877/0  
001/0 

539/0 

649/0 

 رهگيري 

     آزمون پيش

  گروه
 خطا

 مجموع

 مجموع مدل مورد نظر

ن كوواريانس با بر اساس نتايج بدست آمده از آزمو
 ،آزمون) (پيش يا كنترل اثر متغير همپراش حذف

ميانگين متغير مستقل و  ميان داري تفاوت معني
 . در)2(جدول  ميانگين متغير وابسته وجود دارد

و فرض يك را  كنيم را رد مي نتيجه فرض صفر
 ،به عبارت ديگر با حذف متغير همپراش پذيريم. مي
ر مستقل و وابسته وجود داري ميان متغي ة معنيرابط
 ة متغيردر واقع با انجام آزمون كوواريانس رابط .دارد
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ها متغير وابسته از حضور ساير متغيرمستقل با 
  تلخيص شده است. 

 ةها، فرضي ليل دادهتح باتوجه به نتايج تجزيه و
حافظة اين پژوهش كه تعيين اثربخشي تقويت اصلي 
خواندن  عملكرد ه از رايانه بربا استفاد كاري
   شود. تأييد مي ،خوان بودآموزان نارسا دانش

هاي متغير صحت خواندن  توصيف دادهحال به 
  پردازيم. مي

را  و گروه كنترل هاي گروه آزمايش آماره ،3جدول 
   دهد: نشان مي

  و گروه كنترل هاي توصيفي متغير صحت خواندن در گروه آزمايش شاخص -3جدول 
  گروه كنترل  گروه آزمايش  گرايشات مركزي و پراكندگي

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش 

 40/57 80/56 65,20 57,53 ميانگين

 01/13 54/12 10,57 10,12 انحراف معيار

 45 45 39 40 دامنة تغييرات

آزمون  پس آزمون و ة نمرات در پيشبا مقايس
   بر متغير وابسته را توان اثرات متغير مستقل ها مي گروه

  .مشاهده نمود
بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون كوواريانس

  صحت خواندن كوواريانس نتايج تحليل -4جدول 
 مجذور اتاي سهمي داري معني سطح F ميانگين مربعات آزادي درجة مجموع مربعات 

  034/3902 مدل مورد نظر
659/34 

734/3445 

224/376 

266/526 

000/117159 

300/4428 

2  
1 

1 

1 

27 

30 

29 

017/1951  
3659/34 

734/3445 

224/375 

491/19 

097/100  
778/1 

783/176 

302/19 

001/0  
194/0 

001/0 

001/0 

881/0  
062/0 

8688/0 

417/0 

 رهگيري

 پيش آزمون

 گروه

 خطا

 مجموع

 مجموع مدل مورد نظر
  

آزمون)  پيشيا كنترل اثر متغير همپراش(  با حذف
مستقل (تقويت متغيرداري ميان ميانگين  تفاوت معني
) خواندن وابسته (صحت) و ميانگين متغيرحافظة كاري

نتيجه فرض صفر را رد  . در)4( جدول  دارد وجود
پذيريم.به عبارت ديگر با  مي كنيم و فرض يك را مي

داري ميان متغير  ة معنيرابط ،حذف متغير همپراش
دار به  ة معنيوجود دارد كه اين رابطمستقل و وابسته 

با استفاده از  حافظة كاريثير تقويت تأ اًسبب صرف
   .رايانه است و هيچ عامل ديگري در آن نقشي ندارد

نتيجه  توان ها مي باتوجه به تجزيه وتحليل داده
اين پژوهش يعني اثربخشي  فرعي ةگرفت كه فرضي

صحت  رايانه بر فاده ازبا است حافظة كاريتقويت 
  .شود ييد ميتأ خوانآموزان نارسا خواندن دانش

  وابسته tآزمون نتايج  -5 جدول

 tآمارة  درجة آزادي داري سطح معني
انحراف 
 معيار

اختالف ميانگين 
 دو نمونه

 مقايسه متغيرها
  تأييد يا رد

  گروه آزمايش
 تأييد 76/0 87/5 054/5 14 001/0  آزمون صحت خواندن آزمون و پس پيش

 كنترل گروه
 رد 60/0 80/1 28/1 14 219/0  آزمون و پس آزمون صحت خواندن پيش

  گروه آزمايش
 تأييد 21/13 71/5 950/8 14 001/0  آزمون كلي خواندن آزمون و پس پيش

آزمون كلي  آزمون و پس پيشگروه كنترل 
 374/0 77/0 87/1 14 082/0  خواندن

  رد
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ة هندنشان د 5در جدول  tنتايج حاصل از تحليل 
با  حافظة كاريتقويت  ،موارد اين است كه در همة

صحت خواندن استفاده از رايانه تأثير مثبتي بر توانايي 
ها را نيز به  خواندن آن ةها داشته است و نمر آزمودني

اثر نشان  ةفسير اندازت شكل كلي افزايش داده است.
با استفاده از رايانه  حافظة كاريكه تقويت  دهد مي

بر بهبود و درمان اختالل خواندن  يار زياديتأثير بس
اين اثر در گروه  ،داشته است در حالي كه طبق انتظار

  كنترل ناچيز است. 
  گيري بحث و نتيجه

 حافظة كاريپژوهش حاضر با هدف بررسي تقويت 
بر عملكرد خواندن و اثربخشي آن از رايانه با استفاده 

اين  نتايج آموزان نارساخوان انجام گرفت. دانش
پژوهش نشان داد كه راهبردهاي مربوط به تقويت 

 و با استفاده از رايانه بر عملكرد خواندن حافظة كاري
دارد و  تأثير آموزان نارساخوان دانش نيز صحت خواندن

هاي  هاي آماري حاكي از تأييد فرضيه نتايج تحليل
 پژوهش است.

هاي تحقيقات قبلي  نتايج پژوهش حاضر با يافته
 ؛ ساچزلي و سوانسون،1388ست (ارجمندنيا، سو ا هم

 ؛2013 كاسدن، گربر و سمل،؛ 2009؛ آلووي، 2008
 ، هوبرد، گرامستاد، بروباكادا و اسكرانس،آنتونسن

حافظة آموزش راهبردهاي  اند: نشان داده) كه 2005
آموزان نارساخوان  موجب بهبود خواندن در دانش كاري
ف نشان داده هاي مختل پژوهش هاي يافته شود. مي

آموزان داراي اختالل خواندن، عملكرد  كه دانشاست 
دارند (ساچزلي و سوانسون،  حافظة كاريضعيفي در 

؛ ميرمهدي و همكاران، 2006آلووي،  ؛ گدركول2008
 حافظة كاري ).1388؛ ارجمندنيا و سيف نراقي، 1388

بناي فرايندهاي مهم شناختي است كه زيريكي از 
ت. يادگيري عملكردي از ظرفيت تفكر و يادگيري اس

است. اين حافظه نقش بسيار زيادي در  حافظة كاري
اني در خواندن ايفا ناتواني يادگيري و از جمله ناتو

ها نشان داده است كه با تقويت  پژوهش كند. مي
توان ظرفيت اين  رايانه مياز   با استفاده حافظة كاري

؛ لطفي، 1391(صالح،  ايش دادحافظه را افز
و برزينتز  ؛ نئو2010؛ ميلتون 1392؛رستمي،1391
ة ). بنابراين فرضي2005 ،؛ آنتونسن و همكاران2011

هاي قبل  هاي پژوهش با يافته اصلي پژوهش حاضر
  باشد. راستا مي هم

 و ياديار عسگري، )؛1389هاي قائمي( پژوهش
افزار آموزشي  كه از طريق نرم دنشان دا )1386كديور(

خوان آموزان نارسا د خواندن دانشتوان موجب بهبو مي
ش با نتايج اين تحقيقات هاي اين پژوه يافته د وش

توان  هاي پژوهش مي در تبيين يافته باشد. سو مي هم
براي يادگيري ضروري  حافظة كاريگفت كه چون 

تواند  در اين حافظه مي ديهي است كه ضعفاست، ب
يكي از  حافظة كاري منجر به اختالل يادگيري شود.

ايج يادگيري را هايي است كه نت ترين مهارت مهم
نقش  ،آن عملكرد و حافظة كاري كند. بيني مي پيش

هاي آموزشي و يادگيري انسان  فعاليتمهمي در انواع 
اين حافظه منجر به  نقص در نههرگو و دارد

خواندن هاي آموزشي به خصوص يادگيري  شكست
اختالل  وهاي يادگيري  ناتواني داراي كودكان شود. مي

بوده كه  حافظة كاريخاص خواندن دچار ضعف در 
 گذارد. تأثير ميها  خواندن آن ةاين نقص بر نحو

دهد كه آموزش  هاي پژوهش نشان مي يافته
خصوص تمرينات  به حافظة كاريراهبردهاي تقويت 

آموزان  دانش اي كه جذابيت بيشتري براي رايانه
 افظة كاريحانجام تكاليف مربوط به  نارساخوان در

 هاي خواندن (درك مطلب، منجر به بهبود مؤلفه ،دارد
هايت عملكرد در ن شده و سرعت و صحت خواندن)
 تقويت ثيرتأدهد. باتوجه به  خواندن را افزايش مي

انه در بهبود عملكرد با استفاده از راي حافظة كاري
توان نتيجه گرفت  آموزان نارساخوان مي خواندن دانش

به مثابه  حافظة كاريبردهاي تقويت كه توجه به راه
رويكردي  تواند رت زيربنايي يادگيري خواندن ميمها

  مؤثر در درمان اختالل خواندن باشد.
  ها يادداشت

1) working memory. 
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2) diagnostic and statistical manual of mental 
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  چكيده
 كاهش بر ،مغزي ورزش اثربخشي بررسي ،حاضر پژوهش هدف :هدف

 داراي كودكان توجه افزايش و فعاليبيش ،كاهشمادران  استرس
 از ،كيفي حاضر پژوهش :روش است. فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل

 -مونآز  ش             پي آزمايشي نيمه طرح از پژوهش اين در است. موردي نوع
 اين آماري نمونة است. شده استفاده كنترل روهگ بدون آزمون پس

 نارسايي اختالل  داراي كودكان مادران از نفر 10شامل پژوهش
 سني گروه در اختالل اين داراي كودكان از نفر 10 و فعالي توجه/بيش

 كه داد نشان پژوهش هاييافته :ها افتهي . هستند سال 12 تا 4
 همچنين گردد.مي لدينوا استرس كاهش موجب مغزي ورزش آموزش

 موثري شكل به و شودمي كودكان توجه افزايش موجب روش اين
 :گيري هيجنت گردد.مي نظر مورد كودكان در فعاليبيش كاهش موجب
 تأثير توجه افزايش بر مغزي ورزش آموزش كه هداد نشان نتايج

 هاييتوانايي جمله از توجه اجرايي/ هايكنش است. داشته معناداري
 هاآن به ايمدرسه هاييادگيري براي آينده در كودكان كه ندهست

  .نيازمندند
  
 نارسايي اختالل فعالي،بيش استرس، مغزي، ورزش كليدي: هاي  هواژ
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Abstract 
Objective: This study investigates the effectiveness 
of Brain Gym in reducing maternal stress and 
hyperactivity and increasing attention in children 
with Attention Deficit /Hyperactivity Disorders 
(ADHD). Method: This study is a qualitative case 
study. A quasi-experimental design with pretest - 
posttest is used in this study. Sample of study 
includes 10 mothers of children with ADHD and 10 
children with ADHD. Results: Results revealed that 
Brain Gym will reduce parental stress. This will 
also increase attention in children, and effectively 
reduce hyperactivity in those children. Conclusion: 
it can be concluded that Brain Gym training has 
significant effect on increasing attention. Executive 
functions / attentions are the abilities that children 
will need them in future. 
 
 
Keywords: Brain Gym, Stress, Hyperactivity, 
Attention deficit/ hyperactivity disorders 
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  قدمهم
 الگوي واقع در 1فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل

 نوع كه است تكانشي رفتارهاي و توجه عدم پايدار
 رشد سطح با كودكان در معموالً آن ترشايع و شديدتر
 اختالل اين يهانشانه از برخي شود.مي ديده مشابه
 از برخي چند هر ،شوندمي ظاهر سالگي هفت از قبل

 داده تشخيص هانشانه بروز از عدب هاسال نيز موارد
 شود مي ظاهر زمينه دو در حداقل اختالل اين شود.مي
 زمينة در رشد ميزان به توجه با فرد عملكرد و

 هام،يال( شود مي مختل تحصيلي و شغلي اجتماعي،
 به مبتال كودكان از درصد 5 تا 3 حدود در ).2013

 است يعشا عموماً نيز پسرها در و هستند اختالل ينا
 اختالل داراي كودكان .)2014 ،پاندا ناگاركار، ،(پاندير
 عادي، كودكان با مقايسه در فعالي بيش/توجه نارسايي

 دهند؛ مي نشان خود از بيشتري نامناسب رفتارهاي
 بيشتر شان والدين و است پايين آنها تابعيت ميزان
 اجتماعي هاي فعاليت در كمتر و هستند گرا منفي

 بين زا تنيدگي و نامناسب روابط اين .كنند مي شركت
 گيرد.مي قرار معيوب ةچرخ يك در فرزند و والد

 هاي خانواده در فرزند -والد ناسالم روابط بنابراين
 قبيل اين هايويژگي از كودك نوع اين داراي

 كودكان ).2009 (يوسفي، رودمي شمار به ها خانواده
 دستورات از فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل داراي
 كنند،نمي پيروي خانواده اعضاي ساير و والدين
 بيشتري منفي رفتارهاي و دهندنمي انجام را تكاليف
 تعامل در عوامل اين دارند. خود همساالن به نسبت
 والدين اضطراب و كندمي ايجاد اختالل كودك -والد
 اختالل ).2002 ساندر، و (بور دهدمي افزايش را

 و توجه نارسايي الگوهاي از فعاليبيش/توجه  نارسايي
 كودكان نوع اين در آن ميزان كه است فعاليبيش
   ).2008 ، (كاپالن است عادي كودكان از بيشتر بسيار

 داده ارائه اختالل اين از تريدقيق تعريف باركلي
 رشدي ختاللا به فعاليبيش/توجه نارسايي :است

 رفتارهاي زني و فعاليبيش يا و يتكانش توجه، فراخناي
 مذكور كمبودهاي ،آن در كه دارد اشاره مندقاعده

 در آن شروع ،ندارد تناسب كودك عقلي سن با اصالً
 قابل طور به آن هاينشانه است، كودكي دوران

 طول در معموالً هستند، موقعيتي و نافذ ايمالحظه
 زبان، شديد تأخير مستقيم نتيجه پايدارند، زمان

 كودك دوران پريشيروان يا اتيسم نابينايي، ناشنوايي،
 از يكي تعادل كنترل ).1997باركلي،( نيستند

 مهم خيلي اختالل اين در حركتي -حسي عملكردهاي
 دادهاي درون يكپارچگي توانايي زيرا ،باشدمي

 حسي ،دهليزي بينايي، مختلف حسي هاي سيستم
 با هماهنگ حركات توليد براي تالش و پيكري
 همچنين . است نياز مورد حسي هايپيام از استفاده
 پرتي حواس ي،تكانش با اغلب پيشاني لُب در هاييناحيه

  ).2003 (فوستر، دارند رابطه فعاليبيش و
 از فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل داراي كودكان

-فعاليت و تكانشي رفتارهاي توجه، نارسايي الگوهاي

 زشكيپروان (انجمن برندمي رنج افراطي حركتي هاي
 فعالي،بيش /توجه نارسايي اختالل ).1994 ،2آمريكا

 كودكي دوران مخصوص اغلب كه است شايع اختاللي
 خطرساز عامل يك ،اختالل اين مزمن حالت باشد.مي

 از بعضي .است كودكي در ديگر اختالالت براي جدي
 و شوند مي ظاهر سالگي 8 از قبل اختالل اين عالئم
 فراواني و دفعات از بيش انهنش اين فراواني و دفعات

 هاموقعيت تمام در رفتارها ،است عادي دركودكان آنها
 يك گوياي و بوده فراگير رفتارها يعني دهند، مي رخ

 نبايد رفتارها اين .هستند توجه قابل باليني اختالل
 يادگيري اختالالت يا ديگر رواني اختالالت معلول
 كه نيست اين به منوط هاكمال اثبات چند هر باشند.
 داشته نيز ديگر اختالالت همزمان طور به كودك
 اختالل اي،هلمقاب نافرماني اختالل مثال براي باشد،

 كه اضطرابي اختالل يا افسردگي اختالل يادگيري،
- بيش /توجه نارسايي اختالل با زيادي حد تا همگي

  ).2012 گوردون، و رر(شو.دارند همپوشي فعالي
 تا 2 حدود كه شده زده مينتخ متحده اياالت در

 توجه نارساييفعالي/ بيش به مبتال كودكان درصد 18
 بيانگر جهان سراسر از اخير هاينظرسنجي د.نهست
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 اين داراي جهان كودكان از درصد 29/5 كه است اين
 به تمايل هم فعالبيش كودكان هستند. اختالل
 توجهي،بي نشانگان داراي هم و دارند فعالي بيش
 دارند. تهاجمي و دفاعي حاالت اغلب و هستند يتكانش
 در افراد اين روند.مي مدرسه به سختي به آنها

 و الكل مواد، مصرف ءسو زندان، مشكالت بزرگسالي
 تجربه را افسردگي خصوص به رواني هايبيماري ديگر
  .)2012، (اسميت كنند مي

 گوناگوني داليل به فعاليبيش/توجه نارسايي اختالل
 نظرانصاحب و دانشمندان و پژوهشگران جهتو مورد
 اولين جزء اختالل اين كه آن نخست است. گرفته قرار
 نوجواني و كودكي دوران در بسامدپر اختالل دومين يا

 مشكالت ،آموزاندانش از بسياري براي كه باشد مي
 شناختي، عملكرد بر و كرده ايجاد توجهي قابل

 در سپس و آنان خانوادگي و هيجاني اجتماعي،
 تأثير آنها زناشويي و شغلي عملكرد بر بزرگسالي

 اختالل اين درمان و شناسي سبب آنكه دوم گذارد. مي
 به آنكه سوم است. نشده مشخص كامل طور به هنوز
 /توجه  نارسايي اختالل بهتر شناخت ،رسد مي نظر
 از ديگر بسياري بهتر شناخت به فعالي بيش

  ناتواني سلوك، لاختال همچون همراه هاي اختالل
 ناگاركار، ،(پاندير كندمي كمك نافرماني و يادگيري

  ).2014 ،پاندا
 مغز قشر از بخش آن دقيقاً فعالبيش كودكان در

 رشد كندي به است فرد تفكر و دقت به مربوط كه
 را مغز به مربوط اختالالت توانندنمي پزشكان .كند مي
 مغز چون دهند، تشخيص برداريعكس فناوري با

 گرفتن با كه است نوسان و تغيير حال در مدام انسان
 را هايي اللاخت چنين توانندمي ندرت به آن از عكس

 مبناي ةدربار غالب ديدگاه .دهند تشخيص  مغز در
 ساختارهاي بر فعالي /بيشتوجه نارسايي شناختيعصب

 و حركتي) وييجنظم و برآمدي (عامل تكسيرك -زير
 رفتارهاي (موجد ايهجبه تكسرك ساختارهاي

 اين بين ايگسترده هايارتباط است. مبتني بازداري)
 هاباطارت اين كه هايينورون و دارند وجود مغز نواحي

 دوپامينرژيك نخست ةوهل در كنند،مي تنظيم را
 فعال دوپامين عصبي ةدهندانتقال ةواسط (به هستند

 فرادا در كه اندكرده نشان خاطر پژوهشگران شوند).مي
 مغز هاينابهنجاري فعالي، توجه/بيش نارسايي به مبتال

 كنشي برانگيختگي،فزون دهندة نشان پاسخ، بازداري  به
 ايجبهه كرتكس ةفرضي .است افراد اين توجهيبي و
 خون جريان با مرتبط هايپژوهش از كه اطالعاتي با

 تحقيقات اين است. هماهنگ اند،آمده دست هب مغز
 نواحي سازي و سوخت فعاليت سطح كه دهندمي نشان
 در اي،جبهه كرتكس بر آن تأثير با همراه تكس،رك زير

 از رتپائين ،فعالي توجه/بيش نارسايي داراي افراد
 ).2002 ،كامين اسكويتز، ،كانت( است معمول

 ةدربار كه شواهدي به توجه با رضيهف اين همچنين
 در ياهجبهه هايلُب شناختي شكل هاينابهنجاري

 شده تأييد ،است آمده دست هب اختالل اين داراي افراد
  .)1990 لوري،،سمرد ،(هانيد است

 بر آن تأثير و مغز كاركرد ةنحو دربارة مطالعات
 ةحافظ نقش و اهميت كه است شده سبب يادگيري

 اين .دكن برجسته را مغز اجرايي كاركرد و توجه ،كاري
 و دارند مه با محكمي ةرابط ،شناختي كاركرد سه

 قوي، كاريةحافظ هستند. مهم يادگيري براي
 كاركرد سبب و كند مي كاربردي را توجه هاي شبكه
 تيموفق در هااين همه كه گردد مي اجرايي بهتر
 شتريب ش،يپ يچند تا .دارند يمهم نقش يليتحص
 كه دانستند ينم فعال بيش كودكان آموزگاران و نيوالد
 به وابسته كودكان نيا يليتحص عملكرد اندازه چه تا

 مثالً .است قدرتمند يياجرا يكاركردها و ها مهارت
 عصب مطالعات مرور با )1992( دوپال و گرودزينسكي

 لفرونتا لُب عملكرد به مربوط شناختي روان -
 فعالي توجه/بيش نارسايي اختالل داراي ركودكاند

 ار پاسخ مهار توانايي هاآزمون اين غالب كه دريافتند
 قطري از مهار اين ،رسدمي نظر به كه سنجندمي
 ،اوربيتوفرونتال نواحي خصوص به فرونتال، هاي لُب

 اب شان فراوان اتصاالت طور همين و فرونتال  مديال
  د.گيرمي صورت استرياتوم
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 حركتي هايمهارت آموزش عنوان هب 3مغزي ورزش
 سال در ونيسدن و ونيسدن و است شده شناخته
 دادند. قرار بررسي مورد را آن سمير طور به  1970
 كه است حركات از ايمجموعه شامل مغزي ورزش
 در تسهيل و عصبي ترويج مغز، ظاهري فعاليت سبب

 اين بر مبتني برنامه اين  شود.مي مغز در يادگيري
 ناهماهنگي از ناشي يادگيري مشكالت كه است تصور
 شدن مسدود موجب نتيجه در و باشدمي بدن و مغز

 دنيسون، و (دنيسون شودمي يادگيري در فرد واناييت
 فرايند يك عنوان به مغزي ورزش واقع، در ).1994
 يادگيري باعث كه شده توصيف بدن و ذهن آموزش

 كه گويد مي)1990( فيشر شود.مي مهارت هر در موثر
 با كه است فيزيكي ساده حركات شامل مغزي ورزش

 را فرونتال از صيخا احينو ، آب زيادي مقدار نوشيدن
 موارد تمام در را افراد توانايي و كند مي تحريك
 و اربيد حالت به را مغز ورزش، اين دهد. مي افزايش
 دهد. مي افزايش را توجه دامنة و دارد مي  نگه هوشيار

 مغزي ورزش روش پيشگامان از  كه دنيسون پاول
 و سريع و ساده خاص حركات كه كند مي ادعا ،است

 يريگياد براي تواند مي روش اين در ادهس تعادلي
 سادگي و سهولت علت به روش اين باشد. مفيد
 باشد. مناسب آموزشي موقعيت هر براي تواند مي

 .كردند استقبال روش اين از جهان مردم از بسياري
 موثر بسيار رقص و موسيقي ورزش، بر مغزي ورزش
 شود مي مغز نيمكرة دو هر هماهنگي باعث و است

 سري يك شامل مغزي ورزش .)2005 افورد،هان(
 بردن باال براي كه است بخش لذت و ساده حركات
 در رود. مي كار به آموزان دانش در يادگيري تجربة
 تحريك حركات تكرار بوسيله مغز كل ،مغزي ورزش

 مغز از هايي قسمت آن به دسترسي و شود مي
 است هبود دسترس قابل غير قبالً كه را آموزان دانش
 و يادگيري در تغييرات ،روش اين در .كند مي آسان
 آموزان دانش و است  عميق و فوري اغلب رفتار
 را اطالعات همزمان طور به چگونه كه يابند درمي

  ).1986دنيسون،( كنند بيان و دريافت

 كودكان منفي تأثير كودك، -والد هايتعامل در
 ينوالد بر فعالي توجه/بيش نارسايي اختالل به مبتال
 اختالل زيرا ،آنها بر والدين تأثير تا است بيشتر

 پرخاشگري، با همراه اغلب فعالي توجه/بيش نارسايي
 تواندمي و است تضادورزي و نافرماني شكني،قانون

 يك كارگيري به در والدين شكست كنندةمنعكس
 رفتار مهار منظور به مناسب فرزندپروري سبك

 والد دو هر براي گريوالد نتيجه در ،باشد فرزندانشان
 اين پدران از بيش مادران اما است. تنيدگي با همراه

 نقش مادران ما، كشور در كنند.مي تجربه را تنيدگي
 اجتماعي و عاطفي جسماني، نيازهاي از مراقبت
 كودكان با كمتر پدران و كشندمي دوش به را كودكان
-پاسخ )2000( ملنيك، و شاو هين شوند.مي درگير

 را فعالي توجه/بيش نارسايي اختالل داراي پسران هاي
 هايواكنش و برانگيختن براي كه موقعيتي در

 پسران كردند. بررسي ،بود شده حياطر آنها اجتماعي
 كردند.مي هم سر را پازل يك بايستمي والدينشان و

 و هاآزمودني راختيا در پازل اين از مهم قطعه دو
 عدم متوجه نيز هاگروه همه ،نشد داده قرار والدينشان

 ايمقابله هايپاسخ مقايسة شدند. هاقطعه اين وجود
 تنها كه داد نشان موقعيت اين در مختلف كودكان
 از نايافته، نظم هيجاني هايپاسخ پرخاشگر پسران
 ميزان و مثبت ايمقابله راهبردهاي پايين ميزان جمله
 نمايش به خود از را نايافته سازش هايمقابله باالي

 اختالل داراي كودكان گروه نتايج اما گذاشتند.
 كودكان مشابه پرخاشگر غير فعالي توجه/بيش نارسايي

 و نظميبي از حاكي هايافته بنابراين بود. كنترل گروه
 توجه/بيش نارسايي اختالل كودكان گروه در هيجان
 اثرات )،2007( تامپسون  بود. پرخاشگر فعالي

 مهارت در را 4شناسيركتح هايفعاليت آموزشي
 قرار بررسي مورد چهارم كالس آموزاندانش خواندن

 كند مشخص تا شد انجام كالس 4 در بررسي اين داد.
 درك و خواندن حركتي، هايمهارت آموزش آيا كه

 4 بين از بخشد.مي بهبود آموزاندانش در را مطلب
 يك نيز كالس 2 بين از و شد انتخاب كالس دو كالس
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 يك و شد گرفته نظر در آموزش براي درس كالس
 گروه براي شد. گرفته نظر در كنترل گروه براي كالس

 ورزش برنامه دقيقه 10 تا 7 آموزش از قبل ،آزمايش
 ،بررسي اين شد. برگزار جلسه 10 مدت به مغزي
 نشان گروه دو مقايسه نتايج داشت. نيز پيگيري برنامة

 درمان تحت وهگر در خواندن فعاليت آموزش كه داد
 .دارد معناداري تفاوت كنترل گروه با

 كودكان بر مغزي ورزش آموزش تأثير تحقيق اين
 را فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل اختالل داراي
 هب دنتوانمي كودكان اين .است داده قرار بررسي مورد

 بدن و ذهن بين ساده بدني حركات  از برخي وسيله
 تمركز هبوديب باعث تواندمي اين و دنكن برقرار ارتباط

 شامل مغزي، ورزش روش .شود هماهنگي و حافظه و
 به كه است تعادلي و دوطرفه يكپارچه، حركات

-كرتكس ةوسيل به را مغز ةنيمكر دو هر طورمكانيكي

 را دهليزي سيستم كند،مي فعال حسي و حركتي هاي
- مي كاهش را گريز و جنگ مكانيسم و كرده تحريك

 در توانندمي روش اين انجام با موزانآدانش .دهد
 باشند داشته را عملكرد بهترين آموزشي فرآيندهاي

 انجام همچنين ).2010بيم، و موسترت (اسپولدينگ،
 توجه و تمركز براي تا كندمي كمك مغز به تمرين اين

 بنام هاروش اين از يكي مثال عنوان به شود. فعال
 و ودكنترليخ و مثبت، نگرش افزايش باعث 5اتصال
 روش همچنين ).2001 (ويچر، ودشمي توجه افزايش
 مشبك كنندة فعال سيستم كردن فعال اثر در، اتصال

)RAS( روش اين و رود مي كار به تعادل و تمركز براي 
 امانسج به و كند مي تحريك هم با را نيمكره دو هر

 معلمان كند. مي كمك حافظه و يادگيري تمركز
 از ،يابد مي افزايش شان استرس طحس كه زماني معموالً

 از بعد ،كالس در همچنين و كنند مي استفاد روش اين
 كردن هوشيار و آرام براي ناهار يا و تفريح زنگ
 ،ديگر روش .برند مي بكار را روش اين ،آموزان دانش
 توليد و تحريك باعث كه است 6متقاطع حركات روش
 ودبهب موجب و شود مي هيپوكامپ در عصبي سلول

  .)2005 هانافورد،(.گردد مي حافظه و يادگيري

 توجه/بيش نارسايي اختالل درمان و شناسي سبب
 نظر به است. نشده مشخص كامل طور به هنوز فعالي
 توجه/بيش نارسايي اختالل بهتر شناخت كه رسدمي

 هاياختالل از ديگر بسياري بهتر شناخت به فعالي
 و يادگيري ناتواني سلوك، اختالل همچون همراه

 كه است ياختالل فعاليبيش كند.مي كمك نافرماني
 يشترب يناگهان يرفتارها و يتوجه يب ،يپرتحرك آن در
 ،پاندا ناگاركار، پاندير،( است يگرد كودكان از يدترشد و

 ترين رايج شده، انجام هايپژوهش طبق بر ).2014
 درماني دارو ، فعالي توجه/بيش نارسايي براي درمان
 17 تا 4 بين كودك ميليون 2,5 به نزديك و است
 را اختالل اين به مربوط داروهاي ساير و ريتالين سال،

 اين به دارو و غذا سازمان سفانهمتأ كنند.مي مصرف
 با را هيپومانيا و مانيا خطر داروها اين كه رسيد نتيجه
 همراه خودكشي هاي تكانش با و دارند همراه به خود

 نظر به موثر غيردارويي قداما رو اين از هستند.
 در ،مغزي ورزش روش اثربخشي كه آنجا از رسد. مي

 اختالل داراي كودكان بر مختلف هاي پژوهش
 نشان يادگيري اختالل و فعالي بيش توجه/ نارسايي

 ،موتسرت ،اسپولدينگ ،مارك( است شده داده
 به توان مي روش اين دانستن با ،2010 ،ينداسلو

 چنين با برخورد در تا داد آموزش معلمان و مربيان
 رفع جهت در مناسب آموزش با بتوانند كودكاني
 روش كه آنجا از نمايند. اقدام كودكاني چنين مشكل
 كودكان روي بر ايران در تاكنون ،مغزي ورزش

 هدف ،است نگرفته صورت فعالي /بيش توجه نارسايي
 ورزش روش اثربخشي بررسي ،پژوهش اين اصلي
 /توجه نارسايي اختالل اختالل داراي كانكود بر مغزي
  است. فعالي بيش
  روش

 اين در است. موردي نوع از كيفي ،حاضر پژوهش
 آزمون پس -آزمون پيش آزمايشي نيمه طرح از پژوهش

   است. شده استفاده كنترل گروه بدون
  گيرينمونه روش و آماري جامعة
  مـادران از رـنف 10 لـامـش قـحقيـت نـاي امعةـج
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 و فعالي بيش/توجه نارسايي اختالل  به مبتال دكانكو
 از كه باشندمي اختالل اين به مبتال كودكان از نفر 10

 مشاورة مركز به 1393 شهريور تا 1393 فروردين
 فعاليبيش و توجه  كمبود كه اندكرده مراجعه توحيد

 و 7كودكان مرضي عالئم پرسشنامة اساس بر آنها
 استرس رسشنامهپ اساس بر والدين سترسا

 ،پژوهش اين نمونة .بود شده تأييد ،8فرزندپروري
 توجه/  نارسايي اختالل داراي كودكان مادران
 / توجه  نارسايي اختالل داراي كودكان و فعالي بيش
 از كه بودند سال 12 تا 4 سني طيف در فعالي بيش

 مشاورة مركز به 1393 سال شهريور تا فروردين
  كردند. مراجعه توحيد

  پژوهش ابزارهاي
 پرسشنامه اين :كودكان مرضي عالئم پرسشنامة

 در بار اولين كه است رفتار بنديدرجه مقياس يك
 غربال منظور به اسپيرافكين و كادو توسط 1984 سال

 تا 4 سن داراي كودكان هيجاني و رفتاري هاياختالل
 تجديدنظر مورد 1994 سال در و طراحي سال 12
 معلم و والد فرم دو داراي نامه شپرس اين گرفت. قرار

 اختالل 15 كه است سوال 97 داراي والدين فرم است.
 داراي معلم فرم و كند مي غربال را هيجاني و رفتاري

 را هيجاني و رفتاري اختالل 13 كه است سوال 77
 وجود آن براي گذارينمره شيوة دو نمايد.مي غربال
 4 مقياس يك در كنندهغربال گذارينمره شيوة دارد.

 بيشتر و 2-اغلب ،1-اوقات بعضي ، 0-(هرگز امتيازي
-مي دست به شدت نمرة نمرات، حاصل از )3-اوقات

 به معلم و والد فرم دو براي پرسشنامه اعتبار آيد.
  باشد.مي 93/0 و 90/0 ترتيب

 شامل ابزار اين :فرزندپروري استرس پرسشنامة
 سترسا اصلي شاخص از سؤالي 36 كوتاه نسخة يك

 است شده تهيه بديناع توسط كه است پروري فرزند
 والدين، آشفتگي زيرمقياس سه .)1995بدين،ا(ع

 كودك هاي ويژگي و كودك -والد ناكارآمد تعامالت
 در .دارد وجود پرسشنامة اين در آفرين مشكل
 قرار ترتيب كه كرد توجه بايد شاخص اين گذاري نمره

 نامرتب مقياس كل در ها مقياس زير هاي سؤال گرفتن
 كل طول در ها مقياس زير از يك هر هاي سؤال و است

 ها سؤال همة گذاري نمره روش و اند شده پخش مقياس
 اختالل براي پرسشنامه اين روايي .نيست يكسان
 اين پايايي باشد.يم 77/0 ، فعالي بيش / توجه  نارسايي
 89 تا 70 بين شده سنجيده بازآزمايي طريق از آزمون

   است. شده تعيين صددر
  اجرا شيوة

 ارائه و دانشگاه زا نامهمعرفي اخذ از پس پژوهشگر
 كاركنان همكاري جلب و توحيد مشاورة مركز به

 آن در هفته در روز كي مدت به مشاوره، مركز محترم
 مركز به كه كودكاني با ابتدا در گرديد. حاضر مركز

 آنها نام ،تشخيص طبق و كرده مراجعه توحيد مشاورة
 قرار فعالي توجه/بيش  نارسايي به مبتال افراد فهرست در

 صورت در كه شد درخواست آنها از و شد كار داشت
 در كنند. شركت مطالعه اين در ،همكاري به تمايل
 حال شرح يك از پس آنها با حضوري جلسة اولين

 همچنين و كنوني روحي و جسمي وضعيت از مختصر
 يك كنند،مي مصرف حاضر حال در كه داروهايي
 و والدين اختيار در فرزندپروري استرس پرسشنامة

 اختيار در كودكان مرضي عالئم پرسشنامة يك
 و والدين اضطراب دقيق ميزان تا گرفت، قرار كودكان
 براي كودكان فعالي توجه/بيش نارسايي همچنين
 روش مورد در مختصري و شود مشخص پژوهشگر

 روش اينشد. صحبت آنان با كار روند و مغزي ورزش
 در يادگيري بهبود منظور به ساده حركت 26 شامل

 ،شدن آماده براي حركات شروع از قبل است. كودكان
 ،9خوردن آب شامل كه دارد وجود تمرين پيش 4

 باشد. مي اتصال و متقاطع حركات ،10مغزي هاي دگمه
 هشتاز جمله  توجه نارسايي براي تمرين 13 سپس
 حركات،13زايي انرژي 12كميش تنفس 11تنبل

 با زدن پمپ ،16پا كشش ،15بازوان فعاليت ،14جغدي
 هاي دگمه ،خوردن آب ،18زمين به اتصال ،17پا ساق

 5 و اتصال ،21تفكر كاله، 20فضايي هاي دگمه 19تعادل
 زدن پمپ ،پا ششك شامل كه فعالي بيش براي تمرين
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 صالات و 23زميني هاي دگمه ،22توازن حفظ ،پا ساق با
  .شد انجام ،باشد مي

 به بار) 1 اي (هفته جلسه چهار طي تمرينات
 شان والدين و كودكان سپس .شد داده آموزش كودكان

 به مراجعه با بار) يك ماه هر( ماه شش مدت به
 كار صحيح ةنحو تا گرفتند قرار پيگيري مورد كلينيك

 به گيرد. قرار بررسي مورد مراجع بهبودي سير و
 اختيار در را افراد تماس تلفن شماره گرپژوهش عالوه،
 طي را هانمونه ،منظم تلفني هايتماس طي و داشته

 سؤال هرگونه بروز صورت در تا داشته نظر تحت ماه 6
 به مراحل، از يك هر در مراجعين براي مشكل يا و

 فعاليبيش و توجه ميزان سپس باشد. پاسخگو آنان
 انجام حين در  گرفت. قرار سنجش مورد مراجعين
 نارسايي اختالل به مبتال كودكان مادران ،تمرينات

 ، خوشبختانه و داشتند فعال حضور فعالي توجه/بيش
 همكاري كامل طور به مادران ، مراحل انجام طي در

 كودكان به حركات دقيق و صحيح انجام در و داشته
  كردند. مي كمك خود
  پژوهش هاييافته
 مورد پژوهش تسواال و هافرضيه قسمت اين در
 گيرد.مي قرار بررسي

 آزمون پس و آزمون پيش نمرات آماري توصيف -1 جدول
  فعالي بيش و كودكان توجه ،والدين استرس

استاندارد انحراف ميانگين  تعداد   

 والدين استرس
آزمون پيش  10 5/305 7/52 

آزمون پس  10 9/210 2/23 

   كودكان توجه
آزمون پيش  10 5/20 36/2 

آزمون پس  10 7/8 49/1 

  فعاليبيش
آزمون پيش  10 8/18 35/4 

آزمون پس  10 2/8 87/1 

 نمرات به مربوط توصيفي ايه آماره ،1 جدول در
 در استاندارد، انحراف و ميانگين شامل والدين، استرس
 اساس بر است. شده آورده آزمون پس و آزمون پيش

 نمرات ميانگين فوق، جدول در مندرج اطالعات
 در و 5/305 با برابر آزمون پيش در والدين استرس

 دهندةنشان كه باشدمي 9/210 با برابر آزمون پس

 آزمون پس در والدين استرس به مربوط نمرات كاهش
  .است
 مغزي ورزش روش آموزش تأثير بررسي منظور به

 استفاده وابسته t آزمون از والدين استرس كاهش بر
  است. شده ارائه 2 جدول در حاصل نتايج كه شد

 ميانگين مقايسه جهت وابسته t آزمون نتايج -2 جدول
 و كودكان توجه ،والدين استرس آزمون پس و آزمون پيش نمرات

  فعالي بيش
 تفاوت 

 t ميانگين
 درجه
 آزادي

 سطح
داري معني  

6/94 والدين استرس  93/9  9 01/0  

8/11 كودكان توجه  86/32  9 01/0  

6/10 فعالي بيش  34/12  9 01/0  

 بررسي براي وابسته t آزمون نتيجة ،2 جدول در
 استرس كاهش بر مغزي ورزش روش آموزش تأثير

 در مندرج اطالعات اساس بر است. شده ارائه والدين
 آزادي درجة با آمده بدست t آمارة مقدار ،جدول اين

 01/0 آلفاي سطح در كه باشدمي 93/9 با برابر 9
 عدم بر مبني صفر فرضية رو اين از است. دار معني
 آموزش از بعد و قبل والدين استرس نمرات بين تفاوت
 توجه با شود.مي رد اطمينان درصد99 با مغزي ورزش

 استرس نمرات كاهش و حاصل آماره بودن دارمعني به
 ةفرضي ،آزمون پيش به نسبت آزمون پس در والدين
 گيري نتيجه چنين و گرفت قرار تأييد مورد پژوهش

 كاهش موجب مغزي  ورزش آموزش كه شودمي
  گردد.مي والدين استرس
 به مربوط توصيفي هايآماره چنين هم 1 جدول در
 انحراف و ميانگين شامل كودكان، توجه نمرات

 آورده آزمون پس و آزمون پيش در تفكيك به استاندارد،
 فوق، جدول در مندرج اطالعات اساس بر است. شده

 با برابر آزمون پيش در دكانكو توجه نمرات ميانگين
- نشان كه باشدمي 7/8 با برابر آزمون پس در و - 5/20

 آزمون پس در توجه كمبود عاليم شدت كاهش دهندة
  است. آزمون پيش به نسبت
 مغزي ورزش روش آموزش تأثير بررسي منظور به

 استفاده وابسته t آزمون از كودكان توجه افزايش بر
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 است. مشاهده قابل 2 جدول در حاصل نتايج كه شد
 بررسي براي وابسته t آزمون نتيجة ،جدول اين در

 توجه افزايش بر مغزي ورزش روش آموزش تأثير
 در مندرج اطالعات اساس بر است. شده ارائه كودكان

 آزادي درجة با آمده دست هب t آمارة مقدار ،جدول اين
 01/0 آلفاي سطح در كه باشدمي 86/32 با برابر 9

 عدم بر مبني صفر فرضيه ،بنابراين است. ردا معني
 آموزش از بعد و قبل كودكان توجه نمرات بين تفاوت
 شود.مي رد اطمينان درصد 99 با مغزي ورزش روش

 نمرات كاهش و حاصل آمارة بودن دارمعني به توجه با
 ،آزمون پيش به نسبت آزمون پس در كودكان توجه

 نتيجه چنين و گرفت قرار ييدتأ مورد پژوهش فرضيه
 موجب مغزي ورزش روش آموزش كه شودمي گيري

  گردد.مي كودكان توجه افزايش
 فعاليبيش نمرات به مربوط توصيفي هايآماره
 به استاندارد، انحراف و ميانگين شامل كودكان،
 است شده آورده آزمون پس و آزمون پيش در تفكيك
 فوق، جدول در مندرج اطالعات اساس بر .)1 (جدول

 آزمون پيش در كودكان فعاليبيش نمرات يانگينم
 كه باشدمي 2/8 با برابر آزمون پس در و8/18 با برابر
-پس در فعالي بيش عاليم شدت كاهش ةدهند نشان

  است. آزمون 
 مغزي ورزش روش آموزش تأثير بررسي منظور به

 مورد وابسته t آزمون از كودكان فعاليبيش كاهش بر
 ارائه 2 جدول در آمده دست هب نتايج كه شد استفاده

 براي وابسته t آزمون نتيجة ،جدول اين در است. شده
 كاهش بر مغزي ورزش روش آموزش تأثير بررسي
 اطالعات اساس بر است. شده ارائه كودكان فعاليبيش

 با آمده دست هب t آمارة مقدار ،جدول اين در مندرج
 طحس در كه باشدمي 34/12 با برابر 9 آزادي درجة
 صفر فرضيه اساس اين بر است. دارمعني 01/0 آلفاي
 آموزش از بعد و قبل نمرات بين تفاوت عدم بر مبني
 با شود.مي رد اطمينان درصد 99 با مغزي ورزش
 كاهش و آمده دست هب آماره بودن دارمعني به توجه
 به نسبت آزمون پس در كودكان فعاليبيش نمرات

 و گرفت قرار ييدتأ دمور پژوهش ةفرضي آزمون، پيش
 به مغزي ورزش آموزش كه شودمي گرفته نتيجه
-مي كودكان فعاليبيش كاهش موجب موثري شكل

 گردد.

 گيرينتيجه و بحث

 آموزش كه داد نشان هاداده تحليل نتيجة
 معناداري تأثير ،توجه افزايش بر مغزي ورزش
 كه گفت بايد فرضيه ةنتيج تبيين در است. داشته
 را خود نيازهاي توانندنمي چون فعالشبي كودكان
 حالت اين در و دنشومي ناكامي دچار ،سازند برآورده

 هايمحدوديت و مقررات محيطي، شرايط با دنتواننمي
 را خود هانهي و امر ها،ارزش رسوم، و آداب جامعه،
 منجر اين كه دنشومي ناسازگاري دچار و دنده تطبيق

 فعالبيش كودك وقتي .شودمي تكانشي رفتارهاي به
 و بيندمي محيطي هايپديده به محكوم را خود

 ،دهدمي دست او به شرايط ناپذيريكنترل احساس
 ،مغزي ورزش در دهد.مي بروز خود از تكانشي رفتار
 فرد و شودمي برداشته والدين قبيل از محيطي موانع

   .دهد بروز را خود پرخاشگري تواندمي راحتي به
 استنباط چنين حاضر پژوهش هايهيافت از
 جمله از توجه اجرايي/ هايكنش كه گردد مي

ي برا آينده در كودكان كه هستند ييها يتواناي
ت عبار به ،نيازمندند هاآن به ايمدرسه هاييادگيري

ي عال هاي توانايي از ايمجموعه مغزي ورزش ديگر،
ي، خودگردان شامل فراشناختي، و شناختي

 شناختي،انعطاف ريزي،رنامهب خودآغازگري،
، زمان از پويا ادراك سازماندهي، كاري، حافظة

ي ها فعاليت در كه است لهئمس حل و آينده بيني يشپ
ن كودكا به اي مدرسه و يادگيري تكاليف و روزانه
 با )1992( دوپال و گرودزينسكي مثالً كند. مي كمك
 بلُ عملكرد به مربوط نوروسايكولوژيكي مطالعات مرور

 فعالي بيش توجه/ نارسايي كودكان در فرونتال
 را پاسخ مهار توانايي هاآزمون اين اغلب كه دريافتند

 طريق از مهار اين ،رسدمي نظر به كه سنجندمي
 اوربيتوفرونتال، نواحي خصوص به فرونتال، هاي لُب
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 با فراوانشان اتصاالت طور همين و فرونتال مديال
   .گيردمي صورت استرياتوم

 آن كلي ةيافت پژوهش، فرضيه نتايج به توجه با
 توجه افزايش بر مغزي ورزش آموزش كه است

 نوع اين در است. داشته معناداري تأثير ،كودكان
 تحت افراد حسب بر ويژه آموزش ،عملياتي درمان
 صلا اين بر يندآفر اين بود. خواهد متفاوت درمان
 زا ناشي ،فرد مشكالت و مسائل كه است استوار

 امكانات و منابع و هوارد فشارهاي ميان ناهمخواني
 نهايت در است. افشاره اين با آمدن كنار براي فردي
 به درماني هايمداخله بودن مؤثر كه داشت توجه بايد

 دربارة مطالعات دارد. بستگي مختلف شرايط و عوامل
 و اهميت يادگيري، بر نآ تأثير و مغز كاركرد نحوه
 را مغز اجراييِ كاركرد و توجه ،كاري ةحافظ نقشِ

 ةرابط ،شناختي كاركرد سه اين است. كرده برجسته
 هستند. حياتي يادگيري براي و دارند هم با محكمي

 كند مي كاربردي را توجه هاي شبكه قوي، كاريةحافظ
 هااين همه كه گردد مي اجرايي بهتر كاركرد سبب و

 چندي تا دارند. مهمي نقش تحصيلي موفقيت در
 بيش كودكان داراي آموزگاران و والدين بيشتر پيش،
 اين تحصيلي عملكرد حد چه تا كه دانستند نمي فعال

 اجرايي كاركردهاي و ها مهارت به وابسته كودكان
 است. قدرتمند

 مـوثر  فعـالي بـيش  كاهش بر مغزي ورزش آموزش
 آمـوزش  كـه  داد نشان هاداده تحليل نتيجه است.

 معناداري تأثير فعاليبيش كاهش بر مغزي ورزش
 ايـن  بـه  تـوان مي را حاضر هاييافته است. داشته
 بـه  مغـزي  ورزش آمـوزش  كـه  نمـود  تبيين صورت
 و دسـتوري  معمـول،  طريق از فعال،بيش كودكان
 كـه  (همچنان مربي سوي از مكرر گفتن يا آمرانه

ــدارس در ــادي م ــام ع ــي انج ــود)،م ــيار ش  بس
 مـوثر  توانـد نمـي  عمـالً  و بوده بعيد و فرسا طاقت
 مهـارت  لحـاظ  از ودكـان ك ايـن  ،نتيجـه  در باشد.

 آموزش از پس حتي و داشته كمي بهرة اجتماعي
ــدارس در ــز م ــزايش ني ــمگيري اف ــز چش  در ني

 شـناخت  و يادگيري ندارند. اجتماعي هاي مهارت
ــان در ــيش كودك ــال،ب ــق از فع ــت طري  و حرك

 اشـياي  با تماس و برخورد و محيط در جايي جابه
 در گـردد. مـي  كامـل  و يابـد مـي  زايشاف محيطي
 شــناخت و يــادگيري ايــن فعــال،بــيش كودكــان
 هـر  گردد.مي اختالل و محدوديت دچار هيجاني،

 گـاهي آ باشد، بيشتر كودك حركتي تجارب اندازه
 و تعبيـر  ديگـران،  و خـود  از او تصور محيط، از او

ــير ــات، از او تفس ــناخت محرك ــت از او ش  و حرك
 شهـاي  اندام حركت و محيطي اشياي خصوصيات

 نتيجـه  در و يابـد مـي  افـزايش  مختلف جهات در
 محركـات  و محيط با او انطباق و سازگاري ميزان

   گردد.مي تركامل و بيشتر محيطي
 مبـتال  افراد در كه اندكرده خاطرنشان پژوهشگران

 بـه  مغـز  هـاي نابهنجاري فعالي، توجه/بيش نارسايي به
-بـي  و فعـالي  بـيش  ي،برانگيختگ مبين پاسخ، بازداري

 كـرتكس  ةفرضي .است اختالل اين به مبتاليان توجهي
 بـا  مـرتبط  هـاي پـژوهش  از كـه  اطالعـاتي  با ايجبهه
 اين است. هماهنگ اند،آمده دست هب مغز خون جريان

ــات ــان تحقيق ــي نش ــدم ــه دهن ــطح ك ــت س  فعالي
 بر آن تأثير با همراه تكس،ركزير نواحي سازي و سوخت
 توجـه/بيش  نارسايي به مبتاليان رد اي،جبهه كرتكس
 ، كانتاسكويتز،كامين،( است معمول از ترپائين ،فعالي

 كـه  شواهدي به توجه با ةفرضي اين همچنين ).2002
 ايجبهـه  هايلب شناختي شكل هاينابهنجاري ةدربار
 تأييـد  انـد، آمـده  دسـت  هب اختالل اين به مبتاليان در

 بايـد  بـاالخره  ).1990 ،سـمرد،لوري  (هانيد است شده
 درمـاني  تـأثير  بـا  ايجبهـه  كـرتكس  ةفرضي كه گفت

 هاينشانه كند.كاهشمي مطابقت نيز محرك داروهاي
 (ماننـد:  محـرك  داروهاي تأثير اساس بر اختالل اصلي
 در كوالمينورژيـك  كاته هايسلول بر فينيديت) متيل
 كـرتكس  -رزيـ  نـواحي  و ايجبهـه  كرتكس بين مسير
 ،اسـت  ايجبهه كرتكس فرضيه دمؤي و شودمي تبيين
 داروهاي اثر كه است هماهنگ نييتبي با كه آن ضمن
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 نوروني مدارهاي بر آنان مثبت تأثير از ناشي را محرك
 .داندمي هستند) رفتار بازداري بنايزير (كه

 ورزش روش بخشــياثر ،مختلــف ايهــ پــژوهش در
 پژوهشـي  در مثـال،  عنـوان  به ،است شده ثابت مغزي

ــان در آموزشــي شناســي حركــت وشر اثربخشــي  زم
 گرفـت.  قـرار  بررسـي  مورد معلول كودكان گويي پاسخ
 ،داد نشـان  نتايج و شد اجرا كودك 52 روي روش اين

 هشـد  انجـام  مغزي ورزش روش آنها روي كه كودكاني
 در ،اسـت  شده حاصل بهبود آنها پاسخ زمان در ،است

 نشــد مشــاهده بهبــودي شــاهد گــروه در كــه حــالي
 روش اثربخشـي  ديگر، پژوهش در ).1990 ر،گروچيت(

 قـرار  بررسـي  مـورد  خوانـدن  توانـايي  بر مغزي ورزش
 صـورت  بـه  آمـوز  دانـش  205 ،پـژوهش  اين در گرفت.

 . گرفتنـد  قـرار  كنتـرل  و آزمايش گروه دو در فيدتصا
 و گرفتنـد  قرار مغزي  ورزش روش تحت آزمايش گروه
 روش از كه آموزاني دانش ،داد نشان پژوهش اين نتايج
 در كنتـرل،  گروه برابر دو ،كردند استفاده مغزي ورزش
 و (فـريمن  نـد داد نشـان  بهبود خود از خواندن توانايي
ــيليا، ــين .)2000 س ــي، در ،همچن ــي پژوهش  اثربخش
 انجـام  دوم كـالس  آموزان دانش روي بر مغزي ورزش
 شنيداري و ديداري عدب دو هر ،پژوهش اين در .گرفت
 هفتـه  در بار دو آزمايش اين رفت.گ قرار آزمايش مورد

 قابـل  بهبـود  ،نتـايج  گرفـت.  انجـام  هفته 5 مدت به و
 در بهبـود  عـدم  ولـي  ديـداري  عملكـرد  در اي هظمالح

 (ميلــرن، اســت داده نشــان را شــنيداري هــاي مهــارت
1992(.  
 ايجاد در مغزي ورزش كه گفت بايد مجموع در
 ورياتضر از آنان با مراوده داشتن و ديگران با ارتباط

 به و پياژه اعتقاد به است. پديده اين انكارناپذير
 عمده عوامل از »اجتماعي تفويض « او اصطالح

 با ارتباط ايجاد در فرآيند اين تحول و گيري شكل
 ضروريات از آنان با مراوده داشتن و است ديگران

 ها موقعيت با شدن آشنا است. پديده اين انكارناپذير
 هاي روش  به تواند مي اعياجتم شدة محول وظايف و

 آشنايي بنابراين گيرد. صورت گوناگون و مختلف

 تسلط ثباع ها موقعيت اين با آزمايشي گروه دكانكو
 در و شود مي شرايط و ها موقعيت اين در آنان بيشتر
  د.بر مي باال را آنان سازش زانمي و كاركرد سطح نتيجه

  ها يادداشت
1) Psychiatric Association of America 
2) Attention deficit/hyperactive disorder 
3) Brain Gym 
4) Kinesiology 
5) Hook-up 
6) cross-crawls 
7) Child symptom inventory 
8) Parenting Stress index 
9) water 
10) Brain Buttons 
11) Alphabet 8S 
12) Belly، Breating 

13) The Energizer 
14) Dwl 
15) Aram Activation 
16) Foot Flex 
17) Calf pump 
18) Grounder 
19) Balance Buttons 
20) Pace Buttons 
21) Thinking Cap 
22) Graivity Glider 
23) Earth Buttons 
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 ...موزش کفایت اجتماعی بر بهبود عملکرد رفتاری کودکان بررسی تأثیر آ: پریسا رکنی و همکاران

آموزش کفایت اجتماعی بر  تأثیربررسی 

ناتوانی  دارایبهبود عملکرد رفتاری کودکان 

 یادگیری

 

 ،2نیادکتر علی اکبر ارجمند ،1پریسا رکنی

 3دکتر جلیل فتح آبادی
 

 11/1/49پذیرش نهایی: 22/9/49تجدیدنظر:  11/3/49تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 کفایت بر بتنیمآموزش  تأثير رسیبر ،هدف از پژوهش حاضر :هدف

یادگيری  ناتوانی با آموزان دانش رفتاری عملکرد بهبود بر اجتماعی

آزمایشی با طرح  ةاز نوع مطالع ،پژوهش حاضر روش:است. 

 ةجامعباشد. کنترل می آزمون و گروه آزمایش و پس -آزمون پيش

ناتوانی یادگيری با  دارایآموزان  دانش ةآماری عبارت است از کلي

در شهرستان  39-39سال که در سال تحصيلی  01 ميانگين سنی

 91 تعداد کردند.یادگيری خدمات دریافت می اختاللاکز اهواز، در مر

آموز انتخاب شده و در گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی دانش

 بندی درجه مقياس والد نسخة  ،تقسيم شدند. قبل از اجرای طرح

والدین  توسط( 0331) وتگرشام و الي SSRS اجتماعی های مهارت

برای سنجش ( 0391)و همکاران  ای راتره هپاسخ داده شد و پرسشنام

برای ( 0331) و همکارانرایدل  ةسازگاری اجتماعی و پرسشنام

 آموزانوسط معلمان پاسخ داده شدند. دانشسنجش کفایت اجتماعی ت

قرار  اجتماعی کفایت برنامة آموزش تحت ای دقيقه 91 جلسه 01 در

ماهه با همان  دهی یک با زمان ،پس از اتمام آموزش رفتند.گ

در ها:  یافتهآزمون به عمل آمد.  پس از والدین و معلمان ها نامه پرسش

مشکالت  های اجتماعی،داری در مهارتتفاوت معنی ،آزمون پس

 ( مشاهده شد.p<10/1) رفتاری، کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی

اند در تو وزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی میمآ مةبرنا :گیری نتیجه

های اجتماعی، های مهارت آموزان در مولفهبهبود عملکرد رفتاری دانش

 کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی موثر باشد. مشکالت رفتاری،

 
 

یادگيری، کفایت اجتماعی، سازگاری  ناتوانی: های کلیدی واژه
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to verify the 

impact of social competence on improvement 

behavioral performance of students with learning 

disorders. Method: Current study is an 

experimental research with post-test and pre-test.  

Population of study includes all students with 

learning disability. Sample of study includes 30 

students that were assigned randomly in two groups. 

First of all, the questionnaire of SSRS (social 

skills), the questionnaire of Ratter (social 

adaptations) and the questionnaire of Raydael 

(social competence) were filled out by parents. All 

students in experimental group passed 10 sessions 

of social competence program. One month after 

training, all teachers and parents were asked to fill 

out the same questionnaire again. Results:  There 

was significant difference between experimental 

and control group in terms of social skills, 

behavioral problems, social competence and social 

adaptation (P<0.05). Conclusion: It can be 

concluded that learning program based on social 

competence was cable to improve the students’ 

functions in the concept of social skills, behavioral 

problems, social competence and social adaptation. 

 

Keywords: Learning disorders, Social competence, 

Social adaptation, Social skills, Behavioral 

problems 
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 مقدمه

مت کودکان و نوجوانان اهميت جامعه سال در هر

آنان کمک  به وجه به بهداشت روانیتو  ای دارد ویژه

جسمی سالم بمانند و نقش  کند تا از نظر روانی و می

ناتوانی  کودکان دارایاجتماعی خود را بهتر ایفا کنند. 

ر در معرض بيشت ،یادگيری به علت ناکامی در آموزش

 مشکالت و اختالالت رفتاری هستند.

هایی که بر نوع رفتار و تعامالت  لفهمؤیکی از 

 ۀخودپندار ،دارد تأثيرناتوانی یادگيری  کودکان دارای

توان دیدگاه فرد نسبت به  خودپنداره را می فرد است.

کلی و  ۀخودپندار :که بر دو نوع است خود تعریف نمود

های خاص. در  در موقعيت ادراک فرد نسبت به خود

خودپنداره با تقاضاها  ،ناتوانی یادگيری کودکان دارای

نزدیکی دارد. اغلب آنها در  ةو تکاليف محيطی رابط

 ۀپندارانجام تکليف است از خود مدرسه که مستلزم

ها نشان داده که این پژوهش ضعيفی برخوردارند.

رای دابا همتایان بهنجار خود  آموزان در مقایسهدانش

؛ برایان و 0391بندر، ) ندهستتری  ضعيف ۀخودپندار

مرکز  .(0993؛ به نقل از شکوهی یکتا، 0313پيرل، 

 ،کنترل که داللت بر دیدگاه افراد نسبت به خود دارد

به  شود. به شکل بيرونی دیده می در این افراد معموالً

ی خود هاها یا شکسترها، رفتاه موقعيتاین معنی ک

نه به رفتارها و دهند  نسبت می یع خارجرا به مناب

که فرد در پی  درصورتیهای خود.  العمل عکس

به تدریج مرکز  ،های مکرر با شکست مواجه شود تالش

-گيرد و انگيزهبيشتر در وی شکل می ،کنترل بيرونی

این حالت  بهشود که اش برای پيشرفت کم می

 .(2119)هاالهاالن گوینددرماندگی آموخته شده می

ناتوانی یادگيری در  دارایآموزان به این ترتيب دانش

معرض مشکالت متعددی هستند که آنها را نسبت به 

 ،کند و این مواردودشان دلسرد میاطراف و خ محيط

اجتماعی را  کفایت و آورد عزت نفس آنها را پایين می

آموزش کفایت اجتماعی  .دهددر آنها کاهش می

گذار این کودکان تأثير ۀارتواند بر تغيير خودپند می

 .(0932 تازیکی و دلگشاد زاده، )افروز، قاسم باشد

س منفی باعث ضعف در عزت نف ۀپندارخود

تأثير ضعف هایی که تحت   شود و از جمله مولفه می

های اجتماعی  مهارت ،گيرد کفایت اجتماعی قرار می

 دانش فقدان به اجتماعی های مهارت اکتساب است. 

 عدم یا خاص اجتماعی مهارت انجام یچگونگۀ دربار

 های موقعيت در اینکه دادن تميز به نسبت توانایی

 بستگی ،است نياز مورد اجتماعی مهارت کدام معين

های نظری در مورد اکتساب مهارت  رد. دیدگاهدا

شدن عامل، یادگيری شرطی  :اجتماعی عبارت است از

ر که با تکيه ب رفتاری-های شناختی اجتماعی و روش

 توان مهارت اجتماعی را آموزش داد. آنها می

ی از ها نيز ناش مشکالت رفتاری و ناسازگاری

شناخت عاطفه و رفتار  .منطقی افراد است تفکرات غير

عقاید  ،در ارتباط با یکدیگرند. به عبارت دیگر

آن  ةو نتيجکند  قی احساسات را تحریک میمنطغير

توانایی کودکان  بر این رویکرد نيز رفتار نامناسب است.

خودگردانی و تفکر  له، آماده سازی،ئدر روش حل مس

شيوع ميزان  کيد دارد.أپيامدهای رفتاری آنان ت ۀدربار

 دارایآموزان دبستانی رفتاری دانش ناتوانی هایانواع 

-دانش که استنارسایی ویژه در یادگيری  نشان داده 

با  یادگيری از نظر ویژه هاینارسایی دارای آموزان

 شيوع ميزانهایی مانند  حوزه در عادی آموزاندانش

 مشکالت عاطفی، مشکالت رفتاری، اختالالت انواع

 فعالی، بيش/توجه نارسایی مشکالت اضطرابی،

تفاوت  ،مشکالت سلوک و ایمقابله رفتار مشکالت

 دارایآموزان مشکالت در دانشاین و  داری دارند معنی

اما در ميزان ؛ ر استویژه در یادگيری بيشت توانینا

 دار نيست. ها معنی يوع مشکالت جسمانی تفاوتش

بيش فعالی و  بيشترین مشکالت در نارسایی توجه/

در مشکالت جسمانی  تکمترین ميزان شيوع مشکال

 زاده، افروز، قاسم .(0931؛نادریو  محمدی) است

بخشی آموزش ( به بررسی اثر0932) تازیکی و دلگشاد

خودپنداره و کفایت  لق برهای تنظيم خ مهارت

یادگيری پرداختند  یناتواندارای  موزانآ دانش اجتماعی

های تنظيم خلق و  رتجلسه آموزش مها 02و پس از 
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 های گروه بين ،آزمونآزمون و پسبا بررسی پيش

و داری مشاهده کردند  ل تفاوت معنیآزمایش و کنتر

 رـلق بـم خـنتيجه گرفتند که آموزش تنظي

 دارایآموزان  اعی دانشـتمـایت اجـره و کفداـودپنـخ

ها نشان  ژوهشپ ثر است.ـؤری مـادگيـی یـوانـاتـن

دارای های رفتاری کودکان  دهند که بين ویژگی می

 ،یادگيری و کودکان بدون مشکل یادگيری یناتوان

وجود دارد و رشد اجتماعی کودکان  یتفاوت معنادار

ان بدون مشکل تر از کودک پایين ،ناتوان در یادگيری

یادگيری است. این نتایج ضرورت توجه بيشتر به 

. کندرا مشخص می های رفتاری و تقویت رشد ویژگی

 ملک، .(0932کافی، زینعلی، خسروجاوید، مياه نهری )

کفایت ، یک مداخلهدر ( 0930) تيرگری زاده، حسن

ستيک با يتی را بر مبنای نقاط ضعف کودکان ااجتماع

 و )روابط با همساالن( درم اسپرگرعملکرد باال و سن

قال بين انتو ای پيچيده  های زمينه تفسير نشانه

پس از اجرای آن بر روی  و ندها  طراحی کردموقعيت

ستيک با عملکرد باال و کودکان سندرم يتکودکان ا

جهی را در بهبود قابل تو ،اسپرگر در مقطع ابتدایی

 .ندکرد های مورد نظر گزارش قابليت اجتماعی و حيطه

های زندگی بر کفایت بخشی آموزش مهارتبررسی اثر

نشان  یادگيری ناتوانیآموزان مبتال به اجتماعی دانش

کفایت اجتماعی  ،های زندگیآموزش مهارت که داد

 دهدال به اختالل ریاضی را افزایش میآموزان مبتدانش

 .(0931، مومنی و کيامرثی کاظمی،)

ای با تی مداخلهتحقيقا (2109) دنتال و دری 

 کودکان دارایهای اجتماعی بر تتکيه بر مهار

آنها بر اساس  ةبرنام ؛نداهمشکالت رفتاری انجام داد

 و آموزان بوداد مشارکت و کار گروهی برای دانشایج

فتند که کار پس از آموزش و اجرای برنامه نتيجه گر

مشکالت  ،های اجتماعیگروهی و آموزش مهارت

همچنين مشخص شده  .دهدش میرفتاری را کاه

های مهارت ،است که آموزش کفایت اجتماعی

مقابله با  فردی، ارتباط بين همدلی، خودآگاهی،

 ميزان ،اجتماعی ةلئگيری و حل مس تصميم هيجانات،

کان را به شدت کاهش داده های پرخاشگرانه کودررفتا

طور ه های کسب شده از طریق این کودکان ب و مهارت

يم یافته و های خانه و مهدکودک تعمموقعيتکامل به 

های بعدی حفظ  ها در پيگيریعملکرد تمامی آزمودنی

بررسی روابط . (0990، واحدی، فتحی آذر) .اند شده

توانی یادگيری و ارزیابی نا کودکان دارایوالدین با 

 این پروری نشان داده است که های فرزندسبک

 بوده ضعيف لدینوا با حتی اجتماعی روابط در کودکان

سازگاری و مشکالت و دچار اضطراب هستند و اغلب نا

های آموزش مولفه، پس دهندمی از خود بروزرفتاری 

با والدین و  شانتواند در روابطاجتماعی به آنها می

بونيفاسی، ) .کاهش مشکالت رفتاری آنها موثر باشد

 .(2100، استورتی، توبيا و ساآردی

این سواالت مطرح  ،هشژوپ  با توجه به هدف  

کفایت اجتماعی  مبتنی بر وزش شود که آیا آم می

و کاهش مشکالت ی های اجتماع باعث بهبود مهارت

اجتماعی ایت فکبهبود سازگاری اجتماعی و  ،رفتاری

 آموزان شده است؟ دانش

 روش

از نوع آزمایشی  ةیک مطالع ،پژوهش حاضر

پس از  د.باشگروه کنترل میبا آزمون  پس–آزمون پيش

 ةبرنام ،آزمون به عمل آمدپيش ،آنکه از هر دو گروه

 ،آماری ةجامع مداخله بر روی گروه آزمایش اجراشد.

بتال به اختالل یادگيری در آموزان پسر مدانش ةهم

از  .بودندسوم و چهارم ابتدایی در شهرستان اهواز  ةپای

 ةاختالل یادگيری که در چهار ناحي ميان چهار مرکز

پرورش اهواز فعاليت دارند، بنا به صالحدید  آموزش و

ولين آموزش و پرورش، مرکز اختالل یادگيری ئمس

انتخاب شد. از ميان  9 ةناحي بهتالشگران وابسته 

 به وسيلةیادگيری آنها  ناتوانیی که آموزاندانش

با  ،های انجام شده توسط مرکز اثبات شده بود آزمون

نفر انتخاب شدند  91تعداد  ،تصادفیگيری  نمونهروش 

و با والدین آنها تماس گرفته و هدف این فعاليت و 

به . برای آنها توضيح داده شدبرگزاری این جلسات 

در پژوهش به دليل  والدین اطمينان داده شد که
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ها برده نامی از کودکان و خانواده ،اخالقیمالحظات 

 گردند. افراد به صورت کد و عدد معرفی میشود و  نمی

 و انتخاب شدندنفری بطور تصادفی  00وه یک گر

های خاص گروه اختالالت یادگيری را دریافت آموزش

 اثبات اختالل ،شرط ورود به گروه نمونه کردند.

 ها پرسشنامهبا استفاده از آموزان بود. یادگيری دانش

عملکرد رفتاری کودکان قبل و بعد از آموزش سنجيده 

ای )هر  دقيقه 91لسات آموزشی در ده جلسه ج .شد

 یک ،پس از پایان دوره .شد تشکيلجلسه(  2هفته 

برای بررسی پایایی آموزش در نظر گرفته  زمانماه 

 شد.

 ژوهش    پابزار 

گرشام و  1های اجتماعیبندی مهارت قیاس درجهم

 (1442) الیوت

از مقياس  ،های اجتماعیبرای سنجش مهارت

وت های اجتماعی گرشام و اليدرجه بندی مهارت

این مقياس رفتار اجتماعی .شداستفاده ( 0331)

آموز را که تأثير بسزایی بر عملکرد تحصيلی، دانش

، پذیرش ميان همساالن و رابطه وی با اطرافيان دارد

. این مقياس فراوانی دهدمورد بررسی قرار می

رشد کفایت اجتماعی و تطابق  رفتارهای مؤثر بر

و  گيری کردهدازهآموز را در خانه و مدرسه اندانش

ریزی  موزان و برنامهآ بندی دانش تواند برای طبقه می

 اجتماعی مورد استفاده قرار گيرد.آموزش مهارت

های اجتماعی شامل سه فرم ویژه مهارت مقياس

آموزان است. هر  یابی توسط والدین، معلمان و دانشارز

به تنهایی یا توأم به  توان های مقياس را می یک از فرم

های والدین این  فرم ،در پژوهش حاضر ر گرفت.کا

  .مقياس مورد استفاده قرار گرفته است

 کفایت اجتماعی رایدل و همکاران ةپرسشنام

(1441) 

گيری  سوالی، برای اندازه 20 ، ةپرسشناماین 

ه توسط باشد کاجتماعی می های رفتاری کفایت جنبه

دارای دو و  شود والدین و معلمان تکميل می

 باشد: مقياس میزیر

سوال  01پسند که شامل  گيری جامعه هتج ⦁

شود که تعامالت هایی را شامل میرباشد و رفتا می

رسانی، بخشندگی،  )مثل کمک اجتماعی مثبت

مدیریت تعارض(  و همدلی، درک اجتماعی، همکاری

 شود.را شامل می

 و باشد می سوال 9 شامل که: اجتماعی غازگریآ ⦁

گيرد که با را دربرمیدمانه مق پيش رفتارهای

های اجتماعی در تضاد گيری در موقعيت گوشه

  باشند. می

کفایت اجتماعی را تعریف  ،با همجمع امتيازات 

آزمون و  این فرم در پيش ،در پژوهش حاضر کند. می

 ،د و نمرات آنگذاری ش آزمون توسط معلم عالمت پس

رگزاری بعد از بقبل و  را آموزان کفایت اجتماعی دانش

ای نقطه 0سواالت در یک مقياس  کند.دوره تعریف می

)خيلی خوب  0 کند( تا وجه صدق نمی) به هيچ 0 از

باال در  ۀشود. کسب نمر بندی میکند( درجهصدق می

کند. ر کفایت اجتماعی باالتر داللت میاین مقياس ب

در فرم معلمان، همسانی درونی )ضریب آلفای 

-گيری جامعهیرمقياس جهتبرای ز 39/1نباخ( وکر

برای زیرمقياس آغازگری اجتماعی  30/1پسند، و 

در  انگزارش شده است. ضریب بازآزمایی فرم معلم

گيری یک ساله، برای زیرمقياس جهت ۀیک دور

و برای زیرمقياس آغازگری  03/1پسند جامعه

دو زیرمقياس به  به شد. هرمحاس 90/1اجتماعی 

-بوب را از کودکان طردن محتوانند کودکاخوبی می

کودکان  ،پسندگيری جامعهيز دهند. جهتشده تم

طردشده را از کودکان عادی، و آغازگری اجتماعی 

 دهند محبوب را از کودکان عادی تميز میکودکان 

(. در پژوهش حاضر، 0331)رایدل و همکاران، 

نباخ( برای و)ضریب آلفای کر همسانی درونی

و برای  39/1 ،سندپگيری جامعهزیرمقياس جهت

 دست آمد.  ه ب 90/1 ،زیرمقياس آغازگری اجتماعی

 2(انفرم معلم) رفتاری راتر کودکان ةپرسشنام

گيری سازگاری اجتماعی در این برای اندازه

فرم ) رفتاری راتر کودکان ةاز پرسشنام ،پژوهش
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 0391این پرسشنامه در سال استفاده شد.  (انمعلم

شده و مورد  ن تهيهتوسط مایکل راتر و همکارا

راتر دارای فرم  ةپرسشنامتجدیدنظر قرار گرفته است. 

به که  است (ان)فرم معلم )فرم والدین( و فرم ب الف

فرم  شود.آموز پر میمعلم دانشوالدین و توسط ترتيب 

عبارت ساده  29پرسش و فرم ب از  90الف دارای 

ها ترین پرسشنامه تشکيل شده است و یکی از رایج

های روانی کودکان است. ای مشخص کردن ناراحتیبر

رفتاری  وضعيت سنجش جهت پرسشنامه این از

 پرسشنامه این . است دهش استفاده مرزی آموزان شدان

 تنظيم و نابهنجار بهنجار کودکان کردن  تمایزبرای م

 پنج بوده که ماده 91 دارای راتر پرسشنامة  .استشده

 فعالی، بی پرخاشگری، :دکن می گيریهانداز را عامل

 رفتارهای ناسازگاری اجتماعی، افسردگی، و اضطراب

 پرسشنامه این .توجه کمبود اختالل و ضداجتماعی

 در باشد.می قبولی قابل علمی پایایی و  روایی دارای

 ،گرفت انجام کودک  30 ر رویب که راتر اولية پژوهش

 در روانپزشک تشخيص و بين پرسشنامه توافق درصد

 همچنين ت.ساهدش گزارش دار معنی 110/1ح سط

 09 به فاصله بازآزمایی طریق از پرسشنامه  این پایایی

 پرسشنامه این است.شده گزارش % 90 حدود در هفته

 سهرابی ، (0990) پژوهش مهریار در ایران در

 وسيلة به و رفته کار به (0993حاتمی) (،0993)

)اکبری،  است شده استاندارد شيراز در (0990) مهریار

شنامه توسط معلمان کودک تکميل این پرس (.0999

ای است. بعد از شود و دارای دستورالعمل ویژه می

شود تا گذاری، از معلم خواسته مینمره ۀوتوضيح نح

عبارات پرسشنامه را مطالعه کرده و با در نظر گرفتن 

گذشته،  ةت خود از رفتار کودک در سه هفتمشاهدا

ه هر ب گذاری کند.ر مورد کودک نمرهپرسشنامه را د

نمره تعلق  2و حداکثر  1حداقل سوال این پرسشنامه 

 گيرد:می

 اجرا ةشیو

ها، هر دو ها در گروهپس از قرارگرفتن آزمودنی

 01ها را پاسخ دادند و گروه آزمایش پرسشنامه ،گروه

برنامه به صورت گروهی  جلسه آموزش دریافت کرد.

این بود که  شرکت کنندگان به اجرا شد و تالش بر 

صورت فعال در جریان آموزش شرکت کنند. همچنين 

های فعالی مانند بحث گروهی،  ها و تکنيک از روش

-گودهی به وسيلة محقق و دیگر دانشایفای نقش، ال

جلسات مداخله بر  استفاده شد. داستان و آموزان

مبتنی بر کفایت  آموزشی ۀدور های لفصاساس سر

ای  جلسه 01آموزشی  ۀدور  انجام شد. اجتماعی

شيخ است که توسط کفایت اجتماعی برنامة مبتنی بر 

وایی صوری ( طراحی شده است و ر0932محمدی )

ای از اساتيد و بررسی امتيازات  آن با پرسشنامه

 با و دوره انجام از پسکودکان دارای اختالل یادگيری 

 در کودکان رفتاری تفاوت بودن معنادار به توجه

آزمونگر در  .استشده تایيد آزمون پس و آزمون پيش

و ها  جریان یادگيری دخالت مستقيم داشت و تکنيک

داد و کودک را به  راهبردها را به کودک آموزش می

کرد که از این راهبردها صورت مستمر تشویق می

ابتدا معارفه و آشنایی با اهداف جلسات  .استفاده نماید

ی و ایجاد انگيزه و تشویق ایبرای رفع احساس تنه

رای شرکت فعال در جلسات انجام آموزان بدانش

دآگاهی بعد از آن به قصد دست یافتن به خو شد. می

های فردی برای درک تشابهات و  ویژگی ۀدربار

گردید و هایی انجام می بازی ،های افراد وتتفا

های  ایی برای شناخت عالیق خاص و ارزشه کاربرگ

 شديت آن در بين کودکان توزیع میاهمفردی و درک 

در مورد  شدند کهکودکان تشویق می ،و بعد از آن

کنند و این عمل  صحبت ،اندآنچه نوشته و عالمت زده

اط و ارتب برقراری آموزان برایباعث تشویق دانش

شناخت هيجانات از جمله  شد.صحبت در جمع می

د. معرفی احساسات یک فرد در اهداف این جلسات بو

های مختلف، درک اهميت بيان هيجانات در  زمان

تعامل با دیگران به صورت ایفای نقش و کامل کردن 

بعد از شناخت  شد.الت ناتمام آموزش داده میجم

گيری وارد شده و درک  دیدگاه ةبه مرحل ،هيجانات

دیدگاه و احساسات دیگران و در نظر گرفتن دیدگاه و 
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رفتار عمدی و  یگران، ارزیابیاحساسات و افکار د

شد. استفاده از داستان آموزش داده میعمدی با غير

حجم )مانند لحن صدا و  های ارتباطی کالمی مهارت

)مانند برقراری ارتباط چشمی،  کالمیصدا( و غير

 ةبدنی و تفسير زبان بدن( با ارای حاالت چهره، ژست

چهره و تکميل اعضای صورت در تصویرهایی از 

داد تلف به کودکان آموزش میهيجانی مخهای  حالت

 که چگونه ارتباط سالم و موثر داشته باشند.

ریت تعارضات اجتماعی و مدی مسئلةورزی، حل  تأجر

داده شد با  در جلسات انتهایی آموزشفردی  بين

عنوان  هایی مانند بارش مغزی بهتکنيک استفاده از

های مختلف یک مشکل روشی برای شناسایی راه حل

این نکته که هر دو طرف  توضيحبرد و -ردو راه حل ب

ین ا توانند به نتایج مثبتی دست یابند. تعارض می

های نمایشی و ایفای  تصویر و بازی ةمفاهيم با ارای

مداخله به  .شدآموزان آموزش داده مینقش به دانش

شد و گروه گواه آموزشی صورت گروهی انجام می

  ندیدند.

عنوان  0ت در جدول اجرایی به ترتيب جلسا برنامة

 .شده است
 اجرایی کفایت اجتماعی ةرنامب -1جدول 

 
 جلسه عنوان فعاليت هدف

معارفه و اشنایی با   رفع احساس تنهایی، ایجاد انگيزه

 اهداف

0 

 افراد هایتفاوت و تشابهات درک گروه، اعضای شناخت

 افراد خاص عالیق و تجارب شناخت

 آنها تاهمي درک و فردی های ارزش شناخت

 من فرد به منحصر هایویژگی .0

 خاص عالیق .2

 من های ارزش .9

 2 خودآگاهی

 مختلف هایزمان در فرد یک احساسات معرفی

 مختلف های موقعيت در هيجانات شناخت

 هيجانات شناخت

 دیگران با تعامل در هيجانات بيان اهميت درک

 هيجانات شناسایی .0

 هيجانی هایموقعيت .2

 ناتمام جمالت .9

 هيجانات مورد در کردن صحبت .9

 9 شناخت هيجانات

 برانگيخته رفتار کنترل و آرامش حفظ اهميت درک

 سازنده کالمی، روشی به خشم با مقابله روش با آشنایی

 غيرفيزیکی و

 صورت به دیگران خشم با مقابله روش با آشنایی

 ایمن و سازنده

 کنترلی-خود .0

 دیگران برابر در خشم مدیریت .2

 دیگران خشم با مقابله .9

 9 مدیریت هيجانات

  دیگران افکار و احساسات دیدگاه، گرفتن نظر در

 غيرعمدی و عمدی رفتار ارزیابی

 0 گيریدیدگاه  داستان طریق از دیگران  احساسات دیدگاه، درک

 مکالمه در صدا لحن اهميت درک

 موقعيت با متناسب صدای حجم اهميت درک

 چشمی ارتباط برقراری صحيح روش آموزش

 آنها احتمالی دالیل و چهره حاالت اوتتف درک

 غيرکالمی ارتباط در بدنی هایژست معانی با آشنایی

 دهنده نشان که غيرکالمی هاینشانه شناسایی به کمک

 .باشد می دیگران احساسات

-می منتقل دیگران به ما بدن که هاییپيام با آشنایی

 کند

 صدا لحن .0

 صدا حجم .2

 چشمی ارتباط ی برقرار .9

 چهره حاالت .9

 بدنی ژست .0

 هيجانات شناسایی .9

 بدن زبان تفسير .1

های ارتباط مهارت

 غيرکالمی

9 

 مشترک عالیق با افرادی یافتن هایروش با آشنایی

 با روابط بهبود و ایجاد برای پایه هایمهارت با آشنایی

 همساالن

 مکالمه در سوال پرسيدن اهميت درک

 گروه یک به پيوستن .0

 جدید افراد با مالقات .2

 پرسيدن سؤال .9

 شدن سهيم .9

های ارتباط مهارت

 کالمی

1 
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 دیگران با شدن سهيم ارزش درک به کمک

 به رسيدن برای همکاری اهميت و نیمع با آشنایی

 هدف

 واقعی دوستان داشتن اهميت با آشنایی

 کردن همکاری .0

 واقعی دوستان .9

 مثبت خودپندارۀ فواید درک

 خویشتن حق از کردن دفاع اهميت درک

 غيرمنطقی  هایدرخواست رد توانایی ایجاد

 به تجاوز بدون خویش حق از دفاع روش یادگيری

 دیگران حقوق

 خود مورد در داشتن خوب احساس .0

 خویش حق از دفاع .2

 گفتن نه مهارت .9

 داشتن جرأت .9

ورزی کالمی و جرات

 رفتاری

9 

 برای روشی عنوان به مغزی بارش تکنيک با آشنایی

 مشکل مختلف هایحلراه شناسایی

 های حل راه مشابه، مشکالت برای که فکر ینا تقویت

 دارد وجود مختلفی

 مشکل یک برای حلراه بهترین انتخاب توانایی ایجاد

 رفتارهای پيامد پذیرفتن برای کودکان به کمک

 الزم تغييرات ایجاد و خودشان

  مغزی بارش .0

 جایگزین هایحلراه یافتن .2

 حلراه بهترین  مورد در گيری تصميم .9

 مدهاپيا پذیرفتن .9

 3 مسئلة اجتماعی حل

 تعارض مفهوم و معنی با آشنایی

 طرف فردی، دو بين تعارض یک در اینکه آموزش

 .هستند مسئول

 خواهی معذرت باید ما تعارضات از در برخی اینکه درک

 بکنيم

 تعارضات حل آرامش، حفظ با که نکته این آموزش

 .باشد می تر راحت

  سازش مزایای شناخت

 به توانند می تعارض طرف دو هر که نکته این آموزش

 .یابند دست مثبتی نتایج

 چيست تعارض .0

 کيست مقصر .2

 کردن خواهی معذرت .9

 آرامش با تعارض حل .9

 کردن سازش .0

 برد-برد حلراه .9

مدیریت تعارض بين 

 فردی

01 

 ها یافته

کفایت مولف های توصيفی  آماره ،2جدول 

ات بعد از کنترل نمرمورد نظر را  در دو گروه اجتماعی

دهد. همانطور که مشاهده  آزمون نشان می پيش

آزمون گروه آزمایش باالتر از گروه  نمرات پس ،شود می

کنترل قرار دارد. برای بررسی تفاوت معنادار از آزمون 

 تحليل کوواریانس تک متغيره استفاده شد.

 ت اجتماعی دو گروه کنترل و آزمایشکفای مولفه  توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد های هآمار -2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه

 09/01 09/09 کنترل

 10/09 39/19 آزمایش

 

 هامولفه متغیری جهت تعیین تفاوت در نتایج آزمون تحلیل واریانس تک -3دول ج
 داری سطح معنی f  مقدار ميانگين مجذورات آزادی ةدرج مجموع مجذورات متغير

 110/1 91/99 19/0909 0 19/0909 اجتماعی  های مهارت

 110/1 09/22 91/093 0 91/093 مشکالت رفتاری

 101/1 22/9 19/939 0 19/939 اجتماعی  سازگاری

 110/1 39/09 00/2001 0 00/2001 کفایت اجتماعی

متغيری  نتایج آزمون تحليل واریانس تک ،9جدول 

های  مهارت ةلفؤت تعيين تفاوت در دو مجهرا 

و  سازگاری اجتماعی ،مشکالت رفتاری ،اجتماعی

دهد.  در دو گروه مورد نظر نشان می کفایت اجتماعی
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 بين دو گروه ،که نشان داده شده است همانطور

اعی و های اجتم مهارت ةآموزان در هر دو مولف دانش

داری وجود دارد  اختالف معنی ،مشکالت رفتاری

(10/1p<می .) فایت اجتماعی آموزش ک که توان گفت

باعث بهبود مهارت اجتماعی گروه  یدار طور معنیه ب

اما  ،آزمایش و کاهش مشکالت رفتاری آنها شده است

رد نظر در گروه کنترل مشاهده تفاوتی در دو متغير مو

متغيری  نتایج آزمون تحليل واریانس تک. شودنمی

عی در دو جهت تعيين تفاوت در متغير سازگاری اجتما

بين دو گروه در که  دهد نظر  نشان می گروه مورد

داری وجود  اختالف معنی ،سازگاری اجتماعیمتغير 

گاری اجتماعی ساز که توان گفت می(. >10/1p)دارد 

گروه آزمایش تغيير مطلوب معنادار داشته است و 

-باال رفته یدار طور معنیه سازگاری اجتماعی آنها ب

يری جهت متغ نتایج آزمون تحليل واریانس تک است.

در دو گروه  ،اعیتعيين تفاوت در متغير کفایت اجتم

بين دو گروه در متغير که  دهد مورد نظر نشان می

داری وجود دارد  تالف معنیکفایت اجتماعی اخ

(10/1p<). کفایت اجتماعی گروه  که توان گفت می

آزمایش تغيير مطلوب معنادار داشته است و کفایت 

 ار باال رفته است.د طور معنیه اجتماعی آنها ب

 بحث و نتیجه گیری

آموزش  تأثيربررسی  ،هدف از انجام این پژوهش

آموزان رفتاری دانش دکفایت اجتماعی بر بهبود عملکر

های  تحليل یافتهباشد.  ی میناتوانی یادگير دارای

های اجتماعی  مهارت ةپژوهش نشان داد که در مولف

-ت پيشایش و کنترل با بررسی نمرابين  گروه آزم

به  داری وجود دارد. تفاوت معنی ،آزمونآزمون و پس

کفایت اجتماعی آموزشی مبتنی بر  ۀدور ،عبارت دیگر

های اجتماعی کودکان شده است. باعث افزایش مهارت

محققان اتفاق نظر دارند که اکثر  ،در مطالعات اخير

زیرا کودکانی  ،های اجتماعی آموختنی هستند مهارت

از لحاظ  ،اند نامناسب بزرگ شدههای  که در محيط

اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند و قادر به تکلم 

دست  ،باشند. با توجه به این مسائل مفيد نمیو  موثر

های مطرح  نظریهاندرکاران تعليم و تربيت با توجه به  

آموزش مهارت های مربوط به برنامه ،شده در این حوزه

ه دارند که ن عقيدکنند. محققياجتماعی را طراحی می

امکان  ،های اجتماعیآموزش مهارت ةدر زمين

به منظور شناخت این  ریزی آموزشی وجود دارد. برنامه

درمانی و اجرای  از بازیکمک گرفتن  ،احساسات

 ،غماز جمله هيجانات مختلف برای بيان نمایش 

تواند به آنان کمک میعصبانيت و ترس  خوشحالی،

ها حاصل  به اکثر پژوهش این یافته در قریب کند.

لذا همسو با نتایج ميکایيلی منيع،  است.گردیده

 ( بيرامی و مرادی0931) زادگان و نقوی هرزند عيسی

 ام کوکينوس ، (0992) ( ، واحدی و فتحی آذر0990)

 ( کاواله و فورنس0333) دوالن و آلن ( ، بل2109)

های پژوهش همچنين تحليل یافته است.( بوده0339)

نمرات  ن داد که بين گروه آزمایش و کنترل درنشا

 ،برای سازگاری اجتماعیآزمون آزمون و پسپيش

به عبارت دیگر اجرای  داری وجود دارد. تفاوت معنی

باعث بهبود آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی  ةبرنام

این تحليل  آموزان شده است.سازگاری اجتماعی دانش

 و اضطراب فعالی، بيش پرخاشگری،هایی چون  مولفه

 ضداجتماعی رفتارهای اجتماعی، ناسازگاری افسردگی،

 کلی، طور به گيرد.می بر در را توجه کمبود اختالل و

 کودکان اجتماعی زندگی جامعه، گذر حال در شرایط

 نموده مواجه خود خاص های پيچيدگی و مسائل با را

 که هایی تمهار مهمترین از یکی شرایط این در است،

 مواجهه در را آنان روانی بهداشت و بالندگی است قادر

 حل مهارت نماید، تقویت و حفظ آینده مشکالت با

 طور به اجتماعی ةمسئل حل و اعم معنای به مسئله

 کودک اجتماعی ازگاریس که رفتارهایی است. اخص

 .هستند آموزش و تمرین قابل ،بخشدمی بهبود را

 بابالن، زاهد هاییافته با پژوهش از بخش این نتایج

 (،0990) آذر فتحی واحدی، (،0930) اميدی و رجبی

 همسو (2100) ساآردی و توبيا استورتی، بونيفاسی،

 باشد.می
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اجتماعی آنچه به  در نتایج مربوط به بهبود کفایت

آموزشی  ۀدورآن است که  ،خورد خوبی به چشم می

مبتنی بر کفایت اجتماعی باعث افزایش کفایت 

 ،ودکان شده است. این تحليلکاجتماعی در 

 پسند که شامل گيری جامعه هایی چون جهت مولفه

رسانی،  )مثل کمک تعامالت اجتماعی مثبت

بخشندگی، همدلی، درک اجتماعی، همکاری، مدیریت 

رفتارهای شامل ی اجتماعی که آغازگرو است  تعارض(

های  گيری در موقعيت که با گوشه استای  هاولي

کند.  باشند را تعریف می یاجتماعی در تضاد م

ا هدف بررسی اثربخشی آموزش هایی که ب پژوهش

کفایت  و ۀهای تنظيم خلق بر خودپندار مهارت

یادگيری انجام  یناتواندارای وزان آم اجتماعی دانش

که اند  تحليل نشان داده و ب پس از تجزیهاغل ،اند گرفته

-تنظيم خلق موجب رشد خودهای  آموزش مهارت

نين بر بهبود همچو  آموزان شده است نشداۀ پندار

 اند.آموزان موثر بوده ت اجتماعی دانشکفای

های حاصل از بررسی مشکالت رفتاری نشان یافته

مشکالت  در بخشداد که بين گروه آزمایش و کنترل 

 ،به عبارت دیگر داری وجود دارد. تفاوت معنی ،فتاریر

کاهش  آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی باعث ةبرنام

مشکالت رفتاری در نمرات آزمون گروه آزمایش شده 

گرایی،  هایی چون برون مولفه ،این تحليل است.

به نظر  کند. فعالی را تعریف می گرایی و بيش درون

 رفتار ۀکنند تقویت اکودکی ب ۀاگر رفتار ویژ که رسد می

احتمال اینکه او از چنين  ،اجتماعی تغيير یابد

شرایط دیگری غير از شرایط  هایی در کننده تقویت

او از جویی  از بهرهتجربی بهره جوید. بسيار بيشتر 

نتایج این پژوهش با  .های واقعی استتقویت کننده

(، محمدی، 0930) تيرگری زاده، های  ملک،حسنیافته

(، کافی، 0990) آذر ، واحدی، فتحی(0931) نادری

سی، بونيفا ؛(0932زینعلی، خسروجاوید ، مياه نهری، )

 (، دنتال و دری2100) استورتی، توبيا و ساآردی

( همسو 2119) ( الندروم، تنکراسالی و کافمن2109)

 باشد.می

معلمان در کنار راهبردهای  که شودپيشنهاد می

 ةاز برنام ،ناتوانی یادگيری کودکان دارایآموزشی برای 

فتار و بهبود عملکرد رفتاری آموزشی برای تغيير ر

توانند استفاده کنند. همچنين والدین می آموزاندانش

کاربردی در محيط خانه  ةهای فردی این برنام از بخش

-برنامه استفاده از نمایند.برای آموزش بهتر استفاده 

های اجتماعی ی و مهارتهای آموزشی کفایت اجتماع

توانی یادگيری، استفاده از نا دارایآموزان برای دانش

بخشی  مراکز تواناجتماعی در کفایت  ةبرنام

انی یادگيری در کنار سایر ناتو دارایآموزان  دانش

به معلمان و استفاده از  ها و همچنين آموزش برنامه

جتماعی در ی آموزشی مبتنی بر کفایت اهابرنامه

تواند بر مهارت اجتماعی  کالس درس توسط معلم می

 گذار باشد و با کاهشتأثيرآموزان استثنایی انشد

 توان ارتقا داد. سطح آموزشی را می ،اریمشکالت رفت

 ها یادداشت
1) SSRS 

2) Rutter’s behavior scale for children- teacher’s 

form 

 منابع
ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی جمالویی،  حسن؛  نریمانی، محمد؛  

شایستگی اجتماعی و  ة(.  مقایس0991دبابالن، عادل )زاه

رای ناتوانی یادگيری و آموزان دا های آن در دانش مولفه

مجله آموزان دارای پيشرفت تحصيلی پایين، متوسط و باال.  شدان
، 0، شماره 0 ،هشتمل سا، ستثنایین اکادحيطه کودر هش وپژ

 .902-919صفحه 

 ةبهبود حافظ(. 0930ارجمندنيا، علی اکبر و شکوهی یکتا، محسن)
 . تهران: انتشارات تيمورزاده.فعال

کو م زاده سوگند ، تازیکی طيبه و دلگشاد، ئاافروز غالمعلی، قاس

و  ۀهای تنظيم خلق بر خودپندار ( اثربخشی آموزش مهارت0939)

های  ناتوانیة مجلآموزان با ناتوانی یادگيری،  کفایت اجتماعی دانش
 .29-9، 9،شماره 9یادگيری، دوره ی 

مؤثر بر ی هيجانی ها  ختاللامل ا(. تعيين عو0919فرشته. )ت، عز با

مجله پژوهش در حيطه یی. ابتدا مقطعزان موآنشدانی اساخوران
 .90-90، 9،0کودکان استثنایی. 

آبادی، ؛صدیقی ارفعی،فریبرز؛ سالمی محمدمحمدرضا فر، تمنایی

خودپنداره و عزت نفس با  هوش هيجانی، ة( رابط0999) فاطمه؛

ریزی در آموزش  فصلنامه پژوهش و برنامه  پيشرفت تحصيلی.
 .33-009، 09،عالی

 . تهران: انتشارات رشد.روانشناسی هيلگارد ةزمين(. 0990براهنی، رضا)
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. تهران.انتشارات یادگيری فعال(.0999بریان ج کرتی، فروغ تن ساز،)

 مدرسه.

ی ها آموزش مهارت تأثير(،0990مرادی عليرضا) بيرامی منصور،

فصلنامه آموزان)مدل فلنر(.  اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش
 ،0، دوره پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز،سال اول-یعلم

 .91-91ص ،9 شماره

 سازگاری اجتماعی، ة(. مقایس0930عادل و رجبی، اميدی)زاهد بابالن، 

آموزان با و  تنظيمی در دانش هيجانی، تحصيلی و یادگيری خود

 .99-92(،2)،0مجله تانوانی یادگيری.بدون ناتوانی یادگيری.

. های یادگيری توانینا(. 0993ن و پرند، اکرم )شکوهی یکتا، محس

 تهران: انتشارات طبيب و تيمورزاده.

های  بندی مهارت (. هنجاریابی مقياس درجه0991شهيم سيما)

مجله روانپزشکی و دبستانی.  اجتماعی برای کودکان پيش
 .019-099(2)00روانشناسی بالينی ایران.

ماعی مشکالت رفتاری در های اجت مهارت ة(. مقایس0992شهيم، سيما)

دو گروه از کودکان عادی و مبتال به اختالل یادگيری در خانه و 

-099(،0)99مجله روانشناسی و علوم تربيتی، شماره مدرسه. 

020. 

شمسی، عبدالحسين؛ عابدی، احمد؛ صمدی، مریم و احمدزاده، مریم 

زشی بر شناختی و آمو . فراتحليل اثربخشی مداخالت روان(0932)

های یادگيری  آموزان با ناتوانی بود عملکرد تحصيلی دانشبه

 .99-9690، شماره 2های یادگيری، دوره  ناتوانی ةمجلریاضی. 

بخشی مبتنی بر کفایت اجتماعی در ثر(. ا0932شيخ محمدی،عباس،)
افزایش مهارت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی 

 نشگاه تهران.. پایان نامه کارشناسی ارشد دایادگيری

 کافی،موسی؛زینعلی، شينا ؛ خسروجاوید ،مهناز و مياه نهری،فریده؛

 و با کودکان اجتماعی رشد و رفتاری های ویژگی ةمقایس (0932)

-093(،9)2مجله ناتوانی های یادگيری،یادگيری.  ناتوانی بدون

029. 

. روان شناسی آموزش کودکان استثنائی(. 0990کاکاوند عليرضا، )

 نشر روان. تهران:

( بررسی اثربخشی 0931رثی، آذر )کاظمی رضا، مؤمنی سویل  و کيام

 های ناتوانی ةمجل های زندگی بر کفایت اجتماعی. تآموزش مهار

 .019-39(،0)0 ،یادگيری

(. یادگيری فعال. تهران: 0999بریان ج و تن ساز، فروغ ،) کرتی،

 انتشارات مدرسه.

دانش عصمت. تهران:  ة. ترجمادگيریهای ی ناتوانی(. 0999ژانت ) لرنر،

 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

شيوع انواع ميزان  ةمقایس (.0931) حاتم و نادری،عزت اهلل محمدی،

های ویژه در  آموزان دبستانی با نارسائی اختالالت رفتاری دانش

 (0) 0 روانشناسی افراد استثنایی،یادگيری و عادی شهر اردبيل. 

20-0. 

 هادی، حاج بابایی،حسين اکبر، بيگلریان و سلوکالیی،معتمدی سيد

( تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش 0930منيژه فالح )

 ،9 فصلنامه پژوهش اجتماعی،کفایت اجتماعی نوجوانان دختر. 
(09) 01-23. 

کليدهای تربيت کودکان (. 0991مک نامارا ،باری ای، جی،فرانسيس )
 .انتشارات صابرین.توجه و نوجوانان مبتال به کمبود

(.  اثر 0930دالحکيم. )زاده، رمضان و تيرگری،  عب حسنملک، مریم؛ 

شناختی رفتاری بر کاهش  ۀدرمانی گروهی به شيو بخشی بازی

مجله مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن. 
 .019-091، 2 ،9 های یادگيری. ناتوانی

 ن،علی؛ نقوی هرزند، مليحه؛ميکایيلی منيع،فرزانه؛ عيسی زادگا

آموزشی مبتنی بر مدل کفایت  ةرسی اثربخشی برنامبر (0931)

اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت اجتماعی دختران کم توان 

 .013-219(29)9فصلنامه پژوهش نوین روانشناختی، ذهنی، 

تهران: اختالالت یادگيری.( 0992عزت اهلل ، سيف نراقی،مریم، ) نادری،

 شارات اميرکبير.انت

بخشی  (. اثربخشی توان0932) نریمانی محمد و سليمانی اسماعيل

ی و توجه ( و پيشرفت کار ةشناختی بر کارکردهای اجرایی)حافظ

مجله آموزان دارای اختالل یادگيری ریاضی.  تحصيلی دانش
 .000-30( 9)2های یادگيری ناتوانی

کفایت اجتماعی (،آموزش 0990واحدی شهرام ، فتحی آذر اسکندر )

فصلنامه اصول دبستانی.  ن پيشدر کاهش پرخاشگری پسرا
 .091-090، 90 بهداشت روانی،

. روانشناسی بازی(. 0930) هادی زاده،جميله و صاحبی،فاطمه

 تهران.نشر شمال پایدار.

 کودکان استثنایی،(. 2119هاالهان، دانيل پی. و کافمن، جيمز ام. )
جوادیان(. تهران: مجتبی  ة)ترجم های ویژه ای بر آموزش مقدمه
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate 
the effect of grammar teaching method on the 
sentence making process of students with hearing 
impairments. Method: Among 16 hearing impaired 
students in the fifth grade who were suffered from 
severe hearing loss, 12 students have been randomly 
assigned in two groups. This study has been made 
on the basis of semi- experimental method. A pre-
test was carried out for both groups. Then, the 
grammars were taught to experimental group during 
10 sessions of 45 minutes. Regard to content 
structure of this sudy, the direct method with 
grammatical approach and the indirect method in 
narrow and general scale have been specially 
carried out as a theoretical framework (teacher-
based teaching method) in teaching. Afterward, a 
post- test was administered to both groups. The 
instrument used in this study was a researcher-made 
test.Results: The mean score of the sentence 
making process obtained through post-test of the 
experimental group didn’t demonstrate significant 
differences in the comparison with the mean score 
of pre-test among two groups and with the post-test 
of the control group(P>.05). Conclusion: Findings 
demonstrate that the teaching grammar method to 
the deaf students do not improve their sentence 
making ability. 

 
Keywords: Hearing impairment, Grammar 

teaching method, Conformity between subject and 

verb, Sentence making process, Hearing impaired 

students. 
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 مقدمه

ترین عامل دریافت، تجزیه و درک  شنوایی مهم

گفتار است. سالمتی این حس  خصوصاً مختلف اصوات

شد گفتار و سزایی در رهای اول زندگی تأثیر به در سال

های ذهنی دارد،  مهارت ةزبان و همچنین توسع

ه از زندگی دورکه بروز کاهش شنوایی در این  چنان

ی بر فرد تحمیل سازد جبران ناپذیر ةصنقی تواندمی

 اختالالتی جمله نقص شنوایی از (.2332)گورابی، 

 را تأثیر بیشرین زبانی و ارتباطی مهارتهای بر که است

 و اساسی مهارت یك زبان که است حالی در این. دارد

 شنواییکم تأثیر بیشترین .(1113 شکو،)آنو است پایه

 ریگفتا اصوات از برخی یا همه شنیدن قابلیت فقدان

 .است مهم

بسیار دشواری را برای ۀ کودکان ناشنوا، دور

  یادگیری صحبت کردن دارند. اثر نارسایی شنوایی به

 دارایطور چشمگیری متفاوت است. برای کودکان 

نارسایی خفیف و متوسط این امر ممکن است کم 

، گنجی، علیزاده ة، ترجم، اگنو، درباشد )هاردمن

افراد مبتال به نقص  (.2333، یوسفی لویه، یادگاری

های مختلفی از زبان و گفتار دچار شنوایی در جنبه

زبان، نحو ،  باشند. اشکال در ساختاراختالل می

(. 2332اجتماعی زبان )گورابی،  معناشناسی و کاربرد

و  2شدیدتها، آواها، هجاها، واژهاشکال در درک و تولید

این مشکالت محسوب  ةگفتار نیز از جمل 1آهنگ

شوند. این مشکالت تأثیر منفی زیادی بر ارتباط و  یم

یعنی  3دریافتیگذارد. زبان جا میتعامل دوسویه به

یعنی بیان زبان در این  5درک و به تبع آن زبان بیانی

 تا؛بی کودکان دچار آسیب شدید شده است )تیدول،

-آموزان ناشنوا و کم (. دانش2331طباطبایی،  ةترجم

وزشی و تحصیلی متعددی مواجه شنوا با مسائل آم

و این مسائل ناشی از مشکل شنوایی آنان  شوندمی

است. یکی از مشکالتی که افراد مبتال به آسیب 

در فراگیری و استفاده از زبان و گفتار با آن  ،شنوایی

 سازی است. این افرادشکال در جملهباشند، اِدرگیر می

، در چارچوب اندگرفتهرا که فرا هاییتوانند واژهنمی

های صحیحی قواعد دستوری زبان قرار دهند و جمله

، یعنی ممکن از نظر دستوری بیان کنند یا بنویسند

اما وقتی که  ،صورت منفرد یاد بگیرندها را بهاست واژه

و  کار ببرنددر بافت جمله بهها را واژه خواهندمی

ای با معنی و از نظر دستوری درست بیان کنند، جمله

های این مشکل به ویژه در جملهشوند. ر اشکال میدچا

برای تأکید بر  .شودپیچیده و طوالنی بیشتر دیده می

سازی به ویژه برای  جمله اهمیت آموزش دستور زبان و

چرا » آموزان ناشنوا در پاسخ به این سؤال که دانش

 یعمران و اریکام انیدیوح ،«م؟یآموزیم دستور

 زبان، هر دستور آموختن که کنندیم مطرح( 2333)

 منشأ یآگاه نیا است، زبان آن به یعلم یآگاه

 است، یزبان درست یعملکردها از یاریبس

 از یمنطق و مناسب استفاده ل،یقب از ییعملکردها

 آموزش ذهن، و فکر دهندۀ سازمان ابزار عنوان به زبان

 ارتباط یبرقرار در قیتوف و گانهیب یهازبان درست

 بهتر را زبان که فردی مسلماً .یرنوشتا و یگفتار

 و نخشب .کند استفاده آن از تواندیم بهتر شناسد یم

 به زبان آموزش ،هدف گویند:می( 2331) نیز یعیشف

 استفاده .واژگان فهرست كی ةیته فقط نه است کودک

 تا دهدیم اجازه کودک به کوتاه جمالت و عبارات از

. رندیگیم قرار گریکدی کنار در چگونه هاواژه بفهمد

 از زبان رشد که دهندیم نشان بلوم و كیمنا یهاافتهی

 صورت فراگیری و شودیم یناش یدستور دانش رشد

 مرحلة یك در توانمی را زبانی قواعد هایجنبه

 در زبانی اشتباهات ۀبرگیرند در که کرد تصور دستوری

 باز زبان موقع به که باشدمی ایدیده آسیب هایبچه

 .(2336 یونان، و مقدم حیدریان) ندکنمی

آموزان نویسی در مورد دانشآموزش انشا و جمله

این  عادی از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که

باعث رشد و بالندگی تفکر و پرورش مهارت  موضوع

برقراری ارتباط از طریق بیان جمالت و عبارات درست 

جتماعی از نظر دستور زبان و کاربرد آن در ارتباط ا

 ۀآموزان آسیب دیددر دانش مسئلهشود. این می

برخوردار است، چرا که این  زیادیشنوایی از اهمیت 
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آموزان به دلیل مشکل شنوایی در فراگیری زبان دانش

بر آن دچار اختالل  گفتار و قواعد دستوری حاکم و

سازی در بین آنان بیشتر هستند و مشکل انشا و جمله

دهد که افراد ین موضوع نشان میا .خوردبه چشم می

 توانند افکار خود را در قالبشنوایی نمی ۀآسیب دید

از  مسئله بیان کنند. لذا این جمالت و عبارات صحیح

این جهت اهمیت دارد که ما بتوانیم جهت کاهش 

های آموزان روشسازی این دانشمشکالت انشا و جمله

ر دهیم مختلف آموزشی را مورد بررسی و آزمایش قرا

آموزان تا شاید در جهت کاهش مشکالت این دانش

تواند در امر قدمی برداریم. نتایج این پژوهش می

آموزان آسیب آموزش و توانبخشی کودکان و دانش

پژوهش به  این شنوایی مورد استفاده قرار گیرد. ۀدید

  :استگویی به این سؤال ل پاسخدنبا

ازی سدستور زبان بر جمله آموزش روش آیا

 شنوایی تأثیر مثبت دارد؟ ۀآموزان آسیبدید دانش

( در بررسی تحول 1113) لوئیس بردمور

هنگام خواندن و نوشتن  ساختواژی تصریف فعل به

سطوح متفاوتی از آگاهی ساختواژی را  کودکان ناشنوا،

برای سواد خواندن و نوشتن کودکان ناشنوا بررسی 

بت به ساختار کودکان ناشنوا نشان دادند که نسکرد. 

شته و به سهولت ارتباط برقرار صرفی واژگان آگاهی دا

ناشنوا همچنین  کنند)اولین سطح آگاهی(. کودکان می

های ساخت واژه نیز ه برای تولید صورتکنشان دادند 

در خصوص  ش و آگاهی دارند)سطح دوم آگاهی( ودان

 آگاهی دارایتعامل ساختار صرفی با ساختار نحوی نیز 

توانند تطابق فاعل ند، به نحوی که میهست محدودی

کودکان ناشنوا  با فعل را تشخیص دهند. با این حال،

دانش محدودی از جمع بستن اسامی نشان دادند که 

ی)کاربرد واژه در بافت ونح -ساختار واژی قاعده و بی

 ،های مربوط به این سطحو در آزمون دارند جمله(

 نتایج ضعیفی حاصل شد. 

قابلیت فهم گفتار ( » 1111) و جیرز یوچانسکی

و  طبیعیشنوایی  دارای کودکانتقویت شده برای 

دو گروه از کودکان مورد را « دارای نقص شنوایی

کودک دارای نقص شنوایی  3. تعداد دادندقرار  آزمون

 طبیعیشنوایی  دارایکودک  4شدید تا عمیق و 

وضعیت پردازش گفتار مورد  5بودند. در این پژوهش 

 ،گفتار تقویت شده ،گفتار طبیعی :تآزمون قرار گرف

 .ترکیب گفتار تقویت شده و آهستهو گفتار آهسته 

سه نوع ماده گفتاری استفاده شد.  ،برای هر وضعیت

 ةمقایس ها، ب( کلمات مجزا، ج( الف( کلمات در جمله

هجاها. برای پایین آوردن عملکرد کودکانی که شنوایی 

وضعیتی که یك صدای داشتند، همه در  طبیعی

 .آزمایش شدند ،ای مزاحم بود  زمینه

نقص شنوایی نشان داد که  کودکان دارای نتایج

های گفتار تقویت شده، بازدهی برابر یا  گونه ةهم

نشده  تری نسبت به گفتار تقویت ضعیف قابلیت فهم

ها در جمله و  )گفتار طبیعی( داشتند. برای کلمه

های  تأثیری بر روی نمره های مجزا، گفتار آهسته کلمه

که گفتار در حالی ،قابلیت فهم گفتار نداشت

 ،شده با گفتار آهسته هر دو یا به تنهایی تقویت

 .دار پایینی داشتند های معنی نمره

زبان ( در بررسی دانش دستور1112) برنت

 دهد که آموزان ناشنوا نشان می نشانگلیسی در دا

کالت عمیقی به ویژه آموزان ناشنوا مش بسیاری از دانش

 ۀقاعد ،در ساختن جمله داشتند. در زبان انگلیسی

ك جمله ساده در ی مفعول و فعل ،دستوری فاعل

ناشنوای  (. یادگیرندگانSVO ۀوجود دارد )قاعد

را برای دیگر ساختارها به  SVO ۀقاعد ،زبان انگلیسی

توانند تعمیم دهند. در نتیجه، زمانی  طور واقعی نمی

وزان ناشنوا با یك جمله پیچیده براساس آم که دانش

SVO شوند، درک خواندن و نوشتن این  مواجه می

انگیز است. براساس  جمله اغلب برای آنان چالش

های انگلیسی  جملههای چالش ،های این تحقیق یافته

 :ناشنوا به شرح زیر است انآموزدانشبرای 

فاعل،  انحراف از الگوی ترتیب قرار گرفتن -2

  (SVOول)فعل، مفع

ترکیبات  ةقطع روابط دستوری مهم به واسط -1

 دیگر
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تغییرات زیاد در مواضع منطقی و معمولی  -3

 کلمات

 ةایجاد یکپارچگی بین دو یا چند جملعدم  -5

 مرکب

( گزارش شد که 2993) چیسهلم -ثهن ةدر مطالع

هایی که از نظر زبانی و  در صورت استفاده از محرک

تار مؤثرتر خواهد ترند، آموزش درک گف صوتی پیچیده

بود. در این تحقیق، هنگامی که آموزش درک گفتار به 

گرفت،  های منفرد، در سطح جمله صورت می جای واژه

ساله در درک  3تا  5شنوای عمیق  کم کودکان

شوند،  هایی که از روی حروف صدادار متمایز می واژه

، وایت، دادند )لوترمن موفقیت بیشتری نشان می

 (.2332جعفری و ادکی،  ةترجم ،2999 سیوالد،

( در مورد 2996) ایتانو-های یوشیناگویافته

 که دهدهای نوشتاری کودکان ناشنوا نشان میمهارت

های نوشتاری اغلب پشت سر کودکان ناشنوا در مهارت

ایی بهنجار دارند، قرار سن خود که شنوکودکان هم

های نوشتن آنها اغلب شامل خطاهای  نمونه ،گیرند می

نحوی مانند کاربرد نادرست حروف اضافه، زمان فعل و 

فعل است. کودکان ناشنوا از جمالت  ةحذف شناس

کنند و به ندرت  گزاره فراوان استفاده می -نهاد 

نویسند.  هایی با ساختارهای نحوی پیچیده می جمله

ها در نوشتار از مترادف، متضاد، استعاره، حروف آن

جانشینی یا حذف به  ةهای همبست ربط و اضافه، شکل

کنند و ممکن است  قرینه بسیار اندک استفاده می

موضوعات گوناگون را بدون مهارت ارائه کنند 

(. مك آفی، کوئیلین و سامر 2333 )ابراهیمی،

آموز  دانش 11، خطاهای گفتاری و نوشتاری (2991)

ورود به دانشگاه بودند،  ۀشنوای شدید را که آمادکم

این کاهش شنوایی   متوسط دادند. مورد مطالعه قرار

های گفتاری و  بود. نمونه بل دسی 15/33 آموزان دانش

کالم  ای بی  دقیقه 31نوشتاری از نمایش یك فیلم 

ها شامل خطاهای  استخراج شد. خطاهای آزمودنی

 دستوری، محتوایی و ساختاری بودند. نتایج نشان داد

بود. خطاهای دستوری  ةبیشترین خطاها در مقول که

اما تفاوت معناداری بین تعداد کل خطاهای دستوری 

در گفتار و نوشتار وجود داشت. خطاهای محتوایی در 

ای   های گفتاری کمتر از نوشتار بود. تنها مقوله نمونه

که در آن خطاهای نوشتاری کمتر از خطاهای گفتاری 

ای   بود، مقوله ساختاری بود اما تفاوت قابل مالحظه

و میانگین طول  3/3گین طول گفته نداشت. میان

 (.2332بود )بهنام،  3/22جمله 

تیموری، رقیب دوست، سلیمانی، کریملو و 

 ةمقایس»تحت عنوان ای مطالعه( 2339شاهرخی )

های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان  درک ساخت

 11 ر رویب« شنوایی با کودکان شنوا ۀآسیب دید

و  6ودک شنوای ک 11ساله و  21تا  3کودک ناشنوای 

 ۀبین نمر ها نشان داد که م دادند، یافتهساله انجا 3

های مشتق از حرکت نحوی، در کودکان  درک ساخت

شنوا و آسیب شنوایی تفاوت معناداری وجود داشت. 

های دارای  شنوایی از جمله ۀدرک کودکان آسیب دید

از حرکت  حاصلهای  بهتر از جمله ،ساخت متعارف

های  پاسخ گیرند که ققان نتیجه مید. این محنحوی بو

شنوایی به تکلیف انطباق  ۀنادرست کودکان آسیب دید

های  ها از جمله تصویر، بیانگر درک ناکامل آن -جمله 

و تفاوت چشمگیر  از حرکت نحوی است حاصل

شنوایی در درک  ۀکودکان شنوا و آسیب دید

این  ۀاز حرکت نحوی نشانگر نیاز ویژ حاصلهای  جمله

 هایی است. به آموزش چنین ساخت گروه

های های انجام شده در حوزهبا نگاهی به پژوهش

آسیب  های مختلف کودکانمختلف زبان و در گروه

-های بهشنوایی، مالحظه می شود که پژوهش ۀدید

ای بوده مقایسه و عمل آمده بیشتر به روش توصیفی

 و هیچ کدام از ایناند متر با روش تجربی انجام شدهوک

های ها با روش آزمایشی، آموزش متغیرپژوهش

 ۀآموزان آسیب دید مختلف زبان را در مورد دانش

به همین لحاظ، این پژوهش . اندشنوایی بررسی نکرده

 آموزش روش سعی کرده تا با روش نیمه تجربی تأثیر

سازی این کودکان بررسی دستور زبان را بر روی جمله

 .کند
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روش

آموزان تمام دانش ،وهشآماری این پژ ةجامع

که در  باشندپنجم ابتدایی می ةشنوایی پای ۀدیدآسیب

استثنایی  ة کودکاندر مدرس 91-93سال تحصیلی 

شغول به تحصیل بودند. بان در شهر همدان مباغچه

نفر بود و در سه کالس  26 آموزاندانش اینتعداد 

 آموزدانش نفر 26 مجموع از .کردندمجزا تحصیل می

پس از ارزیابی هوش و  ،بانباغچه ةمدرس پنجم ةپای

های همراه از قبیل بررسی سایر عوامل مانند معلولیت

نفر از  2بینایی و فلج مغزی، مشخص شد که   نقص

آموزان عالوه بر نقص شنوایی، به فلج مغزی این دانش

نیز مبتال بوده و سه نفر دیگر در ارزیابی هوشبهر 

تر از هوش پایین ۀن، نمرتوسط آزمون ریون بزرگساال

متوسط کسب کردند و به این ترتیب چهار نفر از کل 

شرکت کننده در پژوهش از  نفر دانش آموزان 26

و  نرمالنمونه خارج شدند، چون داشتن هوشبهر 

نداشتن معلولیت همراه)مانند فلج مغزی و نقص 

شرط ورود به  ،بینایی( و دارا بودن سمعك مناسب

نفر پسر(  5نفر دختر و  3نفر)  21این، نمونه بود. بنابر

-که افت شنوایی در حد شدید و عمیق، هوش غیر

داشتند و معلولیت همراه دیگری  طبیعیکالمی 

نداشتند، به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داده 

شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 

ین پسر( جایگزین شدند. در ا 1دختر و  5)در هر گروه 

آموزان ناشنوا پژوهش، به دلیل کم بودن تعداد دانش

گیری از روش نمونه شهر همدان بانباغچه ةدر مدرس

 در دسترس استفاده شد.

ابزارپژوهش

های متعدد، مشخص شد که در پس از بررسی

ابزار یا آزمون استاندارد شده به زبان فارسی  ،ایران

ندارد. به همین  آموزان، یا افراد ناشنوا وجود دانش ۀویژ

ساخته با توجه به جدول  -دلیل، یك آزمون محقق

-آموزی و جملهمشخصات و براساس راهنمای زبان

های مختلف آموزان ناشنوا در پایهسازی و انشای دانش

ابتدایی که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

معلم  4 کشور منتشر شده است، طراحی شد. سپس از

 ةشناس که سابقگر و یك شنواییدرمان،یك گفتار

 آموزان ناشنوادانش طوالنی در امر آموزش و توانبخشی

داشتند، خواسته شد که نظر خود را در مورد آزمون 

بندی داوران بیان کنند و پس از مذکور در فرم درجه

در نهایت،  ،بررسی نظرات داوران و انجام تغییرات الزم

روش  ه تأثیراین آزمون در ده سؤال تنظیم شد. ک

آموزان ناشنوا سازی دانشآموزش دستور زبان بر جمله

ضمناً با توجه به این که  .دادرا مورد ارزیابی قرار می

کننده در این پژوهش، در آموزان ناشنوای شرکتدانش

تولید گفتار یا بیان شفاهی به شدت دچار اختالل بوده 

ن به و تحلیل بیان شفاهی )گفتار( آنا و نیز ارزیابی

صورت جمعی امکان نداشت و به زمان و هزینه و 

امکانات تخصصی نیاز داشت ، به همین دالیل ابزار 

کاغذی -پژوهش به صورت یك آزمون کتبی مداد

 طراحی شد.

برای ارزیابی روایی محتوایی ابزار پژوهش )آزمون 

جدول مشخصات و طراحی  ةسازی(، پس از تهیجمله

م نظرسنجی یا فرم آزمون براساس آن جدول ، فر

بندی برای سنجش روایی محتوایی آزمون) بر درجه

(، تنظیم شد و به هر یك از 2339اساس سیف ،

شناس مدرسه که در معلمان، گفتاردرمانگر و شنوایی

-یك فرم درجه ،شوندجا به عنوان داور مطرح میاین

بندی و یك نسخه آزمون داده شد. فرم نظرسنجی یا 

هر سوال را با توجه به هدفی که  ،بندی داوراندرجه

، ضعیف  ةبرای آن طراحی شده بود، در چهار درج

( مورد ارزیابی 5( و عالی )3(، خوب )1(، متوسط )2)

آوری نفر بود. پس از جمع 3داد. تعداد داوران قرار می

بندی و بررسی نقطه نظرات داوران، با فرم درجه

بندی هنگین درجاستفاده از روش فوق و جدول میا

 43/3روایی محتوایی کل آزمون ،(2339سیف، داوران)

مذکور، بندی محاسبه شد که با توجه به مقیاس درجه

ین خوب و عالی قرار بروایی محتوایی این آزمون 

 داشت.

 دو ةون به فاصلـاز روش بازآزمبرای ارزیابی پایایی 
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های دو ضریب همبستگی نمرههفته استفاده شد و 

ده از ضریب همبستگی گشتاوری آزمون با استفا

-هر دو بار آزمون و باز محاسبه شد. r=95/1،پیرسون

کنندگان در این پژوهش انجام آزمون در مورد شرکت

 شد.

سازی و انشا در محتوای درس جمله در ادامه به

های های اول تا پنجم ناشنوا بر اساس کتابپایه

شای سازی و انآموزی، جمله زبان ۀراهنمای معلم ویژ

سازمان آموزش و پرورش  شنوایی ۀگروه آسیب دید

)سیدپور، ( و 2339،2391،2392استثنایی کشور)

 ،و محمدپورنیا فرزدی، فیاضی، جهرودی، محب

 .شودبه طور اجمالی اشاره می(2339

 ۀگسترش واژگان، طبقه بندی، کسر اول: ةپای

الزم سوم شخص مفرد و جمع، جمالت  اضافه، افعال

من، تو، او، ما، شما، »تفاده از ضمایر س، اایدو کلمه

 .«آن ،این» ۀصفات اشار و« هاآن

ضمایر متصل و منفصل، زمان حال، سوم دوم:  پایة

چی، » شخص مفرد و جمع، ترکیبات استفهامی

و « با»و « در» ة، حروف اضاف«کی)چه کسی( و کجا

 .«شد»و « بود» افعال

، «همه، هیچ، خیلی» سوم: صفات مبهم ةپای

، «ی) چه وقت( ک» و« طوریچه»  کلمات استفهامی

و « آن»قاعده باجمالت پرسشی، جمع کلمات بی

 «.اما»و « ولی» ، حروف ربط«خود» ، ضمیر«ات»

، «برترین»و « برتر»چهارم: زمان آینده، صفات  ةپای

 و جمالت شرطی.« تا»حرف اضافه و ربط 

، «چرا»، «کدام» جمالت پرسشیپنجم:  ةپای

و « پس»، «پیش»  ، کلمات«که»و « یا» حروف ربط

 «.بعد»

رویکرد  در آموزش موارد ذکر شده به طور کلی از

 شود.های زیر استفاده میتمرین دستوری و

مرتب  -1تکمیل جمالت با استفاده از کلمات -2

سازی با توجه به جمله -3هم ریخته کردن کلمات به

ربوط انشای م -4 جمله گفتن با یك کلمه -5  تصاویر

های به محتوای دروس فارسی و پاسخ به پرسش

 .مرتبط با آنها

 دستوری رویکرد از تا شده سعی حاضر پژوهش در

. شود استفاده محور موضوع الگوی و زبان آموزش در

 حول معموالً هادرس محتوای ،دستوری رویکرد در

 نام و متمرکزند نحوی یا صرفی ساخت چند یا یك

 گرفته نظر مورد دستوری ختسا نام از اغلب هادرس

 زبان هایجمع» یا «حال زمان مثال» شوند،می

 انواع آموزش توالی مالک(. 2333 زندی،) «فارسی

 هایجمله اولویت -2. باشد زیر قرار به تواند می جمله

 هایجمله اولویت -1 پرسشی؛ هایجمله بر خبری

 معلوم هایجمله اولویت -3 منفی؛ هایجمله بر مثبت

 بر ساده هایجمله اولویت -5 مجهول؛ هایجمله بر

 بر کوتاه هایجمله اولویت -4 مرکب؛ هایجمله

 به قابلیت که هاییجمله اولویت -6 بلند؛ هایجمله

 حاوی که هاییجمله بر دارند شدن کشیده تصویر

 موضوع الگوی در .هستند غیرعینی و انتزاعی مسائل

 قواعد و رعناص فراگیری مستقیم، آموزش و محور

 آموزیزبان ةبرنام هر اصلی هدف عنوان به دستوری

-زبان برای پیش از آموزیزبان ةبرنام و شده تلقی

 (. 2333زندی،)شودمی ارائه آنها به و مشخص آموزان

 گروه دو در آموزاندانش تصادفی جایگزینی از پس

-به گروه دو هر از آزمونپیش ابتدا کنترل، و آزمایش

 ساختار ای،دقیقه 54 ةجلس ده در سپس. آمد عمل

 به( حال زمان در فعل با فاعل انطباق) زبان دستور

-پس نهایت در و شده داده آموزش آزمایش، گروه

 ةجلس دو احتساب با. شد اجرا گروه دو هر برای آزمون

 ةجلس دو عنوان به آزمونپس و آزمونپیش امتحان

 برای ایدقیقه 54 ةجلس 21 مجموع در آموزش،

 . شد محاسبه زبان دستور آموزش

 آموزش پژوهش این در که هاییفعل هایویژگی

 :  از عبارتند شد، داده

 -5 مثبت -3 (مضارع) حال زمان -1 ساده -2

 و گفتار و زبان در که هاییفعل -6 خبری -4 معلوم
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 .باشندمی عینی مسائل حاوی و دارند فراوانی بسامد یا کاربرد روزمره ارتباطات
نویسیوتوانددردرسانشاوجمله:اینروشمیدستورزبان)انطباقفاعلوفعلدرزمانحال(آزمونروشمشخصات-1ولجد

فارسیمورداستفادهقراربگیرد.
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و ضمیر 

متناسب 

 با آن

 

تکمیل 

های جمله
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یك فعل 

 صرف شده

تبدیل 

فعل زمان 

گذشته به 

عل زمان ف

 حال

-جمله

سازی با 

-کلمات به

 م ریختهه

تشخیص 

صحیح یا 

غلط بودن 

 جمله ها

تکمیل 

های جمله

ناقص با 

 هایفعل

 متفاوت

-جمله

سازی با 

های کلمه

 داده شده

-جمله

سازی در 

مورد یك 

موضوع

نوشتن 

چند جمله 

در مورد 

 یك تصویر

نوشتن 

داستان در 

مورد 

تصاویر 

 سریالی

کنــد و یــك فعــل را صــرف  -2

ضمیر متناسب بـا آن را بـه کـار    

 برد.

          سؤال 2

هـــای نـــاقص را بـــا جملــه  -1

های داده شده متناسـب بـا    فعل

فاعـل تکمیـل کنـد )یـك فعــل     

 صرف شده(.

         سؤال 2 

های گذشته های با فعلجمله -3

 را به فعل زمان حال تبدیل کند

. 

        سؤال 2  

تـه  هـای درهـم ریخ  با کلمـه  -5

 جمله بسازد.

       سؤال 2   

صـــحیح یـــا غلـــط بـــودن  -4

های مختلف را با توجه بـه   جمله

 الگوی دستوری مشخص کند.

      سؤال 2    

هـای  ناقص را بـا فعـل   ةجمل -6

 متفاوت تکمیل کند.

     سؤال 2     

هـای داده شـده بـه    با کلمـه  -3

 سازی کند.صورت آزاد جمله

    سؤال 2      

رمــورد یــك موضــوع مــثالً د -3

د نــ)انجــام کارهــای روزمــره( چ

 جمله بنویسد.

   سؤال 2       

در مــورد یــك تصــویر چنــد  -9

 جمله بنویسد.

  سؤال 2        

در مــورد تصــاویر ســریالی  -21

داســتان بنویســد )حــداقل یــك 

جملــه در مــورد هــر تصــویر    

 بنویسد(.

 سؤال 2         

دستور  آموزش روش پروتکل آموزشی در مورد

 زبان )انطباق فاعل با فعل در زمان حال(

آموزان و معرفی اهداف : آشنایی با دانشاول ةجلس

ما »آموزان گفته شد های آموزشی؛ به دانشجلسه

سازی را با هم تمرین خواهیم در چند جلسه، جمله می

آموزش تصریف فعل متناسب  و پس از آشنایی،« کنیم

با فاعل یا ضمیر و تشخیص یك فعل درست از بین 

های مختلف های داده شده متناسب با فاعل )فعلفعل

 نـم :ای، نظیر های دو کلمه و ضمایر متفاوت در جمله

 .آیی( انجام شدآیم، تو میمی

قبل به  ةهای جلس: ارزیابی از تمریندوم ةجلس

تناسب با فاعل صحیح مآموزش تشخیص فعل  ۀعالو

های ناقص با افعال داده شده )در  جمله و تکمیل جمله

مورد هر جمله، یك فعل صرف شده مثالً علی غذا 

 خورد(.می خورید،خورم، میمی)

های قبل و آموزش : ارزیابی از تمرینسوم ةجلس

فعل زمان گذشته، به فعل  دارایهای تبدیل جمله

از زمان گذشته  کهصحیح  ةزمان حال و تشخیص جمل
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 به زمان حال تبدیل شده است )مثال زمان گذشته:

 پرد(.پرنده پرید، مثال زمان حال: پرنده می

های قبل و آموزش  : ارزیابی از تمرینچهارم ةجلس

سازی با های در هم ریخته و جملهمرتب کردن کلمه

 ها مثال: آن

 .(خواند یم کتاب فاطمه)فاطمه – کتاب -خواند می

های قبل و آموزش : ارزیابی از تمرینپنجم ةجلس

 هایچگونگی تشخیص درست یا نادرست بودن جمله

های های ناقص با فعلداده شده و تکمیل جمله

 .مختلف داده شده

 نادرست     درست  آید.می مادر از بازار  : 2مثال

 نادرست    درست   کند پرنده.آسمان پرواز در می

  خوابد(. خواند، می خورد، میمی.....مریم غذا ...  : 1مثال

های قبل به همراه : ارزیابی از تمرینششم ةجلس

های داده شده اعم از سازی آزاد با کلمهآموزش جمله

فاعل و فعل و تأکید بر انطباق فاعل با فعل در 

 .ههای ساخته شد جمله

 : های زیر جمله بسازیدبا کلمه مثال :
 علی .................

:وریمخ می
................................................................ 

های قبل به : ارزیابی از تمرینهفتم و هشتم ةجلس

سازی در مورد یك موضوع آزاد. آموزش جمله ۀعالو

دهید، کارهایی را که در یك روز انجام می»مثال : 

 .و موضوعاتی از این قبیل« بنویسید

های قبل و آموزش بی از تمرینارزیا :نهم ةجلس

نوشتن داستان در مورد تصاویر مختلف ارائه شده 

 .همراه با تأکید بر انطباق فعل و فاعل

: آموزش داستان نویسی با استفاده از دهم ةجلس

-تصاویر سریالی و ترتیب قراردادن هر تصویر و جمله

 .های مربوط به آن تصاویر

-بر بهره همراستا با هدف کلی این پژوهش مبنی

مان با روش ندی از روش آموزشی غیرمستقیم، همزم

در جلسات آموزشی ، محورو موضوع آموزشی مستقیم

های نیز به عنوان مؤلفه ها و ابزارهای زیراز شیوه

 : استفاده شده است آموزش غیرمستقیم،

 سازی و انشاآموزی، جملهراهنمای معلم زبان-2

-1، های مختلفشنوایی پایه ۀگروه آسیب دید برای

تخته سیاه و -3افعال(  ةآموز )مجموعهای دیدکارت

با توجه به ساختار این پژوهش،  .کاغذ و گچ یا مداد

 بیشتر به شکل نوشتاری انجام شد. آموزش

هایافته

 گروه دو در کنندگان شرکت حاضر پژوهش در

 و طبیعی هوش از برخورداری نظر از گواه، و آزمایش

 فلج و نابینایی مانند)همراه ایهمعلولیت نداشتن

 برای. شدند کنترل مناسب سمعك داشتن و( مغزی

 ،سازیجمله بر زبان دستور آموزش روش تأثیر بررسی

 گروه، دو در هاآزمودنی تصادفی جایگزینی به توجه با

 مقایسة روش از پژوهش در شده مطرح فرضیه و

 تحلیل با همراه زوجی t آزمون و هامیانگین

 این در که این به توجه با. شد استفاده انسکوواری

 بر زبان دستور آموزش روش بخشی اثر فرضیة پژوهش

 نمرات هایمیانگین ابتدا است، شده مطرح سازیجمله

های داده. اندشده مقایسه هم با گروه دو آزمونپیش

گزارش  1آزمون هر دو گروه در جدول مربوط به پیش

 است. شده
آزمونهردوگروهدرمربوطبهپیشهایداده-2جدول

سازیجملههاینمرهمورد

انحراف  میانگین معیار

 یارمع

مقدار 

 tآماره 

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

سازی  جمله

 گروه کنترل

13/3 313/1 

454/1 21 493/1 
سازی  جمله

 آزمایش گروه

23/9 355/1 

میانگین  ،هابا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

و گروه آزمایش  13/3سازی گروه کنترل برابر جمله

 آزمایش گروهمیانگین می باشد که  23/9نیز برابر 

که این تفاوت از نظر آماری  بیشتر است 39/1

( و لذا فرض صفر مبنی بر P>14/1دار نیست ) معنی

 سازی دوگروههای جملهعدم تفاوت بین میانگین نمره

 شود.قبل از اجرای آزمایش تأیید می

 وجود عدم زوجی t آزمون از استفاده با سپس

 و قبل کنترل گروه سازیجمله هاینمره بین تفاوت
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این آزمون برای  .شد بررسی آموزش اجرای از بعد

گری که یافتن وجود یا عدم وجود متغیرهای مداخله

های مربوط به داده.شداند، انجام مدنظر قرار نگرفته

کنترل قبل و بعد از آموزش سازی گروه های جملهنمره

 اند.نشان داده شده 3در جدول 

ازآموزشسازیگروهکنترلقبلوبعدجملههایهآزمونتفاوتنمر-3جدول

انحرافمیانگینمعیار

معیار

اختالف

هامیانگین

انحرافاختالف

هامعیار

سطحآزادیۀدرجtمقدارآماره

معناداری

 313/1 133/3 سازی قبلجمله
316/2 921/2- 635/2- 4 244/1 

 412/5 433/9 سازی بعدجمله

ها، میانگین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

و  133/3برابر  آموزشسازی گروه کنترل قبل از جمله

می باشد که میانگین گروه  433/9برابر  آموزشبعد از 

ز باالتر است. این تفاوت ا 316/2 آموزشکنترل بعد از 

( و لذا، فرض P>14/1دار نیست )نظر آماری معنی

سازی گروه کنترل صفر مبنی بر عدم تفاوت بین جمله

دستور زبان تأیید  آموزش روش قبل و بعد از اجرای

 شود.می

تفاوت مشاهده  ،برای آزمون معناداری نهایت در

سازی دو گروه آزمایش و کنترل در شده بین جمله

آزمون از تحلیل های پیشمرهآزمون و کنترل اثر نپس

. نتایج مربوط به تحلیل شدکوواریانس استفاده 

 گزارش شده است. 5کوواریانس درجدول 
سازیدستورزبانبررشدجملهآموزشروشثیرأتحلیلکوواریانست-4جدول

سطحFمقدارمیانگینمجذوراتدرجاتآزادیمجموعمجذوراتمنبع
معناداری

اثرۀانداز

 532/1 134/1 411/3 196/56 2 196/56 زمونآپس
 319/1 213/1 419/1 559/33 2 559/33 گروه
 113/23 12 391/133 خطا
     13 433/343 کل

نتایج حاکی از آن بود  (3ل )های جدوبراساس داده

 94 و F=419/1دستور زبان با مقدار  آموزش روش که

سازی ملهج ۀافزایش نمر ( برp>14/1درصد اطمینان )

دستور زبان سبب  آموزش روشمؤثر نیست. بنابراین، 

شنوایی  ۀآموزان آسیب دیدسازی دانشبهبود جمله

 .شودنمی

گیرینتیجهوبحث

-دستور زبان بر جمله آموزش روش در بررسی اثر

شنوایی، نتایج نشان  ۀآموزان آسیب دیدسازی دانش

سازی دستور زبان بر جمله آموزش روش که داد

 روشتأثیر است یا شنوایی بی ۀآموزان آسیب دیددانش

-سازی دانشدستور زبان سبب بهبود جمله آموزش

نتایج پژوهش  .شنوایی نشده است ۀآموزان آسیب دید

کند که مطرح می (1112) های برنتحاضر با یافته

ویژه در آموزان ناشنوا مشکالت عمیقی بهدانش»

( که 1113ردمور)های بویافته« ساختن جمله دارند

ی از دکودکان ناشنوا دانش محدو»د ندهنشان می

 -قاعده و ساختار واژیجمع بستن افعال بی

 هایو یافته« اربرد واژه در بافت جمله( دارندنحوی)ک

 دهند، که نشان می (2991) سامر و کوئیلین آفی، مك

 خطاهای ةمقول در خطاهای کودکان ناشنوا بیشترین»

این که  با توجه وانی دارد.همخ، «بود دستوری

 های مختلفهای انجام شده در مورد حوزهپژوهش

ای آموزان ناشنوا بیشر به روش توصیفی و مقایسهدانش

را به صورت  متغیرهایییا  متغیرانجام پذیرفته و 

بررسی  زبان های مختلفو آزمایشی در حوزه آموزشی

ز مبانی برای تبیین نهایی نتایج این پژوهش ا اند،نکرده

های رشد زبان بهره شناسی و نظریهنظری زبان

 .ایم جسته

 زندی،)4زبان تعاملی پردازش ةنظری براساس

یادگیری را به عنوان  محیط های زبانیکه داده (2333

کودک را به عنوان  ذهن سازمان شناختی و 6داددرون
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مکانیسم درونی و رفتار زبانی کودک را به عنوان 

 که کرد بیان گونهاین توانمیکند، یمطرح م 3دادبرون

 از کهپژوهش با وجود آن این در کنندهشرکت افراد

 نظر از همچنین و بوده طبیعی غیرکالمی هوش نظر

-می سالم گفتاری هایاندام عضالنی و عصبی سیستم

 شکالاِ دچار زبانی، داددرون چون در اما ،باشند

-درونهستند، یعنی صداهای گفتاری که به عنوان 

توانند به درستی شوند را نمیزبانی مطرح میدادهای 

پردازش درستی از  دریافت کنند و به تبع آن درک و

داد زبانی هم دچار برون در بنابراین، ،ها ندارندآن

 ترواضح هاآندر بیان  شکالاِ شکال خواهند شد و ایناِ

 نوعی خود که سازیجمله در پس. است چشمگیرتر و

 دیگر طرف از. هستند شکالاِ دچار ،است بیانی زبان

 ناشنوایان ،پژوهش این در کنندهشرکت آموزاندانش

 در هاآن اشکال دلیل همین به. هستند زبانیپیش

 .است گسترده زبان مختلف یهاحوزه

نوع ر ه ،رفتارگرایان که معتقدند ةنظری بابرابر 

یادگیری از جمله یادگیری زبان پاسخی است به 

توان گفت که محیط ، می(2391ا)توفیق، همحرک

های زبانی یعنی همان یادگیری زبان و محرک

صداهای گفتاری برای رشد زبان و گفتار الزم و 

ضروری هستند، اما کودکانی که با نقص شنوایی متولد 

 شان در توجه به میزان و شدت افت شنوایی شوند بامی

  ،ندباشهای زبانی دچار اختالل میدریافت محرک

های زبانی را به طور کامل و توانند محرکنمی بنابراین

درست دریافت کنند تا زبان را به طور طبیعی فرا 

کننده در این آموزان شرکتگیرند و چون دانش

-91پژوهش همگی با آسیب شنوایی در حد شدید )

-به باال( متولد شدهبل  دسی 91و عمیق ) (بل دسی31

های صوتی زبان محروم اند، لذا از شنیدن محرک

در  ،اند و متناسب با همان شدت نقص شنواییبوده

 .اندشکال شدهرشد زبان و گفتار نیز دچار اِ

چامسکی، کودکان قواعد دستور زبان  ةنظری ةپایبر

را اصوالً از موارد شنیداری خود نساخته، بلکه بر اساس 

آن را در  «یعنی یك برنامه ژنتیکی»زاد، طرحی درون

رجایی و  ةترجم تا؛بی ،نآورند )کریبه وجود میخود 

 ةزاد در نظری، که این طرح درون(2339 نژاد، خویی

و  ( نام دارد2334 باطنی،) «3توانش زبانی» ،سوسور

سخن جدا از هم و  کودک با شنیدن تعدادی حرف و

با هدایت نوعی احساس درونی در مورد قواعد و 

کند. اما میها، دستور زبان را کشف چگونگی آن

این که طبق نظر چامسکی،  کودکان ناشنوا با وجود

زاد قواعد دستور زبان را ژنتیکی یا طرح درون ةبرنام

دچار  هادارند اما چون سیستم شنوایی و عملکرد آن

توانند یاست بنابراین، از طریق شنوایی نماختالل شده

که همان اصوات گفتاری  های محیطی زبان رامحرک

ریافت کنند و قواعد دستوری آن را کشف هستند، د

کنش »نمایند. در نتیجه، در عملکرد یا به عبارت دیگر 

تواند به شکل شفاهی یا گفتار و کتبی که می« 9زبانی

و در باشند می یا نوشتار بروز نماید، دچار اختالل

های درستی را از نظر دستوری توانند جملهنهایت نمی

 .بیان کنند یا بنویسند

نویسد، هر زبان می همین راستا( در 2333دی )زن

های درونی شامل ساخت آوایی، صرفی، از ساخت

نحوی، معنایی و گفتمانی تشکیل شده که مجموعاً 

دهند. با وجود اهل زبان را تشکیل می« توانش زبانی»

این برای برقراری ارتباط زبانی هر شخص باید اصول و 

اصول استفاده از شناختی زبان، شامل قواعد کاربرد

های اجتماعی مربوط، قواعد عناصر زبانی در موقعیت

زبانی حاکم کالمی مؤثر بر ارتباط زبانی و عناصر فراغیر

بر گفتار را رعایت کند. توانایی رعایت این اصول و 

شود )زندی، نامیده می« 21توانش ارتباطی»قواعد 

(. توانش ارتباطی هدف نهایی رشد زبان 2333

 .(2333جویباری، هوسپیان، شود )کاکومیمحسوب 

، کردنهای زبانی شامل چهار مهارت گوشمهارت

و با توجه به  کردن، خواندن و نوشتن استصحبت

کند، چون کودکان یا افراد مواردی که زندی مطرح می

کردن دچار ناشنوا در مهارت اول زبان، یعنی گوش

ه ویژه های بعدی بمشکل هستند، بنابراین در مهارت

تولید زبان و  ةفعال زبان یا جنب ةکردن که جنبصحبت
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تولید را دارند، دچار  ةهمچنین نوشتن نیز که جنب

سازی که باشند و به همین دالیل در جملهشکال میاِ

توانایی ترکیب کلمات را در قالب دستوری مناسب 

سنجد، موفقیت دار میهای معنابرای بیان جمله

 رند.آودست میکمتری به

خاصی را برای  ۀبراساس رویکرد زیستی که دور

حساس  ۀداند و آن را دورآموزی مهم میزبان

نژاد و خوی )کرین، ترجمة شمارد آموزی بر می زبان

توان گفت که با توجه به این که  ، می(2339رجایی،

کنندگان در این پژوهش با نقص شنوایی شدید شرکت

و  زبانی هستند(پیش )ناشنوایان اندو عمیق متولد شده

اند و آموزی تشخیص داده نشدهحساس زبان ۀدر دور

اند به همین های زود هنگام را دریافت نکردهمداخله

اند و پس آموزی را از دست دادهطالیی زبان ۀدلیل دور

گیرد. صورت می از این دوره، آموزش زبان به سختی

 .بنابراین، بازده کمی هم دارد

، ترجمة 2933) ی ویگوتکسیرشد شناخت ةنظری

تفکر بر زبان مبتنی که کند می بیان (2331زاده،  قاسم

. هستندهای زبانی و شناختی یکسان توانایی و است

رشد عقالنی یك شخص به موازات رشد زبانی او 

توان گفت که چون میبر این اساس ، ردگیصورت می

 زیاد بسیار فقدان شنوایی بر پیشرفت زبان منفی تأثیر

 ،است، بنابراین یك فرد مبتال به نقایص شدید شنوایی

های شناختی نیز دچار اختالالتی توانایی ةدر زمین

( 2333جوادیان،  ةترجمتا، بیاست )هاالهان، کافمن، 

سازی نیز  و اگر فرض کنیم زبان بیانی و به ویژه جمله

های شناختی است، بنابراین های توانایییکی از جلوه

افت شنوایی شدید و عمیق در این دارای ا افراد ناشنو

 .شکال هستندزمینه نیز دچار اِ

 ی، سطوحـل فرهنگـوامـگری، نظیر عـل دیـوامـع

اجتماعی و تحصیالت والدین نیز در رشد  -اقتصادی

صرف نظر از جایگاه  .گفتار کودکان مؤثرندزبان و 

اقتصادی و قومیت، محیط سازمان یافته و  - اجتماعی

ننده، به عالوۀ ترغیب و محبت والدین، زبان تحریك ک

بهتر را در دوره نوپایی و اوایل و نمرات هوشبهر 

؛ ترجمه سید 1113)برک، کنندکودکی پیش بینی می

کودکانی که در  ( به همین دلیل2393محمدی،

یابند، بانی و فرهنگی پرورش میهایی نامساعد زمحیط

چون و  نندکزبان مهارت کافی پیدا نمی در یادگیری

 کننده در این پژوهشآموزان شرکتهای دانشخانواده

 پایینیدر سطوح  اجتماعی -اقتصادی ،فرهنگی از نظر

و ارتباطی  های زبانیمحرک است ممکن لذاد، نقرار دار

آماده ای برای تعامل با فرزندان خود سازمان یافته

بازخوردها و آموزان همچنین این دانش .باشندنکرده 

خانواده به ویژه مادر را برای یادگیری واستفاده  ترغیب

هنگام، یعنی ارجاع مداخله زود از زبان دریافت نکرده و

به متخصصین توانبخشی شنوایی و گفتار و زبان از 

و مراکز تخصصی  درمانگرشناس، گفتارقبیل شنوایی

این  آموزش ناشنوایان نیز به موقع صورت نگرفته است.

آموزی از دست زمان طالیی زبانخود عاملی است که 

سازی نتواند به و در نهایت، بیان و جملهباشد رفته 

 .طبیعی رشد و پیشرفت نماید ۀانداز

 ناشـنوا،  کودکـان  درآمـوزش  مشـکل  تـرین اساسی

 یـادگیری  کـه  اسـت  مناسب ارتباطی روش یك کمبود

، )مـورس  سـازد  مـی  ممکـن  را آمـوزش  دریافت و زبان

آمـوزی   ای آموزش زبان و زبـان هاز نظر رویکرد( 1111

توان گفت: استفاده از یك رویکرد به تنهایی ممکن  می

مطلوب را به دنبال نداشته باشـد. در ایـن   است نتیجه 

پژوهش تأکیـد عمـده بـر رویکـرد دسـتوری و الگـوی       

ــوزش  ــتقیم ومآم ــت  س ــوده اس ــور ب ــوع مح  در .موض

از  ترکیبـی  کـه  اسـت  شده مشخص دیگر های پژوهش

سـاله   پنج ةمطالع یك است. در مؤثر ختلفم هایشیوه

 ایـن  بـه  ترکیبی های روش مورد در (1111) سانتروک

 گفتـاری  های تکنیك و الفبای انگشتی که رسید نتیجه

 .بخشـند زبان را بهبود می پیشرفت هم، همراه به خوب

آمـوزی  زبـان  هـای برنامـه  و زبـان  آموزش در اگر شاید

 نتــایج شــود، دهاســتفا الگوهــا و ترکیبــی ازرویکردهــا

هـای  برخـی رویکرد شـد.   خواهـد  حاصـل  تریمطلوب

دیگر عبارتند از: رویکرد موقعیتی )که زبان را بر اساس 

دهـد(، رویکـرد   های کاربردی زبان آموزش میموقعیت
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ارتباطی)که حقایق ارتباطی زبان را از همان آغاز مـورد  

و الگوی کودک محور)که نیازهـا و  دهد(. توجه قرار می

کـودک را در   های گذشـتة ها و تجربهق، توانمندیعالئ

دهنـد(،  آمـوزی مـورد توجـه قـرار مـی     های زبانبرنامه

  (2333)زندی، 

-با توجه به این که این پژوهش در مورد دانش

دست به ةعمل آمد و نتیجپنجم ابتدایی به ةآموزان پای

-توان نتیجهآمده بر خالف فرض پژوهش بوده، لذا می

-زبان به دانش دستور آموزش روش گیری کرد که

افت شنوایی شدید دارای شنوایی  ۀآموزان آسیب دید

دلخواه به  ةنتیج ،های باالی تحصیلیو عمیق در پایه

دنبال نداشته و بهتر است آموزش در سنین پایین، به 

آموزی، آن هم به شکل حساس زبان رۀویژه در دو

-پیشرفته استفاده از ابزارهای کمك شنوایی مداوم و با

و  همکاریبا  و ترهای آموزشی متنوعتر و روش

آموزان گونه دانشهای اینمستمر خانواده موزشآ

 صورت گیرد.

دانیتشکروقدر
تدوین این پژوهش ما را  در پایان از تمام کسانی که در انجام و

کار خانم بهنام نماییم. به ویژه سرقدردانی می اند، تشکر ویاری نموده

 بانباغچه ة، مدیران مدرسرمانگر بیمارستان فرشچیان همدان(دار)گفت

گفتاردرمانگر مدرسه، سرکار ؛ صفربنی همدان، سرکار خانم عزیزی و

شناس مدرسه، سرکارخانم آبکار و تمامی شنوایی ؛خانم رنجبران

تك تك پنجم و ةبان به خصوص معلمان پایمعلمان مدرسه باغچه

 اند.ر این پژوهش شرکت کردهعزیزی که د آموزاندانش

 هایادداشت
1) resonance 
2) tone 

3) receptive language 

4) expressive language 

5) interactional language processing  

6) in put  

7) out put 

8) linguistic competence 

9) linguistic performance 
10) communicative competence 
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 ... رابطة اختالالت اضطرابي با عملکرد رياضي در کودکان: علي اصغر کاکوجويباري و همکاراندکتر 

لکرد رياضي اضطرابي با عم تاختالال رابطة

در عملکرد پايین در کودکان مبتال به 

 رياضیات
 

مهناز علي دکتر ، 1جويباريوعلي اصغر کاکدکتر 

 ،3شیدا شريفي ساکي ،2دهکرديي اکبر

 4افسانه قرقزلو
 

 

 4/4/44پذيرش نهايي: 13/4/44تجديدنظر:  33/2/44تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
اضطرابی با  تاختالالبررسی رابطه حاضر  العةمط ازهدف  هدف:

 اتیاضیردر  نییپا عملکرد مبتال به آموزاندر دانش عملکرد ریاضی

دو  آموزان منطقةدانش را پژوهشآماری این  جامعة روش: .است

مدرسه به صورت تصادفی  8 از بین آنها که دهندتشکیل می تهران

 مت -که در آزمون کی آموزانیدانش ،این مدارسو از بین  انتخاب

تر از میانگین بودند انحراف استاندارد پایین واحد 5/8 (8888)کانولی، 

انتخاب  اتیاضیر نییپا عملکرد آموزان دارایبه عنوان دانش ،نفر( 88)

های اختالل به مقیاس نشانه کنندهشرکت آموزاندانش شدند. 

د ریاضیات ق ساخته عملکرمحقّ آزمون و (8881اضطرابی بیرماهر )

 تاختالالبین که ایج بدست آمده نشان داد نت ها: يافته پاسخ دادند.

نتایج  معناداری وجود دارد. منفی عملکرد ریاضی رابطةاضطرابی و 

اختالل  زدگی،بدست آمده از رابطة عملکرد ریاضی با اختالل وحشت

-هراسی و جمعیت، مدرسهجداییاختالل اضطراب فراگیر،  اضطراب

پایینی دارند ریاضی شان داد که دانش آموزانی که عملکرد هراسی ن

به نظر : نتیجه گیري مشکالت هیجانی باشند. ممکن است مبتال به

در  تواندمی اضطرابی به عنوان یک عامل مهم تاختالالسد که ر می

و باعث شود که یادگیری ریاضیات تاثیر منفی داشته باشد 

بترسند از درس ریاضیات دبستان  ویژه در سنین پایینآموزان به دانش

 زنند.باز و از یادگیری این درس سر

 

عملکرد  ت یادگیری،الاختال اضطرابی، تاختالال :هاي کلیدي واژه

 در ریاضیاتپایین 
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Abstract 

Objective: One of the problems that cause parents 
frequently returned to the clinics is disability to 
learn mathematics. The aim of current study was to 
investigate relationship of Anxiety disorders with 
mathematical performance in children with 
mathematical learning disorders.Method: Statistical 
population of this study was composed of students 
in region 2 of Tehran. were chosen 8  schools 
randomly and among them, students who were   1 / 
5 unit of  standard deviation lower than average in 
K – Mat test ( kanoli , 1988 )   were chosen as 
students that have learning disorder (83 people). 
Participant responds to Birmaher’s stress disorder 
scale and researcher – built test of mathematical 
performance. Results: The results showed that there 
is a significant negative correlation between anxiety 
disorders and mathematics performance. The results 
of the relationship between mathematics 
performance with panic disorder, generalized 
anxiety disorder, separation anxiety disorder, school 
phobia and social anxiety showed that students who 
have low math performance may be suffering from 
emotional problems. Conclusion: Based on the 
results, it seems that anxiety disorder as an 
important factor could have a negative impact on 
learning mathematics. It causes that the students 
who fear math especially at an early age, refuse to 
learn this lesson.  

 

Keywords: Anxiety disorders, Learning 

mathematics, Mathematics performance 
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 مقدمه

ان به عنو زانموآنشداپیشرفت تحصیلی  وزهمرا

رد مو شیزموی آهامیابی نظاای ارزیک شاخص مهم بر

پیشرفت تحصیلی ، ینا بر وهست. عالاگرفته ار توجه قر

-نظریه، لدینزان، واموآنشان، دمعلماای براره همو

ست. ده اهمیت بواتربیتی نیز حائز ن محققاو  دازانپر

های دــینآفرعالوه بر یادگیری  ،در این میان

از جمله ی ــنگیزشال ــماعو ازت اــطالعدازش ارــپ

پذیرد نیز تأثیر می ا هــو ارزشا هــشرــنگ، اورهــبا

عث یکی از مشکالت تحصیلی که با (.8885 ،سانتــ)ب

 ،شودهای بالینی میمراجعت مکرر والدین به کلینیک

عی از ناتوانی در یادگیری ریاضیات است. شمار وسی

رو وانان در درس حساب با مشکل رو بهکودکان و نوج

اضیات در مقایسه با سایر هستند. مشکل یادگیری ری

های یادگیری به طور کامل مورد بررسی و ناتوانی

ریاضیات در . (2080، گریمطالعه قرار نگرفته است )

هایی که به عنوان مالک پیشرفت یا عدم میان درس

است که از هایی ه درسجملپیشرفت قرار دارد از 

چرا که بسیاری از  ،اهمیت باالیی برخوردار است

-روزی انسان از این علم سرچشمه میکارکردهای ام

ر دنیای کنونی نشان داده شده گیرد و اهمیت آن نیز د

آموزان در دانش آناست، اما این درس و یادگیری 

توان یادگیری افراد با  است. همراه با مشکالتی خاص

گیری دچار ناتوانی یادکند بعضی افراد فرق می دیگرکی

خصوص  توجه به تعاریف مختلفی که در با .هستند

 ها،نگرشها و هدف نیز است و ناتوانی یادگیری موجود

ی متفاوتی که برای این گونه آموزش مقاصد علل و

میزان برآورد شیوع  شود،نظرگرفته می آموزان دردانش

)سیف نراقی و نوسان است  درصد در 80تا 8 آن از

)هس و  برخی مطالعاتبه طوری که  (،8884نادری، 

-( نشان دادند که دانش2002، سیدیریس ؛ 2000رز، 

های یادگیری، مشکالت هیجانی آموزان دارای ناتوانی

-بیشتری از قبیل اضطراب و افسردگی را تجربه می

رسد ناشی از عدم یادگیری این کنند که به نظر می

درصد از کودکان  25ت. همچنین بالغ بر درس اس

های الزم برای گرفتن دارای اختالل یادگیری، مالک

اختالل اضطرابی در این درس را دارند )براون و 

(، و با توجه به ارقام گزارش شده 2005واتکیس، 

دربارة کودکان دارای ناتوانی یادگیری ) که حداقل این 

اگر همین  کودکان کمتر از یک درصد نیستند( لذا

ترین رقم گزارش شده را برای جمعیت ایران در پایین

آموز دارای هزار دانش 850نظر بگیریم در حدود

ناتوانی یادگیری داریم که به کمک جدی متخصصان 

 (.8885آموزش ویژه نیاز دارند )قاسمیان مقدم، 

 و عریضی، مولوی، پور، ملک عابدی، تحقیقات

زاده و سیف نراقی ، علیمهدی میر (،8881) امیری

 هایناتوانی دارای کودکان که داد نشان (8888)

 هایناتوانی دارای آموزاندانش ویژه به یادگیری،

 شناختی روان-عصب هایجنبه در ریاضی، یادگیری

 -بینایی پردازش زبان، توجه، و اجرایی کارکردهای)

 و هستند مشکل دچار (یادگیری و حافظه و فضایی

 شناختی روان -عصب هایمهارت رد نارسایی اینکه

 در یادگیری هایناتوانی کنندهبینییشپ تواند، می

 .باشد کودکان

هایی هستند  های اضطرابی شامل اختالل اختالل

که در آنها یا اضطراب نشانة اصلی اختالل است یا 

شود که شخص نتواند از اضطراب وقتی تجربه می

آن که  آور معینی دوری کند یاهای ترس موقعیت

شخص سعی کند در برابر میل به انجام دادن شعائر 

های سمج مقاومت کند معین و یا فکر کردن به اندیشه

 ، اتکینسون و اتکینسون، ترجمة براهنی،8)هیلگارد

(. این اختالالت اضطرابی در کودکان در چندین 8882

حیطه از عملکردشان تأثیرهای منفی دارد که شامل 

ری اجتماعی و روابط همساالن امور تحصیلی، سازگا

-(.  این تأثیرات منفی به نظر می8885است )مارچ، 

آموزان دارای اختالل رسد که باعث شکست دانش

 کودکان عالوه اینشود، بهیادگیری در مدرسه می

-تروپ و الد)ی فردنیب یهامهارت در یمشکالت یدارا

؛ خانجانی، هاشمی، پیمان 2004نر،یوا ؛2008 گردون،

ی افسردگ و یخلق اختالالت ،(8888یا و آقا گل زاده، ن
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 ،(2001 س،یدیریدیس ؛2002در،یاسچن و نریوا)

 ند،یک-یمهیک و نگریبوم)ی اجتماع اطالعات پردازش

 و یاجتماع تعامالت در شتریب مشکالت ،(2008

 و فرزانه بابالن، زاهد ،یمانیسل)ی اجتماع یهاییتوانا

 و یاجتماع طرد از ییباال سطوح ،(8880ستوده،

 ن،یرودگ و فارمر آگر، وان رل،یپ جونز، استل،) ییتنها

 نسر،یکولیم و اگانی -آل)ی سازگار مشکالت ،(2008

 -گروس ورباچ،یآ ؛2004 نر،یوا ؛2004 شارما، ؛2004

 .هستند( 2008 و،یشال و مانور تسور،

هایی که در زمینة اختالالت این  از جمله پژوهش

های توان به پژوهشت میکودکان انجام شده اس

اضطراب به عنوان  (2008فوچس، دنو و میرکین )

امتناع از رفتن به مدرسه با افسردگی و اختالل 

با موضوع امتناع  (8815) واندرپلگ، اضطراب جدایی

(؛ 8811هرسو، )، (8818بلگ )از رفتن به مدرسه، 

 هرسن، (8822کازان )، (8810اسمیت و شارپه )

(، عابدی، 8811) (، پاول8818) فیلیپس، (8810)

( با عنوان 8888پیروز زیجردی، و یارمحمدیان )

با موضوع فرآیند ارزشیابی  (8888آمز)مدرسه هراسی، 

نریمانی، عباسی، ابولقاسمی، و احدی در مدارس، 

آموزان مبتال  با عنوان تنظیم هیجانی در دانش (8882)

 به اختالالت یادگیری اشاره کرد.

های خود از بودن ان به علت شکستآموزاین دانش

کننـد کـه از آن بـه عنـوان     در اجتماع هراس پیدا مـی 

شود. این هراس بـا یـک تـرس    هراس اجتماعی یاد می

های اجتماعی یا عملکـردی  شدید و ماندگار از موقعیت

هـای  شود به طـوری کـه افـراد در هـراس    مشخص می

ی کنند تا از هر نوع موقعیت اجتماعاجتماعی سعی می

شود یا اینکه به که به اعتقادشان باعث خجالت آنها می

طور منفی مورد ارزیـابی قـرار گیرنـد، اجتنـاب کننـد.      

هـای اجتمـاعی ایجـاد    اضطرابی که بر مبنای موقعیـت 

اخـتالل  »شود، چنـان فراگیـر اسـت کـه اصـطالح       می

تر برای آن است. ایـن   نامی مناسب «یاضطراب اجتماع

کننـدة   چندین مشکل ناتوان کنندةبینیها پیشهراس

 توانند مصرف دارو نیز میدیـگر مـانند افسردگی و سوء

 (.  2004باشند )واینر، 

 اضطرابی، های اختالل به مبتالیان اصلی مشکالت

 نظر به که است بودن عصبی یا اضطراب احساس

 و تفکر تواند می فرد. ندارد منطقی توجیه ،رسد می

 معموالً و باشد شتهدا منسجمی و یکپارچه استدالل

 ترس بودن معنا بی متوجه که است کسی نخستین

 نیا از یکی(. 8882، نگتونیساپ) شود می خود

 آموزان دانش در یادیز یها شکست باعث که اختالالت

هراسی نوعی  مدرسه .است یهراس مدرسه ،شود یم

اختالل اضطرابی در کودکان است که با ترس شدید از 

شود.کودکان مبتال به این  میرفتن به مدرسه مشخص 

اختالل از ترس و نگرانی مبهمی درباره احتمال وقوع 

کنند و غالباً از  یک سانحه یا مصیبت صحبت می

درد یا حالت تهوع های بدنی نظیر سردرد، دلناراحتی

آموزان با توجه به دانش (.2008شکایت دارند )هوگان،

رند که از هراس از مدرسه و اجتماع معموالً  دوست ندا

(. 2004خانواده جدا شوند )لکنر،گادلسکی و بالنچارد،

دبستانی  این اضطراب جدایی مرضی از سنین پیش

کند و ممکن است سالیان دراز پا بر جا بماند. بروز می

چنین اضطرابی در هر موقعیتی که احتمال جدایی 

شود و فرد را بر آن شدیداً برانگیخته می ،وجود دارد

هایی که مستلزم جدایی هستند از موقعیتدارد تا می

( که گاهی این کودکان 8882اجتناب کند )دادستان،

 شوند )قربانزاده،در اوایل مدرسه دچار بیماری نیز می

8880.) 

خصوصیت اصلی اختالل اضطراب جدایی، اضطراب 

شدیدی است که هنگام جدایی از والدین، خانه یا سایر 

ناراحتی کودک بیش از شود. های آشنا ظاهر میمحیط

آن است که به طور طبیعی با توجه به سطح رشدی او 

رود و بـا اخـتالل دیگـری نیـز قابـل توجیـه       انتظار می

ترسند که یکی از افـراد  نیست.کودکان مبتال از این می

نزدیکشان در غیاب آنهـا دچـار صـدمه شـده و یـا بـه       

هنگام دوری از مـراقبین مهمشـان اتفـاق وحشـتناکی     

روز درگیـر ایـن    آنها روی دهد و در طـول شـبانه  برای 

ــان،  ــتند )بازرگ ــوع هس ــن 8882موض ــیاری از ای (. بس
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کودکان نگرانند که خود یا والدینشان تصادف کننـد و  

بیمار شوند. ترس از گم شدن، دزدیـده شـدن و هرگـز    

دوباره پدر و مـادر را ندیـدن شـایس اسـت )سـادوک و      

خود را از  (. همچنین این کودکان ترس8882سادوک،

چیزهای مختلف دیگر، از قبیل تـاریکی و تنهـا مانـدن    

کنند و البته باید توجه داشت کـه  در خانه نیز بیان می

بعضی از این کودکان بدین دلیل از رفـتن بـه مدرسـه    

هـای دیگـر بـرای آنـان     کنند که فعالیـت خودداری می

تر هستند.کودکان دیگر ممکن اسـت بـه   تقویت کننده

ترک خانه، از رفتن به مدرسه خـودداری  علت ترس از 

ای از این کودکان ممکن اسـت از ایـن بـیم    کنند. پاره

داشته باشند که پدر یا مادر آنها بمیرد یا آنها را تـرک  

کند و به این نتیجه رسیده باشند که با ماندن در کنـار  

دکـان دچـار   یابـد. ایـن کو  والدین، ترسشان کاهش می

ر ایـن اضـطراب نیـز بـه     ثیاضطراب جدایی هستند، تـأ 

(. 2008کند )هوگان،صورت نرفتن به مدرسه تجلی می

-عوامل دیگری از جمله جو نامناسب مدرسه نیـز مـی  

گذار باشـد.  تواند در این ترس و وحشت از مدرسه تأثیر

گیـر، معلمـی   برای مثال ترس از معلم خشک و سـخت 

کـه سـخنانش حـاوی طعنـه و کنایـه اسـت، تــرس از       

گزند و آسیب از سوی کودکـان دیگـر،   تمسخر، تحکم، 

نگرانی از تنبیـه شـدن و مـورد عتـاب قـرار گـرفتن از       

هراسی هسـتند. بنـابراین   جمله عوامل مؤثر در مدرسه

همانگونه کـه بیـان شـد عـدم یـادگیری ریاضـیات در       

آموزان دارای اختالالت یادگیری با عـواملی مثـل   دانش

اشـد. از  توانـد رابطـه داشـته ب   اختالالت اضـطرابی مـی  

جمله اختالالت اضطرابی عبارتند از تـرس از مدرسـه،   

ــرار گــرفتن در مدرســه،   ــرس از ق ــرس از جــدایی، ت ت

هایی همچـون مدرسـه. بـر ایـن     وحشتزدگی از محیط

 اخــتالالت ةرابطــاســاس هــدف ایــن مطالعــه بررســی 

 بـه  مبـتال  آمـوزان  دانش در یاضیر عملکرد با یاضطراب

 ی است. اضیر عملکرد پایین

 روش

آزمایشی و از نوع همبستگی مطالعة حاضر غیر

 آموزان دانش جامعة آماری این مطالعه را کلیة است.

شهر تهران تشکیل  دو منطقة سوم و دوم پایة ابتدایی

دهند. منطقه دو تهران به علت وسعت و در می

دسترس بودن مدارس آن انتخاب شد. از بین مدارس 

ی انتخاب و این منطقة هشت مدرسه به صورت تصادف

مت  -با اجرای آزمون اختالالت یادگیری ریاضی کی

 5/8تر از های دوم و سوم افرادی که نمرة پاییندر پایه

واحد انحراف استاندارد در این آزمون دریافت کردند 

آموزان با عملکرد پایین در  به عنوان نمونه )دانش

نفر  88ریاضیات( انتخاب شدند. در این مطالعه، 

نفر دیگر  48نفر از آنها دختر و  40تند که شرکت داش

دوم و  ةنفر از پای 22پسر بودند. همچنین از این تعداد 

نفر دیگر از پایه سوم بودند. به منظور بررسی  51

رابطة بین اختالالت اضطرابی و عملکرد ریاضی از 

 روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. 

 پژوهش  ابزارهاي

این مقیاس  ي:اضطراب تاللاخ يهانشانهمقیاس 

(، برای سنجش 8881توسط بیرماهر و همکارانش )

های اختالل اضطرابی در کودکان و نوجوانان نشانه

=  0ای )گویة سه گزینه 48هشت تا هجده ساله با 

= گاهی  8صحیح نیست یا به ندرت صحیح است، 

= صحیح یا اغلب صحیح است(،  2صحیح است، 

 2زدگی مؤلفة اختالل وحشتساخته شده است که پنج 

، و 21، 24، 22، 88، 88، 85، 82، 8، 2، 8های )گویه

، 28، 28، 28، 84، 1، 5(، اختالل اضطراب فراگیر )80

، 4های (، اختالل اضطراب جدایی )گویه81، و 85، 88

(، جمعیت هراسی 88، و 28، 25، 20، 82، 88، 8

اس (، و هر48، و 40، 88، 82، 22، 80، 8های )گویه

سنجد. ( را می82، و 81، 88، 2های  )گویه 8از مدرسه

های بازآزمایی و اعتبار این مقیاس از طریق روش

آلفای کرونباخ قابل قبول گزارش شده است )بیرماهر و 

(. در این مطالعه، اعتبار از روش آلفای 8881همکاران، 

و در  88/0کرونباخ محاسبه شد که در کل آزمون 

ختالل وحشتزدگی، اختالل اضطراب های امقیاسخرده

هراسی و فراگیر، اختالل اضطراب جدایی، جمعیت

، 21/0، 22/0، 88/0، 82/0هراس از مدرسه، به ترتیب 
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به دست آمد )به نقل از توانگر مروستی،  55/0و 

( 8882(. در ایران، فاطمه توانگر مروستی )8882

یی آموز ابتدادانش 800پایایی این ابزار را  بر روی 

نیمه کردن مورد بررسی قرار داده است که از روش دو

ها مقیاسو برای زیر 80/0برای مقیاس اضطراب کلی 

)هراس و 18/0)مدرسه هراسی( تا  28/0در طیفی از 

 اضطراب تعمیم یافته( بدست آمده است.

 -آزمون ریاضیات کی مت: -آزمون رياضیات کي

فسیر مرجس با قواعدی برای ت -مت، آزمونی مالک

هنجاری است. این آزمون از لحاظ گستره و توالی 

شامل سه بخش مفاهیم، عملیات و کاربرد است. این 

آزمون و هر بخش به خرده 88ها در مجموع به بخش

شود. آزمون فوق ابتدا سه یا چهار حیطه تقسیم می

های کتاب های آن مطابق با پرسشترجمه شد و سوال

دهی و سپس در یازده ریاضی مقطس ابتدایی سازمان

استان کشور هنجاریابی شده است. روایی آن از طریق 

محاسبه و روایی محتوا، روایی تفکیکی، روایی پیش

گزارش شده است.  21/0تا  55/0روایی همزمان بین 

تا  80/0بین اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ 

گزارش شده است )محمد اسماعیل و هومن،  84/0

ر این مطالعه نیز پایایی از روش همسانی (. د8888

 بدست آمد. 18/0درونی برای کل پرسشنامه 

- -محقّق آزموناین  آزمون عملکرد رياضیات:

 تفریق، جمس، هایحوزه در سؤال 20 دارای ساخته

 پول، هندسه، گویا، اعداد شمارش، تقسیم، ضرب،

 به گویی پاسخ ةنحو. است تخمین و مسئله حل زمان،

روایی این  .است یک ساعت مدت به و تستی آن

شده است و پایایی آن  آزمون توسط متخصصان تأیید

 80/0از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برابر با 

 بدست آمد.

 ها يافته

های بدست آمده از پنج مؤلفة اختالل  شاخص

وحشتزدگی، اختالل اضطراب فراگیر، اختالل اضطراب 

 8هراسی در جدول  سههراسی و مدر جدایی، جمعیت

 گزارش شده است. 

 هاي اختالالت اضطرابيهاي توصیفي و ماتريس همبستگي پیرسون نشانهآماره -1 جدول

 M SD 8 2 8 4 5 متغیر ردیف

      2/80 81/84 عملکرد ریاضیات 8

     -88/0* 42/2 08/5 زدگیاختالل وحشت 2

    58/0* -28/0* 88/8 88/2 اختالل اضطراب فراگیر 8

   48/0* 80/0* -80/0* 82/2 82/2 اختالل اضطراب جدایی 4

  58/0* 54/0* 81/0* -25/0** 82/2 28/2 جمعیت هراسی 5

 48/0* 54/0* 28/0* 85/0* -28/0** 8/8 48/8 مدرسه هراسی 2

P< 08/0 * p< 05/0 ** N=88 

( نشان 8نتایج ضریب همبستگی پیرسون )جدول 

(، اختالل =r -88/0دگی )زدهد که اختالل وحشتمی

(، اختالل اضطراب جدایی =r -28/0اضطراب فراگیر )

(80/0- r=( جمعیت هراسی ،)25/0- r= و مدرسه )

( با عملکرد ریاضی رابطة منفی و =r -28/0هراسی )

 (.>P 08/0معناداری دارند )

 بحث و نتیجه گیري

 یهدف این مطالعه، بررسی رابطة اختالالت اضطراب

آموزان پایة دوم و سوم ریاضیات در دانشبا عملکرد 

ابتدایی مبتال به عملکرد پایین در ریاضی بود. نتایج 

بدست آمده نشان داد که عملکرد ریاضی با اختالل 

وحشتزدگی، اختالل اضطراب فراگیر، اختالل اضطراب 

هراسی رابطة منفی  جدایی، مدرسه هراسی و جمعیت

زانی که عملکرد آمو داری دارد. بنابراین دانش معنی

پایینی دارند، ممکن است دارای مشکالت هیجانی 

تواند به نوعی باعث کاهش  باشند که این خود می

عملکرد آنها در ریاضیات شود. نتایج این مطالعه با 

 مطالعات زیر همسو بوده است: 

ــرکین  ــو و می ــوچس، دن ــه2008) ف ای، ( در مطالع

ارزیابی قـرار   ساله و والدین آنها را مورد 8-82کودکان 
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مصاحبة روانپزشکی بـا سـاختار بـه     8ها از دادند. داده

دست آمد و نتـایج نشـان داد کـه اضـطراب امتنـاع از      

رفتن به مدرسه با افسردگی و اختالل اضطراب جدایی 

( در 8815) در ارتباط است، به طـوری کـه وانـدرپلگ   

کنـد کـه محـیط مدرسـه نبایـد      این زمینـه بیـان مـی   

آموزان د و اگر محیط مدرسه برای دانشزا باشاضطراب

خوشایند باشد، خود آنهـا بـه مدرسـه خواهنـد رفـت.      

هـای  آموزان در مدرسه برنامـه بنابراین باید برای دانش

تشویقی فراوانی فراهم شود. عالوه بر این برخـی دیگـر   

( نیز به اهمیـت  8818از مطالعات در این زمینه )بالگ،

کنـد، او بـا   أکیـد مـی  مدرسه در بروز مدرسه هراسی ت

آمـوزان مبـتال بـه    نفری از دانـش  52تحقیق در نمونة 

درصـد از   42هراسی به این نتیجـه رسـید کـه     مدرسه

هـای  آموزان در خصوص جنبـه های این دانشاضطراب

مربوط به مدرسه بوده است و راه برطرف کـردن آن را  

اسـت.   تغییر مدرسه، کالس یا گروه آموزشـی دانسـته  

( اضــطراب 8810) (؛ اسـمیت و شـارپه  8811هرسـو، ) 

-آموزان در خصوص مدرسه را به جنبـه  بعضی از دانش

دهند و معتقدند که هایی از موقعیت مدرسه نسبت می

برای کاهش اضطراب آنها، باید مدرسة آنها تغییر یابـد.  

-اسمیت و شارپه علت عمدة اضـطراب یکـی از دانـش   

حـان  هـراس را تـرس از شکسـت در امت    آموزان مدرسه

دانستند که نتـایج آنهـا بـا     ریاضی و ادبیات فارسی می

( نیـز در  8822مطالعة حاضر نیز همسو است. کـازان ) 

هراسـی تحقیقـی   آموز مبتال به مدرسـه دانش 88مورد 

-دهد که اغلب ایـن دانـش  انجام داده است و نشان می

آموزان از تنبیه و همچنین داد کشـیدن بـر سـر آنهـا     

و به عواملی نظیر: عالقه نداشتن به هراس دارند. البته ا

ــایس      ــا وق ــدن ب ــه رو ش ــرس از رو ب ــی، ت درس خاص

ناخوشــایند در کــالس درس، شــلوغی کــالس، فضــای 

( بـا  8810) کنـد. هرسـن  بسته و امتحان نیز اشاره می

هراســی  مطالعــه و تحقیــق در خصــوص علــل مدرســه

کند که ضعف کارکنـان مدرسـه   آموزان اشاره میدانش

توانـد سـبب   با مشکل مدرسه هراسی مـی  در رویارویی

 آموز از مدرسه شود.تشدید هراس دانش

( در تحقیقی کـه بـرای شناسـایی    8818) فیلیپس

دهـد،  های مربوط به مدرسه انجام مـی ماهیت اضطراب

ها مربوط به موفقیـت  یابد که بیشتر این اضطرابمیدر

تحصیلی بـوده و در مرکـز آنهـا، اضـطراب مربـوط بـه       

آمـوزان مدرسـه   و امتحان قرار دارد. اکثر دانش ارزیابی

گفتند که در رسیدن به انتظـار  هراس مورد تحقیق می

یابی به نمرة خوب مشـکل  معلمان و والدین برای دست

آموزان مدرسه هـراس اعـالم   درصد از دانش 15دارند. 

کردند که با توجه به سریس درس دادن معلم، مطالب را 

 آنهـا  رشـد  فرآینـد  تواند دریفهمند که این خود منمی

ایجـاد   وقفـه  یـا  خیرأتـ  طبیعی توجه و دقت کسب در

 اینکـه  بـا  ریاضـی  یـادگیری  نـاتوانی  بـا  کودکان کند و

-بـی  دلیـل  به اما ،دانندمی خوبی به را ریاضی عملیات

 هـا، عالمـت  به توجه عدم مثل اشتباهاتی دچار توجهی

 وجـه ت عدم صدگان، دهگان، یکان، ستون به توجه عدم

 جـا  و عـدد  یک نکردن محاسبه اعداد، کامل نوشتن به

-بـی  اثـر  در مشـکالت  این که دشونمی اعداد انداختن

، همچنین باعـث تـرس در آنهـا    گیردمی شکل توجهی

شــود )عابــدی، پیــروز زیجــردی، و یارمحمــدیان، مــی

هـای  زای دیگر استرس(. از جمله عوامل استرس8888

مثل: پذیرفته نشدن  اجتماعی مربوط به محیط مدرسه

هـا و نـاتوانی در برقـراری ارتبـاط بـا      توسط همکالسی

 آموزان ترس ایجاد کنـد. پـاول  تواند در دانشمعلم می

آمـوزان  درصد از دانش 85دهد که ( گزارش می8811)

انـد کـه در طـول    مدرسه هراس مورد پژوهش او گفتـه 

درصـد   85اند و تحصیل، قربانی ارزیابی و امتحان شده

آنها اظهـار کردنـد کـه معلمـان در جلـوی دیگـران        از

 ایشان را مورد تحقیر و استهزاء قرار داده اند.

رسد که ایجاد جوّ رقابت در در نهایت به نظر می

تواند منجر به نتیجه سودمند گردد کالس، زمانی می

سطح برقرار شود و آموزان همکه رقابت بین دانش

وبی درک نمایند و از آن را به خ آموزان منظوردانش

این صورت، در غیردر نتیجه موجب اضطراب نگردد. در

آموزان رقابت وجود دارد، هایی که بین دانشکالس

ها بیشتر است و چنانچه دامنة خود ارزشیابی
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آموزی شکست بخورد، آن را به ناتوانی خود  دانش

دهد و معموالً چنین ادراکی از خود به طور نسبت می

بنابراین کالسهای رقابتی،گرایش ماند، میپایدار باقی 

که کوشش برای موفقیت به شکست دارند. همان طور

پاداش به دنبال دارد، عدم موفقیت نیز انزجارآور است 

اند مطالعاتی نیز نشان داده ،ه بر اینعالو (.8888)آمز،

توان به تعهد می هایی همچون پذیرش وکه با آموزش

 ارائه کردای ارزنده هایآموزان کمکاین دانش

 با (.8882)نریمانی، عباسی، ابولقاسمی، و احدی، 

 ادراکات و باورها به توجه ،پژوهش هاییافته به توجه

 توجه همچنین و هایشانتوانمندی و خود مورد در افراد

 در افراد عملکرد بر اثرگذار متغیرهای انگیزشی به

-می فراوان اهمیت حائز آموزشی هایموقعیت تمامی

 هایموقعیت به اینکه توجه با نای بر عالوه ،باشد

 مداد هایآزمون قالب در و سنتی صورت به که امتحانی

 هاییگذشت سال با هم هنوز ،شوندمی اجرا کاغذی و

 و استرس با توأم همواره آموزاندانش برای چند

 داشته همراه به را عملکرد افت و است بوده اضطراب

 است.

 ها يادداشت
1) Hilgard 

2) panic disorder 

3) school phobia 

 منابع
 . تهران: انتشارات سخن.زدگیمدرسه(. 8882بازرگان، زهرا )

آموزش مفهوم عدد به روش تندخوانی (. 8882توانگر مروستی، فاطمه )
آموزان با اخـتالل  افرازی بر  بهبود عملکرد ریاضی و اضطراب دانش

دانشـگاه  د روانشناسـی عمـومی.   نامة کارشناسی ارشـ . پایانریاضی

   علوم تحقیقات یزد.

خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ پیمان نیا، بهـرام؛ آقـا گـل زاده، مـریم     

کودک در اضطراب جدایی و مدرسـه  -(. رابطة کیفیت مادر8888)

 .840-288(، 8)25، مجلة پزشکی ارومیههراسی در کودکان. 

 تــا یکــودک از یولتحـ  یمرضــ یروانشناسـ  (.8882دادسـتان، پریــرخ ) 
 .سمت انتشارات: تهران. یبزرگسال

. ترجمة حمیدرضا بهداشت روانی(. 8882ساپینگتون، آندروا )

 (. تهران: نشر روان. 8888شاهی ) حسین

، روانپزشـکی  ةخالصـ ( 8882) سـادوک  ،ویرجینیـا ، و بنیامین سادوک،

 .شهرآب انتشارات: تهران. پورافکاری اهللنصرتة ترجم
 ستوده،محمدباقر ل؛یفرزانه،جبرائ بابالن،عادل؛ زاهد ل؛یاع،اسمیمانیسل

 یاجتماع یهامهارت و یجانیه یینارسا ةسیمقا(. 8880)

های مجلة ناتوانی. بهنجار و یریادگی اختالل یدارا آموزان دانش
 .88 -18 (،8) 5یادگیری، 

 در ژهیو یهایینارسا. (8884 ) اهلل عزت ،ینادر و میمر ،ینراق فیس

 .الیمک انتشاراتی فرهنگ ةمؤسس: تهران. یریادگی
(. 8888عابدی، احمد؛ پیروز زیجردی، معصومه؛ یارمحمودیان، احمد )

اثر بخشی توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی 

 .802-82(، 8)2، مجلة ناتوانی های یادگیرییادگیری. 

 و درضاحمی عریضی، حسین، مولوی، مختار، پور،ملک احمد، عابدی،

 شناختیروان عصب هایویژگیة مقایس. (8881) شعله امیری،

 / روانشناختی عصب یادگیری هایناتوانی با خردسال کودکان

 پژوهشی-علمیة فصلنام: تهران.  دبستان از پیش عادی و تحولی

 .21 ةشمار، هشتم سال استثنایی، کودکان حیطهپژوهش در 

موزان پسر با آعملکرد دانش ةمقایس (.8885) محمود قاسمیان مقدم،
موزان عادی آهای ویژه در یادگیری ریاضی و امالء با دانشنارسایی

 ارشد،کارشناسی ةنامپایان .WISC-Rگانه   82مونهای آدر خرده

 روانشناسی و علوم تربیتی. ةدانشکد، دانشگاه عالمه طباطبایی
هران: . تترس از مدرسه تا مشق شب(. 8880قربانزاده، محمدرضا )

 انتشارات رانکوه.
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 

and compare the social skills of gifted and normal 

high school students and its relationship with 

problem-solving skills and perceived parenting 

style. Method: 90 gifted high school students of 

mathematics, experimental science and humanities 

were selected by cluster-random method. Data were 

collected by Teenage Inventory of Social Skills 

(Inderbitzen & Foster,), Perceptions of Parents 

Scales (Robbins), and the Problem-Solving 

Inventory (Heppner & Petersen). Results: Based on 

the findings of this study, there is no significant 

difference between the social skills of gifted and 

normal students. No significant difference was 

found regarding the problem-solving skills of gifted 

and normal students. Pearson correlation results 

showed that only the relationship between social 

skills and parenting styles of fathers was significant. 

Conclusion: The results showed that social and 

problem-solving skills do not differ in gifted and 

normal students. Father's parenting style (warmth 

and involvement) was related to adolescent social 

skills. Only parenting styles among gifted students 

was related to problem-solving skills. The most 

correlation was between trust style and maternal 

autonomy support. Also problem-solving skills 

increase students' social skills. 

 

Keywords: Social skills, Problem-solving skills, 

Perceived parenting, Gifted 
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 مقدمه

 اجتماعی فرایند انسان، رشد مهم هایجنبه از یکی

 سالمتدر  اجتماعی یها مهارت رشد است. شدن

 ،کوینرادرفورد دارد. بسزایی نقش اجتماعی و رفتاری

 عنوان به را اجتماعی یها رتمها (2992) مادور و

 ةاجاز فرد به کهاندتعریف کرده رفتارها از ایمجموعه

 با مؤثر ةمقابل و مثبت اجتماعی ارتباطات حفظ و آغاز

 بیان (2990) نلسون اند.کرده تعریف دهدمی را لئمسا

 پیچیده ایمجموعه اجتماعی، یها مهارت کهدارد می

 و داده پرورش را لمسا روابط که باشدمی ها مهارت از

 تحت را فشارزا هایموقعیت با آمدنکنار و سازگاری

 اشاره نکته این به (1091) کارتلج دهد.می قرار تأثیر

 و شروعامکان  تنها نه اجتماعی یها مهارت کهدارد

 فراهم را دیگران با مثبت و قابلمت روابط تداوم

 را اندیگر با ارتباط اهداف به نیل ناییاتو بلکه ،کند می

 در ضعف،دیگر ازسوی.کند می ایجاد شخص در نیز

 خطرات معرض در را افراد، اجتماعی یها مهارت

 اعتیاد و تنهایی اضطراب، افسردگی، قبیل از متعددی

 (.2999 ،کالو  تسانگ ،1309 ،رضایی) دهدمی قرار

 که اکثر کنند میبیان  (1391پیرتو) و (2990) الوکی

 به مربوط مشکالت شتیزهو اننوجوان کودکان و

 خود را اجتماعی سازگاری و اجتماعی یها مهارت

 با بیشترن نوجوانا و کودکان این،سازنددرونی می

 گروه جو با آمدن کنار و اجتماعی پذیرش مشکالت

 مثبت تأثیر متعدد هایپژوهش .مواجهند همساالن

 مشکالتی کاهش در را اجتماعی یها مهارت آموزش

  خشونت رفتارهای پیشگیری از ،مصرف مواد سوء نظیر

 مقابله با یها مهارت افزایش نفس، عزت تقویت آمیز،

 نشان اجتماعی مؤثر و مثبت روابط برقراری استرس،

 (.1309 )خوشکام، اندداده

 نشان قیقاتتحکه  کند میبیان  (1393)رضویه 

 باالتری عقلی رازت تیزهوش کودکان اینکه با اندداده

 شناختی هایاستدالل و دارند ودخ نهمساال به نسبت

 عملکرد نظر زا لیکن ،است عادی کودکان از قویتر آنان

 ندارد وجود آنها بین تفاوتی اجتماعیو  عاطفی

 ازبرخی  ایجنت همچنین(.1090هانمر، ،زلیون )گیلگان،

 کودکان و از روه مهمیگ که دهدنشان می تحقیقات

 ها ارتمه بخش در مشکالتیدارای  هوشتیزنوجوانان 

 به موضوع اینکه هستند  های اجتماعیسازگاری و

 شناختی اجتماعی و شدر بسیار بین موجب پراکنش

پراکنش  این عادی است. نوجوانان و کودکان با آنها

 تیزهوش نوجوانان کودکان وتا  شودموجب می

واقع  در که نشان دهند دخو از مناسبینا رفتارهای

گروه  از سوی آنها عدم پذیرش به است نشیواک

 مشکالت دفعات به به پژوهشی هاییافته همساالن.

 کودکان و در اجتماعی تعامل ی خاصها مهارت

 سوی زا (1398،)ماهراندردهک اشاره تیزهوش نوجوانان

ت متفاو هاییافته هب ها نیزپژوهش از برخی دیگر

 از هاپژوهش از ال برخیمث برای .انددست یافته

با  مقایسه در هوشتیز افراد االترب اجتماعیی ها مهارت

، واتسون، 1303ی )محمد .اندداده خبر ادیع افراد

 (1308 )فتحی،(. 1001؛ وام پولد، 2998؛ لی، 2999

 یها مهارت کودکان تیزهوش که کند میبیان 

همتاها  اببرقراری ارتباط  ولی درکافی دارند  اجتماعی

 نسبت انبا گروه در آن تمایل به پیوستگی بیم دارند و

آنها میل  از زیرا بسیاری ،کمتر است عادی کودکان به

 و اجتماعی تعامل همچنین رهبری دارند. به

جنس قرار دارد.  تأثیرتحت  تیزهوشان پذیری جامعه

را  که دوران حساس نوجوانی آموزان دبیرستانی دانش

زندگی فردی و اجتماعی خود  در ،گذارند می پشت سر

 .شوند ددی مواجه میمشکالت متع با مسائل و

 آمیز یتفقمؤ الزم برای حل توانایی برخورداری از

 آنها بیشتر عتماد به نفسا شود تا موجب می لئمسا

- دوگاس کنند. ارزشمندی پیدا احساس شده و

نقص که کنند  می بیان (1009) دوسوارال و (1009)

 اجتماعی و موجب اختالالت همسئل حلمهارت  در

 کند می ( بیان1391) نتراکسا شد. خواهد اضطراب

 کردن راه پیدا موانع ذهنی و ، غلبه برمسئله که حل

 یرقابلغ که فعال است رسیدن به هدفیبرای مناسب 

ی ها مهارت از یکی مسئله ست. مهارت حلا دسترسی
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 و مسائل فردیحل  که به افراد در است زندگی

 بطور تا سازدمی قادر آنها را کرده و کمک اجتماعی

 مسئله کنند. حل زندگی برخورد ه با مشکالتسازند

کمک  که به فرد است منظمی و فرایند منطقی

های  حل راه، تا هنگام رویارویی با مشکالت کند می

را  بهترین راه حل سپس و کند متعددی را جستجو

به  (1390) زهراکار (.1399 )احمدی، نمایدانتخاب 

 یفرایند مسئله حل که کند میاین نکته اشاره 

 فرد آن ةکه بوسیلاست ابتکاری  رفتاری و شناختی،

برای را  ایمقابله ةرانسازگا و مؤثرراهبردهای  تواند می

 از و کند کشف یا ابداع مشکالت روزمره تعیین،

وانایی ت همچنین شود. برخوردار پذیری فکریانعطاف

نسبت به  باورش وباشد داشته  را بینی پیامدهاپیش

اش اجتماعی یها مهارت سازگاری و های خود وتوانایی

 .(1002 و شیدی، زوریالافزایش یابد )د

را سه  مسئله مهارت حل (1092ن)پترس و هپنر

کنترل  اجتناب و -،گرایشمسئله حل به عتمادا سبک

 بیانگر مسئله حل سبک اعتماد به .اندکرده معرفی

 سبک.است مشکالت حل فرد برای توانایی اعتقاد در

 هب نسبت منفی_مثبت نگرش اجتناب -شگرای

را نشان  آنها با رودررو ةمقابل به تمایل و مشکالت

های کنندهکنترل تأثیر به کنترل سبک دهد. می

 زا اشاره دارد مسئلهموقعیت  در درونی و بیرونی

 .(1008النگ، و یکسید)

 کسب وشدن فرزندان  اجتماعی روالدین ب ثیرأت

ان اصلی جری اساس به عنوان مسئله حل مهارت

 به شده است. گرفته شناختی در نظر روان های نظریه

 رفتارهای مورد درا هپژوهش بیشتر ،دیگر عبارت

 و کودک-والد ةآنها در رابط اهمیت به ا توجهب والدین

کودکان و روابط  اجتماعی نمودن بر فرزندپرورینقش 

است شده اندازی  آنان در بزرگسالی راه اجتماعی

 فرزندپروری هایسبک (. 2992اشتاین،  )برن

 ایجاد و کودک به نسبت هانگرش از ایمجموعه

 والدین رفتارهای از یک هر در که است عاطفی محیطی

 و والد روابط ماهیت که است ساختاری و است مشهود

در   بامریند .(1398 )صادقی، کند می مشخص را فرزند

روی  2991 تا 1001هایطی سال خودهای پژوهش

 ارتباط والدین و نوع تعامل و ةکنندتعییندو عامل 

کنترل  توقع پاسخ دهندگی و-کودک یعنی پذیرندگی 

 است. کرده مطالعه

 گرمی حاکی از میزان پاسخدهی- پذیرندگی عدبُ

افزایش که موجب  کودک است حمایت از والدین و

 در اعتماد به نفس باال و دحرمت خو وجود،ابراز توان 

 انتظار ةرجد از کنترل حاکی-قععد توبُ شود.کودک می

 نظارت بر و رفتار تنظیم ک برایکود از والدین

 بامریند .(2991رین،  پل ). است کودک هایفعالیت

-وقعت دهندگی وپاسخ-پذیرندگی عدبُ دو اساس بر

 مشخص نمود روری راپسبک فرزندسه  ،کنترل والدین

. انهانگارسهل مستبدانه، ،مقتدرانه :از عبارتند که

 قتدرم سبک دارای والدین بندی،طبقه ا اینمطابق ب

در سطح باالیی قرار  توقع و پذیرندگی عددو بُ هر در

عد در بُ و عد توقع باالدر بُ والدین مستبد .دارند

 عدبُ در انگارسهل و والدین ی پایین هستندپذیرندگ

 ،)سیلک هستند پایین توقع عدبُ در و االب پذیرندگی

بعدها سبک  .(2993 ستینبرگ،ا و کانای ،موریس

 عدبُ دو اساسر کارانه بمسامحهسبک  یعنی مچهار

 وسط محققان دیگر اضافه شد.ت پذیرندگی و توقع

 پروریفرزندسبک  دارای الدینو ،عدبُ دو این اساسرب

در  پذیرندگی و عد توقعبُ دو هر کارانه درمسامحه

 که اندداده ها نشانپژوهش .سطح پایین قرار دارند

 رفتاری پیامدهای واجد مقتدرانه پروریفرزند سبک

 ،)پاکدامن باشد نوجوانان می درکودکان و تر نهاراسازگ

 کیدأت مورد فرزندپروری سبک .(2999 ،آنوال ،1309

 است گریخودتعیین ةنظری بر ینمبت پژوهش این در

 و خودمختاری از ایتحم گیری،رد ةلفؤم سه شامله ک

 به ،ترتیب به کدامهر و دباشمی رماد پدر و گرمی

 زندگی هایفعالیت به والدین که اشاره دارد ایدرجه

 عمل وارد آن انجام برای و ارندد عالقه کودک

 شرکت و مسئله حل در کودکان تشویق برای شوند، می

 برندمی کار به را هاییتکنیک گیری تصمیم در
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 خود فرزندان با ارتباط در )1090 ،رایان و  )گرولینک

 و چانگ )النگ، هستند صمیمی و استوار ،ساسح

 . (1302 فرازی، از نقل ،2992 الی،

 که آنجائی از و شده یاد ظرین مبانی به توجه با

 از بیشتر کشور داخل در شده انجام های پژوهش

 از الگوی کمتر و بامریند فرزندپروری الگوی

ه استفاد گری تعیین خود ةنظری بر مبتنی فرزندپروری

 از استفاده با که پژوهشی انجام، اساس براین،ندانموده

 یها مهارت ةرابط به بررسی گری،تعیینخود ةنظری

 یهاسبک از ادراک و مسئله حل مهارت اجتماعی،

 نماید.می ضروری و الزم، بپردازد فرزندپروری

 در زندگی برای نوجوانان اینکه لحاظ به همچنین

 به نیاز فردا ةپیچید جهان و امروز تکاپویپر – دنیای

 مسئله حل مهارت و ی اجتماعیها مهارت هتوسع

تا  دکنکمک می آنان به ها مهارت این آموزش ،دارند

 از و بندیااجتماعی بهتری دست  اقانطب به سازگاری و

به  مناسب فرزندپروری ایههشیو آموزش دیگر سوی

با صمیمی  وخوب  ارتباط ةزمین تواندمی والدین

 هایآسیب انواع بروز از و کندراهمف را ندانشانرزف

 نوجوانان و اینکه توجه بها ب روانی بکاهد و اجتماعی و

 پرارزش هایسرمایه ، تیزهوش نوجوانان خصوص به

 در و شوندیم تلقی کشور درخشان امیدهای وعه جام

را  کشور ةادار مسئولیت عظیم نه چندان دور ایآینده

آنان  به نیازهای یپاسخگوی در اگر، گیرندبرعهده می

 که آنان بلکه جامعه نیز تنها نه ،رددگن حاصل یتیفقؤم

 بیند.می لطمه ببرد آینده سود در آنان همیاری از باید

  ةمقایس و بررسی به حاضر پژوهش ،اینرو از

 عادی و هوشآموزان تیزدانش رد اجتماعی یها مهارت

 هایسبک و مسئله مهارت حل با آن ارتباط و

  .پردازدمی شانده والدینش ری ادراکفرزندپرو

 روش

 لشام پژوهش ایندر  مطالعه آماری موردةجامع

 در زوینق شهر دبیرستانی تیزهوش دختر آموزاندانش

به  آنها از نفر 09که بود 1302 -03سال تحصیلی 

 و ریاضی جربی،های ترشته در ایخوشه تصادفی روش

-دانش ةجامعقرارگرفتند.  آزمونمورد انتخاب و انسانی

عادی  آموزان دخترشامل دانش آموزان عادی نیز

در  های شهر قزوین دبیرستان در مشغول به تحصیل

ای آنها نمونه از بین که بود 1302-03سال تحصیلی

های  )مالک آموزان تیزهوشدانش ةنمون همتا با

موقعیت  و تحصیلی ةتحصیلی، پایةهمتاسازی: رشت

 .اجتماعی( انتخاب شد-اقتصادی

رزندپروری های فسبک بررسی پژوهش: برای ابزار

 نوالدیة ادراک شیو ةسشنامادراک شده والدین از پر

 آر.جی توسط 1002سال  در استفاده شد. این مقیاس

شده  گری تدوینتعیینخود ةنظریبراساس  رابینز و

 عبارت برای 22با  این مقیاس اصلی ةاست.نسخ

 نوجوانی یا کمی های پایانیسال در که هاییآزمودنی

ابزار شش  این.شده استطراحی  ،تندبزرگتر هس

 خودمختاری، از حمایت مادر ،مادر درگیری مقیاسزیر

از خودمختاری  حمایت پدر پدر، یدرگیر مادر، گرمی

 (1390) رشوانلو تنهای سنجد.را می گرمی پدر و

 برای کرونباخ آلفای طریق از را این پرسشنامه اعتبار

های آن بین زیر مقیاس برای و 93/9مقیاس  کل

 آورد. به دست 03/9 تا 92/9

 ن وزایندربیت اجتماعی یها مهارت ةپرسشنام

 اجتماعی یها مهارت ارزیابی ( برای1002) فوستر

 1 عبارت 30مه حاوی این پرسشنا .استفاده شد

 هر مورد را در خود آزمودنی پاسخ که است ای گزینه

 کند میاصالً صدق ن»ای ه ای از گزینه در دامنه عبارت

 این اعتبار .نمایدابراز می« کند میتا همیشه صدق 

/. 09 ،(1002)فوستر ن وزایندر بیت توسط سیاهه

به  این پرسشنامه روایی همگرایی گزارش شده است.

 اطالعات ارزیابی آن با ةمقایس مانند متفاوت هایشیوه

 سنجی وهای جامعهداده همساالن و ارزیابی ،خویشتن

بین  مبستگیه بررسی ةوسیل آن به تشخیص روایی

 ،اجتماعی مطلوبیت و اجتماعی یها مهارت نمرات

 کاغذی به ابزارهای مداد دیگر اقتصادی ووضعیت 

گرفته  قرارمورد ارزیابی  ترفوس ن وزایندر بیت ةوسیل

 روایی همگرا و داللت بر ،مدهآ نتایج بدست و است
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 نامه بوده استاین پرسش قبول روایی تشخیص قابل

 (1309سال ) در این پرسشنامه .(1399 )دوران،

موزان آبرای دانش تهران شهرسطح  توسط امینی در

و نتایج  یابی شداعتبار ،راهنمایی دوم مقطع در دختر

 مثبت دارای سئوال بخش 29که  بود حاکی از این

دارای  منفی، بخش سئوال 29و 01/9ضریب اعتبار

 .(1391)نظری، باشندمی 89/9ضریب اعتبار 

 هپنر و ةپرسشنام از مسئله حلمهارت  برای

درک  سنجش که برای استفاده شد (1092) پترسن

شده  تهیه اشمسئله رفتارهای حل دهنده ازپاسخ

-اندازه برای که ماده دارد 31پرسشنامه  است. این

اشان افراد به مسائل روزانه واکنش چگونگی گیری

 مقیاس مجزا استزیر 3ه برگیرند در شده و طراحی

 کـ( سب2ل ـل مسائـد به حاـ(اعتم1 :از دـه عبارتنـک

 که همسانی (کنترل شخصی3 و اجتناب–گرایش 

/. 91/. تا 02آلفایی بین  مقادیر باالیی با نسبتاً درونی

 این. دارد کلی /. برای مقیاس09ها ومقیاس در خرده

 برای ترجمه و 1301در سال  رفعتی توسط پرسشنامه

کرونباخ بدست  در ایران استفاده شد.آلفای بار اولین

 .(1300،)خسروی /. گزارش شده است98 ،آمده

 هایافته

های پژوهشی در متغیر توصیفی هایشاخص

انحراف  دراین جدول میانگین و آمده است. 1جدول 

 )رفتار مثبت، اجتماعی یها مهارت متغیرهای معیار

 گرایش تماد،)اع مسئله مهارت حل و رفتار منفی(

 )درگیری، های فرزندپروریسبکو کنترل(  اجتناب و

 ها به تفکیکآزمودنی گرمی( و حمایت از خودمختاری

 .آمده است هاگروه
 های نمونه در متغیرهای تحقیقهای توصیفی گروهشاخص -1جدول 

 کل نمونه آموزان عادیدانش آموزان تیزهوشدانش هامقیاس خرده مقیاس

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  

حل  مهارت

 مسئله

 02/0 32/31 23/0 08/31 22/3 09/39 اعتماد

 -گرایش

 جتنابا

10/29 89/9 29/19 12/0 29/20 01/9 

 39/2 29/10 98/2 32/19 38/2 21/18 کنترل

ی ها مهارت

 اجتماعی

 90/12 19/80 02/12 38/09 08/12 92/80 رفتار مثبت

 10/11 99/81 88/11 12/89 21/19 83/83 رفتار منفی

های سبک

فرزندپروری 

 ادراک شده

 88/2 03/9 31/2 12/9 09/2 32/0 درگیری مادر

 29/3 22/18 19/3 92/18 22/3 22/18 حمایت مادر

 9 82/32 91/9 21/33 02/0 98/32 گرمی مادر

 08/2 10/11 91/2 02/12 90/3 21/11 درگیری پدر

 09/3 31/10 92/2 93/10 02/3 89/10 حمایت پدر

 93/9 89/30 02/9 91/30 00/9 30/30 گرمی پدر

نگین نمرات میا ،دهدنشان می 1جدول  کههمانطور

 مسئلهمهارت حل متغیرهای  آموزان تیزهوش دردانش

 جتماعیا یها مهارت و کنترل( اجتناب، -)گرایش

 .آموزان عادی استدانش از تر پایین مثبت( )رفتار

 Tآزمون  آماری مدل از استفاده با عادی و تیزهوش و عادی گروه دو در پژوهشی متغیرهای بررسی -2 جدول

 t df Sig معیارانحراف میانگین گروه مقیاس خرده مقیاس

حل  مهارت

 مسئله

 تیزهوش اعتماد

 عادی

09/39 

08/31 

22/9 

23/0 

92/1 102 228/9 

 تیزهوش تناباج_گرایش

 عادی

10/29 

29/19 

89/9 

1/0 

19/1 102 109/9 

 تیزهوش کنترل

 عادی

21/18 

32/19 

38/2 

98/2 

03/2 102 029/9 

 192/9 102 39/1 08/12 92/80 تیزهوش رفتارمثبتی ها مهارت
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 02/12 38/09 عادی اجتماعی

 تیزهوش رفتارمنفی

 عادی

83/83 

12/89 

21/19 

88/11 

901/2- 102 180/9 

های سبک

 فرزندپروری

 ادراک شده

 

 تیزهوش درگیری مادر

 عادی

32/0 

12/9 

09/2 

31/2 

02/1- 102 112/9 

 تیزهوش حمایت مادر

 عادی

22/18 

91/18 

22/3 

19/3 

919/9- 102 102/9 

 تیزهوش گرمی مادر

 عادی

98/32 

21/33 

02/0 

91/9 

02/9 102 819/9 

 تیزهوش درگیری پدر

 عادی

21/11 

02/12 

90/3 

91/2 

13/1- 102 102/9 

 تیزهوش حمایت پدر

 عادی

89/10 

93/10 

02/3 

92/2 

19/1- 102 831/9 

 تیزهوش گرمی پدر

 عادی

30/30 

91/30 

00/9 

02/9 

311/9 102 921/9 

تفاوت ،  شودمی مشاهده 2 در جدول که همانطور

 در پژوهشی از متغیرهای یک هیچ در معناداری

 هایب همبستگی مربوط بضر. شودنمی مشاهده دوگروه

ارائه  3 جدولدر هامتغیرهای تحقیق به تفکیک گروه

 شده است.

 های نمونهتحقیق در گروهاتریس همبستگی مربوط به متغیرهای م -3جدول 
 ی اجتماعیها مهارت                                                های فرزند پروری والدین                 مقیاس        خرده مقیاس                            سبک

 رفتار         رفتار                      گرمی                    درگیری                                حمایت از خودمختاری                                                                    

 منفی        مثبت                                                                                                                                                                                            

 یها مهارت

 مسئلهحل 

 کل      پدر  مادر کل پدر مادر کل پدر مادر اعتماد

08/9 18/9 12/9 911/9 *22/9- 10/9- 13/9 **31/9- **31/9- *22/9- 12/9- 

92/9 13/9- 12/9- 10/9- 11/9- 992/9 91/9 993/9- 92/9 21/9 10/9- 

گرایش 

 اجتناب

*21/9 **33/9 **31/9 12/9- **32/9- **39/9- *21/9- **38/9- **33/9- 12/9- *28/9- 

92/9 11/9- 11/9- 10/9 11/9- 23/9 92/8 93/9- 91/9- *22/8- 23/8- 

 -29/9 -22/8* -21/9* -21/9* -10/9 18/9 -13/9 -11/8 23/9* 29/9 19/9 کنترل

11/9 90/9 12/9 10/8 92/9 92/9 93/9 98/9 91/9 92/8- *23/8- 

 یها مهارت

 اجتماعی

رفتار 

 مثبت

18/9- 90/9- 12/9- 11/9 13/9- 92/9- 90/9 *22/9 19/9  

13/9- 90/9 91/9 90/9 90/9 1/9 90/9 19/9 18/9 

رفتار 

 منفی

99/9- **32/9- *22/9- 91/9 11/9 90/9 10/9 12/9 10/9 

92/9 11/9 12/9 90/9 2/9 2/9 99/9 *28/9- 11/9- 

 p<0/05      **p<0/01* .باشدمی تیزهوش گروه همبستگی ضرایب رنگکم اعداد و ستگی گروه عادیبهمرنگ ضرایب نکته: اعداد پر

 که دهدنشان می 3جدول  در شده درج نتایج

 از با حمایت پدر سبک اعتماد تیزهوش گروهدر

 و منفی ةرابط پدر گرمی و مثبت رفتار ،یخودمختار

 و r=0/24،r=0/22 ، p<0/05 با ترتیب به دارمعنی

r=0/35،p=0/01  درگیری با اجتناب– گرایش سبک و 

 با و r=0/25، p<0/05دارمعنی و تمثب ةرابط مادر

 و r=0/35، p<0/01 دارمعنی و مثبت ةرابط پدر درگیری

 و مادر ،گرمیپدر مختاری،گرمیحمایت پدر از خود با

 ،r=0/34 ترتیب به دارمعنی و منفی ةرابط منفی رفتار

r= 0/36، p<0/01  وr=0/21، r=0/26،p<0/05  .دارد 

 مثبت رفتار و پدر گرمی با کنترل سبک همچنین

 ،r=0/25 با به ترتیب دار معنی و منفی ةرابط

r=0/22،p<0/05  ةرابط پدر گرمی با مثبت رفتار و 

 با منفی رفتار و  r=0/22 ،p<0/0دار معنی و مثبت

 r=0/32، p<0/01دارمعنی و منفی ةرابط پدر درگیری

 رفتار با اجتناب- گرایش سبک عادی درگروه دارد و

 ترتیب به دارمعنی و منفی ةرابط منفی رفتار مثبت و

r=00/24،r=0/23 ،p<0/05  رفتار سبک کنترل با و 
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 رفتار و r=0/23 ،p<0/05 دارمعنی منفی و ةرابط منفی

 ،r=0/26 دارمعنی منفی و ةرابط پدر گرمی با منفی

p<0/05 .دارد 

 و اجتماعی یها مهارت رسیونگر حلیلت نتایج

 در فرزندپروری هایسبک حسب بر مسئله حل مهارت

 است. شده آورده 2جدول در عادی و هوشتیز گروه دو
 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره -9 جدول

 گرسیون چندمتغیره درج شده درر نتایج تحلیل

 ،یزهوشت گروه درکه  دهدنشان می 2 جدول

بینی سبک ه پیشب قادر ای فرزندپروریه سبک

 از پدر حمایت و گرمی پدر اجتناب و -گرایش

 و باشد می سبک اعتماد بینیپیش به قادر اریخودمخت

 کند.بینیپیش را کنترل سبک تواندمی پدر گرمی

ترتیب قادر به  به درگیری پدر و پدر گرمی همچنین

 در باشد ومنفی می رفتار و مثبت رفتار بینیپیش

 رفتار بینیپیش هب قادر پدر گرمی فقط عادی گروه

 سبک که دهدنشان می 2جدول است. منفی

 مهارت حل و اجتماعی یها مهارت پدر فرزندپروری

 .کند می بینیپیش بهتر را مسئله

 گیرینتیجهو  بحث

آموزان دانش ةمقایس ،پژوهش ینا هدف اصلی

 و اجتماعی یها مهارتمتغیرهای  در عادی تیزهوش و

 و شده ادراک فرزندپروری و مسئله حل مهارت

داشتن  بود. متغیرها این بین موجود روابط مچنینه

 از مسئله حل مهارت و اجتماعی یها مهارت

ضرورت  این امروز است. اساسی زندگی های ضرورت

 در را افراد که جوانی ونوجوانی  سنینبرای  ویژه هب

 بیشتر ،دهدمی قرار متعدد هایموقعیت با رویارویی

 ها مهارت این با آموزاندانشاگر  باشد.می ملموس

 ازو  نموده انبی راد خو عقاید توانندمی ،آشنا شوند

 عدم برخورداری از صورت در کنند. دفاع خود نظرات

 و اجتماعی متقابل ةرابط برقراریبه  قادر ها مهارت این

 همچنین (1399 ،)لیوارجانی نیستند دیگران با تعامل

 مشکالت تحصیلی، بیشترکه  دهدمی تحقیقات نشان

 ناشی هاهکاریبز و انحرافات درسه،م در هاناسازگاری

 مسئله حل مهارت و اجتماعی یها مهارت در ضعف از

 و مساعدان خانوادگی هایمحیط از ناشی نیز و

 یافته است آن تکوین در که فرد ودهب نابهنجاری

 در که داد نشان تحقیق این نتایج .(1399 )لیوارجانی،

 معناداری بین تفاوت، اجتماعی یها مهارت متغیر

نتایج  با که ندارد وجود عادی وش هوتیز آموزاندانش

 که (1090) گرشام و (1093) میکلسون تحقیقات

 اجتماعی یها مهارت در معناداری تفاوت ،ادندد شانن

 ،ندارد وجود عادی و آموزان تیزهوشدانش بین

 متفاوت هاییافته به نیز هاییپژوهش همسوست.

        B    ß t   R2 ADJ R2 F متغیر        گروه تیزهوش

 مسئله حل به اعتماد
 پدر گرمی

 خودمختاری از پدر حمایت

 
32/9- 31/9- 20/3-            12/9 11/9 09/12 
12/9- 22/9- 29/2-         91/9 92/9                   23/1 

 اجتناب-گرایش
 پدر درگیری

 پدر گرمی
 خودمختاری از پدر حمایت

 مادر درگیری
 مادر گرمی

 
02/9 33/9 39/3    11/9 19/9 90/19 
31/9-                38/9-   81/3-   13/9 12/9 98/13 
09/9- 32/9- 39/3-   11/9 91/9 91/11 
08/9                21/9 22/2    98/9 91/9 08/1 
23/9-   21/9- 92/2-  92/9 93/9 19/2 

 کنترل
 پدر گرمی

 
12/9- 21/9- 38/2- 98/9 91/9 10/1 

 مثبت رفتار
 پدر گرمی

 
33/9 22/9 11/2 91/9 93/9                      28/2 

 منفی رفتار
 درپ درگیری

 
91/9- 32/9- 90/3-  19/9  90/9  18/0 

 منفی رفتار گروه عادی
 پدر گرمی

 
32/9- 28/9- 18/2- 90/9 98/9    1/8 
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 هاپژوهش از رخیب مثال برای ،اندیافته دست

 مقایسه در را تیزهوش افراد باالتر اجتماعیی ها مهارت

 محمدی، ،2998 ،ی)ل اندکرده گزارش عادی افراد با

 گروس، ،1302 ترخان، ،1391 حجازی، ،1303

 نیز هاپژوهش از برخی (.2992 ،سوئتیک ،2991

 لحاظ از یزهوشت نآموزادانش که است آن از حاکی

 ترندفضعی عادی آموزاندانش از اجتماعی یها مهارت

 .(2998 سالوو، ،2999 واتسون، ،1309 ،)فتحی

 بیان (2990) الوکی و (1003) گروس همچنین

 رابطه در تعددیم التمشک هوشتیز افرادکه  کنند می

 آمدن ارنک واجتماعی  پذیرش عی،اجتما یها مهارت با

 هاپژوهش هایافتهی بطورکلی .دارند همساالن هگرو با

 موزانآبین دانش در عیاجتما یها مهارتورد م در

 به شاید ،نیستندهماهنگ  ت ویکدس عادی و تیزهوش

 عوامل از بسیاری اهپژوهش این در که دلیل این

 یرهایمتغ ینب رابطه ندتوانمی کی که هر گرمداخله

 گرفته نادیده ،بدهند قرار تأثیر تحت را بررسی مورد

 است. نشده نهاآ کنترل برای تالشی لذا و شوندمی

-اجتماعی وضع جنس، ،سن مانند عواملی مثال، ایبر

 هر فرد، هنگیفر و ارزشی شرایط واده،خان اقتصادی

 یها مهارتو  هوش ارتباط مسیر در وانندتمی یک

 نتایج همچنین(. 1398 ،)ماهر باشند گذاراثر اجتماعی

 نیز مسئله حل متغیر در که داد نشان پژوهش ینا

 با که شودنمی هدهمشا دوگروه بین داریمعنی تفاوت

-کالرو و (1090) گرشام ،(1390)بشارت هاییافته

 آموزاندانش د،دندا شانن که باشدنمی همسو (2990)

 برخی از عادی آموزاندانش با مقایسه در تیزهوش

 باال، نفس عزت مانند تر قاطع شخصیتی هایویژگی

 خودمختاری، شایستگی، ادراک ،درونی کنترل مکان

 این و برخوردارند مثبت پنداریخود و یدرون ةانگیز

 با مواجهه هنگام بهتا  کند میکمک  آنها به صفات

 داشته کمتری اضطرابو  تنیدگی احساس ،مشکالت

 .کنند استفاده تری مثبت ایمقابله هایشیوه از و اشندب

 بین که داد نشان پژوهش این های یافته ،دیگر سوی از

 ةرابط زندپروریفر هایسبک و اجتماعی یها مهارت

 و گایسنبر، هاییافته بااین  که دارد وجود دارمعنی

 کههماهنگ است  1309 عسگری، ،2999 شارلن،

 سازگاری با فرزندپروری هایسبک ،دادند نشان

 همچنین .دارد رابطه اجتماعی هایقابلیت و اجتماعی

 و مسئله حل مهارت بین که داد نشان پژوهش این

 دارمعنی ةرابط شده ادراک یفرزندپرور هایسبک

 کوریدو، 2992 ،اشتاین برن هاییافته با که دارد وجود

همسو  1002 ،دانک و داسک ،2992 ،ایبرگ و وارنر

 مقتدر والدین دارای آموزاندانش ،دادند نشانه کاست 

 گیرسهل و مستبد والدین دارای آموزاندانش ازر بیشت

 ستفادها زا استرس شرایط در مسئله حل ةشیو از

 میزان کمترینگیرسهل والدین آموزاندانش و کنند می

 تشخیص رد و دارند ار کنترل و نفس به داعتما

 ةیافت همسوست. دارند مشکل هاارزشضد از ها ارزش

 یها مهارت ینب که داد نشان تحقیق این دیگر

 با که دارد وجود رابطه ،مسئله  حل مهارت و اجتماعی

 دریر (،1399) حدیا ،(1301) معتمدی ةیافت

 ،دادند نشان کههمسو است  (2992) بارکر و (2991)

 اجتماعی کفایت افزایش در مسئله حل مهارت آموزش

 داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج همچنین است. مؤثر

 بین پیش ،تیزهوش گروه در پدر فرزندپروری سبک که

 اجتماعی یها مهارت و مسئله حل مهارت برای بهتری

 فرزندپروری یها سبک بین از عادی روهگدر و بوده

 مهارت بینیپیش به قادر پدر گرمی فقط والدین

 (2998) برونته های یافتهبا که این  باشدمی اجتماعی

 پدر فرزندپروری سبک ،است معتقده کهماهنگ است 

 قشن فرزندان اجتماعی ،عاطفی تحول و رشد در

 دارد. مهمی

 منابع
 علوم، آموزش در مسئله حل روش ردکارب(.1399).غالمعلی احمدی،

 .111-121،ص1شماره .تربیت و تعلیم ةفصلنام

 .عباس ابوالقاسمی، محمد؛ نریمانی، پری؛ میرزایی، بتول؛ احدی،

 سازگاری اجتماعی بر اجتماعیمسئلة  حل آموزش ثیرتأ (.1399)

ة حیط در پژوهش ةفصلنام  .کمرو آموزاندانش تحصیلی عملکرد و
 .103-292 ص ،3شماره نهم، سال ،ناییاستث کودکان

ماعی نوجوانان اعتباریابی تی اجها مهارت (.1390) آرزو مینی،ا

 .دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد،. THSSپرسشنامه 
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 مقایسة (.1390) .جواد ،ای اژه ساره؛ کرمی، محمدعلی؛ بشارت،

آموزان  مهارگری در دانش گرایی و های شخصیتی کمال ویژگی

 حیطه کودکان در پژوهشفصلنامة . عادی وش وتیزه مدارس
 .81-99ص ،1شمارة  سال دهم، نایی،تثاس

 ادراک فرزندپروری نقش .(1309) .مهدی خانجانی،؛ شهال پاکدامن،

 در گراییجمع و دلبستگی های سبک بینة رابط در شده

 ،2شمارة  ،1دورة  اجتماعی، روانشناسی های پژوهش دانشجویان،

 . 92-02 ص

 استعداد، بزرگساالن با آموزش کودکان و و (. رشد1391) .جین پیرتو،

 .نشرروان تهران،ترجمة فاطمه گلشنی و نیره داللی. 

عزت نفس  ،بررسی رابطه بین موضع نظارت (.1302). مرتضی ترخان،

 سال دوم، ،استعدادهای درخشان ةمجل ،پیشرفت تحصیلی و

 .13-10 ص ،2 ةشمار

حمایت از  درگیری، (.1309) .الهه زی،حجا فرهاد؛ تنهای رشوانلو،

های عزت نفس  بینی کننده پیش مادر: و گرمی پدر خودمختاری و

 .323-319،ص2 ةشمار ،1 ةدور علوم رفتاری، ةمجل نوجوانان،

 هیجانی، هوش ایبررسی مقایسه .(1391) .مسعود حجازی،

 در تحصیلی پیشرفت و خود حرمت اجتماعی، یها مهارت

 استعدادهایة مجل زنجان، شهر عادی و زهوشتی آموزان دانش

 .220-281 ص ،3 ةشمار پانزدهم، سال درخشان،

اثربخشی  (.1309) .حسین مولوی، مختار؛ پور،ملک زهرا؛ خوشکام،

آموزان با آسیب  ی اجتماعی دانشها مهارت گروهی بر مسئلهحل 

 ،9سال کودکان استثنایی، ةپژوهش درحیطة فصلنام ،بینایی

 .122- 121 ص ،2 ةشمار

 .یارپویا آزمون موسسه ،مسئله حل مهارت ةپرسشنام.(1300)خسروی.

 یها مهارت و کامپیوتری بازیة رابط بررسی .(1399)بهناز. دوران،

 تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی ةنام پایان نوجوانان. اجتماعی

 .مدرس

 جتماعیا یها مهارت (.مقایسة1309).علیرضا حافظی، اکبر؛ رضایی،

 ذهنی، کم توان یادگیری، در ویژه های نارسایی با آموزانشدان

 در پژوهش فصلنامة ،تبریز شهر ابتدایی مدارس عادی در و اتیسم
 .383- 302ص ،2سال یازدهم،شمارة ،کودکان استثناییحیطة 

شیوة  ادراکرابطة  بررسی.(1393)محبوبه. البرزی، ؛راصغ رضویه،

 .تیزهوش و عادی آموزانشدان در اجتماعی یها مهارت و والدین

 .129-123ص،39،شمارة .هشتم سال روانشناسی،فصلنامة 

 اثربخشی بررسی.(1390قدسی.) احقر، ؛؛ رضازاده،آزاده زهراکار،کیانوش

 دختر آموزاندانش آمدیخودکار بر مسئله حل مهارت آموزش

 علوم در تازه هایاندیشهفصلنامة  .رشت شهرستان های دبیرستان

 .133-119ص،3شماره ،1 الس تربیتی،

ترجمة مهرداد  روانشناسی،زمینة  .(2993) دبلیو. جان سانتراک،

 انتشارات رسا تهران، ،(1391) فیروزبخت

 محمود حیدری، محمدعلی؛ مظاهری، سادات؛ منصوره صادقی،

میزان  تربیت دینی با های تربیتی و سبک ةبررسی رابط (.1398)

 روانشناسی، مطالعات اسالم وفصلنامه  دو .مذهبی بودن والدین

 .11-32، صص1شماره سال اول،

 هایشیوه از ادراک اثر بررسی .(1309) علی.عباس عسگری،

 ارشد کارشناسیةنام پایان بدبینانه. نگرش میزان بر فرزندپروری

 .معلم تربیت دانشکده، مشهد، نشده چاپ

 .(1302) محمدرضا. ،یونسی اسدی ؛احمد خامسان،؛ فریبا فرازی،

 در گراییکمال ابعاد با فرزندپروری های سبک از ادراکرابطة 

 سال .پژوهی خانوادهة فصلنام .بیرجند شهر دختر آموزاندانش

 .230-219 ص ،38 ةشمار ،نهم

 و تیزهوش آموزاندانش شخصیتی ابعاد .(1308) علی. آشتیانی، فتحی

 علوم مدارس ایرشته میاننشریة  مطالعات( )بررسی عادی

 .20-89 ص .3 شماره انی.انس

 از حرمت خود، از تصور تحولی بررسی .(1309)علی. آشتیانی، فتحی

مجلة  .عادی و تیزهوش نوجوانان در افسردگی و اضطراب خود،

 .219- 213ص   ،1شمارة پنجم، سال .درخشان استعدادهای

 به اجتماعی یها مهارت آموزش .(1091).افجی میلبرن، ؛جی کارتلج،

 موسسه ،مشهد .(1380) .نژادنظریرجمة محمدحسین ت کودکان.

 .رضوی قدس آستان انتشارات و چاپ

 معصومه. شهانقی، قاسم ؛غالمرضا محمدنژاد،گل ؛شعله لیوارجانی،

 اجتماعی یها مهارت و هیجانی هوشة رابط بررسی .(1399)

 شهرستان عادی و تیزهوش دبیرستانیة دور دختر آموزاندانش

 دوم، سال تربیتی، علوممجلة  .99-90 لیتحصی سال در خوی

 .191-219ص ،1 شمارة

 .(1398) شیرین. قمی، زاده اهللآیت؛اهلل ؛ بهاری، سیففرهاد ماهر،

-پیشدختران  منفی و مثبت اجتماعی یها مهارتة مقایس

صلنامة ف غیرانتفاعی. و تیزهوش و دولتی مدارس دانشگاهی

 .90-00ص ،39شمارة دوم،سال ،تربیتی علوم در تازه هایاندیشه

 نوجوانان در دگردوستی و خالقیا تتحوال.(1303).ورالهن محمدی،

 شمارة هفتم، سال ،درخشان استعدادهایمجلة  عادی. و سرآمد

 .221-230ص  ،11

 فالح ؛اکبر بیگلریان،؛ حسین بابایی،حاج؛ سیدهادی معتمدی،

 بر لهمسئحل مهارت آموزش ثیرأت (.1301) منیژه. سلوکالیی،

 پژوهشفصلنامة  دختر، نوجوانان اجتماعی کفایت افزایش

 .10-20ص ،12شمارة چهارم، سال اجتماعی،

 نوجوان دختران اجتماعی یها مهارت (.بررسی1391) شهال. نظری،

نامة  غیرانتفاعی تهران،پایان و عادی سمپاد، مدارس در سرآمد

 صردانشکدهولی مجتمع مرکز، واحد آزاد، دانشگاه ارشد کارشناسی
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