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Abstaract 

Objective: The purpose of this study was to 
evaluate the central executive function (including: 
Updating, Inhabitation, Shifting (Switching)) and 
phonological loop among students with 
mathematical word problems solving disability 
(MWPD). Method: This study is casual-
comparative. In this study, 30 students in grade 4 
with average and poor ability in problem solving 
were selected by the Iran Key Math and by 
Wechsler Intelligence. The updating by a computer 
program, the inhibiting by the Stroop, the shifting 
by the Wisconsin Cards Sorting Test (WCST), the 
Phonological loop by subtest of Wechsler 
intelligence were measured. Results:  Analysis of 
data revealed that there is no significant difference 
between the students with problem solving 
disability in their performances in central executive 
function and phonological loop with average 
students. Conclusion: This result emphasizes that 
two factors of intelligence and reading 
comprehension have essential roles in ability of 
mathematical word problems solving 

 

Key Words: Central executive function, 

Phonological Loop, Mathematical Word Problems 

Solving, Working Memory, Reading Comprehension 
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 مقدمه

 اصلی شکالتم از یکی ریاضی كالمی مسایل حل

 یها تمهار نیازمند كه است اتریاضی در كودكان

 باشد می كاری حافظۀ جمله از مختلف شناختی

 مسئله یک حل. (2310 اوروسکو، لوسر، )سانسون،

 برای انآموز دانش تالش به تنها نه ریاضی در كالمی

 یک ایجاد به بلکه ،دارد نیاز حافظه از اطالعات بازیابی

 تاس نیازمند هم آموز دانش سوی از جدید حل راه

. (2311 ،ماركولدی سانسون، ،ژنگ ؛2312 )فوشس،

 حل در ناتوانی ۀزمین در ،حساب در ناتوانی برخالف

 آن بر كاری فظۀحا اهمیت و ریاضی كالمی مسایل

 )اندرسون، است گرفته صورت كمتری یها پژوهش

 فرانکنبرگر، و سانسون ؛2332 سانسون، ؛2332

 بررسی ،دیگر عبارت به. (2332 ،جی ان لی، ؛2332

 مسائل حل در وانیشامل یریاض ناتوانی یها مقیاسزیر

 صورت به دو، هر یا و درحساب ناتوانی و كالمی

 و گرفته قرار توجه مورد كمتر مجزا یها مقیاسزیر

 بررسی "ریاضی ناتوانی" كلی عنوان تحت معموالً

 بر كاریحافظۀ نقش مطالعات بعضی اگرچه. اند هشد

 و پردازش در آن اهمیت و ریاضی كالمی مسائل حل

 بینی پیش و غیركالمی و كالمی اطالعات ةذخیر

 ؛2332 )سانسون، اند هداد نشان را مسئله حل عملکرد

 -ساشس سانسون، ؛2332فرانکنبرگر، -بیب و سانسون

 تأثیر میزان اما (،2332 جی، ان لی، ؛2331 لی،

 ها مقیاسزیر نای در ریاضی عملکرد بر كاری حافظۀ

 تر گسترده تحقیقات نیازمند و نامشخص همچنان

 حل. (2312 ،شا و بیلی ،سان ،پنگ پنگ) باشد می

 از ای مجموعه ،پیچیده توانایی یک عنوان به مسئله

 انتخاب مطلب، درک زبان، خواندن، مانند ها تفعالی

 اجرای كه گیرد می كار به را ریاضی مناسب عملیات

 وارد كاری حافظۀ بر را اطالعات زا سنگینی حجم آنها

 ؛2310 جولز، و وریز وسل، شوت، )بونن، كند می

 این در ضعیف عملکرد كه طوری هب (2332 سانسون،

 شود می مسئله حل در ناتوانی به منجر حوزه

 . (2332 )سانسون،

 پژوهش هدف ،كاری حافظۀ اهمیت به توجه با

 حلقۀ و مركزی كاركرد اجرایی بررسی حاضر

 كه است كاری حافظۀ از عناصری عنوان به شناسی واج

. دارند ریاضی كالمی مسایل حل در مهمی نقش

 مركزی كاركرد اجرایی كه اند هداد نشان مطالعات

 مسئله حل عملکرد بینی پیش در اصلی عامل دتوان می

 ژنگ، ؛2331 اسکریف، و بال ؛ 2313اندرسون،) باشد

 -بیب و سانسون ؛2332 سانسون، ؛2311 سانسون،

 شناختی واج حلقۀ زمینه در اما (2332 فرانکنبرگر،

 مركزی كاركرد اجرایی به نسبت كمتری مطالعات

 )اندرسون، است متناقض نیز نتایج و گرفته صورت

2313) . 

 ۀزمین در گرفته صورت شناختی مطالعات

 ناتوانی ۀزمین در را وسیعی اطالعات و بینش ،ریاضیات

 فراهم محققان برای شایع انیناتو یک نوانع به ریاضی

 چارچوب ساسا بر مطالعات این بیشتر. است كرده

 ،1882 ،1892) هتچ و بدلی كاری ۀحافظ مدل

 یبدل گانهدچن عناصر مدل. است شده انجام (2333

 نقش كه است ییها مدل اولین از یکی (1892 ،2333)

 یک مدل این. دهد می نشان ریاضی در را كاری ۀحافظ

 را مركزی( كاركرد اجرایی)مركزی ییاجرا سیستم

 است ییگرد مولفۀ دو با تعامل در كه دهد می نشان

 در غیركالمی و كالمی اطالعات موقت ةذخیر محل كه

 ۀصفح و شناختی واج حلقۀ. باشندمی كاری ۀحافظ

 ذخیره مسئول اصلی بخش دو یفضای -یدیدار

 2333 لسا در بدلی. هستند كاری حافظۀ در اطالعات

 مدل بنابراین ؛افزود خود مدل به را دیگر لفهؤم یک

كاركرد  شامل: كه است لفهؤم 2ی دارا ۀكاریحافظ

 - دیداری ۀصفح ،شناختی واج حلقۀ ،مركزی اجرایی

 مركزی كاركرد اجرایی. است جیمیان ۀحافظ و فضایی

 هماهنگی مسئول اصلی شکل به اینکه بر عالوه

 به دیگر رفط از ،است شناختی سیستم در ها تفعالی

 حلقۀ بخش دو در كه تیاطالعا مقدار افزایش

 نگه دتوان می فضایی-دیداری ۀصفح و شناختی واج

 . (2332،بدلی) كند می كمک ،شود داشته
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 واناییـت با كاری ۀحافظ بین ،دلیـب دلـم براساس

 استفاده. دارد وجود ارتباط ریاضی كالمی مسایل حل

 مسئله یک لح در نگوناگو های حل راه از ای دامنه از

 كاری ۀحافظ بر را اطالعات از سنگینی حجم ،كالمی

. (2333 ،هتیچ و بدلی)كند می وارد انآموز دانش

 ارتباط كاری ۀحافظ در ظرفیت بودن پایین بنابراین

 ،فوشس) ای پایه عملیات انجام در ناتوانی با ینزدیک

 ویلسون، ؛2312 ونگ و هملت كامپتون، فوشس،

 یریاض در كالمی مسایل حل و (2331 ،سانسون

 ،كلینگبرگ ؛2311 ماركولدی، و سانسون ژنگ،)

 طبق رب. دارد (2331 ،لی– ساشس سانسون، ؛2339

 كاری، ۀحافظ در مركزی كاركرد اجرایی ،لمد این

 به لکهب ت،نیس حافظه در اطالعات انباشتن مسئول

 -دیداری ادراک ۀصفح و شناختی واج  حلقۀ وسیله

 و كالمی تاطالعا انباشتن برای دو هر كه فضایی

 . ندشو می حمایت است، غیركالمی

 حلقۀ و مركزی كاركرد اجرایی در نقص

 در ضعیف عملکرد اب زدیکن یارتباط شناختی واج

 هیتچ، مکلین،) دارد مسئله حل مخصوصاً ریاضی

 كه اند هداد نشان نگوناگو مطالعات. (2333 ی،بدل

 در مسئله حل در ضعیف عملکرد دارای انآموز دانش

 حلقۀ شامل كه كاری ۀحافظ به مربوط عنصر دو هر

 دارای ،است مركزی كاركرد اجرایی و شناختی واج 

 در هم انآموز دانش این بنابراین باشند، می ضعف

 این و هستند نقص دچار كالمی هم و عددی تکالیف

 حل مخصوصاً یریاض در ضعیف عملکرد به منجر نقص

 ،سانسون ؛2331 ،سیگل و ونگیپاسل) شود می مسئله

 شناختی واج حلقۀ (،1892) یبدل ۀگفت بنابر. (2311

 در تاطالعا داشتن نگه :است اصلی كاركرد دو دارای

 حافظه از آن اثر آنکه از قبل ثانیه چند مدت به حافظه

 شده ارئه تصویری اطالعات تبدیل ،دیگری و شود پاک

 در نقص آیا كه مسئله این مورد در. كالمی رمزهای به

 اطالعات در ضعیف عملکرد به منجر شناختی واج حلقۀ

 كالمی اطالعات كلی، طور به اینکه یا و شود می عددی

 مطالعاتی ،كند می نقص دچار همزمان را عددی و

 مركولدی، سانسون، ،)ژنگ است گرفته صورت

 ۀحافظ نقش ،است معتقد (،1882) یلوج. (2311

 اولیه شکل به ضیریا كالمی مسایل حل در كاری

 آن در ثرؤم پردازش و شناختی واج حلقۀ تأثیر تحت

 انآموز دانش یرو بر كه یگوناگون حقیقاتت. تاس

 اند هداد نشان است، شده انجام مسئله حل در ناتوان

 حلقۀ به ابتدایی اولیه یها سال در انآموز دانش كه

 یریاض كالمی مسایل حل در تا دارند نیاز شناختی واج

 كالمی رمزهای به را (كمی) عددی نمادهای ندبتوان

 نیازمند كالمی مسایل حل كه آنجا از و كنند تبدیل

 ایفا مهمی نقش شناختی واج حلقۀ ت،اس مطلب درک

 ،مقابل در. (2332 ،بیزانس و راسموسنز) كند می

 به بیشتر را شناختی واج حلقۀ نقش مطالعات بعضی

 دهند می نسبت مسئله حل در فردی یها تتفاو

 ،(2331 ،ساشس و سانسون ؛2333 ،هیتچ فورست،)

 تشکیل متنی ساختار یک از مسئله حل ،آنان نظر از

 است مطلب درک و رمزگشایی نیازمند كه است شده

 دانش ،سن تأثیر تحت دتوان می شناختی واج حلقۀ و

 نسانسو. باشد هوش مانند فردی یها تتفاو و فرد

 از گروه سه روی بر كه ای مطالعه در (،2332)

 شامل) عادی و مسئله حل در ناتوان انآموز دانش

 (ابتدایی سوم و ابتدایی دوم ابتدایی، اول های كالس

 از كه انیآموز دانش ،رسیدند نتیجه این به ،دادند انجام

 شناختی واج حلقۀ در ،ندهست كوچکتر سنی نظر

 از تر ضعیف مسئله حل و (عددی و كالمی)

 خود مطالعات در او. ندكن می ملع بزرگتر انآموز دانش

 ،كودكان در سن افزایش با كه رسید نتیجه این به

 و كند می پیدا بهبود شناختی واج ۀحلق فراخنای

 در مسئله حل در بهتر عملکرد به منجر دتوان می

 مركولدیس سانسون، نگ،ژ. دشو رباالت یها سال

 واج ۀحلق كه كنند می بیان همچنین (،2311)

 اما ،دارد مسئله حل جریان در مهمی نقش شناختی

كاركرد  ویژه به كاری ۀحافظ ،عناصر بقیه از مهمتر

 مركزی كاركرد اجرایی بلکه ،تنیس مركزی اجرایی

 . رددا مسئله حل در مهمتری نقش



 1942 ،2 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثناي كودكانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

8 

 هـب مركزی مجری ،(1892،1882) یبدل دیدگاه از

 حافظۀ در اساسی و كننده هماهنگ لفهؤم یک عنوان

 واج حلقۀ با متقابل ارتباط و هماهنگی بر عالوه ،كاری

 كاركردهای مسئول ی،فضای-دیداری ۀصفح و شناختی

 بازداری مثال، عنوان به است، باال سطح اجرایی

 از دادن جهت تغییر ریزی، برنامه نامربوط، اطالعات

 اطالعات كردن كاریدیگر، استراتژی به استراتژی یک

 از بسیاری. اتاطالع روزرسانی به و بلندمدت ۀحافظ از

 دارای مركزی كاركرد اجرایی كه معتقدند محققان

 واحد سیستم یک و است گوناگون كاركردهای

 (،2333 ن،امرسو ،فریدمن میاک،) شود مین محسوب

 و زیهتج و آن ساختار روی بر بحث همچنان ولی

 عناصر. دارد وجود آن گوناگون یها مدل تحلیل

 های روش توسط مركزی كاركرد اجرایی چندگانه

 این اگرچه و است گرفته قرار تحلیل مورد گوناگون

 اما نیستند، مستقل یکدیگر از لكام طور به عناصر

 ،ها نظریه اساس بر. ددارن یکدیگر با ییها تتفاو

 مركزی كاركرد اجرایی اهمیت و توجه میزان بیشترین

 )میاک، باشد می تغییر و روزرسانی به ،بازداری روی بر

 . (2333 واگر، هورتر، ویتکی، سون،امر فریدمن،

 و بازداری ؛مركزی كاركرد اجرایی عناصر میان در

 شا، ک،میا) هستند مهمی نقش دارای روزرسانی به

 كنترل ای منع ،بازداری ویژگی. (1882بدلی ؛1888

 ،میاک) است بازدارنده یها پاسخ و مزاحم های محرک

 اناییتو ،بازداری واقع در. (2333 ن،امرسو فریدمن،

 حل در و است نامرتبط و مرتبط اطالعات سازی متوقف

 كننده بینی پیش یک عنوان به ریاضی كالمی مسایل

 حافظه به نامربوط اطالعات ورود مانع و كند می عمل

 و پاسلونگی ؛2332 ن،سانسو ؛2332 ،گری) شود می

 صورت مطالعات از حاصل یها یافته. (2331 ،سیگل

 ،لیبرتو كرنولدی، لونگی،پاس) مسئله حل بر گرفته

 و بال) حساب و (2331 ،سیگل و اسلونگی ؛1888

 دتوان می بازداری كه اند هداد نشان (،2331 ،اسکریف

 مطالعات ماا ،باشد داشته مسئله حل در مهمی نقش

 ریبازدا اگرچه كه اند هداد نشان (2332 ،سانسون)

 بینی پیش را ریاضی محاسبات در عملکرد دتوان می

 مسئله حل عملکرد بینی پیش توانایی اما ،دكن

 تفاوت. ندارد را ابتدایی اول یها سال در مخصوصاً

 سن جمله از گوناگونی عوامل به ها هیافت این میان

 لی،) است مربوط تکالیف نوع و هوش ،ها آزمودنی

 حل نیازمند كه تکالیفی در. (2338 ،فونگ انجی،

 اطالعات دبای آموز دانش ،هستند مطلب درک و مسئله

 تعداد فقط و كند جدا نظر مورد متن از را غیرمرتبط

 حافظه در ،دارد نیاز هاآن به كه را اطالعات از معدودی

 و مرتبط اطالعات یکپارچگی حقیقت در. نگهدارد

 از مسئله حل و مطلب درک به منجر نهاآ میان انسجام

 در ،(2338) یج ان و لی. شود می آموز دانش سوی

 سنگاپوری ۀسال 11 کكود 222 روی بر هك ای مطالعه

 به مسئله حل كه رسیدند نتیجه این به ند،داد انجام

 بر را اطالعات از زیادی حجم ،توانایی یک عنوان

 در ناتوانی و كند می وارد آموز دانش كاری ۀحافظ

 كه كاری ۀحافظ مهم عناصر از یکی عنوان به بازداری

 دارد، را رتبطغیرم و مرتبط اطالعات جداسازی وظیفه

 مشکل دچار را مسئله حل در ناتوان انآموز دانش

 . كند می

 كنترل در فرد توانایی به كاری حافظۀ كردن روز به

 واقع در . شود می مربوط اطالعات گذاریكد و

 مرتبط حافظۀ در فعال و هدفمند عمل روزرسانی به

 ةباررد كمی مطالعات تاكنون . (2333 ،میاک) است

 ریاضی كالمی مسائل حل در زرسانیرو به اهمیت

 ،(2332 كرنولدی، )كارتی، است گرفته صورت

 كه است كاری ۀحافظ ةپیچید توانایی کی روزرسانی به

 به یتفعال از مختلفی درجات بستن كار به نیازمند

 مسئله حل جریان در اطالعات نگهداری و ارائه منظور

 ننشا (2333) امرسون ،فریدمن ،میاک مطالعات. تاس

 یعنی دیگر ۀمولف دو به نسبت روزرسانی به كه داد

 ایفا كاری حافظۀ در مهمتری نقش تغییر و بازداری

 انیآموز دانش ،اند هداد نشان گوناگون تحقیقات. كند می

 در ،هستند مطلب ادراک در ناتوانی دارای كه

 رو این از،هستند مشکل دچار نیز اطالعات روزرسانی به
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 توانایی و روزرسانی به ارتباط دمور در كلی توافق یک

 و )پاسلونگی دارد وجود مسئله حل و مطلب درک

 بنی كرنولدی، كارتی، ؛2332 پاالنیدو، ؛2332 پازاگلیا،

 و جیوفری تنکتی، دروسی، كرنولدی، ؛2332 رومن، و

 مسئله حل و روزرسانی به طارتبا. (2312 میراندوال،

 منجر رسانیروز به در قوی كاركرد كه است داده نشان

 حل راه انتخاب و مسئله حل در مناسب عملکرد به

 و ردونسکی ،ها یافته این مقابل در. شود می صحیح

 و روزرسانی به روی بر خود پژوهش در (2331) كاپلند

 از ؛نیافتند دو این بین معنادار ارتباطی ،مطلب درک

 و مرتبط اتاطالع كنترل و بازداری توانایی آنها نظر

 و دارد اساسی نقش مطلب درک در مرتبطغیر

 حل و مطلب درک با ضعیفی ارتباط ،روزرسانی به

 كه اند هداد نشان مطالعات بعضی. دارد مسئله

 بتواند آموز دانش كه گیرد می صورت زمانی روزرسانی به

 به یابی دست برای قبلی اطالعات با را دیدج اطالعات

 در نیناتوا. كند هماهنگ متن در انسجام و یکپارچگی

 جدید اطالعات دازشپر عدم و هماهنگی این انجام در

 ناتوانی همچنین و مطلب درک عدم به منجر قدیم و

 . (2332 )كارتی، شود می مسئله حل در

 یک از حركت توانایی به جابجایی یا تغییر

 مسئله یک حل جریان در دیگر استراتژی به استراتژی

 اک،می) شود می گفته مناسب حل راه انتخاب و

 ن،واندرمول و دلن ،هوزینگا ؛2333 ن،امرسو فریدمن،

 نوجوانی ةدور تا سن افزایش با توانایی این و (2332

 ناتوانی با تغییر ارتباط زمینۀ در. كند می رشد همچنان

 در اما است، شده انجام زیادی مطالعات ،ریاضی در

 زیادی تحقیقات "مسئله حل در ناتوانی" زیرمقیاس

 این از بعضی. (2332 )اندرسون، است گرفتهن صورت

 در تغییر توانایی در نقص وجود به تمطالعا

 اند هیافت دست مسئله حل در نناتوا انآموز دانش

 ارتباطی و نقص بعضی مقابل، در (،2332 )اندرسون،

 ان و )لی اند هنیافت مسئله حل در توانایی با تغییر میان

 نـای رد آمده بدست نتایج ،درمجموع. (2338 ی،ـج

 . (2332 ،بدلی) باشد می متناقض بسیار هم زمینه

 نقش ۀزمین در متناقض یها یافته وجود به باتوجه

 ،روزرسانی به بازداری، )شامل: مركزی كاركرد اجرایی

 در ناتوان انآموز دانش در شناختی واج حلقۀ و تغییر(

كاركرد  عناصر بررسی پژوهش این هدف ،مسئله حل

 مسائل حل در شناختی واج قۀحل و مركزی اجرایی

 نشان گرفته صورت مطالعات. است ریاضی كالمی

 بینی پیش در مهمی نقش كاری ۀحافظ كه دهند می

 عملکرد و دارد انآموز دانش در مسئله حل عملکرد

 نزدیک ارتباط مسئله حل در ناتوانی با آنها ضعیف

 اوروسکو، لوسر، سانسون، ؛2331 اسکریف، و )بال دارد

 با. (2332 لی، ؛2332 فرانکنبرگر، و سانسون ؛2310

 ،مسئله حل در مركزی كاركرد اجرایی اهمیت به توجه

 مركزی كاركرد اجرایی عناصر ابتدا پژوهش این در

 در آن عملکرد و تغییر( و روزرسانی به بازداری، )شامل:

 دومین. شود می بررسی كننده شركت انآموز دانش

 نیز و شناختی جوا حلقۀ بررسی ،پژوهش این هدف

 آخر ۀمرحل در. است مسئله حل فرآیند در آن اهمیت

 حل در هوش و مطلب درک نقش گرفتن نظر در با

 زمینه این در گرفته صورت مطالعات و مسئله

 این نقش ،(2332 لی، ؛2332 فرانکنبرگر، و )سانسون

 . شود می بررسی مسئله حل در عامل دو

 روش

 در كه است یا مقایسه -علی ،پژوهش این طرح

 حل در ضعیف و متوسط توانایی اساس بر گروه دو ،آن

 در سپس و گرفتند شکل ریاضی در كالمی مسائل

 حلقۀ و تغییر ،روزرسانی به بازداری، های كنش

 لشام آماری ۀجامع. شدند گیری اندازه شناختی واج

 میانگین با) ابتدایی چهارم كالس آموز دانش 233

 انآموز دانش از (ماه 0 رعیام انحراف و ماه 121 یسن

 هوش ةبهر با دولتی مدارس ابتدایی چهارم كالس

 كالسی سن با آنها تقویمی سن كه بود 22 از باالتر

 و دخترانه ۀمدرس 2) یدولت ۀمدرس 2. داشت مطابقت

. شدند انتخاب تصادفی طور به (پسرانه ۀمدرس 2

 مدرسه هر در چهارم كالس دو هر انآموز دانش

 در همچنین و مصاحبه طریق از معلمان رنظ براساس
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 انتخاب گذشته سال دو توصیفی ارزشیابی گرفتن نظر

 به توجه با انآموز دانش انتخاب از بعد. شدند

 كودكان وكسلر هوش آزمون نظر، مورد یها مالک

 اجرا كامل طور به (2330 روكسل ؛WISC-IV) چهار

 و بود 23 از كمتر هوشبهرشان كه انیآموز دانش و شد

 ،نداشت مطابقت هاآن كالسی سن با شان تقویمی سن

 انآموز دانش بعد ۀمرحل در. شد گذاشته كنار نمونه از

 مطلب درک و مت كی ایران ریاضی آزمون طریق از

 اجرای از بعد. شدند جدا انآموز دانش بقیه از كالمی

 حل در ناتوان یها گروه شدن مشخص و ها آزمون این

 به شناختی یها آزمون ،دوم ۀلمرح در ،عادی و مسئله

 به. شد اجرا تغییر و بازداری ،روزرسانی به ترتیب

 از نیز شناختی واج ۀحلق گیری اندازه منظور

 و معکوس و مستقیم ارقام فراخنای ،یها آزمون خرده

 چهار كودكان وكسلر عدد و حروف توالی آزمون خرده

(WISC-IV2330 روكسل ؛) دش استفاده . 

 گروه این در :مسئله حل در نتوانا الف، گروه

 ةنمر كه نفر( 12) شدند داده قرار انیآموز دانش

 آزمون اساس )بر مسئله حل در آنها سنی استاندارد

 (1091 اسماعیل، محمد و هومن ،مت كی ایران

 اساس )بر مطلب درک توانایی و 00 صدک از تر پایین

 داشت؛ قرار 23 تا 03 صدک بین وكسلر( هوش آزمون

 را هگرو این :مسئله حل در متوسط توانایی با ب هگرو

 آزمون ةنمر كه دادند تشکیل انیآموز دانش نفر( 12)

 تا 00 صدک بین مسئله حل در آنها سنی استاندارد

 23 تا 23 صدک بین آنها در مطلب درک توانایی و 22

 . داشت قرار

 =M,22/20( الف گروه در ریاضی ةنمر میانگین

128/9=S) ب گروه و (92/21, M= 022/2S=) طور به 

. (>t ,31/3P =2/10(بود تر پایین ب گروه در ریمعنادا

 (=M= 21/2S,22/82الف) گروه در هوش ةبهر میانگین

 ی معنادار طور به =M=22/2(S , 20/92) ب گروه از

)322/2=t ,31/3P<) درک نمرة میانگین. بود تر پایین 

 ب گروهبا (=M ,12/2S=22/88( الف گروه در مطلب

)22/90, M= 930/2S=) 292/2(یمعنادار طور به , t= 

31/3P<) حل ةنمر میانگین. شد داده نشان تر پایین 

 به نسبت M= 221/1=( S , 22/9) الف گروه در مسئله

 یمعنادار طور به (M= 202/3=S , 23/2) ب گروه

)82/ 11 , t= 31/3P<) بود تر پایین . 

 ةبهر دنكر مشخص برای :وكسلر هوش آزمون

 كودكان وكسلر هوش آزمون از باالتر، و 23 شهو

 ایران ۀجامع در كه (2330 ر،وكسل ؛WISC-IV ) چهار

 ی،ربیع و صادقی عابدی،) است شده هنجاریابی

 سه به نسبت مقیاس این.  شد استفاده ،(1092

 یها سؤال در زیادی تغییرات وكسلر، پیشین مقیاس

 اصلی یها واژه هیممفا ،ها سؤال كردن روز به س،مقیا

ز ا ها مقیاسزیر تعداد. است داشته ها مقیاسزیر تعداد و

 این به. است یافته افزایش یرمقیاسز 12به  10

 تصاویر نظیمت ،قطعات الحاق یها مقیاسزیر كه صورت

 ی،كالم استدالل یها مقیاسزیر و شد حذف مازها و

 مفاهیم د،عد و حروف توالی ،تصویری استدالل

 هوش مقیاس در. شد اضافه آن به زنی طخ و تصویری

 مطلب درک شاخص ةنمر چهار چهار، كودكان وكسلر

 ،(DPI) ادراكی استدالل شاخص ،(VCI) یكالم

 سرعت شاخص و (WMI) كاری ۀحافظ شاخص

 ،وكسلر) آید یم دست به كل هوشبهر و (PSI) پردازش

2330) . 

 گیری اندازه منظور به :مت كی ايران رياضی آزمون

 محمد و هومن) مت كی ایران آزمون ،ریاضی ناییتوا

 292 اب زمونآ ینا. شد گرفته كار به (1091 ،اسماعیل

 ییها آزمون خرده از بخش هر و بخش سه از سؤال

 اعداد شمارش، :پایه مفاهیم (1 :است شده تشکیل

 ضرب، تفریق، جمع، :عملیات (2 ه؛هندس و گویا

 زمان ،گیری ازهاند :اربردك (0 ؛ذهنی ۀمحاسب و تقسیم

 این در.  مسئله حل و ها داده تفسیر تخمین، پول، و

 نیز و همزمان بینی، پیش تفکیکی، محتوا، روایی زمونآ

 با پرسش هر همبستگی و ها پرسش دشواری ۀدرج

 مورد آزمون خرده با پرسش هر همبستگی و آزمون كل

 روش با آزمون این اعتبار. تاس شده محاسبه نظر

. بود درصد 92 تا 93بین هپای پنج در كرنباخ لفایآ
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 به (ها مقیاسزیر ةنمر )مجموع آزمون كل خام ةنمر

 12د استاندار انحراف و 133 میانگین با استاندارد ةنمر

 خیصتش منظور به پژوهش این در.  شود می تبدیل

 عادی انآموز دانش و مسئله حل در ناتوان انآموز دانش

 این. شد تفادهاس مت كی ایران آزمون خرده 2 از

 تقسیم، ضرب، تفریق، جمع، شامل ها آزمون خرده

 در كه انیآموز دانش و بود مسئله حل و ذهنی ۀمحاسب

 به ،بودند 00 صدک از تر پایین ها آزمون خرده این

 . شدند انتخاب مسئله حل در ناتوان عنوان
 مطلب درک ،هوشبهر از استفاده با :مطلب درک

 ؛WISC-IV ر)چها دكانكو وكسلر هوش آزمون كالمی

 انآموز دانش كالمی مطالب درک (،2330 ر،وكسل

 پنج دارای هوشبهر ینا. شد ارزیابی شده انتخاب

 یها آزمون خرده شامل كه باشد می آزمون خرده

 و عمومی اطالعات ،مطلب درک ،واژگان ت،شباه

 دو ،شباهت آزمون خرده در. است كالمی استدالل

 تا شود می خواسته مودنیآز از و شود می گفته كلمه

 ها واژه ،واژگان آزمون خرده در. دكن ذكر را آنها شباهت

 از و شود می خوانده بلند صدای با گرآزمون توسط

 در . بگوید را ها واژه تعریف ،شود می خواسته آزمودنی

 و درک اساس بر آزمودنی ،مطلب درک آزمون خرده

 به عیاجتما یها تموقعی یا و كلی قوانین از فهمش

 21ز ا آزمون این. دهد می پاسخ قسمت این تسؤاال

 كلمه به كلمه سؤال هر و است شده تشکیل سؤال

 باید است الزم قدر هر و شود می خوانده زمودنیآ برای

 اساس بر آزمون شروع ۀنقط. دكر تکرار را سؤال یک

 از بعد آزمون و گیرد می صورت آزمودنی هوش و سن

 متوقف آزمودنی توسط لیمتوا صفر ةنمر چهار كسب

 پاسخ از بعد. دارند آموزشی ۀجنب ها سؤال. شود می

 ها سؤال به. شود گفته باید او به صحیح پاسخ آزمودنی،

 با آنها هماهنگی و تعمیم میزان حسب بر باید

 در. شود می داده نمره ی،گذار نمره عمومی معیارهای

 خپاس د،واحدن مفهوم ةدربرگیرند كه ییها سؤال مورد

 نظر مورد اصلی مفهوم بازنمای وضوح به باید آزمودنی

 را كلی مفهوم چند كه ییها سؤال برای. باشد سؤال ره

 دو به حداقل باید آزمودنی پاسخ در ،گیرند برمی در

 از عمومی اطالعات آزمون خرده. كند اشاره كلی مفهوم

 ۀحیط شامل كه شده تشکیل تسؤاال از ای مجموعه

 زمودنیآ پاسخ اگر. است ومیعم دانش از وسیعی

 بیشتر را پاسخش تا خواست او از باید ،بود مبهم

 آزمودنی كالمی استدالل آزمون خرده. دده توضیح

 سلسله یک مورد در توضیح با را مشترک مفاهیم

 كه انیآموز دانش ،آزمون این در. شناسد می ها سرنخ

 انآموز دانش عنوان به ،بودند 23 تا 03 صدک بین

 صدک بین كه آموزانی دانش و مطلب درک رد ضعیف

 در متوسط انآموز دانش عنوان به ،بودند 23 تا 23

 . شدند انتخاب مطلب درک

 روزرسانی به گیری اندازه برای :روزرسانی به آزمون

 استفاده (1080 نجاتی،)روزرسانی به ارزاف نرم ۀنسخ از

 شده تشکیل مرحله 22 زا افزاری نرم ۀنسخ این. شد

 روی بر ثانیه 2ت مد به تصویر ،مرحله هر در هك است

 هر پایان در و شود می داده نشان كامپیوتر ۀصفح

 گزینه چهار صورت به آخر تصویر سه یا دو ،نمایش

 تصویر سه یا دو باید آموز دانش و شود می داده نمایش

 میان از را درست ۀینزگ بتواند تا بسپارد یاد به را آخر

 كه تصاویری تعداد. ندك انتخاب شده داده گزینه چهار

 با تصویر 2 لحداق ،آیند درمی نمایش به مرحله هر در

 تصاویر تعداد بر تدریج به اما ،است مختلف های رنگ

 23 حداكثر زمونآ این برای الزم زمان. شود می افزوده

 شونده آزمون به نباید اضافی اطالعات و باشد می دقیقه

 . شود داده

 منظور به پژوهش ینا رد :استروپ آزمون

 ویکتوریا نسخۀ ،استروپ آزمون از بازداری گیری اندازه

 و،ریکسی هماک از نقل ؛1881 ،استراس و اسپرین)

 رد 21/2 تارك 0 یدارا هك است شده استفاده (2332

 چهار از ردیف شش شامل كارت هر. است سانتیمتر12

 قرار هم از فاصله سانتیمتر یک با ردیف هر و موضوع

 و D(Dots) ،W(Words) های نام به ها تكار ینا. ددارن

C(Colors) پنج آزمون انجام برای الزم زمان. باشد می 

 بخش، هر در آزمون این گذاری نمره. است دقیقه
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. ودش ثبت باید ها غلط تعداد و رساندن پایان به زمان

 به باید را شونده آزمون خود به خود های تصحیح

 به معمول طور به محققین .كرد یابیزار صحیح عنوان

 است عبارت اختالف نمره. كنند می تکیه اختالف ةنمر

 D كارت مقابل در C كارت برای الزم زمان تفاوت از

 استروپ زمونآ از نمره سه ،پژوهش این در.  باشد می

 از كه تداخل ةنمر( 1 :است گرفته قرار توجه مورد

 انزم و (D كارت)ناهمگرا شرایط اجرای زمان تفاضل

. شود می حاصل (C كارت) پایه خط ۀمرحل اجرای

 عوامل بیشتر نقش گرنشان تداخل در باال مثبت ةنمر

 تسهیل ةنمر (2 ت،اس ناهمگرا شرایط در كننده مداخله

 و (W كارت) همگرا شرایط اجرای زمان تفاضل از كه

 ةنمر و شود می حاصل( Cكارت) پایه خط اجرای زمان

 در كننده تسهیل عوامل ثرمو نقش بیانگر باال مثبت

 كه سوم ۀمرحل در خطا تعداد (0ت، اس همگرا شرایط

 )ولف تاس غالب پاسخ بازداری توانایی عدم نمایانگر

،2332)  . 

 حلقۀ گیری اندازه برای :شناختی واج حلقة

 كودكان وكسلر وشه یها آزمون خرده از شناختی واج

 یراخناف. دش استفاد (2330 روكسل ؛WISC-IV)چهار

 در كه بود یآزمون خرده سه عدد و حروف توالی ام،ارق

 استفاده شناختی واج حلقۀ سنجش برای وهشپژ این

 اعداد آزمودنی جلو، به رو ارقام فراخنای آزمون در. دش

 خوانده بلند زمونگرآ توسط كه شکلی همان به را

 ،معکوس ارقام فراخنای در و كند می تکرار ،شود می

 البته ،كند می تکرار وارونه صورت هب را اعداد آزمودنی

 بلند صورت به آزمونگر توسط اعداد هم مورد این در

 فقط آزمون این در كه كرد دقت باید. شود می خوانده

 آزمون خرده. شود خوانده آزمونگر توسط اعداد یکبار

 حروف و اعداد سلسله یک شامل عدد و حروف توالی

 شونده آزمون و شود می خوانده آزمودنی برای كه است

 الفبایی نظم با را حروف و صعودی نظم با را اعداد

 فقط حروف و اعداد هم آزمون این در. كند می تکرار

 پاسخ تعداد و شود می خوانده آزمونگر توسط یکبار

 .  شود می ثبت آزمون هر در شونده آزمون صحیح

 ییها آزمون از یکی :ويسکانسین یها تكار آزمون

 آزمون در ،كند می ارزیابی را غییرت توانایی كه است

 كنندگان شركت از ،نویسکانسی یها تكار بندی دسته

 خاصی معیار اساس بر را ها تكار ،شود می خواسته

 د،خو پاسخ اساس بر و كرده بندی دسته ل(شک مثالً)

 دریافت هنگام. نمایند دریافت منفی و مثبت ازخوردب

 یدنچ برای جدیدی ةقاعد باید منفی، بازخورد

 سه از آزمون این. (رنگ مثالً) كنند تعیین ها تكار

 شده تشکیل دیگر یخطاها و ماندهدرجا صحیح، پاسخ

 تغییر. شدند محاسبه درصد صورت به همگی كه است

 در شونده آزمون توانایی ةبردارند در تکالیف، موفق

 حالی در است، دیگر ۀمسئل به مسئله یک از حركت

 ر،تغیی كه شود می ظاهر نیزما ی،درجاماندگ خطای كه

 شکست یا نشود انجام ه،مجموع یک چیدن از بعد

 طبق را ها پاسخ زمانی آزمودنی ،دیگر عبارت به بخورد

 .(2332 یامور و الویرز) دده ادامه قبلی صحیح ةقاعد

 لوب در اختالل كلیدی یها نشانه از كه درجاماندگی،

 رتغیی در شکالاِ اساس بر اغلب است، پیشانی

 مبتال بیماران در و شود می توجیه روانی های جموعهم

 میلی) شود می مشاهده چپ پیشانی لوب آسیب به

 . (2333 ،همکاران و میاک ؛2331 ،وكوهن

 اجرا ةشیو

 انجام مدرسه در آرام اتاق یک در ها آزمون اجرای

 و جلسه دو در انفرادی صورت به ها آزمون. دش

 انجام آزمودنی هر برای هفته یک ۀفاصل به حداكثر

 چهار روزانه و بود ماه 2 ااجر زمانی ةدور كل. دش

 شامل نیمه و ساعت یک های جلسه در آموز دانش

 مدت. دكردن شركت استراحت زمان و ها آزمون اجرای

 در دقایقی و تفریح زنگ قیقهد 23 لشام استراحت

 اجرای از قبل ترتیب بدین و بود ها آزمون اجرای بین

 حاصل اطمینان انآموز دانش خستگی دمع از ها آزمون

 شد داده توضیح زمونآ هر اجرای ةشیو سپس. شد می

 آزمودنی درست درک از آموز دانش از پرسش با و

 هوش آزمون اول ۀجلس در. شد حاصل اطمینان

 (،2330 ر،وكسل WISC-IV چهار كودكان) وكسلر
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. شد اجرا كالمی مطلب درک آزمون و مت كی آزمون

 ل،شام مركزی كاركرد اجرایی به مربوط یها آزمون

 در شناختی واج حلقۀ و تغییر و بازداری ،روزرسانی به

 بر كنش هر در ها گروه عملکرد. شدند اجرا دوم ۀمرحل

 در. شد تحلیل كنش آن به مربوط یها اندازه اساس

 بین همبستگی ترین پایین و باالترین اساس بر ابتدا

 طور به آنها یمعنادار و كنش هر در مختلف یها اندازه

 واریانس تحلیل از استفاده با سپس و گزارش مختصر

 یک هر در ب گروه با الف گروه عملکرد ،متغیریچند

 . شد مقایسه متغیرها از

 كاركرد اجرایی بررسی منظور به پژوهش این در

 حلقۀ و تغییر( بازداری، ،روزرسانی به) مركزی

 ابتدا در. شد استفاده مختلفی تکالیف از شناختی واج

 در ها گروه از یک هر معیار انحراف و میانگین

 استفاده با سپس شد محاسبه رفته كار به یها آزمون

 ۀمرحل در. شد پرداخته ها گروه مقایسه به t آزمون از

 به متغیریچند واریانس تحلیل از استفاده با بعد

 متغیرهای كنترل با ها گروه از یک هر عملکرد بررسی

 نتایج . شد پرداخته مطلب درک و شهو ملشا وابسته

 . اند هشد داده نشان 1 جدول در

 ها يافته

 آزمون طریق از روزرسانی به :روزرسانی به

 نتایج. شد گیری اندازه (1080)نجاتی، روزرسانی به

 الف گروه دو میان دارمعنا تفاوت كه داد نشان t آزمون

 به نسبت ب گروه و دارد وجود روزرسانی به در ب و

 نتایج >392/2t= ،31/3 .(P) ندرت ضعیف الف هگرو

 گروه عملکرد كه داد نشان یریمتغ تک واریانس تحلیل

 معنادار تفاوت روزرسانی به یرمتغ در "ب" با "الف"

 . (=f، 223/3p =189/3)ندارد

 استروپ آزمون طریق از اریبازد :بازداری

 نبی داریمعنا تفاوت t آزمون نتایج. شد گیری اندازه

 تسهیل در. داد نشان بازداری در ب و الف گروه

(82/2t=- 31/3 وP<) گروه دو انمی معنادار تفاوت 

 تفاوت (>31/3P و =t- 290/0) تداخل در. دارد وجود

 ب و الف گروه دو میان نیز خطا در. دارد وجود معنادار

. (>31/3P و t= 33/2) دارد وجود معنادار تفاوت

 شد بررسی گروه دو میان متغیری تک واریانس تحلیل

 و "الف" گروه در تسهیل بین كه داد نشان نتایج و

 و =229/0f) ندارد وجود معنادار تفاوت "ب"

322/3=P) .ب" و" الف "گروه بین نیز تداخل در " 

 در. (F=228/1 و P=202/3) ندارد وجود معنادار تفاوت

 وجود معنادار تفاوت ب و الف گروه بین خطا ةنمر

 . (F=008/0 و P=328/3) ندارد

 یها تكار آزمون طریق از تغییر :تغییر

 دو میان t آزمون نتایج و شد گیری اندازه ویسکانسین

 پاسخ در. داد نشان را معنادار تفاوت ب و الف گروه

 وجود یمعنادار تفاوت ب و الف گروه دو میان صحیح

 ماندهدرجا پاسخ در ، (>31/3P و =t 22/13) دارد

 دارد وجود معنادار تفاوت ب و الف گروه دو میان

)222/2- t= 31/3 وP<) .گروه دو میان خطا پاسخ در 

  =t-821/2) دارد وجود معنادار تفاوت ب و الف

 گروه دو میان متغیری کت واریانس تحلیل . (>31/3Pو

 بین معنادار تفاوت صحیح پاسخ در نتایج و شد بررسی

و  P=221/3د )نش داده نشان ب و الف گروه دو

222/3=f) .دو بین معنادار تفاوت ماندهدرجا پاسخ در 

 پاسخ در. (f=833/2و  p=38/3) نشد داده نشان گروه

 نشان ب و الف گروه دو بین معنادار تفاوت نیز خطا

 ( P=120/3و  f=222/2دنش داده

 ۀحلق گیری اندازه منظور به :شناختی واج حلقة

 ستقیم،م فراخنای یها آزمون خرده از شناختی واج

 در نتایج. شد استفاده عدد و حروف توالی و معکوس

 نشان ب و الف گروه دو میان معنادار تفاوت t آزمون

 میان معنادار تفاوت نتایج مستقیم فراخنای در. دادند

 در. (P=31/3و  f=392/2) داد نشان ب و الف گروه دو

 ب و الف گروه دو بین معنادار تفاوت معکوس فراخنای

 حروف توالی در. (>31/3Pو  t=812/2) شد داده نشان

 را یمعنادار تفاوت "ب" و "الف" گروه دو ،اعداد و

 تحلیل نتایج. (>31/3Pو  t= 228/2) دادند نشان

 كدام هیچ در و شد بررسی نیز متغیری تک واریانس

 داده نشان " ب" و" الف" گروه دو بین معنادار تفاوت
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 یافت معنادار تتفاو مستقیم ارقام فراخنای در. نشد

 معکوس ارقام فراخنای در f=233/2و  p= 321/3 نشد

و  f=292/2) دنش یافت گروه دو بین یمعنادار تفاوت

328/3=p) .گروه دو میان نیز اعداد و حروف توالی در 

 . (p= 028/3و  f=839/3) دنش یافت معنادار تفاوت

 متغیری تک واريانس تحلیل آزمون و t آزمون ، استاندارد انحراف ، میانگین -1 جدول

 M SD M SD t P< F P 

 223/3 189/3 31/3 392/2 882/1 22/2 233/2 10/12 به روزرسانی

         بازداری

 322/3 229/0 31/3 -82/2 222/2 22/23 22/1 80/12 تسهیل

 202/3 228/1 31/3 -290/0 310/9 22/19 322/0 11 تداخل

 328/3 008/0 31/3 -33/2 212/3 20/3 33/3 33/3 خطا

         تغییر

 221/3 222/3 31/3 22/13 92/2 93/02 33/13 10/22 پاسخ صحیح

 38/3 83/2 31/3 -222/2 223/1 20/21 23/2 18 پاسخ درجامانده

 120/3 222/2 31/3 -821/2 09/2 02/19 12/2 02/8 خطا

         مدار آواشناسی

 321/3 23/2 31/3 392/2 288/3 32/2 220/3 10/9 فراخنای مستقیم

 328/3 292/2 31/3 812/2 32/3 22/2 30/1 22/2 فراخنای معکوس

 028/3 839/3 31/3 228/2 202/1 22/2 38/2 23/13 توالی حروف و عدد

 مسئله حل در ناتوان انآموز دانش ب: گروه و عادی انآموز دانش الف: گروه

 گیری نتیجه و بحث

 ناتوان انآموز دانش از گروه دو حاضر پژوهش در

 عادی انآموز دانش و ریاضی در كالمی مسائل حل در

 حلقۀ و تغییر بازداری، ،روزرسانی به های كنش نظر از

 آمده بدست نتایج و شدند گیری اندازه شناختی واج

 . دادند نشان را ی معنادار تفاوت

 كنترل از قبل وهشپژ این از آمده بدست نتایج

 تفاوت مطلب درک و شهو وابستۀ متغیرهای

 مسئله حل در ناتوانی با روزرسانی به در یمعنادار

 اسکریف، و )بال قبلی یها یافته با كه دادند نشان

 ؛2331 پازاگیال، و بنی كرنولدی، پاالنیدو، ؛2332

 میراندوال، و وفریجی تنکتی، دروسی، كرنولدی،

 بر و است هماهنگ روزرسانی به زمینۀ در (2312

 كیدتأ مسئله حل توانایی در روزرسانی به نقش اهمیت

 متغیرهای كنترل از بعد پژوهش این در اما. كند می

 در ناتوانی میان یارمعناد تفاوت ،مطلب درک و هوش

 این نشد، داده نشان روزرسانی به كنش با مسئله حل

 صورت تجربی مطالعات و ینظر یها مدل با ها یافته

 و اسلونگیپ، 2331ل، سیگ و پاسلونگی) گرفته

 نیا اساس بر. است هماهنگ (،2332 ،2332 پازگلیا،

 درک كه گرفت جهینت توان می متفاوت یها یافته

 جینتا در وابسته متغیر دو عنوان به هوش و مطلب
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 آنها كنترل از بعد زیرا ،اند هبود گذارتأثیر آمده بدست

 مهمترین از یکی. داد دست از را خود معناداری نتایج

 روزرسانی به كنش در متناقض یها یافته وجود دالیل

 یها مؤلفه از یکی عنوان به روزرسانی به كه است این

 تحقیق و مطالعه مورد كمتر مركزی كاركرد اجرایی

 و پایا گیری اندازه ابزار یک وجود عدم و گرفته قرار

 نشك این سنجش و گیری اندازه منظور به اعتماد قابل

 محسوب حدودیتم نوعی مركزی، كاركرد اجرایی

 ،(2332 ،پازاگیال و بنی كرنولدی، ،كارتی)شود می

 روزرسانی به ۀزمین در شده انجام مطالعات همچنین

 عملکرد (،2331 پاالنیدو، ؛2332 پازگلیا، و )پاسلونگی

 و اعداد در روزرسانی به ۀزمین دو در را روزرسانی به در

 مطالعات این از بعضی ،اند هكرد گیری اندازه كلمات

 در را عددی اطالعات روزرسانی به در نقص

 بعضی و دادند نشان مسئله حل در ناتوان انآموز دانش

 نشان را كالمی اطالعات روزرسانی به در نقص دیگر

 ؛1881 لوی، مک هیچ، ؛1880 )گری، اند هداد

 منظور به پژوهش این در. (2331 سیگل، و پاسلونگی

 )نجاتی، پیوتریكام آزمون از روزرسانی به گیری اندازه

 در فقط را روزرسانی به پاسخ كه شد استفاده (1080

 و وقت كمبود دلیل به و كند می گیری اندازه "رنگ"

 كلمات و اعداد روزرسانی به های زمینه در امکانات،

 از استفاده است ممکن نگرفت، صورت گیری اندازه

 در را روزرسانی به بتواند رنگ بر عالوه كه آزمونی

 نتایج ،دهد قرار ارزیابی مورد نیز را اعداد و كلمات

 فردی یها تفاوت همچنین. آورند وجود به را متفاوتی

 یها یافته تفاوت در مهمی نقش هوش و نس مانند

 در اطالعات سازی ذخیره اییتوان زیرا دارد، گوناگون

 سن افزایش با مركزی كاركرد اجرایی و كاریحافظۀ

 ۀنکت . (2332 اگلیا،پاز )پاسلونگی، كند می پیشرفت

 نشان (2331 )پاالنیدو، ها یافته بعضی آنکه، دیگر

 عامل یک دتوان مین مطلب درک و هوش كه اند هداد

 بلکه د،باش روزرسانی به عملکرد در كننده بینی پیش

 مربوط اطالعات پردازش سیستم در توانایی به بیشتر

 در كه انیآموز دانش ،حاضر پژوهش در ،شود می

 كرده كسب باالتری نمرات اطالعات ردازشپ سیستم

 عملکرد نیز روزرسانی به و مطلب درک در ،بودند

 نقش ةدهند نشان دتوان می این كه داشتند باالتری

 در اما باشد، مسئله حل عملکرد در اطالعات پردازش

 ،نشد پرداخته موضوع این به ویژه طور به پژوهش این

 نتایج به وانبت موضوع این تر دقیق بررسی با شاید

  . یافت دست روزرسانی به مورد در تری دقیق

 بین رابطه عدم همچنین حاضر پژوهش نتایج

 و هوش كنترل از بعد بازداری و مسئله حل در ناتوانی

 در گرفته صورت مطالعات. داد نشان را مطلب درک

 ی،پاسلونگ) مسئله حل در بازداری كنش نقش ۀزمین

 ؛2331 سیگل، و لونگیپاس ؛1888 ،لیبرتو كرنولدی،

 و بال) حساب و (2311 مركولدیس، و سانسون ژنگ،

 ارتباط بازداری كه دادند نشان (2331 ،اسکریف

 (مسئله حل و )حساب ریاضی عملکرد با معناداری

 پژوهش این در شده، ذكر یها پژوهش برخالف. دارد

 بین معناداری ،مطلب درک و هوش كنترل از بعد

 یها یافته. نیامد بدست بازداری و مسئله حل توانایی

 و بنی كرنولدی، كارتی، یها یافته با حاضر پژوهش

 هوش بین معتقدند كه است هماهنگ (2332) رومانو

 ارتباط بازداری كنش در عملکرد با مطلب درک و

 كه انیآموز دانش پژوهش این در. دارد وجود معنادار

 كسب پایینی نمرات مطلب درک و هوش متغیر دو در

 این كه داشتند ضعیفی عملکرد نیز بازداری در ،ردندك

 درک و هوش با بازداری بین ارتباط گرنشان دتوان می

 لیبرتو و كرنولدی پاسلونگی، دیدگاه از. باشد مطلب

 دارای مسئله حل در ناتوان انآموز دانش (،1888)

 نیست مشخص ولی ،هستند اطالعات بازداری در نقص

 و اصلی نقص یک ،طالعاتا بازداری در نقص این كه

 ناتوانی این بر نیز دیگر عوامل اینکه یا و است ای پایه

 نقص این كه داده نشان مطالعات. هستند گذارتأثیر

 شنیداری حافظۀ فراخنای در ضعف از ناشی دتوان می

 ضعف دچار شان حافظه فراخنای كه افرادی زیرا ،باشد

 نیز طغیرمرتب اطالعات بازداری در ،است محدودیت و

 شیلر، و تولسکی اینگل، )كانوی، هستند مشکل دچار
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 ویژه به حافظه خنایفرا در نقص بنابراین. (1882

 مطلب درک با آنکه دلیل به شنیداری حافظۀ فراخنای

 نیز اطالعات بازداری در ،است نزیکی ارتباط دارای

 برخالف. (1888 )پاسلونگی، باشد گذارتأثیر دتوان می

 ،معتقدند (،كه2333) هوارد و ونهمس گری، تحقیقات

 ناتوانی یها مقیاسزیر به انآموز دانش بندی وهگر

 و بازداری بین معنادار ۀرابط به منجر دتوان می ریاضی

 وجود با پژوهش این در شود، ریاضی در ناتوانی

 یکی عنوان به مسئله حل ناتوانی زیرمقیاس از استفاده

 و هوش كنترل زا بعد ریاضی، ناتوانی یها مقیاسزیر از

 بتوان شاید. نیامد بدست یمعنادار این مطلب درک

 ،(2332) نسانسو نظر بر بنا را یمعنادار عدم این

 حساب عملیات در بازداری كه كرد تفسیر اینگونه

 حل در درست عملکرد اما ،باشد داشته نقش دتوان می

 دتوان مین ابتدایی یها سال در مخصوصاً را مسئله

 در انآموز دانش سن افزایش با و كند بینی پیش

 در اعتمادتری قابل نتایج به توان می باالتر یها سال

 بدست یها یافته بر بنا واقع در. یابیم دست زمینه این

 آنکه از بیش المیك مسایل حل ،پژوهش این از آمده

 درک مطلب، درک توانایی به ،باشد مرتبط بازداری به

 بلندمدت فظۀحا در اعداد تجسم و هوشبهر اد،اعد

 مركولدیس و سانسون ژنگ، همچنین. دارد ارتباط

 را ریاضی و خواندن مانند ییها مهارت نقش (،2311)

 معتقدند و دانند می بازداری از مهمتر مسئله حل در

 در ناتوانی اصلی عامل ریاضی و خواندن ناتوانی كه

 جی، ان و )لی پژوهشگران برخی. است بازداری

 از ناشی را آمده بدست یها فتهیا در تفاوت (،2338

 گیری اندازه برای اعتماد قابل ابزار یک وجود عدم

 آنها. دانند می مركزی كاركرد اجرایی یها مؤلفه

 ای دهپیچی تکالیف شامل ها آزمون این كه معتقدند

 سختی به را ذهنی انعطاف و بازداری كه هستند

 به .نیست اعتماد قابل آن نتایج و كند می گیری اندازه

 گوناگون مطالعات و ها یافته به توجه با ترتیب این

 كه دریافت توان می بازداری ۀزمین در گرفته صورت

 فردی یها تفاوت از اعم گوناگون عوامل از ای مجموعه

 كنندگان شركت در موجود یشناخت یها تفاوت نیز و

 نتایج و مسئله حل بر بازداری نقش میزان بر ندتوان می

 . شود حاصل متفاوتی یها یافته و باشد گذارتأثیر آن

 منظور به ویسکانسین آزمون اجرای ۀزمین در

 ،مسئله حل زیرمقیاس در تغییر گیری اندازه

 تحت معموالً و است گرفته صورت كمی یها پژوهش

 گرفته قرار بررسی مورد ریاضی ناتوانی كلی عنوان

 واگر و هورتر ویتکی، امرسون، فریدمن، میاک،. است

 ویسکانسین آزمون در دعملکر كه معتقدند (،2333)

 تغییر توانایی سنجش برای نندهك بینی پیش بهترین

 حل در ناتوانی با تغییر بین پژوهش این در. باشد می

 ۀرابط ،مطلب درک و هوش كنترل از پس مسئله

 )بال، ها پژوهش این از برخی در. نشد یافت داری امعن

 میان ۀرابط (2332 اندرسون، ؛1888 ی،رو و جانسون

 اجرایی غیر هایمتغیر كنترل از بعد و قبل تغییر كنش

 كه اند هداد نشان مطالعات عضیب. اند هیافت معنادار را

 مسئله حل ةكنند بینی پیش دتوان مین تغییر و بازداری

 فردی یها تفاوت بلکه ،(2338 ،جی ان و لی) باشد

 هوش و آموزشی یها تفاوت ان،آموز دانش سن مانند

 طرف از. باشد ها تفاوت این بر گذارتأثیر عامل دتوان می

 مطلب، درک و هوش متغیرهای كنترل بر عالوه دیگر

 در دتوان می نیز استفاده مورد ابزار و بندی گروه ةشیو

 با كه صورت این به ،باشد گذارتأثیر نتایج گیری شکل

 متفاوتی نتایج ،ثابت گیری اندازه ابزار یک داشتن وجود

 بر خود ۀمطالع در (،2332) اندرسون. شود حاصل

 توانایی كه رسید نتیجه این به كاری حافظۀ روی

 حل با ،مطلب درک و هوش كنترل از بعد حتی تغییر

 ۀمطالع در او اما است، دارامعن ارتباط دارای مسئله

 تغییر توانایی سنجش برای كاریحافظۀ روی بر خود

 از و بود نکرده هاستفاد ویسکانسین یها تكار آزمون از

 و ریاضی سؤال 12 شامل كه كاغذی -مداد آزمون یک

 منظور به همچنین. شد استفاده ،بود مسئله حل

. بود شده استفاده ریون آزمون از هوش گیری اندازه

 استفاده تکالیف و متغیرها گیری اندازه در ها تتفاو این

 منجر كه باشند عواملی جمله از دتوان می آنها در شده
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 و فریدمن. شوند ها پژوهش در متفاوت یها یافته به

 ارتباط عدم یافتن هك دمعتقدن (2332 ،2332) میاک

 اعتبار از ناشی دتوان می مسئله حل در توانایی با تغییر

 او. باشد گیری اندازه برای شده ارائه تکالیف در پایین

 های استراتژی از استفاده كه است معتقد همچنین

 انآموز دانش توسط تکالیف مانجا برای متفاوت

 كاركرد اجرایی میان ارتباط عدم به منجر دتوان می

 از د،كن كم را آن اعتبار و شود مسئله حل و مركزی

 كاری حافظۀ های مولفه از یکی عنوان به تغییر طرفی

 است نزدیکی ارتباط دارای نیز مدت بلند حافظه با

 حافظۀ از العاتاط بازیابی توانایی (،2332)اندرسون،

 اطالعات این نگهداری و پردازش همچنین و بلندمدت

 اهمیت (مسئله حل و )حساب ریاضی عملکرد در

 حافظۀ در نقص وجود كه ای گونه به دارد، فراوان

 دهد قرار تأثیر تحت را تغییر توانایی دتوان می بلندمدت

 اختالل دچار مسئله حل جریان در را آن عملکرد و

 . نماید

 كنترل از بعد پژوهش این از آمده ستبد یها یافته

 بین معنادار ۀابطر ،مطلب درک و هوش متغیرهای

 با و نداد نشان را مسئله حل و شناختی واج حلقۀ

 سیگل، و پاسلونگی ؛2332)اندرسون، قبلی یها یافته

. باشد مین هماهنگ (2331ساشس، و سانسون ؛2331

 دیگر مانند نیز مؤلفه این در كه رسد می نظر به

 متغیرهای نقش مركزی، كاركرد اجرایی یها مؤلفه

 ها مؤلفه این یمعنادار بر مطلب درک و هوش

 و پژوهشگران)پنینگتون از برخی. است گذارتأثیر

 بر (2330 اوسترالن، و گرتس سرجنت، ؛1882 ازنف،

 در معنادار تفاوت از ای دهعم بخش كه باورند این

 توانایی و شهو كنترل عدم از ناشی مختلف یها یافته

 و سانسون ژنگ،. است بوده مطلب درک و خواندن

 در سن افزایش با كه معتقدند (2311) مركولدیس

 پیدا افزایش شناختی واج حلقۀ فراخنای ،كودكان

 انجام یها پژوهش بیشتر در كه حالی در ،كند می

. گرفتند قرار ارزیابی مورد كوچکتر سنی های رده ،شده

 را شناختی واج حلقۀ نقش (2331) سیگل و پاسلونگی

 این نقش اما ،دانند می مهم ابتدایی ۀاولی یها سال در

 حل در ابتدایی چهارم سال انآموز دانش در را مولفه

 بدست یها یافته مجموع در. دانند می كوچک مسئله

 را شناختی واج ۀحلق نقش گوناگون مطالعات از آمده

 یكارۀحافظ عناصر بقیه از ترمهم مسئله حل در

 به در بلندمدت ۀحافظ نقش مقابل در. دانند مین

 مهم بسیار را مسئله حل برای الزم اطالعات یادآوری

 آنجا از. (2312 فوشس، ؛2332 )اندرسون، دانند می

 ۀحافظ از عاتاطال بازیابی نیازمند مطلب درک كه

 مدتبلند ۀحافظ با شناختی واج ۀحلق و است مدتبلند

 كه گرفت نتیجه توان می ،است نزدیکی ارتباط دارای

 ۀحلق در ضعف اصلی علت ،طلبم درک در ناتوانی

 این كنترل از بعد كه طوری به ،است شناختی واج

 . دادند دست از را خود یمعنادار نتایج ،متغیر

 ریاضی در مسئله حل توانایی ۀزمین در

 درمجموع. است گرفته صورت كمی یها پژوهش

 قبلی یها یافته با هشپژو این از آمده بدست یها یافته

 ژنگ، ؛2331 سیگل، و پاسلونگی ؛2332)اندرسون،

 هماهنگ (2331 ساشس، سانسون، ؛2311 سانسون،

كاركرد  اهمیت عدم عنایم به این اما ،باشد مین

 مسائل حل در شناختی واج حلقۀ و مركزی اجرایی

 (،2311) سانسون ژنگ و. نیست ریاضی كالمی

 مسئله حل در مهمی نقش كاری حافظۀ كه معتقدند

 و ریاضی خواندن، مانند اساسی های توانایی اما ،دارد

 ایفا مسئله حل در مهمتری نقش دتوان می مطلب درک

 میراندوال و گیفر تنکاتی، دروسی، كرنولدی،. كنند

 مهمترین مطلب درک توانایی كه معتقدند (،2312)

 كالمی مسائل حل توانایی در كننده بینی پیش عامل

 . است ریاضی

 داشته متعددی دالیل دتوان می معناداری عدم این

 ابزارهای از استفاده الیلد این از یکی. باشد

 لزمن و بوم كروسنبرگ، ون،. است متفاوت گیری اندازه

 عدم یها تعل مهمترین از یکی كه معتقدند (،2310)

 مركزی كاركرد اجرایی اهمیت زانمی مورد در توافق

 ها كنش این باالی حساسیت ری،یادگی های ناتوانی در
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 دیگر؛ عبارت به است گیری اندازه ابزارهای به نسبت

كاركرد  سنجش برای متفاوت تکالیف از استفاده

 در تناقض اصلی عامل ها پژوهش در مركزی اجرایی

 ،دیگر عامل. است زمینه این در مختلف یها یافته

 در. است كنندگان شركت بندی گروه ةشیو یها مالک

 در مطلب درک سنجش برای ژوهشپ این

 كودكان چهار وكسلر هوش آزمون خرده از انآموز دانش

 بر عالوه كه آزمونی كارگیری به است، شده استفاده

 نیز را انآموز دانش قبلی دانش بتواند مطلب درک

 . آورد خواهد فراهم را دقیقتری نتایج ،كند ارزیابی

 در( 2312) ونگ و هملت كامپتون، فوشس، فوشس،

 درک كه دریافتند دبستان كودكان روی بر همطالع

 در كالمی مسائل حل برای عامل مهمترین مطلب

 مهمی نقش انآموز دانش قبلی دانش و است ریاضی

. دارد ریاضی مسایل حل در انآموز دانش موفقیت در

 در مطلب درک سنجش برای ژوهشپ این در

 كانكود هارچ وكسلر هوش آزمون خرده از انآموز دانش

 بر عالوه كه آزمونی كارگیری به. است شده استفاده

 نیز را انآموز دانش قبلی دانش بتواند مطلب درک

 از. آورد خواهد فراهم را دقیقتری نتایج ،كند ارزیابی

 یادآوری و مسئله حل در مدت بلند حافظۀ كه آنجا

 سانسون، فرانکربرگر، -)بیب دارد مهمی نقش اطالعات

 گرفتن نظر در احتماالً (،1888 ی،لوج و بدلی ؛2332

 ستتوان می انآموز دانش بندی گروه ةشیو در عامل این

. نماید حاصل پژوهش این از را متفاوتی نتایج

 توانایی گیری اندازه منظور به پژوهش این در همچنین

 شفاهی یها آزمون از انآموز دانش در مسئله حل

 از ادهاستف شاید. شد استفاده مت كی ایران و وكسلر

 مهارت به نیاز كه كاغذی-مداد شکل به كتبی آزمون

 در كه شود نتایج در تغییر به منجر ،دارد خواندن

 . گیرد قرار مدنظر باید آینده تحقیقات
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Abstract 
Objective: The aim of this study is to compare 
auditory and visual working memory of the children 
at risk of ADHD and dyslexia, with a designed 
neuro/cognitive program, to inform of differences, 
screening and distinguishing these groups from each 
other and the normal ones, as soon as possible. 
Method: The design of the study is causal-
comparative. The primary samples were selected 
with cluster random sampling method from the pre-
schools before formal reading education. Their 
scores of auditory and visual working memory tasks 
in designed high validated and reliable 
neuro/cognitive tasks, were measured, and saved. 
These children were followed for two years. At the 
end of the second grade of elementary school, the 
children with definite diagnosis (ADHD, Dyslexia 
or normal), were selected and their working 
memory scores in preschool were compared. 
Results: The means differences of auditory and 
visual working memory between the groups were 
significant and this difference was more in auditory 
working memory. The auditory working memory 
score was more in all three groups, than visual 
working memory. Moreover, the score of visual 
working memory was very close in children at risk 
of dyslexia and ADHD, while their score of 
auditory working memory has a lot of difference.  
Conclusion: This difference between the groups 

was significant (P0/05). The results could be used to 

improve the quality of educational intervention and 

rehabilitation. 
 

Key words: Visual working memory, Auditory 
working memory, Attention deficit/Hyperactivity 
disorder (ADHD), Reading disorder (dyslexia), 
Computer based neuro/cognitive program. 
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  مقدمه

گروهی از اختالالت ، 1یتحول /اختالالت عصبی

سیستم عصبی  2باشند كه هنگام رشد یا تحول می

شامل  عصبی /اختالالت تحولیشوند.  ایجاد می

، مانند  ی شدهاز اختالالتِ از پیش معرفاي  مجموعه

 4و نارساخوانی 3فعالی بیشتوجه و  نارساییاختالل 

راهنماي تشخیصی  كه با حركت نسخۀ پنجم دنباش می

ه به سمت دیدگا 5و آماري اختالالت روانپزشکی

)راهنماي  محور معرفی شده است -ناختیش/عصب

ویرایش /تشخیصی و آماري اختالالت روانپزشکی

تفاوت در  باوجود دو اختالل مذكور .(2113پنجم، 

ها، داراي وجوه مشترک زیادي  تعاریف و مشخصه

  هستند.

، اختاللی با فعالی یشتوجه و بنارسایی اختالل 

 / فعالی یا بیش 6توجه نارساییالگوي مقاوم از 

كید در جدیدترین متون علمی تأ باشد. می 7تکانشگري

گذاري این اختالل به  شده است كه جهت تشخیص

هاي كودكی  فعالی در سال هاي بیش آغاز حضور نشانه

این اختالل بر  میانی و دوران نوجوانی توجه شود.

هاي مختلف اجتماعی،  در موقعیت كاركرد فرد

توجه به گسترش و گذارد.  می تأثیرتحصیلی و شغلی 

تداوم این اختالل و نتایج منفی آن بر زندگی فردي و 

 تر و مداخلۀ تال، لزوم تشخیص سریعاجتماعی فرد مب

  سازد. زودهنگام را مشخص می

باشد كه  می نارساخوانیاختالل مورد توجه دیگر، 

از میان انواع  باشد. می 8یادگیري توانیناترین  رایج

كه در خواندن  افراديهاي یادگیري خاص،  اختالل

ضعیف هستند، بیشتر در معرض خطر ترک تحصیل 

 منشا عصب نارساخوانی(.  2114 هستند )فریدن،

، ، دیویس و بروک دارد )كریستو 9شناختی زیست 

(. انجمن اختالل خواندن انگلستان، این اختالل 2119

كند                      شناختی معرفی می ا به عنوان یک وضعیت عصبر

مطابق آخرین آمار (. 2112، )بایرام، كمنالبور و اسگین

باشد  درصد می 5/17تا  نارساخوانیاعالم شده، شیوع 

هاي روانپزشکی       )راهنماي تشخیصی و آماري اختالل

ي ها خواندن از نظر جنبه (.2113ویرایش پنجم،  –

متعددي مانند موفقیت تحصیلی، شغلی و سالمت 

(. 2114روانی اهمیت زیادي دارد )كارناین و كارناین، 

درصد از نوجوانان مبتال به ناتوانی یادگیري  41حدود 

نمایند. در بزرگسالی                      با احتمال باالیی ترک تحصیل می

ن افراد استخدام و انطباق اجتماعی براي ای احتمالنیز 

تر از افراد بهنجار جامعه  به طور چشمگیري پایین

 (. 2117باشد )سادوک و سادوک،                      می

تسلط در خواندن  به مشکالت شدید نارساخوانی

هاي       گردد )راهنماي تشخیصی و آماري اختالل                     باز می

تالل بر (. این اخ2113ویرایش پنجم، –روانپزشکی 

هاي تحصیلی دیگر )ریاضی، انشا،  زمینه                  تمامی 

گذارد. این ناتوانی در                      می تأثیراجتماعی، علوم( 

منفی بر رشد اعتماد به نفس و انگیزۀ  تأثیردرازمدت 

(. طبق مطالعۀ گلیزارد 2114گذارد )فریدن،                      فرد می

توانند بخوانند،  ، عزت نفس كودكانی كه نمی (2111)

آسیب دیده و این امر منجر به مشکالت رفتاري و 

 گردد.                     روانی می

اختالالت  دارايافراد هاي مهم  یکی از مشخصه

كلشزوسکی،  گ،)برندنبر حافظۀ كاري، نقص در فوق

زارع، ؛2114، فیشباخ، شاچارد، بوتنر و هسلهورن

عنوان یک مولفۀ مهم  هب (،1388آهویی و تاراج،  امیري

و عدم دستیابی به اطالعات  از كاركردهاي اجرایی،

در بسیاري از مقاالت باشد.  ( می2113)آندروود، 

حافظۀ تفاوت و اختالف چشمگیر  ،معتبر علمی

فعال و كودكان  بیشدر گروه كودكان  11كاري

هی شکومشخص و به اثبات رسیده است ) نارساخوان

زاغیان، ؛ 1392، یکتا، لطفی، رستمی و ارجمندنیا

؛ روید، 2114روید و بارام، ؛ 1391، عابدي و فرامرزي

نیز در تحقیقی به جونز و كوكنا  ،دایک ون(. 2111

 در گروه كودكان حافظۀ كاريكاهش معنادار ظرفیت 

اند  هنجار اشاره كردهبا كودكان ب مقایسۀدر  نارساخوان

 (. 2114، كوكنا دایک، جونز و )ون

ویژه دو اختالل  هعصبی، ب/اختالالت تحولی اگر

د، منجر نقرار نگیر 11به سرعت تحت مداخلهمذكور، 
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به مشکالت زیادي شده و این مشکالت به طور 

به  انكودكاین كه  گردد. زمانی                     تصاعدي مضاعف می

تدریج  هد، بنوش می                   طور مکرر دچار شکست علمی

بیند. آسیب                      آسیب می آنهانفس  ناامیدتر شده و عزت

نفس كودک منجر به رفتارهاي نامناسب  به عزت

این  به مبتالافراد  درعالوه، ترک تحصیل  گردد. به                     می

باشد. این  نسبت به سایر افراد بیشتر میت اختالال

 تأثیر  یندۀ كاري فرد را نیز تحتآ ،مشکالت آموزشی

این مسائل اهمیت مداخلۀ                    قرار خواهد داد. تمامی

 نارسایی  اختاللدو مناسب، خالقانه، دقیق و زودهنگام 

سازد                      تر می را شفاف نارساخوانیو  فعالی توجه و بیش

(. 2117، )چیاپدي، زوپلو، رُسی، اسکارابلو و پیازا

ها  تري از این برنامه چه كودک در سن پایینهر

 گردد )زیگر،                     مند شود، نتیجۀ بهتري حاصل می بهره

2118). 

دیداري و  حافظۀ كاريمقایسۀ هدف این مطالعه، 

و كودكان با  نارساخوانیشنیداري كودكان مستعد 

، توسط فعالی توجه و بیشنارسایی احتمال باالي 

شناختی طراحی شده، به منظور اطالع از /عصبی نامۀبر

هاي شناختی،  میزان تفاوت این دو گروه در این توانایی

 همچنین غربالگري و افتراق این دو گروه از یکدیگر و

باشد. در صورت  از كودكان هنجار می نیز افتراق آنها

ارتقاي  ن جهتاتو نیل به هدف این پژوهش می

با گام برداشت.  توانبخشی كیفیت مداخلۀ آموزشی و

یک نقص  عنوان به حافظۀ كارينقص در درنظر گرفتن 

و اختالل مذكور، مهم شناختی در كودكان مبتال به د

مقایسۀ وضعیت و  ،این پژوهش هاي یکی از هدف

تفاوت كودكان مبتال به این دو دسته از اختالالت 

 كز بیشتر بربا تمربر این،  باشد. عالوه عصبی می/تحولی

 تر و صرف وقت و انرژي بیشترتوانایی شناختی ضعیف

بطور موثرتري  مداخله ، ها بر آن در هر یک از گروه

اي آموزشی  اقدامات مداخلهگیرد. همچنین،  صورت می

تا  شدهتر  و توانبخشی متمركز بر توانایی شناختی قوي

جویی گردد و عزت  در وقت و انرژي درمانگر صرفه

ل شکست كمتر، با آسیب دنبا هنفس كودک نیز ب

از برنامۀ  ،به این اهدافبراي نیل  كمتري مواجه شود.

شود تا با  شناختی محقق ساخته استفاده می/عصبی

گونه جهت  دقت، روایی و اعتبار باال و قالب بازي

 رسان باشد.  افزایش دقت در غربالگري یاري

  روش

 آماری  ةجامع

 12اي همقایس علی و  توصیفی نوعاین پژوهش از 

و  انجامعۀ آماري پژوهش شامل تمامی دختر. است

پیش دبستانیِ در حال آموزش در پیش  انپسر

پیش از  تا گانۀ استان تهران، 19هاي مناطق  دبستانی

بود. تمامی این  خواندنو یادگیري رسمی  آموزش

توانایی  ۀكودكان در مراكز مربوطه تحت سنجش اولی

ر محدودۀ بهنجار ذهنی قرار گرفته و از این حیث د

گیري به روش تصادفی چند  قرار داشتند. نمونه

اي انجام گرفت؛ از مناطق نوزده گانۀ  اي خوشه مرحله

چند منطقه بطور تصادفی انتخاب و از  ،استان تهران

هاي آن مناطق، مراكزي بطور  پیش دبستانی فهرست

تصادفی انتخاب گشتند و تمامی كودكان پیش 

 پژوهش شركت داده شدند. دبستانی آن مراكز در

براي اجراي پژوهش، در هر یک از مراكز انتخاب 

اي ترتیب داده شد و درخواست شد تا  جلسه ،شده

حداقل یکی از سرپرستان كودک در جلسه حضور 

داشته باشند. در جلسۀ مذكور در خصوص اهداف 

پژوهش توضیح داده شد، همچنین اطالعات دقیق 

كودكانی كه  و مراحل رشدي شناختی جمعیت

آوري  سرپرست آنها در جلسه حضور داشتند، جمع

اي مبنی بر  نامه رضایت ،گشت. در انتهاي جلسۀ مذكور

تمایل به شركت كودک دریافت شد. در ادامه تمامی 

كودكان مراكز مذكور كه رضایت والدین از شركت 

بود، به انجام فعالیت  اخذ شدهدادن فرزندشان 

ساخته، با اعتبار و  -محقق شناختی /اي عصبی رایانه

هاي مربوط به هر كودک  پرداختند. داده روایی باال

دیداري و  حافظۀ كارياي  پس از اتمام تکالیف رایانه

ذخیره گشت تا پس از  13شنیداري، در یک فایل اكسل

ر دوم دبستان(، كه تشخیص هر دو سال )در اواخ
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( نارساخوانیو یا  فعالی توجه و بیشنارسایی كودک )

 هنجارهاي  با نمونه مقایسۀ فرایند براي  ،شد مشخص 

سال  پایاندر  مورد استفاده قرار گیرد. تمامی كودكان

، دقتاز نظر رفتاري و هم از نظر  ، هم دوم دبستان

آزمون  توسط ،خواندنسرعت و درک مطلب 

قرار گرفتند. در مورد ارزیابی دقیق  ،تشخیصی خواندن

دیداري و  حافظۀ كاريهاي مربوط به  نهایت داده

دبستان كودكان با  پیشمقطع وط به شنیداري مرب

، فعالی توجه و بیشنارسایی فت تشخیص دریا

قرار گرفتند. از  مقایسۀ و بهنجار مورد  نارساخوانی

، هر یک از سه تشخیصمیان هر گروه از كودكان با 

 آنها  هاي دادهنفر بطور تصادفی انتخاب شده و  31

 شد.   مقایسۀ

گیري و بررسی  ابزار استفاده شده جهت اندازه

 /دیداري و شنیداري، برنامۀ عصبی حافظۀ كاري

بود. این برنامه بر اساس  ساخته -شناختی محقق 

با  ،شناختی /هاي مبتنی بر رویکردهاي عصبی نظریه

و نقص در  14تاكید ویژه بر نظریۀ پردازش اطالعات

و داراي در كودكان طراحی شده  15كاركرد اجرایی

گیري  در اندازه (>15/1P) روایی و اعتبار باال

 ،در این برنامهباشد.  مذكور می 16هاي شناختی مولفه

دیداري و شنیداري  حافظۀ كاريتکالیف جداگانه براي 

درنظر گرفته شده است. براي در قالب بازي 

 كاريهاي  هر یک از حافظهگیري و ارزیابی  اندازه

مرحله، از ساده به  دیداري و شنیداري چندین

پیچیده، درنظر گرفته شد. ظرفیت حافظۀ كودكان از 

شود.  دو مورد به باال توسط این تکالیف ارزیابی می

 ترتیب صحت در وتعداد موارد پاسخ كودک، از نظر 

این برنامه از نظر  شد. گذاري می یادآوري آنها، نمره

 یید قرار گرفته و روایی محتوايمتخصصین نیز مورد تأ

جهت بررسی روایی محتوایی از  باشد. باالیی را دارا می

بیش از پانزده سال  مجرب بانظر چهار متخصص 

كودكان مبتال به اختالالت  بر روي فعالیت تخصصی

یادگیري استفاده گردید. تکالیفِ برنامۀ طراحی شده، 

گشت و میزان  براي هر متخصص بطور مستقل اجرا می

 11تا  1هدف از  مطابقت هر تکلیف با مولفۀ

اي میان  همبستگی رتبه شد. گذاري می نمره

اسپیرمن و  همبستگیمتخصصان از طریق متوسط 

متوسط  ل محاسبه گردید و نتایج نشانگرتطابق كندا

میان متخصصان بود. نتیجۀ مذكور  1661همبستگی 

 معنادار بود. >1615Pدر سطح 

به منظور محاسبۀ روایی تمیزي یا تشخیصی، 

كودک، با تشخیص بالینی  15یا كاركرد خروجی 

كودک با تشخیصی بالینی  13، با تعداد نارساخوانی

كودک عادي، در  15فعالی و  بیش/ قطعیِ نقص توجه

 مقایسۀ برنامۀ عصبی/شناختی طراحی شده، مورد 

از آزمون همگونی خی  مقایسۀ قرار گرفت. به منظور 

 دو استفاده گردید. 

 حافظۀ كارياي ارزیابی در تکلیف طراحی شده بر

شیء آشنا، مانند میز، دفتر، شنیداري، كودک نام چند 

 ،شود. پس از چند ثانیه توقف آن، را می امثال مداد و

ظاهر  17نمایش ۀاي از اشکال بر روي صفح مجموعه

 ،مجموعه از اشکال ایناز میان  بایدگردد. كودک  می

ه همان ترتیبی كه ب تصویر اشیاي شنیده شده را

تعداد كلمات شنیده  .انتخاب نمایداند،  شده  شنیده

متوالی در هر مرحله، افزایش موفقیت  پس از دوشده 

پاسخ كودک وابسته  ،از آنجا كه در این تکلیفیابد.  می

تبدیل آنها به و  شنیداري اتبه پردازش محرك

 حافظۀ كارياطالعات دیداري جهت پاسخگویی است، 

براي ارزیابی  گیرد. می مورد ارزیابی قرار شنیداري

همزمان با محل برخی اشیا دیداري نیز  حافظۀ كاري

مشخص  ءشنیدن نام آن شیء، بدون آنکه تصویر شی

شود. سپس،  نمایش مشخص می ۀشود، بر روي صفح

شود .  نمایش مشخص می ۀحفتصویر هدف در مركز ص

شود تا محل تصویر مشاهده  از كودک درخواست می

. در این تکلیف نیز ورودي شده را مشخص نماید

اطالعات توسط حواس بینایی و شنوایی صورت 

و در ادامه درخواست پاسخ بر اساس تبدیل گیرد  می

گیرد. الزم به  اطالعات شنیداري به دیداري صورت می

ها،  كودک شامل تعداد كلیک ذكر است كه كاركرد هر
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كودک و سایر موارد قابل ثبت در   المعل زمان عکس

بر اساس نظر  گردد. ل اكسل ثبت و ذخیره مییک فای

تجربه، تکالیف طراحی شده به میزان متخصص با 4

 منطبق هستند. حافظۀ كاريگیري  باالیی با اندازه

 ها یافته

سه گروه از  ،حافظۀ كاريبه منظور مقایسۀ 

 خوانی نارساقطعی  كودكان عادي و كودكان با تشخیص

ی خی دو همگونفعالی، از آزمون  /بیش و نقص توجه

آمده است.  1در جدول آن نتایج  استفاده گردید كه

تکالیف  است، این جدول مشخص درهمانطور كه 

این سه گروه از تا این برنامه قادر است  ۀطراحی شد

 كودكان را از یکدیگر تمیز دهد.
برای مقایسة متغیرهای  دو همگونی خینتایج آزمون  -1جدول 

 روهای در هر سه گ وابستة طبقه
X2 متغیر

obs سطح معناداري درجۀ آزادي 

 16119 26 191/46 شنیداري حافظۀ كاري

584/19 دیداري حافظۀ كاري  11 16133 

میانگین نمرۀ پس از اجراي برنامه توسط كودكان، 

دیداري در  حافظۀ كاريكسب شده در تکلیف 

كودكان . بدست آمد 6/4 نارساخوانی ستعدكودكان م

و كودكان با  8/6 نمرۀ ،عالیتهمین فدر بهنجار 

كسب  12/4 ، نمرۀفعالی توجه و بیشنارسایی اختالل 

در  ین در حالی است كه، میانگین نمره. انمودند

تکلیف حافظۀ شنیداري در گروه كودكان مستعد 

و  26/13و در گروه كودكان بهنجار  84/5 نارساخوانی

 فعالی توجه و بیشنارسایی در كودكان با اختالل 

هاي میانگین و انحراف  . نمرهبدست آمد 18/9

دیداري و شنیداري  حافظۀ كارياستاندارد مربوط به 

نارسایی ، كودكان با اختالل گروه كودكان بهنجار سه

 2در جدول  و كودكان نارساخوان فعالی توجه و بیش

 نشان داده شده است. 

 و کودکان  فعالی توجه و بیشنارسایی کودکان بهنجار، کودکان با اختالل های کودکان  میانگین و انحراف استاندارد نمره -2جدول 

 شنیداری و دیداری حافظة کاریهای مربوط به  در تکلیف نارساخوان

 انحراف استاندارد میانگین گروه 

 69/1 8/6 بهنجار حافظۀ كاري

 72/1 12/4 فعالی توجه و بیشنارسایی  

 95/1 6/4 نارساخوانی دیداري

 66/1 26/13 بهنجار ۀ كاريحافظ

 11/1 18/9 فعالی توجه و بیشنارسایی  

 79/1 84/5 نارساخوانی شنیداري

دیداري  حافظۀ كاريبراي بررسی معناداري تفاوت 

و گروه كودكان  نارساخوانیمیان گروه كودكان مستعد 

توجه و نارسایی و كودكان مستعد اختالل  بهنجار

استفاده شد. با  خی دواز آزمون مجذور  ،فعالی بیش

كه مقدار مجذور خی پیرسون به دست آمده توجه به 

حافظۀ تفاوت معنادار میان ، 184/21برابر است با 

(. =125/1Pوجود دارد ) میان سه گروهدیداري  كاري

 حافظۀ كاريالزم به ذكر است كه میزان رابطۀ نمرۀ 

دیداري میان گروه كودكان بهنجار، كودكان مستعد 

فعالی  وانی و مستعد نارسایی توجه و بیشنارساخ

 788/1 توسط ضریب فاي كرامر محاسبه و مقدار آن

 معنادار است. 12/1بدست آمد كه در سطح 

شنیداري نیز در مقایسۀ  حافظۀ كاريدر خصوص 

و كودكان  نارساخوانیمیان گروه كودكان مستعد 

بهنجار از آزمون خی دو استفاده شد. در این مرحله 

شنیداري میان دو  حافظۀ كارياوت معنادار در نیز تف

ضریب فاي كرامر نیز  .(>15/1Pت )داشگروه وجود 

 821/1، و مقدار آنارزیابی گردید  محاسبه معنادار

 بدست آمد.

آزمون خی دو جهت معناداري اختالف نمرۀ 

شنیداري میان گروه كودكان بهنجار، كودكان  ۀحافظ

یی توجه و مستعد نارساخوانی و مستعد نارسا

بدست نیز انجام گرفت و با توجه به مقدار  فعالی بیش

باشد، این مقدار در سطح  می 18/45كه برابر با  آمده
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117/1P= میزان رابطۀ نمرۀ حافظه  باشد. معنادار می

شنیداري میان گروه كودكان بهنجار، كودكان مستعد 

فعالی  نارساخوانی و مستعد نارسایی توجه و بیش

 821/1فاي كرامر محاسبه و مقدار آن توسط ضریب 

 معنادار است. 117/1بدست آمد كه در سطح 

شنیداري یا به  حافظۀ كاريدر خصوص ظرفیت 

عبارتی تعداد موارد صحیحِ به خاطر سپرده شده، در 

طر اتعداد موارد به خ نارساخوانیگروه كودكان مستعد 

براي  مورد، 2حدود سپرده شده به طور میانگین 

بطور  فعالی توجه و بیشنارسایی مستعد  كودكان

بهنجار به طور  مورد و براي كودكان 3میانگین 

مورد بود. این تفاوت میان گروه كودكان  4میانیگن 

توسط آزمون  نارساخوانیبهنجار و كودكان مستعد 

، 3خی دو مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جدول 

 (.>15/1P) باشد  تفاوت میان دو گروه معنادار می

آزمون خی دو جهت معناداری اختالف میان نمرۀ ظرفیت حافظة کاری شنیداری میان گروه کودکان بهنجار، کودکان مستعد  -3جدول 

 فعالی بیش توجه و نارساخوانی و مستعد نارسایی

 معناداري درجۀ آزادي مقدار 
 1611 6 216258 مجذور خی  پیرسون

 1611 6 186136 ضریب احتمال
 بدست آمد. 1662مقدار آن ، ضریب فاي كرامر نیز محاسبه و P<0.05در سطح   خی دوتوجه به معناداري  با

 گیری و نتیجه بحث

دیداري  حافظۀ كاري ۀمقایس ،هدف پژوهش حاضر

توجه و نارسایی اختالل  مستعدو شنیداري كودكان 

كودكان  و نارساخوانی، كودكان مستعد فعالی بیش

شناختی طراحی شده /امۀ عصبیتوسط برن ،بهنجار

هاي  باشد. از میان تفاوت پژوهش می محققانتوسط 

این دو اختالل شناختی در كودكان مبتال به 

یل اهمیت زیاد در دل هب حافظۀ كاري، تحولی/عصبی

از محاسبات و مدنظر قرار گرفت.  فرایند یادگیري

نتایج مشخص شد كه میان كودكان مستعد اختالل 

با كودكان  نارساخوانیفعالی و  شبی/توجهنارسایی 

 ،شنیداريدیداري و  حافظۀ كاريبهنجار از نظر 

ه با این یافت( >15/1P) اختالف معنادار وجود دارد

هاي انجام شده در زمینۀ  بسیاري از پژوهش ۀنتیج

اختالالت داراي هاي شناختی میان كودكان  تفاوت

و كودكان بهنجار همخوانی دارد. از  تحولی عصبی

( و روید 2113ها، تحقیق روید ) پژوهشاین جمله 

نیز در دایک، جونز و كوكنا  ونباشد.  ( می2111)

در  حافظۀ كاريتحقیقی به كاهش معنادار ظرفیت 

با كودكان بهنجار  مقایسۀدر  گروه كودكان نارساخوان

(. 2114، دایک، جونز و كوكنا وناشاره كرده است )

در  دایک و جاب ، بوگرتز، اشمالک، وومنز،هاچمن

مدت و یادآوري  قی به تفاوت معنادار حافظۀ كوتاهتحقی

هاچمن، بوگرتز، نمودند ) اشارهترتیبی اطالعات 

 (. 2113، اشمالک، وومنز، دایک و جاب

هاي شناختی رایج،  در اكثر این مطالعات، از آزمون

استنفورد و مانند اینها )آرنت،  براي مثال وكسلر،

؛ 2115 ،دي فرایز و اولسونپنینگتون، ویلکات، 

گیري و  براي اندازه (،1391، زاغیان، عابدي و فرامرزي

 ،زاغیاناستفاده شده است.  حافظۀ كاريمقایسۀ 

 حافظۀ كارينیز به مقایسۀ نیمرخ  عابدي و فرامرزي

آموزان نارساخوان و  آموزان عادي با دانش دانش

فعالی  بیش/اختالل نقص توجهداراي آموزان  دانش

 (. آنان از1391، ، عابدي و فرامرزيداختند )زاغیانپر

آزمون تشخیص ناتوانی خۀ چهارم آزمون وكسلر، نس

جهت پژوهش خود  یادگیري خواندن و آزمون كانرز

 میاننشان داد كه  آنان نتایج پژوهشاستفاده نمودند. 

و دانش آموزان داراي نارساخوان دانش آموزان  كاركرد

آموزان عادي در  الی و دانشفع بیش/اختالل نقص توجه

در دار وجود دارد.  ، تفاوت معنیحافظۀ كاريانواع 

نیز ، زارع و حیدري اي دیگر توسط شریفی مطالعه

آموزان  دانش میان حافظۀ كاري ۀمقایس مجدداً

صورت گرفت  آموزان عادي نارساخوان و دانش

(. در پژوهش آنان نیز 1392، ، زارع و حیدري)شریفی
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حافظۀ مقیاس  از خرده افظۀ كاريحبراي سنجش 

سلر كودكان چهارم آزمون هوشی وك ۀنسخ ،كاري

هاي این پژوهش نشان داد كه  استفاده گردید. یافته

وزان داراي اختالل خواندن و آم دانش حافظۀ كاريبین 

تفاوت معنادار وجود دارد و  ،آموزان بدون اختالل دانش

 اندناختالل خو دارايآموزان  دانش حافظۀ كاري

تر از كودكان بهنجار  اي پایین قابل مالحظه طور به

را از تحقیقات پیشین  حاضر پژوهشآنچه كه . دباش می

ابزار مورد استفاده در این است كه  ،سازد متمایز می

شناختی بود كه /برنامۀ كامپیوتري عصبی ،پژوهشاین 

و توسط  شد توسط محققین پژوهش، طراحی

الالت یادگیري مورد در حیطۀ اخت متخصصان مجرب

حایز اهمیت و هاي  . یکی از ویژگییید قرار گرفتتأ

در گونه آن است كه  قالب بازي ،برجستۀ این برنامه

كرد و این  مکاري ایجاد میانگیزۀ زیاد براي ه ،كودكان

نمود.  میكمک كودک به استخراج توانایی بالقوۀ  امر 

ر این هاي انجام شده د بر این، در اكثر پژوهش افزون

كودكان دبستانی بودند و  ،هاي پژوهش زمینه، نمونه

كودكان از نظر میزان دریافت خدمات  ،در نتیجه

آن، مانند مدرسه )دولتی دریافت   آموزشی و موقعیت

یا غیرانتفاعی(، مراكز توانبخشی، خانواده و 

دمات آموزشی و نوع هاي دیگر  یا سایر خ موقعیت

د. این مسئلۀ ناهمگنی با یکدیگر متفاوت بودن مدرسه

طور قطع بر میزان  هدر دریافت آموزش و اطالعات ب

آنان،  حافظۀ كاريانایی شناختی كودكان، از جمله تو

كه این  يگذارد. لذا، از نکات برجستۀ دیگر می تأثیر

هاي مرتبط متمایز  پژوهش را از سایر پژوهش

هاي مورد بررسی در  این است كه تمامی داده ،سازد می

دبستانی بوده  متعلق به كودكان پیش ،پژوهش این

شدن تشخیص  است كه به مدت دو سال، تا مشخص

هاي  ایلدوم دبستان، در ف قطعی كودكان در پایان

 مقایسۀ دبستان مورد دوم  اكسل نگهداري و در پایان

ویژگی و تفاوت دیگر این پژوهش با قرار گرفتند. 

حافظۀ نۀ هاي صورت گرفته در زمی بسیاري از پژوهش

، درنظر گرفتن و بررسی كودكان نارساخوان كاري

دیداري و شنیداري در كودكان  حافظۀ كاريجداگانۀ 

طور جداگانه و مقایسۀ آنها  هبمستعد اختالالت مذكور 

گیري  با كودكان بهنجار بود. اهمیت ارزیابی و اندازه

این دو حافظه بطور جداگانه در این تحقیق تا به این 

براي  اي زي جداگانهبا عبارتی هبد كه برنامه یا اندازه بو

در بررسی ک از آنها درنظر گرفته شد. گیري هر ی اندازه

در هر سه گروه مشخص  حافظۀ كاريتکالیف   دقیق

شناختی  /شود كه در برنامۀ كامپبوتري عصبی می

شنیداري نسبت به  حافظۀ كاريطراحی شده، نمرۀ 

توان براي  ت و میدیداري در هر سه گروه باالتر اس

افزایش كارامدي مداخالت آموزشی در هر دو گروه 

مستعد اختالل از تکالیف شنیداري بهرۀ بیشتري برد. 

تر )شنیداري( در  قوي حافظۀ كاريبا تمركز بیشتر بر 

آموزش كودكان مذكور، هم یادگیري با سرعت بیشتر 

گیرد، هم میزان  تري صورت میو صرف زمان كم

دهی كاهش  فرایند یادگیري و پاسخشکست كودک در 

گر نیز  بر این، در خصوص فرد مداخله  یابد. عالوه می

ایش بازدهی آموزش صورت جویی در وقت و افز صرفه

 گیرد. می

دیداري  حافظۀ كارينمرۀ  الزم به ذكر است كه 

نارسایی و مستعد  نارساخوانیدر گروه كودكان مستعد 

در  ،نزدیک است به یکدیگر بسیارفعالی  بیش–توجه 

ی حافظۀ كارینمرۀ كسب شده در تکلیف  ،كه حالی

شنیداري میان این دو گروه اختالف زیادي دارد؛ پس 

شنیداري در  حافظۀ كاريتوان از این اختالف زیاد  می

این دو گروه مستعد اختالل، نه تنها در غربالگري بلکه 

از كودكان  نارساخوانیدر افتراق كودكان مستعد 

 استفاده نمود.  فعالی بیش/توجهارسایی ن داراي

این پژوهش نیز همانند هر فعالیت علمی دیگر 

هاي  از جمله اینکه نمونه باشد؛ می  داراي محدودیت

كه  اند ا كودكان ساكن در تهران بودهاین پژوهش تنه

تا حدودي از نظر امکانات رفاهی و دسترسی به 

با بسیاري از  مقایسۀ امکانات و آشنایی با كامپیوتر، در 

در  ،. لذاهاي دیگر وضعیت بهتري داشتند شهرستان

 لذا،تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت نمود. 
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شود این پژوهش با استفاده از برنامۀ  پیشنهاد می

در شهرهاي دیگر نیز تکرار  كامپیوتري طراحی شده

 شود.

 ها یادداشت
1) Neuro  / Development Disorders  
2) Development 
3) Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

(ADHD) 
4) Reading Disorder (Dyslexia) 
5) Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric 

Disorders (DSM) 
6) Inattention 
7) Hyperactivity/Impulsivity 
8) Learning Disability 
9) Neuro-biological 
10) Working Memory 
11) Intervention 
12) Causal-Comparative 
13) Excel 
14). Information Processing Theory 
15) Executive Functions 
16) Cognitive Components 
17) Monitor 

 تشکر و سپاسگزاری
 كنندگان شركتمسئولین محترم آموزش و پرورش استان تهران و  از

ین كه در این پژوهش همکاري كردند، ها و مسئول پژوهش، خانواده در

 .داریم را قدردانی و تشکر كمال
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. آموزان عادي آموزان نارساخوان و دانش فعال بین دانش ۀحافظ

 .6-17، 2( 3هاي یادگیري، ) ناتوانی

 ،، ارجمندنیا.رضارستمی،  .،الدین صالح ،لطفی محسن.، ،شکوهی یکتا

اثربخشی  (.1393. )علی ،شریفی .،، نگینمعتمد یگانه، .اكبر علی

اي شناختی بر عملکرد حافظۀ كاري كودكان  تمرین رایانه

 .46-56، 23( 3شناسی، ) شنوایی. نارساخوان
American Psychiatric Association(2013). 

Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (DSM-٥), Washington, D.C.: 
American Psychiatric Association. 

Arnett, AB., Pennington, BF., Willcutt, EG., 
DeFries, JC., Olson, RK.(2015). Sex differences 
in ADHD symptom severity. J Child Psychol 
Psychiatry, 56(6), 632-9 

Bayram, S., Camnalbur, M., Esgin, E. (2012). 
Analysis of dyslexic students’ reading disorder 
with eye movement. Tracking, Cypriot Journal 
of Educational Sciences, 7(2), 129-148. 

Brandenburg, J., Klesczewski, J., Fischbach, A., 
Schuchardt, K., Büttner, G., & Hasselhorn, M. 
(2014). Working memory in children with 
learning disabilities in reading versus spelling: 
Searching for overlapping and specific cognitive 
factors. Journal of learning disabilities, 
0022219414521665. 

Carnine, L., Carnine, C. (2004). The international of 
reading skills and science content knowledge 
when teaching struggling secondary students. 
Reading & Writing Quarterly, 20, 203–218. 

Chiappedi, M., Zoppello, M., Rossi, R., Scarabello, 
EM., Piazza, F. (2007). Specific learning 
disabilities and psychopathological aspects: the 
importance of early diagnosis. Minerva 
Pediatrica, 59 (3), 281-287. 

Christo, C., Davis, J. M., & Brock, S. E. (2009). 
Identifying, assessing, and treating dyslexia at 
school. Springer Science & Business Media. 

Frieden, L. (2004). Improving outcomes for students 
with disabilities. Washhington, DC: National 
Council on Disabilities. 

Glazzard, J. (2010). The impact of dyslexia on 
pupils’ self-esteem. Support for learning, 25 (2), 
63-69. 

Hachmann, WM., Bogaerts, L., Szmalec, A., 
Woumans, E., Duyck, W., Job, R. (2014). Short-
term memory for order but not for item 
information is impaired in developmental 
dyslexia. Ann Dyslexia.64 (2), 121-36 

Learning disabilities children. Journal of social 
Psychology, ٦٠٦-٦٩٣ ,٦٣. 

Roid, G., Barram, R. (2004). Essentials of Stanford 
– Binet intelligence scales assessment, 
Hoboken,NJ: Wiley. 

Roid, G.H. (٦٠٢٢). A review of Stanford – Binet 
intelligence scales, (Fifth Edition) for Use with 

Sadock, B.J., Sadock, V.A. (2007). Kaplan & 
Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral 
Sciences/ Clinical Psychiatry. 10th Edition, 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Underwood, E. (2013). Family Brain Connections 
in Dyslexia. Science, DOI, 10.1126 

Van Dyke, J. A., Johns, C. L., Kukona, A. (2014). 
Low working memory capacity is only 
spuriously related to poor reading 
comprehension. Cognition, 131(3), 373-403. 

Van Dyke, J. A., Johns, C.L., Kukona, A. (2014). 
Low working memory capacity is only 
spuriously related to poor reading 
comprehension. Cognition, 131, 373–403. 

Zeiger, V.M. (2008). Screening for autism spectrum 
disorders pediatric eight years after publication 
of practice guidelines. Doctoral Dissertation: 
Indiana university of Pennsylvania. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=80539
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=54800
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=169722
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF+%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%DB%8C
http://aud.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%DB%8C
http://aud.tums.ac.ir/files/site1/user_files_b0104b/salahadinlotfi-A-10-84-1-8c378f6.pdf
http://aud.tums.ac.ir/files/site1/user_files_b0104b/salahadinlotfi-A-10-84-1-8c378f6.pdf
http://aud.tums.ac.ir/files/site1/user_files_b0104b/salahadinlotfi-A-10-84-1-8c378f6.pdf
http://aud.tums.ac.ir/files/site1/user_files_b0104b/salahadinlotfi-A-10-84-1-8c378f6.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25283790
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25283790
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488229


 محمد خان احمدی و همکاران: همپوشانی ژنتیکی نشانگان داون و بیماری ...

داون و بیماری  ژنتیکی نشانگان همپوشانی

 آلزایمر
 

 ، 3و2، دکتر داریوش فرهود1احمدی محمد خان

 5، سهیال اورنگ4دکتر مریم مالمیر
 

 25/11/44پذیرش نهایی: 11/4/44تجدیدنظر:  21/5/44تاریخ دریافت: 
 چکیده
و مطالعاتی است  ها : هدف از پژوهش حاضر مروری بر پژوهشهدف

کید أهمپوشانی ژنتیکی نشانگان داون و بیماری آلزایمر ت که در آنها بر

منتشر شده ی دستیابی به هدف پژوهش، مقاالت : براروششده است. 

و گوگل در فاصلۀ  Science direct ،Pubmed ،Willyی ها در پایگاه

 گیری: نتیجه مورد بررسی قرار گرفتند. 5102تا  0991ی ها سال

آنجایی  از و است 50تریزومی  شی ازمشکلی ژنتیکی ناداون  نشانگان

 مطالعات ،شیوع باالیی دارد افراداز  بیماری آلزایمر در این گروه که

صورت گرفته  در آلزایمر 50وزوم کرومنقش گوناگونی در رابطه با 

ی ژنتیکی شناخته شده برای بیماری آلزایمر با ها جهش تمامی. است

ی درگیر در ها ی از این ژنافزایش تجمع بتاآمیلویید رابطه دارند. یک

عالوه قرار دارد.  50باشد که روی کروموزوم  می APPبیماری آلزایمر، 

( نیز روی کروموزوم SOD1) دیسموتاز ، ژن سوپراکسیدAPPبر ژن 

ی دیگری که ارتباط ها انگاره پیشمورد توجه است. همچنین  50

ررسی قرار مورد ب ،دهند میداون نشان  نشانگانبیماری آلزایمر را با 

داون به بیماری  نشانگان. درصد قابل توجهی از مبتالیان به اند هگرفت

آن به درستی مشخص نشده علت  هنوز ولی ،شوند میآلزایمر مبتال 

 . است

 داون، آلزایمر، ژنتیک نشانگان ::های کلیدی واژه
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Abstract 

Objective: Down syndrome (DS) is a common 

chromosomal disorder that cause to mental 

retardation in children. Alzheimer’s disease (AD) is 

also common in DS. Therefore, it is assumed that 

there is a same genetic basis. The aim of this study 

was to study and consider the overlap of DS and 

AD.Method: In this review article, published 

articles in science direct, Pubmed, Willy and 

Google were investigated between 1990 and 

2015.Conclusion: Down syndrome is caused by 

trisomy 21. All genetic mutations in relation with 

AD are arising from accumulation of β amiloid. One 

of the genes involved in AD is APP that sited on 

chromosome 21. Moreover, the SOD1 also is sited 

on chromosome 21. Also, other hypothesis in 

relation with AD and DS has been considered. 

Significant percent of individual with DS are with 

AD, but its cause is not clear. 
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 مقدمه

شایع ترین شکل دمانس است که  0بیماری آلزایمر

شود و یکی از  بیشتر در افراد سالمند دیده می

رود. بیماری  های دوران سالمندی به شمار می چالش

مغزی   ةبرند تحلیل ةروند آلزایمر یک بیماری پیش

است که رابطۀ باالیی با افزایش سن دارد. البته این 

یعی سالمندی محسوب موضوع بخشی از فرایند طب

شود و  شود، چون در تمامی سالمندان دیده نمی نمی

های فردی قابل توجهی  حتی در مبتالیان نیز تفاوت

احمدی، فرهود و مالمیر  شود )خان مشاهده می

5102 .) 
رابطۀ شیوع دمانس با افزایش سن در مبتالیان به  -1نمودار 

 نشانگان داون

 

 

 

 

 

 

 

بیماری آلزایمر های تشخیصی برای  مالک

عبارتست از: وجود اختالل حافظه و وجود حداقل یک 

، 5عالمت افت شناختی دیگر همچون؛ آفازی

 2یا عملکرد اجرایی ناهنجار 4، آگنوزی3آپراکسی

 (.5103)انجمن روانپزشکی آمریکا 

های نوروتیک با غلبۀ  تحلیلی رفتگی قشری، پالک

از  7تائوبا غلبۀ  6های نوروفیبریل گره  آمیلویید،

های تشخیصی بیماری آلزایمر هستند و ممکن  شاخص

پس از مرگ  8است از طریق معاینۀ هیستوپاتولوژیک

تایید شوند. در موارد شروع زودهنگام، جهش در یکی 

بیماری آلزایمر مثل پروتئین  ةهای شناخته شد از ژن

 5یا پرسنیلین 0پرسنیلین 9(APPپیشایند آمیلویید )
که E4 00ه باشد. آپولیپو پروتئینممکن است رخ داد01

در آلزایمر نوع دیررس مورد مطالعه قرار گرفته ، 

تواند ارزش شاخص تشخیصی داشته باشد، چون  نمی

فقط یک عامل خطر است و برای وقوع بیماری نه 

ضروری و نه کافی است )خان احمدی، فرهود و مالمیر 

5102.)  

یک اختالل  50یا تریزومی  05نشانگان داون

به جای یک  ،وموزومی است که در آن فرد مبتالکر

دارد. در  50، سه عدد کروموزوم 50جفت کروموزوم 

که  جفت کروموزوم دارد 53حالت هنجار، هر انسانی 

هر جفت کروموزوم، یکی از پدر و یکی از مادر به 

شود. مبتالیان به نشانگان داون در  فرزند منتقل می

عدد کروموزوم  سه ،، به جای یک جفت50کروموزوم 

 دارند. 

در نشانگان داون، که که دهند  مطالعات نشان می

ای از ناتوانی تحولی  به عنوان شکل ویژه 0866از سال 

تشخیص داده شد، شیوع آلزایمر بیشتر است )فراسر و 

(. تحقیقات مختلف نه تنها حاکی از 0876میچل 

 ،سالمندی ناهنجار و بروز مشکالت بالینی در آنهاست

شناختی بیماری  های عصب ه حاکی از بروز آسیببلک

(. 0997)ویسر و همکاران  باشد آلزایمر در آنها نیز می

 21-41افراد مبتال به نشانگان داون بطور متوسط بین 

های موجود  کنند و بر اساس بررسی سال عمر می

مبتال به نشانگان  دمشخص شده است که در میان افرا

 21-51ساله ،  49-41درصد  افراد  52-01داون، 

درصد افراد باالی  72-61سال و  29-21درصد افراد 

سال به  71سال و همچنین تمامی افراد باالی  61

شوند )زیگمن و همکاران  بیماری آلزایمر مبتال می

(. مشخص نیست که بجز بیماران مبتال به 0996

نشانگان داون، آیا بیماری آلزایمر در افراد مبتال به 

ای  ی تحولی نیز شایع است یا خیر. مطالعهها ناتوانی

 فرد 555طولی به بررسی بروز بیماری آلزایمر در 

های تحولی )بجز نشانگان داون( باالتر  مبتال به ناتوانی

 2سال پرداخت. در این مطالعه، بروز دمانس  61از 

برابر افراد بدون ناتوانی تحولی بوده است )استریدوم و 

طالعات در این باره نیز بروز (. دیگر م5103همکاران 

بیماری آلزایمر در افراد دارای ناتوانی تحولی را بیش از 

اند )شوشتری و همکاران  افراد عادی گزارش کرده

5100.) 
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شناسی عصبی بیماری آلزایمر در افراد مبتال  آسیب

به نشانگان داون به تقریب مشابه است. مطالعات 

سالگی،  41تا دهند که  کالبدشکافی مغز نشــان می

به تقریب مغز تمامی افراد مبتال به نشانگان داون، 

باشد.  ها را دارا می ها و گره سطوح معناداری از پالک

های ناهنجاری هستند که در  ها، پروتئین ها و پالک گره

یابند. در افراد مبتال  مغز بیماران آلزایمری تجمع می

د حتی در توان به نشانگان داون، تجمع بتا آمیلویید می

زندگی، در کورتکس مغز آنها دیده شود  31دهۀ 

 (. 0989)ایکدا و همکاران 

لزایمر و های بالینی مهمی بین بیماری آ تفاوت

در افراد مبتال به نشانگان  نشانگان داون وجود دارد.

شود. این  داون، بیماری آلزایمر خیلی زود شروع می

ا در اواخر بیماران، نشانگان بالینی بیماری آلزایمر ر

. یک دهند زندگی نشان می 21 ۀیا اوایل ده 41 ۀده

( که روی افراد مبتال به 5105طولی )کار  ۀمطالع

نشان  ،سالگی صورت گرفت 42نشانگان داون تا سن 

 50داد که میانگین هوشی )کالمی و غیرکالمی( بین 

دهد. در  سالگی کمی تغییر نشــان می 42سالگی و 

ان مبتال به نشانگان داون بعد از بیمار این مطالعه که

سی سالگی از نظر ابتال به دمانس بررسی شدند، افت 

 سالگی دیده شده است. 42-41بین  ،عملکرد افراد

های  عالوه بر سن، مطالعات نشان دادند که تفاوت

بالینی منحصر به فردی در افراد مبتال به نشانگان 

های   یافته ،در پژوهشی ،شود. برای نمونه داون دیده می

بالینی در افراد مبتال به دمانس و نشانگان داون با 

های بالینی در افراد مبتال به دمانس و دارای   یافته

 و دیگر ناتوانی هوشی مورد مقایسه قرار گرفت

بیماران مبتال به دمانس که  که مشخص شد

های هوشی به جز نشانگان داون دارند، شیوع   ناتوانی

فعالی، توهم شنوایی،  ، بیشباالی تغییرات خلقی

ولی در مقابل،  ،دهند اختالل خواب نشان می

پرخاشگری کمتری دارند. تمپل و کنستانتریاس 

( دریافتند که افراد مبتال به نشانگان داون و 5112)

بیماری آلزایمر رفتارهای سایکوتیک شدید، توهم و 

دهند و احتمال بیشتری دارد  هذیان کمتری نشان می

ند در مقایسه با افرادی که تنها مبتال به که بتوان

بیماری آلزایمر هستند، فعالیت فیزیکی انجام دهند. 

درصد افراد مبتال به بیماری آلزایمر  66در این مطالعه 

و  03داروی دونپزیل ،که نشانگان داون نداشتند

درحالی که فقط  ،کردند استفاده می 04ریواستیگمین

آلزایمر با نشانگان  درصد افراد مبتال به بیماری 56

کردند. البته،  داون، این داروها را استفاده می

های مشاهده شده بیشتر به استفاده از دارو  تفاوت

 مرتبط هستند تا خود بیماری.

ها و  بیماری آلزایمر عامل اصلی افت شدید توانایی

سال  42سالمت بیماران مبتال به نشانگان داون باالی 

فراد مبتال به نشانگان داون، درصد ا 52باشد. فقط  می

کنند و بیشتر آنها نیز به  سال عمر می 61بیش از 

برای درک رابطۀ میان  شوند. بیماری آلزایمر مبتال می

های گوناگونی  نشانگان داون و اختالل آلزایمر دیدگاه

توان به  ا میرح شده است که از مشهورترین آنهمط

لی مغز و های تحو های مبتنی بر  ناهنجاری دیدگاه

 فرضیه ذخیرة شناختی اشاره نمود. 

 های تحولی مغز ناهنجاری

های  اند که تفاوت مطالعات گوناگون نشان داده

کالبدشناختی و شیمیایی بین مغز افراد مبتال به 

نشانگان داون و افراد بدون نشانگان داون وجود دارد. 

دهد که عالیم  های پس از مرگ نشان می بررسی

دی در مغز افراد مبتال به نشانگان ماندگی رش عقب

شود. همچنین، مغز افراد مبتال به  داون دیده می

های  نشانگان داون وزن کمتر، تعداد و عمق شیار

های گیجگاهی و پیشانی  مغزی کمتر، مخچه و لوب

های گیجگاهی  کوچکتر دارد و محدود بودن شکنج

(. 5116دهد )تاپل و همپل  قدامی را نشان می

های  نشان از وجود ناهنجاری ،میکروسکوپیمطالعات 

تحولی مانند ناهنجاری در اندازه و جهت ستون فقرات 

در اعصاب پیرامیدال و کاهش آرایش دندریتی دارند. 

ها در نوزادان و حتی در جنین دیده  این ناهنجاری

، بکر و همکاران 0982شوند )مسترز و همکاران  می
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ت با شروع (. این تغییرات اولیه ممکن اس0990

زودرس بیماری آلزایمر در افراد مبتال به دمانس رابطه 

توان گفت: بیماری آلزایمر در  داشته باشد. درکل می

تواند توجیه مناسبی  افراد مبتال به نشانگان داون نمی

برای بیماری آلزایمر در افراد بدون سندروم داون به 

چرا که مغز مبتالیان به نشانگان داون  ،وجود دارد

 های تحولی آشکاری با مغز افراد هنجار دارد. تفاوت

02فرضیۀ ذخیرة شناختی
 

گیرشناسی و تصویربرداری مغز  مطالعات همه

منجر به  ،بیماران آلزایمری که نشانگان داون ندارند

 دارای دمشاهداتی شد که افراد با تحصیالت کم یا افرا

بیشتر در معرض ابتال به  ،های شناختی کم توانایی

 ةذخیر ۀها، فرضی ری آلزایمر قرار دارند. این دادهبیما

کید دارد؛ أکنند که بر این امر ت شناختی را مطرح می

های  بیماران دارای خط پایۀ باالتر در توانمندی

های حاصل از  توانند آسیب شناختی، بهتر و بیشتر می

بیماری آلزایمر را تحمل کنند و افراد با تحصیالت 

بیشتری در این زمینه نشان  پذیری تر آسیب پایین

دهند. چون افراد مبتال به نشانگان داون  می

ماندگی ذهنی دارند و به طبع توانایی شناختی  عقب

کند که  شناختی بیان می ةذخیر ۀمحدود دارند، فرضی

افراد مبتال به نشانگان داون در خطر باالی ابتال به 

 بیماری آلزایمر قرار دارند.
 ۀها در زمین از سایر دیدگاهاما دیدگاهی که بیش 

تبیین رابطۀ میان نشانگان داون و آلزایمر مورد توجه 

قرار گرفته است، دیدگاه ژنتیکی است و تشخیص 

یک ناهنجاری کروموزومی به نام  ،اینکه نشانگان داون

کمک بزرگی در بررسی چنینی که است  50تریزومی 

 کرده است. ای رابطه

با شیوع بیماری های ژنتیکی در رابطه  تبیین

 آلزایمر در مبتالیان به نشانگان داون

 ـهان بـزایمر در مبتالیـه چرا بیماری آلـعلت اینک

مشخص نیست،  ،شود نشانگان داون بیشتر مشاهده می

های  تبیین ،ها در این رابطه ترین تبیین یکی از مهم اما

های ژنتیکی شناخته شده  ژنتیکی است. تمامی جهش

 06ایمر با افزایش تجمع بتاآمیلوییدبرای بیماری آلز

باشد که روی  می APPها  رابطه دارند. یکی از این ژن

، برترام و 0998قرار دارد )بالکر و تانزی  50کروموزوم 

( و این فرض را مطرح 5104، شن 5101همکاران 

کند که شروع زودرس بیماری آلزایمر در مبتالیان  می

روی   APPی ژن اضاف ۀبه نشانگان داون به خاطر نسخ

باشد. با این وجود، ابهامات بسیاری  می 50کروموزوم 

 هنوز در این زمینه وجود دارد. 

 های کروموزومی ناهنجاری

وجود کروموزوم اضافی همراه با بروز بیشتر 

اند، دلیل  هایی که روی آن کروموزوم قرار گرفته ژن

های مرتبط با نشانگان  اصلی ایجاد عالئم و نشانگان

تواند همزمان نقش مهمی در  باشد که می می داون

بروز بیماری آلزایمر در افراد مبتال ایفا کند. فرض بر 

ها منجر به افزایش نقش  این است که بروز بیشتر ژن

 شود. ها می ژن

بررسی  50های گوناگونی روی کروموزوم  ژن

اند که ممکن است در بیماری آلزایمر نقش داشته  شده

، ژن سوپراکسید APP، عالوه بر ژن باشند. از آن میان

باشد که هر دو در تنظیم  ( میSOD1دیس موتاز )

های سمی بالقوه و بروز انواع اکسیژن  متابولیت

دربرگیرندة  ROSsنقش دارند.  07(ROSsواکنشی )

 09های غیررادیکالی و دیگر متابولیت 08آزاد های رادیکال

ممکن است منجر به مرگ  ROSsباشد. تجمع  می

 (.5117ود )زانا، جانکا و کالمان ش سلول

SOD-1 فعالیت افراطی :SODs ها  در انواع سلول

، 51بلکه در اریتروسیت ،شود محدود به مغز نمی

ها دیده  ، و فیبروبالستTهای  ، سلولBهای  سلول

شود. این فعالیت افزایش یافته منجر به تجمع  می

شود که ممکن است نه  ( میH2O2پراکسید اکسیژن )

بلکه در کارسینوژن و آسیب  ،تنها در مرگ سلولی

 عملکردهای ایمنی نقش داشته باشد.

ممکن است با  APP: بیش ابرازی ژن APPابرازی  بیش

های  تولید زیاد پروتئین اصلی مشاهده شده در پالک

پیری )پپتید بتاآمیلویید( مربوط باشد. این پپتید عامل 
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شناسی ویژه در  منجر به بروز آسیب مهمی است که

شود. پپتید  های مبتال به نشانگان داون می آلزایمری

های سکرتاز  بوسیله آنزیم APPبتاآمیلویید با تقسیم 

 شود. بتا و گاما ایجاد می

است که در افراد مبتال  BACE1مهمترین سکرتاز، 

یابد )سون و همکاران  به نشانگان داون گسترش می

پپتید از دوران اولیۀ رشد، در مغز کودکان (. این 5116

شود و هرچه سن باال  مبتال به نشانگان داون دیده می

یابد. جالب  تجمع این پپتید در مغز افزایش می ،رود می

 ۀاینکه، با وجود افزایش افراطی این پپتید در مغز، رابط

خطی بین نشانگان داون و ابتال به بیماری آلزایمر 

شناسی ناهنجار  ی بین وجود آسیبوجود ندارد. شکاف

مغز و عالیم اولیه بیماری آلزایمر وجود دارد که 

تواند بیانگر این باشد که؛ دیگر عوامل )ژنتیکی و  می

محیطی( نیز ممکن است نقش مهمی در بروز بیماری 

 کنند. ایفاآلزایمر 

 21استرس اکسیداتیو ۀفرضی

تواند  بر اساس این فرضیه، استرس اکسیداتیو می

نقش مهمی در بروز بیماری آلزایمر در افراد مبتال به 

نشانگان داون داشته باشد. بر این اساس، استرس 

یافته باعث افزایش بتاآمیلویید  داتیو افزایشیاکس

شود. در این فرضیه، بتاآمیلویید به عنوان سنسور  می

کند. اگر این  ردوکس، استرس اکسیداتیو را ضعیف می

 ةبراین اکسیداتیو ایجاد کنندادعا درست باشد، بنا

بتاآمیلویید ممکن است محافظ مغز باشد )لی و 

نیز منجر به متابولیسم  ROSsتجمع  (.5116همکاران 

تواند منجر  شود که می داسیون لیپید مییناهنجار اکس

ها و تولید مواد سمی شود.  به آسیب ساختاری به غشاء

 DNAنیز منجر به آسیب  ROSفعالیت مرتبط با 

شود. با این وجود، استرس اکسیداتیو به تنهایی  می

 فرایند ابتالبه آلزایمر باشد. کنندة تمامی تواندتوجیه نمی

-از داروهای آنتی بایدبر اساس این دیدگاه، 

اکسیدان برای جلوگیری از ابتال به آلزایمر در افراد  

 مبتال به نشانگان داون استفاده کرد.

 

  22 21ین پروتئین سورتینگ نکس ۀفرضی

 SNX27 که پروتئینی به نام مطالعات نشان دادند

بتاآمیلوئیدها دارد.  تولیدکننده در  نقش تنظیم

ی آمیلوئید هستند که ها بتاآمیلوئیدها جزء اصلی پالک

و هم بیماران  داون نشانگانهم در مغز افراد مبتال به 

 شوند. مییافت  آلزایمری

 ۀبواسط SNX27محققین مشاهده کردند که 

بتاآمیلوئید را  تولید، سکرتازگامابرهمکنش با آنزیم 

در حالت عادی  سکرتازگامادهد. آنزیم  میکاهش 

 بیانیباشد. به  میساز  پیش بتاآمیلوئید تولیدمسئول 

منجر به افزایش  SNX27 پروتئین پایین بروز ،دیگر

شده و بدین ترتیب مقادیر  گاماسکرتازسطح کارکرد 

 گردد. میایجاد د یآمیلویری بتابیشت

 ژنیک ترنسی ها که بر روی موش ای هدر مطالع

وجود مشخصات ، صورت گرفته SNX27پروتئین  فاقد

به اثبات رسیده است و همچنین  داون نشانگاناصلی 

 نشانگانکه بر روی بیماران مبتال به  ای هدر مطالع

 نیز مشخص شده که سطح ،صورت گرفته است داون

 ای هحظبه میزان قابل مالدر آنها  SNX27 پروتئین

ویس کورای و همکاران ) تر از حد نرمال است پایین

 (5110، الرسون، لیندوال و کوکایا 5115

در مغز، محافظت و  SNX27یکی از کارکردهای 

ی ها سلولدر سطح  ها نگهداری از یکسری از گیرنده

برای  ها مغز است. کارکرد صحیح این گیرنده عصبی

 بسیار ی عصبیها سلولن بی سالم حفظ ارتباط

کاهش  SNX27سطح  که وقتیبنابراین،  ضروری است.

نیز مختل شده و در  ها یابد، فعالیت نورون می

 ،یعنی یادگیری و حافظه ،کارکردهای اصلی مغز

گردد. دستاورد مهمی  میاد ــاختالالت شدیدی ایج

که محققین طی این مطالعه به آن رسیدند این بود که 

ی ها به مغز موش SNX27ی از ژن کپی جدید اگر

وارد شود، نقایص و اختالالت  داون نشانگانمبتال به 

 حافظه در آنها برطرف خواهد شد.

 ییها به دست آمده از چنین پژوهش یها یافته

در مبتالیان  SNX27کاهش سطح  که ندده مینشان 



 1344 ،4 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثنای کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

34 

ناشی از بیان یک کپی اضافی از یک ، داون نشانگانبه 

 50که توسط کروموزوم است  RNAمولکول 

میکرو  "که  RNAشود. این مولکول  می رمزگذاری

RNA022"  ژنتیکی است که  ۀشود، قطع مینامیده

میزان بروز ولی بیان آن بر  ،محصول پروتئینی ندارد

در  ،دیگر بیانیبه  تاثیرگذار است. SNX27 پروتئین

با توجه به اینکه یک کپی  داون نشانگانمبتالیان به 

در نقشه کروموزومی آنها وجود  50ز کروموزوم اضافی ا

بسیار بیشتر از حد  RNA 022ۀ میکرو دارد، قطع

 پروتئین شود و بدین ترتیب سطح میمعمول بیان 

SNX27 دهد.  میکاهش  ای هرا به میزان قابل مالحظ

خود سبب  ۀنیز به نوب این پروتئینکاهش سطح 

بدین گردد و  می گاماسکرتازافزایش فعالیت آنزیم 

ترتیب مقادیر بیشتری بتاآمیلوئید و در نهایت مقادیر 

ژین وانگ ) گردد میی آمیلوئید ایجاد ها بیشتری پالک

 .(5104و همکاران 

 گیری نتیجه
داون نشانگان بیماری آلزایمر در افراد مبتال به 

یی باید بین ها شیوع باالیی دارد. بنابراین وجه اشتراک

العات در این زمینه این دو وجود داشته باشد. مط

. اند هاین پدیده توجه داشتی ژنتیکی ها بیشتر بر پایه

 50داون به خاطر اختالل در کروموزوم نشانگان چون 

 ،که بر این باورندمحققین  ،دهد می(رخ 50)تریزومی 

و بیماری آلزایمر  50بین کروموزوم  ای هرابط باید

در  50یی که روی کروموزوم ها وجود داشته باشد. ژن

عبارتند از:  ،اند دهرابطه با بیماری آلزایمر بررسی ش

APP  وSOD-1 . 

تواند  می ،قرار دارد 50که روی کروموزوم  APPژن 

مسئول بروز اختالل آلزایمر باشد. بر این اساس فرض 

که شروع زودرس بیماری آلزایمر در مبتالیان شود  می

 روی  APPاضافی ژن  ۀداون به خاطر نسخ نشانگانبه 

باشد. با این وجود، ابهامات بسیاری  می 50کروموزوم 

 SOD-1هنوز در این زمینه وجود دارد. در رابطه با ژن 

دقیق آن با  ۀرابطابهاماتی وجود دارد و نیز هنوز 

داون نا  نشانگانآن با  ۀبیماری آلزایمر و چگونگی رابط

 مشخص است.

داون و  نشانگانارتباط بین  ۀمطالعات در زمین

ری آلزایمر همچنین به بررسی نقش پروتئین بیما

SNX27  کننده در  نقش تنظیمپرداختند. این پروتئین

 نشانگاندر مبتالیان به .  آمیلوئیدها را داردبتا تولید

با توجه به اینکه یک کپی اضافی از کروموزوم  داون

میکرو  کروموزومی آنها وجود دارد، قطعه ۀدر نقش 50

RNA 022 شود و  میحد معمول بیان  بسیار بیشتر از

را به میزان قابل  SNX27 پروتئین بدین ترتیب سطح

نیز  SNX27دهد. کاهش سطح  میکاهش  ای همالحظ

 سکرتازگاماخود سبب افزایش فعالیت آنزیم  ۀبه نوب

آمیلوئید و و بدین ترتیب مقادیر بیشتری بتا گردد می

ی آمیلوئید ها در نهایت مقادیر بیشتری پالک

کند  میاین فرضیه بیان  ،. بنابراینگردد میاد ـــــایج

ابتال به بیماری نقش مهمی در  SNX27که پروتئین 

  کند.  میالزایمر مبتالیان به نشانگان داون ایفا 

دیگری نیز مطرح شده رضیات ف ،در همین زمینه

داون و نشانگان است و هر کدام به نحوی رابطه بین 

توان گفت که  میولی  ،بیماری آلزایمر را توجیه کردند

سالگی  41داون بعد از نشانگان افراد مبتال به  بیشتر

ولی اینکه این رابطه  ،شوند میبه بیماری آلزایمر مبتال 

و آنچه بیان  ای از ابهام است لهها  درهنوز  ،چگونه است

یید أدر این زمینه هستند که برای تفرضیاتی  ،شد

 ی بیشتری هستند. ها نیازمند پژوهش

 حظا  اخالییمال
در این گردآوری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی 

لفین آثار، محترم شمرده داری علمی رعایت و حق معنوی مو امانت

 شده است.

 ها یادداشت
1) Alzheimer’s disease 

2) Aphasia 

3) Apraxia 

4) Agnosia 

5) Abnormal Executive function 

6) Neurofibrillary 

7) Tau 

8) Histopathologic 

9) Amiloid precursor protein 

10) Presenilin 
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11) Apolipoprotein E4 

12) Down syndrome 

13) Donepezil 

14) Rivastigmine 

15) Cognitive reserve hypothesis 

16) β amiloid 

17) Reactive oxygen species 

18) Free radical 

19) Non radical metabolites 

20) Erythrocyte 

21) Oxidative stress hypothesis 

22) Sorting nexin 27 
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آموزش هوش موفق بر  ياثربخش ياضر با هدف بررسحپژوهش  هدف:

کودکان تيزهوش انجام گرفت.  ةي تحليلي، عملي و خالقانها يتواناي

ش با طرح يآزما شبه و روش يکرد کاربرديرو يدارا ن پژوهشيا روش:

 a -ها از آزمون آوروراريمتغ يابيارز يآزمون بود. برا پس -آزمون شيپ

-شده با آزمون آورورا يابيزهوش ارزيان تنفر از کودک 04استفاده شد. 

a تحت آموزش هوش و  ندش و کنترل گمارده شديدر دو گروه آزما

انس يل کوواريها با روش تحل ل دادهيتحل ها: افتهیموفق قرار گرفتند. 

و  ي، عمليليتحل يها ييتوانا برنشان داد که آموزش هوش موفق 

ثر مؤ يبه طور معنادار آزمون پس ةدر مرحل زهوشيخالقانه کودکان ت

پژوهش نشان داد که  يها هافتي :یریگ جهینت(. P<440/4) باشد مي

و خالقانه  ي، عمليليتحل يها ييند تواناتوا ميآموزش هوش موفق 

استفاده از آموزش هوش موفق ش دهد. يرا افزازهوش يکودکان ت

 ةقانو خال يعمل يها يي، توانايليتحل ييش توانايند عالوه بر افزاتوا مي

ن روش يکه از ا شود ميشنهاد ين پيز ارتقا دهد. بنابرايزهوشان را نيت

 استفاده شود.زهوش يتان آموز دانش يبرا يآموزش

 

، خالقانه، ي، عمليليتحل ييهوش موفق، توانا :یدیکل یها واژه
 زهوشيکودکان ت
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 

the effect of successful intelligence training on 

analytical, creative and practical abilities of gifted 

children. Method: This research has an applied 

approach and quasi-experimental design with pre-

test and post-test. Aurora-A was used for measuring 

of variables. The sample  size  includes  40  gifted 

children  that assessed by Aurora-A and  were 

randomly assigned into experimental  and  control  

groups. Analyzing of data is performed by Analysis 

of Covariance. Results: Results determined that 

successful intelligence training has significant 

effects on analytical, creative and practical abilities 

of gifted children (p≤0/001). Conclusion: The 

findings of study showed that successful 

intelligence training could be increased analytical, 

creative and practical abilities of gifted children. 

Successful intelligence will be improved. This 

training method for gifted students is recommended. 

 
Keywords: successful intelligence, analytical, 

creative, practical, gifted children 
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 مقدمه
 يها روشا يدن يدر کشورها يآموزش يها  ستميس

ت در يو خالق يزهوشيرا به منظور باال بردن ت يمتفاوت
گل، يم و سيس، ريوي)د کنند ميکودکان استفاده 

ان ي( ب2442گورنکو )يترنبرگ و گر(. اس2404

 يها يريادگياز  که قادرندافراد از  يکه تعدادند کن يم
ن استفاده کنند، در مقابل اشا روزمره يخود در زندگ

د يشا ،ز دارندين ييگر که هوش باالياز افراد د يتعداد
روزمره را حل کنند.  ينتوانند مشکالت زندگ يبه خوب

 ل کردنيتحل يبرا فرد ييتنها توانا يزهوشين تيبنابرا

و  تيريمد يفرد برا ييتوانا بلکه ست،ينباال  تيخالقو 
معمول  يها تيوقعر مد ها يياستفاده کردن از توانا

گورنکو و ي؛ گر2443)گاتفردسون،  باشد ميز ين يزندگ
 (.2440استرنبرگ، 

ک مفهوم محدود از هوش را که به يرابرت استرنبرگ

مورد انتقاد ، شود مي يابيهوش ارز يها آزمونله يوس
دگاه ي(. هوش موفق از د2442ن، يلوقرار داد )
ست توانايي به د (2401، 0222، 0291استرنبرگ )
فرهنگي  -هاي شخصي در زمينه اجتماعي آوردن هدف

دهي و انتخاب محيط؛ با  فرد به وسيله انطباق، شکل

و جبران و  ها يتواناي استفاده از بازشناسي و توجه به
ي تحليلي، خالقانه و ها يتعامل توانايها و  اصالح ضعف

 است. 0عملي
ط منطبق کند، يفرد خود را با مح الزم است يگاه
 يديجد مدرسةوارد  آموز دانشک يکه  يزمان مانند

 دهد ميط انطباق يو خودش را با مح شود مي
ط يتا مح کند ميتالش  آموز دانشآن  ي، گاه)انطباق(

درس خواندن کند  يبرا يتر مدرسه را مکان مناسب
ز ممکن است ين اوقات يبرخ(، و ي)شکل ده

د را يجدط يک محي ،تيبه منظور موفق آموز دانش

قات ي(. تحق2442)استرنبرگ،  )انتخاب( ديب نماانتخا
گورنکو، ياسترنبرگ، گر ،ملريمثال، است يمختلف )برا

( 2444نبرگ و همکاران، ؛ استر2442ن و شارپز،يجارو
، يليتحل يها يياز توانا يبيکه افراد ترک اند هنشان داد

با درجات مختلف از خود بروز  را و خالقانه يعمل

تيزهوشي توانايي تعادل  ،گاه. طبق اين ديددهند مي

ي که آموز دانشدن بين اين سه توانايي است. برقرار کر
هاي جديدي توليد  ارد، ايدهتوانايي باال در خالقيت د

نايي تحليلي دارد تا بتواند ، اما او نياز به تواکند مي
ن ارزيابي و سنجش نمايد. بود مؤثررا به منظور  ها هايد

خالق بسيار با  آموز دانشراي ب ها هاز اين ايد استفاده
دو توانايي قبلي به  ةاهميت است، بنابراين او به انداز

نياز  ها عملي براي به اجرا در آوردن اين ايده ييتوانا
هوش موفق بر اهميت تعامل بيش از يک  ةنظري دارد.

 دارايرد. از اين رو افراد کيد داأعامل در تيزهوشي ت

را شناسايي شان  ياه ينند توانايتوا ميهوش موفق 
استفاده قرار دهند. هم چنين  و موردکرده 

شناسايي و ارزيابي کرده و سپس شان را  يها  ضعف
 ييتوانا(. 2402جبران نمايند )الجوقايمن و ايوب، 

ي مختلف ها تسازد تا قسم افراد را قادر مي ،تحليلي

(. 2449اطالعات را سنجش و مقايسه کنند )کينگ، 
و  شدهمشاهده  ياستدالل و تفکر منطقدر  يين توانايا

ق کردن و يکردن، تحق ل مناظرهياز قب ييها تيدر فعال
 ،)مندلمن شود ميبه کار گرفته  ياضيحل مسائل ر

ند توا مي ييتوانااين نوع  (.2401 گورنکو،يباربوت و گر

. (2443بيني نمايد )برادي،  عملکرد تحصيلي را پيش
ي ها که ايده دهد مي خالقانه به افراد امکان ييتوانا

جديد توليد کرده و مفاهيم جديد را کشف کنند و در 
اطالعاتي  تا دهد ميعملي به افراد اجازه  ييتوانانهايت 

به کار بندند )کينگ،  اند هگرفترا که در محيط ياد

به کار گرفته  يزمان يعمل ييتواناقت يدر حق (.2449
ل مشکالت ح يشان برا يها ييکه افراد از توانا شود مي

)مندلمن و  کنند ميا شغل خود استفاده ي يدر زندگ
 (.2401همکاران، 

 ينازهوشان بر مبيدر آموزش ت يمتفاوت يها روش
 ةنظريارائه شده است.  هوش ديجد يها هنظري

 (0222؛ 0293،)گاردنر 2گانه گاردنرچند يها ييتوانا
زهوشان است که يت ةطيد در حيجد يها هنظرياز  يکي

ن گروه از کودکان يآموزش ا يز برايرا ن ييها هويش
هوش موفق  ةنظري .(2442)استرنبرگ،  دهد ميارائه 

، يليتحل گانة سه يها ييتوانا يز بر مبناياسترنبرگ ن

زهوشان يآموزش ت يرا برا ييها روش ،و خالقانه يعمل
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که  شود ميگفته  هوش نظريةن ي. در اکند ميان يب
ان در آموز شداناز  يتعدادممکن است اگرچه 

نداشته  يعملکرد خوب هوش متداول يها يابيارز
شان  يها ييکه متناسب با توانا ي، اما اگر در راهباشند

ابند. يت دست ينند به موفقتوا مي ،رندياست قرار گ
که  يا هطيان ممکن است در حآموز دانشاز  يبرخ
 نمرات از دروس( يکيدر  مثالً) کنند ميت يفعال

جه ين نتيبه ا تا شود ميموجب امر ن يا رند.يبگ ينييپا
نند موفق باشند. آموزش در هوش توا ميبرسند که ن

ان کمک کند تا آموز دانشن يند به اتوا ميموفق 
ت دست يشان را جبران کرده و به موفق يها ضعف

 .(2442)استرنبرگ،  ابندي
ي عملي، تحليلي و ها ييتوانا ،از ديدگاه استرنبرگ

و بوده و از طريق آموزش  پذير خالقانه انعطاف

نند بهبود يابند )دوک، توا ميسازي  ي غنيها هبرنام
؛ استرنبرگ و 2443، 0222؛ استرنبرگ، 0222

ي ها هبرنام(. در حقيقت هدف از 2442گريگورنکو، 
 آموز دانشآموزشي در هوش موفق اين است که به 

پيدا ي خود آگاهي ها کمک شود تا بتواند بر توانايي

اط ضعف خود را جبران نمايد )استرنبرگ و و نق کرده
من و (. الجوقاي2443؛ استرنبرگ، 2442گريگورنکو، 

سازي براي تحول  غني ة( از يک برنام2402ايوب )
ي تحليلي، عملي و خالقانه در کودکان ها ييتوانا

 بعد ازکه دبستاني استفاده کردند. نتايج نشان داد 

کنترل و آزمايش ي ها هسازي بين گرو پايان برنامه غني
 تفاوت معناداري وجود دارد. ،ييتوانادر انواع 
 يها هنظرياز  يکي ،هوش موفق استرنبرگ ةنظري

 يياست که ابزارها يزهوشيهوش و ت ةطيد در حيجد
آموزش به  يرا برا ييها هويرا به منظور سنجش و ش

. استرنبرگ همچنين دهد ميزهوش ارائه يکودکان ت

آموزشي هوش  ةان از شيودارد که معلم اذعان مي
 داراينند براي کودکان تيزهوش، کودکان توا ميموفق 
 داراييادگيري، کودکان تيزهوش  ژه دريو يها يينارسا
 ةو به طور کلي هم ژه در يادگيرييو يها يينارسا

قت آموزش هوش موفق يدر حقکودکان استفاده کنند. 

ثير أتان آموز دانشند بر توانايي تحليلي توا مينه تنها 

ي عملي و خالقانه ها يند توانايتوا ميبلکه  ،داشته باشد
ن )از جمله ااز محقق يبرخآنها را نيز بهبود ببخشد. 

، الجوقايمن و 2401 برمجو،ز، فراندو و يفراند تو،يپر
بر توجه بيشتر به رشد  در مطالعات خود (2402ايوب، 

و آموزش خالقيت در  يو عمل توانايي خالقانه
ن استفاده از ي. بنابرااند هکيد کردأان تآموز دانش
، يليتحل ييکه بتواند عالوه بر توانا يآموزش يها روش
زهوشان يدر تز ينو خالقانه را  يعمل يها ييتوانا
 د است.يش دهد، مفيافزا

 ،هدف از پژوهش حاضر ،ن مطالبيبا توجه به ا
 يها يير آموزش هوش موفق بر بهبود توانايثأت يبررس
 زهوش است. يو خالقانه در کودکان ت يل، عميليتحل

 روش
و روش  يکرد کاربرديرو يپژوهش حاضر دارا

 بود. آزمون پس -آزمون پيشآزمايشي با طرح  شبه

زهوش يتان آموز دانش ةيکل ،آماري پژوهش جامعة
 23-20تحصيلي شهر اصفهان در سال سال02-2دختر 
ش از رو ها يدر اين پژوهش براي انتخاب آزمودن بودند.
ي استفاده ا هچند مرحل يا هخوش گيري تصادفي نمونه

بدين ترتيب که از بين نواحي آموزش و  ،شده است

دبستان به صورت تصادفي  01 ،پرورش شهر اصفهان
سپس از بين مدارس ابتدايي دخترانه هر . انتخاب شد

کالس به صورت تصادفي انتخاب  2آموزشي،  ةناحي
 شد.

 روش اجرا
، آزمون پيشآورورا به عنوان  آزمون يپس از اجرا

و اجرا  يش طراحيآموزش هوش موفق در گروه آزما
جلسه، هر جلسه به مدت  04 يوزش در طمد. آيگرد

ضمناً آموزش به صورت  م انجام شد.يک ساعت و ني
 د.يشهراصفهان اجرا گرد يها از دبستان يکيدر يگروه

 ،ورد آموزش هوش موفق در کودکان تيزهوشـدر م
( معتقد هستند که 2442و گريگورنکو ) استرنبرگ

شامل تشويق او  آموز دانشتحليلي به  ييتواناآموزش 
به تحليل کردن، انتقاد کردن، قضاوت کردن، مقايسه 

خالقانه  ييتواناکردن و ارزيابي کردن است. آموزش 

به توليد کردن، اختراع کردن،  آموز دانششامل تشويق 
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 کردن است و بيني تصور کردن و پيش کشف کردن،
عملي نيز تشويق کودک به استفاده  ييتواناآموزش 

 .کردن و عملي را انجام دادن است
تحليلي شامل تحليل کردن )براي  ييتواناآموزش 

نظرية ادبي،  نقشةيي از قبيل تحليل ها مثال فعاليت
و  ، تحليل مدرسه توسط کودکانرياضي علمي، مسئلة

دو شخصيت در يک  براي مثال(، مقايسه و تضاد ).....
(، ارزيابي ها و مقايسة خواص ميوهارزيابي داستان، 

کردن )براي مثال يک شعر، يک سنت در جامعه، يک 

راهبرد در يک بازي ورزشي(، توضيح دادن )شامل 
استفاده از قواعد در يک جمله، يک نظر در مورد يک 

علمي يا رياضي(  ةداستان کوتاه، حل کردن يک مسئل
خالقانه شامل تشويق  ييتواناراي است. آموزش ب

يک شعر، يک براي مثال ان به توليد کردن )آموز دانش

، علمي، يک سيستم براي اداره کردن کالس ةمطالع
جديد  ةقديمي و تبديل آن به يک قص ةبيان يک قص

(، طراحي کردن با در نظر داشتن تغييرات موجود
، ها ميوه مکالمة، راحت ةيک بازي، يک خانبراي مثال )

زندگي در براي مثال و .....(، تصور کردن ) ها رنگ

ند باشد؟، چگونه توا ميي ديگر چگونه ها ورکش
( فرض کردن )براي ؟کنند ميمار ما را بي ها يباکتر

 ييابد چه اتفاق ياديز دماي جهان افزايشاگر مثال 
چه  ها و تلويزيون ها سال ديگر تبلت 24افتد؟،  يم

عملي  ييتواناآموزش براي . باشد مي( شکلي هستند؟

براي مثال به استفاده کردن ) آموز دانششامل تشويق 
هايي در مورد خريد کردن که کودکان  طراحي مسئله

يک براي مثال اجرا کردن )( و را حل کنند آنهابايد 
برنامه براي کار تجاري، يک ايده براي جمع کردن 

 ان درآموز دانشيک ايده براي افزايش مشارکت پول، 
  (.2442، 0229اداره کردن کالس( است )استرنبرگ، 

 يباال برا يها آموزش يالزم به ذکر است که تمام
متناسب با سن  ياضير يها مسئله يمثال طراح

 بود. آموز دانش

 ابزار پژوهش

a-آورورا آزمون
ا ابزاري جديد آورور ةمجموع: 3

استرنبرگ براي  ةگان ي سهها يبراي سنجش تواناي
سال است. آورورا يک ابزار  2-02هوش کودکان تيز

ي شناسايي کودکان ها جايگزين يا مکمل براي ابزار
. اين باشد ميهوش ي ها آزمونتيزهوش از جمله 

( در 2449را چارت، گريگورنکو و استرنبرگ ) آزمون

ورد يک پروژه در دانشگاه ييل امريکا ساخته و م
رنبرگ و وت، استيتان، ال ،استفاده قرار دادند )کورنيلو

آزمون  خرده 01داراي  آزمون(. اين 2402 گورنکو،يگر
آزمون  خرده 1کلمات، -خرده آزمون کالمي 1است )

تصاوير( که سه  -ه آزمون شکليخرد 1اعداد و  -کمي

مي و اشکال کمي، کال ةحيط 3هوش را از طريق  نوع
 گورنکو و استرنبرگ، يگر ،)چارت کند ميگيري  اندازه

 و همکاران، کورنيلو ؛2442 اران،همک و  تان ؛2449
2402.) 
-حيطه )تحليلي 2چنين اين آزمون داراي  هم

کلمات، -اعداد، عملي -اشکال، تحليلي-کلمات، تحليلي
 -قانهکلمات، خال-اعداد، خالقانه-اشکال، عملي -عملي

)چارت و همکاران،  باشد مياعداد(  -اشکال و خالقانه
و و همکاران، ؛ کورنيل2442؛ تان و همکاران، 2449
انتخاب  هاي (. سواالت اين ابزار در شکل 2402

 -اي(، جواب کوتاه و سواالت باز گزينه 0گانه )چند
گذاران  وسط نمرهت بايد -پاسخ است، که سواالت باز

 ها آزمون خرده 0ود. جدول گذاري ش ديده نمره آموزش
 .دهد ميي اين آزمون را نشان ها هو حيط

 آورورا ی آزموناه آزمون خرده -2جدول 
 خالقانه عملی تحلیلی انواع هوش  ةحیط

 سوال( 04.برش کاغذ )شامل 0 سوال( 04ي شناور )شامل ها يکشت اشکال
 سوال( 9اسباب بازي )شامل  ة.ساي2

 سوال( 1.جلدهاي کتاب )شامل 0
 سوال( 1ي چندگانه)شامل ها .استفاده2

 سوال( 00. کلماتي که صداي مشابهي دارند )شامل 0 کلمات
 سوال( 2ت )شامل يها.تشب2

 سوال( 00ها )شامل  .عنوان0
 سوال( 3.تصميمات )شامل 2

 سوال( 04.مکالمات )شامل 0
 سوال( 04.زبان جذاب )شامل 2

 سوال( 1هاي اعداد )شامل  .کارت0 اعداد
 سوال( 2.معماهاي داستاني )شامل 2

 سوال( 04ها )شامل  .نقشه0
 سوال( 1.پول )شامل 2

 سوال( 2ي اعداد )شامل گو و گفت
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اين آزمون تحليل عوامل  ةبراي تعيين روايي ساز

فزار ليزرر انجام گرفت. روش ييدي با نرم اأت

اين آزمون حمايت  ةنمايي بيشينه از روايي ساز درست

نشان دادند که اين  برازش يکل يها شاخصکرد. 

وب، يمن و اي)الجوقا ها برازش دارد با داده آزمون کامالً

( با اجراي اين 2401مندلمن و همکاران ). (2402

آلفاي کرونباخ  ةه شيوضريب پايايي ب ،آزمون متوسط

 گزارش کردند. 90/4ان کشور امريکا آموز دانشرا در 

، يين آزمون در کشور ما توسط آقابابايا يابيهنجار

جام گرفته است. ( ان0320)يملک پور، کجباف و عابد

انجام گرفت.  موسيارم افزار ها با ن تحليل عاملي داده

با مدل  ها داده هاي کلي برازش نشان داد که شاخص

بستگي دروني بين چنين ضريب هم انطباق دارد. هم

ي تحليلي، عملي و خالقانه ها ييتوانا کل آزمون و ةنمر

به دست آمد. ضريب  20/4و  90/4، 20/4به ترتيب 

ان و ميز 22/4 ،کل آزمون ةآلفاي کرونباخ براي نمر

نمره کل  پايايي به روش دو نيم کردن )تنصيف( براي

و همکاران،  يي)آقابابا باشد مي 99/4آزمون برابر با 

0320.) 

 آزمون پسو  آزمون پيشاز اين مجموعه در مرحله 

 د.يقبل و بعد از آموزش هوش موفق استفاده گرد

 ها افتهی

در اين پـژوهش جهـت تعيـين اثربخشـي آمـوزش      

و خالقانـه   ي، عملـ يلـ يتحل يها يياهوش موفق بر توان

اسـتفاده   انسيـ ل کوواريتحلاز روش زهوش يکودکان ت

ي آزمـون  هـا  هفروضـ شد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه از م    

ها و همساني  ل بودن داده، شرط نرماتحليل کوواريانس

آزمايش و کنتـرل اسـت. نتـايج    ي ها هي گروها واريانس

دادنـد  اسميرنف و لوين نشان  -ي کولموگروفها آزمون

برقـرار   هـا  واريـانس شرط نرمال بـودن و همسـاني   که 

آمـده اسـت.    2ن در جـدول  يج آزمـون لـو  ينتـا  اسـت. 

و سـن   آزمـون  پـيش نمرات  ،چنين در اين پژوهش هم

 کنترل در نظر گرفته شد. يهابه عنوان متغيرکودکان 

 ها انسیوار یفرض تساو شیپ یبررس ین برایج آزمون لوینتا -1جدول 

 يسطح معنادار F df1 df2 ر وابستهيمتغ

 12/4 39 0 00/4 يليتحل ييتوانا

 02/4 39 0 20/0 خالقانه ييتوانا

 01/4 39 0 13/4 يعمل ييتوانا

 ی، خالقانه و عملیلیتحل یها ییتوانا آزمون پسو  آزمون پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه آزمایش و کنترل  در  -3 جدول

 کنترل شآزمای گروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین موقعیت 

 يليتحل ييتوانا
 آزمون پيشنمرات 

 آزمون پسنمرات 

19/32 

01/03 

01/04 

34/2 

21/32 

21/32 

41/03 

19/02 

 خالقانه ييتوانا
 آزمون پيشنمرات 

 آزمون پسنمرات 

11/23 

21/043 

11/03 

22/21 

11/22 

21/23 

32/3 

04/02 

 يعمل ييتوانا
 آزمون پيشنمرات 

 آزمون پسنمرات 

23/31 

12/32 

02/2 

42/9 

19/31 

32/31 

13/2 

29/2 

 ميـــــانگين و انحـــــراف معيـــــار  ،3جـــــدول 

ــروه ــايش گ ــاي آزم ــيش ه ــرل را در پ ــون و  و کنت آزم

نشـان   ي، خالقانه و عمليليتحل هاي توانايي ونآزم پس

 .دهد مي
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 ی، خالقانه و عملیلیتحل یها ییتواناآزمایش در  نس تفاوت دو گروه کنترل وخالصه نتایج آزمون تحلیل کواریا -4 جدول

 توان

 آماری

 میزان

 ثیرأت

 میانگین F معناداری سطح

 مجذورات

 مجموع آزادی درجه

 مجذورات

 آماری شاخص
 

 ر ییمنابع تغ

1/4 

22/4 

19/4 

0/4 

29/4 

23/4 

2/4 

41/4 

41/4 

12/4 

09/212 

21/090 

32/3221 

00/0920 

90/0139 

0 

0 

0 

32/3221 

00/0920 

90/0139 

 يليتحل ييتوانا

 خالقانه ييتوانا

 يعمل ييتوانا

 آزمون پيش

1/4 

1/4 

23/4 

03/4 

41/4 

40/4 

2/4 

1/4 

2/4 

03/4 

01/4 

14/0 

12/4 

29/2 

49/1 

0 

0 

0 

12/4 

29/2 

49/1 

 يليتحل ييتوانا

 خالقانه ييتوانا

 يعمل ييتوانا

 سن

22/4 

0 

0 

02/4 

99/4 

11/4 

440/4 

440/4 

440/4 

00/23 

41/14 

30/02 

49/041 

13/249 

31/041 

         0 

0 

0 

49/041 

13/249 

31/041 

 يليتحل ييتوانا

 خالقانه ييتوانا

 يعمل ييتوانا

 يت گروهيعضو

 

442/4p 

با در نظر گرفتن  که دهد مينشان  0نتايج جدول 

همپراش  يهاان متغيربه عنوو سن  آزمون پيش

منجر به تفاوت هوش موفق )کمکي(، آموزش 

 ةي آزمايش و کنترل در مرحلها معناداري بين گروه

ثير به ترتيب در أشده است. ميزان ت آزمون پس

 ،02/4 ي، خالقانه و عمليليتحل يها ييتوانا هايمتغير

درصد از  11و  99، 02يعني  بوده است، 11/4و  99/4

، يليتحل يها ييش توانايافزا) نآزمو پسواريانس 

 آموزش هوش موفق( مربوط به يخالقانه و عمل

 22ها همچنين توان آماري در اين متغير .باشد مي

بنابراين نتايج اين جدول نشان است.  0و  درصد

 يها ييش توانايافزابر هوش موفق آموزش که  دهد مي

 ثر است.ؤم ي، خالقانه و عمليليتحل

 گیری نتیجه و بحث

ش نياز مبرمي به امکانات و ودکان تيزهوک

و  ها يه منظور رشد توانايي خاص بها آموزش

؛ استرنبرگ و 2441دارند )استرنبرگ،  شان هاي مهارت

ربخشي (. پژوهش حاضر با هدف اث2442گريگورنکو، 

ي تحليلي، عملي و ها يآموزش هوش موفق بر تواناي

ي ها هتيزهوش انجام گرفت. يافتخالقانه کودکان 

گروه کنترل و آزمايش  پژوهش نشان داد که بين دو

ي تحليلي، عملي و خالقانه ارزيابي شده ها يدر تواناي

بدين  ،تفاوت معناداري وجود دارد، a -با آزمون آورورا

ي ها يند توانايتوا ميمعنا که آموزش هوش موفق 

در نظرية هوش موفق استرنبرگ بر طبق را گانه  سه

ن پژوهش با يبخشد. نتايج ا کودکان تيزهوش بهبود

ي ديگر انجام گرفته در اين حوزه از جمله ها پژوهش

(، 0221)گورنکو ينکنبرد و گري، کلي، فراراسترنبرگ

گريگورنکو،  (،2440)ن يگورنکو و جاروياسترنبرگ، گر

گورنکو  ي(، استرنبرگ، گر2442)ن و استرنبرگ يجارو

(، 2402(، الجوقايمن و ايوب )2449)و ژانگ 

 (2400) ييو آقابابا يوسفي، يزاده، عابد عربافش

 .باشد ميهمسو 

سازي  غني ةرنام( از يک ب2402الجوقايمن و ايوب )

ي تحليلي، عملي و خالقانه در ها يبراي رشد تواناي

 که کودکان دبستاني استفاده کردند. نتايج نشان داد

ي کنترل و ها هسازي بين گرو غني ةپايان برنام بعد از

تفاوت معناداري وجود  ،ييتوانادر انواع آزمايش 

( به بررسي 2400شعرباف زاده و همکاران )دارد.

بر انگيزش و  آموزشي هوش موفق ةاثربخشي برنام

پژوهش  ةنمونان پرداختند. آموز دانشاشتياق تحصيلي 

 02بود. گروه آزمايش به مدت  آموز دانش  34شامل 

فتند. هوش موفق قرار گر ةجلسه تحت آموزش برنام

ها نشان داد که تفاوت معناداري بين نمرات   يافته

انگيزش و اشتياق تحصيلي گروه آزمايش و کنترل در 

آزمون و پيگيري وجود دارد. به اين معنا که   پس ةمرحل

ايش انگيزش و اشتياق آموزش هوش موفق بر افز

ان دختر مؤثر است. همچنين نتايج آموز دانشتحصيلي 

اثر آموزش در طول زمان  د کهحاصل حاکي از آن بو

 پايدار است.
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هاي مربوط به مزيت آموزش هوش موفق در  يافته

مقاطع راهنمايي و  درسي خواندن در ةمورد يک برنام

دبيرستان نيز مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه بر 

 آموز دانش 032راهنمايي و  آموز دانش 920روي 

اني آموز دانش ،دبيرستاني انجام شد. نتايج نشان دادند

)خالقانه، تحليلي و  گانه ي سهها يتواناي ةکه به شيو

ارگرفته بودند، توانستند بر عملي( تحت آموزش قر

 ،سنتي آموزش ديده بودند ةاني که به شيوآموز دانش

پيشي گيرند )استرنبرگ و مختلف  يها تدر مهار

 (.2442؛ گريگورنکو و همکاران، 2440همکاران، 

که را  آموز دانش 321 ،(0221اران )استرنبرگ و همک

ي استاندارد، ها آزموندارس و با استفاده از توسط م

 ةتيزهوش تشخيص داده شده بودند، در يک برنام

ان در آموز دانشن آموزش هوش موفق شرکت دادند. اي

با  کردند،شناسي شرکت داده  روان ي درسيها هدور

ها آني آموزشي مختلف براي ها روشن تفاوت که از اي

آموزش هوش  ها روشن استفاده شد که يکي از اي

اهيم آموزشي با مف ،موفق بود. در آموزش اين گروه

تحليلي، عملي و خالقانه ارائه ي ها يکيد بر توانايأت

مندي آموزش هوش سودة دهند شد. نتايج، نشان مي

 ي آموزشي بود.ها روشموفق بر ديگر 

موفق  ي مربوط به آموزش هوشها هدر تبيين يافت

تنها  موفق نهن اذعان داشت که آموزش هوش توا مي

ان تأثير داشته آموز دانشبر توانايي تحليلي ند توا مي

را  آنها ةي عملي و خالقانها ند تواناييتوا ميبلکه  ،باشد

گورنکو ين و گرينيز بهبود ببخشد. استرنبرگ، جارو

دارند که توانايي تحليلي در کودکان  ( بيان مي2400)

تگي بااليي با هوش تحصيلي دارد و در مدارس همبس

 هاي دنيا در آموزش تيزهوشان معموالًاز کشور بسياري

ر اين نوع از توانايي پرداخته ي مبتني بها آموزشبه 

که استرنبرگ و همکارانش  است در حالين يا، شود مي

( معتقدند که تيزهوشان به منظور پيشرفت 2400)

ي عملي و ها يتوانايتر و موفقيت در زندگي به بيش

خالقانه نيز نيازمندند. امروزه مطالعات آموزشي بر 

عملي در  خالقانه و يها يضرورت توجه بيشتر به تواناي

کيد أبراي موفقيت در زندگي ت انآموز دانشآموزش 

تو و همکاران، ي، پر2402)الجوقايمن و ايوب،  کنند مي

موزش که در آ شود ميکيد أامروزه بر اين امر ت(.2401

کيد أکودکان تيزهوش بايد بر تجارب زندگي واقعي ت

ي عملي و تفکرش را ها يتوانايبتواند  آموز دانششود تا 

مناسب با هم ترکيب نمايد )رنزولي و  ةبا يک شيو

 (.2441؛ استرنبرگ، 2449سيتسما، 

ي آموزشي که براي ها هبنابراين در برنام

تدوين  ،شود ميان تيزهوش در نظر گرفته آموز دانش

اقعي و روزمره توجه اي که به نيازهاي زندگي و برنامه

 را آموز دانشي ذهني و شناختي ها يکند، تواناي

اي که بتواند به افزايش دهد و به طور کلي برنامه

ان تيزهوش بپردازد و آموز دانشي مختلف ها يتواناي

 .را رشد دهد، الزم و ضروري است آنها

گر که ير و مطالعات دج پژوهش حاضيبا توجه به نتا

، کنند ميت يهوش موفق حما يآموزش ةوياز ش

زهوشان در کشور يگردد که در آموزش ت يشنهاد ميپ

استفاده شود تا به  يآموزش ةوين شياز از ينما 

، يليتحل ييد در کنار توانايمک نماک آموز دانش

نه يو زم هدز رشد داياش را ن قانهوخال يعمل يها ييتوانا

فراهم  يل و هم در زندگياو هم در تحص تيموفق يبرا

 شود. 

آموزش هوش موفق در  ةنينه در زميشيکم بودن پ

پژوهش حاضر است.  يها تيکودکان از جمله محدود

جلسات آموزش هوش موفق  ين منظور در طراحيبد

تالش شد که از نظرات استرنبرگ و همکارانش در 

 پژوهش ين، اجرايل استفاده شود. هم چنييدانشگاه 

ق يتحقديگر ت يمحدود نيز ان دخترآموز دانش يبر رو

 است.

 ها تادداشی
1) Practical, Analytical & Creative abilities  
2) Gardner  
3) Aurora-a Test 
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چکیده
 رشد بر رویهفته بازی بوچیا  21هدف این پژوهش، بررسی اثر  هدف:

. باشد می توانی ذهنی کم همراه بافلج مغزی  دارای نوجواناناجتماعی 

تجربی انجام  که با رویکرد کاربردی و روش نیمه بررسیدر این  روش:

دختر،  9پسر،  21) ناتوانی هوشیفلج مغزی و  دارایکودک  11، شد

دو گروه تجربی و  درطور تصادفی  ( بهسال 21/21±21/1 سنمیانگین 

بازی کردند هفته بوچیا  21قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت  کنترل

های  کنترل هم فعالیتو گروه دقیقه(  51جلسه در هفته، هر جلسه  1)

 ،ورزشی ةبرنام هفته 21و پس از  قبل. دادند معمول خودشان را انجام 

با  ی آنها و داده ها گرفته شد آزمون رشد اجتماعی وایلند از آزمودنی

(. ≥51/5α) ( مورد آزمون قرار گرفتANCOVAاریانس )تحلیل کوو

هفته نمرات خودیاری عمومی، خودیاری در  21پس از  :هایافته

در گروه تجربی جایی  شدن، و جابه خوردن، ارتباط زبانی، اجتماعی

نمرات خودیاری در . (>51/5P) توجهی افزایش یافت طور قابل به

اداری را بین دو گروه نشان پوشیدن، خودراهبری و اشتغال تفاوت معن

خودیاری های  مقیاس در خردهاثر  ةانداز، وجود  نیا . با(<51/5Pنداد )

خودراهبری مقیاس  خردهاثر  ةبود و انداززیاد  ،در پوشیدن و اشتغال

که  دهد ینشان م های این پژوهش یافته :یریگجهینت. هم متوسط بود

فلج مغزی  دارای جواناننو را در اجتماعی رشد تواند یبازی بوچیا م

 بخشد.ببهبود  توانی ذهنی کم همراه با

 

تمرین ورزشی، توان ذهنی، برنامه  فلج مغزی، کم هایكلیدی:واژه
 رشد اجتماعی، بوچیا
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Abstract 

Objective: The aim of this research is to investigate 

the effects of 12 weeks playing Boccia on the social 

development of children with cerebral palsy and 

intellectual disability. Method: In this semi-

experimental study, 22 children with cerebral palsy 

and intellectual disability (13 boys, 9 girls; mean 

age 15.16 ± 2.13 years) randomly assigned to two 

experimental and control groups. The experimental 

group was played in12 weeks Boccia (2 sessions per 

week, each session lasting 45 minutes). The control 

group continued with their usual activities. Weiland 

social development test was taken before and after 

twelve weeks and data were analyzed with 

ANCOVA (α≤0.05). Results: Self-help general, 

self-help eating, verbal communication, 

socialization, and locomotion were significantly 

increased in the experimental group (P<0.05). Self-

help dressing, self-direction, and occupation did not 

show a significant difference between the two 

groups (P>0.05). However, self-help dressing and 

occupation effect size was large and self-direction 

effect size was average. Conclusion: The findings 

suggest that playing Boccia can improve social 

development of children with cerebral palsy and 

intellectual disability. 
 

Keywords: Cerebral Palsy, intellectual disability, 

Exercise Training Program, Social Development, 

Boccia 
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مقدمه

ها  در برخی از زمینه توانی ذهنی کم دارای افراد

شناختی، حرکتی، عاطفی، های  حوزه ازجمله

دهند  نشان می هایی را اجتماعی اختاللو سازگاری، 

؛ (1525آلیسی و همکاران، ؛ 1521سیاوشی، )

جای   به های محل کار آنان همچنین، فعالیت

های جسمانی  های شناختی، بیشتر مهارت تمهار

؛ (1525؛ شیلدز و تیلور، 1521)سیاوشی، باشد  می

دسته از های ورزشی برای این  بنابراین، گسترش برنامه

  .شدتواند مهم با فراد میا

دائمی و اختالالت عنوان گروهی از  به را 2لج مغزیف

که نمایند  تعریف می مرکزیعصبی سیستم غیرثابت 

های غیرپیشرونده به یک یا چند ناحیه  ناشی از آسیب

تون عضالنی،  و؛ (1555اولنی و رایت، ) باشد میاز مغز 

 تأثیررا تحت های حرکتی  قدرت، هماهنگی، و مهارت

 درکنار. (1551 ،و همکاران ووالکوت)دهد  قرار می

مشکالت دیگری در  بااختالالت حرکتی، فلج مغزی 

بینایی، شنوایی، و  شناختی، ،اجتماعی های مهارت

لنی و رایت، وا) باشد همراه مینیز  زبانیهای  لفهمؤ

بنابراین، کودکان دارای فلج مغزی برای بهبود  ؛(1555

خود نیاز  و یا نگهداری عملکردهای حرکتی

های توانبخشی روزانه دارند  توجهی به برنامه قابل

. باوجوداین، بیشتر (1551ویلیس و همکاران، )

از حرکاتی ساده و تکراری های توانبخشی  برنامه

کننده نیستند  اند که برای کودکان سرگرم تشکیل شده

 دهند ها کاهش می برنامه ةها را برای ادام آن ةو انگیز

 .(1525ی و همکاران، ؛ تسا1525و همکاران،  هوانگ)

های  های توانبخشی، برنامه اساس، در کنار برنامه براین

منجر به تسهیل توانند  کننده می ورزشی و سرگرم

وجود آوردن فرصتی برای تعامل با  فرآیند درمان و به

که در این راستا  ردفرآهم آو افرادران برای این دیگ

ای ورزش بوچیا در اصل برساخته شد.  1ورزش بوچیا

افراد دارای فلج مغزی طراحی شده بود، اما 

های  با معلولیتتوسط ورزشکارانی  حاضر درحال

کتی همانند آتروفی عضالنی چندگانه و شدید حر

 ةاین رشتگیرد.  نیز مورد استفاده قرار می 1نخاعی

و زیر نظر  5المللی بوچیا بین ةتوسط کمیت ورزشی

 1لج مغزیف یها ورزشتفریحات و المللی  انجمن بین

 .(1559، المللی بوچیا )قوانین بینگردد  اداره می

شان  و عملکردی فیزیکی های توانایی برحسب ورزشکاران

 به رقابت BC1-BC4ورزشی در یکی از چهار کالس 

های رنگی به  هدف این بازی پرتاب توپ ؛پردازند می

- شرکت .باشد بال( می توپ سفید )جک نزدیکی

شان  های ها را برحسب توانایی توانند توپ کنندگان می

با یک با سر و های شدید  با دست یا پا و یا در ناتوانی

؛ و در پایان هر دور، پرتاب نمایند (رمپکمکی ) ةوسیل

به بال  ها به جک میزان نزدیکی توپ اساس برداور 

قوانین و مقررات بوچیا، )دهد  بازیکنان امتیاز می

پردازش اندام، این ورزش نیاز به هماهنگی  .(1525

، کار گروهی، و کنترل هیجانی سیستم عصبی مرکزی

دارای فلج  اشخاصکیفیت زندگی بسیاری از دارد و 

و ارتباط با مردم و مغزی از طریق شرکت در این بازی 

)هوانگ و همکاران،  دوستان جدید افزایش یافته است

1525). 

را مورد اثرات بازی بوچیا  ،های بسیاری پژوهش

 ها برخی از پژوهش، نمونه عنوان به ،اند رار دادهپژوهش ق

و ( 1521فونگ و همکاران، )خستگی اندام فوقانی 

را ( 1525تسای و همکاران، )وضعیت صندلی  برخی

حرکت و برخی دیگر نیز اند؛  مورد پژوهش قرار داده

اند  داده رتحلیل قرا و  پرتاب توپ را مورد تجزیه

وجود، پژوهشی که  ین(. باا1525هوانگ و همکاران، )

روانی و عوامل ویژه بر  یا را بهاثرات درازمدت بازی بوچ

وجود  ،رشد اجتماعی مورد پژوهش قرار داده باشد

و با مطالبی که گفته شد  بر اساس ،بنابراینندارد. 

یکی از مشکالت  رشد اجتماعیتوجه به این مسئله که 

و  (1555اولنی و رایت، فلج مغزی ) افرادگریبانگیر 

و  ( است1521سیاوشی، ) توانی ذهنی کم دارای افراد

 ،نیز با توجه به این نکته که یکی از مزایای این ورزش

رشد اجتماعی از طریق شرکت در بازی و افزایش 

)هوانگ و همکاران، ذکر شده است  مردم باارتباط 
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 ةهفته برنام 21 تأثیرخواهد تا  این بررسی می (1525

دارای فلج نوجوانان شد اجتماعی ورزشی بوچیا را بر ر

 .دهد مورد پژوهش قرار توانی ذهنی کم مغزی و

 روش

که با رویکرد کاربردی و روش  در این بررسی

انجام  در شهرستان مشهد 2191در سال  تجربی نیمه

با  توانی ذهنی کمو ی کودک دارای فلج مغز 11 شد،

از طور تصادفی  بهسال  21/21±21/1میانگین سنی 

در شهر استثنایی  ةک مدرسیآموزان  دانش میان

آموزان معلول  دانش بیشتر .مشهد انتخاب شدند

برای برخورداری از حرکتی شهرستان مشهد -جسمی

در این مدرسه تجمیع شده تسهیالت و امکانات بیشتر 

ها و  آموزان این مدرسه از طیف دانش ،بنابراین ؛بودند

توانست  یاقشار گوناگون شهرستان مشهد بودند و م

آموزان دارای فلج مغزی  خوب از دانش ةیک نمون

معیارهای ورود به این پژوهش باشد. شهرستان مشهد 

در حد  توانی ذهنی کمشامل دارا بودن فلج مغزی و 

 ةکه این معیارها با مراجعه به پروند پذیر بود آموزش

و  گیری اندازهپزشکی افراد که در مدرسه موجود بود، 

های این پژوهش  های آزمودنی ر ویژگیسای .شدند ثبت

های  آزمودنیسپس، . در جدول یک ارائه شده است

روه تجربی و گروه دو گ طور تصادفی در به این پژوهش

گروه تجربی به  و پس از آن؛ کنترل تقسیم گردیدند

 51و هر جلسه  ،در هفتهجلسه  1و  ،هفته 21 مدت

و نخست  هقدقی 1) ورزش بوچیا را انجام دادنددقیقه، 

 گرم کردن و ،هر جلسه برای تمرینات کششیپایانی 

و گروه کنترل نیز  (شد سرد کردن استفاده می

دادند که  های معمول خودشان را انجام می فعالیت

 این ورزش بوچیا بود. غیر ازشامل هر نوع فعالیتی به 

بوچیا به سبب مناسب بودن با زمان بازی  هفته 21

 تحصیلی سال تحانات پایان نیمو ام نوروز تعطیالت عید

این بندی  کل جدول زمانبنابراین  ،انتخاب شد

ها قرار  هفتگی آزمودنی ةبرنامتوانست در  پژوهش می

عدد  1باشد که  توپ می 21بازی بوچیا شامل  بگیرد.

قرمز و یک عدد دیگر سفید  ،عدد 1از آنها آبی، 

تایی در دست یک تیم  1 ةهر دست ؛باشد بال( می )جک

بال هم در آغاز بازی توسط قرعه به  قرار دارد و جک

مشخصی در  ةشود تا آن را در محدود تیم داده می یک

های  توپ ،سپس افراد هر تیم ،زمین بازی پرتاب نماید

بال پرتاب  جکقرمز و آبی را به نوبت به سمت 

براساس شمارش تعداد نمایند و امتیاز بازی نیز  می

ترین توپ تیم حریف به  کهایی است که از نزدی توپ

در ابتدا و پس از پایان پروتکل  تر باشد. بال نزدیک جک

 آزمون رشد اجتماعی وایلند ،ها ورزشی از آزمودنی

 ،1توسط دُل 2911این آزمون در سال گرفته شد. 

و  شد ساختهسال،  11از بدو تولد تا  برای گروه سنی

ت اله اخو توسط محمدتقی براهنی، ولی 2111در سال 

که البته  ؛ترجمه و رواسازی گردید مان دانشمند،و لق

 توانی ذهنی کم کاربرد آن برای افرادی که دارای

، ساعتچی، کامکار، عسگریان) هستند، بیشتر است

زن  115بر روی نیز ضریب پایایی این آزمون  .(1521

 ةبا فاصل 91/5، سال 5-15سنی  ةبا دامن مردو 

 221دارای  کهه است ما 9بازآزمایی از یک روز تا 

خودیاری عمومی، خودیاری در  ةدر هشت طبق سؤال

، ودیاری در لباس پوشیدن، خودراهبریغذا خوردن، خ

شدن  اجتماعیجایی و  اشتغال، ارتباط زبانی، جابه

تنها از طریق  که اطالعات موردنیاز آن نه باشد می

خود با  های آزمون، بلکه از راه مصاحبه موقعیت

ا سرپرستان، پرستار، خواهر و برادر و یا آزمودنی و ی

خوبی بشناسد، نیز  هر فردی که کودک را به طورکلی به

 (.1521ساعتچی و همکاران، آید ) دست می به

دبیران و آزمون توسط  اینهای  بنابراین، پرسشنامه

آموزان تکمیل گردید که  سایر دروس دانش آموزگاران

ا آگاه نبودند، ه از تخصیص افراد در گروه افراد این

نگرش آنان  تأثیرآنان تحت  دهی پاسخ ةشیوبنابراین 

 گرفت. قرار نمی

ها از میانگین و انحراف  آوری داده پس از جمع

استاندارد برای آماری توصیفی استفاده شد. سپس، 

-آزمون کلموگروف از ها دادههنجار برای بررسی توزیع 

و  شد استفادهویلک -( و آزمون شاپیروK-Sمیرنف )اس
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)آنکوا  کوواریانس تحلیلآزمون  از پایان نیزدر 

ANCOVA )عنوان بهآزمون  های پیش با ارزیابی 

استفاده شد کوواریانس برای آمارهای استنباطی 

 ةنسخ SPSS افزار ها در نرم داده ة(. هم1551ویکرز، )

( مورد آزمون و α≤51/5و در سطح معناداری ) 21

 پژوهش قرار گرفتند.

هایافته

از نتایج آزمون آنکووا نشان  آمده دست بههای  یافته

خوردن، نمرات خودیاری عمومی، خودیاری در داد که 

 21پس از جایی  ، اجتماعی شدن، و جابهارتباط زبانی

را معناداری هفته بازی بوچیا در گروه تجربی افزایش 

 ؛(>51/5P) نسبت به گروه کنترل نشان داده است

در پوشیدن،  های خودیاری هنمرات شاخص که درحالی

خودراهبری و اشتغال تفاوت معناداری را نسبت به دو 

 ةمیزان انداز، وجود بااین ؛(<51/5P) گروه نشان نداد

به ترتیب  نمرات خودیاری در پوشیدن و اشتغالاثر در 

 ؛دهد اثر باالیی را نشان می ةانداز که بود 21/5و  25/5

 در خودراهبری ةصاثر در شاخ ةانداز میزان ،همچنین

 ،اثر متوسط بود ةبود که با اینکه یک انداز 22/5 حدود

 نداشتاثر بزرگ  ةاما اختالف زیادی با یک انداز

نسبتی از واریانس متغیر  عنوان بهاثر  ةانداز. (1)جدول 

شود و  وابسته که به عامل مربوط است، تفسیر می

برای  25/5و  51/5، 52/5، مقادیر کالسیکطور  به

میزان اثر کم، متوسط و  ةدهند ترتیب نشان اثر به ةدازان

 .(2115زرگر، زیاد است )

 هایپژوهشهایعمومیوجمعیتشناختیآزمودنیویژگی-2جدول

 گروه تجربی گروه کنترل ویژگی

 21 21 تعداد )نفر(

 11/21( 91/2) 51/21( 52/1) استاندارد( سن )سال(، میانگین )انحراف

   )درصد( جنسیت، تعداد

 1( 1/15) 1( 1/11) پسر

 1( 1/51) 5( 5/11) دختر

   هوشی، تعداد )درصد( ةبهر

 1( 1/51) 5( 5/11) پذیر خفیف آموزش

 1( 1/51) 5( 5/11) پذیر متوسط آموزش

 2( 2/9) 1( 1/11) پذیر شدید آموزش

   نوع فلج مغزی، تعداد )درصد(

 1( 1/21) 1( 1/21) دیستونی

 2( 2/9) 1( 1/21) اسپاستیکپلژی  دای

 1( 1/11) 1( 1/11) آتتوئید

 1( 1/51) 5( 5/11) انواع دیگر فلج مغزی

   شدت فلج مغزی، تعداد )درصد(

 1( 1/51) 1( 1/11) متوسط

 1( 1/15) 1( 1/11) شدید

گیریبحثونتیجه

 ةبرنام هفته 21بررسی  هدف از این پژوهش، 

دارای فلج نوجوانان ورزشی بوچیا بر رشد اجتماعی 

های آن نشان داد  بود و یافته توانی ذهنی کم مغزی و

های  که بازی بوچیا توانسته است برخی از شاخصه

تا آنجا که  .عی وایلند را افزایش دهدرشد اجتما

اند، پژوهشی در  کرده پژوهشگران این پژوهش بررسی

نکته این و با توجه به  ؛جوداینباو .اند این زمینه نیافته

 ازلحاظ توانی ذهنی کم یا افراد دارای فلج مغزی وکه 

اولنی و رایت، دارای اختالالتی باشند )رشد اجتماعی 

قابل های این پژوهش  یافته(، 1521؛ سیاوشی، 1555

های  سودمندی این برنامه ةدهند باشد و نشان میتأمل 

این باشد.  میورزشی بر رشد اجتماعی این کودکان 

یک شکل  بازی بوچیاکنند که  اطالعات پیشنهاد می

این یک  و باشد از ورزش برای این افراد می قبول قابل

های  مهم است، که برخی افراد دارای معلولیت یافتة

نگران شرکت در  ها آنذهنی و مراقبان  جسمی و

نباید  ها آنهای ورزشی هستند و معتقدند که  فعالیت
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(. 1521سیاوشی، های ورزشی شوند ) تدرگیر فعالی

فلج ممکن است افراد دارای  این پژوهشهای  یافته

را به فعالیت بیشتر تشویق  توانی ذهنی کم مغزی و

 فلج مغزیبا توجه به اینکه افراد دارای همچنین، کند. 

تحرکی،  ی ناشی از بیدرکنار خطر پیامدهای بهداشت

ای ه در معرض مشکالت دیگری همانند مهارت

، الزم است که (1555)اولنی و رایت،  اجتماعی هستند

 .ممشخص کنیاز افراد جامعه برای این گروه را ورزشی 

تواند یک  می بازی بوچیاد که نده نشان می ها یافتهاین 

اجتماعی و  ازلحاظپذیر  ورزش مطلوب و امکان

 ودارای فلج مغزی  افرادای تفریحی برای  گزینه

تواند به بهبود رشد اجتماعی  و می باشد توانی ذهنی کم

 .آنان کمک نماید

 انحرافاستاندارد(±نتایجنمراتآزمونرشداجتماعیوایلنددردوگروه)میانگین-1جدول
 گروه تجربی گروه کنترل گروه

(29 ,2 )F P_Value
† 

مجذور اتا 

(2
η) آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش شاخص 

 111/5 521/5* 51/1 51/21±51/1 91/25±11/1 11/9±55/5 91/9±11/5 خودیاری عمومی

 252/5 595/5 22/1 11/1±52/1 55/1±19/1 15/1±11/5 11/1±11/5 خودیاری در پوشیدن

 151/5 515/5* 51/1 91/1±15/1 51/1±11/1 92/1±91/1 55/1±51/5 خودیاری در خوردن

 251/5 251/5 11/1 11/1±52/1 15/1±51/1 11/1±91/1 11/1±91/1 خودراهبری

 211/5 511/5 11/1 91/1±11/1 11/1±11/1 52/1±55/5 11/1±52/5 اشتغال

 125/5 511/5* 21/1 15/9±11/2 12/1±15/1 25/1±11/5 25/1±11/5 ارتباط زبانی

 151/5 511/5* 59/1 15/1±11/1 11/1±11/1 19/1±91/1 11/1±51/1 اجتماعی شدن

 121/5 511/5* 11/1 21/1±51/1 11/1±11/1 11/1±11/1 11/1±11/1 جایی به جا

 آزمون به عنوان کوواریانس. های پیش ( با ارزیابیANCOVA: نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس )آنکووا †

 (.>51/5P*: تفاوت معنادار بین دو گروه در سطح معناداری )

خودیاری در ، با اینکه میزان نمرات از سوی دیگر

اشتغال در بین دو گروه  پوشیدن، خودراهبری و

آماری تفاوت معناداری را نشان نداد  ازلحاظ

(51/5P≥؛ اما میزان انداز)ةاثر در دو شاخص ة 

بزرگ بود؛ و تنها خودیاری در پوشیدن و اشتغال 

 اثر بزرگی نداشت ةخودراهبری انداز ةشاخصنمرات 

 ةیک انداز ،اثر آن ةمیزان اندازباوجوداین، (؛ 1)جدول 

که اختالف چندانی با یک  دهد اثر متوسط را نشان می

 ،اثر ةبزرگی این انداز (.25/5دارد )اثر بزرگ ن ةانداز

ها  شاید اگر این یافته بخشد که این احتمال را قوت می

شد، در آن صورت  انجام می تر بزرگ ةبا یک نمون

معناداری بر  تأثیراتهای ورزشی  ممکن بود این برنامه

)زرگر،  داشته باشندرشد اجتماعی  ةروی این شاخص

طول مدت پروتکل ورزشی نیز  ،طرفیاز . (2115

مهم باشد و این عامل تواند در این میان یک  می

طور  بههفته(  21ها با توجه به مدت کوتاه برنامه ) یافته

باشد؛ زیرا که افزایش اندک  توجه می ای قابل برجسته

 ذهنیتوانی  کم ارایکودکان ددر رشد اجتماعی 

لکردهای معمول و نیز تواند مهم باشد و در سایر عم می

 آنان نیز اثرگذار باشد ةهای شغلی آیند در نقش

 .(1521سیاوشی، )

بازی  تأثیربود که  ای بررسی نخستین این پژوهش

دارای فلج  اشخاصبر روی رشد اجتماعی را  بوچیا

کار این  .ادد مورد پژوهش قرار  توانی ذهنی کم مغزی و

افزایش رشد  ،وجه به اینکه یکی از مزایای این بازیبا ت

افزایش فرصت تعامالت از طریق  افراداجتماعی 

)هوانگ و  اجتماعی با افراد دیگر ذکر شده است

توجه  قابلو  تأملجای تواند  ، می(1525همکاران، 

های مهم برنامه این  از جنبه دیگر یکیهمچنین، باشد. 

گر تا حد زیادی  ن متغیرهای مداخلهمیزابود که 

های  ه کسانی که برگهبه این صورت ککنترل شده بود 

کردند از تخصیص افراد در  ها کامل می پرسشنامه

نگرش و  های مورد پژوهش آگاه نبودند ؛ بنابراین، گروه

 ها پرسشنامههای آنان در هنگام تکمیل  داوری پیش

ها  پرسشنامه التسؤابه دهی آنان  پاسخ ةتأثیری بر نحو

 نداشت.
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وجوداین، پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش  با

، نمونه  عنوان بههایی روبرو بود؛  محدودیتدیگری با 

هایی در ارتباط با حجم نمونه کوچک وجود  محدودیت

زیاد مداخله در تعیین درست  تأثیرداشت، که نیاز به 

. مرتبط با کار داشت های فعالیتهرگونه تغییرات در 

توانند  در طرح مداخله میکه دیگری  عواملهمچنین 

بررسی شده باشند، مدت و تناوب برنامه است. با توجه 

 تأثیربه مدت زمان نسبتاً کوتاه، ممکن است که 

تر بدست  برنامه برای مدت طوالنی تداومبزرگتری از 

مزیت مناسب بودن ،  هفته 21 ة، برناموجود بااینآید. 

و بنابراین جدول  داشتصیلی را با زمان نیمسال تح

این هفتگی  ةدر سراسر برنام توانست بندی می زمان

بار در  1بار به  1باشد. افزایش تناوب برنامه از  افراد

را های این پژوهش  و یافتهممکن است نتایج نیز هفته 

هرحال، اینکه این تغییرات ممکن است  تغییر دهد، به

 دارای فلج مغزی و افرادبر روی پیوستگی برنامه در 

 اثر داشته باشد مشخص نیست. توانی ذهنی کم

های  آزمودنیتعداد زیادی از  ،رسد همچنین، به نظر می

تخصیص  تجربیدر گروه  متوسطدارای فلج مغزی 

فلج دارای  افرادو ممکن است که برای  یافته باشند

ها  متوسط، پیروی از دستورات و یادگیری ورزش مغزی

باشد  تر آسان ،شدید دارای فلج مغزی افرادنسبت به 

آنها را از  ةتواند منفعت بدست آمد میاین پدیده که 

به دلیل ، حال بااینکند.  بیشتر ی ورزشیها برنامهاین 

افراد دارای فلج مغزی شدید برای پرتاب توپ با  اینکه

نیاز دارند و این  وسایل کمکی )رمپ(استفاده از سر به 

ر تجهیزات بازی بوچیا موجود د به تعداد کافیوسایل 

از افرادی با فلج مغزی متوسط بیشتر بنابراین،  ند؛نبود

یاز کمتری به تجهیزات کمکی داشته استفاده شد که ن

ها  ها در گروه وجود، در تخصیص آزمودنی بااین باشند؛

 ازنظرتا حد ممکن سعی شد که افراد هر دو گروه 

 (.2دول )ج همگن باشند جمعیت شناختیهای  ویژگی

ها را  این محدودیتهای آینده باید  بررسی ،بنابراین

نیز های خود مدنظر قرار دهند و  در پژوهش

مداخله نگه داشته  تأثیرهایی همانند اینکه آیا  پیگیری

شده است و یا اینکه آیا هیچ نتایج درازمدتی از درگیر 

با توجه  همچنین .آید جود میو بهشدن در بازی بوچیا 

ظارتی که اشخاص دارای فلج مغزی و به سطح ن

 توانی ذهنی برای شروع ورزش نیاز دارند، کم

های  به تعیین برنامه تاهای بیشتری الزم است  بررسی

  کمک کند. دار مدت ادامه دراز

گیری  نتیجه گونه اینتوان  از نتایج این پژوهش می

ورزشی بوچیا بر رشد  ةهفته برنام 21 نمود که

توانی  کم همراه بادارای فلج مغزی  نوجواناناجتماعی 

هرچند که برخی از  ،مؤثر بوده است ذهنی

الفات معناداری را های رشد اجتماعی اخت شاخصه

ر آن در حد متوسط و اث ةاما میزان انداز ،نشان ندادند

ها اثرات سودمندی را بر  بنابراین این برنامه .زیاد بودند

های  یافته داشته است ونوجوانان رشد اجتماعی این 

برای معلمان، مربیان، سرپرستان تواند  این پژوهش می

کسانی که به نوعی با این افراد سروکار دارند،  ةو هم

 مورد استفاده و سودمند واقع گردد.
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 ... اجرای طرح دربرگیری کودکان ابراهیم غفاری: ارزیابی نگرش معلمان مدارس فراگیر نسبت به

ارزیابی نگرش معلمان مدارس فراگیر نسبت 

به اجرای طرح دربرگیری کودکان دچار 

 نارسایی
 

 1ابراهیم غفاریدکتر 
 

  2/11/49پذیرش نهایی: 9/4/49تجدیدنظر:  62/3/49تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
معلمان مدارس  دیدگاهبررسی منظور  این تحقیق بههدف: 

نارسایی در  ارچان دآموز دانش حضور شده نسبت به فراگیرسازی

از نوع توصیفی، و  حاضر تحقیق روش: .است انجام شده  مدارس عادی

شامل آماری این پژوهش  ةجامع. دباش میپیمایشی  ،كار رفته هروش ب

 شده مجری طرح آموزش فراگیرسازیمدارس ابتدایی  معلمان تمام

 7از بین  استان كردستان و فارس صورت تصادفی دو كه به باشد می

 انمعلمنفر از  151این تحقیق شامل ؛ نمونةاند هنتخاب شداستان ا

 ،این پژوهش ن مدارس هستند. ابزار استفاده شدةایابتدایی  مقطع

: ها هیافت است. پرسشنامه نگرش معلمان نسبت به فراگیرسازی 

ی مستقل، ضریب ها هگرو tاز آزمون  ها همنظور تجزیه و تحلیل داد به

 ةبر حسب هدف تحقیق، نمر اده شده است.استف همبستگی پیرسون

های آن بر حسب تحصیالت، گذراندن  مقیاس كل آزمون نگرش و خرده

نتایج آماری  .ی ضمن خدمت، و جنسیت مورد بررسی قرا گرفتها هدور

كننده در این پژوهش نگرش  درصد از افراد شركت 6/77نشان داد كه 

بین سطح ند؛ مثبت و تا حدودی مثبت نسبت به اجرای طرح دار

كودكان  دربرگیری نگرش معلمان نسبت به اجرای طرح تحصیالت و 

كه  . همچنین نگرش معلمانی وجود ندارد دار معنیدچار نارسایی تفاوت 

و معلمانی كه این دوره را  اند هآموزش ضمن خدمت را گذراند دورة

وزش معلمان آم ،این؛ با وجود وجود ندارد دار معنی، تفاوت اند هنگذراند

، در تری در مقایسه با معلمان آموزش ندیده داشتند دیده نگرش مثبت

میانگین نگرش بین دو جنس نشان داد كه تفاوت  نهایت مقایسة

ی تحقیق ها هبا توجه به یافتنتیجه گیری: ی وجود ندارد.دار معنی
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Abstract 

Objective: This study is conducted for assessing the 

attitude of inclusive schools teachers towards 

students with failure who were entered into the 

public schools. Method: This is a descriptive 

survey. The population includes all primary school 

teachers who are executive of the inclusive 

education project; two provinces of Kurdistan and 

Fars were selected randomly among seven 

provinces. The research sample consists of 151 

primary school teachers of these schools. The 

questionnaire of teachers' attitude towards 

inclusivity is used as the measurement tool. Then, 

the independent T-test and Pearson correlation 

coefficient were used to analyze the data. Regarding 

the research objective, the total score of attitude test 

and its subscales were evaluated in terms of level of 

education, passing in-service training courses and 

gender. Results: The results showed that 74.6 

percent of the participants had a positive and partly 

positive attitude towards implementing the project. 

There is no significant difference between the level 

of education and attitude of teachers towards 

implementing the inclusion project of children with 

failure. Also, there is no significance different 

between the attitude of teachers who were passed 

the in-service training courses and the attitude of 

teachers who were not passed these courses. 

Eventually, the mean comparison between the two 

sexes showed no significant difference. 

Conclusion: In terms of findings, teachers’ attitudes 

toward inclusion of children with disabilities are 

positive in inclusive schools. 

 
Keywords: Inclusion, Children with failure, 

Teachers, Attitude 
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 دمهمق

عنوان ارگانیسمی پیچیده دارای ابعاد  انسان به

كه الزم است به آن توجه  باشد میوجودی مختلفی 

گردد. با در نظر گرفتن ابعاد انسان نظیر بعد جسمانی 

را در نظر داشته باشیم  مسئلهاین  بایدشناختی و روان

د، متخصصان كه به ضرورت تنوع موضوع در این ابعا

تنوعی را شکل داده و هر ی كاری مها همختلفی زمین

ی ظریفی از انسان و نیازهای ها همجموعكدام زیر

علوم  نمایند. در حوزةوی را بررسی میمرتبط با 

ترین اركانی است كه  رفتاری، تربیت یکی از اساسی

متولیان آموزش و پرورش به آن توجه خاصی دارند. در 

یابندگان آزادند تا با  پرورش های پرورشی، نظام

گیری از امکانات گوناگون نهادهای پرورشی مانند  بهره

و  ها ه، كتابخانها همعلمان، دروس مختلف، آزمایشگا

نظایر اینها، با توجه به استعدادهای متنوع خود، 

ی رشد خود را ها همسیرهای دلخواه را برگزینند و زمین

كه هر یک از  (. بدیهی است1931دنبال كنند )سیف، 

های آموزشی نیز دارای نقاط ضعف و قوت  نظام

ی ها هی كه در این سامانا هند. نکتباش میمتفاوتی نیز 

های  آموزشی اهمیت دارد در نظر گرفتن توانایی

 فراگیران و تخصص و توانمندی آموزگاران است

های  (. با عنایت به اینکه در نظام1931)سیف، 

شود و  و پرورش توجه می آموزش ةلفؤدو م آموزشی به

های اجرایی لفة پرورش موجب ایجاد ساختارؤاهمیت م

و اداری در سازمان آموزش و پرورش نظیر استقرار 

ت و مدارس تحت پوشش شده اواحد پرورشی در ادار

توان گفت كه آموزش و پرورش واقعی آن  می ،است

است كه فراتر از سطح مدرسه عمل كرده و كل روند 

 ةا در برگیرد. در چنین شرایطی نیز فلسفزندگی فرد ر

حاكم بر آموزش و پرورش نه تنها معطوف به روند 

سازی  بر روی آماده ،تر از آن آموزشی است، بلکه بیش

در  دار معنیفرد برای داشتن یک زندگی ساده ولی 

 (.1931علیزاده، كنار دیگران متمركز است )

 داز سوی دیگر، یک نظام آموزش و پرورش كارآم

آموزی و آموزش را نظامی است كه نه تنها روند سواد

بلکه پاسخگوی نیازهای انسانی افراد  ،در پیش بگیرد

های انسانی كسانی را  و ویژگی ها قابلیتبوده و بتواند 

و بر سر راه ظهور  ساختهكه تحت پوشش دارد، شکوفا 

 ؛روی ،كانگی مک) مانعی ایجاد نکند ها قابلیتاین 

1939). 

های  كه در بین نظام رسد مینظر  هچنین ب

مطرح شدن آموزش و پرورش فراگیر  آموزشی موجود،

 طور بهعنوان یک فلسفه، نه تنها آموزش و پرورش  به

لحاظ نظری و  ازعام،  طور بهعد جامعه خاص بلکه در بُ

پاسخگوی بسیاری از معضالت موجود  تواند میعملی 

ی و عادی یدر نظام آموزش و پرورش، اعم از استثنا

آموزش و پرورش فراگیر نه  ةباشد. در واقع به واسط

تنها ابهامات موجود در آموزش و پرورش استثنایی 

مرتفع خواهد شد، بلکه اساساّ بسیاری از مسائل و 

مشکالت و اختالفات موجود در نظام آموزش و پرورش 

یباری و هوسپیان، وعادی از میان خواهد رفت )كاكوج

روندی است  در برگیرندة یآموزش این الگوی (.1931

كه براساس آن مدرسه و نظام آموزش و پرورش باید 

تمام كودكان دارای  تغییر كند كه بتوان ای هبه گون

ناتوانی و كودكانی كه به علل متفاوت اجتماعی در 

حاشیه قرار گرفتند را در زیر یک سقف و در كنار 

ن، )كاكوجویباری و هوسپیا همساالنشان آموزش داد

1931.) 

سال گذشته  91از لحاظ تاریخچه، در طول 

نارسایی در   چندین مدل برای تحصیل كودكان دچار

ها كنار همتایانشان ارایه شده است، كه از بین آن

باشد  بیشترین شهرت را دارا می 1فراگیرسازی

 (.1116 ،)سینکفیلد

گونه  گذاران به این یکی از دالیل توجه سیاست

المللی است كه  اقبال و توجه بین ها، میزان آموزش

های مختلف پرورشی به آن مبذول  متخصصان حوزه

ها به توان از جملة آنطوری كه می اند؛ به داشته

(، بیانیة ساالمانکا 1331كنفرانس آموزش برای همه )

( اشاره نمود 1111(، و اجالس همگانی داكار )1337)

ر كه طی آن جنبش آموزش برای همه در دستور كا
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المللی  ها قرار گرفته و همگی در برابر جامعة بین دولت

متعهد شدند كه شعار آموزش برای هر شهروند را در 

-هر جامعه عملی كرده و برای رسیدن به اهداف شش

؛ 1111تالش كند )یونسکو، 1115گانه آن تا سال 

 (.1935ترجمة ابوالفضل سعیدی، 

 شناسی و روان یتیعلوم ترب ةمتخصصان در حوز

 یبرا یمتفاوت های كه روش اند همواره بر آن بوده

به  توان یم لمثا عنوان هكه ب رندیآموزش به كار گ

 دارایآموزان  دانش ةكامل كه در آن هم یرسازیفراگ

ها را در  تمام آموزش شان یفارغ از شدت ناتوان ،یناتوان

 .ت،ی)اسم كنند یم افتیدر یعاد شمدارس با آموز

 ای ینسب یرسازی(، و فراگ1113 ،یدو دو پاتون ،یپالُو

 تر شیب ،یناتواندارای آموزان  پاره وقت كه در آن دانش

 افتیدر یآموزش خود را در مركز آموزش عاد

به  یفرد یازهایو در صورت لزوم با توجه به ن كنند یم

 فورد،ی؛ كل)هاردمن شوند یانتقال داده م گریمراكز د

فرند و  نیهمچن .كرداشاره  ،(1937. نستون،یو ودرو، 

 زین گرید یا وهیرا به ش یرسازی( فراگ1113بورساک )

 یرسازیاند كه عبارتند از: فراگ كرده یبند میتقس

 یناتوان دارایآموزان  دانش یده یكه در آن جا یکیزیف

ها از  ناتوان و حذف آنریهمساالن غ یها در كالس

. انجام شودفقط در زمان ضروری  دیبا طیمح

مشاركت كودكان  انگریكه ب یتماعاج یرسازیفراگ

 یها تیمدرسه و فعال طیدر مح یتوان كم یدارا

 تاًی(، و نها1931 منش، یاست )ساع یاجتماع

 دیآموزان با آن دانش یكه ط یدرس ةمبرنا یرسازیفراگ

 یناتوان آموزان بدون  كه دانش یا یدرس ةبا همان برنام

منظم به  و سنجش یزیر و با برنامه نندیبب میدارند، تعل

و بورساک،  ندیكمک شود )فر تیها در كسب موفق آن

1113.) 

كه سطوح  یآموزش لیمسا نیچن نیانجام ا در

معلمان و  تیحما سازد، یم ریاز جامعه را درگ یمختلف

 نیاز والد یاریدارد. بس یاریبس تیاهم نیوالد

 ،باور دارند كه یدر حال ،دوگانه دارند ییها نگاه

 نكودكانشا یبرا یآشکار یها یدسودمن ی،رسازیفراگ

 نیكودكانشان در ا حضور ةدارد، اما باز هم دربار

و  نیوالد ةهنوز هممفهوم را  نیاند. ا مدارس نگران

 .اند رفتهیمعلمان نپذ

و  استیس رشیو اعتقادات معلمان، و پذ ها نگرش

 در زمینة یمهم یها ینیب شیپ ،ریفراگ  آموزش ةفلسف

 كند فراهم می ریفراگ یها تیفعال انجام  تیموفق

 ژه،یو یازهاین دارایآموزان  (، دانش1116 ،یودی)الز

 رندیگ یم یجا شانیها در كالس یبه درست یتنها وقت

رفته شود و به لحاظ یها توسط معلم پذ كه ارزش آن

 رندیمورد قبول قرار بگ ها كالسی هم از سوی یاجتماع

 دهند یاز خود نشان م ی قابل قبولیلیتحص شرفتیو پ

 (.1113. ،یو دود ، پاتونی، پالُوتی)اسم

ها  نگرش معلمان بسته به درک آن ،رسد نظر می  به

و آموزش  یتیریمد یازهایخاص و ن یاز هر ناتوان

معلمان  یشفاه یها . پاسخكند یم رییآموزان تغ دانش

 یـ حركت یآموزان جسم دانش شتریب رشیپذ انگریب

 است. ژهیو یازهاین دارایآموزان  دانش رینسبت به سا

 ریها تحت تأثنآ رشیعدم پذ نیا كه رسد به نظر می

 ةدر مورد نحو یكم، اطالعات ناكاف زاتیامکانات و تجه

آموزان و عمل نکردن  دانش نیو برخورد با ا سیتدر

 نیآموزش و پرورش به تعهدات خود بوده استهمچن

 یكمتر سیتدر ةكه سابق یتر و معلمان معلمان جوان

كنند  یم تیحما یرسازیاگفراز  شتریب دارند،

 (.1116 ،یودی)الز

 گاهی ریفراگ اتیمعلمان از تجرب یادراک برخ

را درک  ریفراگ اتیمتضاد است؛ آنها ارزش تجرب

اند. در  آن نامطمئن یاجرا ةاما دربار كنند، یم

 ،ی انجام شداضیمعلمان ر یبر رو ی كها مطالعه

 زمینةدر  ها به قدر كافی مشخص شد كه آن

 یگآماد یها در برنامه یآموزان دارای ناتوان دانش

 یازهاو نسبت به نی اند خود آموزش ندیده یا حرفه

 ندی)فردندیبرآوردن آنها دچار ترد ةآموزان و نحو دانش

 ،یوند مانیآذر سل ةمطالعدر (. 1113و بورساک، 

با معلمان آموزش  سهیدر مقا دهیمعلمان آموزش د

 یسازریراگـه فـنسبت ب یرـت نگرش مطلوب دهیدـن
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 (1937آذر،  یدون مانیسل)داشتند. 

داشتن  كه در باال عنوان گردید، برای آنچه طبق

كه  میهست نیا ازمندین یرسازینظام موفق فراگ کی

در برآورده  ینظام آموزش تیبه قابل یاجتماع ینهادها

 ،آموزان باور داشته باشد دانش ةهم یازهایكردن ن

مدارس در درک كودكان  ییبه توانا دیبا نیوالد ژهوی به

آموزش موفق آنان، اعتماد داشته باشند.  وخود 

 یكودكان ر،یفراگ  آموزش یجار یها استیبراساس س

در كنار همساالن سالم خود در  ،دارند ژهیو یازهایكه ن

برحسب مطالب  و دیخواهند د میتعل یعاد یها كالس

رش شناخت نگ ،هدف پژوهش حاضر ،شده عنوان

شده  نسبت به دربرگیری   یسازریمعلمان مدارس فراگ

است؛  یدر مدارس عاد یینارسا آموزان دچار دانش

اده پاسخ د ریبه سواالت ز ،هدف نیتحقق ا یبرا

 :شود می

آموزان  ( نگرش معلمان نسبت به دربرگیری دانش1

 ست؟یشده چ یرسازیدر مدارس فراگ

ری نگرش معلمان نسبت به دربرگی نیب ای( آ1

شده و سطح  یرسازیآموزان در مدارس فراگ دانش

 وجود دارد؟ هرابط ،التیتحص

نگرش معلمان نسبت به دربرگیری  ای( آ9

شده  بر حسب  یرسازیآموزان در مدارس فراگ دانش

 تفاوت دارد؟ تیجنس

نگرش معلمان نسبت به دربرگیری  ای( آ7

شده  بر حسب  یرسازیآموزان در مدارس فراگ دانش

 دار دارد؟ من خدمت تفاوت معنیآموزش ض

 روش

 یبررس لیطرف به دل کیپژوهش حاضر از  روش

از نوع  یفیتوص ،یسازرینگرش معلمان به فراگ

 ةسیكه مقا ییاز آنجا ،گرید یو از طرف است یشیمایپ

 یتیو جنس یلینگرش در معلمان با سطوح تحص نیا

جزء  ،باشد پژوهش میاین مختلف كه از اهداف 

 .شود یمحسوب م یا سهمقای – یعل یها طرح

 یریگ نمونه و روش نمونه جامعه،

 ن پژوهش شامل تمام معلمانـاری ایـآم ةجامع

شده  مجری طرح آموزش فراگیرسازی ییمدارس ابتدا

-31استان اجرا شده است( در سال تحصیلی  7)كه در

در دو مرحله انجام شد؛  یریگ . نمونهباشد می 1933

كردستان و  دو استان ،ادهس صورت تصادفی ابتدا به

؛ اند شده ابطرح انتخ یمجر یها استان نفارس از بی

 ةدر دور سیمعلمان مشغول به تدر سپس كلیة

 151شده كه تعداد آنها   یسازریمدارس فراگ ییابتدا

در نظر  یآمار ةانتخاب شدند و به عنوان نمون ،نفر بود

عدم  لینفر به دل 19 ،تعداد نیگرفته شدند كه از ا

ها از گروه نمونه حذف شدند و  پرسشنامه قیدق لیتکم

ابتدایی  ةدر دور شاغلنفر  از معلمان  193 تیدر نها

، كرده بودند لیتکم قیها را بصورت دق كه پرسشنامه

آن مورد تحلیل قرار  جینتا در نظر گرفته شدند و

 گرفت.

 پژوهش ابزار

نگرش معلمان نسبت  ةاز پرسشنام ،در این پژوهش

( كه با بررسی و 1935 ،گیرسازی )سعیدیبه فرا

های موجود در ایران و خارج  مقاالت و پژوهش ةمطالع

این  ه است.استفاده شد ،از كشور طراحی شده بود

بخش است: بخش اول به اطالعات  1پرسشنامه شامل 

كننده در شناختی معلمان شركتای و جمعیت زمینه

 ،نسوال )س 3پژوهش اختصاص دارد كه مشتمل بر 

رشتة  ،هلأوضعیت ت ،میزان تحصیالت ،جنسیت

 دهداشتن فرزند دچار نارسایی در خانواتحصیلی، 

های آموزش ضمن  هرگذراندن دو، دوستان و بستگان

، پایة تدریس در كاری ةسابق ،خدمت آموزش فراگیر

بخش دوم در ارتباط با نگرش و  ؛باشد ( میمدرسه

ه مشتمل باشد ك سواالت مرتبط با نگرش معلمان می

سازی )نگرش اصلی فراگیر ةحیط 6سوال و  117بر 

 ؛1-13فراگیرسازی شامل سواالت  ةنسبت به فلسف

-53نگرش نسبت به احساس كفایت شامل سواالت 

نگرش نسبت به روابط كودكان عادی و كودكان  ؛91

نگرش نسبت به  ؛61-63دارای ناتوانی شامل سواالت 

رای فراگیرسازی های الزم برای اج مین پشتیبانیأت

یادگیری  نگرش نسبت به جوّ ؛71-117شامل سواالت 
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نگرش  و؛ 17 ،16 ،15 ،11 ،11 ،3 ،7شامل سواالت 

نسبت به نتایج حاصل از فراگیرسازی شامل سواالت  

 باشد . می 63 ،63 ،13 ،13 ،17 ،16 ، 17 ،11

بخش سواالت نگرشی پرسشنامه بر مبنای الگوی 

شود و  ای مقیاس لیکرت سنجیده می درجه 6

كامل موافق ، موافق  ، تا  طور پاسخگویان با عبارات به

 حدودی موافق ، تا حدودی مخالف، مخالف و به طور

. بنابراین دهند میمخالف  به این سواالت پاسخ  كامل

و  هستنددسته پاسخ  6های بدست آمده شامل  پاسخ

بود . از مجموع  تغیرم+ 1+ و  6این سواالت بین  ة نمر

 13/77/ 13/ 17/ 15/16سوال ) 6 ،سواالت پرسشنامه

عکس در مكه نمرات  هستندمنفی  ة/( دارای نمر 63/

مورد آنها اعمال كردید. به این ترتیب مجموع نمرات 

قرار گرفت.  117-617هر معلم در نگرش كلی بین 

بین  ،نگرش مثبتگر درصد و بیشتر، ، نشان 75كسب 

نگرش تا حدودی گر درصد  نشان 75درصد و  51

نگرش تا گر درصد  نشان 51درصد  و  15بین  ،مثبت

نگرش گر تر،  نشان درصد و پایین 15  و حدودی منفی

 منفی نسبت به فراگیرسازی بود . 

این پرسشنامه در  9اعتبارو  1یمحتوای روایی

تعیین شده ( 1935)وندی آذر سلیمانقبلی  ةمطالع

نفر از  11در اختیار   ها هشنامبدین منظور پرس ؛بود

با  و عنوان داور قرار گرفت بهنظران  صاحبو استادان 

. مقدار شدند توجه به نظرات داوران موارد مبهم اصالح

هر یک از و  عبارت نگرش كلیاخ برای نبآلفای كرو

احساس كفایت برای  ،فراگیرسازی ةی: فلسفها هحیط

های فراهم  یبانیپشت ،آموزان دچار نارسایی كار با دانش

روابط كودكان  ،آمده برای آنان در اجرای فراگیرسازی

یادگیری در ، عادی و دچار نارسایی در كالس فراگیر

های عادی و نتایج حاصل از فراگیرسازی به  كالس

، 763/1، 376/1، 317/1، 396/1، 311/1ب: ترتی

 همسانی درونیدست آمد كه هب 371/1و  313/1

همچنین در این  .دهدان میباالی آزمون را نش

همسانی درونی كل آزمون به روش آلفای  ،پژوهش

 73/1، و 35/1سازی به ترتیب  كرانباخ و نیز دونیمه

اعتبار مطلوب آزمون حاضر  دست آمد كه نشانگر به

در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل  .باشد می

و ضریب  ی مستقلها هگرو tاز آزمون  ها هداد

 استفاده شده است. یرسونهمبستگی پ

 نتایج

 شناختی های جمعیت توصیف ویژگیبخش اول: 

 حضور در دوره آموزش ضمن خدمت، سطح تحصیالت و کنندگان بر حسب جنسیت فراوانی شرکت -1جدول
 درصد فراوانی گزینه ها متغیر

 جنسیت
 6777 39 مؤنث
 9176 75 مذكر
 111 193 كل

 مقطع تحصیلی

 1373 16 دیپلم
 9173 77 دیپلمفوق 

 9773 73 لیسانس
 3 11 باالتر از لیسانس

 675 3 بدون پاسخ
 111 193 كل

 حضور در دوره آموزش ضمن خدمت

 6179 36 بلی

 1177 91 خیر

 1573 11 بدون پاسخ

 111 193 كل
 

معلمان مورد  ة، نمون1با توجه به نتایج جدول 

از نفر  39اد، كه از این تعد باشد مینفر  193مطالعه 

 6/91) زن ،نفر 75درصد( و  7/67) مرد ،معلمان

معلمان مورد مطالعه  ةنمونهمچنین،  .هستنددرصد( 

نفر زیر لیسانس  71كه از این تعداد،  باشد مینفر  193

درصد(  3/71نفر باالی لیسانس ) 53درصد( و  7/51)
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عالوه بر آن  هند. ( تشکیل می5/6نفر بدون پاسخ ) 3و 

معلمان مورد مطالعه  ةه به جدول فوق، نمونبا توج

 9/61نفر ) 36كه از این تعداد،  باشد مینفر  193

نفر  91درصد( آموزش ضمن خدمت دیده بودند و 

 11درصد( آموزش ضمن خدمت ندیده بودند و  7/11)

 دهند. ( بدون پاسخ را تشکیل می3/15نفر ) 

 های استنباطی شاخصبخش دوم: 

ــا ــان   اینج ــرش معلم ــه  نگ ــبت ب ــرینس  دربرگی

ــش ــدارس فراگیرســازی شــده   دان ــوزان در م ــورد آم م

 گیرد بررسی قرار می

 نگرش کلی معلمان -6 جدول

 فراوانی تراكمی درصد فراوانی مطلق فراوانی مطلق وضعیت نگرش ردیف

 6/9 6/9 5 مخالف كامالً 1

 1/7 6/9 5 مخالف 1

 7/15 1/13 15 تا حدودی مخالف 9

 6/77 9/73 63 قتا حدودی مواف 7

 6/31 3/15 11 موافق 5

 111 7/3 19 موافق كامالً 6

 - 111 193 مجموع                   

 361/9میانگین = 

( از 6از  361/9با توجه به میانگین بدست آمده )

ی طرح فراگیرسازی نگرش معلمان نسبت به اجرا

گفت كه توان  گیری كودكان دارای نارسایی، میدربر

ی طرح فوق مثبت معلمان نسبت به اجرانگرش 

دهد كه  .مقایسه وضعیت نگرش نشان میباشد می

( آنها 6/77) درصد( معلمان نگرش منفی و7/15)

 ند.باش میدارای نگرش مثبت 

 سازیمقیاس نگرش نسبت به طرح فراگیر -3 جدول

 درصد فراوانی بندی گروه

 5/71 111 درصد و باالتر 76

 1/16 96 درصد 51-75

 7/1 1 درصد 16-51

 1 1 درصد 15تر از  كم

 111 193 كل

 ،مشخص گردیده است 9گونه كه در جدول  همان

درصد(  در این تحقیق  5/71كنندگان ) اكثر شركت

نگرش مثبت و تا حدودی مثبت نسبت به اجرای طرح 

 دارند.

آیا  شود كه حال به بررسی این موضوع پرداخته می

آموزان  دانشدربرگیری ه نسبت بنگرش معلمان بین 

 ةو سطح تحصیالت رابطدر مدارس فراگیرسازی شده 

 وجود دارد. دار معنی

اد كه سطح تحصیالت نشان د ها هنتایج تحلیل داد

ی با نگرش معلمان نسبت به دار معنیهیچ گونه رابطة 

نارسایی ندارد.جهت منفی  كودكان دچار دربرگیری

رای سطح معلمان دا كه حاكی از آن است ةرابط

تری نسبت به اجرای  ، نگرش منفیتحصیالت باالتر

 طرح دارند.

نسبت آیا نگرش معلمان سوال بعدی این است كه 

آموزان در مدارس فراگیرسازی  دانشدربرگیری به 

آموزشی  ةو گذراندن دوربر حسب جنسیت شده 

 دارد. دار معنیتفاوت 
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 آموزشی ةرو گذراندن دو بر حسب جنسیتمیزان نگرش  -9 جدول

 یرمتغ

 وابسته
 مقدار آزمون میانگین یر مستقلی متغها هگزین ر مستقلمتغی

t 

 یدار معنیسطح 
 

 جنسیت نگرش
 111/715 مرد

311/1 171/1 
 633/715 زن

 آموزش ضمن خدمت نگرش
 576/711 بلی

563/1 111/1 
 199/711 خیر

در كه  دهد تفاوت نشان می 7نتایج جدول 

معلمان بر حسب جنسیت، تفاوت  خصوص نگرش

ی بین دو گروه از معلمان مرد و معلمان زن دار معنی

زنان نگرش  وجود ندارد.لیکن مردان نسبت به

كه حاكی از آن است نتایج همچنین  تری دارند. مثبت

نگرش معلمان نسبت به  های ضمن خدمت بر آموزش

ی از آن است كه بین معلمان فراگیرسازی حاك

ی دار معنی، تفاوت ندیده با معلمان آموزشدیده  آموزش

حاكی از آن است كه  ها هوجود ندارد، لیکن مقایس

اگیرسازی نگرش اجرای طرح فر ةمردان دربار

 تری دارند. مثبت

 گیری و نتیجه بحث

ی تحقیق نشان داد كه نگرش معلمان ها هیافت

 نسبت به اجرای طرح دربرگیری كودكان دچار

به طوری ، دی مثبت می باشدنارسایی مثبت و تا حدو

نگرش مثبت و تا حدودی  ،درصد از معلمان 7/77كه 

تحقیق با  این یافتة مثبت به اجرای این طرح دارند.

 (، سوبان و شارما1116) نتایج تحقیقات الزیودی

(، 1117) (، روزهیل1116) (، كویینی1116)

 (1113) (، و بارنس1117) (، فریند1117) آورامیدس

 (، اولسن1333) رد و لیو و پرسیونسازگاری دا

( 1113) (، و جاكوبس1113) ن(، مک كا1119)

 اری ندارد.سازگ

اد كه سطح ها نشان د همچنین نتایج تحلیل داده

ی با نگرش دار معنیتحصیالت هیچ گونه رابطة 

نارسایی  معلمان نسبت به دربرگیری كودكان دچار

علمان م كه حاكی از آن است ،جهت منفی رابطه ندارد.

تری نسبت  ای سطح تحصیالت باالتر نگرش منفیدار

 به اجرای طرح دارند.

تحقیق با نتایج تحقیقات سلیمان وندی  این یافتة

(،  1113( سازگاری دارد و با تحقیقات  باتسیو)1937)

 سازگاری ندارد.

بررسی تفاوت نگرش معلمان بر حسب جنسیت 

لمان از معی بین دو گروه دار معنیكه تفاوت  نشان داد

کن مردان نسبت به لیمرد و معلمان زن وجود ندارد، 

تحقیق با نتایج  ةتری دارند. این یافت زنان نگرش مثبت

(، و 1116) (، مهدعلی1116) تحقیقات الزیودی

 (، سازگاری ندارد.1117) لیذرمن

نگرش  های ضمن خدمت بر مقایسة تأثیر آموزش

بود كه بین معلمان نسبت به فراگیرسازی حاكی از آن 

تفاوت  ،معلمان آموزش ندیده ومعلمان آموزش دیده 

حاكی از آن  ها هلیکن مقایس ،ی وجود ندارددار معنی

اجرای طرح فراگیرسازی نگرش  ةاست كه مردان دربار

تری دارند. این یافته تحقیق با نتایج تحقیقات  مثبت

(، سازگاری دارد و با 1113) اسمیت و همکاران

(،  1117(، روزهیل)1935) وندی تحقیقات سلیمان

 سازگاری ندارد.

 ها یادداشت
1) Inclusive 

2) Validity content 

3) Reliability 

 منابع
(. درک و پاسخگویی به نیازهای 1939) .و همکاران ؛روی ،كانگی مک

و  سعیدیابوالفضل  ةجمرت .های فراگیر كودكان در كالس

سازمان  :تهران .(1111لی، تاریخ انتشار اثر به زبان اص) همکاران.

 آموزش و پرورش استثنایی.

 (. آموزش فراگیر چیست؟ نشریه تعلیم و1931) .منش، صمد ساعی

 13-13 ،1 تربیت استثنایی،

 نشر آگاه، :تهرانشناسی پرورشی.  (. روان1931اكبر.) سیف، علی

(. مقایسه نگرش معلمان مدارس عادی 1937) .وندی آذر، ندا سلیمان

ندیده نسبت به فراگیر سازی  دیده و آموزش آموزشابتدایی 

آموزش و پرورش برای كودكان دچار نارسایی در مدارس عادی 



 1349 ،9 هشمار ،پانزدهم سال/ یاستثنای کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

26 

كارشناسی  نامه پایان، 1935-36شهر تهران در سال تحصیلی 

 بهزیستی و ارشد، دانشگاه علوپزشکی ایران، دانشکده علوم

 .توانبخشی

راد استثنایی كنفرانس بیانیه ساالمانکا و چارچوب عملی در آموزش اف

جهانی آموزش افراد استثنایی، دستیابی و كیفیت ساالمانکا، 

(. ترجمه پژوهشکده كودكان استثنایی. 1337ژوئن ) 7-11اسپانیا 

 .13و  13؛ 1931نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 

(. فلسفه، بایدها و نبایدهای آموزش فراگیر، 1931) .علیزاده، حمید

فرهنگی،  -آموزشی -ربیت استثنایی، علمیت نشریه تعلیم و

 .13و13

بانی فلسفی (. م1931) .هوسپیان، آلیس ؛ وكاكو جویباری، علی اصغر

  پژوهشکده كودكان استثنایی :تهران .آموزش و پرورش فراگیر

(. عوامل 1931زاده، سعید. ) اكبر؛ و حسن مینایی، اصغر؛ ویسمه، علی

شنوای تلفیقی گروه  كم آموزان مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

: پژوهشکده كودكان تهرانحركتی.  –معلولیت های حسی 

 استثنایی

. (1937) .اگن ،وینستون ؛كلیفورد، جی. درو، ام ؛هاردمن، مایل ام

ی جامعه، مدرسه و خانواده، روانشناسی و آموزش كودكان استثنای

. (1116تاریخ اثر به زبان اصلی، ) و همکاران. یوسفی لویه ةترجم

 تهران: نشر دانژه.

ای باز در مورد  (، پرونده1935). یونسکو، بخش آموزش و پرورش

تاریخ اثر به ). ترجمه سعیدی، ابوالفضل .آموزش و پرورش فراگیر
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 چکیده

و شواهد  ها ویژگیماهیت،  معرفی ،هدف پژوهش حاضر هدف:

برای این  روش:است.  شناختی کُند آهنگ ضرب پژوهشی پیرامون

 ,low power attention هایاستفاده از کلیدواژه با، منظور

sluggish cognitive tempo, concentration deficit 

disorder, ADHD, inactive-appearing individuals  در

 ,Pupmed, Springer, ProQuestشامل  یاطالعات یها پایگاه

Scopus ,Elsevier نظران این  با برخی صاحب شخصی و تماس

. شد بررسی به صورت مرور سیستماتیک اطالعات مورد نظرحوزه، 

نشان  همراه شواهد پژوهشی بههای متخصصان  دیدگاه ها: يافته

 آهنگ ضرب مشابه بین یها ویژگیبرخی از  ند که با وجودده می

وجود برخی از ، فعالی بیش اختالل نارسایی توجه/ و شناختی کُند

مشکل در پردازش  مشکل توجه انتخابی، دی خاص ماننها ویژگی

 شدن خیره ،ذهنی هوشیاری، سردرگمی پایداری در مشکل اطالعات،

 ،پایین کرختی، فعالیت عدم حضور ذهن، طوالنی، پردازی خیال و

 ،گیری گوشه و اعتنایی بی ،یسست ،آلود خواب ظاهر ،ندکُ حرکت

بین این دو  بالینی های نشانهاز لحاظ  ای های قابل مالحظه تفاوت

 به عنوانرا  شناختی کُند آهنگ ضربکه  شود میوضعیت مشاهده 

اختالل نارسایی توجه دوم و جدا از  اختالل نارسایی نوعی

ی ها مالکو مفاهیم مربوط به  کند میمطرح  فعالی بیشتوجه/

های موجود در راهنمای  بندی، تشخیص، ارزیابی و درمان طبقه

روانی و دیگر موارد مرتبط با موضوع ی ها اختاللتشخیصی و آماری 

انجام  گیری: نتیجه سازد. ه میواجبررسی اختالل توجه را با چالش م

شناختی و مسایل ژنتیکی بیشتر توصیه  روان  عصب های پژوهش

پژوهشی در راستای بررسی  های نظری و شواهد دیگر داللت .شود می

ورده شده در ادامه متن آ شناختی کُند آهنگ ضرب وضعیت بیشتر

 است.
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Abstract 

Objective: A set of problems for identifying and 

classification process about sluggish Cognitive 

tempo (SCT) has been challenged for professionals. 

This condition created noticeable arguments for 

SCT along with Attention Deficit/ Hyperactivity 

Disorders (ADHD). The aim of current study was to 

identify the nature, characteristics and research 

evidence about the SCT.Method: In the same vein, 

from the web of data-based information (Pubmed, 

Springer, Proquest, Scopus, and Elsevier) and by 

using keywords: low power attention, sluggish 

cognitive tempo, concentration deficit disorder, 

ADHD, inactive-appearing individuals as well as 

email communication with professional 

psychologists or psychiatrists. Results:  Literature 

review revealed that despite some similar 

characteristics between ADHD and SCT, some 

specific features including daydreaming, staying 

awake/alert, mentally foggy, long staring, mind is 

elsewhere, lethargic, under activity, slow moving, 

drowsy, erratic, apathetic/withdrawn, showed that 

SCT is a distinct disorder independent from ADHD. 

Conclusion: Neuropsychological factors researches 

have been recommended. Other fundamental issues 

have been delineated in the original paper. 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Sluggish cognitive tempo, SCT, ADHD, 

attention, concentration.  
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 قدمهم

 آهنگ ضربمفهوم  ،ی اخیرها سالاگرچه در 

شناسی تحولی و  ، در حوزة آسیب1شناختی کُند

پزشکی کودکی و نوجوانی بیشتر مورد توجه قرار  روان

ه است، اما این موضوع مفهوم جدیدی نیست و گرفت

نزدیک به سه دهه مباحث مختلفی را از لحاظ ماهیت، 

شناسی، ارتباط با اختالل نارسایی  تشخیص، سبب

های  ، و اختالل مستقل از جنبه2فعالی بیش توجه/

مختلف شناختی، رفتاری و اجتماعی به خود اختصاص 

وضعیت  های برخی نشانه (.2112داده است )بکر، 

های  آهنگ شناختی کُند، در بحث نشانه ضرب

گری مربوط به اختالل  فعالی/ تکانش توجهی و بیش بی

فعالی مطرح شده است، ولی  نارسایی توجه/ بیش

ها و اختالف نظرهایی در این خصوص  همواره بحث

 (.2112)بارکلی،  باقی مانده است

آهنگ  تاکنون، تعاریف متعددی برای ضرب

نظران ارایه شده که در  د از سوی صاحبشناختی کُن

های اصلی برای تعریف این وضعیت  آنها از نشانه

استفاده شده است. این نحوة تعریف در مورد برخی 

های دیگر مانند اختالل نارسایی توجه/بیش  اختالل

های مختلفی به  فعالی مشاهده شده است. پژوهش

آهنگ  های مشخص ضرب منظور نشان دادن نشانه

ختی و جداسازی آن از اختالل نارسایی توجه/ شنا

فعالی انجام گرفته است. افزون بر این،  بیش

بندی  های متفاوتی از جمله میزان درجه ارزیابی

آهنگ شناختی کُند از سوی والدین و  های ضرب نشانه

معلمان در مورد شیوع و نیز ارتباط آن با متغیرهای 

انجام گرفته سالمت روانی از جمله استرس و اضطراب 

؛ هرینگتون و والدمن، 1891است )الهی و همکاران، 

 (.2112؛ بارکلی، 2111؛ اسکیربگ و همکاران، 2111

باوجود همپوشی زیاد اختالل نارسایی توجه/بیش 

آهنگ شناختی کُند، مباحث  فعالی و وضعیت ضرب

های فراوانی را از  مربوط به متمایز بودن آنها چالش

به طوری که در حال  ،بال داشتهگذشته تاکنون به دن

های جدید از این وضعیت به عنوان  حاضر در پژوهش

یاد  2اختاللی جدید با عنوان اختالل نارسایی تمرکز

و متفاوت از  2شود و آن را نارسایی توجه دوم می

کنند.  فعالی تلقی می اختالل نارسایی توجه/بیش

پوشی  ( به بررسی فرایند تحول، هم2112بارکلی، )

آهنگ  فعالی با ضرب اختالل نارسایی توجه/بیش

شناختی کُند، چگونگی ارزیابی، شواهد پژوهشی 

اندازهای مربوط به  چنین چشم موجود و هم

آهنگ شناختی کُند در آینده پرداخته است. او  ضرب

آهنگ  انگیز ضرب معتقد است که ماهیت چالش

 عنوان اختاللی مجزا در شناختی کُند و عدم ذکر آن به

دوران کودکی و نوجوانی در راهنمای تشخیصی و 

( 2112) 1پنجم -های روانی ویرایش آماری اختالل

 هایی را نیز به دنبال دارد.  مجادله

باوجود پیشینة پژوهشی و مروری قابل مالحظة 

آهنگ شناختی کُند به زبان انگلیسی، در ادبیات  ضرب

پژوهشی و مروری ایران نوعی کمبود و ضعف در این 

کند تا  شود. این مقاله تالش می زمینه مشاهده می

خطوط کلی این وضعیت را در ادبیات پژوهشی 

علمی ایران معرفی  ةشناسی تحولی به جامع آسیب

های مرتبط با آن را  ها و چالش کند و ماهیت، ویژگی

 بشناسد.

 روش

های  کلیدواژهبا استفاده از  ،رضدر پژوهش حا

 ,low power attention, sluggish cognitive tempoانگلیسی 

concentration deficit disorder, ADHD, inactive-appearing 

individuals  شامل  پژوهشی اطالعات یها پایگاهدر
Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus , Elsevier, 

جهت دستیابی به هدف اطالعات مورد نظر ها و  یافته

ها، و  گیپژوهش که شامل معرفی ماهیت، ویژ

های مرتبط با اختالل نارسایی توجه بود، مورد  چالش

های مرتبط به  واکاوی قرار گرفت. سپس، برخی کتاب

های دکترا به زبان  ها و رساله نامه همراه بررسی پایان

انگلیسی بررسی شدند. سرانجام، اطالعات مربوط به 

تا  1891های  آهنگ شناختی کُند در بین سال ضرب

مورد  1صورت مرور سیستیماتیک و به انتخاب 2112

 .قرار گرفت یبررس
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اختالل همراه يا اختاللی  :آهنگ شناختی کُند ضرب

 مستقل و مجزا

آهنگ شناختی  شواهد موجود در ارتباط با ضرب

گردد  کم به دو قرن پیش بر می کُند در کودکان، دست

توان »(. احتماال توصیف افرادی که 2112)بارکلی، 

توجه یا برانگیختگی داشتند و پیوسته در « 9پایینی

 8پردازی یا خیال 9خیره شدن ،رفتارهایی از قبیل

دادند و در پردازش دقیق  غیرعادی از خود نشان می

مشکل داشتند،  11یا شلختگی 11اطالعات، توجه،کندی

گرفتند. این شرایط، اولین بار  در این مجموعه قرار می

صیف دو نوع پزشکی و در تو در ادبیات پژوهشی علوم

 (.1891شود )کریچتون،  اختالل توجه مشاهده می

اولین اختالل توجه که در حال حاضر برای توصیف 

رود،  فعالی به کار می اختالل نارسایی توجه/ بیش

و  12، ضعف در توجه پایدار12پرتی شامل حواس

(. دومین 2111است )پالمر و فینگر،  12ثباتی بی

یافته  انرژی کاهش ااختالل توصیف شده،اختالل توان ی

بود که به احتمال زیاد شبیه به وجود  11توجه

آهنگ شناختی کُند است.  مشکالت مزمن در ضرب

( در ارتباط با اختالل توجه نوع دوم، 1891کریچتون )

است، کمتر  11که آیا از نوع ناتوانی یا رخوت بدنی

گیری،  بحث کرده است و ضعف توجه را باعث کناره

میلی آنها برای ایجاد  افراد و بیغیراجتماعی بودن 

 دانست. رابطة دوستانه یا هر نوع روابط دلبستگی می

باوجود تالش برای توصیف مشکالت توجه در 

آهنگ شناختی کُند به  دوران معاصر، بررسی ضرب

های  گردد، زمانی که فعالیت بر می 1891سال 

بندی دو نوع از  کریچتون، تأثیر آشکار خود را بر طبقه

فعالی در راهنمای  الل نارسایی توجه/ بیشاخت

ویرایش سوم  19-های روانی تشخیصی و آماری اختالل

گذاشته بود. در این فعالیت، گروهی که دارای اختالل 

فعالی بودند و گروهی که فقط  توجه همراه با بیش

اختالل نارسایی توجه داشتند، مورد بررسی قرار 

های  اختاللگرفتند. در راهنمای تشخیصی و آماری 

، ابتدا، به اشتباه در 19گری ویرایش سوم، تکانش -روانی

توجهی قرار داده شد، ولی بعدها  های بی کنار نشانه

خوبی نشان داد که عالیم  شواهد پژوهشی به

فعالی رابطه دارد تا با  گری بیشتر با بیش تکانش

؛ الهی، شوگنسی، 1891نارسایی توجه )کارلسون، 

(. 2111؛ میلیچ و همکاران، 1891استراس و فریم، 

های راهنمای تشخیصی و آماری  این شرایط در کتاب

( و پنجم 1882ویرایش چهارم ) -های روانی اختالل

 ( نیز نشان داده شده است.2112)

های این نوع  منظور پاسخ به چالش پژوهشگران به

های باالیی  بندی به مقایسة افرادی که هم نشانه طبقه

گری  فعالی و تکانش های بیش م نشانهتوجهی و ه از بی

توجهی،  داشتند، و گروه دیگری که فقط در کم

گری  تکانش فعالی و های باال داشتند،ولی در بیش نشانه

های پایینی بودند، پرداختند. در این رابطه  دارای نشانه

( پژوهشی را بر 1891اولین بار مائورر و استوارت )

نفر از آنها  12ند که دار انجام داد فرد مشکل 289روی 

های اختالل نارسایی توجه داشتند، بیش از نیمی  نشانه

نفر  11نفر دارای اختالل رفتاری و  21از آنها یعنی 

پزشکی بودند. این  های روان دارای سایر اختالل

های کامل  نفر از افراد دارای نشانه 8پژوهشگران فقط 

ایی فعالی را شناس اختالل نارسایی توجه بدون بیش

هایی از قبیل  کردند و در این گروه به توصیف ویژگی

های یادگیری قابل مالحظه و فقدان انگیزه  اختالل

پرداخته و معتقد بودند که اختالل نارسایی توجه بدون 

عنوان یک نشانگان مستقل  تواند به فعالی نمی بیش

های پژوهشی  ظاهر شود. در ادامة این فرایند، یافته

در گروه اختالل نارسایی توجه به نشان دادند که 

فعالی، اختالل رفتاری بیشتر مشاهده  همراه بیش

شود. افزون بر این، دخترانی که فقط اختالل  می

وسیله معلمان خود در  نارسایی توجه داشتند، به

 18منفعل -توجه فعال بیشتر بی مقایسه با دختران بیش

ن بندی شده و بیشتر از سوی همساال درجه 21و ناپخته

 (.1891شدند )پلهام، اتکینس و مورفی،  خود طرد می

های بعدی نشان دادند که در گروه دارای  بررسی

هایی از قبیل،  فقط اختالل نارسایی توجه، ویژگی
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گیری اجتماعی، فقدان  اضطراب، خجالتی بودن، کناره

های ضعیف در ورزش و  ، انجام فعالیت21محبوبیت

روه اختالل عملکرد ضعیف در مدرسه، اما در گ

هایی از  فعالی، ویژگی نارسایی توجه به همراه بیش

قبیل، سطح باالیی از رفتارهای پرخاشگری، اختالل 

، فقدان احساس 22رفتاری، رفتارهای عجیب و غریب

شود. اگرچه  گناه و عدم محبوبیت کامل مشاهده می

در هر دو گروه، مسایل مربوط به افسردگی و 

، با 22نفس اما در حوزة عزتشد،  خودپنداره مشاهده می

با هم تفاوت داشتند. درگروه اختالل نارسایی توجه به 

فعالی، مشکالتی از قبیل وضعیت تحصیلی،  همراه بیش

رفتار و مسایل مربوط به محبوبیت گزارش شده بود، 

این در حالی بود که گروه فقط دارای اختالل نارسایی 

داره و های خود در ارتباط با خودپن توجه، از نگرانی

، اضطراب و شادکامی کلی گزارش کرده 22ظاهر بدنی

(. مجموعه شواهد یاد 1892بودند )الهی و همکاران، 

دهند که زیرمجموعه اختالل نارسایی  شده نشان می

های  فعالی، به واسطة داشتن نشانه توجه بدون بیش

پردازی به احتمال زیاد  ندی و خیال، ک21ُآلودگی خواب

آهنگ شناختی  با عنوان ضرب نشانگر اختاللی جدا

آید )نگاه کنید به کارلسون و مان،  شمار می کُند به

2112 .) 

هایی همچون خواب آلودگی، کندی،  وجود ویژگی

پردازی که در گروهی از کودکان که مشکالت  و خیال

توجه دارند، ولی با کودکان دارای اختالل نارسایی 

  را به توجه و بیش فعالی تفاوت دارند، پژوهشگران

آهنگ  ضرب»گذاری وضعیتی مجزا به عنوان  نام

)یا اختالل نارسایی توجه نوع دوم یا « شناختی کُند

کند )کینگ و  اختالل تمرکز حواس( رهنمون می

؛ بارکلی، 2112؛ کارلسون و مان، 1892یانگ، 

2112 .) 

 ها آهنگ شناختی کُند: ماهیت و ويژگی ضرب

جر به من 1881اگرچه شواهد پژوهشی دهة 

فعالی و حذف و  تغییراتی در ارتباط با متغیر بیش

های جدید در  بندی اضافه شدن دوباره آن و طبقه

های روانی ویرایش  راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

های چند دهة اخیر در  سوم و چهارم شد، اما پژوهش

آهنگ  منظور معرفی ماهیت ضرب اغلب موارد، به

که فقط نارسایی توجه شناختی کُند بر روی گروهی 

داشتند، انجام شده است. برای مثال، کارلسون و مان 

درصد از افراد دارای  12تا  21( نشان دادند که 2112)

آهنگ شناختی کُند دارند. آنها  نارسایی توجه، ضرب

آهنگ  پژوهشی را به منظور مشخص کردن ضرب

شناختی سطح باال یا پایین، بر روی دو گروهی که 

ایی توجه داشتند، انجام دادند. اگرچه در هر فقط نارس

دو گروه سطح مشابهی از مشکالت توجه و یادگیری 

آهنگ شناختی کُند،  وجود داشت، اما در گروه ضرب

کمتر مشهود بود و  21نمود های رفتارهای برون نشانه

نمود مانند افسردگی، غمگینی،  بیشتر مشکالت درون

های  ساییگیری و نار اضطراب، رفتارهای گوشه

اجتماعی مشهود بود. آنها در مورد استفاده از 

آهنگ شناختی کُند برای شناسایی  های ضرب نشانه

توجه که از گروه کودکان  گروهی همگن از کودکان کم

فعالی کامال  دارای اختالل نارسایی توجه بههمراه بیش

 مجزا بودند، مباحثی را مطرح کردند.

ش از ده هزار ( معتقد است که بی2112بارکلی )

همراه مقاله در مورد اختالل نارسایی توجه به

فعالی وجود دارد که فقط نزدیک به پنجاه مورد از  بیش

شود.  آهنگ شناختی کُند مرتبط می آنها به ضرب

آهنگ  های اصلی ضرب اگرچه پژوهشگران نشانه

اند، ولی درواقع  شناختی کُند را شناسایی کرده

ی رسمی برای کودکانی های تشخیص اصطالح و مالک

آهنگ شناختی  که از سوی متخصصان برچسب ضرب

، 2112شود، وجود ندارد )بارکلی،  به آنها زده می

بورنت و همکاران،  ؛ مک2112؛ کارلسون و مان، 2112

 (.2118و همکاران،  ؛ پنی2111

 :آهنگ شناختی کُند عبارتند از های ضرب نشانه

 29حفظ هوشیاری. مشکل در 2پردازی طوالنی، .خیال1

 ، 28، و به آسانی گیج شده29. سردرگمی ذهنی2

، عدم حضور 21. منگ بودن1. خیره شدن طوالنی، 2
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 . حرکت آهسته9، 22فعالی . کم9، 22. کرختی1، 21ذهن

ها یا توضیحات  . پردازش نکردن سؤال8، 22/کند

 ،21کسلآلوده/ . ظاهری خواب21،11صورت درست به

، 29در افکار . غرق12، 29گیری احساس/گوشه . بی11

. کمبود آغازگری 12 . کندی در تکمیل تکالیف، و12

. به احتمال زیاد چون دو نشانه آخر با 28و تالش

چنین با  فعالی و هم اختالل نارسایی توجه و بیش

آهنگ شناختی کُند در کودکان و نوجوانان در  ضرب

ارتباط است، برای ارزیابی تشیخص افتراقی بین این 

شود. اما دوازده مورد  ه توصیه نمیدو نوع اختالل توج

اول آن در اغلب موارد برای تمایز قایل شدن الزم و 

مفید است. در ادامه برخی از پژوهشگران، این دوازده 

مالک تشخیصی را به دو عامل یا بعد اصلی یعنی 

. خواب آلودگی/ کندی/ 2کندی، و  پردازی/ .خیال1

؛ لی و 2112اند )بارکلی،  بندی کرده فعالی طبقه کم

؛ پنی و 2112؛ بورنزو همکاران، 2112همکاران، 

 (. 2118همکاران، 

آهنگ شناختی  اند که ضرب مطالعات نشان داده

کُند از لحاظ ژنتیکی با اختالل نارسایی 

هایی دارد )مولر  مشترکات و مشابهت فعالی توجه/بیش

( و همبستگی ژنتیک آن با اختالل 2112و همکاران، 

دو برابر بیشتر از همبستگی   (I)زیرنوع نارسایی توجه 

( است IIگری )زیرنوع  تکانش -فعالی آن با اختالل بیش

بیشتر از اختالل نارسایی توجه/  با این حال احتماالً

فعالی به عوامل محیطی وابستگی دارد )موروزی،  بیش

(. از سوی دیگر، مطالعات 2112ریسدیک، و باتاگلیا، 

و متناقضی را در مورد  شناختی نتایج متفاوت عصب

اند. برای مثال اگرچه  کارکردهای اجرایی نشان داده

های  اند که نشانه ها نشان داده برخی پژوهش

آهنگ شناختی کُند در بزرگسالی با کارکردهای  ضرب

( ولی این نوع 2112اجرایی رابطه دارند )بارکلی، 

تر  سن های کم های مشابه با آزمودنی ها در پژوهش یافته

( که 2112زارش نشده است )بورمیستر و همکاران، گ

های ارزیابی و  ها از روش ها و تناقض احتماالً این تفاوت

ها ناشی شده باشد. با  های سنی این آزمودنی گروه

توجه به اینکه کارکردهای اجرایی تحولی هستند، 

ممکن است بزرگساالن نسبت به نارسایی در این 

باشند و آن را گزارش  کارکردها بیشتر آگاهی داشته

کنند که  ( تأکید می2112کنند. مولر و همکاران )

شناختی  های مطالعات عصب تناقضات موجود در یافته

آهنگ شناختی کُند  بر روی کودکان دارای ضرب

های متفاوت ارزیابی آنهاست که  بیشتر ناشی از روش

های گزارش والدین و معلمان  عمدتاً مبتنی بر روش

دهد  گیری کلی نشان می با این حال، نتیجهبوده است. 

هایی با تکالیف عملی  که این کودکان در آزمون

شناختی کُندتر عمل می کنند. بر این اساس  عصب

شناختی  توان نتیجه گرفت که کارکردهای عصبی می

زیربنایی )مانند کارکردهای اجرایی ازجمله بازداری و 

ه کندی در خودکنترلی( این کودکان آسیب ندارد، بلک

فرایندهای مرتبط با تکالیف بر این کارکردها اثر 

(. فاسبندر، 2119گذارد )سوالنتو و همکاران،  می

( ضمن ادعای اینکه تنها 2111کرافت و شوایتزر )

را بر روی این  fMRIپژوهش انجام شده با استفاده از 

 ةکنند که در منطق اند، گزارش می کودکان انجام داده

( و سمت راست قطعة آهیانه SMA) 21حرکتی تکمیلی

مغز آنها نوعی کم  22و نیز تاالموس دوطرفه 21 فوقانی

فعالیتی به هنگام آماده شدن برای پاسخ مشاهده شده 

سازی  تواند به نوبة خود بر یکپارچه است که این می

 اطالعات و حفظ مجموعه تکالیف اثر بگذارد. 

 آهنگ شناختی کُند فرايند ارزيابی ضرب

های تشخیصی و  د ارزیابی، همواره مالحظهفراین

مداخله را دربر دارد. این شرایط با بررسی ادبیات 

آهنگ شناختی  های ضرب پژوهشی مربوط به نشانه

نقل  1891)نیپر،  22کُند و زمانی که نخستین بار نیپر

بندی و از  ( براساس مقیاس درجه1891از کارلسون، 

فتارهای کودکان ای به ارزیابی ر طریق تحلیل خوشه

کند. در  اختالل یادگیری پرداخت، نیز مصداق پیدا می

هایی مطرح شد که متفاوت از نوع  آن ارزیابی، ویژگی

نارسایی توجه توصیف شده در اختالل نارسایی 

فعالی بود. از آن موقع، در زمینة ارزیابی  توجه/بیش
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های زیادی  آهنگ شناختی کُند، اگرچه، فعالیت ضرب

مندی به بیان  ین روایی این سازه و نیز عالقهبرای تعی

توجهی در اختالل نارسایی  های زیرنوع بی بهتر ویژگی

وجود آمد، اما همواره  فعالی در آینده به توجه/بیش

ها به  توافق کمی نسبت به تعریف یا ارزیابی این ویژگی

 (.2111دست آمده است )کوگیل و سیت 

ها و  ویژگی نظران به منظور شناسایی برخی صاحب

هایی را از  آهنگ شناختی کُند، گویه ارزیابی ضرب

پرسشنامة مشکالت رفتاری کودکان )مانند اخنباخ و 

اند و برخی دیگر،  ( استخراج کرده2111رسکورال، 

(، از طریق مقیاس 2112مانند هارتمن و همکاران )

بندی و با کمک والدین و معلمان و با استفاده از  درجه

، «سردرگمی»های  شامل سازه پنج گویه که

فعالیت کم، حرکات »، «خیره شدن»، «پردازی خیال»

کندی و رخوت در »و « 21یا فقدان انرژی 22کند

است، آن را مورد بررسی قرار دادند. با استفاده « پاسخ

آهنگ  های ضرب ها، مشخص شد که نشانه از این گویه

های اختالل نارسایی توجه و  شناختی کُند، از نشانه

بندی معلمان  فعالی متفاوت است. اگرچه، درجه بیش

آهنگ شناختی کُند با خرده  ای قوی بین ضرب رابطه

داد، اما این در  ( نشان میADDتوجهی ) مقیاس کم

بندی والدین، ارتباط قوی  حالی بود که درجه

توجهی و هم  آهنگ شناختی کُند را هم با نوع بی ضرب

 داد.  نشان می 21با نوع ترکیبی

رور ادبیات پژوهشی مربوط به ارزیابی و م

دهد  آهنگ شناختی کُند نشان می گیری ضرب اندازه

که نخست پرسشنامة مشکالت رفتاری کودکان برای 

آهنگ شناختی مورد استفاده  های ضرب ارزیابی نشانه

های مستقل برای  گرفت، اما بعدها مقیاس قرار می

ند بکار آهنگ شناختی کُ های ضرب گیری نشانه اندازه

ای  گویه 11گرفته شدند. برای مثال، مقیاس 

( و 2119آهنگ شناختی کُند )فیفنرو همکاران،  ضرب

ای گزارش معلمان و والدین برای  گویه 12مقیاس 

آهنگ شناختی کُند )پنی و همکاران،  ارزیابی ضرب

 های مستقل برای ارزیابی و  ای از مقیاس ونهـ( نم2118

 آیند. کُند به شمار میآهنگ شناختی  سنجش ضرب

 گیری بحث و نتیجه

ای است که برای  آهنگ شناختی کُند سازه ضرب

پردازی  ای از رفتارها که شامل خیال توصیف مجموعه

آلودگی، مشکل در تمرکز و فعالیت  زیاد، کندی، خواب

رود. از این سازه هنوز تعریفی مورد توافق  کم بکار می

های  وماً در بحثارایه نشده و ارزیابی آن نیز عم

فعالی  بیش های اختالل نارسایی توجه/ مربوطه به نشانه

 ویژه با نارسایی توجه مطرح شده است. به

در حال حاضر با توجه به شواهد پژوهشی موجود، 

آهنگ شناختی کُند، و توصیف  ضرب ةدر زمین

 حفظ در مشکل پردازی، هایی مانند خیال ویژگی

 شدن، مغشوش سانیآ به/ ذهنی هوشیاری، سردرگمی

 عدم حضور ذهن،-حالتی از منگی طوالنی، شدن خیره

ضعف  کند،/ آهسته حرکت پایین، کرختی، فعالیت

 ظاهری دقیق، صورت به توضیحات یا ها سؤال پردازش

 غرق گیری و گوشه/ احساسی بی حالی، بی/ آلود خواب

هایی را در مقایسه با راهنمای  افکار، مالک در

( در 2112های روانی ) ختاللتشخیصی و آماری ا

کودکانی که به نوعی نارسایی توجه دارند،  با ارتباط

 ةعلمی و متخصصان حوز ةدهد که جامع قرار می

بندی و مجزا  های تحولی را به سوی طبقه نارسایی

آهنگ شناختی کُند به عنوان اختاللی  کردن ضرب

کودک و نوجوان و نه همراه  ةمجزا و مستقل در حوز

سازد؛ اما اختالف  الل نارسایی توجه رهنمون میبا اخت

گذاری آن  نظرهایی در ارتباط با جداسازی و نیز نام

هنوز وجود دارد. با وجود برخی شواهد مربوط به 

آهنگ شناختی  شناختی در ضرب نارسایی عصب روان

کُند و پذیرش آن از سوی برخی از متخصصان به 

ل نارسایی عنوان اختاللی مجزا و مستقل از اختال

های تشخیصی و  ( و نیز معرفی روشIتوجه )زیرنوع 

های  آهنگ شناختی کُند، چالش ارزیابی برای ضرب

گذاری آن بواسطة عدم مقبولیت  ای در نام عمده

گذاری یادشده وجود دارد )بارکلی،  اجتماعی نام

عنوان اختالل نارسایی توجه دوم  (، و آن را به2112
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و میلیچ،  ؛ رابرت2111، کنند )دیاموند معرفی می

رغم قبول تفاوت این  ( علی2112(؛ اما بارکلی )2112

( به جای Iها با اختالل نارسایی توجه )زیرنوع  ویژگی

آهنگ شناختی کُند از اختالل نارسایی  برچسب ضرب

 کند میعرفی این گروه از افراد پیشنهاد برای متمرکز 

 کُند شناختی آهنگ ضرببکار بردن  معتقد است کهو 

نامی  آمیز بوده و اهانت برای توصیف گروهی از افراد

ها و  با این حال بارکلی در سخنرانی) نامطلوب است

 شناختی کُند آهنگ ضربش از اصطالح های پژوهش

با وی این برچسب را افزون براین،  .(کند میاستفاده 

ل مربوط به توجه و نیز سایمبر حفظ و بررسی  تمرکز

 /ایز با اختالل نارسایی توجهای برای تم وسیله

کید بر أبا ت و در ادامه کند میمطرح  فعالی بیش

 کیدأت این موضوع بر تمرکز،نارسایی  گذاری اختالل نام

در مورد زیربناهای اطالعات کافی که ما هنوز  کند می

 . نداریم نشناختی آ

ی ها ویژگیدر ارزیابی ، شواهد پژوهشی متناقض

تفاوت  مانند ناختی کُندش آهنگ ضربافراد دارای 

)هارتمن و  ها ویژگیدر نوع  گزارش والدین و معلمان

برای  ها( و استفاده از این نوع داده2112همکاران، 

 آهنگ ضرباز اختالل نارسایی توجه بین تمایز 

جامع بیشتری  های پژوهشو  ها چالش ،شناختی کُند

مربوط به  های پژوهشطلبد که باید در  را می

از  مورد توجه قرار گیرد. شناختی کُند آهنگ ضرب

بیشتری  های پژوهشکه  شود میسوی دیگر، پیشنهاد 

 آهنگ ضربشناختی در  ی عصبها ویژگیبر روی 

در سنین مختلف صورت بگیرد و به ویژه  شناختی کُند

نقش عوامل محیطی و تعامل آنها با عوامل زیستی 

 بیشتر بررسی شود.  

 ها يادداشت
1) Sluggish Cognitive Tempo 

2) Attention deficit/hyperactive disorder 

3) concentration deficit disorder 

4) second attention deficit  

5)  Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorders-5 

6)  systematic review 

7)  low power 

8)  stare 

9)  daydream 

10) sluggish 

11)  erratic 

12) distractibility 

13) sustained attention 

14) lake of persistence 

15) disorder of diminished power or energy of 

attention 

16) torpor of body 

17) Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorder (DSM-III) 

18) impulsiveness 

19)  inattentive-passive 

20)  immature 

21) unpopular 

22) bizarre behavior 

23) self-esteem 

24) physical appearance 

25)  drowsy 

26) Externalizing  behavior 

27) staying awake/alert 

28) mentally foggy 

29) easily confused 

30) spacey 

31) mind is elsewhere 

32) lethargic 

33) under-active 

34) slow moving/ sluggish 

35) doesn’t process questions or explanations 

accurately  

36) drowsy/sleepy appearance 

37) apathetic/ withdrawn 

38) lost in thoughts 

39) lacks initiative/ effort fades 

40) supplementary motor area (SMA) 

41) right superior parietal lobe  

42)  bilateral thalamus 

43) Neeper 

44) slow moving 

45) lacks of energy 

46) combined 
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