
  دانش آموزاناجرايي  كاركردآموزش گفتار شخصي بر  تأثير سهيمقا

 يتوجه و عاد يينارسابا 

  4حسين مولوي، 3مختار ملك پور، 2عله اميريش، 1مليحه سادات كاظمي

   تاريخ پذيرش:   تاريخ دريافت: 

 دهيچك

با  هسال 11تا  9سر پ دانش آموزانكرد اجرايي كارتأثير آموزش گفتار شخصي بر  ين پژوهش بررسيهدف از ا

آزمون با پسـآزمونپيش آزمايشي با طرحپژوهش  روش ، در شهر اصفهان بود. يتوجه و عاد ييارسان

 10( توجه يينارسابا پسر  20نمونه نهايي شامل بود.   يادو مرحله يريگروش نمونه بود.هاي كنترل گروه

در گروه كنترل دوم بود. ابزارهاي به  يك عادكود 9كودك گروه كنترل اول) و  10كودك گروه آزمايش و 

، فرم كوتاه آزمون هوش وكسلر براي 5قياس خزانه لغات تصويري بريتانياكار رفته عبارت بودند از م

گفتار  يبه منظور بررس . 7نپسي يج از آزمون عصب روانشناختو خرده آزمون بر )6آر- سكيو(كودكان

ها توسط سه كدگذار مورد  لميشد و ف يلمبرداريفمون برج آزخرده  ن حل يح كودكان، از آن ها يشخص

به طور معناداري خطاهاي بيشتري را  توجه يينارسابا ج نشان دادند كه كودكان ينتا. ل محتوا قرار گرفتنديتحل

نسبت به گروه كنترل اول و دوم داشتند؛ در حاليكه هم در گروه آزمايش و هم در گروه كنترل دوم (كه هر دو 

دريافت كرده بودند) ميزان گفتار شخصي به طور معناداري در مقايسه با گروه كنترل اول كه آموزش  آموزش

كه گرچه آموزش گفتار  توان نتيجه گيري كرديافته پژوهش ميبا توجه به  دريافت نكرده بود، افزايش يافت.
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ين افزايش لزوما باعث افزايش دهد اما ارا افزايش مي توجه يينارسابا شخصي ، ميزان گفتار شخصي كودكان 

   شود، بلكه امكان دارد در مورد تكاليف دشوار نتيجه معكوس بدهد.كودكان نمي كاركرد

دانش آموزان، با ، يگفتار شخص، يياجرا كاركرد، يآموزش گفتار شخص :يكليد واژگان

  .توجه يينارسا

  مقدمه

 يكه گفتار شخصكرد ض ) فر2008به نقل از استاد و آسكلند،  ؛1934/1986(يگوتسكيو

گران را يرود  و ديگوناگون  به كار م يهاتيكه توسط كودكان در موقع ييهايي(خودگو

ر يكردن و ز ييكردن ، راهنما يزيربرنامه يكودكان برا ييدهد) توانايمورد خطاب قرار نم

قش گفتار ن يبرا بسياريت ياهم  يگوتسكيدهد. وينشان م مند راهدف يهاتينظر گرفتن فعال

 كاركرد، يزيرمثل برنامه يعال يروانشناخت يهاكاركردتحول  يبرا يبه عنوان ابزار يشخص

، گفتار ييايگوتسكيو يدگاه تحوليك دين از يقائل بود. بنابرا يرفتار يميو خودتنظ يياجرا

-يتفكر و رفتار به كار م يدهبه منظور نظم يك ابزار فراروانشناختيكودكان به عنوان  يشخص

  ).2008، 2؛ استاد و آسكلند 2003، 1يرينسلر و نالگي(و رود

در نظر  يگفتار شخص يساز يها تحت عنوان دروندر پژوهش يگفتار شخص ير تحوليس

ن معنا كه ياند بدرا نشان داده يتحول فرد يك الگويگران وجود گرفته شده است و پژوهش

 ير قابل شنود كه به طور نسبيغ يهاييگورلبيكودكان با زمزمه و ز يرونيب يگفتار شخص

 يشوند، كه در طين ميگزيجا يدرون يا تفكر كالمي ياند و سپس با گفتار درونشده يدرون

؛ 1999از و برك، ي؛ د1999دهد(برك، ياول دبستان رخ م يهارشد كودكان در سال يهاسال

 افزون. )2008و آسكلند،  ؛ استاد2003، يرينسلر و نالگي؛ و 1999، 3ائگر و هجرتهلم يكلبرگ، 

كودكان را مورد  ياز گفتار شخص يگوناگون يهاگران جنبه، پژوهشيبر تحول گفتار شخص

                                                           

1. Naglieri 

2. Ostad & Askeland 

3. Kohlberg ,Yaeger, & Hjertholm 
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به نقل از استاد و  ؛1986ف (برك، يدر تكل كاركردرابطه آن با  ماننداند، قرار داده يبررس

ف يرات تكلي؛ تأث)1997، 2از و مونتروينسلر، دي؛ و2005، 1يدليهاگ و فري؛ فرن 2008آسكلند، 

نسلر و ي؛ و2008به نقل از استاد و آسكلند،  ؛1979، 3(فوسون يف بر گفتار شخصيط تكليو شرا

كاربرد گفتار شخصي در رفتار، يادگيري و يا  ؛)2000، 5يو بار 4نسلر، كارلتوني؛ و1995از، يد

د و سورنسون، ؛ استا 2008به نقل از استاد و آسكلند،  ؛1993، 6مشكالت توجه(برك و النداو

)؛ و گفتارهاي مرتبط با تكليف 2007، 7؛ وينسلر، آبار، فدر، شون و روبيو 1998؛ وينسلر، 2007

 ). 2006، 8با خود در حين فرايند حل مسئله (وينسلر، فدر، واي ، مانفرا

در  يبر نقش گفتار شخص يمبن يگوتسكيه ويهمسو با نظر ياريبس يهاپژوهش

به منظور  را يگفتار شخص يسازيو درون ياستفاده از گفتار شخصر آموزش ي، تأثيميخودتنظ

؛  1998نسلر، ي؛ و 2008(استاد و آسكلند، اندقرار داده يمورد بررس يميش خودتنظيافزا

ر در مورد ياخ يهادگاهينكه دي). با توجه به ا1379، هنرمند زاده يان و مهرابيانفر ، نجاريهاد

ن ياند كه انشان داده يي) به طور همگراتوجه يينارسا يدارا(يلش فعايبـتوجه يينارسااختالل 

ن يبه هم .)1998نسلر، يشود(ويم ي، مفهوم سازيمياختالل به عنوان كاركرد نامناسب خود تنظ

دارند.  ييف اجراينقص عمده در انجام تكل يش فعاليبـيي توجهنارسابا ل است كه كودكان يدل

هاي شناختي هستند كه در هماهنگي با موعه اي از تواناييمج يياجرا يمنظور از كاركردها

اي هستند كه مسئول ردهاي اجرايي توانايي هاي رهنمود دهندهكارككنند. يكديگر عمل مي

اين  باشند.توانايي فرد براي شركت در پردازش ادراك ها، هيجانات، افكار و اعمال مي

، خود نظم دهنده و هي شده و راهبرديمند، سازمانددفهاي هپردازش بايد داراي ويژگي

                                                           

1. Fernyhough & Fradely 

2. Montero 

3. Fuson 

4. Carlton 

5. Barry 

6. Berk & Laundau 
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 ييتوانا يميتنظمنظور از خود).2009، 1مدار باشد (مك كلوسكي، پركينز و ون ديونرهدف

تيفعال يفعال رفتارها ط ير انداختن و سازماندهينظر گرفتن، به تأخري، زيي، راهنمايزيبرنامه ر

- خود ييكاركرد اجرا 23) 2009و همكاران ( يباشد. مك كلوسكيمند مده و هدفيچيپ يها

جان، يعملكرد (ادراك، ه يكل يها را با چهار قلمرو ان آنيمرتبط م يوندهايو پ يميتنظ

 يينارسا يدارا توجه يينارسابا نكه كودكان ينظر از اصرف اند.نموده يشناخت و عمل) معرف

ور و ير، پرگي(در يفراشناخت يدر راهبردها ييارسا)، ن1988، 2(داگالس يميدر خود تنظ

در پردازش  ييارسا)، ن1997 ،4ي(باركل يياجرا يهاكاركرددر  ييارسا)، ن1986، 3سانسون

در كنترل بازدارنده (اسكاچر،  يي)، نارسا1989، 5نكيده (بورچگرويچيپ يرفتارها ينزول

ر انداختن يو به تأخ ي، نظم دهيدر بازدار ييارساا ني) و 1995، 6لوگانوت و يتانوك ، مار

است كه  آشكار) در نظر گرفته شوند، 1994، ي(باركل امدهايها، قواعد و پر توسط واژهرفتا

  ). 1998نسلر، ينقش دارند (و توجه يينارسا اختالل) در يسطح باال (عال يميخودتنظ يندهايفرا

 جسمي يندهايدر فرا يينارسااز  توجه يينارسابا دگاه در مورد مشكل كودكان ير ديين تغيا

، يميتنظخود يياجرا كاركرد يعنيسطح باالتر،  يندهاياز فرا يكيدر  ييارسابه ن نييسطح پا

گران ن معنا كه پژوهشيباشد، بدينه نمين زميدر ا يات پژوهشير موجود در ادبيارتباط با س يب

- يم توجه يينارسا اختاللرا در مورد  يو تحول ي، تبادلدهيچيپ يهادگاهيد ياندهيبه طور فزا

ن اختالل يا يريدر شكل گ يستيو ز ي، تحوليطي، محيرات اجتماعيه بر تعامل تأثرند كيپذ

 1995، 8تز و اسروفي؛ كارلسون ، جاكوبو1994،  7ملين شاو و سيند (اندرسون، هينمايد ميتأك

                                                           

1. McCloskey, Perkins & Van Divne 

2. Douglas 

3. Draeger, Prior & Sanson 
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موافق عوامل  گران آشكاراپژوهش بيشتر). گرچه 1998نسلر، ي؛ و 1995، 1و هروات يني؛ پلگر

ندو، كوهن و يو، هيكي؛ ر 1994، ي(باركل هستند توجه يينارسا ير علت شناسزاد ددرون يستيز

)، الزمه در نظر گرفتن 1998نسلر، يبه نقل از و؛ 1987، 3ن و راپاپورتيزامتك؛ 1993، 2گونزالز

به دو  يتجربو  يعلل اجتماع يد بررسيتجد ،يميتنظبه عنوان اختالل در خود توجه يينارسا

 يتحول يدر عصب روانشناس يك اصل اساسي، نكهيا نخست). 1998ر، نسليباشد (ويل ميدل

شتر به تجربه، يتر و سطح باالتر باشد، تحول آن بدهيچيپ يذهن كاركردن است كه هر چه يا

). 1998نسلر، يبه نقل از و ؛1990، 4سلركبل و وي؛ ش1966ا، يط وابسته است (لوريفرهنگ و مح

له كلمات، يو كنترل رفتار به وس يا بازداري يميتنظدك مشكل خويبه عنوان  توجه يينارسا

ن يرفتار ا ين فهم سابقه نظم دهيشده در نظر گرفته شود، بنابرا يدرون يامدهايقواعد و پ

در  توجهيي نارسابا ن معنا كه چگونه رفتار كودكان يبد .است يگران ضروريكودكان توسط د

 ها در رواناز پژوهش يام، بخش عمدهشده است. دو يگذشته توسط مراقبان آنها نظم ده

شدن كودك  يبا سابقه اجتماع يقوبه طور  يمياند كه تحول خودتنظنشان داده يتحول يشناس

اند و مورد پژوهش قرار گرفته يميتنظاز خود يگوناگون ي، اجزان رابطهيدر ارتباط است. در ا

 يكودكان زمان يرفتار يميتنظاند كه خوددهين مورد به توافق رسيدر ا هان پژوهشيهمه ا

كودك كه پاسخگو، حساس، ـك رابطه والدياز  ينه ايها در زم شود كه آنينه ميشيب

از كودك  ياد اما منطقيز يهارند كه در آن خواستهي، و قاطع باشد قرار گيتيحماـخودمختار

رم گ يدلبستگك رابطه يدرون  يداريو نظم پا آشكار يهاتيز محدوديشود و نيدرخواست م

  ).1998نسلر، يمن وجود دارد (ويو ا

 يبه بررس گراناد پژوهشيعالقه ز با وجود) مطرح كرده است، 1998نسلر(يطور كه وهمان

 يهاييدرباره توانا ، اطالعات اندكيتوجه يينارسابا  در كودكان يميخودتنظ ييكاركرد اجرا

                                                           

1. Pellegrini & Horvat 

2. Riccio, Hynd, & Gonzalez 

3. Zametkin & Rapoport 

4. Scheibel & Wechsler 



 1394، پائيز 19فصلنامة افراد استثنايي، سال پنجم، شمارة                                                               28

يي نارسابا معنا كه چگونه كودكان نيوجود دارد، بد توجه يينارسابا كودكان  يميخودتنظ

كه آنها  يفراشناخت يا ابزارهايا درباره راهبردها يخود دارند و  رفتار يدر نظم ده يسع توجه

 يميخودتنظ ياصل ياز ابزارها يكيبرند.  يمند خود به كار مهدف يهاتيت فعاليهدا يبرا

از و ي(د است ييا خودگوي يشود گفتار شخصيتوسط كودكان به كار برده م يكه به طور كل

رفتار در تحول  يدهدر نظم ي). گرچه نقش گفتار شخص1998نسلر، يبه نقل از و ؛1992برك، 

با كودكان  يكالم يميگران درباره نظام خودتنظتر است، فهم پژوهش، مشخص شدهيعيطب

با  كودكان  يميدر خودتنظ يگفتار شخصباشد. با توجه به نقش يمحدود م توجه يينارسا

به نقل از  ؛1977، 1كنبامي(ما يكالم ي، همچون خودآموزيخاص يها، درمانتوجه يينارسا

ا يو لور يگوتسكيو يشه در كارهايشده است كه ر يزيرهيز پاي) ن1380ان، يانفر و نجاريهاد

بوده است كه تمركز  ياريبس يهاطه مولد پژوهشين حيا)، و 1380ان، يانفر و نجاري(هاد دارد

؛ 2008(استاد و آسكلند،  يدر كودكان به طور كل ينقش آموزش گفتار شخص يبر بررسها آن

 يينارسابا ز نقش آن در كودكان ي) و ن2007ن، نسلر و همكاراي؛ و2007استاد و سورنسون، 

كن بام و گودمن، ي؛ ما 1380ان، يانفر و نجاريبه نقل از هاد ؛1968(پالكس و همكاران،  توجه

و  انفري؛ هاد1380ان، يانفر و نجاريبه نقل از هاد ؛1370، يويگ ي؛ قمر 1998نسلر، ي؛ و 1971

در كودكان  يآموزش گفتار شخصر يسه تأثيمقا يبوده است اما كمتر پژوهش )1379، همكاران

قرار گرفته  ين پژوهش مورد بررسي، كه در اپرداخته است يبا كودكان عاد توجهيي نارسابا 

  است.

 يميو خودتنظ يياجرا يش كاركردهايدر افزا يآموزش گفتار شخصر ين نقش تأثيبنابرا

گران قرار گرفته است. از پژوهش ياريمورد توجه بس يش فعاليبـتوجه يينارسابا كودكان 

 بيش فعاليـبا نارسايي توجهكودك و گفتار شخصي را در پسران ـ) تعامل والد1998وينسلر (

بيش فعالي  ـبا نارسايي توجهفته است كه والدين پسران مورد بررسي قرار داده است. وي دريا

در مقايسه با والدين كودكان گروه كنترل، راهبردهاي كنترل كالمي منفي بيشتري به كار 
                                                           

1. Meichenbaum 
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، در بيش فعاليـبا نارسايي توجهها ضعيف تر بود. همچنين كودكان بردند، كيفيت تعامل آن

كردند. از تكليف بودند و بيشتر نافرماني ميمقايسه با كودكان گروه كنترل بيشتر خارج 

دامنه وسيعي از گفتار شخصي مرتبط با تكليف را بيش فعالي ـبا نارسايي توجههمچنين پسران 

ها به عنوان  در هر دو موقعيت حل مسئله (به تنهايي و يا همراه با والد) به كار بردند و گفتار آن

با نارسايي حال نقطه ضعف كودكان كرد. با اينر ميكاركردي از تكليف و زمينه اجتماعي تغيي

شد: در خود تنظيمي كالمي در مقايسه با گروه كنترل به اين موارد مربوط ميبيش فعالي ـتوجه

هاي بيشتري از گفتار شخصي غير مرتبط با تكليف بود ها شامل گونهالف) گفتار شخصي آن

ها تأخير كرد در تكليف بود و پ) آنكاراري و ها كمتر در ارتباط با فعاليت جب) گفتار آن

هفته)  50اي (به مدت )، يك برنامه مداخله2008سازي نشان دادند. استاد و آسكلند (در دروني

نفره از  82را كه در آن از روند تحولي گفتار شخصي الگوگيري شد، بر روي دو گروه 

ثير موفق برنامه مداخله بود كه در آن گفتار دهنده تأها نشانكودكان پايه سوم اجرا نمودند. يافته

ها به شخصي دروني شده و كاربرد راهبرد دروني شده مختص به تكليف افزايش پيدا كرد. آن

سازي گفتار شخصي به عنوان اين نتيجه دست يافتند كه آموزگاران بايد براي استفاده از دروني

د. در پژوهش ديگري توسط استاد و نشو بيرغيك ابزار ارزشمند و به طور بالقوه مفيد، ت

) اين برنامه مداخله روي كودكان پايه دوم تا پايه هفتم با مشكالت رياضي و 2007سورنسون (

 رهاي ساختاري ددهنده وجود تفاوتها نشانهاي آنبدون مشكالت رياضي، انجام شد. يافته

) 2007فدر، شون، و روبيو (هاي گفتار كودكان با مشكالت رياضي بود. وينسلر، آبار، منحني

 زين كرد باالكاربر روي كودكان داراي اوتيسم با  كرد اجرايي راكار رابطه گفتار شخصي و

) با استفاده از 1370گيوي( ) و قمري1379بررسي نمودند. در ايران هاديانفر و همكاران(

ها به نتايج مثبت نو يا والدين آبا نارسايي توجه ـ بيش فعالي كالمي روي كودكان  هايمداخله

با اين حال تكرار اين نتايج به  معناداري در مورد افزايش توجه و كنترل كودكان دست يافتند.

  ها در اين زمينه داراي اهميت است.دليل كمبود پژوهش
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 يهاكاركرد يبررو ير آموزش گفتار شخصيتأث يپژوهش حاضر، بررس يهدف اصل

ن پژوهش يگر ايهدف د همچنين .بود يكان عادو كود توجه يينارسابا كودكان  يياجرا

هاي آزمايش، كنترل اول و هاي ميان گفتارهاي شخصي و اجتماعي در گروه بررسي تفاوت

ميان عملكردهاي اجرايي كودكان ) 1پژوهش عبارتست از:  هايبنابراين فرضيه .كنترل دوم بود

بدون ـتوجه ييل (نارسابا آموزش)، گروه كنترل اوـ توجه  ييدر گروه آزمايش (نارسا

ميان گفتارهاي  )2 با آموزش) تفاوت معنادار وجود دارد.ـآموزش) و گروه كنترل دوم (عادي

با آموزش)، گروه كنترل اول ـتوجه ييشخصي و اجتماعي كودكان در گروه آزمايش (نارسا

عنادار وجود با آموزش) تفاوت مـبدون آموزش) و گروه كنترل دوم (عاديـتوجه يي(نارسا

 دارد.

  روش

  ها):ي(آزمودنكنندگانطرح پژوهش و شركتالف) 

. بودهاي كنترل پس آزمون با گروهـپيش آزمون روش پژوهش حاضر آزمايشي با طرح

 يينارسابا فعال شيو كودكان ب سال عادي 11تا  9كودكان  همهرا  ن پژوهشياجامعه آماري 

 يينارسا يساله دارا 11تا  9 پسر دانش آموزان ادند.تشكيل د 1390در سال شهر اصفهان  توجه

اي  به عادي با استفاده از روش نمونه گيري دو مرحله ساله 11تا  9 پسردانش آموزان و  توجه

آموزش  4و 2نواحي آموزشي شهر اصفهان ، ناحيه  همهاز بين  نخست ترتيب زير انتخاب شدند:

،  دو دبستان به 4و 2ميان مدارس عادي ناحيه و پرورش به طور تصادفي انتخاب شد. سپس از

  وهش از مدارس نامبرده صورت گرفت.پژگيري طور تصادفي انتخاب شد و نمونه

 يينارساكه مشكوك به  ين، كودكانامعلم يب كه در هر دو مدرسه، با هماهنگين ترتيبد

 يودكان دارا) ك1380و( اميري، ياس انتاريشدند و با استفاده از مق ييبودند شناسا توجه

 يهادارا بودن نشانه يكيورود كودكان  يارهايمع شدند. ييها شناساان آنياز م توجه يينارسا

 يها) و عدم استفاده از درمانيش فعاليبدون بـتوجه يينارسا ير نوع دارايتوجه (ز ييسانار
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از اين  دند.ب انتخاب شين ترتيبد توجه يينارساداراي كودك  20عداد بود. در واقع ت ييدارو

 نفر به طور تصادفي در گروه كنترل 10نفر به طور تصادفي در گروه آزمايش و  10نفر  20

نفر گروه كنترل عادي (گروه كنترل دوم) براي كودكان  9قرار گرفتند.  (گروه كنترل اول)

ان ياز م ين دو مدرسه، به طور تصادفيكه از ا را تشكيل دادند توجه يينارسا يدارا

  انتخاب شدند. يوزان عادآمدانش

  (مواد): ابزارهاب) 

دريافتي كودكان در هر دو بخش زبان توانايي  :1بريتانيامقياس خزانه لغات تصويري 

، دان ، وتون و دانساخته شده توسط  پژوهش توسط مقياس خزانه لغات تصويري بريتانيا

-پژوهششد. اين مقياس در  ) اندازه گيري2005، به نقل از فرنيهاگ و فريدلي، 1982( 2يلينتيپ

(فرنيهاگ و  باشدهاي روانسنجي مناسبي ميبسياري به كار رفته است و داراي ويژگي هاي

توسط بار  نخستينبراي اين ابزار  .)1999، 4؛ كاتينگ و دان2000، 3؛ فارمر2005فريدلي، 

مورد براي استفاده در ايران آماده شده و ) 1391( ، ملك پور و مولوي، اميريكاظمي

  سنجي قرار گرفته است.هنجاريابي و پايايي و روايي

از شود و يك آزمون داراي هنجار است كه به طور فردي اجرا ميمقياس ويرايش دوم اين 

ساله  2كه بر روي كودكان  تشكيل شده استمجموعه لغات شنيداري زبان استاندارد انگليسي 

-باشد. مقياس خزانه لغات تصويري بريتانيااجرا ميبه باال و يا حتي بر روي افراد بزرگسال  قابل 

ها به گويهاين  .باشدميدر مجموع)  گويه 168( ايگويه 12مجموعه  14ويرايش دوم شامل ـ

تر از مجموعه قبلي مي باشد. هر ماده داراي اند كه مجموعه بعدي مشكلاي مرتب شدهگونه

اند. دو مرتب شده شد كه به ترتيب دو درباچهار تصوير ساده سياه و سفيد در هر صفحه مي

                                                           

1. British Picture Vocabulary Scale (BPVS) 

2. Dunn, Dunn, Whetton,  & Pintilie 

3. Farmer  

4. Cutting & Dunn 
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كند بهتر از بقيه معناي لغت محرك را تكليف آزمودني اين است كه تصويري را كه فكر مي

اس توسط ين مقي. اانتخاب كند رساند، ميكه به طور شفاهي توسط آزمونگر بيان شده است

قرار گرفته  يسنجييايو پا ييا، رويسازمورد آماده ياستفاده در زبان فارس يگران براپژوهش

  ). 1391و همكاران،  ياست (كاظم

گروه  اساتيدنفر از  3روايي صوري مقياس خزانه لغات تصويري بريتانيا توسط قضاوت 

روانشناسي دانشگاه اصفهان مورد تأييد قرار گرفت. به منظور بررسي روايي همزمان مقياس 

نشان داد كه  ين بررسي. اوكسلر استفاده شده استآزمون هوش خزانه لغات تصويري بريتانيا از 

) p=01/0( 29/0 ي) و با هوش عمومp=01/0( 48/0 ينمره خزانه لغات با هوش كالم يهمبستگ

  ).r=02/0به دست نداد ( يرا با هوش عموم ينمره خزانه لغات رابطه معنادار بود.و معنادار 

ب آلفاي كرونباخ استفاده شد. آلفاي به منظور بررسي پايايي همساني دروني مقياس از ضري

  به دست آمد.  97/0كرونباخ براي مواد مقياس خزانه لغات تصويري بريتانيا 

به منظور ارزيابي و كنترل بهره هوشي كودكان از فرم كوتاه  :آزمون هوش وكسلر -

استفاده شده است. زير  1)آرـسكيومقياس تجديد نظر شده هوش وكسلر براي كودكان (

هاي لغات، زير مقياس مقياس هوش كودكان وكسلر عبارتند از هاي به كار رفته درمقياس

هاي تكميل تصاوير و زير مقياس؛ هاي هوش كالمياطالعات و حافظه ارقام از زير مقياس

 .هاي هوش عمليمقياس ترتيب تصاوير از زير

راي  روايي و پايايي انطباق يافته و هنجاريابي شده و دا )1385( ها توسط شهيماين مقياس

مقياس تجديد نظر شده وكسلر كودكان عموما از اعتبار بااليي برخوردار  باشد.مناسب مي

-ضرايب پايايي دوباره .)8913، ترجمه پاشا شريفي و نيكخو، 2مارنات به نقل از ؛1974است(

 و نيمه كردندمتغير بوده است. همچنين ضرايب پايايي  94/0تا  44/0سنجي در نمونه ايراني از 

). مقياس تجديد 1385بوده است كه در تمام موارد معنادار بوده است(شهيم،  42/0تا  98/0از 

                                                           

1. Wechsler's Intelligence Scale for Children- Revised(WISC_R) 

2. Marnat 
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نظر شده وكسلر كودكان عموما از اعتبار بااليي برخوردار است. متوسط همساني دروني 

) در 1389، مارنات، ترجمه پاشا شريفي و نيكخو به نقل از ؛1974گزارش شده توسط وكسلر (

براي مقياس كالمي و  94/0براي هوشبهر مقياس كلي،  96/0گروه سني برابر با  11رد همه  مو

براي مقياس عملي بوده است. ضرايب اعتبار متوسط براي خرده آزمونهاي كالمي بين  90/0

تر، و بين هاي عملي اندكي پايين) ، در حالي كه براي خرده آزمون80/0( با ميانه 86/0تا  77/0

)  بوده است. اعتبار بازآزمايي در فاصله زماني يك ماه براي مقياس 72/0( با ميانه  86/0 تا 77/0

 به نقل از ؛1974بوده است (وكسلر، 90/0و  93/0هاي كالمي و عملي به ترتيب كلي، و مقياس

  ).1389، مارنات، ترجمه پاشا شريفي و نيكخو

 :2ختي نپسيشنااز آزمون عصب روان 1هاي اجرايي برجخرده آزمون -

براي اولين بار توسط  )1998( 3كرك و كمپكوركمن، شده توسط  ساخته آزمون نپسي

) در ايران هنجاريابي شده است. آزمون نپسي ابزاري جامع براي 1389( و ملك پور عابدي

و دبستاني طراحي شده  دبستانيشناختي است كه براي كودكان پيشروانـارزيابي رشد عصب

ردي شناختي كودكان را در پنج حيطه كاركون تحول كاركردهاي عصب رواناست. اين آزم

كاركردهاي  ،5زبان ، 4توجهـكاركردهاي اجرايي ها عبارتند از :كند. اين حيطهارزيابي مي

كوركمن، كرك و كمپ  .8حافظه و يادگيري ، 7فضاييـپردازش بينايي ، 6حركتيـحسي

 گزارش نمودند.  60/0تا  87/0 ) ضرايب پايايي نپسي را بين1998(

اجرايي و توجه كودكان از خرده  كاركرددر اين پژوهش براي سنجش و ارزيابي  -

كاركردهاي اجرايي برنامه ريزي،  ،استفاده شد. در خرده آزمون اجرايي برجنپسي آزمون برج 

                                                           

1. Tower 

2. NEPSY( NEuroPSYchological Assessment) 

  Korkman, Kirk & Kemp .4 

4. Executive functions/attention 

5. Language 

6. Sensory-motor functions 

7. Visuospatial processing 

8. Memory and learning 
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دي تعدا بر اساسشود. در اين آزمون كودك نظارت، خود تنظيمي و حل مسئله ارزيابي مي

ه شده يارالگوي كند تا به شكل دستور و قوانين از پيش تعيين شده سه توپ رنگي را جابجا مي

، آلفاي كرونباخ براي مدت زمان صرف شده ضريب همساني درونيپژوهش در اين  .در بيايد

  به دست آمده است. 75/0و براي تعداد خطاها  93/0

گفتار از فرنيهاگ و گذاري هاي كدمقوله :هاي كدگذاري گفتارمقوله -

) گرفته شده 1999(2 ) و گودنا1999( 1)، فارو1999( )، دياز1999) و نيز برك (2005فريدلي(

طبقه اصلي گفتارهاي اجتماعي و  2بندي گفتار به طور كلي به هاست. بر اساس اين طبق

  شود.بندي ميگفتارهاي شخصي طبقه

 باشد:گفتار اجتماعي كه شامل موارد زير مي -

- گر طي گفتهثانيه  با آزمايش 2و يا به مدت  مداومتماس چشمي  س چشمي:تما )1

  هاي كودك؛ 

گركودك گر را و يا رفتار آزمايشوقتي رفتار كودك آزمايش: مشاركت رفتاري )2

 ثانيه از گفته كودك، درگير نمايد؛ 2دست كم را به مدت 

پيشين وقتي كه گفته كودك موضوعي همسان با گفته  نشانگرهاي محتوايي: )3

 گر باشد؛گر داشته باشد و يا شامل حروف ندا و يا نام آزمايشآزمايش

-ثانيه بعد از هر يك از گفته 2وقتي كه گفته كودك در كمتر از  مجاورت موقتي: )4

يك از طبقات گفتار  اي كه معيارهاي هيچهاي اجتماعي ديگر بيان شده باشد؛  هر گفته

 .شودتار شخصي طبقه بندي مياجتماعي را برآورده نكند به عنوان گف

  

  

 

                                                           

1. Furrow 

2. Goudena 
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o :طبقات گفتارهاي شخصي عبارتند از 

گفتار شخصي بيروني غير مرتبط با تكليف، شامل شامل  :گفتار شخصي 1سطح  )1

بازي با كلمات و تكرار، ابراز عواطف غير مرتبط با تكليف، و اظهاراتي با افراد ديگر غايب، 

  باشدمي خيالي و يا غير انسان

گفتار شخصي بيروني مرتبط با تكليف، شامل توضيح  :خصيگفتار ش 2سطح  )2

پرسد، ابراز كه كودك از خودش مي هاييفعاليت خود و اظهارات خود نظم دهنده، سوال

 عواطف مرتبط با تكليف)

(تظاهرات بيروني گفتار دروني مرتبط با تكليف، شامل  :گفتار شخصي 3سطح  )3

 ها)صداي زبان و لبزير لب حرف زدن و زمزمه كردن، و حركات بي

شد. به منظور ارزيابي  كدگذاريو مورد تحليل محتوا قرار گرفت نفر ها  توسط سه فيلم

كودك  221 يهافيلماز  % 15هاي هاي ميان كدگذاريهمبستگي پايايي بين كدگذاران،

بين  گيري قرار گرفت. نتايج همبستگيمورد اندازه كدگذاربين سه  ) 1391،  ي(كاظم

  باشد:ن از اين  قرار مياكدگذار

 ضريب پايايي بين كدگذاران .1جدول 

همبستگي بين ارزياب اول   

  و دوم 

همبستگي بين ارزياب دوم 

  و سوم

همبستگي بين ارزياب اول 

  و سوم

42/0**  گفتار بيروني مرتبط با تكليف  *39/0  *28/0  

تظاهرات بيروني گفتار دروني 

  مرتبط با تكليف
**85/0  **72/0  **89/0  

82/0**  گفتار اجتماعي  **71/0  **79/0  

05/0 <*P01/0 <**P  

گفتار شخصي، يعني گفتار  1به دست آوردن ضريب پايايي بين كدگذاران براي سطح 

بيروني غير مرتبط با تكليف، به دليل فراواني و وقوع بسيار كم ممكن نشد. ضريب آلفاي 
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طبقات گفتار(شخصي و اجتماعي) يركرونباخ براي بررسي همساني دروني تمامي طبقات و ز

  به دست آمد.  92/0

  ها: داده ي/گردآوراجراء وهيشج) 

فرم نخست ها، دكودكگيري و انتخاب نمونه مورد نظر در مدارس و مهپس از انجام نمونه

ها زمان داده شد و يك روز كاري به آزمودنيه مييآزمودني ها ارا همهرضايت نامه والدين به 

رم رضايت نامه را برگردانند. در صورت عدم موافقت والدين هر دانش آموز، دانش شد تا فمي

شد. شد و به او هم فرم رضايت نامه داده ميآموز ديگري در همان مقطع سني جايگزين وي مي

ها و تكاليف بر روي هر دانش آموز به طور ميانگين آزمون همهمدت زمان الزم براي اجراي 

با كسب موافقت معلمان، هر يك از دانش  بنابراين . زده شده بودساعت تخمين  1حدود 

گرفتند. با توجه به آموزان به طور انفرادي در زمان تعيين شده توسط معلم مورد آزمون قرار مي

- ها در يك جلسه متوالي تمامي تكاليف را انجام ميمدت زمان تعيين شده، برخي از آزمودني

انجاميد. (با مدت زمان كمتر) به طول مي جلسه 3و يا حتي  2مر دادند و در  برخي ديگر اين ا

آزمون هوش وكسلر و مقياس خزانه لغات تصويري  نخستهر دانش آموز  از به طور معمول

ها در حين انجام . از آزمودنيشدياجرا م يبرج نپس و سپس تكليف شديگرفته مبريتانيا 

در حد فيلمبرداري شد.  ن و تحليل محتواي آن،، به منظور ثبت گفتار كودكايبرج نپستكليف 

اي از كودكان تهيه ها به گونهشد  فيلم، با توجه به شرايط مكاني و  نور محيط، سعي ميامكان

تا تحليل محتواي گفتار  و از روبرو در دوربين ديده شود آشكارچهره آنها به طور شود كه 

روز بعد از پايان  1ساعت تا  1ه فاصله هاي آزمايش بدر گروه پذير باشد.كودكان امكان

هاي كنترل دوم،  فاصله زماني كه صرف جلسات آموزشي، پس آزمون گرفته شد. درگروه

ها پس آزمون گرفته هاي آزمايش شده بود در انتظار به سر بردند و سپس از آنآموزش گروه

 يش خودآموزكودكان آموز يدر جلسات آموزشجلسه بود.  7شد. تعداد جلسات آموزشي 
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جلسه آموزشي مراحل زير به  7در  ).1380ان، يانفر و نجاريهادافت كردند (يرا در يكالم

  :ترتيب آموزش داده شدند
  يجلسات آموزش يمحتوا .2جدول 

  جلسات يمحتوا  جلسات  

  1سازي شناختيالگو  1
انجام تكليف را به  در اين مرحله درمانگر به عنوان يك الگوي شناختي، الگوريتم منطقي و چند مرحله

  دهد. طور مشخص و با صداي بلند براي كودك انجام مي

2  
راهنمايي آشكار 

  2بيروني

شود. مراحل انجام تكليف كه در درمانگر سازماندهي ميدر اين مرحله رفتار كودك با دستورات كالمي
درمانگر توسط ت كالميشد، در اين مرحله با دستورامرحله قبل توسط درمانگر با صداي بلند انجام مي

  شود.كودك انجام مي

3  
خود راهنمايي 

  3آشكار

خواهد تكليف را در حالي كه با دهد و از او ميدر اين مرحله درمانگر تكاليف را به كودك ارائه مي
كند، انجام دهد. براي شروع اين مرحله ممكن است از كودك خواسته صداي بلند مراحل آن را بيان مي

شود و ي كه قبال درمانگر اجرا كرده، انجام دهد. بعد به تدريج تكاليف جديد ارائه ميشود، تكاليف
  كند. درمانگر در مواقع اشتباهات، كودك را تصحيح مي

4  

الگوسازي كمرنگ 

شده خود راهنمايي 

  4آشكار

انجام  اين مرحله شبيه مرحله اول است. با اين تفاوت كه درمانگر به عنوان يك الگوي شناختي مراحل
  كند. هدف اين مرحله آموزش گفتار دروني از طريق يك الگو است.تكليف را به صورت نجوا بيان مي

5  

تمرين كودك با خود 

راهنمايي آشكار 

  5كمرنگ شده

پردازد. تنها تفاوت آن با مرحله اين مرحله شبيه مرحله سوم است. يعني كودك خود به انجام تكليف مي
  كند. مراحل انجام تكليف را با نجوا بيان مي سه در اين است كه كودك

6  
الگوسازي با 

  6خودآموزي پنهان

گيرد، فقط لبهاي خود را در اين مرحله درمانگر براي انجام تكليف، در حالي كه قيافه متفكري به خود مي
شود كه دهد. همزمان از كودك خواسته ميدهد و با تامل مرحله به مرحله تكليف را انجام ميحركت مي

  گويد تصور كندرا كه درمانگر در حين انجام تكليف به خودش ميدر ذهن خود كالمي

7  
تمرين كودك با 

  7خودآموزي پنهان

در آخرين مرحله آموزش، كودك بايد بتواند قبل از انجام تكليف تفكر كند و بر روي تك تك مراحل 
كند، عمال درمانگر ك بدون صدا تفكر مياز طريق گفتار دروني تمركز نمايد. در اين مرحله چون كود

تواند فرايند تفكر را بفهمد و احيانا آن را تصحيح كند، ولي از طريق مشاهده رفتار، در صورت لزوم نمي
  پذيرد.تصحيح انجام مي

  75- 78، ص1380از هاديانفر و نجاريان، گرفته شده 

                                                           

1. Cognitive modeling 

2. Overt external guidance 

3. Overt Self guidance 

4. Modeling of faded overt self guidance 

5. Child practice of faded overt self guidance 

6. Modeling of faded overt self guidance 

7. Child Practice of covert self instruction 
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  نتايج

دت زمان و عملكرد را در تكليف ميانگين و انحراف استاندارد تعداد خطاها، م 3جدول 

داده شده است، تعداد كل خطاها در نشان 3طور كه در جدول همان دهد.برج نپسي نشان مي

آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است. همچنين مدت زمان كل در هر سه گروه مورد پس

ن داده شده نشا 3طور كه در جدول آزمون كاهش يافته است. در نتيجه همانمطالعه در پس

هاي است، تعداد خطاها در واحد زمان(عملكرد) براي گروه آزمايش افزايش يافته و در گروه

  كنترل كاهش يافته است. 

هاي آزمايش، كنترل . ميانگين و انحراف استاندارد نمرات عملكرد كودكان در برج نپسي در گروه3جدول 

  اول و كنترل دوم

نمره عملكرد در 

 برج نپسي

       

 گروهها

 

 

 

 آماره             

 

 

 پس آزمون پيش آزمون

 آزمايش
 رلكنت

 اول

ل كنتر

 دوم

 (عادي)

 آزمايش كل
 رلكنت

 اول

ل كنتر

 دوم

 (عادي)

 كل

 تعداد خطاها

10/11 ميانگين  10/8  11/12  37/10  20/18  80/5  11/9  10/11  
انحراف 

 استاندارد
20/6  60/3  37/14  86/8  51/10  70/3  95/8  60/9  

 مدت زمان 

39/2 ميانگين  43/2  67/2  49/2  20/2  17/2  25/2  20/2  
انحراف 

 استاندارد
69/0  63/1  88/0  11/1  48/0  45/0  48/0  46/0  

*عملكرد  

44/4 ميانگين  96/3  20/4  20/4  93/7  54/2  64/3  74/4  
انحراف 

 استاندارد
73/1  79/1  71/3  44/2  23/4  31/1  98/2  82/3  

باشد(بدين ترتيب نمره عملكرد مقياسي از تعداد خطاها در حاصل تقسيم تعداد كل خطاها بر مدت زمان كل مي نمره عملكرد *

  دهد).واحد زمان  را به دست مي
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هاي آزمايش و كنترل ميانگين و انحراف استاندارد وقوع انواع گفتار را در گروه 4جدول

  نشان داده است. با نارسايي توجهكودكان 

هاي مورد نگين و انحراف استاندارد انواع گفتار در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك گروه. ميا4جدول

  پژوهش

 طبقات گفتار

           

 گروهها
 

 

 

آماره     

  

 پس آزمون پيش آزمون

 آزمايش
 رلكنت

 اول

 رلكنت

 دوم
 آزمايش كل

 رلكنت

 اول

 رلكنت

 دوم
 كل

گفتار بيروني مرتبط با 

 گفتار 2(سطح تكليف

  شخصي)

نميانگي  80/2  30/5  22/5  41/4  00/2  10/0  11/3  68/1  

انحراف 

رداستاندا  

09/5  60/7  65/5  12/6  78/2  31/0  62/4  19/3  

تظاهرات بيروني گفتار 

دروني مرتبط با 

گفتار  3(سطح تكليف

  شخصي)

نميانگي  80/3  10/8  11/12  86/7  60/6  10/2  11/14  37/7  

انحراف 

رداستاندا  

14/6  46/9  85/10  29/9  04/7  78/3  77/13  97/9  

  گفتار اجتماعي

نميانگي  90/7  90/6  44/9  03/8  00/2  70/0  88/3  13/2  

انحراف 

رداستاندا  

02/6  11/6  71/7  46/6  21/2  05/1  15/5  35/3  

آزمون در در پس شود تظاهرات بيروني گفتار درونيمشاهده مي 4كه در جدول طورهمان

همچنين گفتار بيروني مرتبط با تكليف و گفتار اجتماعي به  است.گروه آزمايش افزايش يافته 

اي در هر سه گروه مورد پژوهش، در پس آزمون كاهش يافته است. در طور قابل مالحظه

گفتار شخصي(تظاهرات بيروني گفتار دروني مرتبط با تكليف)، در گروه  3كه سطح حالي

  در گروه كنترل اول كاهش يافته است.  آزمون افزايش وآزمايش و گروه كنترل دوم در پس
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در تكليف  كاركردبه منظور بررسي نرمال بودن توزيع نمرات  1ويلك-نتيجه آزمون شاپيرو 

نمره تعداد كل خطاها در  كه است ساخته برج نپسي را به تفكيك عضويت گروهي مشخص

. بقيه  )لكيو -رويشاپ=sig ،9=df  ،64/0=01/0(گروه كنترل دوم داراي توزيع نرمال نيست

  ها توزيع نرمال دارند. نمرات در ساير گروه

، گروه كنترل اول و گروه كنترل دوم در هاي ميان گروه آزمايشبه منظور بررسي تفاوت

هاي  هاي اجرايي از تحليل مانكوا استفاده شده است. همچنين به منظور بررسي تفاوتكاركرد

كنترل دوم در مقدار گفتارهاي شخصي و  ميان گروه آزمايش ، گروه كنترل اول و گروه

  آمده است. ادامهها در اجتماعي از  يك تحليل مانكوا  جداگانه استفاده شده است كه نتايج آن

ها رعايت نشده دهنده اين است كه پيش فرض تساوي كوواريانسنتيجه آزمون باكس نشان

دهنده اين است كه ا نشانه). آزمون پيش فرض تساوي واريانس Sig  ،69/2=F=001/0است (

) و  Sig  ،02/1= F=37/0شده است( ها در مدت زمان كل رعايتپيش فرض تساوي واريانس

)  sig  ،35/5=F =01/0) و نمره كل كاركرد ( sig   ،57/6=F=005/0در تعداد كل خطاها (

زمون رعايت نشده است. نتيجه آزمون چند متغيري نشان داد كه عضويت گروهي با توجه به آ

= بزرگترين ريشه روي). آزمون p ،49/0=05/0معنادار شده است( »ترين ريشه ريبزرگ«

ها و آزمون غير پارامتريك كروسكال واليس، به منظور بررسي تأثير اثرات بين آزمودني

  ه شده است.يارا 5عضويت گروهي بر روي كاركرد اجرايي در جدول 

  

  

  

  

  

                                                           

1. Shapiro-Wilk 
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  اجرايي كاركردها براي بررسي تأثير عضويت گروهي بر آزمون اثرات بين آزمودني .5جدول

  
مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
آماره 

F 
 معناداري

مجذور 

 اتا

توان 

 آماري

ال كروسك

سيوال  

هوش 

 كالمي

 كاركردنمره 

 در پس آزمون
004/0  1 004/0  001/0  98/0  00/0  05/0  - 

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

52/0  1 52/0  009/0  29/0  00/0  05/0  - 

زمان كل در 

 پس آزمون
25/0  1 25/0  77/1  19/0  08/0  24/0  - 

خزانه 

 لغات

 كاركردنمره 

 در پس آزمون
08/17  1 08/17  98/1  17/0  09/0  26/0  - 

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

83/74  1 83/74  34/1  26/0  06/0  19/0  - 

زمان كل در 

 پس آزمون
01/0  1 01/0  08/0  77/0  004/0  05/0  - 

 نمره كل

 دكاركر

 در پيش

 آزمون

 كاركردنمره 

 در پس آزمون
77/9  1 77/9  13/1  29/0  05/0  17/0  - 

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

32/22  1 32/22  40/0  53/0  02/0  09/0  - 

زمان كل در 

 پس آزمون
008/0  1 008/0  05/0  81/0  003/0  05/0  - 

 نمره كل

خطاها 

 در پيش

 آزمون

 ركردكانمره 

 در پس آزمون
70/1  1 70/1  19/0  66/0  01/0  07/0  - 

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

56/0  1 56/0  01/0  92/0  001/0  05/0  - 
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زمان كل در 

 پس آزمون
009/0  1 009/0  06/0  81/0  003/0  05/0  - 

 نمره كل

زمان در 

پيش 

 آزمون

 كاركردنمره 

 در پس آزمون
63/3  1 63/3  42/0  52/0  02/0  09/0  - 

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

50/24  1 50/24  43/0  51/0  02/0  09/0  - 

زمان كل در 

 پس آزمون
57/0  1 57/0  00/4  06/0  16/0  47/0  - 

 عضويت

 گروهي

 كاركردنمره 

 در پس آزمون
94/75  2 97/37  41/4  02/0  30/0  69/0  01/0  

تعداد كل 

خطاها در پس 

 آزمون

38/388  2 19/194  47/3  05/0  52/0  58/0  02/0  

زمان كل در 

 پس آزمون
09/0  2 04/0  32/0  72/0  03/0  09/0  81/0  

  

هاي آزمايش، نشان داده شده است ، تفاوت معناداري ميان گروه 5كه در جدول طورهمان

بدين  كنترل اول و كنترل دوم در تعداد خطاها و نمره كاركرد در پس آزمون وجود دارد.

 ويتنيمانUهاي زوجي و نيز نتيجه آزمون گردد. مقايسهتأييد ميترتيب فرضيه اصلي پژوهش 

  ه شده است.  اراي 6در جدول 
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  اجرايي كاركردهاي هاي آزمايش، كنترل اول و كنترل دوم در شاخصمقايسه هاي زوجي بين گروه .6جدول

هستمتغير واب  (I)گروه 
ديل ميانگين تع

 (I)شده 
(J)گروه 

ديل ميانگين تع

 (J)شده 

خطاي 

 استاندارد
 معناداري

معناداري 

Uآزمون   مان 

 ويتني

نمره 

 در كاركرد

آزمونپس  

 آزمايش
36/7  كنترل 

 اول

68/3  
66/1  *03/0  

**005/0  

 
 كنترل 

 دوم

21/3  
61/1  *01/0  

*04/0  

لكنترل او  
68/3  كنترل 

 دوم

21/3  
92/1  80/0  

68/0  

تعداد كل 

خطاها در 

آزمونپس  

 آزمايش
03/17  كنترل 

 اول

88/8  
23/4  06/0  

009/0  

 
 كنترل 

 دوم

52/7  
11/4  *03/0  

*04/0  

لكنترل او  
88/8  كنترل 

 دوم

52/7  
90/4  78/0  

48/0  

 زمان كل در 

آزمونپس  

 آزمايش
26/2  كنترل 

 اول

25/2  
21/0  96/0  

79/0  

 
 كنترل 

 دوم
10/2  20/0  44/0  

83/0  

لكنترل او  
25/2  كنترل 

 دوم

10/2  
24/0  54/0  

48/0  

نشان داده شده است گروه آزمايش به طور معناداري نمره  6كه در جدول طورهمان

كاركرد (تعداد خطاها در واحد زمان) بيشتري نسبت به گروه كنترل اول و گروه كنترل دوم در 

پس آزمون داشته است. همچنين گروه آزمايش به طور معناداري تعداد خطاهاي بيشتري در 

-ر پس آزمون داشته است. بنابراين تفاوت معناداري ميان شاخصمقايسه با گروه كنترل دوم د

  هاي كاركرد اجرايي در كودكان گروه كنترل اول و دوم به دست نيامده است.
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را در گروه  كاركردهاي نمرات تعداد كل خطاها، مدت زمان كل و ميانگين 1نمودار  

  دهد.آزمايش، گروه كنترل اول و گروه كنترل دوم نشان مي

  

  

هاي تعديل شده نمره تعداد كل خطاها در تكليف برج نپسي در گروه آزمايش، گروه ميانگين. 1نمودار 

  كنترل اول و گروه كنترل دوم

نشان داده شده است، گروه آزمايش به طور معناداري تعداد  1طور كه در نمودار همان

ترل  اول و كنترل دوم هاي كنخطاهاي بيشتري در پس آزمون برج نپسي، در مقايسه با گروه

 كاركردواحد زمان( ن گروه آزمايش به طور معناداري تعداد خطاهاي بيشتري دريهمچن داشتند.

در پس آزمون برج نپسي، در مقايسه  )ن تر در مفهومييپا كاركردو  يبه لحاظ مقدار عدد باالتر

ره مدت زمان كل در هاي كنترل  اول و كنترل دوم داشتند. تفاوت معناداري ميان  نمبا گروه

  هاي آزمايش، كنترل  اول و كنترل دوم وجود ندارد.پس آزمون برج نپسي در گروه
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ويلك به منظور بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گفتارهاي ـنتيجه آزمون شاپيروهمچنين 

 است ساختهشخصي و اجتماعي در تكليف برج نپسي را به تفكيك عضويت گروهي مشخص 

رهاي شخصي و اجتماعي در گروه كنترل دوم داراي توزيع نرمال هستند. توزيع نمرات گفتا كه

  ها نرمال نيست. بقيه نمرات در ساير گروه

هاي ميان گفتارهاي شخصي و اجتماعي از تحليل مانكوا استفاده به منظور بررسي تفاوت

شخصي در  گفتار 3و  2شده است. نمره هوش، خزانه لغات، و نمرات گفتار اجتماعي و سطح 

گفتار شخصي در پس آزمون  3و  2ند.  نمرات گفتار اجتماعي و سطح شدپيش آزمون كنترل 

  باشد. متغير وابسته و عضويت گروهي متغير مستقل مي

ن است كه يدهنده انشانها نتيجه آزمون باكس براي بررسي پيش فرض تساوي كوواريانس

آزمون پيش ).  Sig  ،16/4=F=0001/0 ت نشده است (يها رعاانسيكووار يش فرض تساويپ

 2سطح  ها دردهنده اين است كه پيش فرض تساوي واريانسها نشانفرض تساوي واريانس

 و ) sig  ،19/3=F=06/0( يگفتار شخص 3) و سطح  Sig  ،80/2=F=08/0( گفتارهاي شخصي

  رعايت شده است.  ) Sig  ،44/2= F=10/0( اجتماعي ز گفتارين

عضويت گروهي تأثيري بر مقدار گفتارهاي نشان داده كه چند متغيري نتيجه آزمون 

با  بنابراين. لكز)يو ي= المبداP ،76/0=51/0(گفتارهاي شخصي ندارد 3و  2اجتماعي و سطح 

ها و پيش فرض نرمال بودن، تحليل غير توجه به عدم تأييد پيش فرض تساوي كوواريانس

 يبر رو يت  گروهير عضويدهنده تأثت كه نشانانجام شده اسپارامتريك كروسكال واليس 

باشد. ي) م Sig=01/0( يگفتار شخص 3)، و سطح  Sig=009/0( يگفتار شخص 2نمرات سطح 

 و  يزوج يهاسهي). مقاSig=13/0نداشت ( ياجتماع يهابر گفتار يريتأث يت گروهيعضو

   ه شده است.ايار 7ويتني در جدول مان Uآزمون غير پارامتريك

  

  



 1394، پائيز 19فصلنامة افراد استثنايي، سال پنجم، شمارة                                                               46

هاي آزمايش، كنترل اول و كنترل دوم در گفتارهاي شخصي و مقايسه هاي زوجي بين گروه .7جدول

  اجتماعي حين انجام تكليف برج نپسي

تهمتغير وابس  (I)گروه 
ديل ميانگين تع

 (I)شده 
(J)گروه 

ميانگين 

تعديل شده 
(J) 

خطاي 

 استاندارد
 معناداري

معناداري 

Uآزمون  مان  

 ويتني

ار گفت 2سطح 

خصي در ش

 پس آزمون

 آزمايش
73/1  كنترل 

 اول

01/0  06/2  41/0  09/0  

 
 كنترل 

 دوم

50/3  12/2  41/0  31/0  

 كنترل

 اول

01/0  كنترل 

 دوم

50/3  43/2  16/0  **001/0  

ار گفت 3سطح 

شخصي در 

 پس آزمون 

 آزمايش
87/9  كنترل 

 اول

54/0  15/5  08/0  *04/0  

 
 كنترل 

 دوم

25/12  32/5  66/0  21/0  

 رلكنت

 اول

54/0  كنترل 

 دوم

25/12  09/6  06/0  **01/0  

هاي گفتار

اجتماعي در 

 پس آزمون 

 آزمايش
36/2  كنترل 

 اول

19/0-  08/2  23/0  19/0  

 
 كنترل 

 دوم
45/4  

15/2  34/0  40/0  

 كنترل

 اول

19/0-  كنترل 

 دوم

45/4  46/2  07/0  06/0  

گفتار شخصي بين گروه  3تفاوت معناداري در نمره سطح  7هاي جدول يافتهبر اساس 

معنا كه هر دو آزمايش و كنترل اول،  و نيز بين گروه كنترل دوم و كنترل اول وجود دارد. بدين

گروه آزمايش و كنترل دوم، كه آموزش گفتار دريافت كردند، به طور معناداري تظاهرات 

اول كه آموزش گفتار شخصي) در مقايسه با گروه كنترل  3دروني بيشتري (سطح  بيروني گفتار
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دريافت نكرده بود، داشتند. همچنين گروه كنترل دوم ، به طور معناداري گفتار بيروني مرتبط با 

  .گفتار شخصي) بيشتري در مقايسه با گروه كنترل اول داشتند 2تكليف(سطح 

ميانگين نمرات گفتار شخصي و اجتماعي كودكان را در گروه آزمايش، كنترل  2نمودار 

  دهد.دوم نشان مياول و كنترل 

  
هاي آزمايش، ميانگين نمره گفتارهاي شخصي و اجتماعي كودكان درتكليف برج نپسي در گروه. 2نمودار 

  كنترل اول و كنترل دوم

  بحث

هاي به دست آمده مشخص شد كه گروه آزمايش تعداد خطاهاي بيشتري (هم براساس يافته

) نسبت به هر دو گروه كنترل داشت. اين ها در واحد زمانها و هم تعداد خطاتعداد كل خطا

اي خودآموزي كالمي (هاديانفر و هاي مداخلههاي به دست آمده از پژوهشيافته با يافته

 يبررس ) ناهماهنگ است.2008؛ استاد و آسكند، 1981؛ كوهن و همكاران، 1379همكاران، 
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، به نقل از 1968، 2اناوارت و كاهي، است1966، 1مشابه (كاگان يهاو پژوهشها ن پژوهشيا

ف و تعداد ياز تكال يانواع گوناگوندهد كه در آنها ينشان م) 1380ان، يانفر و نجاريهاد

حاضر كاهش  با پژوهشج را يسه نتاين امر امكان مقايو ا به كار رفته است يجلسات آموزش

 يلي)  در فراتحل8013ان، يانفر و نجاري، به نقل از هاد1991( 3تزلينو  ئركه با يدهد. به طوريم

جه ين نتي، به اي ش فعاليبـتوجه يينارسابا كودكان  يبر رو يشناخت يهار درمانيج تأثيبر نتا

ك سوم تا سه يگروه كنترل، به طور تقريبي  سه بايدر مقا يشناخت يهااند كه درماندهيرس

رات ياز تأث  ياگسترده دهنده دامنه، كه نشاناندماران شدهيب يار باعث بهبوديچهارم انحراف مع

  باشد. يم يدرمان

كه، اين نخسترسد با اين يافته هماهنگ باشد. دو يافته پژوهشي وجود دارد كه به نظر مي

روي ماهيت و كيفيت خودتنظيمي گفتار شخصي در  ) در پژوهشي كه بر1998وينسلر (

تيجه دست يافته است كه گفتار به مطالعه پرداخته، به اين نبيش فعالي ـبا نارسايي توجهكودكان 

سه با كودكان عادي داراي در سه مورد در مقايبيش فعالي ـبا نارسايي توجهشخصي كودكان 

گفتار شخصي اشكال غير مرتبط با تكليف بيشتري را در بر  كه اينضعف است كه عبارتند از 

با باط است و كودكان جاري آنها در ارت كاركردگفتار شخصي آنها كمتر با فعاليت و  ،گيردمي

  سازي نشان دادند.تأخير در درونيبيش فعالي ـنارسايي توجه

كه آموزش ، با وجود اينتوجه يينارسابا دهند كه چرا كودكان ها توضيح مياين يافته

) 1998وينسلر (نظر شان نسبت به دو گروه كنترل كاهش يافته است. طبق كاركرداند، ديده

اي از گفتار شخصي مرتبط با تكليف دامنه گستردهبيش فعالي ـيي توجهبا نارساگرچه كودكان 

ي از تكليف و زمينه اجتماعي تغيير يافت، با كاركردها به عنوان را به كار بردند و نيز گفتار آن

ها سه نقطه ضعف ذكر شده را به طور معنا داري نسبت به گروه كودكان عادي وجود آناين

  نشان نداد. كاركردها رابطه معنا داري با خصي آنداشتند و نيز گفتار ش
                                                           

1. Kagan 

2. Stuart Kahana 

3. Baer & Nietzel  
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معنا كه آموزش گفتار اي است كه در اين پژوهش نيز به دست آمده است. بديناين يافته

در گروه بيش فعالي  ـبا نارسايي توجهدار گفتار شخصي در كودكان شخصي باعث افزايش معنا

دوم آنها كاهش يافته است.  كاركردا آزمايش و نيز كودكان عادي كنترل دوم شده است، ام

كه  اندآوري كردهياد) 2005، به نقل از فرينهاگ و فريدلي، 1997، وينسلر و همكاران (نكهيا

كه  معنا كه، هنگامينسبت به سطح دشواري تكليف حساس است. بدين كاركردرابطه گفتار با 

كند. در مقابل، ابطه پيدا ميتكليف دشوار است، گفتار شخصي احتماالً با شكست در تكليف ر

-احتماال مثبت مي كاركردـكه تكليف در دامنه توانايي كودك قرار دارد، رابطه گفتار هنگامي

  .شود

 4كه در پژوهش حاضر كودكان در صورت عدم وجود با توجه به اين يافته و با توجه به اين

تكليف برج نپسي را انجام ماده  20شكست متوالي، حتي در صورت داشتن خطاهاي متعدد، هر 

 بر اساس نظرشود. با در نظر گرفتن اينكه هاي پژوهش قابل توضيح ميدادند، يافتهمي

بيش ـبا نارسايي توجه) به طور كلي ماهيت و كيفيت گفتار شخصي كودكان 1998(وينسلر

. به بيان استنتايج به دست آمده  نياكه چرا شود داراي ضعف است، مشخص ميفعالي 

در گفتار شخصي خود داراي ضعف هستند، گفتار  توجه يينارسابا تر چون كودكان آشكار

تنظيمي كمتري دارد. از سوي ديگر خود كاركرداي ندارد و يا رابطه كاركردشخصي آنها با 

دادند، شكست متوالي نداشتند ادامه مي  4كه  چون كودكان مواد تكليف برج نپسي را تا زماني

شد. اين امر با توجه به اين نظر كه گفتار شخصي در د خطاهاي آنها بيشتر ميبنابراين تعدا

. شودآشكار ميدهد ، تكاليف دشوار خارج از محدوده توانايي كودك،  نتيجه معكوس مي

كنند گفتار اند سعي ميآموزشي كه ديده بر اساسبنابراين كودكان در حل تكاليف برج نپسي، 

احتماال اين گفتار بيشتر در تكاليفي كه در قلمرو توانايي كودك  .كنندشخصي بيشتري توليد 

كند، اما در تكاليف كند و به حل بهتر تكليف كمك ميقرار دارند نقش خود تنظيمي ايفا مي

شود كه كودك خطاهاي بيشتري را در گذارد و باعث ميتر تأثير منفي به جاي ميمشكل

اين تبيين، بيشتر بودن نمره كل خطاها و نيز نمره خطاها  مقايسه با پيش آزمون خود داشته باشد.
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كه آموزش دريافت  توجه يي توجهنارسابا در واحد زمان در كودكان گروه آزمايش (كودكان 

دهد.  كردند) و نيز گروه كنترل دوم (كودكان عادي كه آموزش دريافت كردند) توضيح  مي

در گفتار شخصي، بيشتر بودن نمره خطا  توجه يينارسابا با در نظر گرفتن نقاط ضعف كودكان 

در گروه آزمايش، در مقايسه با كودكان عادي كه آموزش دريافت كردند(گروه كنترل دوم) 

  .شودتبيين مي

شود كه اگر در طرح پژوهشي، دامنه محدودتري از مواد بر اساس اين نتايج، پيش بيني مي

مورد آزمون قرار دارند، (با توجه به هنجارهاي  تكليف برج نپسي، كه در دامنه توانايي كودكان

رود. اين كاري است كه فرنيهاگ و آن) انتخاب شوند، امكان به دست آوردن نتايج معنادار مي

انجام دادند و به نتايج  1برج لندن تكليفبا استفاده از  ) در طرح پژوهش خود2005فريدلي (

  معنادار دست يافتند.

 اين است كه، اين يافته كه رابطه گفتار بايد يادآوري شودي كه ، نكته ديگرافزون بر اين

، به نقل از 1997نسبت به دشواري تكليف حساسيت دارد (وينسلر و همكاران،  كاركردـيشخص

گفتار «) مبني براينكه 2000تواند تأييدي بر اين نظر پياژه () خود مي2005فرنيهاگ و فريدلي، 

) 248(ص » نقطه نظر است و انجام عمل هميارانه است شخصي خود مانعي براي هماهنگي

تر است، توليد معنا كه در تكليف مشكل كه ايجاد هماهنگي و حل مسئله مشكلباشد. بدين

 زين )1998طور كه وينسلر( كه همان . به طوريشودمي كاركردگفتار شخصي خود مانعي بر 

در » 2كننده تكليفتسهيل كاركرد«تا  هاي بيشتري انجام داداست، بايد پژوهشكرده پيشنهاد 

-ـبا نارسايي توجه) در گفتار شخصي كودكان 36(ص » 3كننده تكليفسردرگم كاركرد« برابر

  ، و نيز كودكان عادي كشف گردد.بيش فعالي

است كه استفاده  آشكارن پژوهش استفاده از روش مقطعي است. يا يهاتييكي از محدود

دهد كه با توجه به گر قرار ميشمندي را در اختيار پژوهشهاي ارزاز روش طولي يافته
                                                           

  Tower of London (TOL).1  

2. Task - facilitative 

3. Task - distractive 
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ن پژوهش به نحوه اجراي تكليف برج يا گريپذير نبود. محدوديت دمحدوديت زماني امكان

عمل اجرا، پس از چند شكست بر اساس دستور ردد. در اجراي اين تكليف، گنپسي بر مي

كردند و اجراي آزمون متوقف امل نميمانده را تا آخرين ماده ك متوالي كودكان مواد باقي

هاي تكراري را به منظور بررسي رابطه دشواري شد. همين امر انجام تحليل واريانس با اندازهمي

هاي پيشين كه برخي تكليف با گفتار شخصي، غير ممكن ساخت و امكان مقايسه نتايج با يافته

  ر گرفت. گاز اين ابزارها را به كار برده بودند را از پژوهش

 يدر گفتار شخص يفيك يهاتفاوت ين پژوهش عدم بررسيا يهاتيگر محدودياز د

 يهااز تفاوت ياريتواند بسيباشد كه خود ميتوجه م ييو كودكان با نارسا يكودكان عاد

د و ين نماييتب يسه با كودكان عاديتوجه را در مقا ييكودكان با نارسا يموجود در گفتار شخص

ن كودكان يا يز فهم بهتر مشكالت و مسائل كاركرديو نتوجه  ييت نارسايتر ماهشيبه شناخت ب

شود يشنهاد ميطلبد كه پيرا م يمستقل ين تفاوتها خود طرح پژوهشيا يد. بررسيكمك نما

كه در گفتار  يتيماه يهارد. از جمله تفاوتيقرار گ يمورد بررس يگران آتتوسط پژوهش

تفاوت در )  1998نسلر(يو نظر بر اساس مشاهده شده استه توج ييكودكان با نارسا يشخص

  باشد.يگفتار م يساز ير در درونيز تأخيف و نير مرتبط با تكليغ يهار نوعيبروز ز

ف در رابطه گفتار يتكل يگر دشواريانجين پژوهش نقش ميارزشمند ا يهاافتهياز  يكي

وط به بررسي رابطه دشواري هاي مربتكرار پژوهش باشد.يم ييبا كاركرد اجرا يشخص

هاي  تكليف با گفتار شخصي، با استفاده از ابزارهايي مشابه با ابزار اين پژوهش و نيز پژوهش

پيشين، مي تواند در روشن ساختن چگونگي اين رابطه و نقش نوع تكليف در اين رابطه كمك 

  كند.

ف با گفتار يتكل يرابطه دشوار يشده به منظور بررس بيان يهاتيبا توجه به محدود

اجراي  يكيوجود دارد. نه ين زميها در ادر طرح پژوهش يشنهادي، دو راه حل پيشخص

البته بر خالف آنچه كه در تكليف برج نپسي به طور كامل، و بدون توقف در اجراي آن (كه 

-انس اندازهيل وارين روش استفاده از تحلي. ااستباشد) عمل اجراي آن آمده است ميدستور
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چگونگي سير  گفتار شخصي را با افزايش دشواري تكليف، را  يجه بررسيو در نت يتكرار يها

 آورد.ين فراهم ميشيپ يهاج پژوهشيج را با نتايسه نتايز امكان مقايسازد و نير ميامكان پذ

 يينارسابا كودكان  ي) بر رويشي(آزما يو پژوهش يمداخالت آموزش يزيرنكه طرحيگر ايد

شود در طرح يشنهاد ميگر پيها باشد. به عبارت درشد آن يبيه به حوزه تقرتوجه، با توج

ف مورد نظر، يا تكليآزمون  يف، مطابق با هنجارهاياز مواد تكل يدامنه محدودتر پژوهش

توان رابطه گفتار يب مين ترتيكودك باشند. بد ييكه در دامنه توانايانتخاب شوند به طور

 .كرد يبررس ،كودك قرار دارد ييف در دامنه توانايتكلكه  يو كاركرد را زمان يشخص

توجه، با توجه  با نارساييموزش گفتار شخصي بر روي كودكان هاي آمداخله ياجراطراحي و 

كالمي در چه  هايهتواند در اين مورد كه استفاده از مداخل، ميهابه حوزه تقريبي رشد در آن

شود، چه حدي باعث شكست در تكليف مي حدي از دشواري تكليف اثر مثبت دارد و در

 روشنگرانه باشد.

 يرند تا چگونگيگيف مورد پژوهش قرار ميتكل يسطوح دشوار نخست همهدر راه حل 

ر درد. يقرار گ يف مورد بررسيتكل يدر سطوح متفاوت دشوار ييرابطه گفتار با كاركرد اجرا

و رابطه گفتار با  شوديك كنترل مكود ييف در حد توانايتكل يدوم، دشوار يشنهاديراه حل پ

شود. هر دو راه حل يم يف بررسيتكل يك سطح ثابت از دشواريدر  ييكاركرد اجرا

را  ييبا كاركرد اجرا ين گفتار شخصيف در رابطه بيتكل يگر دشواريانجينقش م يچگونگ

  روشن خواهند ساخت.

ه منظور بررسي ، بي، به صورت طوليشود كه پژوهشهاي ديگريشنهاد مين پيهمچن

نه ين زميدر ا يطول يها. پژوهششودچگونگي رابطه سطوح گفتار شخصي طي تحول، انجام 

 .ي به لحاظ نظري و كاربردي ارايه كندهاي ارزشمندتواند يافتهمي

كالمي و يا ترغيب  هايهدر مورد استفاده از مداخل ،هاافتهين يبا توجه به ا يبه طور كل

و  پيشينه نظري بر اساسمعناكه، بايد احتياط كرد. بدين يگفتار شخص كودكان به استفاده از

 كاركردبه منظور باال بردن  يگفتار شخصهاي اين پژوهش، استفاده از پژوهشي و نيز يافته
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تواند كه تكاليف بيش از محدوده توانايي كودك باشند، ميكودك در تكاليف، در صورتي

 يدر مورد خودآموز يآت يهاشود در پژوهشيشنهاد مين راستا پيدر ا نتيجه معكوس بدهد.

ف به كار رفته در دوره آموزش و يتكال يزان دشواري، به متوجه يينارسا به كودكان با يكالم

 يج به دست آمده از آموزش گفتار شخصيآزمون و رابطه آن با نتاآزمون و پسشيز در پين

 يكالم يانجام شده در مورد خودآموز ياهگر به طور عمده در پژوهشيد سخن. به شودتوجه 

ج توجه نشده است كه الزم است مورد يف به كار رفته و رابطه آن با نتايگر تكلبه نقش مداخله

ف دشوارتر از حد يگر تكال، به منظور حذف اثر مداخلهافزون بر اينرد. يق قرار گيو تدق يبررس

آموزش  يهاود كه تعداد جلسات دورهشيشنهاد ميكودكان، پ يياجرا كاركرد يمتوسط بر رو

رشد  يبيكه در دامنه تقر يفيتكال يبر رو يجلسات آموزش يابد و طيش يافزا يگفتار شخص

كودكان  يبرا يب جلسات آموزشيترتنين و آموزش انجام شود. بديكودكان قرار دارند تمر

تعامل  يشود چگونگيشنهاد ميها پافتهين يبا توجه به ا يبه طور كلخواهند بود.  قابل فهم

رد، كه يمد نظر قرار گ يكالم يخود آموزهاي در مداخله يياجرا كاركردف با يتكل يدشوار

  . اندشدهمجزا از هم در نظر گرفته  يپژوهش يها به عنوان دو خط مشتاكنون در اكثر پژوهش
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