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تاضید ٍنَل1393/2/12 :

تاضید پصیطـ1393/5/1 :

چکیدُ
زهیٌِ ٍ ّدف :کاضکطزّای اجطایی ،کاًَى تَجِ ًؾطیِّای اذیط فهة ضٍاًكٌاذتی زاًف آهَظاى زض هقطو ذغط ًاتَاًی ،تهِ ٍیهػُ
زاًف آهَظاى ًاتَاى زض یازگیطی ٍ زاًف آهَظاى هثتال تِ اذتالل کوثَز تَجِ-تیف فقالی ّؿتٌس .لصا ّسف اظ ایي پهػٍّف ،تطضؾهی
هقایؿِ کاضکطزّای اجطایی زض زاًف آهَظاى تا اذتالل ٍ تسٍى اذتالل یازگیطی غیط کالهی هی تاقس.
رٍش بررسی :ایي هغالقِ اظ ًَؿ فلی-هقایؿِ ای اؾت کِ زض آى  60زاًف آهَظ اتتسایی زض  2گطٍُ ً 30فطُ فازی ٍ زاضای اذهتالل
یازگیطی غیطکالهی تا هیاًگیي ؾٌی  7-10ؾال تطاؾاؼ ًوًَِ گیطی زض زؾتطؼ اًتراب قهسًس .تهطای تهِ زؾهت آٍضزى زازُ ّها اظ
آظهَى کَلیج ٍ ذطزُ آظهًَْای حافؾِ ضقوی ٍ زضک هغلة ٍکؿلط تطای هَلفِ ّای کاضکطز ّای اجطایهی ٍ آظههَى گلسؾهتیي تهطای
تكریم اذتالل یازگیطی غیطکالهی اؾتفازُ قسُ اؾت .زض ًْایت زازُ ّا تا آظهَى  tهؿتقل هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتٌس.
یافتِ ّاً :تایج ًكاى زاز کِ زاًف آهَظاى فازی زض تَاًایی ّای تاظزاضی  ،حافؾِ کاضی ٍ اًقغاف پصیطی ًؿثت تِ زاًف آهَظاى تها
اذتالالت یازگیطی غیط کالهی تفاٍت هقٌازاضی زاقتٌس (.)p>0/05
ًتیجِ گیری :تِ عَض کلی هی تَاى ًتیجِ گطفت کِ زاًف آهَظاى تا اذتالل یازگیطی غیط کالهی زض هَلفِ ّای کاضکطز ّای اجطایی
ؾٌجیسُ قسُ زض ایي پػٍّف ضقف زاضًس .تٌاتطایي پیكٌْاز هی قَز زضهاًگطاى ٍ هطتیاى آهَظـ کاهلی اظ ًكاًگاى اذتالالت یازگیطی
ٍ ضقف زض کاضکطزّای اجطایی زاقتِ تاقٌس تا زض اتتسا تتَاى ایي زاًف آهَظاى ضا زض هطحلِ تكریم زضؾت تكریم زاز.
ٍاشگاى کلیدی :تَاًایی تاظزاضی ،حافؾِ فقال ،اًقغاف پصیطی ،اذتالل یازگیطی غیطکالهی ،زاًف آهَظاى.

هقدهِ

1

اهطٍظُ تأکیس فطاٍاًی تط ًقهف هْاضتْهای قهٌاذتی ٍ فطاقهٌاذتی
قسُ اؾت ٍ یک زؾتِ اظ ایهي هْهاضت ّها کاضکطزّهای اجطایهی
اؾت(.)1کاضکطزّای اجطایی کهاًَى ٍ تَجهِ ًؾطیهِ ّهای اذیهط
فهة ضٍاًكٌاذتی زاًف آهَظاى زض هقطو ذغط ًاتَاًی ،تِ ٍیهػُ
زاًف آهَظاى ًاتَاى زض یازگیطی ٍ زاًف آهَظاى هثتال تِ اذهتالل
کوثَز تَجِ-تیف فقالی ّؿتٌس( .)2زض انغالح کلی ،کاضکطزّای
اجطایی ضا هی تَاى تَاًاییْای ضّثطی هغع آزهی تقطیهف کهطز ()3
کِ قاهل اؾتسالل ،ظتاى ،تاظًوایی زیساضی-فضایی اؾت(ً .)4تایج
تحقیقات تؿیاضی ًكاى هی زّس کِ قهیَؿ اذهتالل کاضکطزّهای
اجطایههی زض تههیي زاًههف آهههَظاى هههساضؼ تههِ نههَضت ؾههطیـ ٍ
چكوگیطی قاتل افعایف اؾت ،کهِ زاقهتي فولدهطز هٌاؾهة زض
 .1گطٍُ ضٍاًكٌاؾی ،زاًكدسُ فلَم تطتیتی ،زاًكگاُ فالهِ عثاعثایی ،تْطاى ،ایطاى
 .2گطٍُ هٌْسؾی تْساقت هحیظ ،زاًكدسُ فلَم پعقدی ذلرال ،زاًكگاُ فلَم پعقهدی اضزتیهل،
اضزتیل ،ایطاى
*(ًَیسٌدُ هسؤٍل( Email::a.dargahi29@yahoo.com

ؾیؿتن اضظیاتی اهتحاى هحهَضتطای زاًهف آههَظاى ًیاظهٌهس ضقهس
فطایٌسّای اجطایی ؾطیـ ٍ کاضآهس اؾت ( .)5فولدطز حافؾِ کاضی
زض زٍضُ پیف زتؿتاًی تِ قهدل چكهن گیهطی ضقهس ههی کٌهس ٍ
زضؾال ّای کَزکی هیاًِ تطای ٍؽایف ؾازُ ی تغییط کاض اظ یهک
فول تِ فول زیگط ،کَزک ًیاظ زاضز تا اتقاز پاؾد ّای چٌسگاًِ ضا
زض حافؾِ ی ذَز ًگِ زاضز تا تتَاًس تهِ آى پاؾهد تسّهس( .)6ایهي
کاضکطزّا ضا هی تَاى ؾاظُ ّهای قهٌاذتی هقطفهی کهطز کهِ تهِ
تَاًایی افطاز ،تطای حفؼ هجوَفِ ای اظ ضاُ حل ّای هٌاؾة ،تهِ
هٌؾَض ّسایت ضفتاض اقاضُ هی کٌٌس ٍ تِ عَض کلی تهِ فطایٌهسّای
ضٍاًكٌاذتی هؿؤٍل زض کٌتطل َّقیاضی ،تفدط ٍ فول هطتَط هی
قًَس( .)7کاضکطزّای اجطایی تِ عَض کلی ًقف هْوی ضا زض ضقهس
قٌاذتی ٍ فطاقٌاذتیّ ،وچَى ذَزتٌؾیوی ضفتاض ٍ ضقهس هْهاضت
ّههای قههٌاذتی-اجتوههافی ٍ احؿاؾههی ،فولدطزّههای فهههة-
ضٍاًكٌاذتی کَزک کِ هطتثظ تا قثدِ گؿتطزُ ای اظ قكط پیكاًی
اؾت ایفا هی کٌس ٍ تایس تهِ ایهي ًدتهِ تَجهِ زاقهت کهِ ایهي
فطایٌههسّا زض عههَل زٍضُ تحههَل کههَزک زض حههال ضقههس قههدل
هیگیطًسٍ ضقس هی یاتٌس ( .)9 ٍ 8
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ٍالطا ٍ ؾیسهي ( )2006زض پػٍّف ذهَز فولدهطز ضهقیف زاًهف
آهههَظاى زاضای اذههتالل یههازگیطی زض آظهههَى ّههای هطتههَط تههِ
کاضکطزّههای اجطایههی ٍ حافؾههِ کههاضی ضا تاییههس کههطزُ اًههس(ٍ )10
اٍؾتطگي ( ٍ )2013ؾلغاًی ،فلیعازُّ ،اقوی ٍ نهطاهی ()1391
هكرم کطزُ اًس کِ کاضکطزّای اجطایی زاًف آهَظاى هثتال تهِ
اذتالل ضیاضیات زض هقایؿِ تا زاًف آهَظاى فازی زچاض ًقم هی
تاقس( .)11زض پػٍّكی فیطلچ ٍ ًَام (ً )2010یع ًكاى زازًهس کهِ
زاًف آهَظاى زاضای اذتالل ضیاضیات زض تؿهیاضی اظ کاضکطزّهای
اجطایی ٍ زاًفآهَظاى زاضای اذتالل ذَاًسى زض تهاظزاضی ،تطًاههِ
ضیعی ٍ اًقغاف پصیطی هكدل زاضًهسً .تهایج الدتطٍاًؿهفالَگطافی
افههطاز زاضای اذههتالل ضیاضههیات ًكههاى زاز کههِ افههطاز تهها اذههتالل
ضیاضیات زض هقایؿِ تا افطاز تسٍى اذتالل ضیاضیات زض هقایؿهِ تها
افطاز تسٍى اذتالل ،زض چْاض هٌغقِ هغعی (ّن ًهینکهطُ ضاؾهت ٍ
ّن زض ًینکطُ چپ) الگَی هغعی هتفاٍتی ضا ًكاى هیزٌّهس کهِ
ایي هَضَؿ هیتَاًس هیتَاًس تِ هكهدالت کاضکطزّهای اجطایهی
هطتَط گطزز( .)12ضٍضک 11تط اّویت اتهال هازُ ؾهفیس زض ًقهم
ّای ضفتاضی ٍ قٌاذتی افطاز اذتالالت یازگیطی غیط کالهی تاکیس
زاضز( ٍ )13تا تَجِ تِ ایي ًدتِ کِ افطاز تا اذهتالالت یهازگیطی
غیط کالهی اغلة ضقف زض هْاضت ّهای حطکتهی ؾهوت چهپ ضا
ًكاى هی زٌّس تؿیاضی اظ ایي فولدطزّهای ضفتهاضی ،قهٌاذتی ٍ
حطکتی کِ زض اذتالالت یازگیطی غیط کالهی ترطیة ههی قهَز
تِ ًؾط هی ضؾس کِ تَؾظ ًیودطُ ضاؾت هغع قدل زازُ یا تقسیل
هی قًَس( )14کِ ایي آؾیة زض اضظیاتی ّای فههة ضٍاًكهٌاذتی
احتوال زاضز تا قَاّسی اظ آؾیة هغعی ّوطاُ تاقهس .تهِ احتوهال
ظیاز اذتالالت یازگیطی غیط کالهی ایي آؾیة زض زٍضاى کهَزکی
اٍلیِ اؾت(.)15
تا تَجِ تِ ایٌدِ تاظزاضی ٍ ؾاظهاًسّی اظ هَلفِ ّای کاضکطزّهای
اجطایی اؾت( )16افطاز زاضای اذتالل یهازگیطی غیهط کالههی زض
ؾاظهاًسّی فضایی-زیساضی ٍ حل هكدالت غیهط کالههی ضهقف
زاضًس( )17تِ ًؾط هی ضؾس ،احتوال زاضز کِ افهطاز زاضای اذهتالل
یازگیطی غیط کالهی آؾیة ّایی ضا زض کاضکطزّای اجطایی ًكهاى
زٌّس کِ تِ قدل هٌفی اظ ایي هْاضتْا تاثیط هی پهصیطز .زض ٍاقهـ،
گههعاضـ ّههای تجطتههی ٍ تههالیٌی هكههدالت هتقههسزی ضا زض
کاضکطزّای اجطایی تیي ایي افطاز ًكاى زازُ اًس( .)18تا ٍجَز ایي
ٍیػگیْای ؽاّطیً ،ؿثتاً تقسازکوی اظ هغالقات ضؾوی اًجام قسُ
اؾت کِ هؿتقیواً تِ کاضکطزّای اجطایی زض افهطاز زاضای اذهتالل
یازگیطی غیط کالهی اقاضُ کطزُ تاقٌسٍ .اًگ جیٌگ ،22یاًگٍ 33
چي )2004(44هَلفِ ّای هتقسزی اظ کاضکطزّای اجطایی زض زاًف
آهَظاى زاضای اذتالل یازگیطی غیط کالهی ضا ههَضز تطضؾهی قهطاض
زازُ اًس ،آًْا ًقاط ضقف قاتل تَجْی ضا زض کٌتطل تَجهِ ٍ تغییهط
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قٌاذتی زض هیاى زاًف آهَظاى زاضای اذتالل یازگیطی غیط کالهی
زض هقایؿِ تا گطٍُ کٌتطل پیسا کطزُ اًس .پٌیٌگتهَىً )2009( 55یهع
ذهَنیت ضٍاى فههة قهٌاذتی اٍلیهِ اذهتالل یهازگیطی غیهط
کالهی ضا تفاٍت قاتل تهَجْی تهیي َّقهثْط کالههی ٍَّقهثْط
فولی تیاى هی کٌس(.)19
ثقفی ،اؾتدی ٍ فكایطی ( )1391زض تطضؾی ذَز کِ کاضکطزّهای
اجطایی ضا تیي زاًف آهَظاى تا ًاتَاًیّای یازگیطی غیطکالههی ٍ
ًاضؾاذَاى هَضز هقایؿِ قطاض زازًس ،هكرم کطزًس کِ زض قاذم
اًقغافپصیطی ،اًقغافپصیطی زاًف آهَظاى تا اذتالالت یهازگیطی
غیطکالهی ،تیكتط اظ زاًف آهَظاى ًاضؾاذَاى تَز .زض هؤلفِ حافؾِ
کاضی ،ذغاّای غیطتدطاض زض زاًف آهَظاى تا اذتالالت یهازگیطی
غیطکالهی ،تیكتط اظ ًاضؾاذَاى تَز؛ اهها زض هؤلفهِ تَجهِ تهیي زٍ
گطٍُ تفاٍت ًساقت(.)20
تا تَجِ تِ ًقف فوسُ ی ضهقف زض کاضکطزّهای اجطایهی کهِ اظ
ذهَنیات انلی تؿیاضی اظ اذتالالت ضقسی هی تاقهس( ٍ )21اظ
جولِ تَاًایی ّای هَضز ًیهاظ زاًهف آههَظاى زض ظهیٌهِ یهازگیطی
زضٍؼ هسضؾِ اؾت( .)22ضقس ٍ آههَظـ زضؾهت زض کاضکطزّهای
اجطایی ًقف کلیهسی زض ضقهس اجتوهافی ٍ هَققیهت تحههیلی ٍ
آهَظقگاّی کَزک زاضز .پػٍّف ّا ًكاى زازُ اؾت کِ گؿتطـ
ٍ ضقس کاضکطز ّای اجطایی ّواًٌس ؾهایط تَاًوٌهسی ّها زض عهَل
زٍضُ کَزکی تحَل هی یاتٌس( ٍ .)23کوثَز زض ایي کاضکطزّا ههی
تَاًس زض ؾٌیي تاالتط پایساض تواًس ٍ زاًف آهَظاى ضا زض اًجام اههَض
قرهی ٍ تدالیف هسضؾِ تا هكدل جسی ضٍ تِ ضٍ کٌهس()24؛ لهصا
ّسف اظ پػٍّف حاضط ،هقایؿِ ؾِ هَلفِ اظ کاضکطزّای اجطایهی
تاظزاضی ،حافؾِ کهاضی ٍ اًقغهاف پهصیطی زض زاًهف آههَظاى تها
اذتالل تسٍى اذتالل یازگیطی غیطکالههی ههی تاقهس .زض هقهسٍز
پػٍّف ّای اًجام گطفتِ هكرم قسُ اؾهت کهِ فولدطزّهای
اجطایی زض کَزکاى تا اذتالل یازگیطی غیطکالهی تِ عهَض کلهی ٍ
اذتالل یازگیطی ضیاضی تِ عَض ٍیػُ ،زض هقایؿهِ تها کَزکهاى تها
اذتالل یازگیطی کالهی ،زچاض ًقم ٍ هكدل هی تاقس(.)10-13
فطضیِ ّای تحقیق قاهل هَاضز شیل اؾت .1 .تیي زاًف آههَظاى
فهازی ٍ زاًههف آههَظاى زاضای اذههتالل یهازگیطی غیطکالهههی زض
تَاًایی تاظزاضی تفاٍت ٍجَز زاضز .2 .تیي زاًف آههَظاى فهازی ٍ
زاًف آهَظاى زاضای اذتالل یازگیطی غیطکالهی زض تَاًایی حافؾِ
کاضی تفاٍت ٍجَز زاضز .3 .تهیي زاًهف آههَظاى فهازی ٍ زاًهف
آهَظاى زاضای اذهتالل یهازگیطی غیطکالههی زض تَاًهایی اًقغهاف
پصیطی تفاٍت ٍجَز زاضز.
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ایي پهػٍّف اظ ًهَؿ فلهی – هقایؿهِ ای اؾهت .جاهقهِ آههاضی
پػٍّف حاضط قاهل زاًف آهَظاى هقغـ زتؿتاى ؾٌیي  7تها 10
ؾال تا ٍ تسٍى اذتالل یازگیطی غیط کالههی هطاجقهِ کٌٌهسُ تهِ
هطاکع هكاٍضُ قْط تْطاى اؾتً .وًَِ پػٍّف حاضهط قهاهل 60
زاًف آهَظ هقغـ اتتسایی اؾت کهِ ً 30فهط آًْها قهاهل اذهتالل
یازگیطی غیط کالهی ٍ ً 30فط تسٍى اذتالل یازگیطی غیط کالهی
هی تاقٌسّ .وچٌیي هحسٍزُ َّـ ًطهال زض ایي پػٍّف تیي 85
تا  115هی تاقس( .)25ضٍـ ًوًَِ گیطی پهػٍّف حاضهط اظ ًهَؿ
ًوًَِ گیطی ذَقِ ای تهازفی هی تاقس؛ تسیي تطتیة کِ اتتسا اظ
تیي هطاکع هكاٍضُ قْط تْطاى ،زٍ هطکع هكاٍضُ تِ ًام ّای ضٍظتِ
ٍ هْط تغَض تهازفی اًتراب ٍ زض هطحلهِ تقهس اظ هطاجقهِ کٌٌهسُ
ّای کَزک ایي هطاکع کِ زض عهَل زٍ ههاُ اضزیثْكهت ٍ ذهطزاز
هطاجقِ کطزُ ٍ ههاحثِ تكریهی ٍ آظهَى ّای ٍکؿلط زض پطًٍسُ
آًْا هَجَز تَز ،لیؿتی تْیِ ٍ اظ تیي آًْها تهِ عهَض تههازفی 30
کَزک تا اذتالل یازگیطی کالهی اًتراب قسُ ٍ اظ ٍالهسیي آًْها
تطای اجهطای آظههَى ّهای کهَلیچ ( ٍ )2002گلسؾهتیي ()1995
زفَت تهِ فوهل آههس ،ؾه ؽ ٍ 30الهس کَزکهاى تهسٍى اذهتالل
یازگیطی غیطکالهی کِ اظ ًؾط اقتهازی -اجتوافی تا گطٍُ ٍالسیي
تا اذتالل یازگیطی غیطکالهی ّوتا قسُ ،گعیٌف گطزیسًس.
هقیاؼ َّـ ٍکؿلط 11تطای زاًف آهَظاى :ایهي هقیهاؼ اتهعاضی
تالیٌی تا اجطای اًفطازی اؾت کِ تهطای اضظیهاتی تَاًهایی َّقهی
زاًف آهَظاى ؾٌیي  6ؾال ٍ  0هاُ الی  16ؾال ٍ  11ههاُ تدهاض
هی ضٍز .هقیاؼ انلی َّـ زاًف آهَظاى ٍکؿلط (ٍکؿلط )2003
زاضای  15ظیههط هقیههاؼ اعالفههات فوههَهی ،حؿههاب ،تكههاتْات،
ٍاغگاى ،حافؾهِ فهسزی ،زضک کلهی ،تدویهل تههاٍیط ،اؾهتسالل
کالهی ،اؾتسالل تهَیطی ،تَالی حطف ٍ فسز ،هفاّین تههَیطی،
ذظ ظًی ،عطاحهی هدقهة ّها ٍ ضهعًَیؿهی تَز(ٍکؿهلط .)2003
هیاًگیي ضطیة پایایی زضًٍی  WISC-IV22تا تَجِ تِ زفتطچهِ
ضاٌّوای تدٌیدی ٍ تفؿیطی آى تطاتهط  0/94تهطآٍضز قهس .هقهازیط
پایایی زضًٍی تطای ّط یک اظ ذطزُ آظهًَْا ٍ تطای تواهی ؾهٌیي،
زض زاهٌِ ای اظ  0/72تطای ضهع گصاضی(تطای ؾٌیي  7 ٍ 6ؾال) تا
 0/94تطای ٍاغگاى (تطای  15ؾهال) تهَز .تها تَجهِ تهِ هتَؾهظ
ضطایة تِ زؾت آهسُ هی تَاى گفت  WISC-IVاتعاضی پایها ٍ
تا ثثات اؾت( .)25فاتسی ٍ ّوداضاى( )1388ایي آظهَى ضا تطجوِ
ٍ زض چْاضهحال ٍ ترتیاضی ٌّجاضیاتی کهطزُ اًهس .تهطای تطضؾهی
ضٍایی ٍ افتثاض ٍیطایف چْهاضم هقیهاؼ ّهَـ ٍکؿهلط کَزکهاى
فاتسی ٍ ّوداضاى آى ضا ضٍی زاًف آهَظاى  6تا  16ؾالِ اؾهتاى
چْاض هحال ٍ ترتیاضی اجطا کطزًس .تطای تطضؾی ضٍایی اظ هقیهاؼ
تجسیس ًؾط قسُ َّـ ٍکؿلط کَزکاى ٍ هاتطیؽ ّای پیكهطًٍسُ
ضیَى اؾتفازُ قسکِ ًتایج ًكاى زٌّسُ ٍجَز ّوثؿتگی هقٌازاضی
زض تركْای هطتثظ آًْا تَز.
Veksler
Wechsler Intelligence Scale for Children
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افتثاض آظهَى ّن تا ضٍـ زٍ ًیوِ ؾاظی تاظآظهایی هحاؾثِ قس کِ
ضطایة افتثاض زض حس کافی تا فالی تَزًس .ضهطیة افتثهاض تاظیهاتی
تْطُ َّقی کلی ،0/91تْطُ َّقی زیگط ضطایة افتثهاض اظ 0/88
(زضک کالهی) تا ( 0/80ؾطفت پطزاظـ) ٍ ضطیة افتثاض زًٍیوهِ
ؾاظی تْطُ َّقی کلی  ٍ 0/95تْطُ َّقی زیگط ضطایة افتثهاض
اظ ( 0/91زضک کالهی) تا ( 0/83ؾطفت پطزاظـ) تَزُ اؾت(.)26
آظهههَى کههَلیج :آظهههَى فهههة -ضٍاًكههٌاذتی ٍ قرهههیتی
کَلیج( )2002قهاهل  200پطؾكهٌاهِ قلهن ٍ کاغهصی اؾهت کهِ
تایؿتی تَؾظ ٍالسیي تدویل قَز .ؾَاالت ایي آظهَى تط اؾهاؼ
هقیاضّای اًجوي ضٍاً عقدی آهطیدا )1994(33ؾاذتِ قهسُ اؾهت
کِ تط ضٍی  329کَزک  7تا  10ؾالِ ( 169پؿهط ٍ  160زذتهط)
ٌّجاضیاتی قسُ اؾت .آظهَى تَؾظ ٍالسیي ٍ زض هقیهاؼ لیدهطت
پاؾد زازُ هی قَز .آظههَى کهَلیچ آظههًَی اؾهت کهِ چٌهسیي
اذتالل فهة ضٍاًكٌاذتی ٍ ضفتاضی ضا زض زاًف آهَظاى  5تها 17
ؾال تكریم هی زّسّ .ط اذتالل زض ایهي آظههَى زاضای ذهطزُ
هقیاؼ هكرهی اؾت کِ زٍ هَضز اظ ایي ذطزُ هقیاؼ ّا تها 19
گَیِ تِ اضظیاتی کاضکطزّای اجطایی ههی پطزاظًهس .ایهي زٍ ذهطزُ
هقیاؼ ،کاضکطزّای اجطایی ضا زض ؾِ حَظُ ؾهاظهاًسّی ،تههوین
گیطی-تطًاهِ ضیعی ٍ تاظزاضی هی ؾٌجس .پایایی ًكاى زٌّسُ ایي
اؾت کِ تا چِ اًساظُ ،تفاٍتْای فطزی زض ًوطات آظهَى تِ تفهاٍت
ّای ٍاققی زض ٍیػگی ّای ههَضز ًؾهط قاتهل اؾهتٌاز اؾهت(.)23
پایایی تِ زؾت آهسُ تطای ذطزُ هقیهاؼ تههوین گیهطی-تطًاههِ
ضیعی ٍ ؾاظهاًسّی  ٍ 0/85تهطای ذهطزُ هقیهاؼ تهاظزاضی 0/66
گعاضـ قسُ اؾتّ .وؿاًی زضًٍی زٍ ذطزُ هقیاؼ تا اؾهتفازُ اظ
آلفای کطًٍثاخ  0/91تِ زؾت آهسُ اؾت(ّ.)27وچٌیيّ ،وؿهاًی
زضًٍی زض ایي پػٍّف تا فطهَل آلفهای کطًٍثهاخ هحاؾهثِ قهسُ،
 0/76گعاضـ هی قَز .زاهٌِ ّط ًوطات زض ّط ؾهَال تهطای ایهي
ذطزُ هقیاؼ ّا تیي  1-3هی تاقس .ؾَاالت ایي آظهَى تِ گًَهِ
ای عطح قسُ کِ ضفتاض کَزک ضا زض یک ّفتِ اذیهط تطضؾهی ههی
کٌس .یدی اظ هحسٍزیت ّای ایي آظهَى ایي اؾهت کهِ ؾهَاالت
تَؾظ ٍالسیي پاؾد زازُ هی قَز.
آظهَى گلسؾتیيً :كاًگاى اذتالل یازگیطی غیهط کالههی ،قهاهل
تقسازی اظ ًكاًِ ّای ذال اؾت ،ضٍضک ( )1995ایي ًكاًِ ّا ضا
زض ؾِ ظهیٌِ تهسٍیي کهطزُ اؾهتً :قهایم فههة ضٍاًكهٌاذتی،
ًقایم آهَظقی ٍ ًقهایم اجتوهافیّ-یجاًی/ؾاظقهیً .قهایم
فهة ضٍاًكٌاذتی قاهل هكدالتی زض ازضاک زیهساضی ٍ لوؿهی،
ّواٌّگی ضٍاًی حطکتی ،تَجهِ زیهساضی ٍ لوؿهی ،حافؾهِ غیهط
کالهی ،اؾتسالل ،فولدطزّای اجطایی ٍ جٌثِ ّای ذال اظ گفتاض
ٍ زضهاى .اضجاؿ تطای اضظیهاتی زقیهق تهط تَؾهظ یهک هترههم
فهة ضٍاى قٌاؼ تطای تقیهیي اذهتالل یهازگیطی غیهط کالههی
ًیاظهٌس اؾت کِ ٍالسیي ًكاًِ ّایی ضا زض ّط ؾِ حَظُ اقاضُ قسُ
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زض  ،1DSRI1قاهل ًقم زض هْاضتْهای حطکتهی ،هْهاضت ّهای
زیساضی فضایی ٍ هْهاضت ّهای هیهاى فهطزی ضا گهعاضـ زٌّهس.
ّوؿاًی زضًٍی ایي آظهَى زض ایي پػٍّف تافطهَل آلفای کطًٍثاخ
هحاؾثِ قسُ 0/82 ،هی تاقس (.)28
زض ایي پػٍّفٍ ،یػگی ّای تَنیفی هتغیطّهای پهػٍّف هاًٌهس
هیاًگیي ،اًحطاف اؾتاًساضز هَضز تطضؾی قطاض گطفتّ .وچٌهیي تها
تَجِ تِ هقیاؼ ّای اًساظُ گیطی هتغیطّا جْت آظهَى فطضیِ ّا
اظ آظهَى  tهؿتقل اؾتفازُ گطزیس .تطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا اظ
ًطم افعاض  17 SPSSاؾتفازُ قس.
یافتِّا
اظ کل ًوًَِ آهاضی ً 60فط 53/30 ،زضنس قاهل پؿطاى ٍ 70/46
زضنس ًیع قاهل زذتطاى تَزًس .کِ اظ ایي تقساز ً 30فط زض گهطٍُ
زاًف آهَظاى فازی ٍ ً 30فط ًیع زض گطٍُ زاًف آهَظاى تا اذتالل
یازگیطی غیط کالهی تَزًس کِ زض جسٍل قواضُ  1آهسُ اؾت.
جدٍل( :)1تَزیع فراٍاًی ٍ درصد ًوًَِ آهاری هَرد ًظر بِ
تفکیك جٌسیت در گرٍُ هَرد بررسی
جٌسیت
گرٍُ
زاًف آهَظاى فازی
زاًف آهَظاى تا اذتالل
یازگیطی غیط کالهی
کل

تقساز
زضنس
تقساز
زضنس
تقساز
زضنس

پسر

دختر

کل

15
% 50
17
٪56/70
32
٪53/30

15
% 50
13
٪43/30
28
٪46/70

30
% 100
30
% 100
60
% 100

جسٍل قواضُ ً 2كاى هی زّس کِ تا تَجِ تِ ایي کِ هقساض ؾغح
هقٌی زاضی آظهَى لَیي جْت تطضؾی تؿاٍی ٍاضیاًؽ ّها تیكهتط
اظ ضطیة هالک؛ یقٌی  0/05اؾهت ،تٌهاتطایي تها  0/95اعویٌهاى
گفتِ هی قَز کِ زٍ گطٍُ اظ ًؾط ٍاضیاًؽ تطاتهط ّؿهتٌس ٍ پهیف
فطو تؿاٍی ٍاضیاًؽ ّای زٍ گطٍُ ،زض هتغیط تَاًهایی تهاظزاضی،
حافؾِ کاضی ٍ اًقغاف پصیطی جْت آظهَى  tضفایت قسُ اؾت.
ّواى گًَِ کِ ًتایج آظهَى  tهؿتقل ًكاى هی زّس اظ آًجها کهِ
هقساض  tتهِ زؾهت آههسُ ( )2/45تها زضجهِ آظازی  ،58زض هتغیهط
تَاًایی تاظزاضی اظ هقساض  tجسٍل تعضگتط اؾت ٍ ّوچٌیي اظ آًجها
کِ ؾغح هقٌی زاضی تهِ زؾهت آههسُ  0/017کهَچدتط اظ ؾهغح
هقٌی زاضی هالک  0/05اؾت ،تٌاتطایي تا  95زضنس اعویٌاى ههی
تَاى گفت کِ تفاٍت هكاّسُ قسُ تهیي هیهاًگیي ًوهطات هیهعاى
تَاًایی تاظزاضی زض زٍ گطٍُ زاًف آهَظاى فازی ٍ زاًهف آههَظاى
تا اذتالل یازگیطی غیطکالهی هقٌی زاض هی تاقس .تٌاتطایي فطضیِ
پػٍّف زض ذهَل اذتالف هقٌی زاض تهیي زٍ گهطٍُ زض ًوهطات
هیعاى تَاًایی تاظزاضی تأییس هی قَز.
Down Syndrome Research Institute
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ًكاى هی زّس اظ آًجا کِ هقهساض t

ّواى گًَِ کِ جسٍل قواضُ 2
تِ زؾت آهسُ ( )2/54تا زضجِ آظازی  ،58زض هتغیط تَاًایی حافؾِ
کاضی اظ هقساض  tجسٍل تعضگتط اؾت ٍ ّوچٌیي اظ آًجا کِ ؾهغح
هقٌی زاضی تِ زؾت آهسُ  0/013کهَچدتط اظ ؾهغح هقٌهی زاضی
هالک  0/05اؾت ،تٌاتطایي تا  95زضنس اعویٌاى هی تَاى گفهت
کِ تفاٍت هكاّسُ قسُ تیي هیاًگیي ًوطات هیعاى تَاًایی حافؾِ
کاضی زض زٍ گطٍُ زاًف آهَظاى فازی ٍ زاًف آهَظاى تها اذهتالل
یازگیطی غیطکالهی هقٌی زاض هی تاقس ،تٌاتطایي فطضیِ پهػٍّف
زض ذهَل اذتالف هقٌهی زاض تهیي زٍ گهطٍُ زض ًوهطات هیهعاى
تَاًایی حافؾِ کاضی تأییس هی قَز.
ّوچٌیي ًتایج آظهَى  tهؿتقل ًكاى هی زّس اظ آًجا کِ هقهساض t
تهِ زؾهت آههسُ ( )2/28تها زضجهِ آظازی  ،58زض هتغیهط تَاًههایی
اًقغاف پصیطی اظ هقساض  tجسٍل تعضگتط اؾت ٍ ّوچٌهیي اظ آًجها
کِ ؾغح هقٌی زاضی تهِ زؾهت آههسُ  0/026کهَچدتط اظ ؾهغح
هقٌی زاضی هالک  0/05اؾت ،تٌاتطایي تا  95زضنس اعویٌاى ههی
تَاى گفت کِ تفاٍت هكاّسُ قسُ تهیي هیهاًگیي ًوهطات هیهعاى
تَاًایی اًقغاف پصیطی زض زٍ گطٍُ زاًف آهَظاى فهازی ٍ زاًهف
آهَظاى تا اذتالل یازگیطی غیطکالهی هقٌی زاض هی تاقس .تٌاتطایي
فطضیِ پػٍّف زض ذهَل اذتالف هقٌهی زاض تهیي زٍ گهطٍُ زض
ًوطات هیعاى تَاًایی اًقغاف پصیطی تأییس هی قَز.
جدٍل (ً :)2تایج آزهَى  tهستقل هیاًگیي ًورات هؤلفِ ّای
بررسی ضدُ در دٍ گرٍُ
هتغیر
تَاًایی تاظزاضی
تَاًایی حافؾِ
کاضی
تَاًایی اًقغاف
پصیطی

آزهَى لَیي
 Fهعٌاداری

 tهستقل

درجِ

سطح

آزادی

هعٌاداری

1/48

0/22

-2/45

58

0/017

2/72

0/10

2/54

58

0/013

0/72

0/39

2/28

58

0/026

بحث ٍ ًتیجِ گیری
زض ایي هغالقِ هكرم قس کهِ تَاًهایی ّهای تهاظزاضی ،حافؾهِ
کاضی ٍ اًقغاف پهصیطی زض تهیي زاًهف آههَظاى فهازی ٍ زاًهف
آهَظاى زاضای اذتالل یازگیطی غیطکالههی تفهاٍت قاتهل تهَجْی
ٍجَز زاضز.
زاًفآهَظاى تا اذتالل یهازگیطی غیطکالههی ًؿهثت تهِ زاًهف
آهَظاى فازی زض هتغیط تَاًایی تاظزاضی هكهدالت تیكهتطی زاضًهس
کِ ایهي ًتهایج تها هغالقهِی تهَچی ٍ زاًهگ ( ،)2005فاتهسی ٍ
ّوداضاى(ّ )1387وؿَ هی تاقس( .)22زض تثییي ایي یافتِ هیتَاى
گفت کِ ًیوِ ی ضاؾت قكط پیف پیكاًی تط ضٍی کٌتهطل کهطزى
تاظزاضی پاؾد کِ تا حافؾِ ی کاضی ًیهع زض اضتثهاط اؾهت ،تهاثیط
تؿعایی زاضز( ٍ .)29اظ ؾَیی تؿیاضی اظ ایي فولدطزّای قٌاذتی
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ٍ فاعفی کِ زض اذتالالت یازگیطی غیط کالهی ترطیة هی قَز
تِ ًؾط هی ضؾس کِ تِ عَض تْتطی تَؾهظ ًیودهطُ ضاؾهت هغهع
قدل زازُ یا تقسیل هی قًَس( .)11تٌاتطایي تا پیف فهطو ٍجهَز
هثاًی ًَضٍلَغیدی تطای کل ضفتاضّا ٍ تِ ٍیػُ اذتالالت یازگیطی
غیط کالهی ٍ کاضکطزّای اجطایی هی تَاى چٌیي گفت کِ ٍجهَز
ضقف زض کاضکطز اجطایهی تهاظزاضی زض زاًهف آههَظاى اذهتالالت
یازگیطی غیط کالهی تِ اضتثاعاتی اقاضُ زاضز کِ تیي زٍ ًاحیهِی
شکط قسُ؛ یقٌی ًیودطُ ضاؾت ٍ ًیوِ ضاؾت قكط پیكهاًی زض هغهع
هطتَط هی قَز.
زاًف آهَظاى تا اذتالالت یازگیطی غیط کالهی ًؿثت تِ زاًهف
آهَظاى فازی زض هتغیط تَاًایی حافؾة کهاضی هكهدالت تیكهتطی
زاضًههس .یافتههة هغالقههة حاضههط تهها ًتیجههِ پههػٍّف هههطازی ٍ
هیطهْههسی( ،)1387تههال ٍ ّودههاضاى ( ،)2011تههَچی ٍ زاًههگ
(ّ)2005وؿهههَ اؾهههت( ٍ )31 ٍ 30تههها پهههػٍّف جَیثهههاضی
گیالًی( )1390کِ گعاضـ زازًس حافؾِ زیساضی ٍ لوؿهی زض ایهي
زاًف آهَظاى پاییي تط اؾت( .)28تا کٌاض ّن قطاض زازى یافتِ ّای
پػٍّف قْین ٍ ّاضٍى ضقیسی ( )1386کِ ضقف ذهطزُ آظههَى
حؿاب ٍ توام ذطزُ آظهًَْهای فولهی هقیهاؼ تجسیهسًؾط قهسُ
ّهَـ ٍکؿهلط (تجهع زض تغثیهق فال هن) ضا زض زاًهف آههَظاى
اذتالالت یازگیطی غیط کالهی زض هقایؿهِ تها زاًهف آههَظاى تها
اذتالل یازگیطی کالهی ًكاى زازًس ٍ ّوؿَیی زازُ ّا تها یافتهِ
ّای پػٍّف هاضهاضال ،لَکهاًگلی ٍ کَضًَلهسی()2010کهِ ًكهاى
زازًس حافؾِ فقال زاًف آهَظاى اذتالالت یازگیطی غیهط کالههی
کِ اغلة زض ضیاضیات زضگیط اؾت ،زچاض ضهقف اؾهت(ٍ )33 ٍ32
چٌیي اؾتسالل کطزًس کِ چَى ایي زاًف آهَظاى زض ضیاضیات ًیهع
زچاض ضقف تَزًس ،قایس تتَاى گفت کِ حافؾهِ کهاضی زیهساضی-
فضایی زض یازگیطی ضیاضیات ًقف زاضز.
تط اؾاؼ ًتایج تِ زؾت آههسُ ًكهاى زاز کهِ زاًهف آههَظاى تها
اذتالالت یازگیطی غیط کالهی ًؿثت تِ زاًف آهَظاى فهازی زض
هتغیط تَاًایی اًقغاف پصیطی هكدالت تیكتطی زاضًس ایهي یافتهِ
ّوؿَ تا پػٍّف َّپط ٍ ّوداضاى(  ،)2002تلعضٍ ٍ تاًاض ()2002
هی تاقس( .)35 ٍ34پػٍّف زض ظهیٌِ ی ایي هفْهَم تؿهیاض کهن
اًجام قسُ اؾت؛ اهها تهطای تثیهیي فلهل ضهقف زاًهف آههَظاى
اذتالالت یازگیطی غیط کالهی زض ایي تَاًایی تا تَجِ تهِ ایٌدهِ
هی زاًین اًقغاف پصیطی قٌاذتی هفَْهی اؾت ٍ قاهل ؾاظگاضی
ّای ضفتاضی ٍ قٌاذتی ٍ زض عطح تاظًوهایی شٌّهی یها زض ؾهغح
پاؾد یا ّط زٍ نَضت هی گیطزٌّ .گاهی کِ فولدطز کهَزک تهِ
فلت ٍجَز هكدل زض تاظزاضی تاظًوایی ًازضؾت هؿألِ ایجاز ههی
قَزًَ ،فی ذغای هثتٌی تط اًقغاف ًاپصیطی تاظًوایی شٌّهی تهِ
ٍجَز هی آیس کِ تا ًاکاهی کٌتطل پاؾد ،تفاٍت زاضز ٍ ههی تهَاى
چٌیي گفت کهِ تهِ احتوهال ظیهاز هٌكهأ هكهدل تهعض ٍ هْهن
فطآیٌسّای اجتوافی ٍ تیي فطزی کَزکاى اذتالالت یازگیطی غیط
کالهی آؾیة زض زٍضاى کَزکی اٍلیِ هی تَاًس تاقس( )15تٌاتطایي،
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ضقف اًقغاف پصیطی زض زاًف آهَظاى اذهتالالت یهازگیطی غیهط
کالهی هی تَاًس تِ فٌَاى یک فاههل ًكهاًِ قٌاؾهی ،تَنهیف
کٌٌسُ ی تركی اظ قطایظ ایي زاًف آهَظاى تاقس.
ّواى عَض کِ ًتایج تحقیقات هلتعض(ً )2007كاى زٌّسُ ایي اؾت
کِ قهیَؿ اذهتالل کاضکطزّهای اجطایهی زض تهیي زاًهف آههَظاى
هساضؼ تِ نَضت ؾطیـ ٍ چكوگیطی قاتل افعایف اؾت ،تا تَجِ
تِ ًتایج ّن تؿتِ کاضکطزّای اجطایهی ٍ اذهتالالت یهازگیطی زض
ایي پػٍّف هی تَاى احتوال زاز کِ قیَؿ ایي اذتالالت زض تیي
زاًف آهَظاى زض آیٌسُ تیكتط ذَاّس قس( .)5تا تغثیق زازُ ّای تِ
زؾت آهسُ تِ ًؾط هی ضؾس کِ زٍ انغالح اذهتالالت یهازگیطی
غیط کالهی ٍ کاضکطزّای اجطایی هفْهَهی زاضای قهثاّت ٍ ّهن
پَقاًی تا ّن ّؿتٌس ،چطا کِ اظ ًؾط زاٍؾَى ٍ گَایط (ً )2004یع
قاهل ؾاظهاًسّی ،هسیطیت ظهاى ،حافؾِ فقهال ،تهاظزاضی پاؾهد،
ذَزگطزاًی اثهط ،آغهاظگطی تدلیهف ٍ هقاٍههت هثتٌهی تهط ّهسف
اؾت(ّ ٍ )36وچٌیي قاهل ذَز تطاًگیرتگی ،ذَز تٌؾیوی ،ذَز
تكریهی ،ذَز تقییي گهطی ،اؾهتسالل ههی تاقهس ٍ اذهتالالت
یازگیطی غیط کالهی ًیع هجوَفِ ای اظ قطایغی اؾت کهِ زض آى
فطز ًوی تَاًس اعالفات غیط کالهی هاًٌهس اعالفهات زیهساضی –
فضایی ،حؿی ،حطکتی ٍ ضهعّهای اجتوهافی ضا تهِ زضؾهتی ٍ تها
هْاضت الظم پطزاظـ کٌسّ .وچٌیي اظ زیگط ًقهم ّهایی کهِ زض
اذتالل یازگیطی غیط کالهی هی تَاى هكاّسُ کهطز ،زقهَاضی زض
جٌثِ فولی ظتاى ،ازضاک اجتوافی ٍ قضاٍت اجتوافی هی تاقهس ٍ
تِ ایي قدل ّن هی تَاى تیاى کطز کِ افطاز تا اذتالل یهازگیطی
غیط کالهی زض حافؾِ کالهی تدطاض قًَسُ ،اًتراب ٍ ًگِ زاقهت
تَجِ تطای هَاضز کالهی ؾازُ تْتط فول ذَاٌّس کطز.
تٌاتطایي تطای زضهاى ایي زٍ ضهقف تْتهط اؾهت تهط ضٍی فقالیهت
ّایی کِ تِ ضقس کاضکطزّای هطتَط تِ ًیودطُ ضاؾت هغع کوهک
هی کٌٌس تاکیس کطز ،هاًٌس ضقس هْاضتْای حؿی ٍ حطکتی زض ًیوِ
ی ضاؾت تسى ،ضقس هْاضتْهای ازضاکهی -فضهایی ٍ کهاض تهطضٍی
قواضـ هلفَػ افساز ،تالـ تطای تاال تهطزى ایهي تَاًوٌهسیْا زض
ّواٌّگی تا فقالیتْای لَب پیكاًی تهِ ضفهـ ایهي ضهقف کوهک
ذَاّس کطز.
هحههسٍزیت فوههسُ ای کههِ زض ایههي پههػٍّف هیتههَاى شکههط کههطز
هحسٍزیت هٌاتـ پػٍّكی تِ ٍیػُ پػٍّف ّای زاذلی هی تاقس ٍ
هؿألِ تقسی ،هحسٍز تَزى گطٍُ ًوًَِ تِ زٍ هطکع هكاٍضُ اؾهت
کِ احتوال ؾٌجف گطٍُ ذانی ضا فطاّن کطزُ اؾت.
تا تَجِ تِ ًتایج تِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف حاضط تطای پیكگیطی ٍ
زضهاى ایي هؿألِ پیكٌْاز هی قَز ،زضهاًگطاى ٍ هطتیاى ،آههَظـ
کاهلی اظ ًكاًگاى اذهتالالت یهازگیطی ٍ ضهقف زض کاضکطزّهای
اجطایی زاقتِ تاقٌس تها زض اتتهسا تتهَاى ایهي زاًهف آههَظاى ضا زض
هطحلِ تكریم ،زضؾت غطتالگطی کطز ٍ تِ هٌؾَض پیكهگیطی اظ
تاثیط هحیظ ًاهٌاؾة ضقسی قایؿتِ اؾت کِ آهَظـ ٍالهسیي زض

… ٍ هقایسة کارکردّای اجرایی در داًص آهَزاى با اختالل

ایكاى زض تدویل پطؾكٌاهِ ّا اؾاؼ کاض ها تَز ٍ ّوهِ کَزکهاى
 اًگیهعُ زٌّهسُی،حاضط زض هطکع کِ تا تطزتهاضی ٍ هْهط ذهَیف
. تكدط ٍ قسضزاًی تِ فول آٍضًس،پیكطٍی پػٍّف تَزًس
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،هَضز ًحَُی هْاضتْای شٌّی زض ؾٌیي هرتلف پیف اظ زتؿهتاى
.هسًؾط قطاض تگیطز
تطکر ٍ قدرداًی
ًَیؿٌسگاى تط ذَز الظم ههی زاًٌهس اظ توهاهی زٍؾهتاى ٍ ههازضاى
هطاجقِ کٌٌسُ تِ هطکع هكاٍضُّای ضٍظتِ ٍ هْط کِ ًقهف تهعض
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