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Abstract
Introduction: Humans initial experiences in life affects
his brain structure and function as well as his cognitive
functions. Music learning can result in significant changes
in mental functions (emotional, cognitive and behavioral)
of everyday activities. The aim of this study was to
investigate and compare neuropsychological characteristics of
students with music training and other students in
elementary schools. Method: This study is an ex post
facto research. The fifth-grade elementary students at
Mashhad made the research population and 30 students
under music training (who were dominant in playing
musical instrument at least for two years) and 30 students
who had no music training, were selected by cluster
sampling and were compared. The research instruments
included NEPSY scale neuropsychological, Wechsler
Intelligence scale for children (WISC), and a clinical
interview. Findings: Results were analyzed by means of
Multivariate analysis of variance (MANOVA) and SPSS16. The results of the study showed that there was a
significant difference between the neuropsychological
characteristics, (including executive functions,
attention, language, memory and learning) of music
learners and non-music learners. Conclusion: This
results can be helpful in the identification and planning
of neuropsychological interventions for promoting
elementary students neuropsychological characteristics.
KeyWords: Neuroscience, Music Learning, Cognitive
Function, Elementary Students, Mashhad.
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 روش: روش.روانشناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان بود
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،)NEPSY(  مقیاس عصب ـ روانشناختی نپسی.مقایسه قرار گرفتند
) و مصاحبه بالینی در موردWISC( مقیاس هوش کودکان وکسلر
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 موردSPSS-16 توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری و نرمافزار آماری
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مقدمه
یك بحث داغ و طولانی در مورد اثرات فراموسیقایی

است .در این خصوص ،توجه به ویژگیها و

آموزش موسیقی در سنین کودکی وجود دارد.

نیمرخهای عصب ـ روانشناختی کودکان فراگیر

شواهد پژوهشی نشان داده است که تجارب اولیه

موسیقی به دلیل طراحی و تهیه مداخلات آموزشی

دوران کودکی بر ساختار مغز و عملكرد شناختی

بسیار مهم است .لذا مطالعات بسیاری در خصوص

انسان تأثیر میگذارد (هب .)1311 ،1در سالهای

ویژگیهای عصب ـ روانشناختی کودکان فراگیر

اخیر نیز پژوهشهای متعددی در این راستا انجام

موسیقی در سال های اخیر انجام شده است

شده است .وجه مشترك این مطالعات ،مؤثر بودن

(مورنو 5و همكاران2311 ،؛ پنهون .)2311 ،6یكی

یادگیری موسیقی بر رشد اجتماعی و تفكر

از ویژگیهای کودکان موسیقیدان که توجه

انتزاعی است .گاردنر ،)1331( 2موسیقی را یك

پژوهشگران را به خود جلب نموده ،کارکردهای

عامل سازمان دهنده فرایندهای شناختی کودکان

اجرایی و توجه است (مورنو و همكاران2311 ،؛

عنوان میکند  .برخی پژوهش ها ارتباط بین

اسكلنبرگ2311 ،1؛ لی 8و همكاران .)2333 ،این

تواناییهای موسیقایی و توانایی استدلال فضایی ـ

تحقیقات عملكرد بالای کودکان فراگیر موسیقی

زمانی را بیان کرده است .لنگ و شاو )1331( 9در

در کارکردهای اجرایی و توجه را نشان دادهاند.

توضیح این مطلب مدل قشر مغز تریون را مطرح

بدین معنا که کودکان فراگیر موسیقی در مقایسه با

کردهاند .بر این اساس الگوهای فعالیت نورونی

کودکان عادی در مقیاسهای سنجش کارکردهای

مشخصی که در نواحی وسیعی از قشر مغز برای

اجرایی و توجه عملكرد بالاتری دارند .پژوهشهای

فرایندهای ذهنی فضایی ـ زمانی سازمانیافتهاند،

دیگری نیز نشان دادهاند که دانش آموزان فراگیر

هم برای استدلال فضایی و هم برای فعالیتهای

موسیقی در مهارتهای زبان ازجمله آگاهی

موسیقی مورد استفاده قرار میگیرند و مطالعات

واجشناسی ،نامگذاری سریع و خودکار و تولید

متعدد انجام شده با ( 1)EEGاز مدل تریون قشر

گفتار همچنین پردازش بینایی ـ فضایی عملكرد

مغز حمایت میکند.

بهتری نسبت به کودکان عادی دارند (اسكولز ،مولر

یكی از جنبه های نویدبخش درزمینه نتایج

و کولش2311 ،3؛ هو ،چانگ و چان.)2339 ،13

بهدست آمده از پژوهشهای انجام شده در مورد

مطالعات مربوط به نیمكرههای مغز نشان دادهاند

آموزش موسیقی ،پایداری این نتایج در رابطه

که بخشهای گوناگون مغز در تجزیه و تحلیل

بین ویژگیهای عصب روانشناختی با موسیقی است.

اطلاعات موسیقی مشارکت دارند .نیمكره چپ مغز

آنها معتقدند که آموزش موسیقی با عوامل شناخت

با شنیدن موسیقی به تجزیهوتحلیل اصوات موسیقی

بالقوه عصب ـ روانشناختی و ژنتیكی در ارتباط
1. Happ
2. Gardiner
3. Leng&shaw
4. Electroencephalography

5. Moreno
6. Penhune
7. Schellenberg
8. Lee
9. Schulze, Mueller & Koelsch
10. Ho, cheung & chan
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میپردازد و نیمكره راست هماهنگی و گشتالت صدا

بررسی و مقیاس قرار گرفتهاند 1 :ـ بین کارکردهای

و عواطف را درك میکند .به بیان دیگر نیمكره

اجرایی و توجه کودکان فراگیر موسیقی و عادی

راست مغز در دریافت کلی پیامهای موسیقی ترکیب

تفاوت وجود دارد 2 .ـ بین مهارتهای زبان کودکان

فضایی روابط و درك مدت فضایی موسیقی مؤثر

فراگیر موسیقی و عادی تفاوت وجود دارد 9 .ـ بین

است (زاده محمدی .)1981 ،همچنین نیمكره راست

کارکردهای حسی ـ حرکتی و پردازش بینایی ـ

در خواندن بدون کلام ،درك الگوهای بلندی صدا،

فضایی کودکان فراگیر موسیقی و عادی تفاوت وجود

ساختار هارمونی صداها و جنبههای غیرکلامی آن

دارد 1 .ـ بین حافظه و یادگیری کودکان فراگیر

مؤثر است .تحقیقات علیزاده ( ،)1981عریضی و

موسیقی ـ بهطور عام ـ و عادی تفاوت وجود دارد.

همكاران ( ،)1981عابدی ( ،)1981نشان داده
است که کودکان با ناتوانیهای یادگیری و بهویژه
دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری ریاضی در
جنبههای مختلف عصب ـ روانشناختی (کارکردهای
اجرایی و توجه ،زبان ،پردازش بینایی ـ فضایی و
حافظه و یادگیری) دچار مشكل هستند و همچنین
این نكته نارسایی در مهارتهای عصب ـ روانشناختی
میتواند پیشبینی کننده ناتوانیهای یادگیری در
کودکان باشد ،در این تحقیقات ذکر شده است.

روش
بر اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش مبنی بر
مقایسه ویژگیهای عصب روانشناختی کودکان
فراگیر موسیقی با کودکان عادی ،روش پژوهش
حاضر علی ـ مقایسهای است .جامعه آماری این
پژوهش شامل دو جامعه از کودکان پایه پنجم دبستان
شهر مشهد بودند .برای انتخاب شرکتکنندگان از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
استفاده شد .از  13دبستان دخترانه نواحی آموزش و

در خصوص اهمیت و ضرورت انجام

پرورش مشهد  93نفر دانشآموز که یك دوره سلفژ

پژوهش حاضر میتوان گفت توجه به نیمرخ

گذرانده ،به مدت حداقل دو سال به نواختن ساز

عصب روانشناختی کودکان فراگیر موسیقی با

خاصی مسلط بودند و  93نفر دانشآموز عادی که

کودکان عادی در طراحی مداخلات چندبعدی مهم

هیچگونه آموزش موسیقی ندیده بودند انتخاب

است .همچنین ارزیابیهای عصب روانشناختی

شدند و موردبررسی قرار گرفتند .در این راستا تعداد

میتوانند در خصوص نارساییهای زیر بنایی

نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد

(نقص در کارکردهای اجرایی ،نقص توجه ،ضعف

و پرسشنامهها بهصورت تصادفی بین افراد توزیع

پردازش بینایی ـ فضایی ،اختلال زبان ،مشكل

گردید .همچنین دادهها با رضایت افراد و بدون درج

حافظه) که ممكن است بر یادگیری کودکان تأثیر

مشخصات فردی و با رعایت حریم شخصی

بگذارند ،اطلاعات باارزشی ارائه نمایند .لذا هدف

جمعآوری و پردازش شد .ضمناً هر دو گروه به

از پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای عصب

لحاظ بهره هوشی ،تحصیلات والدین ،وضعیت

روانشناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی در

اقتصادی اجتماعی خانواده و نداشتن اختلالات

دوره دبستان بود .بدین منظور فرضیههای زیر مورد

جسمانی و روانی همگن شده و مورد مقایسه قرار
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گرفتند .دادهها توسط تحلیل واریانس چند متغیره

حسی ـ حرکتی3/88 ،؛ پردازش بینایی فضایی3/82 ،

(مانوآ) و نرمافزاری آماری  SPSS-16مورد تجزیه

با حافظه و یادگیری 3/16 ،گزارش شده است

و تحلیل قرار گرفت.

(اشمیت و ودریج2331 ،؛ گارات و کلی.)2338 ،
2ـ مقیاس هوش کودکان وکسلر :این مقیاس

ابزار
ابزار سنجش شامل دو مقیاس بود1 :ـ مقیاس عصب

در سال  1313توسط وکسلر تهیه شده و در سال

روانشناختی نپسی :)NEPSY( 1مقیاس نپسی یك

 1311مورد تجدیدنظر قرار گرفت .شهیم ()1961

ابزار جامع ،انعطافپذیر و جذاب برای ارزیابی رشد

این مقیاس را در ایران هنجاریابی نمود .شهیم

عصب روانشناختی کودکان 12ـ 9سال است .نام

( )1911اعتبار مقیاس را از طریق بازآزمایی 3/13

نپسی از کلمه عصب ـ روانشناسی گرفته شده است.
نسخه نهایی این مقیاس در سال  1338توسط
کورکمن ،کرك و کمپ منتشر شده (کورکمن ،کرك
و کمپ .)1338 ،این مقیاس تحول کارکردهای
عصب روانشناختی کودکان را در پنج حیطه و 25
زیر مقیاس ارزیابی میکند .این مقیاس در ایران

و  3/36گزارش کرده است و پایایی این مقیاس
در بازآزمایی در محدوده  3/11تا  3/31ضرایب
پایایی دونیمه کردن زیر مقیاسها از  3/19تا 3/31
گزارش شده است .برای بررسی روایی این آزمون
روشهای مختلفی به کار برده شده است ،ازجمله

توسط عابدی و همكاران ( )1981هنجاریابی شده

محاسبه همبستگی بین زیرمقیاسها و بهرههای

است .ضرایب پایایی مقیاس نپسی به روش بازآزمایی

هوشی و تحلیل عاملی که هر دو روش تأییدکننده

برای کودکان  13تا  11ساله به ترتیب کارکردهای

روایی مناسب مقیاس است (وکسلر 2339 ،ب).

اجرایی و توجه3/31 ،؛ زبان3/85 ،؛ کارکردهای
یافتهها
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه کودکان فراگیر موسیقی و عادی در حیطه کارکردهای اجرایی و توجه
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

توان

ساختن برج

85/95

1

85/95

13/25

3/331

3/16

133

توجه شنیداری

31/69

1

31/69

3/25

3/331

3/15

133

حالت (مجسمه)

651/15

1

651/15

6/23

3/11

3/16

3/51

توجه بینایی

119/92

1

119/92

18/99

3/331

3/11

133

روانی طرح

116/92

1

116/92

11/95

3/332

3/96

3/33

کوبیدن و ضربه زدن

113/88

1

113/88

5/32

3/22

3/36

3/16

جدول  1نشان میدهد که بین دو گروه در حالت

تفاوت معنیداری دیده نمیشود.

مجسمه و کوبیدن و ضربه زدن طبق جدول
1. NEPSY
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جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه کودکان فراگیر موسیقی و عادی در حیطه زبان
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

توان

پردازش واجشناختی

66/18

1

66/18

16/15

3/331

3/11

133

نامیدن سریع

88/93

1

88/93

8/38

3/339

3/16

133

درك دستورات

85/63

1

85/63

9/65

3/92

3/15

3/16

تكرار لغات

188/36

1

188/36

1/8

3/11

3/19

3/55

روانی کلامی

83/11

1

83/11

9/98

3/12

3/16

3/52

توالی دهانی حرکتی

181/32

1

181/32

9/13

3/13

3/21

3/51

جدول  2نشان می دهد که بین دو گروه در

موسیقی نسبت به کودکان عادی در این دو

حیطه پردازش واج شناختی و نامیدن سریع

زیرمقیاس حیطه زبان عملكرد بالاتری داشته اند.

تفاوت معنادار وجود دارد؛ یعنی کودکان فراگیر
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه کودکان فراگیر موسیقی و عادی در حیطه پردازش بینایی فضایی
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

توان

کپیبرداری از طرح

121/23

1

121/23

13/15

3/331

3/11

133

جهتنماها

115/63

1

115/63

18/38

3/331

3/15

3/33

ساختن بلوكها

113/12

1

113/12

18/29

3/331

3/91

3/38

مسیریابی

11/36

1

11/36

8/99

3/331

3/92

3/38

جدول  9نشـان می دهـد کـه بـین دو گـروه در

فراگیر موسیقی نسبت به کودکان عادی عملكرد

حیطه پردازش بینایی فضایی و زیر مقیاس هـای

بالاتری داشته اند.

آن تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنـی کودکـان
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه کودکان فراگیر موسیقی و عادی در حیطه حافظه و یادگیری
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

توان

حافظه چهرهها

112/18

1

112/18

1/15

3/331

3/98

3/16

حافظه اسامی

116/93

1

116/93

11/38

3/331

3/68

133

حافظه داستانی

195/62

1

195/62

18/96

3/331

3/61

133

تكرار جملات

118/36

1

118/36

1/11

3/293

3/11

3/92

بر اساس این نتایج کودکان فراگیر موسیقی نسبت

نتیجهگیری و بحث

بــه کودکــان دربــاره مقیــاس حافظــه و خــرده

پــژوهش حاضــر باهــدف بررســی و مقایســه

مقیاسهای آن ،تكـرار جملـات تفـاوت معنـیدار

ویژگیهای عصـب روانشـناختی دانـش آمـوزان

ندارد.

فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان انجـام شـد.
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نتایج پژوهش نشان داد که دانـش آمـوزان فراگیـر

کمپ .)1338 ،نتایج تحقیق نشان داد که عملكـرد

موسیقی در جنبههای عصب روانشـناختی شـامل

کودکان فراگیر موسیقی نسبت بـه کودکـان عـادی

کارکردهای اجرایی و توجه ،زبان ،پردازش بینـایی

در مقیـــاس پـــردازش بینـــایی فضـــایی بـــهطور

ـ فضایی ،حافظه و یادگیری بهطور معنـادار دارای

چشمگیری بالاتر اسـت .پـردازش بینـایی فضـایی

عملكرد بالاتری بودند.

یك فرایند پیچیده شامل توانایی تجسم بهصـورت

میتوان گفت که بهطور کلی کودکان فراگیـر
موسیقی کارکرد بهتری نسبت بـه کودکـان عـادی
داشتند امـا در برخـی زیـر مؤلفـهها هـم تفـاوت
معنیداری مشاهده نشـد .بـهطور مثـال در حیطـه
کارکردهای اجرایی و توجه در حالـت مجسـمه و
کوبیدن و ضربه زدن و درباره مقیـاس حافظـه در
زیرمقیاس تكرار جملات تفـاوت معنـیدار یافـت
نشد .این یافتهها با نتایج تحقیقات محققـان دیگـر
ازجملــه مورنــو و همكــاران ( ،)2311اســكلنبرگ
( ،)2311لی و همكاران ( ،)2333پنهـون (،)2311
هــو ،چانــگ و چــان ( ،)2339اســكولز ،مــولر و
کولش ( )2311هم سو است.
این محققان در تحقیقات خود نشـان دادهانـد
که کودکان فراگیر موسیقی در دبسـتان نسـبت بـه
کودکان عادی در مقیاسهـای بخـش کارکردهـای
اجرایــی و توجــه بــهطور چشــمگیری عملكــرد
بالاتری داشتهاند .همچنـین مطالعـات فـوش نشـان
دادهانــد کــه نقــص در کارکردهــای اجرایــی در
کودکان تا حدود زیادی پیشبینی کننـده عملكـرد
تحصیلی آنها در مدرسـه اسـت .ایـن مهارتهـا
فراینــدهای درونــی هســتند کــه کودکــان بــرای
یــادگیری کنتــرل و نظــارت در هنگــام تكــالیف
یــادگیری از آنهــا اســتفاده میکننــد از دیــدگاه
روانشــناختی تح ـولی ،ایــن مهارتهــا ریشــه در
سالهای اولیه کودکی دارنـد (کـورکمن ،کـرك و

ذهنــی ،توانــایی تشــخیص تفــاوت میــان اشــیا،
جهتیابی ،تشـخیص چـپ و راسـت ،تشـخیص
روابط میان اشیا در فضـا و توانـایی حـل مسـائل
غیرکلامی است .تحـول ایـن خـرده مهارتهـا در
کودکی با رشد توجه ،حافظـه ،تجربـه و آمـوزش
توسعه مییابد .این مهارتها در ارتباط با توجه و
حافظه بـهعنوان متغیرهـای پیشـایند در فراگیـری
موســیقی نقــش دارنــد .همچنــین نتــایج تحقیــق،
عملكرد بالاتر کودکان فراگیـر موسـیقی در حیطـه
حافظــه و یــادگیری را نشــان داد بــهطور کلــی در
تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت که کودکـان
برای تسلط بر تكالیف باید بر یك سری مهارتها
تســلط داشــته باشــند .ایــن مهارتهــا ،جنبــههای
عصــب ـ روانشــناختی هــم چــون کارکردهــای
اجرایی و توجه ،زبان ،پردازش بینایی ـ فضـایی،
حافظه و یادگیری هستند .این مهارتها از تجربه،
آموزش و یادگیری به دست میآیند .اکثر کودکـان
این مهارتها را بهصورت خودکار انجام میدهند.
ولــی کودکــان فراگیــر موســیقی در انجــام ایــن
مهارتها از توانـایی بیشـتری برخوردارنـد .مـدل
لنگ و شاو در کنار نظریـه حساسـیت زودهنگـام
کودکان به موسیقی و اطلاعات مربوط بـه قابلیـت
تغییرپذیری ویژگیهای آنـاتومی ،فیزیولوژیـك و
شیمایی مغز کودکان مطرح کننده این فرضیه است
کــه آمــوزش موســیقی ســبب تقویــت و تكامــل
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مسیرهای عصبی میگردد که در انجام فراینـدهای

حــداکثر فعالیــت را داشــت همــانطور کــه لــوب

شناختی وابسته بـه محـیط ،ازجملـه تواناییهـای

آهیانــه ،مخچــه و عقــدههای پایــه فعــال بودنــد.

فضایی دخالت دارند و طبق اصول یادگیری هـب

اســكنهای  PETدر غیــر نوازنــدگان نشــان داده

( ،)1311استفاده مكرر از این شبكه عصبی خاص

اســت کــه لــوب گیجگــاهی راســت و قشــر

از طریق یادگیری موسیقی ،آن را در انجـام دیگـر

پیشپیشانی ،در تصور موسـیقیایی (تصـور کـردن

تواناییهای مربوطه توانمندتر و کارآمدتر میکنـد.

یك آهنگ در ذهن) یا در ادراك موسیقی ،بیش از

هنرمندان اجرایی موسیقی نیز ،چه خواننـدهی اپـرا

همه فعال بودند ،اما مناطق پیشپیشانی چپ وقتی

باشند چه موسیقی جاز ،نوازنده پیـانو ،ویـولن یـا

فعال بودند که آهنگ دارای شعر هم باشد (کمپل،

ارگ ،همگــی هنــر ،اســتعداد ،مهــارت ،تجربــه و

ترجمه بهزاد.)1983 ،

شناخت موسیقیایی خود را نشان میدهنـد .مقـدار
زیادی از دادههای آزمایشی نشان میدهند که کـل
جلوهی موسیقی به تخصصیافتگی هر دو نیمكره
بســـتگی دارد .درون هـــر نیمكـــره ،لوبهـــای
گیجگاهی بهطور عمده با ادراك موسـیقی درگیـر
میشــوند و لوبهــای پیشــانی در خروجــی و
جلوهی موسیقی مشغولاند .این ویژگـی موسـیقی
به زبان مربوط است و مسئلهی مهمی برای بحـث
درزمینه موسیقی است .موسـیقی تنـوعی از خـرده
عناصر و قطعات را دربر دارد ،نه همهی آنچه کـه
فهمیده یا تعریف میشود ،درحالیکه خرده عناصر
زبان برای تشكیل یـك موجودیـت واحـد بسـیار
نزدیك به هم به نظـر میآینـد ،آنچـه کـه نیازمنـد
کنترل قشری منحصر به فردی است .بعلاوه ،خرده
عناصر زبان نسبت به اجـزاء موسـیقی بهتـر درك
میشوند (زاده محمـدی .)1981 ،تفسـیر نتهـای
موســیقی ،لــوب آهیانــه فوقــانی و شــیار درون
آهیانـــهای را فعـــال میکنـــد .در تكـــالیفی کـــه
آزمودنیها بایـد قسـمتهایی را کـه بـا سـازهای
مختلف نواخته میشود تشخیص یا تمییـز دهنـد،
منطقــهی پــیش حرکتــی در لــوب پــیش پیشــانی
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با توجه به اینکه حین آموزش موسیقی ،از
کودکان خواسته میشود فواصل نتها ،ریتم ،شعر
و جملات موسیقی را به خاطر بسپارند و در این
فرایند کودکان مراحل به خاطر سپردن شامل
رمزگردانی ،اندوزش و بازیابی اطلاعات را تمرین
میکنند ،نتایج مطالعه ما چندان دور از ذهن به
نظر نمیرسد .ارزیابیهای عصب ـ روانشناختی
میتوانند در خصوص نارساییهای زیر بنایی (نقص
در کارکردهای اجرایی ،نقص توجه ،ضعف
پردازش بینایی ـ فضایی ،اختلال زبان ،مشكل
حافظه) که ممكن است بر یادگیری کودکان تأثیر
بگذارند ،اطلاعات مفیدی ارائه کنند .همچنین
انجام مطالعات طولی جهت پی بردن به اثرات
آموزش مداوم موسیقی بر تواناییهای ذهنی و ...
مؤثر به نظر میرسد .بررسی تأثیر یادگیری سازهای
ریتمیك بر جنبهای مختلف رشد شناختی به دلیل
توجه بیشتر کودکان به این نوع سازها ،فراهم
نمودن محیطهای آموزشی شخصی همراه با
آموزش دستهجمعی موسیقی سبب میشود که
کودکان حداکثر استفاده را در جهت تقویت و
بهبود پیشنیازهای یادگیری هم چون کارکردهای

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)1تابستان 1931

اجرایی ،توجه ،پردازش بینایی ـ فضایی ،زبان و

شرکتکنندگان در این پژوهش ،دانش آموزان

حافظ ببرند .از محدودیتهای پژوهش حاضر نیز

دختر پایه پنجم دبستان در شهر مشهد بودند لذا

میتوان به این موضوع اشاره کرد که مقیاس نپسی

تعمیم نتایج به سایر جوامع باید بااحتیاط صورت

نیازمند اجرای تخصصی و صرف زمان حداقل 9

گیرد.
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