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 چكیده
 یشناخت عصب روان یها پژوهش حاضر باهدف بهبود مهارت

جمله  یبه روش راهنما ینوشتار انیآموزان با اختالل در ب دانش
و از طرح  یشیآزما فلپس انجام گرفت. روش پژوهش شبه

به  منظور باتوجه نیآزمون با گروه کنترل بود. بد پس - نآزمو شیپ
 یریگ نمونه وشورود به پژوهش و با استفاده از ر یها مالک

 انیخاص در ب یریادگیآموزان با اختالل  دانش نیاز ب یا چندمرحله
نفر انتخاب و  51تعداد  زدیشهر  ییپنجم ابتدا هیدر پا ینوشتار

گمارده شدند. مداخالت  شیماتصادف در دو گروه گواه و آز به
گروه  یبر رو یا قهیدق 11جلسه  95برنامه فلپس در  یآموزش

 اسیمورداستفاده عبارت از مق ی. ابزارهاگرفتانجام  شیآزما
نامه کانرز فرم والد و  پنجم و پرسش شیرایهوش وکسلر کودکان و

آمده با روش  دست به یها جمله فلپس بود. داده یبرنامه راهنما
قرار گرفت.  لیوتحل هیمورد تجز انسیکووار لیتحل یآمار
 نیحاصل از پژوهش نشان داد که ب یها داده لیوتحل هیتجز

 یشناخت عصب روان یها و کنترل در مهارت شیعملکرد گروه آزما
(. <P 119/1وجود ندارد ) یبه جز مهارت زبان تفاوت معنادار

 جینتا(. >P 119/1در مهارت زبان تفاوت معنادار بود ) که یدرحال
 یها جمله فلپس بر مهارت یپژوهش نشان داد که برنامه راهنما

 انیدر ب یریادگیبا اختالل  زانآمو دانش یشناخت عصب روان
 یحرکت - یحس یتوجه، حافظه، عملکردها یها طهیدر ح ینوشتار

 وهیش نی. از اباشد یزبان مؤثر نم رازیغ به ییاجرا یو کارکردها
جهت بهبود مهارت  یو آموزش یا مداخله وهیعنوان ش به توان یم

 نوشتن است استفاده نمود. ازین شیزبان که پ
 

 ،یشناخت عصب روان یها جمله فلپس، مهارت یراهنما ها: کلیدواژه

 .آموزان خاص، دانش یریادگیاختالل 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to improve the 
neuropsychological skills of students with 
impaired written expression using the Phelps 
sentence guide program .The Quasi-experimental 
research method was pre-test and post-test with the 
control group. For this purpose, according to the 
criteria for entering the research, using a multi-
stage sampling method, among the students  with 
expressive writing disorder in the fifth grade of the 
elementary school in Yazd, 30 people were 
selected for writing and randomly assigned to two 
groups of control and experiment.  The 
experimental group received 13 sessions of 60-
minute training sessions on the Phelps program. 
The instruments used were the Wechsler 
Intelligence Scale for Children (Fifth Edition) and 
the Connors Parent Form Questionnaire. The data 
were analyzed by covariance analysis. Analysis of 
the data showed that there was no significant 
difference between the performance of the 
experimental and control groups in 
neuropsychological skills except language skills 
(P> 0.001) while there was a significant difference 
in language skills (P< 0.001).The results showed 
that the Phelps sentence instruction program is not 
effective on the neuropsychological skills of 
students with learning disabilities in written 
expression in the areas of attention, memory, 
sensory-motor functions and executive functions 
other than language .This method can be used as 
an intervention and educational method to improve 
language skills that are a prerequisite for writing. 

Key Words: Phelps Sentence Guide Program, 

Neuropsychology Skills, Special Learning Disorder, 

Students. 
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 مقدمه 
ع در جهان است که یاز اختالالت شا یکی، 9یریادگیاختالل 

، سـاگر )شـاه،   دهد یقرار م تأثیر افراد را در ابعاد مختلف تحت
 یبر اساس ویرایش پـنجم راهنمـا   (.5191، 5ا و ناگپالیسوما
ل تالاخـ  (DSM-5) روانـی  ری اخـتالالت و آمـا  یصیتشخ
و  یریگدد در یـا رفـ است که در آن  اللیخاص، اخت یرییادگ

شـش مـاه داشـتن     )حـداقل  یلیتحصـ  یها مهارتاستفاده از 
در  ییـا آهسـته و دشـوار   داقل یک مورد از موارد خوانـدن  ح

کردن،  ی، مشکل در هجدرک معنای متن درخواندن، مشکل 
باورها، مشکل در تسـلط بـر قواعـد     ینوشتاران یمشکل در ب

ی( ل ریاضالاستدمحاسبه و  یا یعات عددالاد و ارقام، اطداع
 اللکودکـان بـا اخـت    .(5151 ،5سـارمینتو و الاو مشکل دارد )

ری ویژه، اغلب از نظر ذهنی دارای نقاط ضعف و قـوت  ییادگ
ــاپریو، فرانس    ــدی، دیک ــتند )کورنول ــخص هس ــکویمش  و س

بــه نــاتوانی  الکودکــان و نوجوانــان مبــت .(5191 ،1نییتوفــال
ایـن   مـوالً مع. شـوند  یمـ یافت  س درسالیادگیری در هر ک

جز ترک تحصیل ندارند، مگر آنکه  یا چارههیچ  آموزان دانش
و درمان شوند. این  شده داده یصتشخ موقع به ها آن التمشک

هوش طبیعی در ادامه تحصیل دچار مشکل  رغم یعلکودکان 
و یادگیری، ریشه در دوران پیش از تولـد   های یناتوان. هستند

نی و بزرگسـالی ادامـه   جـوا  یهـا  و تا سـال اوان کودکی دارد 
 (.5197، 2)گیلیانی و جاکوماتز یابد یم

عنـوان دلیـل اصـلی     یادگیری بـه  اختالالت در حال حاضر
یـادگیری تحصـیلی شـناخته شـده اسـت       در ت شـدید المشک

این کودکان در یک یـا  (. 9511 کشاورز ولیان و زارعیگونیانی،)
و  یرشتانو نباز و کـاربرد یند روانی اساسی مانند درک فراچند 
یـک کـودک در    اسـت  ممکـن  .دهند یم ننشا لختالا یرگفتا

زمینه تکـالیف شـفاهی مشـکلی نداشـته باشـد؛ امـا در زمینـه        
بن )از خود نشان ندهد و بالعکس  یتوجه قابلتوانایی نوشتاری 

یا اینکه کودکی  (.5197 ،1نعیم، الستلو، اینای، بیران و مارگالیت
را داشته باشـد، امـا در    الزمشنوایی مهارت  ودر زمینه گفتاری 

حرکتـی عملکـرد ضـعیفی نشـان دهـد       -بینـایی   های یتفعال
 .(5197، 7داوس، وانوورن، واندراورا، قسکویر و ووترز)

                                                                         
1. Specific Learning Disabilities 
2. Shah, Sagar,  Somaiya, & Nagpal  

3. Sarmiento, & Lau 

4. Cornoldi, Di Caprio, Francesco, &Toffalini 
5. Giuliani, & Jacquemettaz 

6. Ben-Naim,  Laslo-Roth, Einav, Biran, & Margalit  

7. De Vos, Vanvooren, Vanderauwera, Ghesquière, & 
Wouters 

خیصـی  تشبر اساس پنجمین ویرایش راهنمای آمـاری و   
نـوع   سـه دارای  خـاص  یادگیری های یت روانی، ناتواناختالال

 91خوانـدن  اللاخت و 1تاضیاریالل اخت ،1بیان نوشتاری اللاخت
یسی، امالنوبه سه دسته اختالل در  که اختالل در نوشتن است

یسـگرافیا،  در د. (9517)گنجـی،   شود یمانشا و دستخط تقسیم 
نوشـتن بسـیار    یهـا  مهارتنوشتار پریشی(، ) یا مشکل نوشتن

از سـن تقـویمی، ضـریب هوشـی و      هستند کهاز آن  تر فیضع
 توانـد  ینمـ . کـودک  رود یمـ ار سوابق تحصـیلی کـودک انتظـ   

ی هــا غلــطی بنویســد و در نوشــتن مطالــب مرتکــب راحتــ بــه
، و شـود  یمـ ی و امالیـی  بنـد  پـاراگراف ی، گذار نقطهدستوری، 

آموزان مبتال به  دانش (.9517گنجی، ) دستخط بسیار بدی دارد
نوشتن با دسـت را   نیاز یشپ یها مهارت یژۀ نوشتاریو یینارسا

  (.9511 ،نراقی و نادریسیف ) اند یاموختهن
این کودکان توانایی کنترل فراینـدهای شـناختی خـود را    

اسـتفاده   ندرت بهاز راهبردهای خودگردانی و ارزیابی  د وندارن
کنند و قادر نیستند برای نوشتن خود هدف تعیین نموده و  یم

های خود را سازماندهی  یدها ،ی مناسب طراحی کردهها برنامه
ی از متن تهیه یا متنی را بازنویسـی کننـد.   نویس یشپنموده و 

ضعیفی برخوردار بوده و از  ساختاری آنها از ها نوشتهدر نتیجه 
(. 9511نظر انتقال معنا ضعیف است. )شکوهی یکتـا و پرنـد،   

یادگیری نوشتن در خود آغازگری،  آموزان دارای ناتوانی دانش
لب کردن مطا بندی یتترکیب، اولو کردن، سازماندهی، هجی

ها و ترسیم گرافیکی شکل حروف و  و توالی و ترتیب دادن آن
 (.5191 ،99گانن و گرینبرگ)ها دچار آسیب هستند  کلمه

لعات زیادی درباره میزان شیوع ناتوانی در نوشـتن در  مطا
تـا   1که این مشکل در  شود یدست نیست، اما تخمین زده م

اشد و درصد کودکان سنین مدرسه در ایران وجود داشته ب 91
 اسـت )احـدی و کاکاونـد،    تـر  یعآموزان پسر شـا  در بین دانش

ــدوکومار و چــاکو(. 9511 ــد م( نشــ5151) 95وی ــان دادن زان ی
درصـد و   91/11 آموزان دانشی خاص در بین ریل یادگتالاخ

ایـن مشـکل    درصد بـوده اسـت.   1/92میزان اختالل نوشتن 
اغلب با شروع یادگیری و تحصیل در مدرسـه تشـخیص داده   

بری  ،مایس) شود ولی در تمامی مقاطع ابتدایی شایع است یم
 .(5191 ،95فرای و ، کلهونآکس

کــه نــاتوانی  انــد یــدهبسـیاری از پژوهشــگران بــر ایــن عق 

                                                                         
8. impairment in written expression 

9. impairment in mathematics (Dyscalculia) 
10. impairment in reading (Dyslexia) 

11. Gonen, & Grinberg 

12. Chacko, & Vidhukumar 
13. Mayes, Breaux, Calhoun, & Frye 
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های  شاست که توان یشناخت عصب روان أیادگیری دارای منش
ی حسـی  هـا  مهـارت توجـه، حافظـه، زبـان،    در  یشناخت عصب

ـ  یتبلـور مـ  کارکردهای اجرایـی مغـز   حرکتی و  ، 9د )گراهـام یاب
آمـوزان دارای نـاتوانی یـادگیری، دارای ضـعف      دانـش  (.5197

هسـتند )بیوتیـا،    یشـناخت  روان هـای عصـب   شدید در تـوانش 
هـا فراینـدهای    ین مهارتا .(5197 ،5آلبارت، اللنگ و چایکس

و کودکان هنگام حل مسئله برای یادگیری و کنتـرل   اند یدرون
پور عبدل، صبحی قرامکـی و  ) کنند یه مو نظارت از آنها استفاد

( مسئله رشد نیمکره 9157) بار اوریون یننخست(. 9511 عباسی،
به نظـر او  . مغز و ارتباط آن با مشکالت یادگیری را مطرح کرد

یمکـره مغـز کودکـان بـا نـاتوانی      نبخش اختصاصـی زبـان در   
کند و این  یمیادگیری در مقایسه با کودکان بهنجار دیرتر رشد 

یر در رشـد زبـان و بـروز مشـکالت     تـأخ یر رشدی موجـب  أخت
 گردد. یمشناخت راست و چپ( ) یابی جهتخواندن و 

شـامل توجـه، حافظـه،     یشـناخت  روانعصب  یها مهارت
. هستندحسی حرکتی و زبان  یها مهارتکارکردهای اجرایی، 

گوش به زنگـی و توجـه    پیوستهشامل فرایندهای توجه:  -9
 ای یقـه یـک بـازه زمـانی چنددق   ر طول د که شود یممتمرکز 
 حافظـه:  -5 (5191 ،5، کروتزر و دلوکـا الن)کاپ یابد یادامه م

یک سامانه ذهنی است که وظیفه نگهداری و پردازش موقت 
ها، برای انجام تکالیف پیچیده شناختی، نظیـر فهمیـدن،    داده
ل کردن، نگهداشت ذهنی و یادگیری را بر عهـده دارد  الاستد

کارکردهـــای اجرایـــی: بـــه  -5. (5191، 1لـــیمـــاجر و تت)
شـود کـه در    یمـ یندهای شـناختی اطـالق   فرای از ا مجموعه

کاسـیو و  ) شـود.  یمـ مدیریت رفتار هدفمنـد بـه کـار گرفتـه     
ی حسـی حرکتـی: انسـان    هـا  مهارت -1 (.5191، 2همکاران

. اسـت داری حواسی مانند بینایی، شنوایی، بویـایی و المسـه   
ی کارکرده و اطالعاتی را به مغز خوب به ها دستگاهچنانچه این 

ی پـردازش  خوب بهاین اطالعات را  استارسال کنند مغز قادر 
، پـور  )ملـک  کند و پاسخ مناسـب و هدفمنـد را صـادر نمایـد    

تشـکیل   نمادهـا یافتـۀ   سازمانزبان: زبان از نظام  -2(. 9515
معنـا بـه کـار     بـرای بیـان و دریافـت    ها انسانشده است که 

 (.9517دادستان، ) برند یم
اختالل بیـان   در خصوصهای درمانی که  یکی از رویکرد

ـ  جملـۀ راهنمـای   برنامـۀ اسـت   شـده  مطرحنوشتاری   1سپفل

                                                                         
1. Graham 

2. Biotteau, Albaret, Lelong, & Chaix, 
3. Caplan, Kreutzer, & DeLuca 

4. Major, & Tetley 

5. Locascio, Mahone, Eason, & Cutting 
6. Phelps sentence guide program 

تراسـاکی  س )فلپ شده موزش مهارت در زبان نوشته. آباشد یم
معلمـان و   یبـرا  یا برنامه در درجه اول( 9111گان  و فلپس

و بزرگساالن بـا  کودکان، نوجوانان رای است که ب درمانگران
ـ در  ژهیو یازهاین در نظـر   ینحـوه نوشـتن مقـدمات    یریادگی

( اظهـار  9115) یکتراسا سگان و فلپس شده است. فلپ گرفته
 یازمنـد یعمـل نوشـتن ن  »عالوه بر تحول زبـان،   کهداشتند 

 یهـا  با مهـارت  یآرام ه بهکست ا یمختلف یبصر یها یتوانائ
 . «شوند یپارچه مکیمناسب هماهنگ شده و  یتکحر

 و کنـد  یمـ کمـک   یسـاز  جملهاین برنامه به کودکان در 
کـه   کننـد  یمـ بیـان   (9115) یتراسـاک  س گان و فلـپس فلپ

 یازهایبا ن ،واسطه یب ریگ امیپ کیرا با  شانیها امیپ یسخنگو
تصـور   ییتوانا دیبا سندگانی. نودهند یم مطابقتشنونده  کی

 یهاانـداز  چشـم  درنظرگـرفتن  گـر، یکردن نقشه اشـخاص د 
ـ با سـنده یرا رشد دهنـد. نو  گرانید کـردن   ورتصـ  ییتوانـا  دی

 نیـ جهت انتقـال ا  الزم یو شناخت یلغو ییو توانا ها تیموقع
حضـور ندارنـد    هـا  تیـ که در آن موقع یگریبه افراد د ها دهیا

و  یفـرد  ک،یسـتمات یسیـک برنامـه    برنامه نیا. داشته باشد
ـ ؤثر از ام به طورآموز  است، دانش افتهی سازمان اریبس بـه   ده،ی

در  نی. تمـر کند یپاراگراف حرکت م سمت گام به به جمله، گام
مختلـف و انـواع نوشـتن     یهـا  در اسـتفاده  نینوشتن با تمـر 

ـ برنامه  نیاست. ا شده بیترک نوشـتن اسـت کـه     برنامـۀ  کی
ـ از فراگ یبا تعداد تواند یم از سـطوح   یعیوسـ  فیـ در ط رانی

 (.9111گان،  کی و فلپستراسا فلپس) د.ریمورداستفاده قرار گ
انطباق سیستماتیک راهنمای فیتز جرالد با کودکـانی کـه   

 س گان و فلـپس در بیان نوشتاری مشکالتی دارند توسط فلپ
 فلــپس توســط مجــدداً و گرفــت صــورت( 9111) تراســاکی
 . گرفت قرار دنظریتجد مورد( 9115) گان فلپس و تراساکی

ــه  ــای جمل ــپس روش راهنم ــت فل ــوارد در جه ــ م  رزی
 نوشـتن  در روانـی  و مهارت رشد -9ست: ا شده یده سازمان
 توصـیفی  موضـوعات  در جمـالت  سترشگ -5 ساده جمالت

 بـرای  توانـایی  شـد ر -1 خبـری  جمـالت  روی بر مرکزت -5
 رشـد  -2 ناکامـل  و توصـیفی  غیـر  جمـالت  تصحیح تمرین

 مرکـز ت -1 نگاره "زمانی چه "رستونیز یها زمان از استفاده
 نوشـتن  شـد ر -7 فعـل  یهـا  زمـان  ایخطاهـ  تصحیح روی

 تصـحیح  در مـرین ت -1جمـالت   از یکسـری  بـا ها  پاراگراف
 یـک آزمـون   ذهنی تصویر یک ایجاد توانایی -1ها  پاراگراف
کرک و چلفانت، ترجمه رونقی، ) جمله نوشتن از قبل پاراگراف

 (.9577خانجانی و وثوقی رهبری، 
بـاط بـا   زیادی را در ارت یها پژوهشتاکنون پژوهشگران 
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بهبود عملکرد کودکان مبتال به اختالل بیان نوشتاری انجـام  
  اند. برای مثال: داده

ــدراتی و  ــارانال ــی ( 5151) 9همک ــدر پژوهش  یاثربخش
در کودکـان  ( CCTP) ای یانهرا یشناخت یآموزش یها برنامه

ی را مـورد بررسـی   روان - یبدون اختالالت عصب ایمبتال به 
 یآموزشـ  یهـا  از استفاده از برنامه تیدر کنار حماقرار دادند. 

 جی، نتـا یشناخت یعملکردها یبازساز یبرا ای یانهرا یشناخت
در  تواننـد  یم یشناخت مختلف روش یها که انتخاب نشان داد

نتایج پژوهش  .باشند کودکان مؤثر یشناخت یبخش توان نهیزم
آن بود که برنامه درمانی تـرمیم   دهنده نشان (5191) 5لدینگ
 عصــب یهــا شــناختی باعــث بهبــود مهــارت یبخشــ تــوان
 از جمله کارکردهـای اجرایـی، توجـه و حافظـه     یشناخت روان

 5کاردوسـو و همکــاران  .شـد کودکـان بـا اخـتالل یــادگیری    
تحریـک   برنامه نـد داد ناـــ نشخـود   تاــتحقیقدر ( 5191)

 آموزان دانشی شناخت روانی ها مهارتی بر شناخت روانعصب 
فـرد بـود کـه     نظر منحصربه نیبرنامه از ا نیاگذار است. تأثیر

تحریـک عصـب    هـای  یاسـتراتژ  شـدند  یمـ  قیمعلمان تشو
کالس درس قرار دهنـد   های یتفعال ریرا در سا یشناخت روان

ـ دهـد  شیرا افـزا  آمـوزش که ممکن اسـت اثـرات    ژوهش . پ
ــجودو  ــومز و س ــه ( 5191) 1مورونوگ ــان داد برنام ــا نش  یه

ـ  یدر ارتقاء سـازگار  یآگاه ذهن و بهبـود   یاجتمـاع  - یروان
 در کودکـان خردسـال مـؤثر    یشـناخت  عصـب روان  یرهایمتغ

( 9511های پـژوهش خلقـی، آقـایی و فرهـادی )     یافتهاست. 
آموزش والـدین بـا رویکـرد آدلـر درایکـورس بـا       نشان دادند 

 توانـد  یمـ  یفرزنـد  -تمرکز بر اصـول بهنجـار تعامـل والـد     
عصـب   یهـا  ارتروش کارآمد جهت بهبود مهـ  عنوان یک به

به اختالل نقص  رفتار اجتماعی کودکان مبتالو  یشناخت روان
قـرار گیـرد. مصـطفایی راد و    مورداستفاده  فعالی یشو ب توجه

توان  یمدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ( 9511) اورکی
 عنـوان  بهسازی روانی بر اساس مدل مایکنبام را  یمناآموزش 

 یشـناخت  روان ی عصـب هـا  رتمهاروشی کارآمد برای بهبود 
ـ  -ه کودکان با نقص توجـ   .قـرارداد  مورداسـتفاده یش فعـال  ب

آموزش ( در پژوهشی نشان دادند 9517) خواه وطنبلوکیان و 
 یشــناخت روان عصــب یهــا مهــارتتوجــه بــر  یهــا مهــارت

. داشته است یتوجه قابل تأثیربا ناتوانی یادگیری  آموزان دانش
( 9512) یانس و محمـدیان نتـایج پـژوهش سـیفی، باغداسـار    

                                                                         
1. Oldrati, Corti, Poggi, Borgatti, Urgesi, & Bardoni, 

2. leding 

3. Cardoso, Seabra, Gomes, & Fonseca  
4. Moreno-Gómez, & Cejudo  

ــاکی از  ــأثیرح ــر   ت ــوازی ب ــاورزش ه ــبکارکرده  ی عص
پـژوهش   های یافتهی بیماران مبتال به آلزایمر بود. شناخت روان

ــدی ــاران ارجمن ــانگر  (9511) راد و همک ــأثیربی ــوزش  ت آم
ــر  ــارچگی حســی ب  یشــناخت روان عصــب یهــا مهــارتیکپ

  .بود فعالی یشبدارای نقص توجه  آموزان دانش
اثربخشی انواع رویکردهای درمانی  با دررابطه ینکهاوجوداب

ــا  یشــناخت روانعصــب  یهــا مهــارتبــر بهبــود  کودکــان ب
یادگیری خاص در ایران پـژوهش زیـادی انجـام     یها اختالل

شده است ولی در پیشینه پژوهشی، پژوهشی که بـه بررسـی   
 یهـا  مهارتاثربخشی روش راهنمای جمله فلپس بر بهبودی 

کودکان مبتال به اختالل بیـان نوشـتاری    یشناخت روانعصب 
 باهـدف پـژوهش حاضـر    ین؛ بنـابرا پرداخته باشد یافت نشـد 

 یهـا  بر مهارتبررسی اثربخشی روش راهنمای جمله فلپس 
بیـان   مبـتال بـه اخـتالل    آمـوزان  دانـش  یشناخت روانعصب 

  نوشتاری انجام گرفت.

 روش  
ایشـی و از  ماهیـت و اهـداف آن آزم   به باتوجهروش پژوهش 

 با گروه گواه استفاده شد. آزمون پس -ن آزمو یشپطرح 
آمـوزان دختـر بـا     کلیه دانـش جامعه آماری پژوهش شامل 

شـهر یـزد در    اختالل یادگیری خاص در مقطع پـنجم دبسـتان  
 روش از تفادهـاس اـب پژوهشنمونه بود.  11-11سال تحصیلی 

ناحیـه   5ز بـین  ابتـدا ا گردید.  انتخاب یا چندمرحله یریگ نمونه
( به روش تصـادفی انتخـاب شـد.    5ناحیه ) شهر یزد یک ناحیه

ناحیه یک مدرسه بـه روش تصـادفی    سپس از بین مدارس این
های بیان نوشتاری  یاسمقی خرده ها آزمونانتخاب شد. سپس 

نفـر بـود    911 ها آنمقطع پنجم که تعداد  آموزان دانشاز کلیه 
نمره کمتری گرفتنـد و   ها مونآزنفر که در این  51گرفته شد و 

 صـورت  بـه ی ورود به پژوهش را دارا بودند انتخـاب و  ها مالک
نفـر در گـروه کنتـرل     92نفر در گروه آزمـایش و   92تصادفی 

ی ورود بـه پـژوهش عبـارت بـود از:     ها مالکجایگزین شدند. 
برخورداری از هـوش متوسـط و بـاالتر بـا اسـتفاده از مقیـاس       

ــ  ــنجم، ضــعف جــدی در هوشــی وکســلر کودکــان وی رایش پ
ی بـه تشـخیص معلـم و انجـام     شناخت روانی عصب ها مهارت
ی عـاطفی و  هـا  اخـتالل کانرز والدین، عدم ابتال به  نامه پرسش

مدرسـه، داشـتن شـرایط     شـناس  روانرفتاری شـدید بـا نظـر    
ی دیگـر، عـدم وجـود فقـر     هـا  اخـتالل جسمانی سالم، نداشتن 

انتخــاب و گمــارش  آموزشــی اقتصــادی و خــانوادگی. پــس از
 نامـه  پرسـش ابتـدا   ی پژوهش از هر دو گـروه ها نمونهتصادفی 
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آزمون اجرا شد. بـرای مـداخالت    یشپ عنوان بهکانرز )فرم والد( 
جلسه آموزشی طراحی و اجرا گردیـد.   95راهنمای جمله فلپس 

 دقیقه و در هفته دو جلسـه  11گروه آزمایش هر جلسه به مدت 
ــد  ــرار گرفتن ــوزش ق ــرای هــر  .تحــت آم ــا ب ــروهدر انته  دو گ

 اجرا شد. آزمون پس عنوان بهکانرز  نامه پرسش
 از: اند عبارتوتحلیل  یهتجزدر این  مورداستفادهی ابزارها

مقیاس هوش وکسلر کودکان ویـرایش پـنجم   
WISC-5    مقیاس هوش وکسلر کودکـان ویـرایش پـنجم :

های وکسلر کودکان است که در سال  یاسمقآخرین نسخه از 
منتشر و توسط دکتر ابوالفضـل کرمـی و رعنـا کرمـی      5191

ترجمه و هنجارشده است. همسانی درونـی گـزارش شـده در    
تـا   11/1کلـی از   بهـر  هـوش راهنمای فنی و تفسیری بـرای  

 .  است 17/1
این نسخه تفاوت بسیاری نسبت بـه نسـخه قبلـی خـود     

خرده آزمون است که ایـن خـرده    59دارد. این مقیاس دارای 
ی هـا  آزمونخرده  -9شوند:  یمبه سه بخش تقسیم  ها آزمون
ی هـا  آزمـون خـرده   -5ی ثانویـه  هـا  آزمـون خرده  -5اصلی 
علت این چیدمان همبستگی باالی برخـی از آنهـا بـا     مکمل
و پیشرفت تحصیلی و موفقیـت اسـت و همچنـین     بهر هوش

 مثـال  عنـوان  بـه کاربرد آنها در موارد بالینی گونـاگون اسـت.   
ی مکمـل در اخـتالل یـادگیری و یـا     هـا  آزمونه کاربرد خرد

. از این مقیاس باهوشخرده آزمون اصلی  7همبستگی باالی 
برای سنجش هوش کودکان اسـتفاده شـده اسـت. همسـانی     
درونــی گــزارش شــده در راهنمــای فنــی و تفســیری بــرای 

 .  است 17/1تا  11/1کلی از  بهر هوش

 کانرز یشناخت روانعصب  نامه پرسش
 یـابی ارز یتوسـط کـانرز بـرا    5111نامه در سال  شپرس این

سـال سـاخته    95تا  2کودکان  یشناخت مشکالت عصب روان
 ی،حرکتـ  یعملکـرد توجـه، عملکـرد حسـ     یـاس، مق ینشد. ا

 1و شـناخت را در   یـادگیری حافظـه و   یـی، اجرا یکارکردها
. کنـد  یم یبررس( یدشد ط،متوس یف،)مشاهده نشده، خف یفط

را  نامـه  پرسـش  ینا 9511ران در سال و همکا یقانف ییدجد
 ینا ییو همکارش، روا یدیاند. جد نموده یابیترجمه و هنجار

 ییها روا اند. آن عوامل به دست آورده یلابزار را به روش تحل
 یهمسـان  ینهمچن ،اند ب گزارش نمودهسابزار را منا ینسازه ا

شـده   گـزارش  71/1خ کرونبـا  یبه روش آلفا ارابز ینا یدرون
عصـب   یهـا  مهـارت برای سـنجش   نامه پرسش. از این است
 استفاده شده است. آموزان دانش یشناخت روان

 برنامه راهنمای جمله فلپس
درمـان بیـان نوشـتاری     در خصـوص یی کـه  ها روشیکی از 

این برنامه  .است سپفل جملۀراهنمای  برنامۀاست  شده مطرح
 9111طراحی و در سال  9115 در سالآموزشی توسط فلپس 

مورد بازبینی قـرار گرفتـه شـده اسـت کـه شـامل توصـیف،        
 یسـی نو خالصـه و  یسـی نو خاطره، یسینو نامه، یسینو داستان

قرار  تأییدروایی این برنامه توسط متخصصین مورد  د وباش یم
  .گرفته است
 یدهـ  سازمان یرموارد ز یجمله فلپس برا یراهنما برنامه

تن جمالت سـاده  در نوش یرشد مهارت و روان -9شده است: 
تمرکـز بـر    -5 یفیگسترش جمالت در موضوعات توصـ  -5
 یحتصـح  ینتمـر  یبـرا  ییرشد توانا -1 یجمالت خبر یرو

 یهـا  رشد استفاده از زمان -2و ناکامل  یفیتوص یرجمالت غ
ــان»تون یرســز ــز رو -1نگــاره  «یچــه زم  یحتصــح یتمرک

هـا بـا    رشـد نوشـتن پـاراگراف    -7فعـل   یهـا  زمان یخطاها
 -1هـا   پـاراگراف  یحدر تصـح  ینتمـر  -1از جمالت  یکسری

پـاراگراف قبـل از    یکآزمون  یذهن یرتصو یک یجادا ییتوانا
و  یخانجـان  ی،کرک و چلفانـت، ترجمـه رونقـ   نوشتن جمله )

 (.9577، یرهبر یوثوق
 یبـرا  یتعامل ندیمعلم از فرا ینوشتارجمالت  بیدر ترک

مثال، ممکـن   نوانع . بهکند یآموزان استفاده م دانش ییراهنما
آمـوزان نشـان داده شـود و از آنهـا      دانـش  بـه  یریتصو است

هـا   خواسته شود که در مورد آن جمله بسازند. سپس سرستون
 یتعامل یجمالت به روش ردگفتگو در مو یعنوان راهنما برا به

آموزان در مورد جمالت خود با استفاده  . دانششود یاستفاده م
سـؤاالت   انیـ کمک به ب یبراه راهنمای جملاز عنوان ستون 

دوست  ی: چه کسگیرند. برای مثال، معلم یمورد سؤال قرار م
 دارد جمله آنها را بخواند؟

اسـت.   یسـوار  ( پسر در حال دوچرخهخواند یآموز: )م دانش
اسـت؟ بـه    یسوار در حال دوچرخه یمعلم: خوب است. چه کس

معلـم:   آموز: پسر سوار بر دوچرخـه.  ؟ دانشکند یست اشاره میک
؟ چـه کـاری  ؟ اشـاره بـه سـتون    دهـد  می انجام یپسر چه کار

 دیاست. توجه داشته باش یسوار آموز: پسر در حال دوچرخه دانش
 یدر جواب هر سؤال جمله کـامل  رود یآموز انتظار م که از دانش
 .کند یم دیآن تأک یبا اجزا جمله کامل را دررابطه نیارائه دهد. ا

 یهـا  نگـاره روی  ای یقهدق 11 جلسۀ 95در این پژوهش 
از آن جـایی کـه    .کتاب بخوانیم فارسی اول دبستان کار شـد 

 ولاز معلـوم بـه مجهـ    و یـدها ها به سمت با از داشته ها نگاره
بـه سـمت    ینیها از ع نگاره یرتصاو همچنین ،کنند یحرکت م
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حرکـت   ،هسـتند آمـوزان آشـنا    دانش یبرا و روند یم یانتزاع
 یـک هـا از نزد  حرکـت نگـاره  و  سـت ااز خود به جمع  یرتصاو

 .انـد  شـده ، انتخـاب  اسـت  یلو از اجمال به سمت تفص دور به

از  یــدبا یاســت و مربــ یکلــ یکــردرو یآمــوز زبــان یکــردرو
ـ  .کـودک اسـتفاده کنـد    های یافتدر  یبـرا  یرتصـاو  ینهمچن

 .هستندآموزان آشنا  دانش

 خالصه محتوای جلسات برنامه راهنمای جمله فلپس .1جدول 

 تکلیف محتوا هدف اتجلس

دوم،  ،اول

ــوم و  ســـ

 چهارم

آموزش نگاره به 

 روش فلپس

جملـه فلـپس سـؤاالت     یدر جلسه طبق برنامـه راهنمـا  

نگارۀ اول از کتاب  یر. تصوشد یتابلو نوشته م یراهنما رو

. گرفـت  یآموز قرار م دانش روی یشاول دبستان پ یفارس

توسط  عنوان نمونه جواب به یکاز سؤاالت،  یکهر یبرا

. در جلسه دوم، سوم و چهارم مشابه شد یدرمانگر گفته م

 شد. نگارۀ دوم، سوم و پنجم کار صویرت یجلسه اول رو

سـؤال   رهـ  یبه مثال برا باتوجه یدآموز با دانش

. بعـد از اتمـام   یسـد جـواب بنو  ینچنـد  یا یک

به  باتوجه شد یآموز خواسته م سؤاالت، از دانش

ــو ــهکل یرتص ــالت را از اب ی ــا  جم ــا انته ــدا ت ت

 یـک  یلکه تشـک  یا گونه سرهم نوشته به پشت

جلسـات دنبـال    یهدر کل یهرو ینمتن بدهد و ا

 .شد یم

آموزش توصـیف   پنجم

کــردن بــه روش 

 فلپس

 آمــوز خواســته شــد تــا طبــق در جلســه پــنجم از دانــش

 .کند یفشده کالس خود را توص داده آموزش

 آموز دانشتوصیف کالس توسط 

به  آموزش نگاره ششم

 روش فلپس

نگـاره هفـتم کـار     یدر جلسه ششم مشابه جلسه اول رو

 شد.

برنامـه   سـؤاالت جمله نویسـی بـا اسـتفاده از    

 راهنمای جمله فلپس

آمــوزش نوشــتن  هفتم

خاطره بـه روش  

 فلپس

 آمــوز خواســته شــد تــا طبــق در جلســه هفــتم از دانــش

دارد را  یـاد کـه بـه    یا خـاطره  ینشـده بهتـر   داده آموزش

 .یسدبنو

 آموز دانشیسی توسط نو خاطره

آموزش نگاره به  هشتم

 روش فلپس

نگاره هشتم کـار   یدر جلسه هشتم مشابه جلسه اول رو

 شد.

ادامه جلسات جمله نویسی با استفاده از نگـاره  

 هشتم

آمـــــــــوزش  نهم

یســی بــه نو نامــه

 روش فلپس

ــا طبــق  در جلســه نهــم از دانــش  آمــوز خواســته شــد ت

 یسده معلم خود بنوب یا شده نامه داده آموزش

 آموز دانشیسی توسط نو نامهتمرین 

آموزش نگاره به  دهم

 روش فلپس

ادامه جلسات جمله نویسی با استفاده از نگـاره   نگاره نهم کار شد. یدر جلسه دهم مشابه جلسه اول رو

 نهم

آمـــــــــوزش  یازدهم

ــه ــی نو خالص یس

 به روش فلپس

 یداسـتان توسـط درمـانگر بـرا     یـک  یـازدهم در جلسه 

آمـوز خواسـته شـد     آموز خوانده شد، سپس از دانش دانش

 یسد.شده خالصه داستان را بنو داده آموزش طبق

 آموز دانشیسی داستان توسط نو خالصه

آموزش نگاره به  دوازدهم

 روش فلپس

نگاره دهم کـار   یدر جلسه دوازدهم مشابه جلسه اول رو

 شد.

ادامه جلسات جمله نویسی با استفاده از نگـاره  

 مده

آمـــــــــوزش  سیزدهم

یسی به نو داستان

 فلپسروش 

آمـوز نشـان داده    به دانـش  یرتصو یک یزدهمدر جلسه س

 یـک شـده   داده آمـوزش  خواسته شد تا طبق یشد و از و

 .یسدآن بنو یداستان برا

 یسینو داستانتمرین 
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 ها یافته
ی آمـار  هـا  شـاخص از  هـا  دادهدر این پژوهش بـرای تحلیـل   

ــ  ــه ارائ ــیفی از جمل ــتاندارد و  توص ــراف اس ــانگین و انح ه می
ی آمار استنباطی از جمله تحلیل کوواریانس اسـتفاده  ها روش
هـای هـر دو گـروه آزمـایش و کنتـرل همگـی        یآزمودنشد. 

. جـدولی کـه در زیـر مالحظـه     انـد  بـوده دختـر   آموزان دانش
کنید جدول فراوانی برای توزیع متغیر هـوش در دو گـروه    یم

نتایج مقیاس هوش وکسـلر   ر اساسب. استکنترل و آزمایش 
دارای  آمـوزان  دانشدرصد  75پنجم نزدیک  کودکان ویرایش

و  912-12 بهـر  هوشدرصد دارای  1، 12-12بین  بهر هوش
بودند. پـس از محاسـبه هـوش     992-912درصد نیز بین  51

افراد برای سهولت در کار، میزان هوش افـراد بـه سـه گـروه     
ی شدند. در هر بند طبقه 992بیشتر از  و 992-911، 911-12

 12-12 ینبدو گروه بیشترین فراوانی متعلق به میزان هوش 
ین در هر دو گروه کنترل و آزمایش میزان هـوش  است؛ بنابرا

میانگین و انحراف معیـار   است. 911اکثریت افراد نزدیک به 
 آموزان دانشی در شناخت روانهای عصب  یاسمقنمرات خرده 

 آزمـون  پسآزمون،  یشپنوشتاری در مرحله با اختالل در بیان 
 ارائه شده است. 5در جدول 

دهد میانگین نهـایی نمـرات    یمنشان  5جدول چنان که 
مهــارت عصــب  آزمــون یشپــگــروه آزمــایش و کنتــرل در 

یـانگین  م کـه  یدرحـال ، برابـر اسـت  یباً باهم تقری شناخت روان
روه بـاالتر از گـ   آزمـون  پسگروه آزمایش در  ی نهاییها نمره

ی گـروه آزمـایش و   هـا  نمـره کنترل است، همچنین میانگین 
ــرل در  ــکنت ــرده   یشپ ــون در خ ــارتآزم ــا مه ــب ه ی عص

ی گروه ها نمرهی تفاوت چندانی ندارد، اما میانگین شناخت روان
یش آزمـون )بـه جـز خـرده     پ بهنسبت  آزمون پسآزمایش در 

 آزمون عملکرد زبان( تفاوت زیادی نکرده است. 
نرمال بودن توزیـع   فرض یشپکوواریانس  قبل از تحلیل

یلکـز انجـام   و -و متغیرها با اسـتفاده از روش آمـاری شـاپیر   
گرفت. نتایج در مورد پیش فرض نرمال بودن توضیع نمـرات  

 گردد. می تأییددو گروه آزمایش و کنترل 
از طرفی محاسبه همگونی شیب رگرسیون نیز نشـان داد  

برابـر اسـت و تفـاوت     جامعـه بـاهم   شیب نمرات دو گروه در
فرض تسـاوی   یشپداری وجود ندارد. همچنین محاسبه  یمعن
متغیرهـای   همـۀ ها با استفاده از آزمون لـوین بـرای    یانسوار

ی تسـاو  فرض یشپ ین؛ بنابرافوق از نظر آماری معنادار نیست
هـای   یـانس وارشود و به معنای برابر بودن  ینمها رد  یانسوار

نتـایج   بـه  باتوجـه اسـت.  د بررسـی  دو گروه در متغیرهای مور
فرض نرمال بودن توزیع  یشپها و  یانسوارفرض تساوی  یشپ

 .نمرات از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد
مشاهده شده  F، 5جدول در  آمده دست به نتایج به باتوجه

عضـویت گروهـی، تفـاوت معنـاداری را بـین       درنظرگرفتنبا 
 ،هـای توجـه   یـاس مق در خـرده  آزمـایش و کنتـرل   یها گروه

نشان  ی حسی حرکتی و کارکردهای اجراییها مهارت ،حافظه
اما در خـرده مقیـاس عملکـرد زبـان      (<p 119/1) داده استن

 تفــاوت معنــادار بــین گــروه آزمــایش و گــواه برقــرار اســت 
(119/1P<)گفـت برنامـه راهنمـای جملـه      توان یم ینبنابرا ؛

ی شــناخت روانی عصـب  هــا مهـارت فلـپس بــر نمـره نهــایی   
 .دارد تأثیربه جز عملکرد زبان  آموزان دانش

 

 یشناخت روانعصب  یها مهارتدر  آموزان دانش یها نمره یارمعمقادیر میانگین و انحراف  .0جدول 

 تعداد گروه مراحل
 آزمون پس آزمون یشپ

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 17/5 51/21 91/1 51/11 92 کنترل خرده آزمون توجه
 55/1 55/21 91/1 25/57 92 آزمایش 

 19/5 55911 59/2 11/11 92 کنترل خرده آزمون حافظه
 15/2 51/11 71/1 11/21 92 آزمایش 

 99/5 11/11 19/5 11/11 92 کنترل خرده آزمون زبان
 15/7 11/11 11/1 95/17 92 آزمایش 

 52/1 75/11 79/5 11/15 92 کنترل رکتیح - ی حسیها مهارتخرده آزمون 
 12/1 11/12 12/5 55/15 92 آزمایش 

 15/99 55/11 11/2 15/75 92 کنترل خرده آزمون کارکردهای اجرایی
 91/91 15/51 71/7 25/79 92 آزمایش 



 9119 تابستان(، 51 یاپی)پ 5 ۀتم، شمارشه ۀدور، یاسشن روانعصب  یفصلنامه علم    11

خرده  درنترل کو  یشیماگروه آز ییبر نمره نها برنامه راهنمای جمله فلپس یریکارگ به تأثیر یرهچندمتغ انسیووارکل یج تحلینتا .5جدول 

 یان نوشتاریب یها مهارت

 Fنسبت  یمعنادار سطح مجذور اتا توان آزمون
 نیانگیم

 مجذورات

 درجه
 یآزاد

مجموع 
 مجذورات

 رییمنابع تغ
خرده 
 مهارت

 آزمون یشپ 115/51 9 115/51 775/9 911/1 175/1 511/1
 توجه

 گروه 27/1 9 27/1 112/1 112/1 111/1 129/1

 آزمون یشپ 711/91 9 711/91 919/9 557/1 111/1 591/1
 حافظه

 گروه 217/9 9 217/9 511/1 211/1 197/1 112/1

عملکرد  آزمون یشپ 111/15 9 111/15 512/55 111/1 215/1 111/1
 گروه 151/517 9 151/517 111/92 119/1 115/1 112/1 زبان

ی ها مهارت نآزمو یشپ 552/1 9 552/1 151/9 511/1 521/1 511/1
 - حسی

 رکتیح
 گروه 121/1 9 121/1 771/5 911/1 911/1 511/1

کارکردهای  آزمون یشپ 199/191 9 199/191 911/1 25/1 925/1 111/1
 گروه 199/99 9 199/99 117/1 152/1 111/1 229/1 اجرایی

 

 گیری یجهنتبحث و 
برنامه راهنمای جمله فلـپس بـر    یاثربخشدر پژوهش حاضر، 

بـا اخـتالل در    آمـوزان  دانش یشناخت روانعصب  یها مهارت
بررسی شده اسـت. نتـایج تحلیـل کوواریـانس      بیان نوشتاری

ــدمتغ ــا  ) یرهچن ــان داد، ب ــانکوا( نش ــرفتنم ــرات  درنظرگ نم
، برنامه راهنمای جمله فلپس بر عملکـرد زبـان از   آزمون یشپ

 بوده است. مؤثر یشناخت روانعصب  یها مهارتخرده 
 دهـد  یمتوسط پژوهشگر نشان  گرفته انجامی اجستجوه

راهنمـای   برنامـۀ تاکنون کمتر تحقیقی در مورد اثربخشی که 
آمـوزان   دانش یشناخت روانی عصب ها مهارتجمله فلپس بر 

ه اسـت و پژوهشـگر بـه    گرفت صورت با اختالل بیان نوشتاری
 هیچ پژوهشی دست پیدا نکرده است. 

 یهـا  پـژوهش  یجبا نتـا  پژوهش ینا های یافته حال ینباا
بـر   یآموزشـ  یهـا  روش یگـر کاربرد انـواع د  ینهدر زم یشینپ

ــارت  ــکالت مه ــاهش مش ــا ک ــب روان یه ــناخت عص در  یش
 یعماد یلی،همسو است. خل یادگیری،آموزان با اختالل  دانش

نشان دادند آموزش توجه  یبررس یکدر ( 5159زاده ) و حسن
دالکاتو و  یشناخت و روان یبر اساس برنامه فلچر، درمان عصب

در  یـی اجرا یبـر عملکردهـا   یوتریکامپ یشناخت یبخش توان
 هـای  یافتـه مؤثر اسـت.   یژهو یادگیریاختالل  یکودکان دارا

 یمـداخالت نوشـتار   دهد ینشان م( 5151و همکاران ) یانک
بر بهبود عالئم اضطراب پس از سانحه در زنان مـؤثر اسـت.   

نشان داد ( 5191رانش )برمودز و همکا یسیاپژوهش گار تایجن

موجـب بهبـود در    یشـناخت  انجام برنامه مداخله عصـب روان 
حافظـه   ی،تسلط کالمـ  یی،درک، تسلط آوا یکالم یها دامنه

و توجــه در  یــتمحافظــه، ر ی،کالمــ - یکــار، حافظــه بصــر
ــارس مــ در ( 5191و همکــارانش ) ینز. ســشــود یکودکــان ن

ــژوهش خــو ــ یا مطالعــه دپ ــده بینــی یشدرمــورد پ  هــای کنن
ـ   یجانجام دادند. نتا یشناخت عصب  ینپژوهش نشان داد کـه ب

همچـون   یشـناخت  عصـب روان  یها با مهارت ROCF یکپ
 یکالمـ  ییو توانـا  یحرکت - یناییب یهماهنگ ی،ادراک بصر

بـا   یرمستقیمبه طور غ که یو جود دارد. درحال یرابطه معنادار
 هیچیـد پ یمکـان  هـای  ییو توانـا  یکـار  فظهحا ی،توجه بصر

در پـژوهش  ( 5191اسـالم )  یایفسـ  ینارتباط داشت. همچن
نوشتن احساس شـرم   یکه راهبردها یدرس یجهنت ینخود به ا

ــ   در ( 9511) یربــدو م ی. مـراد دهـد  یو خجالـت را کـاهش م
که آموزش برنامه دانش و  یدندرس یجهنت ینپژوهش خود به ا

 یشـناخت  عصـب روان  یها مهارت فراشناخت جاگر بر مهارت
 های یافته یندارد. همچن تأثیرآموزان با اختالل خواندن  دانش
بـر   یآموزشـ  ینشان داد که با ارائه راهکارها( 9511) یشهر

 یهـا  غلـط  ینپسـ  یشـناخت  آزمون عصـب روان  یجاساس نتا
اسـت.   شده یتتقو یزآموزان کاهش و انشا آنان ن دانش یامال

و  یـی اجرا یبر بهبود کارکردهـا  یآموزش اممداخالت زودهنگ
 یشـناخت  عصـب روان  یـادگیری  های یتوجه کودکان با ناتوان

( 9511) دهقان، فرامرزی، نادی و عارفی پژوهش مؤثر است.
 توانـد  یمـ ی شـناختی  هـا  یبـاز که بسته آموزشـی   دادنشان 
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ی عصـب  هـا  مهـارت ی در جهت بهبـود  مؤثررویکرد درمانی 
کریمـی  همچنین  باشد. نارساخوان آموزان دانشی شناخت روان

( در پژوهش خود به این نکته دست یافتنـد  9511عابدینی )و 
یکــی از  عنــوان بــه یشــناخت روانعصــب  یهــا مهــارتکــه 

ـ فعال، در امر یادگیری  یربناییز یها مهارت کننـده   بینـی  یشپ
( 9515) و فرامـرزی  پـور  ملک، قلمزن اختالل یادگیری است.

 بر تواند یمی توجهی ها یبازدر پژوهش خود نشان دادند که 
ـ  نکادکومیزان عملکرد حافظه و یـادگیری    با یدبسـتان  شیپ

  باشد. شتهدا ثرا یشناخت روان عصب یادگیری یها یناتوان
و  آمـوزش  تجربـه از  ،یشـناخت  روانی عصـب  هـا  مهارت

ایـن   آموزان دانشآیند. اکثر کودکان و  ینمیادگیری به دست 
بـا  دهند ولی کودکان  یمخودکار انجام  صورت بهرا  ها مهارت

با مشـکل مواجـه هسـتند و     ها مهارتیازهای خاص در این ن
ی عصـب  ها مهارتآموزش داد. به این دلیل که  ها آنباید به 

ی مهمی هستند، نظام پیچیده و ا واسطهی عملکرد شناخت روان
شـوند و   یمـ آورند که پایه شـناخت   یمهدفمندی را به وجود 

 نبـه جا همـه ی در رشـد  شـناخت  روانی عصـب  هـا  مهارترشد 
تـوان گفـت کـه     یمـ است. در تبیین این فرضیه  مؤثرکودک 

هـایی مبنـی بـر     یـت فعالفلپس شـامل   جملۀبرنامه راهنمای 
باشد هرچنـد در   ینمی شناخت روانی عصب ها مهارتافزایش 

ی هـا  مهـارت به سـطح بـاالتری از    آموزان دانشبرخی موارد 
ی نبـوده  ا اندازه بهاند اما این میزان  یدهرسی شناخت روانعصب 

 است که بتواند این تفاوت را معنادار کند.
ی کانرز توسـط  شناخت روانعصب  نامه پرسشکه  ییازآنجا

گردد امکان سوگیری وجود دارد. محتـوای   یموالدین تکمیل 
ی اثربخشجلسات آموزشی برنامه راهنمای جمله فلپس جهت 

ی از جمله توجه و حافظه و... طراحـی  شناخت روانی ها مهارت
برنامه فلپس بیشتر روی زبـان   ازآنجاکه احتماالًه است و نشد

 توجـه دارد، باعـث بهبـود    آمـوزان  دانـش ی زبانی ها مهارتو 
شـده اسـت.    کنندگان شرکتی زبانی ها مهارتخرده مقیاس 

همچنین این برنامه ابتدا بر بهبـود بیـان نوشـتاری از طریـق     

 هــای زبــان در یــهگوگفتــار و ســپس نوشــتار تمرکــز دارد و 
کانرز نیز با اهداف برنامه راهنمـای جملـه فلـپس     نامۀ پرسش

فلــپس  جملـۀ راهنمــای  برنامـۀ کـه   ییازآنجــاهمسـو اسـت.   
 - آموزشی در جهت بهبـود حافظـه، توجـه، عملکـرد حسـی     

رفت که در ایـن   یمرکتی و کارکردهای اجرایی ندارد انتظار ح
 های بهبود مشاهده نشود. یاسمقخرده 

 هـای  یریسـوگ  کنتـرل  منظـور  به اگرچه در این پژوهش،
در دو گـروه   آمـوزان  دانـش و گمـارش   یـری گ نمونهاحتمالی، 

 حـال  ینبااتصادفی صورت گرفت،  صورت بهآزمایش و کنترل 
 نیز وجود داشت. هایی یتمحدود

پـنجم   یۀپادختر  آموزان دانشبر روی  صرفاًاین پژوهش 
سنی و ابتدایی صورت گرفت، لذا در تعمیم نتایج سایر مقاطع 

 هـای  یاطاحتتحصیلی و همچنین جنسیت مذکر باید  های یهپا
 الزم صورت بگیرد.

کمبود مطالعات پژوهشی در داخل و خارج کشور در زمینـه  
ــی  ــأثیربررس ــب    ت ــکالت عص ــواع مش ــر ان ــپس ب ــه فل برنام

امکـان تعمـیم و مقایسـه نتـایج را      آمـوزان  دانشی شناخت روان
محدودی که بـه   نسبتاً زمان مدتکاهش داد، همچنین  شدت به

درمـانی اختصـاص داده شـد میـزان اثربخشـی ایـن        دورۀاین 
نیاز به  ها آنکه تمرین و آموزش  ها مؤلفهمداخله را در برخی از 

. زیاد بـودن تعـداد   قرارداد تأثیر تحتبیشتری داشت،  زمان مدت
 احتمـاالً آن کـه   بـودن  یـر گ وقـت کانرز و  نامه پرسش سؤاالت

 داد.   یمرا کاهش  سؤاالتدر پاسخگویی به  میزان دقت والدین
متخصصان بـا شـیوه آموزشـی     شود یمدر پایان پیشنهاد 

معلمـان و  برنامه راهنمای جمله فلپس آشنا شـوند همچنـین   
از این شیوه درمـانی بـرای    توانند یممربیان آموزش کودکان 

کودکان بهره ببرند. از  یشناخت روانعصب  یها مهارتارتقای 
 یها مهارتراهنمای جمله فلپس برای افزایش  روش آموزش

پیشگیری از شدت  منظور به آموزان دانش یشناخت روانعصب 
ــدگی  یهــا دورهیــافتن اخــتالل و پیامــدهای آن در  آتــی زن

 استفاده نمود. توان یم

 منابع
یـادگیری از   یهـا  اخـتالل . (9511) .، و کاکاوند، ع.احدی، ح

 .رسباراننظریه تا عمل. تهران: انتشارات ا
 تأثیر(. 9511) ، ش.، فرامرزی، س.، و عابدی، ا.ارجمندی راد
ــوزش ــر   آم ــارچگی حســی ب ــارتیکپ ــا مه ــب  یه عص

 -ه دارای اختالل نقـص توجـ   آموزان دانش یشناخت روان
 .119-212، 15 ،تحقیقات علوم رفتاری. یفعال شیب

 
 

 یها مهارتآموزش  تأثیر. (9517) .، حخواه وطنبلوکیان، م و 
و فرسـودگی   یشناخت روان -ب عص یها مهارتبر  توجه

فصـلنامه  بـا نـاتوانی یـادگیری.     آمـوزان  دانـش تحصیلی 
 .955-911 ،(95)1، یشناس روانعصب  پژوهشی یعلم

(. 9511) .پورعبــدل، س، صــبحی قراملکــی، ن و عباســی، م
نارسـایی شـناختی، نارسـایی هیجـانی و اجتنـاب       نیمرخ
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ون اخـتالل یـادگیری   بـا و بـد   آمـوزان  دانش شناختی در
 .52-11(،51)1 ،یشناخت روان یها مدل و ها روشخاص. 

(. اثربخشی آمـوزش  9511ه. ) ،فرهادی و ،ا. ،آقایی ،ز. ،خلقی
های عصب  رایکورس بر مهارتد -ر والدین با رویکرد آدل

شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتال بـه اخـتالل    روان
تحلیلـی   یشناسـ  نروافصلنامه  فعالی. و بیش نقص توجه

  .95-99 ( 1)99 ،شناختی
 اختالالت زبان، تشخیص و بـازپروری (. 9517) دادستان، پ.

 . تهران: انتشارات سمت.(5 یتحولی مرضی شناس )روان
.، نــادی، محمــدعلی.، و عــارفی، دهقــان، ن.، فرامــرزی، س

 هـای  یبـاز (. بررسی اثربخشی بسـته آموزشـی   9511م.)
 یشـناخت  روانعصـب   یاهـ  عملکـرد مهـارت  شناختی بر 

ژوهشـی  پ - یفصـلنامه علمـ  . ینارسـاخوان  آموزان دانش
 .17-17(، 1)5، یشناس روانعصب 

ـ و هـای  ینارسـائ  .(9511)سیف نراقی، م.، و نادری، ع. ژه در ی
(. یبـازپرور  یهـا  روشص و یتشـخ  یچگـونگ ) یریادگی

 .راست دوم(، تهران: ارسبارانیچاپ نهم )و
ــاریانس  ــیفی، ز.، باغدارس ــتانی،  ، آس ــدیان رس ــا.، و محم نیت

هــوازی بــر کــارکرد  یهــا ورزش(. اثربخشــی 9512ف.)
بیمــاران مبــتال بــه آلزایمــر.     یشــناخت  روانعصــب 
 .915-929(، 1)7 ،یشناخت روانکاربردی  یها پژوهش

 هـای  ینـاتوان  (.9511)شکوهی یکتا، محسـن و پرنـد، اکـرم.   
 .یمورزادهتتهران: انتشارات . یادگیری

 نویسـی  یکتـه د اختالل رفع: یپژوه اقدام(. 1951.)آذر ،شهری
 -ب عصـ  آزمـون  نتایج اساس بر ششم پایه آموزان دانش
 ،91 ،مجلـه مطالعـات آموزشـی نمـا     .نپسی یشناخت روان

11-19.  
ــک.، قلمــزن، ش ــور مل ــرزی، س.)پ ــار.، و فرام  (.9515، مخت

توجهی بر میزان عملکـرد حافظـه و    های یبازاثربخشی 
یـادگیری   هـای  یناتوانبا  دبستانی یشپیادگیری کودکان 

(، 99)59. بالینی و شخصـیت  یشناس روان. یشناخت عصب

5-91. 
(. اختالالت یادگیری تحـولی  9577لفانت، ج.)کرک، س، و چ

و سـیمین رونقـی، زینـب خانجـانی،      ترجمۀو تحصیلی. 
ــ ــری  ینمه ــوقی رهب ــازمان   . وث ــارات س ــران: انتش ته

 استثنایی. وپرورش آموزش
 هـای  مهـارت مقایسـه  (. 9511) منصور عابدینیل و  ،یمیکر

بـا نـاتوانی یـادگیری و     آموزان دانش شناختی روانعصب 
نـوین پژوهشـی در    های یافته المللی بینکنفرانس . عادی
آموزش عالی  مؤسسه. ، تهرانو علوم تربیتی شناسی روان

 .نیکان
(. اثربخشـی  9511ا. ) ،زارعـی گونیـانی   و ،ن ،کشاورز ولیـان 

عصــب هــای  رکردهــای اجرایــی بــر تــوانشآمــوزش کا
و مهار توجه در کودکان مبـتال بـه نـاتوانی     یشناخت روان

  .755-755 ،(11)91 ،یشناخت روانمجله علوم  یادگیری.
 .DSM-5بر اسـاس   یروان شناسی یبآس(. 9517)، م.یگنج

 .ش سوم. جلد دوم، چاپ اول، تهران: ساواالنیرایو
اثربخشـی آمـوزش برنامـه     (.9511س.) ،میربـد  ، وم. ،مرادی

هـای عصـب    دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر مهـارت 
 آموزان با اخـتالل یـادگیری خوانـدن.    دانش یشناخت روان

(9 9)1 ،یشناسـ  روانژوهشـی عصـب   پ - یفصلنامه علم
97-51. 

(. اثربخشـــی آمـــوزش 9511م.) ،اورکـــی و ع، ییصـــطفام
و  یشـناخت  روانعصـب   یها مهارتروانی بر  سازی یمنا

نشانگان رفتاری )کمبـود توجـه و تکانشـگری( کودکـان     
مـدل   بـر اسـاس   فعـالی  یشبدارای اختالل کمبود توجه/

ــام. ــ  مایکنبـ ــلنامه علمـ ــب  پ - یفصـ ــی عصـ ژوهشـ
  .951-999 (59)1 ،یشناس روان

(. 9515).، م.، آقابابایی، س.، عابدی، ا.، شوشتری، مپور ملک 
 رایـی و اج یبر کارکردهااثربخشی آموزش حافظه کاری 

فصـلنامه  با نارسایی امال.  آموزان دانشعملکرد تحصیلی 
 .51-59(، 1)5 ،افراد استثنایی
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