
 

 

Copyright © 2020 Avicenna Journal of Clinical Medicine 
 

 

 

Avicenna Journal of Clinical Medicine 

 
Volume 27, Issue 1, Spring 2020, Pages: 45-52 No 95,  

 
 

                                                                                            : 10.29252/ajcm.27.1.45 
 

Investigation of Perception and Expression of Nouns and 

Reliability of Two Picture-Pointing and Picture-Naming Tests in 

Educable Mentally Retarded Children in Hamadan, Iran 

Bahareh Rezaei1,*
 , Mohammad Rezaei1 

1 Assistant Professor, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Hamadan University of Medical 

Sciences, Hamadan, Iran 

* Corresponding Author: Bahareh Rezaei, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Hamadan 

University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Email: rezaeibahareh@yahoo.com 

 

Abstract 

Background and Objective: Mentally retarded children have global delay 

that affects motor, cognitive, communication, speech, and language 

development. Poor organization in mental lexicon and reduced vocabulary 

are the obvious consequences of mental retardation. This study aimed mainly 

at evaluating the perception and expression of nouns, and test-retest 

reliability of two picture-pointing and picture-naming tests in Farsi-speaking 

educable mentally retarded children in Hamadan, Iran. 

Materials and Methods: This descriptive-analytic and cross-sectional study 

included 40 mentally retarded children with the mean±SD age of 7.9±1.25 

(18 girls and 22 boys) who were selected from exceptional children’s school 

in Hamadan, Iran. In total, two picture-pointing and picture-naming tests 

were used in this study to investigate the ability of perception and expression 

of nouns. Moreover, to measure the test-retest reliability, 10 children were 

evaluated two times with one day time interval.   
Results: According to the results, there was a significant positive correlation 

between the mean scores of perception and those of expression (P=0.001, 

r=0.662). However, no significant differences were observed between the 

mean scores of perception and those of expression in terms of gender. The 

results of test-retest reliability showed an optimal reliability between these 

two tests.  

Conclusion: Descriptive statistics of the mentally retarded children can be 

part of normative data alongside other findings of other cities in Iran. In 

addition, confirmation of reliability shows part of the efficiency of these two 

tests in studies and clinical settings. 
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  چکیده

 ،یرتباطا ،یشناخت ،یرشد حرکت بر امر نیاهستند که  یکل ریدچار تأخ یتوان ذهنکودکان کم سابقه و هدف:

 جمله از یذهن واژگان فیضع یدهسازمان و واژگان تعداد در کاهش. گذاردیم ریها تأثگفتار و زبان آن

 یاماس انیدرک و ب ییتوانا یمطالعه حاضر با هدف بررس ارتباط، نیا دراست.  یذهن یتوانکم بارز یهاامدیپ

آموزش یتوان ذهندر ارتباط با کودکان کم یاسام انیدرک و ب یریتصو بازآزمون دو آزمون -آزمون ییایو پا

 .شد انجامهمدان  شهرزبان  یفارس ریپذ

 با ریپذآموزش یتوان ذهنکودک کم 02 ،حاضر یمقطع و یلیتحل -یفیمطالعه توص در ها:مواد و روش

 یئاز آموزشگاه استثنا بررسیمورد  یهاعنوان نمونه بهدختر(  18پسر و  00سال ) 1/7±02/1 یسن نیانگیم

 اسامی بیان و درک یریدو آزمون تصو از یاسام انیدرک و ب ییتوانا بررسی جهتشهر همدان انتخاب شدند. 

مورد  روز کی یدو نوبت با فاصله زمان یکودک ط 12بازآزمون  -آزمون ییایپا ی. به منظور بررسگردید استفاده

 آزمون قرار گرفتند.

(. مقایسه r، 221/2>P=220/2وجود داشت ) یاسام انیب و درک ازاتیامت نیب یو مثبت میرابطه مستق ها:یافته

 ی. بررسستندیدار ناها معنتفاوت نیاز آن بود که ا یدر دو جنس حاک یاسام انیدرک و ب ازاتیامت نیانگیم

 .دارند یمطلوب ییایپا آزمون دو نیبود که ا آناز  یحاک زینبازآزمون  -آزمون ییایپا

مشابه  یهامورد مطالعه همراه با شاخص یتوان ذهنحاصل در کودکان کم یآمار یهاشاخص گیری:نتیجه

فراهم ساخته است.  دو آزمون نیا یرا برا هنجار یهاداده از یبخش گر،ید یآمده از شهرها دست به

 یپژوهش یهاتیدو آزمون در موقع نیا ییدهنده کارانشان هاآزمون ییایپا دییدست آمده و تأ به یهاافتهی

 .بودند ینیو بال

 

 یتوان ذهنکم ،یدرک اسام ،ییایپا ،یاسام انیب واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 -یروان ،یشناخت یهاامدیاختالالت گفتار و زبان پ

وان تدارند. کودکان کم یفراوان یلیو تحص یریادگی ،یاجتماع

 ،یشناخت ،یرشد حرکت برکه  هستند یکل ریتأخ دچار یذهن

. کودکان ]1[ گذاردیم ریتأث هاو زبان آن یارتباط

کلمات  دیدر تول ،داون از نوع سندرم ژهیو به یذهنیتوانکم

هستند.  یقو یارتباط یجسچرها دیاما در تول ؛اختالل دارند

 یارجاع یسچرهاجاز  یعیطببه کودکان  نسبتکودکان  نیا

 تیکه ظرف دهدینشان م دهیپد نی. اکنندیاستفاده م شتریب

. ]0[ها است آن ییآوا دیاز تول شتریکودکان ب نیا ینمادساز

و  یواج ،ییحافظه و پردازش آوا در یوجود مشکالت نیهمچن

. از جمله ]3[ تکودکان گزارش شده اس نیادر  یدیتول

رشد و تکامل  یریپذریتأث ،یذهن یتوانبارز کم یهاامدیپ

و  صیو نقا یزبان ریخأت صورتبه  یزبان -یشناخت یهامهارت

ار در گفت دیدرک و تول یهاییاست. نارسا یگفتار یهایینارسا

 یدهافراد به صورت کاهش در تعداد واژگان و سازمان نیا

 .]0[ کندیبروز م یواژگان ذهن خزانه فیضع

 نید اولیکه تول اندنشان داده گرفتهصورت مطالعات جینتا

ه . از جملشودیشروع م ریسال تأخ کیکودکان با  نیکلمات در ا

توان ذهنی کودکان کم با ارتباط درو همکاران  جارولد مطالعه در

نشان داده شد که این کودکان در مقایسه با کودکان بهنجار دارای 
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هستند. این  مواجهتأخیر  باسن عقلی مشابه در رشد واژگانی 

ف و مختل لیدالبا  یتوان ذهنکودکان کم یبررس پی یافته در

به دست آمده  یواژگان یگیرهای اندازهروش عبا استفاده از انوا

توان کم کودکان که است شده انیب گر،ید یسو از. ]2[است 

های زبانی نسبت به کودکان عادی از سطح ذهنی در مشخصه

ها کیفیت گفتاری آن که معنانیبدتری برخوردار هستند؛ پایین

کودکان  یانیبواژگان  یبررس نی. همچن]2[تر است پایین

 زیکودکان در تم نینشان داده است که ا یتوان ذهنکم

ها اغلب از و واژگان آن کنندیم عمل فیضع گانواژ یداریشن

  .]7، 8[است  ینیع ینوع اسام

 یفارس توانکمدر کودکان  یزبان صینقا یمتعدد مطالعات

 همکاران و ی. از جمله سلطاناندقرار داده یزبان را مورد بررس

ی توان ذهنساله کم چهاردرک مفاهیم زبانی کودکان  یبررس به

 انیبو  پرداختندسال  ششو کودکان هنجار با سن عقلی 

نسبت به  یتوان ذهنکه درک مفاهیم درکودکان کم نمودند

رک د نهیزمدر  ج،ینتا یمبنا برتر است. کودکان هنجار، ضعیف

اما  نداشت؛ دتفاوتی وجو یعیطبمفاهیم بین پسران و دختران 

ذهنی درک بهتری نسبت به دختران  یتوانکم دچارپسران 

حاکی  زیندستجردی  مطالعه تایجن. ]1[ شتندتوان ذهنی داکم

آموزان که جنسیت بر عملکرد گفتاری و زبانی دانش بودند آن از

 که دیگرد انیب مطالعه نیا درتوان ذهنی تأثیر ندارد. کم

توان ذهنی در واژگان شفاهی آموزان کمبیشترین مشکل دانش

در درک واژگان  هاو کمترین مشکل آن بوده و تقلید جمله

 .]12[است 

 که یشناختمعنا یهامهارتاز  یکی شد، ذکر که طور همان

 دنینام ییکودکان ممکن است با مشکل مواجه شود، توانا نیدر ا

درک  تیفعال. ]11[ها است دهیجانداران و پد ا،یاش یو درک اسام

 تقایدر تحق جیرا یهاوهیاز ش یکیبه عنوان  ریتصو دنیو نام

از  یرخب یبررس یبرا فیتکل نی. ارودیکار مزبان به  یروانشناس

 یو رمزگـذار یواژگان یابیزبان مانند دست دیتول یهامؤلفه

 یهایدر مطـالعات و بررسـ نیو همچـن یشـناختواج

 دو و یـسیتشـدید ارتعاشـات مغناط وهیبه شـ یربرداریتصـو

 .]10[تفاده قرار گرفته است مـورد اسـ یزبانگ

با توجه به اهمیت ارزیابی توانایی درک و بیان اسامی، 

 لیتکم و ینیبازب ای و یابیخارجی بسیاری به هنجار مطالعات

به نام آزمون  ی. از جمله آزموناندهمربوطه پرداخت یهاآزمون

 PPVT: Peabody Picture) یبادیپ یریواژگان تصو

Vocabulary Test( توسط دان و همکاران )شده هی( ته1122 

 نیا. ]13[ دهدیم قرار یبررس مورد را یدرک واژگان که است

 ،یدرک واژگان یابیبه منظور ارز 1180 سال در پژوهشگران

 "ییایتانیبر یریتصو واژگان اسیمق" عنوان ارا ب یآزمون

(BPVS: British Picture Vocabulary Scale )یطراح 

ان کودک زیسال و ن دوآزمون، کودکان  نیهدف ا یکردند که گروه سن

به نام  یگریآزمون د ن،یبراعالوه. ]10[ساله است  18ماهه تا  شش

 CREVT: Comprehensive) "یدرک یانیآزمون جامع واژگان ب"

Receptive Expressive Vocabulary Test)  و  واالستوسط

 یماه طراح 11سال و  17ساله تا  0افراد  ی( برا0220) لیهام

 .]10[پردازد یم یو درک یانیزبان ب یابیشده است که به ارز

 یزبان یابیاز ارز یبخش مهم د،یگرد انیبکه  طور همان

رک و د ییتوانا زانیم یبررس ،یکودکان مبتال به اختالالت زبان

در کشور ما با استفاده از  حاضراست که در حال  یاسام انیب

 میانبتو نکهیا ی. براردیگیقرار م یگوناگون مورد بررس یابزارها

 دنیدرک و نام تیرا که در آن از فعال یمختلف مطالعات جینتا

 ریتصاو دیبا م،یکن سهیمقا گریکدیاستفاده شده است با  ریتصو

 ریتصاو نی. نمونه هنجار شده امیداشته باش اریدر اخت یهنجار

واندروات و اسنادگراس  مطالعات)حاصل  یسیدر زبان انگل

 را بر  ریتصو 022 انمحقق نیدسترس است. ا در(( 1182)

، "یریتصو یهماهنگ"، "یاسم یهماهنگ" ریمتغ چهار هیپا

 نیکرم .]10[استاندارد کردند  "یینایب یدگیچیپ"و  "ییآشنا"

 در را ریتصو دنینام یرهایمتغ یبرخ( 0221) همکاران و

 ،یوسر ،ییایتالیا ،یفرانسو ،یآلمان ،یسیانگل ،یهلند یهازبان

 ریکه متغ نمودنداظهار  و کردند یهنجارساز یسوئد و ییایاسپان

 ؛]13[دارد  یمورد مطالعه بستگ "بانز"به  "یاسم یهماهنگ"

محرکات  یهنجارساز است الزمکه  رسدینظر مبه  ن،یبنابرا

 رانیدر ا اکنونهم. شودمختلف انجام  یهادر مورد زبان یریتصو

 ،یشوک یری)ام یاسام انیدرک و ب یریتنها دو آزمون تصو

 کودکان از یعیوس حجممورد  در که باشدیم( در دسترس 1382

 و ]17[ اصفهان ،]12[ تهران ،]12[ سمنان یشهرها در یعیطب

بار در سمنان  نیاول یشوک یری. اماستشده  اجرا ]18، 11[ اراک

 رکد یریرا با استفاده از آزمون تصو یاسام انیب و درک ییتوانا

 یساله مورد بررس 8تا  0کودک  122در ارتباط با  یاسام انیو ب

 انیب و درک ازاتیامت نیانگیم ،یو مطالعات جینتا برقرار داد. بنا 

 گریکدیبا  یطور معنادارمورد مطالعه به  یسن یهادر گروه یاسام

 نیب یمیو مستق دارامعن یهمبستگ نیهمچن. شتتفاوت دا

(. P ،81/2=r=222/2) آمد دست به یاسام انیدرک و ب ازاتیامت

 زین یاسام انیب ازیامت ،یدرک اسام ازیامت شیبا افزا قتیحقدر 

 . ]12[ افتییم شیافزا

 یاسام انیدرک و ب یجهت بررس یحال حاضر آزمون در

در مورد  یقیدق یبررسوجود ندارد و  یذهن توانکمکودکان 

ت. اس نگرفتهکودکان صورت  نیا یاسام انیدرک و ب تیوضع

 نیا ایکه آ است شدهداده  پاسخ سؤال نیا به حاضر مطالعهدر 

 یاماس انیدرک و ب یبررس یبرا یمناسب ییایو پا ییآزمون روا

کودکان در  نیا ییتوانا نکهیو ا دارد یذهن توانکمکودکان 

 حاضر مطالعه انجاماز  هدفچگونه است؟  یاسام انیدرک و ب

ط به مربو یفیآمار توص یهابه شاخص یابیبود که با دست نیا

 یذهنتواندر کودکان کم یاسام انیدرک و ب ییتوانا

 یاسام انیدو آزمون درک و ب یصیتشخ ییروا ،ریپذآموزش

. ودش یبررسآزمون در روند کار  ییایپا و ردیقرار گ یمورد بررس
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ا ر یمهم نقش تواندیم ندهیابزار در آ نیذکر است که ا قابل

 مبتال افراد یبرا یدرمان برنامه یزیرطرح و صیتشخ نهیزم در

 .کند فایا مختلف اختالالت به
 

 هامواد و روش

ام انج یبه صورت مقطع حاضر یلـیتحل -یفیتـوص مطالعه

 ریپذآموزش یذهن توانکمکودک  02مورد مطالعه،  هشد. نمون

و  یتصادف ریغ وهیتعداد به ش نیا. بودند( دختر 18 و پسر 00)

 اول و یدبستانشیپ هیدر پا آموزدانش 22 انیدر دسترس از م

و مدرس شهر همدان  یشاد یاستثنائدو آموزشگاه  ییابتدا

 امانج ماه سه یط وستهیبه صورت پ یریگنمونهانتخاب شدند. 

 بودن زبانه دوعبارت بودند از:  مطالعه ازخروج  یارهای. معشد

 داشتن ،محسوس یداریو شن یینایمشکالت ب داشتن کودک،

 اطالعات اساس)بر مدرسه ای خانه در یآموزش ای یرفتار مشکالت

 یرزارتید سمعک، از استفاده(، نیوالد پرسشنامهبه دست آمده از 

 به الزم. یاجمجمه -یصورت یناهنجارو  دیشد یآپراکس د،یشد

 مشکالت یبررس به مربوط سؤاالت تهیه در که است ذکر

 که "محروم مناطق در کودکان یابیماریب" پرسشنامهاز  یداریشن

شایان ذکر . ]1[ شد استفادهدر ارتباط با مشکالت شنوایی است، 

 یاجرا نیدر ح محققان شتر،یب هرچه نانیاطم یبرا است که

 نهیدر زم یو هیرابطه با کودک و توج جادیآزمون و مراحل ا

آزمون، به تمام موارد مذکور توجه نموده و در صورت وجود 

 یهیبد. نمودندیمحذف  یافراد انتخاب ستیمشکل، فرد را از ل

 لیمورد مطالعه، تکم یهایتوجه به سن آزمودن باکه  است

در مورد شرکت  نیوالد تیکسب رضا یبرا نیوالد پرسشنامه

در مورد  حیو به دست آوردن اطالعات صح مطالعهفرزندشان در 

 نیوالد هبود. پرسشنام یضرور یابیکودک، قبل از ارز تیوضع

 بیآن به ترت یاست که ط یانهیال چند گزؤس هشت یدارا

 ،ییواو شن یینایب وبیخاص، ع یماریکودک به ب یابتال خچهیتار

کودک مورد پرسش  یزبانگ دو و خانه در یرفتار مشکالت وجود

 یها مبنننامه آتیپرسشنامه، رضا گریو در بخش د ردیگیقرار م

 . شودیم افتیدر مطالعهبر شرکت فرزندشان در 

درک  یریتصو یهان، آزمومطالعه نیدو آزمون مورد نظر در ا

همانند  آزمون دو نیا در هدف ری. تصاوبودند یاسام انیو ب

به  هیشب اریبس نظر مورد ریتصو تا است شده یسع و بوده گریکدی

و  یفید. اطالعات توصنآن در عالم خارج باش یواقع رینظ

 .است ریز شرح بهها آن از کیهر یسنجنروا یهایژگیو

 

 یاسام درک یریآزمون تصو
برگه است. در هر برگه  72شامل  یاهدفترچ یآزمون دارا نیا

خ ها پاسنشود که یکی از آیه ممشاهد دیسف و اهیچهار تصویر س

 را آن نام آزمونگر که را یریتصو دیمورد نظر است و کودک با

ده آزمودنی بو ییکند نشان دهد. دو صفحه اول برای آشنایم انیب

آیند. مقدار یصفحه دیگر جزء تصاویر آزمون به شمار م 70و 

 بوده 127/2برابر با  یآزمون درک اسام یمحاسبه شده برا یآلفا

 807/2) هستند کسانییمقادیر تقریباً  مه،ین دو یبرا آلفا ریو مقاد

 82/2از  شیب مهیدو ن نیب یهمبستگ بیضر نیهمچن(. 807/2و 

 .است 103/2 معادل زین گاتمن مهین دو بیو ضر بوده

 

 یاسام انیآزمون تصویری ب
 ابعاد به دیسف و اهیس یریکارت تصو 72آزمون دارای  نیا

 ییآشنا یاول آن برا ریکه دو تصو باشدیممتر یسانت 12×13

یک تصویر  تنهادر نظر گرفته شده است. در هر کارت  یآزمودن

محاسبه  یکه کودک باید آن را نام ببرد. مقدار آلفا دارد وجود

 یآلفا برا ریو مقاد 120/2برابر با  یاسام انیآزمون ب یشده برا

 بی(. ضر113/2 و 112/2 بیترت)به  است کسانی باًیتقر مهیدو ن

 مهیدو ن بیو ضر بوده 10/2از  شیب زین مهیدو ن نیب یهمبستگ

 .باشدیم 122/2گاتمن معادل 

 ریبه طور غ کودک با ارتباط یبرقرار هنگام آزمونگر ابتدا

و در  کردیم یابیارزآزمون  یاو را جهت اجرا ییتوانا یرسم

 مکانا و بود نییپا اریبس کودکتوجه و تمرکز  زانیکه م یصورت

 فهرست از یآزمودن داشت، وجود آزمون یاجرا روند در اختالل

 نظر مورد کودکان انتخاب از پس. شدیم حذف مطالعه مورد افراد

 هنکیا از نانیاطم و نیوالد به مربوط یهاپرسشنامه لیتکم و

 صورت به هاآن از کیهر با است، الزم طیشرا یدارا کودک

الزم با هر کودک حاصل  ییآشنا تا شدیمارتباط برقرار  یانفراد

 جادی. پس از اشودآزمون آماده  یاجرا یبرا کودک و گردد

 درک یهاآزمون مناسب محل در آزمون، به پاسخ یبرا یآمادگ

هر کودک انجام شد. ابتدا  یجداگانه برا طور به یاسام انیب و

اجرا شد و  یو سپس آزمون درک به زبان فارس انیآزمون ب

بود که  نیا بیترت نی. منطق ادیزبان فارسی ثبت گرد بهها پاسخ

 ریتصو دیابتدا آزمونگر با یاسام درک آزمون درکه  ییآنجا از

 از یاسام انیهدف را نام ببرد، ممکن است کودک در آزمون ب

را  یریتصاواستفاده کند و در واقع نام  یقبل یداریاطالعات شن

 آمده در آزمون دست هب ازیامت جهینت در رد؛یبگ ادی داندینمکه 

 هی. به منظور توجبود خواهد یواقع زانیباالتر از م یاسام انیب

 یریشد نام تصاویخواسته م یوآزمون، از  یکودک جهت اجرا

 یاماس انیب یریتصو آزمون در. دینما انیکند، بیم مشاهده که را

 آن به کینزد نام اگر و ازیامت 1شد، یم انیب ریتصو یاگر نام اصل

 یگرفت. نحوه اجرایمبه کودک تعلق  ازیامت 2/2شد، یم گفته

ه ب ریگونه بود که تصاونیبد زین یدرک اسام یریآزمون تصو

 داده شیکودک نما یبرا ریتصو چهارشامل  ییهاهصورت برگ

 ریصوت آزمونگر، توسط ریتصو بردن نام از پس دیکودک باشد و یم

 نشان یرا به درست یریداد. کودک هر تصویم نشان را نظر مورد

را کسب  یازیامت صورت نیا ریگرفت و در غیم ازیامت 1داد، یم

 کرد. ینم

 دو ییایپا یبررس مطالعه نیاز اهداف ا یکی که ییآنجا از

نفر  12 یبود، به طور تصادف یاسام انیدرک و ب یریآزمون تصو
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 و همکار یرضائ 

 در ییبازآزما روشاز  استفادهبا  و ]02[از کودکان انتخاب شدند 

 آزمون دو که صورت نیا به. گرفتند قرار آزمون مورد نوبت دو

 یزمان فاصله با نظر مورد کودکان گروه در یاسام انیب و درک

 گریکدیکسب شده در دو نوبت با  ازاتیو امت شد انجام روز یک

 .دندیگرد سهیمقا

 

 هاو تحلیل داده روش تجزیه
: شامل یاسام انیب و درک ازاتیامت یفیتوص آمار یهاشاخص

 وردم نمونه در ازاتیامت حداکثر و حداقلو  اریانحراف مع ن،یانگیم

 زمان به مربوط معیار انحراف و نیانگیم. شد محاسبه مطالعه

 به .آمد دست به نیز حیصح یهاپاسخ درصد و ریتصاو به پاسخ

 آزموناز  یاسام انیب و درک ازاتیامت نیانگیم سهیمقا منظور

 سهیمقا یو برا شد استفاده Smirnov–Kolmogorov یآمار

و پسران، آزمون  دختراندر  یاسام انیدرک و ب ازاتیامت نیانگیم

t ازاتیامت نیانگیم نیب رابطه. گرفت قرار استفادهمورد  مستقل 

 نییتع یهمبستگ بیضر آزمون قیطر از زین یاسام انیب و درک

 نیب یهمبستگ، ییبازآزما ییایپا یبررس منظور به. دیگرد

آزمون  ییایپا بیحاصل از دو بار اجرا )که همان ضر ازاتیامت

 .شد محاسبه Pearsonاست( با استفاده از آزمون همبستگی 
 

 هایافته

. بودسال  1/7±02/1برابر با  هایآزمودن یکل یسـن  نیانگیم

دو آزمون درک  هرتواند در یم یآزمودن کـه  یازیـ حـداکثر امت 

آمار  جیاســت. نتا ازیامت 70کند،  کســب یاســام انیب و یاســام

 آزمون درک درمیانگین و انحراف معیار  که ندنشان داد یفیتوص

 یازی. حداقل و حداکثر امتباشدیم 12/28±27/2معادل  یاسام

. بود 70و  07 بیترت به نمودند، کسب آزمون این درکه کودکان 

 78/20±02/18 یاســام انیانحراف معیار در آزمون ب و میانگین

 دیــبــا. بود 70و  12 بیــبــه ترت ازیــحــداقــل و حــداکثر امت و

ــان ــاخت خاطرنش ــتند امت ییهایآزمودن یفراوان س  ازیکه توانس

 یدر حال ؛نفر بود 12 کنندکسب  یآزمون درک اسام درکامل را 

 ازیموفق به کسب امت یتوان ذهننفر از کودکان کم چهار تنهاکه 

ــام انیـ کـامـل در آزمون ب   ــدنـد  یاسـ  یآزمون آمار جی. نتاشـ

Smirnov–Kolmogorov ــان  وامتیازات درک  که دادند نشـ

مورد مطالعه دارای توزیع نرمال است.  هاینمونهاسامی در  انیب

ــامی حتنرمال بودن توزیع امت  در نمونه ییازات درک و بیان اسـ

 د.بوبرقرار  زیبازآزمون ن -آزمون ینفر 12

درک و  ازاتیامت نیانگیم یآمده از بررسبه دست  یهاداده

 بااست.  شده ارائه 1جدول  در تیجنس کیبه تفک یاسـام  انیب

ــ یهاداده به توجه  گفت توانیمجدول  نیموجود در ا یفیتوص

ز ا شــتریدر پســران ب یدرک اســام ازاتیامت نیانگیم چهاگر که

 یشـــتریب ازیدختران امت ،یاســـام انیو در مورد ب بودهدختران 

ــتقل  tآزمون  جینتا اما اند؛نموده کسبنسـبت به پسـران    مســ

ــان م درک و  ازاتیامت نیانگیم نیتفاوت موجود بکه  دهندینش

 باشــدیمن دارادر دو گروه دختران و پســران معن یاســام انیب

(22/2P>.) 

ــ  انیدرک و ب ازاتیامت نیانگیم نیرابطه ب یبه منظور بررس

. گردیداستفاده  Pearson یهمبسـتگ  بیاز آزمون ضـر  یاسـام 

بر عدم وجود  یمبن 0H هیکه فرض ندآزمون نشـان داد  نیا جینتا

 شـــودیرد م یاســـام انیدرک و ب ییتوانا نیب میرابطه مســـتق

(220/2=r، 221/2>P 0( )جدول .) 

 از نفر 12 بازآزمون، -آزمون ییایپا یبررس منظور به

 ازاتیامت رابطه و گرفتند قرار آزمون مورد نوبت دو در هایآزمودن

 Pearson یهمبستگ آزمون از استفاده با نوبت دو در شده کسب

 در یبرا یکاف لیدال ارائه با آزمون نیا. گرفت قرار یبررس مورد

 یاسام درک ییتوانا سنجش بار دو جینتا ارتباط عدم هیفرض

(710/2=r 201/2 و=P)، مطالعه نظر مورد هیفرض رشیپذ امکان 

 . (3 جدول) کرد فراهم را

 رد یبرا یکاف لیدال با ارائه Pearson یهمبســـتگ آزمون

ــ ــنجش توانا جیعدم ارتباط نتا هیفرض ــام انیب ییدو بار س  یاس

(713/2=r، 222/2=P ،)مطالعهمورد نظر  هیفرضــ رشیپذ امکان 

  (.0را فراهم کرد )جدول 

 
 در دو جنس یاسـام انیمیانگین امتیـازات درک و ب مسـتقل جهت مقایـسه tو نتـایج آزمون  یفیآمار توصـ: 1جـدول 

 
 یاسام انیب و درک ازاتیامت یهمبستگ آزمون نتایج: 2 جدول

 
 (n=64) یذهن توانکم کودکان

 یهمبستگ بیضر یمعنادار سطح
 نیانگیم±اریمع انحراف

 78/20±02/18 یاسام انیب
2221/≥  "220/2 

 12/28±27/2 یاسام درک

 

 
 (n=22) پسران (n=14) دختران

 یمعنادار سطح
 نیانگیم±اریمع انحراف نیانگیم±اریمع انحراف

 782/2 02/20±27/02 22/22±37/12 یاسام انیب

 028/2 28/21±20/2 22/28±12/7 یاسام درک
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 یرپذآموزش یتوان ذهندر کودکان کم یاسام یاندرک و ب                        

 

 

 

 بازآزمون -آزمون یاسام درک ازاتیامت یهمبستگ آزمون نتایج: 3 جدول

 
 یاسام درک

 یهمبستگ بیضر یمعنادار سطح
 نیانگیم±اریمع انحراف

 02/71±13/3 آزمون
201/2 710/2 

 22/70±22/1 بازآزمون

 
 بازآزمون -آزمون یاسام انیب ازاتیامت یهمبستگ آزمون نتایج :6 جدول

 
 یاسام انیب

 یهمبستگ بیضر یمعنادار سطح
 نیانگیم±اریمع انحراف

 32/21±11/10 آزمون
222/2 713/2 

 82/20±10/7 بازآزمون

 

بحث
ر د یاسام انیدرک و ب ییتوانا یحاضر با هدف بررس مطالعه

 یهاداده لیدر جهت تکم ریپذآموزش یذهن توانکمکودکان 

 کودکان در یاسام انیب آزمون و یاسام درک آزمون یبرا الزم

 زا آزمون دو نیا ییایپا یبررس منظور به. شد انجام زبان یفارس

 .گردید استفاده بازآزمون -آزمون روش

 و آزمون نوبت دو در یاسام درک ازاتیامت رابطه یبررس

 دو جینتا انیم یدارمعناو  میمستق رابطهنشان داد که  بازآزمون

 شیبا افزا واقع در. دارد وجود یاسام درک ییتوانا سنجش بار

 مرتبهدر  یامتیاز درک اسام اول، مرتبهامتیاز درک اسامی در 

 جینتاه گفت ک توانیم نیبنابرا بالعکس؛ و یابدمی افزایش نیز دوم

 یسو از. باشدیم الزم ییایپا یدارا یاسام درک یریتصو آزمون

 -آزمون حالت دو در یاسام انیب ازاتیامت رابطه یبررس گر،ید

 دو جینتا انیم یدارمعناو  میمستق بازآزمون نشان داد که رابطه

 شیبا افزا واقع در. دارد وجود یاسام انیب ییتوانا سنجش بار

 ومد مرتبهدر  یاسام انیامتیاز ب اول، مرتبه دراسامی  انیامتیاز ب

آزمون  جینتا توان گفت کهبنابراین مییابد و بالعکس؛ می افزایش

 هاافتهی نیا. باشدیمالزم  ییایپا یدارا یاسام انیب یریتصو

 یبرا یاسام انیب وهر دو آزمون درک  که هستنداز آن  یحاک

 یرادا یذهن توانکمکودکان  یاسام انیدرک و ب ییتوانا یابیارز

زاده، ، مدرسیرضائ مطالعات جی. نتاهستند یکاف ییایپا

 زین یعیطب کودکانارتباط با  در یشوک یریام و ی، نامنزادهیضرب

 دییتأرا  یاسام انیدو آزمون درک و ب آزمونباز-آزمون ییایپا

 همراستانتایج مطالعه حاضر  با که ]12-17، 11، 01[ اندنموده

 .باشدیم

 انیدرک و ب ییتوانا یبررس مطالعه، نیاز اهداف ا گرید یکی

ه ب منظوربدینبود.  ریپذآموزش یذهن توانکمدر کودکان  یاسام

 .شدپرداخته  یاسام انیدرک و ب ازاتیامت انیرابطه م یبررس

ن در کودکا یاسام انیدرک و ب نیکه ب بودند آن از یحاک جینتا

 ؛وجود دارد یمثبت و معنادار م،یمورد مطالعه رابطه مستق

ازات به مو یدرک و یانیب یهاییتوانا که گفت توانیم نیبنابرا

 مطالعات از یبرخ جینتابا  افتهی نی. اکنندیرشد م گریکدی

مطابقت دارد  یعیان طبکبا کود ارتباطدر  گرفتهصورت

 نکته است که اگرچه نیبر ا یدییتأ افتهی نیا. ]11،01،00-12[

در  ریدچار تأخ یعینسبت به کودکان طب یذهن توانکمکودکان 

 تیعتب یمشابه یرشد یاز الگو اما ؛هستند یانیو ب یواژگان درک

 . ]11[ کنندیم

 نیب یدارمعناتفاوت  که دادند نشان جینتا ن،یبراعالوه

در دو جنس وجود ندارد  یاسام انیدرک و ب ازاتیامت نیانگیم

 یاسام انیحاصل از هر دو آزمون درک و ب ازاتیامت نیانگیو م

 گریکدیمورد مطالعه به  یذهن توانکمدر دختران و پسران 

 یهمخوان مطالعات از یبرخ جیبا نتا افتهی نیا. است کینزد

 یمبتن یهاترسد که تفاویو به نظر م ]0، 13، 17، 11[دارد 

 یساما انیدرک و ب ییبر توانا یامالحظه قابل ریبر جنس، تأث

 و یشوک یریام ،ینامن مطالعات جینتابا  مهم نیاندارد. 

نظر  به وجود نیا با. ]12، 12، 01[دارد رتیمغا زادهیضرب

 یشوک امیری و نامنی مطالعاتتفاوتی که در نتایج  رسدیم

آمده است ممکن است به زمان و محل  دست به رابطه این در

 عبارت به. باشد مربوط( سمنان و)سبزوار  هاآن مطالعاتانجام 

های فرهنگی، شناختی و تفاوت جمله از یاریبس عوامل گر،ید

 دخیل آمده دست در نتایج به توانندیبیانی مبتنی بر جنس م

 کاسته هاتفاوت این از زمان گذشت با است ممکن اما ؛باشند

 .باشد شده

 ی ازوجود برخ حاضر مطالعه یهاتیمحدود از یکی

مانند نقص در  یذهن یتوانکم با همراه ریناپذاجتنابمشکالت 

و  ینایزبان ب ییکه ممکن است بر توانا بود ییاجرا یعملکردها

 وجود نیهمچن. باشد بوده گذاراثر بررسیکودکان مورد  یدرک

 یهنذ توانکمکودکان  در توجه صینقا مانند یانهیزممشکالت 

 ندیفرا شدن یطوالن و دسترس در نمونه زشیر به منجر

 کودک که یموارد درمشکل  نیرفع ا ی. براشد یریگنمونه

 یبه جلب توجه مداوم و ازین بود، فیخف یتوجه مشکالت دچار
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 و همکار یرضائ 

آزمون  ،از موارد یبرخ در وداشت  وجودآزمون  یاجرا نیدر ح

 قیطرنیبد تا شد( انجام قهیدق 12 یدر دو نوبت )با فاصله زمان

 آزمون جیو نقص توجه بر نتا یخستگ ریتأث از امکان حد تا

 . گردد یریجلوگ
 

 گیرینتیجه
 یدارا آزمونکه  ندمطالعه نشان داد نیا از حاصل یهاافتهی

 ازاتیامت نیانگیم نیتفاوت ب تواندیم یخوب به و بودهالزم  ییایپا

 بردهد.  نشانذهنی  توانکمرا در کودکان  یاسام انیدرک و ب

ک در نهیهر دو جنس در زم ییمشخص شد که توانا جینتا یمبنا

 شده مشاهده یهاتفاوت و بوده زانیم کیبه  باًیتقر یاسام انیو ب

 .ستین معنادار
 

  تشکر و قدردانی
م مصوب دانشگاه علو تحقیقاتیحاضر برگرفته از طرح  مقاله

از  وسیلهبدین. باشدیم 1311082228همدان به شماره  یپزشک

و فناوری دانشگاه، مدیریت محترم  قاتیمعاونت محترم تحق

 یادش یئآموزشگاه استثنا ریسازمان بهزیستی استان همدان و مد

کر یاری نمودند، تش مطالعهانجام این  یراستارا در  سندگانینوکه 

 .گرددیم یو قدردان
 

 منافع تضاد
 باشد.یدر تعارض نم سندگانیمطالعه با منافع نو نیا جینتا
 

 اخالقی مالحظات
اخالق در پژوهش به شماره  هیدییتأ نامه یدارا پروژه نیا

اخالق دانشگاه  تهیاز کم 10/11/13/پ مورخ 2001/1/32/12

 مورد یهایتوجه به سن آزمودن با. باشدیمهمدان  یعلوم پزشک

در مورد  نیوالد تیکسب رضا یبرا نیوالد پرسشنامهمطالعه، 

 حیصح اطالعات آوردن دست به و مطالعهشرکت فرزندشان در 

 .دیگرد لیتکم یابیقبل از ارز کودک تیوضع مورد در
 

 نویسندگان سهم
 تدوین، مسئول سندهی(: نوی)پژوهشگر اصل اول سندهینو

نگارش و  وبخش بحث  تدوینبخش مقدمه، بازنگری متون، 

)پژوهشگر همکار(:  دوم سندهیدرصد؛ نو 22ویرایش مقاله: 

 ،هاافتهی و شناسیبخش روش تدوین ،طرح یآمار گرلیتحل

 درصد. 22: مقاله نگارش در مشارکت
 

 مالی حمایت
 یفناور و قاتیتحق معاونت یمال تیحما با مطالعه نیا

 .است شده انجام همدان یپزشک علوم دانشگاه
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