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  چكيده

 برند وفعالي از طيف متنوعي از مشكالت شناختي و رفتاري رنج ميبيش ان داراي نقص توجهآموزدانش

ي اتواند در كنترل شناختي و رفتاري اين اختالل نقشي واسطهشواهد تحقيقاتي حاكي از آن است كه زبان مي
هدف اين پژوهش مقايسه فهم كالمي در انواع اين اختالل و در قياس با دانش آموزان عادي بوده ايفا كند. 

فعالي ارجاع شده به داراي نقص توجه و بيشان آموزدانشنفراست. از ميان كليه  240است. نمونه اين پژوهش 
پسر) و يك گروه كنترل از 90تر و دخ90نفر (180، 97- 96كلينيك آموزش و پرورش شهريار در سال تحصيلي

پسر) به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. سپس با استفاده از مقياس وكسلر 30دختر و  30ان عادي(آموزدانش
هاي نمونه گردآوري شد. نتايج نشان داد ميانگين نمرات هاي فهم كالمي گروهداده نسخه چهارم هنجار شده

تر است. در ميان ان عادي پايينآموزدانشطور معنادار نسبت به عالي بهفبيش دانش آموزان داراي نقص توجه
ترين ميانگين فعال به طور معناداري به ترتيب پايينگانه اين اختالل، نوع تركيبي و نوع بيشهاي سهدسته بندي

در تنظيم توان نتيجه گرفت كه، فهم كالمي ان عادي نشان دادند. بر اين اساس ميآموزدانشرا نسبت به 
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  مقدمه 

بيش فعالي و رفتارهاي ، اختاللي است كه در آن بي توجهي، 1فعاليبيش توجهاختالل نقص

ي تكانشي بيشتر و شديدتر از كودكان ديگر وجود دارد. در طي دوران رشد، زبان وسيله

دهد. رشد خود آگاهي قدرتمندي براي رشد خود آگاهي است كه رفتار كودك را سازمان مي

 گيرد از طريق ثبات بخشيدن و سازماندهي رفتاري،كه به واسطه زبان و تكامل آن شكل مي

پسند كودك نوپا را درجلوگيري از تكانه ها، مديريت هيجان منفي و رفتار كردن به شيوه جامعه

كند درباره رفتارشان فكر و لوريا زبان به كودكان كمك مي 2سازد. از نظر ويگوتسكيتوانمند مي

گوتسگي ). وي2001،  3 و ماتير ريزي كنند (به نقل از سولبرگكنند و روند اعمال خود را برنامه

ريزي، ي فرآيندهاي شناختي عالي از جمله توجه كنترل شده، حافظه، برنامهزبان را شالوده همه

شوند گفتار خودگردان آنها دروني مسأله گشايي و تفكر در نظر داشت. وقتي كودكان بزرگتر مي

هد رشد دتحقيقات نشان مي). 2014 ،4(برك گويندشود كه به آن گفتار دروني ميو بي صدا مي

  زبان در خويشتنداري و به تأخير انداختن وسوسه ها و لذت هاي زود گذر تأثيرگذار است. 

اني كه در رشد زبان پيشرفت بهتري داشتند در به تأخير انداختن لذت هاي آني آموزدانش

) معتقد است نقص و 2014( 6). باركلي2014 نقل از برك،به ؛ 2006، 5(السن توانمندتر بودند

يي در زبان منجر به توصيف ناقص از خود، خود سنجي ضعيف، حل مسأله ضعيف، نقص در نارسا

هاي مختلفي شود. مدلمند، نقص در درك مطلب و تأخير در استدالل اخالقي ميرفتارهاي قاعده

) بازداري 1997در تبيين نقص در كاركردهاي اجرايي اين افراد پيشنهاد شده است. باركلي (

دهد (به نقل از ) را به كاركردهاي اجرايي و خود نظم بخشي ربط مي7افظه فعالرفتاري (شامل ح
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كردند كودكاني كه از گفتار دروني بيشتري در تكاليف استفاده مي) 2009(1لوفتيز). 1395 ممقاني،

شان تا حد بيشتري دروني شده بود اني كه گفتار درونيآموزدانشترند. در انجام آن موفق

). در الگوي 2011، 2و لي (دياموند هاي اجتماعي بهتري داشتندكمتر و مهارت مشكالت رفتاري

اي دارند و باركلي افراد داراي اختالل كمبود توجه همراه با بيش فعالي گفتار دروني تأخير يافته

  اين نقص يكي از چهار كاركردهاي اجرايي اصلي است كه در اين افراد آسيب ديده است.

ابزار استاندارد شده براي ارزيابي درك ) با استفاده از يك 2015( 3 نزو مك كي مارتينسون

نسبت به فعالي بيش نقص توجهاختالل خواندن انجام دادند، نشان دادند نمرات نوجوانان داراي 

طبق  و تري داشتندنوجوانان گروه شاهد بطور معناداري كمتر بود. اين گروه درك خواندن ضعيف

استفاده از واژگان، استدالل رياضي، بيان كتبي و شفاهي و كاركردهاي گزارش معلم نيز در 

فعالي بيش از بيشتري برخوردار بودند.كودكان داراي نقص توجه اجرايي از مهارت پايين

ها و كودكان عادي در معرض خطر اختالالت زباني هستند. از جمله تأخير در كاربرد اولين واژه

خواني و حافظه هاي استاندارد(واژه، تركيب واژه، رواندر آزمونها، عملكرد ضعيف تركيب آن

هاي گفتاري كه باعث بروز مشكالتي در گفتار و كاربردهاي نامناسب مدت) و محدوديتكوتاه

). همچنين افراد 1389، ، اكبري و يادگاري؛ به نقل از عليزاده4،2004(ريدموند شودگفتاري مي

نظير فراخناي ارقام و  5ع مختلفي از تكاليف مربوط به حافظه كالميدر انوافعالي بيش نقص توجه

مك  ).1395نقل از ممقاني، به ؛  2002و همكاران، 6هايي دارند. (استونسفراخناي خواندن تفاوت

ها و نظارت بر ) خاطر نشان كردند كه اين كودكان در درك استنباط2003( و همكاران 7اينس

رند و در همين راستا باركلي از كاهش سيالي كالمي در اين درك آموزش عملكرد ضعيفي دا
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 افراد صحبت به ميان مي آورد. 

اند، معتقدند هوشبهر كلي هاي قبلي مقياس وكسلر انجام شدهمطالعاتي كه با استفاده از نسخه

 تر استمقايسه با گروه كنترل پايين فعالي دربيش توجهبه اختالل نقص آموزان مبتالدانش

 ).1395به نقل از ممقاني، ؛ 2002و همكاران، 3؛ تريپ2002، و همكاران 2پيندا ؛2000 ،1واستورا(ك

در هوشبهر  فعاليبيش نقص توجه ) نيز اين است كه دانش آموزان داراي2014( بيني باركليپيش

مي ها متوجه شدند نمرات هوشبهر كالكالمي عملكرد متفاوتي از گروه كنترل دارند. همچنين آن

تر است و نمرات شاخص فهم كالمي و استدالل ان در مقايسه با هوشبهر عملي پايينآموزدانشاين 

ادراكي در دامنه متوسط قرار دارند، ولي اين اطالعات در مورد وكسلر نسخه چهارم چندان قطعي 

ليل اين ) و د1395ممقاني،  از نقل ؛ به1993، و همكاران 5؛ اسكوان1993، 4(پريفترا و درش نيست

پذيري تكاليف كالمي كودكان داراي مشكالت رفتاري، يادگيري و توان آسيبموضوع  را مي

  ). 1395؛ به نقل از ممقاني 1994 (كافمن، زباني دانست

نقص  نيز در ارتباط با دانش آموزان داراي 3بين يا افتراقي مقياس وكسلر نسخه روايي پيش

ددي بررسي شده است. چهار خورده آزمون مقياس وكسلر توسط پژوهشگران متع فعاليبيشتوجه 

بيني است كه شامل فراخناي ارقام، اطالعات عمومي، واژگان به نحو معناداري قادر به پيش 3نسخه 

از  %90 و تكميل تصوير است. وقتي چهارخورده آزمون فوق وارد معادله تحليلي شدند تقريباً

-نقصكودكان غير  % 5/17بندي شدند و دسته فعالييشبنقص توجه و  كودكان به عنوان اختالل

كار رفته بودند به بين بهبا استفاده از اين چهار خورده آزمون كه به عنوان پيش فعاليتوجه و بيش

هايي كه ) ناهنجاري1998به نظر باركلي( ).2012، 6، مينز و فرانيوگالنملح(درستي شناسايي شدند 
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در بازداري رفتاري و كاركردهاي اجرايي وابسته به آن  فعاليبيش نقص توجهكودكان داراي 

كنند، منجر به رابطه ضعيف اما معنادار و منفي بين اين اختالل و هوشبهر و مخصوصا تجربه مي

 بيش فعالينقص توجهشود. تحقيقات ديگري نشان داده است كه افراد داراي هوش بهر كالمي مي

-گذاري كلمه، گوش كردن، سازماني، درك دستوري، تمايزدر واژگان تصويري، ربطي و شفاه

  ). 1389 ،و همكاران عليزاده( دهي، صحبت كردن، معني شناسي و نحو دچار مشكل هستند

يك  -1كند: ) چند دليل مطرح مي1998( هاي هوشي باركليدر علت استفاده از آزمون

ستقيم با گردآوري اطالعات مهم تواند به طور غيرمآزمون هوشي مانند وكسلر نسخه چهارم مي

هاي احتمالي براي مشكل فعلي را فراهم آورد. سزايي در تشخيص اين اختالل داشته و تبييننقش به

نتايج آزمون هاي هوش در مورد تكاليف و عوامل معين، به عنوان بخشي از روند ارزيابي  -2

توانند به شناسايي الگوهاي (نظير حافظه فعال و سرعت پردازش) مي عصب روان شناختي جامع

 - 3هاي اين اختالل بپردازند. ها، به تبيين نشانهضعف پرداخته و همراه با يافته هاي ساير ارزيابي

ريزي مداخالت شناخته هاي ساير ارزيابي ها جهت برنامهالگوهاي ضعف و قوت همراه با يافته

-وضوع با استفاده از اين ابزار پرداختهشوند. از همين رو در پژوهش انجام شده به بررسي اين ممي

هاي آموزشي و تربيتي ايم تا بتوانيم در تشخيص بهتر نواقص شناختي و رفتاري و ارائه راهكار

ان گام هاي مؤثرتري برداريم. به طور مشخص، اين پژوهش آموزدانشجهت بهبود عملكرد اين 

 انآموزدانشوتي در عملكرد كالمي چه تفا -1زير پاسخ دهد:  هايدر پي آن است كه به پرسش

چه تفاوتي ميان انواع - 2فعالي وجود دارد؟بيش ان داراي اختالل نقص توجهآموزدانشعادي و 

هاي آن با در عملكرد كالمي و خرده مقياس فعاليبيشنقص توجه ان داراي اختالل آموزدانش

  وجود دارد؟توجه به عامل جنسيت 

  روش 

  مقايسه اي است.  –هاي علي هشاين پژوهش از نوع پژو
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ان شهرستان شهريار آموزدانشجامعه اين پژوهش كليه  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

 فعاليبيشمبتال به اختالل نقص توجه و دانش آموز 180نفراست.  240نمونه اين پژوهش است. 

زش و پرورش اين پسر) كه با مشكالت رفتاري و تحصيلي به مركز مشاوره آمو90دختر و 90(

پسر) به 30دختر و 30( ان عاديآموزدانششهرستان ارجاع داده شده بودند و يك گروه كنترل از 

و نقص تمركز با  فعاليبيشان مبتال به اختالل آموزدانشصورت تصادفي انتخاب گرديدند. گروه 

پزشكي نپزشكي انجمن رواتوجه به معيارهاي راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت روان

گري و نوع تركيبي و تكانش فعاليبيشگروه غلبه با نقص توجه، غلبه بر  3) در 2013( آمريكا

بندي گروه تقسيم 4بندي شدند. در نهايت با توجه به جنسيت آنان شامل دختر و پسر در دسته

  ها از ابزارهاي ذيل استفاده شد:شدند. براي گردآوري داده

 سنجيروانآزمون وكسلر نسخه چهارم با توجه با تحوالت  آزمون وكسلر نسخه چهارم:

ي چهارم وكسلر نسخه جديد از حيث باليني ارزش تشخيصي باالتري نسبت به ابزارهاي قبلي دارد.

ا سال و يازده ماه را دار16تا  6اي سني )، قابليت سنجش هوش كودكان در دامنه2003كودكان (

هاي اصلي و جانشين قرار ن كه در دو گروه خرده آزمونخرده آزمو 15است. اين ابزار داراي 

همچنين اين باشد. مي 3و انحراف استاندارد آن  10شود. ميانگين هر خرده آزمون دارند، تقسيم مي

ي فعال و سرعت پردازش بهر؛ فهم كالمي، استدالل ادراكي، حافظهشهو 4توانايي سنجش  آزمون

خرده  5آزمون هوشبهر يا فهم كالمي شامل  .دارد 15ارد و انحراف استاند 100را با ميانگين 

آزمون واژگان، اطالعات، فهميدن، شباهت ها و استدالل كلمه است. اين هوشبهر به قدرت تفكر 

ها، شكل گيري مفهوم، دانش معنا انتزاعي، تشخيص شباهت بين دو مفهوم علي رغم تفاوت بين آن

رشد زبان و حافظه بلند مدت آزمودني، تفسير واژگان، شناختي كلمه، توانايي يادگيري، ميزان 

ي كالمي ( شعر و واژه سازي، داستان نويسي) كاركردهاي عالي انسان از قبيل خالقيت را در زمينه

و همچنين شعور اجتماعي، رشد شخصيت در تعامالت بين فردي و شناخت موقعيت اجتماعي و 

ها، واژگان، فهميدن و اطالعات به هاي شباهتونيافته اشاره دارد. خرده آزمرفتارهاي سازش
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هاي وكسلر شوند كه در تمام نسخههاي اوليه هوش كالمي وكسلر محسوب ميعنوان آزمون

وجود داشتند. آزمون استدالل كلمه آزمون نويني است كه در نسخه سوم وجود نداشت. تمامي 

سروكار دارند. از اين  3و رشد زبان 2مي، استدالل كال1اين پنج خرده آزمون با مفهوم سازي كالمي

تواند مشكالتي در رشد زبان ايجاد نمايد كه رو نقص در مفهوم سازي و استدالل كالمي مي

نه نواقص و مشكالت است (افروز، گوتر از حد متوسط، نشان دهنده شدت ايننمرات پايين

سي شناروانهاي فرآيندي در ) در زمينه كاربرد آزمون2012كاپالن ().1392،كامكاري و شكرزاده

هاي هاي باليني از آزموننگر در زمينهسي عصبشناروانمتخصصين كند: باليني كودك عنوان مي

. نمايندنگر استفاده مياليني عصبختي بشناروانهاي اصلي در ارزيابي عنوان ابزارفرآيندي به

سان شناروانكودكان استثنايي و سي و آموزش شناروانسي تربيتي، شناروانهمچنين، متخصصين 

هاي هوش وكسلر كودكان به عنوان ابزاري معتبر در باليني، از نسخه چهارم تكميلي مقياس

هاي شوند. بدون شك، در سنجش تشخيصي تواناييمند ميباليني بهره - هاي آموزشيگيريتصميم

از  5هاي كيفيدر پرتو تفسير هاي گوناگوني به عمل آورد وبايد از اين ابزار، استفاده 4شناختي

هاي شناختي و گاهي اوقات رفتاري مرتبط با انجام تكاليف شناختي توسط آزمودني، به فرآيند

استثنايي دست يافت.با استفاده از نسخه  -تري از نواقص شناختي در سنجش بالينيشناخت عميق

ز نمرات تراز را در چهار توان طيف وسيعي اهاي هوش وكسلر كودكان، ميچهارم تكميلي مقياس

مقياس فهم كالمي، استدالل ادراكي، حافظه فعال و سرعت پردازش تدوين نمود كه در تحليل 

  شوند.پراكنش نيمرخ هوشي به كار برده مي

، دو كلمه كه معرف موضوع يا ويژگي سؤالها نام دارد كه در آن براي هر اولين آزمون شباهت

شود مداد و پرسيده مي كند، مثالًها را بيان ميو آزمودني تشابه آنشود مشتركي باشند، پرسيده مي

                                                                                                                                                    

1.verbal conceptualization 
2.verbal reasoning 
3.language development 
4.Diagnostic Assessment of Cognitive Abilities 
5. qualitative Interpretations 
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شود. خرده گيري مفهوم و استدالل كالمي سنجيده ميخودكار هر دو چي هستند؟ به اين ترتيب شكل

شود از وي مقياس دوم واژگان نام دارد كه در آن عالوه بر تصاويري كه براي آزمودني ارائه مي

آن را بازگو نمايد و برخي كلمات پرسيده شده را نيز تعريف كند. اين آزمون  شود نامخواسته مي

گيري مفهوم، دانش معنا شناختي كلمه و توانايي يادگيري، ميزان رشد زبان و حافظه بلند مدت، شكل

به نقل از افروز و  ؛2005(سالتر،  كندگيري ميتفكر انتزاعي و مفهوم سازي كالمي را نيز اندازه

ها دارد. زماني كه آزمودني نمرات باالتر از حد ) و شباهت زيادي با آزمون شباهت1392رن،همكا

تواند داللتي بر كاركردهاي عالي شناختي از قبيل خالقيت، ابتكار و نوآوري كند ميمتوسط كسب مي

ي هاي شناختي باشد. خرده مقياس بعدتواند از نقص در كنشتر ميكالمي باشد. و نمرات پايين

- سؤالشود تا به جديد دارد و از آزمودني خواسته مي سؤال 11فهميدن است كه نسبت به نسخه قبلي 

هايي پيرامون فهم موقعيت اجتماعي و قوانين عمومي پاسخ دهد. به عنوان مثال چرا بايد از كسي كه به 

سازي ژگان با مفهومها و واخواهي كنيم؟ اين آزمون نيز به مانند شباهتايم معذرتاو بدقولي كرده

كالمي، بيان كالمي و استدالل سيال سر و كار دارد. چهارمين خرده مقياس كه جزء آزمون هاي 

شود اطالعات است و به هوش متبلور، ادراك شنيداري، دانش اكتسابي و جانشين مطرح مي

ودني را در آموزشگاهي بيشتر مرتبط است تا فرآيندهاي پيچيده شناختي. اين آزمون توانايي آزم

هاي جغرافيايي فرهنگي و المللي، زمينهدهد. قوانين و مقررات بينفراگيري مباحث درسي نشان مي

شود. پنجمين و آخرين خرده مقياس فهم كالمي استدالل انساني و طبيعي در اين آزمون سنجيده مي

هايي گيري از سرنخهشود و آزمودني با بهركلمه است و به عنوان دومين آزمون جانشين شناخته مي

هاي وكسلر نسخه بايست تشخيص دهد. اين خرده مقياس از نوآوريچيستان يا كلمه هدف را مي

هاي زبان شناختي، استعداد تحصيلي، آزمون هاي درك و فهم چهارم بوده و در تدوين آن از آزمون

هاي جانشين در آزمون گيري ازفلسفه بهرهخواندن و مقياس هاي خالقيت كالمي استفاده شده است. 

وكسلر چهارم به اين علت است زماني كه آزمودني در سه خرده مقياس اصلي فهم كالمي شامل 

ها،  واژگان و فهميدن عملكرد مطلوبي نداشته باشد، از دو آزمون اطالعات و استدالل كلمه به شباهت
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- تراز واژگان و فهميدن محاسبه ميشود و نمره تراز اين دو آزمون جاي نمره عنوان جانشين استفاده مي

شود. بنابراين مقياس فهم كالمي داراي سه خرده آزمون اصلي شامل شباهت ها، واژگان و فهميدن و 

تحولي  - دو جانشين شامل اطالعات و استدالل كلمه است كه گاه در رويارويي با اختالالت عصبي

در مورد روايي و پايايي تشخيص ابزار د. شود تا اطالعات باليني تكميلي به دست آيمشكوك اجرا مي

هاي ظرفيت عدد توان عنوان كرد كه خرده آزمونتأكيد بر ضريب حساسيت، ميبا  4وكسلر نسخه 

درصد) داراي ضريب حساسيت باالتر از  7/71درصد)، واژگان ( 5/87عدد( - )، توالي حرف 3/88%(

هاي دانش خرده آزمونو به طور كلي  دارندو در راستاي تشخيص ناتواني يادگيري كاربرد  است 70/0

ي فعال از ضريب بهر حافظههوشي فعال كالمي و غيركالمي در كنار ، حافظهكالمي و غيركالمي

  ).1393، نيا و افروز(فريد، كامكاري، صفاري حساسيت مطلوب برخوردارند

  نتايج

  

 سران ي فهم كالمي در پهامؤلفه. ميانگين و انحراف استاندارد 1جدول 

  M  SD  گروه  متغير  M  SD  گروه  متغير

  استدالل كلمه

  71/1  63/11  عادي

  واژگان

  31/1  478/10  عادي

  75/2  56/6 نقص توجه  56/1  33/9 نقص توجه

  9/2  13/8  بيش فعال  57/1  06/6  بيش فعال

  1/2  3/4  تركيبي  65/1  6/5  تركيبي

 هاشباهت

  6/1  04/10  عادي
  اطالعات

  

  

  85/1  64/10  عادي

  61/1  6/9 نقص توجه  04/1  2/8 نقص توجه

  63/1  2/9  بيش فعال  56/1  6/6  بيش فعال

  15/1  1/9  تركيبي  61/1  7/4  تركيبي

 فهميدن

  21/1  11/10  عادي
  نمره كل

  مقياس

  فهم كالمي

  80/3  16/105  عادي

  28/1  73/97 نقص توجه  34/1  8/7 نقص توجه

  1/3  43/91  بيش فعال  59/1  4/6  بيش فعال

  30/4  46/85  تركيبي  27/1  43/4  تركيبي
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شود كه مشابه پسران، ميانگين نمرات فهم كالمي دختران نيز مشاهده مي 2همچنين در جدول 

فعال، فعالي(تركيبي)، بيشبيشان مبتال به اختالل نقص توجه آموزدانشهاي به ترتيب براي گروه

نيز داراي روندي كامالً يكسان به جز  هامؤلفه نقص توجه و عادي به ترتيب كاهش يافته است.

ها بسيار كمتر از ساير ي اطالعات نيز  تفاوت ميانگين گروهي واژگان بوده است. در مؤلفهمؤلفه

  است. هامؤلفه
  . ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي فهم كالمي دختران2جدول 

 M SD گروه متغير M SD گروه متغير

لمهاستدالل ك  

04/12 عادي  17/2  

 واژگان

20/12 عادي  90/1  

هنقص توج  5/10  30/1 هنقص توج   06/7  59/1  

لبيش فعا  7/8  46/1 لبيش فعا   33/9  84/1  

66/7 تركيبي  32/1 5/5 تركيبي   40/2  

 شباهت ها

5/11 عادي  83/1  
 اطالعات

 

 

80/11 عادي  7/1  

هنقص توج  5/9  22/1 هنقص توج   76/9  04/1  

لبيش فعا  46/7  33/1 لبيش فعا   16/9  62/1  

7/5 تركيبي  66/1 55/1 9 تركيبي   

 
 

 فهميدن

3/11 عادي  66/1  

 نمره كل

433/108 عادي  55/3  

هنقص توج  13/9  43/1 هنقص توج   76/101  01/2  

لبيش فعا  1/8  68/1 لبيش فعا   56/94  03/3  

36/5 تركيبي 5/88 تركيبي 2   58/4  
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  ليل واريانس يك راهه براي مقايسه گروه پسران در متغير فهم كالمي و مؤلفه هاي آنآزمون تح .3جدول  

P F MS df SS هامؤلفه اثرات  

001/0  

 

439/79 

 بين گروهي 600/520 3 533/173

 درون گروهي 400/253 116 184/2  شباهت

 مجموع 000/774 119 

001/0 253/91 

  بين گروهي 609/510 3 203/170

 درون گروهي 360/216 116 865/1  دنفهمي

 مجموع 969/726 119 

001/0 922/38 

 بين گروهي 940/655 3 647/218

 درون گروهي 642/651 116 618/5  واژگان

 مجموع 581/1307 119 

001/0 734/5 

 بين گروهي 159/43 3 386/14

 درون گروهي 040/291 116 509/2  اطالعات

 مجموع 199/334 119 

001/0 

 

196/92 

 بين گروهي 292/731 3 764/243

 درون گروهي 700/306 116 644/2  استدالل كلمه

 مجموع 992/1037 119 

  

001/0 

 

288/193 

  بين گروهي 833/6432 3 278/2144
نمره كل فهم 

  كالمي
 درون گروهي 867/1286 116 094/11

 مجموع 700/7719 119 

 

هاي مورد مقايسه در متغير فهم دهد كه بين گروههاي تحليل واريانس چند متغيره نشان مييافته

بنابراين براي مقايسه دو به دوي متغير فهم ي آن تفاوت معنادار وجود دارد، هامؤلفهكالمي و 

  شده است. در ذيل ارائه داراحداقل تفاوت معن تعقيبيمؤلفه آن آزمون  5كالمي و 

هاي پسران در سه خرده آزمون شباهت، فهميدن و  استدالل كلمه نشانگر ي گروهي جفتمقايسه
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ها ها با هم اختالف معنادار نشان دادند و اختالف ميانگين گروهاين بوده است كه، تمامي گروه

 -1هاي: حاكي از بيشترين ميزان اختالل در درك اين سه خرده آزمون كالمي به ترتيب در گروه

نقص توجه، بوده است. بعبارت ديگر در اين سه خرده آزمون گروه  -3ش فعال بي -2تركيبي 

بيش فعال) داراي بيشترين ميزان اختالل است. كودكان بيش فعال نيز عملكرد -تركيبي(نقص توجه

-بدتري نسبت به كودكان دچار نقص توجه داشتند.در خرده آزمونواژگان نيز تفاوت ميان گروه

 -1هاي: ل معنادار بوده است و بيشترين ميزان اختالل به ترتيب براي گروههاي عادي و داراي اختال

دست آمد. به عبارت ديگر در اين خرده آزمون گروه فعال بهبيش -3نقص توجه -2تركيبي

توجهي عملكرد بدتري نسبت به تركيبي داراي بيشترين ميزان اختالل است و اين بار كودكان نقص

دارند كه با سه خرده آزمون قبلي كمي متفاوت است. در خرده آزمون فعالي كودكان دچار بيش

هاي تحقيق مشاهده نشد. باالخره بررسي نمره كل فهم اطالعات اما تفاوت معناداري ميان   گروه

-2تركيبي  - 1هاي: كالمي پسران نيز اختالف هاي معناداري را با بيشترين ميزان اختالل براي گروه

توجه ، منعكس ساخت. مي توان گفت كه در مجموع فهم كالمي پسران با نقص  - 3بيش فعال و 

اختالل تركيبي داراي بيشترين ميزان اختالل است و گروه  بيش فعال عملكرد بدتري نسبت به 

  .كودكان نقص توجهي دارند
  

  . آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه دو به دوي چهار گروه  پسران4جدول 

  MD  P  2گروه   1گروه   متغير  MD  P  2گروه   1گروه   متغير

  شباهت

  عادي

  001/0  16/2 نقص توجه

استدالل 

  كمله

  عادي

  001/0  3/2 نقص توجه

  001/0  56/5  بيش فعال  001/0  7/3  بيش فعال

  001/0 03/6  تركيبي  001/0 66/5  تركيبي

  نقص توجه
  001/0  6/1  بيش فعال

  نقص توجه
  001/0  26/3  بيش فعال

  001/0 73/3  تركيبي  001/0 5/3  تركيبي

  74/0  466/0  تركيبي  بيش فعال  001/0  9/1  تركيبي  بيش فعال

  094/0  04/1 نقص توجه      001/0  31/2 نقص توجه    فهميدن
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  عادي

    001/0  64/3  بيش فعال

  

  اطالعات

  07/0  37/1  بيش فعال  عادي

 08/0 54/1  تركيبي  001/0 67/5  تركيبي

  نقص توجه
  004/0  33/1  لبيش فعا

  نقص توجه
  881/0  33/0  بيش فعال

 684/0 16/0  تركيبي  001/0 36/3  تركيبي

  983/0  166/0  تركيبي  بيش فعال  001/0  03/2  تركيبي  بيش فعال

  

  

  واژگان

 عادي

  001/0  21/4 نقص توجه

فهم 

  كل كالمي

 عادي

  001/0  43/7 نقص توجه

  001/0  73/13  بيش فعال  001/0  65/2  بيش فعال

  001/0 7/19  تركيبي  001/0 41/6  تركيبي

  نقص توجه

  

  نقص توجه  05/0  - 56/2  بيش فعال

  

  001/0  3/6  بيش فعال

  001/0 26/12  تركيبي  006/0 2/2  تركيبي

  001/0  96/5  تركيبي  بيش فعال  079/0  76/3  تركيبي  بيش فعال

  

ي هامؤلفهگروه دختران در متغير فهم كالمي و  آزمون تحليل واريانس يك راهه براي مقايسه. 5جدول  

  آن

P F MS df SS مؤلفه ها اثرات  

001/0  

 

977/80 

 بين گروهي 958/570 3 319/190

 633/727 116 350/2  شباهت

درون 

 گروهي

 مجموع 592/843 119 

001/0 254/62 

  بين گروهي 492/546 3 319/190

 433/339 116 350/2  فهميدن

درون 

 روهيگ

 مجموع 925/885 119 

001/0 331/66 

 بين گروهي 092/763 3 364/254

 833/444 116 835/3  واژگان

درون 

 گروهي

 مجموع 925/1207 119 
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001/0 982/21 

 بين گروهي 133/149 3 711/49

 333/262 116 261/2  اطالعات

درون 

 گروهي

 مجموع 467/411 119 

001/0 

 

533/50 

 بين گروهي 892/390 3 297/130

 100/299 116 578/2  استدالل كلمه

درون 

 گروهي

 مجموع 992/689 119 

  

001/0 

 

413/191 

  بين گروهي 367/6740 3 789/2246

 600/1361 116 738/11  نمره كل فهم كالمي

درون 

 گروهي

 مجموع 967/8101 119 

ي مورد مقايسه در متغير فهم هاگروهدهد كه بين ان ميهاي تحليل واريانس چند متغيرنشيافته

بنابراين براي مقايسه دو به دوي  متغير فهم كالمي و مؤلفه هاي آن تفاوت معنادار وجود دارد، 

  ).>01/0P( شده است در ذيل ارائه داراحداقل تفاوت معن تعقيبيمؤلفه آن آزمون  5كالمي و 

دختران در سه خرده آزمون شباهت، فهميدن و استدالل  هايي جفتي گروهمشابه پسران مقايسه

ها با هم اختالف معنادار نشان دادند و اختالف كلمه نشانگر اين بوده است كه، تمامي گروه

ها حاكي از بيشترين ميزان اختالل در درك اين سه خرده آزمون كالمي به ترتيب ميانگين گروه

نقص توجه، بوده است. به عبارت ديگر در اين سه  - 3فعال بيش -2تركيبي  - 1هاي: در گروه

بيش فعال) داراي بيشترين ميزان اختالل است. - خرده آزمون گروه تركيبي(نقص توجه

فعال نيز عملكرد بدتري نسبت به كودكان دچار نقص توجه داشتند.در خرده ان بيشآموزدانش

معنادار بوده است و بيشترين ميزان  هاي عادي و داراي اختاللآزمون واژگان نيز تفاوت ميان گروه

دست آمد. به عبارت فعال بهبيش -3نقص توجه - 2تركيبي - 1هاي: اختالل به ترتيب براي گروه

ان آموزدانشديگر در اين خرده آزمون گروه تركيبي داراي بيشترين ميزان اختالل است و اين بار 
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ي دارند كه با سه خرده آزمون قبلي فعالنقص توجه عملكرد بدتري نسبت به كودكان دچار بيش

هاي تحقيق مشاهده كمي متفاوت است. در خرده آزمون اطالعات اما تفاوت معناداري ميان گروه

نشد. باالخره بررسي نمره كل فهم كالمي دختران نيز اختالف هاي معناداري را با بيشترين ميزان 

توان گفت توجه ، منعكس ساخت. مي نقص - 3فعال و بيش- 2تركيبي  - 1هاي: اختالل براي گروه

كه در مجموع فهم كالمي دختران با اختالل تركيبي داراي بيشترين ميزان اختالل است و گروه  

  نسبت به كودكان نقص توجه دارند . فعال عملكرد بدتريبيش

  آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه دو به دوي چهار گروه  دختران .6جدول 

  MD  P  2گروه   1گروه   متغير  MD  P  2گروه   1گروه   متغير

  شباهت

  عادي

  001/0  93/1 نقص توجه

  

  

  استدالل كمله

  عادي

  001/0  83/1 نقص توجه

  001/0  66/3  بيش فعال  001/0  03/4  بيش فعال

  001/0 73/4  تركيبي  001/0 08/5  تركيبي

  نقص توجه
  001/0  1/2  بيش فعال

  نقص توجه
  001/0  83/1  بيش فعال

  001/0 90/2  تركيبي  001/0 8/3  يتركيب

  74/0  166/0  تركيبي  بيش فعال  001/0  76/1  تركيبي  بيش فعال

  فهميدن

  عادي

  001/0  16/2 نقص توجه

  

  

  

  اطالعات

  عادي

  001/0  03/2 نقص توجه

  001/0  63/2  بيش فعال  001/0  2/3  بيش فعال

  001/0 80/2  تركيبي  001/0 93/5  تركيبي

  نقص توجه
  004/0  03/1  ش فعالبي

  نقص توجه
  499/0  75/2  بيش فعال

 278/0 76/0  تركيبي  001/0 7/3  تركيبي

  983/0  166/0  تركيبي  بيش فعال  001/0  73/2  تركيبي  بيش فعال

  

  

  واژگان

 عادي

  001/0  13/5 نقص توجه

  كل فهم كالمي

 عادي

  001/0  8/13 نقص توجه

  001/0 93/19  بيش فعال  001/0  8/2  بيش فعال

  001/0  2/7  تركيبي  001/0 07/6  تركيبي

  نقص توجه

  

  نقص توجه  05/0  -26/2  بيش فعال

  

  001/0  2/13  بيش فعال

  001/0  06/6  تركيبي  006/0 56/1  تركيبي

  001/0  93/1  تركيبي  بيش فعال  079/0  83/3  تركيبي  بيش فعال
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  گيريبحث و نتيجه

ان آموزدانشان پسر و مقايسه آموزدانشا براي مقايسه نتايج اين تحقيق در دو بخش مجز

دختر درپنج خرده شباهت، فهميدن و واژگان به عنوان سه مؤلفه اصلي براي محاسبه فهم كالمي 

هاي اطالعات و استدالل كلمه به عنوان دو خرده مقياس جانشين و در نهايت كل و خرده مقياس

نقش هر كدام و تأثير آن در عملكردهاي مختلف زباني  فهم كالمي كل به شرح زير ارايه شده تا 

بين افراد عادي و داراي اختالل با توجه به جنسيت مشخص شود. به دليل مشابهت نتايج در  بيشتر 

هاي دختران و  پسران بر حسب عملكرد آنان در خرده مقياس ها به ترتيب بر موارد، مقايسه گروه

دهد مقايسه  در پسران نشان  ميدهد: ده مقياس نشان مياساس ماهيت سنجشي و كاركردي هر خر

تري از افراد عادي دارند. فعال به ميزان قابل توجهي عملكرد پايينبيشكه هر سه نوع نقص توجه 

فعال بيش هاي نقص توجههاي شباهت و فهميدن و واژگان در تمام گروهدر پسران خرده مقياس

تببين اين امر بايد به كاركردهاي هر خرده مقياس دقت نظر تر از گروه عادي است. در پايين

داشت، چرا كه در وكسلر نسخه چهارم خرده مقياس هاس شباهت و فهميدن به عنوان دو خرده 

مقياس از سه خرده مقياس اصلي در كنار واژگان كه بيشتر با حافظه و يادگيري سروكار دارد، در 

ها و فهميدن  با رفتارهاي اجتماعي و رده مقياس شباهتمحاسبه فهم كالمي كل نقش دارند. دو خ

درآمدي و كامكاري، (كيومرثي، شريفي سازگاري و قدرت استدالل و قضاوت فرد مرتبط هستند

فعال نسبت به نقص توجه بيشتر از نواقص و مشكالت . پسران نوع تركيب و سپس نوع بيش)1397

عدم سازگاري اجتماعي، ضعف قدرت استدالل و برند كه شامل كنترل تكانه و رفتاري رنج مي

هنگامي كه استدالل كالمي با مشكالت قضاوت جهت انتخاب رفتارهاي متناسب با موقعيت است. 

- گيري مفهوم بلكه بيان كالمي نيز با محدوديت روبرو ميقابل توجهي روبرو شود، نه تنها شكل

شنيداري و فهم شنيداري با  توانايي ها پس از ادراك گردد. آزمودني در خرده مقياس شباهت

شود. اين امر در نوع تركيبي  به دليل بيشتر بودن نواقص شناختي مفهوم سازي كالمي درگير مي

  شود. بيشتر مشاهده مي
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از سويي مواقعي كه آزمودني در تحول شناختي كالمي دچار مشكل شود، توانايي مفهوم 

هاي  مشترك مفهوم كالمي را درك كند كه د ويژگيتواندهد و نميسازي كالمي را از دست مي

بندي ويژگي هاي مشترك يك مفهوم، استنباط گرايي و طبقهخود اين موضوع نيز به قدرت انتزاع

تر دو هاي مشترك و تمايز بين نشانگان فرعي و اصلي و مفهوم سازي عميقو شناسايي نشانه

رداشت سطحي پيرامون دو مفهوم يا كلمه يا پديده شود. فراتر رفتن از بموضوع يا كلمه مربوط مي

هاي به تحليل نقادانه دو مفهوم نياز دارد تا بتوان آن را شناسايي كرده و سپس به بيان ويژگي

ها و فهميدن در افراد نوع رسد پايين بودن نمره شباهتمشترك پرداخت. از اين حيث به نظر مي

گرايي و استدالل است كه خود ناشي از عدم رشد يا بد اعفعال مرتبط با نقص در انتزتركيب و بيش

عملكردي نواحي مرتبط از جمله لوب فرونتال است. اين مسأله در مورد دختران نيز صادق است 

تري دارند و در انواع اين اختالل نوع فعال از افراد عادي عملكرد پايينبيشكه دختران نقص توجه 

  ود.شتركيبي بيشترين آسيب ديده مي

خرده مقياس بعدي كه با عملكرد استدالل و فهم كالمي درگير است خرده مقياس فهميدن است. 

پردازد. هنگامي كه شناخت اصول عمومي و قوانين متعارف اجتماعي مي خرده مقياس فهميدن به

آنگاه  ها را در زمينه متفاوت اجتماعي به كار گيردآزمودني بتواند از تجارب گذشته پند گرفته و آن

به رفتار هدفمند پرداخته و به فهميدن موقعيت و درك بهتر شرايط اجتماعي از يك سو و انجام رفتار 

شود. اين خرده مقياس همچنين بازنمايي از سازگاري فردي مناسب و متناسب با آن موقعيت نايل مي

؛ به 2013،شود (كانيورز و كاشاجتماعي مطرح ميو اجتماعي است و تحت عنوان شعور شخصي

- بيش ان پسر  داراي  نقص توجهآموزدانش). در مطالعه حاضر نيز 1392افروز و همكاران،  از نقل

ان عادي پسر نمره كمتري در اين خرده مقياس دارند و در انواع اختالل آموزدانشفعالي نسبت به 

مشكالت مرتبط با  فعال كه ازتر و سپس نوع بيشفعالي تيپ تركيبي عملكرد پاييننقص توجه بيش

 شود. برند اين امر ديده ميفهم اجتماعي و سازگاري رنج بيشتري مي
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سومين خرده مقياس خرده مقياس واژگان است كه پسران عادي در كل از پسران داراي نقص 

فعال گروه نقص توجه دسته نقص توجه بيش 3فعالي عملكرد بهتري دارند و در بين بيشتوجه 

تري نشان دادند؛ چرا كه تمركز، حافظه و يادگيري در باال بعدي عملكرد پايين نسبت به دو گروه

ان عادي نسبت به هر سه گروه نقص آموزدانشبودن نمره اين خرده آزمون نقش به سزايي دارد و 

فعال به دليل نداشتن مشكالت مرتبط با توجه و تمركز بهتر بودند، ولي در مقايسه بين بيش توجه

فعال گروه نقص توجه در پسران نسبت به دو گروه بيش فعال و تكانشگر بيشتوجه  افراد نقص

نقص توجه ي داراي هاگروهپايين بودند. در بحث نمرات كسب شده در خرده مقياس  واژگان در 

-توان عنوان كرد زماني كه آزمودني نمرات باالتر از حد متوسط كسب ميو عادي مي فعاليبيش

اللتي بر كاركردهاي عالي شناختي از قبيل خالقيت، ابتكار و نوآوري كالمي باشد تواند دكند مي

توان در ضعف هاي شناختي باشد. دليل ديگري كه ميتواند از نقص در كنشتر ميو نمرات پايين

عملكرد افراد نقص توجه پسر  مطرح كرد اين است كه ممكن است به علت نقص توجه و تمركز  

 سؤالرا درست متوجه نشده باشند، مثال ممكن است در  سؤالراي نقص توجه هاي داآزمودني

را درست شنيده شده است  سؤالالفبا چيست آن را بابا شنيده باشد كه آزمونگر بايد دقت كند كه 

 - هاي فرهنگيتواند از تجربه كالمي و زمينهيا خير!. همچنين عملكرد پايين در آزمون واژگان مي

مادري، اختالالت زبان و گفتار، آسيب مغزي و تأخيرافتادگي در رشد آزمودني اقتصادي، زبان 

). نتيجه آن كه درگير بودن  خرده مقياس واژگان با تمركز و 1392(افروز و همكاران،  تأثير بگيرد

شود كه كمتر تر از افراد بيش فعال تكانشگر مييادگيري در گروه نقص توجه موجب نمرات پايين

  برند. مرتبط با توجه و تمركز رنج مياز مشكالت 

خرده مقياس بعدي خرده مقياس استدالل كلمـه اسـت كـه بـه عنـوان آزمـون جانشـين شـباهت و         

تـري از گـروه عـادي نشـان     فعـال پسـر عملكـرد پـايين    بيش رود و افراد نقص توجهفهميدن به كار مي

ت كه به عنوان آزمون جانشين جهـت  اين آزمون نيز مرتبط با قضاوت و سازگاري اجتماعي اسدادند. 

هـاي  رود. خـرده مقيـاس اسـتدالل كلمـه مشـابه خـرده مقيـاس       كسب اطالعات باليني بيشتر به كار مي
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ها و فهميدن در سـنجش قضـاوت و قـدرت اسـتدالل انتزاعـي نقـش دارد. ايـن خـرده مقيـاس          شباهت

نـايي تلفيـق و تركيـب انـواع متنـوع      استدالل عمومي و تحليلي، انتزاع گرايي كلمه و از همه مهمتـر توا 

پـذيري ذهنـي و تفكـر    گيـرد و بـا انعطـاف   اطالعات براي توليد ديگر مفاهيم مورد سـنجش قـرار مـي   

هاي شناختي عالي سرو كـار دارد، ارتبـاط دارد. اسـتدالل، قضـاوت، توانـايي      پذير كه با كنشانعطاف

هاي اجرايـي مـرتبط اسـت كـه از ديـدگاه      تركيب اطالعات متنوع نيز به لوب فرونتال جايگاه كاركرد

) در اين افراد نسبت به جمعيت عادي با ضعف عملكرد همراه است. در خـرده مقيـاس   2014(  باركلي

استدالل كلمه فرآيند تحليل معني شناختي يك كلمه بـا تأكيـد بـر اصـول منطقـي و از طريـق سـطوح        

تي با واسطه گري زبان نوشتاري و بيـاني  شناخعالي شناخت مانند الگوهاي دستوري، ساختاري و معني

يابـد و در درك و فهـم خوانـدن كـاربرد دارد.     است كه از مفاهيم سـاده بـه مفـاهيم پيچيـده سـير مـي      

واژگـان تصـويري، ربطـي و     ان درآمـوز دانـش ) نيـز ضـعف ايـن    1389(و همكاران  مطالعات عليزاده

شناسـي را  كردن، معنادهي، صحبتنكردن، سازماشفاهي، درك دستوري، تمايزگذاري كلمه، گوش

نشان داد. گاه ضعف در خواندن كه با استدالل كلمه در ارتباط است منجر بـا كـاهش عملكـرد زبـاني     

پـور،  علـي  شود كه نتـايج ايـن پـژوهش در ايـن زمينـه بـا  تحقيقـات       فعال ميدر افراد نقص توجه بيش

  ) همسوست.2015مارتينسون و همكاران ( ) و1394فر (برادران و ايماني

هاي ذكر فعالي به ترتيب خرده مقياسبيش در مقايسه بين دختران عادي و داراي نقص توجه

در خرده شده در پسران تبيين نتايج در دختران مشابه پسران است به غير خرده مقياس فهميدن. 

معناداري فعال  به طور بيشهاي شباهت و فهميدن نيز مانند پسران دختران نقص توجه مقياس

تر از دختران عادي هستند. نكته قابل توجه در نمره تفاوت ميان دختران و پسران باالتر بودن پايين

تواند ناشي از جلوتر و باالتر ميانگين دختران است كه بين انواع گروه دختران ديده شد. اين مي

دار در دختران نقص عنابودن رشد كالمي در دختران باشد و مورد ديگر عدم تفاوت نمره ميانگين م

اي و تواند به انتظارات كليشهفعال در خرده مقياس فهميدن است. علت اين امر ميتوجه و بيش

طور كه بيان شد خرده مقياس شباهت و فهميدن با قضاوت و خرده جنسيتي مرتبط باشد. همان
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بيشتر در تمركز و مقياس واژگان با حافظه و يادگيري سرو كار دارد در دختران نقص توجه كه 

حافظه فعال ضعف دارند در خرده مقياس هاي مرتبط با قضاوت و رفتار اجتماعي مشكالت زيادي 

فعالي بر عكس افراد دهند و در پروفايل رفتاري اين دسته رفتارهاي مرتبط با بيشاز خود نشان نمي

تكانشگر در مقياس فعال شود. اين كه چرا در دختران بيشبيش فعال تكانشگر كمتر ديده مي

فهميدن كه مرتبط با قضاوت و سازگاري اجتماعي است در مقايسه دختران اين گروه با نقص 

توجه تفاوت چندان مشهود نيست مي تواند عالوه بر جلوتر بودن رشد كالمي در دختران، بخش 

اي ناسازگارانه و اي جنسيتي باشد. به عنوان مثال بسياري رفتارهديگر آن  وابسته به انتظارات كليشه

كه گيرد، درحاليغير اجتماعي از دختران كمتر مورد انتظار و تأييد والدين و اطرافيان قرار مي

اي از جمله اينكه همه پسرها همين رفتارها در پسران با بازخوردهاي كمتر و گاه توجيهات كليشه

و البته موقعيتي اين رفتارها در تواند به خودكنترلي بيشتر شود و همين امر ميشيطنت دارند همراه 

فعال منجر شود. در خرده مقياس واژگان و استدالل كلمه نيز دختران داراي نقص دختران بيش

تري از دختران عادي دارند  و مشابه پسران در بين انواع دسته اختالل فعال نمره پايينبيشتوجه 

فعال در استدالل كلمه، شباهت روه بيشترين عملكرد و گفعال گروه تركيبي پاييننقص توجه بيش

  ترين عملكرد را دارند. و فهميدن  و گروه نقص توجه در واژگان پايين

ان پسر و دختر نشان داد كه در هر دو گروه از نظر فهم كالمي آموزدانشدر كل مقايسه 

-در واقع يافتهاي دارند. فعال تفاوت قابل مالحظهبيشهاي نقص توجه ان عادي با گروهآموزدانش

فعالي(گروه تركيبي) ان پسر و دختر داراي نقص توجه بيشآموزدانشاين بود كه  هاي ما نشانگر

فعال و نقص توجه به هاي بيشها گروهاند و پس از آناز نظر فهم كالمي آسيب شديدي ديده

الل نقص توجه رسد اختدهند كه قابل توجه است. به نظر ميترتيب درجاتي از آسيب را نشان  مي

شود. نتايج اين پژوهش نشان داد فهم فعال موجب كاهش عملكرد ابعاد مختلف رشد زباني ميبيش

تر از افراد عادي است. اين فعالي به طور كلي پايينبيشكالمي در افراد داراي اختالل نقص توجه 

-بيشنقص توجه الل ان داراي  اختآموزدانشاست ) كه معتقد 2014بيني (باركلي،يافته با پيش
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هاي طبق يافته، همسو است. در هوشبهر كالمي عملكرد متفاوتي از گروه كنترل دارندفعالي 

درصد اين كودكان مشكل زباني  54كه ) 1395به نقل از ممقاني ( ) 2003( هاالهان و كافمن

و  عليزاده هايهاي اين پژوهش نيز داللت بر اين موضوع دارد و با نتايج پژوهشدارند، يافته

به نقل از ؛ 2002و همكاران، ؛ تريپ1989همكاران، 2؛ مك گيو1،2000؛كواستورا1389،همكاران 

  هماهنگ است.) 1395ممقاني،

ان آموزدانشنسبت به  ADHDان آموزدانشتوان عنوان كردكه تفاوت عملكرد در پايان مي

هم كالمي كل از مجموع عادي مرتبط با ماهيت و عملكرد خرده مقياس هاي كالمي است كه ف

هاي مرتبط با مقياس فهم كالمي كل به عنوان تواناييها حاصل شده است. ترازهاي اين خرده مقياس

مندي از گفتار دروني به عنوان يكي از چهار كاركرد اجرايي و اي براي استفاده مناسب و بهرهواسطه

هايي كه كودكان ناهنجاريظر باركلي واسطه اي براي تنظيم شناخت و كنترل رفتار مهم است. طبق ن

كنند، فعالي در بازداري رفتاري و كاركردهاي اجرايي وابسته به آن تجربه ميبيشداراي نقص توجه 

فعالي و هوش بهر كالمي كل بيشمنجر به رابطه ضعيف اما معنادار و منفي بين اختالل نقص توجه 

ي كل با حافظه فعال، گفتگوي دروني و رشد تدريجي شود، احتماالً به اين دليل كه هوشبهر كالممي

فعالي و بيشهاي هوشي و عاليم اختالل نقص توجه تفكر دروني در ارتباط است. ارتباط بين توانايي

هاي زباني نقش مهمي در اين اي كه مهارتكاركردهاي اجرايي يك ارتباط مسقيم است به گونه

  ).2014، 3(بونو و بيزي كندميان ايفا مي

نقش زبان و فهم كالمي كل در رشد انعطاف پذيري شناختي به عنوان ابزاري به طور كلي 

با توجه به ). 2009 لوفتيز،( براي كنترل رفتار و مديريت شناخت و يادگيري فرد انكار ناپذير است

نتايج به دست آمده نقش رشد و تقويت فهم كالمي در كنار دارو درماني، رفتار درماني، آموزش 

هاي پژوهش محدوديتبايست مورد توجه قرار گيرد. والدين و معلمان و توانبخشي شناختي مي

                                                                                                                                                    

1.Covastura 
2. Mack Giv 
3. Bono & Bizri  
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بايست بيشتر لحاظ كنند و مورد توجه داشته باشند حاضر كه ديگران در تحقيقات آينده خود مي

اقتصادي  - بايست در انتخاب نمونه همگني زباني و بافت فرهنگيبحث فرهنگ و زبان است و مي

  مورد توجه قرار گيرد.بيشتر 
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Comparing the Performance of Individuals with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder and Normal people in Verbal 

Comprehension Components using the Wechsler Test: A 
Gender-based study in Elementary Students 

H. Safari1111, Sh. Makvand Hosseini2222, P. Sabahi3333 & A. Maleki4444 
 
Abstract 
Students with attention deficit hyperactivity disorder suffer from a variety of 
cognitive and behavioral problems. Research shows that language plays a 
role as an intermediary in cognitive and behavioral control in this disorder. 
The present research aimed at comparing the verbal performance in different 
kinds of categories of this disorder and also comparing it with normal 
students. The sample of this research consists of 240 people. 180 individuals 
(90 girls and 90 boys) were selected from among the students with attention 
deficit hyperactivity disorder who had referred to the education department-
affiliated clinic in the city of Shahriar in academic year 2017-2018 and the 
subjects of the control group were randomly selected from among the 
normal students (30 girls and 30 boys) and the data were collected using 
Wechsler's neuropsychological scale. The results showed that students with 
attention/ hyperactivity disorder generally have a lower verbal 
comprehension than normal students; moreover, it was found that from 
among the three categories of this disorder, the hyperactive-impulsive group 
showed the significantly lowest performance. Accordingly, it can be 
concluded that verbal comprehension plays an important role in the 
regulation of students' cognitive and behavior and should be emphasized in 
therapeutic interventio. 

Keywords: Verbal comprehension, Attention deficit hyperactivity disorder, 
Wechsler neuropsychological scale  
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