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  چكيده
اجتمـاعي  هـاي هدف اين مطالعـه بررسـي اثربخشـي آمـوزش دونيمكـره مغـز بـر خودپنـداره و مهـارت         

آزمـون بـا گـروه    آزمون و پـس اين پژوهش، آزمايشي و از نوع پيش. آموزان مبتال به نارساخواني بود دانش
بتال به نارسـاخواني پسـر سـال چهـارم و پـنجم      آموزان مجامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش. كنترل بود

نمونـه پـژوهش حاضـر، شـامل     . تشكيل دادند 92-93مقطع ابتدايي نسيم شهر استان تهران در سال تحصيلي 
گيري تصادفي آموز مبتال به نارساخواني بود كه از ميان مدارس ابتدايي نسيم شهر و  با روش نمونهدانش 20

بـراي  . گمارده شـدند ) گروهنفر براي هر 10(كنترل آزمايش ودر دو گروه ساده انتخاب و به روش تصادفي
هــاي نــوري و مــرادي، پرسشــنامههــا از آزمــون خوانــدن و تشــخيص نارســاخواني كرمــي آوري دادهجمــع

آزمايش به مـدت  گروه.اجتماعي ماتسون استفاده شدهايهريس و مهارت-يرزخودپنداره براي كودكان پي
-نتـايج تحليـل  . اي دريافت نكردنـد كنترل مداخلهدونيمكره مغز قرار گرفته و گروهوزشجلسه تحت آم 16

صورت اجتماعي تأثير داشت،  به اينهايدونيمكره مغز بر خودپنداره و مهارتنشان داد آموزش كواريانس
با توجه به ايـن   .آموزان مبتال به نارساخواني شداجتماعي دانشهايكه منجر به افزايش خودپنداره و مهارت

در جهت آموزش و درمـان مبتاليـان بـه اخـتالل     تواند آموزش دو نيمكره مغز مي توان گفت كهنتايج،  مي
  .نارساخواني استفاده شود
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  قدمهم
رشدي با منشاء زيستي است كه -ي عصبياختالل ،DSM-52 مبنايبر 1خاصيادگيرياختالل

هاي اصلي اختالل يادگيري يكي از ويژگي .شودهايي در سطح شناختي ميموجب نابهنجاري
هاي تحصيلي اصلي است كه شامل سيالي خواندن ، درك خاص، مشكالت مستمر در مهارت

تا  3اي كان مدرسهميزان شيوع اين اختالل دركود. خواندن، بيان نوشتاري و استدالل رياضي است
، در فرهنگ )1985( 4ربر). 2013، 3انجمن روانپزشكي آمريكا( درصد گزارش شده است 5/17

 واسطه آن،كند كه بهرا به هرگونه ناتواني در خواندن اطالق مي 5سي، نارساخوانيشنا روان
عيني دال بر گونه شواهد مانند و هيچكودكان از سطح پايه كالس خود در زمينه خواندن عقب مي

ماندگي ذهني، آسيب مغزي يا مشكالت هيجاني و فرهنگي و نيز زبان هايي چون عقبنارسايي
ي موضوعات درسي و  از آنجايي كه مهارت خواندن براي يادگيري همه. گفتاري وجود ندارد

ن، راقبيا(غيردرسي ضروري است، لذا اين توانايي و مهارت در زندگي انسان اهميت فراواني دارد 
هاي مختلف زندگي به ويژه نارساخواني منجر به ناتواني در جنبه). 1391اخوان تفتي و حجازي، 
، 6ختي، روان تنيشنا روانآموزان، خودپنداره ضعيف، مشكالت فيزيكي، شرايط تحصيلي بد دانش
اي ه در مقايسه با ساير كشورها، پژوهش). 2012، 7و راسل اوهويي( شوداجتماعي و رفتاري مي

ميلي و سياهپوش، نريماني، صادقي، ح( اندكي روي اختالل نارساخواني در ايران انجام شده است
  ).2014؛ نوربخش، 2009

يكي از مشكالتي كه كودكان مبتال به نارساخواني با آن مواجه هستند، خودپنداره ضعيف در 

                                                                                                                            
1. specific learning disorder 
2. Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders (fifth edition) 
3. American Psychiatric Association (APA) 
4. Reber 
5. dyslexia 
6. psychosomatic disorder 
7. Huiyi Eve &  Russell 
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ادراك فرد از خود در  بعدي است كه اشاره به، مفهومي چند1خودپنداره. آموزان است اين دانش
). 2004، 2هافمن( هاي جنسي و هويت نژادي دارد هايي مانند تحصيالت، نقش رابطه با ويژگي

خودپنداره مثبت موجب باالرفتن اعتماد به نفس در فرد شده و روابط اجتماعي وي را ارتقاء 
شود  سالم شناخته مينفي و نامتعادل باشد، از لحاظ رواني نااما اگر خودپنداره فرد، م. بخشد يم
شناختي قابل توجه  خودپنداره تحصيلي يكي از عوامل روان). 1392مراد و طبيبي،  ساربان، عيسي(

ميكائيلي، افروز و (دهد  آموزان را به شدت تحت تأثير قرار مي است كه عملكرد تحصيلي دانش
ي  كه حتي خودپندارهطوري  به). 1391و كوچكي، پور، كرايي  مهر، عباس ؛ خجسته1391قليزاده، 

). 1392ترازي و خادمي، (پذيرد  آموزان نيز از خودپنداره تحصيلي آنان تأثير مي اجتماعي دانش
پژوهشگران دريافتند كه كودكان و نوجوانان نارساخوان، خودپنداره تحصيلي پاييني نسبت به افراد 

  ). 2008، 3؛ باردن2012هويي او و راسل، ( عادي دارند
آموزان مبتال به نارساخواني  تواند در روند تحصيلي دانش مل ديگري كه مياز جمله عوا

، مجموعه رفتارهاي فراگرفته 4اجتماعيمهارت. هاي اجتماعي ضعيف است گذار باشد، مهارت تاثير
هاي نامعقول داشته و از واكنش مؤثرسازد با ديگران رابطه  شده قابل قبولي است كه فرد را قادر مي

كودكان مبتال به نارساخواني در مقايسه با ). 1990، 5گرشام و اليوت( دداري كنداجتماعي خو
) 1994، 6كاسپا و بريان -تور( ، نقايص پردازش اطالعات اجتماعي بيشتري دارندكودكان بهنجار

  ).2002، 7واينر و اشنايدر( وكمتر محبوب و بيشتر طرد شده هستند
هاي بيشتري از  در مقايسه با كودكان بهنجار، داراي نشانهكودكان با اختالالت ويژه يادگيري 

هاي مختلفي  توان از روشمنظور، مياينبه). 2009سيف نراقي و نادري، (هاي عصبي هستند  آسيب

                                                                                                                            
1. self-concept 
2. Haffman 
3. Burden 
4. social skill 
5. Gresham & Elliote 
6. Tur-Kaspa & Bryan 
7. Wiener & Schneider 
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هايي جهت تقويت  كارگيري روشها، آموزش دو نيمكره مغز و به يكي از اين روش .بهره گرفت
تحريك عصبي با روش علمي به رشد . حسي استسازي مراكز مغزي هر دو نيمكره و يكپارچه

توانند باهم كار كنند، آموزش به دو  از آنجا كه دو نيمكره مي. دهد هاي مغز شتاب بيشتري مي سلول
استكي، ( آموز بوجود آورد تواند محيطي معنادار و مرتبط با تجارب شخصي دانش نيمه مغز مي

ركرد به يك سمت بدن در پي آموزش سمت ديگر و فعال آموزش دونيمكره مغز، انتقال كا). 2006
 پورافكاري،( ساختن دونيمكره، بهبود كاركرد چپ دستي درپي آموزش براي راست دستي است

هايي جهت فعال  در زمينه آموزش دونيمكره مغز از انجام روش ).2006؛ به نقل از استكي، 1996
زمان از  كت، گوش دادن به موسيقي، استفاده همهاي بازي، حرنمودن دونيمكره مغزي طي فعاليت

بنسون، رالي، - ترزا، مي .)2006استكي، ( شود حسي است، استفاده ميدوطرف بدن و يكپارچگي
، در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه درمان يكپارچگي )2014( 1ميلوكس، پرهام، كومار و همكاران

. شود كه اغلب در طول زمان پايدار بودند لف ميهاي مخت حسي منجر به بهبود عملكرد در زمينه
شود و همه اينها نيز به  ختالل در يكپارچگي حسي منجر به مشكالت عاطفي و رفتاري و اجتماعي ميا

نوبه خود، خودپنداره و عزت نفس كودكان دچار ناتواني يادگيري به ويژه نارساخواني را تحت تاثير 
، 3؛ به نقل از ويانا، آندره، ميلنارازوك، فريتاس و بارال2007( 2ميلر، كول و شوئن. دهد قرار مي

- حسي در كودكان مبتال به اختالل يكپارچگي، در پژوهشي با عنوان  تأثير درمان يكپارچگي)2013

هاي اجتماعي و شناختي در مقايسه با  حسي دريافتند كه اين درمان تاثيرات معناداري را بر مهارت
) 1991( 4ناب پوالتاجكو، لو، ميلر، شافر و مك. را دريافت نكرده بودند، دارد افرادي كه هيچ درماني

حسي، باعث بهبودي معناداري در خودپنداره  نيز در پژوهشي دريافتند كه درمان يكپارچگي
 .شود آموزان مبتال به نارساخواني مي دانش

                                                                                                                            
1. Teresa, May-Benson, Roley, Mailloux, Parham & Koomar et al 
2. Miller, Coll & Schoen 
3. Viana, Andre, MilenaRazuk, Freitas & Barela 
4. Polatajko, Law, Miller, Schaffer & MacNab 
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ماندهي ضعيف رفتار، پرتي، ساز هاي حواسآموزان نارساخوان دچار مشكالتي در زمينه دانش
هاي حسي و هماهنگي ضعيف بين حواس مختلف هستند و همه اين  هاي ضعيف به محركواكنش
اجتماعي اين كودكان را تحت تأثير هايطور مستقيم و غير مستقيم خودپنداره و مهارتها بهنشانه

هاي  يا با نارساييانگيزه، لجوج، دشوار  اين كودكان ممكن است كودكاني تنبل، بي. دهد قرار مي
ذهني در نظر گرفته شوند كه باعث نااميدي، تنش و ناراحتي خود اين كودكان و والدينشان 

هاي فوق و تحقيقات بسيار اندك در  با توجه به نتايج پژوهش). 2013ويانا و همكاران، ( شود مي
اخوان، خودپنداره و آموزان نارسبخشي آموزش دونيمكره مغز و با توجه به اينكه دانشزمينه اثر
دليل اينكه جلسات آموزش دونيمكره مغز طوري طراحي به هاي اجتماعي ضعيفي دارند ومهارت
اجتماعي اين كودكان را افزايش دهد، انجام اين  هايتواند خودپنداره و مهارتاند كه ميشده

ويي به اين گلذا باتوجه به شواهد موجود، پژوهش حاضر درصدد پاسخ. پژوهش ضروري است
آموزان اجتماعي دانشباشد كه آيا آموزش دونيمكره مغز روي خودپنداره و مهارت هايسوال مي

   باشد؟مي مؤثرمبتال به نارساخواني 

  روش
  .باشد كنترل ميآزمون با گروه آزمون و پس روش  پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش

آموزان پسر  ين پژوهش را كليه دانشآماري اجامعه: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
نمونه . دهندتشكيل مي 92-93شهر تهران در سال تحصيلي هاي چهارم و پنجم ابتدايي نسيمسال

باشد آموزان پسر پايه چهارم و پنجم دبستان نسيم شهر ميمدرسه از دانش 5مورد پژوهش شامل 
و كسب نمره باال   DSM-5هاي تشخيصي بر اساس مالك. كه به روش تصادفي انتخاب شدند

آموزان به عنوان افراد نفر از ميان دانش 20، )2004(مرادي  نوري و درآزمون نارساخواني كرمي
 10هر گروه (گواه صورت تصادفي در دوگروه آزمايشي و گروه همبتال به  نارساخواني انتخاب و ب

  :ارهاي زير استفاده شدهاي پژوهش از ابز آوري داده  براي جمع. گمارده شدند) آزمودني
آموزان دختر و پسر پايه اول تا اين آزمون براي دانش :آزمون خواندن و نارساخواني



     Journal of Learning Disabilities, spring 2015                                    1394بهار  هاي يادگيري، ي ناتواني مجله
                  

 Vol. 4, No.3/90-103                                                                     90- 3/103ي  ، شماره4ي  دوره       

95 

- توسط كرمي نوري ومرادي) تبريزي و سنندجي( و دو زبانه) فارسي( پنجم دبستان يك زبانه

ري، ضريب آلفاي كرونباخ آن توسط حيد .هنجاريابي شده وشامل ده آزمون فرعي است) 2004(
كل آزمون در اين ضريب آلفاي كرونباخ  .گزارش شده است82/0، )2012( اميري و مولوي

  .دست آمدبه 82/0 پژوهش نيز
-يرزپرسشنامه خودپنداره كودكان توسط پي ):CSCS(پرسشنامه خودپنداره كودكان 

- مي خير يا بلي اين آزمون شامل هشتاد سوال است كه پاسخ آنها. تهيه شده است) 1969( 1هريس

دهد آيا كودكان سنج است كه  نشان مياين مقياس همچنين شامل چهارده سوال دروغ. باشد
كاغذي كالمي است كه  -اين مقياس يك آزمون مداد. اند ياخير ونوجوانان پاسخ صحيح داده

ها،  رفتار، وضعيت عقالني و تحصيلي، ظاهر جسماني و نگرش :مقياس فرعي است 6 داراي
اند در  اين شش مقياس فرعي كه درمقياس خودپنداره آمده. ، شادي و رضايتاضطراب، شهرت

پايايي اين آزمون با استفاده از روش . شوند كودكي و نوجواني مهم تلقي ميسي شنا روان
   ).1984 ،2شارما( گزارش شده است 79/0 و با استفاده از روش دونيمه كردن 88/0 بازآزمايي

نامه  هاي اجتماعي از پرسش براي سنجش مهارت: ي ماتسوناجتماعهاي پرسشنامه مهارت
اين . استفاده شده است) 2003 ؛ به نقل از يوسفي وخير،1983( 3هاي اجتماعي ماتسون مهارت

. سنجد ساله را مي 18 تا 4 هاي اجتماعي كودكان سوال است كه مهارت 56 پرسشنامه شامل
 - هرگز(1 اي از نمره قياس ليكرت با دامنهاي م پاسخگويي به آن براساس يك شاخص پنج درجه

اجتماعي، ازضريب آلفاي هاي براي بررسي پايايي مقياس مهارت. باشد مي) هميشه( 5 تا) هيچوقت
مقدار ضريب آلفاي كرونباخ وتنصيف براي كل مقياس . سازي استفاده شده است دو نيمه كرونباخ و
ايي سازه آزمون از روش تحليل عاملي با استفاده همچنين براي تعيين رو. بود 86/0 برابر يكسان و

  ).2003 يوسفي وخير،( بود 86/0 برابر kmoهاي اصلي استفاده شده است كه مقدارضريب  مؤلفهاز

                                                                                                                            
1. Piers-Harris 
2. Sharma 
3. Matson 
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درباره اهدف پژوهش، نحوه كار، ) آزمايش و كنترل(هاابتدا براي تمام آزمودني: روش اجرا
نفر از آنها اجرا شد و  10نيمكره مغز بر روي  آموزش دو. توضيح داده شد زمان و مكان جلسات

هاي گروه آزمايش بطور منظم به آزمودني. گونه آموزشي ارائه نشدكنترل هيچنفر گروه 10به 
به فاصله يك هفته هر . اي در دوره آموزش دونيمكره مغز حضور يافتنددقيقه 75جلسه  16مدت 

هاي گروه آزمايش و دداً توسط كل آزمودنياجتماعي مجهايدو پرسشنامه خودپنداره و مهارت
آوري شده با آزمون تحليل كواريانس و با استفاده از  هاي جمع سرانجام داده. كنترل تكميل گرديد

برنامه آموزشي ارايه شده درجلسات  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت spss 16نرم افزار
  .آورده شده است 1در جدول 

  سات آموزش دونيمكره مغزمحتواي جل. 1جدول 
 جلسات محتواي جلسات

معرفي اوليه، تمرينات حركتي مانند قدم زدن به جلو، عقب، پهلوها و پريدن، سينه خيز رفتن، راه رفتن و 
، پرش تقاطعي، قرار دادن انگشت شست )مستقيم و معكوس(دويدن تقاطعي، راه رفتن ريتميك، شمارش 

  .خانهالوه دادن تكاليف در مقابل هر يك از انگشتان به ع

  
 جلسه اول

هاي مختلف بدن و حدس زدن، پرتاب توپ به  مرور جلسه گذشته، كشيدن شكل و حروف روي قسمت
هدف به تناوب يا هردو دست، پرتاب به طرف يكديگر همراه با نام بردن، ضربه به توپ با دست راست، 

 .خانهچپ، هر دو دست بعالوه دادن تكاليف 

  
 جلسه دوم

مرور جلسه قبل، خميربازي و ساختن شكل و تعريف آن، طناب بازي، نگاه كردن به ابرها و گفتن داستان 
كليه تمرينات كالس به عالوه تمرينات جلسه قبل در طي يك ( و شعر درباره آن به عالوه تكاليف منزل 

 ).هفته انجام شود

 جلسه سوم

وسيقي، راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جاي مرور جلسه قبل، تنفس عميق بعالوه گوش دادن به م
با چپ و ( اشيا، چرخاندن ميله و حركات باال و پايين رفتن با انگشتان، تمرين چرخش مداد در دست 

  .خانهتكاليف  و )راست

 جلسه چهارم

 A4مرور جلسات گذشته، ساخت شكل عدد با نخود و عدس، آموزش خالقيت مانند رنگ كردن كاغذ 
 . خانهچوب نوك تيز روي آن نقاشي كردن به عالوه تكاليف  و سپس با

 جلسه پنجم

بخش و گوش دادن به موسيقي با چشم بسته، مچاله بررسي موارد قبل، تنفس عميق به عالوه موسيقي آرام  جلسه ششم
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 .گفتن لطيفه و بخاطر سپاري، به عالوه تكاليف خانه .كردن كاغذ با هر دو دست و پرتاب آن

جلسات گذشته، تمرين و بازي اوليه و آشنايي با چرتكه، بستن چشم و پيدا كردن راه از ميان مرور
 .ها، تمرين نگاه كردن به شمع و بستن چشم براي تمركز به عالوه تكاليف خانه صندلي

 جلسه هفتم

وزش بررسي موارد گذشته، بازي با چرتكه جمع اعداد يك رقمي بصورت بلند گفتن مراحل و نتايج، آم
 .خالقيت، بازي با شاقول براي تمركز به عالوه تكاليف خانه

 جلسه هشتم

مرور جلسات گذشته، باال و پايين انداختن ميله با هر دو دست، توپ بازي، كار با چرتكه و بازي نقش،  به 
 .عالوه تكاليف خانه

 جلسه نهم

ن روي كاغذ و مقوا با آبرنگ و خواندن قصه و ايجاد تصوير آ(مرور جلسات گذشته، آموزش خالقيت 
ها و حركت  ، تمرين حركات چشم با دنبال كردن چراغ قوه، گذاشتن چوب كبريت الي لب....)اكليل و 

 .آن به عالوه تكاليف خانه

 جلسه دهم

مرور جلسات گذشته، خواندن داستان و گفتن احساسات مختلف مربوط به داستان، راه رفتن با چشم بسته، 
 .ه در مورد اعداد و ارقام بزرگتر به عالوه تكاليف خانهكار با چرتك

 جلسه يازدهم

لي كردن با هر پا به صورت جداگانه، چرخاندن هاي دستي، ليمرور جلسات گذشته، تأكيد روي فعاليت
 .خانهجفت پا پريدن به عالوه تكاليف . اند توپ روي بدن در حاليكه به صف ايستاده

 جلسه دوازدهم

، چرخاندن توپ روي بدن با آهنگ پرتاب )تصور ماشين زمان(گذشته، آموزش خالقيتمرور جلسات
 .خانهگويي و بازي نقش توسط افراد به عالوه تكاليف  توپ به هدف و گرفتن، داستان

 جلسه سيزدهم

مرور جلسه گذشته، آموزش خالقيت، تمرين ايستادن روي شانه، پا  دوچرخه، راه رفتن با گذاشتن كتاب 
 .خانهي سر و حفظ تعادل، پرش جفت پا به عالوه تكاليف رو

 جلسه چهاردهم

آموزش مهارت اجتماعي، تصور بدني از طريق كشيدن روي تخته در پي كشيدن شكل و عدد و حروف 
برد، شناسايي  هاي مختلف پشت بدن و نشان دادن آن روي وايت ها، لمس قسمت روي پيش آزمودني

 .خانهه عالوه تكاليف انگشتان لمس شده در دست ب

  
 جلسه پانزدهم

دادن شكل به فرد و (مرور تكاليف ساختن طرح با چوب كبريت از ساده به مشكل، آموزش خالقيت 
 .خانه، گذاشتن توپ بين دو پا و پريدن، ضربه ريتميك پا بعالوه تكاليف )ساخت جمله

 جلسه شانزدهم

  نتايج
كننده در اين پژوهش براي گروه آزمايش شركت انآموز دانشميانگين و انحراف معيار سني 

دست آمده از ميزان طبق نتايج به. بود 84/0و  5/10كنترل و براي گروه 65/0و  70/10برابر 
. درصد ليسانس بودند 25درصد ديپلم و  30درصد سيكل،  25درصد بيسواد،  20تحصيالت پدر، 
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درصد  20درصد كارمند بود و  20بيكار، درصد  15آموزان، كارگر، درصد از دانش 45شغل پدر 
  . هم شغل آزاد داشتند

  

آموزان مبتال به اجتماعي دانشميانگين و انحراف استاندارد خودپنداره و مهارت هاي. 2جدول
  دوگروه آزمايش و كنترلنارساخواني در 

SD M متغير وابسته گروه مرحله 

58/6 

95/6 

39/6 

79/6 

30/36 

90/42 

40/35 

80/36 

 آزمونپيش

 آزمونپس

 آزمونپيش

 آزمونپس

  

 آزمايش

  
 كنترل

 

  
  

 خودپنداره
 

47/10 

37/11 

20/13 

97/13  

40/77 

70/84 

10/75 

60/76  

 آزمونپيش

 آزمونپس

 آزمونپيش

  آزمونپس

 

 آزمايش
  
  كنترل

  
  

  اجتماعيهايمهارت

 
  

موزان مبتال به  آ دانش) رو انحراف معيا( شود، ميانگين مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان
و ) 58/6و( 30/36خودپنداره  آزمايش در آزمون براي گروه مرحله پيشنارساخواني در 

و ) 39/6و ( 40/35و براي گروه كنترل در خودپنداره) 47/10و( 40/77اجتماعي هاي مهارت
آموزان  دانش) عيارو انحراف م(همچنين ميانگين.  باشدمي) 20/13و( 10/75هاي اجتماعي مهارت

و ) 95/6و( 90/42آزمايش در خودپندارهآزمون براي گروه مبتال به نارساخواني در مرحله پس
 و) 79/6و( 80/36گروه كنترل در خودپنداره و براي ) 7/11و( 70/84اجتماعي هاي مهارت
  .باشد مي) 97/13و( 60/76هاي اجتماعي  مهارت

هاي آن، از  رامتريك تحليل كواريانس جهت رعايت فرضقبل از استفاده از آزمون پا
و آزمون ) =P=09/0F ,76/0(براساس آزمون لوين . هاي باكس و لوين استفاده شد آزمون
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كه براي هيچ يك از متغيرها معنا دار نبوده است، ) =P=13/0, F= 44/0BOX ,94/0(باكس
  . تي رعايت شده استكوواريانس به درس/هاي واريانس شرط همگني ماتريس

  

نتايج آزمون تحليل كوواريانس جهت تعيين اثربخشي آموزش دونيمكره مغز بر خودپنداره و .  3جدول
  ان مبتال به نارساخوانيآموز دانشمهارت اجتماعي 

 SS df MS F P  اترمنابع تغيي  متغيرهاي وابسته

  خودپنداره

  001/0 17/175  49/713 1 49/713 آزمونپيش
  001/0 01/32  42/130 1 42/130 گروه

       16 17/65 خطا

  اجتماعيهايمهارت

  001/0 80/1  60/2703 1 60/2703 آزمونپيش

  001/0 30/105  98/157 1 98/157 گروه

       16 01/24 خطا
  

محاسبه شده براي نمرات خودپنداره و  Fشود، مقدار  مشاهده مي 3همانطور كه در جدول 
در نتيجه بين ميانگين نمرات . دو گروه آزمايش و كنترل معنادار است اجتماعي درهاي مهارت
اجتماعي در دو گروه آزمايش و كنترل با ثابت نگه داشتن اثر هاي آزمون خودپنداره و مهارتپس
دهد كه  هاي تعديل شده دو گروه نشان مي مقايسه ميانگين. معنادار وجود دارد  آزمون تفاوت پيش

است ) =80/36M(كنترل باالتر از گروه) =90/42M(آزمايشدپنداره در گروهنمرات خو  ميانگين
باالتر از گروه كنترل ) =70/84M(آزمايشي اجتماعي در گروههاي و ميانگين نمرات مهارت

)60/76M= (ديگر، آموزش دونيمكره مغز موجب افزايش خودپنداره و  عبارتيبه. است
 . كنترل  شده استگروه آزمايش نسبت به گروهاجتماعي در  هاي مهارت

  گيري بحث و نتيجه
 هايبررسي اثربخشي آموزش دونيمكره مغز بر خودپنداره و مهارت هدف پژوهش حاضر
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هاي پژوهش نشان داد كه آموزش يافته. آموزان مبتال به اختالل نارساخواني بوداجتماعي دانش
گواه شده هاي گروه آزمايش نسبت به گروهودنيدونيمكره مغز باعث افزايش خودپنداره آزم

در گروه آزمايشي در مقايسه با گروه  دونيمكره مغز، خودپنداره راديگر، آموزش عبارتبه. است
و همكاران هاي پوالتجكو  همسو با نتايج پژوهشاين نتيجه  .گواه بطور معناداري افزايش داد

توان در تبيين اين يافته مي. باشدمي) 2013( كاران، ويانا و هم)2014(، ترزا و همكاران )1991(
حركتي، -گفت كه آموزش يكپارچگي حسي باعث افزايش هماهنگي يادگيري، هماهنگي حسي

بهبود گفتار و رفتار و كاهش نارسايي هاي ذهني، لجاجت، تنبلي، نوميدي كودكان مبتال به 
نفس اين كودكان نداره و اعتماد بهشود و همه اين عوامل باعث افزايش خودپنارساخواني مي

  ). 2013ويانا و همكاران، (شود  مي
اجتماعي هاييمكره مغز باعث افزايش مهارتن دو آموزشهمچنين نتايج نشان داد كه  

نيمكره  دو ديگر، آموزشبه عبارت. گواه شده استآزمايش نسبت به گروههاي گروهآزمودني
 .گواه بطور معناداري افزايش دادآزمايشي در مقايسه با گروهگروهاجتماعي را در هايمغز، مهارت

و  و ميلر) 2013(، ويانا و همكاران )2014(هاي ترزا و همكاران  اين نتيجه در راستاي نتايج پژوهش
-كه  آموزش يكپارچگي هنگامي. باشد مي )2013؛ به نقل از ويانا و همكاران، 2007( همكاران

هاي  هاي بهنجار، سازگاري هيجاني، بهبود مهارت ، باعث افزايش پاسخحسي موثر واقع مي شود
كند، بعضي از  كودكان كارايي بيشتري پيدا مي  زماني كه سيستم عصبي. شودفردي و اجتماعي مي

كه ساير كودكان در مدرسه پيشرفت  دهند، در حاليمي هاي زباني بهبودي نشانآنها در مهارت
آيند، اعتماد به نفس  كنند كه فرزندانشان با آنها بهتر كنار مي ارش مياغلب والدين گز. كنندمي

ويانا و (تر شده است  بيشتري دارند، سازگاري بهتري دارند و زندگي با فرزندانشان راحت
  ).2013همكاران، 
- هايدهد، مفاهيم خودپنداره و مهارت هاي مروري مختلف نشان مي كه پژوهش گونه همان

كه اين موضوع در گروه هدفي  ه افراد از اهميت بااليي برخوردار است، حال آناجتماعي در هم
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ها از اهميت دو چنداني  آموزان مبتال به  اختالالت يادگيري به ويژه نارساخوان مثل گروه دانش
باشد؛ چرا كه اين گروه با توجه به موقعيت سني و نيز شرايط ذهني و شناختي كه برخوردار مي
بنابراين . تر زندگي هستند ها و مسائل جدي ويژه در برخورد با بحرانانواع مشكالت بهدارند مستعد 

هاي اين افراد ما را بر آن داشت كه به اجراي  توجه به اين گروه و در نظر گرفتن نيازها و كمبود
آموزان مبتال به نارساخواني ممكن است انگيزش پايين،  بعضي از دانش. اين پژوهش بپردازيم

عاطفگي، نفرت و اجتناب از واني در تمركز، انزواي اجتماعي، حساسيت افراطي، تكانشي، بينات
توجه، زورگويي و قلدري، جلبادراري، رفتارهايخلقي، شبتني، كج-هاي روانمدرسه، بيماري
دهند كه با بسياري از عاليم اختالل در يكپارچگي حسي و عدم  كفايتي را نشان  كابوس و بي

در نتيجه با يكپارچه كردن . هاي مغز در پردازش اطالعات حسي وجه اشتراك دارد نيمكرهكارايي 
ها و  توان نشانه ها در پردازش اطالعات، مي چندگانه حواس و افزايش كارايي نيمكره

هاي ذكر شده در باال را كاهش داد و با مداخله به موقع و پيشگيرانه از عواقب شديد و  محدوديت
. ت در اين كودكان كه نيازمند مداخالت سريع و مفيد هستند، جلوگيري كردغيرقابل برگش

تواند به عنوان يك  دست آمد اين بود كه آموزش دونيمكره مغز مياي كه از اين پژوهش به نتيجه
تواند در خصوص در اين گروه از افراد به كار گرفته شود و تا حد زيادي ميآمد بهابزار مهم و كار
هاي فشارزا، موثر مشكالت و نيز كمك به كنار آمدن مناسب در شرايط و موقعيت جهت حل اين

همچنين آموزش دونيمكره مغز توانست به اين گروه كمك كند تا از عوارض نارسايي در . باشد
ها را نشان داده  بخش بودن آن اجتماعي كه تحقيقات مختلف نيز زيانهايخودپنداره و مهارت

  . است، بكاهد
هاي پژوهش حاضر مختص بودن  پژوهش به پايه تحصيلي چهارم و پنجم له محدوديتاز جم

همچنين عدم توجه . پذيري نتايج را با مشكل مواجه كردباشد كه تعميمابتدايي و فقدان پيگيري مي
شود لذا پيشنهاد مي. هاي جنسي و سني از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش مي باشدبه ويژگي

ديگر مناطق كشور و بر روي مقاطع تحصيلي  متفاوت نيز صورت گيرد تا با توجه اين پژوهش در 
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  .پذيري نتايج را با اطمينان انجام دادبه شرايط جنسي و سني  بتوان تعميم
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The effect of the bilateral training on self-concept and social 
skills of students with dyslexia 

A. Nabidoost1, A. Borjali2 & M. Esteki3 

 
Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of bilateral 
training on self-concept and social skills of the students with dyslexia. This 
experimental research method was a pretest-posttest with control group. The 
population of the study is all students in fourth and fifth years of primary 
school in Nasim-shahr in Tehran in 1392-93. The study sample consisted of 
20 students with dyslexia disorder. They were randomly selected from 
primary schools and assigned to both experimental and control groups 
(n=10per group). To collect data and diagnose dyslexia, Karami-noori and 
Moradi reading test, self-concept scale for children (CSCS) of Pierz – Harris 
and social skills Matson were used. Experimental group was trained for 16 
sessions for bilateral training and the control group received no treatment. 
The results of analysis of covariance showed that the brain bilateral training 
had an impact on self-concept and social skills. In this regard, it led to 
increased self-concept and social skills of students with dyslexia. According 
to these results, it can be said that the bilateral training can be used for the 
education and treatment of people with dyslexia. 

Key words: Bilateral, Self-concept, Social skills, Dyslexia 
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