
 ...بيني آزمون بندر ـ گشتالت براي آمادگي ابتالء به  بررسي توان پيش

 118

هاي  گشتالت براي آمادگي  ابتالء به ناتواني-بررسي توان پيش بيني آزمون بندر
  خواندن و ديكته در كودكان پيش دبستاني

An investigation of the power of the Bender Gestalt test in the 
prediction of preschool children’s predisposition for dyslexia and 

dysgraphia  
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گشتالت را در پيش بيني -پژوهش حاضر توان آزمون بندر  :هچكيد
دبستاني تهران   كودكان پيشي ديكتهابتالء به ناتواني خواندن و 

اين تحقيق براي دستيابي به آزموني جهت . ه استبررسي كرد
 قبل از ي تشخيص كودكان نيازمند درمان ناتواني خواندن و ديكته

. اي بود  مقايسه-ياين پژوهش از نوع علّ. ورود به دبستان انجام شد
 6 و 2،3،5 كودك پيش دبستاني به صورت تصادفي از مناطق 473

گشتالت -آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب و با آزمون بندر
 اول ي  در پايهها آن ي وضعيت خواندن و ديكته. آزمون شدند

 مبتال 85-95 هوش ي  كودك داراي بهره28ابتدايي بررسي شد كه 
 كودك داراي همان سطح هوش و 28به ناتواني خواندن و ديكته با 

 عدم كه  نشان دادtنتايج آزمون . سه شدندفاقد ناتواني يادگيري مقاي
 به ناتواني ءدبستاني آماده براي ابتال خطاي يكپارچگي كودكان پيش

  . دبستاني عادي بود خواندن و ديكته بيش از كودكان پيش
   

 آزمون بندر ،نارساخواني، نارسانويسي :هاي كليدي واژه
  .گشتالت

   

Abstract: the current research investigated the power 
of Bender Gestalt test in provident of the affliction 
readiness to dyslexia and dysgraphia in Tehranian 
preschool children. This research carrying out in 
direct access to the test for diagnosis the children that 
have need the therapy for dyslexia and dysgraphia 
before of entrance to elementary school the method 
of the research was the descriptive from the kind of 
longitudinal. 743 preschool children selected 
randomly from the regions 2, 3, 5, 6 education of 
Tehran city. Subjects have have been tested with 
Bender Gestalt test. Finally 28 preschool children 
with 85-95 I.Q that in elementary first grade affected 
to dyslexia and dysgraphia compares with the same 
I.Q preschool child 28 and without learning disability 
.the mean total error and fourfold errors of distortion, 
rotation, disintegration, perseveration compared 
between two groups with independent test. The 
results showed that merely the disintegration error 
score of preschool children possessing readiness for 
being affected to dyslexia and dysgraphia is 
significantly more than normal preschool children.  
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  مقدمه
ترين قدرت  انسان به پاس برخورداري از موهبت زيستي كرتكس مغز و توان يادگيري، عالي

اگر توانايي يادگيري .  نموده است موجودات هستي را كسبي ق بر همهسازگاري و همچنين تفو
چه در جهان   اجتماعي و هر آن- فرهنگي-در انسان وجود نداشت اين همه دستاوردهاي علمي

توانايي يادگيري ). 1383؛ به نقل از فاضلي، 11998مارك(كرد  بروز نمي،امروز تحقق يافته است
 است كه اكنون ضرورت يادگيري  اينتر مهماز همه .  از يكديگر استها ناوجه اساسي افتراق انس

هاي كودكي و اوايل   به حدي رسيده است كه تقريباً در سرتاسر جهان سالها نا انسيبراي بقا
هاي تحصيلي را بياموزند تا امكان زندگي برايشان ممكن  نوجواني همه بايد در مدارس مهارت

  ).2008، 3؛ اتاك1998، 2اسنو(گردد
چنان ناتواني فراگير و همه  يكديگر تفاوت دارند؛ اما برخي آنافراد از نظر توان يادگيري با 

دهند كه از حداقل قدرت انطباقي الزم براي تداوم زندگي اجتماعي  اي در يادگيري نشان مي جانبه
 ولي گروهي نيز وجود دارند كه ،شوند  ذهني تلقي ميي نيز برخوردار نيستند و به عنوان عقب مانده

توانند از طريق يادگيري غيررسمي و  عي آنان نسبتاً طبيعي است و ميتوانايي انطباق اجتما
 تحصيلي اين در يادگيريوجود غيرآموزشگاهي پاسخگوي الزامات زندگي روزمره باشند، ولي با 

 عملكردي متناسب با سن ،تر است تر و عميق هاي شناختي ظريف و آموزشگاهي كه مستلزم فعاليت
  .هندد و هوش عمومي خود نشان نمي

هاي   اجتماعي، نارسايي- در يادگيري تحصيلي اين گروه از افراد با محروميت فرهنگي 4ناتواني
حسي، اختالالت رواني يا عاطفي قابل توجيه نيست و به صورت ناتواني در يك يا چند مهارت 

 اين افراد غالباً. تحصيلي اساسي همانند خواندن، نوشتن و حساب در مدارس قابل تشخيص هستند
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اي،  همراه با اين ناتواني از يك يا چند مشكل همايند همچون مشكل گفتاري، حركتي، حافظه
آموزان   اخير تحت عنوان دانشي ادراك شنيداري يا ديداري نيز در رنج هستند كه در طول پنج دهه

سامز ؛ كيسلتوك، 2002، 1سيلور و هجين(گيرند هاي يادگيري مورد تشخيص قرار مي مبتال به ناتواني
ان مختلف با ابزارهاي تشخيصي داراي ّق محقان توسط آموز دانشميزان شيوع اين ). 2008، 2و موتون

 درصد گزارش شده 28 تا حداكثر 5سطوح دشواري متفاوت در كشورهاي مختلف از حداقل 
اين تفاوت در ميزان شيوع اختالالت يادگيري به ). 2008، 3برنايس، لورين،مارين، وجنيت(است
 آماري مورد مطالعه و در نظر گرفتن سطح كاهش عملكرد يادگيري از سطح هوش و ي عهجام

ني كه كاهش خفيف در عملكرد يادگيري مورد انتظار را اّق محق. هاي ارائه شده مرتبط است آموزش
ني كه سطح شديد كاهش عملكرد در اّق محق اما ؛اند  درصد را گزارش داده28اند، شيوع  لحاظ نموده

 درصد را گزارش 5 شيوع ،اند ري را به عنوان مالك ابتالء به اختالل يادگيري در نظر گرفتهيادگي
 درصد و 6آموزان دوم و سوم ابتدايي در تهران  شيوع اختالل ديكته در دانش). 2008اتاك، (اند كرده

  .)1378عزيزيان، ( دبستان برآورد شده استي  درصد در دوره4شيوع اختالل خواندن در ايران 
آموزان رفع  هاي آموزش و پرورش استثنايي، عادي و والدين اين دانش اكنون يكي از چالش

، 4ي حركتي كفارتها روش و فنون متعدد با طيفي از ها روشاگر چه . ستها آنناتواني يادگيري 
ي متمركز بر تقويت حافظه و قواي شناختي براي توانبخشي اين ها روش و گتمن تا 5بارش، دالكاتو

 اجتماعي -هاي رواني  ها، وقت و استرس  اما هزينه؛شود ان طراحي و به كار گرفته ميآموز نشدا
به منظور ). 2008اتاك، (نمايد آموزان تحميل مي  مدرسه، خانواده و خود دانشيزيادي را به اوليا

رواني، ها و اختالالت جسماني و  ها، آسيب ، همانند همه بيماريها تسريع در بهبود و كاهش هزينه
لويت دارد و در صورت بروز، بايد پيشگيري نوع دوم يعني تشخيص زود وپيشگيري نوع اول ا
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 ي در زمينه). 2003، 1پروكتور و پروات( اعمال گرددّر مؤثهنگام و ارائه مداخالت به موقع و 
 در كه هاي اوليه تولد صورت گيرد تا اين گذاري در سال هاي يادگيري بهتر است، تشخيص ناتواني
تانگ (هاي دبستان و با مشاهده ناتواني يادگيري در مدرسه تشخيص و درمان انجام شود سال

هاي معتبر و ابزارهاي ارزان،  بنابراين نياز به مالك). 2008، 2كونگ، چانگ هونگ و كومنگ
سهل االجرا و داراي اعتبار و روايي مقبول به منظور تشخيص زود هنگام و قبل از ورود به مدرسه 

- 4 وضعيت تحول گفتار و زبان كودكان كه ان معتقدندّق محقبرخي از . ضرورت انكارناپذير است
، 3اتو( به اختالل يادگيري در دوران دبستان باشدء احتمال ابتالي كننده بيني تواند پيش  ساله مي3

ه مدرسه هاي قبل از ورود ب هاي يادگيري در سال  پيش بيني ناتوانيي  اما تحقيقي درباره؛)2008
 مشكل ويژه بهبا توجه به وجود مشكالت شناختي .  انجام نشده است4وسيله آزمون بندر گشتالت هب

هاي يادگيري و قدرت باال و اختصاصي   حركتي كودكان مبتال به ناتواني-در ادراك ديداري 
توان براساس   حركتي، آيا مي-آزمون بندرگشتالت در نشان دادن وضعيت ادراك ديداري 

 را در ها آن گشتالت ناتواني يادگيري -ركرد كودكان پنج ساله پيش دبستاني در آزمون بندر كا
سال قبل از ورود به مدرسه  تواند يك اي مي  اول ابتدايي پيش بيني نمود؟ چنين پيش بينيي پايه

ك تدارك بموقع ّ امكان تشخيص كودكان مبتال به ناتواني يادگيري را فراهم نمايد و محر
  .الت درماني شودمداخ

  روش 
 مناطق ي گيري از همه  از آنجا كه امكان نمونه:گيري  نمونه و روش نمونه جامعه،

 آماري مورد بررسي در اين تحقيق پيش ي  نبود، جامعهّق محقآموزش و پرورش شهر تهران براي 
- 88صيلي  آموزش و پرورش شهر تهران در سال تح6 و 5 و 3 و 2ي مناطق ها نا و دبستها نادبست

                                                 
1. Proctor & Prevatt 
2. Tung-Kuang, Shian-chang Huang & Ying-Kumeng 
3.Otto 
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 پيش 5 تصادفي ساده ي  آموزش و پرورش به شيوهي از هر يك از اين چهار منطقه. اند  بوده87
در نهايت .  پيش دبستان بودند20ي انتخاب شده ها نا مجموع پيش دبست.دبستان انتخاب گرديد

گيري در كل به صورت  دبستاني به عنوان نمونه انتخاب شدند، روش نمونه چون مدارس پيش
  .اي تصادفي بوده است اي چندمرحله شهخو

هاي فروردين و   نفر بودند در ماه473 ساله بيست پيش دبستان كه 5تقريبا تمام كودكان 
هاي بهمن  سپس در ماه. گشتالت را انجام دادند- به صورت انفرادي آزمون بندر87ارديبهشت سال 

 نفر 425 مورد پيگيري و ،تدايي بودند اول ابي  همان كودكان كه در پايه88 و فروردين 87و اسفند 
 348 ّمان معلاز .  قرار گرفتندّق محق اول مدارس ابتدايي همان مناطق در دسترس ي در پايه
 12تر از  نمرات پايينداراي اني را كه بر مبناي نمرات كالسي، آموز دانش خواسته شد آموز دانش

 مرزي ي  كه معموالً جنبه10   از نمرهّق محقط  بر مبناي استنبا12تر از  مالك نمره پايين(در ديكته
 مساعدت معلم براي اجتناب از تجديد نمودن و عدم تلقين برچسب منفي ي  همچنين جنبه.دارد
ضعف زياد در روخواني و داراي ) شود، تعيين شده است ان داده ميآموز دانش به 10 زير ي نمره
معرفي  آخر كالس هستند ي  رتبه4كالس، جزء بر مبناي رتبه بندي در آموزاني را كه  دانشنيز 

 سپس . نفر را معرفي نمودند65، آموز دانش 348 از بين ّمان معلبر اساس اين مالك، . نمايند
 نفر را دچار ضعف زياد 63 ها آن توان روخواني ي ان بر اساس رؤيت دفتر ديكته و مشاهدهّق محق

 نفر واجد مشكالت بينايي و شنوايي 63هيچ كدام از . در خواندن و ديكته تشخيص دادند
 نفر معين شده با آزمون ريون كودكان مورد آزمون 63. اند  ضعف تحصيلي نبودهي كننده توجيه

آزمون ريون كودكان به منظور ( آمددست به 98 تا 75 از ها آن بهره هوش ي قرار گرفتند و دامنه
 28، ها آن از بين ّق محق .) كار گرفته شد هوش مرزي از ناتواني يادگيري بهي تشخيص افتراقي بهره

  . به عنوان گروه مقايسه با كودكان عادي برگزيد، بودند95 تا 85نفر را كه واجد بهره هوش 
 و 1 مبتال به اختالل در خواندنآموز دانش 28ها،   كالسّمان معلبراي انتخاب گروه عادي، از 

                                                 
1. dylexia 
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نمره (كته و خواندن در سطح متوسط كالساني را كه از نظر ديآموز دانش خواسته شد، 1ديكته
 هوش گروه ي اين مالك نيز به منظور تسهيل در همتاسازي بهره. هستند معرفي نمايند ) 18-16

 ّمان معل نفر توسط 81در اين مرحله . عادي با گروه مبتال به ناتواني يادگيري در نظر گرفته شد
 تا 85 نفر بهره هوش 59مون قرار گرفتند و  نفر با آزمون ريون كودكان مورد آز81. معرفي شدند

گيري معلم در نمره دادن و  بدين ترتيب متغير هوش و همچنين سطح سخت.  آوردنددست به 95
 28 نفر به عنوان گروه همتاي 28 نفر به صورت تصادفي ساده 59از بين . نحوه آموزش كنترل شد

ار گرفتند تا نمرات خطاي كل و همچنين كودك مبتال به اختالل خواندن و ديكته مورد انتخاب قر
گشتالت -دو گروه در آزمون بندر5 و عدم يكپارچگي4، در جا ماندگي3، چرخش2 نمره تحريف4

براي جمع آوري اطالعات .  مورد مقايسه قرار گيرد،كه در دوره پيش دبستاني كسب نموده بودند
  :شود از ابزارهاي زير استفاده مي

گذاري   نمرهي گشتالت با شيوه-ين تحقيق از آزمون بندردر ا: گشتالت-آزمون بندر
 كارت است كه بر روي هر كارت يك طرح 9اين آزمون مشتمل بر .  استفاده شده است6كوپيتز

گذاري رشدي كوپتيز جهت تشخيص   نمرهي گشتالت با شيوه-آزمون بندر. ترسيم شده است
الت هيجاني، آمادگي تحصيلي رشدي، و ، مبتال به مشك7هاي مغزي كودكان مبتال به بدكاركردي

اعتبار بازآزمايي اين آزمون با نظام كوپيتز ). 1975كوپيتز، (هاي يادگيري قابل استفاده است ناتواني
 روايي آن ،به عالوه.  گزارش شده است90/0تا 53/0 زماني در اجرا نيز از ي بر حسب سن و فاصله

در .  آمده استدست به 65/0 8يداري فراستيك همبستگي با آزمون ادراك دي طريق محاسبه از
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3. rutation 
4. perseveration 
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7. brain dysFunction 
8. Frastic 
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گشتالت را با سيستم نمره گذاري رشدي كوپيتز  واجد روايي و -آزمون بندر ايران چندين تحقيق،
در  )1375(، صبحي قراملكي، عليزاده و رخشاناز جمله پورشريفي. اند اعتبار مقبول گزارش نموده

گشتالت را با سيستم نمره گذاري - آزمون بندر نفري1008مدارس ابتدايي شهر تبريز روي نمونه 
 آوردن روايي از چندين مالك استفاده نمودند كه دست بهبراي  .رشدي كوپيتز  اجرا نمودند

 آوردن اعتبار دست بهعالوه به منظور  هب.  و مؤيد روايي باال بودند90/0 تا 60/0ها از  همبستگي
ها به طور   نفر از آزمودني100ون باز آزمايي روي  هفته از تاريخ اولين آزم4-6آزمون به فاصله 

 . آمددست به 89/0تصادفي انجام شد و ضريب اعتبار 

 ريون است كه داراي ي هاي پيشرونده اين آزمون فرم دوم ماتريس: 1آزمون ريون رنگي
 ساله به 9 تا 5 رنگي هستند و براي سنجش هوش عمومي كودكان ها آن تصوير است كه اكثر 36

 امالًگشتالت از نظر اعتبار و روايي و كاربست ك-اين آزمون نيز همانند آزمون بندر. رود ميكار 
در اصفهان ) 1388( عابدي واهواز در) 1387(در تهران، رجبي) 1371(براهني. پذيرفته شده است

عابدي و . اند  گزارش نموده2اعتبار و روايي باالي اين آزمون را در اندازه گيري هوش عمومي
همبستگي ريون رنگي را با آزمون وكسلر كودكان با انطباق شيراز به منظور تعيين ) 1388(مانيرح

 87/0 اعتبار آن را از طريق باز آمايي ،به عالوه.  به دست آوردند82/0ميزان روايي ريون رنگي،
  .اند محاسبه نموده

 اول ابتدايي مبتال به ي يه به عنوان اولين گام در تشخيص كودكان پاّمان معلنظر : ّمان معل نظر 
 تصادفي انتخاب  يهايي كه به شيوه  كالسّمان معلاز . اختالل يادگيري مورد استفاده قرار گرفت

هاي آخر  كه از نظر يادگيري آشكارا ناتوان و جزء رتبهرا آموزاني   خواسته شد دانش،شده بودند
  . معرفي نمايند،كالس هستند

 ي كه واجد سابقه PH.D ي شناسي با درجه متخصص رواندر نهايت نظر يك :  نظر متخصص
  .ان مبتال به اختالل يادگيري بود، لحاظ گرديدآموز دانشكار و تشخيص و درمان 

                                                 
1. Coulor Raven Test 
2. General Intelligence Quetiont 
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گذاري پروتكل   از نمرهحاصلهاي  دادهاي است و  ّي ـ مقايسه روش پژوهش توصيفي از نوع عل
ميانگين، . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSها با استفاده از نرم افزار  گشتالت آزمودني-بندر

واريانس، انحراف معيار نمره خطاي كل و هر يك از خطاهاي چهارگانه تحريف، چرخش، عدم 
يكپارچگي، درجا ماندگي كودكان واجد آمادگي براي ناتواني خواندن و ديكته و كودكان عادي 

هاي  دو گروه مستقل بين ميانگيني برا tها و آزمون  سپس آزمون يكساني واريانس. محاسبه گرديد
  . آمددست به نمره خطاي دو گروه واجد ناتواني و عادي 5

  نتايج
دو گروه مستقل خطاهاي چهارگانه و خطاي كل كودكان t ميانگين، انحراف معيار، واريانس و آزمون  . 1جدول 

   به اختالل خواندن و ديكته و عاديءآمادگي براي ابتال
خطاهاي آزمون

 گشتالت-بندر 
هاي آماري شاخص

  t df αآزمون   N  X  SD S2  F α  ها گروه

كودكان واجد آمادگي براي
 خطاي تحريف  1/95  1/2  3/49  28  ناتواني خواندن و ديكته

  1/25  1/11  2/92  28  كودكان عادي
1/56  0/410  1/73  54  0/211  

يكودكان واجد آمادگي برا
خطاي چرخش  2  1/40  1/96  28  ناتواني خواندن و ديكته

  1/45  1/20  1/82  28  كودكان عادي
1/38  0/441  1/26  54  101/0  

كودكان واجد آمادگي براي
خطاي عدم   1/61  1/26  4/12  28  ناتواني خواندن و ديكته

  يكپارچگي
  2/12  1/45  2/13  28  كودكان عادي

1/32  0/321  5/56  54  0/01  

كودكان واجد آمادگي براي
خطاي   0/55  0/74  0/57  28  ناتواني خواندن و ديكته

  اماندگيدرج
  0/71  0/84  0/82  28  كودكان عادي

1/29  0/226  1/19  54  0/123  

كودكان واجد آمادگي براي  خطاي كل
  1/53  1/23  2/78  28  ناتواني خواندن و ديكته

  1/58  1/25  1/92  28  كودكان عادي  
1/03  0/420  2/77  54  0/145  
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 ميانگين نمـرات خطـاي تحريـف، چـرخش،          ي   دو گروه مستقل به منظور مقايسه      tنتايج آزمون   
عدم يكپارچگي، در جاماندگي وخطاي كل كودكان مستعد اختالل در خواندن و ديكتـه و عـادي                 

عـدم  محاسبه شده است كـه تنهـا در مـورد           ) 77/2(و) 19/1(،)56/5(،)26/1(،)73/1(به ترتيب برابر  
 بـين ميـزان    كـه توان گفت  ميtبنابراين با توجه به نتايج حاصل از آزمون   . يكپارچگي معنادار است  

خطاي كودكان مبتال به اختالل در خوانـدن و ديكتـه و عـادي تفـاوت معنـادار وجـود دارد كـه بـا                         
ــانگين ــه مي ــارچگي در كودكــان    هــا مالحظــه مــي مراجعــه ب ــزان خطــاي عــدم يكپ شــود صــرفاً مي

  . از كودكان عادي استتر بيش به ناتواني در خواندن و ديكته ءمادگي براي ابتالواجدآ

  گيريبحث و نتيجه
گشتالت، - حركتي همانند آزمون بندر-ي مربوط به سنجش ادراك و حافظه ديداري ها آزمون

 يها آزمون، آزمون حافظه بينايي وكسلر و برخي ديگر، از جمله 2، آزمون آندره ري1آزمون بنتون
كيسلتوك، ( حركتي هستند-مقبول در ارزيابي كاركردهاي شناختي وابسته به ادراك ديداري 

ي ها آزمونهاي شناختي در تمام اين  كودكان مبتال به ناتواني). 1372؛ عليزاده، 2008موتون، سامز، 
ي هاي يادگير به ويژه كاركرد كودكان مبتال به ناتواني. حركتي كاركرد ضعيفي دارند -ديداري

سيلور و (تر از همساالنشان گزارش شده است گشتالت در تحقيقات متعدد پايين-در آزمون بندر
- ي ديداريها آزمونتشخيص بر اساس ). 2008 ؛ برنايس، لورين، مارين، جينت،2002هجين، 

هاي يادگيري در  اي ناتوانايي زمان با تشخيص باليني و مدرسه حركتي در دوران دبستان و هم
ي ها آزمونشود؛ زيرا بدون   واقع نميّر مؤثخيص و درمان اين كودكان چندان فرآيند تش

 بر اساس عملكرد هاي يادگيري و صرفاً  متمايز كننده وضعيت هوش كلي از ناتوانيشناختي روان
اگر بتوان قبل از . توان به تشخيص نايل شد ان همراه با مصاحبه تشخيصي ميآموز دانشتحصيلي 

توان بر  ، به تشخيص نايل شد، ميها آنقبل از تجلي تحصيلي و  باليني ناتواني ورود به مدرسه و 

                                                 
1. Benton 
2. Andre Re 
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 را براي ورود به مدرسه ها آن را تدارك ديد و ّر مؤثاساس تشخيص زود هنگام اقدامات درماني 
 شناختي روان بايد به پيش نيازهاي ،شود  اول دبستان ميي  وارد پايهآموز دانشوقتي كه . آماده نمود

هاي رشدي  خيرأت. بيني شده براي آن پايه دست يافته باشد هاي درسي پيش تن برنامهآموخ
. آورد هاي درسي تدوين شده، محدوديت به وجود مي برنامه   براي آموختنآموز دانش
شود براي جبران   تشخيص داده ميها آناني كه در دوران دبستان اختالل يادگيري آموز دانش

در آن سن بايد . ل در يادگيري از فرصت الزم برخوردار نيستندخيرهاي رشدي عامل اختالأت
. هاي خود طبق تقويم كالسي به يادگيري دروس مورد تدريس مبادرت ورزند همپاي همكالسي

. هاي يادگيري قبل از ورود به مدرسه ضروري است بر اين اساس تشخيص و توان بخشي ناتواني
 گشتالت در پيش بيني آمادگي - توان آزمون بندريابي به اين هدف در اين پژوهش براي دست

واني  يادگيري كودكان پيش دبستاني براي يكسال بعد يعني پايه اول ابتدايي مورد تبراي ابتال به نا
 خطاي كل كودكان پيش دبستاني واجدآمادگي ي نتايج نشان داد كه نمره. بررسي قرار گرفت

 از تر بيشي معنادار طور به ، گشتالت- در آزمون بندر به ناتواني در ديكته و خواندنءبراي ابتال
خير فرآيند تحول ادراك أ نقش تي اگرچه تحقيقي درباره. كودكان پيش دبستاني عادي است

هاي يادگيري دوران مدرسه  يي تواناي  حركتي در زمان  قبل از ورود به مدرسه در زمينه-ديداري
 يادگيري در دوران مدرسه بر اساس نمرات ييبيني وضعيت توانا  پيش،يا به عبارت ديگر

 انجام ،سنجند  حركتي را مي- گشتالت كه وضعيت ادراك ديداري -يي همانند بندر ها آزمون
حركتي در دوران دبستان و انعكاس آن در  -خير در رشد ادراك ديداريأ ولي تداوم ت،نشده است

اخلي همانند تحقيقات  گشتالت در تحقيقات مختلف خارجي و د- آزمون بندر ي نمره
، كوهيل، )1984(2، جودي)1982(1، اري)1378(، عزيزيان)1374(، قلمبر)1369(پوراعتماد

، آنجل و )1990(4، پيترز و كوپيتز به نقل از مارنات)2005(3مالهوترا، موهنتي، كهر، كور
                                                 
1. Ery 
2. Judi 
3. Kohil,  malhotra, Mohanty,  Khehra &  Kaur 
4. Marnat 
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اند كه نمرات  افته دريها آنزيرا . با نتايج اين تحقيق تقريباً همسو هستند) 2008( اتاك و)2007(1اوه
دار  ا معنطور بهخطاي كل كودكان دبستاني مبتال به ناتواني يادگيري فقط در عدم يكپارچگي 

 به صورت تفكيكي به چهار گروه خطاي ها آن اما در تحقيقات ؛ي از كودكان عادي استتر بيش
 مربوط ، آمددست به مهم و بديعي كه در اين تحقيق ي يافته. آزمون بندر گشتالت اشاره نشده است

 خطاي كودكان پيش دبستاني واجد آمادگي براي ناتواني در خواندن ي  نمرهمعناداربه عدم تفاوت 
 معنادار تفاوت و ديكته با كودكان عادي در خطاهاي تحريف، در جاماندگي و چرخش و صرفاً

اي عدم  خطتوان نتيجه گرفت صرفاً  مي،بر اساس اين يافته. در خطاي عدم يكپارچگي بود
 گشتالت شاخص معتبري جهت پيش بيني آمادگي كودكان پيش -يكپارچگي در آزمون بندر 

خطاي عدم .  اول ابتدايي استي  به ناتواني در ديكته و خواندن در پايهءدبستاني در ابتال
صورت  ه يك طرح بي  تشكيل دهندهي ناتواني كودك در كشيدن اجزاي  نشان دهنده،يكپارچگي

ازمان يافته است و اين ناتواني شناختي در كودكان مبتال به ناتواني در يادگيري مركب و كل س
صورت كل  هخاطر سپاري، بازيابي و بازكنش وري كلمات ب هصورت ناتواني در ادراك، ب هب

توان از  ناتواني كودكان مبتال به ناتواني در ديكته و خواندن را مي. نمايد سازمان يافته بروز مي
آواها و (بخشي شناختي در چارچوب تمرينات مرتبط با سازمان دهي عناصر كلمات طريق توان

هاي خواندن و ديكته فنون  اگر چه در توان بخشي ناتواني. مورد مداخله قرار دارد) حروف
هاي  آموزشي مرتبط با پرورش توان تركيب و سازمان دهي شناختي به منظور بهبود ناتواني

گيرد اما تحقيقي درباره تشخيص زود هنگام اين ناتواني  اده قرار مييادگيري ابداع و مورد استف
 - نتايج اين تحقيق تكيه بر اين نارسايي را با استفاده از آزمون بندر . شناختي انجام نشده بود

  .گشتالت به منظور تشخيص زود هنگام ناتواني يادگيري مشخص نمود

                                                 
1. Angela &  Eve 



     Journal of Learning Disabilities, Summer 2012                                    1391هاي يادگيري، تابستان  ي ناتواني مجله
                  

 Vol.1, No.3/118-130                                                                                118- 3/130ي  ، شماره1ي  دوره       

 129

  منابع
 حبيب اهللا قاسم ي ترجمه.  گشتالت-ي مغز و ازمون بندر آسيب شناسي عضو). 1982(اري لوئيز، مارلي

 . رشد:تهران). 1377(زاده و اكرم خمسه

هنجاريابي آزمون بندر گشتالت با سيستم نمره گذاري رشدي كوپتيز برروي ). 1371(، نقيبراهني
 .پزشكي تهران  انستيو رواني  ساله تهران، كتابخانه10 تا 5ان آموز دانش

 .ي كودكان نارساخوان و بهنجار به آزمون بندر گشتالتها  الگوي پاسخي مقايسه). 1369(پوراعتماد، حميد
 . كارشناسي ارشد، دانشگاه تهراني پايان نامه

، هنجاريابي آزمون )1375(رسول و رخشان، فريدون عليزاده، ناصر؛ پورشريفي، حميد؛ صبحي قراملكي،
 و 1(3، شناختي رواني ها  پژوهشي مجله. ر تبريزبينايي حركتي بندر گشتالت در مدارس ابتدايي شه

2( ،35-17. 

ان آموز دانشي پيشرونده ريون رنگي كودكان در ها هنجاريابي آزمون ماتريس). 1387(رجبي، غالمرضا
 .41-63، )1(3 ،شناسي معاصر روان .شهر اهواز

ناز اخوان تفتي و  مهي  ترجمه،موهبت نارساخواني). 1984(براون. ديويس رونالد دي، الدون، ام
 . دانشگاه الزهرا:، تهران)1382(فيضي

 ساله در 10 تا 5هنجاريابي آزمون ريون رنگي كودكان ). 1388(عابدي، محمدرضا، رحماني، جهان بخش
 .3-23، 23 ،  آموزهي فصلنامه. استان اصفهان

خيص مشكالت بينايي بررسي و مقايسه توان آزمون بنتون و بندر گشتالت در تش). 1378(عزيزيان، مرضيه
 دانشگاه عالمه ،ي كارشناسي ارشد نامه  پايان. سال تهران10-8كودكان نارساخوان و عادي سنين

 .طباطبايي

.  دوم ابتدايي شهر تهراني  بينايي كودكان نارساخوان و عادي پايهي بررسي حافظه). 1372(عليزاده، حميد
 .بايي دانشگاه عالمه طباط، كارشناسي ارشدي نامه پايان

بررسي و مقايسه ادراك ديداري حركتي در كودكان نارساخوان و عادي در مقطع ). 1374(قلمبر، نادر
 . دانشگاه عالمه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد.74-73ابتدايي شهر تهران سال تحصيلي 



 ...بيني آزمون بندر ـ گشتالت براي آمادگي ابتالء به  بررسي توان پيش

 130

: تهران). 1383(ترجمه عصمت فاضلي. نارساخواني و ساير مشكالت يادگيري). 1998 (.، امسليكوتيز
  .انتشارات سيطرون
 حسن پاشا شريفي و محمدرضا ي ترجمه. 1ج . راهنماي سنجش رواني .)1990(مارنات، گرك گراث

  .انتشارات سخن :تهران). 1384(نيكخو
 

Angela, J. Eve, K(2007). Cognitive Functioning in children with and without attention – 
deficit Hyperactivity discover with and without comorbid learning disabilities. Journal 
of learning disability, 25, 14-32. 

Bernice, W. Lorraine, G. Maureen, H. Jeanett, B(2009). The ABCS of learning. Learning 
Disabilities. Press kleas. 

Etek(2008).Emergency triage education kit. Australia. Department of health and aging. 
Judi, L.(1984). The bender visual motor gestalt test: Implications for the diagnosis and 

prediction of reading achievement. Journal of school psychology, 22(4), 391-405. 
Kohil, A., Malhotra, S., Mohanty, M. Khehra. N. Kaur, M.(2005). Specific learning 

disabilities in children: Deficits and neuropsychological profile. International journal of 
rehabilital research, 28(2), 165-169. 

Koppitz, E(1975). Bender Gestalt test for young children. Alyn sjbacon Inc. 
Kisltuk, D.S., Mottnen, R., Sams, M .(2008). Visual processing affects the neural basis of 

auditory discrimination. Journal of cognitive neuro science, 19(1),16-41 
Otto, B. (2008). Common areas of expectations in language arts for kindergartners. 

Pearson Allyn Bacon rorentice Hall. 
Proctor, B. Prevatt, F .(2003). Agreement among four models used for diagnosing learning 

disability. Journal of learning disabilities, 36(4), 57-64. 
Silver, A. Hagin, R. (2002). Learning Disorder in Childhood. 2nd . New York :John Wiley 

& sons. 
Snow, J.H. (1998). Clinical Use of the Benton Visual Retention Test for Children and 

Adolescents with learning disabilities. Journal clinical neuropsychology, 13,1-14. 
Tung-Kuang, Wu,Shian-chang Huang and Ying-Kumeng(2008).Evaluation of ANN and 

SVM classifiers as predictors to the diagnosis of students with learning disabilies. 
Expert systems APPL, 34(3),29-43 


