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 عملكرد كودكان با و ي هپژوهش حاضر به منظور مقايس :هچكيد
 حركتي –بدون اختالالت يادگيري در آزمون ديداري 

 دختر و آموز دانش 80در اين پژوهش . بندرگشتالت اجرا شد
ي سوم و چهارم اه پسر با و بدون اختالالت يادگيري در پايه

ابزار اين پژوهش آزمون . ابتدايي شهر كاشان شركت كردند
 حركتي بندرگشتالت بود كه از روش نمره گذاري -ديداري

. كوپيتز براي ارزيابي عملكرد كودكان در اين آزمون استفاده شد
 د مستقل نشان داد كه عملكرtنتايج حاصل از آزمون آماري 
ري در آزمون بندرگشتالت در كودكان داراي اختالالت يادگي

كودكان . مقايسه با كودكان عادي داراي تفاوت معنادار است
داراي اختالالت يادگيري تصاوير آزمون بندرگشتالت را با 

  .كنند ميخطاهاي بيشتري ترسيم 
  

 تست ديداري - اختالالت يادگيري-كودكان :هاي كليدي واژه
   حركتي بندرگشتالت–

   

Abstract: This study was conducted to  
compare children with and without learning 
disorder on visual-motor Bender Gestalt Test. 
The participants of the study included 80 
students both girls and boys with and without 
learning disorder who were in the third and 
fourth grade at primary school. The instrument 
of the study was the visual-motor Bender 
Gestalt Test which used koppitz numbering 
system to evaluate children’s actions. The 
results of the independent. test showed that the 
actions of the children with learning disorder in 
Bander Gestalt Test is significantly different 
from those of normal children. The results also 
indicated that children with learning disorder 
had more difficulty in drawing the pictures of 
Bander Gestalt Test.  
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     مقدمه
 فردي و اجتماعي انسان، مطالب بي شماري با طرق مختلف براي يادگيري ت حياي هدر گستر

 ، آني هترين فرايندي دانست كه در نتيج توان بنيادي مييادگيري را به جرأت . وجود دارند
شود كه  مياي تبديل  موجودي ناتوان و درمانده در طي تعامل با رشد جسمي به فرد تحول يافته

). 1382سيف نراقي و مير مهدي، (شناسد مي وي حد و مرز ني هي شناختي و قدرت انديشها توانايي
ها،  گذارد و به تبع آن استعدادها، عاليق، نگرش مييكي از مواردي كه روي فرايند يادگيري اثر 

گيرد، اختالالت يادگيري  مي آن قرار تأثيرآموزش، كارايي و به طور كلي شخصيت فرد تحت 
كودكان مبتال به اختالالت يادگيري، گروهي ). 1380باباپور خيرالدين و صبحي قراملكي، (ستا

از كودكان استثنايي هستند كه ظاهري طبيعي و هوشبهري بهنجار و گاه باالتر دارند، اين كودكان 
ه با هاين كودكان در مواج. ممكن است در چند درس يا فقط در يك درس مشكل داشته باشند

ي هيجاني و رفتارهاي ضد اجتماعي ها ي تحصيلي پي در پي به تدريج دچار آشفتگياه شكست
اختالالت يادگيري را دولت فدرال . شوند كه مشكالت ديگري را به دنبال خواهد داشت مي

  :  چنين تعريف كرد1977آمريكا در سال 
و فكري اساسي اختالالت يادگيري ويژه به معناي آن است كه در يك يا چند فرايند رواني «

 بگذارد و تأثيرفرد اختالالتي رخ دهد، به طوري كه بر فهم و استفاده از زبان شفاهي و كتبي وي 
در توانايي گوش كردن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، هجي كردن و يا محاسبات 

 ي ه، ضربرياضي كودك اختاللي به وجود آورد و اين اختالل معلول شرايطي نظير نقايص ادراكي
اين اصطالح شامل كساني كه . مغزي، بدكاري جزئي در مغز، ديسلكسي و آفازياي رشدي است

ماندگي  شان معلول عواملي مانند نقص بينايي، نقص شنوايي، نقايص حركتي، عقب مشكل يادگيري
شهيم (» گردد ميي محيطي، فرهنگي يا اقتصادي است، نها ذهني، پريشاني عاطفي، نابهنجاري

شوند كه پيشرفت فرد بر  مياختالالت يادگيري زماني تشخيص داده ). 1386رون رشيدي، اه و
ي خواندن، رياضيات و نوشتن با ها مهارتي استاندارد شده در ها آزموناساس اجراي انفرادي 



 ي عملكرد كودكان با و بدون اختالالت يادگيري در آزمون ديداري ـ حركتي بندرگشتالت مقايسه

 80

. تر از سطح مورد انتظار است اي پايين توجه به سن، آموزش و سطح هوش فرد به طور قابل مالحظه
 كه مستلزم اي هي روزانها فعاليت تحصيلي يا تاي با پيشرف ت به طور قابل مالحظهاين مشكال

 ). 1380فتحي آشتياني و زنديه، (كنند ميي نوشتن هستند تداخل ها مهارتخواندن، رياضيات يا 

 اصلي در اين دسته از اختالالت اشاره كرده اند ي هاغلب متخصصان و روان شناسان به سه طبق
 3اختالل در رياضيات. 3 و 2اختالل در نوشتن. 2، 1اختالل در خواندن. 1: رد زير استكه شامل موا

  ).2000، 4يلبرتفو چارلز ز قل، هوها (
 اختالل در نوشتن اطالعات نسبتاً كمي در ي هباره با ساير اختالالت يادگيري، در در مقايس
عمل نوشتن در . دهد ميروي  به ويژه وقتي كه اين اختالل در غياب اختالل خواندن ؛دست است

واقع با چند مهارت بسيار مشخص، از جمله توانايي نگهداري موضوع در ذهن، تنظيم موضوع به 
، ترسيم گرافيكي شكل هر حرف و كلمه، به كارگيري صحيح ابزار نوشتن و ها صورت كلمه
 مهارت در عالمت اساسي اين اختالل.  ديداري و حركتي كارآمد سروكار داردي هداشتن حافظ

شود و با توجه به  ميسنجيده  ي استاندارد شدهها آزموننوشتن است كه بر اساس اجراي انفرادي 
اين . و ميزان آموزش فرد به طور قابل مالحظه اي پايين تر از سطح مورد انتظار است  ميسن تقوي

دگي ايجاد  زني هي روزانها فعاليتاي در پيشرفت تحصيلي و  اختالالت به طور قابل مالحظه
  ). 2003، 5گرگور، ديكنسون، مكافر و اندريسن( كند  مياختالل 

شهني (هرگونه تأخير در توجه به مشكالت اين كودكان آثار زيان باري به دنبال خواهد داشت
  ). 1383ييالق، كرمي، شكركن و مهرابي زاده هنرمند، 

 شكست تحصيلي را تجربه ان داراي اختالالت يادگيري كه به طور مداوم و مكررآموز دانش
رود اين  ميانتظار . پذيرتر هستند  هيجاني آسيب– نسبت به مشكالت رفتاري و اجتماعي ،كنند مي

                                                 
1. dyslexia. 
2. disorder of written expression 
3. mathematics disorder 
4. Hall, Hughes, Charles & Filbert 
5. Cregor, Dickinson, Macaffer & Anderson  
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 شكست و احساس ناشايستگي در چند سال متوالي تحصيل عالئمي ي هان پس از تجربآموز دانش
  ). 2003 ،1آرچر(ي بروز دهند سال بزرگاز پريشاني و بيگانگي از دنياي مدرسه و 

رود  ميآميز مسئله در سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي عامل مهمي به شمار  حل موفقيت
تواند از  ميي خود نظم بخشي و موفقيت در تكليف ارتباط دارد و ها مهارتو اين توانايي با 

). 1387رئيسي يزدي، اميري و مولوي، (مشكالت اجتماعي و يادگيري آتي جلوگيري كند 
پذيرد، بلكه  ميان تنها با افــت تحصيلي و اتالف بودجه و امكانات پايان نآموز دانشين مشكالت ا

 ضعيف و كاهش عزت نفس آنان ي هان، تشكيل خودپندارآموز دانشبه سرزنش و تحقير 
اندازد و چه بسا آنان را به سازوكارهاي دفاعي  ميمد و سالمت روان آنان را به مخاطره جا ان مي

  ). 1385ياوري، يار ياري و رستگارپور، ( اندكش ميناموفق 
كند تا نسبت  ميشناخت به موقع كودكان داراي اختالالت يادگيري به معلمان و والدين كمك 

ي بزرگ نظام آموزشي ها به رفع اشكاالت يادگيري آنان اقدام و از افت تحصيلي كه خود از آفت
، ها  بيماريي ه، همانند همها هش هزينهبه منظور تسريع در بهبود و كا .است، جلوگيري كنند

بايد ، پيشگيري نوع اول اولويت دارد و در صورت بروز،  و اختالالت جسماني و روانيها آسيب
در  . اعمال گرددمؤثر مداخالت به موقع و ي پيشگيري نوع دوم يعني تشخيص زود هنگام و ارائه

هاي دبستان صورت گيرد و درمان  ال اختالالت يادگيري بهتر است تشخيص گذاري در سي هزمين
ي ارزان و سهل االجرا و داراي اعتبار و روايي ها ي معتبر و ابزارها بنابراين نياز به مالك .انجام شود

، صبحي قراملكي و نژاد مهري(مقبول به منظور تشخيص زود هنگام ضرورت انكار ناپذير است
ي رواني به منظور ارزيابي و تشخيص ها ونآزمي اخير تعدادي از ها در سال). 1391، مقدم رجبي

هنجارهاي كودكان ايراني، هنجاريابي شده است كه ابزارهاي مفيدي براي تشخيص و تفكيك 
بنابراين بررسي كارايي اين ابزارها در تشخيص .  آموزشي هستند- مختلف اختالالت روانيعانوا

ي رواني، آزمون ها آزموناز اين يكي . كودكان داراي اختالالت يادگيري در ايران ضروري است

                                                 
1. Arthure 
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  .باشد مي 1 حركتي بندرگشتالت–ديداري 
، نژاد توان به پژوهش مهري مييي كه در اين زمينه انجام شده است ها از جمله پژوهش

 خطاي كل ي هاشاره كرد كه نتايج آن نشان داد نمر) 1391 (مقدم قراملكي و رحيمي صبحي
ي ابتال به ناتواني در ديكته و خواندن در آزمون بندر كودكان پيش دبستاني واجد آمادگي برا

نتايج پژوهش . عادي استدبستاني  گشتالت به طور معناداري بيشتر از كودكان پيش
آموزان دختر داراي اختالالت يادگيري در رياضيات  داد كه دانش نشان )1382(زاده عبدالحسين

در پژوهشي ديگر پور اعتماد . كردندتصاوير آزمون بندرگشتالت را با خطاي بيشتري ترسيم 
خوان و بهنجار به آزمون بندرگشتالت  ي كودكان نارسها  الگوي پاسخي هبا عنوان مقايس) 1369(

ان نارسا خوان در ترسيم تصاوير آزمون بندر خطاهاي بيشتري را آموز دانشبه اين نتيجه رسيد كه 
ان آموز دانشدر تحقيقي عملكرد ) 1386(رون رشيدي ها  همچنين شهيم و. از خود نشان دادند

در آزمون بندرگشتالت با هم مقايسه نمودند كه را داراي اختالالت يادگيري كالمي و غير كالمي 
ي ها ي تواناييها ان داراي اختالالت يادگيري غير كالمي در زمينهآموز دانش: اين نتايج حاصل شد

ي ديداري ها ري، پردازش و هماهنگي ديداري، ادراكي، لمسي، ادراك ديدا-شناختي، فضايي
  . ان داراي اختالالت يادگيري كالمي داراي ضعف هستندآموز دانشحركتي نسبت به 

 عملكرد كودكان با و بدون اختالالت يادگيري در آزمون ي ههدف از تحقيق حاضر مقايس
كند آيا عملكرد كودكان با و بدون  مي حركتي بندرگشتالت است كه مشخص –ديداري 

 در نهايت قابليت اين آزمون را در .ختالالت يادگيري در اين آزمون تفاوت معناداري دارد يا خيرا
ي ها پرسش. دهد ميتشخيص و شناسايي كودكان داراي اختالالت يادگيري مورد ارزيابي قرار 

  : مطرح شده در اين تحقيق به قرار زير است
 اختالالت يادگيري در آزمون آموزان با و بدون چه تفاوتي بين عملكرد كلي دانش .1

   حركتي بندرگشتالت وجود دارد؟ –ديداري 

                                                 
1. bender visual-motor gestalt test  
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ان دختر با و بدون اختالالت يادگيري در خطاهاي آموز دانشچه تفاوتي بين عملكرد  .2
  و تكرار شكل وجود دارد؟ يكپارچگي تحريف، چرخش، ي هچهارگان

گيري در خطاهاي ان پسر با و بدون اختالالت يادآموز دانشچه تفاوتي بين عملكرد  .3
   و تكرار شكل وجود دارد؟يكپارچگي تحريف، چرخش، ي هچهارگان

 

  روش 
 متغير مستقل از پيش ها آنيي كه در ها پژوهش.  است1پژوهش حاضر يك طرح پس رويدادي

 به هـــر دليل وجود ندارد طرح پس ها آناتفاق افتاده است يا امكان اعمال متغير مستقل در 
  . شود ميرويدادي ناميده 

 ي هكلي:  آماري پژوهش حاضر عبارت است ازي هجامع :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
ي تحصيلي سوم ها ان با و بدون اختالالت يادگيري در مقطع ابتدايي شهر كاشان در پايهآموز دانش

 ي ن ناتوان يادگيري در جامعهآموزا با توجه به حجم كم گروه دانش. 88 – 89و چهارم در سال 
 آماري ي هبه عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و از جامع) نفر 40(انآموز دانش ي ه، كليآماري

 نفري 40از اين دو گروه . گيري تصادفي انتخاب شدند نفر به روش نمونه 40گروه عادي نيز تعداد
 –دي  اقتصاي هاين دو گروه از نظر سن و طبق. باشند مي دختر آموز دانش 20 پسر و آموز دانش 20

  . استفاده شدري زي از ابزارهازي اطالعات نيآور  جمعيبرا. اند اجتماعي همتا شده
 حركتي بندرگشتالت توسط لورتا - آزمون ديداري: حركتي بندرگشتالت-آزمون ديداري

 حركتي و – وي تحت عنوان يك آزمون طرح ديداري ي ه گردآوري و در رسال)1938( 2بندر
 9 حركتي بندر داراي –آزمون ديداري ). 2003مارنات، (ث قرار گرفتكاربرد باليني آن مورد بح

كارت اول با عالمت . اند تصوير هندسي است كه هر يك بر روي يك كارت ترسيم شده
بهرامي، ( اند گذاري شده  شماره8 تا 1ها از   كارتي ه مشخص شده است و بقي Aاختصاري

                                                 
1. expost facto 
2. lauretta Bender 
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ي نمره ها نظام. شود مي نظام متفاوت استفاده 8براي نمره گذاري اين آزمون دست كم از ). 1385
 و) 1951 (2پاسكال و ساتل) 1963 – 1975(1يي هستند كه توسط كوپيتزها آنگذاري غـــالب 

/.  70) 1951(اعتبار باز آزمايي بر اساس نظام پاسكال و ساتل . تدوين شده اند) 1985 (3تها 
 53/0 زماني دو اجرا از ي هز بر حسب سن و فاصلاعتبار بازآزمايي با نظام كوپيت. گزارش شده است

براي مقياس آسيب ) 1985(اعتبار بازآزمايي هات . گزارش شده است) 77/0 ي هبا ميان (90/0تا 
با آزمون رشدي ) 1975(روايي نظام رشد كوپيتز .  بوده است87/0 زماني دو هفته ي هرواني با فاصل

 47/0 4ون رشدي ادراك ديداري فراستيگ و با آزم65/0 حركتي – ديداري پارچگي يك
 آزمون بندر گشتالت را با سيستم ،در ايران چندين تحقيق). 2003مارنات، (گزارش شده است

از جمله پورشريفي،  .اند گذاري رشدي كوپيتز واجد روايي و اعتبار مقبول گزارش نموده نمره
 نفري 1008 تبريز روي نمونه در مدارس ابتدايي شهر) 1375(عليزاده و رخشان صبحي قراملكي،

براي به دست آوردن  .آزمون بندر گشتالت را با سيستم نمره گذاري رشدي كوپيتز اجرا نمودند
به  . مويد روايي باال بودند90/0 تا 60/0 از ها روايي از چندين مالك استفاده نمودند كه همبستگي

 هفته از تاريخ اولين آزمون باز 4-6 ي هوردن اعتبار آزمون به فاصلآعالوه به منظور به دست 
 به دست 89/0 به طور تصادفي انجام شد و ضريب اعتبار ها  نفر از آزمودني100آزمايي روي 

  ).1391 مقدم، قراملكي و رجبي  صبحيمهري نژاد،(آمد
 

  نتايج
ميانگين و انحراف (ي توصيفي ها روشي جمع آوري شده در اين پژوهش از ها براي پردازش داده

ي ها سؤالدر اين بخش ضمن يادآوري . استفاده شد)  مستقلtآزمون(و آمار استنباطي ) ندارداستا
.  و تفسير اين محاسبات ارائه شده استها آنپژوهش، نتايج محاسبات انجام شده براي آزمون 

                                                 
1. Koppitz 
2. Paccal & Suttel 
3. Hutt 
4. Frastig 
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  .  انجام شدspss/14 محاسبات با رايانه و به كمك نرم افزار ي ههم
 عملكرد كودكان با و بدون اختالالت ي ه مقايسي هيق در زمين تحقسؤالبه منظور بررسي اولين 

 1 مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول tيادگيري در آزمون بندرگشتالت از روش آزمون 
  . ارائه شده است

ان با و بدون اختالالت يادگيري آموز دانشعملكرد  كلي )  مستقلtآزمون  (هاي  ميانگيني مقايسه. 1جدول 
  ون بندرگشتالتدر آزم

 شاخص آماري
  ها گروه

M  SD  t  df  P 

  07/3  67/7  با اختالل
  33/1  75/1  بدون اختالل

17/11  78  000/0  

 آمده، تفاوت معناداري دست به tشود با توجه به  ميمشاهده 1 كه  در جدول شماره طور همان
بدين معنا كه كودكان . بين ميانگين دو گروه كودكان با و بدون اختالالت يادگيري وجود دارد

اند كه   آوردهدست بهتري را در آزمون بندرگشتالت  اي اختالالت يادگيري عملكرد ضعيفدار
 اين است كه اين گروه تصاوير آزمون بندرگشتالت را با خطاهاي بيشتري ترسيم ي هنشان دهند

  . اند كرده
و بدون اختالالت  دوم مبني بر تفاوت عملكرد كودكان با سؤالنتايج پژوهش در مورد 
 3 و 2 و تكرار شكل در جدول پارچگي يك تحريف چرخش، ي هيادگيري در خطاهاي چهارگان

  .ارائه شده است
ي دختران با و بدون ها شود تفاوت معناداري بين ميانگين مشاهده مي2 كه  در جدول طور همان

، بدين معني كه  شكل وجود داردپارچگي يكاختالالت يادگيري در متغيرهاي چرخش شكل و 
دختران با اختالالت يادگيري در اين دو متغير عملكرد ضعيف تري نسبت به گروه عادي از خود 

  . نشان دادند
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ان دختر با و بدون اختالالت يادگيري در آموز دانش) مستقل tآزمون (ي ها مقايسه ميانگين  .2جدول 
  و تكرار شكلپارچگي يك تحريف، چرخش، ي هخطاهاي چهارگان

  بدون اختالل  با اختالل ها گروه
 شاخص آماري

  متغيرها
M  SD  M  SD  P  

  
t df  

  59/1  110/0  3/0  1/0  47/0  3/0  تحريف
  90/3  000/0  41/1  0/1  87/1  05/0  چرخش

  39/4  000/0  0  0  11/1  10/1  پارچگي يك
  36/2  022/0  0  0  94/0  5/0  تكرار

  
  
38  

  
شود تفاوت معناداري بين ميانگين پسران با و بدون  مشاهده مي3طور كه در جدول شماره  همان

بدين معني كه . پارچگي شكل وجود دارد اختالالت يادگيري در متغيرهاي چرخش شكل و يك
پسران با اختالالت يادگيري در اين دو متغير عملكرد ضعيف تري نسبت به گروه عادي از خود 

  . نشان دادند
  

ان پسر با و بدون اختالالت يادگيري در خطاهاي آموز دانش) تقل مسt( ي ها  مقايسه ميانگين.3جدول 
   و تكرار شكلپارچگي يك تحريف، چرخش ي هچهارگان

  بدون اختالل  با اختالل  ها گروه
       شاخص آماري

  متغيرها
M  SD  M  SD  P  

  
t df  

  58/0  560/0  22/0  05/0  3/0  1/0  تحريف
  12/5  000/0  81/0  65/0  39/1  50/2  چرخش

  00/4  000/0  0  0  89/0  8/0  پارچگي يك
  12/1  267/0  41/0  2/0  68/0  4/0  تكرار

  
  
38  
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  گيري بحث و نتيجه
 عملكرد كودكان با و بدون اختالالت يادگيري در آزمـون ديـداري   ي هاين پژوهش با هدف مقايس 

مبني بـر    اول تحقيق    سؤالبر اساس نتايج به دست آمده در مورد         .  حركتي بندرگشتالت انجام شد    –
 كـه   طـور   همـان  عملكرد كودكان با و بدون اختالالت يادگيري در آزمون بندر گشتالت،             ي  همقايس

رفت تفاوت معناداري بين ميانگين كودكان با و بدون اختالالت يادگيري وجـود داشـت،    ميانتظار  
ت  نشان   تري را در آزمون بندر گشتال      بدين معنا كه كودكان با اختالالت يادگيري عملكرد ضعيف        

اين گروه در ترسيم تصاوير آزمون بندرگشتالت خطاهاي بيشتري را مرتكب شدند كـه ايـن          دادند،
، پـــــور اعتمـاد     )1386(، شهيم و هـارون رشـيدي     )1382(زاده   نتايج همسو با تحقيقات عبدالحسين    

ون  به نقل از شهيم و هار      ؛1994(1، هارنداك و رورك   )1990(، فورست، فيسك و رورك      )1369(
ي آزمون بندر   ها  طرحتوان گفت، اشكال در ترسيم       ميدر تبيين اين نتيجه     . باشد مي) 1386،رشيدي

 عدم رسش يا اختالل در ادراك ديداري، هماهنگي حركتي و يـا در كـاركرد         ي  هممكن است نتيج  
كنـد، ممكـن     مـي ي آزمون بندر را به طور ناقص ترسيم         ها  طرحكودكي كه   . توحيدي اين دو باشد   

 –ي بينـايي    ها  مهارتاختالل در   ). 1975كوپيتز،  ( در يك، دو يا همه موارد مشكل داشته باشد         است
 –بـه عبـارت ديگـر اخـتالل بينـايي           .  قرار دهـد   تأثيرتواند عملكرد كودك را تحت       ميحركتي نيز   

 الگـوبرداري   ي  هحركتي يا تأخير در اين مهـارت در كودكـان اغلـب سـبب بـروز مـشكل در زمينـ                    
) 1378 (فـر  ، نجاريان و هاديانرجبي). 1385 ماندني، سازمند، فرهبد،كريملو و ماندني، (خواهد شد 

ي هـا    شـيوه  ي  وسـيله  اي بـه    حركتي تا اندازه   –كنند كه سطح رشد داخلي ادراك ديداري         ميعنوان  
شـوند، تعيـين     مـي ي معين قائـل     ها  مهارت و   ها  يي كه مردم براي توانايي    ها  ارزشپرورش كودك و    

شـود، در    مـي مثالً در ژاپن در سنين خردسالي به ادراك ديداري و كنترل حركتي توجـه               . گردد مي
 كلي اين است كه امكـان       ي  هنتيج. گردد مي تأكيدي كالمي   ها  مهارتحالي كه در آمريكا بيشتر بر       

 عوامـل فرهنگـي يـا عوامـل اقتـصادي           تـأثير دارد عملكرد كودكان در بعضي از مقاطع سني تحـت           
                                                 
1. Furest, Fisk & Rourk 
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تايج حاصل از اين پژوهش در مورد پرسش دوم مبني بر تفاوت معنادار بين كودكان بـا                 ن. قرارگيرد
 و تكـرار    پـارچگي   يـك  تحريـف، چـرخش،      ي  هو بدون اختالالت يادگيري در خطاهاي چهارگانـ       

 شـكل عملكـرد     پارچگي  يكشكل نشان داد كه كودكان داراي اختالالت يادگيري در چرخش و            
در  )1379(گيـري   در تبيـين ايـن نتيجـه      . ي از خـود نـشان دادنـد       تري نسبت به كودكان عـاد      ضعيف

 بـراي وجـود آسـيب عـضوي وجـود خطـاي             هـا   پژوهش خود نشان داد كه يكي از بهترين شاخص        
همچنين چرخش شكل در نقاشي افراد روان پريش        . چرخش در ترسيم تصاوير بندر گشتالت است      

 راست هـستند ممكـن اسـت    ي هبه ضايعه نيمكر  شود و نيز افرادي كه مبتال        ميو روان نژند هم ديده      
نند چرخش، عـدم تقـارن، چنـد        ما( فضايي دچار خطا شوند    –ي ديداري   ها  بيشتر در رابطه با توانايي    

  ). 1379تيرگري، (، تصاوير غير قابل تشخيص و عدم اتصال خطوطپارگي
دند كه خطاي   در نتايج خود نشان دا    ) 1391( مقدم  قراملكي و رجبي    ، صبحي همچنين مهري نژاد  

ان آموز  دانش در آزمون بندر گشتالت شاخص معتبري جهت پيش بيني آمادگي            پارچگي  يكعدم  
 نـاتواني   ي  ه نـشان دهنـد    پـارچگي   يـك خطـاي عـدم      .در ابتال به ناتواني در ديكته و خوانـدن اسـت          

 يك طرح به صورت مركب و كل سازمان يافتـه اسـت             ي  هكودك در كشيدن اجزاي تشكيل دهند     
 بـه   ،ان مبتال به ناتواني يادگيري به صـورت نـاتواني در ادراك           آموز  دانشناتواني شناختي در    و اين   

نـاتواني   .نمايـد  مي بازيابي و باز كنش وري كلمات به صورت كل سازمان يافته بروز             ،خاطر سپاري 
تـوان از طريـق شـناختي در چـارچوب           مـي ان مبتال بـه نـاتواني  در ديكتـه و خوانـدن را               آموز  دانش

  .مرينات مرتبط با سازمان دهي عناصر و كلمات مورد مداخله قرار دادت
ي آزمون بنـدر مرتكـب      ها  طرحكند كه افرادي كه در بازسازي و ترسيم          ميبيان  ) 2007(1ادناگ
ي هندسـي و نـاتواني در       هـا   شوند، از جمله ترسيم نامنظم خطوط، اشكال در ترسـيم شـكل            ميخطا  

.  باشـد  مـي ت مغزي هستند و نوع خطاها با محل آسـيب مـرتبط             حفظ گشتالت طرح، مبتال به صدما     
ان داراي  آمـوز   دانـش توان در تبيـين كلـي چنـين گفـت كـه اگـر                ميبراساس مواردي كه ذكر شد      

                                                 
1. Gadena 
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 شكل عملكرد ضعيف تـري از خـود نـشان     يكپارچگياختالالت يادگيري در متغيرهاي چرخش و       
به نحوي از انحـا بـه مـشكالت ذكـر شـده مبـتال               ان  آموز  دانشدادند شايد به اين دليل باشد كه اين         

ان با و بدون اختالالت يادگيري در دو متغير تحريـف شـكل       آموز  دانشاما در مورد اين كه      . هستند
توان اين طـور تبيـين كـرد كـه بـا افـزايش سـن                 ميو تكرار شكل تفاوت معنا داري را نشان ندادند          

شـود و ايـن      ميت به طور پيش رونده اي كاسته         بندرگشتال آزمونكودكان از ميزان خطاي آنان در       
همچنـين بـا رشـد بيـشتر كـودك،      . رسـد  مـي كاهش در اواخر سن ده سالگي به بيشترين حد خـود            

يابد و در عين حال به خاطر تجربيات روز افـزون فـرد              مي حركتي وي نيز افزايش      –قابليت ادراكي   
 كـسب   هـا   مهـارت يدن به اجزاي گوناگون     ي او، مغز توانايي بيشتري را در وحدت بخش        ها  فعاليتو  
   :هاي زير مطرح بود  در اين پژوهش محدوديت)1372محمود عليلو، (كند  مي

ان مقطع سوم و چهارم نتايج قابل تعمـيم بـه ديگـر             آموز  دانشبه دليل اجراي آزمون روي       .1
 .باشد مي نها پايه

  .مبود منابع مرتبط با پژوهش حاضرك .2
  : زير را مد نظر قرار دهندمواردن ارجمند در آينده  شود كه پژوهشگرا ميپيشنهاد 

  .اجراي آزمون بندر بر روي كودكان داراي اختالالت يادگيري به تفكيك نوع اختالل .1
ي تـراز شـده بـه منظـور تـشخيص كودكـان داراي اخـتالالت                هـا   آزموناستفاده از ديگر     .2

  .    يادگيري
  

  منابع 

. اختالالت يادگيري رويكرد تشخيصي و درماني). 1380( ناصر صبحي قراملكي،  وباباپور خيرالدين، جليل
  . سروش: تهران
 . دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. ي رواني مباني نظري و فنون كاربردي ها آزمون). 1385(دي ها  بهرامي،
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در ي كودكان نارساخوان و بهنجار به آزمون بنها پاسخ الگوي ي همقايس). 1369(پوراعتماد، حميد رضا 
 . دانشگاه تهران.  كارشناسي ارشدي هپايان نام. گشتالت

 با روش سال بزرگي ها هنجاريابي عملكرد آزمودني: آزمون بندرگشتالت). 1379(تيرگري، عبدالحكيم 
 .15-21، )26(10 ، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران– علمي ي همجل. نمره گذاري لكس

  حركتي بندر-هنجاريابي آزمون ديداري). 1378( فر، حبيب هاديان  و نجاريان، بهمن؛رجبي، غالمرضا
   .71-80، )2(3 ، روان شناسيي همجل.  ساله زاهدان 11 تا 6گشتالت بر روي كودكان 

 رفتاري بر عملكرد حل - درمان شناختيتأثير). 1387(  مولوي، حسين واميري، شعله. رئيسي يزدي، منيره
پژوهش در حيطه كودكان .  پنجمي هر دچار اختالل در رياضيات پايان دختآموز دانشمسئله رياضي 

 .23-29، )1(80 ،استثنايي

آموزان پسر   نويسي در دانشء الگوهاي انشاي همقايس). 1382( ميرمهدي، سيدرضا  وسيف نراقي، مريم
  .43-48، )1(3 ،مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. نارسا خوان و عادي

بررسي ). 1383. (زاده هنرمند، مهناز  مهرابي و شكركن، حسين؛ جهانگير، كرمي؛يجهشهني ييالق، من
 ابتدايي شهر اهواز و اثر ي هان دختر و پسر دورآموز دانشگيرشناسي ناتواني يادگيري امالء در  همه

، )4(3 ،شناسي  علوم تربيتي و رواني همجل. درمان چند حسي در كاهش ناتواني يادگيري امالء در آنان
17-11. 

ي عملكرد كودكان داراي اختالالت يادگيري كالمي  مقايسه). 1386(رشيدي، همايون  شهيم، سيما و هارون
 حركتي بندرگشتالت و مقياس –ي هوش وكسلر، آزمون ديداري  و غيركالمي در مقياس تجديدنظر شده

 . 30-35، )4(8، ي دانش و پژوهش در روان شناسي مجله. رياضيات ايران كي مت

ان دختر داراي اختالالت آموز دانش الگوي پاسخ دهي ي هبررسي و مقايس). 1382(زاده، عباس  عبدالحسين
ش استان رآموزش و پرو. ان عادي به آزمون بندرگشتالتآموز دانشيادگيري ويژه در رياضيات و 

 . خراسان رضوي

 -ان نارساخوانآموز دانشير كالمي  هوش كالمي و غي همقايس). 1380( زنديه، آنيتا ؛فتحي آشتياني، علي
  .55-59، )2(8 ، روان شناسيي همجل. ان عاديآموز دانشنارسانويس با 
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محمدرضا . حسن پاشا شريفي: مترجم. جلد اول. راهنماي سنجش رواني). 1379(مارنات، گري گراث 
 . رشد: تهران. نيكخو

 تأثير). 1385...  ( ماندني، ماشاا وكريملو، مسعود ؛ فرهبد، مژگان؛ سازمنـــد، علي حسين؛مانـــدنـــي، بتول
 حركتي كودكان داراي اختالل ويژه يادگيري در مقطع -ي بيناييها مداخالت كار درماني بر مهار

  .55-59، )2(8 ،ابتدايي

 . ساله تبريزي10 تا 7هنجاريابي آزمون بندر گشتالت در مورد كودكان ). 1372( محمود عليلو، مجيد
 .90-95، )1 و 2(2 ،شناختي  روانهاي پژوهش

افزار آموزشي  بررسي اثر بخشي نرم). 1385.( رستگار پور، حسن و يارياري، فريدون؛ياوري، ماه نيا
 ، كودكان استثناييي پژوهش در حيطه. ان حساب نارساآموز دانشبر يادگيري رياضيات » حساب يار«
6)3( ،32-28.  

بررسي توان پيش بيني ) 1391( رجبي مقدم، سارا  وملكي، ناصرسيد ابوالقاسم؛ صبحي قرا مهري نژاد،
 .هاي خواندن و ديكته در كودكان پيش دبستاني آزمون بندر گشتالت براي آمادگي ابتال به ناتواني

 .118-130،)3(1 ،ي يادگيريها  ناتوانيي مجله
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