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مقایسه  مشکالت رفتاری )تکانشگری و اضطراب( کودکان نابینا و عادی در شهرستان الرستان، 

 استان فارس

 زهرا تیموری

 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، اصفهان، ایران.

 چکیده

وکر  شکف.هف  از پ حهض  ا اکیار مهمی در ییو کودکان نایینا می یا شکالت  رفتار  مووکوب ی شکالت  رفتار  م اکه  م مقای

سکتان  ر شکهر وکارا ک کودکان نایینا ح داد  در  شکگر  ح ا شکف. سکتان)تالان صکیفیرحش پ حهض  می یا  -دلی نوب از تو

ودکان نایینا ح داد  شکهرسکتان  رسکتان . جامعه آمار  ایو تحقیق، شکام  کلیه کیه لحاظ هف  کاریرد  اسک مقایاکه ا  ح 

شککف که تعفاد  سککیله 30ک نایینا ح کود 30می یا شککفنف.  کودک داد  یه ح سککترب یه دنوان نمونه انتحا   نمونه گیر  در د

سکتفاده از هداده سکتنطاطی یه  پرسکشکنامه مشکالت  رفتار  کودکان کانرزا  مورد نیاز یا ا جمع آحر  ح یه رحش توصکیفی ح ا

ها ک فرض یرایر  میانگیو P- value ˂ 05/0)یا توجه یه مقفار ح تی ماتق  تجزیه ح تحلی  شف.  SPSSحسیله نرم افزار 

سکی رد  شکالت  رفتار  شکود. یه دطارتی یافتهمیدر دح گرحه مورد یرر شکان داد م  نایینا داد  ح آموزاندانضگرحه  درها ن

ها را یرا  حرحد یه  آن ،سک  یه کودکان نایینا ح حالفینشکانپس یایف یا آموزش ها  منا دارنف. یا یالفیگر معنادار  اختت 

 جامعه مهیا ساخ .   

 کودکان نایینا تالانشگر ، اوارا ، مشالت  رفتار ،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه:

رحانشکناسکی  ح رحانپزشکالی دمفه مووکودا  از یالی دنوان کودکان یه  رفتار  مشکالت  ح ماکال  یه توجه اخیر سکالها  در

سکک  یافته افزایض اککو  از زیرا ا شککالی  را جامعه هر از جمعی  دمفه ا  یخض کودکانیال سککو  ح می دهنف ت  دیگر، از

دطور  آن از یه سکادگی نه تنها که هاکتنف رفتار  ح مشکالت  داطفی دارا  کودکی نخاکتیو سکله ا  در کودکان یاکیار  از

سک  ممالو یلالاله نمی کننف اکالی ح یلوغ  دحران تا امر ایو ا سکی یایف. تفاحم نیز  تی یزرگ اکا نی تاریخچه یرر که  یزرگ

شکان هاکتنف رحانی مشکالت  دچار سک  داده ن اکامانی کودکی افراد دحران ایو که ا شکته نای خود،  تحول از دحره ا  در یا دا

شکککفتگی ها  یرخی سکککنیو  تا معمو ً کودکی دحران اختتل ها  ازآنجایی که .کرده انف تجریه را رفتار  ح هیجانی آ

سکتمرار یزرگاکالی شکگیر  یه فزاینفه ا  توجه می یاینف، ا ک. 1396)حلی پور ح همالاران،اسک  شکفه معاو  آنها درمان ح پی

 ریزانیرنامه خاص توجه مورد همواره سکازنفه فردا نیرح  ح ملی ها سکرمایه دنوان سکال، یه 12-7کودکان ح نوجوانان 

سککتگناران جامعه ح اککتنفدانض از گرحهی .از طرفیانفیوده سککیا سککتثنایی ه  یا که هاییتفاح  سککط  یه که آموزان ا

اکککایی ح همالکاران، دارنکف پرحرش ح آموزش حی ه خکفمکا  یکه نیکاز دکاد  دارنکف آموزاندانض شکککم  ک. نکایینکایی1393)

 یه توانفمی امر همیو ح یود خواهف متفاح  اطرافض دنیا  از درک فرد یینایی یفحن اسک .  اکی معلولی  شکایعتریو

شککالت  اککردگی دیگران، یه دتقه فقفان فعالی ، سککازگار ، دفم دفم ماننف اجتمادی ح داطفی م  خودپنفاره ح اف

 نایینا فرد نقصکی که دل  یه شکود. ح  در اجتمادی ح داطفی یرحز مشکالت  سکط  همیناور ح شکود منجر اح در پاییو

شکار تح  ا تما ً دارد صکطی ف اکابح  گرفته قرار د  یا دهف کودکانمی پرحرش خود در را ناکامی ح امنی  دفم ا 

 یرا  یادگیر  نتیجه در نفارنف. خود احلیه فیزیالی دملالردها  الگویی یرا  هیچ یینایی در اختتل یا ح یینایی فقفان

اکیار اکتنف اطتداتی یه متالی ی شکاندیگر  س طریق از که ه اکتنف کننف،می دریاف  های اکیار ممالو آنها ح ه سک  ی  ا

سکک  در یرهه ا  از زمان  ک.2001، 1کننف )انفریوب تتش یینا کودکان از تر سککخ  از طرفی همه   کودکان ممالو ا

شکود که یفحن پاییو یودن یهره هوشکی، تعادل رحانی میدچار مشکالت  رفتار  شکونف. مشکال  رفتار  یه رفتار فرد  اطت  

ها  متعفد یاشکف. یه طوریاله در ها ح مالانر ح دارا  شکف ، تالرار، مفاحم  در زمانح رفتار  از انفازه دمومی اجتماب دح

سکو  اطرافیان  دملالرد تحصکیلی، رفتار  دچار درمانفگی ح یا کاهض میزان کارایی فرد گردد، اینگونه کودکان مرت  از 

ک. یالی از مشکالت  رفتار  که 0220، 2طرد می شکونف ح در مفرسکه مرت  از آنها گله ح شکالای  دارنف )کاپتن ح سکوداک

تالانشگر  اصرار ح می  شفیف یه انجام یک در ایو پ حهض سعی می شود یه آن ییشتر پرداخته شود، تالانشگر  می یاشف. 

دم  در پاسک  یه یک محرک ههنی یا ییرحنی اسک . تالانشکگر  از دیفگاه رفتارشکناسکی، دریرگیرنفه سکود کوتاه مف  هر 

سکه  چنف کم ارزش در یرایر شکگر  را یر پایه  شکناختی، تالان شکف. دیفگاه رحان  دسکتاحردها  یلنفمف  حلی یا ارزش تر می یا

شکگر  یایف در  سک  / توجه یررسکی نموده ح یاحر دارد که تعریک تالان مقوله تنطیه ح یا خاموشکی، پاداش گزینی ح یازدار  پا

ر، دالس العم  سکریع ح ناخواسکته یه محرک پیض از یردارنفه سکه دنصکر یاشکفا کاهض  اکاسکی  فرد یه پیامفها  منفی رفتا
 

1- Andrewes 
2- Kaplan & Sadock 
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تالانشگر  شام  ک.در حاقع 1392ارزیایی کام  اطتدا  ح یی ادتنایی یه پیامفها  درازمف  رفتار )کاحیانپور ح همالاران، 

سکتانه پ سک  اراد ، آ شکال  در یه ت خیر انفاختو یا یازدار  از پا شکناختی ماننف م شکا  رفتار  ح  سکیعی از گرای سک  طیک ح ا

صککور  آمادگی قطلی  شککگر  یه  شککال  در توجه کردن تعریک کرده انف .تالان کوتاه، نقص در یه ت خیر انفاختو، لن  ح م

سککریع ح یفحن یرنامه یه محرک ها  درحنی یا ییرحنی یفحن توجه یه دواق  منفی آن حاکنض ها یرا  خود یا  یرا  حاکنض 

سکتانفورد ح همالاران ، شکود)ا سک . ک2009دیگران تعریک می  وکارا  ا وکارا  در . متغیر دیگر  که یه آن می پردازیم ا ا

شککا  صککور  تهفیف  مطهم ح یا من سکک  که یه  اککط  مانفگار یا اخرا  مخر  ح مزمو ا اککمی یه ن شککار رحانی ح ج  قیق  ،ف

شککمس آیاد ، شککناختی را یر انگیزد) اککمی ح  سککه ها  ج  در ک.1394نامعلوم جلوه می کنف ح می توانف مجموده ا  از پا

شکف یه رح جامعه اکان ها که کنونی ر شکته ییض ان اکادف شکرای  یرایر در از گن شکارآحر ح نام  قرار گرفته انف، زنفگی ف

شککالت  افزایض  دالم انواب یه طور که می دهف قرار شککرایای در را افراد یا یالفیگر، آنها آمیختگی ح پیچیفگی ح م

 رحانی یه شکمار -دصکطی اختت   مهمتریو از ح ییماریها یواز شکایعتر یالی اوکارا  .می کننف تجریه را رحانی فشکارها 

شکالان از یرخی که یه طور  می رحد؛ اکته ح رحانالاحان، رحانپز وکارا  را رحانی اختت   ادظم یخض مرکز  ه  در ا

 می شکونف. ح آن مواجه یا زنفگی طول در افراد تمام که اسک  مطهم ح ناخوشکاینف ا اکاسکی می کننف. اوکارا ، جاکتجو

 از اسک ، نامشکخص آن که منطع نظر ایو از ح شکفه خودکار دصکطی سکیاکتم یه دتلم مریوط از زیاد  تعفاد یرحز موج 

ضکار ، متمایز ترب اکاب می گردد. فرد م اکی ح نگرانی دالم ا   ح خود یرا  ناگوار ح اتفاقی مهم رخفادن از دلواپ

سکان می شکود ح خوا  شکطانه اح مخت  می گردد)دزیز  ینایرایو، دارد؛ را خانوادهاش همیشکه گوش یه زن  یوده، زحد هرا

شککالت  رفتار  در ایو کودکان 1395ح همالاران، اککال  مریوط یه م شککالت  ا تمالی در افراد نایینا م ک. در حاقع یالی از م

سککک . د ی  مختلفی در مورد مهار  سکککایر افراد حجود ها  اجتمادی پاییو ح اختت   رفتار  افراد ا اکککه یا  نایینا در مقای

سکی شکان دارد. یرر شکناخ  ح درمان افراد مطتت یه نقالص یینایی میها ن اکتنف.  سکازگار ه دهف که کودکان یا نوجوانان نایینا نا

اکککمی ح  سککک . کودکان معلول یه دلی  نقص ج صکککان تعلیم ح تریی  ا صککک شکککاحران ح متخ سکککان، م شکککنا حظیفه مهم رحان 

اشی از آن اغل  قادر یه ایجاد رایاه اجتمادی ح متقای  یا هماا ن ح یزرگاا ن نیاتنف ح سازگار  داطفی ها  نمحرحمی 

اککتنف. همچنیو  سکک . ایو کودکان معمو  منزح  ح درحن گرا ه شککوار  رح یه رح ا سکک کی درح اجتمادی آنان یا د ی یرر

شککخص شککان که یمادران یتمام شککف م شککالت انواب  از یالی دچار کودک سککتار انف، یوده رفتار  م  ح ییراهنما خوا

شکاحره شکالت  که کردنفیم ایراز مادران % 7ح  یودنف م شکان رفتار  م شکته خانواده یرک  سکو  اخرا  کودک سک   دا ا

از طرفی یه نظر می رسکف تمای  یه داشکتو رفتارها  تالانشکی در ایو افراد ییشکتر اسک . رفتارها  تالانشکی ح  ک.2000)کریمی، 

اکککترد ه ا  از رفتکارهکا   شکککود، دریرگیرنکفه طیک گ خارپکنیر  ککه مجمودکاً یکا دنوان رفتکارهکا  مخکاطر ه آمیز خوانکفه می 

هاکتنف. می توان اددا نمود تالانشکگر  هاکته اصکلی یاکیار  از  رشکف نایافته، لن  جویانه ح دموماً همراه یا درجا  خار یا 

آسکی  ها  اجتمادی ماننف یی ینفحیار  جناکی، قماریاز  ییمارگونه، سکو مصکر  مواد،اختتل ها  شکخصکی  ح یزهالار  

جهی اسک . در کشکور ما یا توجه یه جوان یودن هرم جمعی  کشکور ح نرا یا   یزهالار  ح سکو مصکر  مواد، نیاز قای  تو
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یه پ حهض ح ایزارسکاز  در زمینه تالانشکگر  ح رفتارها  تالانشکی ا اکاب می شکود. پس می یینیم ماالعه مشکالت  رفتار  

مشکالت  یاکیار وکرحر  اسک .یه همیو دل  سکوال ایو پ حهض ایو اسک  که آیا ییو آموزان معلول، یه حی ه نایینایان دانض

 تفاح  معنادار  حجود دارد؟ ستانح داد  در شهرستان  ررفتار  )تالانشگر  ح اوارا ک کودکان نایینا 

  

 روش پژوهش

  .یه لحاظ هف  کاریرد  اس مقایاه ا  ح  -دلی نوب از توصیفیرحش پ حهض 

 

 جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری 

نفر از ایو  30تشکالی  می دهنف. تعفاد  سکتاندانض آموزان داد  ح نایینا  شکهرسکتان  ررا کلیه  پ حهض ایو آمار  جامعه 

سکککترب یکه دنوان نمونکه پ حهض انتخکا   30کودککان دکاد  ح  صکککور  رحش نمونکه گیر  در د نفر از کودککان نکایینکا نیز یکه 

ها  حرحد یه پ حهض نفاشکتو مشکالت   اد رحانی ح سکایقه یاکتر  شکفن ح از متک ها  خرحم هم می توان شکفنف.از معیار

 ح تالمی  نالردن پرسشنامه توس  حالفیو کودکان اشاره کرد.دفم همالار   یه

 

 ابزار اندازه گیری:

 پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان کانرز:

سکوا   یر اسکاب  گویه اسک  که یه حسکیله حالفیو کودک تالمی  می گردد. 4۸پرسکشکنامه فرم حالفیو مقیاب کانرز دارا  

می یاشکف. تحلی  دوام  ایو پرسکشکنامه در  خرده مقیاب4شکود.ایو پرسکشکنامه شکام  لیالر  چهار گزینه ا  نمره گنار  می 

ک، دریاتان 19۸3ک، اسرایی  )مارگالی ، 1995یایار  از ماالعا  در کشورها  مختلک از جمله هنف )رحزنطرگ ح جانی ، 

اکی، یار ، کنینگو کاریا،  سک . 19۸6ک ح هلنف )یلو  حکرفر، 2000)کونت شکفه ا شکنامه در رحاک تاییف  سک یی ح پایایی ایو پر

ها  ها  اختتل سلوک، اختتل یادگیر ، ییمار ح شام  زیر مقیاب .هکر شفه اس  ک13۸6ح همالاران) پ حهض شهاییان

ها  رحایی ح پایایی مقیاب در ماالعا  متنوب در کشور ها  فزحن کشی می یاشف.رحان تنی، تالانشگر ، اوارا  ح نشانه

سککک . گوی ، کانرز ح احلریچ ) شکککفه ا اکککتگی درحنی را ییو 197۸مختلفی گزارش  رش کرده انف گزا 57/0تا  41/0ک همط

ح  ۸3/0ک در سکودان پایایی یاز آزمایی را معادل 2002ک .الحاکو ا حاد ح سکونگا یارک )2001)جیاناریس، گولفن ح گریو ، 

)ییض فعالیک گزارش کرده انف.  ۸0/0)زیر مقیاب اوکارا ک تا  52/0ها  مختلک را از زیر هماکانی درحنی ییو زیر مقیاب

اککانی درحنی م وککری  هم سکک .  75/0)مقیاب رحان تنیک تا  60/0قیاب از در ینگال  شککفه ا )مقیاب ییض فعالیک گزارش 

شکالت  یادگیر ک تا  ۸4/0ها  یاز آزمایی از داده وکری  آلفا  کرحنطاا  97/0)م شکف. در یمطیی  )ییض فعالیک متغیر می یا

شککالت  رحان تنیک تا  60/0ییو  سککلوکک تا  ۸4/0هفته را از  )ییض فعالیک ح پایایی یاز آزمایی یعف از دح 0/75) م )اختتل 

جکانی،  97/0 نکف )رحزنطرگ ح  عکالیک هکر کرده ا تکا، 1995)ییض ف سکککینگوپ هکار ، دب ح  چکاد پکال،  تک  آحیو 1999؛  ک. در 
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 ک.13۸6گزارش کرده اس  )شهاییان ح همالاران،  90/0ک میانگیو هماانی درحنی را 19۸3مارگالی  )

 

 شیوه اجرا:

ز طریق پرسکشکنامه یه مفارب اسکتثنایی )نایینایانک ح مفارب داد  مراجعه کرده ح پس از کاک  یرا  جمع آحر  اطتدا  ا

صکور  در  سکپس آنها یه  شکف. وکیحاتی داده  شکنامه تو سک اکوولیو ایو مفارب، در مورد اهفا  ح نحوه تالمی  پر اجازه از م

شکتنف را معرفی کردن سکترب ح اتفاقی حالفیو کودکانی که تمای  یه همالار  را دا سکاوالفیو تالمی  د شکنامه ها تو سک ف ح پر

حتی ماکتق  داده ها تجزیه ح  SPSSها  آنان اسکتخرام گردیف ح توسک  نرم افزارگردیف. پس از جمع آحر  پرسکشکنامه داده

 تحلی  شفنف. 

 

 یافته های پژوهش:

 تجزیه ح تحلی  داده ها   اص  از ایو پ حهض می پردازیم. در ادامه یه  

 مشالت  رفتار  معیار انحرا  ح میانگیو توزیع یررسی در طرفه یک حاریانس تحلی  آزمون ا نتایج1-1جفحل

P value F متغیر آموزاندانض 

 داد  نایینا

یککانگیو انحرا  معیار ±میانگیو انحرا   ±م

 معیار

 مشالت  رفتار  51/0 07/2± 26/1 1/27± 245/1۸2 00/0

 تالانشگر  1۸2/0 03/0± 37/1 2/2± 232/37 00/0

 اوارا  1۸2/0 03/0± ۸3/1 7/2± ۸16/32 00/0

 

شکود. میها در دح گرحه مورد یررسکی رد ک فرض یرایر  میانگیو P- value ˂ 05/0)یا توجه یه جفحل فو  ح ایناله مقفار 

شککالت  رفتار  یه دطارتی یافته شککان داد م دارنف.  یا یالفیگر معنادار  اختت  نایینا داد  ح آموزاندانضگرحه  درها ن

شککالت  رفتار  در  شککالت  رفتا1/27 ±26/1آموزان نایینا )دانضمیانگیو م شککف ح میانگیو م آموزان دانضر  در ک می یا

شکککف.همچنیو   07/2 ±51/0دکاد   شکککگر  در میکانگیو می یکا وکککارا  در میکانگیو ، 2/2 ±37/1آموزان نکایینکا دانضتالکان ا

 می یاشف.که هماناور که می یینیم میانگیو کودکان نایینا یا تر می یاشف. 7/2 ±۸3/1آموزان نایینا  دانض

 ماتق  تینمونه  دح میانگیو مقایاه آزمون نتایجا 2-2جفحل
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P value  متغیر 

 تالانشگر  داد  00/0

 نایینا 

 اوارا  داد  00/0

 نایینا 

 

در ک می توان نتیجه گرف  مشالت  رفتار )تالانشگر  ح اوارا ک  P- value ˂ 05/0)در جفحل یا  یا توجه یه مقفار 

 داشتنف. یالفیگریا  معنادار  اختت  داد  ح نایینا آموزاندانضگرحه 

 

 بحث و نتیجه گیری:

صککور می کننف، هف  از  شککالت  رفتار  ح کودکان نایینا که آینفه   مطهمی را یرا  خود ت وککوب م یا توجه یه اهمی  مو

می یاشکف.نایج  سکتانمقایاکه مشکالت  رفتار  )تالانشکگر  ح اوکارا ک کودکان نایینا ح داد  در شکهرسکتان  رایو پ حهض 

سک  که ، سک  آمفه از ایو پ حهض ییانگر آن ا ها در دح ک فرض یرایر  میانگیو P- value ˂ 05/0)یا توجه یه مقفار  یه د

 اختت  نایینا داد  ح آموزاندانضگرحه  درها نشان داد مشالت  رفتار  شود. یه دطارتی یافتهمیگرحه مورد یررسی رد 

، یوگلز ح ک1393ییگکفلی ح الهی) ک،1396نتکایج ایو پ حهض یکا تحقیقکا  حلی پور ح همالکاران) نکف.دار یکا یالکفیگر معنکادار 

شکککف. در تطییو نتکایج می توان گفک ا ک2001ح فکاران) گکاهکا مککک ح 200۸همالکاران) اکککو می یکا کودککان نکایینکا ح مطتت یکه  هم

صککی  از ایو کودکان  شککخ اککتو اطتداتی از  اککتنف که رفتار یا آنها نیازمنف دان اککاب تریو کودکان ه اختت   یینایی از  

سک .  سکتثنایی کودکانا شکالت  یر دتحه ا شکالتتی یا جاکمی م اکردگی، از جمله م شکالت  اف  اجتمادی، ح داطفی م

در حاقع ممالو اس  مشالت  رفتار  یخصوص اوارا  ح تالانشگر   .هاتنف رحیرح نیز رفتار  ح مشالت  امنی  دفم

شکان دهف. شکتر خود را ن شکال  رفتار  یه رفتار فرد  اطت   در ایو کودکان یی شکی، میم شکود که یفحن پاییو یودن یهره هو

شککف ، تالرار، مفاحم  در زمان شککف. ها ح مالانتعادل رحانی ح رفتار  از انفازه دمومی اجتماب دحر ح دارا   ها  متعفد یا

سکه مرت  از آنها گله  شکونف ح در مفر سکو  اطرافیان طرد می  شکالای  دارنف. اینگونه کودکان مرت  از  هماناور که قطت ح 

صککور  لحظه اککتنف که یه  شککی رفتارهایی ه شککف، رفتارها  تالان ا ، یفحن تام  یر رح  نتایج آنها ح یفحن تحلی  ح گفته 

سکتاحردها  مثط  ح منفی، انجام می شکناختی ماننف شکونف.ارزیایی د شکا  رفتار  ح  سکیعی از گرای شکام  طیک ح شکگر   تالان

شکال  در یه ت خیر ا شکال  در م سک  کوتاه، نقص در یه ت خیر انفاختو، لن  ح م سکتانه پا سک  اراد ، آ نفاختو یا یازدار  از پا

سکا ن  وکارا  نیز رح  رفتارها ح ادمال ایو کودکان ، یه خاطر  س تفاحتی که یا هم  سک . ح ا شکفه ا توجه کردن تعریک 
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اککاب می کننف، تاخیر می گنارد. پس یرا  ایناله ایو کودکان آ شککنف ح یتواننف خود ا  شککته یا شککنی را پیض رح دا ینفه   رح

شکرای  را   تر حفق یفهنف،  شکان را یا  سکتثنادر  قیق  خود شک  یودن ییا اک من سک . لنا رفتار  ها  اختتل از ار یی  ا

شکناخ   ها را آن یشکناخت رحان ها  ی گیح فییا فاریپا تعامت  ح یرقرار  یاجتماد ها  درصکه یه ها آن حرحد یرا 

سککط ها  یرنامه ها آن یرا  ح شککناخ  درمانی ح ... یه آنها  کرد. اجرا ح یطرا  یمنا یایف یا آموزش ها  ههو آگاهی،

شککفن موفقی  ها ح تتش ها   اککمی که یا اطرافیان خود دارنف نطایف یادج رنجض ح متوقک  شککف که ایو تفاح  ج یادآحر 

ان نیز یخشکی از ایو جامعه هاکتنف ح یایف یرا  زنفگی رح ی ح انها شکود .همچنیو یه ماکوولیو مریوطه متنکر شکف ایو کودک

شککی می توان یه دفم همالار  حالفیو نمونه ها  سککطی انجام داد. در رایاه یا محفحدی  ها  پ حه رحانی آنها یرنامه ریز  منا

شکنهاد می سکاخ . همچنیو پی شکال  می  سکی یه یچه ها را م سکتر شکرای  کرحنا ح تعایلی مفارب که د گردد ایو  ح همچنیو 

 تحقیق یررح  کودکان استثنایی دیگر ح شرای  سنی متفاح  نیز انجام گیرد.
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