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ساخت ي َىجاریابی آزمًن تشخیص اختالل در وًشته امال برای پایٍ َای سًم ي 

 چُارم مقطع ابتذایی در شُرستان سبسيار

 

 احمذ رضا رباوی حسه آباد

 استثٌبیی، داًطگبُ آصاداسالهی ٍاحذ تْشاى هشکضسٍاًطٌبسی ٍ آهَصضی کَدکبى 

 

 چکیذٌ

اص خولِ اقذاهبتی کِ ثشای تطخیع کَدکبى داسای اختالالت یبدگیشی ضشٍسی ثِ ًظش هی سسذ، سبخت ٍ تْیِ اثضاسّبیی است کِ ثِ 

ِ آًْب کَضص ّبی ضشٍسی سا ثٍسیلِ آًْب ثتَاى ایي افشاد سا ضٌبسبیی کشدُ، ًَع اختالل آًْب سا تطخیع دادُ ٍ دس خْت دسهبى 

 ضشٍسیست کِ هسئَلیي تؼلین ٍ تشثیت ٍ هتَلیبى آهَصش ٍ پشٍسش اقذاهبتی خْت تْیِ ٍ سبخت آصهَىػالٍُ ثش ایي،  ػول آٍسد.

َست گشفتِ دس ایشاى پژٍّطی خْت عی ثشسسی ّبی غی خْت تطخیع ٍ ضٌبسبیی اًَاع اختالالت داًص آهَصاى ّوت گوبسًذ. یّب

بسیبثی آصهَى تطخیع اختالل اهال غَست ًگشفتِ است. پژٍّص حبضش ًیض دس ّویي خْت قػذ داسد آصهًَی سا خْت سبخت ٍ ٌّد

تْیِ آصهَى  ثِ هٌظَس تطخیع اختالل ًَضتي اهال ثشای داًص آهَصاى پبیِ سَم ٍ چْبسم هقغغ اثتذایی تْیِ ٍ ٌّدبسیبثی کٌذ.

ثیطتشیي غلظ اهالیی دس پبیِ سَم  حبکی اص ایٌست کًِتبیح  ٍ ؛ثشسسی ضذ لظ ّبی اهالیی داًص آهَصاىتطخیع اختالل اهال، غ

%( ٍ 5/37%( هی ثبضذ. دس پبیِ چْبسم ثیطتشیي غلظ ّب هشثَط ثِ دقت )20%( ٍ سپس حبفظِ ثیٌبیی )37ت )حیغِ دق هشثَط ثِ

 %( ثَد.24حبفظِ ثیٌبیی )

 اهال يل دس ًَضتاختالل دس ًَضتي اهال، آصهَى تطخیع اختالياشٌ َای کلیذی: 
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 مقذمٍ

فشآیٌذ سٍاًطٌبخی پبیِ هی ثبضذ کِ ثِ فْن یب استفبدُ اص صثبى  ثِ هؼٌبی ٍخَد اختاللی دس یک یب چٌذًبتَاًی ّبی یبدگیشی 

ًَضتبسی ٍ یب گفتبسی هشثَط هی ضَد کِ هی تَاًذ ثِ ضکل ػذم تَاًبیی کبهل دس گَش کشدى، فکش کشدى، غحجت کشدًف خَاًذى، 

خی اص هطکالت سفتبسی یب ضوبس داًص آهَصاًی کِ دچبس ثش(. 1370ى یب هحبسجبت سیبضی ظبّش هی ضَد)عَسی ًَضتي، ّدی کشد

دسغذ گضاسش ضذُ است)تجشیضی  12تب  4تحػیلی ّستٌذ، قبثل تَخِ است. ضیَع داًص آهَصاى دچبس اختالل خبظ یبدگیشی ثیي 

(. اص خولِ اًَاع اختالالت یبدگیشی ثبیذ اص اختالل دس ًَضتي ثخػَظ اختالل دس اهال ًبم ثشد. اهش ًَضتي ثؼٌَاى ٍسیلِ ای دس 1379

ػول ًَضتي دس ٍاقغ ثب چٌذ هْبست ثسیبس هطخع، اص خولِ تَاًبیی ، ػبلی تشیي هْبست صثبًی اًسبى ٍ پیچیذُ تشیي آًْبست. ثیبى

ًگْذاسی هَضَع دس رّي، تٌغین هَضَع ثِ غَست کلوِ ّب، تشسین گشافیکی ضکل ّش حشف ٍ کلوِ، ثکبسگیشی غحیح اثضاس ًَضتي 

هؼوَال هطکالت ًَضتي دس کَدکبى ثب غذهبت هغضی ٍ (. 1370شٍکبس داسد)عَسی ٍ داضتي حبفظِ دیذاسی ٍ حشکتی کبفی س

کَدکبى استفبدُ هی ضَد کِ اغلت آییٌِ ایي کَدکبى ثب ًبسسبیی ّبی ٍیژُ یبدگیشی دیذُ هی ضَد. اص اغغالح دیس گشافی ثشای 

ى ثبضذ احتوبال داسای بلیتْب ًبتَاایي فؼکی دس یبدگیشی ثٌبثشایي چٌبًچِ کَد(. 1379داضتِ ٍ ثذخظ ّستٌذ)سیف ًشاقی ًَیسی

هبًغ پیطشفت آتی کَدک خَاّذ ًقیػِ ای است ٍ ثبیذ دس حیغِ هَسد ًیبصش ثِ هسبػذت ٍی ضتبفت دس غیش ایي غَست 

ّوچٌیي ًقع دس اهال ٍ ًَضتي ثبػث ضؼف دس اًطبء، فبسسی ٍ دسک هسبئل سیبضی  (.1377ٍثَقی، سّجشی -ضذ)سًٍقی، خبًدبًی

آهَصاى ٍ دس ًتیدِ افضایص آهبس هشدٍدیي هی ضَد ٍ اصیي  َد. ثذیْی است کِ ضؼف دسس اهال ثبػث افت تحػیلی داًصًیض هی ض

ثِ دٍلت ٍاسد هی ضَد. ایي تؼذاد صیبد هشدٍدیي ثبػث ایدبد آسیت پزیشتشیي قطشّبی خبهؼِ هی  عشیق خسبست خجشاى ًبپزیشی

بثیش تدبسة داًص آهَص دس خَاًذى، دستخظ، سخي گفتي ٍ تشکیت ًَضتِ پیطشفت دس ّدی کشدى ٍ اهال ًَیسی تحت ت ضًَذ.

 (1377ثؼالٍُ آًچِ اٍ دس صهبى ّدی کشدى اًدبم هی دّذ، هی ثبضذ)سّجشی 

 مًاد ي ريش َا

داًص  300پسش( ٍ  150دختش ٍ  150داًص آهَص پبیِ سَم اثتذایی ) 300هی ثبضذ کِ سٍی  هغبلؼِ حبضش اص ًَع تَغیفی تحلیلی

دثستبى  هَخَد دس ضْش  67پسش( غَست گشفتِ است. ایي تؼذاد داًص آهَص اص ثیي  150دختش ٍ  150آهَص پبیِ چْبسم اثتذایی)

ًفش اص کسبًیکِ هیبًگیي ًوشات  40ّش کالس اص ّش پبیِ سجضٍاس اًتخبة ضذًذ. سپس ثب هشاخؼِ ثِ دفتش ًوشات کالسی دسس اهال دس 

ًفش اص کسبًیکِ هیبًگیي ًوشات دسسی آًْب ثبالتش اص  40دختش( ثِ ػٌَاى گشُ ضؼیف ٍ  20پسش ٍ  20ثَد) 12کالسی آًْب پبییي تش اص 

 ضذ. دختش( ثِ ػٌَاى گشٍُ قَی اًتخبة ضذًذ ٍ آصهَى پیطٌْبدی سٍی آًْب اخشا 20پسش ٍ  20ثَد) 18

 ابسار اوذازٌ گیری

آصهَى: اص آًدب کِ آصهَى استبًذاسدی ثشای تطخیع اختالل ًَضتي اهال دس ایشاى ٍخَد ًذاسد لزا هتي آصهَى ثِ گًَِ اة سبختِ ضذ 

ْب کِ هؼشف آصهَى دیکتِ دس پبیِ ّبی سَم ٍ چْبسم ثبضذ ٍ ػالٍُ ثش آى توبهی هَاسد  اختالل اهال ًَیسی کِ دس کتت هختلف ثِ آً

دس ریل ثِ آًْب اضبسُ ضذُ است سا تب حذ اهکبى دس ثش ثگیشد. ثشای ایي کبس هشاحل سبختي آصهَى ثِ دٍ هشحلِ کلی تقسین ضذُ کِ 

 اضبسُ هی ضَد.

دفتش هشثَط ثِ پبیِ  140دفتش اهال هشثَط ثِ پبیِ چْبسم ٍ  140الف( ثشسسی غلظ ّبی اهالیی داًص آهَصاى: پس اص خوغ آهَسی 

 هی غلظ ّبی اهالیی آًْب ًَضتِ ضذ ٍ ًَع خغب هطخع گشدیذ.سَم، توب
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ٍ ثش اسبس  ضذ کلوِ اًتخبة 40ة( سبخت آصهَى اهالء)هتي اهال(: ثشای تْیِ هتي اهال، اص هتذاٍلتشیي غلظ ّبی داًص آهَصاى 

خوغ آٍسی ٍ یبدداضت گشدیذ کلوبت هَسد ًظش دس آًْب قشاس داضت، کتبة فبسسی پبیِ سَم ٍ چْبسم اص دسسْبی هختلف، خوالتی کِ 

ًفشُ کالس چْبسم اخشا گشدیذ ٍ ثب  25ًفشُ پبیِ سَم ٍ کالس  28سپس ایي هتي سٍی یک کالس  هتي هَسد ًظش تْیِ گشدیذ.ٍ 

داًص  300داًص آهَص پبیِ سَم ٍ  300ًظش هتخػػیي ایشادات ٍ ًقبیع آى ثشعشف گشدیذ. دس ًْبیت پس اص تْیِ هتي ًْبیی، سٍی 

ِ چْبسم اخشا گشدیذ. ّوچٌیي ایي هتي خْت ثشسسی سٍایی ٍ پبیبیی سٍی پشٍُ ّبی قَی ٍ ضؼیف ّش دٍ پبیِ تحػیلی آهَص پبی

 لٌدبم ضذ.

ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص سٍضْبی آهبس استٌجبعی خْت هقبیسِ ػولکشد دٍ گشٍُ ضؼیف ٍ قَی ٍ اص ّوجستگی ثشای ثشسسی 

 اػتجبس ٍ سٍایی آصهَى استفبدُ ضذ.

خْت ثشسسی اػتجبس آصهَى اص سٍش دًٍین کشدى آصهَى ثِ دٍعشیق) تقسین هتي آصهَى ثِ دٍ ًیوِ ثبال ٍ پبییي ٍ تقسین هتي ثِ دٍ 

فشد( استفبدُ ضذ. هیضاى ّوجستگی دًٍیوِ اص عشیق فشهَل ضشیت ّوجستگی پیشسَى هحبسجِ گشدیذ ٍ -ًیوِ پبساگشافْبی صٍج

 ثشاٍى هحبسجِ ضذ.-هَل اسپیشهيضشیت اػتجبس کل آصهَى اص عشیق فش

 وتایج

ى اص ایي ًتبیح ًطبى هیذّذ ایي آصهَ هطبّذُ هی ضَد. 1ٍ اػتجبس آصهَى دس دٍ پبیِ تحػیلی دس خذٍل  ًتبیح ضشیت ّوجستگی

 اػتجبس هٌبسجی ثشخَسداس است ٍ ّوجستگی هٌبسجی ثیي دٍ ًیوِ هتي ٍخَد داسد.

 یضریب َمبستگ .1جذيل شمارٌ 

 پبیِ چْبسم پبیِ سَم 

 ضؼیف قَی ضؼیف قَی

 88/0 ّوجستگی فشد-ضیَُ صٍج

91/0 

90/0 

94/0 

78/0 

87/0 

88/0 

 ضشیت قبثلیت آصهَى 93/0

ضیَُ دًٍین کشدى 

 هتي

 87/0 ّوجستگی

93/0 

88/0 

94/0 

77/0 

87/0 

83/0 

 ضشیت قبثلیت آصهَى 91/0

 

ثِ هؼلوبى هدشة ٍ غبحت ًظش ضْشستبى ٍ ّوچٌیي سشگشٍّْبی آهَصضی هشثَط ثِ هٌظَس ثشسسی سٍایی هحتَایی، هتي آصهَى سا 

ثِ پبیِ دادُ ضذ. اص عشفی خْت ثشسسی سٍایی هالکی، ًوشات آصهَى سا ثب ًوشات ثلث سَم داًص آهَصاى دس دسس اهال هقبیسِ گشدیذ 

 ٍ هطخع ضذ کِ اص سٍایی هٌبست ثشخَسداس است.

هطبّذُ هی ضَد. ًتبیح  2ی تَاًبیی تطخیع آصهَى اًدبم ضذ کِ ًتبیح آى دس خذٍل ضوبسُ داًص آهَص خْت ثشسس 40آصهَى سٍی 

ًطبى هی دّذ هیبًگیي ًوشات گشٍُ قَی ثیطتش اص گشٍُ ضؼیف است کِ ایي تفبٍت ًطبًگش آى است کِ ایي آصهَى تَاًستِ داًص 

 آهَصاى قَی ٍ ضؼیف سا اص ّن تفکیک کٌذ.
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 هآزمًن میاوگی. 2جذيل شمارٌ 

 پبیِ چْبسم پبیِ سَم 

 گشٍُ قَی گشٍُ ضؼیف گشٍُ قَی گشٍُ ضؼیف

 34/19 32/4 81/19 30/4 هیبًگیي

 02/1 31/4 47/0 31/4 اًحشاف هؼیبس

Pvalue 003/0 01/0 002/0 03/0 

  

 بحث ي وتیجٍ گیری

ًتبیح ًطبى داد ثیطتشیي غلظ اهالیی دس لظ ّبی اهالیی داًص آهَصاى ثشسسی ضذ کِ تْیِ آصهَى تطخیع اختالل اهال، غ ثِ هٌظَس

%( هی ثبضذ. دس پبیِ چْبسم ثیطتشیي غلظ ّب هشثَط ثِ دقت 20%( ٍ سپس حبفظِ ثیٌبیی )37پبیِ سَم هشثَط ثِ حیغِ دفت )

ّب %( ثَد. ایي ًتبیح ثب هغبلؼِ ػلیخبًی ٍ ّوکبساى ّوخَاًی داسد ٍ ًطبى هی دّذ ثیطتشیي خغب24%( ٍ حبفظِ ثیٌبیی )5/37)

 هشتجظ ثب حیغِ دقت هی ثبضذ

ّوچٌیي ًتبیح ًطبى داد کِ ایي آصهَى هی تَاًذ داًص آهَصاى هجتال ثِ اختالل ًَضتي سا اص داًص آهَصاى ػبدی تفکیک کٌذ. 

 ّوچٌیي ایي آصهَى اص سٍایی هحتَایی هٌبست ثشخَسداس هی ثبضذ.

 ست ٍ قبثل قجَلی ثشخَسداس است.ّوچٌیي ثب دٍ ًین گشدى هتي هطخع ضذ ایي آصهَى اص اػتجبس هٌب

 اص دیگش ًتبیح ایٌکِ ایي آصهَى تَاًبیی تفکیک داًص آهَصاى قَی اص ضؼیف سا داسد.

ثب تَخِ ثِ ضیَع ثبالی اختالالت اهال دس داًص آهَصاى، تْیِ آصهًَی ثب اػتجبس ٍ سٍایی هٌبست اهشی ضشٍسی هی ثبضذ کِ هیتَاى اص 

 کبى استفبدُ کشد تب اقذاهبت الصم خْت هذاخلِ ایي کَدکبى غَست گیشد.آى خْت تطخیع صٍدٌّگبم ایي کَد

اص هحذٍدیت ّبی ایي هغبلؼِ هی تَاى ثِ کوجَد هٌبثغ کبفی دس کطَس دس صهیٌِ اختالالت اهال ٍ ػذم ّوکبسی ثشخی اص هؼلوبى ٍ 

 داًص آهَصاى دس اخشای پژٍّص اضبسُ کشد.

ختالالت اهال دس دیگش پبیِ ّبی تحػیلی تْیِ ضَد ٍ ّوچٌیي دس دیگش ضْشّب ًیض پیطٌْبد هی ضَد چٌیي آصهًَی خْت تطخیع ا

 اًدبم ضَد.
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