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Abstract 

Background & Objective: This study described the central role vision plays in different aspects of development and the challenges children 
face focusing on how experience and emotion interact to create understanding about what is seen by the eye and experienced as a vision by the 

mind. The Developmental, Individual Difference, Relationship-based (DIR®/Floortime™) Model is a framework that helps clinicians, parents, 

and educators conduct a comprehensive assessment and develop an intervention program tailored to the unique challenges and strengths of 
children with Autism Spectrum Disorders (ASD) and other developmental problems. The objectives of the DIR®/Floortime™ Model are to 

build healthy foundations for social, emotional, and intellectual capacities rather than focusing on skills and isolated behaviors. Central to the 
DIR®/Floortime™ Model is the role of the child’s natural emotions and interests which is essential for learning interactions that enable the 

different parts of the mind and brain to work together and to build successively higher levels of social, emotional, and intellectual capacities. 

According to this model, individual differences like visuospatial processing of child is significant. Visuospatial Capacities include the progressive 
development of visuospatial aspects of body awareness and sense thinking, location of the body in space, the relation of objects to the self and 

other objects and people, conservation of space, visual, logical thinking, and representational thought. 
Vision is central to development. Just as language involves more than words, Visuospatial thinking involves more than recognizing or even 

understanding the meaning of what is seen. The child needs to know how to move in space to perform actions, and how to visualize thoughts (in 

words or actions) to express the next idea or feeling through gestures and words. Movement requires vision, and children who have challenges 
using vision and movement cannot look around, move their body properly, and have difficulties with motor planning. These challenges can cause 

lack of symbolizing and thinking, therefore they cannot use language properly and communicate with significant others. Based on the DIR 
model, lack of communication would effect on the functional- emotional development of the child. The purpose of this study was the modeling 

of the relationships within motor and visuospatial development on functional-emotional development with the mediating of mother-child 

interaction. 
Methods: This research was a correlational study. The statistical population of this study included all healthy preschool children of Mashhad. 

The sample consisted of 356 people who were selected by stratified sampling according to the entry and exit criteria. To measure the variables 
of the research, we used the “Developmental coordination disorder (Wilson, 2009)”, Visuospatial development scale (Wachs, 2014)”, “Parent-

child relationship scale (Pianta, 1994)” and “Functional-emotional developmental level (Greenspan, 2002)” questionnaire. The data collected 

were analyzed by path analysis. 
Results: The findings showed that motor and visuospatial development by mediating mother-child interaction were powerful predictors for the 

functional-emotional development level of children (AGFI =1.000, RSMEA=0.000). On the other hand, there was a significant correlation 
between the mother and child interaction with motor development (r=0.287) and visuospatial development (r=0.259). Besides there was a 

significant positive correlation between functional-emotional development with motor (r=0.344) and visuospatial development (r=0.413). 

Conclusion: The DIR®/Floortime™ Model, however, is a comprehensive framework which enables clinicians, parents and educators to 
construct a program tailored to the child’s unique challenges and strengths. Motor and visuospatial development can have a significant role in 

the functional-emotional development level of the child. This effect occurs in the context of the relationship between mother and child. Therefore, 
it is recommended to hold psychological courses for awareness and empowerment of mothers to the concept of visuospatial development and 

effective communication with the child. 

Keywords: Motor Development, Visuospatial Development, Mother-Child Interaction, Functional-Emotional Development Level, Path 

Analysis. 
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  .۷۲:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ اسفندماه برخط انتشار 

 

 گریواسطه با کارکردیهیجانی تحول بر فضاییدیداری و حرکتی تحول روابط علّی یابیمدل
 کودک و مادر تعامل

 ۴، حسین کارشکی۳، شهربانو عالی۲، *سیدامیر امین یزدی1زاده خیبریشیوا زارع

 سندگانینو حاتیتوض

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ ،شناسیدانشجوی دکتری روان .1

 شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛. دکتری، استاد گروه روان۲

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛. دکتری، استادیار گروه روان۳
 .شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانروان. دکتری، دانشیار گروه ۴

 .شناسی مشاوره و تربیتیمشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه روان: *آدرس نویسندۀ مسئول
  yazdi@um.ac.ir رایانامه:*

 1۳۹۷ماه دی 1۵ ریخ پذیرش:تا؛ 1۳۹۷ماه آبان ۲۳ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

محیط، اطرافیان  کودک باتواند بر ارتباط می دهد. این تحولمی شکل را بیرون دنیای به راجع ذهنی هایبسیار مهم تحول، بازنمایی هایبنیان از فضایی، یکیتحول دیداریهدف: 
-گری تعامل مادرکارکردی با واسطهفضایی بر تحول هیجانیحرکتی و دیداریکارکردی اثر بگذارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی برازش مدل رابطٔه تحولو نهایتاً تحول هیجانی
 کودک انجام شد.

نفر  ۳۵۶بودند. نمونٔه مطالعه شامل  1۳۹۶مشهد در سال شهر  دبستانیبود. جامعٔه آماری شامل تمامی کودکان بهنجار پیشروش پژوهش حاضر از نوع همبستگی  بررسی:روش
(، ۲۰۰۹ن، های اختالل هماهنگی رشد )ویلسوگیری متغیر پژوهش از مقیاسهای ورود و خروج انتخاب شدند. برای اندازهای با توجه به مالکگیری طبقهبود که به روش نمونه
شده از طریق آوریهای جمع( استفاده شد. داده۲۰۰۲کارکردی )گرینسپن، ( و تحول هیجانی1۹۹۴کودک )پیانتا، -(، رابطٔه والد۲۰1۴فضایی )واچس، تحول دیداری

 تحلیل شدند. ۹٫۳۰افزار لیزرل نسخٔه مسیر در معادالت ساختاری با نرمتحلیل

(. =AGFI ،۰٫۰۰۰RSMEA=1٫۰۰۰کارکردی بود )کودک با تحول هیجانی-گری تعامل مادرفضایی با میانجیحول حرکتی و تحول دیداریداد که تنتایج نشان ها: یافته
( مشاهده شد. همچنین تحول =۰٫۰۰1p< ،۰٫۲۵۹rفضایی )( و دیداری=۰٫۰۰1p< ،۰٫۲۸۷rکودک با تحول حرکتی )-ازطرفی رابطٔه مستقیم معناداری بین تعامل مادر

 ( همبستگی مستقیم معناداری داشتند.=۰٫۰۰1p< ،۰٫۳۴۴rفضایی )( و تحول دیداری=۰٫۰۰1p< ،۰٫۴1۳rکارکردی با تحول حرکتی )جانیهی

اری در بستری از سزایی داشته باشند. این اثرگذکارکردی کودک نقش بهتوانند بر تحول هیجانیفضایی میهای این پژوهش، تحول حرکتی و دیداریبراساس یافته گیری:نتیجه
 شود.فضایی و ارتباط مؤثر با کودک، توصیه میشناسی جهت توانمندسازی مادران در زمینٔه تحول دیداریهای روانافتد؛ بنابراین برگزاری دورهکودک اتفاق می-رابطٔه مادر
سزایی داشته باشند. این اثرگذاری در بستری از کارکردی کودک نقش بهل هیجانیتوانند بر تحوفضایی میهای این پژوهش، تحول حرکتی و دیداریبراساس یافتهها: کلیدواژه
 شود.فضایی و ارتباط مؤثر با کودک، توصیه میشناسی جهت توانمندسازی مادران در زمینٔه تحول دیداریهای روانافتد؛ بنابراین برگزاری دورهکودک اتفاق می-رابطٔه مادر
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۲ 

 مقدمه ۱
س دورٔه یینوپا و ینوزاد دورٔه ست یبحران اریب  تحول انیبن آن یط که ا
نا کودک هاده ب طات مدت، نیا طول در. شووووودیم ن با  نیب ایپو ارت
 ،یزبووان ،یاجتموواع ،یشوووونوواخت ،یجووانیه-مختلف یهوواسووووتمیسوووو
 راندیم جلو به را تحول -یحرکت و یحسووو ،یمیتنظ ،ییفضوووایدارید
 تمام قیطر از که اسووووت یتعامل تجارب از یانبوه درواقع تحول(. 1)

 گرید و رامونیپ طیمح با تعامل ٔهیپا بر و آمده گرد هم کنار در حواس
 شووکل تجارب یسووازکپارچهی و یدهسووازمان ،یسووازفعال جهت افراد
 تحول مهم اریبسوووو یهاانیبن از یکی 1(ژنیو) یدارید تحول. رندیگیم

 یباز را ارتباطات و هایریادگی تمام ٔهیاول عملکرد نقش چراکه اسووت،
 یذهن یهاییبازنما کودکان که اسوووت یزیچ همان ییتوانا نیا. کندیم
 تجارب و دهندیم شووووکل آن ٔهیپا بر را رونیب یایدن به راجع یدرون و
گاه قیطر از را گرانید و خود از یجانیه  در شووووودنجذب و کردنن

عامالت  بردارندٔه در همزمان تحول نیا یطرف از. رندیگیم راف هیاول ت
 دهدیم جهت فضووووا در را حرکات یتمام و بوده 2ییفضووووا اطالعات

(۲ .) 
 شروع کندیم باز را چشمانش نوزاد که یزمان از 3ییفضایدارید تحول
 تیهدا مراقبش و او نیب یاشوووتراک توجه واسوووطٔه به سوووپس شوووود،یم
 و زدنزل قیطر از را گریکدی هاآن که طورهمان آن از پس. شووووودیم

ظاهرات بال یاچهره ت ند،یم دن گاه و هالبخند کن بادل زین را ییهان  ت
 و زدنچنگ کردن،اشواره سومت به را نوزاد موارد نیا تاًینها که کنندیم

 شامل ییفضایدارید اتیتجرب(. ۳) راندیم شیپ فضا در کردنحرکت
 از خروج هنگام پارک جهت دانسوووتن مانند اسوووت، یمکان روابط فهم
 کردنپنهان یچگونگ ای دیجد منزل در هااتاق تیوضع یچگونگ خانه،
 یایزوا از مختلف یدارید یهاطرح تجسم»:ترشرفتهیپ سطح در. ایاش

 نیهم جمله از «نهیآ در یش کی معکوس ریتصو تجسم مانند گوناگون
 یوجسووووتج بووه کودک کووه طورهمووان. اسووووووت یمکووان روابط فهم

 یکیزیف یفضووووا از پردازد،یم اشعالقه مورد افراد و هایبازاسووووباب
 زین اشییفضوووایدارید مسووو لهحل ییتوانا و کرده دایپ یشوووتریب درک
 (. ۴) ابدییم تحول
 زین ییفضایدارید تفکر است، کلمات از فراتر یزیچ که زبان همچون
 اجیاحت ککود. هاستیدنید یمعنا و یبازشناس از فراتر یزیچ شامل
 درآوردن اجرا به یبرا فضووووا در چگونه که دارد موضوووووع نیا فهم به
 هاکنش ای کلمات شکل به را افکارش چگونه و کند حرکت شیهاکنش
 نشووان کلمه و ژسووت قیطر از را یبعد احسوواس و دهیا تا کند مجسووم
 یبرا بتواند تا کندیم کمک کودک به تاًینها موضووووع نیا نیبنابرا. دهد

 در حرکت. ردیبگ میتصووووم و کرده یزیربرنامه طیمح در خود عملکرد
 نیا در ییهاچالش دچار که یکودکان و دارد اجیاحت ژنیو به قطعاً فضا
 یهابازتاب افتاده، ریتأخ به شووووانیحرکت یزیربرنامه و کنترل اندنهیزم
 دیترد و یناکام احسوووواس و دارند واکنش کم و شیب ای کپارچهیریغ
 (. ۴) کنندیم
 کی زین مناسووووب طوربه یحرکت یهامهارت اکتسوووواب راسووووتا نیا در
 تحول در ریتأخ و اسووووت یکودک دوران در یضوووورور یتحول فیتکل

                                                      
1 Vision 
2 Spatial information 

 شووورفتیپ و کم شووودٔهادراک یبدن یسوووتگیشوووا با یحرکت یهامهارت
 که اندداده نشووان هاپژوهش. دارد یهمبسووتگ( ۵) فیضووع یلیتحصوو
نا  نه،یزم و شووووکل ،(یابیرد) حرکت ادراک مانند یادراک یهاییتوا
 یداریوود ادراک مهم یهووایژگیو از یحرکتیینووایب یهموواهنگ و عمق
 ییفضوووایدارید کارکرد بر زین و( ۶،۷) یحرکت عملکرد بر که هسوووتند
 . گذارندیم ریتأث( ۸)

 و تین شوودنفعال موجب باشووند کودک تحول با متناسووب که یتعامالت
 تحول از سطح هر در را ککود تجارب گسترٔه و شده کودک جاناتیه
 یبعد سطح به تحول سطح کی از حرکت در را او و دهندیم شیافزا
 و مهم اریبسوووو عوامل از یکی نیبنابرا(. ۴) برعکس و ندینمایم یاری

 کودکووان و نیوالوود روابط کودک، یواجتموواع یروان تحول بر مؤثر
ست؛ ساس روابط نیا تیفیک کهیطوربه ا شناخت ا شد  و یاجتماع ،یر
 که اسوووت آن انگریب هاپژوهش(. ۹) کندیم یگذارهیپا را ندهیآ یجانیه

طٔه کی که یمثبت راتیتأث بر عالوه  یمنف راتیتأث از دارد، خوب راب
 آن یمنف اثرات از توانیم و بود برحذر توانینم یمنف و یناکاف ارتباط
 نیب در خصووو به کودکان یجانیه و یرفتار مشووکالت یباال نرخ به
 (. 1۰) کرد اشاره یدبستانشیپ و سال سه ریز کانکود
 نییتع انسوووان یشوووناختروان تحول در را ارتباطات نیا که یمهم عامل
. شوووووندیم ظاهر تعامالت ندیفرا در که اسووووت ییهاجانیه کند،یم
. دینمایم بروز یانسووووان یفردنیب روابط یفضووووا در شووووتریب هاجانیه

 شوووورفتیپ باعث هرکدام که انددهشوووو ارائه یمختلف یهاهینظر تاکنون
 ن،یشوویپ اتینظر(. 11) اندشووده یتحول یشووناسووروان طٔهیح در یعلم
 مختلف ابعاد به او ذهن میتقسوو و انسووان تیکل ٔهیتجز با که ثیحنیاز

 کپارچهیریغ یریتصو ،یاجتماع و یاخالق ،یعاطف ،یشناخت ،یجسم
 هاجانیه یمحور شنق به و اندداده ارائه انسان یشناختروان تحول از
شد در سان یشناختروان ر گاه تفکر، هوش، شامل ان  میتنظ و یخودآ
 یهاتفاوت یتحول کردیرو(. 1۲) انتقادند مورد اند،نکرده توجه رفتار
 تحول بووه نگرکپووارچووهی یچهووارچوب عنوانبووه( DIR) ارتبوواط بریمبتن
سان یشناختروان ستفاده با تا دارد تالش ان  علوم یهاافتهی نیآخر از ا
 و ارتباطات ،یشوووناسوووزبان ،یتحول یشوووناسوووروان ،یشوووناختیعصوووب
 آن در که دهد ارائه را انسووووان رشوووود از یجامع مدل ینیبال اتیتجرب
 نیا براسوواس. شووود نییتب و فیتوصوو انسووان کپارچٔهی تحول یچگونگ
 یاجتماع و یروان ،یسوووتیز ابعاد یایپو تعامل ریتأث تحت تحول مدل،
 درون در یتیشووخصوو و یعاطف ،یزبان ،یشووناخت یهاییتوانا انسووان،
 معروف زین یتحول مرخین بووه کووه «یکووارکردیجووانیه تحول»مراحوول
 و میتنظ یهاتیظرف مراحل، نیا درون در. رندیگیم شووووکل هسووووتند،
 و هادهیا یریگشووکل ،یاجتماع مبادلٔه ها،انسووان به شوودنجذب توجه،
 و شووووندیم جادیا یانسوووان ٔهیپا یهاتیقابل عنوانبه هادهیا نیب زدنپل
گاه هاآن لٔهیوسبه  یهامهارت و تفکر ت،یخالق ،یهمدل زبان، ،یخودآ
نابرا ؛(1۳) ندیآیم دیپد جیتدر به کودکان در یجانیه  منظر از نیب
 یهاتیقابل مطلوب تحول عدم جٔهینت یتحول یهااختالل نسووووپنیگر
 یعصووب سووتمیسوو یرکردبدکا از یناشوو تواندیم امر نیا که اسووت هیپا

 تعامل تیفیک خصووو به) نیوالد نامناسووب یتعامل سووبک ای کودک

3 Visual/Spatial Development 
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۳ 

 طیشووورا که داد نشوووان همکاران و یل پژوهش. باشووود( کودک و مادر
 به دارد یمنف ریتأث یکالم و ییفضا فیتکال بر یمنف یعاطف و یجانیه
 به هاآن. شووودیم ییفضووا فیتکل در شووتریب انحراف باعث که یاگونه
 ارتباط یشناخت یهاعملکرد و یمنف جانیه نیب که دندیرس جهینت نیا
 (. 1۴) دارد وجود یکیستماتیس
 کودک-مووادر رابطوؤه کووه بود آن انگریووب( 1۵) مفرد پژوهش جینتووا
 رشوود ینیبشیپ به قادر یکارکردیجانیه رشوود یانجیم ریمتغ لٔهیوسووبه

 فداجان پژوهش در. اسووووت یدبسووووتانشیپ کودکان در زبان یکاربر
طٔه یبررسوووو به که( 1۶) بک راب  رشووووود بر مادر یدلبسووووتگ یهاسوووو
 شووود انجام یفرزندپرور ؤهیشووو یگریانجیم با کودک یکارکردیجانیه
 ریتأث کودک یکارکردیجانیه رشوود بر هاسووبک نیا که داد نشووان جینتا
 . دارد
 یخودبهخود اغلب که اسوووت یتیقابل ییفضوووایدارید تحول آنجاکهاز
هد؛یم رخ ندازهشیب د  دیود با آن به و شوووووده گرفتوه کمدسوووووت ازا

 شووووده انداخته نظر کیولوژیزیف یتیقابل حد در تنها یاانگارانهسوووواده
 بحث کنار در مهم اریبسووو یکنیباز عنوانبه آن یدیکل نقش اما اسوووت،
 که شوووودیم مشوووخ  یزمان تنها تحول، کل گردانندٔه و رهبر جان،یه

 خالصوووه طوربه(. 1۷) باشووود ییهاشچال دچار تیقابل نیا در کودک
 یایدن ادراک یبرا یاطالعات منبع نیشووووتریب ییفضووووایدارید تحول
 یهامهارت رشوووود با یتنگاتنگ رابطٔه که شووووودیم محسوووووب رامونیپ

 طیمح یهابیآسوو ریتأث یبررسوو منظوربه که ییهاپژوهش. دارد یحرکت
 و مادر نیب نبٔهدوجا تعامل که داد نشان شد انجام نوپا کودکان رشد بر

(. 1۸) است یطیمح رسانبیآس عوامل نیب یمهم گریانجیم کودک،
 DIR دگاهید براسوووواس یمدل برازش پژوهش نیا از هدف منظورنیابه
ش یرهایمتغ ریسا با ارتباطش و یکارکردیجانیه تحول که بود  یپژوه
 .کند یبررس را یرانیا نمونٔه در

 یبررس روش 2
 معادالت یابیمدل با که بود یهمبسوووتگ نوع از حاضووور پژوهش روش

 در ۹٫۳۰ نسوووخٔه زرلیل افزارنرم با ریمسووو لیتحل روش به یسووواختار
نادار سووووطح مدندسوووووتبه از پس. گرفت انجام ۰٫۰۵ یمع مام آ  یت
 بیضوووور ،یفیتوصوووو یهاشووووخ  از اعم یآمار یهالیتحل نمرات،
 . شد انجام یساختار معدالت مدل برازش و رسونیپ یهمبستگ
 یدبسوووتانشیپ بهنجار کودکان یتمام را حاضووور پژوهش یآمار جامعٔه
 نیا که بود نفر ۳۵۶ شووامل مطالعه نمونٔه. دادند لیتشووک مشووهد شووهر
 مطالعات در یریگنمونه حجم حداقل و مورگان جدول براسووواس عدد

 روش(. 1۹) آمد دسوووت به ریمسووو لیتحل و ونیرگرسووو ،یهمبسوووتگ
 ؤهیشووووبه حاضوووور نمونٔه و بود 1یاهیسووووهم ای یاخوشووووه یبردارنمونه

 روش، نیا در. شوووود انتخاب مرحله چهار در یتصووووادف یاچندمرحله
 یواحدها از) یمراتب سوولسووله به توجه با یتصووادف طور به جامعه افراد
 با. شوووووندیم انتخاب جامعه یواحدها انواع از( کوچکتر به بزرگتر
 یاجتماع یمرزبند از یروشوون ریتصووو( ۲۰) یوسووفی پژوهش به توجه
 بر مشهد شهر یفضا یمنزلت مراتب سلسله  یتشخ و یشهر یفضا

                                                      
1 Quota sampling 
2 Functional-Emotional Developmental Level 

صادفینمونه کی یرو ستان از یت  اندازٔه به مشهد ساکن خانوار سرپر
 مناسب که دهدیم نشان پژوهش نیا. است آمده دست به نفر 1۷۵1۰
 نیشوووتریب حالت نیا در و اسوووت یتائ پنج یبند خوشوووه بیترک نیتر

 نیب در یمنزلت تفاوت نیشوووتریب و خوشوووه هر درون در یمنزلت تجانس
 با مرحله چهار در کودکان حاضووور، پژوهش در. دارد وجود هاخوشوووه
 ،یشوونهادیپ خوشوؤه شووامل) مختلف یریگ نمونه یواحدها از اسووتفاده
 انتخاب. شدند انتخاب( درس کالس و کودک مهد ،یشهردار منطقه
. افتی ادامه کودک ۳۵۶ نمونٔه حجم پرشووودن تا کالس هر از کودکان
 به ازین بدون کودکان نیوالد. بود داوطلبانه کامالً پژوهش در شوووورکت
 شوود داده نانیاطم آنان به و کرده لیتکم را پرسووشوونامه خود، نام اظهار
 پژوهش مقاصووود یبرا صووورفاً و بوده محرمانه شوووانیا یهاپاسووو  که
هد یابیارز نٔه. شووووود خوا  و ورود یهامالک به توجه با پژوهش نمو
 ۶ تا ۵ سوون: شووامل پژوهش ورود یهامالک. شوودند انتخاب خروج
 یهایماریب سووووابقٔه کنندٔهشوووورکت نرمال، هوشووووبهر با تمام سووووال
صب و یشناختروان شته یع شد ندا سمان سالمت از و با  یینایب و یج
 با شوودهاصووالح یینایب ای 11٫11 یینایب سووالمت با کودکان انتخاب)
. شوووود وارد قیتحق به داوطلبانه صوووورتبه و باشووود برخوردار( نکیع

مل زین پژوهش از خروج مالک  یپزشووووکروان اختالل به ابتال: شوووووا
 در شووورکت به لیتما عدم ،یحرکت تیمعلول ای یینایب مشوووکل همبود،
 از پرسشنامه عدد ۳۰۷ تنها پرسشنامه، ۳۵۶ ارائٔه از پس. بود قیتحق
 پژوهش یابزارها. دیگرد اجرا یآمار لیتحل و شوووود لیتکم تعداد نیا

 :بودندازعبارت
 توسووط اسیمق نیا(: FEDL) 2یکارکردیجانیه تحول پرسووشوونامٔه. 1
 تحول سووووطح یبررسوووو منظور بووه ۲۰۰۲ سووووووال در نسووووپنیگر
 نیوالد. است ماده ۳۵ شامل و شده یطراح کودکان یکارکردیجانیه

 ۶ از اسوووتفاده با کرتیل اسیمق براسووواس که ییهافرم در را سوووؤاالت
ندیم یگذارنمره اسوووووت، نهیگز عٔه در. کن  همکاران و بورانیبرا مطال
مان ییروا  یهااسیمقخرده در ۳-یلیب اسیمق با اسیمق نیا همز
 تبادل رشیپذ درصد،۲۳ یشناخت درصد،1۸ درشت و فیظر یحرکت
 شوووده گزارش درصووود ۲۵ زبان و درصووود ۲1 تبادل ابراز درصووود، ۲۵

 در کودکان وکسوووولر هوش اسیمق با آن یهمبسووووتگ(. ۲1) اسووووت
 ،۰٫۵۳ بیووترتبووه یکل و یعملکرد ،یکالم هوش یهووااسیوومقخرده
 دسووووت به ۰٫۹۰ زین آن یدرون ییایپا و دهیگرد گزارش ۰٫۴۳ ،۰٫۲۷
 سنجش اسیمق سازٔه ییروا یبررس منظوربه مفرد نیهمچن. است آمده
 و نمود اسووتفاده یدرون یهمسووان از نسووپنیگر یکارکردیجانیه تحول
 از یمعنادار و باال یهمبسووووتگ پرسووووشوووونامه، یهااسیمقخرده یتمام
 (. 1۵) داشتند آزمون کل نمرٔه با ۰٫۷۹ تا ۰٫۴۹
 نظر دیتجد نسوووخه) کودکان رشووود یهماهنگ اختالل پرسوووشووونامٔه. ۲

 و 4لسوووونیو توسوووط بارنیاول پرسوووشووونامه نیا(: Q-DCD) 3(شوووده
 ۲۰۰۹ سوووال در آن از پس و شووود سووواخته ۲۰۰۰ سوووال در همکاران
 که است سؤال 1۵ شامل دنظرشدهیتجد نسخٔه(. ۲۲) شد نظر دیتجد
 حرکات اسیمقخرده سووووه در کودکان یحرکت تیوضووووع یابیارز یبرا
 نیح در کنترل و( سووووؤال ۶) یعموم یهماهنگ ،(سووووؤال ۴) فیظر

3 Developmental coordination disorder 
4 Wilson 
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۴ 

ستفاده( سؤال ۳) حرکت  یبنددرجه کرتیل اسیمق براساس و شده ا
 یرو ابتدا در هالیوتحلهیتجز. شووووودیم یگذارنمره نه،یگز ۵ با شووووده
 در. شد انجام( N=۹۲۲) نمونه یاعضا کل یبرا و پرسشنامه تمیآ 1۵
 آمارٔه. شوووود گرفته نظر در ۰٫۷ قبول مورد یآلفا مقدار قسوووومت نیا

. آمد دسووت به=  α ۰٫۸۳ پرسووشوونامه کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضوور
 نشان زین پرسشنامه یکل نمرٔه با تمیآ هر شدٔهاصالح یهمبستگ بیضر
 که شووودیم مشووخ  نیبنابرا هسووتند؛ مثبت بیضوورا نیا همٔه که داد

 ییبواال و قبول قوابول یدرون یهمسوووووان از نظر مورد پرسووووشوووونووامؤه
 را اسیمق ییایپا و ییروا همکاران و یصوووالح(. ۲۲) برخوردارسوووت

 (. ۲۳) کردند اعالم ۰٫۹۳ و ۰٫۸۵ بیترتبه یرانیا نمونٔه در
-مادر رابطٔه یبررسوو یبرا(: PCRS)  کودک و والد رابطٔه اسیمق. ۳

 یبرا  انتایپ توسوووط اسیمق نیا. شووود اسوووتفاده اسیمق نیا از کودک
ست ماده ۳۳ شامل و شد ساخته1۹۹۴ سال در بارنیاول  ادراک که ا
 ،یوابسووووتگ ،یکینزد یهاحوزه در کودک با خود رابطٔه در را نیوالد
 یادرجه ۵ یکرتیل اسیمق با و دهیسوووونج یکل تمثب رابطٔه و تعارض
 از کی هر در پرسووووشوووونامه نیا کرونباخ یآلفا. شووووودیم یگذارنمره
 بیترتبه یکل مثبت رابطٔه و یوابسووووتگ ،یکینزد تعارض، یهامؤلفه
 پرسشنامه نیا(. ۲۴) است شده گزارش ۰٫۸۰ و ۰٫۶۹ ،۰٫۷۴ ،۰٫۷۵
 شده ذکر یحوزه در ییایپا و شده اجرا یرانیا نمونٔه در یابارش توسط
 (. ۲۵) استآمده دست به ۰٫۸۶ و ۰٫۶1 ،۰٫۷۰ ،۰٫۸۴ بیترت به
 جهت اسیمق نیا(: VSD)  ییفضووووایدارید تحول پرسووووشوووونامٔه. ۴

 یهااسیمقخرده در سالپنج ریز کودکان ییفضایدارید تحول سنجش
گاه  گرید خود، با ایاشوو ارتباط درفضووا،بدن یابیمکان ،یبدنحس و یآ
 ییبازنما تفکر ،یدارید-یمنطق استدالل فضا، ینگهدار افراد؛ و ایاش
 و ییروا اسووت، شووده یطراح( ۳) واچس و فورت توسووط( یوانمود)
ست دهیگرد انیب ۰٫۷۸ و ۰٫۸۳ بیترت به پرسشنامه نیا ییایپا (. ۳) ا
 در را سووووؤاالت کودک مراقبان ای نیوالد که دارد ماده ۵1 اسیمق نیا
ساس که ییهافرم ستفاده با کرتیل یبند درجه اسیمق برا  نهیگز ۳ از ا
 توسووووط پرسووووشوووونامه نیا ییایپا و محتوا ییروا. کنندیم یگذارنمره
 ،۰٫۷۹ ،۰٫۸۳ ،۰٫۸۲ کرونبوواخ یآلفووا بووا بیووترتبووه یبریخ زادهزارع
 (. ۲۶) شد گزارش ،۰٫۶1 ،۰٫۷۲ ،۰٫۸۰ ۰٫۶۷

 فرم و یسووووتیبهز ادارٔه از مربوطه یهامجوز اخذ از پس پژوهشووووگر
 یدارید سوووالمت یبررسووو از پژوهش؛ در شووورکت آگاهانٔه تیرضوووا
 سووپس. شوود حاصوول نانیاطم سوونجیینایب متخصوو  توسووط کودکان
 متخصوو  توسووط DCD-Q آزمون یحرکت رشوود ریتأخ یبررسوو جهت
 -یدارید کارکرد مرخین آزمون پژوهشوووگر. دیگرد یبررسووو یبدنتیترب
 جهت و نمود اجرا نمونه گروه در یرانیا یابیاعتبار از پس را ییفضووووا
 تحول پرسووووشوووونوواموؤه کودک، یتعووامل-یتحول مرخین یبررسوووو
 نٔهیشووویپ به توجه با. کرد اجرا را کودک-والد رابطٔه و یکارکردیجانیه

 آزمون جهت پژوهش، یرهایمتغ دربارٔه برجسووووته اتینظر و پژوهش
 .شد ارائه( 1 مدل) قیتحق یمفهوم مدل رهایمتغ نیا یِتجرب

 

 
پژوهش مفهومی مدل .1شکل

 هاافتهی ۳
 ۵۶ تا ۴۳ بین و ماه ۵۳٫۲۷ نمونه در کودکان سنی دامنٔه و میانگین
 توصیفی هاییافته .بودند دختر 1۴۶ و پسر 1۶1 شامل که بود ماه

 متغیرهای در نمونه اعضای معیارانحراف و میانگین به مربوط
 تگیبسهم ضرایب ماتریس .است شده گزارش 1 جدول در شدهمطالعه
 همبستگی آزمون نتایج .است شده داده نشان ۲ جدول در متغیرها
 تحول با کودک و مادر تعامل متغیر که داد نشان پیرسون
 فضایی دیداری تحول ،(>۰٫۳۰۲r=، ۰٫۰۰1p) کارکردیهیجانی

(۰٫۲۵۹r=، ۰٫۰۰1p<) حرکتی تحول و (۰٫۸۷۹r=، ۰٫۰۰1p<) 
 کارکردیهیجانی تحول همچنین .دارد معناداری و مستقیم همبستگی

 حرکتی تحول و (>۰٫۳۴۴r=، ۰٫۰۰1p) فضاییدیداری تحول با
(۰٫۴1۳r=، ۰٫۰۰1p<) دو نهایتاً .دارد معناداری و مستقیم همبستگی 

 مستقیم همبستگی هم با نیز فضاییدیداری تحول و رکتح تحول متغیر
 داد نشان هاهمبستگی بررسی (.>۰٫۴۴۲r=، ۰٫۰۰1p) داشتند معنادار
.بود اولیه نظری بینیپیش با مطابق متغیرها بین روابط جهت که

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخ  .1جدول 
 بیشترین کمترین معیار انحراف میانگین متغیر
 ۷۸ 1۵ 1۳٫1۶ ۵۹٫۲۰ تیحرک تحول
 ۶۸ 1۹ ۹٫۴۸ ۴۳٫۰۷ فضایی -دیداری تحول
 1۴۶ 1۸ ۲۵٫۶۰ 11۰٫۳۷ کارکردیهیجانی تحول
 1۸۷ ۳۳ ۲۴٫۲۸ ۹1٫۰۴ کودک و مادر تعامل

 هاداده با پیشنهادی الگوی برازش ساختاری ضرایب بررسی از پیش
 دهندٔهاننش ،مدل برازندگیِ  یهاشاخ  اکثر مقادیر .بررسی گردید

 .بودند هانمونه از حاصل هایداده با پیشنهادی الگوی قبولقابل برازش
 ،متغیرها نرمال توزیع ،کافی نمونٔه حجم جمله از دیگر هایمفروضه
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۵ 

 منظوربه بنابراین ؛شد رعایت (ایفاصله) متغیرها گیریاندازه سطح
 حولت و فضاییدیداری تحول نقش بررسی یعنی ،نظر مورد مدل آزمون
 تحول با کودک-مادر تعامل میانجی متغیر طریق از حرکتی

 که داد نشان نتایج .شد استفاده مسیر تحلیل روش، کارکردیهیجانی
 نظر مورد مدل کلی برازش از حاکی ،مسیر تحیلی برازش یهاشاخ 
.شودمی مشاهده 1 شکل در که بود

 
 پیشنهادی الگوی در هانآ معناداری و مسیر ضرایب ،موجود اثرات .۲ شکل

 
 .شودمی داده نشان زیر جدول در ،دارند برازش هاداده با دلم ،دهندمی نشان که کلی برازش یهاشاخ  ابتدا در

 کلی ساختاری الگوی برازش نیکویی هایشاخ  .۲ جدول
2χ df P AGFI RMSEA NFI CFI RFI GFI 

۰٫۶۰1 ۳ ۰٫۸۹۷ 1٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ 1٫۰۰۰ 1٫۰۰۰ ۰٫۹۹۹ 1٫۰۰۰ 
 

 برازش از حاکی ،پژوهش مسیر تحلیل مدل آزمون کلی هایشاخ 
 الگوی که داشت اذعان توانمی بنابراین ؛بود الگو و مدل کلی
 فضاییدیداری تحول یعنی تأیید گردیده ژوهشپ این در شدهبینیپیش
 تحول ،کودک و مادر تعامل میانجی متغیر طریق از حرکتی تحول و
 مشاهده 1 شکل در که طورهمان .کردند بینیپیش را کارکردیانیهیج
 است؛ شده داده نشان مسیر ضرایب هامتغیر از یک هر برای شودمی
 با مطابق .بود معنادار مستقیمغیر و مستقیم صورتبه مسیرها تمام
 و مادر تعامل به فضاییدیداری تحول ،گاما مسیر ضریب ،1شکل
 معنادار t آماری آزمون براساس و ثبتم مسیر ضریب (،۰٫۵۵) کودک
 تعامل به حرکتی تحول یگاما مسیر ضریب همچنین (.>۰٫۰۰1p) بود
 t آماری آزمون براساس و مثبت مسیر ضریب (،۰٫۴۰) کودک و مادر
 کودک و مادر تعامل (β) بتا مسیر ضریب و (=۰٫۰۰۳p) بوده معنادار
 آزمون براساس و مثبت مسیر ضریب (۰٫1۹) کارکردیهیجانی تحول به

 (.=۰٫۰۳1p) شد معنادار t آماری
 

 بحث 4
ضر پژوهش هدف س حا سطه نقش یبرر  در کودک و مادر تعامل یاوا
بطوؤه  تحول بر یحرکت تحول و ییفضووووووایداریوود تحول نیب را
 داد نشوووان پژوهش از حاصووول یهاافتهی. بود کودکان یکارکردیجانیه

 تحول میمسووووتق طوربووه یحرکت تحول و ییفضووووووایداریوود تحول
نیه  تحول حووال نیع در. کننوودیم ینیب شیپ را یکووارکردیجووا
 یگرواسووووطه با میرمسووووتقیغ طور به یحرکت تحول و ییفضووووایدارید

منوود ینیبشیپ زین کودک و مووادر تعوواموول ت  تحول یبرا یقوودر
 پژوهش یهاافتهی. شوووووندیم محسوووووب کودکان در یکارکردیجانیه
 یبرا یمعنادار نیبشیپ را ییفضووووایدارید تحول که جهت آن از فوق
 ،(۳) فورث یهاپژوهش با آورد؛دسوووووت به یکارکردیجانیه تحول
 نقش هاافتهی نیا یطرف از. راسوووتاسوووتهم( 1۴) یل و( ۴) نسوووپنیگر
 تحول بر آن یاثرگووذار و کودک-مووادر رابطوؤه یگرواسووووطووه مهم
 مفرد همچون یداخل یهاپژوهش با که کرد دییتأ را یکارکردیجانیه

 . همسوست( 1۶) فدا جان و( 1۵)
ضایدارید تحول ستگ ییف  یبرا کودک تجارب روزافزون رٔهیذخ به یب
ناده هادرون به یمع ناده و کودک تحول با. دارد یحسوووو یداد  یمع
 یبرا نمادها از تواندیم او ر،یتصوووواو و نمادها به یجانیه تعامالت
 طوربه یدارید ادراک(. ۲) دینما اسووتفاده ذهنش در هادهیا یدسووتکار

 مرتبط مختلف یحرکت یهامهارت کارکرد در تیموفق با یادهیچیپ
 که یکودکان و دارد اجیاحت یدارید تحول به فضووووا در حرکت. اسووووت
 یزیربرنامه و کنترل دارند؛ حرکت و ژنیو از اسووووتفاده در ییهاچالش
تاده، ریتأخ به شوووووانیحرکت تاب اف پارچهیریغ یهاباز  کموشیب ای ک
 یخوببه توانندینم را بدنشان که است مشخ  جهیدرنت. دارند واکنش
 داشووت خواهند یحرکت اعمال و یزیربرنامه در یمشووکالت و داده تکان
(۴ .) 

 جملووه از( DIR) ارتبوواط بر یمبتن یفرد یهوواتفوواوت یتحول موودل
 یادیز دیتأک هاجانیه نقش بر که اسووووت یدیجد یتحول یهادگاهید
 ارائوؤه در نیوالوود مهووارت و دانش اسوووووت معتقوود کردیرو نیا. دارد
سطه اتیتجرب ست متفاوت گریکدی با یاوا  دارد وجود باور نیا یول ا
هارت که باط یهام طه ای خوب ارت ندین و یادگرفتنی ،یگرواسوووو  ازم

 یسازیغن ،یدرمان یاستراتژ نیترمهم نیبنابرا است؛ نیتمر و آموزش
به ماع و یحسوووو یهاتجر فاده با کودک یاجت طه از اسووووت  یگرواسوووو
 از را فوق کردیرو تعامل، ؤهیشوووو نیا. شووووودیم قلمداد مادر/گردرمان
 در یاانهیرا یهابرنامه و کیتکنولوژ ،یشووووناخت یدرمان یهاکردیرو
 در نیوالد مدل نیا طبق. اسووت سوواخته متفاوت یشووگاهیآزما طیمح
 فراهم با هاآن. کنندیم فایا یمهم نقش نوزاد یختگیبرانگ سطح میتنظ

 در کودک به کمک زین و بخشلذت یطیمح یهاکیتحر سووووواختن
عد  تا شوووووندیم باعث کیولوژیزیف و یجانیه یهایختگیربهم لیت
بل یرونیب یهاکیتحر  بخشلذت کودک یبرا جیتدربه و تحمل قا

 مندعالقه اطراف طیمح به کودک که اسووووت صووووورتنیادر. شوووووند
 (. ۴) گرددیم
 DIR کردیرو براساس موردنظر مدل برازش دهندٔهنشان پژوهش جینتا
 یکارکردیجانیه رشوود ینیبشیپ در کودک و مادر تعامل تیاهم و بود
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۶ 

. داد نشوووان را یحرکت تحول و ییفضوووایدارید تحول قیطر از کودک
 بلکه شووووودیم او یجانیه رشوووود موجب تنهانه مراقب، از نوزاد تجربٔه
 یبرا گووام نینخسووووت. دارد دنبووال بووه زین را یو یشوووونوواخت رشوووووود
 یچگونگ. اسووت گرانید با مانهیصووم روابط لیتشووک شوودن،یاجتماع
 او ندهیآ یرفتارها و یدلبسووووتگ یریگشووووکل در مراقب با نوزاد تعامل
 تعامالت طول در نمادها و جاناتیه تحول که جیتدربه. اسووووت مؤثر
 یهاسووورن  و اشوووارات حرکات، از ارتباط شوووود،یم ترگسوووترده ،یغن
 تنها ابتدا در. گرددیم برخوردار هاژسووووت و هانگاه قیطر از یعاطف
 کودک مرور به اما شووووود؛یم ییبازنما دادنرخ باعث یحرکت تالش
 را جهان جسووتجو، و حرکت به اجیاحت بدون کردننگاه با تنها تواندیم

 دهد،یم رخ عمل از یمجزا اداراک شووتریب چههر نیبنابرا کند؛ کاوش
 رشوووود مراحل و رودیم نینماد یایدن به یواقع یایدن از زودتر کودک
 (. ۲۷) کندیم یط را یشناخت
 تحول و ییفضووووایدارید تحول که شوووود داده نشووووان پژوهش نیا در
 لذا. دارند یمعنادار و مثبت یهمبسووتگ کودک و مادر تعامل با یحرکت
 کند،یم فایا زیآممحبت و گرم یطیمح یسازفراهم در مادر که ینقش با
 قیطر نیا از و کندیم یعاطف یگذارهیسوووورما او یرو کودک جیتدربه
 که داردیم انیب نسووووپنیگر. دینمایم تجربه را تیمیصووووم قیعم حس

 با یحرکت و یجسووووم تعامالت از ترشیب نیمراقب با یجانیه تعامالت
 خود، از کودک یهاوارهطرح رشوووود باعث ،یکیزیف طیمح و ایاشوووو
 (. ۴) شودیم طیمح و گرانید

ضر پژوهش . بود روروبه ییهاتیمحدود با هاپژوهش ریسا مشابه حا
 به پرداختن و داشووتند یادیز شوومار یاصوول یرهایمتغ یهااسیمق ریز
 خاطرنیهمبه. دارد مستقل یامطالعه به ازین یجزئ طور به هامقوله نیا
 در شدهگرفتهکاربه ابزار. شد اکتفا یاصل یرهایمتغ روابط گزارش به

 اسووت ممکن ابزار کی از اسووتفاده و بود پرسووشوونامه فقط پژوهش نیا
 شووهر در پژوهش نیا یاجرا. کند یآورجمع را یقیدق اطالعات نتواند
 یسوووتیبا گرید مناطق و شوووهرها در آن جینتا میتعم در که بوده مشوووهد
 با یآت یهاپژوهش شوووودیم شووونهادیپ ینظر سوووطح در. نمود اطیاحت
تادر حاضوووور پژوهش یهاتیمحدود از یحداقل  یابیمدل یراسوووو
 با کودکان البته و بزرگسوووواالن یهانمونه در فوق یرهایمتغ ارتباطات

 سم،یاوت فیط اختالالت ،یجسم یهاتیمعلول همچون ژهیو یازهاین
 .ردیپذ صورت یریادگی اختالالت زین و یتحول اختالالت گرید

 گیرینتیجه ۵
 رشد و کودک-مادر رابطٔه نیب ارتباط شپژوه یهاافتهی هکآنجااز
 یبرا مادران از یاریبس رغبت و عالقه به توجه با و داد نشان را یجانیه
 کاربردی سطح در ،فرزندشان تیترب یبرا خود کدر و یآگاه شیافزا
 نوزاد   هک یمادران ای سال و سن مک انکودک مادران   یبرا شودیم شنهادیپ
 با آشنایی جهت یآموزش یهاالسک و هاورهد ،دارند شدهمتولد تازه
 تواندمی هادوره این همچنین .گردد برگزار فضاییدیداری تحول مفهوم
 تحول بر تعامالتشان ریثأت از مادران سازیآگاه و توانمندسازی به

 .کند کمک نوزاد یجانیه و فضاییدیداری ،حرکتی
 

 تضاد منافعدم ع 6
 فردوسی دانشگاه سیشناروان یرادکت رساله از گرفتهرب مقاله این
 مجوز همچنین .است ۵٫۲۳/1۳۹۶ تاری  در 1۶۲۵ شماره با مشهد
 استان بهزیستی کل ادارٔه از مطالعه گروه روی بر پژوهش این اجرای
 تاری  در ۹۶٫1۰11۸۷/۹۲۰ نامٔه شماره با رضوی خراسان
 .استشده صادر ۸٫۲1/1۳۹۶

References 
1. Bertone A, Mottron L, Jelenic P, Faubert J. Enhanced and diminished visuo-spatial information 

processing in autism depends on stimulus complexity. Brain. 2005; 128 (10):2430-41. Doi: 

https://doi.org/10.1093/brain/awh561 

2. Wieder S, Wachs H. Visual/Spatial Portals to Thinking, Feeling and Movement: Advancing 

Competencies and Emotional Development in Children with Learning and Autism Spectrum 

Disorders. New Jersey. Profectum Foundation; 2012. 

3. Furth HG, Wachs H. Thinking goes to school: Piaget's theory in practice. Toronto. Oxford University 

Press; 1975. 

4. Greenspan SI, Wieder S. Infant and early childhood mental health: A comprehensive, developmental 

approach to assessment and intervention. Washington DC. American Psychiatric Publishing; 2006. 

5. Cantell MH, Smyth MM, Ahonen TP. Clumsiness in adolescence: Educational, motor, and social 

outcomes of motor delay detected at 5 years. Adapted physical activity quarterly. 1994;11 (2) :115-

29. Doi: https://doi.org/10.1123/apaq.11.2.115 

6. Winnick J, Porretta DL. Adapted physical education and sport. Human Kinetics; 2005,pp: 359-72  

7. Houwen S, Visscher C, Hartman E, Lemmink KA. Gross motor skills and sports participation of 

children with visual impairments. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2007;78 (2) :16-23 Doi: 

10.1080/02701367.2007.10762235 

8. Berney T. Clinical practice guidelines: Redefining the standards of care for infants, children, and 

families with special needs. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 2002; 

43 (8):1111-32.  

9. Mäntymaa M. Early mother-infant interaction: Determinants and Predictivity. Finland. Tampere 

University Press; 2006. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
13

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               7 / 8

https://doi.org/10.1093/brain/awh561
https://doi.org/10.1123/apaq.11.2.115
https://doi.org/10.1080/02701367.2007.10762235
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.113.8
https://jdisabilstud.org/article-1-1235-fa.html


۷ 

10. Barlow J, Parsons J, Stewart‐Brown S. Preventing emotional and behavioural problems: the 

effectiveness of parenting programmes with children less than 3 years of age. Child: care, health and 

development. 2005;31 (1) :33-42. Doi: 10.1111/j.1365-2214.2005.00447.x 

11. Damon W, Lerner RM, Eisenberg N, editors. Handbook of child psychology, social, emotional, and 

personality development. John Wiley & Sons; 2006. 

12. Greenspan SI. Developmentally Based Psychotherapy. Madison, CT: International Universities Press, 

1997. 

13. Amin Yazdi A. Integrated Human Growth: An Evolution Developmental, individual differences, 

relationship- based model. Educational Research. 2011; 2 (1) : 109-26. [Persian]  
14. Li X, Chan RC, Luo YJ. Stage effects of negative emotion on spatial and verbal working memory. 

BMC neuroscience. 2010;11 (1) :60. Doi: https://doi.org/10.1186/1471-2202-11-60  

15. Mofrad F. The Relationship between Mother-Child Relationship with Functional Emotional 

Development and Language Pragmatic Development in Preschool Children. [Unpublished Thesis for 

MSc. in psychology]. [Mashhad, Iran]: Faculty of Educational Sciences and Psychology; Ferdowsi 

University of Mashhad, 2011. [Persian] 

16. Janfada M. The Role of maternal attachment of functional and emotional development of children with 

a mother's parenting style mediate children under 3.5 years. [Unpublished Thesis for MSc. in 

psychology]. [Mashhad, Iran]: Faculty of Educational Sciences and Psychology; Ferdowsi University 

of Mashhad, 2015. [Persian] 

17. Dewey D, Cantell M, Crawford SG. Motor and gestural performance in children with autism spectrum 

disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder. Journal 

of the International Neuropsychological Society. 2007 ;13 (2) :246-56. Doi: 

https://doi.org/10.1017/S1355617707070270 

18. Greenspan PS. Emotions and reasons: An inquiry into emotional justification. Routledge; 2014.  

19. Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and 

psychological measurement. 1970; 30 (3):607-10. Doi: 

https://doi.org/10.1177%2F001316447003000308 

20. Yousefi A. finesse on the social integration of urban space in Mashhad: the categorization of urban 

areas. Journal of Social Sciences Faculty of Literature and Human Sciences Ferdowsi University of 

Mashhad. 2010; 2: 61-91. [Persian] 

21. Breinbauer C, Mancil TL, Greenspan S. The Bayley-III Social-Emotional Scale. Bayley-III Clinical 

Use and Interpretation; 2010, pp:147-74.  

22. Wilson BN, Crawford SG, Green D, Roberts G, Aylott A, Kaplan BJ. Psychometric properties of the 

revised developmental coordination disorder questionnaire. Physical & occupational therapy in 

pediatrics. 2009;29 (2) :182-202. Doi: https://doi.org/10.1080/01942630902784761 

23. Salehi H, Afsorde BR, Movahedi A, Ghasemi V. Psychometric properties of a Persian version of the 

developmental coordination disorder questionnaire in boys aged 6-11 year-old. Journal of Psychology 

of Exceptional individuals. 2012; 90: 135- 61. [Persian] 

24. Pianta RC. Patterns of relationships between children and kindergarten teachers. Journal of school 

psychology. 1994; 32 (1) :15-31. Doi: https://doi.org/10.1016/0022-4405(94)90026-4 

25. Abareshi Z, Tahmasian K, Mazaheri MA, Panaghi L. The Impact of Psychosocial Child Development 

Training Program, Done through Improvement of Mother-Child Interaction, on Parental Self-Efficacy 

and Relationship between Mother and Child under Three. Journal of Research in Psychological Health. 

2008; 3 (3): 50-7. [Persian]  

26. Zarezadeh Kheibari S, Aminyazdi A, Aali S, Kareshki H. The role of visual-spatial function in the 

interactive development profile of preschool children: Measurement, design and compare the 

effectiveness of the DIR/Floortime based on visual-spatial development and cognitive computer based 

interventions [Unpublished PhD. dissertation in psychology]. [Mashhad, Iran]: Faculty of Educational 

Sciences and Psychology; Ferdowsi University of Mashhad, 2018. [Persian]  

27. Hashemzadeh Z. Investigating the theory of mind and functional emotional development in blind 

children of Mashhad city and comparing it with the counterparts from the perspective of the DIR 

approach [Unpublished Thesis for M. Sc. in psychology]. [Mashhad, Iran]: Faculty of Educational 

Sciences and Psychology; Ferdowsi University of Mashhad, 2015. [Persian] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
13

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.113.8
https://jdisabilstud.org/article-1-1235-fa.html
http://www.tcpdf.org

