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Abstract
The aim of current research was to study digit span in students with and
without nonverbal learning disorders. In this ex post facto research, the sample
included the students with and without nonverbal learning disorders. For this
purpose, sixty preschool children ageing 10/83 years included 30 students
with nonverbal learning disorders who screened by the Goldstein Nonverbal
Learning Disabilities Scale by means to fulfill the stated goal sampling and 30
typical male students by simple random sampling who live in the city of Tehran
in the years 2014 and 2015 were selected and the digit span subtest in working
memory index in WISC-IV were used to gather the data. The Mann-Whitney
U test revealed that there is a significant difference between two groups in
forward and backward digit span, thus the typical children have an outstanding
performance rather than nonverbal learning disorders. In comparison of two
groups, a t-test’s statistical significance revealed that the typical children have
an outstanding performance in digit span as well. The training of short-term
and working memory strategy are needed to children with nonverbal learning
disorders. The significant difference between the two groups of children with
nonverbal learning disabilities and normal children in digit span in both in
forward and backward digit span memory provided sufficient psychological
evidence in support of research findings related to working memory deficits
among individuals with developmental disabilities and nonverbal learning
disorders as well
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چکیده
تاریخ دریافت

1398/1/18

پژوهــش حاضــر فراخنــای ارقــام را در بیــن کــودکان اختــال یادگیــری غیرکالمــی و عــادی

مــورد بررســی قــرار داده اســت .طــرح پژوهــش از نــوع علی-مقایســهای بــود و جامعـهی پژوهش
را دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی پایـهی چهــارم و پنجــم تشــکیل میدادنــد .بــرای ایــن منظــور،

 60دانشآمــوز مقطــع ابتدایــی بــا میانگیــن ســنی بیــن  10/83کــه تعــداد  30نفــر دارای اختالل
تاریخ پذیرش نهایی

1398/3/25

یادگیــری غیرکالمــی کــه از طریــق مقیــاس گلدســتین غربــال شــدند بــه صــورت نمونهگیــری

هدفمنــد در دســترس از مراکــز اختــال یادگیــری انتخــاب شــدند و  30نفــر دانشآمــوز عــادی
بــه صــورت نمونهگیــری تصادفــی ســاده در ســال  1395در شــهر تهــران انتخــاب شــدند و

خردهمقیــاس فراخنــای ارقــام وکســلر کــودکان بــر روی آنهــا انجــام شــد .نتایــج حاصــل از

واژهگان کلیدی:

اختاللهای یادگیری
غیرکالمی ،فراخنای
ارقام ،دانشآموزان

ـودکان بــا اختــال یادگیــری غیرکالمــی
آزمــون مــن ویتنییــو نشــان داد کــه بیــن دو گــروه کـ
ِ
و کــودکان عــادی تفــاوت معنــاداری از لحــاظ حافظـهی عــددی مســتقیم و حافظـهی عــددی

معکــوس وجــود دارد .بدیــن ترتیــب کــه کــودکان گــروه عــادی از لحــاظ فراخنــای حافظــه
عملکــرد بهتــری نســبت بــه کــودکانِ گــروه اختــال یادگیــریِ غیرکالمــی دارنــد .همچنیــن

نتایــج آزمــون  tمســتقل نشــان داد کــه کــودکان عــادی ،نســبت بــه کــودکان دارای اختــال

یادگیــری غیرکالمــی در ســطح باالتــری از نظــر نمــرهی فراخنــای ارقــام قــرار دارنــد .معنـیدار

بــودن تفــاوت بیــن دو گــروه کــودکان اختــال یادگیــری غیرکالمــی و کــودکان عــادی از لحــاظ
فراخنــای ارقــام هــم در حافظـهی عــددی مســتقیم و هــم در حافظـهی عــددی معکوس شــواهد

روانشــناختی خوبــی را در تأییــد یافتههــای پژوهشـیِ مربــوط بــه نارســاییهای حافظـهی کاری
در حــوزه نارســاییهای تحولــی از جملــه اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی فراهــمکنــد.
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فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
مقدمه

ایــن اختــال اولینبــار توســط جانســن و مایکلباســت

یادگیــری ویــژه 1اختاللــی عصبی-تحولــی
اختــال
ِ

2

اســت کــه بــه صــورت مــداوم یادگیــری درســی را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد (اســکانلون .)2013 ،3در توصیــف
و طبقهبنــدی جدیــد بــ ه جــای مطــرح کــردن اختــال

در حوزههایــی خــاص ماننــد اختاللهــای خوانــدن،4
ریاضیــات 5و بیــان نوشــتاری ،6ایــن اختــال بـ ه صــورت

طبقــهای کلــی 7و معیــار تشــخیصی واحــد 8معرفــی شــده
اســت و بــر عملکــرد کلــی تحصیلــی ارائــۀ خدمــات

آموزشــی مناســب ،تمرکــز میکنــد .افــزون برایــن در
تشــخیصی
رویکــرد جدیــد ،مؤلفــهی ســنتی معیــار
ِ

ناهماهنگــی بیــن بهــرهی هوشــی -پیشــرفت تحصیلــی

9

حــذف شــده اســت و بــهجــای آن بــر رشــد شــخصی،10

خانــواده ،و تاریخچــه تحصیلــی 11از قبیل نمــرات تحصیلی،

پاســخ بــه مداخلههــای تحصیلــی 12و مشــاهده معلمــان
تأکیــد میشــود (انجمــن روانپزشــکی آمریــکا2013 ،13؛

هاالهــان ،کافمــن و پولیــن.)2019 ،14

علیرغــم طبقهبنــدی جدیــد اختــال یادگیــری ویــژه

و بــه دلیــل ماهیــت پیچیــده و ســختی تشــخیص دقیــق

آن بــه همــراه همبــودی ایــن اختــال بــا دیگــر حــوزه
هــای نارســاییهای تحولی-عصبــی (لنــدرل و مــول،15

 ،)2010هنــوز برخــی از حوزههــای اصلــی ایــن اختــال بــه

خوبــی در (انجمــن روانپزشــکی آمریــکا )2013 ،معرفــی و
تبییــن نشــده اســت ،اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی

16

یکــی از ایــن مــوارد اســت .اختــال یادگیــری غیرکالمــی
ن عصبشــناختی اســت کــه از
نوعــی اختــال یــا نشــانگا 

ســالهای میانــهی دهــهی  1970مطــرح شــده اســت.
1. specific learning disabilities
2. neurodevelopmental disorder
3. scanlon
4 .reading disability
5. math disorder
6. written expression
7. broad category
8. single diagnosis
9. IQ-achievement discrepancy
10. individual’s development
11. educational history
12. responsiveness to academic interventions
13. American Psychiatric Association
14. Hallahan, Kauffman & Pullen
15. Landerl & Moll
16. nonverbal learning disorders

نــا م گــذاری شــد و پــس از آن توســط رورک بــا رویکــردی
عصب-شــناختی ،تحــول نشــانگان ایــن اختــال مــورد

واکاوی قــرار گرفــت (دیویــس و برویتمــن .)2011 ،
17

شــواهد پژوهشــی وجــود چهــار نشــانهی اصلــی را

بــرای شناســایی اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی الزم

میدانــد.

 .1وجــود مشــکل یــا نارســاییهای حرکتــی شــامل

ضعــف هماهنگــی ،مشــکالت تعادلــی ،مشــکالت حرکتــی

در فعالیتهــای تحصیلــی از قبیــل نوشــتن و یــا دشــواری
در حــرکات ظریــف مثــل بســتن بنــد کفــش ،پوشــیدن

لبــاس ،بــاال یــا پاییــن آمــدن

 .2نارســاییهای دیداری-فضایی-ســازمانی که شــامل
18

بازخوانــی ضعــف دیــداری ،ضعــف در تجســم  ،ادراکهای
19

فضایــی اشــتباه و اختــال در کارکردهــای اجرایــی عصــب
شــناختی از قبیــل تأکیــد بیــش از انــدازه بــر جزئیــات،
ضعــف در تشــخیص رویدادهــای نــو ،واکنشهــای قالبــی،

مشــکل در درک و مقایسـهی ابعــاد ماننــد طــول ،عــرض،

ارتفــاع ،رنــگ ،دشــواری در درک زمــان ،و دشــواری در
چیــدن مکعبهــا اســت

 .3مشــکالت اجتماعــی کــه بــه واســطهی ضعــف

در درک روابــط غیرکالمــی ،دشــواری در ســازگاری بــا

جابهجایــی و موقعیتهــای جدیــد و نارســایی در تعامــل

و قضاوتهــای اجتماعــی از قبیــل ضعــف در روابــط و
ســازماندهی هیجانهــا ،مشــکل در درک و تشــخیص

فاصلـهی فیزیکــی و روانــی بیــن خــود و دیگــران ،مشــکل

در تشــخیص موقعیتهــا ،دشــواری در درک و بازشناســی
و بازشناســی حالــت چهــره دیگــران و یــا ظرافتهــای

موجــود در لطیفههــا ،مشــکل در تنظیــم بلنــدی صــدا،
احســاس تــرس و ناامنــی و ســاده لوحــی مشــخص

میشــود.

 .4وجــود نارســاییهای حســی و حساســیت در

الگوهــای حســی دیــداری ،شــنیداری ،بســاوایی ،چشــایی

و بویایــی مثــل مشــکالت یکپارچگــی حســی ،واکنشهای

نامتناســب بــه صداهــا و بدغذایی(فــوس1991 ،20؛ دیویس
17. Davis & Broitman
18. visual-spatial-organizational
19. image
20. Foss
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و برویتمــن)2011 ،

بــا وجــود میــزان شــیوع بــاالی ایــن اختــال کــه

بیــن  1تــا  10درصــد بــرآورد میشــود ،فرایندهــای

ســامانه شــناختی اســت کــه اطالعــات را در وضعیتــی کــه

قابــل دســترس باشــد ذخیــره میکنــد (ســاتلر2008 ،31؛

ارزیابــی آن بــا توجــه بــه ماهیــت پیچیــده و آمیختــه

هیــل و همــکاران.)2010 ،

تحصیلــی و عصبشــناختی بــا دشــوارییهایی مواجــه

یکپارچــهای از فراینــد یادگیــری در نظــر میگیــرد ،ایــن

شــدن آن بــا ویژگیهایــی از قبیــل فرایندهــای تحولــی،

اســت (علیــزاده .)1390 ،در مقایســه بــا همســان
عوامــل مختلفــی از قبیــل رشــد زودرس گفتــار ،پرحرفــی،

32

شــواهد پژوهشــی حافظــه کاری را بــهعنــوان بخــش

حافظــه بــا دامنــه زیــادی از مهارتهــای تحصیلــی از قبیل

بیــان نوشــتاری ،خوانــدن و درک زبانــی و حــل مســئله

طوطــیوار خوانــی 21و مهارتهــای خوانــدن زودرس در

ریاضیاتــی مرتبــط اســت ،افــزون برایــن ،مهارتهــای

(کروننبرگــر و دون.)2003 ،22

ســازماندهی و تکالیــف تحصیلــی مثــل پیروی از دســتورات

پیشبینــی اختــال یادگیــری غیرکالمــی نقــش دارنــد

خودتنظیمــی از قبیــل بــازداری ،33انتقــال ،34برنامهریــزی،

فرایندهــای یادگیــری و حافظــه متغیرهــای مهــم امــا

بــا حافظــه کاری در ارتبــاط اســت (ردیــک و اینــگل،35

جملــه نظری ـهی پــردازش اطالعــات 23مــورد بررســی قــرار

مجــور .)2011 ،بــهعــاوه ،حافظــه کاری بــرای کســب

ی نارســاییهای تحولــی از
شــناختی اســت کــه در حــوز ه 

مســایل یــا موقعیتهــا و بازیابــی هشــیارانه اطالعــات از

پیچیــدهای هســتند کــه از ســوی دیدگاههــای مختلــف از

گرفتهانــد .در ایــن راســتا ،حافظــه یکــی از متغیرهــای
جملــه اختاللهــای یادگیــری ویــژه مــورد توجــه اســت
(ســیگل و ریــان1989 ،24؛ سوانســون و ســاچس-لی،25

2006؛ آلــووی ،الیــوت و پلــس2010 ،36؛ مارتینیوســن و

مهــارت برتــری 37و همچنیــن بررســی اطالعــات تــازه،

حافظــه بلنــدت مــدت کمــک شــایانی میکنــد (دهــن،38
.)2011

 .)2001حافظــه کوتــاه مــدت 26و حافظــه کاری 27از انــواع

فرایندهــای ارزیابــی حافظــه کاری یکــی از حوزههــای

حافظــه کوتــاه مــدت میشــود و بــرای مــدت کوتاهــی

شــناختی و تحصیلــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت

حافظــه هســتند ،اطالعــات دریافتــی از محیــط ابتــدا وارد

نگــه داشــته میشــود ،در ایــن حافظــه اطالعــات تکــرار

میشــود امــا عمــل پــردازش صــورت نمیگیــرد ،نقــش
حافظــه کوتــاه مــدت بــهعنــوان مخــزن نگهدارنده اســت،

در حافظــه کاری مغــز درحالیکــه وظیفــه شــناختی را

انجــام میدهــد در کنــار آن اطالعــات دریافتــی را فعاالنــه

پــردازش میکنــد ،در ایــن راســتا ،حافظــه کاری ممکــن

اســت اطالعــات جدیــد را بــه اطالعاتــی کــه از قبــل در
حافظــه بلندمــدت وجــود دارد را بـ ه همدیگــر ربــط دهــد

یــا از راهبرهــای دیگــری مثــل تقطیــع ،28خوشــهبندی

29

و مــرور 30بــرای ســازماندهی اطالعــات اســتفاده کنــد
21. hyperlexia
22. Kronenberger & Dunn
23. information processing theory
24. Siegel & Ryan
25. Swanson & Sachse-Lee
26. short term-memory
27. working memory
28. chunking
29. clustering
30. rehearsing
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(هاالهــان و همــکاران ،)2005 ،بــهعبارتــی حافظــه کاری

اصلــی ارزیابیهــای بالینــی بــرای پیشبینــی متغرهــای

در مقیاسهــای وکســلر کــودکان حافظــه کاری شــامل
39

خردهمقیاسهــای اصلــی فراخنــای ارقــام 40و توالــی

حــروف -اعــداد اســت ،بــه طــور معمــول خردهمقیــاس
41

فراخنــای ارقــام بــه عنــوان بخشــی از ارزیابــی عــدم
حواسپرتــی  ،ریاضیــات و رمزگردانــی تفســیر شــده
42

اســت ،افــزون برایــن ،خردهمقیــاس فراخنــای ارقــام

بــرای اندازهگیــری توجــه ،تمرکــز ،توالــی ،روانــی ارقــام43

و حافظ ـهی کوتــاه مــدت شــنیداری کاربــرد دارد (هالــه،

31. Sattler
32. Hill
33. inhibition
34. shifting
35. Redick, & Engle
36. Alloway, Elliott & Place
37. skill mastery
38. Dehn
39. Wechsler
40. digit span
41. letter-number sequence
42. freedom from distractibility
43. number facility

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
هویپنــر و فایرلــو2002 ،44؛ روزنتــال ،ریســکیو ،گســانگر و

کــودکان بــا اختــال یادگیــری غیرکالمــی از ســوی دیگــر،

جــررات2006 ،45؛ کافمــن ،ریفــورد و کولســون.)2015 ،46

از ضرورتهــای انجــام پژوهــش حاضــر بــود .بــه لحــاظ

میکنــد کــه ســامانهی اختصاصــی اطالعــات را در

دیدگاههــای نظــری و تجربــی پژوهشهــای موجــود در

در الگــوی ســنتی  ،مفهــوم حافظـهی کاری ،پیشــنهاد

اهمیــت نظــری پژوهــش حاضــر بــه بســط و تعدیــل

حافظــهی کوتــاه مــدت نگهــداری و ذخیــره میکنــد و

ارتبــاط بــا حوزههــای شــناختی افــراد دارای اختــال

تشــکیل میدهــد؛ امــا دیــدگاه جدیــد عملکــرد اجرایــی

ارقــام کمــک خواهــد کــرد و در زمینـهی اهمیــت کاربردی

ایــن ســامانه پایههــای پــردازش تفکــر موجــود انســانی را

ـری ویــژه و در موضــوع حافظــهی کاری و فراخنــای
یادگیـ ِ

را بــا دو سیســتم حلقــه واجشــناختی 47و لــوح دیــداری-

ایــن یافتههــا افقهــای بالینــی و مشــاورهای را بــرای

ارائــه الگوهــای مختلــف از حافظــه ،مؤلفههــای مختلفــی

خواهــد گشــود.

فضایــی 48نیــز مطــرح میکنــد .در ایــن راســتا ،بــا وجــود
در ارتبــاط بــا حافظ ـهی کاری و فرایندهــای روانشــناختی

درگیــر بــا آن مطــرح اســت .اجرایــی مرکــزی بــه عنــوان
بخشــی از حافظـهی کاری کــه در هماهنگــی شــناختی در
فعالیتهــای چندگانــه و بازیابــی اطالعــات از حافظــهی
بلندمــدت نقــش دارنــد ،حلقــه واجشــناختی کــه انبــارهای

موقــت بــرای درونــداد واجشــناختی و فراینــدی مــروری
بــرای تولیــد گفتــار ناملفــوظ اســت ،لــوح دیــداری-

فضایــی کــه مســئول اندوختــن کوتــاه مــدت اطالعــات

بصــری و فضایــی از جملــه اشــیاء و مــکان اســت ،افــزون
بــر ایــن ،میانگیــر رویــدادی 49کــه نقــش میانجــی مابیــن

خردهمؤلفههــای حافظـهی کاری و حافظـهی بلندمــدت را
بــر عهــده دارد (بدلــی.)2003 ،50

ـش مربــوط بــه حافظــه در ارتبــاط
مــرور ادبیــات پژوهـ ِ

بــا فرایندهــای یادگیــری نشــان میدهــد کــه حافظــهی

کاری بــه ویــژه فراخنــای ارقــام در ارتبــاط بــا اختــال
یادگیــری ویــژه انجــام شــده اســت بــرای نمونــه (هالــه،

هویپنــر و فایرلــو2002 ،؛ روزنتــال ،ریســکیو ،گســانگر

و جــررات )2006 ،؛ امــا در مــورد اختــال یادگیــری

غیرکالمــی شــواهدی در ارتبــاط بــا فراخنــای ارقــام بــه
ویــژه در ایــران گــزارش نشــده اســت .فقــدان شــواهد
پژوهشــی بیشــتر از یکســو و ضــرورت مطالعــهی بیشــتر

بــرای رســیدن بــه فعالیتهــای شــاهدمحور بــرای ارائـهی

آموزشــی در ارتبــاط بــا
مداخلههــای روانشــناختی و
ِ

44. Hale, Hoeppner & Fiorello
45. Rosenthal , Riccio, Gsanger & Jarratt
46. Kaufman, Raiford & Coalson
47. phonological loop
48. visuospatial sketchpad
49. episodic buffer
50. Baddeley

افــرادی کــه بــا ایــن گــروه از کــودکان ســرو کار دارنــد،

روش
طرح پژوهش
طرح پژوهش از نوع علی-مقایسهای بود
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعــۀ پژوهــش را دانشآمــوزان پایــهی چهــارم و

پنجــم مقطــع ابتدایــی تشــکیل میدادنــد .بــرای ایــن
منظــور 60 ،دانشآمــوز مقطــع ابتدایــی بــا میانگیــن

ســنی بیــن  10/83کــه تعــداد  30نفــر از آنهــا دارای اختالل

یادگیــری غیرکالمــی بودنــد از طریــق مقیــاس گلدســتین

( )1992و بــه صــورت نمونهگیــری دردســترس از مراکــز
اختــال یادگیــری غربــال شــدند و  30نفــر دانشآمــوز
عــادی بــه صــورت نمونهگیــری هدفمنــد ،همتــراز بــا

کــودکان دارای اختــال یادگیــری ویــژه در ســال ()1395

در شــهر تهــران ،انتخــاب شــدند و خردهفراخنــای ارقــام

وکســلر کــودکان ،بــر روی آنهــا انجــام شــد.

ابزارها
مقیــاس اختــال یادگیــری غیرکالمــی :ایــن مقیــاس

توســط گلدســتین ( )1999ســاخته شــده اســت .ایــن
51

مقیــاس دارای ســه بخــش اســت .1 :مهارتهــای

حرکتــی ( 4ســوال) .2 ،مهارتهــای دیــداری -شــنیداری

(7ســوال) و  .3مهارتهــای میانفــردی (4ســؤال)
کــه بــا گزینههــای هرگــز /ندرت ـ ًا ،گاهــی اوقــات ،اغلــب/
همیشــه و نمیدانــم پاســخ داده میشــود (رویرکــه،52

51. Goldstain
52. Rourke
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آزمــون وکســلرکودکان :ایــن آزمــون در ســال 1386

توســط عابــدی ،صادقــی و ربیعــی بــا حمایــت مالــی

ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان چهارمحــال و بختیاری
ترجمــه ،انطبــاق و هنجاریابــی شــد كــه ضرایــب پایایــی
خردهآزمونهــا از طریــق آلفــای كرنبــاخ بیــن  0/65تــا

نمیشــد.

در ادامــه بــرای اجــرای یــادآوری وارونــه اعــداد بــه

آزمودنــی گفتــه شــد «حــاال مــن اعــداد دیگــری را بــرای
تــو میخوانــم .امــا ایــن بــار وقتــی مــن تمــام کــردم تــو
بایــد آنهــا را بهطــور معکــوس تکــرار کنــی .مثــ ً
ا مــن

 0/95از طریــق روش تنصیــف بیــن  0 / 76تــا  / 91گــزارش

میگویــم  9-2تــو بایــد بگویــی؟» ســپس منتظــر ماندیــم

فراخنــای ارقــام خردهآزمــون بســیار خوبــی بــرای

پاســخ درســت را بیــان کــرد ،گفتــه شــد «خــوب اســت»

توانایــی تغییــر الگوهــای فکــر (از ارقــام مســتقیم بــه ارقــام

نمیشــدند پاســخ درســت گفتــه میشــد ،بعــد بــه تمریــن

شــده اســت (عابــدی ،صادقــی و ربیعــی.)1386 ،

ســنجش تواناییهایــی ماننــد یــادآوری فــوری صوتــی،

معکــوس ،تمرکــز و توجــه ،توالــی صوتــی ،یادگیــری صوتی
بــه شــمار مــیرود (گروث-مارنــات و باکــر.)2003 ،53

شیوهی اجرا
قبــل از اجــرای آزمــون بــه تمــام افــراد شــرکتکنندهی

هــدف پژوهــش بــه اختصــار توضیــح داده شــد و بینــام

و نشــان مانــدن آنــان در تمــام منابــع و مقاالتــی کــه از
ایــن پژوهــش اســتخراج میشــود تضمیــن گردیــد .افــزون
بــر ایــن شــرکتکنندهگان آزاد بودنــد کــه هــر موقــع

خواســتند ،میتواننــد از ادامــهی همــکاری صرفنظــر
نماینــد ،در ادامــه ،از خردهآزمــون اعــداد مســتقیم،

تــا کــودک پاســخ درســت را بدهــد ( .)2-9وقتــی کــودک
و بــه ســوال شــمارهی یــک پرداختــه شــد .امــا اگــر موفــق
دوم پرداختــه میشــد .بهایــن ترتیــب کــه گفتــه میشــد

«بــه خاطــر داشــته بــاش کــه تــو بایــد اعــداد را بهطــور

معکــوس (برعکــس) تکــرار کنــی» .ســری اول اعــداد
دو رقمــی خوانــده میشــود و ســپس در هــر ســری بــر
تعــداد اعــداد افــزوده میشــود تــا نهایتـ ًا اعــداد بــه  8رقــم
برســد و هماننــد خردهآزمــون یــادآوری اعــداد مســتقیم،

اگــر دانشآمــوز در هــر دو کوشــش یــک ســری شکســت

میخــورد آزمــون متوقــف میشــد.

یافتهها
بــرای بررســی نتایــج بــهدســت آمــده از آزمــون اثــر

آزمــون هــوش وکســلر کــودکان بــرای ســنجش حلقــه

دیرکــرد پــاداش (ارزشآینــده) ،از روش تحلیــل واریانــس

گفتــه شــد حــاال اعــدادی را برایــت میخوانــم .خــوب
گــوش کــن و بعــد از مــن عینــ ًا آنهــا را تکــرار کــن".

جمعیتشــناختی آزمودنیهــا نشــان داد کــه 80درصــد

آزمودنیهــا پســر ( 16نفــر) و 20درصــد دختــر ( ،)4بــا

شــد و آزمودنیهــا اعــداد را بــه همــان ترتیــب گفتــه

معیــار  1/56میباشــند .جــدول  1نتایــج آمــار توصیفــی،

واجــی اســتفاده شــد .بهعنــوان دســتورالعمل بــه آزمودنــی

ـی تصادفــی خوانــده
ســپس یــك ســری اعــداد تــك رقمـ ِ
شــده تكــرار میکردنــد .ســری اعــداد ابتــدا  3رقــم بودنــد

بــا اندازهگیریهــای مکــرر اســتفاده شــد .ویژگیهــای

دامنه ســنی  6تا  12ســال ،میانگین ســنی  8/60و انحراف
و جــدول ،2نتایــج تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر

و بعــد از هــر بــار ارائــه یــك رقــم بــه زنجیــرهی اعــداد

بــرای بررســی اثــر نــوع تحریــک بــر شــاخص کا (ارزش

نهایــت دانشآمــوزان  7ســری اعــداد از  3تــا  9رقمــی را

بــرای مقایسـهی دو بــه دوی موقعیتهــا نشــان میدهــد.

اضافــه میشــد تــا حداكثــر ،زنجیــره بــه  9رقــم رســید .در
تکــرار میکردنــد .ایــن آزمــون در هــر بخــش  2کوشــش را
شــامل میشــد .آزمــون زمانــی قطــع میشــد كــه كــودك

دو بــار متوالــی ،یــك زنجیــره را نادرســت تكــرار میکــرد.
در طــول آزمــون هیــچ بازخــوردی بــه كــودك داده نمیشــد
53. Groth-Marnat & Baker
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و تحــت هیــچ شــرایطی زنجیــره اعــداد نیــز دوبارهخوانــی

آینــده) و جــدول 3نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی 54را
بــه منظــور ارائــهی یافتههایــی روشــن از یافتههــای

پژوهــش ابتــدا بــه شــاخصهای توصیفــی اشــاره شــد کــه
نتایــج آن در جــدول  1آمــده اســت.

54. Bonferroni

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
جدول  .1یافتههای توصیفی در ارتباط با فراخنای ارقام در کودکان عادی و اختالل یادگیری غیرکالمی

گروه ها

شاخص ها

فراخنای ارقام

میانگین

7/7

فراخنای رو به
جلو

فراخنای
معکوس

1/91

1/49

1/13

حداکثر

12

8

6

میانگین

10/9

6/07

4/83

8

4

اختالل یادگیری غیر کالمی انحراف معیار
حداقل

عادی

کل

3

4/2
1

3/5
1

انحراف معیار

2/21

حداکثر

17

11

میانگین

9/3

5/13

4/17

1

1

حداقل

1/71

0/79
7

انحراف معیار

2/61

1/86

حداکثر

17

11

حداقل

همچنیــن در ایــن پژوهــش گــروه کــودکان دارای

3

4

1/18
7

ایــن میانگیــن ســنی دو گــروه در یــک ســطح قــرار دارد.

اختــال یادگیــری غیرکالمــی و عــادی هرکــدام دارای 30

چــرا کــه نتایــج آزمــون  tمســتقل بــرای مقایســۀ میانگین

پژوهــش را تشــکیل دادنــد کــه  25نفــر ( )41/7%آنهــا

( )1/39در ســطح  0/05معنــادار نیســت ( )>0P/05کــه این

نفــر بودنــد کــه رویهمرفتــه  60نفــر حجــم نمونــۀ ایــن

پایــۀ چهــارم و  35نفــر ( )58/3%هــم پایــۀ پنجم دبســتان

ســنی دو گــروه نشــان داد کــه مقــدار  tمحاسبهشــده

نشــانگر همســان بــودن میانگیــن ســنی دو گــروه اســت.

بودنــد .بــرای اینکــه اطمینــان حاصــل شــود کــه هــر دو

بــرای مقایســۀ دو گــروه از نقطهنظــر فراخنــای ارقــام،

خـیدو اســتفاده شــد .گــروه اختــال یادگیــری کالمی 14

 tاســتفاده شــد .بــرای انجــام ایــن آزمــون ابتــدا بــه

و همچنیــن گــروه عــادی  11نفــر پایــۀ چهــارم و  19نفــر

دو گــروه پرداختــه شــد.

گــروه از نظــر پایــه تحصیلــی همتــا هســتند از آزمــون

نفــر آنهــا پایـ ۀ چهــارم و  16نفــر نیــز پایــۀ پنجــم بودنــد

پایـهی پنجــم هســتند .از آنجــا که  Cپیرســون محاســبه

شــده در ســطح  0/05معنــادار نیســت ( )>0p/05بنابرایــن

اختــاف معنــاداری بیــن دو گــروه از نظــر فراوانــی پایههــا

وجــود نــدارد و دو گــروه همســان هســتند .همچنیــن

فراخنــای رو بــه جلــو ،فراخنــای معکــوس از آزمــون
مفروضههــای آن از جملــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا در
الف) نرمال بودن توزیع دادهها
بــرای بررســی نرمــال بــودن توزیــع دادههــا از آمــون

کالموگروف-اســمیرنف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
جــدول زیــر آمــده اســت.
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جدول .2نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنف

متغیر

فراخنای ارقام

فراخنای مستقیم

فراخنای معکوس

Z
P

1/25
0/084

1/38
0/044

1/63
0/01

همــان طــور کــه مندرجــات جــدول  2حاصــل از

ســطوح  0/05و  0/01معنــادار هســتند دارای توزیــع نرمــال

متغیــر فراخنــای ارقــام بــه دلیــل اینکــه مقــدار Z

بــودن توزیــع دادههــا در متغیرهــای فراخنــای رو بــه

نیســتند ( .)p<0/01 ،p<0/05بنابرایــن مفروض ـهی نرمــال

نتایــج آزمــون کالموگروف-اســمیرنف نشــان مــی دهــد

جلــو و معکــوس محقــق نشــده اســت بنابرایــن از معــادل

محاســبه شــده در ســطح  0/05معنــادار نیســت ()p>0/05

غیرپارامتریــک آزمــون  tیعنــی آزمــون  Uمــن ویتنــی

دارای توزیــع نرمــال اســت ،امــا فراخنــای رو بــه جلــو

اســتفاده شــد.

و فراخنــای معکــوس بــه دلیــل اینکــه بــه ترتیــب در

جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل
گروه ها

تعداد

میانگین

SD

مقدارT

P

اختالل یادگیری غیرکالمی

30

7/7

1/91

-5/98

0/001

دانشآموزان عادی

30

10/9

2/21

متغیر

فراخنای ارقام

همانطــور کــه مندرجــات جــدول  3نشــان میدهــد

قــرار دارد (.)p<0/001

خــام بــا میانگیــن  7/7و گــروه کــودکان عــادی 10/9

فراخنــای رو بــه جلــو معکــوس دارای توزیــع نرمــال

ســطح  0/001معنــادار اســت مــی تــوان گفــت کــه گــروه

مســتقل یعنــی آزمــون غیرپارامتریــک  Uمــن ویتنــی

گــروه اختــال یادگیــری غیرکالمــی در متغیــر نمــره
اســت بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  tمحاســبه شــده در

کــودکان عــادی از لحــاظ فراخنــای ارقــام نســبت بــه
گــروه اختــال یادگیــری کالمــی در وضعیــت بهتــری

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد متغیرهــای

نبودنــد بنابرایــن از معــادل غیرپارامتریــک آزمــون t
اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول زیــر آمــده اســت.

جدول  .4نتایج آزمون  Uمن ویتنی
متغیر

گروه

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

 Uمن ویتنی

p

فراخنای رو به جلو

اختاللیادگیری غیرکالمی

21/57

647

182

0/001

عادی

39/43

1183

اختالل یادگیری غیرکالمی

20/82

324

عادی

40/18

1205

فراخنای معکوس
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159/5

0/001

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
همــان طــور کــه نتایــج آزمــون  Uمــن ویتنــی نشــان

مــی دهــد گــروه کــودکان عــادی هــم در از لحــاظ

فراخنــای رو بــه جلــو و معکــوس در ســطح باالتــری
نســبت بــه گــروه کــودکان اختــال یادگیــری غیرکالمــی
دارنــد چراکــه مقــدار  Uمــن ویتنــی محاســبه شــده در
ســطح  0/001معنــادار اســت (.)p<0/001

مشــکل میشــود (لنــدرل و مــول 2010 ،؛ ســیگل و
ریــان  .)1989 ،افــزون بــر ایــن ،شــواهدی وجــود
56

ـری غیرکالمــی در
دارد کــه افــراد دارای اختــال یادگیـ ِ

ارزیابــی از طریــق آزمونهــای وکســلر در مهارتهایــی
از قبیــل پــردازش شــنیداری ،هــوش کالمــی ،فراخنــای

ارقــام ،تنظیــم مکعبهــا و ادراک صداهــای گفتــاری
بــا دشــوارییهایی مواجــه هســتند(کلر ،تایلــری و مــک

بحث و نتیجهگیری:

فــادن.)2006 ،

تحلیــل دادههــای مربــوط بــه فراخنــای ارقــام بیــن

دو گــرو ِه دانشآمــوزان دارای اختاللهــای یادگیــری
غیرکالمــی و عادی نشــان داد که بیــن دو گروه از کودکان

تفــاوت معنــاداری از لحــاظ حافظ ـهی رقمــی مســتقیم
و حافظ ـهی رقمــی معکــوس وجــود دارد .بدیــن ترتیــب
کــه کــودکان گــروه عــادی از لحــاظ فراخنــای حافظــه
عملکــرد بهتــری نســبت بــه کــودکان گـ ِ
ـروه بــا اختــال
یادگیــری غیرکالمــی دارنــد .همچنیــن کــودکان عــادی

نســبت بــه کــودکان دارای اختــال یادگیــری غیرکالمــی
در ســطح باالتــری از نظــر نمــرۀ فراخنــای ارقــام قــرار

دارنــد .ایــن یافتــه بــا شــواهد تجربــی (فــاس،)1991 ،

علیــزاده ( ،)1390ســیگل و رایــان ( )1989در ارتبــاط بــا

حافظــۀ کاری همخــوان اســت.

در تبییــن مشــکالت حافظــه از جملــه فراخنــای

هــای
ارقــام بــه نظــر میرســد ایــن توانایــی در گروه
ِ
بــا نارســاییهای تحولــی از همــان آغــاز فرایندهــای
رشــدی بــا دشــوارییهایی مواجــه اســت .نقایــص

مربــوط بــه تواناییهــای شــناختی از جملــه فراخنــای

ارقــام کــه توانایــی بــرای توجــه کــردن و یــادآوری فــوری
موقتــی عناصــر مرتــب شــده بــه ترتیــب درســت اســت

(کافمــن ،ریفــورد و کولســون .)2015 ،در کــودکان
دارای اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی از همــان
شــروع زودهنــگام فرایندهــای رشــد شــناختی،
مجموع ـهی ایــن توانشهــا بــا نقایصــی مواجــه اســت.

در ایــن گــروه از کــودکان تشــخیص الگوهــای دیــداری
و ارتباطهــای اجتماعــی بــه همــراه مهارتهایــی

از قبیــل نمادیســازی ،55مفهومســازی ،تمیــز و
تعمیمدهــی بــه واســطۀ نقایــص تحولی-عصبــی دچــار
55. symbolism

در ســالهای اخیــر بــه واســطهی پیشــرفت در
علــوم عصبشــناختی و ژنتیــک تبیینهــای کافــی

و شــواهدمحور در ارتبــاط بــا رابطــهی نارســایی

هــای تحولــی و وجــود مشــکالت شــناختی-روان
شــناختی فراهــم شــده اســت .در ایــن راســتا ،و در
تبییــن یافتههــای حاضــر میتــوان بیــان کــرد کــه

اختــال یادگیــری غیركالمــی نوعــی نشــانگان عصــب

روانشــناختی و اختــال در مــادهی ســفید مغز هســتند.
ایــن مشــکل عصبشــناختی باعــث میشــود ایــن گــروه
از كــودكان در ســنین  8-9ســالگی بســیاری از نقایــص

و توانشهــای روانشــناختی را بــه طــور تــوأم از خــود
نشــان میدهنــد( .یالــوف ،)2006 ،در پژوهــش حاضــر
نیــز کــودکان اختــال یادگیــری غیرکالمــی در مقایســه

بــا همســاالن عــادی خــود بــه لحــاظ فراخنــای ارقــام

کــه یکــی از مؤلفههــای شــناختی در ارزیابــی حافظ ـهی

کاری بــه حســاب میآیــد تفــاوت قابــل مالحظــهای
دارنــد.

وجــود مشــکل در فراخنــای ارقــام در پژوهــش حاضــر

احتمــاال میتوانــد از طریــق همبــودی اختاللهــای
یادگیــری غیرکالمــی بــا دیگــر اختاللهــای

نارســاییهای تحولــی نیــز قابــل تبییــن باشــد .ایــن

گــروه از کــودکان در مهارتهایــی ماننــد خودتنظیمــی،

توجــه انتخابــی ،حافظــهی کاری و ســازماندهی بــا

مشــکالتی مواجه هســتند (جینــگ و همــکاران،)2004 ،
کــه ایــن شــرایط در کــودکان دارای نقــص توجــه-
بیشفعالــی ،مشــهود اســت (بارکلــی .)1997 ،بــه

نظــر میرســد نقــش حافظ ـهی کاری در تبییــن نظــری
یافتههــای حاضــر مؤثــر باشــد .وجــود مهارتهــای
56. Siegel & Ryan
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مهــم در حافظــهی کاری از قبیــل خودتنظیمــی ماننــد

دســت آمــده اســت.

تحصیلــی مثــل پیــروی از دســتورات افــراد را در پاســخ

یادگیــری غیرکالمــی در تشــخیص ایــن
اختاللهــای
ِ

بــازداری ،انتقــال ،برنامهریــزی ،ســازماندهی و تکالیــف

بــه تکالیــف خواســته شــده از قبیــل تکالیــف فراخنــای

ارقــام یــاری میکنــد .ضعــف ایــن مهارتهــا در افــراد
دارای اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی آنهــا را در
مقایســه بــا همســاالن عــادی خــود بــه لحــاظ نمــرات

فراخنــای اعــداد رو بــه جلــو و معکــوس متمایــز کــرده
اســت.

گــروه از کــودکان و اســتفاده از مــدل آمــاری ناپارامتریــک

در تحلیــل بخشــی از دادههــا از محدودیتهــای پژوهــش
حاضــر بــه حســاب میآیــد .انجــام پژوهشهــای
بیشــتر هــم در ارتبــاط بــا مســائل رفتاری-خانوادگــی

و هــم دربــارهی دیگــر ویژگیهــای شــناختی ایــن گــروه
از کــودکان ،بــرای رســیدن بــه فعالیتهــای شــواهد

در گروههــای نارســاییهای تحولــی بــه نظــر میرســد

محــور ضــروری بــه نظــر میرســد .افــزون بــر ایــن طبــق

بــه جلــو و هــم معکــوس پیشبینــی مؤلفههــای توجــه

از راهبردهــای مهارتهــای حافظــهی کوتــاه مــدت و

ِ
اعــداد رو
نــای ارقــام هــم فراخنــای
مؤلفههــای فراخ
ِ
و عملکــرد اجرایــی اســت .در ایــن راســتا ،روزنتهــال و
همــکاران ( )2006نشــان دادنــد کــه در کــودکان دارای

مشــکالت بالینــی از جملــه اختــال نفــص توجــه و
بیشفعالــی ،فراخنــای ارقــام ،هــم فراخنــای اعــداد رو

بــه جلــو و هــم معکــوس میتواننــد بــه عنــوان ســازهای

مجــزا در ارزیابــی مؤلفههــای شــناختی کاربــرد داشــته
باشــند .در پژوهــش آنهــا و در گــروه اختــال نقــص

توجــه و بیشفعالــی کــودکان غالبــ ًا کمتوجــه

57

در

بازخوانــی اعــداد معکــوس فراخنــای ارقــام در مقایســه

بــا گــروه ترکیبــیِ اختــال نقــص توجــه و بیشفعالــی
بــه طــور معنــیداری موفــق عمــل میکردنــد .ایــن در

حالــی بــود کــه اعــداد رو بــه جلــو در فراخنــای ارقــام،
ِ
ـکالت توجــه در گــروه
وقتــی صرفــ ًا بــرای ارزیابــی مشـ
نقــص توجــه و بیشفعالــی مــورد
ترکیبــی اختــال
ِ
ِ

اســتفاده قــرار میگرفــت ،پیشبینیکننــدهی خوبــی

در مشــکالت توجــه بــود.

پژوهــش حاضــر شــواهد روانشــناختی خوبــی را در
تأییــد یافتههــای پژوهشــی مربــوط بــه نارســاییهای

حافظـهی کاری در حــوزۀ نارســاییهای تحولــی از جملــه
اختاللهــای یادگیــری غیرکالمــی فراهــم کــرد .و ایــن

شــواهد بــه دلیــل معنـیدار بــودن تفــاوت بیــن دو گــروه
کــودکان اختــال یادگیــری غیرکالمــی و کــودکان عــادی

از لحــاظ فراخنــای ارقــام ،هــم در حافظــهی عــددی
مســتقیم و هــم در حافظــهی عــددی معکــوس ،بــه
57. predominantly inattentive group
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پاییــن بــودن حجــم نمونــه بــه دلیــل ماهیــت پیچیــده

ـوزش چگونگــی اســتفاده
یافتههــای پژوهــش حاضــر آمـ ِ

یادگیــری
اختــال
کاری بــرای دانشآمــوزان دارای
ِ
ِ
غیرکالمــی توصیــه میشــود.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
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