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Abstract
Weak cognitive skills such as Visual-auditory perception perception lead
to learning disability. Therefore, it is necessary to formulate a test to identify
these students in preschools and sooner the therapeutic-educational measures
are given to them, The purpose of this study was construction of learning
disability diagnostic test for preschool children and evaluation reliability and
validity. In order to achieve this goal, a test on theoretical literature was prepared.
The researcher-made test consisted of thirteen factors, consisting of two parts,
audio and visual; its content validity was confirmed by psychology professors
and was performed on a sample of 206 preschool students using multistage
random sampling. According to the calculations, Pearson’s correlation
coefficient between the two-part test was r = 0.81 in the auditory perception
section and r = 0.79 in the visual perception section. This coefficient of validity
indicates that there is a significant correlation between the two and a half of the
test. To determine the validity of the constructs and components of the test, the
principal component analysis was performed using the varimax normalized
method. The most important factor in visual perception is symbolization and
in auditory is memory. Independent t-test was used to assess the discriminant
validity. The results showed that there was a significant difference between
the mean scores of students with learning disabilities and normal students in
the learning disability test. To assess concurrent validity, we used a learning
disability checklist completed by mothers at the same time. The results showed
that there is a significant relationship between the two tests: Considering the
reliability and validity, the test of learning disability is a tool that can be used
by learning disorders centers and counseling centers.
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چکیده
تاریخ دریافت

1398/1/18

ضعــف مهارتهــای شــناختی از نــوع ادراک دیــداری -شــنیداری منجــر بــه نارســایی

یادگیــری میشــود بنابرایــن تدویــن آزمونــی بــرای شناســایی ایــن دانشآمــوزان در مقطــع
پیشدبســتانی و انجــام اقدامــات هرچــه ســریعتر درمانی-آموزشــی بــرای آنهــا ،ضــروری
اســت .مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف ســاخت و اعتباریابــی آزمــون تشــخیص نارســایی یادگیــری

تاریخ پذیرش نهایی

1398/3/25

دانشآمــوزان پیشدبســتانی انجــام شــد .بهمنظــور رســیدن بــه ایــن هــدف ،آزمونــی تهیــه

شــد .آزمــون محقــق ســاخته از ســیزده عامــل تشکیلشــده و دارای دو بخــش شــنیداری و
دیــداری میباشــد؛ و اعتبــار محتوایــی آن توســط اســاتید روانشناســی تأییــد و بــا اســتفاده

تصادفــی چندمرحلــهای روی یــک نمونــه  206نفــری از دانشآمــوزان پیشدبســتانی
از روش
ِ

اجــرا گردیــد .بــر اســاس محاســبات انجامشــده ضریــب همبســتگی پیرســون ،بیــن دونیمــۀ

واژهگان کلیدی:

پرسشــنامه در بخــش ادراک شــنیداری  r=0/81و در بخــش ادراک دیــداری  r=0/79بــود .ایــن

ساخت ،اعتبار ،پایایی
نارسایی یادگیری

دارد .بــرای تعییــن اعتبــار ســازه و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ پرسشــنامه از روش تحلیــل

ضریــب اعتبــار نشــان میدهــد کــه بیــن دونیمــه ایــن پرسشــنامه همبســتگی زیــادی وجــود

مؤلفههــای اصلــی بــا چرخــش بــه شــیوۀ نرمــال شــده واریماکــس اســتفاده شــد .مهمتریــن

عامــل در بخــش ادراک دیــداری  ،نمادیابــی و در بخــش شــنوایی ،حافظــه میباشــد .جهــت
بررســی اعتبــار افتراقــی از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــد نتایــج نشــان داد کــه بیــن میانگیــن

نمــرات دانشآمــوزان دارای نارســایی یادگیــری و عــادی در آزمــون نارســایی یادگیــری تفــاوت
معنــیداری وجــود دارد .بــرای بررســی اعتبــار همزمــان ،از چکلیســت نارســایی یادگیــری

کــه همزمــان توســط مــادران تکمیــل شــد ،اســتفاده کردیــم .نتایــج نشــان داد کــه رابطــۀ
معن ـیداری بیــن دو آزمــون وجــود دارد .بــا توجــه بــه میــزان پایایــی و اعتبــار بهدس ـتآمده،
نارســایی یادگیــری ،ابــزاری اســت کــه میتوانــد مــورد اســتفاده مراکــز اختــاالت
آزمــون
ِ

یادگیــری و مراکــز مشــاوره قــرار گیــرد.
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فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
مقدمه

تشــخیص اختــاالت یادگیــری بــه دلیــل همپوشــی

برخــی نشــانههای ایــن اختــال ،بــا ســایر اختــاالت

ذهنــی ماننــد ضعفهــای هوشــی و شــناختی ،شــرایط
حاصــل از ناتوانیهــای حســی ،آشــفتگیهای هیجانــی،
فقــر محیطــی -فرهنگــی یــا اقتصــادی بــا دشــواری

روبروســت و نیازمنــد ابــزار ارزیابــی معتبــر و دقیــق اســت
(نظــری ،کوتــی ،ســیاحی .)1391 .در حــال حاضــر

میــزان شــیوع اختــاالت یادگیــری بیــن  1تــا  30درصــد

از جمعیــت مدرســه (انجمــن روانشناســی آمریــکا2000 ،؛

گرشــام )2002 ،بــرآورد شــده اســت و در شــمار یکــی از
شــایعترین اختــاالت شــناختهشــده قــرار دارد؛ و از

طرفــی مطالعــات متعــدد دیگــر نشــان دادهانــد ،کــه

میــزان شــیوع نارســاخوانی در بیــن دانــش آمــوزان حــدود
 5-10درصــد اســت (کالنتــر و جانســن .)2014 .صداقتــی،

فروغــی ،شــفیعی و مرآتــی ( )1389در اصفهــان میــزان
شــیوع اختــال خوانــدن برابــر بــا  10درصــد گــزارش کردند

کــه از ایــن میــزان  66درصــد مربــوط بــه دانــش آمــوزان
پســر و  34درصــد مربــوط بــه دانــش آمــوزان دختر اســت.

نتایــج پژوهــش رحیمیــان بوگــرو صادقــی ( )2006نیــز

نشــان داد کــه شــیوع نارســاخوانی دردانــش آمــوزان پســر

پایههــای دوم تــا پنجــم بــه ترتیــب 6/9 ،8/2 ،9/5 ،10/8

درصــد و در دانــش آمــوزان دختــر پایههــای دوم تــا پنجــم
بــه ترتیــب  3/5 ،4/4 ،5/9و  2/8درصــد اســت.

ضعــف مهارتهــای ادراکــی دیــداری از مهمتریــن

علــل اختــال یادگیــری محســوب میشــود .بهطوریکــه

اصطــاح معلولیــت ادراک دیــداری در تعریــف اختــال
یادگیــری توســط دولــت فــدرال آمریــکا بهعنــوان یکــی

از شــرایط ایــن گــروه بیــان شــد (انجمــن روانپزشــکی

امریــکا )2000 .و مشــخص شــد کــه کــودکان خردســالی

کــه در ادراک دیــداری نقــص دارنــد ،در معــرض مشــکالت
خوانــدن بیشــتری در ســنین مدرســه قــرار میگیرنــد

(اورتیــز ،اســوتز ،مونتــون و دومینگــز )2016 .بــر اســاس
نتایــج پژوهشهــای متعــدد انجامشــده میتــوان

گفــت نارســایی در توجــه دیــداری و پــردازش دیــداری

میتوانــد بــه اختــال در عملکــرد خوانــدن منجــر شــود

(واندرشــاوت ،واســپیندر ،هرســلی و وان لیشــاوت،2008 .

ورهــون و پرفتــی ،2008 .مهــری نــژاد ،صبحــی قراملکــی
و رحیمــی مقــدم 1391؛ شــهیم و هــارون رشــیدی،

 )1386و از طرفــی در میــان تئــوری هــای مطــرح در علــت

شناســی نارســاخوانی مــی تــوان بــه تئــوری نقــص واجــی

و تئــوری نقــص پــردازش شــنیداری اشــاره کــرد (جریفیتــز

و اســنولینگ .)2001.در تئــوری نقــص واجــی ،عمومــا

نواقــص پــردازش واجــی بــه عنــوان نقــص هســتهای در
نارســاخوانی شــناخته شــده اســت (اســنولینگ)2001.

پــردازش شــنیداری و اختــاالت خوانــدن در بســیاری از
پژوهــش هــا بــا هــم مرتبــط شــدهاند (آمیتــای ،آهیســار

و نلکــن .)2001 .مارلــی ( )2014یکصــد و ســیو هشــت

دانشآمــوز پیشدبســتانی را مــورد بررســی قــرارداد و بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن سیســتم عــددی تقریبــی،

دانــش کیفــی ســمبولیک و پیشــرفت ریاضــی رابطــه وجود

دارد.

در راســتای ایــن پژوهــش ،باگــدن ،انصــاری ()2016

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بچههایــی بــا

اختــال ریاضــی پیشــرفته یــک نقصــی در سیســتم عددی
تقریبــی دارنــد یــا خیــر؟ پژوهــش مقایســهای انجــام

داد .دانشآمــوزان مبتــا بــه اختــال ریاضــی پیشــرفته
کــه ایــن اختــال را بیــش از چهــار ســال داشــتند بــا

بچههایــی کــه پیشــرفت معمولــی داشــتند (گــروه کنتــرل)

مقایســه کــرد نتایــج نشــان داد کــه نداشــتن تمایــز عــددی

ســمبولیک تحــت تأثیــر ادارک دیــداری و حافظــه فعــال
دیــداری -فضایــی اســت کــه ایــن عوامــل نقــش بســیار

مهمــی در بــروز اختــال ریاضــی پیشــرفته دارنــد .گاهــی

اوقــات ،اختــال خوانــدن و اختــال ریاضــی باهــم اتفــاق
میافتنــد امــا علــت آن بهخوبــی قابـلدرک نیســت .نتایــج
تحلیــل رگرســیون چندگانــه از اندازهگیری نوروســایکولوژی

نشــان داد کــه نقــص در خوانــدن و ریاضــی بــا ضعــف در

حافظــه فعــال ،ســرعت پــردازش و درک و فهــم کالمــی
رابطــه دارنــد در مقابــل اختــال خوانــدن بهطــور خــاص

بــا ضعــف در آگاهیهــای واجشــناختی و نامیــدن ســریع
رابطــه دارد و نقــص در ریاضــی بهطــور خــاص بــا ضعــف

در تغییــر مجموعــه رابطــه دارد (ویلــکات. )2013 .

میچــل و ریچــارد ( )2005پژوهشــی انجــام دادنــد در

ایــن خصــوص کــه آیــا ارزشــیابی شــناختی از کــودکان
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مهدکــودک میتوانــد اختــال ریاضــی را بهطــور مؤثــر در

و ریاضــی) در پایههــای اول تــا پنجــم دبســتان طراحــی

کنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش تعــداد  226کــودک

بــر روی دانشآمــوزان پیــش دبســتانی ایــن اســت کــه از

آزمونهــای پیشــرفت ریاضــی ،توانایــی ریاضــی ،اســتدالل

ماننــد (خوانــدن ،نوشــتن و ریاضــی) بــه صــورت واقعــی

نشــان داده کــه مــا مــی توانیــم هــم بــا مــدل رگرســیون

جهــت تشــخیص احتمالــی نارســایی یادگیــری توســط

همــان کــودکان وقتــی بــه پایــه ســوم مــی رونــد پیشگویی

(چهارســاله) در یــک مطالعــه طولــی شــرکت کردنــد و بــه

دیداری-فضایــی و نامیــدن ســریع پاســخ دادنــد .نتایــج

کــه شــامل مــوارد (خواندن اعــداد ،تــداوم اعــداد ،قضاوت
انــدازه ،شــمردن اعــداد یکرقمــی) بودنــد و هــم از طریــق
جــدول نــرم (تبدیــل نمــرات خــام بــه نمــرات اســتاندارد)

اختــال ریاضــی همــان کــودکان را در پایــه ســوم ابتدایــی
پیشگویــی کنیــم .در ایــران بــه جــز آزمونهــای عزیزیــان
و عابــدی( )1383کــه آزمون تشــخیصی ســطح خوانــدن را

بــرای دانشآمــوزان پایــه ســوم دبســتان طراحــی کردنــد

و آزمــون غربالگــری جهــت تشــخیص اختــال خوانــدن
کــه در پایههــای اول تــا پنجــم در شــهر اصفهــان توســط

(صداقتــی ،فروغــی ،شــفیعی و مراتــی )1387.تدویــن
شــده اســت و آزمــون عصــب روانشــناختی نپســی کــه
بــرروی کــودکان  3تــا  4ســال شــهر اصفهــان هنجاریابــی

شــده و دارای پنــج عامــل بــود و حــدود  51درصــد از
نارســاییهای عصــب روانشــناختی را تبییــن میکنــد

(عابــدی ،ملکپــور ،عریضــی ،فرامــرزی ،جمالــی.)1390.
آزمــون دیگــری بــرای تشــخیص نارســایی یادگیــری وجــود

نــدارد.

هنگامــی کــودک بــه مدرســه مــیرود مــی بایســت

پابهپــای دوســتان و همکالســیهای خــود ،مطالــب

درســی را دنبــال کنــد بــه همیــن دلیــل اگــر دچــار

اختــال یادگیــری باشــد فرصــت انجــام اقدامــات درمانــی
کمتــری دارد بــر ایــن اســاس نیاز مبــرم متخصصــان مراکز

آموزشــی ،درمانــی ،مشــاورهای و پژوهشــی داخــل کشــور
بــه اســتفاده از وســیله مناســب و معتبــر ایجــاب میکنــد

ابــزاری دقیــق ،قابــل اعتمــاد ،پایــا و منطبــق بــا فرهنــگ
ایرانــی بــرای شناســایی نارســایی یادگیــری کــودکان پیــش

دبســتانی طراحــی شــود تــا بتــوان قبــل از ورود کــودکان
بــه مدرســه ناتوانــی یادگیــری آنها تشــخیص داده شــده و

خدمــت عمــدهای بــه آنهــا شــود .در پژوهشهــای قبلــی،

ســاخت آزمــون اختــاالت یادگیــری (خوانــدن ،نوشــتن
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شــده اســت لــذا انگیــزه اصلــی از انجــام پژوهــش حاضــر
آنجــا کــه فعالیتهــای آموزشــی کــودکان پیــش دبســتانی

شــروع نشــده اســت ایــن ابــزار بــه صــورت کلــی میتوانــد

مربیــان ،روانشناســان و مشــاوران مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد و چنانچــه نمــره کودکــی یــک انحــراف معیــار

پایینتــر از میانگیــن بــود اقدامــات درمانــی و آموزشــی هــر
چــه ســریعتر بــرای وی صــورت پذیــرد.

در راســتای مباحــث مذکــور ،دو ســؤال اصلــی مقالــه

حاضــر ایــن اســت کــه  -1آیــا آزمــون نارســایی یادگیــری

از اعتبــار کافــی برخــوردار اســت؟  -2آیــا آزمــون نارســایی
یادگیــری از پایایــی کافــی برخــوردار اســت؟

 )2روش پژوهش
روش تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی -پیمایشــی

اســت و نــوع پژوهــش ازنظــر هــدف در زمــره پژوهشهــای
توســعهای محســوب میشــود .ازایـنرو در پژوهــش حاضــر
بــه دلیــل محدودیتهــای مالــی ،زمانــی و نیــروی انســانی

کلیــه دانــش آمــوزان کــه در مقطــع پیشدبســتانی یکــی

از شــهرهای کرمــان تحصیــل میکردنــد بهعنــوان جامعــه

آمــاری انتخــاب شــدند .روش نمونهگیــری تصادفــی چنــد

مرحلــه ای اســت .پــس از تهیــه فهرســتی کامــل از تمامــی
مراکــز پیشدبســتانی کــه شــامل  38مرکــز بــود  20مرکــز

بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.از هــر مرکــز حــدود

 5تــا  20نفــر ،کــه در فاصلــه ســنی ( 5ســال و شــش مــاه

تــا  5ســال و دوازده مــاه) بودنــد بــه صــورت تصادفــی
انتخــاب شــدند.

آزمــون در ســه مرحلــه اجــرا شــد .در آزمــون نهایــی

 240پرســشنامه تکثیــر گردیــد کــه از ایــن تعــداد 206
پرســشنامه کــه دارای حداقــل مــوارد از دســت رفتــه
بودنــد بــرای تحلیــل انتخــاب شــدند .جامعــه آمــاری ایــن

پژوهــش ،شــامل  340کــودک پیشدبســتانی اســت بــا

انتخــاب  206نفــر  60درصــد از دانشآمــوزان بهعنــوان
نمونــه انتخــاب میشــوند لــذا ایــن نمونــه کفایــت

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
میکنــد  206÷340=60 .%و از طرفــی کامــری و لــی
اندازههــای مختلــف نمونــه بــرای تحلیــل عاملــی را فراهــم

علــوم شــناختی و دریافــت نظــر آنــان

-3اجرای مقدماتی مقیاس بر روی کودکان

کردهانــد کــه میــزان  200نفــر را مناســب میداند(.بــه

-4بررســی آمــاری و کیفــی مقیــاس و تحلیــل دادههــا

فــرزاد ،رضاخانــی ،حســن آبــادی ،ایزانلو و حبیبــی.1391 .

-5اصــاح و ویرایــش مقیــاس بــا توجــه بــه نتایــج بــه

نقــل از میــرز ،گامســت و گارینــو .ترجمــه پاشــا شــریفی،
ص .)550

در مرحلــه مقدماتــی

دســت آمــده در مرحلــه اول

-6اجــرای مقیــاس در مرحلــه بازآزمایــی بــر روی نمونــه

 .1. 2ابزار سنجش:

آمــاری پژوهش

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ســاخت یــک ابــزار بــرای

ســنجش نارســایی یادگیــری اســت.

-7تحلیــل دادههــای بــه دســت آمــده و محاســبه

روایــی و پایایــی مقیــاس

مجموعــه مؤلفههــای تدوینشــده بــه اســتحضار

برای ساخت ابزار مراحل زیر طی شده است:

-1تهیــه مقدماتــی آزمــون نارســایی یادگیــری بــا در

نظــر گرفتــن ویژگیهــای (شــنیداری-دیداری)کودکان و

نظریههــای مرتبــط

کارشناســان و صاحبنظــران رســید؛ و تعــدادی

مؤلفههــای گــردآوری شــد کــه در اینجــا بــه شــرح برخــی

عوامــل در حــوزه ادراک دیداری-فضایــی میپردازیــم.

-2ارائــه مقیــاس مقدماتــی بــه متخصصیــن در حــوزه

جدول -1عوامل ادراک دیداری کودکان
حوزه

ابعاد

تعداد

نمونه

وضعیت در فضا

8

آزمونی که شامل تمیز اشکال وارونه و چرخشی ارائهشده در چند ردیف است.

ثبات شکل و متن-
زمینه

8

آزمونی که شامل شناسایی اشکال هندسی بخصوصی است که در اندازهها ،سایهها و بافتهای
متفاوت و نقطههایی در فضا و تفاوتشان از اشکال هندسی مشابهی ارائهشده است

ماز

5

کودک باید مسیر درستی را برای ماز انتخاب کند و نمرهگذاری آن از (صفرتا سه) هست

استدالل دیداری

6

کودک باید الگو را مانند نمونه ادامه دهد

تمیز دیداری

5

کودک باید تفاوت دو تصویر را پیدا کند

توال حافظه دیداری

5

معلم هر یک از کادرها که شامل تصاویر گوناگون است به مدت  5تا  9ثانیه به کودک نشان
میدهد و سپس پنهان میکند کودک باید به ترتیب و مشابه آنچه را دیده است در کارتها پیدا
کند و در کادر سفید بچیند

نماد یابی

14

از کودک میخواهیم مطابق الگو نمادهایی را برای اشکال زیر قرار دهد

 .2 .2پرسشنامه چکلیست نارسایی یادگیری:

ایــن پرسشــنامه بــر اســاس نظریههایــی در مورد ســاختمان
زیســتی -عصبــی افــراد مبتال بــه نارســایی یادگیــری تدوین

شــد .ایــن فــرم مخصــوص دانــش آمــوزان پیشدبســتانی
اســت کــه توســط مــادر تکمیــل میشــود .جهــت بررســی
اعتبــار همزمــان آزمــون فــوق از ایــن پرسشــنامه اســتفاده
شــد .بــر اســاس محاســبات انجامشــده ضریــب همســانی

درونــی کل پرسشــنامه نارســایی یادگیــری  0/92اســت.

ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن دونیمــه پرسشــنامه

 r=0/86مــی باشــد .از روشهــای اعتبــار صــوری ،اعتبــار

افتراقــی و اعتبــار ســازه (تحلیــل عاملــی) بــرای بررســی
اعتبــار ایــن پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــان

داد آزمــون از اعتبــار کافــی برخــوردار اســت(غالمی ،دالور،
پاشــا شــریفی.)1397.
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 )3شیوه اجرا:
آزمــون نارســایی یادگیــری بــر اســاس نظریههــای جریفیتز،

دیویــس ،اســنولینگ و فراســتیگ و غیــره تهیه شــد و در 3

مرحلــه انجــام شــد .آزمــون اولیــه شــامل  135ســوال بــود
کــه بــر روی  60کــودک اجــرا شــد .پــس از تجزیــه و تحلیــل
آنهــا تعــداد زیــادی ســواالت حــذف شــد و بــه ناچــار مجبور

شــدیم بــار دیگــر آزمــون پایلــوت اجــرا شــود .آزمــون پایلوت
ثانویــه بــر روی  68کــودک اجــرا شــد کــه تعــداد زیــادی

ســوال بــه پایلــوت ثانویــه اضافــه شــد کــه از  167ســؤال

تشــکیل شــد بــه جهــت کثــرت ســؤالها نمیتوانســتیم

ادراک شــنیداری  0/87میباشــد .کــه نشــان میدهــد

آزمــون از همســانی درونــی برخــوردار اســت.

 .2 .4باز آزمایی

تعــداد بیســت نفــر از دانــش آمــوزان در فاصلــه زمانــی 25
روز مجــدد ًا بــهتمامــی ســؤاالت آزمــون پاســخ دادنــد.
میــزان همبســتگی در بخــش ادراک دیــداری 0/87

میباشــد کــه در ســطح خطــای  0/01رابطــه معنــیدار را
نشــان میدهــد.

 .3 .4دونیمه کردن

یکجــا اجــرا کنیــم .بــه همیــن دلیــل در  3مرحلــه انجــام

در ایــن پژوهــش محاســبات آمــاری نشــان داد کــه ضریــب

ســؤاالت محاســبه شــد کــه  0/71بــود ســپس روش لــوپ

ادراک شــنیداری  r=0/81و در بخــش ادراک دیــداری r=0/79

عامــل ادراک فضایــی حــذف شــد و عامــل چرخــش فضایــی

ایــن پرسشــنامه همبســتگی زیــادی وجــود دارد.

شــد در پرسـشنامه  167ســؤالی ابتــدا آلفــای کرونبــاخ کل

همبســتگی پیرســون بیــن دونیمــه پرسشــنامه در بخــش

بــه اجــرا درآمــد .بــا اســتفاده از روش لوپ ســؤال هشــتم از

بــود .ایــن ضریــب اعتبــار نشــان میدهــد کــه بیــن دونیمه

بــه علــت داشــتن آلفــای کرونبــاخ پاییــن و پیــدا نکــردن

ب -اعتبــار آزمــون نارســایی یادگیــری :از روشهــای

اســتفاده از روش لــوپ حــذف شــد .درنهایــت تعــداد 115

اعتبــار ســازه (تحلیــل عاملــی) بــرای بررســی اعتبــار ایــن

 240نســخه از پرســشنامه بــر روی نمونــه موردمطالعــه

 .1 .4اعتبار صوری

ســؤالی کــه آلفــای کرونبــاخ افزایــش یابــد ایــن عامــل بــا
ســؤال بــرای اجــرای نهایــی باقــی مانــد.

اجــرا و تعــداد  206نســخه جمــعآوری و دادهپــردازی

گردیــد .جهــت اجــرا از پرسشــگران زبــده و آموزشدیــده
اســتفاده گردیــد.

بــرای ایــن موضــوع بــرای آزمونگرهــا جلســه توجیهــی و
هماهنگــی برگــزار شــد و دســتورالعملی یکســان بــرای اجرا

تصویــب گردیــد .در اجــرا محدودیــت زمانــی وجــود داشــت

و بــرای هــر کــودک  5ســاله حــدود دو ســاعت و نیــم وقت
صــرف شــد.

 )4یافتهها:

اعتبــار صــوری ،اعتبــار افتراقــی و اعتبــار همزمــان و
پرسشــنامه اســتفاده شــد.

مقیــاس در اختیــار گروهــی از صاحــب نظــران درزمین ـهی
روانشناســی قــرار گرفــت (بــه ایــن منظــور بــرای هــر

گویــه دوســؤال بــا ایــن مضمــون طــرح شــد؛ آیــا ســوال
مفهــوم اســت؟ آیــا ســوال نارســایی یادگیــری کــودکان را

میســنجد؟) و نظــرات آنهــا در طراحــی نهایــی اعمال شــد؛

بــه عبارتــی روایــی محتوایــی ابــزار تائیــد گردیــد .در ایــن
مرحلــه ضریــب توافــق بیــن ارزیابهــا بــا اســتفاده از روش

کاپــا بــرای کل مقیــاس  0/82محاســبه گردیــد کــه بیانگــر

یــک ضریــب توافــق خــوب و مطلــوب اســت .و در نهایــت
ســواالت توســط چهــار نفرازاســاتید روانشناســی موردنقــد و

الــف -پایایــی :بــرای بررســی پایایــی پرسشــنامه ســه روش

بررســی قــرار گرفــت و ســؤاالت مبهــم حــذف شــد.

الف-روش باز آزمایی

آیــا آزمــون نارســایی یادگیــری میتوانــد دانشآمــوزان

محاســبه میشــود:

ب  -روش برگههای موازی ،همتا یا معادل

ج-روش همسانی درونی (دالور ،زهرا کار)1389.

 .1 .4روش همسانی درونی سؤاالت (آلفای کرونباخ)
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میــزان آلفــای کرونبــاخ در عامــل ادراک دیــداری  0/85و

 .2 .4اعتبار افتراقی

عــادی و دارای اختــال یادگیــری را متمایــز کنــد؟

ابتــدا نمــرات خــام کــودکان در آزمــون تشــخیص نارســایی
یادگیــری محاســبه شــد و بــا توجــه بــه نقطــه بــرش (یــک

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
انحــراف اســتاندارد پایینتــر از میانگیــن) تعــداد کودکانــی

یادگیــری کــه همزمــان توســط مــادران تکمیــل شــد و

بــود کــه از ایــن تعــداد یــک نفــر از کــودکان طبــق آزمــون

پاســخ میدهنــد مــورد بررســی قــرار گرفــت و از آنجــا کــه

کــه نمــره پایینتــر از نقطــه بــرش کســب کردنــد  26نفــر

هوشــی گودینــاف و مصاحبــه بــا معلــم مــرزی تشــخیص

ارتبــاط آن بــا آزمــون نارســایی یادگیــری کــه کــودکان
شــرط مســتقل بــودن نمونــه هــا رعایــت شــد لــذا آزمــون

داده شــد و از آنجــا کــه کل نمونــه  206کــودک بــود بــرآورد

خــی دو مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه

 12/13درصــد بدســت آمــد.

چکلیســت کامــل شــده توســط مــادر رابطــه معنــادار

میــزان شــیوع نارســایی یادگیــری در جامعــه مــورد مطالعه

بیــن آزمــون نارســایی یادگیری(بخــش ادراک دیــداری) و

بــرای بررســی اینکــه آیــا آزمــون بیــن افــراد نارســا و عــادی

وجــود دارد( p>0/001و  .)x )1608( = 2171بــرای پــی

آزمــون تی مســتقل نشــان داد کــه تفــاوت دو گــروه (دارای

دیــداری از آزمــون  Cramer’s Vاســتفاده کنیــم .مقــدار

تمیــز میگــذارد از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد.
نارســایی یادگیــری و عــادی) در بخــش ادراک شــنیداری

( p >0/001و  )t)204( = -4/20و در بخــش ادراک دیــداری
( p >0/001و )t)204( = -14/73میباشــد کــه بــه لحــاظ

آمــاری معنــادار میباشــد.

 .3 .4اعتبار همزمان

آیــا بیــن آزمــون نارســایی یادگیــری و چکلیســت کامــل

شــده توســط مــادر ارتبــاط وجــود دارد؟

بــرای بررســی اعتبــار همزمــان از چکلیســت نارســایی

2

بــردن بهشــدت رابطــه بیــن دو متغیــر در بخــش ادراک
عــددی ایــن آمــاره  0/78میباشــد کــه شــدت رابطــه بــاال
را نشــان میدهــد.

 .4 .4اعتبار سازه

آزمــون بــه دو قســمت اداراک شــنیداری و ادارک دیــداری
تقســیم شــد و ســواالت مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت

الــف -محتــوای آزمــون ادراک دیــداری نارســایی یادگیری از
چــه عاملهایــی اشباعشــده اســت؟

جدول  -2نتایج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرویت بارتلت در خرده آزمون ادراک دیداری
اندازه KMO

مجذور آزمون کرویت بارتلت

درجه آزادی

سطح معنی داری

0/687

4837

1770

0/000

شکل -1آزمون اسکری مربوط به آزمون ادراک دیداری نارسایی یادگیری

شكل -١آزمون اسكري مربوط به آزمون ادراك ديداري نارسايي يادگيري
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چنانچــه در جــدول مشــاهده میکنیــم ،مقــدار KMO

عامــل بــوده اســت کــه در حــدود  8درصــد واریانــس را

برابــر بــا  0/68اســت و ســطح معن ـیدار آزمــون کرویــت

تبییــن میکنــد و بــه همیــن ترتیــب تــا آخــر مقــدار کل

دو مــاک میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اجــرای تحلیــل

حــدود  43درصــد اســت .مهمتریــن عامــل ،نمــاد یابــی

بارتلــت نیــز کمتــر از  0/000اســت بنابرایــن بــر پایــه هــر
عاملــی بــر اســاس ماتریــس همبســتگی حاصــل در

واریانــس تبییــن شــده بهوســیله هشــت مؤلفــه اصلــی در

ادراکــی اســت و عامــل دوم ،آزمــون وضعیــت اشــکال در

گــروه نمونــه مــورد مطالعــه ،قابــل توجیــه خواهــد بــود

فضــا اســت که شــامل شناســایی اشــکال هندســی در هم

همیشــه بیشــترین واریانــس را تبییــن میکنــد کــه در این

هندســی درهــم از کدامیــک از اشــکال زیــر تشــکیل

(پلنــت .)2013.اولیــن مؤلفــه درراه حــل چرخــش نیافتــه

آزمــون در حــدود  12درصــد اســت و پــساز آن دومیــن

اســت کــه کــودک بایــد تشــخیص دهــد کــه ایــن شــکل
شــده اســت.

جدول -3ماتریس واریماکس در آزمون ادراک دیداری

در تحلیــل عوامــل ســؤاالت خــرده آزمــون ادراک دیــداری

فضایــی ،نوشــتن ،مــاز ،اســتدالل دیــداری و درک اعــداد

بیشــترین معنــی و قابــل نامگــذاری بــود بــه ترتیــب

ب -محتــوای آزمــون ادراک شــنیداری نارســایی یادگیــری

تعــداد  8عامــل انتخــاب شــد کــه  7عامــل آن دارای

عبارتنــد از نمادیابــی ،وضعیــت در فضــا ،تمیــز دیــداری،
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میباشــد.

از چــه عاملهایــی اشباعشــده اســت؟

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی

جدول  -4نتایج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرویت بارتلت در خرده آزمون ادراک شنیداری نارسایی یادگیری
اندازه KMO
0/67

مجذور آزمون
کرویت بارتلت
4060

درجه آزادی

سطح معنی داری

1540

0/000

شکل -2آزمون اسکری مربوط به آزمون ادراک شنیداری نارسایی یادگیری

چنانچــه در جــدول مشــاهده میکنیــم ،مقــدار KMO

عاملــی بــر اســاس ماتریــس همبســتگی حاصــل در گــروه

برابــر بــا  0/67اســت و ســطح معن ـیدار آزمــون کرویــت

نمونــه موردمطالعــه ،قابــل توجیــه خواهــد بــود .مقــدار

دو مــاک میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اجــرای تحلیــل

در حــدود  32درصــد اســت (پلنــت.)2013 .

بارتلــت نیــز کمتــر از  0/000اســت بنابرایــن بــر پایــه هــر

کل واریانــس تبییــن شــده بهوســیله پنــج مؤلفــه اصلــی
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جدول -5ماتریس واریماکس در آزمون ادراک شنیداری
عامل
اول
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F11.10
F11.11

F12.9
F12.10
F12.11
F13.1

F15.1

0/43
0/44
0/61

0/56
0/47
0/46

F13.3
F13.5

0/37

F13.7

0/51

F13.4

0/59

0/53

F15.6

0/76

F15.8

0/52

F15.7
F15.9
F15.10

F16.2

0/44

F13.6

0/44

F15.5

F15.14

0/31
0/60

0/47

0/46
0/64
0/41
0/62
0/75

F15.13

0/54

F13.2

0/58

0/53

F15.12

0/48

0/37

0/38
0/39

مهمتریــن عامــل ،حافظــه عــددی -کالمــی اســت و عامــل

دوم ،تمیــز شــنیداری متفــاوت اســت کــه دو کلمــه بــرای
کــودک خوانــده مــی شــود او بایــد تشــخیص دهــد کــه این

دو کلمــه یکســان اســت یــا متفــاوت بــرای مثــال مــی

گوییــم (جنــگ -چنــگ) او بایــد تشــخیص دهــد ایــن دو
کلمــه متفــاوت اســت و عامــل بعــدی تمییــز شــنیداری

یکســان و ســپس درک و فهــم و یــادآوری بــا اعــداد و
کلمــات زیــاد میباشــد.

0/45

F15.3

F15.11

0/48

F14.1

F15.2
F15.4

0/51

F14.2

0/32

F14.10

0/50

F12.7

0/36

F14.9

0/49

0/57

F12.8

F14.8

0/54

F12.3
F12.4

F14.7

0/58

0/48

0/49

F14.6

0/47

F11.12

F14.4

0/44

F14.5

0/50

0/48

F11.13

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

F14.3

16.4

0/65
0/54
0/32

F16.6

0/47

F16.7

0/31

F16.8
F16.10
F16.11

0/38
0/36

بحث و نتیجهگیری
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ســاخت و اعتباریابــی آزمــون

تشــخیص نارســایی یادگیــری در کــودکان پیــش دبســتانی

مــی باشــد لــذا ایــن آزمــون بــر اســاس ادبیــات نظــری

تهیــه شــد و در ســه مرحلــه انجــام شــد .ابتــدا آزمــون
پایلــوت اولیــه بــر روی  60نفــر اجــرا شــد تعــداد زیــادی
ســؤاالت حــذف شــد و بــهناچــار مجبــور شــدیم بــار دیگــر

آزمــون پایلــوت را بــر روی گــروه نمونــه  68نفــر اجــرا کنیــم

و در ایــن مرحلــه نیــز ســؤاالت تحلیــل شــد و فــرم نهایــی
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تدویــن شــد .آزمــون نهایــی بــر روی تعــداد  206نفــر از

میشــود (اســزوکس ،دیوایــن ،ســالتز ،نوبــس.)2013 .

کرونبــاخ در عامــل ادراک دیــداری  0/85و ادراک شــنیداری

داده اســت کــه دانــش آمــوزان مبتالبــه اختــال خوانــدن

دانشآمــوزان پیشدبســتانی انجــام شــد .میــزان آلفــای
 0/87میباشــد .کــه نشــان میدهــد آزمــون از همســانی

درونــی برخــوردار اســت .ضریــب همبســتگی پیرســون بین

یافتههــای پژوهــش سســما وهمــکاران ( )2009نشــان

و ریاضــی نســبت بــه گــروه عــادی در ( یادگیــری دیــداری،
حافظــه معنایــی و ســنجش مســائل کالمــی) و همچنیــن

دونیمــه پرسشــنامه در بخش ادراک شــنیداری  r=0/81و در

در ســرعت ،حافظــه فعــال و کالمــی ،حافظــه دیــداری-

آزمــون از روشهــای اعتبــار صــوری ،همزمــان ،افتراقــی،

میکننــد البتــه حافظــه فعــال در یادگیــری ،مهــارت

کــه شــامل شناســایی اشــکال هندســی در هــم اســت کــه

توجــه بهضــرورت و اهمیــت شناســایی زودهنــگام دانــش

بخــش ادراک دیــداری  r=0/79بــود .بــرای محاســبه اعتبار

ســازه اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد آزمــون ازاســت
کــودک بایــد تشــخیص دهــد کــه ایــن شــکل هندســی

درهــم از کدامیــک از اشــکال زیــر تشکیلشــده اســت ایــن
نتایــج بــا یافتــه هــای راقوبــار و همــکاران 2009 .همخوانی

فضایــی وحافظــه درازمــدت نمــرات کمتــری کســب

خوانــدن و ریاضیــات عامــل مؤثــری اســت .در پایــان بــا

آمــوزان دارای نارســایی یادگیــری پیشــنهاد میشــود ایــن

پژوهــش در ســایر مناطــق کشــور و در گروههــای ســنی

دیگــر انجــام شــود و نتایــج آن بــا نتیجــه پژوهــش حاضــر

دارد ،آنهــا پــی بردنــد توانایــی دیــداری  -فضایــی هــم در

مقایســه شــود .بــا توجــه بــه اینکــه در جامعــه مــا پژوهش

از کــودکان دارای اختــال ریاضــی در ســازماندهی دیــداری

بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود بــه خصــوص

پــردازش اطالعــات حســی کــودکان مبتالبــه ناتوانــی

بــرای مثــال دانشآمــوزان مبتــا بــه نارســایی یادگیــری

برخــی از جنبههــای یادگیــری ریاضــی نقــش دارد و برخــی

 فضایــی اطالعــات ریاضــی مشــکلدارند .نارســاییهاییادگیــری در زمینههایــی چــون رمزگشــایی یــا شناســایی

درزمینــه پیشدبســتانی محــدود اســت بهتــر تحقیقــات

مطالعــات طولــی در مــورد ایــن آزمــون انجــام شــود.
در مقطــع پیــش دبســتانی شناســایی شــوند و پیگیــری

واژه ،درک خوانــدن ،محاســبه ،اســتدالل ریاضــی ،امــاء

کنیــم کــه آیــا آنهــا در پایــه ســوم دبســتان نیــز دچــار

نابهنجــار زبــان گفتــاری مشخصشــده اســت (ســیلور ،را

یادگیــری کــه زیــر نظــر آمــوزش و پرورش اســتثنایی کشــور

یــا بیــان نوشــتاری و بــه همــان میــزان نیــز در کارکــرد

ف ،آیورســون.)2008 .

در بخــش ادراک شــنیداری مهمتریــن عامــل ،حافظــه
عــددی -کالمــی اســت و تمیــز شــنیداری اســت کــه دو

مشــکل هســتند یــا خیــر؟ در نهایــت بــه مراکــز اختــال

اداره میشــود پیشــنهاد میشــود برنامــه درمانــی را از
مقطــع پیــش دبســتانی تدویــن نماینــد.

کلمــه بــرای کــودک خوانــده میشــود او بایــد تشــخیص
دهــد کــه ایــن دو کلمــه یکســان اســت یــا متفــاوت بــرای
مثــال مــی گوییــم (جنــگ -چنــگ) او بایــد تشــخیص

دهــد ایــن دو کلمــه متفــاوت اســت ایــن نتایــج بــا یافتــه

هــای( آقابابایــی و امیــری )1393 .همخوانــی دارد .آنهــا
پــی بردنــد دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری بهویــژه

اختــال ریاضــی در مولفــه دیداری-فضایــی ،حافظــه فعــال
و حافظــه کوتــاه مــدت دارای مشــکل مــی باشــند کــه ایــن

مشــکل بایــد در ایــن دانــش اموزان تشــخیص داده شــده و
هــدف مداخلــه قــرار گیــرد .مشــکالت بالقــوه از فرایندهای

دیداری-فضایــی ،کنــش توجــه و پیشــرفت اختــال ریاضی

احتمــا ًال بــه حافظــه کوتاهمــدت و نقــص بــازداری مربــوط
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از كودك مي خواهيﻢ تفاوت دو از

چهارم
کارت
شماره چهارم
كارت شماره
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بهار  ،١٣٩٨دورة  ،٧شمارة ١

نمونه سواالت سؤاالت آزمون ادراک شنیداری

نﻤونه سواﻻت سؤاﻻت آزمون ادراك
شنيﺪاري
حافظه

حافظه
 ،١٣٩٨دورة  ،٧شمارة ١
بهار
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ترتیب و بدون اشتباه تکرار کند
راهنما :معلم هر یک از اعداد را می خواند وکودک باید به
راهنما :مﻌﻠﻢ هر يك از اعداد را مي خواند وكودك بايد به ترتيب و بدون اشتباه تكرار كند

نﻤونه سواﻻت سؤاﻻت آزمون ادراك
صﺤيح) (١غﻠﻂ)(٠

حافظه

شنيﺪاري

كوشش دوم

صﺤيح) (١غﻠﻂ)(٠

موارد

راهنما :مﻌﻠﻢ هر يك از اعداد را مي خواند٦-٢
وكودك بايد به ترتيب ٤و بدون اشتباه تكرار كند
صﺤيح) (١غﻠﻂ)(٠

٧-٤-٨
كوشش دوم
٣-٥-٢-٧

٥
موارد
٦

٦-٢
٦-٩-٣-٥-٧
٧-٤-٨

٤
٧پ
٥

صﺤيح) (١غﻠﻂ)(٠

كوشش اول

موارد

٣-٤

١

٢-٩-٧
كوشش اول
١-٤-٩-٥

٢
موارد
٣

٣-٤
٢-٧-٨-٣-٩
٢-٩-٧

١
٤
٢

٣
١-٤-٩-٥
٦
٣-٥-٢-٧
كﻠمات هﻢ آوا :مﻌﻠﻢ با صداي بﻠند هر يك از كﻠمات را مي خواند كودك بايد كﻠمه اي كه قافيه متفاوت دارد را شناسايي كند:
** مامان -اذان -طاها
٢-٧-٨-٣-٩

** -كﻼه -نادر-٧پروباه
**سوال به عنوان مثال مﻌﻠﻢ توﺿيح مي دهد
٦-٩-٣-٥-٧

٤

کلمــات هــم آوا :معلــم بــا صــدای بلنــد هــر یــک از کلمــات را میخوانــد کــودک بایــد کلمــه ای کــه قافیــه متفــاوت

نمره
كﻠمات
دارد را شناســایی کند:
كﻠمات هﻢ آوا :مﻌﻠﻢ با صداي بﻠند هر يك از كﻠمات را مي خواند كودك بايد كﻠمه اي كه قافيه متفاوت دارد را شناسايي كند:

** -کاله -نادر -روباه

دهد
توضیح م
معلم
خندان-ی فردا
مرجان-
**سوال به عنوان مثال-١
**سوال به عنوان مثال مﻌﻠﻢ توﺿيح مي دهد ** -كﻼه -نادر -روباه

** مامان -اذان -طاها

-٢گريه-صدا -ميوه
 -٣سواد-مداد -كﻠمات
دختر
آبدار -فردا
خندان
مرجان-
بيدار-
 --٤١دانا-
اﻟهام-صدا-
--٥٢گريه-
ميوهامام
سرما-
نسرين-دختر
سارا--مداد -
- -٣٦سواد
پروين
 -٤دانا-بيدار -آبدار
 - ٥اﻟهام -سرما -امام
- ٦سارا -نسرين -پروين
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** مامان -اذان -طاها

نمره

