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چکیده
هدف :پژوهش حاضرر با هدف تعیین توانایی سرراانا دهی انانی دیداری و شرردیداری در کودکا دچار
اختالل یادگی ی در نقای سه با کودکا عادی صورت گ فت .روش :روش پژوهش ،تو صیفی اا نوع علی-
نقایسررهای و جانعه آناری شرران کلیه دانشآنواا پایه سررو تا شر ر نقطع ابتدایی ارجاع داده شررده
بهن اکز اختاللهای یادگی ی پی تارا و ف اانگا شه ستا سقز بهتعداد  400نف و نیز  2500دانشآنوا
عادی ندارس ابتدایی در سال  1393بود .تعداد  28کودک دچار اختالل یادگی ی به صورت در دست س و
 41کودک عادی بهصورت تصادفی اا دو ندرسه پس انه وحدت و دانش و دو ندرسه دخت انه استقالل  2و
الزه ا بهعدوا نمونه پژوهش انتخاب شرردند .ابزار پژوهش ،آانو ضرر ب آهدگی اسررتانکاک  1960بود.
دادهها با اسررتفاده اا آانو تحلی واریانس چدد نتغی ی تحلی شررد .یافتهها :نتایج ن ررا داد کودکا
دچار اختاللهای یادگی ی در نقای سه با کودکا عادی اا توانایی ساانا دهی انانی شدیداری و دیداری
پایینت ی ب خوردارند .نتیجهگیری :با توجه به سرراانا دهی انانی شرردیداری و دیداری پایینت کودکا
دچار اختاللهای یادگی ی نسررکت به کودکا عادی پی رردهاد نیشررود ب نانههای نداخالتی جهت بهکود
سرررااناندهی انانی کودکا دچار اختالل های یادگی ی ط احی و همچدین در به کارگی ی نداخله ها و
راهک دهای درنانی ب ای این کودکا به این تفاوتها توجه شود.

کلیدواژهها :اختالل یادگی ی ،دیداری ،ساانا دهی انانی ،شدیداری ،ض ب آهدگی استانکاک
 .*1نویسدده نسئول ،کارشداس ارشد روا شداسی ،دان گاه عالنه طکاطکایی ،ته ا  ،ای ا
Email: ardalan.nima@gmail.com
 .2استاد گ وه روا شداسی ،دان گاه عالنه طکاطکائی ،ته ا  ،ای ا
 .3استادیار گ وه روا شداسی دان گاه شهید به تی ،ته ا  ،ای ا
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مقدمه
ب آوردها ن ا نیدهدد دستک  20درصد اا دانشآنواا در یادگی ی و تحصی ن ک دارند.
اا این تعداد ،درصد قاب توجهی دارای اختالل یا ناتوانی یادگی ی هستدد .در چدد دهه اخی نیز
بهتدریج بهتعداد این دانشآنواا اضافه شده است .گ چه ،در طول سالیا گذشته این دانشآنواا
را بهعدوا آسیب نغزی ،نارساخوا  ،اختاللهای ادراکی و حتی کددآنوا تلقی نیک دند ،ولی
ان واه شداخت و درک بهت ی اا ناتوانیهای یادگی ی حاص شده است؛ به این ت تیب که تأکید
اصلی به سمت بدکارک دی دستگاه عصکی ن کزی و نیز ظهور ای نوعهای خاصت و بی ت ی اا
ناتوانیهای یادگی ی ناندد ناتوانی یادگی ی غی کالنی نتم کز شده است .تأکید صاحبنظ ا ب
اختاللهای یادگی ی و کارک دهای اج ایی ناندد حافظه کاری ،ساانا دهی ،خودتدظیمی و
بااداری نیز بههمین جهتگی ی ن بوط نیشود (هاالها  ،لوید ،کافمن ،ویس و نارتیدز2005 ،؛
نق اا علیااده ،همتی علمدارلو ،رضایی دهدوی و شجاعی .)1391 ،
نطالعه ساانا دهی انانی 1حیطه نسکتاً جدیدی در ارتکاط با اختاللهای یادگی ی است.
بسیاری اا نهارتهای روان ه نیااندد ساانا دهی انانی دقیق است .ب اساس نتایج ب خی
پژوهشها اا جمله بوبین -بیگو و پ واسی ( )2008ساانا دهی انانی در انواع نهارتهای ح کتی
و شداختی نقش ب جستهای دارد .با توجه به اهمیت ساانا دهی انانی در انجا نهارتهای ح کتی
و شداختی ،پژوهشهایی در انیده اندااهگی ی تواناییهای ساانا دهی انانی صورت گ فته است.
نتایج تعدادی اا این پژوهشها ن ا داده است که بین نهارت خواند و ساانا دهی انانی رابطه
وجود دارد (نک اولی ،جونز ،هولب ،جانستو و نیل )2006 ،
2
ب نیدگ  ،ابوت ،ورنلن و فلتو ( )2006بیا نیکددد که فقدا به-انانی  ،خودکاری و
نهارتهای ح کتی نانع اا تحول طکیعی بیا روا و در نتیجه نانع تحول نهارتهای آگاهی
واجی و سوادآنوای نیشود .بانای ،نیکول ،اک و ک اوس ( )2005نیز ن ا دادند که اندااهگی ی
ساانا دهی انانی اطالعات روشدی در نورد رنزگ دانی نح کهای شدیداری در دستگاه شدوایی
این کودکا ف اه نیکدد و ویژگیهای انانی صدا در باانمایی درست نح کهای گفتاری اهمیت
ایادی دارد ،همچدین آسیب در رنزگ ایی 3بههدگا این اطالعات ،حتی در حد نیلی ثانیه ،نیتواند
اث قاب توجهی در پ دااش شدیداری داشته باشد (توپالک ،دوکستادر و تدوک.)2006 ،
ب اساس پژوهشهای اخی  ،ساانا دهی انا بهعدوا یکی اا عوان کلیدی و نؤث در ن کالت
ابا و سوادآنوای کودکا دچار اختاللهای یادگی ی نط ح است؛ ه چدد که هدوا عل ای بدایی
1. timing
2. well-timed
3. decoding
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این ن کالت بهطور دقیق ن خص ن ده است ،با این وجود کودکا نارساخوا در ساانا دهی
انا دچار ن کالتی هستدد که این ن کالت به شک نقایصی در حواههای ابا  ،ادراک ،شداخت
و کدت ل ح کتی ب وا نیکدد (گوسوانی .)2013 ،اا ط فی عدص اصلی نظ یه نقایص ادراکی در
انیده علتشداسی و راهک دهای توا بخ ی اختاللهای یادگی ی ،نهارتهای ساانا دهی انانی
است که نیتواند یک حیطه بدیادی ن ک دار در اختاللهای یادگی ی تحولی باشد (گوسوانی،
2013؛ روبیا ،هاالری ،ک یستاکو و تیلور)2009 ،
انا بددی عصکی ضعیف نکدایی عصکی-شداختی در نارساخوانی نحسوب نیشود (روبیا و
همکارا  )2009 ،بهدلی ارتکاط ایادی که بین انا بددی و خواند وجود دارد (نیوگی و نک
کددلیس2006 ،؛ دوچ ،دوگ تی ،بم  ،سیوک ،گاب یلی و واندل2005 ،؛ بانای ،هورنیک  ،ایکویی،
نیکول ،ایگ وک وس ،)2009 ،نقص در انا بددی نیتواند ب وا بسیاری اا ن انگا رفتاری و
شداختی را در اختالل نارساخوانی تکیین کدد (ک ان  ،وال دروپ ،واندر نس و بورسبو )2010 ،
در طول دورا کودکی یکی اا قابلیتهای نه این است که کودک بتواند کدشهایش را بهصورت
کارآند با حوادث بی ونی هماهدگ سااد .این هماهدگی نیااندد قابلیتهای انا بددی است .ناندد
تخمین طول ندت انا حوادث و نیز فاصله بین دو اتفاق بهندظور واکدش ن ا داد در انانی
نداسب که نه خیلی دی و نه خیلی اود باشد (رپ2005 ،؛ رپ و سو .)2013 ،ضعف در س عت
نا گذاری در کودکا دچار ناتوانیهای یادگی ی ندعکسکددده نقص در به هب داری اا نکانیس
ساانا دهی انانی است که ب ادغا انانی واجی و دیداری تأثی گذار است و در کودکا دچار
اختاللهای یادگی ی آسیب دیده است (گوسوانی.)2011 ،
توپالک و همکارا ( )2006گزارش دادند کودکا نارساخوا ِ دچار نقص توجه و بیشفعالی
نسکت به کودکا دچار نقص توجه و بیشفعالی ص ف ،بیثکاتی بی ت ی در عملک د ساانا دهی
انانی ن ا نیدهدد .این ان بهعلت نقص در حافظه کاری و کوتاهندت آ ها است که ندج به
ن کالت رفتاری این کودکا در تدظی انانی نیشود .همچدین در ارتکاط با حافظه کاری درگی
در ادراک انا نیتوا ادعا داشت؛ اختاللهایی نث نارساخوانی ،بی ت اختاللهای انانی هستدد
تا اختاللهای ابانی (ایگلمن ،تسی ،بونونونو ،جانسن ،نوربی و هولکونکی .)2005 ،نقایسه کودکا
نارساخوا با کودکا دچار آسیب ابانی بهویژه در نهارتهای واجشداسی و ادراک انا ن ا داد
که نارساخوا ها آسیبهایی در نهارتهای واجشداسی و نیز ادراک انا ناقصت ی دارند (ف یزر و
همکارا 2010 ،؛ نق اا گ وندین.)2010 ،
سیالی ،ساانا دهی انانی و س عت باایابی در ارتکاط با رسیدگی به نقصی در اختاللهای
خواند  ،همچدین خواند سلیس ،س یع و خودکار بدو توجه به نکانیک خواند ناندد رنزگ ایی
است (سیوس ،فلتچ  ،ساراکاری ،بیلیدسلی ،دنتو و همکارا  .)2007 ،نقص در پ دااش واجی
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عان نهمی در خواند ضعیف است (بانای و همکارا  )2009 ،و تعداد ایادی اا اف اد دچار
اختاللهای خواند اغلب ن کالتی در نهارتهای واجشداختی دارند (شاویتز ،نوریس و شاویتز،
 .)2008افزو ب این ،انا بددی آهدگین نیز در گفتار اا اهمیت باالیی ب خوردار است (گوسوانی،
 .)2011کودکا دچار نارساخوانی در ت خیص آهدگهای کالنی و درک ساختار آهدگین نسکت
به کودکا عادی ضعیفت ند؛ ای ا آ ها قادر به درک انا بین آواهای آهدگین نیستدد و نمیتواندد
آ ها را بهخوبی تک ار کددد (هوس ،ورنی ،فوسک  ،نیعاد و گوسوانی)2011 ،
دانشآنواا دچار اختاللهای یادگی ی که بهطور ندا و نک ر شکست تحصیلی را تج به
نیکددد ،در ب اب ن کالت رفتاری و اجتماعی-هیجانی آسیبپذی ت ند .انتظار نیرود این
دانشآنواا پس اا تج به شکست و احساس ناکانی در چدد سال نتوالی تحصی  ،عالئمی اا
پ ی انی و بیگانگی اا دنیای ندرسه را ب وا دهدد .ندتظ ناند ب ای شداسایی دانشآنواانی که
ناتوانیهای خواند دارند ،اشتکاه بزرگی است ای ا ندج به تثکیت ن کالت خواند نیشود .عالوه
ب اینکه در چدد دهه اخی ب کارک دهای اج ایی و نقش قطعه پی انی تأکید ایادی شده است،
در سالهای گذشته نیز نقش نخچه و ساانا دهی انانی در ارتکاط با ن کالت یادگی ی بهویژه
نارساخوانی نط ح بوده است (گوسوانی.)2011 ،
در حال حاض چددین نظ یه به عل انیدهای اختاللهای یادگی ی پ داخته است .در این حواه
ایوری و اسکل ف ( )2008به ن کالت ساانا دهی انانی عصبشداختی 1و پ دااش انانی 2اشاره
ک دند که ندج به نقایصی در نهارتهای شدیداری و ح کتی؛ و آ نیز بهنوبه خود ندج به
ن کالت ابانی و کاستیهای ن بوط به سوادآنوای نیشود .بهعدوا نثال یک ف ضیه پی دهاد
نیکدد که نسی های بزرگسلول نغز 3که تصور نیشود نسئول پ دااش س یع اطالعات حسی4
هستدد ،اا لحاظ عصکی غی طکیعیاند و این خود باعث ن کالت پ دااش انانی س یع نیشود که
ب جدکههای نختلف ادراک حسی تأثی گذار است .در نتیجه نقص ساانا دهی انانی ن بوط به
نارساخوانی در انا های نختلف بهعدوا ن کالت اساسی ادراک بیدایی و شدوایی ،ن کالت
هماهدگی روانی-ح کتی و ن کالت خودکار ف ض نیشود .ف ضیه دیگ ی ن ا نیدهد که اختالل
عملک د نخچه بهطور کلی باعث ساانا دهی انانی نادرست در هماهدگی نهارتهای یادگی ی
نیشود ،در نتیجه ب پ دااش شداختی و ح کتی تأثی گذار است (کانادا ،ساوانورا ،تاکوچی،
کوریکی ،کاوایی و همکارا )2007 ،
1. neurological timing problems
2. temporal processing
3. brain’s magnocellular pathways
4. fast processing of sensory information
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نهارتهای پ دااش انانی نیتواند اا ط یق آنواش بهکود یابد که این ان نهتدها ندج به
نهارتهای ساانا دهی و پ دااش انانی س یعت  ،بلکه به آگاهی بهت واجی و بهکود نهارتهای
خواند کمک نیکدد (تانسو و گوسوانی .)2008 ،با این وجود پی دهادهای اندکی ب ای درنا
چدین نقصی در ساانا دهی انانیِ کودکا دچار اختاللهای یادگی ی وجود دارد .با توجه به
اهمیت ساانا دهی انانی در یادگی ی بسیاری اا نهارتها بهویژه نهارتهای تحصیلی و نیز با
توجه به وجود آسیب نخچه در بسیاری اا کودکا دچار ناتوانی یادگی ی بهعدوا جایگاه نغزی
نؤث در ساانا دهی انانی ،بهنظ نیرسد این کودکا نسکت به دانشآنواا عادی دارای الگوی
خاصی اا ساانا دهی انانی و یا نقص در این کارک د نغزی باشدد .اا اینرو نیاا به پژوهشهایی
ب ای بهدست آورد الگوی عملک دی ساانا دهی انانی در این کودکا در جهت ت خیص و
درنا ن انههای این ناهماهدگی نیتواند نفید واقع شود .ب رسی ساانا دهی انانی کودکا دچار
اختاللهای یادگی ی اا این حیث حائز اهمیت است که نیتواند انیدهای ب ای ت خیص اودهدگا
و یا حتی اساسی ب ای ط احی نداخلههای درنانی نکتدی ب ت نی توانایی ساانا دهی انانی
باشد .اا اینرو پژوهش حاض اج ا شد تا به سؤالهای ای پاسخ دهد.
 .1آیا سااناندهی انانی دانشآنواا دچار اختالل یادگی ی و دانشآنواا عادی تفاوت دارد؟
 .2آیا آانودنیهای دچار اختالل یادگی ی و عادی اا نظ بااپدیدآوری ساختهای ض بآهدگی
شدیداری با یکدیگ تفاوت دارند؟
 .3آیا عملک د آانودنیهای دچار اختالل یادگی ی و عادی در آانو درک رنزگ ایی ساختهای
ض ب آهدگی دیداری و باا پدیدآوری آ ها با یکدیگ نتفاوت است؟
روش
روش پژوهش توصیفی اا نوع علی -نقایسهای و جانعه آناری شان کلیه دانشآنواا دبستانی
دچار اختالل یادگی ی ندارس شه ستا سقز در ن اکز درنانی اختاللهای یادگی ی پی تااا به
تعداد  220نف و ف اانگا به تعداد  180نف در سال  1393بود .با روش نمونهگی ی در دست س
تعداد  28نف اا کودکانی که توسط نتخصصا این دو ن کز ت خیص اختالل یادگی ی دریافت
ک ده بودند وارد پژوهش شدند .بهندظور کدت ل نقش ن کالت حسی-ح کتی ،کودکانی که ه -
انا دچار اختاللهای یادگی ی و دچار ن کالت جسمانی و ح کتی یا دچار ن کالت بیدایی و
شدوایی بودند اا گ وه نمونه پژوهش کدار گذاشته شدند .نعیار انتخاب کودکا دچار اختالل
یادگی ی دریافت خدنات در ن اکز ویژه اختالل حداق بهندت  3ناه و عد دریافت درنا های
دارویی ن تکط با اختالل بود .تعدا  41دانش آنوا عادی نیز اا ندارس عادی اا ط یق نمونهگی ی
خوشهای چددن حلهای انتخاب شدند ،بهاین صورت که ابتدا اا بین ندارس ابتدایی شه ستا سقز
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 4ندرسه وحدت و دانش پس انه و دبستا های استقالل  2و الزه ا دخت انه بهصورت تصافی انتخاب
و پس اا فه ست ک د تمانی کالسهای سو تا ش اا ه پایه  2کالس و اا ه کالس 5
دانشآنوا بهصورت تصادفی انتخاب شدند .دانشآنواا عادی که در پژوهش ش کت داده شدند،
طکق گزارش نعل های خود به اختالل یادگی ی دچار نکودند و اا نظ به ه هوشی نیز در طیف
عادی ق ار داشتدد.
ابزار پژوهش
 .1آزمون ضرب آهنگی استامباک .ب ای ب رسی چگونگی ن کالت ض ب آهدگی در کودکا
نارساخوا  ،استانکاک  1960نجموعه آانو هایی را ابداع ک ده است که نیتواند وجود ن کالت
ساانا دهی انانی را در کودکا آشکار کدد (دادستا  .)1379 ،آانو های ض ب آهدگی استانکاک
نت ک اا سه آانو است.
1لف .آزمون سرعت ارتجالی ضرب آهنگ .در این آانو اا کودک خواسته نیشود تا یک
نداد ت اش نخورده را بهشک عمودی گ فته و بهطور ندظ روی نیز ض به بزند .پس اا نواخته
شد  21ض به ،آانایش نتوقف نیشود .انا نواخته شد ب اساس صد ثانیه نحاسکه و در عین
حال افزایش س عت ،کاهش س عت ،ض بههای ندقطع ،ض بههای بسیار شدید یا بهسختی قاب
درک و جز آ ثکت نیشود.
ب .آزمون بازپدیدآوری ساختهای ضرب آهنگی شنیداری .در این آانو آانای گ با
پدها نگهداشتن نداد خود اا دید کودک پس اا ارائه دو ساخت آنواشی اا او نیخواهد که ه
یک اا ردیفهای ض بهها را پس اا شدید تک ار کدد .چدا چه کودک پس اا  2بار تک ار قادر به
انجا آانو نکود ،شکست نحسوب نیشود .در واقع پس اا  4ردیف خطا آانایش بهپایا نیرسد
انا بهه حال باید کار را تا ردیف  12ادانه داد.
ج .آزمون درک رمزگرایی ساختهای ضرب آهنگی دیداری و بازپدیدآوری آنها .در این
آانو اا کودک خواسته نیشود تا با ن اهده ردیف اول ،شیوه ض به اد و تعداد ض بهها را بهطور
شفاهی توضیح دهد و یا آ را اج ا کدد .در صورت نوفقیت ،ردیف دو ن ا داده نیشود .چدا چه
کودک بدو توضیح آانای گ بهدرک رنزگ ایی ب سد؛ بهنعدای آ است که بهدرستی ض به نیاند
یا آ که بهطور شفاهی روش درست ض به اد را با در نظ گ فتن فاصلهها بیا نیکدد .درک
رنزگ ایی با توضیح انانی است که هما نتایج نورد قکول بهدست نیآید ،انا این ان پس اا
توضیح آانای گ در نورد نعدای فاصلههای کوتاه و بلدد با ارائه حداکث دو نثال رخ نیدهد .عد
درک رنزگ ایی هدگانی است که پس اا دو بار توضیح نیز آانودنی بهنعدای رنزی ساختها پی
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نمیب د .در باا پدیدآوری اا روی شک نیز اا آانودنی خواسته نیشود تا با نگاه ک د به ورقهای
که در ب اب او است ساختهای ض ب آهدگی را در ه ردیف بااپدیدآوری کدد .اگ آانودنی
رنزگ ایی دو ردیف آنواشی را درک ک ده باشد ولی در بااپدیدآوری ردیفهای پیچیدهت بههیچ
وجه فواص انانی را رعایت نکدد ،شکست نحسوب نیشود .بهعالوه در بااپدیدآوری ردیفها،
توجه به فواص انانی و تعداد ض بهها بهندزله کیفیت بااپدیدآوری تلقی نیشود .ادانه آانایش
پس اا ردیف  12الا نیست؛ چو کیفیت بااپدیدآوری بهندرت در خالل آانو تغیی نیکدد
(نورنحمدی .)1383 ،در پژوهش حاض اا خ ده آانو دو و سو آانو استانکاک استفاده و
پایایی آانو استانکاک بهروش همسانی درونی اا ط یق آلفای ک ونکاخ نیز نحاسکه شد .ض یب
آلفای ک ونکاخ بهدست آنده  0/88بود که ن ا دهدده سطح نداسب همسانی درونی آ است.
شیوه اجرا .پس اا اخذ نجواهای الا اا اداره آنواش و پ ورش جهت ن اجعه و اج ای پژوهش
در ن اکز پی تااا و ف اانگا و پس اا هماهدگی با ریاست ه دو ن کز و انتخاب تصادفی
آانودنیهای واجد ش ایط ،آانو استانکاک در فضایی آرا و نجزا در یکی اا کالسهای خالی
ن اکز بهصورت انف ادی اج ا شد .ندت انا اج ای ه آانو  30دقیقه بود و در ه جلسه 4
دانشآنوا آانو شد .در نورد دانشآنواا گ وه عادی نیز پس اا هماهدگی با ندی ا ندارس
وحدت ،دانش ،استقالل  2و الزه ا ،گ وه نمونه انتخاب شدند و در نهایت ضمن ن ورت با نعل ها،
دانشآنواا س آند و دانشآنواا دچار ن کالت یادگی ی اا گ وه نمونه انتخاب شده حذف شد.
سپس آانو استانکاک در نورد آ ها اج ا شد .همتاساای کودکا گ وه نمونه با یکدیگ اا نظ
سن و پایه تحصیلی صورت پذی فت .بهندظور رعایت اصول اخالقی در ن اح اج ا و جمعآوری
دادههای پژوهش ،سعی شد تمانی اطالعات ش کتکدددگا نح نانه بماند و این اطمیدا به اداره
آنواش و پ ورش و نسئولین نوسسه اختاللهای یادگی ی داده شد که اطالعات آ ها نح نانه
نیناند و فقط بهصورت گ وهی و بدو ذک نا تحلی خواهد شد .همچدین ش کتکدددگا نختار
بودند در صورت عد تمای به ادانه همکاری به آ خاتمه دهدد که الکته هیچیک اا آ ها اا ش کت
در پژوهش انص اف ندادند.
یافتهها
حج نمونه گ وه دانشآنواا دچار اختالل یادگی ی در کالس سو  11نف  ،چهار  10نف  ،پدج
 5نف و در کالس ش  2نف یعدی جمعاً  28نف و در گ وه کودکا عادی بهت تیب پایه تحصیلی
 10نف  12 ،نف  8 ،نف و  11نف و در نجموع  41نف بود .نیانگین سدی و انح اف نعیار دانشآنواا
دچار اختالل یادگی ی بهت تیب  10سال و  8ناه و  2/04و در دانشآنواا عادی بهت تیب  10سال
و  5ناه و  1/39بود .نیانگین سدی نادرا گ وه دچار اختالل یادگی ی  39سال و  3ناه و در گ وه
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عادی  38سال و  11ناه ،نیانگین سدی پدرا کودکا دچار اختالل یادگی ی  39سال و  4ناه و
در دانشآنواا عادی  38سال و  8ناه بود .والدین گ وه دچار اختالل یادگی ی  11درصد دارای
ندرک ای دیپل  53 ،درصد دیپل  26 ،درصد لیسانس و  10درصد نیز فوق لیسانس و باالت بودند.
والدین دانشآنواا عادی نیز ب اساس طکقهبددی سطح تحصیالتی که در باال به آ اشاره شد
بهت تیب  5درصد 35 ،درصد 56 ،درصدو  4درصد بود .حدود  2درصد اا گ وه دچار اختالل
یادگی ی و نیز  4درصد ااگ وه عادی بهدلی فوت یا طالق تدها با یکی اا والدین خود اندگی
نیک دند .نیانگین تعداد ف اندا در گ وه کودکا دچار اختالل یادگی ی  1/3و نیز در کودکا
عادی  1/2بود.
جدول  .1میانگین نمرههای سازماندهی زمانی دیداری و شنیداری در دانشآموزان دچار
اختالل یادگیری و عادی
نقیاس

خ ده
نقیاس

دانشآنواا

تعداد

نیانگین

انح اف
نعیار

خطای
انح اف نعیار

کمیده

شدیداری

بی یده

ساانا دهی
انانی

دیداری

دچار اختالل یادگی ی
عادی
دچار اختالل یادگی ی
عادی

27
41
27
41

8/51
15/51
15/11
20/87

3
2/32
4/80
2/80

0/57
0/36
0/92
0/43

3
10
3
14

14
20
21
21

باتوجه به جدول  1نیانگین نم ه سررراانا دهی انانی دیداری و شررردیداری دانشآنورا دچار
اختالل یادگی ی با دانشآنواا عادی تفاوت دارد.
جدول  .2آزمون ام باکس برای بررسی مفروضه همسانی ماتریس واریانس -کواریانس
df2
df1
نعداداری
نقدار F
ا باکس
0/006
154024/76
3
4/14
12/87
df
خیدو
ک ویت بارتلت
0/001
2
16/318
*
P<0/05**P< 0/01

در جدول  2سطح نعداداری آانو ا باکس ن ا نیدهد نف وضه همسانی نات یس واریانس-
کواریانس ن اهده شده نتغی های وابسته در س اس گ وه ب ق ار نیست .بههمین جهت آانو
ک ویت بارتلت نیز انجا شد .نتایج آانو ک ویت بارتلت نعدادار است که ن ا نیدهد اا این
نف وضه تخطی ن ده است.
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جدول  .3آزمون لون برای بررسی مفروضه همسانی یکسانی واریانسها
df2
df1
سطح نعداداری
نقدار F
سااناندهی انانی
0/27
66
1
1/19
دیداری
**
0/001
66
1
17/40
شدیداری
*
**
P<0/05 P< 0/01

جدول  3ن ا نیدهد نف وضه یکسانی واریانسها در بعد سااناندهی انانی دیداری رعایت شده
ولی در بعد سااناندهی انانی شدیداری رعایت ن ده است .بههمین دلی ب ای انجا آانو های
تعقیکی اا آانو تانهن استفاده شد.
جدول .4نتایج آزمون آزمونکولموگروف-اسمیرنف در مورد متغیرهای پژوهش
z
سطح نعداداری
0/08
1/79
سااناندهی انانی دیداری
0/06
1/30
سااناندهی انانی شدیداری

نتایج جدول  4ن ا نیدهد توایع نتغی های سااناندهی انانی دیداری و شدیداری طکیعی است.
جدول  .5آزمونهای چندمتغیری مقایسه دانشآموزان دچار اختاللهای یادگیری و عادی
آانو های چددنتغی ی اراش ن اهده F

شاخص ندکع تغیی

درجه آاادی خطایدرجه آاادی

**60/88
**60/88
**60/88
**60/88

0/65
گ وههای نورد نقایسه اث پیالیی
0/65
النکدای ویلکز
0/65
اث هاتلیدگ
بزرگت ین ری ه روی 0/65

2
2
2
2

نجذور اتا

0/652
65
0/652
65
0/652
0/65
0/652
0/65
*
**
P<0/05 P< 0/01

در جدول  5تما شاخصهای ارائه شده و اا جمله آانو اث پیالیی ،نعدادار و ن ا دهدده این
است که تفاوت بین گ وههای نورد نقایسه حداق در یک نتغی نعدادار است.
جدول  .6نتایج آزمونهای تک متغیره برای بررسی ابعاد سازماندهی
ندابع تغیی ات سااناندهی انانی

گ وهها

دیداری
شدیداری

نجموعنجذورات

796/25
541/41

df
1
1

نیانگیننجذورات

796/25
541/41

F

نجذور اتا

**0/63 116/52
**0/37 39/05
*

P<0/05**P< 0/01

در جدول  6نتایج آانو های تک نتغی ه ن ا نیدهد تفاوت بین دو گ وه دانشآنواا دچار
اختالل یادگی ی و عادی نعدادار است.
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جدول  .7آزمون تعقیبی تامهن برای مقایسه گروهها در ابعاد سازماندهی زمانی
سااناندهی انانی
دیداری
شدیداری

گ وه ()i
عادی
عادی

گ وه ()j
اختالل یادگی ی
اختالل یادگی ی

تفاوت نیانگینها
**

6/99
**5/76

خطای استاندارد
0/682
1/02
*

P<0/05**P< 0/01

جدول  7ن ا نیدهد تفاوت بعد سااناندهی انانی دیداری و انانی شدیداری بین دانشآنواا
عادی و دانشآنواا دچار اختالل یادگی ی نعدادار و نیانگین نم ههای ساانا دهی انانی دیداری
و شدیداری دانشآنواا دچار اختالل یادگی ی بهطور نعداداری پایینت دانشآنواا عادی است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج آانو ف ضیه پژوهش حاض ن ا داد که کودکا دچار اختالل یادگی ی در نقایسه با
کودکا عادی در ساانا دهی انانی بهطور نعداداری عملک د ضعیفت بهصورت نحسوسی
پایینت ی در آانو عصبروا شداختی ض بآهدگی استانکاک دارند .همخوا با این یافته هوس
و همکارا ( )2011دریافتدد این کودکا در بااپدیدآوری الگوهای آهدگین و در باا پدیدآوری
دیداری این الگوها و ه چدین در باا پدیدآوری شدیداری آ ها عملک د پاییدی دارند .بهگونهای که
آهدگ و فواص انانی الگوها را بهصورت اشتکاه ،ساانا دهی و بااپدیدآوری نیکددد .این نقایص
درست شکیه اشتکاههایی است که کودکا دچار اختالل یادگی ی در نهارتهای تحصیلی خواند ،
نوشتن ،انالء و حتی در آانو های ریاضی ن تکب نیشوند .اشتکاههایی چو اشتکاه در حذف،
جابهجایی و جا انداختن واژهها ،ضعف در روا خوانی و اشتکاههای نحاسکاتی .نتایج حاص اا ف ضیه
پژوهش حاض تا حدود ایادی با پژوهشهای پژوه گ ا ایادی اا جمله بوهوسی و نک ()2009؛
بولتز و ب او (2002؛ نق اا گ وندین )2010 ،؛ پاور ،نیعاد ،بارنیس و گوسوانی ()2012؛ توپالک
و همکارا ()2006؛ ایگلمن و همکارا ()2005؛ اوربا و همکارا ( 2008؛ نق اا حکمتی و
همکارا  )1391 ،همسو است.
با این وجود ب رسی نتیجه این پژوهش یعدی نقص عملک دی ساانا دهی انانی در کودکا
دچار اختاللهای یادگی ی و نقایسه آ با نتایج پژوهشهای پی ین که در نورد نقص پ دااشهای
انانی اا جمله ادراک انا  ،ب آورد انا  ،توالی انانی ،ساعت درونی و ض ب آهدگ صورت پذی فته
است؛ این نه را ب جسته نیسااد که ساانا دهی انانی و بقیه ای نجموعههای ف ایدد پ دااش
انا  ،عملک د بهه پیوستهای دارند؛ بهگونهای که بدو ادراک و ب آورد انانی درست و
ساانا دهی انانی ان ی ن دنی است .پس شاید بهت باشد که در تکیین نتایج پژوهش حاض
هما گونه که کانادا و همکارا ( )2007ذک ک دند بهاین نکته اشاره شود که نمکن است نقص
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در سای ف ایددهای پ دااش انا  ،در عملک د ساانا دهی انانی نیز تأثی گذار باشد .همچدین در
نظ گ فتن این ان ندطقی است که در صورت حساس بود آانو های عصبروا شداختی به
آسیبهای ق ی و در صورت عملک د ضعیف یک کودک بهدجار در چدین آانونی ،نیتوا
استدکاط ک د که بافت ق ی نورد نظ اا کدشوری بهدجار ب خوردار نیست .الکته این ندطق
وسوسه انگیز است ،انا عاری اا ن ک نیست .نخست ،ف ض ب آ است که آانو ها نسکت به
آسیبهای کانونی نغز حساس خواهدد بود .دو  ،کودک نمکن است بهدالی نتعددی در آانو
عملک د ضعیفی داشته باشد (روبیا .)2006 ،بهطور نثال ،کودک نمکن است در آانو کالنی
بهاین دلی که نداطق گفتاری او بهکددی تحول نییابد یا اا نحیطی غدی ب خوردار نکوده و تدها
لغات نعدودی را کسب ک ده است ،ن ک داشته باشد .افزو ب این ،عملک د خوب کودک در یک
آانو ص ف را نمیتوا بدین نعدا گ فت که نغز کودک ن ابه نغز بزرگسال به ح نساله
نیپ دااد .ب ای نثال تم ینهای نکتدی ب آهدگ و نوسیقی نمکن است نوجب تحول در عملک د
قسمتهایی اا نغز شود و نمکن است کودکانی که تج به نوسیقایی دارند در حقیقت ،در
آانو هایی که ب پایه آهدگ و انا است عملک د بهت ی داشته باشدد (هوس و همکارا .)2011 ،
در نجموع گ چه نحدودیتهای آشکاری در نورد استدکاطهای ن بوط به تحول نداطق خاص
نغزی وجود دارد ،تصور نیشود که نیتوا با استفاده اا چدین رویک دی بی ت آنوخت و اطالعات
بی ت ی در نورد نقص در عملک دهای نغزی بهدست آورد .ب ای نثال در پژوهشهایی که اا
سدجش خواند و آواشداختی استفاده شده ،نقش حضور دستگاههای عصکی جلویی (شکدج پاییدی
پی انی) و پ تی (شکدج نیانی گیجگاهی) ن خص شده است (ریدالدا و جا ا 2008 ،؛ نق اا
خداپداهی ،سید نوسوی ،ک وری و گدجوی .)1391 ،همچدین ن خص شده است که بخ ی اا
دستگاه پ تی خواند (ندطقه دیداری-گیجگاهی) و نخچه ب ای تحول و خواند ح فهای ض وری
است و بهنظ نیرسد ب ای بااشداسی س یع واژه چاپ شده نیز حائز اهمیت است (کانادا و همکارا ،
 .)2007همچدین ب خی پژوه گ ا «توجه» را عدص اساسی و جداییناپذی نهارت خواند
دانستهاند و بیا نیکددد که این عدص ب ای خواند روا نتو حیاتی است (ریدولد و بدس 2006،؛
نق اا ش یفی ،احمدی و ندصوریسپه .)1392 ،
اا سوی دیگ  ،پژوهشهایی که ب پ دااشهای انانی تم کز دا شتهاند ،به نقایص ن ت کی در
این حیطهها که در ارتکاط با بدکارک دی و نقص در این نداطق نغزی ا ست ا شاره ک دهاند (روبیا،
2006؛ نظاه ی ،کافی-کورنیا ،نانکوآ  ،بک  ،ب ی و کوربت2010 ،؛ رانسای 2008 ،؛ بوال2003 ،؛
ن ق اا روب یا2006 ،؛ بوئتی ،به انی و والش .)2008 ،به این نع دا که ن داطق نغزی دخ ی در
عملک د خواند که در دانشآنواا دچار اختالل خواند آسررریب دیده اسرررت در پ دااش های
انانی نیز نقش دارند و آسیب در این نداطق همزنا عالوه ب نقص در پ دااشهای انانی نوجب
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عملک د ضررعیف در عملک دهای تحصرریلی نیشررود .همچدین تح یک و فعالسرراای نغز در این
نداطق ،نوجب افزایش نهارتهای تح صیلی نظی خواند نی شود (اوری و ا سکل ف .)2008 ،در
این انیده نه ت ین نکته ن بوط بهپژوهشهای اخی اسررت که به ب رسرری الگوهای فعالسرراای
نغزی در کودکا دچار نار ساخوانی پ داخته ا ست که در نداخالت خواند نکتدی ب آوا شدا سی
ش کت دا شتهاند .این پژوهشها نؤید این دیدگاه ا ست که د ستگاههای ع صکی شک پذی ند و
بیت دید به نداخله پاسرررخ نیدهدد (ریدالدا و جانز 2008 ،؛ نق اا خداپداهی و همکارا ،
 .)1391نسررراله جالب توجه آ که دادههای حاصر ر اا پژوهشهای نختلف ن رررا نیدهد که
نداخله ف ده خواند نکتدی ب شواهد ندج به بهکود روا خوانی و تغیی ات قاب توجه و پایدار
در ساانا نغز نی شود .این تغیی ات در فعال ساای نغزی هماندد نوارد ن اهده شده در اف ادی
ا ست که به صورت بهدجار قادر به خواند ه ستدد .نتایج این نطالعات ب ای ا ستفاده اا نداخالت
نکتدی ب شررواهد در کودکا سرردین پایین ،داللت ب ن ررکالتی دارد که کودکا در اکتسرراب
نهارتهای خواند تج به نیکددد (گوچ ،اسدوایدگ و هولمه.)2011 ،
نکته دیگ ی که در تکیین نتایج این پژوهش باید به آ پ داخت ،ب ر سی عملک د ساانا دهی
انانی در دو حیطه دیداری و شرردیداری اسررت .نتایج پژوهش حاضرر ن ررا دهدده این بود که
دانشآنواا دچار اختالل یادگی ی و عادی ،ه دو گ وه در ساانا دهی انانی شدیداری نسکت به
ساانا دهی انانی دیداری نم ههای باالت ی را بهد ست آوردند؛ درحالیکه این ن ساله هم سو با
پژوهش های پالن و هانف ی (2009؛ ن ق اا گ و ندین )2010 ،نکود .ای ا آ ها به این نتی جه
ر سیدند که در سطح ع صب شداختی ،فعالیتهای ق ی نث نح ک شدیداری و دیداری با ه
نتفاوت عم نیکددد و دیده شده ا ست که نح ک دیداری ن سکت به نح ک شدیداری بی ت
باعث ق ضاوت در ست نی شود .نورو  ،روس و بور (2005؛ نق اا گ وندین )2010 ،ن ا دادند
که ح کات جه ررری چ ر ر ب ندت ادراکی رخدادهای دیداری شررردیداری تأثی نیگذارد .این
پژوه رررگ ا نعتقدند که ب آورد ندت انا عالئ دیداری توسرررط نکانیز های دیداری به انا
حسراسریت بی رت ی دارند .الکته این ب ت ی شر ایط شردیداری ب دیداری که در پژوهش حاضر
ن اهده شد؛ در پ دااشهای انانی در هدگانی که اا توالی صداها یا نورها ا ستفاده نی شود نیز
دیده نیشررود .ه چدین باید توجه ک د که وقتی ن ررانه خاصرری ب ای قضرراوت انانی دیداری در
دست نیست؛ نغز ح نساله انانی را ضعیف انجا نیدهد (ایگلمن و همکارا  .)2005 ،اا اینرو
نیتوا نتیجه گ فت تدوعی اا عوان وجود دارد که نیتواند در قضرراوتهای انانی نیانجیگ ی
کدد (ایگلمن.)2008 ،
الا به ذک است که وجود ارایابی عصبروا شداختی دقیق با اندااهگی ی کدشهای شداختی،
تحصررریلی و اجتماعی-هیجانی به نجزاسررراای نیااهای نداخالتی خاص کودکا کمک نیکدد.
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ب نانههای نداخلهای باید ارایابی جانع و ت ررخیص دقیقی اا ن ررکالت کودک را دنکال کدد و به
تما داندههای نیااهای عصبشداختی ،تحصیلی ،رفتاری و روانی-اجتماعی کودک بپ دااد.
این پژوهش نیز هماندد سرررای پژوهش ها با نوانع و نحدودیتهایی نواجه بود اا جمله اینکه
ت خیص اختالل یادگی ی نحدود به ت خیص نتخ ص صا ن اکز اختاللهای یادگی ی بود و نیز
نتغی هوش کدت ل ن ررد .به پژوه ررگ ا آتی پی رردهاد نیشررود پژوهشهایی در نورد عملک د
ای نوعهای اختاللهای یادگی ی در نهارتهای پ دااش انانی و پژوهشهایی ب پایه نداخلههای
در نانی در حی طه های نختلف پ دااش ا نانی ان جا ده دد و تأثی آنواش و تم ین ن هارت های
پ دااش انانی و اث ات تقویت ساانا دهی انانی را ب عملک دهای تحصیلی ب رسی کددد.
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