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چکیده:
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی مقیاس ویسک ـ آر جهت تشخیص اختالل یادگیری در مناطق دوزبانه عربی ـ فارسی
انجام شد .روش  :برای دستیابی به این هدف عملکرد کودکان دارای اختالالت یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در آزمون
ویسک ـ آر و آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت مقایسه شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر دورهی
ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری شهر اهواز بود؛ که از بین آنها  69دانشآموز (99
دانشآموز دوزبانه عربی ـ فارسی و  91دانشآموز یک زبانه) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند .اطالعات جمعآوریشده با روشهای
آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری) ،تجزیهوتحلیل گردیدند .یافتهها :نتایج نشان داد بین دو گروه در
کلیه خرده آزمونهای مقیاس کالمی (اطالعات ،شباهتها ،ریاضیات ،لغات ،ادراک و حافظه ارقام) و برخی خرده آزمونهای مقیاس
غیرکالمی (ترتیب تصاویر ،الحاق قطعات) تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین بین دو گروه در هوشبهرهای کالمی ،غیرکالمی و کل
مقیاس ویسک ـ آر ،تفاوت معنادار مشاهده شد .درحالیکه بین دو گروه در بهره ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت ،تفاوت معناداری
وجود نداشت .نتیجهگیری :میتوان اظهار داشت ،مقیاس ویسک ـ آر به علت عدمکفایت زبانی کودکان دوزبانه عربی ـ فارسی در بخش
کالمی و وجود عوامل فرهنگی در بخش غیرکالمی ،کارآمدی کافی برای استفاده در گروه دوزبانه عربی ـ فارسی را ندارد.
کلیدواژهها :اختالل یادگیری ،ادراک دیداری ـ حرکتی ،کودکان دوزبانه عربی ـ فارسی ،مقیاس ویسک ـ آر،
مقدمه:
تشخیص اختالل یادگیری با شیوعی حدود 99
درصد در بین کودکان مدرسه رو (مک کوالین )9111 ،1بهعنوان
یکی از پر شیوعترین اختالالت شناختهشده ،همواره از ابعاد
گوناگون موردتوجه محققان ،مشاوران ،روانشناسان بالینی و
کارشناسان تعلیم و تربیت قرارگرفته است .اساس تشخیص این
اختالل ،مبتنی بر اجرای آزمونهای انفرادی هوش و موفقیت
تحصیلی است و هنگامی ثابت میگردد که موفقیت تحصیلی
فرد در یک یا چند حوزه بهگونهای معنادار از توانایی شناختی
وی ،کمتر باشد (مک کوالین9111 ،؛ وبر.)9112 ،6
در حال حاضر اصلیترین ابزار تشخیصی اختالل یادگیری در
کلیه مناطق کشور ازجمله مناطق دوزبانه ،مقیاس ویسک ـ آر
میباشد .با توجه به اینکه جامعه زبانی ایران با دارا بودن تنوع

زبانی و قومی ،یک جامعه دوزبانه غالب محسوب میشود (طالب
زاده ،)1999 ،بررسی توان تشخیصی آزمون ویسک ـ آر در
مناطق دوزبانه امری ضروری مینماید .چراکه این آزمون مبنای
پذیرش و خدماتدهی به کودکان دارای اختالل یادگیری است.
عالوه بر نبود هنجارهای فرهنگی مختلف زبانی برای این
مقیاس ،نامشخص بودن عملکرد کودکان دارای اختالل
یادگیری دوزبانه کشورمان در این آزمون ،کاربرد این آزمون را
در مناطق دوزبانه مورد سؤال قرار میدهد .هرچند این آزمون
دارای مالکهای تکنیکی مطلوب (روایی ،پایایی و نمونه
هنجاری کافی) است (ایلوارد و براون ترجمه برادری )1977 ،و
به شکل نظاممند نقاط ضعف و قوت دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری را جهت تدوین برنامهی بازپروری مهیا مینماید ،ولی
بیشتر خرده آزمونهای آن هوش متبلور را میسنجند و بر
دانستههایی مبتنی هستند که عموم ًا در زندگی روزمره کسب

 .9دانشگاه آزاداسالمی ،واحد اندیمشک ،گروه روان شناسی ،اندیمشک .ایران .نویسنده مسئول psycho.mehr@yahoo.com
 . 7دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران .تهران .ایرانsomynazary@ut.ac.ir .
 .4دانشگاه تهران ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،تهران .ایرانAfrooz@ut.ac.ir.
تاریخ دریافت مقاله 9411/1/91 :تاریخ پذیرش مقاله9411/1/79 :
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میگردند .نمرهگذاری این آزمون بیشتر بر مبنای پاسخهای
همگرا است .پاسخهایی که بیشتر تحت تأثیر محیط آموزشی و
فرهنگی هستند (شریفی .)1995 ،بررسی شیوههای حل مسئله
و پردازش اطالعات که در بیشتر خرده آزمونهای مقیاس
ویسک ـ آر مدنظر است ،میتواند تحت تأثیر دوزبانگی اعتبار
آزمون را مورد سؤال قرار دهد .چراکه طبق تحقیقات فرهنگ و
زبان هر کودک ادراک و برداشتهای ویژهای را در وی ایجاد
میکند و این برداشت بهنوبه خود موجب پیدایش الگوهای
متفاوت تفکر ،سبکهای یادگیری مختلف و تفاوتهای رفتاری
افراد میشود .بر مبنای این تفاوت فرهنگی کودکان متعلق به
خردهفرهنگها به علت انتظارات و آموزشهای فرهنگی
متفاوت ،عملکرد شناختی متفاوت و گاه در سط پایینتری از
خود بروز دهند (باقری.)1999 ،
با نگاهی به پژوهشهای انجامشده در ایران و جهان درمییابیم
پدیدهی دوزبانگی مادام که به شکل دوزبانگی همزمان باشد
آثار مثبتی ازجمله برتریهای شناختی ،انعطافپذیری ذهنی،
تفکر انتزاعی دربارهی مفاهیم غیرکالمی ،مفهومسازی و  ...در
افراد ایجاد مینماید و در بررسی روششناختی پژوهشهایی که
آثار مثبتی از دوزبانگی بر کارکردهای هوش ذکر نمودهاند ،نیز
درمییابیم که ابزار اندازهگیری هوش و تواناییهای شناختی در
این مطالعات ابزارهای نابسته به فرهنگ و یا متعلق به فرهنگ
آزمودنی است (بیالیستوک9116 ،1؛ کورمی نوری 9و همکاران،
9119؛ بیالیستوک و همکاران9111 ،؛ استوارت .)9116 ،9ولی
زمانی که عملکرد کودکان اسپانیایی و انگلیسی در مقیاس
ویسک و لی تر موردبررسی قرار گرفت ،روایی و اعتبار آزمون
لی تر برای دو گروه زبانی تائید شد ولی روایی آزمون ویسک
برای گروه زبانی اسپانیایی معنادار نبود (کاترز ـ اسشیفمن و
تامپسون.)9117 ،1
هرچند آزمون ویسک ـ آر ،به این امید که شاخص عادالنهتری
از کنشهای هوشی نسبت به آزمونهای کالمی به دست آید،
هوش را در دو بعد کالمی و غیرکالمی موردبررسی قرار داده تا
در بخش غیرکالمی عالوه بر سنجش ابعاد دیداری ،فضایی و
غیره تأثیر عوامل فرهنگی ازجمله دوزبانگی را در فعالیتهای
شناختی و سنجش هوش بیشتر کنترل نماید (شریفی)1977 ،
ولی نابسته به فرهنگ بودن مقیاس غیرکالمی این آزمون نیز،
به علت وجود دستورات اجرایی کالمی زیر سؤال است (ایلوارد
و براون ،بی تا؛ ترجمه برادری .)1977 ،برخی محققان نیز
جستجو برای آزمونهای نابسته به فرهنگ را سرابی بیش
نمیدانند و شواهد متعدد نیز نشانگر آن است که برخی
1

آزمونهای غیرکالمی مانند گودیناف ـ هریس و ریون ممکن
است بیش از آزمونهای کالمی متأثر از عوامل فرهنگی باشند،
بهطوریکه در آزمون گودیناف نقشهای جنسیتی تأثیر باالیی
در نمره کودکان داشتهاند و در آزمون ریون به علت توجه در
جزییات در بعضی فرهنگها و توجه به امور شناختی مشابه
نمرهی آزمودنیها تحت تأثیر فرهنگ آزمودنی میباشد
(سپهریان و همکاران )1977 ،چراکه وجود انگیزش و
نگرشهای وابسته به فرهنگ در انجام فعالیتهای شناختی
پیچیده ،مؤثر است (ریون ،1226 ،به نقل از سپهریان و
همکاران.)1977 ،
ازآنجاکه معانی لغات در یک زبان وابسته به فاکتورهای
جامعهشناختی و فرهنگی مردمی است که به آن زبان تکلم
میکنند (حمیدی کندول ،)1999 ،محققان آزمایش کودکان به
زبان مادری را موردبررسی قرار دادهاند و نتایج متفاوتی به دست
آوردهاند ،برخی از آنها معتقدند که این کار موجب کاهش
نمرات ارزیابی کودکان میشود ،زیرا مواد آموزشی به زبان
رسمی تدریس میشود و کودک بسیاری از واژههای تحصیلی
و آزمون را به زبان مادری فرانمیگیرد .سپهریان و همکاران
( )1977جهت بررسی این امر عملکرد کودکان دوزبانه آذری را
در مقیاس ویسک ـ آر با اجرای آذری بررسی کردند و دریافتند
که میانگین نمرات هوشبهر کودکان با اجرای آذری این آزمون،
بیشتر از نمرات هوشبهر با اجرای آن به زبان فارسی است.
عالوه بر موارد فوق ،سنجش هوش از طریق مقیاس
ویسک ـ آر ،از بعد یادگیریهای آموزشگاهی نیز تحت تأثیر
دوزبانگی است .در بسیاری از کشورها و ازجمله کشور ما ،زمانی
که کودک به سنی میرسد که باید تحت آموزش رسمی قرار
گیرد ،با زبانی غیر از زبان مادری خود و با زبانی که در سراسر
کشور بهعنوان زبان رسمی شناختهشده آموزش میبیند و از این
مرحله است که پدیده دوزبانگی مطرح میشود( .ناصری،
 .)1999در چنین سیستم آموزشی کودکان دوزبانه در بدو ورود
به مدرسه باید مسائل خود را به زبان فارسی حل کنند .طبق
مطالعات انجامشده درک و فهم زبان آموزش ،در یادگیری مؤثر
دروس تأثیر بسزایی دارد (پیروانی نیا و پیروانی نیا.)1999 ،
ازآنجاییکه آموزش به زبان غیر مادری با مسائل تحصیلی
دانشآموزان دوزبانه رابطه معنادار دارد (شکاری و همکاران،
 )1999کودکان دوزبانهای که با زبانی غیر از زبان مادری
آموزش میبینند ،در پیشرفت تحصیلی (احتشامی و موسوی،
1999؛ ادیب و همکاران ،)1999 ،مهارتهای نوشتاری (زندی
و همکاران )1999 ،و مهارتهای خواندن (بیرامی و همکاران،
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 1999و کبیری و کریمی )1999 ،ضعیفتر از همساالن یک
زبانه خود عمل میکنند .ناتوانی در درک مطالب به زبان فارسی،
عالوه بر مشکالت روانشناختی بسیار ،همواره خطر ناتوانیهای
تحصیلی را به دنبال دارد .وقتی یادگیریهای آموزشگاهی متأثر
از دوزبانگی کاهش مییابد ،انتظار عقلی و پژوهشی آن است
که نتایج وکسلر وابسته به یادگیریهای آموزشگاهی نیز از این
پدیده اثر پذیرد.
در حال حاضر آزمون ویسک ـ آر با اتکا به هنجار ملی ،بهطور
گسترده در مناطق دوزبانه ،جهت تشخیص اختالل یادگیری
مورداستفاده قرار میگیرد .کارکرد این آزمون در حوزههای
زبانی مختلف کشور و بهویژه در حوزه زبان عربی ،بهعنوان
یکی از زبانهای رایج جنوب کشور کمتر موردتوجه بوده است
و پژوهشی صورت نپذیرفته است .این امر با توجه به تأثیر
دوزبانگی در نوع ادراک و انواع فرایندهای تحولی و تحصیلی
میتواند بهعنوان یک عامل مداخلهگر در سنجش و ارزیابی
هوش و درنتیجه تشخیص اختالل یادگیری ،دخیل باشد.
مطالعات با بررسی و مقایسه عملکرد  12کودک دوزبانه
مکزیکی ـ آمریکایی عادی و  12کودک دوزبانه مکزیکی ـ
آمریکایی دارای اختالل یادگیری در مقیاس ویسک ـ آر با
استفاده از روش طبقهبندی باناتاین 1دریافتند که برخالف دیگر
پژوهشها بر روی کودکان دارای اختالل یادگیری ،کودکان
دوزبانه ،الگوی عملکردی متفاوتی دارند (ولکوف .)1296 ،9با
توجه به اینکه بندر گشتالت بهعنوان یک ابزار ارزیابی بدون
اضطراب و بین فرهنگی بهحساب میآید (گراث ـ مارنات،9
 )9119پژوهشها با مقایسه این تست با مقیاسهای دیگر
درصدد بررسی توان این آزمون و بررسی نابسته به فرهنگ
بودن سایر آزمونها پرداختهاند ،ازجمله برین ،کارلسون و لهمان1
( )1296دریافتند؛ ارتباط معنیداری بین تواناییهای ادراکی ـ
دیداری کودکان اختالل یادگیری در مقیاس ویسک ـ آر و بندر
گشتالت وجود دارد .همچنین دکر ،آلن و چوکا )9115( 6نشان
دادند ،نمرهی کپی بندر گشتالت پیشبین کنندهی تفکر دیداری
ـ فضایی و سازماندهی ادراکی در مقیاس ویسک ـ آر است.
اوکالند و فیجن بام ،)1272( 5در مطالعهی خود با مقایسه
ویسک ـ آر و بندر گشتالت در بین  9گروه قومی نژادی (انگلو
ـ آمریکایی ،سیاه و مکزیکی ـ آمریکایی) و دو طبقه اجتماعی
(پایین و متوسط) با نمونهای  195نفری از کودکان  7تا  11ساله
نیز دریافتند ،در تست بندر گشتالت سوگیری نژادی ،جنسیتی و
1

حتی ساختار خانواده وجود ندارد و این تست سوگیری کمتری
نسبت به مقیاس ویسک ـ آر برای سن ،جنس ،ساختار خانواده
و قومیت و نژاد دارد .بااینوجود ماخل و همکاران )9115( 7با
بررسی کاربردپذیری بندر گشتالت بهعنوان ابزار غربالگری
روانی شناختی برای گروهی از دوزبانهها دریافتند که این گروه
نسبت به نرم عملکرد مرتکب تعداد خطاهای باالتری میشوند
و لذا محدودیتهایی در استفاده از این تست بهعنوان ابزار
غربالگری وجود دارد.
قرار دادن آزمون بندر بهعنوان مالک به آن دلیل است که
پژوهشها مشخص ساخته که این آزمون با آزمون وکسلر در
نمرات کل و بسیاری از خرده آزمونها بدون تأثیرپذیری از
عوامل فرهنگی همبستگی باالیی دارد (دکر ،آلن و چوکا،
)9115؛ و از طرفی سوگیری نژادی ،جنسیتی و حتی ساختار
خانواده در این آزمون دیده نشده است (لطفآبادی.)1997 ،
با توجه به موارد فوق ،پژوهش حاضر ،در پی آن است تا با
مشخص نمودن تفاوت بین عملکرد کودکان دارای اختالالت
یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در دو آزمون ویسک
ـ آر و آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت،
کاربردپذیری آزمون ویسک ـ آر را بهعنوان رایجترین آزمون
تشخیصی اختالالت یادگیری در مناطق دوزبانه عربی ـ فارسی،
و آزمون بندرگشتالت را از یکسو بهعنوان یک ابزار تشخیصی
و از سوی دیگر برای کنترل اثر انواع اختالالت یادگیری از اثر
دوزبانه بودن در عملکرد کودکان در آزمون ویسک ـ آر مورد
آزمون قرار دهد.
در این راستا  1فرضیه به شرح زیر موردبررسی قرار میگیرند:
 .1بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در
خرده آزمونهای کالمی ویسک ـ آر تفاوت معنادار وجود دارد.
 .9بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در
خرده آزمونهای غیرکالمی ویسک ـ آر تفاوت معنادار وجود
دارد.
 .9بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در
هوشبهرهای ویسک ـ آر تفاوت معنادار وجود دارد.

. Bannatyne
. Volkoff
3
. Groth-Marnat
4
. Breen, Carlson, and Lehman
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5

. Decker, Allen, and Choca
. Oakland and Feigenbaum
7
. Makhele, Walker and Esterhuyse
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 .1بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در
بهره ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت تفاوت معنادار وجود
دارد.

انتخاب شدند که از بین کودکان دوزبانه دو نفر مراجعه نکردند.
لذا تعداد گروه دوزبانه به  99نفر کاهش یافت .سپس برای هر
دو گروه آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت به شکل
انفرادی اجرا شد.

جامعه آماری و روش نمونهگیری:

ابزارهای پژوهش:

روش:

جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر
دورهی ابتدایی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه
یادگیری شهر اهواز بود .از بین این افراد  99دانشآموز دارای
اختالل یادگیری دوزبانه عربی ـ فارسی و  91دانشآموز دارای
اختالل یادگیری یک زبانه فارسیزبان (که بیشترین تجانس را
با گروه دوزبانه داشتند) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند.
شیوه اجرا:
بهمنظور تشخیص کودکان دارای اختالل یادگیری ،ابتدا
کلیه دانشآموزان ارجاعی به مراکز اختالل یادگیری با استفاده
از مقیاس ویسک ـ آر مورد آزمون قرار گرفتند ،این آزمون به
شکل انفرادی انجام شد و برای هر کودک حدوداً  76دقیقه
طول کشید .سپس کودکانی که دارای هوشبهر طبیعی بودند،
بهعنوان نمونهی اولیه موردبررسی قرار گرفتند.
شاخصهای تشخیص اختالل یادگیری در این پژوهش
عبارت بودند از تفاوت معنادار (اختالف  11نمره و باالتر) بین
هوشبهر کالمی و عملی (کالیمبرلی ،)9111 ،1یا وجود تفاوت
 9نمره و بیشتر از میانگین در هر یک از خرده آزمونهای کالمی
و عملی بهطور جداگانه (کالیمبرلی ،)9111 ،وجود رابطه؛ دانش
اکتسابی <9عامل زنجیرهای <9عامل درک کالمی <1عامل
فضایی ،6در عوامل باناتاین (مونته 5و همکاران 1277 ،و ناتلی،
 .)1291سپس بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی معلم ،بررسی
نمرات کالسی و نیز کارنامه تحصیلی کودک ،افرادی که باوجود
هوشبهر عادی و دارا بودن شاخصهای اختالل یادگیری در
حداقل یکی از دروس ضعف تحصیلی داشتند ،بهعنوان کودکان
دارای اختالل یادگیری شناسایی شدند؛ و از بین آنها به شیوه
تصادفی ساده  91نفر یک زبانه و  91نفر دوزبانه فارسی ـ عربی
1



وکسلر برای کودکان (ویسک ر آر)

7

مقیاس هوش وکسلر کودکان (ویسک) در سال 1212
توسط وکسلر و بهمنظور سنجش هوش کودکان تهیه شد .این
مقیاس  96سال پس از تدوین ،در سال  1271مورد تجدیدنظر
قرار گرفت و پس از هنجاریابی ،مقیاس هوشی تجدیدنظر شده
وکسلر کودکان (ویسک ـ آر) نامگذاری گردید .این مقیاس
دارای  19خرده آزمون میباشد 5 .خرده آزمون کالمی (شامل
خرده آزمونهای ،اطالعات ،9شباهتها ،2ریاضیات ،11واژهها،11
ادراک 19و حافظه ارقام )19و  5خرده آزمون غیرکالمی (شامل؛
تکمیل تصاویر ،11تنظیم تصاویر ،16مکعبها ،15الحاق قطعات،17
رمزگردانی 19و مازها )12که  9خرده آزمون آن جنبه ذخیره دارد.
این مقیاس را شهیم در سال  1951بهمنظور سنجش هوش
کودکان  5تا  19ساله و برای استفاده در شهر شیراز ترجمه،
انطباق یابی و با استفاده از یک نمونه  1111نفری هنجاریابی
کرد (شهیم.)1977 ،
پایایی دوباره سنجی آزمون  1/11تا (1/21میانه
 )1/79و پایایی تنصیفی آن  1/19تا (1/29میانه )1/52
گزارششده است .روایی همزمان آن با استفاده از همبستگی
نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان
پیشدبستانی (ویپسی)  1/71بود (شهیم ،1996 ،به نقل از شهیم
و هارون رشیدی .)1995 ،این آزمون در پژوهش حاضر جهت
تشخیص اختالل یادگیری ،تعیین هوشبهر و بهعنوان مالک
مقایسهای عملکرد کودکان یک زبانه و دوزبانه مورداستفاده
قرارگرفته است.

. Kimberly
. Acquired Knowledge Category
3
. Sequential Category
4
. Conceptual category
5
. Spatial category
6
. Monte
7
 . Wechsler Intelligence Scale for Children)Ravised(WISC –R
8
. Information
9
. Similaritise
10
. Arithmatic
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مقیاس هوشی تجدیدنظر شدهی هوشی

11

. Vocabulary
. Comprehention
13
. Digit span
14
. Picture Completion
15
. Picture arrangement
16
. Block Designs
17
. Object assembly
18
. Coding
19
. Mazes
12
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آزمون ادراک دیداری ر حرکتی بندر
گشتالت

1

آزمون بندر ـ گشتالت ،توسط لورتا بندر در سال 1299
برای ارزیابی سط بالیدگی ادراکی ـ حرکتی کودکان طرحریزی
شد .اساس این آزمون به تحقیقات ورتهایمر در روانشناسی
گشتالت و نوع ادراک برمیگردد .لورتا بندر از میان طرحهای
ورتهایمر 2 ،طرح را انتخاب کرد و از آزمودنیها خواست تا این
طرحها را روی یک کاغذ سفید ترسیم کنند و بدین ترتیب از
این طرحها بهعنوان یک آزمون دیداری ـ حرکتی بهمنظور
کاربرد روانشناسی گشتالت در مطالعهی شخصیت و کارهای
بالینی استفاده کرد .در پژوهش حاضر روش نمرهگذاری کوپیتز
مورداستفاده قرار میگیرد .در این روش به هر خطا یک نمره
تعلق میگیرد ،تعداد کل خطاها  91مورد است که بر اساس
کیفیت در  1نوع خطای تحریف ،ترکیب نادرست اجزا ،تداوم و
چرخش ،تقسیمبندی میشوند ،بر اساس تعداد کل خطاها ،بهره
ادراک دیداری ـ حرکتی کودک تعیین میگردد (لطفآبادی،
 .)1997اعتبار بازآزمایی این آزمون با نظام نمرهگذاری کوپیتز
برحسب سن و فاصلهی زمانی در اجرا از  1069تا 1021
گزارششده است؛ و روایی آن از طریق محاسبه همبستگی با
آزمون فراستیگ  1056بهدستآمده است.

روش پژوهش حاضر از نوع علی ـ مقایسهای میباشد .جهت
تحلیل دادههای توصیفی از میانگین و انحراف معیار بهره گرفته
شد و بهمنظور بررسی معنادار بودن تفاوت نمرات کودکان دارای
اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه (فارسی ـ عربی) در خرده
آزمونهای ویسک ـ آر و بندرگشتالت از آزمون تحلیل واریانس
چند متغیری (مانوا) استفاده شد؛ زیرا در طرح تحلیل واریانس
چند متغیری دو یا چند متغیر وابسته پیوسته با یک یا چند متغیر
مستقل مقولهای ارزیابی میشوند .سط معنیداری در نظر
گرفتهشده در این پژوهش  0/05برای کلیه تحلیلها میباشد.
یافتههای پژوهش:
یافتههای توصیفی :در جدول  ،1یافتههای مربوط به میانگین و
انحراف معیار دو گروه بهطور جداگانه ،به ترتیب از بیشترین تا
کمترین میانگین در خرده آزمونها ،نمایش دادهشدهاند.
همانگونه که مشاهده میشود ،دو گروه در خرده آزمونهای
کالمی نقاط ضعف و قوت مشترکی داشتهاند و ترتیب عملکرد
تقریباً مشابهی داشتهاند .بدین ترتیب که در هر دو گروه خرده
آزمون شباهتها و واژهها دارای باالترین میانگین و خرده
آزمونهای حساب و اطالعات دارای پایینترین میانگین نمرات
بوده است .بهعالوه ،در تمامی خرده آزمونها گروه دوزبانه،
میانگین نمرات کمتری را کسب نمودهاند.

روش آماری:

جدول ( :)1شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در مقیاس کالمی
گروه کودکان دوزبانه

گروه کودکان یک زبانه
خرده آزمون

میانگین

انحراف معیار

خرده آزمون

میانگین

انحراف معیار

شباهتها

12.13

2.76

واژهها

واژهها

11.63

2.14

شباهتها

10.10
9.25

2.23
2.36

حافظه ارقام

10.53

2.28

حافظه ارقام

8.60

2.40

ادراک

10.20

2.44

ادراک

8.39

2.87

حساب

8.83

1.68

حساب

7.71

1.69

اطالعات

8.40

2.12

اطالعات

6.14

1.55

در جدول  ،9یافتههای مربوط به میانگین و انحراف معیار دو گروه بهطور جداگانه ،به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگین در خرده
آزمونها ،نمایش دادهشدهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،دو گروه در خرده آزمونهای غیرکالمی نقاط ضعف و قوت متفاوتی داشتهاند.
بدین ترتیب که باالترین میانگین نمرات در گروه یک زبانه مربوط به خرده آزمون ترتیب تصاویر و در گروه دوزبانه مربوط به مازهاست.
حالآنکه ضعیفترین عملکرد گروه دوزبانه مربوط به ترتیب تصاویر و گروه یک زبانه مربوط به رمزگردانی است .همچنین خرده آزمون

1

. Bender Gestalt Visual-Motor Perception Test
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رمزگردانی تنها خرده آزمونی است که گروه دوزبانه میانگین نمرهی باالتری را نسبت به گروه یک زبانه نشان دادهاند و در سایر خرده
آزمونها میانگین نمرات یکزبانهها باالتر از دوزبانهها میباشد.

جدول ( :)2شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در مقیاس غیرکالمی
گروه یک زبانه ( 33نفر)
انحراف معیار
میانگین
خرده آزمون
3.21
ترتیب تصاویر 11.76

گروه دوزبانه ( 22نفر)
انحراف معیار
میانگین
خرده آزمونها
2.34
10.17
ماز

تنظیم قطعات

11.63

2.71

تنظیم قطعات

10.10

2.67

طرح مکعبها

11.03

2.73

رمزگردانی

10

2.49

تکمیل تصاویر

10.5

2.52

مکعبها

9.82

2.21

ماز

10.26

3.05

تکمیل تصاویر

9.32

2.11

رمزگردانی

9.33

2.11

ترتیب تصاویر

8.89

2.29

یافتههای توصیفی مندرج در جدول  ،9ضمن اینکه وضعیت میانگین و انحراف معیار نمرههای هوشبهر در گروه یک زبانه و دوزبانه را
نشان میدهد همچنین مشخص می سازد که میانگین نمرات در گروه یک زبانه باالتر از میانگین نمرات در گروه دوزبانه است .دادههای
توصیفی ،شاخص تشخیصی «هوشبهر کالمی< هوشبهر کل< هوشبهر غیرکالمی»(بهعنوان یک شاخص تشخیصی) بین میانگین
نمرات هوشبهر در هر دو گروه را بهخوبی معلوم میدارد.

جدول ( :)3شاخصهای توصیفی دو گروه در هوشبهرهای ویسک ر آر
گروه کودکان یک زبانه ( 91نفر)

گروهها
خرده آزمون
هوشبهر عملی
هوشبهر کل
هوشبهر کالمی

گروه کودکان دوزبانه ( 99نفر)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

105.30

11.59

98.39

11.33

104.66

10.79

93.67

8.58

101.86

10.55

89.57

9.80

ب) یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش:

جدول  :4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری ( )MANOVAدر دو گروه یک زبانه و دوزبانه در خرده
آزمونهای مقیاس ویسک ر آر و بندرگشتالت
اثر پیالیی

1

ارزش
1/175

F
9/991

درجه آزادی فرضیه
15

درجه آزادی خطا
11

سطح معنیداری
10116

طبق نتایج مندرج در جدول ( ،)1آزمونهای تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به تفاضـــل متغیرهای پژوهش ازلحاظ آماری معنیدار
هستند؛ بنابراین دو گروه یک زبانه و دوزبانه فارسی ـ عربی ،حداقل در یکی از متغیرهای مورد مقایسه دارای تفاوت معنیدار میباشند؛ و
بین دو گروه در حداقل یکی از خرده آزمونهای مقیاس ویســک ـــــ آر تفاوت معنادار وجود دارد .بهمنظور مقایســه گروهها در تکتک
نمرهها ،از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شد.

1- Pillais' trace
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جدول  :5نتایج تفکیکی تحلیل واریانس مربوط به تفاوت میانگی نهای متغیرهای تحقیق در دو گروه
یک زبانه و دوزبانه عربی ر فارسی
میانگین

F

1/111

سطح معنیداری

متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

اطالعات

خطا
90611

1

مجذورات
790796

910111

شباهتها

50565

1

1910111

190121

1/111

ریاضیات

90966

1

190195

50969

10116

واژهها

10772

1

990791

70169

10111

ادراک

70159

1

170927

50527

19010

حافظه عددی

60619

1

690791

20756

10119

تکمیل تصاویر

60167

1

910117

90595

10151

ترتیب تصاویر

70921

1

1120511

160169

10111

طراحی مکعبها

50999

1

910971

90119

10171

الحاق قطعات

70911

1

990791

10567

10196

رمزگردانی

60929

1

50197

10916

10976

ماز

70151

1

10119

10116

10219

هوشبهر کالمی

1110111

1

91920111

910111

10111

هوشبهر غیرکالمی

1910669

1

5210269

60969

10195

هوشبهر کل

260911

1

17190599

190969

10111

بهره ادراک دیداری

1290169

1

910655

10199

10799

یافتههای مندرج در جدول  6و نیز یافتههای توصـــیفی مندرج در جداول  1و  9نشـــان میدهد؛ بین دو گروه یک زبانه و دوزبانه ازنظر
عملکرد در کلیه خرده آزمونهای کالمی مقیاس ویسک ــــ آر مشتمل بر؛ اطالعات ،شباهتها ،ریاضیات ،لغات ،ادراک و حافظه ارقام و
در دو خرده آزمون غیرکالمی؛ ترتیب تصاویر و الحاق قطعات و در کلیه هوشبهرهای؛ کالمی ،غیرکالمی و کل در مقیاس ویسک ـ آر،
به نفع گروه یک زبانه تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین دو گروه در بهرهی ادراکی آزمون بندر گشتالت تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری:
اختالل یادگیری ،بهعنوان یکی از پر شیوعترین اختالالت
شناختهشده ،همواره از ابعاد گوناگون موردتوجه قرارگرفته است.
اساس تشخیص این اختالل ،مبتنی بر اجرای آزمونهای
انفرادی هوش و موفقیت تحصیلی میباشد و هنگامیکه
موفقیت تحصیلی فرد در یک یا چند حوزه بهگونهای معنادار از
توانایی شناختی وی کمتر باشد ،مشخص میگردد .تشخیص
اختالالت یادگیری بهخودیخود در ادبیات پژوهشی چالش-
برانگیز بوده و زمانی که با پدیده دوزبانگی همراه میشود به
دلیل نقش دوزبانگی بر پیامدهای شناختی متخصصین را در
تشخیص کودکان دارای اختالالت یادگیری دچار سردرگمی
بسیار مینماید.

پژوهش حاضر برای کمک به امر تشخیص
اختالالت یادگیری با بررسی کارآمدی مقیاس ویسک ـ آر ،در
مناطق دوزبانه عربی ـ فارسی ،به مقایسه عملکرد کودکان
دارای اختالالت یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در
دو آزمون ویسک ـ آر و آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر
گشتالت پرداخت .تحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه
اول نشان داد که بین عملکرد دو گروه در تمام خرده آزمونهای
کالمی ،به نفع گروه یک زبانه تفاوت معنادار وجود دارد.
بااینوجود نوع عملکرد دو گروه در خرده آزمونهای کالمی
همسو بود و در هر گروه روند مشابهی داشت .بدین معنی که
دو گروه در خرده آزمونهای اطالعات ،حساب و ادراک نسبت
به سایر خرده آزمونها در گروه خود عملکرد ضعیفتری داشتند.
این یافته همسو با یافتههای کافمن و لیچتن برگر )9116( 1در
زمینه وجود ضعفهای مشترک در عامل توالی (زنجیرهای) و
. Kaufman and Lichtenberger
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عامل دانش اکتسابی در کودکان دارای اختالل یادگیری است.
با نگاهی به یافتهها میتوان اظهار کرد که از یکسو ،همسویی
نقاط ضعف و قوت دو گروه نشانگر توان تشخیصی باالی این
مقیاس به علت تصدیق وجود رابطه بیانشده در عوامل وکسلر
و عوامل باناتاین است و از سوی دیگر نمرات پایین گروه دوزبانه
در همه خرده آزمونها ،نسبت به یکزبانهها ،نشانگر عدم تسلط
کافی گروه دوزبانه عربی ـ فارسی در اهواز به زبان آزمون (یعنی
زبان فارسی) و ناکارآمدی آن برای سنجش تواناییهای شناختی
به شیوه کالمی است .با نگاهی به جداول  1و  9درمییابیم که
عدمکفایت زبانی گروه دوزبانه ،با کاهش کلیه نمرات خرده
آزمونهای کالمی ،موجب کاهش معنادار هوشبهر کالمی و
به سبب آن کاهش معنادار هوشبهر کل ،نسبت به گروه یک
زبانه شده است .ازاینجهت پژوهش حاضر به لحاظ عملکرد
ضعیفتر کودکان دوزبانه در کارکردهای تحصیلی و شناختی به
علت عدم تسلط به زبان فارسی همسو با نتایج پژوهشهای
پیروانی نیا و پیروانی نیا ( ،)1996شکاری و همکاران (،)1999
احتشامی و موسوی ( ،)1999ادیب و همکاران ( ،)1999زندی
و همکاران ( ،)1999بیرامی و همکاران ( )1999و کبیری و
کریمی ( )1999است .زبان ،یعنی ابزار و شرط اصلی آموزش در
اینجا به سدی بدل شده است که خود بهعنوان مانع آموزش و
انتقال اطالعات عمل میکند .نتایج پژوهش مشخص میسازد
که آزمودنیهای دو گروه وضعیت زبانی یکسانی ندارند و تسلط
آنان به زبان فارسی به یک اندازه نیست .با این شرایط و روند
عملی آن ،وجود اختالالت آموزشی و عملکرد ضعیف در
آزمونهای کالمی بهواسطۀ وضعیتهای زبانی متفاوت ،امری
اجتنابناپذیر است.
تحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه دوم نشان داد که
بین عملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در خرده آزمونهای
غیرکالمی ترتیب تصاویر و الحاق قطعات ،به نفع گروه یک
زبانه تفاوت معنادار ،وجود دارد .در خرده آزمون ترتیب تصاویر،
کودک باید تعدادی تصویر را بهوسیلهی تشخیص جزئیات مهم
از جزئیات بیاهمیت ،درک توالی ،سازماندهی جزییات،
بهکارگیری استدالل غیرکالمی ،قدرت نقشهکشی و طرحریزی
و سازماندهی دیداری ،حافظه و دقت ،کنار هم قرار دهد تا
داستانی معنیدار بسازد .پس در انجام چنین تکلیفی ،نوع ادراک،
شیوه تفکر و دانش فرد که تحت تأثیر فرهنگ ،آدابورسوم،
آموزشها و مشاهدات فرد ،شکلگرفته ،اهمیتی خاص مییابند.
زمانی که داستانها مرتبط با فرهنگ کودک نباشند و یا تسلط
وی به زبان فارسی آنقدر زیاد نباشد که بتواند درک درستی از
مفاهیم مرتبط داشته باشد ،کودک در سازماندهی و استنتاج
جزییات دچار مشکل میشود و عملکرد ضعیفی را ارائه خواهد

داد .هرچند این امر ناشی از وجود نارساییهای تحولی در
کودکان دارای اختالل یادگیری نیز میباشد ولی وجود تفاوت
معنادار بین دو گروه در خرده آزمون ترتیب تصاویر بهعنوان
خرده آزمونی غیرکالمی که تسلط زبانی در آن شرط اصلی
نمیباشد ،میتواند به علت وجود عوامل وابسته به فرهنگ در
این خرده آزمون باشد.
در خرده آزمون الحاق قطعات ،سازماندهی ،هماهنگی و سرعت
عمل دیداری ـ حرکتی ،قدرت پیشبینی و طرحریزی فرد،
ارتباط دادن اجزا بهکل مورداندازهگیری قرار میگیرد .با توجه به
اینکه در این خرده آزمون فرد با ارتباط دادن اجزا باید یک کل
ناشناخته را بسازد ،پس ضعف عملکرد گروه دوزبانه نسبت به
یکزبانهها ناشی از عوامل محیطی است که این گروه در آن
تحول مییابند .درهمریختگی دیداری ـ حرکتی و دشواری در
مفهومسازی در گروه دوزبانه ناشی از عدم کسب و تمرین این
توانمندی در طی دوره تحولی کودکی میباشد .لذا نحوه عملکرد
گروه دوزبانه بیشتر ناشی از عوامل محیطی این گروه است تا
سوگیری فرهنگی آزمون .از طرفی نتایج مقیاس غیرکالمی این
آزمون ،میتواند به علت وجود دستورات اجرایی کالمی به زبان
فارسی نیز باشد.
نکته قابلتوجه اینکه خرده آزمون الحاق قطعات و تنظیم
تصاویر هر دو استدالل استقرایی را میسنجند ،با این تفاوت که
در تنظیم تصاویر استدالل استقرایی جهت استنتاج میباشد؛ و
وجود ضعف در این دو خرده آزمون در گروه دوزبانه نسبت به
یکزبانهها در استدالل استقرایی است .یافتههای پژوهش به
جهت وجود سوگیری فرهنگی در مقیاس غیرکالمی ویسک ـ
آر ،با پژوهشهای ،کاترز ـ اسشیفمن و تامپسون (،)9117
سپهریان و همکاران ( ،)1977حمیدی کندول ( )1999همسو
است.
هرچند بین دو گروه در سایر خرده آزمونهای غیرکالمی تفاوت
معنادار مشاهده نشد .ولی هر گروه روند عملکردی متفاوتی را
از خود نشان دادند .این امر میتواند نشانگر وجود عوامل
فرهنگی در خرده آزمونهای غیرکالمی از یکسو و ادراکات،
برداشتها و شیوه تحولی کودکان متعلق به خردهفرهنگ عربی
از سوی دیگر ،و همچنین زبان آزمون باشد.
از دیگر یافتههای پژوهش آنکه گروه دوزبانه در خرده آزمون
رمزگردانی عملکرد بهتری نسبت به گروه یک زبانه از خود نشان
داد .هرچند این تفاوت و برتری به لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
ولی این یافته بدینجهت قابلتوجه است که کودکان دوزبانه در
سایر خرده آزمونهای کالمی و غیرکالمی میانگین نمرات
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کمتری نسبت به گروه دوزبانه کسب نمودهاند .با توجه به اهداف
خرده آزمون رمزگردانی که عبارتاند از؛ سنجش توجه و تمرکز،
هماهنگی و سرعت عمل دیداری -حرکتی ،کارآمدی ذهنی،
استعداد یادگیری طوطیوار مطالب جدید و واکنشهای روانی-
حرکتی سریع ،توانایی یادگیری تکالیف ناآشنا و توانایی تغییر و
جابجایی .به نظر میرسد کودکان دوزبانه به علت استفاده از دو
زبان ،همواره در حال تمرین رمزگردانی و تبدیل نمادها به
یکدیگر هستند و همین امر موجب انعطافپذیری ذهنی باالتر
در این گروه نسبت به گروه یک زبانه خواهد شد .این یافته با
یافتههای پژوهش بیالیستوک و همکاران ( ،)9111بیالیستوک
( ،)9116کورمی نوری و همکاران ( ،)9119استوارت ( )9116به
لحاظ داشتن انعطافپذیری ذهنی و تواناییهای شناختی باالتر
در گروه دوزبانه همسو است .باید توجه داشت که یافتههای این
پژوهشها بهوسیله ابزارهایی بهدستآمدهاند که کودکان در
آنها موانع زبانی نداشتهاند.
تحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه سوم نشان داد که
بین عملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در هوشبهر کالمی،
غیرکالمی و هوشبهر کل ،به نفع گروه یک زبانه تفاوت
معنادار ،وجود دارد .با توجه به عملکرد دو گروه در خرده
آزمونهای کالمی و غیرکالمی میتوان اظهار داشت که ضعف
عملکرد گروه دوزبانه در هوشبهر کالمی ،بیشتر ناشی از موانع
محیطی و زبانی و در هوشبهر غیرکالمی احتماالً ناشی از
سوگیری فرهنگی و زبان اجرایی آزمون است .این یافته با
پژوهشهای سپهریان و همکاران ( )1977و کاترز ـ اسشیفمن
و تامپسون ( )9117مبنی بر وابسته به فرهنگ بودن مقیاسهای
غیرکالمی ،همسو است.
یافتههای بهدستآمده در مورد فرضیه چهارم نشان میدهد ،بین
عملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در آزمون بندر گشتالت ،تفاوت
معنادار ،وجود ندارد .بر اساس این یافته ،دوزبانه بودن به دلیل
آنکه آزمون بندرگشتالت ،یک آزمون نابسته به فرهنگ میباشد
نتایج را متأثر نساخته است .درحالیکه این یافته دقیقاً خالف
آزمون وکسلر میباشد که باز مدعی نابسته به فرهنگ بودن
است .عدم معناداری تفاوت ادراک دیداری ـ حرکتی دو گروه با
یافتههای اوکالند و فیجن بام ( ،)1272ویلجون و همکاران
( )1221همسو است.
بررسی یافتههای مفروض ذکرشده در مقایسه گروههای یک
زبانه و دوزبانه در آزمون وکسلر ،مشخص میسازد هر جا نقشی
از زبان میبینیم ،اثر آن بهصورت معنیدار و یا ضمنی بر روی
یافتهها بهخوبی قابلمشاهده است .بهطوریکه بین گروه یک
زبانه و دوزبانه در تمام خرده آزمونهای مقیاس کالمی تفاوت

معنیداری را نشان میدهد؛ و یافتههای مربوط به مقیاس
غیرکالمی نیز متأثر از آن میباشد .وقتی همین آزمودنیها در
آزمون بندرگشتالت نیز مورد مقایسه قرار میگیرند ،هیچ تفاوتی
را در دو گروه مشاهده نمیکنیم .با توجه به این نکته که طبق
تعریف دولت فدرال آمریکا ،کودکان دارای اختالل یادگیری باید
دارای هوشبهر کلی طبیعی باشند تا جهت تشخیص اختالل
یادگیری موردبررسی قرار گیرند ،آزمون وکسلر به دالیلی که در
باال ذکر شد ،نمیتواند بهصورت کامل پاسخگوی این مالک
باشد .از طرف دیگر ،از دادههای بهدستآمده از اجرای آزمون
وکسلر ،نقاط قوت کودکان دارای اختالل یادگیری را مشخص
میسازند تا در درمان آنان به کار گرفته شود .این در حالی است
که با توجه به مقایسه عملکرد دو گروه در آزمونهای وکسلر و
بندر ،آزمون وکسلر برآورد ناقصی از تواناییهای کودکان دوزبانه
به دست میدهد.
با نگاهی به مجموع یافتهها و تبیینهای صورت گرفته به نظر
میرسد ،استفاده از آزمون وکسلر ،بخصوص بخش کالمی این
مقیاس ،در مناطق دوزبانه عربی ـ فارسی ،نه به علت اشکاالت
ساختاری یا ضعف مالکهای تکنیکی ،بلکه به علت موانع
محیطی و زبانی نامطلوب است و موجب کاستی در امر تشخیص
خواهد شد.
نتایج مطرحشده در باال گفتن این مطلب را ضروری میسازد
که دست اندرکاران تشخیص و درمان کودکان دوزبانه عربی ـ
فارسی تا مشخص شدن شاخصهای قابلپذیرش آزمون وکسلر
برای تشخیص این کودکان بااحتیاط از آن استفاده نمایند .الزم
است سایر پژوهشگران با تحقیق بیشتر و با نمونهی گستردهتر
نقاط برش آزمون وکسلر را برای کودکان دوزبانه تعیین نمایند
تا استفادهکنندگان از این آزمون با اطمینان خاطر بتوانند از آن
بهرهمند گردند.
با توجه به محدودیت نمونهی دوزبانه به علت عدم پذیرش در
مراکز اختالالت یادگیری و اجرای این پژوهش در منطقهی
دوزبانه عربی ـ فارسی با ویژگیهای خاص آموزشی و فرهنگی،
پیشنهاد میشود جهت تعمیم دادهها ،پژوهشگران این پژوهش
را در سایر مناطق زبانی کشور اجرا نمایند و با نمونهی گستردهتر
نقاط برش آزمون وکسلر را برای کودکان دوزبانه تعیین نمایند
تا استفادهکنندگان از این آزمون با اطمینان خاطر بتوانند از آن
بهرهمند گردند.
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8
Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at
bilingual(Arabic-Persian) children
Alireza Balouti1
somayeh nazari2
Gholamail Afrooz3

Abstract
Aim:The aims of this study were applicability of the Wisc-R tests to diagnose learning
disorder in bilingual (Arabic- Persian) children. for overtake aims, Were compared children of
bilingual(Arabic- Persian) and monolingual(Persian) with learning disorder in two Wisc-R and
Bender Gestalt tests.Methods: The study population composed of all primary school students
(boys and girls) with learning disabilities whom were being studied in the educational and
rehabilitation centers in Ahvaz city during the academic year of 2010-2011.this sample was
contain of 58 students with learning disorders (28 students of bilingual Arabic- Persian and 30
students of Persian Language) that were selected by simple random. For gathering of data,
Wisc-R and Gestalt tests were used. Obtained data were analysed using MANOVA and
ANOVA statistics metod. Results: The results showed between two groups, in all sub-scale
tests of verbal(Information, Similarities, Arithmatic, Vocabulary, Comprehension and Digit
span) and some non-verbal sub-scale tests of(the Picture arrangement and Object assembly)
there were significant differences. Also The results indicated that between two groups, in
verbal, non-verbal, and total scale Wisc-R, there was significant differences. While the two
groups in the visual-motor perception quotient(Bender Gestalt test), there was not significant
difference. Conclusion: The test of Wisc-R. due to inadequacy of children's language in verbal
section,and cultural factors in the non - verbal section, not applicable enough for bilingual
Arabic- Persian students.
Keywords: Learning Disorder, bilingual children, WISC-R test. Visual – motor perception
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