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 )ویسک ر آر( کودکانکاربردپذیری مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر 

 عربی ر فارسی دوزبانهر تشخیص اختالل یادگیری کودکان د

 
 1بلوطی علیرضا

 2سمیه نظری

 3غالمعلی افروز

 چکیده:

عربی ـ فارسی  دوزبانهجهت تشخیص اختالل یادگیری در مناطق ویسک ـ آر مقیاس : پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی هدف

: برای دستیابی به این هدف عملکرد کودکان دارای اختالالت یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در آزمون روشانجام شد. 

 یورهدان دختر و پسر آموزدانشجامعه آماری پژوهش شامل کلیه  .شد مقایسه گشتالت بندر حرکتی ـ دیداری ادراک ویسک ـ آر و آزمون
 99) آموزدانش 69ها آناز بین  ؛ کهبودمشکالت ویژه یادگیری شهر اهواز  یبخشتوانابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی و 

های با روش شدهآوریجمعاطالعات  انتخاب شدند.به شیوه تصادفی ساده  (ک زبانهی آموزدانش 91و  دوزبانه عربی ـ فارسی آموزدانش

اد بین دو گروه در : نتایج نشان دهایافتهگردیدند.  وتحلیلتجزیهتحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری(، ) یاستنباطآمار توصیفی و 

مقیاس  یهاآزمونت، لغات، ادراک و حافظه ارقام( و برخی خرده ، ریاضیاهاشباهتاطالعات، ) یکالممقیاس  یهاآزمونکلیه خرده 
ل و ک یرکالمیغکالمی،  یبهرهاهوشترتیب تصاویر، الحاق قطعات( تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین دو گروه در ) یرکالمیغ

ری ـ حرکتی بندر گشتالت، تفاوت معناداری بین دو گروه در بهره ادراک دیدا کهیدرحالمقیاس ویسک ـ آر، تفاوت معنادار مشاهده شد. 

ش زبانی کودکان دوزبانه عربی ـ فارسی در بخ یتکفاعدماظهار داشت، مقیاس ویسک ـ آر به علت  توانمی :گیرینتیجهوجود نداشت. 

 ا ندارد.و وجود عوامل فرهنگی در بخش غیرکالمی، کارآمدی کافی برای استفاده در گروه دوزبانه عربی ـ فارسی ر کالمی

 مقیاس ویسک ـ آر، دوزبانه عربی ـ فارسی، کودکان ،اختالل یادگیری، ادراک دیداری ـ حرکتی ها:کلیدواژه

 مقدمه:

 99حدود تشخیص اختالل یادگیری با شیوعی 
 عنوانبه( 9111، 1مک کوالینرو )مدرسه  درصد در بین کودکان

اد ه از ابع، هموارشدهشناختهترین اختالالت یوعپر شیکی از 
محققان، مشاوران، روانشناسان بالینی و  موردتوجهگوناگون 

ص این است. اساس تشخی قرارگرفتهکارشناسان تعلیم و تربیت 
انفرادی هوش و موفقیت  یهاآزمون یاجرااختالل، مبتنی بر 

لی که موفقیت تحصی گرددمیتحصیلی است و هنگامی ثابت 
معنادار از توانایی شناختی  یاگونهبهفرد در یک یا چند حوزه 

 (.9112 ،6؛ وبر9111، مک کوالینباشد )وی، کمتر 

ر دابزار تشخیصی اختالل یادگیری  ترینیاصلدر حال حاضر 
مقیاس ویسک ـ آر  ،مناطق دوزبانه ازجملهمناطق کشور  یهکل
جامعه زبانی ایران با دارا بودن تنوع . با توجه به اینکه باشدمی

                                                           
 psycho.mehr@yahoo.com نویسنده مسئول اندیمشک، گروه روان شناسی، اندیمشک. ایران. دانشگاه آزاداسالمی، واحد. 9
 somynazary@ut.ac.ir. دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران. تهران. ایران. 7
 Afrooz@ut.ac.irایران.ن استثنایی، تهران. . دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکا4

 79/1/9411تاریخ پذیرش مقاله:  91/1/9411تاریخ دریافت مقاله: 
4. McQuillan 
5. Weber 

ب طالشود )میغالب محسوب  دوزبانهجامعه  زبانی و قومی، یک
بررسی توان تشخیصی آزمون ویسک ـ آر در  ،(1999زاده، 
این آزمون مبنای  چراکه. نمایدمیامری ضروری  دوزبانهمناطق 

کودکان دارای اختالل یادگیری است.  به یدهخدماتپذیرش و 
برای این مختلف زبانی عالوه بر نبود هنجارهای فرهنگی 

دارای اختالل  عملکرد کودکاننامشخص بودن ، مقیاس
آزمون، کاربرد این آزمون را  یندر ایادگیری دوزبانه کشورمان 
این آزمون  هرچند. دهدمیقرار  سؤالدر مناطق دوزبانه مورد 

روایی، پایایی و نمونه مطلوب )تکنیکی  یهامالکدارای 
( و 1977ایلوارد و براون ترجمه برادری، است )هنجاری کافی( 

 ان دارای اختاللآموزدانشنقاط ضعف و قوت  مندنظامبه شکل 
ولی  ،نمایدمیبازپروری مهیا  یبرنامهیادگیری را جهت تدوین 

و بر  سنجندمیآن هوش متبلور را  یهاآزمونبیشتر خرده 
در زندگی روزمره کسب  عموماً  هستند کهمبتنی  هاییدانسته

 یفارس ر یکودکان دوزبانه عرب یریادگیاختالل  صیتشخ در ر آر( سکیشده هوش وکسلر کودکان )و دنظریتجد اسیمق یریکاربردپذ

mailto:ایران.Afrooz@ut.ac.ir
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 یهاپاسخبیشتر بر مبنای  این آزمون گذارینمره. گردندمی
ی و محیط آموزش تأثیرکه بیشتر تحت  ییهاپاسخهمگرا است. 

 مسئلهحل  هاییوهش(. بررسی 1995شریفی، هستند )فرهنگی 
مقیاس  یهاآزمونو پردازش اطالعات که در بیشتر خرده 

عتبار ا یدوزبانگ تأثیرد تحت توانمیاست،  مدنظرویسک ـ آر 
فرهنگ و طبق تحقیقات  چراکهقرار دهد.  سؤالآزمون را مورد 

را در وی ایجاد  اییژهو یهابرداشتزبان هر کودک ادراک و 
خود موجب پیدایش الگوهای  نوبهبهو این برداشت  کندمی

فتاری ر یهاتفاوتیادگیری مختلف و  یهاسبکمتفاوت تفکر، 
. بر مبنای این تفاوت فرهنگی کودکان متعلق به شودمیافراد 
فرهنگی  یهاآموزشبه علت انتظارات و  هافرهنگهخرد

ری از تمتفاوت، عملکرد شناختی متفاوت و گاه در سط  پایین
 (.1999باقری، دهند )خود بروز 

 میابیدرمیدر ایران و جهان  شدهانجام یهاپژوهشبا نگاهی به 
د باش زمانهمدوزبانگی مادام که به شکل دوزبانگی  یپدیده

نی، ذه یریپذانعطافشناختی،  هاییبرتر زجملهاآثار مثبتی 
.. در و . یسازمفهوم، یرکالمیغمفاهیم  یدربارهتفکر انتزاعی 
که  ییهاپژوهش یشناختروشو در بررسی  نمایدمیافراد ایجاد 

، نیز اندنمودهبر کارکردهای هوش ذکر  یدوزبانگآثار مثبتی از 
ی در شناخت هایییتواناهوش و  گیریاندازهکه ابزار  یابیمدرمی

این مطالعات ابزارهای نابسته به فرهنگ و یا متعلق به فرهنگ 
و همکاران،  9کورمی نوری ؛9116، 1بیالیستوکاست )آزمودنی 
(. ولی 9116، 9استوارت ؛9111بیالیستوک و همکاران،  ؛9119

زمانی که عملکرد کودکان اسپانیایی و انگلیسی در مقیاس 
قرار گرفت، روایی و اعتبار آزمون  یبررسموردویسک و لی تر 

شد ولی روایی آزمون ویسک  تائیدلی تر برای دو گروه زبانی 
من و کاترز ـ اسشیفنبود )برای گروه زبانی اسپانیایی معنادار 

 .(9117، 1تامپسون

 یترعادالنهآزمون ویسک ـ آر، به این امید که شاخص  هرچند 
 ،کالمی به دست آید یهاآزمونهوشی نسبت به  یهاکنشاز 

ا ت قرار داده موردبررسی یرکالمیغهوش را در دو بعد کالمی و 
در بخش غیرکالمی عالوه بر سنجش ابعاد دیداری، فضایی و 

 هاییتفعالدوزبانگی را در  ازجملهعوامل فرهنگی  تأثیرغیره 
( 1977شریفی، ) یدنماشناختی و سنجش هوش بیشتر کنترل 

بودن مقیاس غیرکالمی این آزمون نیز، ولی نابسته به فرهنگ 
ارد ایلواست ) سؤالبه علت وجود دستورات اجرایی کالمی زیر 

برخی محققان نیز  (.1977ترجمه برادری،  ، بی تا؛و براون
نابسته به فرهنگ را سرابی بیش  یهاآزمونجستجو برای 

دانند و شواهد متعدد نیز نشانگر آن است که برخی نمی

                                                           
1. Bialystok 
2. Kormi-Nouri 

ریون ممکن  و کالمی مانند گودیناف ـ هریسغیر یهاآزمون
کالمی متأثر از عوامل فرهنگی باشند،  یهاآزموناست بیش از 

االیی ب تأثیرجنسیتی  هاینقشدر آزمون گودیناف  کهیطوربه
و در آزمون ریون به علت توجه در  اندداشتهدر نمره کودکان 

ه بو توجه به امور شناختی مشاها فرهنگجزییات در بعضی 
باشد میفرهنگ آزمودنی  تأثیرتحت  هایآزمودن ینمره
وجود انگیزش و  چراکه (1977سپهریان و همکاران، )

 شناختی هاییتفعالوابسته به فرهنگ در انجام  یهانگرش
، به نقل از سپهریان و 1226ریون، است ) مؤثرپیچیده، 
 (.1977همکاران، 

ه فاکتورهای معانی لغات در یک زبان وابسته ب ازآنجاکه
که به آن زبان تکلم  استو فرهنگی مردمی  شناختیجامعه
محققان آزمایش کودکان به  (،1999حمیدی کندول، کنند )می

 ستبه دو نتایج متفاوتی  انددادهقرار  موردبررسیزبان مادری را 
معتقدند که این کار موجب کاهش  هاآن، برخی از اندآورده

ود، زیرا مواد آموزشی به زبان شنمرات ارزیابی کودکان می
 های تحصیلیشود و کودک بسیاری از واژهرسمی تدریس می

همکاران . سپهریان و گیردیفرانمو آزمون را به زبان مادری 
آذری را  دوزبانهجهت بررسی این امر عملکرد کودکان ( 1977)

در مقیاس ویسک ـ آر با اجرای آذری بررسی کردند و دریافتند 
کودکان با اجرای آذری این آزمون،  بهرهوشن نمرات که میانگی

 با اجرای آن به زبان فارسی است. بهرهوشبیشتر از نمرات 

عالوه بر موارد فوق، سنجش هوش از طریق مقیاس  
 یرتأثآموزشگاهی نیز تحت  هاییادگیریویسک ـ آر، از بعد 

ی کشور ما، زمان ازجملهدر بسیاری از کشورها و است.  یدوزبانگ
که باید تحت آموزش رسمی قرار  رسدمیکه کودک به سنی 

گیرد، با زبانی غیر از زبان مادری خود و با زبانی که در سراسر 
از این  و بیندمیآموزش  شدهشناختهزبان رسمی  عنوانبهکشور 

ناصری، ). شودمیپدیده دوزبانگی مطرح  کهمرحله است 
زبانه در بدو ورود (. در چنین سیستم آموزشی کودکان دو1999

خود را به زبان فارسی حل کنند. طبق  مسائلبه مدرسه باید 
 مؤثردرک و فهم زبان آموزش، در یادگیری  شدهانجاممطالعات 
 (.1999پیروانی نیا و پیروانی نیا، )بسزایی دارد  تأثیردروس 
تحصیلی  مسائلآموزش به زبان غیر مادری با  کهییازآنجا
شکاری و همکاران، دارد )ه رابطه معنادار ان دوزبانآموزدانش
که با زبانی غیر از زبان مادری  یادوزبانه( کودکان 1999

، احتشامی و موسوی) یلیتحص، در پیشرفت بینندمیآموزش 
زندی ) ینوشتار یهامهارت(، 1999همکاران،  ادیب و ؛1999

بیرامی و همکاران، خواندن ) یهامهارت( و 1999و همکاران، 

3. Stewart 
4. Cathers – Schiffman and Thompson 
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از همساالن یک  تریفضع( 1999، و کریمی کبیری و 1999
ی، زبان فارسناتوانی در درک مطالب به  .کنندمیزبانه خود عمل 

 هاییناتوان همواره خطر بسیار، یشناختروان بر مشکالتعالوه 

 رمتأث آموزشگاهی هاییادگیریوقتی  .دنبال دارد را به تحصیلی
پژوهشی آن است  لی وعق انتظار ،یابدمیدوزبانگی کاهش  از

این  از آموزشگاهی نیز هاییادگیریوابسته به  که نتایج وکسلر
 .پذیرد اثر پدیده

 طوربههنجار ملی،  اتکا به با ـ آر آزمون ویسک در حال حاضر 

گسترده در مناطق دوزبانه، جهت تشخیص اختالل یادگیری 
 یهاحوزهدر  کارکرد این آزمون .گیردمیقرار  مورداستفاده

 عنوانبه عربی، زبان در حوزه یژهوبهو  زبانی مختلف کشور

 بوده است موردتوجهکمتر  کشور رایج جنوب یهازباناز  یکی
 یرتأثاین امر با توجه به صورت نپذیرفته است.  یو پژوهش
در نوع ادراک و انواع فرایندهای تحولی و تحصیلی  یدوزبانگ
سنجش و ارزیابی  در گرمداخلهیک عامل  عنوانبهد توانمی

 هوش و درنتیجه تشخیص اختالل یادگیری، دخیل باشد.

کودک دوزبانه  12با بررسی و مقایسه عملکرد مطالعات  
کودک دوزبانه مکزیکی ـ  12مکزیکی ـ آمریکایی عادی و 

آمریکایی دارای اختالل یادگیری در مقیاس ویسک ـ آر با 
ند که برخالف دیگر دریافت 1باناتاین یبندطبقهاستفاده از روش 

بر روی کودکان دارای اختالل یادگیری، کودکان  هاپژوهش
با  (.1296، 9ولکوفدارند )دوزبانه، الگوی عملکردی متفاوتی 

دون ابزار ارزیابی بیک  عنوانبهتوجه به اینکه بندر گشتالت 
، 9گراث ـ مارنات) آیدمی حساببهاضطراب و بین فرهنگی 

دیگر  هایمقیاسیسه این تست با با مقا هاپژوهش( 9119
درصدد بررسی توان این آزمون و بررسی نابسته به فرهنگ 

 1برین، کارلسون و لهمان ازجمله، اندپرداخته هاآزمونبودن سایر 
ی ـ ادراک هایتواناییبین  داریمعنی؛ ارتباط دریافتند( 1296)

 دیداری کودکان اختالل یادگیری در مقیاس ویسک ـ آر و بندر
( نشان 9115) 6گشتالت وجود دارد. همچنین دکر، آلن و چوکا

 دیداری فکرت یکننده بینپیشکپی بندر گشتالت  ینمرهدادند، 
 ادراکی در مقیاس ویسک ـ آر است. دهیسازمانـ فضایی و 

خود با مقایسه  یمطالعه(، در 1272) 5اوکالند و فیجن بام
انگلو ) ینژاد قومی گروه 9ویسک ـ آر و بندر گشتالت در بین 

 یماعاجتـ آمریکایی، سیاه و مکزیکی ـ آمریکایی( و دو طبقه 
ساله  11تا  7نفری از کودکان  195 یانمونهپایین و متوسط( با )

یتی و سوگیری نژادی، جنسدر تست بندر گشتالت  نیز دریافتند،

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

سوگیری کمتری وجود ندارد و این تست حتی ساختار خانواده 
س ویسک ـ آر برای سن، جنس، ساختار خانواده مقیا نسبت به

( با 9115) 7ماخل و همکاران وجودبااین. و قومیت و نژاد دارد
ری ابزار غربالگ عنوانبهبندر گشتالت  کاربردپذیریبررسی 

 دریافتند که این گروه هادوزبانهروانی شناختی برای گروهی از 
 شوندمیی نسبت به نرم عملکرد مرتکب تعداد خطاهای باالتر

ابزار  عنوانبهدر استفاده از این تست  هاییمحدودیتو لذا 
 غربالگری وجود دارد.

مالک به آن دلیل است که  عنوانبندر بهآزمون  قرار دادن 
مشخص ساخته که این آزمون با آزمون وکسلر در  هاپژوهش

از  یرپذیریتأثبدون  هاآزمون از خردهنمرات کل و بسیاری 
، ، آلن و چوکادکر)ی همبستگی باالیی دارد عوامل فرهنگ

از طرفی سوگیری نژادی، جنسیتی و حتی ساختار  ؛ و(9115
 (.1997، یآباداست )لطفخانواده در این آزمون دیده نشده 

با آن است تا  یدر پبا توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر،  
نمودن تفاوت بین عملکرد کودکان دارای اختالالت  مشخص
ـ فارسی در دو آزمون ویسک  یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی 

 ـ آر و آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت،
 آزمون ترینیجرا عنوانبهآزمون ویسک ـ آر را  کاربردپذیری

ـ ف دوزبانهتشخیصی اختالالت یادگیری در مناطق  ارسی، عربی 
یصی تشخ یک ابزار عنوانبه سویک بندرگشتالت را از و آزمون

برای کنترل اثر انواع اختالالت یادگیری از اثر  سوی دیگر از و
دوزبانه بودن در عملکرد کودکان در آزمون ویسک ـ آر مورد 

 .آزمون قرار دهد

 :دگیرنمیقرار  موردبررسیفرضیه به شرح زیر  1در این راستا 

 بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در. 1
 .ویسک ـ آر تفاوت معنادار وجود داردکالمی  هایآزمون خرده

ر دبین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه . 9
ویسک ـ آر تفاوت معنادار وجود  غیرکالمی هایآزمونخرده 
 دارد.

بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در . 9
 نادار وجود دارد.ویسک ـ آر تفاوت مع یبهرهاهوش

5. Decker, Allen, and Choca 
6. Oakland and Feigenbaum 
7. Makhele, Walker and Esterhuyse 

 یفارس ر یکودکان دوزبانه عرب یریادگیاختالل  صیتشخ در ر آر( سکیشده هوش وکسلر کودکان )و دنظریتجد اسیمق یریکاربردپذ
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بین عملکرد کودکان اختالل یادگیری یک زبانه و دوزبانه در . 1
ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت تفاوت معنادار وجود بهره 
 دارد.

 :روش

 :گیرینمونهجامعه آماری و روش 

ان دختر و پسر آموزدانش ، شامل کلیهجامعه آماری پژوهش
مشکالت ویژه  یبخشوانتمراکز آموزشی و  ابتدایی یدوره

دارای  آموزدانش 99 بود. از بین این افرادیادگیری شهر اهواز 
دارای  آموزدانش 91و  دوزبانه عربی ـ فارسیاختالل یادگیری 
نس را که بیشترین تجا) زبانیفارس یک زبانهاختالل یادگیری 

 داشتند( به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. دوزبانهبا گروه 

 اجرا:شیوه 

تشخیص کودکان دارای اختالل یادگیری، ابتدا  منظوربه
کز اختالل یادگیری با استفاده اان ارجاعی به مرآموزدانشکلیه 

این آزمون به  ،مورد آزمون قرار گرفتند ویسک ـ آر از مقیاس
دقیقه  76 حدوداًشکل انفرادی انجام شد و برای هر کودک 

ند، طبیعی بود بهرشهوطول کشید. سپس کودکانی که دارای 
 قرار گرفتند. موردبررسیاولیه  ینمونه عنوانبه

تشخیص اختالل یادگیری در این پژوهش  یهاشاخص
نمره و باالتر( بین  11اختالف معنادار )تفاوت  ازعبارت بودند 

وجود تفاوت  یا، (9111، 1کالیمبرلی) یعملکالمی و  بهرهوش
می کال هایآزموناز خرده  نمره و بیشتر از میانگین در هر یک 9

(، وجود رابطه؛ دانش 9111ی، کالیمبرلجداگانه ) طوربهو عملی 
عامل  >1کالمیدرک عامل  >9اییرهزنجعامل  >9اکتسابی
و ناتلی،  1277 ،همکاران و 5مونته) ینباناتا، در عوامل 6فضایی
بررسی  ،گزارش پیشرفت تحصیلی معلم بر اساس (. سپس1291
 اوجودبافرادی که کارنامه تحصیلی کودک، نیز  و کالسینمرات 
 دراختالل یادگیری  یهاشاخصعادی و دارا بودن  بهرهوش

ودکان ک عنوانبهداشتند،  ضعف تحصیلیحداقل یکی از دروس 
یوه به ش هاآناز بین  ؛ ودارای اختالل یادگیری شناسایی شدند

ـ عربی نفر دوزبانه فارسی  91نفر یک زبانه و  91 تصادفی ساده

                                                           
1. Kimberly 
2. 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 

که از بین کودکان دوزبانه دو نفر مراجعه نکردند.  انتخاب شدند
سپس برای هر  نفر کاهش یافت. 99دوزبانه به  تعداد گروهلذا 

دو گروه آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت به شکل 
 انفرادی اجرا شد.

 ابزارهای پژوهش:

  هوشی  یشده تجدیدنظرمقیاس هوشی

 7(ویسک ر آرن )کودکاوکسلر برای 

 1212ویسک( در سال کودکان )مقیاس هوش وکسلر 
ین اسنجش هوش کودکان تهیه شد.  منظوربهتوسط وکسلر و 

 تجدیدنظرمورد  1271در سال  ،سال پس از تدوین 96مقیاس 
ده ش تجدیدنظرمقیاس هوشی  ،یابیهنجارقرار گرفت و پس از 

ین مقیاس گردید. ا یگذارنامویسک ـ آر( کودکان )وکسلر 
شامل ) یکالمآزمون خرده  5 .باشدمیآزمون  خرده 19دارای 
، 11هاواژه، 11، ریاضیات2هاشباهت، 9، اطالعاتهایآزمونخرده 
شامل؛ ) یرکالمیغآزمون خرده  5و  (19و حافظه ارقام 19ادراک

، 17، الحاق قطعات15هامکعب، 16، تنظیم تصاویر11تکمیل تصاویر
. آزمون آن جنبه ذخیره داردده خر 9که  (12و مازها 19رمزگردانی
سنجش هوش  منظوربه 1951را شهیم در سال  این مقیاس
ساله و برای استفاده در شهر شیراز ترجمه،  19تا  5کودکان 
نفری هنجاریابی  1111و با استفاده از یک نمونه  یابی انطباق
 (.1977شهیم، کرد )

میانه )21/1تا  11/1پایایی دوباره سنجی آزمون 
( 52/1میانه )29/1تا  19/1و پایایی تنصیفی آن  (79/1

آن با استفاده از همبستگی  زمانهماست. روایی  شدهگزارش
نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان 

، به نقل از شهیم 1996شهیم، بود ) 71/1ویپسی( ) دبستانییشپ
این آزمون در پژوهش حاضر جهت (. 1995و هارون رشیدی، 

الک م عنوانبهو  بهرهوشخیص اختالل یادگیری، تعیین تش
 مورداستفادهعملکرد کودکان یک زبانه و دوزبانه  اییسهمقا

 است. قرارگرفته

11. Vocabulary 
12. Comprehention 
13. Digit span 
14. Picture Completion 
15. Picture arrangement 
16. Block Designs 
17. Object assembly 
18. Coding 
19. Mazes 

 



 ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل _______________________________________________________    72

 9911 زییپا، 91، شماره 7سال 

 

  آزمون ادراک دیداری ر حرکتی بندر

 1گشتالت

 1299آزمون بندر ـ گشتالت، توسط لورتا بندر در سال 
ـ حرکتی کودکانبرا ریزی رحط ی ارزیابی سط  بالیدگی ادراکی 

شناسی هایمر در روانشد. اساس این آزمون به تحقیقات ورت
 یهاطرحلورتا بندر از میان  .گرددمیگشتالت و نوع ادراک بر

خواست تا این  هایآزمودنطرح را انتخاب کرد و از  2ورتهایمر، 
را روی یک کاغذ سفید ترسیم کنند و بدین ترتیب از  هاطرح
 منظوربهآزمون دیداری ـ حرکتی  یک عنوانبه هاطرحاین 

شخصیت و کارهای  یمطالعهگشتالت در  یشناسروانکاربرد 
پیتز کو گذارینمرهدر پژوهش حاضر روش بالینی استفاده کرد. 

. در این روش به هر خطا یک نمره گیردمیقرار  مورداستفاده
که بر اساس  مورد است 91، تعداد کل خطاها گیردمیتعلق 

نوع خطای تحریف، ترکیب نادرست اجزا، تداوم و  1کیفیت در 
بر اساس تعداد کل خطاها، بهره ، شوندمی بندییمتقسچرخش، 

، یآبادلطف) گرددمیادراک دیداری ـ حرکتی کودک تعیین 
تز کوپی گذارینمره. اعتبار بازآزمایی این آزمون با نظام (1997

 1021تا  1069زمانی در اجرا از  یفاصلهبرحسب سن و 
روایی آن از طریق محاسبه همبستگی با  ؛ واست شدهگزارش

 است. آمدهدستبه 1056آزمون فراستیگ 

 روش آماری:

. جهت باشدمی اییسهمقاحاضر از نوع علی ـ روش پژوهش 
توصیفی از میانگین و انحراف معیار بهره گرفته  یهادادهتحلیل 
ای ت کودکان دارتفاوت نمرا معنادار بودنبررسی  منظوربهشد و 

رده خفارسی ـ عربی( در دوزبانه )اختالل یادگیری یک زبانه و 
 ز آزمون تحلیل واریانسبندرگشتالت اویسک ـ آر و  هایآزمون
در طرح تحلیل واریانس زیرا ؛ مانوا( استفاده شد) یریمتغچند 

چند متغیری دو یا چند متغیر وابسته پیوسته با یک یا چند متغیر 
 در نظر دارییمعنسط   .شوندمیارزیابی  ایمقولهمستقل 

 .دباشمیها برای کلیه تحلیل 0/05در این پژوهش  شدهگرفته

 پژوهش: هاییافته

مربوط به میانگین و  هاییافته، 1توصیفی: در جدول  هاییافته
ا ترتیب از بیشترین ت به جداگانه، طوربهانحراف معیار دو گروه 

. اندشدهداده، نمایش هاآزمونکمترین میانگین در خرده 
 یهاآزمون، دو گروه در خرده شودمیکه مشاهده  گونههمان

کرد و ترتیب عمل اندداشتهکالمی نقاط ضعف و قوت مشترکی 
. بدین ترتیب که در هر دو گروه خرده اندداشتهمشابهی  یباًتقر

دارای باالترین میانگین و خرده  هاواژهو  هاشباهتآزمون 
میانگین نمرات  ترینیینپاحساب و اطالعات دارای  هایآزمون

، دوزبانهگروه  هاآزمون، در تمامی خرده عالوهبهبوده است. 
 .اندنمودهمیانگین نمرات کمتری را کسب 

 

 مقیاس کالمی های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در(: شاخص1) جدول

 دوزبانهگروه کودکان  گروه کودکان یک زبانه

 انحراف معیار میانگین خرده آزمون انحراف معیار میانگین آزمونخرده 

 2.23 10.10 هاواژه 2.76 12.13 هاشباهت

 2.36 9.25 هاشباهت 2.14 11.63 هاواژه

 2.40 8.60 حافظه ارقام 2.28 10.53 حافظه ارقام

 2.87 8.39 ادراک 2.44 10.20 ادراک

 1.69 7.71 حساب 1.68 8.83 حساب

 1.55 6.14 اطالعات 2.12 8.40 تاطالعا

جداگانه، به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگین در خرده  طوربهمربوط به میانگین و انحراف معیار دو گروه  هاییافته، 9در جدول 
. اندداشتهو قوت متفاوتی غیرکالمی نقاط ضعف  یهاآزمون، دو گروه در خرده شودمیکه مشاهده  گونههمان. اندشدهداده، نمایش هاآزمون

به مازهاست.  مربوط دوزبانهبدین ترتیب که باالترین میانگین نمرات در گروه یک زبانه مربوط به خرده آزمون ترتیب تصاویر و در گروه 
رده آزمون خهمچنین مربوط به ترتیب تصاویر و گروه یک زبانه مربوط به رمزگردانی است.  دوزبانهعملکرد گروه  ترینیفضع آنکهحال

                                                           
1. Bender Gestalt Visual-Motor Perception Test 

 یفارس ر یکودکان دوزبانه عرب یریادگیاختالل  صیتشخ در ر آر( سکیشده هوش وکسلر کودکان )و دنظریتجد اسیمق یریکاربردپذ
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ایر خرده و در س انددادهباالتری را نسبت به گروه یک زبانه نشان  ینمرهتنها خرده آزمونی است که گروه دوزبانه میانگین  رمزگردانی
 .باشدمی هادوزبانهباالتر از  هازبانهیکمیانگین نمرات  هاآزمون

 یرکالمیمقیاس غ های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در(: شاخص2) جدول

ا ر و دوزبانهدر گروه یک زبانه  بهرهوش یهانمره یارمع و انحرافوضعیت میانگین  کهینا، ضمن 9توصیفی مندرج در جدول  هاییافته
های ادهد است. دوزبانهکه میانگین نمرات در گروه یک زبانه باالتر از میانگین نمرات در گروه  سازدمینین مشخص همچ دهدمینشان 

ن یک شاخص تشخیصی( بین میانگی عنوانبه«)غیرکالمی بهرهوش >کل بهرهوش >کالمی بهرهوش»توصیفی، شاخص تشخیصی 
 .داردمیمعلوم  یخوببهدر هر دو گروه را  بهرهوشنمرات 

 ویسک ر آر بهرهایهوشهای توصیفی دو گروه در (: شاخص3) جدول

 نفر( 99) دوزبانهگروه کودکان  نفر( 91) زبانهگروه کودکان یک  هاگروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین خرده آزمون

 11.33 98.39 11.59 105.30 عملی بهرهوش

 8.58 93.67 10.79 104.66 کل بهرهوش

 9.80 89.57 10.55 101.86 کالمی بهرهوش

 پژوهش: هاییهفرضمربوط به  هاییافتهب( 

گروه یک زبانه و دوزبانه در خرده  دو ( درMANOVA) چندمتغیری: نتایج کلی تحلیل واریانس 4 جدول

 مقیاس ویسک ر آر و بندرگشتالت هایآزمون

 یداریعنمسطح  درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ارزش 

 10116 11 15 991/9 175/1 1اثر پیالیی

 دارمعنیآماری  ازلحاظتحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به تفاضـــل متغیرهای پژوهش  هایآزمون(، 1) جدولطبق نتایج مندرج در 
 و باشند؛یم دارمعنیدارای تفاوت یک زبانه و دوزبانه فارسی ـ عربی، حداقل در یکی از متغیرهای مورد مقایسه  گروه دوبنابراین  هستند؛

ــــ آر تفاوت معنادار وجود دارد.  هایآزمونبین دو گروه در حداقل یکی از خرده   تکتکدر  هاگروهمقایســه  منظوربهمقیاس ویســک ـ
 ، از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شد.هانمره

 

                                                           
1- Pillais' trace 

 نفر( 22) دوزبانهگروه  نفر( 33) زبانهگروه یک 

 انحراف معیار میانگین هاآزمونخرده  انحراف معیار میانگین خرده آزمون

 2.34 10.17 ماز 3.21 11.76 ترتیب تصاویر

 2.67 10.10 تنظیم قطعات 2.71 11.63 تنظیم قطعات

 2.49 10 رمزگردانی 2.73 11.03 هامکعبطرح 

 2.21 9.82 هامکعب 2.52 10.5 رتصاوی تکمیل

 2.11 9.32 تکمیل تصاویر 3.05 10.26 ماز

 2.29 8.89 ترتیب تصاویر 2.11 9.33 رمزگردانی
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گروه  دو درمتغیرهای تحقیق  هاین میانگیربوط به تفاوت : نتایج تفکیکی تحلیل واریانس م5 جدول

 یک زبانه و دوزبانه عربی ر فارسی

مجموع مجذورات  متغیرها

 خطا

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  یداریمعنسطح 

 111/1 910111 790796 1 90611 اطالعات

 111/1 190121 1910111 1 50565 هاشباهت

 10116 50969 190195 1 90966 ریاضیات

 10111 70169 990791 1 10772 هاواژه

 10019 50527 170927 1 70159 ادراک

 10119 20756 690791 1 60619 حافظه عددی

 10151 90595 910117 1 60167 تکمیل تصاویر

 10111 160169 1120511 1 70921 ترتیب تصاویر

 10171 90119 910971 1 50999 هامکعبطراحی 

 10196 10567 990791 1 70911 الحاق قطعات

 10976 10916 50197 1 60929 رمزگردانی

 10219 10116 10119 1 70151 ماز

 10111 910111 91920111 1 1110111 کالمی بهرهوش

 10195 60969 5210269 1 1910669 غیرکالمی بهرهوش

 10111 190969 17190599 1 260911 کل بهرهوش

 10799 10199 910655 1 1290169 بهره ادراک دیداری

 ازنظر؛ بین دو گروه یک زبانه و دوزبانه دهدمینشـــان  9و  1توصـــیفی مندرج در جداول  هاییافتهو نیز  6 جدول درمندرج  هاییافته
 و و حافظه ارقام ، ریاضیات، لغات، ادراکهاشباهتاطالعات، کالمی مقیاس ویسک ــــ آر مشتمل بر؛  هایآزمونعملکرد در کلیه خرده 

و کل در مقیاس ویسک ـ آر،  ؛ کالمی، غیرکالمیبهرهایهوشو در کلیه  ؛ ترتیب تصاویر و الحاق قطعاتغیرکالمیمون در دو خرده آز
ادراکی آزمون بندر گشتالت تفاوت معناداری مشاهده نشد. یبهرهاما بین دو گروه در  ؛به نفع گروه یک زبانه تفاوت معنادار وجود دارد

 :گیرینتیجهبحث و 

 ترین اختالالتیوعپر شیکی از  عنوانبهگیری، اختالل یاد
ست. ا قرارگرفته موردتوجه، همواره از ابعاد گوناگون شدهشناخته

های آزمون اجرای اساس تشخیص این اختالل، مبتنی بر
 کهیهنگامو  باشدمیانفرادی هوش و موفقیت تحصیلی 

از نادار مع یاگونهبهموفقیت تحصیلی فرد در یک یا چند حوزه 
ص . تشخیگرددمی، مشخص توانایی شناختی وی کمتر باشد

-پژوهشی چالشدر ادبیات  خودیخودبهاختالالت یادگیری 

به  دشومیبرانگیز بوده و زمانی که با پدیده دوزبانگی همراه 
 شناختی متخصصین را در یامدهایبر پدلیل نقش دوزبانگی 

درگمی تشخیص کودکان دارای اختالالت یادگیری دچار سر
 .نمایدمیبسیار 

                                                           
1. Kaufman and Lichtenberger 

پژوهش حاضر برای کمک به امر تشخیص 
اختالالت یادگیری با بررسی کارآمدی مقیاس ویسک ـ آر، در 

عربی ـ فارسی، به مقایسه عملکرد کودکان  دوزبانهمناطق 
دارای اختالالت یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در 

ری ـ حرکتی بندر دو آزمون ویسک ـ آر و آزمون ادراک دیدا
تحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه گشتالت پرداخت. 

 هایآزموناول نشان داد که بین عملکرد دو گروه در تمام خرده 
کالمی، به نفع گروه یک زبانه تفاوت معنادار وجود دارد. 

کالمی  هایآزموننوع عملکرد دو گروه در خرده  وجودبااین
روند مشابهی داشت. بدین معنی که همسو بود و در هر گروه 

نسبت  و ادراک اطالعات، حساب هایآزموندو گروه در خرده 
ند. داشت تریضعیفدر گروه خود عملکرد  هاآزمونبه سایر خرده 

( در 9116) 1کافمن و لیچتن برگر هاییافتهاین یافته همسو با 
( و ایزنجیره) توالی عامل درمشترک  هایضعفزمینه وجود 

 یفارس ر یکودکان دوزبانه عرب یریادگیاختالل  صیتشخ در ر آر( سکیشده هوش وکسلر کودکان )و دنظریتجد اسیمق یریکاربردپذ

http://www.allbookstores.co.uk/author/Alan+S.+Kaufman.html
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ل دانش اکتسابی در کودکان دارای اختالل یادگیری است. عام
یی ، همسوسویکاز  کهاظهار کرد  توانمی هایافتهبا نگاهی به 

نقاط ضعف و قوت دو گروه نشانگر توان تشخیصی باالی این 
لر در عوامل وکس شدهبیانمقیاس به علت تصدیق وجود رابطه 

انه پایین گروه دوزب و از سوی دیگر نمرات و عوامل باناتاین است
، نشانگر عدم تسلط هازبانهیک، نسبت به هاآزموندر همه خرده 
ـ فارسی در اهواز به زبان  دوزبانهکافی گروه  عنی ی) آزمونعربی 

اختی شن هایتواناییزبان فارسی( و ناکارآمدی آن برای سنجش 
که  یابیمدرمی 9و  1به شیوه کالمی است. با نگاهی به جداول 

زبانی گروه دوزبانه، با کاهش کلیه نمرات خرده  کفایتعدم
و  کالمی بهرهوشکالمی، موجب کاهش معنادار  هایآزمون

کل، نسبت به گروه یک  بهرهوشبه سبب آن کاهش معنادار 
به لحاظ عملکرد پژوهش حاضر  جهتازاینزبانه شده است. 

 هدر کارکردهای تحصیلی و شناختی ب دوزبانهکودکان  تریفضع
 ایهپژوهشهمسو با نتایج  علت عدم تسلط به زبان فارسی

(، 1999همکاران )شکاری و (، 1996) یانپیروانی نیا و پیروانی 
زندی ، (1999همکاران )ادیب و  (،1999) یموسواحتشامی و 

و  و کبیری (1999همکاران )بیرامی و ، (1999همکاران )و 
اصلی آموزش در زبان، یعنی ابزار و شرط  است. (1999) یمیکر

مانع آموزش و  عنوانبهکه خود  اینجا به سدی بدل شده است
 زدسایمنتایج پژوهش مشخص  .کندمیانتقال اطالعات عمل 

وضعیت زبانی یکسانی ندارند و تسلط  دو گروههای آزمودنی که
ند با این شرایط و رو .فارسی به یک اندازه نیستزبان آنان به 

در  ضعیف و عملکرد آموزشی وجود اختالالت ،عملی آن
، امری زبانی متفاوت یهاتیوضع ۀواسطبهکالمی  یهاآزمون
 .است ریناپذاجتناب

تحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه دوم نشان داد که 
 هایآزمونبین عملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در خرده 

ک یغیرکالمی ترتیب تصاویر و الحاق قطعات، به نفع گروه 
زبانه تفاوت معنادار، وجود دارد. در خرده آزمون ترتیب تصاویر، 

مهم  تشخیص جزئیات یوسیلهبهکودک باید تعدادی تصویر را 
جزییات،  دهیسازمان، درک توالی، اهمیتبیاز جزئیات 

 ریزیحطرو  کشینقشهاستدالل غیرکالمی، قدرت  کارگیریبه
تا  نار هم قرار دهددیداری، حافظه و دقت، ک دهیسازمانو 

بسازد. پس در انجام چنین تکلیفی، نوع ادراک،  دارمعنیداستانی 
، ومورسآدابفرهنگ،  تأثیرتحت  که شیوه تفکر و دانش فرد

. دیابنمی، اهمیتی خاص گرفتهشکلو مشاهدات فرد،  هاآموزش
مرتبط با فرهنگ کودک نباشند و یا تسلط  هاداستانزمانی که 

 زازیاد نباشد که بتواند درک درستی  قدرآن ارسیوی به زبان ف
 و استنتاج دهیسازمانمرتبط داشته باشد، کودک در  مفاهیم

و عملکرد ضعیفی را ارائه خواهد  شودمیجزییات دچار مشکل 

تحولی در  هاینارساییداد. هرچند این امر ناشی از وجود 
اوت تف ولی وجود باشدمیکودکان دارای اختالل یادگیری نیز 

 عنوانبهمعنادار بین دو گروه در خرده آزمون ترتیب تصاویر 
که تسلط زبانی در آن شرط اصلی  غیرکالمیخرده آزمونی 

د به علت وجود عوامل وابسته به فرهنگ در توانمی، باشدمین
 این خرده آزمون باشد.

و سرعت  هنگیهما، دهیسازماندر خرده آزمون الحاق قطعات، 
فرد،  ریزیطرحو  بینیپیشقدرت  حرکتی، ـ دیداریعمل 

ه به . با توجگیردمیقرار  گیریمورداندازه کلبه زااجارتباط دادن 
با ارتباط دادن اجزا باید یک کل فرد  اینکه در این خرده آزمون

ت به نسب دوزبانهرا بسازد، پس ضعف عملکرد گروه  ناشناخته
ن گروه در آن ناشی از عوامل محیطی است که ای هازبانهیک

 ردحرکتی و دشواری ـ دیداری  ریختگیدرهم. یابندمیتحول 
ناشی از عدم کسب و تمرین این  دوزبانهدر گروه  سازیمفهوم

کرد نحوه عمل لذا .باشدمیتوانمندی در طی دوره تحولی کودکی 
گروه دوزبانه بیشتر ناشی از عوامل محیطی این گروه است تا 

ین مقیاس غیرکالمی انتایج  یز طرفا فرهنگی آزمون. سوگیری
ان به زبعلت وجود دستورات اجرایی کالمی به  دتوانمی آزمون،

 فارسی نیز باشد.

تنظیم  وقطعات  الحاقاینکه خرده آزمون  توجهقابلنکته 
وت که ، با این تفاسنجندمیاستدالل استقرایی را هر دو  تصاویر

 و ؛باشدیمتنتاج استدالل استقرایی جهت اس تنظیم تصاویر در 
وجود ضعف در این دو خرده آزمون در گروه دوزبانه نسبت به 

ه پژوهش ب هاییافته در استدالل استقرایی است. هازبانهیک
جهت وجود سوگیری فرهنگی در مقیاس غیرکالمی ویسک ـ 

(، 9117تامپسون )کاترز ـ اسشیفمن و ، یهاپژوهشآر، با 
همسو  (1999کندول )دی حمی(، 1977همکاران )سپهریان و 

 است.

غیرکالمی تفاوت  هایآزمونبین دو گروه در سایر خرده  هرچند
معنادار مشاهده نشد. ولی هر گروه روند عملکردی متفاوتی را 

د نشانگر وجود عوامل توانمیاز خود نشان دادند. این امر 
و ادراکات،  سویکاز  غیرکالمی هایآزمونفرهنگی در خرده 

ربی ع فرهنگخردهو شیوه تحولی کودکان متعلق به  هابرداشت
 زبان آزمون باشد. همچنین واز سوی دیگر، 

گروه دوزبانه در خرده آزمون  کهآنپژوهش  هاییافتهاز دیگر 
رمزگردانی عملکرد بهتری نسبت به گروه یک زبانه از خود نشان 

. داشبمیاین تفاوت و برتری به لحاظ آماری معنادار ن هرچندداد. 
در  زبانهدواست که کودکان  توجهقابل جهتبدینولی این یافته 
میانگین نمرات  غیرکالمیکالمی و  هایآزمونسایر خرده 
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ه اهداف با توجه ب. اندنمودهکسب  دوزبانهکمتری نسبت به گروه 
، تمرکزو توجه از؛ سنجش  اندارتعبکه  رمزگردانیخرده آزمون 

مدی ذهنی، آرکتی، کارح -دیداریهماهنگی و سرعت عمل 
 -های روانیو واکنش مطالب جدید وارطوطیاستعداد یادگیری 

ر و توانایی یادگیری تکالیف ناآشنا و توانایی تغیی، حرکتی سریع
و به علت استفاده از د دوزبانهکودکان  رسدمی. به نظر جابجایی

و تبدیل نمادها به  رمزگردانیزبان، همواره در حال تمرین 
ر ذهنی باالت پذیریانعطافو همین امر موجب  ستندیکدیگر ه

با  این یافته در این گروه نسبت به گروه یک زبانه خواهد شد.
 یالیستوکب، (9111همکاران )بیالیستوک و  پژوهش هاییافته

به  (9116استوارت ) ،(9119همکاران )کورمی نوری و  (،9116)
االتر ناختی بش هایتواناییذهنی و  پذیریانعطافلحاظ داشتن 

این  هاییافتههمسو است. باید توجه داشت که  دوزبانهدر گروه 
که کودکان در  اندآمدهدستبهابزارهایی  وسیلهبه هاپژوهش

 .اندنداشتهموانع زبانی  هاآن

ه م نشان داد کسوتحلیل حاصل از این پژوهش در مورد فرضیه 
کالمی،  ربههوشبین عملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در 

، به نفع گروه یک زبانه تفاوت کل بهرهوشو  غیرکالمی
با توجه به عملکرد دو گروه در خرده  معنادار، وجود دارد.

اظهار داشت که ضعف  توانمیکالمی و غیرکالمی  هایآزمون
وانع مکالمی، بیشتر ناشی از  بهرهوشدر  دوزبانهعملکرد گروه 

ناشی از  احتماالًمی غیرکال بهرهوشو در  محیطی و زبانی
سوگیری فرهنگی و زبان اجرایی آزمون است. این یافته با 

کاترز ـ اسشیفمن و  (1977همکاران )سپهریان و  هایپژوهش
 هاییاسمقمبنی بر وابسته به فرهنگ بودن  (9117تامپسون )و 

 غیرکالمی، همسو است.

ین ب ،دهدمیم نشان چهاردر مورد فرضیه  آمدهدستبههای یافته
تفاوت  ،آزمون بندر گشتالتعملکرد گروه یک زبانه و دوزبانه در 

ل بودن به دلی دوزبانهاین یافته،  اساس بردارد. نمعنادار، وجود 
 باشدیمآزمون بندرگشتالت، یک آزمون نابسته به فرهنگ  کهآن

خالف  اًدقیقاین یافته  کهدرحالینساخته است.  متأثرنتایج را 
که باز مدعی نابسته به فرهنگ بودن  باشدمیآزمون وکسلر 

است. عدم معناداری تفاوت ادراک دیداری ـ حرکتی دو گروه با 
 همکارانویلجون و (، 1272بام )اوکالند و فیجن  هاییافته

 ( همسو است.1221)

 های یکدر مقایسه گروه ذکرشده های مفروضبررسی یافته
ی نقش جا هر سازدمیوکسلر، مشخص  آزمون درزبانه و دوزبانه 

 دار و یا ضمنی بر رویمعنی صورتبه، اثر آن بینیممیاز زبان 
ک بین گروه ی کهطوریبهاست.  مشاهدهقابل خوبیبهها یافته

مقیاس کالمی تفاوت  هایآزمون خرده تمام درزبانه و دوزبانه 

های مربوط به مقیاس یافته و دهد؛میرا نشان  داریمعنی
در  هاآزمودنی. وقتی همین باشدمیاز آن  متأثرغیرکالمی نیز 

تفاوتی  ، هیچگیرندمیآزمون بندرگشتالت نیز مورد مقایسه قرار 
با توجه به این نکته که طبق  کنیم.را در دو گروه مشاهده نمی

تعریف دولت فدرال آمریکا، کودکان دارای اختالل یادگیری باید 
 تشخیص اختالل تا جهت کلی طبیعی باشند بهرهوشدارای 

قرار گیرند، آزمون وکسلر به دالیلی که در  موردبررسییادگیری 
کامل پاسخگوی این مالک  صورتبهد توانمیباال ذکر شد، ن

از اجرای آزمون  آمدهدستبههای باشد. از طرف دیگر، از داده
 مشخص راوکسلر، نقاط قوت کودکان دارای اختالل یادگیری 

ست ا حالی درآنان به کار گرفته شود. این تا در درمان  سازندمی
و  وکسلر هایآزمونکه با توجه به مقایسه عملکرد دو گروه در 
بانه های کودکان دوزبندر، آزمون وکسلر برآورد ناقصی از توانایی

 .دهدمی دست به

ظر صورت گرفته به ن هایتبیین وها با نگاهی به مجموع یافته 
کسلر، بخصوص بخش کالمی این ، استفاده از آزمون ورسدمی

مقیاس، در مناطق دوزبانه عربی ـ فارسی، نه به علت اشکاالت 
تکنیکی، بلکه به علت موانع  هایمالکساختاری یا ضعف 

و موجب کاستی در امر تشخیص  محیطی و زبانی نامطلوب است
 خواهد شد.

 ازدسمیدر باال گفتن این مطلب را ضروری  شدهمطرح نتایج
 ـکاران تشخیص و درمان کودکان دوزبانه عربی رندکه دست ا

لر آزمون وکس پذیرشقابلهای تا مشخص شدن شاخص فارسی
زم از آن استفاده نمایند. ال بااحتیاطبرای تشخیص این کودکان 

تر ستردهی گاست سایر پژوهشگران با تحقیق بیشتر و با نمونه
 مایندیین نتع دوزبانهنقاط برش آزمون وکسلر را برای کودکان 

از این آزمون با اطمینان خاطر بتوانند از آن  کنندگاناستفادهتا 
 مند گردند.بهره

دوزبانه به علت عدم پذیرش در  ینمونهبا توجه به محدودیت 
 یمنطقهمراکز اختالالت یادگیری و اجرای این پژوهش در 

خاص آموزشی و فرهنگی،  هایویژگیعربی ـ فارسی با  دوزبانه
، پژوهشگران این پژوهش هادادهجهت تعمیم  شودمیاد پیشنه

تر تردهی گسو با نمونه را در سایر مناطق زبانی کشور اجرا نمایند
 مایندتعیین ن دوزبانهنقاط برش آزمون وکسلر را برای کودکان 

از این آزمون با اطمینان خاطر بتوانند از آن  کنندگاناستفادهتا 
 مند گردند.بهره
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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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