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فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس
آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ
اسماعیل سلیمانی

*1

رﻗﯿﻪ ﻧﻮري ﭘﻮر ﻟﯿﺎوﻟﯽ
ﻣﺨﺘﺎر رﺷﺎدت زﻣﺎﻧﺂﺑﺎد
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3

چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف مقایسه نتایج آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ در مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و اختالل
خواندن در شهر ستان ارومیه انجام شد .روش :روش پژوهش تو صیفی از نوع علی مقای سهای بود .جامعه آماری پژوهش حا ضر شامل
کلیه دانشآموزان پایه چهارم ،پنجم و ش شم ابتدایی مدر سه اختاللهای یادگیری شهر ستان ارومیه در سال تح صیلی  1921- 26بود.
نمونه این پژوهش شامل  11دانشآموز دارای اختالل یادگیری ریا ضی و خواندن بود که به صورت نمونهگیری در د سترس بر ا ساس
مالک ورود؛ وجود اختالل ریا ضی و خواندن ،پایه تح صیلی چهارم و پنجم و ش شم و مالک خروج؛ دا شتن هرگونه معلولیت ج سمی،
حرکتی ،نابینایی ،کمتوانی ذهنی ،اوتی سم و اختالل رفتاری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از آزمون هو شی ریون ،آزمون ریا ضی
کیمت ،آزمون نارساخوانی ،آزمون استروپ و دستگاه زمان واکنشسنج استفاده شد .دادههای پژوهش با آزمون آماری تحلیل کوواریانس
چند متغیره ( )MANCOVAتوســط نرمافزار  SPSS-22تجزیهوتحلیل شــد .یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مطالعه
حاضــر نشــان داد بین گروه اختالل یادگیری ریاضــی و خواندن در انواع زمان واکنش (ســاده -انتخابی و تمیزی) تفاوت معناداری وجود
ندارد .همچنین بین گروه اختالل یادگیری ریاضی و خواندن در کارتهای شماره  1و  9آزمون استروپ تفاوت معناداری وجود دارد اما در
کارتهای  9و  1تفاوت معناداری به د ست نیامد .نتیجهگیری :با توجه به نتایج این تحقیق ،از تواناییهای شناختی در حوزه سرعت
پردازش اطالعات و نگهداری توجه ،تکالیف تقویتکننده سرعت پردازش اطالعات و توجه بهویژه اختالل خواندن میتوان جهت افزایش
آگاهی والدین دارای کودک مبتالبه اختالالت یادگیری استفاده نمود.

کلیدواژهها :اختالل یادگیری ،واکنش سنج زمان ،آزمون استروپ ،عملکرد شناختی

مقدمه
طبق تعریف انجمن روانشناسی آمریکا اختالل یادگیری عبارت
است از اختالل در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه
که در فرایند درک یا کاربرد زبان شــفاهی یا نوشــتاری نقش
دارد و موجب بروز نقص در توا نایی افراد در گوش دادن ،فکر
کردن ،صـــحبت کردن ،خواندن و نوشـــتن و هجی کردن یا
محا سبات ریا ضی میگردد .این تعریف کودکانی که م شکالت
یادگیری آنها نا شی از ناتوانیهای حرکتی ،بینایی یا شنوایی،
ع قب ما ندگی ذهنی ،آشـــفتگی های هی جانی ،فقر محیطی،
فرهنگی یا اقت صادی ا ست را در برنمیگیرد (بکن سون ،هالند،
کوباس ،فبتزر ،ویلکس ،کرمیشل و هال.)9116 ،1

این اختالل شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ،آسیب مغزی،
اختالل جزئی در کارکرد مغز ،نارســـاخوانی و زبان پریشـــی را
شــامل میشــود (شــایویتز و شــایویتز .)9115،6در حال حاضــر
میزان شــیوع اختالالت یادگیری بین  1تا  91درصــد جمعیت
مدرســه برآورد شــده اســت و در شــمار یکی از پر شـیوعترین
اختالالت شناخته شده قرار دارد (فراینگتون ،کلر ،هالند ،برت و
اوبرن .)9116،5هرســـاله تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل
اختاللهای یادگیری در فراگیری مطالب در سی دچار م شکل
می شوند .این دسته از دانش آموزان معموالً از هوش متوسط یا
باالتری برخوردارند ،ولی در شــرایط تقریباً یکســان آموزشــی
نســبت به دانش آموزان دیگر عملکرد تحصــیلی ضــعیفتری

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) :اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ،اروﻣﯿﻪ ،اﯾﺮان) e.soleimani@urmia.ac.ir 1.
 .9دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه الزهرا تهران ،ایران
 . 9کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 1926/7/12 :تاریخ پذیرش مقاله1926/9/95:
4
. Backenson, Holland, Kubas, Fitzer, Wilcox, Carmichael & Hale
5
. Shaywitz & Shaywitz
6
. Farrington, Clare, Holland, Barrett & Oborn
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استروپ
توانمندسازیآزمون
فصلنامه سنج زمان و
آزمون واکنش
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بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر
استثنایی
کودکان
ـــــــــــــ

نشــان میدهند و علیرغم قرار داشــتن در محی ط آموزشــی
منا سب و نیز فقدان ضایعات بیولوژیک بارز و عدم م شکالت
اجتماعی و روانی حاد با داشتن هوش متوسط قادر به یادگیری
در زمینههای خاصــی نمیباشــند (نلســون ،گاســویز ،مارشــال،
ها مک ،بر ،را ندلف و مک کر .)9115،1از گروه های ع مده
کودکان مبتالبه اختالل یادگیری میتوان از کودکان نارســـا
خوان ،نارســـا نویس و مبتال به اختالل حســـاب را نام برد.
علیرغم گذشــــت نیمقرن از پژوهش های مختلف در باره
اختاللهــای یــادگیری هنوز علــل این اختالل تــاانــدازهای
ناشناخته مانده است ،حتی در بعضی موارد تالشهای پژوهشی
برای یافتن بنیادهای ســـببشـــناختی این اختالل به نتایج
متفاوت و گاهی ناهمخوان نیز منجر شده است .ازجمله عواملی
که در پژوهشهای مختلف موردتوجه قرارگرفته است ،میتوان
به علل فیزیولوژیک (نظیر آ سیبها و صدمات مغزی) ،عوامل
بیوشـــیمیایی (مثل کم کاری تیروئید) ،عوامل محیطی (مثل
تغذیه و بهدا شت) ،عوامل ژنتیکی و عوامل پیش ،هنگام و بعد
از تولد اشاره کرد (مکی ،فلوید و رابرسون.)9116،9
نار ساخوانی با نقص در انواعی از کارکردهای شناختی ازجمله
توانایی های زبانی و آوایی ،یکپارچگی یا هماهنگی دیداری-
ادراکی و دیداری -حرکتی ،حافظه دیداری و میان حســـی و
دیگر کارکردها مثل توانایی سازماندهی همراه است .شکست
در خواندن ممکن اســـت ناشـــی از نقص در حافظه دیداری-
ش ـنیداری ،آگاهی واجشــناختی و یا مشــکل در نحوه تجزیه و
ترکیب واجها باشـــد (مول ،گوبل ،گوچ ،لنریل و اســـنولینگ،9
.)9115
از طرف دیگر نوع دیگر اختالالت یادگیری ،اختالل یادگیری
ریاضــی میباشــد که از میان تمامی مشــکالت یادگیری ،از
اهمیت بیشتری برخوردار است (مک کنا ،شین و سیلو.)9116،1
درواقع اصــطالح اختالل یادگیری همواره در ادبیات مربوط به
مشکالت ریاضی مطرح بوده است؛ بنابراین ،عجیب نیست که
اختالل های یادگیری بهکرات بهعنوان یکی از عوا مل مهم
اثرگذار بر عملکرد و یادگیری ریاضـــی معرفیشـــده اســـت
( سات سانگی و بوک .)9116 ،6مهمترین ویژگی کودکان دارای
اختالل ریاضی اشکال در فراگیری و یادآوری مفاهیم ریاضی و
ویژگی دوم آنها دشـــواری در انجام محاســـبات ،راهبردهای
نار سا در حل م سئله ،زمان طوالنی در ک شف راهحل و میزان

باالی خطا در انجام محاســبات ریاضــی اســت (بریانت ،آکی،
کیم ،لنگ ،بریانت و پفنستیل.)9116 ،5
در نقاط مختلف جهان میزان شیوع اختالل یادگیری ریاضی و
خواندن رابین  9تا  19در صد گزارش شده ا ست و در ایران نیز
نریمانی و رجبی ( )1991در بین دانش آموزان پا یهی دوم تا
پنجم استان اردبیل میزان شیوع را  19درصد گزارش کردهاند.
این اختاللها معموالً نا شی از ضایعههای سی ستم ع صبی
مرکزی ا ست و ب سته به منطقهی ضایعه نمودهای متفاوتی
دارند .بهطوریکه ا صطالح اختالل یادگیری ،شرایطی چون
ناتوانیهای ادراکی ،آس ـیبدیدگیهای مغزی ،نارســاییهای
جزئی در مغز و آفازی رشــدی را در برمیگیرد .بر طبق این
تعریف ،اختالل یادگیری بهعنوان یک نارسایی عصبشناختی
اســت و همچنین بیانگر بدکارکردیهای شــناختی از قبیل
درک ،خواندن ،نوشــتن و ریاضــی بهحســاب میآید (آنیو و
راشـــانن .)9115،7در بروز اختالالت یادگیرى عوامل مختلف
آموزشـــم ،محیطم ،روانشـــناختی و حتم ژنتیکم دخیلاند و
شامل نقایص نورولوژیک (عصبشناختی) ،تحصیلی ،اجتماعی،
عاطفی و ســـازشـــی میشـــوند .نقایص نورولوژیک شـــامل
مشـــکالتی در ادراک دیداری و المســـه ،هماهنگی روانی-
حرکتی ،توج هات د یداری و المســــه ،حاف ظه غیرکالمی،
استدالل ،کارکردهای اجرایی و مشکالت ویژهای در جنبههایی
از زبان و گفتار ا ست .نقایص تح صیلی شامل م شکالتی در
زمینههای نقص در محاسبات و استدالل ریاضی ،درک و فهم
خواندن بعضی از مطالب و جنبههایی از زبان نوشتاری و دست
خط اســـت؛ و نقایص اجتماعی شـــامل مشـــکالتی در ادراک
اجتماعی و تعامالت اجتماعی ا ست (بیل ،ساندر سون ،سانیتی،
داندر و بالند.)9116،9
در جدیدترین مطالعه موگاســـیل ،پاتیل ،پاتیل و موگاســـیل2
( )9111با برر سی کودکان  9تا  11سال هندی میزان شیوع
کلی اختاللهای یادگیری را  16/17درصد و شیوع اختاللهای
نگارش ،خواندن و ریاضــیات را به ترتیب  11/9 ،19/6و 11/6
گزارش دادهاند .همچنین مهیندوســت ( )9111بامطالعه 511
دانشآموز پایههای سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی در شهر ایالم،
نرخ شیوع اختاللهای یادگیری را  11/1درصد بیان میکند .از
بین انواع اختالالت یادگیری ،نار ساخوانی و م شکالت خواندن
با شــیوع  6تا  11درصــد ،شــایعترین و عمومیترین اختالل
یادگیری بشـمار میآیند .نارسـاخوانی یکی از حوزههای بسـیار
5

1
. Satsangi & Bouck
. Nelson, Guskiewicz, Marshall, Hammeke, Barr,
. Bryant,Ok, Kang, Kim, Lang, Bryant& Pfannestiel
Randolph & McCrea
7
2
. Aunio & Räsänen
. Maki,Floyd & Roberson
8
3
. Beale, Sanderson, Sanniti, Dundar & Boland
. Moll,Göbel, Gooch, Landerl & Snowling
9
4
. Mogasale, Patil, Patil & Mogasale
. McKenna, Shin & Ciullo
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فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

مهمی ا ست که معموالً م شکالت بی شتری برای دانشآموزان
ناتوان در یادگیری به وجود میآورد ( تارو یان ،نیکلســـون و
فاوست.)9117،1
بدن انســـان در واکنش به محرکهای بیرونی با ســـرعتی از
مرتبه میلیونیوم ثانیه پا سخ میدهد .سرعت پا سخگویی به این
محرکها بسـتگی به سـیسـتم عصـبی دارد .این زمان در بین
افراد مختلف با توجه به سن و میزان سالمتی سیستم عصبی
متفاوت است .زمان واکنش یعنی مدتزمانی که طول میکشد
تا یک فرد بهطور ارادی یا غیرارادی به یک محرکِ کموبیش
پیچیده دیداری یا شنیداری پاسخ دهد .زمان واکنش به عوامل
متعددی همچون تحریک گیرندههای حســـی ،زمان انتقالِ اثرِ
تحریک به دستگاه عصبی مرکزی ،زمان تصمیمگیری دستگاه
عصــبی مرکزی و صــدور فرمان پاســخ ،زمان انتقال فرمان از
دســـتگاه عصـــبی مرکزی به اعضـــای پاســـخدهنده و زمان
پا سخگویی بهو سیله اع ضای پا سخدهنده ب ستگی دارد .اختالل
در هر یک از قســـ مت های مذکور ،مو جب باال رفتن ز مان
واکنش میشود (پلتیر ،هیگینز و بوبنس .)9115 ،9زمان واکنش
بهعنوان شاخص پردازش اطالعات محسوب میگردد؛ بنابراین
زمان واکنش کُند و آرام ،غالباً به معنای پردازش کُند یا تخریبِ
شــناختی تفســیر میشــود (مول ،گوبل و اســنولینگ.)9116 ،
دا ندرز1259( 9؛ به ن قل از ســـانتورینو ،کا ند ،موران ،کانلو و
مدینا )9115 ،1فیزیولوژی ست آلمانی ،سه نوع تکلیف مربوط به
زمان واکنش را بســط داده اســت که به نام وی «واکنشهای
 B ،Aو  Cداندرز» شناخته می شوند .در واکنش  Aکه غالباً
«واکنش ساده »6نامیده می شود ،یک محرک ساده به آزمودنی
ارائه می شود و وی سریعاً با فشار دادن دکمهای ،پاسخ مناسب
را ارائه میدهد .فا صله زمانی بین ارائه محرک و ارائه پا سخ را
ز مان واکنش می نام ند .در واکنش  Bکه بهعنوان «ز مان
واکنش انتخابی» 5شناخته می شود ،بیش از یک محرک و یک
پاســخ وجود دارد .هر محرک ،پاســخ ویژه خود را داراســت .در
این نوع ،از آزمودنی خوا سته می شود  7R1را وقتیکه  9S1و
 R2را وقتی که  S2اتفاق میافتد انجام دهد .در واکنش نوع
( Cزمان واکنش تمیزی یا ت شخی صی ،)2بیش از یک محرک
وجود دارد؛ اما یک محرک ،تنها به یک پاسخ مربوط است .اگر
 S1رخ دهد ،از آزمودنی انتظار میرود که  R1را انجام دهد و
در مقابل هر رخداد دیگری ( ،)S2پاســـخ صـــحی  ،خودداری

آزمودنی از ارائه هرگونه پاسخ است .بنابراین با اندازهگیری این
زمان میتوان معیار درســتی از شــرایط بدنی فرد مورد آزمایش
به دست آورد.
نقص در عملکرد شـناختی نقص در نگهداری توجه کودکان،
فرصــت پردازش ،ذخیره کردن و فراخوانی اطالعات را دربر
میگیرد .با توجه به اهمیت عملکرد شـــناختی و توجه در
نظریههای ع صب-روان شناختی ،عملکرد شناختی بی شتر در
کودکان  ADDو ، ADHDبرر سی شده ا ست ،درحالیکه
نقص عملکرد شـــ ناختی در کود کان مبتال یان به اختالل
یادگیری ریاضی و خواندن کمتر موردتوجه بوده است.
محققان و صــاحبنظران به این نتیجه رس ـیدهاند که زمان
واکنش خصوصاً زمان واکنش انتخابی تنها یک پاسخ حرکتی
ســاده به محرکها نیســت ،بلکه ســازههای زیربنایی آن به
تواناییهای ســط باالی شــناختی چون پردازش شــناختی،
مقای سه جزییات و حافظه کاری ارتباط مییابد (هولی ،پرا ساد،
پندر و مورفی .)9119،11همانطور که نتایج مطالعات نشـــان
میدهد مبتالیان به اختالل یادگیری در پردازش شــناختی و
حافظه کاری و توجه دچار کا ستی ه ستند .بهعنوانمثال بال و
ا سکریریف )9111( 11ن شان دادهاند که کودکانی که ریا ضیات
آن ها ضـــعیف اســـت در کارکرد های اجرایی ازجم له حفظ
اطالعات در حافظه کاری دچار مشـــکالت زیادی هســـتند.
هاالهان )1279( 19بیان میکنند کودکانی که دچار اختالالت
یادگیری هستند در حافظه شنوایی و بینایی خود نقایصی دارند.
دانشآموزان دارای اختالل ر یاضـــ یات و نارســــاخوان در
کارکردهای بازداری ت صمیمگیری ،برنامهریزی و سازماندهی
ضعیفتر از دانشآموزان بدون اختالل ریا ضیات ه ستند (گوچ،
اسنولینگ و هالم .)9111،ضعف انعطافپذیری یا در جاماندگی
بــا توانــا یی ریــاضـــیــات را بطــه م ع کوس دارد (بــال و
اســکریریف .)9111،بر اســاس مطالعات ســیدمن)9115( 19
کودکانی که بهطور همزمان به اختالل نارســـایی توجه /بیش
فعـالی و هم نـاتوانی یـادگیری داشـــتنـد در هر دو زمینـه
کارکردهای اجرایی و غیر اجرایی بیشـــتر آســـیبپذیر بودند،
خ صو صاً ناتوانی در عملیات ح ساب در گروه ناتوان در ریا ضی
به علت نقض زیاد در کارکرد اجرایی آن ها اســـت .همچنین
نارســائی توجه یکی از هســتههای اصــلی ناتوانیهای یادگیری
است (سیدمن9115 ،؛ کرک ،گری ،ریبی و کورنیش.)9116 ،11
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استروپ
توانمندسازیآزمون
فصلنامه سنج زمان و
آزمون واکنش
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بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر
استثنایی
کودکان
ـــــــــــــ

پژوهشها نشان دادهاند کودکان دارای اختالل یادگیری نسبت
به کودکان بهنجار در ج ستجوی دیداری 1عملکرد ضعیفتری
دارند .حتی بع ضی از یافتهها ن شان میدهد نار سایی توجه در
این افراد تا سنین بزرگ سالی نیز ادامه دارد (ما سون ،هامفری
و کنت9119 ،9؛ الندرل و ویلبرگر.)9111 ،9
مطــالعــه اســـتر )9111( 1بر روی  9نفر نوجوان مبتالبــه
ناتوانیهای یادگیری و  9نفر نوجوان عادی همگن نشـــان داد
که افراد دارای ناتوانیهای یادگیری در توجه ب صری انتخابی،6
تغییر توجه 5و توجه پایدار 7از عملکرد ضـــعیفتری برخوردار
هستند و تفاوت دو گروه معنیدار بود ( .)P>1/11گارسیا ،پریرا
و فوکودا )9117( 9نشـــان دادند که توانایی توجه شـــنیداری
انتخابی کودکان مبتالبه  ،LDدر مقایســـه با کودکان بهنجار
کاهش نشـــان میدهد .تحقیقات داخلی در این زمینه معدود
بوده ا ست .امیریانی ،طاهایی و کمالی ( )1921ن شان دادند که
در توجه شــنیداری تقســیمشــده ،2دانشآموزان دارای ناتوانی
یادگیری عملکرد ضعیفتری در مقای سه با دانشآموزان عادی
دارند درحالیکه در توجه شــنیداری انتخابی تفاوتی به دســت
نیــامــد .پژوهشهــای دیگر هم نشــــان دادهانــد کــه بین
ناتوانی های یادگیری و تو جه ارت باط مع ناداری وجود دارد
(عابدی ،ملک پور ،مولوی ،عریضی سامانی و امیری.)1997 ،
از ســوی دیگر ازآنجاییکه ناتوانیهای یادگیری در یک تأخیر
تحولی در توا نایی حفظ تو جه انت خابی قرار دارد و همچنین
مشـــ کل در بازداری یکی از ویژگی های دیگر کود کان با
اختالالت یادگیری میباشد که باعث استفاده از آزمون استروپ
برای مطالعه اختالل یادگیری و عملکرد تح صیلی در ب سیاری
از نقاط جهان شـــده اســـت (پنجینگبورگ ،هارکز ،آلدنکامپ،
رولی و هندریکســن .)9115،11برای مثال می ،بائور و فینچام11
( )9116به این نتیجه رســیدند که بین عملکرد بهتر در آزمون
ا ستروپ و عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد .گلدن 19و
گلدن ( )9119در پژوهشــی با عنوان الگوی عملکرد در آزمون
کلمه  -رنگ ا ستروپ در کودکان با ناتوانیهای روانپز شکی،
تو جه و یادگیری ،به این نتی جه رســـ ید که بین گروه های

موردم طال عه با گروه عادی ت فاوت معنیداری وجود دارد .در
بررسی دیگر با عنوان اندازهگیری ویژگیهای شناختی کودکان
با م شکالت یادگیری که تو سط می سیاک ،فلچر ،ا ستوبینگ،
وگن و توالر )9111( 19صورت گرفت ،به نتایج م شابهی د ست
11
یافتند .کاپوال ،لی ،بنت ،بورتیر ،فوول ،کویلیســـی و یانگ
( )9111در پژوهشی با عنوان عملکرد ضعیف در نارساخوانهای
 16ســــا له ،عنوان پژوهش خود را مورد تأی ید قرارداد ند و
پروتوپاپس ،ارکونتی و کالومباکس )9115( 16عملکرد ضـــعیف
نارساخوانها در آزمون استروپ در سنین پایینتر را مورد تأیید
قراردادند .همچنین مشــاهدات بالینی نشــان دادهاند که افرادی
که دچار اضطراب هستند به دلیل عدم تمرکز حواس کافی ،در
اجرای آزمون اســـتروپ موفق نبوده و احتماالً یکی از بدترین
عملکردهای گزارش شده مربوط به این قبیل افراد ا ست .افراد
وســواســی نیز به علت توجه بیشازحد به جزئیات ،معموالً در
این آزمون مشــکلدارند (کو و نیچه .)9116،15عملکرد ضــعیف
در آزمون ا ستروپ با صرع قطعه پی شانی (بون ،میلر ،رزنبرگ،
دورازو ،مک اینتایر و ویل ،)1299،17کا ستیهای حافظه مربوط
به ســـن (مامرال ،گیســـی ،بومبا ،باتســـی ،کاویوال ،بروگی و
نــاســـینویچ ،)9115، 19فراموشـــی فراگیر گــذرا (هــاگــل و
برنز )9116،12و اختالل بیش ف عالی و کمبود تو جه نیز ارت باط
دارند (کوک ،لی و هنریج.)9116،91
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضــر باهدف مقایســه نتایج
آزمون واکنش ســـنج زمان و آزمون اســـتروپ در مبتالیان به
اختالل یادگیری ریاضی و اختالل خواندن در شهرستان ارومیه
انجام شد.
روش و ابزار پژوهش
روش پژوهش علی -مقای سهای و از نوع مقطعی -مقای سهای
است که بهصورت گذشتهنگر انجام شد .جامعه آماری پژوهش
حاضـر شـامل کلیه دانشآموزان پایه چهارم ،پنجم و شـشـم
ابتدایی مدرســه اختاللهای یادگیری شــهرســتان ارومیه در
سـال تحصـیلی  1921- 26بود که بر اسـاس اعالم اداره کل
آموزشوپرورش شـــهرســـ تان اروم یه  996نفر می باشـــ ند
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فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

( .)N=996نمو نه این پژوهش شـــامل  11دانشآموز دارای
اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بود که از میان جامعه آماری
بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.
مالک های ورود آزمودنی ها عبارتاند از :وجود اختالل
ریاضــی و اختالل خواندن ،هوش متوســط و متوســط به باال
(عدم عقبماندگی ذهنی)؛ پایه تحصیلی چهارم ،پنجم و ششم
ابتدایی؛ عدم اختالالت روانی و بیماری حاد؛ عدم اختالل بیش
فعالی و کمبود توجه؛ عدم مصرف دارو در شش ماه قبل جهت
درمان ناتوانی های یادگیری؛ فقدان ناتوانی های همآیند مانند
ناتوانی نوشتن و خواندن (از طریق بررسی پرونده تحصیلی).
مالک های خروج آزمودنی ها ع بارتا ند از :عــدم
هم کاری کودک یا خانواده ،بیقراری کودک و عدم تح مل
شرایط پژوهش ،ناتوانی ریا ضی به علت نقایص ح سی با شد،
ناتوانی ر یاضـــی به خاطر محروم یت محیطی ،فرهنگی و
آموزشگاهی
ابزار مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از:
آزمون هو شی ریون :این آزمون توسـط ریون (1259؛ به
نقل از سید عباس زاده ،گنجی و شیرزاد )1999 ،در انگلستان
برای اندازهگیری هوش در گروه سنی  2تا  19سال ساختهشده
ا ست و دارای  51آیتم ( 6سری  19تایی) میبا شد .ضریب
هم سانی درونی این آزمون با میانگین  1/21و ضریب پایایی
باز آزمایی با میانگین  1/99گزارش شده است .همبستگی این
آزمون با آزمونهای هو شی وک سلر ،ا ستنفورد -بینه ،مازهای
پروتئوس و آد مک گودی ناف در دام نهای از  1/11تا 1/76
بهدســـتآمده اســـت .میزان همبســـتگی آن با آزمون های
غیرکالمی بیشتر گزارش شده است .ضریب پایایی این آزمون
در گروههای مختلف بین  1/71و  1/21و در سنین پایینتر تا
حدودی کمتر است (سیدعباس زاده ،گنجی و شیرزاده.)1999،
در این پژوهش از این آزمون برای تشـــخیص افتراقی
اختالالت یادگیری با عقبماندگی ذهنی استفادهشده و مالک
انتخاب افراد نمره هوشبهر  21و به باال بود.
آزمون ریاضی کیمت :این آزمون را کرنولی ،ناچیمن و
پریچت 1در سال  1275انتشار دادند که متشکل از  11خرده
آزمون ،شـامل سـطوح محتوایی عملیاتی و کاربردی ا ست.
آزمون کیمت به صورت انفرادی اجراشده و برای سنین قبل
از دب ستان تا  19سالگی منا سب ا ست .در سطوح محتوایی
شامل شمارش ،ک سر ،هند سه و عالئم؛ در سط عملیاتی
شــامل جمع ،تفریق ،ضــرب ،تقســیم ،محاســبه ذهنی و
استدالل حسابی و در سط کاربرد شامل حل مسئله ،موارد

خطا ،اندازهگیری ،پول و زمان است .بیشتر سؤالهای آزمون
بهصــورت دیداری و شــفاهی به دانشآموز ارائهشــده و
دانشآموز باید پا سخ را به صورت شفاهی بدهد .پایایی این
آزمون با روش آلفای کرونباخ در پنج پا یه بین  1/91تا 1/91
بهد ستآمده ا ست و ضریب پایایی این آزمون با ا ستفاده از
روش آل فای کرون باخ برابر با  1/91بهدســـتآ مده اســـت
(ا سماعیلی و هومن .)1991 ،از این آزمون بهمنظور شنا سایی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی استفادهشده است.
آزمون خوا ندن و نارسرررایی :در این پژوهش ،برای
ســنجش خواندن و نارســاخوانی از آزمون خواندن و نارســا -
خوانی کرمی نوری و مرادی اســتفاده گردید .این آزمون برای
دانشآموزان دختر و پسر پایهی اول تا پنجم دبستان یکزبانه
(فارسی) و دوزبانه (تبریزی و سنندجی) ،توسط کرمی نوری و
مرادی ( )1997هنجاریابی شده ا ست .این آزمون م شتمل بر
 11خرده مقیاس است .خرده مقیاسهای آزمون نما عبارتاند
از -1 :آزمون خوا ندن کل مات -9،آزمون خوا ندن ناکل مات
(واژه های بدون معنی) -9 ،آزمون درک کل مات -1 ،آزمون
زنجیرهی کلمات -6 ،آزمون درک کلمات -5 ،آزمون قافیهها،
 -7نامیدن تصــاویر-9 ،آزمون حذف آواها -2 ،آزمون نشــانه
حرف - 11 ،آزمون نشانه مقوله .ضریب آلفای کل این آزمون
 1/99اســــت (کرمی نوری و مرادی .)1997 ،این آزمون
به صورت انفرادی توسط محقق اجرا گردید .نمرات آزمودنیها
در هر خرده مق یاس پس از مراج عه به جدول پاســـخ های
صـــحی  ،محاســـبه و در جداول مربوط به هر آزمودنی ثبت
میگردد (کرمی نوری و مرادی.)1997 ،
آزمون استروپ :این آزمون در سال  1296توسط استروپ
برای ارزیابی توجه اخت صا صی و انعطافپذیری شناختی ابداع
شد .از آن زمان به بعد انواع متفاوتی از این آزمون ساخته شده
است ازجمله آزمون دودریل 9در سال  ،1279آزمون نوع گلدن
در سال  1279و نوع گراف 9در سال  .1226تعداد کارتهای
موردا ستفاده در هر یک از این آزمونها باهم فرق میکند .در
این پژوهش از نوع کارتی آزمون ا ستروپ که ب سیار شبیه به
آزمون طرح شده بهو سیله ا ستروپ ا ست ،ا ستفاده شده ا ست.
این آزمون از چهار کارت تشــکیلشــده اســت ( Wخواندن
واژه) C( ،نام یدن ر نگ) و  CWنیز خوا ندن واژه ها بدون
توجه به رنگ آنها در کارت ســـوم و در کارت چهارم ،گفتن
واژهها بدون توجه به چیزی که نوشته شده است ،میباشد .هر
کارت  96محرک را ن شان میدهد که به ترتیب در  6سطر و
 6ســتون تنظیمشــدهاند .از آزمودنی خواســته میشــود به هر

1

3

. Cornoly, Nachtman & Pritchett
. Doodril

2
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کودکاناستروپ
توانمندسازیو آزمون
واکنش سنج زمان
بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر
استثنایی
آزمونفصلنامه
اساســــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت نگاه کند و از سمت چپ بهطور افقی به سمت را ست،
این کار را ادامه دهد و پا سخ منا سب را سریع و تا جایی که
محتمل اســـت ،بدهد .در کارت  ،Wمحرک نام رنگ های
پنجگانه میباشــد (قرمز ،آبی ،ســبز ،قهوهای و زرد) ،در این
ق سمت از آزمودنی خوا سته می شود تا فقط واژههایی را که به
رنگ خاک ستری نو شته شدهاند را بخواند .کارت  Cمربعهای
رنگی را نشــان میدهد (قرمز ،آبی ،ســبز ،قهوهای و زرد) ،در
این قســمت از آزمودنی خواســته میشــود تا رنگ مربعها را
بگو ید و کارت  CWنیز واژه هایی که به نام ر نگ های
پنجگانه ا شاره دارند و بارنگهای متعارض (مثالً واژه قرمز به
رنگ آبی نوشته شده) نوشته شدهاند را نشان میدهد .در کارت
سوم از آزمودنی خوا سته می شود آن واژهها را بدون توجه به
ر نگ آن ها بخوا ند و در کارت چ هارم از آزمودنی خواســـ ته
میشـــود تا ر نگ آن واژه ها را بدون تو جه به چیزی که
نوشته شده ،بگوید .در هر چهار کارت زمان واکنش آزمودنی و
تعداد خطاها ثبت میشــود .پایایی این آزمون برای کارتهای
اول و دوم  1/99و برای کارت های ســـوم و چ هارم 1/91
گزارششــده اســت (دنی و همکاران9116 ،1؛ به نقل از بشــر
پور .)1996 ،این آزمون برای ســـنجش هر دو نوع پردازش
خودکار و کنترلشـــده کاربرد دارد .از کارت های اول و دوم
برای ا ندازهگیری پردازش خود کار و از کارت های ســـوم و
چهارم برای اندازهگیری پردازش کنترلشـــده در مطالعهای

توســـط راون کی لد9111( 9؛ به ن قل از بشـــرپور)1996،
استفاده شده است .این آزمون به نارساییهای توجه و بازداری
مختل نیز خیلی حساس است.
د ستگاه زمان واکنش سنج :د ستگاه زمان واکنش سنج
برای اولین بار به نام مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی شریف،
در اداره ثبتاســناد و مالکیت صــنعتی به شــماره  ،92199به
تاریخ  96/19/99به ث بت رســـ یده اســـت .نوع دســـت گاه
استفادهشده در این پژوهش ،ساخت مؤسسه روان تجهیز سینا
ـ اولین طرّاح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی روانشناسی
در ایران ــــ میباشد .روایی و پایایی این ابزار توسط ایروانی
( )1992و نظیفی ،ط باط بایی ،آزاد فالح و مرادی ()1921
موردبررسی قرارگرفته و روایی و پایایی آن تأییدشده است.
روش اجرا
بعد از معرفی از ســوی دانشــگاه به اداره کل آموزشوپرورش
ا ستان ارومیه ،مقیاس ت شخی صی اختالل بیش فعالی -کمبود
توجه ،آزمون هوشــی ریون و آزمون ریاضــی ایران کیمت و
آزمون نارســاخوانی در مدرســه اختالالت یادگیری اجرا شــد.
سپس بعد از انتخاب نمونه پژوه شی ابزارهای ا صلی اجرا شد.
داده های پژوهش با آزمون آ ماری تحل یل کووار یانس چ ند
متغیره ( )MANCOVAتوســـط نرمافزار SPSS-22
تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد گروههای موردمطالعه در مؤلفههای آزمون واکنش سنج زمان و
کارت شماره  1تا  4آزمون استروپ
مؤلفهها
متغیرها
انواع واکنش
آزمون زمان
واکنش
کارت یک

اندازهها
ساده
انتخابی
تمیزی/تشخیصی
زمان واکنش

1

اختالل یادگیری ریاضی
SD
M
96/56
165/91
99/16
179/96
95/57
619/25
1/59
19/99

. Denny & et al
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اختالل یادگیری خواندن
SD
M
97/61
152/56
91/12
199/67
96/16
656/19
1/96
91/59

2

. Ravnkilde
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کارت دو
آزمون استروپ
کارت سه

کارت چهار

تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا

1/16
1/295
1/11
1/91
1/979
1/61
1/79
1/251
9/19
1/56
1/976

19/96
5/76
17/29
99/61
9/61
91/12
15/56
9/96
91/65
17/97
7/59

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

16/96
2/56
19/19
99/96
9/76
91/99
19/26
19/16
91/97
17/12
7/91

1/92
1/751
1/95
1/11
1/592
9/15
1/11
1/712
9/12
1/61
1/529

با توجه به جدول یک ن شان میدهد که میانگین واکنش گروه اختالل یادگیری ریا ضی در مقای سه با گروه اختالل یادگیری خواندن در
هر ســـه واکنش کمتر می باشـــد .قبل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت رعایت پیشفرض های آن ،نتایج نشـــان داد آماره z
کولموگروف -اسمیرنف برای آزمون زمان واکنش و آزمون استروپ به ترتیب برابر با  1/91و  1/15در سط ( )P≤1/16معنیدار نیست،
یعنی توزیع متغیرها در بین نمونه با توزیع آن در جامعه آماری نرمال ا ست .همچنین نتایج آزمون لوین ن شان داد سط آماره ( )Fبرای
آزمون زمان واکنش و آزمون ا ستروپ معنیدار نی ست ( )P≤ 1/16و این ن شاندهنده آن ا ست که واریانس خطای این متغیرها در بین
آزمودنیها (گروه اختالل یادگیری ریاضــی و خواندن) متفاوت نیســت و واریانسها باهم برابرند .همچنین برای بررســی فرض همگنی
کوواریانسها از آزمون باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار باکس معنیدار نی ست ( P=1/597و  F=1/91و )BOX= 91/91
و درنتیجه پیشفرض تفاوت بین کوواریانسها برقرار است.

جدول  .2نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی متغیرهای
موردمطالعه
منبع
گروه

نام آزمون
اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه خطا

مقدار
1/651
1/196
97/61
97/61

F
125/92
125/92
125/92
125/92

فرضیه df
16/11
16/11
16/11
16/11

خطا df
91/11
91/11
91/11
91/11

P
1/111
1/111
1/111
1/111

نتایج جدول  9نشان میدهد که سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز میشمارد .این
نتایج نشان میدهد که در بین دو گروه اختالل یادگیری ریاضی و خواندن حداقل ازنظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود
دارد .بهمنظور اینکه دو گروه موردمطالعه در کدامیک از مؤلفههای متغیرهای وابسته با یکدیگر تفاوت آماری معناداری دارند در جدول 9
نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس چندمتغیری ارائهشده است.
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استروپ
توانمندسازیآزمون
فصلنامه سنج زمان و
آزمون واکنش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاساس
بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر
استثنایی
کودکان
ـــــــــــــ

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کووار یانس چند متغیره ( )MANCOVAبر روی مؤلفههای موردمطالعه
منبع تغییرات

متغیرهای وابسته
انواع زمان واکنش

گروه

کارت شماره 1
استروپ
کارت شماره 9
استروپ
کارت شماره 9
استروپ
کارت شماره 1
استروپ

SS
995919/91
1259169/71
999172/12
191/61
191/16
71/72
119/12
27/99
51/71
191/97
115/91
99/67
116/99
29/62
69/92

مؤلفهها
ساده
انتخابی
تمیزی/تشخیصی
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا
زمان واکنش
تعداد صحی
تعداد خطا

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MS
995919/91
1259169/71
999172/12
191/61
191/16
71/72
119/12
27/99
51/71
191/97
115/91
99/67
116/99
29/62
69/92

F
1/257
1/15
1/19
5/97
9/11
1/57
1/969
1/219
1/975
5/56
6/16
1/91
1/725
1/769
1/759

p
1/915
1/195
1/162
1/111
1/111
1/111
1/966
1/995
1/919
1/111
1/111
1/111
1/921
1/929
1/911

همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد بین گروه اختالل یادگیری ریاضی و خواندن در انواع زمان واکنش (ساده -انتخابی و تمیزی)
تفاوت معناداری به دست نیامده است .بدین معنی که زمان واکنش هر دو گروه ازلحاظ آماری تفاوتی نداشته است هرچند در مقایسه
میانگینها با یکدیگر گروه اختالل یادگیری ریاضی نسبت به گروه خواندن در زمان کمتری عکسالعمل نشان دادند اما این عکسالعمل
(واکنش) معنادار نبوده است.
همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد بین گروه اختالل یادگیری ریاضی و خواندن در کارتهای شماره  1و  9آزمون
استروپ تفاوت معناداری وجود دارد اما در کارتهای  9و  1تفاوت معناداری به دست نیامد .بدین معنی که گروه اختالل یادگیری ریاضی
نسبت به گروه خواندن در زمان کمتری به کارتهای شماره  1و  9پاسخ دادند و همچنین تعداد پاسخهای صحی آنها نبست به گروه
خواندن بهطور معناداری بیشتر و تعداد پاسخ خطایشان بهطور معناداری کمتر بوده است .نتایج نشان داد که در شاخص زمان واکنش ،تعداد
پاسخ صحی و تعداد پاسخ خطا کارتهای شماره  1و  9تفاوت وجود دارد ولی در کارتهای شماره  9و  1تفاوت معناداری به دست نیامد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه نتایج آزمون واکنش سنج زمان و
اختالل براثر نقایصـــی در ســـیســـتم پردازش اطالعات افراد
آزمون اســـتروپ در مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضـــی و
مبتالبه وجود آمده اســـت که حوزه هایی چون توجه ،حافظه،
اختالل خواندن بود .نتایج مطالعه حاضــر نشــان داد بین گروه
ســازماندهی یا ســایر فرایندهای شــناختی را شــامل میشــود
اختالل یادگیری ر یاضـــی و خوا ندن در انواع ز مان واکنش
1
(ویلکات ،پتریل ،وو ،بوادا ،دفریس ،اولسون و پنینگتون .)9119،
(ســـاده -انتخابی و تمیزی) تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بدین
ســـرعت پردازش اطالعات یک توانمندی ادراکی-شـــناختی
معنی که ز مان واکنش هر دو گروه ازل حاظ آ ماری ت فاوتی
9
محســـوب میشـــود (اســـتوکتون ،هانت و جوزف  )9111،و
نداشــته اســت .هرچند در مقایســه میانگینها با یکدیگر گروه
کودکان دارای اختالل یادگیری بهویژه اختالل در ریاضـــی در
اختالل یادگیری ریاضـــی نســـبت به گروه خواندن در زمان
مقایسه با کودکان عادی اطالعات را با سرعت بسیار پایینتری
کمتری عکسالعمل نشـان دادند اما این عکسالعمل (واکنش)
پردازش میکن ند که این امر ممکن اســـت درنتی جه نقص
معنادار نبوده است .متأسفانه پژوهش همسو و مشابهی در این
عملکرد در حوزههای شـــناختی همچون حافظه کاری باشـــد
زمینه تا جایی که امکانات جســتجو اجازه میداد یافت نشــد تا
(مول و هم کاران9115 ،؛ بر ندبرگ ،کلســـزوکی ،فیشـــ باچ،
مقایسهای صورت گیرد اما در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان
شوارست ،باتنر و هاسلهورن9116،9؛ هورد ،بیرد -کارون ،نوگت
گفت اعتقاد بر این است که دشواریهای یادگیری در این
1

Fischbach,

& .Willcutt, Petrill, Wu, Boada, DeFries, Olson
Pennington
2
. Stockton, Hunt & Joseph
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و نومتی .)9117 ،1پژوهشهای بســـیاری نشـــان میدهند که
اختالل یادگیری با نحوه پردازش اطال عات و فرای ند های
شناختی در مغز مرتبط ا ست .ا سزوس ،دیواین ،سولتز ،نوبز و
گابریل )9119( ،9نشـــان دادند که حافظه کاری در کودکان با
اختالل ریاضـــی در تمام گروههای این اختالل دچار مشـــکل
است .کارباچ ،استروباخ و شوبرت سوانسون )9116( 9و ملهم و
ایزا )9119( 1نیز ضمن ن شان دادن ارتباط نقایص شناختی با
 LDبر اهمیت حافظه کاری تأکید کردهاند .بارتلت ،انســـری،
واســن و بلومرت )9111( 6با انجام تحلیل عاملی بر روی 995
کودک دارای اختالل ریاضــی  5گروه متفاوت از نارســاییهای
شــناختی را در این کودکان گزارش کردند و اذعان داشــتند که
هرچند این گروه کودکان ازنظر نوع نارســـاییهای شـــناختی
نامتجانس هســتند اما در همه آنها نارســایی شــناختی دیده
میشــود .زونی و الچینی )9119( 5نیز در پژوهش خود نشــان
دادند که این کودکان دارای نقایصی در توانایی شناختی هستند
که مانع از یادگیری بهینه و ا ستفاده از مهارتهای ریا ضی در
آنها میشــود .نقص در ســرعت پردازش اطالعات مدتها با
اختاللهای یادگیری و زبان مرتبط دانسته شده است (برگزلند،
زیواندو ،دویر ،وینزتاک -گاتمن و بندیکت .)9115 ،7نقص در
سرعت پردازش اطالعات ممکن ا ست ن شاندهنده م شکالتی
در توجه باشد (گاپین ،البان و اتنیر.)9111 ،9
همچنین نتایج ن شان داد بین گروه اختالل یادگیری ریا ضی و
خواندن در کارتهای شـــماره  1و  9آزمون اســـتروپ تفاوت
معناداری وجود دارد اما در کارت های  9و  1تفاوت معناداری
به دســت نیامد .بدین معنی که گروه اختالل یادگیری ریاضــی
نسبت به گروه خواندن در زمان کمتری به کارتهای شماره 1
و  9پاســخ دادند و همچنین تعداد پاســخهای صــحی آنها
نســبت به گروه خواندن بهطور معناداری بیشــتر و تعداد پاســخ
خطایشان بهطور معناداری کمتر بوده است .نتایج نشان داد که
در شــاخص زمان واکنش ،تعداد پاســخ صــحی و تعداد پاســخ
خ طا کارت های شـــ ماره  1و  9ت فاوت وجود دارد ولی در
کارت های شـــماره  9و  1تفاوت معناداری به دســـت نیامد.
متأ سفانه پژوهش هم سو و م شابهی در این زمینه تا جایی که
امکانات جستوجو اجازه میداد یافت نشد تا مقایسهای صورت
گیرد اما در تبیین نتایج بهدســـتآمده در مورد اینکه چرا در
1

کارتهای شــماره  1و  9آزمون اســتروپ تفاوت بهدســتآمده
ولی در کارتهای شماره  9و  1به د ست نیامده ا ست ،باید به
نحوه اجرا و تکالیف آزمودنیها در آزمون ا ستروپ ا شاره نمود
مبنی بر اینکه این آزمون از چهار کارت ت شکیل شده ا ست که
کارت اول خواندن واژه ،کارت دوم نامیدن رنگ ،کارت ســـوم
خواندن واژهها بدون توجه به رنگ آنها و کارت چهارم گفتن
رنگ واژهها بدون توجه به چیزی که نو شته شده ا ست (بدون
توجه به خود واژه) میباشد .از طرف دیگر ویژگی ا صلی عالوه
بر نارســـایی های دیگری احت مالی در افراد مبتال به اختالل
یادگیری خواندن ،اشــکال در خواندن میباشــد؛ بنابراین انتظار
میرود چون در کارت های  1و  9تکلیف آزمودنی مربوط به
خواندن میباشد تا گفتن رنگ واژهها ،پس دور از انتظار نیست
که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خواندن در مقایســه با
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ر یاضـــی در کارت های
شــماره  1و  9زمان واکنش و تعداد پاســخ خطا بیشــتر و تعداد
پا سخ صحی کمتری دا شته با شند .همچنین در کل میتوانیم
بگوییم یکی از م شکالت دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
که توجه پژوه شگران و صاحبنظران را جلب کرده ،نار سایی
شناختی آنها ست که تحقیقات ب سیاری آن را ن شان دادهاند
(کوان و پاول9111،2؛ بور 11ا9115،؛ رادو سکوی ،شافعی ،باترز
و اســـکیدمور .)9116،11آزمون اســـتروپ یکی از آزمون های
مربوط به سنجش توجه میبا شد که در مطالعات نقص در این
مقوله را ن شان دادند بهطوریکه مطالعه ا ستر ( )9111بر روی
 9نفر نوجوان مبتال به ناتوانی های یادگیری و  9نفر نوجوان
عادی همگن نشان داد که افراد دارای ناتوانیهای یادگیری در
تو جه بصـــری انت خابی ،19تغییر تو جه 19و تو جه پا یدار 11از
عملکرد ضعیفتری برخوردار هستند و تفاوت دو گروه معنیدار
بود .گارســـیا ،پریرا و فوکودا ( )9117نشـــان دادند که توانایی
تو جه شـــن یداری انت خابی کود کان مبتال به اختالل یادگیری
خواندن ،در مقایســه با کودکان بهنجار کاهش نشــان میدهد.
امیریانی و همکاران ( )1921نشان دادند که در توجه شنیداری
تقســـیمشـــده ،16دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری عملکرد
ضــعیفتری در مقایســه با دانشآموزان عادی دارند درحالیکه
در توجه شنیداری انتخابی تفاوتی به دست نیامد .پژوهشهای
عابدی و همکاران ( )1997گوارز-آکال ،مهتا و اســـکندازی15
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استثنایی
کودکان
ـــــــــــــ
استروپ
توانمندسازیآزمون
فصلنامه سنج زمان و
آزمون واکنش
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بررسی عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل یادگیری ریاضی و خواندن بر

( )9111نشــان دادهاند که بین ناتوانیهای یادگیری و توجه
ارتباط معناداری وجود دارد .جاکوب و پارکین سون )9116( 1به
این نتیجه رســیدند که بین عملکرد بهتر در آزمون اســتروپ و
عملکرد تح صیلی رابطه مثبتی وجود دارد .جو نز ،ا سنولینگ و
مول ( )9115عملکرد ضعیف نار ساخوانها در آزمون ا ستروپ
در ســنین پایینتر را مورد تأیید قراردادند .همچنین مشــاهدات
بالینی نشــان دادهاند که افرادی که دچار اضــطراب هســتند به
دلیل عدم تمرکز حواس کافی ،در اجرای آزمون استروپ موفق
نبوده و احتماالً یکی از بدترین عملکردهای گزارششده مربوط
به این قبیل افراد است (خانا ،بادورا-براک ،مک درموت ،شفرد،
هینریچ-گرام ،پاین و ویلســـون .)9115،9عملکرد ضـــعیف در
آزمون استروپ با صرع قطعه پیشانی ( سوکلو ،فورنت ،بروکارد،
دمونت و مائدر-اینگوار ،)9116 ،9کا ستیهای حافظه مربوط به
ســـن (ز ی مر من ،کــاردوســـو ،تر ی ن تی ،گراســـی-ا ل یرا و
فارن سو ،)9116،1فرامو شی فراگیر گذرا (گومز ،رو ست ،بونیوت،
چارملت و ماریود )9116،6و اختالل بیش فعالی و کمبود توجه
نیز (ترادسون ،بوهلین و واهلستد )9116،5ارتباط دارند.
اســـت فاده از روش نمو نهگیری در دســـترس بهعنوان روش
نمونهگیری غیر تصادفی از محدودیتهای این مطالعه میباشد.
به دلیل اینکه احتمال تعمیمیافتهها را با مشکل مواجه مینماید
و نبود پی شینه پژوه شی ازجمله محدودیتهای دیگر پژوهش
منابع
اسماعیلی ،م و هومن ،ح .)1991(.انطباق و هنجاریابی آزمون
ریاضیات ایران کیمت .پژوهش در حیطه کودکان
استثنایی)5(1،؛.999-999
ایروانی ،م .)1992(.همبستگی سه دستگاه قدیمی آزمایشگاه
روانشناسی با آزمونهای مشابه در سیستم جدید ویه نا.
روانشناسی کاربردی)9(5،؛59-62
امیریانی ،ف و طاهایی ،ع و کمالی ،م .)1921(.بررسی مقایسهای
توجه شنیداری در دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری و
عادی  7-2ساله .شنواییشناسی.59-66 )1(91 ،
بشرپور ،س .)1996(.بررسی سرعت پردازش اطالعات ،پردازش

خودکار و کنترل شده و تاثیر داروهای ضد افسردگی بر این
سه متغیر در اختالل افسردگی بر این سه متغیر در اختالل
افسردگی اساسی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
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Khanna, Badura-Brack, McDermott, Shepherd,
Heinrichs-Graham, Pine & Wilson
3. Sokolov, Fournet, Brocard, Démonet & MaederIngvar

حاضر بود که باعث شد اهداف در قالب سؤال پژوهشی مطرح
گردد .برای این که بتوانیم در این حوزه به ن تایج پا یاتر و
کاربردیتر برســـیم باید بتوانیم محدود یت های مبتنی بر
تعمیمپذیری را به حداقل بر سانیم لذا برای ر سیدن به این
امر پژوهشهای انجامگرفته در این حیطه باید در حوزههای
گســتردهتر و با نمونههایی از جامعههای مختلف و بزرگتر
انجام پذیرد تا نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
بر اســاس یافتههای پژوهش ،میتوان پیشــنهاد کرد که از
آزمون های واکنش ســـنج زمان و آزمون اســـتروپ بهعنوان
ابزاری برای غربالگری اولیه مشـــکالت یادگیری ریاضـــی و
خواندن در اوایل شروع آموزش رسمی استفاده شود تا بتوان با
شنا سایی زودهنگام کودکان دارای م شکالت اولیه ریا ضی و
خواندن در جهت آموزش دانش آموزان و تقویت این مؤلفه ها
اقدامات پی شگیرانه انجام داد؛ و نیز به م سئولین حوزه تعلیم و
تربیت بهویژه روانشــناســان پیشــنهاد میگردد ضــمن افزایش
آ گاهی وا لدین دارای کودک مبتال به اختالالت یادگیری از
تواناییهای شـــناختی در حوزه ســـرعت پردازش اطالعات و
نگهداری توجه ،تکالیف تقویتکننده سرعت پردازش اطالعات
و توجه ارائه نمایند.

سید عباس زاده ،م و گنجی ،م و شیرزاده ،ع .)1999(.بررسی رابطه
هوش با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه سوم راهنمایی
تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردبیل.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اردبیل.
عابدی ،ا و ملک پور ،م و مولوی ،ح و عریضی سامانی ،ح و
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Study of Cognitive Function of Math Learning Disorder and Dyslexia Based on
Reaction Time and Stroop Test
Esmail Soleimani*1
Roghieh Nooripour2
Mokhtar Reshadat Zaman Abad3

Abstract
Aim:The present study was aimed to compare results of reaction time and Stroop test
in math learning disorder and dyslexia in Urmia city. Methods: Method of study was
descriptive-comparative. The study population consisted of all students in the fourth, fifth and
sixth grade in 2014-2015 academic years in Urmia city. The sample consisted of 40 students
with learning disabilities in math and reading that was selected by convenience sampling
method. Inclusion criteria included existence of dyscalculia and dyslexia; fourth, fifth and sixth
grade and exclusion criteria included having any physical, mobility disabilities, blindness,
intellectual disability, autism and behavioral disorders. Tools included Raven's Progressive
Matrices, Math Test: Reading Dyslexia Test; Stroop Test. Data was analyzed by multivariate
analysis of covariance (MANCOVA) with SPSS-22 software. Results: Study results show
there is no significant difference between learning disability in math and reading in a variety
of reaction time (optional simple- and clean). As well as there is a significant difference in
Stroop test 1 & 3 cards between learning math and reading disorders but there was no
significant difference in 2 & 4 cards. Conclusion: According to results of this study,
maintenance of cognitive abilities in the field of information processing speed and attention,
information processing speed and attention to special assignments amplifier reading disorder
can be used to increase the awareness of parents of children with learning disabilities.
Keywords: Reaction Time, Stroop Test, Learning Disability, Cognitive Function
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