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Abstract
The aim of this study was to design a questionnaire for learning disability
(parent-child assessment) in preschool students. The Learning Disability
Questionnaire consists of two parts: perception (visual and auditory). The
content validity of the questionnaire was confirmed by psychology
professors and then it was performed on a sample of 294 preschool students.
The questions were analyzed by appropriate statistical methods and the
validity and reliability of the questionnaire were determined. According to
the calculations, the internal consistency coefficient in the auditory
perception factor is 0.83, and the visual is 0.86. An independent t-test was
used to evaluate the differential validity. The results showed that there was a
significant difference between the scores of deficient and normal students.
We used the learning disability test to assess concurrent validity. The results
showed that there is a significant relationship between the two variables of
the Learning Disability Questionnaire (Parent Assessment of Preschool
Child) and the Special Learning Disability Test for Children. Depending on
the obtained reliability and validity, this test can be used as a tool to assess
and detect early learning disabilities of preschool students.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

طراحی پرسشنامه (ارزیابی والد از کودک) جهت پیش بینی

مرضیه غالمی توران پشتی
علی دالور



استادیارگروه روانشناسی ،واحد شهربابک ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،شهربابک ،ایران.

تاریخ ارسال33/31/31 :

اختالل یادگیری در کودکان

استاد ممتاز گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشکده
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

پژوهش حاضر باهدف طراحی پرسشنامه اختالل یادگیری (ارزیابی والد از کودک) در دانشآموزان
پیشدبستانی انجام شد .پرسشنامه اختالل یادگیری از دو بخش ادراک (دیداری و شنیداری) تشکیلشده و

تاریخ پذیرش33/30/30 :

چکیده

روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید روانشناسی تأیید گردید و سپس بر روی یک نمونه  294نفری از
دانشآموزان پیشدبستانی اجرا گردید .سؤاالت با روش آماری مناسب تحلیل و میزان روایی و پایایی
ادراک شنیداری  0/38و دیداری  0/38میباشد روش دو نیمه کردن نیز نشان داد که آزمون محقق ساخته
از پایایی مناسبی برخوردار است .برای بررسی روایی افتراقی از تی تست مستقل استفاده شد نتایج نشان داد
بین نمرات دانشآموزان دارای اختالل و عادی تفاوت معنیدار وجود دارد .برای بررسی روایی همزمان ،از
آزمون نارسایی یادگیری غالمی ،دالور و پاشا شریفی ( )8833استفاده کردیم .نتایج نشان داد بین دو متغیر

ISSN: 2476/647X

پرسشنامه تعیین گردید .بر اساس محاسبات انجامشده پایایی با استفاده از روش همسانی درونی در عامل

پرسشنامه اختالل یادگیری (ارزیابی والد از کودک پیشدبستانی) و آزمون نارسایی یادگیری ویژه کودکان
مهمترین عامل در بخش شنیداری ،درک مطلب و در بخش دیداری ،عامل نوشتاری بود .با توجه به میزان
پایایی و روایی بهدستآمده ،این آزمون میتواند بهعنوان ابزاری برای سنجش و تشخیص زودهنگام اختالل
یادگیری کودکان استفاده شود.

کلیدواژهها :طراحی ،اختالل یادگیری ،دیداری و شنیداری.
 نویسنده مسئولgholamitooranposhti@gmail.com :

eISSN: 2252-0031

رابطه معنی دار وجود دارد .روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی به شیوه وریماکس انجام شد که
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مقدمه
ناتوانیها ی یادگیری اختاللی است که با مشکالتی در زمینه پیشرفت تحصیلی همراه است
همچنین در سیستمهای طبقهبندی بهعنوان اختاللهای خواندن ،ریاضیات و نوشتن منعکس
میشود (بروگیمان .)4082 ،8در سال  8388عنوان اختالل یادگیری برای اولین بار مطرح
شد و تعریفهای مختلفی برای آن مطرح گردید (کرک .)8311 ،4کودکان دارای ناتوانی
یادگیری بااینکه از هوش نرمال برخوردار هستند اما در مهارتهایی مانند خواندن ،نوشتن،
گوش دادن ،تمرکز و شمارش اعداد دارای مشکل هستند گوناگونی این رفتارها باعث
شده تا طبقهبندی این ناتوانی با مشکالت و دشواریهای زیادی روبرو شود .نبود تعریف
واحد برای ناتوانی یادگیری نشانگر پیچیدگی موضوع میباشد این پیچیدگی باعث افزایش
فشار کاری بر متخصصان حوزه اختالل یادگیری میشود و باعث ایجاد خطا در تشخیص و
طبقهبندی اختالل یادگیری میشود (وو ،هنگ و منگ .)4003 .8طبق مالکهای تشخیصی
 DSM5یکی از ویژگیهای اصلی اختالل یادگیری اختصاصی ناتوانی مداوم یادگیری
مهارتهای کلیدی تحصیلی (مالک تشخیصی  )Aاست مهارتهای تحصیلی اصلی
عبارتاند از درک مطلب شفاهی ،خواندن روان و صحیح کلمات ،بیان نوشتاری و هجی
کردن ،محاسبات عددی و استدالل ریاضی (حل مسائل ریاضی) .برخالف تکلم یا راه
رفتن که شاخصهای اصلی رشدی اکتسابی هستند و همزمان با بلوغ مغزی پیشرفت
میکنند ،به نظر میرسد که مهارتهای تحصیلی (مانند خواندن ،هجی کردن ،نوشتن،
ریاضیات) منحصراً از طریق تعلیم و تعلم شکل میگیرند .هاالهان و کافمن ( )8333پی
بردند که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در ادراک دیداری و شنیداری دچار مشکل
میباشند همچنین آنها نمیتوانند بیشتر از چند دقیقه بر فعالیتهای آموزشی خود مانند
دیکته نویسی متمرکز شوند و توجه آنها به آسانی به سمت محرکهای نامربوط میرود و
یک سوم آنها مشکل نقص توجه دارند .هاالهان معتقد است که افراد مبتال به اختالل
1. Brueggemann
2. Kirk
3. Wu, Huang, & Meng
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یادگیری دارای مشکالتی در زمینه حافظه میباشند و علت آن عدم تکرار و تمرین
سازماندهی مطالب میباشد در نتیجه برقراری ارتباط ،تعامل با محیط و مستقل زندگی
کردن برای افراد دارای اختالل یادگیری شدید 8بسیار دشوار است ،از این رو نیاز به
پشتیبانی مداوم در مهارتهای زندگی روزمره دارند (موتمبرانزو.)4083 ،4
در راستای سببشناسی اختالل یادگیری یکی از دیدگاهها که بسیار مهم میباشد
ساختار مغزی افراد دارای اختالل یادگیری میباشد فناوریهای جدید با استفاده از ام آر
آی نشان میدهد که در زمان فعالیتهای مرتبط با حافظة کوتاهمدت و آواشناسی ،نیمکرة
چپ مغز افراد نارساخوان نسبت به گروه کنترل ،فعالیت کمتری دارد .برونزویک ،مک
کروری ،پرایس ،فریت و فریت ( ) 8333گزارش کردهاند که تصاویر یی ،ای ،تی
کودکان و بزرگساالن نارساخوان در زمان خواندن با صدای بلند و خواندن کلمات
درست و نادرست (کلمه ،غیرکلمه) حاکی از این است که کرتکس گیجگاهی بخش
چپ مغز این افراد در مقایسه با گروه کنترل فعالیت کمتری دارد .این پژوهشگران به این
نتیجه رسیدهاند که ممکن است تفاوت در پردازشهای مغزی افراد نارساخوان و عادی،
بیانگر بعضی نقایص در نیمکرة چپ کودکان و بزرگساالن نارساخوان باشد .نیمکره
چپ برای زبان اهمیت فوقالعادهای دارد و افراد دارای اختالل یادگیری مشکالتی در زمینه
خواندن و زبان دارند (علیزاده و همکاران)8838،
همانطور که در شکل شماره یک شماره دو مشاهده میشود در افراد نرمال نیمکره
چپ مغز از فعالیت بیشتری برخوردار است و در افرادی که دچار مشکالت خواندن
میباشند نیمکره راست مغز از فعالیت بیشتری نسبت به نیمکره چپ مغز برخوردار است.

1. severe learning disabilities
2. Mutumburanzou
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شکل  .0تصویر سیتیاسکن از مغز افراد دارای مشکالت خواندن و افراد عادی

شکل  .4تفاوت ساختاری مغز افراد نرمال و افراد دیسلکسیا
تشخیص ناتوانی یادگیری به دلیل همپوشی برخی نشانههای این ناتوانی ،با سایر ناتوانیهای
ذهنی مانند عقبماندگیهای ذهنی ،مشکالت عاطفی ،فقر فرهنگی یا محرومیتهای مالی
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با سختیهایی روبروست و نیازمند ابزار مطمئن میباشد (نظری ،سیاحتی و افروز .)8838 ،از
طرفی مطالعات متعدد دیگر نشان دادهاند که شیوع نارساخوانی در میان دانشآموزان
حدود  5-80درصد برآورد شده است (کالنتر و جانسن .)4082 ،8در اصفهان شیوع
نارساخوانی  80درصد میباشد که  88درصد مربوط به دانشآموزان پسر و  82درصد
مربوط به دختران میباشد (صداقتی ،فروغی ،شفیعی و مراتی .)8830 ،نتایج مطالعه
(رحیمیان ،صدیقی )8838 ،نیز آشکار کرد که شیوع اختالل خواندن در دانشآموزان
دختر پایههای دوم تا پنجم به ترتیب  8/5 ،2/2 ،5/3و  4/3درصد است و دانشآموزان پسر
به ترتیب  8/3 ،3/4 ،3/5 ،80/3میباشد.
در ایران بهجز آزمونهای آزمون تشخیصی سطح خواندن عزیزیان و عابدی ()8835
که برای دانشآموزان پایه سوم دبستان طراحی کردند و آزمون غربالگری که جهت
تشخیص اختالل خواندن در پایههای اول تا پنجم در شهر اصفهان توسط شفیعی و
همکاران  )8833تدوین شده است و آزمون عصب روانشناختی نپسی 4که بر روی
کودکان  8تا  2سال شهر اصفهان هنجاریابی شده و دارای پنج عامل (کارکردهای
اجرایی/توجه ،زبان ،کارکردهای حسی-حرکتی ،پردازش بینایی -فضایی ،حافظه و
یادگیری) است و حدود  58درصد از نارساییهای عصب روانشناختی را تبیین میکند
(عابدی ،ملک پور ،عریضی و امیری )8833 .و آزمون تشخیص نارسایی یادگیری (غالمی
توران پشتی ،دالور و پاشا شریفی )8833 .که برای هر کودک دو ساعت و نیم زمان الزم
است و بسیار وقتگیر و پرهزینه میباشد آزمون دیگری برای تشخیص ناتوانی یادگیری
وجود ندارد و ازآنجاکه مهمترین هدف ارزیابی ،شناسایی زودهنگام کودکان دارای
اختالل یادگیری است پس عدمتشخیص بهموقع این اختالل در سنین کودکی معموالً باعث
افت تحصیلی و یا بروز اختالالت هیجانی از قبیل (اضطراب ،افسردگی و پرخاشگری )
میشود .اگر بتوان قبل از ورود به مدرسه ،دانشآموزان دارای اختاللهای یادگیری را
شناسایی کنیم میتوانیم اقدامات درمانی مؤثر را برای این کودکان برنامهریزی کنیم و
1- Kaltner, Jansen
2- Neuropsychological Test
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آنها را برای ورود به مدرسه آماده نماییم .برای دستیابی به این هدف ضروری است که
آزمونی تدوین شود که این دانشآموزان در سن پنجسالگی شناسایی شوند و اقدامات
درمانی و آموزشی هر چه سریعتر برای آنها صورت گیرد که در این صورت خدمت
عمدهای به این رشته از علم شده است .چراکه وقتی کودک به مدرسه میرود میبایست
پا بهپای دوستان و همکالسیهای خود ،مطالب درسی را دنبال کند به همین دلیل فرصت
انجام اقدامات درمانی را ندارد .در راستای مباحث مذکور ،سؤال اصلی مقاله حاضر این
است که آیا پرسشنامه اختالل یادگیری ویژه کودکان پیشدبستانی از پایایی و روایی
مناسب برخوردار است

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد که در یکی از شهرستانهای استان کرمان انجام
شد .روش نمونهگیری تصادفی خوشهای میباشد .جدول کاملی از تمامی مدارس
پیشدبستانی تهیه شد که شامل  83مدرسه بود تعداد  45مدرسه به روش تصادفی انتخاب
شد .از هر مدرسه حدود  80تا  80مادر که کودک آنها در مقطع پیشدبستانی تحصیل
میکردند انتخاب شدند.
معبارهای خروج از پژوهش عبارتاند از داشتن هوشبهر پایینتر از  30و داشتن سایر
اختاللهای همراه .الزم به ذکر است که چندین اصل اخالقی در رابطه با شرکتکنندگان،
بر این پژوهش حاکم بود ،این اصول شامل رضایت آگاهانه و داوطلبانه برای شرکت در
پژوهش ،حصول اطمینان از عدم افشای اطالعات ،حفظ حریم خصوصی و رازداری می-
شد آزمون در دو مرحله اجرا شد .در آزمون نهایی  850پرسشنامه تکثیر گردید که از این
تعداد  432پرسشنامه تقریباً کامل به سؤاالت پاسخ داده شده بود که برای تحلیل انتخاب
شدند بر طبق نتایج کامری و لی ( )8334که اندازههای مختلف حجم نمونه را برای تحلیل
عاملی به دست آوردهاند ،میزان حجم نمونه در این پژوهش کافی میباشد.
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ابزار سنجش:
هدف اصلی این پژوهش ساخت یک ابزار مطمئن برای سنجش اختالل یادگیری کودکان
پیشدبستانی است.
برای ساخت ابزار مراحل زیر طی شده است:
 .8تهیه مقدماتی پرسشنامه اختالل یادگیری با در نظر گرفتن تواناییهای شنیداری و
دیداری کودکان و نظریههای مرتبط
 .4ارائه پرسشنامه مقدماتی به متخصصین علوم شناختی و دریافت نقطه نظرات آنها
 .8اجرای اولیه پرسشنامه
 .2تحلیل آماری و کیفی پرسشنامه و تحلیل دادها در مرحله اولیه و استفاده از روش
لوپ
 .5اصالح پرسشنامه و حذف سؤاالت نامناسب
 .8اجرای پرسشنامه در مرحله نهایی بر روی نمونه پژوهش
 .1تحلیل دادهای و محاسبه اعتبار و پایایی پرسشنامه
آزمون نارسایی یادگیری
این آزمون توسط غالمی ،دالور ،پاشاشریفی و شریفی ( )8831طراحیشده است .این
آزمون جهت بررسی روایی همزمان پرسشنامه اختالل یادگیری (ارزیابی والد از کودک)
روی  28کودک اجرا گردید
آزمون نارسایی یادگیری غالمی و همکاران از  83عامل عوامل تشکیلشده است که
عبارتاند از (چرخش اشکال ،شکل و زمینه ،درک و فهم ،تمییز شنیداری ،تکمیل
جمالت ناتمام ،تشخیص صدا ،نمادیابی ،ماز ،تشخیص آوای متفاوت ،تشخیص اعداد،
تمییز دیداری ،نوشتن حروف مانند الگو ،استدالل دیداری ،معنای کلمات) و بر روی یک
نمونه  883نفری از کودکان پیشدبستانی اجرا گردیده است .سؤاالت با روش آماری
مناسب تحلیل و میزان روایی ،پایایی ،نقطه برش و نمرات هنجار تعیین گردیده .از
روشهای روایی صوری افتراقی و همزمان و سازه (تحلیل عاملی) برای بررسی روایی این
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پرسشنامه استفادهشده .ضریب کاپا  0/34گزارششده همچنین روشهای روایی افتراقی و
سازه نشان می دهد که این آزمون از روایی کافی برخوردار است .پایایی آزمون از
روشهای بازآزمایی ،دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ موردبررسی قرارگرفته که در تمامی
موارد میزان پایایی از  0/30به باال میباشد و نتایج نشان میدهد آزمون از پایایی مناسب
برخوردار است.

شیوه اجرا:
پرسشنامه اختالل یادگیری بر اساس مالکهای تشخیص زیستی -عصبی افراد دارای
اختالل یادگیری تهیه شد برای مثال بامطالعه ساختار مغزی افراد نارساخوان با استفاده از
فناوریام آر آی با مطالعه نظریههای ،برونزویک ،مک کروری ،پرایس ،فریت و فریت
( ،)8333مبانی ژنتیکی (فیشر و همکاران ،)8333 ،نظریة مگنوسلوالر (ادن ،وان میتر،
دومسی ،مایسوگ ،وودز و زفیرو )8338 .ارتباط بین آسیب مخچه و نارساخوانی
(نیلکسون و همکاران )4008.نقشه مغزی (فونسکو .تدروس .چییودی .کرکوریا .تونلوت.
 )4008و افزایش موج تتا و کاهش موج بتا در لب پاریتال و ارتباط آن با اختالل ریاضی
(لوبار ،من ،گروس ،شیولی )8334 .سؤاالتی استخراج شدند .آزمون محقق ساخته از دو
بخش تشکیل شده است  .8ادراک دیداری-فضایی  -4ادراک شنیداری میباشد و پاسخ
سؤاالت بهصورت چهارگزینهای که شامل همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی ،بهندرت و
هیچوقت تنظیم شده است
در بخش ادراک شنیداری که شامل آگاهی واجشناختی نیز میباشد یک سری
سؤاالت از مادر کودک پرسیده شد برای مثال
از مادر کودک میخواهیم که به پرسشهای زیر پاسخ دهد
 آیا فرزند شما در تلفظ کلمات مشکل دارد برای مثال" اکبر" را " اپر" میگوید؟
 آیا وقتی داستانی را برای کودکتان تعریف میکنید او میتواند همان داستان را
خالصه کند
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در بخش ادراک دیداری – فضایی نیز از مادرکودک خواسته شد به اینگونه
سؤاالت پاسخ دهد
 آیا فرزند شما دست راست و چپ را بهخوبی تشخیص میدهد.
 آیا وقتی از او میخواهید هر چه شکل گردی میبینید در نقاشی پیدا کند تمام
گردی پیدا میکند
آزمونی تهیهشده و در  4مرحله انجام شد .آزمون مقدماتی شامل  30سؤال بود که بر
روی  50کودک اجرا شد .با استفاده از روش تجزیهوتحلیل به روش لوپ تعداد زیادی از
سؤاالت حذف شد .برای مثال با استفاده از روش لوپ سؤال ششم از عامل تجسم فضایی
حذف شد و عواملی که در پرسشنامه سنجیده شد در بخش ادراک شنیداری شامل (درک
مطلب ،بیانی ،ارزشیابی ،تشخیص صدا و اختالالت هیجانی) و در بخش دیداری شامل
(نوشتاری ،فضایی ،حافظه دیداری) میباشد پس از تجزیهوتحلیل سؤاالت  88سؤال باقی
ماند که برای اجرای نهایی انتخاب شدند
درنهایت  880پرسشنامه تکثیر شد و از مادران کودکان پیشدبستانی خواسته شد که
به این سؤاالت پاسخ دهند که از این تعداد  432پرسشنامه جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .جهت اجرا از پرسشگران و معلمان ماهر و با تجربه استفاده گردید.

یافتهها
پرسشنامه محقق ساخته به مادر کودک تحویل داده شد تا پاسخ دهد .در پرسشنامه اختالل
یادگیری میانگین و انحراف معیار محاسبه شد .میانگین  48.18و انحراف معیار  88میباشد.
سپس با توجه به نمرات خام( ،رتبه درصدی ،نمره تی و آی کیو) محاسبه شد کودکانی که
یک انحراف استاندارد پایینتر از میانگین بودند یعنی پایینتر از ( 35از تبدیل نمره خام به
آی کیو) را کسب کردند بهشرط آنکه در آزمون هوشی آدمک نرمال بودند بهعنوان
دانش آموز ناتوان شناخته شدند که با توجه به این نقطه برش (نمره  )35میزان شیوع اختالل
یادگیری در این آزمون  84/4درصد میباشد که این نتایج با یافتههای صداقتی و همکاران
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( )8830و رحیمیان ،صدیقی ( )8838و بهاری برای بررسی پایایی پرسشنامه دو روش
محاسبه میشود که عبارتاند از:
الف-روش همسانی درونی سؤاالت (آلفای کرونباخ)
نتیجه محاسبات انجامشده در مورد برآورد پایایی در عامل ادراک شنیداری  /38و در
عامل ادراک دیداری  0/38است
ب-دونیمه کردن
در این پژوهش محاسبات آماری نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین دونیمه
پرسشنامه در عامل ادراک دیداری  r=0/34و در عامل ادراک شنیداری  r=0/10است .این
ضریب نشان میدهد که دونیمه این پرسشنامه از انسجام درونی مناسب برخوردار است.
روایی پرسشنامه اختالل یادگیری
از روشهای روایی محتوایی ،روایی افتراقی و روایی همزمان و روایی سازه (تحلیل
عاملی) برای بررسی روایی این پرسشنامه استفاده شد.
روایی محتوایی
پرسشنامه در اختیارگروهی از اساتید روانشناسی قرار گرفت ) به این منظور برای هر
گویه سه سؤال مطرح گردید؟ آیا سؤال واضح میباشد؟ آیا سؤال اختالل یادگیری
کودکان را میسنجد؟ آیا مادر کودک میتواند این ویژگی را بهخوبی تشخیص دهد؟ ) و
نظرات آنها در طراحی نهایی اعمال شد؛ به عبارتی روایی محتوایی تائید گردید .در این
مرحله ضریب توافق بین ارزیابها با استفاده از روش کاپا برای کل مقیاس  0/35به دست
آمد که بیانگر یک ضریب توافق مناسب میباشد.

روایی افتراقی
برای بررسی اینکه آیا آزمون بین افراد دارای اختالل یادگیری و عادی تمیز میگذارد از
تی تست مستقل استفاده گردید .آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت دو گروه (دارای
اختالل یادگیری و عادی) در بخش ادراک شنیداری ( p >0/008و  )t)288( = -24/06و
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در بخش ادراک دیداری ( p >0/008و  )t)289( = -/2342میباشد که به لحاظ آماری
معنادار میباشد.

روایی همزمان
برای بررسی روایی همزمان تعداد  28کودک همزمان به آزمون اختالل یادگیری که
توسط (غالمی توران پشتی و همکاران )4081 ،طراحیشده پاسخ دادند که از این تعداد 88
مورد که تقریباً کامل پاسخ داده شده بود برای تحلیل انتخاب شدند.
نتایج نشان داد که بین آزمون اختالل یادگیری و پرسشنامه محقق ساخته در (بخش ادراک
شنیداری) رابطه معنادار وجود دارد ( p>0/05و  .)x4)883( = 818/2برای پی بردن بهشدت
رابطه بین دو متغیر از آزمون  Cramer’s Vاستفاده کنیم .مقدار عددی این آماره 0/38
باشد که شدت رابطه باال را نشان میدهد.

روایی سازه
برای پاسخ به این پرسش که محتوای پرسشنامه ادراک شنیداری از چه عواملی تشکیل شده
است از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد.
جدول  .0نتایج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرویت بارتلت در خرده آزمون ادراک
دیداری
اندازه  KMOمجذور کای آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی سطح معنیداری
0/00 8 285 2831 0/18
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شکل  .2آزمون اسکری مربوط به محتوای پرسشنامه ادراک شنیداری

شاخص کایزر -میر در این پرسشنامه برابر با  0/18میباشد که در سطح  0/008معنادار
میباشد .آزمون بارتلت با درجه آزادی  285معنادار میباشد .بر اساس این دو شاخص
میتوان نتیجهگیری کرد که حجم نمونه کفایت میکند و شرایط کافی برای انجام تحلیل
عملی وجود دارد
از نمودار  SCREEاینگونه استنباط میشود که با استفاده از تحلیل عوامل اولیه،
تعدادی عامل دارای ارزش ویژه اولیه باالتر از یک به دست آمدند .این تعداد پس از
چرخش به روش متعامد (واریماکس) به پنج عامل تقلیل یافتند .نتایج در جدول  4مشاهده
میشود .اولین مؤلفه  48درصد است و پسازآن دومین عامل بوده که حدود  80درصد
واریانس را تبیین می کند و به همین ترتیب تا آخر مقدار کل واریانس تبیین شده حدود 58
درصد است.
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جدول  .3بارهای عاملی سؤاالت ادراک شنیداری
ردیف

عامل 1

A1.1

0/88

عامل 2

عامل 3

عامل 4
0/20

A1.2

0/51

A1.3
A1.4

0/21

A1.5

0/58
0/51

A2.1

0/51

A2.2
0/14

A2.3
A2.4

0/13
0/58

A2.5

0/51

A2.6
A4.1

0/20

A4.2

0/85
0/84

A4.3
A4.4

0/28
0/88

A4.5
0/30

A4.6
A10.1
A10.2
A10.3

0/53
0/88
0/18

A10.4

0/18

A10.5
A10.6

0/84

A10.8

0/53

A9.1

0/28
0/84

A9.2

0/88

A9.3
A9.4

عامل 5

0/58

A9.5

0/82

A9.6

0/88
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مالک انتخاب برای شناسایی هر عامل ضریب  0/8به باال بود .در تحلیل عوامل  5عامل
نامگذاری شد؛ که به ترتیب عبارتاند از عامل درک مطلب ،عامل بیانی ،عامل ارزشیابی،
عامل تشخیص صدا و عامل اختالالت هیجانی به دست آمد
برای پاسخ به این پرسش که محتوای پرسشنامه ادراک دیداری از چه عواملی تشکیل
شده است از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد.
جدول  .2نتایج اندازههای مربوط به  KMOو آزمون کرویت بارتلت در خرده آزمون ادراک
دیداری
اندازه  MOمجذور کای آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی سطح معنیداری
0/00 8 535 5382 0/18

شکل  .4آزمون اسکری مربوط به ادراک دیداری
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شاخص کایزر -میر در این پرسشنامه برابر با  0/18میباشد که در سطح  0/008معنادار
میباشد .آزمون بارتلت با درجه آزادی  535معنادار میباشد .بر اساس این دو شاخص
میتوان نتیجهگیری کرد که حجم نمونه کفایت میکند و شرایط کافی برای انجام تحلیل
عملی وجود دارد.
از نمودار  SCREEاینگونه استنباط میشود که با استفاده از تحلیل عوامل اولیه،
تعدادی عامل دارای ارزش ویژه اولیه باالتر از یک به دست آمدند .این تعداد پس از
چرخش به روش متعامد (واریماکس) به چهار عامل تقلیل یافتند .مقدار کل واریانس تبیین
شده حدود  28درصد است.
جدول  .2بارهای عاملی سؤاالت درک دیداری
ردیف

عامل 1

A3.1

0/28
0/13

A3.2
A3.3

0/83

A3.4

0/83

A3.5

0/83
0/58

A3.6
A3.7

عامل 2

عامل 3

عامل 4

0/88

A3.8
A3.9

0/85

A3.10

0/55
0/83

A5.1
A5.2

0/53

A5.3

0/80

A5.4

0/52
0/84

A5.5
A5.6

0/22
0/14

A5.7
A6.1

0/12
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ردیف

عامل 1

عامل 2

عامل 3

0/83

A6.2

0/21

A6.3
0/35

A6.4

0/28

A6.5

0/20

A6.6
0/85

A6.7

0/21

A6.8
0/88

A7.1
A7.2

عامل 4

0/20
0/83

A7.3
A7.4

0/10

A7.5

0/80
0/53

A7.6
A7.7

0/81

A7.8

0/88

A7.9

0/52

A7.10

0/81

در تحلیل عوامل سؤاالت ادراک دیداری  8عامل نامگذاری شد؛ که به ترتیب عبارتاند
از نوشتاری ،فضایی ،حافظه دیداری.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از این پژوهش ،ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اختالل یادگیری (ارزیابی والد
از کودک) میباشد .این پرسشنامه توسط  432والد کودک پیشدبستانی تکمیل گردید.
میزان آلفای کرونباخ در عامل ادراک دیداری  0/38و شنیداری  0/38میباشد که نشان
میدهد پرسشنامه از همسانی درونی برخوردار است همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین
دونیمه پرسشنامه باال بود که نشان از ثبات درونی پرسشنامه میباشد.
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روایی پرسشنامه توسط روشهای روایی محتوایی ،همزمان ،سازه و افتراقی بررسی
شد نتایج نشان داد آزمون از روایی کافی برخوردار است .برای بررسی روایی سازه از
روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش واریماکس استفاده شد در زمینه ادراک دیداری-
فضایی مهمترین عامل نوشتاری بود .این نتایج با یافتههای (راقوبار )4003 ،هماهنگ
میباشد که دریافتند توانایی دیداری  -فضایی هم در یادگیری ریاضی و هم در
سازماندهی ادراکی نقش دارد .اختالل در پردازش اطالعات باعث مشکالتی در زمینههای
رمزگردانی ،درک مطلب ،حساب ،محاسبه ،نوشتن و اختالل گفتاری میشود (سیلور و
هجین )8834 ،در زمینه ادراک شنیداری مهمترین عامل ،درک مطلب و اختالل گفتاری
میباشد که این نتایج با یافتههای (سسما ،لوین ،ایسون و کاتینگ )833 ،هماهنگ است
آنها در پژوهش خود دریافتند که دانشآموزان مبتالبه اختالل خواندن و ریاضی نسبت به
گروه عادی در (ادراک دیداری – کالمی و حافظه معنایی) توانایی کمتری دارند.
نتایج پژوهش فعلی نشان داد شیوع اختالل یادگیری در کودکان پیشدبستانی 84/4
درصد میباشد که این نتایج با یافتههای (صداقتی و همکاران )8830 ،و (رحیمیان،
صدیقی )8838 ،و غالمی توران پشتی ،دالور و پاشا شریفی ( )8833همخوانی دارد .بهاری
و هاشمی ( )8834در پژوهش خود که بر روی دانشآموزان پایههای دوم تا پنجم دبستان
انجام شد به این نتیجه رسیدند که میزان شیوع اختالل یادگیری  3/11درصد میباشد و در
پایه دوم دبستان به دلیل اینکه دانشآموزان مهارتهای یادگیری مانند خواندن و نوشتن را
بهخوبی نمیدانند از شیوع بیشتری برخوردار است.
موگاسیل ،پاتیل ،پاتیل و موگاسیل ( )4088با پژوهش بر روی کودکان  3تا  88ساله
هندی دریافتند که شیوع مشکالت یادگیری در دروس ریاضیات ،خواندن و نگارش به
ترتیب  88/4 ،80/5و  84/5درصد میباشد و شیوع کلی را  85/81درصد گزارش کردهاند
درنهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود این پژوهش در سایر مناطق کشور
انجام شود و نتایج آن با نتیجه پژوهش حاضر مقایسه شود .با توجه به اینکه در جامعه ما
پژوهش درزمینه پیشدبستانی محدود است .تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.
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همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهایی با مطالعات طولی در خصوص این آزمون انجام
شود .برای مثال کودکان مبتال به اختالل یادگیری در مقطع پیشدبستانی شناسایی شوند و
پی گیری کنیم که آیا آنها در پایه سوم دبستان نیز دچار اختالل یادگیری هستند یا خیر؟
و درنهایت به مراکز اختالل یادگیری که زیر نظر آموزشوپرورش استثنایی کشور
اداره میشود پیشنهاد میشود برنامه درمانی را از مقطع پیشدبستانی تدوین نمایند چراکه
وقتی دانشآموزان به مدرسه میروند میبایست همگام با همکالسیهای خود برنامههای
درسی را دنبال کنند و فرصت انجام اقدامات درمانی را ندارند و شناسایی زود هنگام این
کودکان خدمت مهمی به این گروه کودکان میکند.

نمونه سؤاالت پرسشنامه ارزیابی والد از کودک دارای ناتوانی یادگیری
این پرسشنامه به مادر کودک تحویل داده میشود تا پاسخ دهد و سپس نمره کودک با
جدول نرم مقایسه میشود  .برای مثال چنانچه نمره کودک باالتر از  84شد این کودک
احتماالً دچار اختالل یادگیری میباشد و ارزیابیهای بعدی در مورد خود کودک انجام
میشود و درصورتیکه فرضیه تأیید شود اقدامات درمانی بر روی کودک انجام میشود.
 .8به کتاب داستان و شعر عالقهای ندارد
 .4تفاوت بین صداهای مشابه را بهخوبی درک نمیکند برای مثال منمن میگویم
گوش اما او موش میشنود
 .8وقتی داستانی را برایش میگویم او نمیتواند همان داستان را خالصه کند
 .2مهارتهای گفتاری ضعیفی دارد
 .5از کلماتی مثل " ها" "،چی " و " درباره بگو" زیاد استفاده میکند
 .8نمیتواند افکار خود را بهروشنی بیان کند .برای مثال بهجای اینکه بگوید " من
زمین خوردم" میگوید "من زمین خورد"
 .1در تلفظ کلمات مشکل دارد برای مثال" اکبر" را " اپر" میگوید
 .3نمیتواند صدای اول و یا صدای آخر را بهخوبی تشخیص دهد برای مثال اسم او
فاطمه است وقتی میپرسم اول اسمت چیست میگوید " فا"
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 .3اغلب گم میشود یا پسازاینکه بارها به یک مکان رفت بازهم آن را فراموش
میکند
 .80وقتی به یک محیط ناآشنا میرود گیج میشود
 .88دست راست و چپ را اشتباه میکند
 .84وقتی جای میز و صندلی او تغییر میدهم یعنی میچرخانم او گیج میماند که
چگونه از میزش استفاده کند
 .88وقتی از او میخواهم هر چه شکل گردی میبینی در این نقاشی پیدا کن تعداد
کمی گردی پیدا میکند
 .82هنگامیکه من بیحال و یا رنگپریده هستم او درک نمیکند
 .85چهره افرادی که مالقات میکند بعد از مدتی که آنها را دید به خاطر نمیآورد
 .88وقتی به او میگویم برو جوراب آبی خودت را از کمد به یار اغلب اوقات
نمیتواند آن را پیدا کند
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