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چكيده
هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد دانشآموزان با و بدون اختاللهای یادگیری در مقیاس تجدیدنظر
شدهی هوشی وکسلر کودکان بود .روش پژوهش علی-مقایسهای بود .با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای 49 ،دانشآموز با اختاللهای یادگیری با  49نفر دانشآموز بدون اختالل یادگیری پرسشنامه
دادههای جمعیتشناختی و مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان را تکمیل کردند .دادهها با
آزمون تی مستقل ،تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد .کودکان با و بدون
اختاللهای یادگیری در نمرات کل ترازشده آزمون هوش وکسلر ،خرده مقیاس کالمی و خرده مقیاس
عملی از لحاظ آماری تفاوت معناداری با هم داشتند .توان خالص خرده مقیاسهای کالمی و عملی مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو گروه به ترتیب برابر با  0/44و  0/95بود .افزون بر
این ،عملکرد دو گروه به تفکیک در خرده مقیاسهای اطالعات ،ریاضیات ،حافظه عددی ،تنظیم تصاویر و
رمزنویسی بهطور معناداری متفاوت بود و این خرده مقیاسها توان مطلوبی در تشخیص دو گروه از هم
داشتند .بنابراین ،میتوان بیان کرد که مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان قابلیت استفاده در
تشخیص افتراقی کودکان با و بدون اختاللهای یادگیری را دارد و با تهیهی فهرست تشخیصی اختاللهای
یادگیری مبتنی بر مقیاس وکسلر به خصوص با تمرکز بر پنج خرده مقیاس اطالعات ،ریاضیات ،حافظه
عددی ،تنظیم تصاویر و رمزنویسی میتوان برای تشخیص اختاللهای یادگیری اقدام کرد.

واژگان كليدي :اختالل یادگیری ،مقیاس هوشی وکسلر کودکان ،خرده مقیاس کالمی،
خرده مقیاس عملی ،دانشآموزان.

مقدمه
اختاللهای یادگیری از اختاللهای رایج دوران دبستان است و بهطور آشکارا عملکرد

 .1استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول) i_rahimian@semnan.ac.ir
 .2استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
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تحصیلی و روانی -اجتماعی دانشآموزان را تحت تآثیر قرار میدهد (برنینگر و اودنل،1
2009؛ سادوك و سادوك ،2003 ،2رحیمیانبوگر و صادقی .)1349 ،در این اختاللها،
توانایی خواندن ،بیان نوشتاری و محاسبه در دانشآموز پایینتر از اندازهای است که بر
اساس میزان هوش او انتظار میرود (سادوك و سادوك .)2003 ،کاهش عملکرد تحصیلی،
احساس حقارت ،ضعف عزتنفس و افسردگی و نیز برخی از مشکالت رفتاری مانند فرار
از مدرسه و ترك تحصیل از جمله پیامدهای اختاللهای یادگیری است (فیلیپاتو و لیوانیو،3
2009؛ مک نالتی .)2003،4به دالیل ژنتیکی ،خانوادگی ،شناختی و عصبشناختی کودکان
با اختاللهای یادگیری از دیگر کودکان عملکرد تحصیلی و شناختی متفاوتی دارند (ماتر،9
2003؛ کولکارین ،کاالنتر ،آپادهی ،کاواند و آهوجا .)2001 ،5وجود برنامههای تشخیصی
استاندارد یا ابزارهای سنجش دقیق برای اختاللهای یادگیری ضرورت مهمی در تشخیص،
ترمیم و مداخله در این اختاللها است (مئیسنگر ،بلوم و هیند .)2010 ،7در این زمینه،
آزمون هوشی وکسلر کودکان از پر استفاده ترین ابزارها در تشخیص اختاللهای یادگیری
بوده است .بر اساس پژوهشهای متعدد ،افراد مبتال به اختاللهای یادگیری در چهار خرده
مقیاس هوشی وکسلر یعنی محاسبه ،رمزگردانی ،اطالعات عمومی و حافظه عددی عملکرد
پایین دارند که آن را با اصطالح سرواژه نیمرخ آسید 4مینامند (واتکینز2010،9؛ وکسلر،
 .)2004همچنین ،کودکان دچار اختاللهای یادگیری بهطور ویژهای در نیمرخ به اصطالح
سرواژه اسکاد( 10جستجوی نماد ،رمزگردانی ،محاسبه و حافظه عددی) در مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان نمره پایین میگیرند (واتکینز .)2010 ،عملکرد
درصد باالیی از دانشآموزان واجد اختالل خواندن نیز در عامل پردازش اطالعات پایین
است (بروکز.)2010 ،11
1. Berninger & O'Donnell
2. Sadock & Sadock
3. Filippatou & Livaniou
4. Mc Nulty
5. Muter
6. Kulkarin, Kalantre, Upadhye, Kavande & Ahuja
7. Meisinger, Bloom, & Hynd
8. ACID: Arithmetic, Coding, Information, Digital Span
9. Watkins
10. SCAD: Symbol search, Coding, Arithmetic, Digital Span
11. Brooks
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یک رویکرد پاالیش یافتهتر و چند جنبهای استفاده از عاملهای بناتاین است که بر
اساس آن کودکان با اختاللهای یادگیری در خرده مقیاسهایی از وکسلر که نیازمند
توانایی توالی هستند ،یعنی خرده مقیاسهای حافظه عددی ،نماد ارقام و تنظیم تصاویر افت
عملکرد دارند (واتکینز .)2010 ،طبقههای بناتاین شامل خرده مقیاسهایی است که در آنها
تواناییهای فضایی نسبتاً باالتر از مفهومسازی کالمی و آن هم به نوبه خود باالتر از توانایی
توالی است و بهطور معمول دانش آموخته شده از همه پایینتر است .طبقهبندیهای بناتاین
و نیمرخهای اسکاد و آسید در اصل بهعنوان ابزارهایی برای شناسایی کودکان با
اختاللهای یادگیری تدوین شدهاند .بهطور کلی ،بر اساس این نیمرخها بسیاری از کودکان
با اختاللهای یادگیری در تکالیفی که مستلزم پردازش کلی ،مرتبط با نیکره راست مغز و
همزمان است ،یعنی الحاق قطعات ،تکمیل تصاویر و طراحی مکعبها عملکرد بهتری
دارند و در مورد تکالیفی که مستلزم پردازش توالی است ،نظیر حافظه عددی ،رمز ارقام و
تنظیم تصاویر و یا تکالیف نسبتاً دشوار مربوط به برنامهریزی ،خواندن و توانایی عددی
عملکرد پایینتری دارند (پاشاشریفی و نیکخو1344 ،؛ کویاما ،اینادا ،تسجی ،کوریتا،1
 .)2004شهیم و هارون رشیدی ( )1345در مقایسه عملکرد کودکان دارای اختاللهای
یادگیری کالمی و غیرکالمی در مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر نشان دادند که
میانگین نمرات گروه دارای اختاللهای یادگیری غیرکالمی در خرده آزمونهای اطالعات،
شباهتها ،حساب و واژهها از میانگین نمرات گروه دارای اختاللهای یادگیری کالمی
بهطور معنادار باالتر است و در خرده آزمون حساب برخالف سایر زیر آزمونها میانگین
نمرات گروه دارای اختاللهای یادگیری غیرکالمی از میانگین نمرات گروه اختاللهای
یادگیری کالمی پایینتر است .همچنین ،بر اساس شواهد قبلی تفاوت معناداری در همه
خرده آزمونهای عملی مقیاس تجدید نظرشده هوشی وکسلر بهجز تطبیق نشانهها در دو
گروه دارای اختاللهای یادگیری غیرکالمی و دارای اختاللهای یادگیری کالمی وجود
دارد و میانگین نمرات گروه دارای اختاللهای یادگیری غیرکالمی از میانگین نمرات
گروه دارای اختاللهای یادگیری کالمی بهطور معناداری کمتر است (شهیم و هارون
رشیدی .)1345 ،کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی در تکالیف دشواری که نیازمند
پردازش دیداری یا تواناییهای دیداری-فضایی است مشکالت بسیاری دارند .عملکرد
1. Koyama, Inada, Tsujii, Kurita
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کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی در بازشناسی کلمات و امال بهتر از ریاضیات است؛
زیرا ریاضیات وابستگی بیشتری به مفاهیم غیرکالمی و فضایی دارد (رومن .)1994 ،1وجود
مشکالت اجتماعی در کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی باعث اختالل در فرایند
پردازش دیداری و ادراك دیداری-فضایی میشود (لودوینگ.)2004 ،2
آزمونهای تشخیصی نیاز به هنجاریابی در جامعههای مورد پژوهش دارند؛ زیرا این
آزمونها وابسته به مکان و زمینههای اجتماعی-ساختاری مشارکتکنندگان هستند (سان
میگوئل مانتز ،آلن ،پیونت و نبلینا .)2010 ،3شناسایی و تشخیص بهموقع کودکان دارای
اختاللهای یادگیری به معلمان و والدین کمک میکند که در جهت رفع مشکالت
یادگیری آنها گام بردارند و از بسیاری از پیامدهای دیگر بکاهند .نکته حائز اهمیت دیگر
استفاده دقیق و درست از آزمونهای استاندارد بهمنظور شناسایی و تشخیص کودکان با
اختاللهای یادگیری است که خود نیازمند در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و مبنای
برنامهریزی درسی مناسب میباشد .بنابراین استفاده از آزمون تشخیصی استاندارد متناسب با
زمینه اجتماعی-ساختاری مشارکتکنندگان لزوم انجام چنین پژوهشی را نشان میدهد .با
توجه به آنچه بیان شد ،این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد کودکان با اختاللهای
یادگیری و کودکان فاقد اختاللهای یادگیری در مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر
کودکان در دانشآموزان ابتدایی استان سمنان انجام شد .به بیان دیگر ،سوال اصلی
پژوهش حاضر این بود که آیا بین عملکرد کودکان با و بدون اختاللهای یادگیری در
مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان
پایههای سوم ،چهارم و پنجم دوره ابتدایی استان سمنان در سال تحصیلی  1344-49بودند
که تعداد کل آنها برابر با  40205شامل  20710پسر ( 47/4درصد) و  19495دختر (92/2
درصد) بود .از این جامعه ،در ابتدا  500دانشآموز ( 313دختر و  247پسر) در پایههای
سوم ،چهارم و پنجم در  20مدرسه ابتدایی ( 10مدرسه پسرانه و  10مدرسه دخترانه) شهر و
1. Roman
2. Ludwig
3. San Miguel Montes, Allen, Puente,& Neblina
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شهرستانهای این استان با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .از این نمونه  500نفری 49 ،نفر ( 7/9درصد) در مصاحبه بالینی و فهرست تشخیصی
اختاللهای یادگیری بر اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی انجمن روانپزشکی آمریکا واجد اختاللهای یادگیری بودند .سپس ،گروه واجد
اختالل یادگیری با  49نفر از مشارکتکنندگان فاقد اختالل یادگیری که با گروه مبتال به
اختالل یادگیری از لحاظ ویژگیهای جمعیتشناختی همتاسازی شدند و پرسشنامه
دادههای جمعیتشناختی و مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان را تکمیل
کردند .اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی  ،1344-49شرکت در همه مراحل پژوهش و
تکمیل ابزارها از مالكهای ورود به پژوهش بودند .مالكهای خروج از پژوهش عبارت
بودند از ضریب هوشی کمتر از  ،49نقص حسی متوسط یا شدید ،سابقه مردودی ،وجود
سایر اختاللهای رفتاری و هیجانی دوران کودکی و تحصیل در پایههای اول و دوم مقطع
ابتدایی.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جمعآوری دادههای جمعیتشناختی ،مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان و فهرست تشخیصی اختاللهای یادگیری بر
اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی انجمن روانپزشکی
آمریکا بود.
 .1پرسشنامه جمعآوری دادههای جمعیتشناختی :این پرسشنامه حاوی اطالعات
جمعیتشناختی ضروری از قبیل جنس ،پایه تحصیلی ،سابقه تحصیلی ،وضعیت اجتماعی
اقتصادی و سن بود.
 .2مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان :1این مقیاس دارای  12خرده
مقیاس ( 5خرده مقیاس کالمی شامل اطالعات ،شباهتها ،حساب ،واژگان ،فهم ،حافظه

عددی و  5خرده مقیاس غیرکالمی یا عملی شامل تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،مکعب-
ها ،تنظیم قطعات ،تطبیق نشانهها و مازها) است که از این تعداد  2خرده مقیاس مازها و
حافظۀ عددی جنبۀ ذخیره دارد (شهیم .)1349 ،مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر
کودکان را شهیم ( )1349بهمنظور سنجش هوش کودکان  5تا  13ساله و برای استفاده در
شهر شیراز ترجمه ،انطباق و با استفاده از یک نمونه  1400نفری هنجاریابی کرد .پایایی
)1. The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R
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بازآزمایی این مقیاس  0/44تا ( 0/94میانه  )0/73و پایایی تنصیفی آن  0/42تا ( 0/94میانه
 )0/59گزارش شده است .این مقیاس بهصورت فردی و توسط آزمایشکننده متخصص و
تعلیم دیده اجرا میشود .در هر خرده مقیاس سوالهای آسان در ابتدا و سوالهای دشوارتر
پس از آنها اجرا میشوند .پس از تعیین نمرههای خام همه خرده مقیاسها ،با مراجعه به
جدولهای هنجار ،نمرههای خام به نمرههای استاندارد تبدیل میشوند .با اجرای مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان سه هوشبهر کالمی ،هوشبهر عملی و هوشبهر
کلی به دست میآید .روایی همزمان این مقیاس هوشی با استفاده از همبستگی نمرات با
نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیشدبستانی  0/74بود .رابطۀ بین
هوشبهر با سن و نیز طبقۀ اقتصادی -اجتماعی و معدل بهعنوان مالكهای معنادار مقیاس
گزارش شده است .ضرایب همبستگی هوشبهرهای کالمی ،عملی و کل به ترتیب ،0/44
 0/75و  0/40است .ضرایب همبستگی هوشبهرهای کالمی ،عملی و کل با معدل تحصیلی
به ترتیب  0/40 ،0/92و  0/93است که در سطح ( )P>0/001معنادار بوده و نشاندهندۀ
همبستگی بیشتر هوشبهر کالمی و هوشبهر کل با معدل تحصیلی است (شهیم .)1349 ،در
پژوهش حاضر بهمنظور برآورده کردن مالك ورود به پژوهش در زمینه هوشبهر و نیز
مقایسه عملکرد دو گروه از این مقیاس استفاده شد.
 .3مصاحبه تشخیصی اختاللهای یادگیری بر اساس ویرایش چهارم راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا :بهمنظور اعتبار بیشتر
تشخیص و شناسایی دقیقتر کودکان دچار اختاللهای یادگیری و نیز رد کردن اختاللهای
رفتاری زمینهای ،فهرست تشخیصی اختاللهای یادگیری بر اساس راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی توسط دو نفر از متخصصان کودکان دارای نیازهای ویژه انجام
شد .در این پژوهش ،از فهرست تشخیصی اختاللهای یادگیری در قالب مصاحبۀ
تشخیصی ساختاریافته و نیمه ساختاریافته استفاده شد .مصاحبۀ تشخیصی ساختاریافته و نیمه
ساختاریافته از مجموعۀ نظاممند از سؤالهای اختصاصی تشکیل شدهاند که هدف آنها
ارزیابی آن دسته از الگوهای رفتاری ،افکار و احساسات افراد مورد سنجش است که به
نوعی با تشخیص اختالل آنها ارتباط دارد (کاشنر 1و همکاران .)2003 ،فهرست تشخیصی
اختاللهای یادگیری بر اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
1. Kashner
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روانی انجمن روانپزشکی آمریکا شامل مالكهای تشخیصی مطرح شده در این راهنما
برای تشخیص اختاللهای خواندن ،ریاضیات و بیان نوشتاری و نیز اختاللهای یادگیری
بهگونهای نامشخص میباشد که توسط پژوهشگران تهیه شده است و در بردارنده
گویههایی در مورد خصوصیات بالینی اختاللهای یادگیری در ویرایش چهارم راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا بود .در ابتدا روایی بین
ارزیاب این فهرست تشخیصی و روایی سازه ،روایی صوری و روایی محتوایی آن تأیید
شد.
در این پژوهش بعد از هماهنگی اجرا در ابتدا همه شرکتکنندگان ( 500نفر) به
کمک مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان ،فهرست تشخیصی اختاللهای
یادگیری بر اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی انجمن
روانپزشکی آمریکا و پرسشنامه دادههای جمعیتشناختی مورد بررسی قرار گرفتند .در
ابتدا 10 ،دبستان پسرانه و  10دبستان دخترانه از میان هفت شهرستان استان انتخاب شد و از
پایههای سوم ،چهارم و پنجم در هر پایه بهطور متوسط 10نفر در هر دبستان بررسی شدند.
بدین ترتیب که از شهرستان شاهرود  141دانشآموز ( 23/9درصد) در  2دبستان پسرانه و
 2دبستان دخترانه ،از شهرستان سمنان  134دانشآموز ( 22/3درصد) در  2دبستان پسرانه و
 2دبستان دخترانه ،از شهرستان گرمسار  44دانشآموز ( 14درصد) در  2دبستان پسرانه و 1
دبستان دخترانه ،از شهرستان مهدیشهر  44دانشآموز ( 4درصد) در  1دبستان پسرانه و 1
دبستان دخترانه ،از شهرستان دامغان  110دانشآموز ( 14/3درصد) در  2دبستان پسرانه و 2
دبستان دخترانه ،از شهرستان سرخه  41دانشآموز ( 5/4درصد) در  1دبستان پسرانه و 1
دبستان دخترانه و از شهرستان شهمیرزاد  42دانشآموز ( 7درصد) در  1دبستان دخترانه
انتخاب شدند .برای انتخاب این  10نفر از نخستین کالس هر پایه آغاز شد و بر اساس
فهرست دفتر کالسی به ترتیب افراد مورد بررسی قرار گرفتند تا به سقف  10نفر رسید .در
صورتی که در یک کالس به  10نفر نمیرسید ،به تعداد الزم و به ترتیب از کالس بعدی
آن پایه انتخاب میشد .پس از شناسایی افراد مبتال به اختاللهای یادگیری به کمک
فهرست تشخیصی اختاللهای یادگیری بر اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا طی مرحله دوم  49نفر از
دانشآموزان با اختاللهای یادگیری از لحاظ وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،پایه تحصیلی،
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جنسیت ،سن و تا حد امکان شهرستان مورد پژوهش با  49نفر از آزمودنیهای بدون
اختالل یادگیری همتاسازی شده و با هم در مقیاس وکسلر و خرده مقیاسهای آن مقایسه
شدند .پژوهش مبتنی بر رعایت اصول اخالقی ،اخذ رضایت آگاهانه ،احترام به
شرکتکنندگان و توجه به رفاه آنها طی همه مراحل انجام شد .دادهها با استفاده از
آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمارههای استنباطی آزمون تی مستقل،
تحلیل واریانس تکمتغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره به کمک ویرایش  19نرمافزار
 SPSSتجزیه و تحلیل شد.

یافتههاي پژوهش
از میان  90نفر شرکتکننده در گروههای مقایسه 29 ،نفر ( 27/4درصد) در شاهرود22 ،
نفر ( 24/4درصد) در سمنان 11 ،نفر ( 12/2درصد) در گرمسار 5 ،نفر ( 5/7درصد) در
مهدیشهر 19 ،نفر ( 15/7درصد) در دامغان 7 ،نفر ( 7/4درصد) در سرخه و  4نفر (4/4
درصد) در شهمیرزاد سکونت داشتند .از کل مشارکتکنندگان تعداد  44نفر پسر (44/9
درصد) و تعداد  45نفر دختر ( 91/1درصد) بودند .دامنه سنی  9تا  11سال با میانگین سنی
 10/02بود .بر حسب وضعیت اجتماعی -اقتصادی 24 ،نفر دارای وضعیت باال (25/7
درصد) 90 ،نفر دارای وضعیت متوسط ( 99/5درصد) و  15نفر دارای وضعیت پایین
( 17/4درصد) بودند .بر حسب پایه تحصیلی 25 ،نفر دارای پایه تحصیلی سوم (24/9
درصد) 32 ،نفر دارای پایه تحصیلی چهارم ( 39/5درصد) و  32نفر دارای پایه تحصیلی
پنجم ( 39/5درصد) ،بودند .در خصوص گروه 49 ،نفر ( 90درصد) عادی و  49نفر (90
درصد) با اختالل یادگیری بودند .میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاسها و
نمرات کل مقیاس وکسلر دو گروه عادی و با اختاللهای یادگیری در جدول  1ارائه شده
است.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاسها و نمرات کل مقیاس وکسلر دو گروه با و
بدون اختاللهای یادگیری
گروه عادی
گروه

میانگین (انحراف
استاندارد)

استاندارد)

)12/91( 104/40

)11/43( 43/71

)15/11( 94/09

)3/25(19/07

)2/22( 10/50

)3/97( 12/43

تشابهات

)3/02(11/94

)2/74(12/07

)2/90(11/42

ریاضیات

)1/44( 4/95

)1/24( 4/22

)2/73( 5/99

لغات

)7/17( 29/11

)7/92( 24/27

)7/92( 24/59

ادراك

)2/52( 12/49

)3/34( 12/20

)3/00( 12/94

حافظه عددی

)1/70( 11/04

)1/47( 9/44

)3/09( 4/44

)4/33( 92/04

)5/93( 34/04

)2/03( 49/04

اطالعات
عمومی

کالمی

نمره کل خرده مقیاس کالمی

خرده مقیاس
عملی

میانگین (انحراف

میانگین (انحراف
استاندارد)

وکسلر کل

خرده مقیاس

گروه با
اختاللهای یادگیری

تعداد کل

تکمیل تصاویر

)1/47(13/35

)1/91(13/93

)1/44(13/44

تنظیم تصاویر

)4/92( 29/44

)3/39( 17/59

)9/45( 21/77

)5/77( 30/35

)7/93( 29/95

)7/13( 29/95

الحاق قطعات

)1/47( 19/40

)3/90( 19/09

)2/59( 19/44

رمزنویسی

)5/39( 34/50

)5/92( 24/93

)4/17( 33/97

مازها

)2/71( 15/49

)2/34( 15/57

)2/94( 15/94

)5/93( 92/39

)5/23( 49/55

)7/14( 49/01

طراحی با
مکعبها

نمره کل خرده مقیاس عملی

بر اساس آزمون لوین برای تساوی واریانسهای خطا ،واریانس خطای متغیر وابسته در
میان همه گروهها مساوی و فرض همگنی واریانس برقرار بود ( ،F =1/421با درجه آزادی
 15و  73و =0/195معناداری) .آزمون  tمستقل تفاوت نمرات کل تراز شده وکسلر در دو
گروه عادی و با اختاللهای یادگیری را نشان میدهد (جدول .)2
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جدول  .2آزمون تفاوت میانگین دو گروه در نمرات تراز شده مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر
کودکان با استفاده از آزمون  tمستقل
متغیر

شاخص آماری
گروه
عادی

مقیاس

با اختالل

وکسلر

یادگیری

تعداد

میانگین

49

104/400

49

انحراف
استاندارد

43/711

t

درجه

سطح

آزادی

معناداری

12/913
11/431

7/924

0/001

44

بین نمرات کل تراز شده مقیاس هوشی وکسلر در گروه عادی و نمرات کل تراز شده
وکسلر در گروه با اختاللهای یادگیری تفاوت معنیداری از لحاظ میزان نمره تراز شده
معادل نمره خام وجود دارد ( .)t)44(=7/924 ،P<0/09به سخن دیگر ،کودکان با و بدون
اختاللهای یادگیری در پاسخ به مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر تفاوت معناداری
با هم دارند .بررسی نتایج آزمون  Mباکس 1حاکی از آن بود که مفروضه همگنی ماتریس

واریانس–کوواریانس برقرار است ( .)F)1145295،5/43(=0/45 ،P=0/43نتایج تحلیل
واریانس یک متغیره نیز برای تفاوت دو گروه در نمره کل خرده مقیاس کالمی در مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3تحلیل واریانس برای تفاوت دو گروه در نمره کل خرده مقیاس کالمی مقیاس وکسلر
شاخص آماری
منابع متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

مجذور اتای
اصالحشده

گروه

کالمی

خرده مقیاسهای

4410/000

1

4410/000

79/004

0/001

0/450

0/494

خطا

کالمی

خرده مقیاسهای

9173/422

44

94/793

1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
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بر اساس جدول  ،3بین دو گروه عادی و با اختالل یادگیری در نمره کل خرده مقیاس
کالمی مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان ()df=1 ،F =79/004 ،P<0/09
تفاوت معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد .در مجموع ،توان خرده مقیاسهای کالمی
مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل
یادگیری برابر با  0/450است .در صورت تعمیم نمونه پژوهش به جامعه اصلی نیز توان این
خرده مقیاسها در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/494است.
آزمون تفاوت میانگین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در نمرات خرده
مقیاسهای کالمی با آماره هوتلینگ 1جهت بررسی اثر متغیر گروه (با و بدون اختالل
یادگیری) بر روی ترکیب خطی خرده مقیاسهای کالمی در تحلیل واریانس چندمتغیره نیز
نشان داد که در کل خرده مقیاسهای کالمی بین دو گروه تفاوت معناداری (=5
 )f=73/593،dfوجود دارد ( )P<0/09و مجذور اتای آن برابر با  0/44است .به بیان دیگر،
کودکان دچار اختاللهای یادگیری و کودکان بدون اختاللهای یادگیری در پاسخ به
خرده مقیاسهای کالمی مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان تفاوت معناداری
با هم دارند .در مجموع ،توان خالص خرده مقیاسهای کالمی مقیاس تجدیدنظر شدهی
هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با 0/44
است .آمارههای تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت دو گروه در خرده مقیاسهای
کالمی به تفکیک در جدول  4ارائه شدهاند.
جدول  .4تحلیل واریانس برای تفاوت دو گروه در خرده مقیاسهای کالمی مقیاس تجدیدنظر شدهی
هوشی وکسلر کودکان
شاخص آماری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

332/944

1

332/944

49/353

تشابهات

9/474

1

9/474

0/459

0/399

ریاضیات

475/100

1

475/100

229/043

0/001

0/722

لغات

2/900

1

2/900

0/245

0/521

0/003

0/009

ادراك

1/474

1

1/474

0/459

0/497

0/009

0/005

منابع متغیر وابسته
گروه

اطالعات
عمومی

F

سطح

مجذور

مجذور اتای

معناداری

اتا

اصالحشده

0/001

0/340

0/333

0/010

0/002
0/719

1. Hotelling's Trace

فصلنامة افراد استثنایی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 5931

77
حافظه

555/944

1

555/944

549/111

44

7/331

تشابهات

997/911

44

5/794

ریاضیات

142/449

44

2/074

لغات

499/422

44

10/140

ادراك

399/022

44

4/034

حافظه
عددی

/174
274

44

3/151

عددی
خطا

اطالعات
عمومی

210/944

0/001

0/705

0/702

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاسهای اطالعات عمومی ( ،df =)1 ،F =49/353 ،P<0/09ریاضیات (،P<0/09
 df =)1 ،F =229/043و حافظه عددی ( )df = 1 ،F =210/944 ،P<0/09تفاوت معنادار
آماری وجود دارد .توان خرده مقیاس اطالعات در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل
یادگیری برابر با  0/34است .در صورت تعمیم نمونه مورد پژوهش به جامعه اصلی نیز توان
خرده مقیاس اطالعات در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با 0/33
است .توان خرده مقیاس ریاضیات در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با
 0/72است .در صورت تعمیم نمونه مورد پژوهش به جامعه اصلی نیز توان خرده مقیاس
ریاضیات در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/71است .توان خرده
مقیاس حافظه عددی در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/70است.
در صورت تعمیم نمونه مورد پژوهش به جامعه اصلی نیز توان خرده مقیاس حافظه عددی
در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/70است .در سایر خرده
مقیاسهای کالمی تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P<0/09تحلیل واریانس در بررسی
تفاوت دو گروه در نمره کل خرده مقیاس عملی مقیاس وکسلر در جدول  9ارائه شده
است.
جدول  .5تحلیل واریانس برای تفاوت دو گروه در نمره کل خرده مقیاس عملی مقیاس تجدیدنظر
شدهی هوشی وکسلر کودکان
شاخص آماری

مجموع

منابع متغیر وابسته

مجذورات

آزادی

1005/574

1

گروه

خرده

درجه

میانگین
مجذورات
1005/574

F
24/544

مجذور اتای

سطح

مجذور

معناداری

اتا

اصالحشده

0/001

0/219

0/210
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مقیاسهای
عملی
خرده
خطا

مقیاسهای

44

3944/311

40/775

عملی

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در
نمره کل خرده مقیاس عملی مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان (،P<0/09
 )df =1 ،F =24/544تفاوت معنادار آماری وجود دارد .در مجموع ،توان خرده مقیاس
عملی وکسلر در تشخیص کودکان با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/219است .در
صورت تعمیم نمونه پژوهش به جامعه اصلی نیز توان این خرده مقیاس در تشخیص دو
گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/210است.
آزمون تفاوت میانگین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در نمرات خرده
مقیاسهای عملی با آماره هوتلینگ جهت بررسی اثر متغیر گروه (با و بدون اختالل
یادگیری) بر روی ترکیب خطی خرده مقیاسهای عملی در تحلیل واریانس چندمتغیره نیز
نشان داد که در کل خرده مقیاسهای عملی بین دو گروه تفاوت معناداری (=5
 )F=14/145،dfوجود دارد ( )P<0/09و مجذور اتای آن برابر با  0/95است .به بیان
دیگر ،کودکان با و بدون اختاللهای یادگیری در پاسخ به خرده مقیاسهای عملی مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان تفاوت معناداری با هم دارند .در مجموع ،توان
خالص خرده مقیاسهای عملی تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو
گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/95است .آمارههای تحلیل واریانس یکراهه
برای تفاوت دو گروه در خرده مقیاسهای عملی به تفکیک در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  .6تحلیل واریانس برای تفاوت دو گروه در خرده مقیاسهای عملی مقیاس تجدیدنظر شدهی
هوشی وکسلر کودکان به تفکیک
شاخص آماری

مجموع

درجه

میانگین

منابع متغیر وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/400

1

0/400

تکمیل
گروه

تصاویر
تنظیم
تصاویر

154/100

1

154/100

F
0/223
94/341

سطح

مجذور

مجذور اتای

معناداری

اتا

اصالحشده

0/534

0/003

0/009

0/001

0/399

0/392
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طراحی با

1/500

1

1/500

0/277

0/500

0/003

0/004

3/211

1

3/211

1/171

0/242

0/013

0/002

رمزنویسی

277/374

1

277/374

92/241

0/001

0/373

0/359

مازها

0/100

1

0/100

0/091

0/422

0/011

0/001

194

44

1/799

293/995

44

2/441

909/022

44

9/744

241/244

44

2/741

رمزنویسی

457/244

44

9/310

مازها

172/449

44

1/959

مکعبها
الحاق
قطعات

تکمیل
تصاویر
تنظیم
تصاویر
خطا

طراحی با
مکعبها
الحاق
قطعات

نتایج جدول  5نشان میدهد که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاسهای تنظیم تصاویر ( )df =1 ،F =94/341 ،P<0/09و رمزنویسی (F 92/241 ،P<0/09
= )df =1 ،تفاوت معنادار آماری وجود دارد .توان خرده مقیاس تنظیم تصاویر در تشخیص
دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با  0/39است .در صورت تعمیم نمونه پژوهش به
جامعه اصلی نیز توان خرده مقیاس تنظیم تصاویر در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل
یادگیری برابر با  0/39است .توان خرده مقیاس رمزنویسی در تشخیص دو گروه با و بدون
اختالل یادگیری برابر با  0/37است .در صورت تعمیم نمونه پژوهش به جامعه اصلی نیز
توان خرده مقیاس رمزنویسی در تشخیص دو گروه با و بدون اختالل یادگیری برابر با 0/35
است .در سایر خرده مقیاسهای عملی تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P<0/09

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختاللهای یادگیری در
مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان بود .نتایج نشان داد که بین نمرات کل
تراز شده مقیاس هوشی تجدیدنظر شده وکسلر کودکان در دو گروه با و بدون اختالل
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یادگیری تفاوت معناداری از لحاظ میزان نمره تراز شده معادل نمره خام وجود داشت .این
یافته با نتایج پژوهشهای وان ایترسون و کافمن ،)2009( 1فلپس و مک گرو،)2003( 2
ساتلر و دمونت ،)2004( 3کیث ،فین ،تائب ،رینالدز ،کرازلر ،)2005( 4واتکینز (،)2010
احدی ( )1373و بروکز ( )2010همسو است .بهطور کلی ،این پژوهشها نشان دادهاند که
عملکرد کودکان مبتال به اختاللهای یادگیری در مقایسه با عملکرد کودکان بدون
اختاللهای یادگیری در مقیاس وکسلر بهطور معناداری پایینتر است .این یافتهها را
میتوان اینگونه تبیین کرد که کودکان با اختاللهای یادگیری در تکالیف نیازمند توانایی
توالی و توانایی رهایی از حواسپرتی مشکل دارند .افزون بر این ،این کودکان مشکالت
بیشتری در مفهومسازی کالمی دارند و بهطور معمول دانش آموخته شدهی آنها پایین
است و این دو عامل نیز در کاهش عملکرد این کودکان در مقیاس تجدیدنظر شدهی
هوشی وکسلر کودکان در مقایسه با کودکان بدون اختالل یادگیری نقش دارد.
دومین یافته پژوهش نشان داد که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاسهای کالمی مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان تفاوت معنادار آماری
وجود دارد .این یافتهها با یافته پژوهشهای هیل ،فیرلو ،کاوانگ ،هاپنر ،گیتر،)2001( 9
کیث ،فین ،تاب ،رینولدز و کرازلر ،)2005( 5وان ایترسون و کافمن ،)2009( 7احدی
( ،)1373ساتلر و دمونت ،)2004( 4وکسلر ( ،)2004واتکینز ( )2010و بروکز ()2010
همسو است .یافتههای این پژوهشها نشان دادهاند که افراد مبتال به اختاللهای یادگیری در
خرده مقیاسهای ریاضیات ،رمزگردانی ،اطالعات عمومی ،حافظه عددی و جستجوی نماد
عملکرد بسیار پایینتری دارند .همچنین ،عملکرد این دانشآموزان ،به ویژه در اختالل
یادگیری نوع خواندن ،در عامل پردازش اطالعات نیز پایین است .میتوان استدالل کرد
که مشکالت کودکان با اختاللهای یادگیری در انجام توالی بین محركها باعث عملکرد
پایین آنها در حافظه عددی و نماد ارقام میشود .همچنین ،میتوان استنباط کرد که بسیاری
1. vanIterson & Kaufman
2. Phelps & McGrew
3. Sattler & Dumont
4. Keith, Fine, Taub, Reynolds & Krauzler
5. Hale, Fiorello, Kavanagh, Hoeppner & Gaither
6. Keith, Fine, Taub, Reynolds & Krauzler
7. VanIterson & Kaufman
8. Sattler & Dumont

77

فصلنامة افراد استثنایی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 5931

از کودکان با اختاللهای یادگیری در پردازش توالی مشکل دارند که درنتیجهی آن
عملکرد حافظه عددی و رمز ارقام آنها پایینتر از کودکان فاقد اختالل یادگیری است .از
طرفی نیز دشواری در برنامهریزی ،خواندن و توانایی عددی با کاهش عملکرد در
دانشآموزان با اختاللهای یادگیری همراه است.
همچنین ،در زمینه سومین یافته پژوهش بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در
خرده مقیاسهای عملی مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان تفاوت معنادار
آماری مشاهده شد .این یافتهها با یافته پژوهشهای کیث و همکاران ( ،)2005وکسلر
( ،)2004واتکینز ،2010،احدی ( ،)1373بروکز ( )2010و وان ایترسون و کافمن ()2009
همسو است .یافتههای این پژوهشها بهطور قابلتوجهی حاکی از آن است که افراد مبتال به
اختاللهای یادگیری در چندین خرده مقیاس عملکردی ،نظیر تنظیم تصاویر ،عملکرد
بسیار پایینتری دارند .در ابتدا بایستی گفت که مشکالت برجسته بسیاری از کودکان مبتال
به اختاللهای یادگیری در پردازش کلی مرتبط با نیمکره راست مغز به مشکالت آنها در
الحاق قطعات ،تکمیل تصاویر و طراحی مکعبها منجر میشود و پردازش توالی در آنها
نظیر تنظیم تصاویر آسیب میبیند .بنابراین ،وجود چنین مشکالتی تبیینگر این یافتهی
پژوهش است.
همچنین ،نتایج نشانگر آن بود که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاس اطالعات تفاوت معنادار آماری وجود دارد .این یافتهها با یافته پژوهشهای کیث و
همکاران ( ،)2005وکسلر ( ،)2004ساتلر و دمونت ( ،)2004هیل و همکاران (،)2001
احدی ( )1373و بروکز ( )2010همسو است .یافتههای این پژوهشها بیانگر این هستند که
افراد با اختاللهای یادگیری در خرده مقیاس اطالعات عمومی عملکرد بسیار پایینتری
دارند .میتوان استدالل کرد که مشکل در توان محاسبه ،خواندن و یا نوشتن ،پردازش و
درك موضوعات مربوطه را دشوار میسازند و در نتیجه موجب کاهش سطح عملکرد
کودکان با اختاللهای یادگیری در خرده آزمون اطالعات عمومی میشود.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در
خرده مقیاس ریاضیات تفاوت معنادار آماری وجود داشت .این یافتهها با یافته پژوهشهای
احدی ( ،)1373ساتلر و دمونت ( ،)2004هیل و همکاران ( ،)2001کیث و همکاران
( ،)2005واتکینز ( )2010و بروکز ( )2010همسو است .این پژوهشها نشان دادهاند که
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افراد با اختاللهای یادگیری در خرده مقیاس ریاضیات عملکرد بسیار پایینتری دارند .این
ضعف عملکردی را میتوان اینگونه تبیین کرد که ریاضیات به توانایی محاسبه و
رمزگذاری عددی مرتبط است و اختالل در این عامل از جمله مالكهای تشخیصی
اختاللهای یادگیری از نوع محاسبه است.
یافتهها همچنین نشان داد که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده مقیاس
حافظه عددی تفاوت معندار آماری وجود دارد .این یافتهها با یافته پژوهشهای کیث و
همکاران ( ،)2005هیل و همکاران ( ،)2001وکسلر ( ،)2004واتکینز ( )2010و احدی
( )1373همسو است .بر اساس این پژوهشها ،افراد مبتال به اختاللهای یادگیری در خرده
مقیاس حافظه عددی عملکرد بسیار پایینتری دارند .کودکان با اختاللهای یادگیری به این
دلیل در خرده مقیاس حافظه عددی عملکرد پایینتری دارند که قدرت آنها در توالی و
پیگیری محركها پایینتر است .به باور سوهر )2004( 1نیز کودکان با اختاللهای یادگیری
به دالیل عصبشناختی مشکالت باالتری در خرده مقیاسهایی از قبیل حافظه عددی،
ریاضیات و رمزنویسی دارند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاس تنظیم تصاویر تفاوت معنادار آماری وجود دارد .این یافته با یافته پژوهشهای
واتکینز ( ،)2010وکسلر ( ،)2004هیل و همکاران ( ،)2001کیث و همکاران ( )2005و
بروکز ( )2010همسو است .بر اساس این پژوهشها افراد مبتال به اختاللهای یادگیری در
خرده مقیاس تنظیم تصاویر عملکرد بسیار پایینتری دارند .اختالل در فرایند پردازش توالی
میان کودکان مبتال به اختاللهای یادگیری باعث میشود که آنها در تکالیفی از قبیل تنظیم
تصاویر دارای عملکرد پایینتری باشند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده مقیاس
رمزنویسی به لحاظ آماری تفاوت معنیداری با هم داشتند .پژوهشهای کیث و همکاران
( ،)2005ساتلر و دمونت ( ،)2004هیل و همکاران ( ،)2001وکسلر ( ،)2004بروکز
( ،)2010احدی ( )1373و واتکینز ( )2010نیز نشان داده است که افراد مبتال به اختاللهای
یادگیری در خرده مقیاس رمزنویسی عملکرد بسیار پایینتری دارند .خرده مقیاس
رمزنویسی ،به کارکرد سرعت اطالعات ،حافظه کوتاهمدت دیداری و هماهنگی دیداری
1. Suhr
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حرکتی تأکید دارد و اختالل کارکردی در این حوزهها در دانشآموزان با اختاللهای
یادگیری تأیید شده است.
آشکار شد که بین دو گروه با و بدون اختالل یادگیری در خرده مقیاس تشابهات،
لغات ،ادراك ،تکمیل تصاویر ،طراحی با مکعبها ،الحاق قطعات و مازها تفاوت معنادار
آماری وجود ندارد .پژوهشهای کیث و همکاران ( ،)2005ساتلر و دمونت ( ،)2004هیل
و همکاران ( ،)2001احدی ( ،)1373وکسلر ( ،)2004واتکینز ( )2010و بروکز ( )2010نیز
نشان دادند که افراد مبتال به اختاللهای یادگیری و افراد بدون اختالل یادگیری در خرده
مقیاس تشابهات ،لغات ،ادراك ،تکمیل تصاویر ،طراحی با مکعبها ،الحاق قطعات و
مازها تفاوت معناداری با هم ندارند .در این رابطه میتوان گفت این خرده مقیاسها بیشتر
تحت تأثیر هوش عمومی فرد قرار میگیرند و اختالل عملکردی در آنها وابسته به
خصوصیت تشخیصی ویژهای نیست که بتوان بر اساس آنها بین دانشآموزان با و بدون
اختاللهای یادگیری تمایزی برقرار کرد.
بهطور کلی ،همانطور که بروکز ( )2010معتقد است مقیاس هوشی وکسلر بر اساس
نمرات پایین در خرده مقیاسهای مشخصی ،قابلیت تفکیک عملکرد کودکان با
اختاللهای یادگیری را از کودکان فاقد اختاللهای یادگیری دارا است.
نتایج نهایی پژوهش ،اهمیت مقیاس تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان در
شناسایی اختاللهای یادگیری کودکان را نشان میدهد و حاکی از آن است که مقیاس
تجدیدنظر شدهی هوشی وکسلر کودکان دارای توان مطلوبی برای شناسایی اختاللهای
یادگیری است .در مجموع ،سه خرده مقیاس کالمیِ اطالعات عمومی ،ریاضیات و حافظه
عددی و نیز دو خرده مقیاس عملی تنظیم تصاویر و رمزنویسی هر کدام به تنهایی بین دو
گروه با و بدون اختاللهای یادگیری متفاوت هستند و قدرت تشخیصگذاری دارند.
نمونه پژوهشی اندك و عدم برخورداری از طرح پژوهش طولی در این زمینه از
مهمترین محدودیتهای این پژوهش بودهاند که بر استباط از یافتهها اثر میگذارند و الزم
است در بررسیهای بعدی به آنها توجه شود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد
میشود نیمرخهایی از خرده مقیاسهای حساس به اختاللهای یادگیری در مقیاس
استاندارد وکسلر برای شناسایی این اختاللها تهیه و استفاده شود و این یافتهها در ترکیب با
یافتههای پژوهشهای مشابه در ایران برای تهیه یک ابزار تشخیصی اختاللهای یادگیری
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بومی مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به اجرای چنین
پژوهشهایی در جمعیتهای دیگر و تعیین حساسیت و ویژگی مقیاس هوشی وکسلر
کودکان برای تشخیص اختاللهای یادگیری اقدام شود.
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