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فضایی و حافظه بینایی دانش آموزان عادی و نارساخوان دختر و پسر مقطع دوم و سوم -مقایسه ادراک بینایی

 ابتدایی شهرستان بجنورد

 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی -مهین قلیچی

 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -دکتر هادی کرامتی 

 چکیده

آموزان نارساخوان و عادی به اجرا درآمد. نمونۀ فضایی و حافظۀ بینایی دانش -ناییپژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسۀ ادراک بی

نفر  60ها دختر و نیمی پسر بودند، در مقایسه با آموزان نارساخوان که نیمی از آننفر از دانش 60آموز بودند که دانش 120تحقیق 

ظۀ بینایی آندره ری مورد ارزیابی قرار گرفتند. و برای تشخیص یابی ادراکی و حافآموز دختر و پسر عادی، با آزمون ساختدانش

دانش آموزان نارساخوان نیز آزمون غربالگری تشخیص اختالل خواندن شفیعی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل آماری فرضیه ها با 

ی تفاوت معنادار وجود دارد، چنانکه فضایی دختران نارساخوان و عاد-استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که بین ادراک بینایی

فضایی دختران نارساخوان ضعیف تر از دختران عادی است، و در تناقض با نظریات و تحقیقاتی است که -ادراک بینایی

فضایی پسران نارساخوان و عادی تفاوت -دانند. بین ادراک بیناییفضایی همراه می -های دیدارینارساخوانی را با باال بودن مهارت

معنادار وجود ندارد. همچنین در متغیر حاافظه بینایی بین حافظه بینایی دختران نارساخوان و عادی تفاوت معنادار وجود ندارد در 

حالی که بین حافظه بینایی پسران نارساخوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد چنانکه حافظه بینایی پسران نارساخوان ضعیف تر از 

 پسران عادی است.

 فضایی، حافظه بینایی -نارساخوانی، ادراک بینایی ها:یدواژهکل



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ تی و روانشناسیدانشکده علوم تربی ] 

[ 95اردیبهشت  23 ] 

2 

 

 مقدمه

ای هستند )کالترت، راستل، پری، های چند بُعدی و پیچیدهاند که خواندن و هجی کردن، سیستمها به خوبی مشخص کردهپژوهش

ها دارد اد زیادی از فرایندها و تواناییها نیاز به رشد، یادگیری و هماهنگی تعد( و یادگیری این مهارت2001، 1لنگدون و زیگلر

 (. 2004، 2)ولوتینو، فلچر، اسنولینگ و اسکنلون

یک اصطالح گسترده برای تعریف ناتوانی خواندن است که دقت در روانی یا فهم توانایی خواندن، صحبت کردن و  3نارساخوانی

رمزگردانی آوایی، رمزگردانی امالیی، حافظۀ کوتاه مدت  تواند خود را به صورت مشکل در آگاهی آوایی،امال، آسیب دیده و می

سال، شکلی از  18درصد از کودکان آمریکایی زیر  10تا  8دهند که ها نشان میگذاری سریع نشان بدهد. پژوهششنیداری و نام

چی، یاریاری و ز پاکت؛ به نقل ا2010، 4های عصب شناسی و ضربۀ آمریکاهای یادگیری را دارند )مؤسسه ملّی اختاللاختالل

 (.1392مرادی، 

شود، بدین دلیل که عدم های گوناگون مانع پیشرفت تحصیلی میاختالل در خواندن بیش از سایر اختالالت یادگیری در حوزه

های اولیۀ تحصیل، به طور مؤثری مانع از عملکرد مناسب کودک در بیشتر مواد درسی موفقیت کودکان در حیطۀ خواندن در سال

 خواهد شد. 

های گذشته، نظریات گوناگونی در راستای تبیین تنوع عالئم شناختی و زبانی مشاهده شده در نارساخوانی، ارائه شده است. طی دهه

مگنوسلوالر، شنوایی و یادگیری  -این نظریات نارساخوانی را به عنوان پدیدۀ مرتبط با نقائص زبانی و آواشناختی، توجهی، دیداری

 (. 2013، 5نیومن، ساس و هیم -مارباخ، گراند، پاپ -اند )ارمینگنسازی کردهمروندی مفهو

کند که شواهد به نقش احتمالی فرایندهای آواشناختی به ( بیان می2013، 7، به نقل از لوم، اولمن و رامزدن2000) 6اسنولینگ

گاهی آواشناسی که به توانایی تشخیص و دخل و کنند، به ویژه مشکل در آعنوان دلیل اصلی ایجاد مشکل در خواندن اشاره می

های آواشناختی و زبانی شود. هر چند در ارتباط با دالیل این اختالل به مهارتتصرف در ساختار صوت کلمات در زبان مربوط می

مشکالت خواندن های اخیر نقش مؤثر فرایندهای غیر زبانی را در پیدایش توجه فراوانی شده است، ولی افزایش تحقیقات در سال

به  2004؛ ولونتینو، فلچر، اسنولینگ و اسکنلون، 8،2011، نقل از مورس و کاسیم و تالکوت1994اند )بادیان، بیشتر بازتاب داده

 (. 2008، 9نقل از کوان و پامر
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(، 2004، 1)تاللهای پردازش شنیداری توان به آسیب در حوزهدر ارتباط با وجود آسیب و مشکالت همزمان با نارساخوانی می

( و 2000، 3(، زبان شفاهی )مک آرتور، هاگبن، ادواردز، هیث و منگلر2006، 2حافظۀ فعال )گدرکل، آلووی، ویلیس و آدامز

( نیز اشاره کرد؛ با این وجود، هنوز ارتباط بین مشکل در خواندن و دیگر 2003، 4کارکرد حرکتی )راموس، پیدگون و فریت

 وانی به طور کامل روشن نشده است. مشکالت همزمان در نارساخ

، به نقل ۱۹۹۶و همکاران ) 5اند که بیانگر تأثیر عوامل دیداری در نارساخوانی است. ادنبعضی پژوهشگران به شواهدی دست یافته

گ مرتبط با های بزرها کودکان نارساخوان در سلولاند که بر مبنای آن( به شواهدی اشاره کرده1386از احمدپناه و پاکادانایا، 

( سخن از آسیب در پردازش 2013، به نقل از لوم، اولمن و رامزدن، 1997) 6کرتکس بینایی دارای مشکل هستند. استین و والش

( با مالحظۀ نظریۀ مگنوسلوالر، این 1386، به نقل از احمدپناه و پاکادانایا، ۲۰۰۱اند. استین )دیداری افراد نارساخوان به میان آورده

های بزرگ در افراد نارساخوان در همۀ مسیرهای حسی مرتبط با خواندن )دیداری و مطرح کرده است که سلول فرضیه را

شود و در چنین شرایطی اختالل در خواندن کنند که این خود، اختالل ادراک بینایی را سبب میشنیداری( به شکل ناقص عمل می

 انجامد.آوایی می کند و اختالل شنیداری به اختالالت واجی وبروز می

اند که کودکان کنند که در همین ارتباط، بخشی دیگر از تحقیقات به توجه بینایی اشاره داشته( بیان می2011مورس و همکاران )

؛ 2000؛ فاکوئتی و همکاران، 2001، 7نارساخوان در مقایسه با گروه کنترل در توجه بینایی، بیشتر نقص دارند )فاکوئتی و مولتنی

تر است )فاکوئتی و همکاران، ( و در این گروه کنترل توجه نامتقارن2005و همکاران،  9؛ سیرتانو2000، 8تی و توراتوفاکوئ

 (.2005؛ سیرتانو و همکاران، 2001

های توجهی مانند جستجوی دیداری پیوسته یا سریالی همچنین دیگر مطالعات به نقائص مرتبط با نارساخوانی در دیگر بخش

؛ راش 2000؛ فاکوئتی و همکاران، 1987، 11(، حرکات و اشارات فضایی )برانان و ویلیامز2000، 10لش و ریچاردسون)ایلس، وا

(، پاالیش اطالعات دیداری )راش و 2008(، سرعت درگیری توجه و اتمام توجه )فاکوئتی و همکاران، 2004، 12و هاگبن

و  14وانایی سازگار کردن وسعت فضایی تمرکز توجهی )بدنارک(، ت2005، 13؛ اسپرلینگ، لو، موریس و سیدنبرگ2007هاگبن، 
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( و دامنۀ توجه دیداری )باس، تینتوریر و 2003؛ فاکوئتی و همکاران، 2008، 1؛ بوچهلز و آیموال دیویس2004همکاران، 

 (.2011اند )به نقل از مورس و همکاران، ( اشاره نموده2007، 2والدویس

تبط با نارساخوانی، توانایی فضایی است که بسیاری از صاحبنظران به آن اشاره دارند. آغاز بحث های شناختی مریکی دیگر از حوزه

( مطرح نمود که گاهی اوقات نارساخوانی با استعداد خاص مرتبط با توانایی 1925) 3در این زمینه از جایی آغاز شد که اورتون

، 5؛ آرون و گویلمارد1987، 4ن موضوع تأیید شد )گشویند و گاالبورداشود. پس از آن در بسیاری از موارد نیز ایفضایی همراه می

؛ 1997، 8؛ وست1985؛ گاالبوردا، شرمن، روزن، آبویتیز و گشویند، 1983، 7؛ گوردون1988، 6؛ آرون، فیلیپ و الرسن1993

و همکاران،  11؛ کوالنگلو1995و وینر،  10؛ مارتینو1985، 9؛ بلوم1991؛ وینر و همکاران، 1993؛ وینر و کازی، 1998استفرت، 

 (.2000، به نقل از وینر و همکاران، 1993

گیرد اند، از آن جهت مورد توجه قرار میهای دیداری و فضایی را تأیید کردهنتایج تحقیقاتی که ارتباط بین برتری جانبی و مهارت

دهد(، مربوط به وه را ناراساخوانی تشکیل میکه یکی از نظریات مهم در ارتباط با اختالالت یادگیری )که بخش عمدۀ این گر

( آن را بخوبی 1390، به نقل از حکیمی کلخوران، خداپناهی و حیدری، 1982برتری طرفی مغز است که مشاهدات گشوایند )

یی، فضا -های دیداریای شناخت( به این نتیجه رسیدند که در جانبی شدن نیمکره2008و همکاران ) 12تأیید کرده است. شیمودا

( که به بررسی رابطۀ دست برتری و 2004و همکاران ) 13های معناداری وجود دارد. ریوبرتر تفاوتبرتر و چپبین افراد راست

کنند در مجموع کل تکالیف، چپ برترها نسبت به راست برترها اند، اظهار میهای فضایی پرداختهشش نوع مختلف مهارت

های برتر در توانایی(، افراد چپ1390اساس یافتۀ پژوهش حکیمی کلخوران و همکاران )عملکرد مطلوبتری داشتند. همچنین بر 

برتر دارند. این نتایج با در نظر گرفتن فرضیۀ برتری طرفی مغز در اختالالت  فضایی عملکرد بهتری نسبت به افراد راست -دیداری

 بخشد.اال، قوت میفضایی ب -یادگیری، به ارتباط بین اختالل خواندن و ادراک بینایی

فضایی(  -( با بررسی دو فرد بانشانگان ویلیامز )اختالل همراه با تأخیر شدید در رشد دیداری2012) 14همچنین دسالن، الندا و رپ

( در 2000فضایی در فرایند خواندن صحه گذاردند. البته وینر و و همکاران ) -های دیداریبا نتایج بدست آمده، بر اهمیت توانایی
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ای مخالف با نظریۀ همراهی نارساخوانی با استعداد خاص فضایی دست یافتند و تفاوت مشخصی با افراد گروه یقشان به نتیجهتحق

 کنترل نیافتند. 

های زبان گفتاری، آواشناختی و شنیداری که سال گذشته بطور عمده بر مهارت 30با این وجود تحقیقات در رابطه با خواندن طی 

های مبتنی بر حس بینایی ها تمرکز کمتری بر مهارتاند. طی این سالکنند، متمرکز بودهسواد و دانش کمک می به دریافت طبیعی

باشند آمیز توانایی خواندن مورد نیاز میها برای کسب موفقیتفضایی بوده است، در عین حال که این مهارت -های بیناییو مهارت

(. در همین راستا هدف اصلی پژوهشِ حاضر مقایسۀ ادراک 2012لن، الندا و رپ، ؛ به نقل از دسا2004، 1)کستلز و کولترت

 فضایی کودکان نارساخوان و کودکان عادی است. -بینایی

ها نشان از آسیب حافظۀ کوتاه خورد چنانکه نتایج برخی از آنهمچنین در مورد حافظۀ افراد نارساخوان نتایج همسانی به چشم نمی

(. در ارتباط با حافظۀ 2009، 5؛ به نقل از کیبی1994، 4؛ مک دوگال و هولم1983، 3؛ جورم1994، 2هیچ مدت دارند )بدلی و

؛ مک 2004؛ کیبی و همکاران، 2008؛ کیبی و کوهن، 2004، 6ای از تحقیقات )جفریز و ایوارتبینایی افراد نارساخوان، دسته

( سخن از بی نقص بودن حافظۀ بینایی در 1392اریاری و مرادی، چی، ی، به نقل از پاکت1994دوگال، هولم، الیس و مانک، 

؛ کاپالن، دیوی، 2003، 8؛ هاوز، بیگلر، الوسون و برلینگام2001، 7گویند و در مقابل، تحقیقات دیگر )هنریافراد نارساخوان می

موافق در مورد نقص حافظۀ بینایی  ( موضع1392چی، یاریاری و مرادی، ، به نقل از پاکت1388؛ افروز، 1998، 9کرافورد و فیشر

( با مقایسۀ حافظۀ افراد نارساخوان با گروه عادی به این 1381در این گروه دارند. همچنین عاشوری، کرمی نوری و عشایری )

 تری هستند. در تحقیقیمدت و هم حافظۀ بلندمدت، افراد نارساخوان دارای عملکرد ضعیفنتیجه رسیدند که هم در حافظۀ کوتاه

مدت و حافظۀ فعال افراد عادی و نارساخوان پرداختند که در ( به مقایسۀ حافظۀ بلندمدت، کوتاه1381دیگر مولوی و میرزای ناظر )

آموزان نارساخوان اند. در بررسی پیشینۀ تحقیق، موردی که به ارزیابی حافظۀ بینایی دانشآن از آزمون حافظۀ وکسلر استفاده کرده

فضایی، حافظۀ بینایی کودکان نارساخوان نیز، با  -شود لذا در این پژوهش عالوه بر مقایسۀ ادراک بیناییهده نمیپرداخته باشد، مشا

 کودکان عادی مقایسه خواهد شد.

 روش 

آموزان پسر و دختر ای استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل دانشمقایسه -بنا بر هدف این پژوهش، از طرح علّی

مدرسۀ ابتدایی  80مدرسه از بین  20ای، گیری خوشهباشد. با استفاده از روش نمونهدوم و سوم ابتدایی شهرستان بجنورد میمقطع 
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9. Kaplan, Dewey, Crawford & Fisher 
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پسر  30دختر و  30پسر نارساخوان،  30دختر و  30آموز، )دانش 120شهرستان بجنورد انتخاب شدند. نمونۀ مورد مطالعه شامل 

آموز دختر و پسر عادی دانش 60آموز دختر و پسر نارساخوان با دانش 60آزمون مورد استفاده، باشد که با استفاده از عادی( می

 شده است.ها نیز از آزمون تی مستقل استفاده اند. برای تحلیل دادهمقایسه شده

 ابزار تحقیق

 آزمون غربالگری تشخیص اختالل خواندن شفیعی

 :آزمون مواد

 استخراج دبستان پنجم تا اول های پایه فارسی های کتاب از که است گونه داستان واندنیخ تکلیف یا متن 3شامل  آزمون این

 به را خود به مربوط متن بتواند پایه هر در آموزان % دانش75حداقل  که اند شده انتخاب ای گونه به ها متن است. این شده

 میزان آموز، دانش از آنها پرسیدن با که است شده ردهآو مطلب درک سوال 4، متن هر پایان در .بخوانند اشتباه بدون و راحتی

 و حروف اندازه و خط نوع نظر از که اند شده تایپ ای گونه به آمد. خواهد دست به شده خوانده متن از وی مطلب درک

 مورد متن، هر توسط زمانی تحصیلی، پایه هر آموزان دانش .باشد خواندن قابل پایه هر آموزان دانش برای راحتی کلمات، به

 .باشند کرده طی را نظر مورد پایه تحصیلی سال از ماه 6 که حداقل گیرند می قرار ارزیابی

 :آزمون روائی بررسی

 5 ، حداقل پایه هر فارسی های کتاب از شده استخراج واژگان تمام خواندن، سیاهه غربالگری آزمون درونی روائی بررسی برای

 گفتار(زبان و گفتار شناسی آسیب متخصصان نظرات بررسی، از این در .گرفت خواهد قرار نظر تجدید و بررسی مورد بار

 در آزمون به مربوط جمالت و واژگان تعداد بار هر .شد گیری بهره ابتدایی مقطع مدارس آموزگاران و شناسی زبان ، )درمانی

 .شد بررسی دافرا همان توسط بعد مرحله در جدید آزمون مجددا و شد داده تغییراتی پایه هر

 گروه دو های تفاوت میانگین آزمون، بررسی روائی بررسی دیگر روش .آمد بدست فعلی آزمون بررسی، بار 5از پس نهایت در

 اصلی نمونه جامعه در که بود )نفر 83 پایه دو از(نفری 53 نمونه یک از یو تینی و من تحلیل از استفاده با عادی و نارساخوان

 .نداشتند حضور

 :آزمون پایائی بررسی

 است. شده استفاده ) (test-retest مجدد آزمون – آزمون روش از تحصیلی پایه هر در آزمون اعتبار یا پایائی تعیین منظور به

 بطور نداشتند، شرکت حاضر پژوهش در که آموز دانش 53 مجموع در و آموز دانش 83 تحصیلی پایه هر از که صورت بدان

 روی بر آزمون همان ، روز 81 از پس دوباره و گرفتند قرار ارزیابی مورد آزمون این توسط و دندش انتخاب مدارس از تصادفی

 نتایج تایپ در و آمد بدست %55آن  اعتبار و گرفته قرار بررسی مورد کرونباخ آلفای معیار از استفاده با نتایج گردید. اجرا آنها

 آزمون از حاصل نمرات بین همبستگی تعیین منظور به همچنین .شد یبررس نیز آزمون ویلکاکسون توسط گروه دو بین مقایسه

 .شد گرفته نظر در %3 از کمتر ها آزمون داری معنی سطح گردید استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از دو به دو های
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 :آزمون اجرای طریقه

 خود، تحصیلی پایه با متناسب آموز شدان هر .شود می اجرا سروصدا بدون و آرام محیط در و انفرادی صورت به آزمون این

 دانش صورتیکه در شد. خواهد ثبت وی های خطا خواندن، تعداد حین در خواند. می بلند صدای با را پایه همان مخصوص متن

 مستقل خواندن سطح بدهد، در صحیح پاسخ درک مطلب سواالت تمام به و بخواند درستی به را % کلمات98 باشد قادر آموز

 صحیح بدهد، در پاسخ مطلب درک سوال سه به و بخواند صحیح را % کلمات98از  کمتر صورتیکه در دارد. قرار )فراخوان(

 ، باشد کمتر %50از  وی مطلب درک نمره و بخواند را % کلمات90از کمتر آموز دانش صورتیکه در دارد. قرار آموزشی سطح

  .دارد قرار )فروخوان(ناتوان سطح در

توسط ری پیشنهاد شد و سپس به وسیلۀ اوستریث بررسی شد. به  1942این آزمون، نخستین بار در سال  ری:آزمون آندره

گیرد. این آزمون دارای دو مرحله یابی ادراکی و حافظۀ بینایی مورد استفاده قرار میمنظور ارزیابی توان رشد ترسیمی، ساخت

تحلیل ترسیم آزمودنی در این مرحله، چگونگی فعالیت ادراکی وی را است: مرحلۀ اول، مرحلۀ کپی یا روبرداشت از شکل است و 

توان گستره و صحت حافظۀ دیداری را آشکار دهد. مرحلۀ دوم، مرحلۀ تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن میبه دست می

نجار را از یکدیگر متمایز کند های بههای روانی و آزمودنیتواند مبتالیان به آسیب دیدگی مغزی، اختاللکرد. این آزمون می

دهد (، نتایج نشان می1386، به نقل از یارمحمدیان، 1372(. در هنجاریابی مقدماتی این آزمون توسط علیزاده )1379)دادستان، 

 برخوردار است.  62/0در مرحلۀ یادآوری و اعتبار  51/0برداری و در مرحلۀ نسخه 77/0که از ضرایب روایی 

دیداری آندره ری پژوهشی را روی  ( به منظور هنجاریابی آزمون حافظۀ1390نقل از نظری بدیع و همکاران،  ، به1383پناهی )

آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران بوده است. نفر از دانش 300آموزان شهر تهران انجام داده است. نمونۀ پژوهش شامل دانش

 سوم آزمون کیم کاراد های مرحلۀهای مرحلۀ دوم آزمون آندره ری و نمرههبه منظور بررسی روایی مالکی، همبستگی بین نمر

به دست  62/0و ضریب اعتبار  5/0استفاده شده است. ضریب روایی مالکی برابر  محاسبه و برای برآورد اعتبار از روش بازآزمایی

، به نقل از نظری بدیع و 1383ت. ناظری )معنادار گزارش شده اس 01/0آمده که هر دو ضریب یاد شده از نظر آماری در سطح 

آموزان دختر نفر از دانش 300پژوهش او  آموزان دختر انجام داده است. نمونۀ( نیز کاری مشابه را در مورد دانش1390همکاران، 

و  59/0ی( برابر استفاده از مالک مشابه پژوهش پناه و ضریب روایی مالکی در این پژوهش )با مقطع راهنمایی در شهر تهران بوده

 گزارش شده است. ضرایب محاسبه شده از نظر آماری معنادار و قابل اعتمادند. 60/0ضریب اعتبار بازآزمایی 

 یافته ها

 های توصیفی متغیرهای مورد بررسی:الف. شاخصه

 : اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 انحراف معیار گینمیان بیشترین مقدار کمترین مقدار فراوانی 

 81/5 18/14 20 0 120 خواندن
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-ادراک بینایی

 فضایی

120 50/1 36 52/24 86/8 

 73/7 32/11 31 0 120 حافظه بینایی

     120 جمع کل 

 آزمون فرضیه هاب. 

 فضایی دختران نارساخوان و عادی تفاوت وجود دارد.-: بین ادراک بینایی1فرضیه 

 t: مقادیر مربوط به 2جدول 

میانگین  انحراف معیار میانگین تعداد 

انحراف از 

 معیار

درجه 

 آزادی

سطح  tمقدار 

 معناداری

دختران 

 نارساخوان

30 24 06/7 28/1 58 154/2- 035/0 

دختران 

 عادی

30 9/27 08/7 29/1 

بین ادراک بینایی ( شده است 0.05( که کمتر از خطای مفروض در پژوهش )035/0با توجه به سطح معناداری آزمون تی مستقل)

 شود.تایید می 1شود و ادعای و فرضیه رد میH0فضایی دختران نارساخوان و عادی تفاوت وجود دارد. پس 

 ی تفاوت وجود دارد.فضایی پسران نارساخوان و عاد-: بین ادراک بینایی2فرضیه 

 tمقادیر مربوط به  3جدول 

میانگین  انحراف معیار میانگین تعداد 

انحراف از 

 معیار

درجه 

 آزادی

سطح  tمقدار 

 معناداری

پسران 

 نارساخوان

30 05/21 96/10 001/2 58 59/1- 117/0 

 60/1 78/8 1/25 30 پسران عادی

بین ادراک ( شده است 0.05( که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش )117/0با توجه به سطح معناداری آزمون تی مستقل)

 شود.تایید نمی 2شود و ادعای و فرضیه رد نمیH0فضایی پسران نارساخوان و عادی تفاوت وجود ندارد. پس -بینایی
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 : بین حافظه بینایی دختران نارساخوان و عادی تفاوت وجود دارد3فرضیه 

 t: مقادیر مربوط به 4جدول 

میانگین  انحراف معیار میانگین تعداد 

انحراف از 

 معیار

درجه 

 آزادی

سطح  tمقدار 

 معناداری

دختران 

 نارساخوان

30 01/10 12/6 11/1 58 916/0- 06/0 

دختران 

 عادی

30 31/13 17/7 30/1 

 

بین حافظه بینایی ( شده است ، 0.05( که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش )060/0با توجه به سطح معناداری آزمون تی مستقل)

 شود.تایید نمی 3شود و ادعای و فرضیهرد نمیH0دختران نارساخوان و عادی تفاوت وجود ندارد. پس 

 پسران نارساخوان و عادی تفاوت وجود دارد: بین حافظه بینایی 4فرضیه 

 t: مقادیر مربوط به 5جدول 

میانگین  انحراف معیار میانگین تعداد 

 انحراف از

 معیار

درجه 

 آزادی

سطح  tمقدار 

 معناداری

پسران 

 نارساخوان

30 30/6 10/6 11/1 58 987/4- 000/0 

 50/1 25/8 65/15 30 پسران عادی

بین حافظه بینایی ( شده است 0.05( که کمتر از خطای مفروض در پژوهش )000/0با توجه به سطح معناداری آزمون تی مستقل)

 شود.تایید می 4شود و ادعای و فرضیه رد میH0تفاوت وجود دارد. پس  پسران نارساخوان و عادی

 بحث و نتیجه گیری

فضایی و حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان و عادی دختر و پسر پایه دوم و سوم -هدف از این مطالعه مقایسه ادراک بینایی

ش از جامعه آماری دانش آموزان پایه دوم وسوم ابتدایی ابتدایی می باشد برای رسیدن به هدف فوق و آزمون فرضیه های پژوه

نفر انتخاب شد. اطالعات و داده های مورد نیاز از طریق آزمون  120مبتال به اختالل نارساخوانی و عادی در نمونه ای به حجم 
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ری شده با استفاده از غربالگری تشخیص اختالل خواندن و آزمون آندره ری جمع آوری گردید، سپس داده ها و اطالعات جمع آو

 روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

فضایی دختران نارساخوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. البته این نتیجه -نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ادراک بینایی

ه در مقدمه نیز بدان پرداخته شد پیشینه نظری و تحقیقاتی، شامل طور کدر مورد گروه پسران شرکت کننده صدق نمی کند. همان

فضایی خاص یا منحصر به فرد افراد نارساخوان اشاره دارند و اختالل در  -بسیاری از نظرات و تحقیقاتی است که به توانایی دیداری

دانند )اورتون، رتبط با این توانایی، همراه میهای مها و رشتهفضایی و فعالیت -خواندن را با سرآمدی در توانایی در حوزۀ دیداری

؛ گاالبوردا، 1983؛ گوردون، 1988؛ آرون، فیلیپ و الرسن، 1993؛ آرون و گویلمارد، 1987؛ گشویند و گاالبوردا، 1925

وم، ؛ بل1991؛ وینر و همکاران، 1993؛ وینر و کازی، 1998؛ استفرت، 1997؛ وست، 1985شرمن، روزن، آبویتیز و گشویند، 

؛ ریو 2012؛ دسالن، الندا و رپ، 2000، به نقل از وینر و همکاران، 1993؛ کوالنگلو و همکاران، 1995؛ مارتینو و وینر، 1985

(. فرضیه اول همسو با تحقیقات ذکر شده است یعنی تفاوت معناداری بین ادراک 2008؛ شیمودا و همکاران، 2004و همکاران، 

ان و عادی وجود دارد ولی فرضیه دوم ناهمسو با تحقیقات دکر شده است و تفاوت معناداری بین فضایی دختران نارساخو-بینایی

( در پژوهشی برای بررسی این موضوع که آیا 1998فضایی پسران نارساخوان و عادی وجود ندارد. وان کرولی )-ادراک بینایی

لبته از این لحاظ که بین افراد نارساخوان و افراد عادی تفاوتی افراد نارساخوان توانایی فضایی باالتری دارند؟، آن را رد کرد و ا

 اش هماهنگ با پژوهش حاضر است.مشاهده نکرد، یافته

همچنین نتیجۀ این پژوهش، از نظر مخالفت با نظریۀ همراهی نارساخوانی با استعداد خاص فضایی همسو با نتیجۀ پژوهش وینر و و 

وینر و همکاران تفاوت مشخصی بین افراد نارساخوان و گروه کنترل در زمینۀ توانایی  ( است ولی از آنجا که2000همکاران )

فضایی نیافتند، نتایج این پژوهش در مورد شرکت کنندگان پسر آن را تأیید می کند ولی در مورد شرکت کنندگان دختر آن را 

 اند.تری تشخیص داده شدهفضایی پایین -یداریکند چرا که دختران نارساخوان در این پژوهش، دارای توانایی دتأیید نمی

فضایی بین  -طور که در نتایج تحقیقات صورت گرفته قابل مشاهده است، در زمینۀ وجود یا عدم وجود تفاوت توانایی بیناییهمان

ای از عمده افراد عادی و نارساخوان، شواهد کامالً متناقض است و نتیجۀ بدست آمده در این پژوهش نیز ناهماهنگ با حجم

های این پژوهش هماهنگ با گروهی اند. در عوض، یافتهتحقیقات است که این توانایی را در افراد نارساخوان باالتر گزارش کرده

های مبتنی بر حس بینایی و اند مهارت( است که اظهار داشته2012؛ به نقل از دسالن، الندا و رپ، 2004)کستلز و کولترت، 

 آمیز توانایی خواندن ضروری هستند.فضایی برای کسب موفقیت-های دیداریمهارت

، به نقل از حکیمی کلخوران، خداپناهی 1982برتر بودن افراد دارای اختالل یادگیری )گشوایند، در مقدمه، از یکسو به نظریۀ چپ

؛ ریو و همکاران، 2008همکاران، و  برتر )شیمودافضایی باالی افراد چپ-( و از سوی دیگر به توانایی دیداری1390و حیدری، 

های دیداری ( اشاره شد. بر اساس نتیجۀ پژوهش حاضر، ارتباط نارساخوانی با توانایی1390؛ حکیمی کلخوران و همکاران، 2004

آموزان دختردارای این اختالل، در این حوزه عملکرد فضایی در مورد شرکت کنندگان دختر تأیید شده است، بدین معنی که دانش
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برتری افراد با اختالل یادگیری و افراد نارساخوان به عنوان بخش عمدۀ این ضعیفتری دارند؛ در نتیجه در صورت در نظر داشتن چپ

( و حکیمی 2004(، ریو و همکاران )2008تحقیقات شیمودا و همکاران ) گروه، یافتۀ این پژوهش در جهتِ عدم تأیید یافتۀ

 برداشته است.( گام 1390کلخوران و همکاران )

بخش دیگر نتایج این پژوهش در زمینۀ تفاوت حافظۀ کودکان نارساخوان و کودکان عادی است که نتایج به تفکیک جنسیت 

ای با پسران عادی دارند. در دهد که پسران نارساخوان در این مورد تفاوت قابل مالحظهشرکت کنندگان بدست آمده و نشان می

یی دختران نارساخوان تفاوت معناداری با حافظه بینایی دختران عادی ندارد )همسو با تحقیقات بدلی و مقابل، توانایی حافظۀ بینا

(. این یافته با مبحث کاربرد فراخنای توجه و 2009؛ به نقل از کیبی، 1994؛ مک دوگال و هولم، 1983؛ جورم، 1994هیچ، 

ها دارند، مطابقت دارد، چرا که این کودکان به دلیل نقص و ارساخوانحافظه و نقایصی که کودکان ناتوان در یادگیری و از جمله ن

عملکرد نامناسب سیستم اعصاب مرکزی، قادر به پردازش صحیح اطالعات نیستند و از طرفی در توجه و تمرکز معموالً دچار 

اختالالت یادگیری ارتباط داشته  تواند بهمشکالتی هستند و از آنجا که حافظه، الزمۀ یادگیری است عملکرد نامناسب حافظه می

(. همچنین، 1381باشد و افراد نارساخوان در ارتباط با حافظه نسبت به افراد عادی، عملکرد ضعیفتری دارند )آشوری و همکاران، 

گروه  ( است که به این نتیجه رسیدند میانگین نمرات1381های تحقیق مولوی و میرزای ناظر )نتیجۀ بدست آمده هماهنگ با یافته

 عادی در مورد حافظۀ بلندمدت، حافظۀ فعال و حافظۀ کوتاه مدت به شکل معنادار بیشتر از میانگین نمرات گروه نارساخوان است. 

؛ استین، 2004های این پژوهش در راستای نظریاتی است که به مشکالت دیداری و توجهی )راش و هاگبن، به طور کلی یافته

؛ 2003؛ هاوز، بیگلر، الوسون و برلینگام، 2001ایی و نقص در حافظه و حافظۀ بینایی )هنری، های دیداری فض(، مهارت2001

 ( افراد نارساخوان معتقدند.1392چی، یاریاری و مرادی، ، به نقل از پاکت1388؛ افروز، 1998کاپالن، دیوی، کرافورد و فیشر، 

فضایی در دختران و حافظه بینایی در پسران نسبت  -های دیداریاز آنجا که در این پژوهش، ضعف کودکان نارساخوان در مهارت

ریزی برای این گروه از شود در راستای این یافته، مدارس و آموزش و پرورش در برنامهبه کودکان عادی تأیید شد، لذا پیشنهاد می

ختصاص داده و البته انجام تحقیقات های مذکور اکودکان با نیازهای آموزشی خاص، تمرکز و اهتمام بیشتری برای تقویت مهارت

 بیشتر در این زمینه را تشویق نمایند چرا که تعداد نمونۀ این پژوهش زیاد نبوده است و باید در تعمیم نتایج آن جنبۀ احتیاط را در نظر

گرفتن متغیرهای  های شناختی مورد نظر این پژوهش با در نظرشود در تحقیقات آتی به بررسی مهارتداشت. همچنین پیشنهاد می

های متناقض در این حوزه، شاید بتوان به متغیرهای میانجی شناختی و شناختی، پرداخته شود چرا که با توجه به یافتهدیگر جمعیت

 ها دست یافت. دیگری برای تبیین این تناقض

 منابع

 هران: ارسباران.(. اختالل های یادگیری از نظریه تا عمل. ت1382احدی، حسن. کاکاوند، علیرضا. ) -

 .337 -352،  3های اخیر. پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، (. نارساخوانی: مروری بر پژوهش1386احمدپناه، محمد؛ پاکادانایا، پراکاش. ) -

 (. مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: دانشگاه تهران.1384افروز، غالمعلی. ) -
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(. بررسددی و مقایسدده ادراک بینددایی، حافظدده تددوالی بینددایی و شددنیداری و مهددارت هددای آگدداهی واجددی در 1380. مدرسددی، لددیال. ) اهلل دادی، محمددد -

 کودکان نارساخوان و عادی پایه دوم شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی، تهران دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی.

کالمددی در دانددش آمددوزان پسددر کددالس هددای اول و دوم. پایددان نامدده -کالمددی و شددنیداری-بررسددی وضددعیت حافظدده بینددای(. 1379بابددایی، ایددوب. )  -

 کارشناسی ارشد گفتار درمانی، تهران دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی.

آموزان نارساخوان. تعلیم و تربیت د حافظۀ بینایی دانشای بر عملکرهای رایانه(. تاثیر بازی1392چی، ریحانه؛ یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا. )پاکت -

 .30 -38، 6استثنایی، 

آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، (. هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر روی دانش1383پناهی، علی. ) -

 می واحد رودهن.شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالدانشکدۀ روان

 های تشخیص و بازپروری. تهران: سمت.های زبان: روش(. اختالل1379دادستان، پریرخ. ) -

( در  ADHDفضدددایی کودکدددان مبدددتال بددده اخدددتالل نارسدددایی توجددده افدددزون کنشدددی ) -(. حافظددده کددداری دیدددداری 1390حسدددین زاده ملکدددی، ز .)  -

 سی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی فردوسی مشهد.آزمون نگه داشت دیداری بنتون. پایان نامه کارشنا

پذیری شناختی. فضایی و انعطاف -های دیداری(. رابطۀ دست برتری با توانایی1390حکیمی کلخوران، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم و حیدری، محمود. ) -

 .83 – 89،  1مجله علوم رفتاری، شماره 

ی اخددتالالت خواندددن بددر اسدداس آزمددون دورل در دانددش آمددوزان دو زباندده کددالس هددای دوم تددا پددنجم مدددارس (. بررسدد1373داداش پددور، ایددرج. )  -

 ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی، تهران دانشکده توانبخشی.

ابتدددایی شددهر تهددران. پایددان نامدده  (. بررسددی حافظدده بینددایی کودکددان نارسدداخوان و مقایسدده آن بددا کودکددان عددادی پایدده دوم1373علیددزاده، حمیددد. )  -

 کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران دانشکده عالمه طباطبایی.

آموزان عادی و ناتوان در خواندن در پایۀ (. مقایسۀ حافظۀ کوتاه مدت، بلند مدت و حافظۀ فعال در دانش1381مولوی، حسین و میرزای ناظر، محمد. ) -

 .29 – 44، 12زمون حافظۀ وکسلر(. مجله دانش و پژوهش، سوم شهر مشهد )بررسی روایی تشخیصی آ

نامه کارشناسی ارشد، آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان(. هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر روی دانش1383ناظری، مهدی. ) -

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.دانشکدۀ روان

(. مطالعۀ حافظۀ کوتاه مدت و بلند مدت در انواع نارساخوانی سطحی و عمیق در 1381م آبادی عاشوری، فاطمه؛ کرمی نوری، رضا؛ عشایری، حسن. )نظا -

 .17 -24، 1های علوم شناختی، کودکان دبستانی شهر تهران. تازه

بررسی عملکردهای شناختی بیماران دیابتی نوع دو در مقایسه با بیماران پیش (. 1390نظری بدیع، مرضیه؛ عسگری، کریم؛ امینی، مسعود و عابدی، احمد ) -

 .33 – 40، 3های علوم شناختی، دیابتی. فصلنامۀ تازه

(. بررسددی تددأثیر تربیددت بنیددادی بددر ادراک بینددایی کودکددان عقددب مانددده ذهنددی آمددوزش پددذیر و مقایسدده آن بددا 1376هاشددمی الحسددینی، هنگامدده. ) -

 قطع آمادگی(. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.      کودکان عادی) م

-(. بررسی توان مقیاس هوش کتل و آزمون حافظۀ بصری آندره ری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان. مجلۀ پژوهش1386یارمحمدیان، احمد. ) -

 .77 -94، 7های تربیتی و روانشناختی، 
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