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ساله ی مقطع مهدکودک و پیش دبستانی  6تا2شناسایی زودرس اختالالت یادگیری کودکان 

 .3252-59شهرستان چابکسر سال تحصیلی

 3، سمانه پوراسمعیل دونا2، کلثوم پورشمسیان1سپیده حسینیان

 چکیده

اختالالت یادگیری سال هدف این پژوهش بررسی نقش مهد کودک و مراکز پیش دبستانی در شناسایی زودرس کودکان دارای 

سال قرار دارند.  6تا  3می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کودکان چابکسر تشکیل می دهند که در محدوده سنی  49-1343

نفر از کودکان دختر و پسر مقطع مهد کودک وپیش دبستانی که به صورت نمونه گیری در  05نمونه آماری این پژوهش شامل 

. آزمون تشخیص توالی حافظه ی 1جهت جمع آوری اطالعات و بررسی از چهار چک لیست به نامهای:  دسترس انتخاب شدند.

. آزمون سنجش صداها در 9. آزمون درک زبانی کودک از جمالت امری همزمان، 3. آزمون تشخیص شنوایی، 2بیانی،  -شنوایی

فاده گردید.در این پژوهش از آمار توصیفی جهت طبقه اول، وسط وآخر کلمات تهیه و تنظیم شده توسط سیف نراقی و نادری است

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد ونرم  Tبندی کردن، خالصه کردن وتهیه جداول و نمودارها واز آمار استنباطی در آزمون

وآموزان در تشخیص می باشد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد نSPSS18افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش

بیانی)کلمه( از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه با توجه به سن شان تفاوت معنی داری وجود دارد.در -توالی حافظه شنوایی

مورد ارتباط بین عملکرد نوآموزان در تشخیص حافظه شنوایی بیانی)عدد( و درک زبانی از جمالت امری همزمان و در تشخیص 

 ن تحلیل واریانس یک راهه با توجه به سن شان تفات معنی دار وجود ندارد.صدا از طریق آزمو

 : اختالل یادگیری،مهد کودک،پیش دبستانی،شناسایی زود رس.کلید واژها
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 مقدمه

یادگیری را می توان بنیادی ترین فرایندی دانست که در نتیجه آن،موجودی ناتوان و درمانده درطی زمان و در تعامل با رشد جسمی 

به فرد تحول یافته ای می رسد که توانایی های شناختی و قدرت اندیشه وی حد و مرزی نمی شناسد. درطی این فرایند، موجود 

انسانی از جستجوی محل آشامیدن و خوردن و شناسایی اندام های بدن و دست چپ و راست خود شروع کرده، تا جستجوی 

. تنوع بسیار زیاد و گستره ی زمانی یادگیری انسان که به گستردگی طول عمر پیچیده ترین اسرار خلقت و طبیعت ادامه می دهد

اوست، باعث شده که علی رغم تفاوت های زیادی که انسان ها در زندگی باهم دارند، برخی افراد در روند عادی یادگیری و 

سالها پیش بودند، تنها به دلیل یک آموزش نیز دچار مشکل شوند چه بسا بیسوادان سالمند امروز که کودکان بی عیب و نقص 

اختالف جزئی، مثال دیر آموزی از مدرسه رانده شده یااز آن فرار کرده اند، باوجودی که در دروس دیگر خود در زمره 

بااستعدادترین شاگردان بودند و یا گروهی از نوابغ که مشکل یادگیری باعث درخشیدن آنها در زندگی شان شده است. افرادی از 

(.                                               1336ل هانس کریستین آندرسن، آلبرت انیشتن، وینگسن چرچیل، توماس ادیسون، چر، نیوتن و...)سیاح سیاری،قبی

این کودکان در مدرسه مشکالت خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. اغلب آنها ویژگی های مربوط به عقب ماندگی ذهنی، اختالل 

انی، ناتوانی های جسمانی یا معلولیت های حسی را نشان نمی دهند، محرومیت محیطی ندارند و واجد شرایط برنامه های سنتی هیج

آموزش ویژه نیستند. به همین دلیل والدین این کودکان از متخصصان مختلفی مانند روانشناسان، گفتاردرمانگران، روانپزشکان و 

را در مورد « ناتوانی های یادگیری»سامئول کرک اصطالح  1463را طلب می کنند. درسالپزشکان اطفال کمک های گوناگونی 

(.دوره پیش دبستانی دوره ای است که به تناسب امکانات و مقتضیات 1330این اختالل ها به کار برد)شکوهی یکتا و پرند،

داشدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن ساله درآن پرورش می یابند. دوره پیش دبستانی، دوره ج 6تا  3هرکشور،کودکان 

برای انس گرفتن با کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است. آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان در نظام های آموزشی 

ی قبل بسیاری از کشورهای جهان، جایگاه حساس و ارزشمندی دارد. برخی ازکارشناسان تعلیم وتربیت تأکید دارند که آموزش ها

از دبستان کودکان را برای ورود به دبستان آماده می کند و در توسعه ی خزانه ی لغات و ایجاد مفاهیم اساسی و قدرت بیان 

کودکان بسیار مؤثر است به همین دلیل تعداد زیادی ازکشورهای توسعه یافته، آموزش پیش دبستانی را جزئی از نظام آموزش و 

(.آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش و پرورش رسمی است که 1333ند)صافی،پرورش همگانی قلمداد کرده ا

هدف ها و محتوا و برنامه ها و روش ها و ابزارهای خاص خود را دارد و پایه ی مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش 

ها بیانگر آنند که بهره دبستان وجود دارد. بررسی(.تردید بسیار کمی درباره ی اهمیت آموزش پیش 1315عمومی است)نظری نژاد،

مند شدن کودکان از برنامه های پیش دبستان چه کوتاه مدت باشد یا بلند مدت به نفع آنان است )اداره آموزش و پرورش آیو و 

 (.1345به نقل از دبیری، 2515،

نیمه ی دوم قرن بیستم، پژوهش و مطالعه درباره ی موضوع ناتوانی یادگیری جدیدترین مقوله در تعلیم و تربیت ویژه است. از 

کودکانی آغاز شده است که حالت و رفتار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و روانشناسان حیرت آور می باشد. زیرا، 
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رفتاری، اغلب آن کودکان علی رغم داشتن هوش طبیعی، حواس سالم، تحصیل در مدرسه عادی و عدم وجود مشکالت شدید 

ز کودکان بدون بهره گیری از آموزش های خاص قادر به ادامه تحصیل نیستند.                                             باید بدانیم که برخی ا

دیر یا زود در مدرسه به مشکل برخواهند خورد. اگر کودکی مشکالت غیر قابل پیش بینی در یادگیری خواندن، نوشتن، هجی 

توجه کردن و یا ریاضیات داشته باشد احتماآل معلمان و والدین در صدد بر می آیندکه بیشتر به او رسیدگی کنند.اگر ارجاع کردن، 

درصد وجود دارد و شروع درمان در  35کودکان در سالهای اولیه ی ابتدایی یعنی اول و دوم دبستان صورت گیرد انتظار درمان تا 

درصد امید بخش خواهد بود. بنابراین معلمان بعد از شناسایی این کودکان باید والدین را مطلع  25سال های انتهای ابتدایی تنها 

سازند که والدین درمان کودک خود را پیگیری کنند تا زمان طالیی برای درمان ناتوانی یادگیری را از دست ندهند. بسیاری از 

ی اولیه ی کودکی را از نظر رشد کودک بسیار مهم می دانند. در  روانشناسان رشد و بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت دوره

دوره اولیه ی کودکی رشد کودک بسیار سریع است و دوره ای حساس برای رشد کارکرد های پایه )زبان،شناختی، حرکتی، 

کرد ها ی پایه و اساسی عاطفی و اجتماعی( می باشد و تحریکات مختلف محیطی در این سالها می تواند برانگیزنده ی رشد این کار

باشد.برخی از کودکان از تجارب آموزش دوره ی پیش دبستان بهره مند می شوند به طوری که نمادهای حرف و صداها، اعداد، 

شکل ها و رنگ ها، وحتی خواندن و نوشتن اسمشان را می دانند. درحالی که بقیه در هیچ تجربه ی آموزشی خارج از محدوده ی 

 سالگی است. تجربه 6شوند.آماده شدن برای شروع خواندن از تولد تا  خانه درگیر نمی

های یادگیری کودک در این دوره می تواند در کسب آمادگی الزم برای موفقیت وی در خواندن تأثیر بسزایی داشته باشد. 

ه ابتدایی گردد. کودکان همچنین آموزش مهارت های اولیه ی ریاضی در پیش دبستان می تواند موجب موفقیت در ریاضیات دور

مبتال به اختالل درریاضی در اوایل کودکی نسبت به مسائل غیرکالمی مانند: بازی با پازل ها، مکعب ها یا مدل ها بی توجه یا بی 

درصد از کودکانی که در مدرسه به عنوان نارساخوان طبقه بندی می شوند دارای یک ناتوانی یا تأخیر قبل از 12عالقه هستند. 

آموزان با ناتوانی یادگیری به دلیل شرایط آموزشی (.به نظر برخی از متخصصان، گروهی از دانش 1342الگی می باشد )دبیری،س3

نامناسب و تجربه های آموزشی ناکافی، دچار فقر آموزشی می شوند. ناتوانایی های یادگیری گاهی با مشکالت سازشی، ناکامی و 

می شوند که در این صورت بسیار پیچیده تر می گردند. تشخیص و طراحی برنامه های مداخله ای تعامد نامناسب با همتایان همراه 

برای کودکان با ناتوانی یادگیری مستلزم بهره گیری از رشته های گوناگون مانند روانشناسی،آموزش ویژه،روان پزشکی، مددکاری 

 افراد با ناتوانی یادگیری در اجتماعی و پزشکی است.عالوه برمسائل تحصیلی، مهمترین مشکالت 

آموزان با ناتوانی یادگیری اغلب با شکست و مدرسه،نقایص مربوط به سازگاری هیجانی و مهارت های اجتماعی است.دانش

ناکامی مواجه می شوند.ناکامی های آنها در کنار مشکالت تحصیلی به عدم سازگاری با مدرسه نسبت داده می شود 

(.با تدارک آموزش دوره ی پیش از دبستان برای کودکان در معرض  1330ه نقل از شکوهی یکتا و پرند،ب1449؛لیون،2555)لرنر،

خطر می توان از شکست شان در مدرسه جلو گیری کرد.این کوششها می تواند از باقی ماندن کودک در کالس اول جلوگیری 
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ستان از برنامه های با اهمیت کشورها می باشد ) دبیری، کند وموفقیت وی را در مدرسه افزایش دهد. از این رو آموزش پیش دب

42                                                          .) 

تأمین امنیت عاطفی و حمایتی کودکان اشتغال مادران، گسیختن وابستگی ها و نظام خانواده های سنتی، تنشهای حاصل موجب 

و برانگیزاننده در خانه می شود. یک برنامه آموزش وپرورش مناسب دراین دوره،  محرومیت کودکان ازداشتن محیط محرک

(.                   1333تجاربی محرک برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی وعاطفی کودکان فراهم می آورد )نحوی نژاد،

ی جهان، جایگاه حساس و ارزشمندی دارد. آموزش وپرورش در دوره ی پیش از دبستان در نظامهای آموزشی بسیاری از کشورها

 کارشناسان تعلیم و تربیت تأکید دارند که آموزشهای قبل ازدبستان کودکان را برای ورود به دبستان آماده می کند.   

با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی براین است به این سؤال پاسخ دهد که آیا مهدکودک و پیش دبستانی در شناسایی 

بین عملکرد نوآموزان درآزمون -1زودرس کودکان دارای اختالل یادگیری تأثیر دارد؟ فرضیه های این پژوهش شامل:فرضیه 

بین عملکرد نوآموزان درآزمون  -2بیانی)کلمه( بر حسب سنشان تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیه  -تشخیص توالی حافظه شنوایی

بین عملکرد نوآموزان درآزمون  -3بر حسب سنشان تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیه بیانی)عدد(  -تشخیص توالی حافظه شنوایی

بین عملکرد نوآموزان در درک زبانی از جمالت امری  -9تشخیص شنوایی بر حسب سنشان تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیه 

تشخیص صدا ها بر حسب سنشان تفاوت بین عملکرد نوآموزان در  -0همزمان بر حسب سنشان تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیه 

معنادار وجود دارد.یافته های پژوهشی نیز مؤید این مطلب است که خردساالنی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به 

ورد نیاز خردساالنی که این دوره را طی نکرده اند و مستقیماً وارد دبستان شده اند موفق تر بوده اند و هزینه ها و خدمات بعدی م

برابر گروه آموزش دیده بوده است.  1برای گروه آموزش ندیده از نظر افت تحصیلی ونیاز به کالسهای حمایتی و تقویتی حدود 

یافته های پژوهشی در ایران نیز موید تأثیرات ارزنده دوره های دوره های پیش دبستان در موفقیتهای تحصیلی کالسهای بعدی در 

 (.       1333مانند علوم و فارسی بوده است)صافی، دبستان در دروس اساسی

 روش 

:باتوجه به ماهیت موضوع مورد پژوهش و هدف آن که بررسی روند رشد تکلم کودکان در زبان فارسی، نوع و طرح پژوهش

 دراین پژوهش از روش علی مقایسه ای بهره گرفته شده است.

این پژوهش را کودکان چابکسری تشکیل می دهند که در محدوده جامعه آماری جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری:

اجتماعی درحد متوسط جامعه می _سالگی قرار دارند و متعلق به خانواده هایی هستند که از نظر امکانات اقتصادی6تا3ی سنی 

ی در دسترس انتخاب کودک به صورت نمونه گیر 05باشند.ازجامعه آماری یاد شده و از میان کودکانی که دردسترس بوده اند

نفر می باشد. مقاطع سنی مورد بررسی عبارت است از:                                                    11شده اند، به گونه ای که تعداد کودکان در هر یک از مقاطع سنی 

 سال(. 6تا  0سال(،) 0تا  9سال(،)  9تا  3)
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پژوهش، هرکودک به طور انفرادی درمکانی به دور از سروصدا و متغیرهای :روش جمع آوری اطالعاتدراین ابزار پژوهش

مزاحم دیگر، درزمینه های زیر مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و اطالعات مورد نظر جمع آوری شده است.در این بخش 

ایت به اینکه یکی از عوامل سالگی مورد توجه قرار می گیرد. با عن 6تا 3چگونگی روند رشد تکلم و زبان فارسی کودکان از 

اساسی تکلم در انسان ها توانایی شنوایی آنان است، جهت سنجش برخی از ویژگی های تکلمی و زبانی کودکان بزرگتر از دوسال 

. 1بینایی؛ تشخیص و تمیز شنوایی، درک زبانی و تمیز صداها در کلمات از چهار چک لیست به نامهای: _مانند حافظه شنوایی

. آزمون درک زبانی کودک از جمالت امری  3. آزمون تشخیص شنوایی،2بیانی،_خیص توالی حافظه ی شنواییآزمون تش

 .آزمون سنجش صداها در اول، وسط و آخر کلمات که شرح آنها از نظر می گذرد، استفاده شده است.  9همزمان،

وجه کودک به گونه ای عمل کند که برای وی :در خصوص اجرای این چک لیست ها آزمایشگر باید عالوه بر جلب تشیوه اجرا

لب خوانی مقدور نباشد. زیرا این چک لیست ها عالوه برسنجش برخی از ویژگی های تکلمی و زبانی کودکان، به عنوان ابزار 

: آزمون تشخیص توالی حافظه 1مقدماتی برای تشخیص مشکالت شنوایی آنان نیز محسوب می شود. الف(چک لیست شماره

بینایی:در این چک لیست،ازکلمات و اعداد غیر مرتبط که به تدریج تعداد آنها افزایبش می یابد،استفاده شده -شنوایی

                                              است.آزمایشگر باید هرکلمه یا عدد را با تانی،شمرده و با زمانی مناسب)هرکلمه و عدد یک ثانیه( برای آزمودنی بیان دارد.             

جفت کلمه متفاوت و 35: آزمون تشخیص شنوایی:همانگونه که مالحظه می گردد،در این چک لیست از 2ب(چک لیست شماره

جفت کلمه یکسان استفاده شده است که توسط آن میزان اشتباهات یا خطاهای کودکان در تشخیص شنوایی مورد بررسی قرار 15

 سته می شود کلمات یکسان و متفاوت را مشخص کند.می گیرد.دراین آزمایش،از کودک خوا

: آزمون درک زبانی کودک از جمالت امری همزمان:این چک لیست می گوید که کودک چند جمله را 3ج(چک لیست شماره

 از طریق شنیداری درک می کند و قادر به عمل کردن است.                                              

صدای شنیداری زبان فارسی 23: آزمون تشخیص صداها در اول، وسط و آخرکلمات :دراین چک لیست9هد(چک لیست شمار

دارند،از طریق کلماتی ساده و به گونه ای که وجه تشخیصی در آن رعایت شده برحسب این که در اول،وسط و آخر کلمات قرار 

 کلمه مربوط به آن را با تانی و شمرده و با 3باشد، مورد آزمایش قرار می گیرد.دراین آزمایش ، آزمایشگر باید در مورد هر صدا،

 دنی آنها را تکرار کند.فاصله ی زمانی مناسب،برای آزمودنی بیان نماید،آنگاه منتظر بماند تا آزمو

:روش وتجزیه تحلیل داده هادر این پژوهش از آمار توصیفی جهت طبقه بندی، خالصه کردن روش تجزیه و تحلیل داده ها

وتهیه جداول واز آمار استنباطی برای ضریب تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون کردن فرضیه ها استفاده گردید. نرم افزار آماری مورد 

 میباشد. spss18این پژوهش استفاده در 
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 نتایج

 :یافته های توصیفی

بیانی ، تشخیص  -یافته های توصیفی شامل تعداد، میانگین و انحراف استاندارد سن نو آموزان و تشخیص توالی حافظه شنوایی 

نمودارهای  . و2. تا جدول شماره 1شنوایی، درک زبانی کودک از جمالت امری همزمان، تشخیص صداها در جدول شماره 

 . می باشد.6.تا 1شماره 

 .فراوانی سن نو آموزان3جدول

 فراوانی سن 

 

انحراف  میانگین در صد

 استاندارد

9-3 15 25/5  

 

925/2 

 

 

511/1 

0-9 13 36/5 

6-0 13 26/5 

1-6 4 13/5 

 155/5 05 جمع

؛ تعداد 9-0نفر در محدوده سنی  13؛ تعداد  3-9محدوده سنی نفر از نو آموزان در  15. نشان می دهد تعداد 1همانگونه که جدول 

 می باشند. 511/1و انحراف استاندارد  925/2با میانگین سنی  6-1نفر در محدوده سنی 4و تعداد  0-6نفر در محدوده سنی 13

 
 . نمودار میله ای بر اساس سن نو آموزان3شکل

 یست ها.فراوانی و درصد توانایی نو آموزان در چک ل3جدول

انحراف  میانگین درصد فراوانی   آزمودنها

 استاندارد

 آزمون تشخیص    توالی

 بیانی -حافظه شنوایی

 913/5 /.135 13/5 34  عادی کلمه

 22/5 11 مشکل دار
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 959/5 355/5 35/5 95   عادی عدد

 25/5 15 مشکل دار

 234/5 495/5 49/5 91 عادی آزمون تشخیص شنوایی

 6/5 2 ل دارمشک

آزمون درک زبانی کودک از 

 جمالت امری همزمان

 

 234/5 495/5 49/5 91 عادی

 مشکل دار

 

2 3/5 

 365/5 36/5 93 عادی آزمون تشخیص صداها

 

305/5 

 مشکل دار

 

1 19/5 

   155/5 05 جمع

نفر از نو آموزان در به خاطر سپاری  34ی تعداد بیان -. نشان می دهد در آزمون تشخیص توالی حافظه شنوایی2همانگونه که جدول

نفر از آنان کمتر از سن خود توانستند کلمات را به حافظه سپرده و تکرار  11کلمات و تکرار آنها در حد سن خود بودند و تعداد 

نفر از آنان کمتر  15عداد نفر از نو آموزان در به خاطر سپاری عدد و تکرار آنها در حد سن خود بودند و ت 95کنند همچنین تعداد 

نفر از نو آموزان در حد سن خود  91از سن خود توانستند اعداد را به حافظه سپرده و تکرار کنند. در آزمون تشخیص شنوایی تعداد 

ز نفر ا 91نفر از آنان کمتر از سن خود عمل کردند. در آزمون درک زبانی کودک از جمالت امری همزمان تعداد  3بودند و تعداد 

نفر از  93نفر از آنان کمتر از سن خود عمل کردند. در آزمون تشخیص صداها اعداد  3نو آموزان در حد سن خود بودند و تعداد 

 نفر از آنان کمتر از سن خود عمل کردند. 1نو آموزان در حد سن خود بودند و تعداد 
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 بیانی )کلمه( -نوایی. نمودار میله ای بر اساس تشخیص نو آموزاندر توالی حافظه ش3شکل 

 

 بیانی )عدد( -.نمودار میله ای بر اساس تشخیص نو آموزاندر توالی حافظه شنوایی2شکل 

 

 . نمودار میله ای بر اساس تشخیص شنوایی نو آموزان9شکل 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

9 

 

 

 .نمودار میله ای بر اساس درک زبانی نو آموزان از جمالت امری همزمان9شکل 

 

 ساس تشخیص صداها توسط نو آموزان. نمودار میله ای بر ا6شکل 

 

 یافته های استنباطی:

شان تفاوت معنادار وجود بیانی)کلمه( بر حسب سن -آزمون تشخیص توالی حافظه شنواییبین عملکرد نوآموزان در -1فرضیه 

 ست..آمده ا3دارد.به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج در جدول 

 بیانی)کلمه(بر حسب سن -آزمون تشخیص توالی حافظه شنوایی. تفاوت عملکردنوآموزان در2جدول
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میانگین  Fنسبت سطحمعناداری

 مجذورات

 درجه آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

 شاخصهای 

 آماریمتغیرها

       

 بین گروه ها  691/1 3 094/5 692/3 51/5

 درون گروه ها  433/6 96 101/5

 جمع کل  035/3 94

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار است. یعنی با  F( 3و96) =692/3( است لذا  p< 0/05). نشان می دهد 3همانگونه که جدول 

تشخیص توالی بین عملکرد نو آموزان در فرض صفر رد شده و فرض خالف تایید می شود. به عبارت دیگر،  50/5احتمال خطای 

 با توجه به سنشان تفاوت معنادار وجود دارد.کلمه(بیانی) -حافظه شنوایی

 -تشخیص توالی حافظه شنواییعملکرد نو آموزان در برای معناداری تفاوت  تشخیصی آزمون.9 جدول

 با توجه به سن بیانی)کلمه(

 سال6-1 سال0-6 سال9-0 سال 3-9 شاخصها

 300/5 -255/5 522/5 --- سال9-3

 222/5 -222/5 --- -522/5 سال0-9

 * - 000/5 --- 222/5 255/5 سال6-0

 --- * 000/5 -222/5 300/5 سال1-6

بیانی در به خاطر سپاری کلمه و  -تشخیص توالی حافظه شنواییآزمون نشان می دهد بین میانگین های  .9همانگونه که جدول 

درصد  40نادار وجود دارد. از اینرو، با از لحاظ آماری تفاوت مع 50/5در سطح معناداری تکرار آن با توجه به سن نو آموزان 

 9تا  3در نو آموزان سنین  بیانی )کلمه( -تشخیص توالی حافظه شنواییآزمون اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین میانگین های 

 تفاوت معنادار وجود دارد. سال  1تا  6سال و  6تا  0سال تفاوت معناداری وجود نداشت اما در  0تا  9سال و 

شان تفاوت معنادار وجود  بیانی)عدد( بر حسب سن -آزمون تشخیص توالی حافظه شنواییبین عملکرد نوآموزان در -2ضیه فر

 . آمده است.0دارد.به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج در جدول 
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 )عدد( بر حسب سنبیانی -والی حافظه شنواییآزمون تشخیص تتفاوت عملکرد نوآموزان در.9جدول 

میانگین  Fنسبت سطحمعناداری

 مجذورات

 درجه آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

 شاخصهای

 آماریمتغیرها

       

 بین گروه ها  233/1 3 911/5 140/2 50/5

 درون گروه ها  161/6 96 191/5

 جمع کل  3 94

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار است. یعنی  F( 3و96) =140/2( است لذا  p= 0/05). نشان می دهد 0همانگونه که جدول 

تشخیص بین عملکرد نو آموزان در د می شود. به عبارت دیگر، رد شده و فرض خالف تاییفرض صفر  50/5با احتمال خطای 

 با توجه به سنشان تفاوت معنادار وجود ندارد. بیانی)عدد( -توالی حافظه شنوایی

شان تفاوت معنادار وجود دارد.به منظور بررسی این  آزمون تشخیص شنوایی بر حسب سنبین عملکرد نوآموزان در -3ه فرضی

 . آمده است.6فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج در جدول 

 آزمون تشخیص توالی حافظه شنوایی بر حسب سن. تفاوت عملکردنوآموزان در6جدول

میانگین  Fنسبت عناداریسطحم

 مجذورات

 درجه آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

 شاخصهای 

 آماریمتغیرها

       

 بین گروه ها  103/5 3 501/5 332/5 90/5

 درون گروه ها  661/2 96 503/5

 جمع کل  325/2 94

ه از لحاظ آماری معنادار است. یعنی با محاسبه شد F( 3و96) =332/5( است لذا  p< 0/05). نشان می دهد 6همانگونه که جدول 

تشخیص شنوایی بین عملکرد نو آموزان در د می شود. به عبارت دیگر، رد شده و فرض خالف تاییفرض صفر  50/5احتمال خطای 

 با توجه به سنشان تفاوت معنادار وجود ندارد.

شان تفاوت معنادار وجود دارد.به منظور  سب سندر درک زبانی از جمالت امری همزمان بر حبین عملکرد نوآموزان  -9فرضیه 

 . آمده است.1بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج در جدول 
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 در درک زبانی از جمالت امری همزمان بر حسب سن. تفاوت عملکردنوآموزان 7جدول

میانگین  Fنسبت سطحمعناداری

 مجذورات

 درجه آزادی

 

ع مجمو

 مجذورات

 

 

 شاخصهای 

 آماریمتغیرها

       

 بین گروه ها  531/5 3 524/5 936/5 64/5

 درون گروه ها  133/2 96 504/5

 جمع کل  325/2 94

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار است. یعنی با  F( 3و96) =936/5( است لذا  p< 0/05).نشان می دهد  1همانگونه که جدول 

درک زبانی از بین عملکرد نو آموزان در د می شود. به عبارت دیگر، رد شده و فرض خالف تاییفرض صفر  50/5ای احتمال خط

 با توجه به سنشان تفاوت معنادار وجود ندارد.جمالت امری همزمان 

ی این فرضیه از شان تفاوت معنادار وجود دارد.به منظور بررس تشخیص صداها بر حسب سنبین عملکرد نوآموزان در  -0فرضیه 

 .آمده است. 3آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج در جدول 

 در تشخیص صداهابر حسب سن. تفاوت عملکردنوآموزان 8جدول

میانگین  Fنسبت سطحمعناداری

 مجذورات

 درجه آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

 شاخصهای 

 آماریمتغیرها

       

 ن گروه هابی  00/5 3 133/5 091/5 21/5

 درون گروه ها  915/0 96 114/5

 جمع کل  52/6 94

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار است. یعنی با  F( 3و96) =936/5( است لذا  p< 0/05). نشان می دهد 3همانگونه که جدول 

تشخیص د نو آموزان در بین عملکرد می شود. به عبارت دیگر، رد شده و فرض خالف تاییفرض صفر  50/5احتمال خطای 

 با توجه به سنشان تفاوت معنادار وجود ندرد.صداها

 بحث و نتیجه گیری

بیانی)کلمه( با توجه به سن شان)فرضیه اول(از آزمون  –در مورد ارتباط بین عملکرد نو آموزان در تشخیص توالی حافظه شنوایی 

 -هد که بین عملکرد نو آموزان در تشخیص توالی حافظه شنواییتحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج نشان می د

بیانی)کلمه( با توجه به سن شان تفاوت معنادار وجود دارد. در مورد ارتباط بین عملکرد نو آموزان در تشخیص توالی حافظه 

ده است که نتایج نشان می دهد بیانی)عدد( با توجه به سن شان)فرضیه دوم( از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده ش -شنوایی
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بین عملکرد نو آموزان در تشخیص توالی حافظه شنوایی بیانی)عدد( با توجه به سن شان تفاوت معنادار وجود ندارد. در مورد 

عملکرد نوآموزان در تشخیص شنوایی با توجه به سن شان )فرضیه سوم( از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است که 

ج نشان می دهد بین عملکرد نو آموزان در تشخیص شنوایی با توجه به سن شان تفاوت معنادار وجود ندارد. در مورد عملکرد نو نتای

آموزان در درک زبانی از جمالت امری همزمان با توجه به سن شان)فرضیه چهارم( از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده 

بین عملکرد نو آموزان در درک زبانی از جمالت امری همزمان با توجه به سن شان تفاوت شده است که نتایج نشان می دهد که 

معنادار وجود ندارد. در مورد ارتباط بین عملکرد نوآموزان در تشخیص صداها با توجه به سن شان)فرضیه پنجم( از آزمون تحلیل 

لکرد نو آموزان در تشخیص صداها با توجه به سن شان واریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج نشان می دهد که بین عم

(باعنوان مقایسه نیمرخ حافظه کودکان دچار 1330تفاوت معنا دار وجود ندارد. در پژوهشی که توسط کجباف،الهیجانیان و عابدی)

آن است که بین نیمرخ حافظه ناتواناییهای یادگیری در امالء، ریاضی وروخوانی پایه چهارم ابتدایی دراصفهان انجام دادند حاکی از 

کودکان عادی وکودکان دچار ناتوانی یادگیری در امالء، ریاضی و روخوانی تفاوت معنا داری وجود دارد. در حالی که فرضیه 

( 1314پژوهش حاضر به شناسایی اختالل یادگیری در کودکان را مورد بررسی قرار داده همسو بوده است. نتایج پژوهش شایگان)

آموزان عادی در دوره های دوم، سوم و آموزان پسر مبتال به اختالل های امالء و دانشمقایسه مهارت های حرکتی دانش در زمینه

آموزان مبتالء در مهارت های حرکتی از وضعیت نامناسب تر و عقب تری نسبت به چهارم ابتدایی شهر تهران نشان داد دانش

(طی پژوهشی به بررسی سودمندی قضاوت مربیان کودکستان ها در 2555کاران )آموزان عادی برخوردارند.تایلور و همدانش

تشخیص سریع مشکالت یادگیری پرداختند. نتایج پژوهش پیشرفت تحصیلی ضعیف تری را در کودکان شناسایی شده نسبت به 

ی و حافظه کودکان بدون تشخیص نشان داد. کودکان گروه شناسایی شده ضعف بیشتری درآزمون های صوت شناسای

کاری/عملکرد اجرایی نسبت به کودکان گروه دوم داشتند،همچنین قضاوت معلمان مشکالت توجه ، مشکالت رفتاری بیشتر و 

 کفایت های اجتماعی پایین تر را برای آنان دربر داشت.

. عدم بهره 2 .رسسختگیری مسئوالن آموزش و پرورش برای دادن مجوز اجرای تست در مدا. 1از محدودیت های این پژوهش 

. عدم همکاری برخی 3مندی والدین از اطالعات کافی در زمینه شناخت کودک و درک رفتارها و علل مشکالت رفتاری کودک.

. ایجادکارگاه های آموزشی در آموزش وپرورش برای والدین تا زمینه ی شناخت 1:کودکان در اجرای تست بوده وپیشنهاد میشود

. اجرای این پژوهش درشهرستانهای بزرگتر صورت 2رها ومشکالت رفتاری کودک فراهم گردد.والدین نسبت به درک رفتا

 . اجرای این تحقیق برای دامنه سنی گسترده تر صورت گیرد. 3گیرد.
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