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Abstract

نویسنده مسئول

فاطمه خزائی

 دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زهرا سعیدی
 دانشگاه آزاد اسالمی قوچان،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
ام النبی خزائی
 زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی،کارشناس ارشد مشاوره
دکتر سید امیر امین یزدی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

This study aimed to compare the Special learning
disorder in Students with Attention-deficit hyperactivity
Disorder and Normal Students. The research
methodology based on its nature was descriptivecomparative method. Sample consist of two groups of 912 years old students which selected by cluster sampling
in Mashhad city (50 ADHD students and 50 normal
students). Data were collected by CLDQ. For analyzing
data Descriptive statistics (mean and standard deviation)
and multivariate analysis of variance were used. Findings
showed that there was a significant difference between
the mean scores of the main five learning problems
(reading, reckoning, social recognition, social anxiety
and spatial functions) among students with ADHD (p
<0/05) and normal students in the components of reading,
counting, social recognition and spatial functions had
better performance than the students with ADHD. These
findings suggest that attention to ADHD disorder can be
an effective factor in working with learning disable
students.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نارساییهای ویژه در یادگیری دانش آموزان
 روش تحقیق. بیش فعالی و بهنجار انجام شد/مبتال به اختالل نقص توجه
 نمونه پژوهش. مقایسهای میباشد-پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی
 نارسایی/ نفری) دانش آموزان مبتال به بیش فعالی50( متشکل از دو گروه
توجه و بهنجار بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از
 ابزار سنجش پژوهش. ساله شهر مشهد انتخاب شدند9-12 بین کودکان
 جهت تحلیل.)" بودCLDQ( شامل پرسشنامه "مشکالت یادگیری
دادههای پژوهش از آمار توصیفی و روش تحلیل واریانس چندمتغیره
 یافتههای حاصل از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که.استفاده گردید
 حساب،عامل اصلی مشکالت یادگیری (خواندن5 بین میانگین نمرات
 اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی) در بین، شناخت اجتماعی،کردن
 بیش فعالی و بهنجار تفاوت/دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه
) و افراد گروه بهنجار در مؤلفههایp< 0/05( معناداری وجود دارد
 عملکرد، شناخت اجتماعی و عملکردهای فضایی، حساب کردن،خواندن
 بیش/به تری نسبت به گروه دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه
 این یافتهها حاکی از این است که توجه به اختالل نقص.فعالی برخوردارند
بیش فعالی میتواند عامل مؤثری در کار با دانش آموزان دارای/ توجه
.ناتوانی یادگیری باشند

Keywords: Special learning disorder, Attention-deficit
hyperactivity Disorder,ADHD

، مشکالت یادگیری، نارساییهای ویژه در یادگیری:واژههای کلیدی
، بیش فعالی/اختالل نقص توجه
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یکی از رایجترین اختالالت دوران کودکی که توجه روانشناسان و روانپزشکان را به خود جلب کرده ،اختالل نقص توجه  /بیشفعالی
است (بوسینگ ،ماسن ،بل ،پورتر و گارون .)2010 2،این اختالل ،اختاللی عصبی  -رشدی3است که با  3ویژگی اصلی یعنی نقص توجه/
بیشفعالی و تکانشگری توصیف میشود و بر  3تا  7درصد از کودکان اثر میگذارد ،از شایعترین اختالالت رفتاری – هیجانی دوران
کودکی به شمار می آید .شیوع آن در پسران چهار برابر دختران بوده است (انجمن روانپزشکی آمریکا ،)2000 4،اختالل نقص توجه /
بیشفعالی را پیش از  5سالگی (سازمان بهداشت جهانی) 5یا  7سالگی (انجمن روانپزشکی آمریکا )2000،تعیین کردهاند ،ولی با این حال
تعیین سن برای این اختالل کار دشواری است چرا که یافتههای پژوهش نشان دادهاند که گاهی ممکن است این اختالل بعد از سنین یاد
شده تشخیص داده شود و از اینرو میتوان نتیجه گرفت که تأکید بر مالک قرار دادن سن  7سال در تشخیص ،کاربردی ندارد (علیزاده،
 .) 1383به دلیل شیوع چشمگیر این اختالل در کودکان ،و احتمال تداوم آن در دوران نوجوانی و بزرگسالی امروزه تنها معدودی از
اختالالت رفتاری هستند که به اندازه بیشفعالی بحث برانگیزند (فیشر .)2007 6،اطالعات پایهای دربارهی میزان شیوع این اختالل با
توجه به تنوع نژاد هم ،قومیت ،جنسیت ،سن و پایگاه اجتماعی  -اقتصادی چنان نیازمند بررسیهای بیشتر است .بررسیهای نظامدار
میزان شیوع اختالل نارساییتوجه/بیشفعالی را در دامنهای از  2تا  18درصد گزارش کردهاند (رولاند ،لسن و آبراموویتز .)2002 7،براساس
برآوردهای فرهنگستان پزشکی کودکان آمریکا ( )2000حدود  8تا  10درصد از کودکان آمریکایی دارای این اختالل هستند .در پژوهشی
که در ایاالت متحده در سطح ملی بر روی  3082نفر آزمودنی  8تا  15ساله انجام گرفت ،میزان شیوع این اختالل  8/7درصد برآورد شده
است (فروهلیچ ،النفر ،اپستین ،باربارسی ،کاتوسیک و کاهن .)2007 8،همچنین در بررسیهای گوناگون انجام شده در ایران ،میزان شیوع
کلی این اختالل در دامنهی وسیعی از  1/2تا  22/4درصد ،درپسران از  5/42تا  18/1درصد و برای دختران از  1/8تا  14/3درصد گزارش
شده است (نیوشا ،گنجی و ستوده .)1391 ،تشخیص افتراقی بین اختاللهای همبود و سایر وضعیتهایی که شبیه اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی هستند ،از جمله مشکالت پیشروی مطالعات همهگیرشناسی است .چنانچه گفته شده اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی اغلب
به تنهایی آشکار نمیشود ،بلکه با بسیاری از اختاللهای دیگر همبودی9دارد .اختاللهای همبود متداول با اختالل
نارساییتوجه/بیشفعالی عبارتانداز :اختاللهای یادگیری  10،اختالل نافرمانی مقابلهای ،اختالل سلوک ،نشانگان تورت 11،افسردگی،
اختاللهای اضطرابی و اختالل دوقطبی (بیدرمن ،نیوکورن و اسپریچ199112،؛ کانتول199613،؛ بیدرمن ،فاراوان ،میلبرگر ،گایت ،میک،
چن و پرین1996،؛ بارکلی 1997 ،و  .)2008برآوردهای تقریبی از میزان همبودی اختالل نارساییتوجه/بیشفعالی با اختاللهای خواندن
حدود  10درصد (شایویتز و شایویتز199114،؛ سکستون ،گیلورن ،بل و کالسی201115،؛ یوشیماسو16،باربارسی ،کولیگان ،کیالن ،وویت،
ویوروکاتوسیک ،)2011 ،2010 ،با اختاللهای اضطرابی حدود  27درصد (بیدرمن ،نیوکورن و اسپریش ،)1991 ،با اختالل ریاضی از 10
تا  30درصد (فروهلیچ و همکاران )2007 ،است .گروه زیادی از کودکان با اختالل نارساییتوجه/بیشفعالی در زمینهی اختاللهای
یادگیری ،دارای مشکلهای دایمی هستند .نتایج پژوهشها نشان داده است که حدود یک سوم این کودکان ،به درجههای مختلف ،دارای
اختاللهای یادگیری هستند (دوپل وراپورت ) 199317،و نارسایی توجه ،مشکل اساسی در یادگیری عملیات حساب به وجود میآورد
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(مارشال ،شافر ،اودانل ،الیوت و هندورک .) 1999 ،هم کودکان با اختالل یادگیری و هم کودکان با اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی در
حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ،بیشتر مشکل دارند تا در فرآیندهای حافظه آنی  1،ولی کودکان دارای هر دوی این اختاللها ،مشکل
بیشتری در پردازش اطالعات دارند و بخش عمدهای از اطالعات شنیداری را کسب نمیکنند (کاتاریا ،هال ،وانگ و کیز.)1992 2،
تحقیقات نشان میدهد که همبودی باالیی بین اختالل نقص توجه /بیش فعالی و نارسایی در یادگیری وجود دارد (ولر ،2004 3،تورنتون
و کارمودی .)20054،مطالعات ژنتیکی نیز نشان میدهد که نوعی همپوش بین نارساخوانی ،اختالل نقص توجه بیش فعالی و همچنین در
خود ماندگی وجود دارد که در همه آنها عدم تقارن مغزی و عدم غلبه طرف چپ برای زبان وجود دارد (آکادمی متخصصان کودک
آمریکا .)20005،کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی در معرض اغلب اختالالت روانپزشکی نظیر اوتیسم (هولتمن ،بالت و
پوستکا2005 6،؛ استالبرگ ،سودرسترم ،راستم و گیلبرگ2004 7،؛ اشمیتز ،روبیا ،دیلی ،اسمیت ،ویلیامز و مورفی ،)2006 8،اختالل
شخصیت ضد اجتماعی (هوفاندر ،اوسسکی ،الندستروم و آنکارساتر )2009 9،و اختالل یادگیری (تادی و همکاران )2011 ،میباشند.
الرگوتا( )200910با ب ررسی نوجوانان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه و نوجوانان عادی با استفاده از ویرایش چهارم مقیاس
 )201311ضعف بارز
هوشی وکسلر به تفاوت معنا دار دو گروه اشاره داشت .پینچن ،چونگ پینگ ،چن لین ،تای لینگ ،هیو و چنگ فنگ (
 )200612نقص حافظهی فعال را مطرح نمودند .شوین و
این دسته از کودکان را در شاخص سرعت پردازش و شویتزر ،هانفورد و مدوف (
200513؛ به نقل از ماتیسون و مایز )2012 ،با بررسی چندین مطالعه کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه
ساکلوفسکی (
مطرح کردند که این کودکان نمرات پایینی را در مقیاس حافظهی فعال کسب میکنند ،که البته این یافته در مطالعات گروه بالینی که
در راهنمای ویرایش سوم و چهارم آمده است نیز درج گردیده است (وکسلر .)2003 ،قمری گیوی ،نریمانی و ربیعی ( )2010به مقایسه
کارکرد اجرایی در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه ،ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار پرداختند و مطرح نمودند که
گروه بهنجار نسبت به دو گروه مقابل نمرات باالتری کسب میکنند .همچنین مرادیان ،مهری ،آقامحمدیانشعرباف و اصغرینکاح ()1393
نقص در کنشهای اجرایی دانشآموزان ADHDرا مطرح کردند .تادی و همکاران ( )2011با بررسی کودکان مبتال به اختالل بیش
فعالی /نارسایی توجه و ناتوانی یادگیری با استفاده از سومین ویرایش آزمون هوشی وکسلر به این نتیجه دست یافتند که فقط در زیر
 )201114معتقد است
مقیاس هوش عملکردی کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری نسبت به گروه مقابل ،وضعیت مطلوبتری داشتند .بندر (
کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری با وجود بهره هوشی نرمال و فقدان مشکالت جسمی و هیجانی ،عملکرد آموزشی و یادگیری آنها با آنچه
انتظار میرود ،مطابقت ندارد.
یکی از مهمترین شاخههای روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی شاخة ناتوانیهای یادگیری است .ناتوانی یادگیری
15
برمبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی16،اختالل عصبی -تحولی با منشأ زیستی17است که موجب نابهنجاریهایی
ویژه
18
در سطح شناختی میشود .یکی از ویژگیهای اصلی این اختالل ،مشکالت مستمر در مهارتهای تحصیلی است که شامل سیالی خواندن،
درک خواندن ،مشکالت نوشتاری و استدالل ریاضی است (کرباسدهی ،خانزاده و کرباسدهی .)2017 ،میزان شیوع این اختالل در دانش
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آموزان  3تا  17/5در صد گزارش شده است (انجمن روانشناسی آمریکا .)2013 1،نارساییهای عصب روانشناختی مواردی چون دقت ،توجه
دیداری -شنیداری ،هماهنگی حرکتی ،کارکردهای اجرایی و حافظه غیر کالمی را در بر میگیرد (سیمرود -کیک من و گالس.)2008 2،
افزون بر این ،نارسایی در حوزههای اجتماعی از جمله قضاوت و مهارتهای تعامل اجتماعی (لیونگ استون2007 3،؛ پلمبو )2001 4،و
مشکالت دیگر آسیب شناختی از قبیل اختالل نارسایی توجه -بیش فعالی و افسردگی (سیمرود کلیکمن و همکاران )2010 ،در افراد دارای
مشکالت ویژه یادگیری گزارش شده است .تحقیقات اولیه نشاندهنده این است که پسرها بیشتر از دخترها در معرض نارساییهای ویژه
قرار میگیرند .در مروری که بر ادبیات تحقیق انجام گرفته است پیدا شده است که حتی زمانی که میزان خطا در این مطالعات به حداقل
6
رسانده شود نیز این تفاوت هنوز وجود دارد (الیدرمن و همکاران )20055،دامنه این تفاوت بین  2تا  8برابر است (شایویتز و شایویتز،
 )1988میستر و همکاران ( )2001فراوانی نارساییهای یادگیری را  ،84/1نابهنجاریهای نوشتاری را  56/5و اختالل نقص توجه بیش
فعالی را  39/1درصد در پسرها تخمین میزنند .به عنوان مثال راتر و همکاران ،20047،پیدا کردند که مشکالت خواندن در پسرها بیشتر
از دخترها است .بنابراین جنسیت میتواند به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده نارسایی ویژه در یادگیری در نظر گرفته شود اما تحقیقات
دیگر نشان میدهند که این تفاوت خیلی چشمگیر نیست و عامل اصلی به وجود آورنده نارسایی ویژه در یادگیری همبودی آن با اختالالتی
نظیر :بییش فعلی /نقص توجه ،شخصیت ضد اجتماعی و افسردگی میباشد (شایوتیز و همکاران ،1995 ،لیون .)19958،نارسایی یادگیری
ویژه گروه ناهمگونی از کودکان را در بر میگیرد که مشکالتی را در حوزههای گوناگونی دارند .این مشکالت اثرات مادامالعمری را برای فرد
ایجاد میکند که به نظر میرسد خیلی بیشتر از خواندن ،نوشتن و حساب کردن باشد و حوزههایی همچون سالمت ،بهداشت روانی ،روابط
بین شخصی ،ادامه تحصیل ،امکانات استخدامی و مانند آن را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد (میلر .)2007 9،اگرچه نارسایی در درجه اول
بر روی زمینه درس کودکان تأثیر دارد اما باید در نظر داشت که حوزههای دیگر چون حوزه اجتماعی و شغلی فرد هم به نوعی از آن تأثیر
میگیرند (پوستر و ریوین .)200510،افزون بر این مشکالت همایند چون اختالل نقص توجه بیش فعالی ،افسردگی و مشکالت عصبی نیز
ممکن است در کنار آن وجود داشته باشد .بنابراین کودک ممکن است بیش فعال ،بیتوجه ،و در عین حال ناسازگار باشد (پوترس و
کرک .)200411،از آنجاییکه اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی در  50تا  80درصد از کودکان تا دوره نوجوانی و در  30تا  50درصد
آنها تا دورهی بزرگسالی ادامه پیدا میکند (کویین و اشترن200212،؛ نقل از علیزاده .)1383 ،از سوی دیگر تشخیص افتراقی بین
اختاللهای همبود و سایر وضعیتهایی که شبیه اختالل نارساییتوجه/بیشفعالی هستند ،از جمله مشکالت پیشروی مطالعات
همهگیرشناسی است که برای اولویتبندی و انجام مداخلههای آموزشی و /یا درمانی ضروری است .از جمله پیامدهای این این اختالل
مشکالت آموزشی ،روابط ضعیف ،اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری ،سوءمصرف ،قانون شکنی ،روابط والد -فرزندی ضعیف و مشکالت زناشویی
است؛ که احتماالً سر انجام به بزهکاری و اختاللهایی مانند سلوک و شخصیت ضد اجتماعی نیز میانجامد (بارکلی ،2006 ،سادوک و
سادوک .)2016،گرچه عامل اصلی آن بیتوجهی و تکانش بودن است اما اشکاالت دیگری چون حافظه دیداری ،تأخیر در مهارتهای
حرکتی ظریف و مهارتهای زبانی نیز وجود دارد .شایسته است مطرح نماییم که مطالعه و شناخت هر چه بیشتر تواناییها و ضعف
آزمودنیها در حیطههای مختلف یادگیری بهویژه در کودکان مبتال به بیش فعالی /نقص توجه که پژوهشهای محدودی را به خود اختصاص
داده است و باتوجه به مطالب فوق ،هدف پژوهش حاضر مقایسه نارساییهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه/
بیش فعالی و بهنجار میباشد.
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روش
با توجه به موضوع مطالعه حاضر مبنی بر مقایسه دانش آموزان مبتال به بیش فعالی /نارسایی توجه و بهنجار در متغیر نارساییهای
ویژه در یادگیری ،مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای علی -مقایسهای میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه و دانش آموزان عادی
شهر مشهد در سال تحصیلی  1395-96تشکیل میدهند که بعد از کسب مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش شهر مشهد ،با رعایت
مالحظات اخالقی و هماهنگی با مدارس و ضمن توضیح اهداف پژوهش ،با استفاده از نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای ،ابتدا به صورت
تصادفی  6مدرسه ( 3مدرسه پسرانه و  3مدرسه دخترانه) انتخاب و از هر کدام از این مدارس  2کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .از
میان کالسهای مذکور با توضیح عالئم اختالل نقص توجه /بیش فعالی به معلمان و نظر آنان ،دانش آموزان مشکوک به اختالل نقص
توجه /بیش فعالی انتخاب گردیده؛ سپس به منظور تشخیص دقیق دانش آموزان  ،ADHDاز مصاحبه تشخیصی با توجه به مالکهای
پنجمین ویراست راهنمای آماری تشخیص اختالالت روانی (1)DSM-5و اجرای پرسشنامه کانرز والدین استفاده شد .در نهایت  62نفر
به عنوان افراد مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی شناسایی شدند و از میان آنها  50نفر به شیوهی نمونه گیری تصادفی به عنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند که بعد از آن  50نفر از دانش آموزان عادی این مدارس نیز به شیوه همتاسازی بر اساس مالکهای (سن،
جنس ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی و بهره هوشی) انتخاب شدند.
ابزار
پرسشنامه کانرز والدین :این پرسشنامه دارای  48سؤال است که توسط والدین تکمیل میگردد .نمره دهی سؤاالت با استفاده از
مقیاس  4نمرهای لیکرت (اصالً تا حدودی ،زیاد و بسیار زیاد) انجام میگیرد .این ابزار برای اندازهگیری شدت عالئم اختالل نقص توجه
بیش فعالی /تکانش گری به کار میرود و بهعنوان رایجترین مقیاس اندازهگیری شدت عالئم اختالل بیش فعالی -کاهش توجه به کار
میرود .در پژوهش شهائیان ،شهیم ،بشاش و یوسفی ( )2007ضریب اعتبار بازآزمایی برای نمره کل  0/73بهدست آمد که حکایت از اعتبار
آزمون دارد .همچنین روایی آزمون مورد تأیید قرارگرفته است .بر اساس پژوهش محمدی ( )2010حساسیت این ابزار  95درصد میباشد.
زیر مقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از :کمتوجهی – بیشفعالی – نقص توجه -بیشفعالی /تکانشگری و نافرمانی .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ آن  0/77بهدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب سؤاالت پرسشنامه است .از این پرسشنامه برای تشخیص
دانشآموزان  ADHAدر این پژوهش استفادهشده است.
پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران ( :)CLDQپرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو توسط ویلکات و
همکاران ( )2011تهیه شده و مشکالت یادگیری را متشکل از 5عامل اساسی خواندن ،حساب کردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی
و عملکردهای فضایی میداند که موجب مشکالت یادگیری میشوند .این پرسشنامه که از 20آیتم تشکیل شده است ،توسط والدین دانش
آموزان تکمیل میشود .پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت  5درجهای از اصالً ( )1تا همیشه ( )5میباشد .اعتبار این پرسشنامه و
مؤلفههای آن ،توسط سازندگان پرسشنامه با روشهای همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بهدست داده است
(ویلکات و همکاران .)2011 ،روایی تفکیکی و رواییسازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است .همچنین روایی همگرای
مولفههای این پرسشنامه با پرسشنامههای پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است :خواندن 0/64؛ ریاضی 0/44؛
شناخت اجتماعی 0/64؛ اضطراب اجتماعی  0/46و فضایی ( 0/30ویلکات و همکاران .)2011 ،در پژوهش حاجلو و رضاییشریف ()1390
بهمنظور کسب اطمینان از روایی  ، CLDQروایی تفکیکی و سازه مورد بررسی قرار گرفته است .روایی محتوا در پرسشنامه مشکالت
یادگیری کلورادو توسط سازندگان پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است ،در این پژوهش نیز دقت و صراحت ترجمه از طریق
ترجمه مستقیم از انگلیسی به فارسی و ترجمه معکوس از فارسی به انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت .رواییسازه پرسشنامه مشکالت یادگیری
کلورادو به  2شیوهی محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با خرده مقیاسهای آن و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار
گرفته است .بین پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو و خرده مقیاسهای  5گانه آن همبستگی باالیی وجود دارد .شدت ارتباط پرسشنامه
and Statistic Manual of mental disorder = DSM-5

1
. Diagnostic
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مشکالت یادگیری کلورادو با خرده مقیاسهای خواندن  ،0/81شناخت اجتماعی  ،0/78اضطراب اجتماعی  ،0/76مشکالت فضایی  0/70و
ریاضی  0/60بدست آمده است .معناداری روابط مذکور در سطحی باال بیانگر برخورداری پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو از روایی
سازهی مطلوب است.

براساس نتایج این پژوهش ،میانگین سنی افراد در گروه مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه ( 11/13انحراف معیار  )2/09و
کودکان بهنجار ( 10/98انحراف معیار  )2/13میباشد.

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش بهتفکیک گروههای مورد مطالعه
متغیر
خواندن

حساب کردن

شناخت اجتماعی

اضطراب اجتماعی

عملکردهای فضایی

میانگین

انحراف استاندارد

گروه
کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه

6/34

3/05

کودکان بهنجار

7/76

2/10

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه

5/15

2/18

کودکان بهنجار

6/04

2/11

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه

6/70

3/20

کودکان بهنجار

7/53

2/30

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه

4/41

2/11

کودکان بهنجار

4/71

1/41

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه

5/52

2/16

کودکان بهنجار

7/13

2/35

به منظوربررسی تفاوت بی ن دو گروه دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و بهنجار از نظر اختالالت یادگیری از
تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .ابتدا برای بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس–کوواریانس از آزمون Mباکس استفاده
گردید که نتایج آن در جدول شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول  -2آزمون Mباکس همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس
Mباکس

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

8/48

1/40

6

8

0/21

باتوجه به نتایج جدول شماره  ،2مقدار معنیداری آزمون بزرگتر از  0/001میباشد (M= 8/48 ،F< 40/1 ،p< 0/001باکس).
بنابراین میتوان گفت که دادهها از مفروضه همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس تخطی نکردهاند .بهمنظور بررسی یکسانی واریانس خطا
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که یکی دیگر از مفروضههای تحلیل واریانس چندمتغیره میباشد از آزمون لوین استفاده گردید ،نتایج همگنی واریانسها تأیید گردید و
نشان میدهد که نتایج بعدی ما پایا میباشد ( .)P =0/228 ،F=1/47 ،df=25بنابراین با توجه به برقراری پیش شرطها تحلیل واریانس
چندمتغیری انجام شد که نتایج آن در جدول شماره ( )3ارائه شده است.

شاخص آماری
منبع

المبدای ویکلز

F

سطح معنی داری

مجذور اتای تفکیکی

گروه

0/959

4/81

0/003

0/041

نتایج آزمون چندمتغیری نشان داد که تفاوتهای آماری معنیداری بین گروهها در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد .مقدار المبدای
ویکلز  ،0/959با مقدار معنیداری  0/003بهدست آمد که نشان میدهد تفاوت معنیداری در نمرات اختالالت یادگیری بین دانش آموزان
مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و بهنجار وجود دارد .برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به شرح جدول
شماره ( )4استفاده شد.
جدول  -4نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت در بین دو گروه
متغیر

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنی داری

اختالالت یادگیری

67/830

4/696

0/013

همانگونه که در جدول شماره 4مشاهده میشود ،بین  2گروه دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و بهنجار تفاوت
معناداری وجود دارد (.)p< 0/05

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه نارساییهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و بهنجار انجام شد.
یافتههای حاصل از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات 5عامل اصلی مشکالت یادگیری (خواندن ،حساب کردن،
شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی) در بین دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و بهنجار تفاوت
معناداری وجود دارد ( )p< 0/05و افراد گروه بهنجار در مؤلفههای خواندن ،حساب کردن ،شناخت اجتماعی و عملکردهای فضایی ،عملکرد
بهتری نسبت به گروه دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی برخوردارند .این یافتهها با نتایج مطالعات شویتزر1و همکاران
( ،)2006شوین و ساکلوفسکی (2005؛ به نقل از ماتیسون و مایز؛ ،)2012 2وکسلر ( ،)2003ولر ،2004 ،تورنتون و کارمودی،2005 ،
همسو میباشد .در پژوهش ویانت و ویلیس (1994؛ به نقل از قمریگیوی3و همکاران )2010 ،حافظهی فعال در کودکان مبتال به اختالل
بیش فعالی /نارسایی توجه ،ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار مورد بررسی قرار گرفت که در این مطالعه از آزمون استروپ استفاده گردید.
نتایج نشان داد که گروه کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه نسبت به گروه بهنجار پاسخهای درست کمتری به این آزمون
دادند .همچنین کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /نارسایی نسبت به مبتالیان اختالل یادگیری عملکرد بهتری داشتند که این یافته با
نتایج پژوهش حاضر ناهمسو میباشد .بارکلی (1997؛ به نقل از تادی4و همکاران )2011 ،معتقد است که در درجه اول کودکان مبتال به
اختالل بیش فعالی /نارسایی توجه از طریق نقص اساسی در بازداری رفتاری تعریف میگردد که این نقایص به اختالالت ثانویه در مناطق
1
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2
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3
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دیگر از جمله حافظهی فعال و اشکال در برنامهریزی برای حل مشکالت منجر میگردد .تفاوت کودکان دچار ناتوانی یادگیری و کودکان
بهنجار را میتوان براساس نظر تیلزرو و بونارد )2003(1تبیین نمود .این پژوهشگران مطرح نمودند که این دسته از کودکان به علت کنکاش
ناکافی در محیط ،ادراک ناقصی از محیط دارند و در استدالل ،انعطافپذیری ،حل مسأله و درک روابط جزء و کل مشکل اساسی دارند ،در
نتیجه به دلیل سرعت پردازش پایینتر و حواسپرتی بیشتر نسبت به همساالن مدت زمان بیشتری را در پاسخ دادن طی میکنند ،زمانی
که این مشکالت با نقایص شناختی دیگر ترکیب میشوند وضعیت نامطلوبی را برای کنار آمدن با تغییرات زندگی بهوجود میآورند.
پیچیدگی نارساییهای ویژه در یادگیری ایجاب میکند که برای شناخت واقعی و کامل موقعیت کودک و عوامل ایجادکننده نارساییهای
او افرادی با زمینههای تجربی و تخصصی گوناگونی به صورت تیمی در ارزیابی شرکت داده شوند.
مطالعات مبتنی بر تحلیل عوامل نشان میدهد که تفاوتهای تحصیلی و رفتاری در بین کودکان با نارساییهای یادگیری با نقص
توجه و بدون نقص توجه وجود دارد .اشکاالت مربوط به زبان و رفتارهای برونسازی در بین کسانی که نقص توجه دارند و اختالل بازشناسی
و رفتارهای درونسازی یا رواننژندی در کسانی که نقص توجه ندارند دیده میشود .بنابراین اختالل نقص توجه بیش فعالی به عنوان یک
اختالل همایند به نوعی نارساییهای ویژه در یادگیری در نظر گرفته شود .فرانک ،19982،تحقیقات نشان میدهد که همبودی باالیی بین
اختالل نقص توجه بیش فعالی و نارسایی در یادگیری وجود دارد (ولر ،2004 ،تورنتون و کارمودی .)2005،مطالعات ژنتیکی نیز نشان
میدهد که نوعی همپوش بین نارساخوانی ،اختالل نقص توجه بیش فعالی و همچنین در خود ماندگی وجود دارد که در همه آنها عدم
تقارن مغزی و عدم غلبه طرف چپ برای زبان وجود دارد (آکادمی متخصصان کودک آمریکا )20003،اختالل بیش فعالی شایعترین اختالل
عصبی -رفتاری دوره کودکی است که میتواند به شکستهای درس و اجتماعی عمدهای منجر شود و آینده بسیاری از کودکان را تحت
تأثیر قرار دهد .در حدود  20تا  60درصد کودکان با نقص توجه بیش فعالی مشکالت یادگیری و درس از خود نشان میدهند و حدود 50
درصد آنان مشکالت زبان و نوشتاری از خود نشان میدهد (بارکلی .)19984،و حداقل یک انحراف استاندارد از میانگین گروه در زبان
نوشتاری عقبتر هستند که گرچه عامل اصلی آن بیتوجهی و تکانش بودن است اما اشکاالت دیگری چون حافظه دیداری ،تأخیر در
مهارتهای حرکتی ظریف و مهارتهای زبانی نیز وجود دارد.
در حقیقت میتوان گفت ،تجربیات محیطی کودک در  5یا  6سال اولیه زندگی تأثیر عمیقی بر روی رشد شناختی و هوش او دارد .و
زبان به عنوان یکی از ملزومات عمده بشر ،همبستگی با این تجربیات اولیه کودک مخصوصاً با والدین دارد .والدین نه تنها موقعیت مناسب
برای رشد کودک در زمینههای گوناگون به وجود میآورند ،که میتواند به نوبه خود در اکتساب این زبان مؤثر باشد ،بلکه خود آنها الگوی
مناسبی نیز برای یادگیری کودک بهشمار میروند .بنابراین اساس کارآمدی کودک در زبان ،آنطوری که بعداً در مدرسه از او انتظار خواهد
رفت ،در خانه بنا نهاده میشود .تمامی رفتار انسان از مغز دستگاه عصبی مرکزی تأثیر میپذیرد .رفتار یادگیری یکی از مهمترین فعالیتهای
مغز است .ناتوانیهای یادگیری ،از یک بعد عصبشناختی ،منعکسسکننده کمکاری خفیفی در این پیچیدهترین عضو بدن انسان است .بر
طبق نظریههای رشدی گذر از یک مرحله به مرحله بعدی موجب رشد میشود .از جهت اینکه این مراحل حالت سلسله مراتبی دارند برای
رسیدن به یک مرحله معین کودک باید فرصت کافی در مرحله قبلی را داشته باشد .اما برنامهدرسی عمومی طوری است که انتظار
مفهومسازی منطقی و عینی را بدون اینکه کودک در مرحله قبلی آن فرصت کافی داشته باشد به وجود میآورد و در نتیجه موجب
نارساییهایی در یادگیری میشود .در وجود هر انسانی تواناییهای یادگیری نامحدودی وجود دارد چیزی که الزم است ،آن تواناییها باید
شناخته شود ،بیرون بیاید ،شکوفا گردد و باقی بماند (سیدمن5و همکاران .)2006 ،با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود به اختالل
نقص توجه /بیش فعالی بهعنوان عامل مؤثری در کار با دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری توجه خاصی معطوف شود.
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