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چكيده
اين پژوهش با هدف بررسي همه گير شناسي ناتواني هاي يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان مشهد صورت گرفته است .روش پژوهش
حاضر علي – مقايسه اي مي باشد و جامعة آماري شامل کليه ي دانش آموزان دختر و پسر دورۀ ابتدايي نواحي هفت گانه شهرستان مشهد بوده است.
بدين منظور تعداد  087آزمودني( 397دختر و  397پسر) از ميان دانش آموزان دورۀ ابتدايي با روش نمونه گيري سهميه اي و خوشه اي چند مرحله اي
انتخ اب شدند .ابزار اندازه گيري در اين پژوهش مقياس غربالگري دانش آموزان ناتوان يادگيري (مقياس تجديدنظرشده رتبه بندي دانش آموز) مايکل
باست ( )1901بود( .آزمون مذکور در دو بعد کالمي (ادراک شنيداري و زبان گفتاري) و سه بعد غيرکالمي (جهت يابي ،هماهنگي حرکتي،
رفتارشخصي_اجتماعي) بر مبناي چارچوب ارجاعي اختالل روان عصب شناسي جهت تشخيص ناتواني هاي يادگيري تهيه شده است .نتايج حاصل از
آزمون با استفاده از آزمون خي دو تجزيه و تحليل گرديد .يافته ها نشان داد که :فراواني ناتواني هاي يادگيري کلي در کودکان مقطع ابتدايي را مي توان
حدود  18درصد برآورد نمود و فراواني پسران با ناتواني هاي يادگيري بيش از دختران مي باشد؛ و در تمامي پايه هاي کالسي فراواني پسران با ناتواني
هاي يادگيري بيش از دختران است .فراواني پسران و دخت ران با ناتواني هاي يادگيري غيرکالمي بيش از ناتواني هاي يادگيري کالمي است و فراواني
پسران در ناتواني هاي يادگيري غيرکالمي بيش از دختران است.
كليد واژگان :همه گير شناسي ،ناتواني هاي يادگيري کالمي و غيرکالمي ،مقياس تجديدنظرشده رتبه بندي دانش آموز

مقدمه

کودکان زيادي وجود دارند که در آغاز تحصيل در يک يا

نارسايي ويژه در يادگيري گروه ناهمگوني از کودکان

چند زمينه تحصيلي مانند خواندن  ،نوشتن و رياضيات

را در بر مي گيرد که مشکالتي را در حوزه هاي گوناگون

دچار شکست تحصيلي مي شوند و متعاقباً در زمينه علت

دارند .اين مشکالت اثرات مادام العمري را براي فرد ايجاد

شناسي مشکالت اين کودکان بر چسب هاي بسياري از

مي کند که به نظر مي رسد خيلي بيشتر از خواندن ،نوشتن

سوي معلمان  ،والدين و مشاوران به اين کودکان نسبت

و حساب کردن باشد و حوزه هايي همچون سالمت

داده مي شود در بسياري از موارد شکست تحصيلي را

بهداشت رواني ،روابط بين شخصي ،ادامه تحصيل ،امکانات

ناشي از عقب ماندگي ذهني کودک و يا مشکالت شناسي

استخدامي و مانند آن را عميقا تحت تأثير قرار مي دهد

او مي دانند .عقب ماندگي محيطي ،فرهنگي و اقتصادي نيز

(راگهاون و همکاران 2772،1به نقل از اميدوار.)1382 ،

از عواملي هستند که در نحوه يادگيري کودکان تاثير

1 Raghavan et al
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چشمگيري دارند و متاثر از شرايطي از قبيل نحوه تغذيه

همه گيرشناسي اختالل هاي يادگيري را بين  1تا  37درصد

مادر در دوران قبل از تولد ،فشارهاي محيطي و مواظبت

در پزوهش هاي مختلف گزارش کرده است (لرنر.)1990 ،1

پيش از تولد ،شرايط هنگام تولد ،مراقبت تربيتي و ايجاد

در پژوهشي که با عنوان همه گيرشناسي اختالالت يادگيري

محرک کافي براي رشد مناسب در بعد از تولد بوده و از

در ميان دانش آموزان مدارس آمريکا توسط آلتاراک و

اهميت ويژه اي برخوردار هستند ،درامر يادگيري به نوبه

ساروها )2776(6صورت گرفت ،نتايج نشان داد که نزديک

خود اختالالتي ايجاد مي کنند و ممکن است به عنوان علل

به  9/0درصد کودکان دورۀ دبستاني داراي ناتواني يا اختالل

ناتواني يادگيري پذيرفته شود .هم چنين نقايص حسي مانند

يادگيري بودند  .ميزان پسران با اختالل يادگيري بيش از

نقايص بينايي ،شنوايي ،حرکتي يا اختالالت عاطفي مي

دختران بود و مشکالت رفتاري در کودکان با اختالل

تواند به عنوان پيش فرضي براي مشکالت تحصيلي در

يادگيري بيش از کودکان بهنجار مي باشد .پژوهشي با عنوان

زماني که در بررسي سبب شناسي

بررسي شيوع و علل اختالالت يادگيري در دانش آموزان

مشکالت تحصيلي اين کودکان فرضيه هاي باال (عقب

دوره ابتدايي استان اردبيل توسط نريماني و رجبي ()1382

ماندگي ذهني ،اختالالت عاطفي ،نقايص حسي ،عقب

صورت گرفت و نتايج نشان داد که ميزان همه گيرشناسي

ماندگي هاي محيطي ،فرهنگي و اقتصادي) جايگاهي

ناتواني يادگيري در حدود  13درصد در ميان دختران و

نداشته باشد از اصطالح ناتواني هاي يادگيري استفاده مي

پسران به دست آمد و از عوامل مرتبط با اين ناتواني ها مي

شود .در مورد همه گيرشناسي دانش آموزان با ناتواني هاي

توان به ضعف در يادآوري  ،استفاده کمتر از تکرار و تمرين

يادگيري تحقيقات بسيار کمي انجام شده است .اداره تعليم

و ضعف حافظه بينايي و شنوايي اشاره کرد .ميزان همه

و تربيت امريکا( )1991درصد فراواني نارسايي ويژه در

گيرشناسي اختالل هاي يادگيري در دختران و پسران

يادگيري را در سنين 6تا  10سالگي بين 2تا  6درصد

متفاوت است .در مطالعه اي با عنوان همه گيرشناسي

جمعيت دانش آموزان گزارش کرده است  .فراواني نارسايي

ناتواني هاي يادگيري در شهرستان مشهد که توسط مرويان

هاي ويژه در يادگيري در سال1990در بين کودکان

( )1306صورت گرفت ،نتايج نشان داد که ميزان اختالل

امريکايي 3تا 10ساله 8 ،درصد؛ در1998به ميزان 8درصد

يادگيري کلي در ميان دانش آموزان دورۀ ابتدايي  8درصد

و در سال 2777نيز به ميزان  8درصد گزارش شده است

مي باشد .نسبت ابتالي پسران با ناتواني هاي يادگيري به

(بلکول و همکاران 2773،1؛ بلوم و تونتات.)27722

دختران نيز سه به يک عنوان شده است .برخي پژوهشگران

براساس داده هاي اداره جمعيت و بررسي هاي آماري

عنوان کردند که افزايش شيوع ناتواني هاي يادگيري در ميان

انگلستان ( )1989نيز تقريبا367هزارکودک زير 16سال با

مردان به علت وجود آسيب پذيري زيستي در ميان آن ها

نارسايي هاي ويژه در يادگيري وجود دارند که حدود 3

است .ميزان مرگ و مير هاي نوزادان پسر نسبت به دختران

دهند

بيشتر است ،پسران در معرض خطر باالتري از ناهنجاري

(اميدوار .)1382،آمار جديدتر تعداد اين کودکان را در

هاي زيستي قرار دارند .آن ها پيشنهاد کردند که مشکالت

حدود  1ميليون نفر تخمين مي زند ( جندل و

آموزشگاهي در پسران شايع تر از دختران نيست بلکه

وودهامز .)2771،3درکشورهاي ديگر مانند چين نيز فراواني

پسران به دليل اين که مشکالت آموزشگاهي آن ها با اختالل

نارسايي در يادگيري  17/3درصد تخمين زده مي شود (يائو

هاي رفتاري مانند فزون کنشي و نقص توجه همراه است،

و وو . )2773،2کميته ملي مشورتي کودکان ناتوان ميزان

با احتمال بيشتري به کلينيک مراجعه مي کنند (شايويتز و

1 Blackwell @ Tonthat
2 Bloom
3 Gendel & Woodhoms

4 Yao & Wu
5 Lerner
6Altarac, M & Saroha, E

نظرگرفته شود.

درصد

جمعيت

کودکان
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تشکيل

مي

44

همه گیر شناسی ناتوانی هاي يادگیري كالمی و غیركالمی در میان دانش آموزان دورۀ ابتدايی شهرستان مشهد /تیموري و همکاران

در

همکاران .)1991 ،در حال حاضر مسأله آسيب پذيري

مطالعات

اوليه

که

توسط

باست

و

زيستي در مردان نقش اساسي را در تفاوت هاي جنسي

همکاران )1901(3در مورد غربال گري دانش آموزان به

بازي مي کند ،به عنوان مثال آمارهاي دولت فدرال نشان

وسيله مقياس رتبه بندي دانش آموز صورت گرفت،

مي دهد که همه ناتواني ها در مردان بيشتر است .به عنوان

مشخص شد که  11درصد دانش آموزان در جنبه هاي

مثال آسيب هاي شنوايي ( 13درصد مردان) ،آسيب هاي

مختلف تحصيلي شان نزديک يا در سطح شکست تحصيلي

اسکلتي ( 12درصد مردان) و آسيب هاي ديداري (16

بودند و پس از ارزيابي هاي بعدي مشخص گرديد که تقريباً

درصد مردان)؛ هاالهان و همکاران .)2771(1حقيقت اين

 0/1درصد اين دانش آموزان دچار ناتواني هاي يادگيري و

است که برآورد دقيق شيوع ناتواني هاي يادگيري به خاطر

 0/1درصد باقيمانده شکست تحصيلي شان به داليل عقب

نبود يک تعريف استاندارد و فقدان مالک تشخيصي عيني

ماندگي ذهني ،نقايص شنيداري ،آسيب بينايي و اختالل

کار بسيار مشکلي است با اين حال اگثر محققان در بررسي

هيجاني بود (مايکل باست .)1901،اين نتايج ضرورت

هاي خود شيوع ناتواني هاي يادگيري را  8تا  11درصد

غربال گري را براي کودکاني که ممکن است با احتمال

دانش آموزان سنين مدرسه گزارش کرده اند (پيرآنجلو و

بااليي عملکرد ضعيف تحصيلي داشته باشند ،برجسته مي

جيولياني .)2776،2معموالً در روش هاي آموزش ويژه در

سازد .بنابراين هرکودکي که با اين آزمون تشخيص داده مي

جايي که متخصصان پزشکي کار خود را تمام مي کنند ،کار

شود بايستي در مراحل بعد از نظرداشتن اختالل يادگيري

متخصصان تعليم نارسايي هاي ويژه و تربيت شروع مي

ويژه اي که مي تواند تعيين کننده باشد ،مورد ارزيابي قرار

شود .اساساً اين حوزه با آموزش سروکار دارد و چون

گيرد .مقياس تجديد نظرشده درجه بندي دانش آموز 2براي

مشکل کودکان در يادگيري در فرآيندهاي مربوط به

غربال گري ناتواني يادگيري به عنوان ابزاري فراهم شده

يادگيري است ،معلمان به عنوان مهم ترين کارشناسان در

است که در سطح بااليي از دقت ،کودکاني را که در ريسک

زمينه ارزيابي قلمداد مي شوند .معلمان کالس هاي عادي

باالي شکست تحصيلي اند مشخص مي سازد  .مقياس

مخصوصاً با تأکيدي که در سال هاي اخير براي پذيرفتن

درجه بندي دانش آموز يک ابزار تشخيصي نيست که دقيقا

کودکان با نارسايي هاي ويژه در يادگيري درکالس هاي

مشخص نمايد کودک دچار چه نوع اختالل يادگيري است

عادي -محيط با کمترين محدوديت و يکپارچگي -مي

 ،بلکه يک ابزار غربال گري است که احتمال موفقيت يا

شود ،مي توانند با گذراندن دوره هاي کارآموزي ويژه در

شکست تحصيلي دانش آموزان را مشخص مي کند  .و

زمينه شناسايي ،ارزيابي و هم چنين پيگيري برنامه هاي

سپس با پيگيري و بررسي دقيق و عميق اين دانش آموزان

آموزشي نقش مهمي داشته باشند .اين معلمان باتجربه اي

مي توان علت شکست تحصيلي و نوع اختالل يادگيري فرد

که در زمينه نارسايي هاي ويژه در يادگيري دارند مي توانند

را مشخص نمود .لذا سؤال اصلي پژوهش اين است که

در جداسازي اين کودکان و ايجاد برنامه هاي آموزشي ويژه

شيوع (همه گيرشناسي)ناتواني هاي يادگيري در ميان دانش

و هم چنين پيشنهادها و توصيه هاي الزم به معلم هاي

آموزان دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار است؟

کالس عادي ،والدين و ديگران نقش داشته باشند .افزون بر

سوال تحقیق

اين مي توانند به عنوان هماهنگ کننده کوشش هاي انفرادي

سوال اول .همه گيرشناسي ناتواني يادگيري در

متخصصان ديگر نيز عمل نمايند.

دختران و پسران مقطع ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار
مي باشد؟
4 The pupil rating scale revised

1 Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss, & Martinez
2 Pierangelo ,R ; Giuliani, G
3 Mykelbust et al

45

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال سوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1931پیاپی 11

سوال دوم .همه گيرشناسي ناتواني يادگيري کالمي

شهرستان مشهد تشکيل داد .روش نمونه گيري در اين

در دختران و پسران مقطع ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار

پژوهش ،نمونه گيري سهميه اي و خوشه اي چند مرحله

مي باشد؟

اي بود بدين صورت که ابتدا بر اساس محروم بودن؛

سوال سوم .همه گيرشناسي ناتواني يادگيري غير

متوسط بودن و مناسب بودن نواحي هفت گانه تقسيم بندي

کالمي در دختران و پسران مقطع ابتدايي شهرستان مشهد

شد؛ پس از آن به طور تصادفي از هر منطقه سه مدرسه

چه مقدار مي باشد؟

دخترانه و سه مدرسه پسرانه انتخاب گرديد و سپس نمونه

سوال چهارم .آيا ميان همه گيرشناسي ناتواني

آماري از مدارس مشخص شده (از کالس اول تا پنجم)

يادگيري کلي در دختران و پسران مقطع ابتدايي شهرستان

براساس حجم مورد نياز نمونه آماري تعين شد .در اين

مشهد تفاوت وجود دارد؟

پژوهش براي به دست آوردن حجم نمونه مورد نياز از

سوال پنجم.آيا ميان همه گيرشناسي ناتواني يادگيري

فرمول 1استفاده شد .سپس براساس آمار دانش آموزان دختر

در دختران و پسران مقطع ابتدايي در هر يک از پايه هاي

و پسر در هر يک از مناطق هفت گانه و به نسبت درصد

کالسي اول تا پنجم شهرستان مشهد تفاوت وجود دارد؟

دانش آموزان دختر و پسر در هر يک از مناطق نسبت به
کل آمار دانش آموزان دختر و پسر ،و بر طبق کل حجـــــم

روش تحقیق

نمونه دختر و پسر( ،)397تعداد نمونه در هر يک از مناطق

پژوهش حاضر در مقوله مطالعات علي -مقايسه اي

بدين ترتيب محاسبه گرديد.

قرار مي گيرد .جامعه آماري اين پژوهش را کليه ي دانش
آموزان دختر و پسر دورۀ ابتدايي نواحي هفت گانه

جدول :1توزيع فراواني حجم نمونه بر حسب پايه كالسي و منطقه
مناطق

دختر n

پسر n

پايه هاي كالسي

پايه هاي كالس

1

2

9

5

4

1

63

13

11

15

11

13

63

2

44

12

11

11

11

11

45

12

9

29

4

4

4

4

9

91

1

1

5

32

12

15

12

12

12

32

19

19

12

4

32

15

19

11

11

19

32

15

19

12

12

3

59

11

3

3

3

3

59

11

3

1

1

11

1

43

12

3

12

12

15

43

11

11

3

11

12

تعداد كل

931

931

1 N.T2.S2
ــــــــــــــــــــــــــ =N
N.D2+T2.S2
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1

2

9

5

4

13

11

13

11

11

12

11

3

11

3

4

3

12

12
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پس از آن در رابطه با آزمون غربالگري ناتواني هاي

اجتماعي) بر مبناي چارچوب ارجاعي اختالل روان عصب

يادگيري توضيحات الزم به معلمــان دانش آموزان انتخاب

شناسي فراهم گرديده است (مايکل باست .)1901 ،هدف

شده داده مي شود و بعد از آشنايي معلمان مذکور با شيوه

مقياس مذکور مشخص کردن کودکاني است که عليرغم

اجرا و درجـه بندي دانش آموزانشان (دانش آموزان تعيين

برخورداري از توانايي هوشي ،شنيداري و ديداري خوب و

شده) براساس آزمون غربالــگري ،از آن هــا خواسته مي

سازگاري هيجاني مناسب و بدون داشتن معلوليت جسمي

شود که با صرف 37دقيقه وقت براي درجه بندي هر

خاصي ،يادگيري و پيشرفت تحصيلي شان در سطح عادي

آزمودني ،دانش آموزان خود را در زمينه هاي تعيين شده

نيست .اين آزمون ناتواني يادگيري کالمي با نمره برشي

پــس از اجــراي

زير 20و ناتواني يادگيري غيرکالمي با نمره برشي زير 21و

آزمــــون غربالگري براساس حجم نمونه تعيين شده دانش

ناتواني يادگيري با نمره کلي کمتر از 02را مورد افتراق قرار

آموزان دختر و پسر براساس پايه هاي کالسي در هر يک

مي دهد .ناتواني يادگيري در حد شديد کالمي (نمره زير

از مناطق هفت گانه ،نمرات آزمون ها مورد محاسبه

 )18متوسط (بين  )18 -22و مرزي (بين )21 -37مي باشد.

قرارگرفته و براساس روش هاي آماري مشخص شده ،داده

همچنين ناتواني يادگيري در سطح شديد غيرکالمي (نمره

مورد نمره گذاري قــراردهنــد

ها مورد تحليل قرار گرفت.

زير )37متوسط (بين  )31 -23و مرزي يا خفيف ()22 -17

ابزار اندازه گيري

طبقه بندي مي شود (باست .)1901 ،همبستگي دروني

ابزار اندازه گيري در اين پژوهش مقياس غربالگري دانش

آزمون ،همبستگي با پيشرفت تحصيلي و همبستگي با هوش

آموزان ناتوان يادگيري (مقياس تجديدنظرشده رتبه بندي

کالمي و غيرکالمي و هوش ادراکي و فضايي در بعد کالمي

دانش آموز)باست( )1901بود .آزمون مذکور در دو بعد

(ادراک شنيداري و زبان گفتاري و غيرکالمي) جهت يابي،

کالمي (ادراک شنيداري و زبان گفتاري) و سه بعد

هماهنگي حرکتي ،رفتارشخصي -اجتماعي و همبستگي

غيرکالمي جهت يابي ،هماهنگي حرکتي ،رفتارشخصي -

کلي آزمون غربالگري توسط باست ( )1901بدين صورت
گزارش شده است.

جدول  :2همبستگي دروني ويژگي هاي رفتاري ()N=121

ادراک شنيداري
زبان گفتاري
جهت يابي

ادراک

زبان

جهت

رفتار

هماهنگي

بخش كلي

بخش كلي

نمره كل

شنيداري

گفتاري

يابي

اجتماعي

حركتي

كالمي

غيركالمي

مقياس

%31

%63

%62

%45

%31

%61

%35

%62

%13

%49

%36

%69

%32

%69

%44

%63

%32

%39

%44

%69

%31

%35

%44

%36

%35

%61

%33

رفتار اجتماعي
هماهنگي حركتي
بخش كلي كالمي

بخش كلي

%36

غيركالمي
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جدول :9همبستگي مقياس غربالگري با پيشرفت تحصيلي ()N=121
شناخت لغات

افتراق لغات

خواندن

هجي كردن

رياضيات

ادراک شنيداري

%14

%11

%41

%49

%54

زبان گفتاري

%13

%16

%41

%56

%52

جهت يابي

%11

%15

%96

%51

%91

هماهنگي حركتي

%3

%3

%13

%25

%11

رفتار اجتماعي

%11

%11

%99

%93

%92

بخش كلي كالمي

%11

%16

%42

%42

%54

بخش كلي غيركالمي

%11

%12

%94

%51

%92

نمره كلي مقياس

%15

%13

%59

%51

%93

جدول  :5همبستگي مقياس با هوش ()N=121
هوش كالمي

هوش ادراكي

هوش فضايي

هوش غيركالمي

ادراک شنيداري

%94

%99

%26

%21

زبان گفتاري

%91

%21

%23

%13

جهت يابي

%91

%99

%21

%16

هماهنگي حركتي

%11

%3

%13

%11

رفتار اجتماعي

%21

%25

%16

%14

بخش كلي كالمي

%99

%91

%26

%21

بخش كلي غيركالمي

%29

%23

%21

%11

نمره كلي مقياس

%26

%23

%24

%13

کودکان داراي اختالل يادگيري کلي (کالمي و غيرکالمي)

براي محاسبه پايايي مقياس از روش اجراي بازآزمايي

مي باشند.

استفاده شد .اين پرسشنامه بر روي  17نفر از کودکان عادي
دورۀ ابتدايي در دو نوبت اجرا گرديد و بين اجراي اول و

سوال دوم :همه گيرشناسي ناتواني يادگيري کالمي

دوم  82صدم همبستگي وجود داشت .در اين پژوهش براي

در دختران و پسران دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار

تجزيه و تحليل داده ها از دو روش آمار توصيفي(فراواني

مي باشد؟همانگونه که در جدول  6مشاهده مي شود،

و فراواني درصدي) و استنباطي(آزمون خي دو) استفاده

هيچکدام از دختران و پسران داراي اختالل يادگيري کالمي

گرديد.

با درجه شديد نمي باشند و تنها  1/8درصد دختران و پسران
( 12نفر) داراي اختالل يادگيري کالمي با درجه متوسط و

يافته ها

 1/8درصد دختران و پسران ( 12نفر) داراي اختالل

سوال اول :همه گيرشناسي ناتواني يادگيري در

يادگيري کالمي با درجه خفيف مي باشند .به عبارت ديگر

دختران و پسران مقطع ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار

 3/6درصد تعداد کل دختران و پسران داراي اختالل

مي باشد؟

يادگيري کالمي مي باشند و  96/2درصد آن ها بهنجار مي

همانطور که در جدول  1مشاهده مي شود7/78 ،

باشند.

درصد دختران و پسران داراي اختالل يادگيري شديد2/0 ،

سوال سوم :همه گيرشناسي ناتواني يادگيري غير

درصد اختالل يادگيري متوسط 0/1 ،درصد اختالل

کالمي در دختران و پسران دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد

يادگيري خفيف و  0/1درصد داراي اختالل يادگيري با

چه مقدار مي باشد؟

درجه مرزي مي باشند ،به طور کلي حدود  18درصد

همانگونه که در جدول 0مشاهده مي شود1/9 ،
درصد ( 26نفر) دختران و پسران داراي اختالل يادگيري
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غيرکالمي با درجه شديد 13/1 ،درصد دختران و پسران

دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد تفاوت وجود دارد (تعداد

( 173نفر) داراي اختالل يادگيري غيرکالمي با درجه

پسران با اختالل يادگيري کلي بيشتر از دختران مي باشد).

متوسط 23/8 ،درصد دختران و پسران (180نفر) داراي

سوال پنجم :آيا ميان همه گيرشناسي ناتواني يادگيري

اختالل يادگيري غيرکالمي با درجه خفيف و  11/8درصد

در دختران و پسران دورۀ ابتدايي در هر يک از پايه هاي

(122نفر) داراي اختالل يادگيري غيرکالمي با درجه مرزي

کالسي اول تا پنجم شهرستان مشهد تفاوت وجود دارد؟

مي باشند .به طور کلي  18/0درصد تعداد کل دختران و

همانگونه که در جدول  17مشاهده مي شود ،در پايه

پسران داراي اختالل يادگيري غيرکالمي (شديد ،متوسط،

اول ابتدايي 10درصد دختران و 27درصد پسران ،در پايه

خفيف و مرزي) مي باشند و  21/3درصد آن ها بهنجار مي

دوم ابتدايي  8درصد دختران و  21درصد پسران ،در پايه

باشند.

سوم ابتدايي  8درصد دختران و  36درصد پسران ،در پايه

سوال چهارم :آيا ميان همه گيرشناسي ناتواني

چهارم ابتدايي  13درصد دختران و  27درصد پسران و در

يادگيري کلي در دختران و پسران دورۀ ابتدايي شهرستان

پايه پنجم ابتدايي  17درصد دختران و  20درصد پسران

مشهد تفاوت وجود دارد؟

داراي اختالل يادگيري کلي مي باشند .به طور کلي در تمام
پايه هاي کالسي فراواني اختالل هاي يادگيري کلي در

همانگونه که در جدول  8مشاهده مي شود ،حدود

پسران بيش از دختران است.

 21درصد پسران داراي اختالل يادگيري با درجات (شديد،
متوسط ،خفيف و مرزي) مي باشند که از اين ميان بيشترين

لذا براي پاسخ به اين سؤال که آيا بين همه گير

فراواني اختالل هاي يادگيري در پسران مربوط به طبقه

شناسي ناتواني يادگيري در دختران و پسران در پايه هاي

اختالل يادگيري با درجه خفيف ( 17/21درصد) مي باشد

اول تا پنجم دورۀ ابتدايي تفاوت وجود دارد؟ از آزمون خي

و کمترين فراواني مربوط به طبقه اختالل هاي يادگيري با

دو استفاده شد.
نتايج جدول 11نشان مي دهد که تفاوت مشاهده شده

درجه شديد ( 7/78درصد) مي باشد .
در گروه دختران به طور کلي  11/1درصد داراي

ميان فراواني اختالل يادگيري در دختران و پسران پايه هاي

اختالل يادگيري با درجات متوسط ،خفيف ( 2/1درصد) و

دوم ( ، )x2 = 1/13 , df = 1 , p > 7/723سوم (7/777

مرزي ( 1/1درصد) مي باشند .فراواني دختران در طبقه

>  )x2 = 1/83 , df = 1 , pو پنجم ابتدايي (p > 7/772

اختالل يادگيري با درجه شديد صفر مي باشد  .به طور کلي

 )x2 = 1/26 , df = 1 ,معنادار مي باشد به عبارت ديگر

فراواني پسران با اختالل يادگيري کلي ( 21درصد) بيشتر

فراواني اختالل هاي يادگيري در پسران پايه هاي دوم ،سوم

از فراواني دختران ( 11/1درصد) مي باشد .

و پنجم بيشتر از دختران است ،اما تفاوت مشاهده شده ميان

براي آن که بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا

فراواني اختالل يادگيري در دختران و پسران پايه هاي اول

ميان همه گير شناسي ناتواني يادگيري کلي در دختران و

( )x2 = 7/331 , df = 1 , p < 7/913و چهارم (7/262

پسران دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد تفاوت وجود دارد؟ از

<  )x2 = 2/16 , df = 1 , pمعنادار نمي باشد.

آزمون خي دو استفاده شد.
همانطور که در جدول  9مشاهده مي شود ،تفاوت

بحث و نتیجه گیری

بين دو گروه در سطح  7/777معنادار مي باشد(p > 7/777

نکته مهمي که در زمينه ناتواني هاي يادگيري وجود

 ) x2 = 2/91 , df = 2 ,بنابراين مي توان نتيجه گرفت که

دارد اين است که اگر به موقع تشخيص داده شود مي تواند

بين همه گير شناسي ناتواني يادگيري در دختران و پسران

موفقيت چشمگيري در زندگي اين افراد ايجاد نمايد و اين
مخصوصاً در حال حاضر که فن آوري هاي جديد مي تواند
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در حمايت آموزشي و جبراني اين افراد نقش عمده اي

وجود دارد ؟ نتايج به دست آمده نشان داد که در تمام پايه

داشته باشد ،اهميت زيادي دارد .از آنجا که مقياس درجه

هاي کالسي اول تا پنجم تعداد پسران با اختالل يادگيري

بندي دانش آموز احتمال وجود ناتواني هاي يادگيري

کلي بيش از دختران مي باشد و بيشترين تفاوت در پايه

کالمي و غير کالمي را در دانش آموزان ارزيابي مي نمايد

سوم ابتدايي است ،به اين صورت که  8درصد دختران و

در اين پژوهش اين مقياس به منظور همه گير شناسي

 36درصد پسران داراي اختالل يادگيري کلي مي باشند.

ناتواني هاي يادگيري به کار برده شد و نتايج زير به دست

آزمون خي دو جهت مقايسه معنادار بودن تفاوت ها در پايه

آمد .در ارتباط با سؤال اول تا سوم ،همه گير شناسي ناتواني

اول تا پنجم نشان داد که تفاوت هاي مشاهده شده ميان

يادگيري کلي ،کالمي و غير کالمي در دختران و پسران

فراواني اختالل يادگيري در دختران و پسران پايه هاي دوم،

دورۀ ابتدايي شهرستان مشهد چه مقدار مي باشد؟ نتايج

سوم و پنجم معنادار مي باشد .يعني تعداد پسران داراي

نشان داد که  18درصد دختران و پسران داراي اختالل

اختالل يادگيري در پايه هاي دوم  ،سوم و پنجم بيش از

يادگيري کلي (کالمي و غيرکالمي)  3/6درصد تعداد کل

دختران است ولي در پايه هاي اول و چهارم تفاوت مشاهده

دختران و پسران داراي اختالل يادگيري کالمي و 18/0

شده معنادار نمي باشد .نتيجه به دست آمده در سواالت

درصد تعداد کل دختران و پسران داراي اختالل يادگيري

چهارم و پنجم با نتايج پژوهش هاي نريماني ،رجبي

غيرکالمي (شديد ،متوسط ،خفيف و مرزي) مي باشند.
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Abstract
The aim of this study was the Prevalence of Learning Disability Among children’s studying of elementary schools
in Mashhad city. 780 subjects (390 girls, 390 boys) were selected by cluster – quota multi stage sampling. For
measure learning disabilities the pupil rating scale revised was employed. Data analyzed by chi 2 methods. Result
showed:Prevalence of learning disability in elementary children is 18%; The frequencies of Learning Disability in
boys are more than girls; In all of class’s grades frequency of Learning Disability in boys are more than girls; The
frequencies of none verbal Learning Disability in boys and girls are more than verbal Learning Disability; The
frequencies of none verbal Learning Disability in boys are more than girls.
Key words: Prevalence - Learning Disabilities - verbal and none verbal Learning Disability- The pupil rating scale
revised
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