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چکیده
هدف :یکی از مهم ترین ارکان رشد و توسعه زندگی فردی و اجتماعی یادگیری است .امروزه اختالالت یادگیری به
عنوان مانعی مهم در راه پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد تلقی میشوند .هدف این پژوهش بررسی سودمندی نظریهی
عصب-روانشناختی بینایی رنگ بر توانبخشی نارساخوانی بود.
روش :در این پژوهش نیمه آزمایشی 03 ،دانشآموز دختر و پسر دارای نارساخوانی به صورت نمونهگیری هدفمند با
جایگزینی تصادفی به تساوی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند .هر دو گروه در  21جلسهی  54دقیقهای
آموزش به روش آگاهی واج شناختی شرکت کردند؛ تفـاوت گروه آزمایش در مـبتنی بودن آمـوزش بر نظـریـهی
عصب-روانشناختی بینایی رنگ بود .ابزارهای سنجش شامل  WISC-Rو آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) بود.
یافتهها :تجزیه و تحلیل دادهها به روش کوواریانس یک متغیره ( )ANCOVAنشان داد که گروه آزمایش در میزان
بهبود خواندن ،پیشرفت بهتر معناداری نسبت به گروه کنترل داشت.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش مشخص ساختند که نظریه عصب-روانشناختی بینایی رنگها نقش سودمندی در
بهبودی نارساخوانی کودکان دبستانی دارد .محدودیتها ،گستره عمل و چشم اندازهای آتی ناشی از استفاده از این
رهیافت مهم در کمک به بهبود پیشرفت تحصیلی و افزایش اندازه اثر رواندرمانی و توانبخشی عصب-روانشناختی
موردبررسی قرار گرفت.
کلیدواژهها :اختالالت یادگیری ،نارساخوانی ،نظریهی عصب-روانشناختی بینایی رنگها ،آگاهی واج شناختی،
توانبخشی عصب-روانشناختی

 .2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
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 .1مقدمه
به جرأت میتوان گفت یادگیری 2پایه اصلی روانشناسی امروزی و یکی از مشکلترین مفاهیم برای
تعریف است .یادگیری بنا به تعریف شامل ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در کنشها یا توان رفتاری
است که از تجربه ناشی میشود و نمیتوان آن را به حالتهای ناپایدار و موقتی همچون
وضعیتهای ناشی از خستگی ،بیماری ،یا دارو ،نسبت داد (اولسون و هرگنهان ،1332 ،ترجمه
سیف .)2011
باید در نظر داشت که تقریباً تمامی فرهنگ و دانش امروزین بشری ریشه در یادگیری و کسب
تجربه دارد .در حقیقت هسته اساسی تمام کارکردهای اجرایی مغزی ،تالش در جهت انطباق فرد با
محیط پیرامون و افزایش احتمال بقا از طریق یادگیری است .یادگیری ابعاد گوناگونی دارد که از
سطح نورونهای مغزی شروع شده و در سطوح رفتاری ،شناختی و اجتماعی-فرهنگی 1قابلبررسی
است .یادگیری از دیدگاهی گسترده در زندگی بشری به عنوان نتیجه بلوغ و رشد فرد در زمینه
فرهنگی و اجتماعی وی در راستای تعامل متقابل با دیگران است .در نتیجه ،میتوان گفت،
یادگیری نقشی حیاتی در تضمین بقای فردی و اجتماعی در جوامع بشری دارد .هرگونه بروز مشکل
در سازوکارهای یادگیری ،بهویژه سازوکارهای درونفردی 0یادگیری ،منجر به کاهش سازگاری 5فرد
و تهدیدکننده بقای فرد و جامعه محسوب شود .به همین دلیل ،مسائل یادگیری به ویژه در
فرآیندهای اجتماعی شدن ثانویه در نهادهای اجتماعی که مدارس هستند ،مورد توجه ویژه
قرارگرفته است (کو.)1324 ،4
افزایش روزافزون شمار افراد مبتال به مسائل و اختالالت یادگیری ،6به سبب رشد و توسعه
تعاریف ،شناسایی و تشخیص اختالل یادگیری ،حوزههای پژوهشی متفاوتی را به خود جلب نموده
است .طبق تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا ،1320( 7ترجمه رضاعی و همکاران  ،)2025اختالل
یادگیری عبارت از اختالل در یک یا بیش از یک فرایند روانشناختی پایه است که در فرایند درک
یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد .این اختالل موجب بروز نقص در توانایی افراد در
گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن و هجی کردن یا محاسبات ریاضی
میشود .این تعریف کودکانی که مشکالت یادگیری آنها ناشی از ناتوانیهای حرکتی ،بینایی یا
شنوایی ،عقبماندگی ذهنی ،آشفتگیهای هیجانی ،محرومیت محیطی ،1فرهنگی یا اقتصادی است
1. learning
2. sociocultural
3. intraindividual
4. adaptation
5. Ku, K. Y. L.
6. learning disorders
)7. American Psychological Association (APA
8. environmental deprivation
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را در برنمیگیرد .این اختالل شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ،2آسیب مغزی ،اختالل جزئی در
کارکرد مغز ،نارساخوانی و زبان پریشی را شامل میشود (مک کیالن1323 ،1؛ وبر1332 ،0؛ فلیچر،
رید ،فاچز و بارنز1337 ،5؛ دکر و همکاران1336 ،4؛ کاتز ،گلدشتاین و بیرس.)1331 ،6
در حال حاضر بر اساس پژوهشهای همهگیری شناختی ،میزان شیوع طیف اختالالت یادگیری
بین  2تا  03درصد جمعیت افرادی که به مدرسه میروند محاسبهشده است و به نظر میرسد
اختالالت یادگیری در سنین کودکی و نوجوانی در زمره شایعترین اختالالت شناختهشده قرار دارند
(انجمن روانشناسی آمریکا1333 ،؛ گرشام .)1331 ،از بین انواع طیف اختالالت یادگیری،
نارساخوانی 7و مشکالت خواندن با شیوع  4تا  23درصد ،شایعترین و عمومیترین مورد در طیف
اختالالت یادگیری بهشمار میآیند (جاسون و دیوید.)1335 ،
1
با توجه به اهمیت توانایی خواندن بهعنوان مهارت هستهای در یادگیری ،تاکنون روشها و
نظریههای فراوانی در این زمینه ارائهشده است .کامهی )2221( 2نارساخوانی را بهصورت مسألهای
مادامالعمر در پردازش اطالعات واجشناختی که شامل رمزگردانی ،23بازیابی 22و استفاده از کدهای21
واجشناختی و وجود نقایصی در تولید گفتار و آگاهی واجشناختی 20میشود ،تعریف میکند .وی
نارسا خوانی را مشکلی زبانی و نه مشکل هوشی ،میداند.
مدلهای تبیینی متنوعی در زمینهی نارساخوانی وجود دارند که پرکاربردترین آنها مدل پردازش
واجشناختی( 25پالزا و کوهن )1335 ،24با سه مؤلفه مهارتهای آگاهی واج شناختی ،حافظه فعال
کالمی( 26آلوی و گترکل )1336 ،27و نامیدن سریع خودکار( 21مانیس ،دوی و بادها ،1333 ،22به
نقل از صفرپوردهکردی ،وفایی و افروز )2023 ،است که در این میان بیشترین تالش در زمینه
1. perceptual disability
2. McQuillan, M. K.
3. Weber, Mark. C
4. Fletcher, JM.; Reid Lyon, G.; Fuchs LS. and Barnes, MA.
5. Decker, Scott. L., Allen, Ryan. & Choca, James, P.
6. Katz, L.; Goldstein, G. & Beers, S. R
7. dyslexia
8. core skill
9. Kamhi. E. A.
10. encoding
11. retrieval
12. code
13. phonological awareness
14. phonological processing model
15. Plaza, M. & Cohen, H.
16. verbal working memory
17. Alloway, T., Gathercole, S., Adams & Willis, C.
18. automated rapid naming
19. Manis, F.; Doi, L., & Bhadha, B.
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طراحی برنامههای آموزشی ،متوجه مؤلفه آگاهی واج شناختی (شکاردتو مکلر ،هسل هورن،2
1331؛ اشتین بریک و کلت )1332 ،1مشتمل بر سه مهارت آگاهی هجایی ،0آگاهی درون هجایی
(تجانس و قافیه) و آگاهی واجی بوده است (وری2225 ،؛ به نقل از فارابی ،بیاضی و تیموری،
 .)2012در حقیقت در این برنامهها ،علت اصلی نارساخوانی نقص در مؤلفه واج شناختی زبان تلقی
میشود و فرض بر آن است که افراد نارساخوان نمیدانند که میتوان واژهها را به واحدهای
کوچکتر تقسیم کرد .پژوهشها نیز حاکی از آن است که بین مؤلفههای آگاهی واج شناختی و
خواندن ارتباط معنادار وجود دارد (بهعنوان مثال ،اشتین بریک و کلت1332 ،؛ شکاردتو مکلر و
هسل هورن1331 ،؛ نظری.)2022 ،
عالوهبر روشهای مذکور که عمدتاً جنبهی آموزشی دارند ،شیوههای تبیینی و درمانی نوینی
مطرح شدهاند که مبنای زیستشناختی دارند ،اما با توجه به اینکه بخش اعظم برنامههای درمانی و
بازپروری اختالالت یادگیری توسط معلمان و مربیان آموزش و پرورش انجام میشود ،غالباً به شکل
فراگیر و گسترده به آنها پرداخته نشده است .یکی از مدلهای تبیینی نوین در جهت سببشناسی
و درمان نارساخوانی مدل عصب-روانشناختی بینایی رنگ 5است .در این مدل ،اِشکال در پردازش
مؤثر طیف کامل نور ،به عنوان علت بنیادی اختالل خواندن در برخی افراد به شمار میرود (ایرلن،
2222؛ به نقل از لرنر ،ترجمه دانش .)2015 ،این نشانگان یکی از جدیدترین و بحثانگیزترین
تبیینهای مربوط به انواع خاصی از ناتوانیهای خواندن است .بر اساس این الگوی نظری برای
درمان نارساخوانی ،از لنزهای رنگی و پوششهای رنگ شده برای از بین بردن حساسیت به نور و
بهبود خواندن استفاده میشود .در این میان متخصصانی هم معتقد به نقص دستگاه بینایی و آسیب
به سیستم دستگاه بزرگ سلولی 4در گذرگاه بینایی هستند (استین1333 ،6؛ به نقل از فراق ،خدر و
ابل ناصر .)1331 ،نظریه دیگر در زمینهی نقص دستگاه بینایی ،نظریه بیش تحریکی قشر بینایی
مخ 7در افراد نارساخوان است؛ آنچه در این نظریه مطرح میشود ،این است که تحریک سلولهای
عصبی در قشر بینایی مخ ما را قادر به دیدن اشیاء میسازد و این الگوی فعالیت سلولی در قشر مخ،
همراه با تغییرات بینایی تغییر میکند .غیرمنطقی نیست که استنباط کنیم تغییرات رنگ در
محرک های بینایی ممکن است الگوی فعالیت را تغییر دهد و این به علت حساسیت سلولهای
عصبی به امواج نور است و سلولهای متفاوت ،حساسیت متفاوت دارند .تغییرات رنگ میتواند
1. Schuchardt, K.; Macheler, C. & Hasselhorn, M.
2. Steinbrink, C. & Klatte, M.
3. syllabic awareness
4 The neuropsychological model of color vision
5. magnocellular
6. Stein
7. visual cortex
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تحریکپذیری زیاد قشر بینایی مخ را کاهش دهد .در این نظریه از روکشهای رنگی 2بهمثابه ابزار
مناسبی در کاهش تحریکپذیری کورتکس بینایی استفاده میشود و روکشهای رنگی خطای
ادراک متن را کاهش میدهد (ویلکینز .)1330 ،1جینز و همکاران ( ،)2227هریس ( ،)2221الوگرو
( ،)2221نورثوی ( ،)1330عسگری و همکاران ( ،)2014زریقات و صالح ( )1335و حسام شعبان
( )1334اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه عصب-روانشناختی بینایی رنگها را نشان دادهاند .با
نگاهی به پژوهشها مشخص میشود بسیاری از پژوهشها در حوزه نارساخوانی معطوف به استفاده
از روشهای مذکور و ادخال روشهای چندحسی 0بودهاند .با توجه به اینکه تاکنون در ایران
اثربخشی این روش به شکل ساختیافته و نظاممند مورد بررسی قرار نگرفته است ،پژوهش حاضر
در راستای پاسخ به این سؤال شکل گرفته است که «آیا شیوههای درمانی مبتنی بر مدل عصب-

روانشناختی بینایی رنگ و استفاده از پوششهای رنگی در بهبود خواندن کودکان نارساخوان مؤثر
است؟» .بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رنگ زمینه بر بهبود نارساخوانی در
دانشآموزان پایه اول ابتدایی شهر اهواز بود.
 .2روش
 .1-2مدل پژوهش
آزمایشی5

با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
پژوهش حاضر در چارچوب مطالعات نیمه
انجام شد .طرحهای نیمهآزمایشی ،آن دسته از مدلهای پژوهشی هستند که در آنها علیرغم رعایت
کلیه مؤلفههای طرحهای آزمایشی ،روش رسیدن به نمونه غیر تصادفی بوده و بیشتر بر اساس نمونه
در دسترس شکل گرفتهاند (دالور2021 ،؛ هومن.)2015 ،
 .2-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پایهی اول ابتدایی شهر اهواز است که دارای
اختالل نارساخوانی بوده ،به مراکز اختالالت یادگیری اهواز ارجاع شده و توسط مربیان این مراکز با
استفاده از مقیاس هوشی تجدیدنظر شدهی وکسلر بهعنوان افراد دارای اختالل یادگیری
تشخیصگذاری شدهاند .از بین این افراد ،با استفاده از نظر کارشناسی مربیان مراکز اختالالت
یادگیری ،نمونه پژوهش که شامل  03دانشآموز دختر و پسر بودند ،به شیوهی نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .دامنهی هوشبهر شرکتکنندگان بین  21تا  221بود .افراد گروه نمونه با جایگزینی
تصادفی در دو گروه  24نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند .میانگین هوشبهر گروه آزمایش
1. coloured overlayes
2. Wilkins
3. multisensory methods
4. quasi-experimental

16

نظریه عصب -روانشناختی بینایی در عمل...

 230/71و میانگین هوش گروه کنترل  234/22بود .نتایج حاصل از بررسی تفاوت میان ضرایب
هوش آزمودنیها حاکی از عدم تفاوت معنیدار بین این میانگینها بود و گروههای پژوهش از نظر
هوشبهر تفاوتی با هم نداشتند.
 .3-2شیوه اجرا و جمعآوری دادهها
در این پژوهش به منظور برقراری رابطهی علّی ،شرکتکنندگان بهطور تصادفی در گروههای
آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اثر متغیرهای هوش (تمام آزمودنیها دارای هوش بهنجار بودند؛
دامنهی هوش بهر کلیه شرکتکنندگان  21تا 221؛ میانگین هوشبهر شرکتکنندگان ،)235/55
پایهی تحصیلی (اول ابتدایی) و سن (دامنه سنی بین  6سال و  2ماه تا  7سال و  2ماه) کنترل شد.
بعد از جایگزینی تصادفی شرکتکنندگان در گروههای آزمایش و کنترل ،از تمام آنها توسط فرم
الف آزمون خواندن و نارساخوانی پیشآزمون به عمل آمد .سپس ،بر اساس نظریهی رنگها امکان
انتخاب رنگ برای هر کدام از افراد گروه آزمایش فراهم شد؛ به این تـرتیب که ابـتـدا با طلقهای
رنگی که به این منظور تهیه شده بودند ،نیمی از یک متن انتخابی از کتاب درسی پایهی اول
پوشانده شد و از آزمودنی در مورد وضوح کلمات با زمینهی سفید یا رنگی سؤال شد .چنانچه
صفحهی سفید انتخاب میشد از رنگ دیگری استفاده میشد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که
رنگ مناسب فرد به عنوان رنگ ترجیحی ،2انتخاب شد .در ادامه ،برای اطمینان از این انتخاب ،رنگ
انتخابی 1تمام شرکتکنندگان گروه آزمایش ،توسط پژوهشگر مشخص شد؛ به این طریق که برای
 5رنگ اصلی زرد ،قرمز ،آبی و سبز  5لیست موازی  53کلمهای با بسامد زیاد تهیه شد که در
اختیار شرکتکنندگان گروه آزمایش قرار میگرفت و هر لیست به فاصلهی  0روز (جمعاً  1هفته)
به آزمودنیها ارائه میشد .هر بار تعداد کلماتی که آزمودنی در مدت زمان  1دقیقه بهطور صحیح
با هر یک از طلقها میخواند یادداشت میشد (شروع کار با رنگ انتخابی آزمودنی بود) .در پایان،
پس از ارزیابی ،رنگ ترجیحی توسط پژوهشگر پیشنهاد شد .نتایج این بررسی تفاوت چندانی بین
رنگ ترجیحی و رنگ انتخابی نشان نداد .بعدازاین مرحله ،هر دو گروه کنترل و آزمایش همزمان
 21جلسهی  54دقیقهای (هفتهای  1جلسه) تحت آموزش به شیوهی آگاهی واجی قرار گرفتند.
تفاوت گروههای آزمایش و کنترل این بود که افراد گروه آزمایش از طلق رنگی مناسب خود به
عنوان وسیلهی کمک آموزشی برای خواندن استفاده نمودند .شرح مختصر سیر جلسات مداخله به
در جدول  2ارائهشده است.

 .2رنگی که آزمودنی عنوان میکرد نسبت به سایر رنگها کلمات را با آن ،بهتر و شفافتر میبیند.
 .1رنگی که پس از ارزیابی عملکرد بهتر آزمودنی را نشان میداد.
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جدول  :1شرح سیر جلسات مداخله
شماره جلسه

شرح جلسه

جلسه 2
جلسه  0 ،1و 5
جلسه  4و 6

ارزیابی و شناسایی حروف
تمرینات هجایی (آشنا شدن با کلمات در جمالت و تصاویر) ،ترکیب صامت و مصوت ،مصوت و صامت
تمرینات درون هجایی (آشنایی با قافیه ،کلمات هم آغاز و کلمات هم پایان ،پیدا کردن تجانس و قافیه از
بین تصاویر و کلمات).
تمرینات واجی در درون هجاها با جابجا کردن واجها یا استفاده از تعداد معینی حرف یا صدا و ساختن
کلمات مختلف با آنها با استفاده از کلمات.
تمرینات شناسایی هجاها ،حذف هجاها ،تمرینات درون هجایی با کلمات
کل خوانی و هجی کلمات
روانخوانی

جلسه  7و 1
جلسه  2و 23
جلسه 22
جلسه 21

پس از اتمام جلسات ،به دلیل اینکه فاصله زمانی بین پیشآزمون و پسآزمون کمتر از  6ماه بود،
فرم ب آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) که همتراز با فرم الف بود ،به عنوان پسآزمون اجرا شد.
 .4-2ابزار پژوهش
 .1-4-2آزمون هوشی تجدیدنظر شدهی وکسلر ()WISC-R

1

مقیاس هوش وکسلر کودکان ( 14 ،)2252سال پس از تدوین آن توسط وکسلر ،در سال 2275
مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پس از هنجاریابی به مقیاس هوشی تجدیدنظر شده وکسلر کودکان
( )WISC-Rنامگذاری شد (شهیم .)2072 ،این مقیاس را شهیم در سال  2060به منظور سنجش
هوش کودکان  6تا  20ساله و برای استفاده در شهر شیراز ترجمه ،انطباق و با استفاده از یک نمونه
 2533نفری هنجاریابی کرد .پایایی بازآزمایی 3/55 1تا ( 3/25میانه  )3/70و پایایی تنصیفی آن
 3/51تا ( 3/21میانه  )3/62گزارش شده است .اعتبار همزمان 0آن با استفاده از همبستگی نمرات با
نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیشدبستانی ( 3/75 )WPPSIبود .ضرایب
همبستگی هوشبهرهای کالمی ،عملی و کل بهترتیب  3/76 ،3/15و  3/13است (شهیم و هارون
رشیدی.)2016 ،
 .2-4-2آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)

4

برای سنجش نارساخوانی از آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و همکاران )2014 ،استفاده
شد .این آزمون بر روی دانشآموزان دختر و پسر پایهی اول تا پنجم دبستان یک زبانه (پارسی) و
دوزبانه (پارسی-آذری و پارسی-کردی) هنجاریابی شد .آزمون خواندن و نارساخوانی ابزاری مناسب
برای بررسی توانایی خواندن دانشآموزان عادی دختر و پسر در پنج پایهی دبستان و نیز تشخیص
(1. The Wechsler Intelligence Scale For Children-Revised (WISC-R
2. test-retest
3. concurrent validity

 .5آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و همکاران)2014 ،
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کودکان دارای مشکالت خواندن و نارساخوانی است .آلفای کرونباخ آزمون در این پژوهش برای
پیشآزمون  3/771و برای پسآزمون  3/727بهدستآمده است .آزمون خواندن و نارساخوانی شامل
 23آزمون فرعی است.
 .5-2روشهای تحلیل آماری
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،عالوه بر شاخصهای آماری توصیفی ،از روش تحلیل کوواریانس تک
متغیره ( )ANCOVAاستفاده شد.
 .3یافتهها
پیش از بررسی فرضیه پژوهش ،برای رعایت پیشفرض تساوی واریانسها برای متغیر مهارتهای
خواندن از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن برای مهارتهای کلی خواندن در جدول 1
آمده است.
جدول  :2آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسهای گروهها در متغیر اصلی مهارت خواندن
متغیر وابسته

F

 dfاول

 dfدوم

Sig.

مهارتهای خواندن

1/562

2

11

3/217

با توجه به نتایج آزمون لوین  F=1/562و در سطح معناداری زیر  4درصد ،در مهارت کلی
خواندن ،فرض صفر جهت مساوی بودن واریانسهای دو گروه کنترل و آزمایش تأیید میشود .نتایج
آزمون لوین جهت اثبات تساوی واریانسهای دو گروه آزمایش و کنترل برای هر یک از خرده
مقیاسهای آزمون خواندن نیز در جدول  0آمده است.
جدول  :3نتایج آزمون لوین برای خردهمقیاسهای آزمون نما
متغیر وابسته

F

 Dfاول

 Dfدوم

Sig.

خواندن کلمات
زنجیرهی کلمات
قافیه
نامیدن تصاویر
درک متن
درک کلمات
حذف آواها
خواندن ناکلمات
نشانههای حروف
نشانههای مقوله

3/525
3/477
1/716
3/251
3/470
3/222
0/147
0/421
3/402
3/623

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

3/414
3/545
3/223
3/730
3/544
34752
3/311
3/316
3/562
3/520
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،در تمامی خرده مقیاسها P>0.05 ،است ،بنابراین،
پیشفرض تساوی واریانسها در تمام خرده مقیاسها تأیید میشود.
جهت بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه نیز از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف
برای متغیر مهارتهای خواندن ،استفادهشده است که نتایج آن جدول  0آمده است.
جدول  :4آزمون کالموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه
متغیر

مرحله

گروه

مهارتهای خواندن

پیشآزمون

کنترل
آزمایش

کالموگروف-اسمیرنوف
آماره
3/260
3/222

Df
13
13

Sig.
3/1
3/1

با توجه به نتایج جدول  5و میزان  Pکه برای هر دو گروه آزمایش و کنترل بزرگتر از سطح
معناداری  3/34است ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون تأیید میشود.
به منظور بررسی فرضیهی پژوهشی ،بر روی میانگین نمرات مهارتهای خواندن در پسآزمون2
در دو گروه کنترل و آزمایش ،آزمون کوواریانس تک متغیره یکراهه انجام گرفته است که نتایج آن
در جدول  4آمده است.

1. post-test
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جدول  :5آزمون کوواریانس بین آزمودنیها بر روی نمرات پس آزمون خواندن در دو گروه آزمایش و کنترل با کنترل پیشآزمون
متغیر

مهارتهای
خواندن

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

پیش
آزمون

24223/217

2

گروه

2671/110

2

2671/110

خطا

0235/011

16

222/022

Df

میانگین

توان

F

Sig.

مجذور اتا

24223/217

217/112

3/3334

3/103

2

11/502

3/3334

3/560

3/224

مجذورات

آماری

جدول  :6مقایسه دو به دو میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه)(I

اختالف میانگینها ))I-J

SD

Sig

حد پایین

حد باالی

کنترل آزمایش

-22/317

0/224

3/3332

-22/122

-11/176

آزمایش کنترل

25/204

0/224

3/3332

11/176

22/122

گروه )(J
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همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،با کنترل پیشآزمون ،مقادیر  Fو  Pعبارتاند از
 F=11/502و  P>3/3334که گویای وجود تفاوت معنادار آماری بین دو گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون است؛ بنابراین ،فرضیه پژوهشی به نفع اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریهی عصب-
روانشناختی بینایی رنگها بر افزایش مهارتهای خواندن در گروه آزمایش پژوهش تأیید میشود.
همچنین میزان تأثیر یا تفاوت نیز برابر با  )ŋ2=3/560( 3/56است ،یعنی  56درصد تفاوتهای
فردی در نمرات پس آزمون مربوط به تأثیر آموزش مبتنی بر نظریهی عصب-روانشناختی بینایی
رنگها (عضویت گروهی) است .توان آماری نیز برابر با  3/224است.
همچنین نتایج مقایسه دو به دو بین میانگین نمرات دو گروه نیز در جدول  6آمده است.
نتایج جدول فوق حاکی از این است که میانگین نمرات گروه آزمایش به میزان  22/317بیشتر
از میانگین نمرات گروه کنترل در پسآزمون است.
 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه عصب روانشناختی بینایی رنگها
بر بهبود نارساخوانی انجام پذیرفت .در این راستا این فرضیه مطرح شد که آموزش آگاهی واج
شناختی مبتنی بر رنگ در افزایش مهارتهای خواندن کودکان مبتال به نارساخوانی پایه اول
دبستان مؤثر است .نتیجه آزمون این فرضیه نشان داد که با کنترل پیشآزمون ،بین مهارتهای
خواندن گروه آزمایش و کنترل از نظر مهارتهای کلی خواندن و  0خردهمقیاس از  23خردهمقیاس
مربوطه ،تفاوت معنیداری وجود دارد .میزان تفاوت یا تأثیر نیز در مهارتهای کلی خواندن 3/56
است که نشان میدهد  56درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون مربوط به آموزش مبتنی بر
رنگ به گروه آزمایش میباشد؛ بنابراین ،آموزش خواندن مبتنی بر رنگ ،میتواند نقش بسزایی در
افزایش مهارتهای خواندن ،شامل خواندن کلمات ،قافیه و حذف آوا که مؤلفههای اصلی آگاهی
واجیاند ،داشته باشد.
برای تبیین این مسأله باید گفت که خواندن مهارتی است پیچیده که بخش اعظم آن به
وسیلهی دروندادهای بینایی 2انجام میگیرد (فریار و رخشان .)2012 ،آموزش به روش آگاهی واجی
مبتنی بر رنگ ،ابتدا بهصورت مکتوب آموزش داده شد و پس از آموزش بهصورت شنیداری ارائه
شد .طبق نظر استین ( ،) 1333یکی از دالیل نارساخوانی نقص دستگاه بینایی و آسیب به سیستم
دستگاه بزرگ سلولی در گذرگاه بینایی 1میباشد .در این راستا و طبق نظریهی بیش تحریکی 0قشر
بینایی مخ در افراد مبتال به نارساخوانی (ویلکینز ،)1330 ،تحریک سلولهای عصبی کورتکس
1. visual input
2. visual path
3. hyper-stimulation
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بینایی ما را قادر به دیدن اشیاء میسازد و این الگوی فعالیت سلولی در قشر مخ ،همراه با تغییرات
بینایی ،تغییر میکند .در نتیجه ،تغییرات رنگ در محرکهای بینایی ممکن است الگوی فعالیت را
تغییر دهد و این به علت حساسیت سلولهای عصبی به امواج نور است .سلولهای متفاوت ،میزان
حساسیت متفاوت دارند ،پس پژوهشگر در این پژوهش با تغییرات رنگ بهوسیلهی طلقهای رنگی
بیشتحریکی کورتکس بینایی گروه آزمایش را کاهش داد و این امر باعث کاهش خطای ادراکی
متن شد .خطای ادراکی خود را بهصورت بیدقتی در خواندن نشان میدهد .ادراک بینایی یکی از
مراحل رشد و تکامل زبان است .بینایی پدیدهای پیچیده است که توجه متخصصان رشد بینایی را
به خود معطوف داشته است.
تعداد زیادی از کودکان درحالیکه از بینایی خوبی برخوردارند ،دارای مشکالتی در دید هستند
که بر توانایی خواندن و دیگر جنبههای تحصیلی آنها اثر بازدارندگی میگذارند .وجود رابطهی
تعیینشده بین ادراک دیداری و موفقیت در درسهای ریاضی ،خواندن و نوشتن در حقیقت رابطهی
بین توانایی ادراک دیداری با تواناییهای شناختی پایه و الزم در فراگیری مهارتهای تحصیلی را
مشخص میسازد .بدین ترتیب اگر کودکی دچار مشکل در ادراک دیداری باشد ،به جهت رابطهی
آن با تواناییهای شناختی ،میتواند مستعد اختالل در فراگیری دروس ذکر شده محسوب شود.
اسمیت ( )2255وجود مشکل در ادراک بینایی را با ناتوانی یادگیری مرتبط میداند .گروهی از افراد
دارای اختالالت یادگیری ،محرکهای بینایی را بهصورت بخشهای نامرتبط میبینند ،قادر به درک
محرکها بهطور یکپارچه نیستند و به همین دلیل ممکن است به جای اینکه کل یک کلمه را درک
کنند ،حروف آن را بهطور مجزا ادراک نمایند و به همین دلیل نیز متوجه معنای آن کلمه نشوند (به
نقل از شکوهی یکتا و پرند.)2014 ،
نتایج این پژوهش و بسیاری پژوهشهای دیگر نشان میدهند که آموزش مبتنی بر رنگ نیز
می تواند روشی مفید و مناسب برای آموزش مهارت خواندن و کاهش خطاهای خواندن در افراد
مبتال به نارساخوانی باشد .در نتیجه یافتههای این پژوهش با پژوهشهای اولیو مایرز (،)2213
ویلکینز ،ایوانز ،براون و همکاران ( ،)2225جینز ،راسبی ،مورتین و همکاران ( ،)2227هریس و مک
راو ـ هیل ( ،)2227هریس ( ،)2221الوگرو ( ،)2221لویس ،ویلکینز ،اسمیت و همکاران (،)1332
اسکات ،مک وینی ،تیلور و همکاران ( ،)1331نورثوی ( ،)1330والدی و ویلکینز ( 1335الف)،
والدی و ویلکینز ( ،)1335زریقات و صالح ( )1335و حسام شعبان ( )1334همخوانی دارد.
از جمله محدودیتهای پژوهش روش نمونهگیری آن بود .نمونه این پژوهش به شیوهی در
دسترس انتخاب شده است و در نتیجه از نظر قابلیت تعمیمپذیری دارای محدودیت میباشد.
محدودیت دیگر ،از جنبه تجهیزات بود .در این پژوهش برای دقت بیشتر در انتخاب رنگ مناسب
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برای هر فرد ،نیاز به دستگاهی به نام رنگ سنج شهودی (این تیوئیتیو کالریمتر) 2بود که متأسفانه
در اهواز و شاید در کشور وجود نداشت .همچنین ،بهدلیل محدودیت انتخاب تعداد آزمودنیها،
امکان مقایسه از لحاظ جنسیتی و یا رنگ وجود نداشت.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری در خصوص استفاده از عامل
رنگ در جهت بررسی اثربخشی آموزش در حیطههای مختلف صورت گیرد .با توجه به وجود
مشکالت مشابه در مسائل مرتبط با یادگیری به ویژه نارساخوانی در اختالالت درگیر کننده قشر
مخ ،به نظر میرسد الزم است پژوهشهای بیشتری در خصوص استفاده از نظریه عصب-
روانشناختی بینایی رنگ برای افراد دارای اختالالتی نظیر آسپرگر و صرع صورت گیرد تا بتوان به
بررسی اثربخشی این مدل در کاهش مشکالت یادگیری این دسته از افراد پرداخت .همچنین ،باید
در نظر داشت که پژوهش حاضر بر چهار رنگ اصلی (قرمز ،زرد ،سبز ،آبی) متمرکز بود که میتوان
در پژوهشهای آتی با افزودن سایر رنگهای طیف مرئی ،دامنه پژوهش و اندازه اثر طرح را در
محدودههای دیگر نیز مورد ارزیابی قرار داد.
در مجموع نتایج این پژوهش را میتوان به عنوان نقطه عطفی در آموزشهای توانبخشی
عصب-روانشناختی اختالالت یادگیری ،بهویژه نارساخوانی ،محسوب نمود .کاربردهای درمانی و
آموزشی این روش تنها معطوف به حـوزه پژوهش نبوده و میتوان با تدوین و نهادیـنهسازی
پروتکلهای جامعه این روش و نیز دستهبندی و گسترش ابعاد رنگها ،کمک شایان توجهی به آن
دسته از افرادی نمود که تنها به واسطه اختالالت یادگیری ،از تحصیل ،یادگیری و آموزش
بازماندهاند .نهتنها سازوکارهای روانشناختی و بهزیستی ،بلکه نهادهای آموزشی و اجرایی در سطح
جامعه ،می توانند از منافع درازمدت این پژوهش سود برده و به این ترتیب تعداد زیادی از افراد
دارای مشکالت یادگیری به راحتی با طی مدارج تحصیلی بتوانند پیشرفت بهتری در عرصه آموزش
و آیندهسازی جامعه داشته باشند .به نظر میرسد ،علیرغم نظر عامه مبنی بر غیرقابل درمان بودن
اختالالت یادگیری ،این پژوهش نقطه ردی بر چنان نظر منفیای بوده و مرزهای دانش در حوزه
بهبود اختالالت یادگیری را در ایران گسترش شایان توجهی بخشیده است .افزون بر موارد فوق ،به
نظر میرسد میتوان با ضابطهبندی دقیقتر درمانی ،پروتکل حاضر را در سطح کالن در
کلینیکهای آموزش و پرورش در سطح کشور به کار برد فعالیتهای درمانگران عرصه تحصیلی در
کمک به درمانجویان محصّل بهبود معنیداری بیابد.

1. intuitive colorimeter
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