MEJDS. 2017; 7:105.
Published online 2018 Mar.

Research Article

Downloaded from jdisabilstud.ir at 15:57 +0430 on Sunday April 21st 2019

Learning Walls: A New and Convenient Way to Teach Students with
Learning Disabilities for Improving the Learning Process
*Fatemhe Alipur Dehaghani1, Majid Amiri2, Ali Reza Asgari Zadeh3, Zainab Motaghi4,
Sedigheh Shekofteh5, Sofia Saiadi6
Author Address
1. MA in Psychology, Boroujen Branch, Islamic Azad University, Boroujen, Iran;
2. PhD of Psychology, Payame Noor University, Isfahan, Iran;
3. MSc of Mathematics, University of Isfahan, Iran;
4. PhD of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran;
5. MA of Consultation, Khomeyni Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeyni Shahr, Iran;
6. PhD of Psychology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran.
*Corresponding Author Address: Islamic Azad University, Boroujen, Iran.
*Email: seyed_reza_poorseyed@yahoo.com

Received: 2017 April 6; Accepted: 2017 May 31

Abstract
Background&Objective: Learning Walls are a method to model and share children's thinking processes. Children use these as a prompt for
their thinking and you will find teachers and children regularly adding and referring to them during learning time. The present research
investigated the role of learning walls in teaching students with learning disabilities for the purpose of improving the learning process.
Methods: This study employed a descriptive-correlative design. The study population was all students enrolled in in special schools the school
year 2015 in Isfahan-Iran. Four schools were selected through cluster sampling, from which 48 participants including children with learning
disabilities were selected. The participants were assigned to experiment and control groups. The research instruments were Wechsler memory
scale and Marian Frastyk Test. One way Analysis of Variance (ANOVA) was used to test the research hypotheses.
Results: There are significant differences among the two groups of participants in terms of variables of communication skills (P˂0.001), language
skills (P˂0.001), verbal and written language skills (P˂0.001), and reading skills (P˂0.001).
Conclusion: Learning walls help children with learning disability to improve their communication skills, language skills, verbal and written
language skills and reading skills.
Keywords: Walls learning, student, learning disorders, reading, writing, and counting.
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چکیده

هدف :پژوهش حاضر در زمینٔه بررسی و مطالعات اختالالت یادگیری دانشآموزان بود که با هدف ارائٔه روش جدید و مناسب استفاده از دیوارهای یادگیری برای آموزش و بهبودی
برخی از اختالالت یادگیری دانشآموزان انجام شد.

روشبررسی :پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از پرسشنامههای آزمون تشخیص تفاوت شنوایى وپم ،آزمون حافظٔه وکسلر ،آزمون ماریان فراستیک ،آزمون
ریون ،پرسشنامٔه مایکل راتر ،آزمونهاى خواندن ،امال و ریاضى ،آزمایشهاى مربوط به تشخیص برترى جانبی انجام گرفت .جامعٔه آماری تمامی دانشآموزان مشغول به تحصیل

در سال تحصیلى  1۳۹۴مدارس استثنایی (پایههای اول ،دوم ،سوم) استان اصفهان بودند که بهصورت تصادفی دو گروه  ۴۸نفر شامل کودکان مبتال به اختالل یادگیری و
غیرمبتال انتخاب شدند .جهت بررسی تأثیر فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر میزان یادگیری ،مهارت ارتباطی ،مهارت زبان گفتاری ،مهارت زبان نوشتاری،

مهارت خواندن و مهارت حساب دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری از روش تحلیل واریانس تکمتغیره استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشاندهندٔه افزایش در میانگین نمرات یادگیری و مهارتهای ارتباطی ،زبان گفتاری ،زبان نوشتاری ،خواندن و حساب در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از
گروه کنترل بود (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :استفاده از روش دیوارهای یادگیری موجب بهبودی برخی از اختالالت یادگیری دانشآموزان شده است و همینطور میتوان گفت بهرهبرداری از محیط مدرسه و

محلهای آموزشی از شیوع و ابتالی اختالالت یادگیری در بین دانشآموزان میکاهد.

کلیدواژهها :دیوارهای یادگیری ،دانشآموزان ،اختالالت یادگیری ،خواندن ،نوشتن ،حساب کردن.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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*فاطمه علیپور دهاقانی ،1مجید امیری ،۲علیرضا عسگریزاده ،۳زینب متقی ،۴صدیقه شکفته ،۵صوفیا

صیادی۶

۱

مقدمه

بالینی و روانپزشاااکی ،میتوان توفیقات زیادی را در درمان اختالالت
رشاادی عصاابی ،رفتاری و روانی دانشآموزان و دانشااجویان به ارمغان

در ز مان فعلی ،کاربرد ف ناوری اطال عات و ارت با طات در آموزش نوع

آورد .تمام راهروها ،دیوارها ،وسااااائل موجود در فضااااا مثل بلندگو،

جدیدی از یادگیری را مقدور سااااخته اسااات؛ به نحوی که یادگیری در

المپ ،میکروفون ،رنگ دیوار ،مصااال ساااختمانی ،درخت و ...منابع

محیطهایی غیر از محیط کالس درس امکانپذیر اسااات ( .)1در ارائٔه

یادگیری هستند و میتوانند تابلوهای آموزشی داشته باشند .در ادامه با

این سی ستم آموزشی نوین ،دیوارهای یادگیری ،محققان سعی کردند با

توجه به پی شینٔه تحقیقاتی موضوع میتوان اشاره کرد به تیلور و هانا که

نقا شی و طراحی برخی از مباحث مهم و سل سلهای بین مقاطع در سی
مربوط به دروس ریاضای و علوم و فارسای را بر روی دیوارهای کالس

اضاااطراب دریافتند که رنگآمیزی فضاااای کالسااای در کاهش میزان

درس و مدرساااااه برای دانشآموزان ارا ئه ده ند .در ک تاب DSM- 5

اضااااطراب امت حان دانشآموزان تأثیر بساااا یاری دارد؛ بهگو نهای که

آخرین ویرایش ،د ستٔه اختالالت ر شدی-ع صبی محور  ،Iناتوانی در

دانشآموزان دا خل کالس های ر نگآمیزیشاااااده از نمرات باالیی در

یادگیری را در زیرگروه دساااتٔه اختالالت یادگیری خاص قرار میدهد.

آزمون امتحانات برخوردار بودند ( .)۷کا یل با بررساااای بر روی ۷۵1

همچنین عاادم توانااایی دانشآموز در برقراری ارتباااط را در دسااااتاأه

دانشآموز در  ۳۴کالس درس در سراسر هفت مدرسه ابتدایی در شهر

اختالالت ارتباطی همان گروه اختالالت رشااادی-عصااابی قرار داده

ساااااحلی ازبلکپول انگلسااااتان دریافتند متغیرهای نور ،صاااادا ،درجه

اساااات؛ زیرا ساااابب ایجاد اختالل برای فرد در زمینٔه ارتباط اجتماعی

حرارت ،کیف یت هوا ،انتخاب ،انعطاف پذیری ،اتصااااال ،پیچ یدگی،

(عملی) میگردد ( .)۲در سااااال  1۹۶۸کمی تٔه مشااااورت ملی دربارٔه

رنگ و بافت بر میزان سط یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشآموزان

کود کان ناتوان ب یان میک ند؛ کود کان ناتوان در یادگیری (اختالالت

اثر دارد .همچنین طراحی کالس درس میتوا ند به تأثیر ۲۵درصاااااد

یادگیری) در یک یا چند فراگرد اساااس ای روانی در ارتباط با فهمیدن یا

مثبت یا منفی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منجر شود ( .)۸دکتر

کاربرد زبان شاااافاهی یا کتبی ناتوانی نشااااان میدهند؛ تظاهرات این

بروکس کریستوفر با بررسی مسائل فضایی و تأثیر محیطهای یادگیری

ناتوانی ممکن اسااااات بهصااااورت اختالل در گوشدادن ،فکرکردن،

رساااامی در یادگیری دانشآموزان دریافتند که برگزاری کالس درس در

سااااخنگفتن ،خواندن ،نوشااااتن ،هجیکردن یا حساااااب باشااااد .این

ف ضاهای یادگیری مجهز به ف ضای آموز شی پی شرفته و ثابت ،منجر به

اختالالت را نتیجٔه شاااارایطی دانسااااتهاند که شااااامل نقائص ادراکی،

یادگیری و رشاااد تکنیکهای یادگیری فعال در دانشآموزان و درنتیجه

ضااااایعٔه مغزی ،اختالل جزیی در کارکرد مغز ،نارساااااخوانی ،اختالل

ارائه عملکرد بهتر درمقایساااه با همسااااالنی که در محیط کالس درس

گویایی و غیره اسااات .ناتوانی یادگیری این کودکان از نوع مشاااکالتی

سنتی درس میخوانند ،می شود؛ همچنین ا شاره میکند که محیطهای

نیسااااات که در اب تدا مربوط به بی نایی ،شاااانوایی یا ن قائص حرکتی،

یادگیری و فنآوریهای پیشاااارفته ،تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری

عقبماندگیذهنی ،پریشاااانی عاطفی یا کمبود امکانات محیطی باشاااد

دانشآموزان دارد ( .)۹در زمیناأه تحقیقااات داخلی ،معینالغربااانی و

( .)۳افراد مبتال به ناتوانی های یادگیری در تمام سااااطو و در تمام

همکاران با بررسی دالیل شیوع ناتوانی خاص یادگیری در دانشآموزان

پا یه های کالساااای از آمادگی تا دانشااااگاه وجود دارند .بااین حال در

دورٔه ابتدایی در استان خراسان شمالی دریافتند که اخاتالل نوشاتن در

پژوهشهای مختلف تأثیر عواملی در بروز این اختالالت ذکر شدهاند

پاااسران و نیاااز در داناااشآماااوزان روستایی بهصورت معناداری شایعتر

و همواره تأثیر متقابل عوامل مدنظر بوده اساات .عوامل فیزیولوژیکی،

بوده و ضاااااارورت اقاااااادامات پیاااااا شگیرانه و درمانی از سوی ادارٔه

ژنتیکی ،بیوشیمیایی و آموزشی در ایجاد اختالالت یادگیری تأثیر دارد

آموزشوپرورش این اسااااتان را میطلبد ( .)۷در پژوهشاااای باقری و

( .)۴در این پژوهش عوامل آموزشی تأکید شده است.

عظمتی با بررساااای فضااااای کالبدی بهمثابه برنامٔه درساااای (پرورش

تحریک زبانی :زبان بهواسطٔه نقش در تفکر و یادگیری سایر مهارتها

خالق یت کودکان در محیط مدرسااااه) در یافتند طر محوطهسااااازی

در محیط زندگی کودک جای گاه ویژهای دارد و ممکن اساااات ناتوانی

ح یاط ،مع ماری و جزئیاات کف ها ،دیوار های کالس ها ،راهرو ها،

کودک از نبود مدلهای درساات در اوایل رشااد وی ساارچشاامه گرفته

سالنها ،مبلمان داخلی و بهرهگیری از عناصر کمک آموزشی بهصورت

باشد ( )۵که درگیرکردن دانشآموزان با فضاهای مدرسه در دیوارهای

متنوع ،انعطافپذیر و نظارتپذیر میتواند جشااانوارهای از کنجکاوی،

یااادگیری ساااابااب میشااااود بروز برخی از اختالالت یااادگیری در

تخیل ،تجسااام ،بازیساااازی و در نهایت بروز خالقیت کودکان ،پدید

دانشآموزان به حدا قل برساااااد .ازآن جاییکه روش های بازپروری و

آورد .همچنین مشااااارکت مسااااتقیم کودکان در خلق و بهرهبرداری از

آموزشی کودکان با نارساییهای ویژه در یادگیری به شیوههای مختلف

فضااااای جمعی چندعملکردی و مجهز به فناوریهای نوین دیجیتالی،

صاااورت میگیرد ،در این پژوهش نیز روشهای درمانی شاااامل روش

عالوه بر بسااترسااازی حضااور و تعامل فعال در محیط مدرسااه ،امکان

ادراکی-حرکتی ،روش چندح سی ،روش سازماندهی مجدد اع صاب

ر شد ج سمی ،ذهنی ،اجتماعی و پرورش خالقیتهای محیطی آنان را

مرکزی ،روش تغییر رف تار با رویکردی جد ید و محیط محور بر روی

تقو یت مینما ید ( .)1۰لطفعطا با بررساااای تأثیر عوامل محیطی بر

دانشآموزان اجرا و آزمونهای آن اخذ شد .معلمانی که با دانشآموزان

یادگیری و رف تار در محیط های آموزشاااای (اب تدایی) در شااااهر تبریز

دچار مشکالت رفتاری ،کار آموزشی میکنند در این زمینه آسیبپذیری

دریافت که محیطهای یادگیری از عنا صری تشکیل خواهند شد که در

بیشتری دارند و بیشتر معلمان رغبتی به آموزش اینگونه از دانشآموزان

کنار هم معنادار میشااااوند .آموزش و به تبع آن محیطهای آموزشاااای

نشاااان نمیدهند ( .)۶با توصااایفات اخیر ،در روش تدریس و آموزش

بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدنسازی جوامع به عهده دارند و

دیوارهای یادگیری ( ،)1۳۹۵بهعنوان روشاای جدید در روانشااناسااای

۲
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با بررسی اثرات احتمالی خاص الگوی رنگآمیزی بر جنبههای رفتاری

محققان روانشاااناسااای محیط ،با مطالعٔه الگوهای رفتاری کودکان در

بود:

محیطهای آموزشاااای به مواردی مؤثر ،از قبیل اندازه ،نورپردازی و ...

 )1آزمون تشخیص تفاوت شنوایى وپم :1این آزمون توانایى کودک را

که نقش عمدهای در افزایش یادگیری دارند ،برخوردهاند که نیاز اساات

در تشاااخیص و تمیز کلمات یکساااان و کلمات متفاوت در راساااتای

در محیطهای آموز شی از آنها ا ستفاده شود ( .)11همچنین نریمانی

سنجش مهارت نو شتاری مى سنجد .این آزمون شامل  ۴۰جفت واژه

دورٔه ابتدایی استان اردبیل دریافتند که از عوامل مرتبط با نارساییهای
یادگیری در این منطقه مىتوان به اشاکال در یادآورى ،اساتفادٔه کمتر از

(.)1۴

تکرار و تمرین و ضااااعف در حافظٔه بی نایى ،کنترل ذهنى ضااااعیف و

 )۲آزمون حافظٔه وکسااالر  :آزمون حافظٔه وکسااالر که از مقیاس (فرم

ضااعف در تشااخیص شاانیدارى اشاااره کرد .همچنین این دانشآموزان

الف) شاامل  ۷آزمون فرعی )1 :آگاهی شاخصای در مساائل روزمره و

داراى مشاااکالت رفتارى بیشاااترى بوده و از نظر ادراک بینایىحرکتى،

شااااخصاااای )۲ ،آگاهی به زمان و مکان)۳ ،کنترل ذهنی )۴ ،حافظٔه

ضعیفتر از دانشآموزان عادى هستند ( .)1۲از آنجاییکه سالهاست

منطقی )۵ ،تکرار ارقام رو به جلو و معکوس )۶ ،حافظٔه بی نایی)۷ ،

معلمان بهدنبال راههایی برای درمان و بهبود و ضعیت کودکان مبتال به

یادگیری تداعی ها که در این پژوهش در راساااا تای ساااانجش میزان

اختالالت یادگیری هسااااتند و برخی از دانشآموزان مبتال به اختالالت

یادگیری ،مهارتهای نوشااااتاری ،خواندنی ،حساااااب ،زبان گفتاری و

یادگیری بهدلیل عدم بهبودی وضااااعیتشااااان دچار اُفت تحصاااایلی،

مهارت ارتباطی بود .اعتبار و پا یایی این آزمون در تحقی قات مختلف

استرس و اضطراب تحصیلی و برخی اختالالت روانی شدهاند و گاهاً

ر ضایتبخش گزارش شده ا ست .در مطالعٔه گرومن پایایی این آزمون

در طول دورٔه تحصااایلی خود به ترک تحصااایل روی آوردهاند ،در این

 ۰٫۸۰است و در ایران محمدزاده و مامی طی پژوهشی پایایی و روایی

مطالعه به بررسی تأثیر فضاسازی محیط آموزشی بر بهبودی و ضعیت

آن را  ۰٫۷۷و  ۰٫۸۰ذکر کردند (.)1۴

مبتالیان به اختالالت یادگیری در بین دانشآموزان پرداخته شده است.

 )۳آزمون ماریان فراساااتیک  :این آزمون پنج مهارت 1۶گزینه شاااامل

اهم یت پرداختن به این مساااائله تالش در راسااااتای بهبود وضااااع یت

هماهنگى حرکتى چشم ،متن و زمینه ،ثبات شکل ،وضعیت در فضا و

دانشآموزان و جلوگیری از متوقفشاااادن اسااااتعدادهای دانشآموزان

روابط فضایی را میسنجد که در راستای سنجش مهارتهای خواندن

مبتال به اختالالت یادگیری اسااات که در این پژوهش پس از طراحی و

و نو شتن ا ستفاده شد .در مطالعٔه نریمانی و نورانی ،پایایی این آزمون

فضااااساااازی یک مدرساااه بر مبنای قواعد و اصاااول روش دیوارهای

با ا ستفاده از روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸1

ی اادگیری جهاات انجااام تحقیق بااه بررساااای دانشآموزان گروه کنترل

و  ۰٫۷۹ذکر شده است ( )1۵نمرات این مقیاس به صورت متراکم در

پرداخته شد.

مهارتهای مختلف ارزیابی میشود.

2

2

3

 )۴آزمون ریون :4این آزمون براى اناادازهگیرى هوش افراد در هماأه

روش بررسی

سطو توانایى در قالب دو فرم و  ۳۶ت صویر به کار مىرود .که در این

پژوهش حاضاار از نوع تحقیق نیمهآزمایشاای بود .جامعٔه آماری تمامی

پژوهش از فرم ویژٔه کودکان که براى ساااانجش هوش کودکان  ۵تا 1۰

دانشآموزان مشاااغول به تحصااایل در ساااال تحصااایلى  1۳۹۴مدارس

ساله و میزان یادگیری آنان است ،استفاده شد .آزمون ریون کودکان در

اسااتثنایی (پایههای اول ،دوم ،سااوم) اسااتان اصاافهان به تعداد ۳۸۰۰

کود کان توسااااط براهنی ( )1۳۷۴تهران هن جار یابی شاااااد که دام نٔه

نفر بودند که از روش نمونهگیرى تصااااادفی خوشااااهاى چندمرحلهاى

ضااارایب پایایى بازآزمایى این آزمون از  ۰٫۶۹تا  ۰٫۹1و نیز ضااارایب

بهصااورت تصااادفى چهار مدرسااه (دو مدرساأه دخترانه و دو مدرساأه

تصاااانیف از  ۰٫۸1تا  ۰٫۹۳بوده اسااااات .برای برآورد روایی آزمون

پسرانه) انتخاب شده و از هر مدرسه نیز سه کالس در نظر گرفته شد.

همبسااااتگی نمرات آزمون با معدل ساااااالنه حدود  ۰٫1۲تا  ۰٫۴۸ذکر

در مرحلٔه اول 1۴۴۰ ،نفر انتخاب و پس از بررسیهای الزم ،دو گروه

شااده و بهطور کلى آزمون ریون از اعتبار و روایى کافى برخوردار اساات

هر یک  ۴۸نفر شامل دو گروه  ۲۴نفری در گروههای کنترل و آزمایش

و هوش عمومی را میتوان با آن سنجید.

و جمعاً  ۹۶نفری شاااامل کودکان مبتال به اختالل یادگیری و غیرمبتال

 )۵پرسشنامه مایکل راتر :5پرسشنامٔه ارزشیابى معلم از کودکان داراى

به اختالل یادگیری بهعنوان گروه مطالعه با روش نمونهگیرى تصااااادفى

 ۳۰ماده اساااات که هر ماده آزمون ب یانگر عالمت و نشااااانهای از یک

ساده انتخاب شدند .تنها گروه آزمایش در مدارس فضاسازی شده قرار

اختالل رفتارى است .این پرسشنامه در ایران توسط مهریار و همکاران

گرفتند .منظور از ف ضا سازی و بهرهبرداری از محیطهای آموز شی این

به کار گرفته شااااده و به پنج عامل عمده بیش جنشااااى پرخاشااااگرى،

ا ست که تمامی مباحث آموز شی دروس به صورت عملی بر روی دیوار

ا ضطراب-اف سردگى ،نا سازگارى اجتماعى ،رفتارهاى ضداجتماعى،

و کف زمینها بوده و بیشااتر موارد یادگیری بهصااورت عملی صااورت

حواسپرتی و اختالل کمبود توجه تقساایمبندى شااده اساات که در این

میگیرد نه به حالت تئوری ،بهنوعی درگیری محیطی برای دانشآموزان

پژوهش در را ستای سنجش مهارتهای ارتباطی ا ستفاد شد و پایایی

ایجاد می شود .ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل موارد زیر

آن  ۰٫۷۷گزارش شده است (.)1۹

1
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و رجبی با بررساااای شاااایوع و علل اختالالت یادگیری در دانشآموزان

است که  ۳۰جفت واژٔه آن ،متفاوت و  1۰جفت دیگر یکسان هستند.
در ایران مطالعٔه خانجانی پایایی این آزمون  ۰٫۷۹گزارش شااده اساات

یادگیرى غال باً با مجمو عهاى  ۴۰ماده و  ۳مق یاس از تکن یک هاى

قراردادن گوش روى میز ،گوش فرادهد ،گوشااى که به ساااعت گذاشااته

ارز یابى ان جام مىگیرد .در این پژوهش از آزمون هاى خوا ندن ،امال و

می شود گوش برتر نامیده می شود (الزم بااااااه ذکاااااار ا ست که در این

ریاضااى که توسااط پنج نفر از معلمان سااه پایههای اول و دوم و سااوم

تحقیق ،پا یایی آز مایش هاى مربوط به برترى دسااااات ،آز مایش هاى

برای ساااانجش میزان یادگیری ،مهارت های زبان گفتاری ،خواندن و

مربوط به برتارى پاا و آزمایشهاى ماربوط باه برتارى چشم با استفاده

نوشااااتن تهیه شااااده بود ،اسااااتفاده شااااد .پایایى این آزمونها (آزمون

از روش آلفای کودر ریچارد سون در حد ب سیار باال و ر ضایتبخش به

خواندن ،امال و ر یاضاااای) در پژوهش حاضاااار با اسااااتفاده از آلفای

دست آمد).

کرونباخ به ترتیب  ۰٫۷۸ ،۰٫۸۰ ،۰٫۷۳درصااد به دساات آمد و در حد

در این پژوهش جهت تحلیل دادههای آماری از آمار توصااایفی شاااامل

مطلوب بود.

میانگین و انحرافمعیار استفاده شد .جهت بررسی تفاوت در نمرات

 )۷آزمایشهاى مربوط به تشخیص برترى جانبی  :در پژوهش حاضر

مقی ااسهااا در دو گروه کنترل و آزمااایش بااا توجااه بااه روش پیش و

آزمایشهاى زیر جهت تعیین برترى جانبى اندامهاى چهارگانٔه دساات،

پسآزمون ،از تحل یل کوار یانس و پیششاااارط های تحل یل کوار یانس،

پا ،چشم و گوش در راستای سنجش مهارتهای ارتباطی انجام گردیده

استفاده گردید.

1

اساات :آزمایشهاى مربوط به برترى دساات ،نوشااتن ،بلندکردن توپ،

۳

پرتاپ توپ ،گرفتن توپ از فاصااااله .نمرات این مق یاس بر حسااااب

یافتهها

در این پژوهش نمونٔه آماری ۹۶ ،نفر بودند که  ۴۸نفر بهعنوان گروه

نمرات  ۰تا  ۲۰ارزیابی شاااد .آزمایشهای مربوط به برتری پا :شاااوت

کنترل (شامل  ۲۴دختر و  ۲۴پسر) و  ۴۸نفر بهعنوان گروه آزمایش

توپ ،لیلی کردن ،هلدادن از پشااات بهمنظور فرود آمدن روی یکی از

(شامل  ۲۴دختر و  ۲۴پسر) بودند .بهمنظور بررسی وضعیت افراد

پاها .آزمایشهاى م اربوط ب اه برت ارى چشم :نگاهکردن از درون لولهاى

نمونه ،میانگین و انحراف معیار میزان یادگیری و مهارتهای ارتباطی،

به هدفى در فاصلٔه موردنظر .این آزماااااایش باااااه ایااااان صورت انجام

زبان گفتاری ،زبان نوشتاری ،خواندن و حساب دانشآموزان دارای

میگیرد که آزمودنى با دسااااتان کشاااایده لوله را نگه داشااااته و به هدف

اختالالت یادگیری با توجه به نمرات حاصل از آزمونهای استفادهشده

دوردس اتى نگ ااه م ایک اند و درحال ایکه چشم به هدف دوخته ،سوراخ

در گروههای کنترل و آزمایش در وضعیتهای پیشآزمون و پسآزمون،

لوله را بهطرف یک چشم حرکت ما ایدهد .چشمى که منطبق با سوراخ

در جدول  1آورده شده است .نتایج ،نشاندهندٔه افزایش میانگین

میشود چشم برتر نامیده میشود ،آزمایش دیگر برتری چشم نگاهکردن

نمرات مقیاسهای مذکور دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری ،در

از سوراخ قفل در به محیط خارج بود .آزماااایش ماااربوط باااه برتااارى

گروههای کنترل و آزمایش در پسآزمون است .درصورتیکه در گروه

گااااوش :گوشکردن به صداى ساعت (یک ساعت صدادار روى میز و

کنترل افزایش زیادی مشاهده نمیشود.

در قسامت وساط آن قارار مایدهایم آزمودناى در پشات مایز باهصورت

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

مقیاس
میزان یادگیری
مهارت ارتباطی
مهارت زبان گفتاری
مهارت زبان نوشتاری
مهارت خواندن
مهارت در حساب

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۵٫۶۰

۲٫۴۳

11٫۷۰

1٫۹۵

کنترل

۶٫1۰

۲٫۵۷

۶٫۳۵

۲٫۴۲

آزمایش

۶٫۹۰

۳٫1۷

1۲٫۸۵

۴٫۰۵

کنترل

۶٫۰۵

۴٫1۳

۵٫۶۵

۳٫۹۰

آزمایش

۸٫۴۵

۲٫1۵

1۵٫۳۰

۲٫۵۰

کنترل

۷٫۹۵

۲٫۳۵

۸٫۲۵

۳٫۰۵

آزمایش

۶٫۵۰

۳٫۴۵

1۰٫۹۵

۳٫۹۰

کنترل

۶٫1۰

۴٫۰۵

۶٫۵۵

۴٫1۵

آزمایش

۷٫۳۰

۴٫۲۵

1۲٫۸۵

۴٫۴۵

کنترل

۶٫۸۵

۴٫۵۰

۷٫1۵

۴٫۰۵

آزمایش

۳٫۶۵

۲٫۷۵

۸٫۶۵

۳٫۰۵

کنترل

۳٫۹۵

۳٫۰۵

۴٫۰۵

۳٫1۵

بهمنظور بررسی معناداری این تفاوت در گروه آزمایش بهلحاظ آماری

شد .برای این منظور ابتدا جهت بررسی پیشفرضهای تحلیل

و با هدف حذف اثر پیش آزمون ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده

کوواریانس در مقیاسهای استفادهشده در این پژوهش ،از آزمون لون

Diagnosis of lateralization

1

۴
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 )۶آزمونهاى خواندن ،امال و ریاضااااى برای :تشااااخیص اختاللهاى

مساااوى و عمود نشااسااته ،به او گفته میشااود که به صااداى ساااعت با

برای بررسی تساوی واریانس خطای دو گروه استفاده شد که نتایج آن

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مهارت خواندن در مرحلٔه

نشان داد که در مجموع با توجه به نتایج آزمون ،تفاوت بین نمرههای

پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر فضاسازی و

یادگیری (پسآزمون) در دو گروه کنترل و آزمایش (دانشآموزان با

بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر مهارت خواندن۰٫۹۰۴ ،

اختالالت یادگیری) ،فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای آموزشی

است.

دارد .با توجه به افزایش نمرات مقیاسهاس یادگیری در پسآزمون،
میتوان گفت ،فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس،

بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر مهارت در حساب،

موجب افزایش یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری میگردد

 ۰٫۷۰۷است.

(.)p<۰٫۰۵

درمجموع با توجه به نتایج آزمون تفاوت بین نمرههای یادگیری (پس

چنانکه مشاهده میشود ،تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان

آزمون) در دو گروه کنترل و آزمایش (دانشآموزان با اختالالت

یادگیری در مرحلٔه پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر

یادگیری) ،میتوان گفت ،فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای

فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر میزان

آموزشی مدارس بر یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری تأثیر

یادگیری ۰٫۹۰۹ ،است.

معناداری دارد و باتوجه به افزایش نمرات مقیاسهاس یادگیری در

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مهارت ارتباطی در مرحلٔه

پسآزمون ،میتوان گفت ،فضاسازی و بهرهبرداری از محیطهای

پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر (مجذور اتا سهمی)

آموزشی مدارس موجب افزایش یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت

فضاسازی و بهرهبرداری از محیط های آموزشی مدارس بر مهارت

یادگیری میگردد (.)p<۰٫۰۰1

ارتباطی ۰٫۸۴۹ ،است.

براساس نتایج فوق و برقراری فرض تساوی واریانس خطای دو گروه

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مهارت زبان گفتاری در

آزمایش و کنترل (پسآزمون) ،پذیرفته شده ،لذا میتوان از تحلیل

مرحلٔه پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر فضاسازی و

کواریانس یکمتغیره جهت بررسی تأثیر فضاسازی و بهرهبرداری از

بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر مهارت زبان گفتاری،

محیطهای آموزشی مدارس بر یادگیری ،مهارتهای ارتباطی ،مهارت

 ۰٫۸۲۳است.

زبان گفتاری ،زبان نوشتاری ،خواندن و حساب دانشآموزان دارای

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مهارت زبان نوشتاری در

اختالالت یادگیری استفاده نمود .نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسٔه

مرحلٔه پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر فضاسازی و

نمرات مقیاسهای مذکور مرحلٔه پسآزمون در جدول  ۲ارائه شده

بهرهبرداری از محیط های آموزشی مدارس بر مهارت زبان نوشتاری،

است.

 ۰٫۹۰۸است.
جدول  .۲نتایج تحلیل کوواریانس مقایسٔه متغیرهای تحقیق در گروههای آزمایش و کنترل در مرحلٔه پسآزمون
مقیاس
یادگیری
مهارت ارتباطی
مهارت زبان گفتاری
مهارت زبان نوشتاری
مهارت خواندن
مهارت در حساب

4

منبع تغییرات

F
۵۳٫۳۳

>۰٫۰۰1

اثر گروه

۳11٫۴۲

>۰٫۰۰1

۰٫۹۰۹

پیشآزمون

۶۳٫۰۷

>۰٫۰۰1

۰٫۶۷۰

اثر گروه

1۵۴٫۳۸

>۰٫۰۰1

۰٫۸۴۹

پیشآزمون

1۲٫۸۸

>۰٫۰۰1

۰٫۳۴۵

اثر گروه

1۴۶۴٫1۳

>۰٫۰۰1

۰٫۸۲۳

پیشآزمون

1۷۳٫۰۵

>۰٫۰۰1

۰٫۸۵۵

اثر گروه

۳۴۸٫۰۴

>۰٫۰۰1

۰٫۹۰۸

پیشآزمون

۸۵٫۶۷

>۰٫۰۰1

۰٫۷۵۵

اثر گروه

۲۸۸٫۰۴

>۰٫۰۰1

۰٫۹۰۴

پیشآزمون

۸۳٫۲1

>۰٫۰۰1

۰٫۷۶۰

اثر گروه

۶۸٫۳1

>۰٫۰۰1

۰٫۷۰۷

پیشآزمون

مقدار p

اندازه اثر (مجذور اتا)
۰٫۶۷۰

دانشآموزان مبتال به اختالالت یادگیری به اجرا درآمد .یافتههای حاصل

بحث

از تحلیل واریانس یکمتغیره داده ها نشان داد که فضاسازی و

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی فضاسازی و بهرهبرداری از

بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس بر یادگیری بر مهارت

محیط های آموزشی مدارس بر یادگیری ،مهارت ارتباطی ،مهارت زبان

ارتباطی ،مهارت زبان گفتاری ،مهارت زبان نوشتاری ،مهارت خواندن،

گفتاری ،مهارت های زبان نوشتاری ،مهارت خواندن ،مهارت حساب

مهارت در حساب دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری رابطٔه

۵

Downloaded from jdisabilstud.ir at 15:57 +0430 on Sunday April 21st 2019

مدارس بر یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری تأثیر معناداری

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مهارت در حساب در مرحلٔه
پسآزمون ،معنادار است ( )p<۰٫۰۰1و اندازهاثر فضاسازی و

معناداری داشته است که نشان میدهد نتایج پژوهش با نتایج پژوهش

که ارائٔه مباحث درسی بر روی دیوارهای مدرسه و اجرای این روش

لطفعطا ( )11همسو است .همچنین نتایج نشان میدهد فضاسازی

یادگیری میتواند در رشد و پیشرفت و درمان برخی از اختالالت

و بهرهبرداری از محیطهای آموزشی مدارس موجب افزایش یادگیری،

یادگیری دانشآموزان مؤثر باشد؛ نتایج همسو با تحقیقات کایل ( )۸و

بهبود مهارت زبان گفتاری ،افزایش مهارت زبان نوشتاری ،افزایش

بروکس کریستوفر ( )۹است که در پژوهششان به بررسی متغیرهای

دارای اختالالت یادگیری میگردد بهطوریکه تمامی کودکان گروه کنترل

اتصال ،پیچیدگی ،رنگ و بافت بر میزان سط یادگیری و موفقیت

مبتال به اختالل یادگیری در این پژوهش یا اختاللشان بهطور کامل

تحصیلی دانشآموزان پرداختند و میزان اثر آن را اندازهگیری کردند.

درمان شده یا برخی از آنان روند رو به بهبودی را طی نمودهاند؛

مشاهدٔه نتایج گروه آزمایش نشان داد که دانشآموزان سعی میکردند

یافتههای پژوهش با پژوهش میرزاحسینی و انوری ( )1۸که رابطٔه

در زنگهای تفری

به حفظ مفاهیم درسی و یادگیری برخی موارد

محیط کالبدی فضاهای آموزشی و یادگیری و رفتار کودکان را بررسی

درسی خاص بپردازند .همچنین افزایش اعتمادبهنفس و یادگیری قبل

کردند و نریمانی و رجبی ( )1۲همسوست .همچنین نتایج گروه کنترل

از آموزش سبب شده بود دانشآموزان عالقه و تمایل بیشتری برای

کودکان عادی و بدون اختالل یادگیری تحقیقشده در این پژوهش

خواندن کتاب و ایجاد پرسشهای زیادی از درس ،درونشان شکل

هیچکدام مستعد ابتال به اختالل یادگیری گزارش نشدند که خود نشان

بگیرد .در روش استفاده از دیوارهای یادگیری ،فعالکردن فضاهای

میدهد قرارگرفتن دانشآموزان در اینگونه فضاسازیها میتواند از

آموزشی به آن معنا نیست که پول زیادی خرج کنیم بلکه در این مسیر

ابتالی دانشآموزان به اختالل یادگیری پیشگیری نماید؛ همچنانکه در

نگ رش معلم و مدیر مهم است که چقدر به یادگیری فعال اهمیت

پژوهش تیلور و هانا ( ،)۷رنگآمیزی محیط سبب کاهش میزان

میدهند که با نتایج باقری و عظمتی ( )1۰همسوست.

اضطراب دانش آموزان شد .همچنان این پژوهش نشان داد این مسئله

۵

حتی در دانشآموزان عادی نیز کارایی مطلوب را خواهد داشت .لذا به

استفاده از روش دیوارهای یادگیری موجب بهبودی برخی از اختالالت

مسئوالن و برنامهریزان آموزشوپرورش ،مخصوصاً کسانی که در

یادگیری دانشآموزان شده و همینطور بهرهبرداری از محیط مدرسه و

حوزههای آموزش کودکان استثنایی فعالیت میکنند ،پیشنهاد میشود تا

محلهای آموزشی سبب بهبودی وضعیت دانشآموزان مبتال به

در راستای تقویت و بهبود یادگیری در حوزههای مختلف ،از روش

اختالالت یادگیری ،در حیطههای یادگیری ،مهارت ارتباطی ،زبان

دیوارهای یادگیری استفاده نمایند .همچنین محققان و پژوهشگران

گفتاری ،زبان نوشتاری و مهارت خواندن ،میگردد.

دیوارهای یادگیری با تحقیق و پژوهش بر روی سه مدرسه در هر استان
و کنترل و بررسی سط

نتیجهگیری

میزان یادگیری دانشآموزان و پیشرفت

تحصیلی آنان با درنظرگرفتن معدل تحصیلی آنها بدین نتیجه رسیدند

۶
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اضطراب مهارت خواندن ،افزایش مهارت در حساب دانشآموزان

نور ،صدا ،درجه حرارت ،کیفیت هوا ،انتخاب ،انعطافپذیری،
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