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A comparison of Stroop performance in students with 
learning disorder and normal students  
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 اختالالت كودكان با پاسخ ي مقايسهپژوهش حاضر با هدف : هچكيد
. گرفت انجام استروپ آزمون در عادي كودكان و يادگيري
 ،ناتواني خواندن نفر با 15(آموز   دانش65هاي پژوهش شامل  آزمودني

 ي پايه)  نفر عادي20 نفر با ناتواني رياضي و 15 ، نفر با ناتواني نوشتن15
اي و با  اي چند مرحله گيري خوشه پنجم ابتدايي بودند كه با روش نمونه

 ، تشخيصي و اجراي آزمون مشكالت يادگيري كلورادوي مصاحبه
استروپ اجرا  انتخاب شده آزمون ي سپس بر روي نمونه .انتخاب شدند

هاي  داده. ها و تعداد خطاها ثبت گرديد زمان واكنش آزمودنيشد و 
پژوهشي با روش همبستگي پيرسون و تحليل واريانس چند متغيره تجزيه 

ها با  بين مشكالت يادگيري آزمودنينتايج نشان داد كه . وتحليل شد
يم و  مستقي يي به تكليف استروپ رابطهگو پاسخميزان خطا و مدت زمان 
عادي، (ي مورد مطالعه ها گروهتفاوت عملكرد  و معني داري وجود دارد

، خطا در 4 ،3، 1هاي شماره  در كارت) رياضي، خواندن و نوشتن
يي و تعداد خطاي كل گو پاسخ، مدت زمان كل 4 و 3هاي شماره  كارت
در  احتمالي آزمون استروپ قابليتنتايج اين پژوهش . دار است معني

 دهد مييادگيري را نشان  اختالالت دچار كودكان تشخيص و شناسايي
تواند به درمانگران در نوع و ميزان  مداخالت متناسب مدد  و همچنين مي

   .رساند
 

، زمان  آزمون استروپ،اختالالت يادگيري :كليدي  هاي واژه 
  واكنش

Abstract: The purpose of the present study was to 
compare learning disorder children with normal 
children's response in Stroop test.  Using  multi-stage 
cluster sampling method, diagnosis interview and  
Colorado learning problem test 65 fifth grade 
students (15 persons with reading disability, 15 
persons with writing disability, 15 persons with 
mathematical disability and 20 normal persons) were 
chosen as the subjects. Then Stroop test were used 
and subject's reaction time and the number of errors 
were recorded. The research data were analyzed with 
Pierson correlation and MANOVA. The results 
showed that the subjects' learning problem had 
significant positive correlation with number of errors 
and response time And groups (normal, mathematical 
disability, reading disability and writing disability) 
performance difference in cards number of 1, 3 and 4, 
errors in cards of 3 and 4, total response time and 
total errors number is significant. Results of this 
research showed the probability potential of Stroop 
test in diagnosing children with learning disorder. 
And also can help therapists in determining the 
interference  type and rate.  
 
Keywords: learning disorders, stroop test, reaction 
time 
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  قدمهم
 در انجمنـي از والـدين كـه         1963 در سال    1اصطالح اختالالت يادگيري را اولين بار ساموئل كرك       

 ي  اداره). 1386 ،رون رشيدي ها  شهيم و به نقل از    ( پيشنهاد كرد    ،در شهر نيويورك تشكيل شده بود     
 تعريـف  چنـين  را اخـتالل يـادگيري   476-101 عمـومي  قانون و متحده اياالت پرورش و آموزش

 يـا  گفتاري زبان كاربرد يا فهم در كه ختيشنا روان اساسي فرايند چند يا يك در اختالل: كند مي
 فكركـردن،  دادن، درگـوش  ناقص توانايي صورت به است ممكن و كرده مشكل ايجاد نوشتاري
 ايـن  .گـردد  ظـاهر  رياضـي،  محاسـبات  يـا  كلمـات  كـردن  هجـي  نوشتن، خواندن، كردن، صحبت
 ،3مغـزي  جزئـي  بـدكاري  مغـزي،  آسـيب  ،2اداركـي  هـاي  معلوليـت  همچـون  هـايي  حالت اصطالح
 نتيجـه  در بـدواً  كـه  را كودكـاني  امـا  ؛گيـرد  مـي  بـر  در را 5رشـدي  پريشي زبان و 4پريشي خوانش

 هـاي  محروميـت ، هيجـاني  اخـتالل  ذهني، ماندگي عقب حركتي، شنيداري ديداري، هاي وليتمعل

 آموزش كل اداره(شود   نميشامل اند، شده يادگيري اختالالت دچار محيطي فرهنگي اقتصادي،

 نـوراني  و نريمـاني  ي ترجمـه  ؛2002 ،6ازگـورمن  نقـل  بـه ؛ 1997 متحـده،  ايـاالت  پـرورش  و
  .)1381 ،دگرماندرق

 متن تجديد -امريكا روانپزشكي انجمن رواني اختالالت تشخيصي آماري راهنماي هارمينچ در

 و اخـتالل  امـال  در اختالل خواندن، اختالل براي تشخيصي هاي مالك ،DSM-IV-TR7)(شده  نظر

 اخـتالل در   ماننـد 8 (NVLD)غيركالمـي  هـاي يـادگيري   نـاتواني  و انـد  شـده  رياضيات مـشخص  در

 مـشخص  ديگـر  ي گونـه  بـه  كـه  يـادگيري  اخـتالالت  و ت اجتمـاعي شـناخ  فـضايي،  كـاركرد 

                                                 
1. Samuel Kirk 
2. perceptual handicaps 
3. minimal brain dysfunction 
4. dyslexia 
5. developmental aphasia 
6. Gorman  
7. diagnostic and statistical manual of mental disorders 
8. nonverbal learning disability 
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 سـاله ديـده   10 تـا  7اين اخـتالالت بـه طـور عمـده در كودكـان      . است شده  آورده1 (NOS)اند نشده
، ليود، كافمن، ويس    هاالهان). 1382ترجمه پورافكاري،   و   2002،   سادوك و گرب   ،كاپالن(شود    مي

 ميزان شـيوع ايـن اخـتالالت را در نقـاط     )1390و رضايي شريف، ، به نقل از حاجلو   2005 (2و مارتينز 
در بـين   ) 1384(كـه نريمـاني و رجبـي          بـه طـوري   . اند   درصد گزارش كرده   12 تا   3مختلف جهان بين    

ايـن  . انـد    درصـد گـزارش كـرده      13 تا پـنجم اسـتان اردبيـل ميـزان شـيوع را               دوم ي  آموزان پايه  دانش
 ي   ضـايعه  ي  هـاي سيـستم عـصبي مركـزي اسـت و بـسته بـه منطقـه                   ناشـي از ضـايعه     معمـوالً ها    اختالل

، هاي ادراكـي    به طوري كه اصطالح اختالل يادگيري، شرايطي چون ناتواني        . نمودهاي متفاوتي دارند  
بر طبـق ايـن     . گيرد  هاي جزئي در مغز و آفازي رشدي را در بر مي            هاي مغزي، نارسايي    آسيب ديدگي 

ــوا   ــه عن ــادگيري ب ــتالل ي ــف، اخ ــانگر    تعري ــين بي ــناختي اســت و همچن ــصب ش ــايي ع ــك نارس ن ي
  .)2001، 3گيرود (بدكاركردهاي شناختي از قبيل درك، خواندن، نوشتن و رياضي به حساب مي آيد

 ژنتيكى حتى و شناختى روان محيطى، آموزشى، مختلف عوامل يادگيرى اختالالت بروز در
 سازشي  وعاطفي،  اجتماعي،لي تحصي،)عصب شناختي( و شامل نقايص نورولوژيك اند دخيل
-  هماهنگي رواني،نقايص نورولوژيك شامل مشكالتي در ادراك ديداري و المسه. شوند مي

 كاركردهاي اجرايي و مشكالت ، استدالل، حافظه غير كالمي، توجهات ديداري و المسه،حركتي
هاي نقص در   زمينهنقايص تحصيلي شامل مشكالتي در. هايي از زبان و گفتار است اي در جنبه ويژه

هايي از زبان نوشتاري و   درك و فهم خواندن بعضي از مطالب و جنبه،محاسبات و استدالل رياضي
و نقايص اجتماعي شامل مشكالتي در ادراك اجتماعي و تعامالت اجتماعي . دست خط است

  .)1386 ،؛ به نقل از شهيم و هارون رشيدي1998 ،4رومن (است 
 دهد مي نشان كودكان يها مهارت با يياجرا كاركردهاي ارتباط ي هحيط در مختلف مطالعات

                                                 
1. not otherwise specified 
2. Hallahan, Lioyd, Kaufman, Weiss & Martinez  
3. Girod 
4. Roman 
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 ،2001 (1اسكريريف و بال.  است عملكرد براي خوبي ي كننده بيني پيش يياجرا كاركردهاي كه
 از يياجرا كاركردهاي در ضعيف رياضيات با كودكان كه اند داده  نشان)1387 ، از ربيعيبه نقل
. هستند زيادي مشكالت دچار فعال ي در حافظه اطالعات حفظ و قوي يها پاسخ بازداري جمله

. دارد بنايي زير نقش نيز توجه  در كاركرد اجرايينقص يادگيري هاي وانينات دچار كودكاندر 
 در كودكان با 3نظريه كوتاهي دامنه توجه) 1376 ، به نقل از عرفاني،1950 (2طوري كه برادبنت به

هاي   و طرفداران اين نظريه معتقدند كه كودكان با نارساييرح كرداختالالت يادگيري را مط
؛ 2005 ،4 و فرانكجيالزر (مطالعه يك در . يادگيري دچار اشكال در توجه و دقت هستندي ويژه

 را مسئله حل و حركتي يادگيري كاري، حافظه بازداري، توجه، آزمون) 1387 ، ربيعياز به نقل

 كودك 10 و يادگيري در ناتوان كودك 22 يادگيري، در يناتوانل با فعا بيش كودك 26 در

 قرار بررسي مورد ،بودند پيشاني ناحيه در عملكردي بد داراي كه توجه  درنقص  بافعال بيش

 حافظه، موارد در يادگيري در ناتوان گروه و يادگيري در ناتوان -فعال بيش گروه. دادند

  .دادند نشان فعال بيش فقط وهگر به نسبت بااليي بدعملكردي مسئله حل و بازداري
ي ها آزمونيي از قبيل ها آزموناگرچه براي ارزيابي كودكان مبتال به اختالل يادگيري از 

ي تكويني در ها روش حساب و ، نوشتن، غير رسمي در خواندن، فرآيندي،پيشرفت تحصيلي
؛ 1994 ،و كافمنهاالهان (هاي حسي   شناختي و كانال، ادراكي، زباني،هاي عملكرد رواني حوزه

هاي ادراكي و باليني اين كودكان از   همچنين به منظور ارزيابي جنبه.)1377 ،ترجمه جواديان
اما در ) 1382 ، خانزاده و يوسفي لويه،نوربخش(يي چون رورشاخ بهره گرفته شده است ها آزمون

رد ادراكي و باليني اين پژوهش براي اولين بار در ايران از آزمون استروپ به منظور ارزيابي عملك
  . اين كودكان استفاده شده است

                                                 
1. Bull and Screrif 
2. Broadbent  
3. short attention span theory 
4. Jaylazar and Frank 
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 معرفي شده است كه 1 توسط جان ريدلي استروپ1935 سال آزمون استروپ يا اثر استروپ در
از . شود ميباشد كه به صورت گسترده استفاده  مي شناختي سيشنا روانهاي مشهور در  يكي از يافته

 و 2 توجه انتخابي،باشد مياين آزمون مورد توجه جمله فرايندهاي شناختي كه بيشتر در اجراي 
 ، لي،كاپوال(دهد  ميباشد و اين آزمون نقص در اين دو عملكرد را مورد ارزيابي قرار  مي 3بازداري
اين آزمون را ) 1372(نجاريان و براتي سده ). 2010 ،4 و يانگ قليسي،فاول ، دميل، بورتاير،بونت

  . اند ناسبي دانستهبراي ارزيابي فشار رواني آزمون م
اند كه افراد اسكيزوفرن به دليل عدم توانايي در تميز بين واقعيت  مشاهدات باليني نشان داده

. شوند مي اي  در اين آزمون دچار اشتباهات عديده،ذهني خويش هاي درون خارجي و جنبه
ي آزمون  در اجرا، به دليل عدم تمركز حواس كافي،همچنين افرادي كه دچار اضطراب هستند

 يكي از بدترين عملكردهاي گزارش شده مربوط به اين قبيل افراد  احتماالً،استروپ موفق نبوده
 در اين آزمون مشكل دارند معموالً ،افراد وسواسي نيز به علت توجه بيش از حد به جزئيات. است

 و 5بون (عملكرد ضعيف در آزمون استروپ با صرع قطعه پيشاني). 1372 ،نجاريان و براتي سده(
 فراموشي فراگير ،)1997 ، و همكاران6هانينن(هاي حافظه مربوط به سن   كاستي،)1988 ،همكاران

 ، و همكاران8شنيدمن(و اختالل بيش فعالي و كمبود توجه نيز) 1990 ، و همكاران7استيلهارد(گذرا 
   ).2005 ،11 و دلييا10 رضاني، بون،9به نقل از ميتروشينا(ارتباط دارند ) 1997

 توجه ،باشد از جمله فرايندهاي شناختي كه بيشتر در اجراي آزمون استروپ مورد توجه مي

                                                 
1. John Ridley Stroop  
2. selective attention 
3. inhibition 
4. Kapoula, Le, Bonnet, Bourtoire, Demule, Fauvel, Quilicci & Yang 
5. Boone 
6. Hanninen 
7. Stillhard 
8. Sheidman 
9. Mitrushina 
10. Razani 
11. D'Elia 
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به اين صورت كه از اين آزمون براي بررسي ) 2010،كاپوال و همكاران(باشد انتخابي و بازداري مي
 2 و 1هاي شماره   كارتاز. شود پردازش اطالعات در دو سطح خودكار و كنترل شده استفاده مي

هاي محرك هدايت  گيرد و برحسب ويژگي  نميكار به بررسي نوع خودكار كه منابع توجهي را براي
 براي بررسي پردازش كنترل شده كه منابع توجهي 3 و 2 و از كارت شماره شود  استفاده ميشود مي

 از سوي ديگر از. شود استفاده مي ،شود كند و بر اساس دستورالعمل هدايت مي  جلب ميرا به خود
 ،1راس(دارد خير تحولي در توانايي حفظ توجه انتخابي قرار أهاي يادگيري در يك ت آنجاكه ناتواني 

هاي ديگر كودكان با  و همچنين مشكل در بازداري يكي از ويژگي) 1387 ،؛ به نقل از ربيعي1977
 ،بيعي؛ به نقل از ر2001 اسكريريف، و بال؛ 2005 ، فرانك،جيالرز(باشد  اختالالت يادگيري مي

 اختالل يادگيري و عملكرد تحصيلي در ي آزمون استروپ براي مطالعه باعث استفاده از ،)1387
به اين نتيجه رسيدند كه بين ) 2005 (2براي مثال ايمبريسينو و برالچ. بسياري از نقاط جهان شده است

 و گلدن 3گلدن.  مثبتي وجود داردي عملكرد بهتر در آزمون استروپ و عملكرد تحصيلي رابطه
 رنگ استروپ در كودكان با -در پژوهشي با عنوان الگوي عملكرد در آزمون كلمه ) 2002(

ي مورد مطالعه با گروه عادي تفاوت ها گروه به اين نتيجه رسيد كه بين ،هاي يادگيري و توجه ناتواني
دكان با هاي شناختي كو گيري ويژگي در بررسي ديگر با عنوان اندازه. داري وجود دارد معني

 به نتايج مشابهي دست ،صورت گرفت)  2001 (4مشكالت يادگيري كه توسط هاريميتسو و جونكو
 ، ساله15هاي  در پژوهشي با عنوان عملكرد ضعيف در نارساخوان) 2010(كاپلو و همكاران. يافتند

عملكرد ) 2006 (5 اركونتي و كالومباكس، قرار دادند و پروتوپاپستأييدعنوان پژوهش خود را مورد 
با توجه به  بنابراين.  قرار دادندتأييدتر را مورد  ها در آزمون استروپ در سنين پايين ضعيف نارساخوان

  :توان چنين استنباط كرد مي ،چه گفته شد آن

                                                 
1. Ras 
2. Imbrosciano & Berlach 
3. Golden 
4. Harumitsu & Junko 
5. Protopapas, Archonti & Skaloumbakas 
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 پـنجم ابتـدايي در آزمـون اسـتروپ          ي  آموزان پايـه    بين اختالل يادگيري و عملكرد  دانش       -1
  . رابطه وجود دارد

 پنجم ابتدايي تفاوت ي آموزان با اختالل يادگيري و عادي پايه وپِ دانشعملكرد استردر  -2
  .داري وجود دارد معني

  روش
 - ي مطالعات علّي طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش در مقوله

در اين پژوهش عملكرد در تكليف استروپ بين . گيرد قرار مي) پس رويدادي(اي مقايسه
  .آموزان عادي مورد مقايسه قرار گرفته است  داراي ناتواني يادگيري و دانشآموزان دانش

 آماري پژوهش حاضر شامل كليه ي جامعه :گيري  نمونه و روش نمونه،جامعه
 پنجم ابتدايي بود كه در سال ي آموزان عادي پايه آموزان داراي ناتواني يادگيري و دانش دانش

گيري  با استفاده از نمونه. ر اردبيل مشغول به تحصيل بودند در مدارس ابتدايي شه90- 91تحصيلي 
 مدرسه و از هر 4 ابتدا به صورت تصادفي از هر ناحيه تحصيلي ،اي اي چند مرحله تصادفي خوشه

هاي مذكور با توضيح عاليم  از ميان كالس. مدرسه دو كالس به صورت تصادفي انتخاب شدند
آموز مشكوك به ناتواني يادگيري انتخاب    دانش80 آنان هاي يادگيري به معلمان و نظر ناتواني
ي تشخيصي با توجه به  هاي يادگيري از مصاحبه سپس به منظور تشخيص دقيق ناتواني. شدند
 تكميل و آزمون مشكالت يادگيري كلورادو كه توسط والدين اين كودكان DSM-IVي ها مالك
 نفر با ناتواني در 15 ،نفر با ناتواني در خواندن 15 (آموز دانش 45 استفاده شد و در نهايت ،شدند

 . انتخاب شدند،هاي يادگيري به عنوان نمونه نهايي ناتواني)  نفر با ناتواني در رياضي15نوشتن و 
  .  همتا و انتخاب شدندها گروهآموزان عادي به منظور مقايسه با اين   نفر از دانش20همچنين 

ه شـده در چهـار كـارت  اسـتروپ           ئ شد كه به تكليف ارا      انتخاب شده خواسته   ي  سپس از نمونه  
.  در هر چهار كارت زمان واكنش آزمودني و تعـداد خطاهـا ثبـت گرديـد               پاسخ مناسب را بدهند و      

   .براي جمع آوري اطالعات نيز از ابزارهاي زير استفاده شد
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آموزان  به منظور تشخيص دانش :CLDQ(1 ( مشكالت يادگيري كلورادوي پرسشنامه
.  از اين پرسشنامه استفاده شدها آنبتال به اختالل يادگيري و تعيين ميزان مشكالت يادگيري م

؛ به نقل از حاجلو و 2011 ،2 ديفرس و پنينگتون، چابيلداس، ريدل، بودا،پرسشنامه توسط ويلكات
 ، تهيه شده و مشكالت يادگيري را متشكل از پنج عامل اساسي خواندن)1390رضايي شريف، 

داند كه موجب   اضطراب اجتماعي و عملكردهاي فضايي مي، شناخت اجتماعي،كردن حساب
 توسط والدين  كه آيتم تشكيل شده است20 اين پرسشنامه از .شوند مشكالت يادگيري مي

تا ) 1 (اي از اصالً  درجه5پاسخ به هر عبارت در يك مقياس ليكرت . شوند آموزان تكميل مي دانش
ي ها روش توسط سازندگان پرسشنامه با ،هاي آن لفهؤ م، اين پرسشنامه3اياييپ. باشد مي) 5(هميشه 

ويلكات و ( داده است دست بههمساني دروني و باز آزمايي بررسي شده و مقادير قابل قبولي را 
 تفكيكي و روايي سازه 4روايي. )1390؛ به نقل از حاجلو و رضايي شريف، 2011 ،همكاران
هاي اين  ّفه مؤلهمچنين روايي همگراي . مطلوب گزارش شده است مذكور در حد ي پرسشنامه

؛ 64/0خواندن : پرسشنامه با پرسشنامه پيشرفت تحصيلي استاندارد به اين ترتيب گزارش شده است
ويلكات و  (30/0 و فضايي 64/0؛ اضطراب اجتماعي 64/0؛ شناخت اجتماعي 44/0رياضي 
  ).1390 شريف، ؛ به نقل از حاجلو و رضايي2011 ،همكاران

 اين پرسشنامه از دو روش همساني دروني و پاياييدر بررسي ) 1390(حاجلو و رضايي شريف 
ي آن از طريق محاسبه آلفاي ها مقياسهمساني دروني كل و خرده . آزمايي استفاده كردند باز

؛ 83/0؛ شناخت اجتماعي 71/0؛ رياضي 88/0خواندن : كرونباخ به اين ترتيب گزارش شده است
 باز آزمايي اين پرسشنامه كه به فاصله پايايي و 90/0 و كل 72/0؛ فضايي 85/0اضطراب اجتماعي 

باز آزمون به  - آزمون پاياييزماني دو هفته اجرا گرديد و با استفاده از روش همبستگي ضريب 
؛ اضطراب اجتماعي 89/0؛ شناخت اجتماعي 87/0؛ رياضي 93/0خواندن :  آمددست بهقرار زير 

                                                 
1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire  
2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries & Pennongton 
3. reliability 
4. validity 
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ي پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو نيز به دو  روايي سازه. 94/0 و كل 82/0؛ فضايي 84/0
ي آن وتحليل عاملي اكتشافي و ها مقياس محاسبه ضريب همبستگي پرسشنامه با خرده ي شيوه
  ). 1390 ،حاجلو و رضايي شريف( قرار گرفت تأييدي مورد تأييد

توسط استروپ براي ارزيابي توجه اختصاصي و  1935اين آزمون در سال : آزمون استروپ
 .از آن زمان به بعد انواع متفاوتي از اين آزمون ساخته شده است. پذيري شناختي ابداع شد انعطاف

 در سال 2 و نوع گراف1978 آزمون نوع گلدن در سال ،1978 در سال 1از جمله آزمون دودريل
در اين . كند مي با هم فرق ها آزمون اين هاي مورد استفاده در هر يك از تعداد كارت. 1995

 استروپ ي پژوهش از نوع كارتي آزمون استروپ كه بسيار شبيه به آزمون طرح شده به وسيله
 C (،)خواندن واژه W(اين آزمون از چهار كارت تشكيل شده است .  استفاده شده است،است

 در كارت سوم و در كارت اه آنها بدون توجه به رنگ   نيز خواندن واژهCWو ) ناميدن رنگ
 محرك را 25هر كارت . شود گفته مي ،ها بدون توجه به چيزي كه نوشته شده است  واژه،چهارم
شود به هر  مياز آزمودني خواسته . اند  ستون تنظيم شده5 سطر و 5دهد كه به ترتيب در  مينشان 

 ادامه دهد و پاسخ  اين كار را،كارت نگاه كند و از سمت چپ به طور افقي به سمت راست
گانه  ي پنجها  محرك نام رنگ،Wدر كارت .  بدهد،مناسب را سريع و تا جايي كه محتمل است

شود تا فقط  مي در اين قسمت از آزمودني خواسته ،)اي و زرد  قهوه، سبز، آبي،قرمز(باشد  مي
دهد  ميي را نشان ي رنگها  مربعCكارت . اند بخواند هايي را كه به رنگ خاكستري نوشته شده واژه

 را ها شود تا رنگ مربع مي در اين قسمت از آزمودني خواسته ،)ي و زردا ه قهو، سبز، آبي،قرمز(
هاي  گانه اشاره دارند و با رنگ هاي پنج كه به نام رنگرا هايي   نيز واژهCWبگويد و كارت 

در كارت سوم از . دهد مياند نشان  نوشته شده )مثال واژه قرمز به رنگ آبي نوشته شده(متعارض 
 بخواند و در كارت چهارم از ها آنها را بدون توجه به رنگ  شود آن واژه ميآزمودني خواسته 
در هر .  بگويد،ها را بدون توجه به چيزي كه نوشته شده شود تا رنگ آن واژه ميآزمودني خواسته 

                                                 
1. Doodril 
2. Graf 
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  .   شود ميچهار كارت زمان واكنش آزمودني و تعداد خطاها ثبت 
 80/0هاي سوم و چهارم   و براي كارت88/0هاي اول و دوم  يي اين آزمون براي كارتپايا

  ).1385 ،؛ به نقل از بشر پور2005 ،1دني و همكاران(گزارش شده است 
هاي  از كارت. اين آزمون براي سنجش هر دو نوع پردازش خودكار و كنترل شده كاربرد دارد

گيري  هاي سوم و چهارم براي اندازه كار و از كارتگيري پردازش خود اول و دوم براي اندازه
استفاده شده ) 1385،؛ به نقل از بشر پور2004 (2كيلد ي توسط راونا هشده در مطالع پردازش كنترل

  .هاي توجه و بازداري مختل نيز خيلي حساس است اين آزمون به نارسايي. است
ي  آمار ها روشآوري شده از  هاي جمع براي تحليل داده: روش تجزيه و تحليل اطالعات

آوري شده از  هاي جمع توصيفي و استنباطي استفاده شده است به طوري كه براي توصيف داده
 استنباطي به منظور بررسي فرضيه ُعد بجداول توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و در 

روش تحليل واريانس چند  از 2 از ضريب همبستگي پيرسون و براي بررسي فرضيه شماره 1شماره 
  .استفاده شد) MANOVA(متغيره 

  

  نتايج
 پنجم ابتدايي در آزمون ي آموزان پايه  اختالل يادگيري و عملكرد دانشي به منظور بررسي رابطه

  .ه شده استئاستروپ از روش همبستگي پيرسون استفاده شده كه نتايج آن در زير ارا
 1ي شماره ها  عملكرد در كارت باده مقياس خواندنخرد كه نده مي نشان 2 در جدول ها داده

همبستگي  ، مدت زمان كل و تعداد خطاي كل،4 و 3يي به كارت شماره گو پاسخخطا در  ،2و 
 ، دارد و اين بدان معني است كه با افزايش مشكل خواندنp>01/0سطح  در دار مثبت و معني

 قرار تأثيرداري تحت   صورت معنيعملكرد فرد در مواردي از آزمون استروپ كه ذكر شد به
  ). كند يي و تعداد خطاها افزايش پيدا ميگو پاسخاز نظر مدت زمان (گيرد  مي

                                                 
1. Denny et al 
2. Ravnkilde 
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  هاي پژوهشي  ه توصيفي  عملكرد در آزمون استروپ به تفكيك گروهاي يافته. 1جدول 
SD M N گيري شدهمتغير اندازه ها گروه

90/2  95/16  عادي 20 
12/2  62/18   رياضي 15 
19/5  13/21   خواندن 15 
58/3  29/19   نوشتن 15 

  1كارت 

91/2  19/18  عادي 20 
49/2  34/18   رياضي 15 
32/5  45/18   خواندن 15 
53/3  46/18   نوشتن 15 

  2كارت 

13/3  45/17  عادي 20 
29/4  43/19   رياضي 15 

48/7  خواندن 15  
93/2 

12/22  
01/18   نوشتن 15 

 3كارت 

58/0  85/0  عادي 20 
83/0  13/1   رياضي 15 
09/1  93/1   خواندن 15 
73/0  40/1   نوشتن 15 

 3خطا در كارت 

51/5  67/26  عادي 20 
92/4  73/37   رياضي 15 
54/4  09/42   خواندن 
76/4  41/42  

15  
  نوشتن 15

 4كارت 

14/1  45/1  عادي 20 
59/1  13/3   رياضي 15 
06/1  53/3   خواندن 15 
09/1  73/2   نوشتن 15 

 4خطا در كارت 

83/10 28/79  عادي 20 
  رياضي 15 13/94 96/6
43/14 80/103   خواندن 15 

  نوشتن 15 66/98 64/8
 مدت زمان كل

34/1  30/2  عادي 20 
79/1  26/4   رياضي 15 
68/1  46/5   خواندن 15 
45/1  13/4   نوشتن 15 

 تعداد خطاي كل
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 دار همبستگي مثبت و معني 4هاي شماره  ر كارت عملكرد دباخرده مقياس شناخت اجتماعي 
  .  داردp>01/0درسطح 

 ي  و مشكل در رياضي و همچنين نمره مشكالت فضايي،ي اضطراب اجتماعيها مقياسخرده 
 مدت زمان كل و ،4 خطا در كارت ،4 با عملكرد در كارت ،)CLDQ(كل مشكالت يادگيري 

كه  در خرده مقياس مشكل در رياضي  طوري هب. دداري دار  همبستگي مثبت معني،تعداد خطاي كل
 ها مقياس و در ساير خرده  p>05/0 و تعداد خطاي كل در سطح 4عملكرد خطا دركارت شماره 

و ) CLDQ( كل مشكالت يادگيري ي در نهايت بين نمره. باشد  ميدار  معنيp>01/0سطح در 
  .   مشاهده شدp>05/0 دار در سطح  نيز همبستگي مثبت معني3عملكرد خطا در كارت 
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  و عملكرد در آزمون استروپ) ي آنها مقياسبا خرده (همبستگي پيرسون بين مشكالت يادگيري . 2جدول 

)14(  )13(  )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  ها متغير
                            1  خواندن)1(
                          1  ٭٭45/0  شناخت اجتماعي) 2(
                        1  ٭٭74/0  ٭٭47/0  ضطراب اجتماعيا) 3(
                      1  ٭٭66/0  ٭25/0  ٭30/0  مشكالت فضايي) 4(
                    1  ٭٭58/0  ٭٭48/0  22/0  16/0  مشكل در رياضي) 5(
)6 (CLDQ  73/01  ٭٭62/0  ٭٭74/0  ٭٭87/0  ٭٭69/0  ٭٭                  
          1 ٭٭35/0 20/0 17/0 ٭27/0 20/0 ٭٭37/0 1كارت ) 7(
              1  ٭٭52/0  10/0  -05/0  07/0  16/0  -007/0  16/0  2كارت )  8(
            1  10/0  ٭٭53/0  -02/0  13/0  -13/0  -17/0  -14/0  12/0  3كارت ) 9(
          1 -08/0  -07/0  05/0  ٭31/0  16/0  24/0  19/0  11/0  ٭٭34/0  3خطا در كارت ) 10(
        1٭٭46/0 ٭25/0  -05/0  ٭٭37/0  ٭٭65/0  ٭٭49/0  ٭٭55/0  ٭٭57/0  ٭٭37/0  ٭٭43/0  4كارت ) 11(
      1٭٭44/0 ٭30/0  18/0  -08/0  13/0  ٭٭46/0  ٭27/0  ٭٭35/0  ٭٭39/0  17/0  ٭٭42/0  4خطا در كارت ) 12(
    1٭٭33/0٭٭76/0  23/0٭٭66/0٭٭40/0  ٭٭80/0  ٭٭49/0  ٭٭37/0  ٭٭34/0  ٭٭39/0  22/0  ٭٭44/0  مدت زمان  كل) 13(
  1٭٭36/0٭٭89/0٭٭54/0٭٭69/0  10/0  -10/0  12/0  ٭٭49/0  ٭28/0  ٭٭37/0  ٭٭39/0  18/0  ٭٭47/0  تعداد خطاي  كل) 14(

P٭< 05/0                         P٭٭< 01/0  
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در ) عادي، رياضي، خواندن و نوشتن (ها گروهداري تفاوت ميان  به منظور بررسي و تعيين معني
استفاده شد كه نتايج ) MANOVA(عملكرد استروپ، از آزمون تحليل واريانس چند متغيره 

  .ه شده استئحاصل از آن در جداول زير ارا
  

 ها آزمون لوين براي بررسي برابري واريانس. 3جدول 

 F Df1 Df2 P متغيرها

 101/0  61 3 006/2  1كارت 

 084/0 61 3 323/2  2كارت 

  061/0  61  3 612/2  3كارت 
 302/0 61 3 244/1  3خطا در كارت 

 414/0  61 3 967/0  4كارت 

 114/0 61 3 065/2  4خطا در كارت 

  097/0  61  3  016/2  مدت زمان كل
 273/0 61 3 328/1  تعداد خطاي كل

  

ها براي تحليل واريانس چند  دهد پيش فرض برابري واريانس مي نشان 3 كه جدول طور همان
تعيين اثر كلي متغير در ابتدا از آزمون المبداي ويلكز جهت اين با وجود . متغيره رعايت شده است

كه اثر كلي گروه  دهد مي كه نتايج حاصل از آن نشان ژوهشي استفاده شد   ر متغيرهاي پگروه ب
در سطح ) 18(با درجه آزادي) 432/6( مربوط به آزمون المبداي ويلكز با Fدار است، چرا كه معني
001/0P<هاي پژوهشي تفاوت  يعني بين چهار گروه حداقل در يكي از متغير. دار است  معني
  .داري وجود دارد معني

ها وجود دارد، نتايج تحليل واريانس چند   و متغيرها گروه كلي در تأثير اين كه اينجهت تعيين 
 . ارايه شده است4متغيره در جدول 

ي مورد مطالعه ها گروهشود كه تفاوت عملكرد  مي چنين استنباط 4مطابق مندرجات جدول 
، 4 و 3هاي شماره  ، خطا در كارت4 و 1هاي شماره  در كارت)  و نوشتنعادي، رياضي، خواندن(
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 در سطح 3 و در عملكرد كارت >01/0Pيي و تعداد خطاي كل در سطح گو پاسخمدت زمان كل 
05/0P<دار است   معني   .  

 

هاي مورد مطالعه آزمون مانوا براي تعيين تفاوت بين گروهي در متغير. 4جدول   
P F MS df  SS منبع تغييرات يرهامتغ 
  1كارت  06/154 3 35/51 00/4 010/0
  2كارت  07/5 3 69/1 12/0 944/0
  3كارت   67/210  3  22/70  17/3  030/0
  3خطا در كارت   62/10  3  54/3  29/5  003/0
  4كارت  58/2947 3 53/982 27/39 001/0
  4خطا در كارت  03/44 3 67/14 59/9 001/0
  مدت زمان كل  32/6013  3  44/2004  78/17  001/0
  تعداد خطاي كل  84/90  3  28/30  43/12  001/0

 ها گروه

  

ي مورد مطالعه در متغيرهاي پژوهشي ها گروهكه نتايج تحليل واريانس چند متغيره تفاوت  از آنجا
دار وجود دارد از  تفاوت معنيها گروه بين كدام كه ايندهد، جهت تعيين  را به صورت كلي نشان مي

  .ه شده استئ ارا5 استفاده شد كه نتايج حاصل از آن در جدول LSDآزمون تعقيبي 
 طوري است كه بين 1 در كارت ها گروهدهد كه عملكرد افراد   نشان مي5نتايج جدول     

 >01/0Pداري در سطح  نمرات افراد گروه عادي با افراد گروه اختالل در خواندن تفاوت معني
تري نسبت به افراد گروه خواندن كسب   افراد گروه عادي نمرات پايينكه  به طوري؛وجود دارد

در ). ندا ه پاسخ داد1يعني نسبت به گروه خواندن در مدت زمان كمتري به تكليف كارت (كردند 
 و خواندن با نوشتن >01/0Pي عادي با خواندن در سطح ها گروه، بين عملكرد 3تكليف كارت 

كه افراد گروه عادي و خواندن نمرات  ري وجود دارد به طوريدا  تفاوت معني>05/0Pدر سطح 
  3بررسي تعداد خطاها در كارت شماره .  آوردنددست بهتري نسبت به افراد گروه مقابل  پايين

دهد كه بين گروه عادي با گروه خواندن و گروه رياضي با گروه خواندن تفاوت  نشان مي
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ي كه در جدول آمده است گروه عادي و طور انهم وجود دارد و >01/0Pداري در سطح  معني
  .داري تعداد خطاهاي كمتري دارند رياضي نسبت به گروه خواندن به طور معني

 ها گروهدوي  به ي دو آزمون تعقيبي براي مقايسه. 5جدول 
P SD متغير وابسته گروه گروه تفاوت ميانگين 
عادي خواندن  ٭-18/4 22/1 001/0  1كارت 

 عادي خواندن  ٭-66/4 60/1 005/0

خواندن نوشتن  ٭11/4 71/1 020/0  3كارت 

عادي خواندن  ٭-08/1 279/0 001/0
 رياضي خواندن  ٭-80/0 298/0 009/0

 3خطا در كارت 

 رياضي  ٭-06/11 70/1 001/0

 خواندن  ٭-42/15  70/1  001/0

  نوشتن  ٭-73/15 70/1 001/0
  عادي

 ندنخوا  ٭-35/4 82/1 020/0
  نوشتن  ٭-67/4  82/1  013/0

 رياضي

 4كارت 

 رياضي  ٭-68/1 422/0 001/0

 خواندن  ٭-08/2  422/0  001/0

  نوشتن  ٭-28/1 422/0 004/0
  عادي

 4خطا در كارت 

 رياضي  ٭-84/14 62/3 001/0

 خواندن  ٭-52/24  62/3  001/0

  نوشتن  ٭-38/19 62/3 001/0
 عادي

رياضي خواندن  ٭-67/9 87/3 015/0

 
 مدت زمان كل

 رياضي  ٭-96/1 533/0 001/0

 خواندن  ٭-16/3  533/0  001/0

  نوشتن  ٭-83/1 533/0 001/0
 عادي

رياضي خواندن  ٭-20/1 569/0 039/0

  خواندن  نوشتن  ٭33/1  569/0  023/0

 
 تعداد خطاي كل
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، مدت 4ها در كارت ، تعداد خطا4دهد كه در تكليف كارت   نشان مي5در ادامه جدول تعقيبي 
يي به آزمون استروپ و تعداد خطاي كل، بين عملكرد گروه عادي با سه گروه گو پاسخزمان كل 

كه  داري وجود دارد، به طوري  تفاوت معني>01/0Pدر سطح ) رياضي، خواندن و نوشتن(ديگر 
ي مقابل در اه گروه يعني نسبت به ؛تري دارد ي مقابل نمرات پايينها گروهگروه عادي نسبت به 

  .اند مدت كمتري با ميزان خطاي كمتر تكاليف ذكر شده را انجام داده
يي و تعداد گو پاسخ، مدت زمان كل 4بين دو گروه رياضي و خواندن نيز در تكليف كارت 

 مشاهده شد، به طوري كه افراد گروه رياضي >05/0Pداري در سطح  خطاي كل، تفاوت معني
تري را كسب  نمرات پايين(د بهتري در اين تكاليف داشتند نسبت به گروه خواندن عملكر

  ). اند كرده
داري در ســطح  در نهايــت بــين گــروه خوانــدن و نوشــتن در تعــداد خطــاي كــل تفــاوت معنــي

05/0P<  به اين صورت كه گـروه خوانـدن نـسبت بـه گـروه نوشـتن نمـرات بيـشتري                 .  مشاهده شد
روه خوانـدن نـسبت بـه گـروه نوشـتن  بـه طـور        باشـد كـه گـ      ند و اين بدين معنـي مـي       ا  هكسب كرد 

  .داري در انجام تكليف استروپ، خطاهاي بيشتري دارند معني

  گيري حث و نتيجهب
 در عادي كودكان و يادگيري اختالالت كودكان با پاسخ ي مقايسهپژوهش حاضر با هدف 

 اختالالت دچار كودكان تشخيص و در شناسايي آزمون اين احتمالي قابليت استروپ و آزمون
 بين نمرات كل چهار گروه ي  در ابتدا با روش همبستگي پيرسون رابطه.انجام گرفت يادگيري
در آزمون مشكالت يادگيري كلورادو با عملكرد در ) ، رياضي، خواندن و نوشتنعادي(پژوهشي 

 ها تكليف استروپ مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه بين مشكالت يادگيري آزمودني
. داري وجود دارد  مستقيم و معنيي يي به تكليف استروپ رابطهگو پاسخبا ميزان خطا و مدت زمان 

كه ) 2006 (، آرچونتي و اسكالومباكسپروتوپاپسهاي  نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج يافته
و ست ا منفي بين توانايي خواندن و عملكرد در تكليف استروپ را مورد بررسي قرار داده ي رابطه
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 در آزمون استروپ را ها كه عملكرد ضعيف نارساخوان) 2010(همچنين پژوهش كاپلو و همكاران 
 ي محاسبه در اجرايي عملكردنقش كه ) 2008 (1 قرار دادند؛ و همچنين با يافته برونميلرتأييدمورد 
 و ان در تكليف استروپآموز دانش را مورد بررسي قرار داده و بين عملكرد كودكان حسابي

  .باشد  همسو مي،داري يافته است  معنيي حساب رابطه
آزمون  به منظور تعيين تفاوت و مقايسه چهار گروه پژوهش در عملكرد استروپ از ،در ادامه

تفاوت عملكرد ها حاكي از آن است كه   نتايج يافته،تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد
، خطا در 4 و 1هاي شماره  در كارت) ن و نوشتنعادي، رياضي، خواند(ي مورد مطالعه ها گروه
 و در >01/0Pيي و تعداد خطاي كل در سطح گو پاسخ، مدت زمان كل 4 و 3هاي شماره  كارت

  . دار است   معني>05/0P در سطح 3عملكرد كارت 
گيري  در اين پژوهش نتيجه. باشد همسو مي) 2002(گلدن و گلدن هاي   اين نتيجه با نتايج يافته

 رنگ استروپ كودكان با اختالل يادگيري و - است كه بين الگوي عملكرد در آزمون كلمه شده
  .توجه با گروه عادي تفاوت معني داري وجود دارد

 تا جايي كـه   ،باشد  قابل ذكر در اين پژوهش عملكرد ضعيف گروه با مشكل خواندن مي        ي  هنكت
شود و ايـن گـروه     در اين گروه مشاهده مييي و باالترين تعداد خطاها گو  پاسخبيشترين مدت زمان    

كـه    از آنجا . داري با گروه عادي دارد       نيز تفاوت معني   1 در كارت شماره     4 و 3هاي    عالوه بر كارت  
 صدمات و هم چيرگي مغزي      ، مشكل در بازداري   ،مشكالت مربوط به نام بردن سريع چيزهاي آشنا       

 عملكرد ضعيف در آزمون استروپ ،)1990 ،2اسكاربروق(در اين اختالل بكرات مطرح شده است  
   .رسد تر به نظر مي ي ديگر منطقيها گروهبين اين گروه نسبت به 

 در  4 و   3هـاي     يي در خواندن كارت   گو  پاسخ ميان تعداد خطاها و مدت زمان        ،در مطالعه حاضر  
اقعيـت  تواند نشان دهنده اين و       اين اختالف مي   ،داري مشاهده شد     اختالف معني  ي پژوهشي ها  گروه

 خوانـدن   ،آموزان با ناتواني يادگيري از تمركـز و توجـه كمتـري برخـوردار هـستند                 باشد كه دانش  
                                                 
1. Braunmiller 
2. Scarborough  
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 در كارت سوم يكي مهار مفهومي كه از كلمـه           .هاي سوم و چهارم مستلزم دو عملكرد است         كارت
 ي اي ديگر است؛ يعني تشخيص رنگي كـه كلمـه           آيد و دومي تغيير به حوزه       به ذهن مي   »قرمز«مثال  

كـه ايـن      از آنجـا  .  و در كارت چهارم برعكس اين روال حاكم اسـت          با آن نوشته شده است     »قرمز«
 كودكان مبتال به اختالل يادگيري زمـان بيـشتري را           ،كاركردها  به توجه و تمركز بيشتري نياز دارد        

  . كرده و خطاهاي بيشتري دارندها آنصرف خواندن 
هـاي يـادگيري معتقدنـد كـه كودكـان بـا               در نـاتواني    توجـه  ي   كوتاهي دامنه  ي  طرفداران نظريه 

معتقـد اسـت    ) 1976(راس  . اند  توجه و دقت   ،ي يادگيري دچار اشكال در تمركز       هاي ويژه   نارسايي
 در كـسب دقـت و   هـا  آنهاي ويژه يـادگيري هـستند فراينـد رشـد         كه كودكاني كه داراي نارسايي    

 توجه انتخـابي اسـتفاده      ي  از واژه ) 1977(راس  همچنين  . توجه طبيعي دچار تاخير و وقفه شده است       
خير تحولي در توانايي حفظ توجه انتخـابي        أهاي يادگيري در يك ت      كرد و اظهار داشت كه ناتواني     

در مقابل از جمله فرايندهاي شناختي كه بيـشتر در اجـراي آزمـون              ).  1387 ،به نقل از ربيعي   (است  
بـه ايـن    ) 2010،كـاپوال و همكـاران    (باشـد    مـي داري   توجه انتخابي و باز    ،استروپ مورد توجه است   

صورت كه از اين آزمون بـراي بررسـي پـردازش اطالعـات در دو سـطح خودكـار و كنتـرل شـده               
 كـار  بـه  براي بررسي نوع خودكار كه منـابع تـوجهي را            2 و   1هاي شماره     كارتاز  . شود  استفاده مي 

 بـراي بررسـي     3 و   2ز كـارت شـماره      شود و ا    هاي محرك هدايت مي     گيرد و بر حسب ويژگي      نمي
كنـد و بـر اسـاس دسـتورالعمل هـدايت        پردازش كنترل شده كه منابع توجهي را به خود جلـب مـي            

هـاي    در كـارت هـا  گـروه  بيـشترين تفـاوت   كـه  ايـن بنابراين  بـا توجـه بـه    . شود   استفاده مي  ،شود  مي
اطالعات در سطح كنترل شده را  پردازش ،باشد  مي،ها  و تعداد خطاها در اين كارت3 و 2 ي شماره

   . آمده دور از انتظار نيستدست به  نتايج ،طلبد نشان داده و منابع توجهي بيشتري را مي
هـاي حاصـل از ايـن پـژوهش را       تـوان يافتـه     نيز مي ) 1987 (1خير در رشد بندر   أبر اساس نظريه ت   

كنـدتر از   اتواني يـادگيري     طرفداران اين نظريـه معتقدنـد كـه كودكـان بـا نـ              .مورد بررسي قرار داد   

                                                 
1. Bender 



     Journal of Learning Disabilities, Autumn 2012                                    1391 پاييزهاي يادگيري،  ي ناتواني مجله
                  

 Vol.2, No.1/138-158                                                                               138- 1/158ي  ، شماره2ي  دوره       

 157

 بنابراين شبيه كودكان كـوچكتر      .كنند  ي محيطي را جذب مي    ها  محركها و     همساالن خود آگاهي  
آمـوزاني كـه دچـار نـاتواني      رو دانـش  از ايـن ). 1388 ،به نقل از سيف نراقي و نادري(كند    عمل مي 
تـر و     دازش پـايين   در نتيجـه بـه دليـل سـرعت پـر           ،تـر عمـل كـرده       شبيه كودكـان كـم سـال       ،هستند
 مدت زمان  و تعداد خطـاي بيـشتري خواهنـد            ، در پاسخ دادن   ،پرتي بيشتر نسبت به همساالن      حواس
  .  داشت

  منابع
 داروهاي تأثير پردازش خودكار و كنترل شده و ،بررسي سرعت پردازش اطالعات). 1385( سجاد ،پور بشر

 ، عموميسيشنا رواننامه كارشناسي ارشد  پايان. ضد افسردگي بر اين سه متغير در اختالل افسردگي
  .دانشگاه محقق اردبيلي

 مشكالت ي پرسشنامه سنجي روان هاي ويژگي بررسي). 1390( علي ، نادر و رضايي شريف،حاجلو

  .24-43،)1(1 ،هاي يادگيري  ناتوانيي فصلنامه. كلورادو يادگيري
 توجه، نقص و فعالي بيش اختالل به مبتال كودكان در اجرايي هاي كاركرد بررسي). 1387( ژاله ،ربيعي

 دانشگاه ، عموميسيشنا رواني كارشناسي ارشد  پايان نامه. بهنجار كودكان و يادگيري هاي ناتواني
  .محقق اردبيلي

 نشر :تهران.  وآموزش كودكان استثناييسيشنا روان). 1388(اهللا   عزت، نادري و مريم،سيف نراقي
  .ارسباران

مقايسه عملكرد كودكان داراي اختالالت يادگيري كالمي ). 1386( همايون ،رون رشيديها  و  سيما،شهيم
 آزمون ديداري حركتي بندرگشتالت و مقياس ،كالمي در مقياس تجديد نظر شده هوشي وكسلر و غير
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