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افراد مردود شده در آزمون شیوع شناسی اختالالت یادگیری 

 کتبی رانندگی

 
  

                                                                                              دکتر احمدعلی جدیدیان  ،دکتر فریبا منظمی تبار ،نشانشکوفه خوش

 

 کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی

  همدانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کنگاور 

 

khoshneshan.818@gmail.com 

 

 

 
اختالالت یادگیری افرادی که در آزمون کتبی رانندگی شیوع شناسی : هچكيد

تحقیق، پیمایشی یا  مردود می شوند ، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش

زمینه یابی و جامعه آماری شامل کلیه مردودشدگان آزمون کتبی رانندگی 

نفر و به صورت  121های رانندگی شهر همدان بوده است، نمونه آماریآموزشگاه

 ، پرسشنامهی ساده انتخاب شده اند، ابزار اصلی جهت جمع آوری اطالعات تصادف

محقق ساخته ،الگو برداری شده از پرسشنامه اختالالت یادگیری مایکل باست 

ادراك شنیداری، زبان بیانی، جهت یابی ، هماهنگی حرکتی و است که پنج بعد 

 tهای آماری ونها از آزماجتماعی برای تجزیه و تحلیل داده –رفتار شخصی

گروه های مستقل استفاده  tگروهی، آزمون کلموگراف اسمیرونف و آزمون تك

نتایج بیانگر این است که در بین مردودین مکرر آزمون کتبی رانندگی شده است.

اختالل یادگیری شیوع دارد و اختالل در هماهنگی حرکتی و ادراك شنیداری 

 زنان مردودی انتظارات و میزان اختالل یادگیریدر بین آنان بیشتر از حد مورد 

 آزمون بیش از مردان است.

 
 اختالالت یادگیری، افراد مردود ،آزمون کتبی رانندگی شیوع شناسی، کليد واژه:
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 مقدمه

(. طبق یك 2112استفن،آید )سیدمن، بیدرمن و ی سرنوشت فراگیران به شمار میاختالالت یادگیری یکی از معضالت مهّم و تعیین کننده

دهد درصد بود که در واقع نشان می 81/8فراتحلیل در مورد شیوع اختالالت یادگیری در ایران به طور کلی نرخ شیوع اختالالت یادگیری 

ی فراگیران بل مالحظهاختالالت یادگیری به ضعف قا  (.1881اختالالت یادگیری در فراگیران ایرانی از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار است )بهراد،

حساب و خواندن اطالق می گردد که به طبع دیگر مسائل آموزشی فراگیران را تحت تأثیر  از لحاظ آموزشی و بالینی در دروس مربوط به دیکته،

 (.2112؛ پنینگون،1881، ؛ رحیمیان بوگر و صادقی2111اجتماعی نامساعد بعدی همراه خواهد بود )رئید و واله،  -قرار داده و با پیامدهای روانی

طبق تعریف انجمن اختالالت یادگیری، اختالالت یادگیری آسیب در یك یا چند فرایند روان شناختی الزم برای درك و فهم یا استفاده از 

بات یا انجام محاسهجی کردن گفتار یا نوشتار است که ممکن است خود را در شکل توانایی ناقص برای گوش دادن، تفکر، تکلم، خواندن،زبان،

ریاضی نشان دهد. این اصطالح شامل فراگیرانی که از مشکالت یادگیری ناشی از معلولیت های دیداری، شنیداری یا حرکتی، عقب ماندگی 

الت (. در واقع اختال2112شود )اسچیف، بامینگر و تولدو،برد نمیذهنی، آشفتگی هیجانی، زیان های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی رنج می

یادگیری اصطالحی کلی برای گروهی ناهمگن از اختالالتی است که از طریق مشکالت بارز در کسب و استفاده از گوش دادن، سخن گویی، 

خواندن، نوشتن، استدالل یا مهارت های ریاضی جلوه گر می شود. اگرچه در سبب شناسی این اختالالت بر عوامل زیستی و بدکارکردی های 

اجتماعی  -کزی تاکید می شود، اما مطالعه بر روی دانش آموزان ابتدایی در کالیفرنیای ایاالت متحده نشان داد که عوامل روانیسیستم عصبی مر

مطالعاتی در ایالت  (.2111و جمعیت شناختی اثر برجسته ای بر بروز، شیوه و تشدید پیامدهای منفی این اختالالت دارند)دیویس و برویتمن، 

وستان وتورنتوی کانادا نیز نشان داد که ناتوانی های یادگیری تحت تاثیر عوامل محیطی نظیر تفاوت های فرهنگی و جمعیت مهار شترای هند

برای کاهش بروز و شیوع اختالالت  (.2118؛ مبات و بیسانز،2111گیرد )کاراند، شناختی، آموزش نامناسب یا ناکافی و عوامل روان زاد قرار می

(. شناسایی عوامل مؤثر بر بروز و شیوع اختالالت یادگیری 2111عوامل پیش بین آن در درجه ی اول اهمیت قرار دارد)کاراند،یادگیری شناسایی 

ی راه درمان اختالالت یادگیری است و به متخصصان بالینی در طراحی مداخالت متناسب شده کمك خواهد نمود )سمرود، اولین گام در نقشه

در این پژوهش میزان شیوع اختالالت یادگیری در بین مردودشدگان آزمون کتبی رانندگی مورد  (.2111کینسون و مین، کلیکمن، والکویاك، ویل

 گیرد.بررسی قرار می

 

 ادراك شنيداري

 حاتاصطال این. شوند می برده به کار بسیار یادگیری اختالالت با کودکان مورد در که هستند مفاهیمی جمله از شنوایی ادراك و دیداری ادراك

 مکانیسمی یا است، حسی اطالعات شناخت معنی به ادراك. هستند یادگیری ویژه مشکالت در دخیل عوامل...  و توجه دقت، حافظه، همراه به

 ییادگیر ناتوانی در ادراك از مختلفی های سازه. پردازد می سازی مفهوم و شناختی عمل به حسی تحریك دور از به مغز آن وسیله به که است

 این به است آموختنی مهارت یك ادراك.برخوردارند ای ویژه اهمیت از شنوایی ادراك و دیداری ادراك میان این در که اند یافته کاربرد و معنی

 (.22، 1821دارد )رحیمیان بوگر،  کودك ادراکی هایمهارت با مستقیم آموزش، رابطه که معنی

 

 زبان شفاهي

 فراگیری در نحو؛ نارسایی یا زبان دستور به مربوط کردن؛ اختالالت باز زبان واجی؛ دیر آگاهی نا چون مواردی شامل شفاهی زبان در اختالل

 هک کودکانی مثالً. دارد تاثیر وامالء ونوشتن و درخواندن شودمی ظاهر هم نوشتاری زبان در اختالالت .است شفاهی زبان ضعیف ودرك واژگان
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 اللاخت اما کند کسب را شفاهی زبان هایمهارت دبستانی پیش در بتواند شاید که دارند شفاهی زبان در هاییاختاللدارند.  مشکل خواندن در

 (.1882شود )شهیم، می ظاهر خواندن در ناتوانی صورت به بعد سال چند

 

 جهت يابي

اشد )صدیقی بمی نیز ریاضیات برای نیازپیش که است شناختی هایتوانایی از یکی چپ و کنار، راست درون، باال، پایین، مانند فضایی روابط درك

 (.88، 1821ارفعی و همکاران، 

 

 هماهنگي حرکتي 

 منظور از هماهنگی حرکتی استفاده همزمان از چند حس برای انجام کاری است. 

 

 رفتار شخصي و اجتماعي

 ویژگی های شخصیتی اوست. منظور رفتارهایی که فرد در ارتباط با دیگران انجام می دهد و جزئی از

 

 جامعه آماري تحقيق

در 1828باشد که در سال های رانندگی شهر همدان میجامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردودشدگان آزمون کتبی رانندگی آموزشگاه

میانگین در طی یك هفته برای آزمون نفر به طور  181باشد و از این تعداد نفر می 11181آزمون کتبی گواهینامه شرکت کردند، تعداد آنان 

 مجدد به آموزشگاه ها مراجعه می کنند.

 

 حجم نمونه و روش نمونه گيري

( به دست می آید. حجم نمونه های محدودبرای تعیین حجم نمونه در جامعهحجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان )

گیری تصادفی ساده باشد که از طریق روش نمونهنفر می 121آورد حجم نمونه کرجسی و مورگان آماری در این پژوهش مطابق با جدول بر

 انتخاب شدند.
 

 سواالت تحقيق: 

 

 تا چه حد اختالالت یادگیری در بین مردودین آزمون کتبی رانندگی وجود دارد؟ سؤال اصلي:

میانگین اختالالت یادگیری مورد انتظار است، بنابراین می توان گفت:  میانگین اختالالت یادگیری مردودین آزمون کتبی رانندگی بیشتر از

 اختالالت یادگیری در بین مردودین آزمون کتبی رانندگی شیوع دارد.

سواالت آزمون کتبی گواهینامه رانندگی از بخش های مختلف سواالت متنی، عالئم رانندگی و تابلو ها و تصاویر تعیین حق تقدم تشکیل  

که به گونه ای تنظیم شده است که افراد با سطح تحصیالت خواندن و نوشتن و با چند جلسه آموزش و یا بطور خود خوان قادر به  شده است،

پاسخگویی سواالت و کسب نمره قابل قبول باشند. عدم کسب موفقیت برای دفعات مکرر، نمی تواند نشان از پیچیدگی خارج از توان فراگیران 
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سال( زن و مرد بدون تحصیالت سطوح باال وجود  18ین قبولشدگان مرحله اول این آزمون ،افرادی از رده های سنی)باالتر از باشد، چرا که در ب

نیداری، شدارد که با نمرات کامل و یا اشتباه جزئی پذیرفته شده اند.ترکیب سواالت از متن، رنگ، اعداد و اشکال نیازمند عدم اختالل در یادگیری 

کی، اجتماعی و هماهنگی حرکتی افراد است که اختالل در هر بعد یادگیری می تواند در کسب موفقیت الزم در این آزمون اثر منفی بیانی، ادرا

 بجا بگذارد. 

 تا چه حد مردود شدگان آزمون رانندگی در زمینه ادراك شنیداری مشکل دارند؟. 1 سؤال

بیشتر از میانگین مورد انتظار است، بنابراین می توان گفت: در زمینه ادراك انندگی مردودین آزمون کتبی رمیانگین اختالل ادراك شنیداری 

شنیداری، مردودشدگان آزمون کتبی رانندگی دارای اختالل می باشند. ادراك شنیداری بخش مهمی از یادگیری انسان را تشکیل می دهد و 

گیرد. فراگیری که در زمینه ادراك شنوایی دارای اختالل باشد در دوره  بخش قابل توجهی از یادگیری انسان به وسیله حس شنوایی صورت می

و  واتهای آموزشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمی توانند مفاهیم را به خوبی به ذهن بسپارند و قادر به ادراك شباهت ها و تفاوت ها در اص

ار مشکل می گردند.از سوی دیگر سواالت آزمون کتبی گواهینامه به صورت واج های شنیداری باشند و در زمان پاسخگویی به سواالت آزمون دچ

ی بعینی و چند گزینه ای است و  سواالت چند گزینه ای ، در کنار گزینه پاسخ، گزینه های انحرافی را در بر دارد که آزمودنی هایی که به خو

 می شوند.مفاهیم را نیاموخته اند بیش از دیگران به سوی این گزینه ها منحرف 

 .  تا چه حد مردود شدگان آزمون رانندگی در زمینه زبان بیانی مشکل دارند؟2 سؤال

میانگین مورد انتظار وجود ندارد، بنابراین می توان گفت: مردود شدگان آزمون رانندگی با تفاوت معناداری بین میانگین نمره زبان بیانی 

بیانی دارای اختالل نمی باشند. با توجه به شکل برگزاری آزمون گواهینامه رانندگی به روش مردودشدگان آزمون کتبی رانندگی در  زمینه زبان 

ی دارند یکتبی چندگزینه ای  ، نیاز زیادی به مهارتهای زبان بیانی وجود ندارد و اغلب مشاهده می شود، مردودشدگان از مهارتهای زبان بیانی باال

 سواالت آزمون دارای مشکل هستند. اما در تشخیص ریزه کاریها و ابعاد مختلف

 . تا چه حد مردود شدگان آزمون رانندگی در زمینه جهت یابی مشکل دارند؟8 سؤال

در زمینه اختالل در جهت یابی کمتر از میانگین اختالل جهت یابی مورد انتظار می باشد، بنابراین مردود شدگان آزمون رانندگی میانگین 

 کتبی رانندگی در زمینه جهت یابی دارای اختالل نمی باشند. می توان گفت: مردودین آزمون 

در سواالت آزمون کتبی گواهینامه رانندگی، اغلب سواالت مفهومی طرح می گردند و تنها چند سوال که مربوط به حق تقدم عبور است به 

ن کننده زیادی ندارد. این ویژگی می تواند در آزمون نحوی نیازمند مهارتهای جهت یابی است، این متغیر در بین داوطلبان گواهینامه نقش تعیی

 عملی، به ویژه در آزمون عملی رانندگان تاکسی و آژانس های مسافرتی درون شهری نقش تعیین کننده تری داشته باشد.

 . تا چه حد مردود شدگان آزمون رانندگی در زمینه هماهنگی حرکتی مشکل دارند؟1 سؤال

در زمینه اختالل در هماهنگی حرکتی بیشتر از میانگین مورد انتظار است، بنابراین می توان گفت :  آزمون رانندگیمردود شدگان میانگین 

 در زمینه هماهنگی حرکتی در مردودین آزمون کتبی رانندگی  اختالل وجود دارد. 

اهنگی بین ادراکات حسی مختلف است و هر گونه ناهماهنگی حرکتی پیچیده است که بطور همزمان نیازمند ایجاد هم -رانندگی یکی از مهارتهای روانی

ویژه  االت بهدر بین این ادراکات می تواند در انجام مطلوب و بی خطر رانندگی اختالل ایجاد کند. در آزمون کتبی گواهینامه هم، در بخش های مختلف سو

و تجسم فضایی وجود دارد و اختالل در هماهنگی حرکتی مردود شدگان سواالت تصویری و تعیین حق تقدم، نیازمند ایجاد هماهنگی بین چشم، دست 

 می تواند در عدم موفقیت آنان نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
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 . تا چه حد مردود شدگان آزمون رانندگی در زمینه رفتار شخصی و اجتماعی مشکل دارند؟1 سؤال

شخصی اجتماعی با میانگین مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، بنابراین می توان  در زمینه  مشکالت میانگین مردود شدگان آزمون رانندگی

 گفت : مردودشدگان در آزمون کتبی رانندگی در زمینه رفتار شخصی اجتماعی دارای اختالل معناداری نمی باشند. 

کمتر زمینه تاثیر گذاری ویژگی های فردی و  آزمون کتبی گواهینامه، سواالت فنی در زمینه قوانین و مقررات رانندگی را در بر دارد که

اجتماعی فراگیر در جواب دادن سواالت فراهم است.در رانندگی واقعی و عملی افراد قطعا ویژگی های شخصیتی و اجتماعی افراد نقش خواهد 

محتوای آموزشی و سواالت آزمون  داشت و پژوهش های متعددی این موضوع  را تائید کرده اند، اما با توجه به تعیین چهارچوب مشخص برای

 کتبی، تفاوت معناداری بین مردودشدگان و قبول شدگان آزمون در ویژگی های شخصی اجتماعی وجود ندارد.  

 . آیا بین میزان اختالالت یادگیری مردودشدگان زن و مرد تفاوت وجود دارد؟2 سؤال

  میزان اختالالت یادگیری مردودشدگان زن بیشتر از مردان می باشد. میزان اختالالت یادگیری مردودشدگان مرد و زن تفاوت دارد و

 در مطالعات مختلفی که در زمینه اختالالت یادگیری صورت گرفته است، عامل جنسیت به عنوان متغیر دخیل در این اختالالت شناسایی و معرفی

مرد در آزمون کتبی رانندگی شاید ریشه در عوامل دیگری چون سطح نشده است. بدست آمدن تفاوت در میزان اختالل یادگیری مردود شدگان زن و 

اشد که باضطراب باالی آزمودنی های زن نسبت به مردان، مسائل فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه نسبت به رانندگی زنان و یا نقش عوامل دخیل دیگری 

 نیازمند پژوهش های دیگری است. 
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