
بررسی اثر یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر فضایی در بهبود 

 1اختالل یادگیری مبتالبههوش غیر کالمی کودکان 

 4آدیس کراسکیان موجمباری ،3فرهاد جمهری ،2زهره توکلی

 31/29/49تاریخ پذیرش:  13/20/49تاریخ وصول: 

    چکیده

ان پیشگیری است درغیراین صورت صدمات جبراختالل یادگیری اگر قبل ازدبستان شناسایی شود قابل 

ناپذیری ببارمی آورد. یکپارچگی حسی به معنی دریافت و پردازش اطالعات هفت حس )حرکت، المسه، 

و بویایی( می باشد. دراختالل یادگیری اطالعات حسی با دقت پردازش نمی  فشار، بینایی، شنوایی، چشایی

و کنترل حرکتی و... می توان گروهی از ناتوانیهای نوشتن  شود بنابراین با هماهنگ کردن چشم و دست

کردن واختالالت ریاضی را درمان کرد. تمرینات تفکر فضایی تمرین هایی هستند که  هجی خواندن،

توانمندی کودک را در زمینه ادراک فضایی و دیداری تقویت کرده و هماهنگی الزم بین چشم، دست و 

یری اختالل یادگ مبتالبهدراین روش به مدت دو ماه به جامعه آماری کودکان دیگر حواس را برقرار میسازد. 

آموزش یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر فضایی داده شد و نتیجه گرفته شد که آموزش یکپارچگی حسی 

اختالل یادگیری  مبتالبهو تمرینات تفکر فضایی باعث بهبود هوش غیر کالمی در کودکان 

               . میشود

 هوش غیرکالمی -تفکر فضایی -یکپارچگی حسی -اختالل یادگیریواژگان کلیدی: 

  

                                                           
 شناسی بالینی استنامه کارشناسی ارشد روانمقاله حاضر برگرفته از پایان. 1

ش، المللی کیش، جزیره کیشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بین. نویسنده مسول: کارشناس ارشد روان0

 zo.tavakoli@gmail.comایران. 

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایراندانشکده روان شناسی،گروه روان. استادیار، 3

. رانیا کرج، کرج، واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناسروان دانشکده ،ییراهنما و مشاوره گروه ار،یاستاد. 9
adis.kraskian@kiau.ac.ir 
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 مقدمه

یری یادگ اختالالت آماری اختالالت روانی،-بر اساس تعریف چهارمین راهنمای تشخیصی

زمانی تشخیص داده میشوند که پیشرفت در آزمون های استاندارد شده برای خواندن، 

ریاضیات و بیان نوشتاری به طورقابل مالحظه ای زیر حد مورد انتظار بر حسب سن، 

درصد از دانش آموزان مدارس عمومی در ایاالت  5تحصیالت و سطح هوشی باشد. تقریبا 

 (0222آردبلیو، )کیتیادگیری هستند. متحده، دچار نوعی اختالل

برخی ازاین دانش آموزان، ممکن است در یادگیری خواندن با مشکل بزرگی مواجه 

شوند اما در قلمروهای دیگری نظیر ریاضیات، موسیقی، ورزش یا هنر توانایی های 

چشمگیری داشته باشند. عده ای آن قدر استعدادهای درخشان از خود نشان میدهند که به 

ند. این افراد ممکن است سرعت انتقال، کودکان تیز هوش و مستعد معروف می شو

کنجکاوی، قدرت تجسم و شور و ذوق بی حد و مرزی داشته باشند، اما نتوانند مثال محاسبات 

ریاضی انجام دهند. بر حسب یک گزارش میزان شیوع اختالل یادگیری در کودکان دبستانی 

 ،کاکاوند ،حسن )احدی، (1441)کلواالند اس،درصد تخمین زده شده است  12تا  5از 

از مشکالت تحصیلی که باعث تشویش و مراجعات مکرر والدین به  یکی( 1330،رضایعل

یادگیری را  ( اختالل1330،حسن )احدی،کلینیک های بالینی میشود، ناتوانی یادگیری است 

: اختالل یادگیری به معنای آن است چنین تعریف کرد 1411ریکا در سال دولت فدرال ام

که در یک یا چند فرایند روانی و فکری اساسی فرد اختاللی رخ می دهد، به طوری که بر 

فهم و استفاده از زبان شفاهی و کتبی تاثیر بگذارد و در توانایی گوش دادن، فکرکردن، 

ن دهد و ایصحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی اختالل رخ 

اختالل معلول شرایط نقص بینایی، شنوایی و نقایص حرکتی و ذهنی و عاطفی 

 .(0221،یج ،سادوک ،یا )کاپالن، نیست 

 اللتد آموزانی دانش و خردساالن از گروه آن ناتوانی بر یادگیری های نی ناتوا اصطالح

 بینایی، های اندام و طبیعی از باالتر حتی یا طبیعی  هوش از بودن برخوردار وجود با که دارد

و حرکتی سالم و نیز محیطی بهنجار از نظر عاطفی، فرهنگی و اقتصادی در یک یا  شنوایی
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که مربوط به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی است،  چند فرایند روان شناختی پایه

 اختالل دارند.

پایین،  نفسعزتاست و منجر به دلسردی و  آورعذابموفقیت در تحصیل برای این افراد 

ون و با اختالالتی چ شودیمسرخوردگی و روابط ضعیف با همساالن و اختالل افسردگی 

ADHD  و اختالل ارتباط و اختالل سلوک و اختالل افسردگی همراه است، در نوجوانی

 )واالس، دمشکالت اشتغال و سازگاری اجتماعی دارن ساالنبزرگو  کنندیمترک تحصیل 

برچسب کودن، کم ذهن،  متأسفانهدانش آموزان  گونهنیازابه بسیاری  (.1334الفلین، مک

گفت  توانیمصحیح نیستند و با قاطعیت  کدامچیهکه  شودیمو امثال آن زده  ماندهعقب

برت . افرادی چون آلانددرمانقابلتشخیص داده شوند  جابهو  موقعبهکه اگر این مشکالت 

 رودین وستاگ –نابغه ریاضی، توماس ادیسون مخترع و مبتکر و نابغه آمریکایی  نیشتیان

 رییادگی اختالالت دچار همگی بتهوون و داوینچی لئوناردو فرانسه، بزرگ سازمجسمه

 از یکالس یهاهیپا تمام در و سطوح تمام در یادگیری یهایناتوان مبتالبه افراد. بودند

کودکانی که در سطوح دبستانی درس  از عده آن امتیاز. دارند وجود دانشگاه تا آمادگی

ر این کودکان د گونهنیاو عالقه به شناسایی و درمان  دیتأکاین است که  اصول خوانندیم

دوره بیشتر است بنابراین در آینده از شمار مبتالیان به این ناتوانی در سطوح باالتر آموزشی 

از  %3. طبق تخمین جهانی (1333و دیگران، یمحمدمهد )خزاعی،کاسته خواهد شد 

ه همراه باشند این اختالل در بعضی موارد بمی یریادگیاختالل  مبتالبهپسران  غالباًکودکان و 

 ریتأث. اختالل یادگیری ممکن است (1339 گرانید)فراستیگ و  باشدیمنقص توجه 

که  شوداعث میب شناختی فرد نامطلوبی بر ارتباطات اجتماعی بگذارد زیرا که ضعف فرایند

)راورکی،  دیگران گردرفتار د یفهمکجچار د ایو چار اشتباه د رفتار این و ر فکر کرداو د

 (.1441؛ تیساتسانیا و همکاران، 1445

در بهبود تحصیل دانش آموزان گام بزرگی  تواندیم وپرورشآموزشاین تحقیق در 

روحی روانی دانش آموزان  سالمتبه تواندیمطرفی انجام این تحقیق  از محسوب گردد.

 ثبتم ریتأث نیز خانواده و انیمرب والدین، آرامش    کمک کند. همچنین این تحقیق بر 

 ودبهب جهت حسی یکپارچگی یهامهارت با یرکالمیغ هوش رابطه شناسایی .گذاردیم
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 بهبود در یرکالمیغ باهوش فضایی تفکر تمرینات رابطه ییشناسا یطرف از و یادگیری اختالل

 اختالل یادگیری هدف این تحقیق بود.

 ،فشار لمس،حس )حسی به معنی دریافت و پردازش اطالعات از هفت  یکپارچگی

که از طریق  . تفکر فضایی فرایندی استباشدیم( یو حرکت، بویایی ییچشا ،ییشنوا ،یینایب

تبدیل اطالعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی،  لهیوسبهبازنمایی ذهنی جدید  کیآن

هش در پژو یرکالمیغمنظور از هوش  گردد.قضاوت، انتزاع، استدالل و حل مسئله ایجاد می

که آزمودنی در بخش هوش غیرکالمیِ هوشبهر وکسلر کسب  یانمرهحاضر عبارت است از 

تکمیل تصاویر، تنظیم  یهاآزمونکه در خرده  یانمره. این هوش عبارت است از کندیم

احساس و ادراک، از  .شودیمو مازها کسب  یسیرمزنو، الحاق قطعات، هامکعبتصاویر، 

تواند حسی معین، می دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحریک

ک توانند به ادراهای حسی متفاوت، میکامالً متفاوتی تولید کند و تحریک یهاادراک

 دهد که یک تحرک معین همیشهواحدی منجر شوند. کلیه اطالعات فیزیولوژیک، نشان می

دهند ان میآشکار، نش طوربهها کند، اما واقعیتفعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می

ن یک تحریک معی گریدعبارتبهآورد که همان تحریک الزاماً ادراک معین به دنبال نمی

وانایی و ت شودیمپردازش یکپارچه از ادراک ناشی  های متفاوت ایجاد کند.تواند ادراکمی

ی . درمان یکپارچه حسکندیمترکیب اطالعات حسی در تعامل مؤثر با محیط فرد کمک 

تأثیر  تردهیچیپساقه مغز که نهایتاً بر کفایت سطوح باالتر و  ژهیوبهپایین  عمدتاً با مناطق مغزی

، ارتباط دارد. نیول سی کپارت یکی از پیشگامان آموزش ادراک فضایی حرکتی گذاردیم

برای افزایش استعداد تحصیلی و اصالح اختالل یادگیری بکار  یالهیوسروش را  نیو ااست 

ضایی توانسته تفکر ف یهانیتمرانجام یکسری  لهیوسبهبرد. فراستیگ در کتابش نوشته، 

 42ماهه را که دارای هوشبهر  3سال و یک ماهه و پنج سال و  3ساله، 3سه کودک  هوشبهر

 است مستطیلی بسان هوش« برساند.  112-115بودند و هر سه اختالل یادگیری داشتند، به 

و  لا )کوهن،  »دهدیم تشکیل محیطی تجارب آنراگستره طول و ژنتیک آن را عرض که

 (0221دیگران،
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 روش پژوهش

 اهگو گروه با آزمونپس – آزمونشیپو طرح پژوهش  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی

کودکان دارای اختالل یادگیری که در زمان انجام پژوهش در  پژوهش جامعه. شد انجام

نفر از افراد جامعه آماری که  32 یریگنمونهشهر تهران و کرج ساکن بودند. نمونه و روش 

 و موردپژوهشدر دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه  یریگنمونه صورتبه

 سنجش قرارگرفتند.

در نظر گرفته شد اول اینکه اختالل یادگیری در این کودکان  یریگنمونهچند شرط برای 

اشند هوشی در حدی ب ازنظرنیامده باشد و کودکان  به وجودضایعه مغزی یا فلج مغزی  براثر

یی فیزیکی توانا ازلحاظاین کودکان  االمکانیحتکه آموزش پذیر باشند. دوم اینکه 

اینکه اگر کودکی به دلیل نقص در اندام، قادر را دارا باشند و یا  هامهارتفراگیری یکسری 

د. دو انجام ده یخوببهجایگزین را  یهانیتمرنیست، بتواند  هانیتمربه انجام تعدادی از 

شود.  یریگاندازهمحیط نیز در این آزمایش  ریتأثجامعه از دو شهر مختلف انتخاب شدند تا 

ری از شهرستان کرج انتخاب شدند. نف 15نفری از شهر تهران و یک جامعه  15یک جامعه 

ه کرج نیمی از جامعه تهران و نیمی از جامع باًیتقرباشد،  ترکاملو  ترجامعبرای اینکه تحقیق 

 کرج جامعه از گرید نیم و جامعه تهران  از به گروه آزمایشی اختصاص داده شد و نیم دیگر

زمایشی حقیقات آت در نمونه حجم که است ذکر به الزم. شدند انتخاب کنترل گروه عنوانبه

 (.0221،ام آلتراک،کند )یمنفر کفایت  15حداقل  رگروهیزبرای هر 

 ابزار گردآوری اطالعات:

این مقیاس، هوش کودکان  مقیاس تجدیدنظرشده هوش وکسلر برای کودکان:

کند. این مقیاس از گیری میروز را اندازه 32ماه و  11سال و  13سال تا  3های سنی گروه

 های اطالعاتآزمون آزمون تشکیل شده است. مقیاس کالمی کودکان شامل خردهخرده 10

یاس باشد و مقها، خزانه لغات و حافظه اعداد میعمومی، درک و فهم، محاسبات، شباهت

ها، تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی با مکعب یهاخرده آزمونعملی کودکان شامل 

باشد. که همتای رمزهای عددی بزرگساالن است( و مازها می) یرمزگردانالحاق قطعات، 

های خام های هنجار، نمرهها، با مراجعه به جدولآزمونهای خام همه خردهپس از تعیین نمره
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هر های مختلف وکسلر سه نوع هوشببنابراین با اجرای آزمون؛ معیار تبدیل شدند هایبه نمره

 به دست آمد: هوشبهر کالمی، هوشبهر عملی و هوشبهر کلی.

 دهد. هوشبهر عملی تواناییهای کالمی نشان میهوشبهر کالمی توانایی فرد را در مهارت

کند. هوشبهر کلی، شخص میهای عملی مآزمودنی را در امور عینی و محسوس و فعالیت

کند. آزمون وکسلر دوبار از هر دو گروه کنترل و گواه های کلی شخص را تعیین میتوانایی

گرفته شد. یکبار قبل از مداخله و بار دیگر بعد از مداخله. نمره هر دو بار ثبت شد و با 

ل حاص سودمندی نتایج تیدرنها گرفت صورت گروه که بین نمرات هر دو  یاسهیمقا

تعیین شد، روش کاربصورت زیر تعریف گردید؛ برای  موردنظرجامعه  نکهیبعدازاگردید. 

ه و با که برای این جامع ییهانیتمرکه در آن پکیج  این کار باید پکیجی نوشته می شد

 در زعزی همکاران و محترم اساتید کمک با. شود امکانات مورد نظر قابل اجرا است، آورده 

)تهران( و مرکز توانبخشی مفید  هاگل مهدکودککودک در دو مرکز  یکاردرمان گروه

 )کرج( این پیکج نوشته و برای اجرا آماده شد.

 5تمرین جهت تقویت ادراک فضایی و  5بود که در آن  یاگونهبهطراحی این پکیج 

ا تمرین اول که ادراک فضای ر 5تمرین جهت تقویت یکپارچگی حسی آورده شده بود. 

 وبر گرفته از کتاب فراستیگ بودند عبارت بودند از: کردندیمتقویت 

 ( مازها1

 ( تمیز دیداری0

 ( اختالف تصاویر3

 ( ارتباط فضایی نقاط9

 یسیرمزنو( 5

 تمرین دوم که یکپارچگی حسی را تقویت کردند عبارت بودند از:

 و بالعکس 12تا  1همزمان شمارش از  طوربه( لی لی کردن و چرخیدن به دور خود و 1

 در سبد هامهره( خوابیدن روی توپ بزرگ و پرتاب 0

 ( ایستادن روی تخته تعادل و پرتاب مهره در سبد3

 و بالعکس 12تا  1به سمت باال و شمردن از  هادستو بردن  پاکی( ایستادن روی 9
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 رفتن و در همان حین توپ را گرفتن و یا پرتاب کردن عقب( 5

تمرین  مثالعنوانبه، شدیمباید شرایط فیزیکی کودکان در نظر گرفته  هانیتمردر این 

فیزیکی دچار  ازلحاظشمردن برای کودکی که  12تا  1روی یک خط صاف راه رفتن و از 

ی لی بایستد و یا بپرد، باید جایگزین تمرین ل پاکیروی  تواندینم یراحتبهمشکل است و 

افی بود این بود که باید در کودکان انگیزه ک تیحائز اهم. نکته بسیار مهم دیگری که شدیم

 .میکردیمایجاد  هاشیآزمابرای شرکت مستمر در این 

که حائز اهمیت بود این بود که ممکن بود یک تمرین ماز برای  یانکتهدر تمرین مازها 

 ترادهسن تمرین با یک تمرین باید آ صورت نیاکودکی فراتر از سطح هوش وی باشد در 

 .و بالعکس شدیمجایگزین 

 گونهنیاکه در تمیز دیداری دچار مشکل هستند معموالً کلمات را  یآموزاندانش

 شکل نادرست کلماتتبر – دوش – روز – خانه – زودشکل درست کلمات  :سندینویم

ممکن است این مشکل مربوط به توانایی تشخیص باشد بتر – دوس – زور – جانه –دوز 

 تشخیص تقویت شوند. ٔنهیدرزماختالل یادگیری  مبتالبهباید کودکان  جهیدرنت

و یا میان د یهاتفاوتالزم جهت تشخیص  مهارت ریتصاومربوط به اختالف  نیدر تمر

ان این تمرین توانست تا حد زیادی توانایی بصری کودک در . تبحرشودیمچند تصویر کسب 

  را افزایش دهد. 

 ودکانتمرکز کهستند که در باال بردن  ییهانیتمر یسیرمزنوارتباط فضایی نقاط و 

 صورتهب هانیتمر. گاهی اوقات الزم بود باشندیم مؤثراختالل یادگیری بسیار  مبتالبه

، مثالعنوانهبداده شود  هاآنایجاد رقابت بین کودکان انگیزه کافی به  و باگروهی انجام شود 

عمل برای  ، اینانداختندیمرا در سبد  هاتوپو  ستادندیایمروی تخته تعادل  هرکدام نوبتبه

 انداختیمو هر کودکی که به تعداد بیشتری توپ در سبد  شدیمبار تکرار  5هر کودک 

زرگ روی توپ ب نوبتبهیا اینکه  کردیمجایزه دریافت  و گرفتیمامتیاز بیشتری 

 در ار هامهره کردندیم سعی ، باید کردندیمتعادل خود را حفظ  کهیدرحالو  دندیخوابیم

 دفعات تعداد به که کودکی هر و کردیم تکرار را عمل این بار 5 کودک هر بیندازند سبد

 .گرفتیم جایزه و شدیم برنده بیندازد، سبد در را هامهره توانستیم بیشتری
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ت داد، شرک باهمچند کودک را  شدیمرفتن و گرفتن توپ نیز  عقبدر بازی تعادلی 

د. برنده توپ را بگیرن کردندیمو هر بار با پرتاب توپ سعی  رفتهعقببار متوالی  5 هاآن

انجام  یاگونههبدیگر نیز همین بازی  بارکیبازی کسی بود که تعداد توپ بیشتری را بگیرد. 

ق کرد کودکان را تشوی شدیم. همچنین کردندیمرفتن توپ را پرتاب  عقبشد که در حین 

زند به تعداد بیشتری دور اتاق لی لی ب توانستیمو هر کس  دور اتاق لی لی بزنند نوبتبه

که طی  یهانیتمردیگر از . یکی آمدیم حساببهبدون آنکه پا به زمین بزند، برنده بازی 

 یهارنگبا قطعات هندسی بود، این قطعات در  یالگوسازاین دوره با کودکان انجام شد، 

مختلف و به اشکال گوناگون از قبیل دایره، لوزی، مثلث، مربع، مستطیل و ... وجود دارند. 

تعدادی از قطعات را به کودکان داده و به همان تعداد و از همان نوع را مربی در دست 

این  باید عمل کند. با گونههمانکه به  آموختیمداشت، مربی با چیدن قطعات، به کودک 

از  درک صحیحی یطورکلبهک درستی از چپ و راست، باال و پایین و تمرین کودک در

 .کردیم، این تمرین نیز ادراک فضایی کودکان را به نحو چشمگیری تقویت کندیمفضا پیدا 

 :درآمدزیر  صورتبهدر ماه دوم پکیج را تغییر داده و تمرینات 

 تمرینات یکپارچگی حسی:

 کتاب نیفتد کهینحوبهکتاب روی سر،  ( حمل1

 ( حمل فنجان آب بدون اینکه آب بریزد0

 دست در فضا لهیوسبه( رسم اشکال هندسی 3

 ( تقلید حرکات حیوانات9

 ایستاده پاکیکودک روی پنجه  کهیدرحال( حفظ تعادل، 5

 و

 تمرینات ادراک فضایی:
 با قطعات هندسی یالگوساز( 1

                         ( تشخیص شکل از زمینه 0

 ( توالی دیداری3

 ( تکمیل دیداری9
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     ( پایداری یا ثبات شکل 5

کی در یهامهارترویکرد یکپارچگی حسی و آموزشی  ریتأث( به 1331) یزارععلیزاده 

 زانآمو دانش تحصیلی کفایت و حرکتی یزیرطرح حرکتی،  یهامهارتحرکتی بر 

 )علیزاده زارعی،پی برد  سوم و مقطع ابتدایی شهر تهران دوم، اول، یهاهیپا نارساخوان

  . (1331،یمهد

های یکپارچگی حسی بر کاهش عالئم نارسایی ویژه با بررسی اثربخشی آموزش تمرین

 هانیمرتهای دوم و سوم ابتدایی شهرستان ارومیه، اثربخشی این نوشتاری دانش آموزان پایه

را بر کاهش عالئم نارسایی ویژه نوشتاری در دانش آموزان پایه ابتدایی ارومیه بررسی نمود. 

 حاکی از آن بود که تمرینات یکپارچگی حسی در تغییر فرایند آمدهدستبهنتایج آماری 

امال گروه آزمایش مؤثر بوده و  یهاغلطیکپارچگی حسی، افزایش میزان دقت و کاهش 

 .(1333،روشنک )کمالی، ارسایی ویژه نوشتاری شده استسبب کاهش عالئم ن

تمرینات یکپارچگی حسی در بهبود مشکالت نوشتاری در  یاثربخش( 1342) یچراغچ

. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه قرارداد یموردبررسدانش آموزان نارسانویس را 

از  یریگبهرهشهر تهران بود که با  4آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدائی دختر منطقه 

نفر با تشخیص معلمین و با استفاده از غربالگری محقق انتخاب  32،یاچندمرحله یریگنمونه

یکپارچگی حسی آموزش  تمرینات هاآنساعت به  0 یاهفته جلسه، 10شدند و به مدت 

نتیجه گرفت که: تمرینات یکپارچگی حسی در بهبود مشکالت نوشتاری  تیدرنها داده شد.

 (.1333)چراغچی،سیده سعیده، است رگذاریتأث در دانش آموزان نارسانویس

در این زمینه این بود که برای یادگیری مطالب باید از ادراک حس به حس  یریگجهینت

امیدوار بود اختالل یادگیری تا حدودی  تواندیماستفاده شود، با کار کردن روی این مهارت 

بهبود یابد. آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ مورد خوبی برای این موضوع بود. هر چه 

 درک و فهم در شوند کارآمدتر ورودی ،  یامحرکهدریافت و پرداخت  ٔنهیدرزمکودکان 

 شامل سیح یکپارچگی نظریه. بود خواهند تواناتر خود توصیف و دربیان جهیدرنت و محیط

صبی ژیکال قسمتی از سیستم عنوروفیزیولو و نوروآناتومیکال عملکرد از اطالعاتی و دانش

 یکپارچگی حسی نقش دارند. درروندآن  یهاسمیمکانو  هاساختمانمرکزی است که 
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 کودکان دبهبو جهت در مؤثر گامی حسی یکپارچگی  یهاکیاز تکنبا کمک گرفتن 

 یکپارچگی یتتقو و فراستیگ تمرینات انجام از پس. شد برداشته یادگیری اختالل مبتالبه

اختالل  البهمبتکودکان  یرکالمیغنتایج بدین گونه شد میانگین هوش  دو ماه به مدت حسی

یادگیری پس از آموزش یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر فضایی در گروه آزمایشی )پس 

واه در گروه گ یرکالمیغمعنادار بیشتر از میانگین هوش  طوربه( آزمونشیپاز حذف اثر 

 ( شد که این آموزش را دریافت نکرده بودند. پس:آزمونشیپ)پس از حذف اثر 

 یرکالمیغی و تمرینات تفکر فضایی باعث بهبود هوش آموزش یکپارچگی حس"

 ".شودیماختالل یادگیری  مبتالبهدر کودکان 
 

 پژوهش یهاافتهی

پژوهش و جنسیت در  یهارگروهیز برحسبتوزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش 

 است. شدهارائه 9جدول 

 پژوهش یهارگروهیز برحسب. توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش  1جدول 

کل
جنسیت

دختررگروهیز پسر

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

      آزمایشی

      گواه

      کل

گروه  یهایآزمودننمره هوش غیرکالمی در گرایش مرکزی و پراکندگی  یهاشاخص

نمونه، در دو نوبت )پیش و پس از ارائه آموزش یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر فضایی( 

 .است شدهارائه 0 جدول و در دو زیرگروه آزمایشی و گواه در 
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 یرکالمیغگرایش مرکزی و پراکندگی هوش  یهاشاخص. 2جدول 

بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین تعداد نوبت گروه

     آزمونشیپ 
آزمایشی

     آزمونپس 

     آزمونشیپ 
گواه

     آزمونپس 

 است. شدهدادهنشان  1در جدول فوق در مقایسه با یکدیگر در شکل  شدهارائه یهانیانگیم

  .در دو زیرگروه پژوهشی یرکالمیغهوش . میانگین 1شکل 

یک  انسیکوواردر ادامه برای آزمون فرضیه پژوهش و پاسخ به پرسش پژوهش از تحلیل 

 است. شدهاستفادهراهه یک متغیری 

(، P ،024/1=F>25/2) هاانسیوارتحلیل کوواریانس شامل یکسانی  یهافرضشیپابتدا 

( و یکسانی شیب P ،021/09=F<21/2) آزمونپسو  آزمونشیپرابطه خطی بین 

 هر سه یبرقرارقرار گرفتن و با توجه به  یموردبررس( P ،113/2=F>25/2) هاونیرگرس

65/33

69/13

72/73
73/73

60

65

70

75

ن
گی

یان
م

آزمایشی گواه

پیش آزمون

پس آزمون
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شد که خالصه  امانجبرای آزمون فرضیه پژوهش  انسیکووارتحلیل  فرضشیپ

 است. شدهگزارش 3کوواریانس در جدول  لیوتحلهیتجز

 یک راهه یک متغیری انسیکووار لیوتحلهیتجز. خالصه 3جدول 

مجذور اِتا 

 جزئی
F MS Df SS تغییرات منبع 

 (آزمونشیپ) کمکی متغیر 923/1535 1 923/1535  

035/2 279/8 

** 
113/51 1 113/51 

 مستقل متغیر

آموزش یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر 

 (گواه گروه  -فضایی: )گروه آزمایشی

 خطا 032/133 01 344/3  

 کل 331/3023 04   

** P<01/0 

بحرانی با   21/2Fتر از شاخص ( بزرگ014/3شده )محاسبه Fبا توجه به اینکه شاخص 

درصد فرض صفر مبنی بر اینکه  44( است بنابراین با اطمینان 33/1) 1و  01درجه مای آزادی 

آزمون در دو گروه آزمایشی و گواه، پس از حذف اثر نمره مای میانگین نمره مای پس

 شود.آزمون، یکسان است رد میپیش

 9آزمون( در جدول ها )پس از حذف اثر پیشآزمونشده پسای تعدیلهمیانگین نمره

 شده است.ارائه
 آزمونپس. میانگین نمره مای 4دول ج

 آزمونمیانگین پس
 زیرگروه پژوهشی

 آزمونبدون حذف اثر پیش آزمونبا حذف اثر پیش

 آزمایشی 13/34 35/10

 گواه 13/13 20/12

آموزش س از پ هوش غیرکالمی کودکان مبتالبه اختالل یادگیریدیگر میانگین عبارتبه

آزمون: در گروه آزمایشی )پس از حذف اثر پیش یکپارچگی حسی و تمرینات تفکر فضایی

طور معنادار بیشتر از میانگین این هوش غیرکالمی در گروه گواه )پس از حذف ( به35/10

آزمون پیشرفته  از اند.( هست که این آموزش را دریافت نکرده20/12آزمون: اثر پیش
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تواند مرحله می 5ون از طریق آزم این که گیری شدگونه نتیجهاین گبینایی فراستی -ادراکی

 درمان اختالل یادگیری کودکان کمک کند: ٔدرزمینه

ت و دید با حرکات دس یسازیا هماهنگ  توانایی تطابق –حرکتی  –هماهنگی بینایی  -1

 سا دیگر اعضای بدن.

 شود.کل آن در رابطه با آن جنبه ادراک می کهیتوانایی توجه به یک جنبه دیداری درحال -0

ثبات ادراکی، توانایی ادراک اشیا در شرایط و جهات مختلف میسر باشد. مثل یک  -3

 صندلی از هر

 زاویه و یا دید نگریسته شود باید ادراک ثابت و ال متغیری از آن در ذهن باوجود آید.

 مکان. آن نسبت به ناظر در فضا و تیموقع رییدر ارتباط با تغ یکشیادراک وضع، ادراک  -9

 .دو یا چند چیز در ارتباط با یکدیگر یهاتیروابط فضایی، توانایی ادراک وضعادراک  -5

، این شودطور کافی پردازش نمیدر اختالل یادگیری اطالعات حسی با دقت بهاز طرفی 

رچگی چراکه عملکرد مناسب مغز به یکپا گذاردینوبه خود بر کارایی عملکرد مغز تأثیر مبه

هماهنگ کردن چشم و دست و کنترل حرکتی و  بابراین خوب حواس بستگی دارد. بنا

 حرکتی و توانایی-ادراک بصری و فضایی و مسائل تعادلی لمسی و توانایی بصری

های نوشتن خواندن، هجی کردن، اختالالت ریاضی توان گروهی از ناتوانیمی یریگجهت

و تکامل  شود به رشدرا درمان کرد. هماهنگی حرکتی ظریف، مستقیماً مربوط می

ها و ریز دست که در انجام تکالیفی نظیر نوشتن، نخ کردن، سوار کردن مهره هاییچهماه

فقیت همه این تکالیف موجب مو آمیزیتشود انجام موفقکاربرده میو قیچی کردن، به هایچپ

رداخت و پ یافتدرٔ ینهشود. هر چه کودکان درزمدر تحصیل و درمان اختالالت یادگیری می

دربیان و توصیف  یجهدر فهم و درک محیط و درنتشدند می کارآمدتر ورودی یامحرکه

. نظریه یکپارچگی حسی شامل دانش و اطالعاتی از عملکرد ندخود تواناتر بود

ها نوروآناتومیکال و نوروفیزیولوژیکال قسمتی از سیستم عصبی مرکزی است که ساختمان

 یکپارچگی حسی نقش دارندآن درروند  هاییسمو مکان
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