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چکیده
باعث  که  دارند  دیداری-حرکتی  هماهنگی  و  فعال  حافظه ی  در  مشکالتی  اغلب  نارساخوان  کودکان  هدف:  و  زمینه 
عدم موفقیت تحصیلی آن ها می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی-حرکتی بر 

حافظه ی فعال و هماهنگی دیداری-حرکتی دانش آموزان نارساخوان انجام شد. 

تمامی  شامل  آماری  جامعه ی  بود.  گواه  گروه  با  پیش آزمون-پس آزمون  نوع  از  نیمه آزمایشی  پژوهش  این  طرح  روش: 
تحصیلی  سال  در  رشت  شهر  یادگیری  ویژه  مشکالت  توان بخشی  و  آموزشی  کز  مرا به  مراجعه کننده  نارساخوان  دانش آموزان 
که از میان آن ها نمونه ای به حجم 40 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو  99-1398 بود 
اجرا شد. در  آزمایشی  گروه  بر روی  60 دقیقه ای  8 جلسه ی  برنامه ی مداخله ای در  گواه جایگماری شدند.  و  آزمایشی  گروه 
و   )2003( کودکان  وکسلر  هوشی  مقیاس  چهارم  نسخه  پژوهش،  ابزار های  نکرد.  دریافت  را  مداخله ای  گواه  گروه  که  حالی 

ک دیداری-حرکتی بندرگشتالت )1938( بود.  آزمون ادرا

و  فعال  حافظه ی  بر  مــعنــاداری  تأثیر  حسی-حرکــتی  یکپارچگی  آموزش  که  داد  نشــان  کواریانس  تحلیل  نتایج  یافــته ها: 
.)P هماهنگی دیداری-حرکتی دانش آموزان نارساخوان داشت )0/01 < 

حافظه ی  بر  حسی-حرکتی  یکپارچگی  آموزش  تأثیر  بر  مبنی  پژوهش  این  در  آمده  به دست  نتایج  بر       اساس  نتیجه گیری: 
گزینه ی مناسب در طراحی  به عنوان یک  برنامه می توان  این  از  که  گرفت  نتیجه  فعال و هماهنگی دیداری-حرکتی می توان 

گرفت.  با نارساخوانی در نظر  کودکان  برنامه های روان شناختی و تحصیلی 

کلیدی: آموزش یکپارچگی حسی-حرکتی، حافظه ی فعال، دانش آموزان نارساخوان، هماهنگی دیداری-حرکتی واژه های 

* Email: Dakbari44@yahoo.com

نوع مقاله: پژوهشی      ●      صفحات ۵۹ ـــ ۷۰
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مــه مــقــد

اخـــتالل یادگـــــیری خـاص1  مهم تریـن علـت عملکـرد تحصیلـی 
ضـــــعیف دانش آمــــوزان مــــحسوب می شـود و هـــر سـاله تعــــداد 
گیـری مطالـب درسـی  زیـادی از دانش آمـوزان بـه ایـن دلیـل در فرا
بـا  دانش آمـوزان  اینکـه،  وجـود  بـا  می شـوند.  مواجـه  دشـواری  بـا 
بـاال هسـتند،  بـه  نظـر هوشـی متوسـط  از  یادگیـری خـاص  اختـالل 
دانش آمـوزان  سـایر  بـه  نسـبت  آموزشـی،  یکسـان  شـرایط  در  امـا 
افـراد  ایـن  دیگـر،  طرفـی  از  دارنـد.  پایین تـری  تحصیلـی  عملکـرد 
مشـکالت  عـدم  بـارز،  زیسـتی  ضایعه هـای  فقـدان  بـه  توجـه  بـا 
اجتماعـی و روانـی حـاد و بـا وجـود برخـورداری از محیـط آموزشـی 
مناسـب، در زمینه هـای خـاص تحصیلـی ماننـد خوانـدن، نوشـتن 
کـردن قـادر بـه یادگیـری نیسـتند )1(. پنجمیـن راهنمـای  و حسـاب 
یادگیـری  اختـالل   ،)2( روانـی2  اختالل هـای  آمـاری  و  تشـخیصی 
و  اسـت  گرفتـه  نظـر  در  یادگیـری  اخـــتـــالل های  بـرای  را  خــــاص 
و  نوشـتاری  بیـان  اختـالل  ریاضـی،  اختـالل  خوانـدن،  اختـالل 
کـه به گونـه ای دیگـر مشـخص نشـده3، به عنـوان  اختـالل یادگیـری 
گنجانـده شـده اند  کننـده در اختـالل یادگیـری خـاص  یـک تعییـن 
)2(. اخـــــتالل خوانـدن یـا نارسـاخوانی4 نســــبت بـه اختالل هـای 
نوشـتن و ریاضـی شـایع تر اسـت و حـدود 80 درصـد دانش آمـوزان 
بـا اختـالل یادگیـری خـاص، در خوانـدن مشـکل دارنـد )3(. ایـن 
اختـالل موجـب بـروز مشـکالتی در شناسـایی روان و دقیـق واژه ها 
کلمه هـا  کـردن  و همچنیـن رمزگشـایی ضعیـف و ناتوانـی در هجـی 

.)4( می شـود 
که از   عوامـل متعـددی در شـکل گیری نارسـاخوانی نقـش دارند 
آن جملـه می تـوان به عوامـل شـناختی، ژنتیکـی، عصـب شـناختی 
کـرد )5(. بررسـی پژوهش هـای انجـام شـده در  و محیطـی اشـاره 
کـه سـالمت و اختـالل  حـوزه ی اختـالل خوانـدن نشـان می دهنـد 
اختـالل  بـه  ابتـال  عـدم  یـا  ابتـال  در  فعـال  حافظـه ی  عملکـرد  در 
خوانـدن سـهم زیـادی دارد )6(. حافظـه ی فعـال یکـی از چندیـن 
کنتـرل  کـه عملکـرد شـناختی را  کنش هـای اجرایـی متفـاوت اسـت 
می کنـد )7(. حافظـه ی فعـال یـک حجـم محـدودی از اطالعـات 
باقـی  دسـترس  قابـل  حالـت  یـک  در  موقـت  به طـور  کـه  اسـت 
می مانـد و بـرای انجـام پردازش هـای مربـوط بـه تکالیـف شـناختی، 
تسـهیل گری  فعـال  حافظـه ی  کارکـرد   .)8( اسـت  اسـتفاده  قابـل 
اطالعاتـی  بازیابـی  و  ذخیـره  کدگـذاری،  ظرفیـت  افزایـش  و 

کـه بـرای یادگیـری و پردازش هـای سـطح باالتـر اطالعـات،  اسـت 
توانایـی  بـر  فعـال  حافظـه ی  در  مشـکالت   .)9( اسـت  ضـروری 
فـرد بـرای حفـظ یـا نگهـداری اطالعـات در ذهـن در حیـن انجـام 
خودانگیختـه ی یـک تکلیـف شـناختی دیگـر، تأثیـر می گـذارد )3(. 
دیداری-حرکتـی5   هماهنگـی  کـه  داده انـد  نشـان  پژوهش هـا 
می توانـد زمینه سـاز بـروز نارسـاخوانی باشـد )10، 11(. هماهنگـی 
کـه مهارت های  دیداری-حرکتـی، نوعـی قابلیـت عمومی اسـت 
پـردازش اطالعـات بینایـی را بـا مهارت هـای حرکتـی هماهنـگ 
می ســازد. یکـی از اجـزای هماهنگـی دیداری–حرکتـی، توانایـی 
حـرکات  سیسـتم  بـا  شـــکــل  درک  مهارت هـای  کـردن  یکپارچـه 
ظریـف به منظـور طراحـی دوبـاره ی الگو هـای پیچیـده ی بینایـی 
اختـالل  هرگونـه  و  می گیـرد  قـرار  کیـد  تأ مـورد  بیشـتر  کـه  اسـت 
بـروز  باعـث  آن،  در  تأخــــیر  یـا  و  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی  در 
مــــشکل در مهارت هایـی مـــانند خوانـدن، نوشـتن و الگوبرداری 

 .)12( می گـردد 
نارسـاخوانی  حـوزه ی  در  شـده  انجـام  پژوهش هـای  بررسـی   
کـودکان نارسـاخوان از عملکـرد پایین تـری  کـه  کـی از آن اسـت  حا
به طـور  و  برخوردارنـد  نارسـاخوانی  بـدون  کـودکان  بـه  نسـبت 
گسـترده  کالمـی، تمریـن  پایینـی در تکالیـف  معنـا داری نمره هـای 
و  مرکـزی  اجرایـی  سـازوکار  در  نقـص  کلمه هـا،  فراخـوان  عـدد، 
مشـکالت در پـردازش اطالعـات دیـداری- فضایـی دارنـد )13، 
کـه یـک یـا چنـد محـرک وارد  کـودکان، هنگامـی  14، 15(. در ایـن 
از  جلوگیـری  یـا  پـردازش  از  فـرد  و  می شـود  حسـی  دسـتگاه های 
و  می دهـد  روی  حسـی  بـار  اضافـه  می باشـد،  ناتـوان  آن هـا  ورود 
باعـث بی نظمـی در عملکـرد مغـز شـده  بـار حسـی  همیـن اضافـه 
و مغـز نمی توانـد به طـور طبیعـی بـه آن هـا پاسـخ بدهـد )16(. آن هـا 
بـا حـروف، روان  ارتبـاط صدا هـا  در هماهنگـی دیداری-حرکتـی، 
خوانـی، امـالء، بیـان نوشـتاری و دسـت خط مشـکل دارنـد )17، 
کـودکان نارسـاخوان در هماهنگـی دوجانبه و  18(. عـالوه بـر ایـن، 

.)19( هسـتند  مشـکل  دچـار  دسـتی  مهارت هـای 
نارسـاخـــــوان  کـودکان  درمـان  بـرای  مــــختلفی  رویکـــرد های 
یکپارچگــــی  درمــــان  بـه  می تـوان  آن هــــا  بیـن  از  کـه  دارد  وجــــود 
بیانگـر  حسـی  یکپارچگـی  نظریـه ی  کـرد.  اشـاره  حسـی-حرکتی 
رابطه ی بین نقص در تفسیر محرک حسی محیطی، احساس های 
بدنـی و نیـز مشـکل در یادگیـری مهارت هـای حرکتـی اسـت )20(. 
درمـان یکپارچگـی حسـی-حرکتی فرآینـد عصـب شـناختی اسـت 

1. Specific learning disorder
2. American Psychiatric Association
3. Reading Disorder )RD(, Mathematics Disorder )MD(, Dictation & )NOS(

4. Dyslexia
5. Visual-motor coordination
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و  اصلـی  گیرنده هـای  از  احــســاس ها  ســامان دهی  مـــستلزم  کـه 
عناصـر  و  اسـت  روزمـره  فعالیت هـای  در  اسـتفاده  بـرای  کلیـدی 
ارتقـای  حسـی،  ظرفیت هـای  ایجــاد  از:  عـــبارت اند  آن  اصــــلی 
مــوفقیت دانش آمـوز، ایجـاد اطمینان در زمـــینه ی امنیت فیزیکی، 
می باشـد  اتحـاد  پـرورش  و  خودسـازمان دهی  زمینـه ی  در  کمـک 
و  شناسـایی  بـرای  کلیـدی  مؤلفه هـای  به عنـوان  عناصـر  ایـن  کـه 
نتایـج   .)21( بـه کار  می رونـد  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  درمـان 
حسـی- یکپارچگـی  درمـان  تأثیـر  بیانگـر  مختلـف  پژوهش هـای 
یادگیـری اسـت )22،  ناتوانی هـای  بـا  کـودکان  بـر عملکـرد  حرکتـی 
23، 24، 25(. در ایـن راسـتا محمـودی، عـبدالــه زاده و رحمــتی 
بـا عــــنوان اثربخشـی تلفیـق روش یکـــپارچگی  )25( در پژوهشـی 
حافظـه ی  تقویـت  بـر  مطلـب  درک  مسـتقیم  آمـوزش  و  حــسی 
نتیجـه  ایـن  بـه  نارسـاخوان  توجـه دانش آمـوزان  فعـال و دامنـه ی 
گـواه در افزایـش حافظـه ی  گـروه آزمایشـی و  کـه بیـن دو  رسـیدند 
فعـال و دامنـه ی توجـه دانش آمـوزان نارسـاخوان تفـاوت معنـا دار 
آمـوزش  تلفیـق روش یکپارچگـی حسـی و  برنامـه ی  وجـود دارد و 
مسـتقیم درک مطلـب باعـث تقویـت حافظـه ی فعـال و دامنـه ی 
توجـه دانش آمـوزان نارسـاخوان می شـود )25(. همچنیـن هرلنـد، 
کـه  سـواربریک و هاینـز 1 )22( در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کـه از روش هـای یکپارچگـی حسـی اسـتفاده می کننـد،  گروه هایـی 
کـودکان  مشـارکت  و  توانایی هـا  مـورد  در  مثبت تـری  ک  ادرا
ایـن  در   .)22( دارنـد  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  نوجوانـان  و 
رابطـه رجبی فـرد و همـکاران )23( پژوهشـی بـا بررسـی اثربخشـی 
دیـداری  و  کـی  ادرا مهارت هـای  بـر  حسـی  یادگیـری  برنامه هـای 
نشـان  نتایـج  دادنـد.  انجـام  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  کـودکان 
کـه برنامـه یادگیـری حسـی و چندحسـی تفـاوت معنـا داری بـر  داد 
ک محـرک دیـداری، حافظـه دیـداری،  بهبـود متغیر هـای تمایـز ادرا
دوام حافظـه، ترتیب بنـدی و هماهنگی دیداری-حرکتی داشـت. 
روابـط  بهبـود متغیر هـای  تأثیـری در  ایـن، داده هـا هیـچ  بـر  عـالوه 
دیــــــداری  و  حـــرکـــتی  دیـداری  یکــــپارچگــــی  و  دیداری-حرکتـی 
جرمانـو  فوسـکو،  هــــمــــچنین   .)23( ندادنـد  نشـــــان  کـی  ادرا
اثربخشـی  بررسـی  هـــدف  بـا  پژوهــــشی   )11( کاپلینـی2  آپارسـیا  و 
کی-حرکــتــــی-بینایی بـرای  برنامـــــه ی مـــــداخله ی مـــــهارت ادرا
مداخلـه ی  برنامـه ی  دادنـد.  انجـام  نارســــاخوان  دانش آمــــوزان 
کـه شـامل تمرین هایـی بـرای هماهنگـی  ک حرکتی-دیـداری  ادرا
رابطـه ی  دیـداری،  حافظـه ی  دیـداری،  تمییـز  دیداری-حرکتـی، 
دیـداری  هماهنگـی  حافظـه،  توالـی  شـکل،  ثبـات  فضایـی،  بیـن 

ک دیـداری( بـود، اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان داد  فضایـی )ادرا
نارسـاخوان  گـروه دانش آمـوزان  پاسـخ های صحیـح  میانگیـن  کـه 
کیفیـت  کی-دیـداری افزایـش یافـت و  در آزمـون مهارت هـای ادرا
که  کـی از آن بـود  دسـت خط بهبـود یافـت. نتایـج ایـن پژوهـش حا
برنامـه ی مداخلـه ی توسـعه یافته بـرای دانش آمـوزان نارسـاخوان 
مناسـب به نظـر می رسـد و اثـرات مثبتـی دارد، زیـرا مهـارت ادارک 
دیـداری وکیفیـت نوشـتاری دانش آمـوزان بـا اختـالل نارسـاخوانی 

 .)11( می بخشـد  بهبـود  را،  رشـدی 

جمــــله  از  و  خـاص  یادگیـری  اخـــتالل  اینـــــکه  بـه  توجـه  بـا 
و  کودکـــان  تحـــصیلی  عـــملکرد  بـر  مـــنـفـــی  تأثیـر  نارساخـــوانی 
دانش آمـوزان می گـذارد و خسـارت های سـنگینی بـر نهاد هـای 
کـه اسـتفاده از یـک  آموزشـی تحمیـل می کنـد، به نظـر می رســد 
اهمیـت  می توانـد  تأثیرگـذار  و  مناسـب  مداخلـه ای  برنامـه ی 
به ســــزایی داشـته باشــــد. بنابرایـن پژوهـــش حاضـر بـا هـدف 
بـر حافــــظه ی  آمــــوزش یکپارچگـی حــسی-حرکـــتی  اثربخشـی 
فعـال و هماهنگـی دیـداری حرکتـی دانش آمـوزان نارسـاخوان 

انجـام شـد. 

روش

روش،  نظـــر  از  و  کاربـردی  هــــدف  نظـر  از  پژوهـــش  ایـن 
گـــــواه  گـروه  بـا  پیش آزمــون-پس آزمون  نـوع  از  نیمه آزمــــایشی 
دانش آمـوزان  تمامـی  شـامل  پژوهـش  آمـاری  جامعـه ی  بـود. 
توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا بـه  مراجعه کننـده  نارسـاخوان 
تحصــــیلــــی  ســـــال  در  رشـت،  شـهر  یادگیـری  ویـژه  مــــشکالت 
کـه از مـــیان آن هـا نمونـه ای بـه حجـم40 نفـر  99-1398 بودنـد 
بـه شـیوه ی نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب و به طـور تصادفـی 
ک های ورود  گواه جایگماری شـدند. مال گروه آزمایشـی و  در دو 
بـه پژوهـش ضریـب هوشـی بیـن )85 - 115(، محـدوده سـنی 
اسـتاندارد  انحـراف  نمـره ی حداقـل 1/5  کسـب  11 سـال،  تـا   8
پایین تـر از میانگیـن در آزمـون خوانـدن و نارسـاخوانی، نداشـتن 
ک هـای  بـود. مال اختـالل همبـود، تحصیـل در مـدارس دولتـی 
خـروج از پژوهـش، عـدم شـرکت در جلسـه های مداخله )غیبت 
بیـش از 2 جلسـه( و عـدم همـکاری مناسـب بـود. مالحظه هـای 
توضیح هـای  ارائـه ی  پژوهشـگر،  معرفـی  نیـز،  پژوهـش  اخالقـی 
کامـل در زمینـه ی اهـداف پژوهـش و محرمانـه مانـدن اطالعات 

بـود.  شـخصی آن هـا 

1. Abramson, Seligman, Teasdale 2. Pennsylvania Resilience Program
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ابـــزار

چهـارم  نسـخه ی  حاضـر  پژوهـش  در  شـده  اسـتفاده  ابزار هـای 
ک  ادرا آزمـــــون   ،)2003(  1 کـــودکـــــان  وکسـلر  هــــوشی  مـــقـــــیاس 
و  خوانـدن  آزمـون  و   ،)1938( گشـتالت2  بنـدر  دیداری-حرکتـی 
کـه در ادامـه بـه توضیـح  آن هـا  نارسـاخوانی )نمـا( )1384( بودنـد 

می پردازیـم. 

کودکان: در مطالعه ی  □ نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر 
دانش آمـوزان  فعـال  حافظـه ی  و  هوشـی  ارزیابـی  جهـت  حاضـر 
کـودکان  مقیـاس هـوش وکسـلر  ویرایـش  از چهارمیـن  نارسـاخوان 
کـه در سـال 2003 منتشـر شـد، اسـتفاده شـد. در ایـن آزمـون یـک 
کـه  می شـود  محاسـبه  هوش بهـر  نـوع   4 و  کل  هوش بهـر  مقیـاس 
واژگان، درک مطلـب،  کالمـی )شـباهت ها،  شـامل درک مطلـب 
کی ) طراحی  کالمی(، اسـتدالل ادرا اطالعات عمومی و اسـتدالل 
تکــمـیــــل  و  تصویـری  اسـتدالل  تصــــویری،  مــــفاهیم  مــــکعب ها، 
تصاویـر(، حافظـه ی فعـال )فراخنـای ارقـام، توالـی حرف-عـدد، 
پـردازش )رمزنویسـی، نمادیابـی و  و تکمیلـی حسـاب( و سـرعت 
کل  هوشـی  بهـره ی  اعتبـار  ضریـب  می باشـد.  خط زنـی(  تکمیلـی 
گـزارش شـده اسـت. همچنیـن در مـورد بهره هـای هوشـی   0/98
کمتریـن ضریـب اعتبـار به ترتیب مربـوط به بهره ی  دیگـر بیشـترین و 
کالمـی )0/94( و سـرعت پـردازش )0/88(  هوشـی درک مطلـب 
ضریـب  کمتریـن  و  بیشـترین  زیرمقیاس هـا  مـورد  در  می باشـد. 
 )0/81( مطلـب  درک  و   )0/92( واژه هـا  خرده مقیـاس  بـه  اعتبـار 
می باشـد. ایـن آزمـون بـه صورت انفـرادی اجرا می شـود. صادقی، 
اعتباریابـی  بـه رواسـازی و  ربیعـی و عابـدی )1390( در پژوهشـی 
پرداختنـد.  کـودکان  وکسـلر  هـوش  مقیـاس  ویرایـش  چهارمیـن 
ایـن مقیـاس و ماتریس هـای پیشـرونده ریـون،  بیـن  نتایـج روایـی 
نشـان از همبسـتگی معنـادار دو مقیـاس بـود. اعتبـار آزمـون نیـز بـا 
کـه طـی آن،  بازآزمایـی محاسـبه شـد  روش هـای دونیمه سـازی و 
اعتبـار بازآزمایـی زیرمقیاس هـا از 0/80 تـا 0/88 و ضرایـب اعتبـار 

آمـد )26(.  به دسـت  تـا 0/91  از 0/83  دونیمه سـازی 

گشـتالت: ایـن آزمون  ک دیداری-حرکتـی بنـدر  □  آزمـون ادرا
توسـط لورتـا بنـدر در سـال 1938 بـرا ی شناسـایی آسـیب مغـزی و 
ارزیابـی توانایی هـای دیـداری سـاختاری سـاخته شـد. ایـن آزمـون 
کارت طرحـی تنظیـم  کـه روی هـر  کارت تشـکیل شـده اسـت  از 9 
کـودکان از نظـر آمادگـی ورود بـه  کـه بـرای تشـخیص ارزیابـی  شـده 

ناتوانی هـای  مطالعـه ی  و  هیجانـی  مشـکل های  ارزیابـی  مدرسـه، 
و  خوانـدن  مشـکل های  تشـخیص  مغـزی،  آسـیب های  رشـدی، 
کالمی به کار  یادگیـری و همچنیـن به عنـوان یـک آزمون هوشـی غیـر 
کوپیتـز تدویـن  آزمـون توسـط  ایـن  رفتـه اسـت. نظـام نمره گـذاری 
شـده اسـت و شـامل30 مـاده نمره گـذاری اسـت و 4 نـوع خطـای 
خطـای  و  چرخـش  خطـای  نادرسـت،  ترکیـب  خطـای  تحریـف، 
کل را می سـنجد. نمره گـذاری مـواد آن به صـورت  تـداوم و خطـای 
کـه هریـک از مـواد آزمـون در صورت  1 و صفـر اسـت، بدیـن ترتیـب 
می گیـرد  تعلـق  صفـر  نمـره ی  این صـورت  غیـر  در  و   1 نمـره ی  خطـا 
ترتیـب صفـر و 30  بـه  ایـن نظـام  باالتریـن نمـره در  پایین تریـن و  و 
ک  ادرا و  کمتـر  خطـای  معنـای  بـه  پاییـن  نمـره ی  کسـب  اسـت. 
کوپیتـز به طورکلـی قابـل  دیداری-حرکتـی بهتـر اسـت. اعتبـار نظـام 
عالـی  آن  بـرای  درجه بندی کننـدگان  توافـق  میـزان  و  بـوده  قبـول 
به عنـوان  آزمـون  روایـی  و  اسـت  شـده  گـزارش   )0/96 و   0/88(
اعتبـار   .)27( اسـت  مطلـوب  کی-حرکتـی  ادرا رشـــــد  شاخــــص 
کوپیتـز بـر حسـب سـن و فاصلـه ی  بازآزمایـی ایـن آزمـون بـا نظـام 
گـزارش شـده اسـت. روایـی آن از  زمانـی در اجـرا از 0/53 تـا 0/90 
ک دیـداری فراسـتیک  طریـق محاسـبه ی همبسـتگی بـا آزمـون ادرا
براهنـی  توسـط  آزمـون  ایـن   .)28( اسـت  آمـده  به دسـت   0/65
کـودک 5 تـا 11 سـاله تهرانـی هنجاریابـی شـد.  )29( بـر روی 767 
طبـق ایـن پژوهـش میانگیـن خطا هـا در 5 سـالگی 8/1 اسـت و بـا 
کاهـش می یابـد و در 11 سـالگی بـه 1/44 می رسـد و  افزایـش سـن 
ضریـب پایـای آزمـون بـا روش بازآزمایـی بسـته بـه سـطوح سـنی در 
گـزارش شـده اسـت. در پژوهش حاضر  دامنـه ای از 0/81 تـا 0/96 
کل، خطـای تحریـف، خطـای ترکیـب،  کرونبـاخ خطـای  نیـز آلفـای 
 ،0/85  ،0/82  ،76 به ترتیـب  تـداوم  خطـای  چرخـش،  خطـای 

آمـد )29(.   به دسـت   0/81  ،0/79

□  آزمون خواندن و نارسـاخوانی )نما(۳: به منظور اندازه گیری 
نارسـاخوان،  دانش آمـوزان  تشـخیص  و  خوانـدن  توانایـی  سـطح 
آزمـون خوانـدن و نارسـاخوانی )نمـا( اسـتفاده شـد. ایـن آزمـون را 
کرمـی نـوری و مـرادی در سـال 1384 بـرای دانش آمـوزان تک زبانه 
)فارسـی( و دو زبانـه ی )تبریـزی و سـنندجی( دختـر و پسـر پایـه ی 
کردنـد. ایـن آزمــــون شــامــــل  اول تـا پنجـم دبســـتان هــــنجاریابی 
کلمه هـا، درک خوانـدن متـن، زنجیـره ی  10 خرده مقیـاس خوانـدن 
کلمه هـای  کلمه هـا، قافیـه، حـذف آوا هـا، خوانـدن  کلمه هـا، درک 
کلمه هـا  بی معنـی، نامیـدن تصاویـر، نشـانه ی حـروف، و نشـانه ی 

1. Wechsler Intelligence Scale for Children - IV
2. Visual-Motor Perception Bender-Gestalt Test )V-M B-G(

3. Reading and dyslexia test )NEMA(
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 15 آن  اسـتاندارد  انحـراف  و   100 آزمـون  ایـن  میانگیـن  می باشـد. 
کرونبـاخ بـرای  اسـت. اعتبـار ایـن آزمـون بـا اسـتفاده از روش آلفـای 
آمـده  به دسـت   0/98 تـا   0/43 بیـن  مختلـف  آزمون هـای  خـرده 
کل آزمـون 0/82 می باشـد. همچنیـن  اسـت )30(. ضریـب آلفـای 
کمـک تحلیـل عاملـی روایـی ایـن مقیـاس را  حسـینی و همـکاران بـا 

کردنـد )31(.   گـزارش   62/03

مداخله  برنامه ی  معرفی 

برنامـه ی  یـک  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  آمـوزش  برنامـه ی   
کـه بـر اسـاس رویکـرد یکپارچگـی  آموزشـی پژوهشـگر سـاخته اسـت 

 )1971( کپـارت  کی-حرکتـی  ادرا نظریـه ی  و   )1972( آیـرز  حسـی 
گـروه نمــــونه به اجـــرا درآمـــد. بـرای  طـــراحی شــده اسـت و بـر روی 
یکــــپارچگی  مــداخــلــه ی  برنامـــه ی  آمــــوزش  آزمایــشـــی،  گــروه 
حسـی-حرکتی در 8 جـــلســـه و هــــر جـــلســـه به مـدت60 دقیقـه 
پس آزمـون  و  پیش آزمـون  احتسـاب  بـدون  جلسـه(   2 )هفتـه ای 
و  آمـــوزشی  مـــرکز  در  یادگـــــیری  اخـــــتالل های  درمـــــانگر  توســـــــط 
توا  ن بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری به دانش آموزان نارسـاخوان 

آمـوزش داده شـد. 

 

جدول 1( جلسـات برنامه ی آموزش یکپارچگی حسـی-حرکتی 

روش اجراجلسات

□ به جلو و عقب رفتن و به طور همزمان شـمارش از 1 تا 10 و برعکس. اول

□ ایسـتادن روی یک پا و به طور همزمان به خاطر سـپردن چند شـکل به ترتیب و برعکس. دوم

سوم
کلمـه ی  □ تقلیـد راه رفتـن حیوانـات و به طـور همزمـان تشـخیص یـک واج تکـراری از میـان چندیـن واج و یـا تشـخیص یـک 

کلمـه تکـراری از میـان چندیـن 
کاغذ با اسـتفاده از پولک رنگی.  □ ایجاد طرح هایی روی 

چهارم
کلمـه ی متفـاوت از میـان چندیـن  □ ایسـتادن روی تختـه تعـادل و به طـور همزمـان تشـخیص یـک واج متفـاوت و یـا یـک 

کلمـه ی تکـراری واج و یـا چندیـن 
□ بریدن اشـکال و چسـباندن آن ها بر روی یک مقوا. 

پنجم
کلمه های هم آغاز و هم پایان کـردن و به طـور همزمان تشـخیص  □ لی لـی 

کردن مهره های رج شـونده.  □ نخ 

ششم
کلمه های بی ربط کلمه هـا ی متداعی و جفت  □ چرخیـدن بـه دور خـود و به طـور همزمـان ارائه ی جفت 

کاغذی.  کردن توپ های  کاغذ و درسـت  کردن  □ مچاله 

هفتم
کلمه روی پشـت دانش آموز □ خوابیدن روی توپ بزرگ و به طور همزمان نوشـتن حروف و 

گواش و مداد رنگی.  □ نقاشـی با اسـتفاده از 

هشتم
کلمه هـا و جمله ها کارت  □ پـرش روی 

کامل  کلمه هـای در هـم ریخته به صورت یک جمله ی  کـردن  □ مرتـب 
کاغذ توسـط دانش آموز.  کف دسـت دانش آموز و ترسـیم آن روی  کردن بعضی عالیم روی  □ رسـم 
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روش اجرای پژوهش

و  آموزشـی  کـز  مرا بـه  مراجعـه  و  کسـب مجوز هـای الزم  از  بعـد 
کـه  آزمودنی هایـی  بیـن  از  یادگیـری  اختالل هـای  توان بخشـی 
ک هـای ورود بـه پژوهـش در مـورد آن هـا صـدق می کـرد40 نفـر  مال
به صـورت نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب و به طـور تصادفـی در 
از  پیش آزمـون  گمـارده شـدند. سـپس  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه  دو 
متغیر هـای  اندازه گیـری  به منظـور  آزمون هـا  و  مقیاس هـا  طریـق 
گـروه آزمایشـی 8 جلسـه  وابسـته اجـرا شـدند. پـس از آن بـر روی 
در  بـار  حسـی-حرکتی2  یکپارچگـی  درمانـی  مداخلـه ی  برنامـه ی 
هفتـه به مـدت 60 دقیقـه اجـرا شـد. بعـد از اتمـام جلسـات درمانی 
 از لحـاظ متغیـر وابسـته به عنوان 

ً
گـروه مجـددا آزمودنی هـای هـر دو 

داده هـای  نهایـت  در  گرفتنـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  پس آزمـون 
به دسـت آمـده از پیش آزمـون و پس آزمـون مـورد تجزیـه و تحلیـل 
روش هـای  از  پژوهـش  داده هـای  تحلیـل  جهـت  گرفـت.  قـرار 
همچنیـن  اسـتاندارد،  انحـراف  و  میانگیـن  ماننـد  توصیفـی  آمـار 

در  و  داده هـا  بـودن  نرمـال  بررسـی  جهـت  شـاپیرو-ویلک  آزمـون 
سـطح آمـار اسـتنباطی ضمـن رعایـت مفروضه هـا، در سـطح نمـره 
و در سـطح  متغیـری  تـک  کوواریانـس  تحلیـل  از  پرسشـنامه ها  کل 
بـه  چند متغیـری  کوواریانـس  تحلیـل  از  آن هـا  خرده مقیاس هـای 

شـد.  اسـتفاده   SPSS  22 آمـاری  نرم افـزار  کمـک 

فـــتــه ها یا

در پژوهـش حاضـر شـرکت کنندگان در رده ی سـنی8 تـا 11 سـال 
کـــم تــریــــن آن  بودنـد. بیش تریـن ســـن شرکت کــــنندگان8 سـال و 
11 سـال بـود. در جـدول 2 میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد نمره های 
گـروه آزمـــایشـــــی  پیش آزمون-پس آزمـون متغیر هـای پژوهـش دو 
گـواه ارائـه شـده اسـت. همچنیـن در ایـن جـدول نتایـج آزمـون  و 
گروه ها  شـاپیرو-ویلک بـرای بررسـی نرمال بـودن توزیع متغیر هـا در 

گزارش شـده اسـت. 

) n=40( گواه گروه آزمایشـی و  جدول 2( شـاخص های توصیفی نمره های پیش آزمون- پس آزمون در دو 

MSDS-WPگروهوضعیتمتغیر

9/652/2310/9330/063آزمایشیپیش آزمون

حافظه ی فعال
9/82/2850/9290/136گواه

15/552/3170/970/746آزمایشیپس آزمون
10/302/2960/9310/253گواه

12/551/2760/9520/331آزمایشیپیش آزمون

هماهنگی دیداری-حرکتی
12/21/2810/9120/071گواه

6/851/4230/9110/067آزمایشیپس آزمون
11/351/2170/920/10گواه

بـرای  شـاپیرو-ویلک  آزمـون  نتایـج  فـوق  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
تمامـی متغیر هـا معنـادار نمی باشـد. بنابرایـن توزیـع متغیر هـا نرمـال 
می باشـد. برای بررسـی اثربخشـی آموزش یکپارچگی حسـی-حرکتی 
کل حافظـه ی فعـال دانش آمـوزان نارسـاخوان از تحلیـل  بـر نمـره ی 
کوواریانـس یک راهـه اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون بررسـی همگنـی 
کل حافظـه ی  شـیب رگرسـیون پیش آزمـون و پس آزمـون نمــــره ی 
کـه شـــــیب  گـــواه، نــشــــان داد  گـروه  گـروه آزمـــایشـــــی و  فـــــعال در 

 .)F 1 و 0/329 = 37و P=0/57( گـروه برابـر اسـت رگرسـیون در هـر دو 
همچنیـن نتایـج آزمـون لویـن بـرای بررسـی همگنـی  واریانـس متغیـر 
کـــه  واریانـس حافــــظه ی فـــعــال  گــروه هـــا نشــــان داد  وابســــته در 
جـــدول   .)F 1 = 37و   0/161 و   P=0/691( اسـت  برابـر  گــــروه ها  در 
بررسـی  بـرای  تک متغیـری  کوواریانـس  تحلیـل  نتایـج   ،3 شـــمــــاره 
گـواه در پیش آزمـون بـا پس آزمـون  گـروه  گـروه آزمایشـی و  تفـاوت 

گـزارش شـده اسـت.  کل حافظـه ی فعـال  نمـره ی 
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F حافظـه ی فعـال در پس آزمـون  بـا توجـه بـه جـدول 3 آمـاره 
کـه  می دهـد  نــشــان  ایـن  و  می باشـــد  مـــــعنادار   0/01 ســـطـــح  در 
وجـــود  معنـا داری  تفـاوت  فــــعال  حافظـه ی  در  گـروه  دو  بیــــن 
تفـاوت در  ایـن  کـه  نیـز نشـان می دهـد  اثـر 0/86  انـدازه ی  دارد. 
F پیش آزمــــون حافــــظه ی فعـال نیـز  جامــــعه بـزرگ اسـت. آمـاره 
پیش آزمـون،  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  معـا دار   0/01 سـطح  در 
تأثیـر معنـا داری بـر نمــــره های پس آزمـــون دارد. هــــمچنین نتایــــج 
گـواه در حافظـه ی  گـروه آزمایشـی و  مــــیانگین های تصحیـح شـده 
یافتـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  معنـا دار   0/01 سـطح  در  فعـال 
نمـره ی  بـر  آمـوزش یکپارچگـی حسـی-حرکتی  کـه  گفـت  می تـوان 
و  اسـت  مؤثـر  نارسـاخـــوان  دانش آمـوزان  فــــعال  حافــــظه ی  کــــل 
اثربخشـی  بررسـی  بـرای  همچنیـن  می شـود.  آن  افزایـش  موجـب 
مــؤلفه های  از  یـک  هـــر  بـر  یکــــپارچگی حـسی-حــرکـــتی  آمــــوزش 
کوواریانـس  تحلیـل  از  نارسـاخوان  دانش آمـوزان  فعـال  حافظـه ی 
چــندمـــتغیری اسـتــفاده شـد. بررسـی مـــفروضه های ایـن تحـــلیل 

گـروه برابـر  کــــه همـگــــنی شـیـــب رگــرســـیون در هـــر دو  نشــــان داد 
اســــــــت )F 37،1 = 0/16 ،p=0/95(. نتایــــج آزمـــون لــویـــن نشـــان 
  P=0/683( کــه  واریانـس مــؤلـــفــــه های فــــراخــــــنای ارقــــام داد 
تـــوالـــــی حـــــــرف-عــــــــــدد )P= 0/232  و  F  37،1 ( و  و 0/169 = 
نیـز  کـس  با آزمـون  نتایـج  اسـت.  برابـر  گروه هـا  در   )F  37،1  =1/31
گـروه  کوواریانـس متغیر هـای وابسـته در دو  کـه ماتریـس  نشـان داد 
نتایـج   .)BOX=0/849  ،F=0/267  ،P=0/813( اسـت  برابـر 
رابطـه ی  معنـا داری  کرویـت  بررسـی  بـرای  بارتلـت  خـی دو  آزمـون 
بیـن  رابطـه ی  کـه  داد  نشـان  را  فعـال  حافظـه ی  مؤلفه هـای  بیـن 

.)P>  0/01( اسـت  معنـا دار  آن هـا 
بیـن  کـه  آزمـون نشـان داد  نتایـج  بررســـی مفروضه هـا،  از  پـس 
گـروه در مــؤلــفـه هـــای حافظـه ی فعال تفاوت معنا داری وجود  دو 
F 37،1 ، 0/121= المبـدای ویلکـز(.   = 126/713 ،P> 0/01( دارد
گـــزارش شــــده  در جـــدول 4 نتایج تحـــلیل  واریانس چــــند متغیری 

است. 

کل حافظه ی فعال گواه در نمره ی  گروه  گروه آزمایشـی و  کوواریانس تک متغیری برای بررسـی تفاوت  جدول۳( نتایج تحلیل 

ضریب ایتاسطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
165/4651165/465123/010/010/78پیش آزمون

گروهی 290/0351290/035224/8990/010/86عضویت 
35/685371/235خطا

گواه در مؤلفه های حافظه ی فعال گـروه  گروه آزمایشـی و  جـدول 4( نتایـج تحلیل واریانـس چند متغیـری تفاوت 

اندازه اثرFPخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگینگروهشاخص مؤلفه ها

7/935آزمایشیفراخنای ارقام
2/5390/211135/0690/010/801

5/305گواه

7/726آزمایشیتوالـی حرف ـــ  عدد
2/9530/196227/2230/010/863

4/774گواه

فــراخـــنای  مـــــؤلفه های  بـرای   F آمـاره   4 جـدول  بـه  توجـه  بـا 
می باشـد.  معنـا دار   0/01 سـطح  در  عـدد  ــــ  حـرف  توالـی  و  ارقـام 
ایـن مؤلفه هـا  گروه هـا در  کـه بیـن  ایـن یافته هـا نشـانگر آن اسـت 
میانگین هـای  بررســـی  نتایـــج  دارد.  وجـــود  مــــعنا داری  تـــفــــاوت 
گـروه آزمایشـی در  کـه میانگیـن  تصحیـح شـده نیـز نشـان می دهـد 

مؤلفه هـای فراخنـای ارقـام و توالـی حـرف ـــ عـدد بیشـتر از میانگین 
کـه  گفـت  گـواه در ایـن مؤلفه هـا می باشـد. بنابرایـن می تـوان  گـروه 
از  یـک  هـر  افزایـش  موجـب  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  آمـوزش 
مؤلفه هـای فراخنـای ارقـام و توالـی حـرف ـــ عـدد می شـود. بـرای 
بررسـی اثربخشـی آمـوزش یکپارچگـی حسـی-حرکتی بـر هماهنگـی 
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کوواریانـس  از تحلیـل  دیداری-حرکتـی دانش آمـوزان نارسـاخوان 
بررسـی همگنـی شـیب  آزمـــون  نتایـج  شــــد.  اســتـــفاده  یک راهــــه 
گروه برابر اسـت  که شـیب رگرسـیون در هر دو  رگرسـیون نشـان داد 
لویـن  آزمـون  نتایـج  همچنیـن   .)  F 1 37و   =1/348 و   P=0/253(
گروه هـا  در  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی  که واریانـس  داد  نشـان 

برابـر می باشـــد )P=0/551 و 0/262= 37و F 1 (. جـدول شـماره 5 
تــفاوت  بررســــی  بـرای  تک مـــتغــــیری  کوواریانـس  تحـــــلیل  نتایـــج 
متغیـر  پس آزمـون  بـا  پیش آزمـون  در  گـواه  و  آزمایشـی  گروه هـای 

اسـت.  شـده  گـزارش  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی 

گواه در هماهنگی دیداری-حرکتی گروه  گروه آزمایشـی و  کوواریانس تک متغیری برای بررسـی تفاوت  جدول 5( نتایج تحلیل 

ضریب ایتاسطح معنا داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
32/366132/36630/60/010/45پیش آزمون

گروهی 230/9231230/923218/3290/010/86عضویت 
39/134371/058خطا

دیداری-حرکتـی  هماهنگـی   F آمـاره   5 جـدول  بـه  توجـه  بـا 
در پس آزمـــون در سـطح 0/01 معنـا دار می باشــــد و ایـن نشـــــان 
گـروه در هماهنگـی دیداری-حرکتـی تفاوت  کـه بیـن دو  می دهـد 
می دهـد  نشـان  نیـز   0/86 اثـر  انـدازه ی  دارد.  وجـود  معنـا داری 
کــــه ایــــن تفـاوت در جامــــعه بـزرگ اســـت. آمـاره F پیش آزمـون 
اسـت  معنـا دار   0/01 سـطح  در  نیـز  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی 
نمره هـای  بـر  معنـا داری  تأثیـر  پیش آزمـون  می دهـد  نشـان  کـه 
نیـز  نتایـج بررسـی میانگین هـای تصحیـح شـده  پس آزمـون دارد. 
گواه در سـطح  گروه  گـروه آزمایشـی و  کـه میانگیـن  نشـان می دهـد 
کـه  گفـت  یافتـه می تـوان  ایـن  بـه  بـا توجـه  0/01 معنـا دار اسـت. 
هماهنگـی  افزایـش  موجـب  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  آمـوزش 
همچنیـن  می شـود.  نارسـاخوان  دانش آمـوزان  دیداری-حرکتـی 
بـرای بررسـی اثربخشـی آمـوزش یکپارچگـی حسـی-حرکتی بـر هـر 
یـک از مــــؤلفه های هـــماهنگی دیداری-حرکتـی دانش آمـــــوزان 
کوواریانـس چــنـدمـــتغیری اسـتفاده شـد.  نارسـاخــــوان از تحلیـل 

رگرسـیون  شـــیــب  کـه  داد  نشـــــان  شـیب  همگنـی  آزمـون  نتایـج 
نتایـج   .)  F 1 37و   = 1/44  ،p اسـت )0/2 =  برابـر  گـروه  هـر دو  در 
تخریـب  مــــؤلفه های  واریانـس  کـه  داد  نشــــان  نیـز  لویـن  آزمـون 
شکــل )P= 0/288 و 0/762 = 37و F 1 (، تغییـر جـــهــــت دادن 
 P=0/22( تکـــــرار غـــیـــــر ارادی ،) F 1 و0/233 = 37و P=0/64(
 P=0/412( اجـــــــــزا  نادرســـــت  ترکــــیـــــب  و   )  F 1 37و   = و1/014 
آزمـون  نتایـج  می باشـد.  برابـر  گروه هـا  در   )  F 1 37و   = و0/689 
کوواریانـس متغیر هـای وابسـته در  کـه ماتریـس  کـس نشـان داد  با
 .)BOX= 12/26 ،F= 1/094 ،P= 0/262( گـروه برابـر اسـت دو 
کـه رابطه ی بیـن مؤلفه ها  نتایـج آزمـون خـی دو بارتلت نشـان داد 
نتایـج  از بررسـی مفروضه هـا،  معنـا دار اسـت. )P> 0/05(. پـس 
هماهنگـی  مؤلفه هـای  در  گـروه  دو  بیـن  کـه  داد  نشـان  آزمـون 
 ،P>0/01( دارد  وجـود  معنـا داری  تفـاوت  دیداری-حرکتـی 
F 37،1 =28/114 ، 0/169 = المبـدای ویلکـز(. در جـدول 6 نتایـج 

اسـت.  شـده  گـزارش  تک متغیـری  واریانـس  تحلیـل  

گـواه در مؤلفه های هماهنگی دیداری-حرکتی گروه  گروه آزمایشـی و  جـدول 6( نتایـج تحلیل واریانـس تک متغیـری تفاوت 

اندازه اثرFPخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگینگروهشاخص 

1/888آزمایشیتخریب شکل
-0/9240/19123/2720/010/406

2/812گواه

1/604آزمایشیتغییر جهت دادن
-1/4420/17865/4080/010/658

3/046گواه
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مـــؤلفـــه های  هــــمه ی  بـرای   F آمـاره   6 جـدول  بـه  توجـه  بـا 
می باشـد.  معنـادار   0/01 سـطح  در  دیداری-حـرکـتــی  هــــماهنگی 
ایـن مؤلفه هـا  گروه هـا در  کـه بیـن  ایـن یافته هـا نشـانگر آن اسـت 
نیـز  میانگین هـا  بررسـی  نتایـج  دارد.  وجـود  معنـا داری  تفـاوت 
گـروه آزمایشـی در  هـر یـک از میـزان  کـه میانگیـن  نشـان می دهـد 
گـواه  گـروه  کمتـر از میانگیـن  خطاهـای هماهنگـی دیداری-حرکتـی 

که آموزش  گفـت  اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه این یافته هـا می توان 
خطاهـای  از  یـک  هـر  کاهـش  موجـب  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی 
هماهنگـی دیداری-حرکتـی، افزایـش مؤلفه هـای تخریـب شـکل، 
اجــــزا  نادرسـت  ترکیـب  و  ارادی  تکــــرار غیـر  تغییـر جـهـــت دادن، 

می شــــود.  نارسـاخوان  دانش آمــــوزان 

اندازه اثرFPخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگینگروهشاخص 

1/33آزمایشیتکرار غیرارادی
-0/8390/15230/4130/010/472

2/17گواه

1/672آزمایشیترکیب نادرست اجزا
-1/2060/18741/4120/010/549

4/774گواه

ادامه جدول 6

نتیجه گیری و  بحث 

مــــداخله ای  برنامـــه ی  تأثیـــر  بـا هــــدف بررسـی  ایـن پژوهــــش 
آمـوزش یکپارچگـی حسـی-حرکتی بـر حافظه ی فعـال و هماهنگی 
دیداری-حرکتـی دانش آمـوزان نارسـاخوان انجـام شـد. نتیجـه ی 
حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  آمـوزش  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن 
دانش آمـوزان  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی  و  فعـال  حافظـه ی  بـر 
ایــــن  نارسـاخوان مؤثـر اسـت و موجـب افزایـش آن هـا مـی شـود. 
نتیجــــه، بـا نتایـج پژوهــــش های هــــرلند و هــــمکاران، رجــبی فـــرد 
و  محمـودی  و  همـکاران  و  مهـوش  ورنوسـفادرانی  همـکاران،  و 
همـکاران )22، 23، 24، 25( همسـو اسـت. به منظـور تبییـن تأثیـر 
کودکان،  درمـان یکپارچگی حسـی- حرکتی بـر حافظه ی فعال این 
بـه اینکـه اختالل هـای یادگیـری  بـا توجـه  کـه  می تـوان بیـان نمـود 
خاص از جمله اختالل های عصبی تحولی هسـتند و نارسـاخوانی 
کـودکان  انـواع اختـالل یادگیـری خـاص اسـت و از طرفـی  از  یکـی 
حافظـه،  ماننـد  پایـه  روان شـناختی  فرآیند هـای  در  نارسـاخوان 
و  بـوده  ک دچـار مشـکل  ادرا و  پـردازش  و  تمرکـز  و  توجـه  دقـت، 
کودکـی پیـش  بـا همیـن ضعـف متولـد می شـوند و در طـول دوران 
مـورد  مناسـب،  و  به موقـع  تشـخیص  عـدم  به علـت  دبسـتان  از 
غفلـت قـرار می گیرنـد، بنابرایـن در طـی مرحلـه ی حسـی حرکتـی، 
دریافـت  محیـط  از  مـــناسـبــی  حــســـی  محرک هـای  و  اطالعـات 
نمی کننـد و پـردازش و شـناخت درسـتی از دنیـای اطراف به دسـت 

کودکان در یک زمـان چندین محرک  کـه ایـن  نمی آورنـد. هنگامـی 
دچـار  و  کننـد  پـردازش  را  آن هـا  نمی تواننـد  می کننـد،  دریافـت 
کتوم  سـردرگمی و ناهماهنگـی بیـن حس هـای مختلـف می شـوند. 
کـه درکـودکان با اختـالل یادگیری هنگامی  و هامنـد )16( معتقدنـد 
کـه یـک یـا چنـد محـرک وارد دسـتگاه های حسـی می شـوند و فـرد 
از پـردازش یـا جلوگیـری از ورود آن هـا ناتـوان می باشـد، اضافـه بـار 
حسـی روی می دهـد و همیـن اضافـه بـار حسـی باعـث بی نظمـی 
آن هـا  بـه  طبیعـی  به طـور  نمی توانـد  مغـز  و  شـده  مغـز  عملکـرد  در 
بـا  حسـی-حرکتی  یکپارچگـی  آموزشـی  برنامـه ی  بدهـد.  پاسـخ 
کـردن حس هـای مختلـف و انجـام فعالیت هـای بازی گونـه  درگیـر 
باعـث انسـجام و سـازماندهی در سـامانه های عصبـی مرکـزی مغـز 

کنتـرل می کنـد.  را  می شـود و پـردازش حـواس 
کـه درمـان یکپارچگی  همچنیـن دانبـر و همـکاران )21( معتقدنـد 
مـــستـلــــزم  کــه  اســـت  عـــصب شــناخـــتی  فرآینـد  حسـی-حرکتی 
بـرای  کلیـدی  و  اصلـی  گیرنده هـای  از  احســــاس ها  سـامان دهی 
اصـــلی  عـــناصر  کـه  اســـت  روزمـــره  فعالیت هـای  در  اســــتفاده 
موفقیـت  ارتقـای  حسـی،  ظرفیت هـای  ایجـاد  از:  عبارت انـد  آن 
کمـک  فیزیکـی،  امنیـت  زمینـه ی  در  اطمینـان  ایجـاد  دانش آمـوز، 
کـه  می باشـد  اتحـاد  پـرورش  و  خودسـازمان دهی  زمینـه ی  در 
کلیـدی بـرای شناسـایی درمـان  ایـن عناصـر به عنـوان مؤلفه هـای 
یکپارچگـی حسـی-حرکتی بـه کار  می روند )21(. از طرفی حافظه ی 
کـه  کنش هـای اجرایـی متفـاوت اسـت  فعـال تنهـا یکـی از چندیـن 
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کنش هـای اجرایـی یـک  کنتـرل می کنـد )7(.  عملکـرد شـناختی را 
نظریه هـای  و  و در عیـن حـال شـواهد  اسـت  توانمنـدی شـناختی 
کـه حـس، مقدمـه ای بـرای شـناخت و  پژوهشـی نشـان می دهـد 

می شـود.  محسـوب  بـاال  سـطح  شـناخت 
در تبیــــین اثربخــــشی درمــــان یکــــپارچگی حـــسی-حرکـــتی بـر 
می تـوان  نارسـاخوان  دانش آمـوزان  دیداری-حرکتـی  هماهنگـی 
کـه نتایـج این پژوهـش با نظریه های شـناختی پیاژه قابل  کـرد  بیـان 
می تواننـد  تجربـه  و  محیـط  نظریـه،   ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  توجیـه 
داشـته  حرکتـی  مهارت هـای  یادگیـری  در  تعیین کننـده ای  نقـش 
باشـند. بـه اعتقـاد پیـاژه تحـول انسـان بـر اسـاس تعامـل و رابطـه ی 
متقابـل بیـن فـرد و محیـط اسـت و انسـان بـا طـی مراحـل تحولی در 
اثـر ایجـاد تعامـل بیـن محرک هـای بیرونـی و دسـتگاه روانی خویش 
بـه تکامـل و پیشـرفت می رسـد. در نظـر پیـاژه انسـان یـک موجـود 
برقـرار  ارتبـاط  خـود  پیرامـون  محیـط  بـا  کـه  اسـت  کنشـی  و  فعـال 

کـرده و آن را سـاماندهی و مهـار می کنـد. 
نظریـه ی  بـا  را  پژوهـش  ایـن  نتایـج  می تـوان  دیگـر  تبییـن  در 
دانسـت.  همسـو  و  هماهنـگ  کپـارت  دیداری-حرکتـی  ک  ادرا
که رشـد بهنجار  موضـوع اصلـی ایـن نظریه بر این نظر اسـتوار اسـت 
و  ثبـات  بـا  مفهـوم  تـا  می کنـد  کمـک  کـودک  بـه  کی-حرکتـی  ادرا
کـه در آن به سـر می بـرد، به دسـت آورد.  قابـل اعتمـادی از جهانـی 
را  اسـتوارتری  کی-حرکتـی  ادرا دنیـای  اسـت  قـادر  بهنجـار  کـودک 
کنـد.  بهنـگام مواجهـه بـا تکالیـف درسـی در سـن 6 سـالگی ایجـاد 
کـودکان دچار اختـالل یادگیری خاص دنیای  در مقایسـه بـا آن هـا، 
کـودکان  ایـن  کی-حرکتـی متزلـزل و غیـر قابـل اتکایـی دارنـد.  ادرا
وقتـی بـا امـور نمادیـن روبـه رو می شـوند به دلیـل سـوگیری ناقص به 
کپـارت آن را واقعیت هـای جهـان اطراف شـان می نامـد،  کـه  آنچـه 
به ویـژه ابعـاد مـکان و زمـان، بـا موانعـی درگیـر می شـوند. بـرای فهم 
کـه مشـاهدات دقیق تـری را  کـودک بایـد یـاد بگیـرد  امـور نمادیـن، 
در مـورد مـکان و زمـان انجـام بدهـد و آن هـا را با اشـیاء و رخداد ها 
کامـل  کـودکان ناتـوان در یادگیـری، در سـازماندهی  مرتبـط سـازد. 
برنامه هـای  از  بتواننـد  کـه  حـدی  در  خـود  اطالعاتـی  نظام هـای 
نظـر  از  نتیــجــــه  در  و  هــــستند  ناتـوان  کننـد،  اسـتفاده  تحصیلـی 
اشـکال هایی در سـازماندهی  بـا  کـی شـناختی  ادرا قـوای حرکتـی، 
کپـارت مـورد توجـه  کـه در نظریـه ی  مواجـه می شـوند. موضوعـی 
ک و حرکـت اسـت. ایـن پیونـد عبـارت  می باشـد، پیونـد میـان ادرا
کسـب شـده  کـودک در ترکیـب اطالعـات حرکتـی  اسـت از توانائـی 
بـا  کـی  ادرا اطالعـات  میـان  پیونـد  ایـن  کـی.  ادرا اطالعـات  بـراى 
کـه معنی  اطالعـات حرکتـی تـا بـدان انـدازه نزدیـک برقرار می شـود 

کل هـر رفتـار،   
ً

کـه اصـوال کپـارت معتقـد اسـت  واحـدى می یابنـد، 
کنش هـاى  حرکتـی اسـت و پیش نیازهـاى الزم بـراى هـر رفتـار را وا
کشـیدن  عضالنـی و حرکتـی تشـکیل می دهـد. بـراى مثـال، هنـگام 
حرکتـی  می آیـد  به نظـر  کـه  قسـمتی  آن  کـردن  جـدا  دایـره،  یـک 
کی اسـت، ناممکن  کـه به نظـر می رسـد بخش ادرا اســــت از آن چـه 
فرآینـد  طــــبق  بایـد  را  یادگــــیرى  تجــــربه هاى  ایـن رو،  از  اســـت. 
و  کودکانـه  جسـت وخیزهاى  دیـد.  تـدارک  کی-حرکتـی  ادرا کــــلی 
مـورد  یادگیـرى  تجربه هـاى  کسـب  در  می توانـد  آن هـا  بازى هـاى 

گیـرد.  اسـتفاده ی مربیـان قـرار 
آن  بـودن  مـــــحدود  حاضـر  پژوهــــش  مـــــحدودیت های  از 
می شـود  پیشـنهاد  کـه  بـود  جغرافیایـی  منطقـه ی  و  شـهر  یـک  بـه 
به دلیـل  برایـن،  عـالوه  گیـرد.  قـرار  نظـر  مـد  آتـی  پژوهش هـای  در 
کوویـد 19 )کرونـا( و تعطیلـی  بیمـاری  محدودیـت زمانـی و شـیوع 
امـکان  یادگیـری  ویـژه  مشـکل های  توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا
مـــی شـــود  پیشـنهاد  کـه  نداشـت  وجـود  پیگیـری  دوره ی  اجـرای 
در پژوهش هـای آتـی بـه مرحلـه ی پیگیـری مداخله هـا هـم توجـه 

شــــود. 

اخالقی  مالحظات 

پیـروی از اصـول اخـالق پژوهـش: ایـن مقالـه مربوط به بخشـی 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  در  اول  نویسـنده ی  دکتـری  رسـاله ی  از 
 IR. IAU. واحـد رشـت در تاریـخ 1399/3/31 بـا  شناسـه اخـالق

می باشـد.   1399.093  .RASHT. TEC

مالی حامی 

ایـن مطالعـه بـدون حمایـت مالـی مؤسسـه و سـازمان دولتـی یـا 
خصوصـی انجام شـده اسـت. 

منافع تضاد 

که در نتایج این پژوهش  نویسـندگان همچنیـن اعـالم می دارنـد 
هیچ گونـه تضـاد منافعی وجود ندارد. 

تشکر و قدردانی

بدین وسـیله از شـرکت کنندگان در این پژوهش تشـکر و قدردانی 
می  شود. 
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