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اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر عالیم
اختالل خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و تمرینات
یکپارچگی حسی بر عالئم اختالالت خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی بود.
پژوهش از نوع نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود ،که در
آن شرکت کنندگان پژوهش ،به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه
آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار اندازه گیری شامل ،دو آزمون محقق ساخته امال و
آزمون خواندن (نما) بود .گروه آزمایش تحت مداخله برنامه تمرینات یکپارچگی حسی
و روش آموزش چند حسی قرار گرفتند؛ ولی آزمودنی های گروه گواه مداخله ای در
یافت نکردند .نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار آماری  spssو با روش تحلیل
کواریانس انجام شد .و نشان داد ،میانگین نمرات پس آزمون خواندن و نوشتن گروه
آزمایش بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون خواندن و نوشتن گروه گواه است .در
مجموع یافتههای به دست آمده در این پژوهش به وضوح حاکی از آن بود ،که به
کارگیری برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچگی حسی بر بهبود عالئم
اختالل خواندن (درک متن و کاهش خطاهای خواندن) و اختالل نوشتن (حافظه
شنیداری ،حا فظه دیداری ،حساسیت شنیداری ،دقت و مشکالت آموزشی) دانش
آموزان گروه آزمایش تاثیر داشتهاست.
کلیدواژهها :روش چندحسی ،تمرینات یکپارچگی حسی ،اختالل نوشتن ،اختالل خواندن.

leilizadkhoot@gmail.com
فصلنامه توانمندسازی کودکان ،سال  ،6شماره ،)16( ،4زمستان 1394

27

1

لیلی زادخوت ،مهناز استکی ،رویا کوچکانتظار

مقدّمه
ازجمله مشکالتی که نظام آموزشیی میا بیا آن
مواجه است ،مسئله اختالل یادگیری است ،که
موجب عدم موفقیت و عقب ماندگی تحصیلی
میشییود .زبییان فارسییی یکییی از مشییکلترین
زبانهای موجود است و استثناهای مختلفیی
دارد که یادگیری آنهیا بیرای دانیش آمیوزان
دارای اختالل یادگیری دشوار است .خواندن و
نوشتن در دنیای امروزی یک نیاز حیاتی است
و فردی که در این دو مهارت اساسیی مشیکل
داشته باشد ،در وضع بسیار نامطلوبی قرار می
گیرد.کودکانی که اخیتالل در خوانیدن دارنید
احتماال در نوشتن و دیکته هم مشیکل دارنید.
شییمار دانییشآمییوزانی کییه دچییار مشییکالت
یییادگیری هسییتند بییین  4تییا  12درصیید
گزارششده است (تبریزی .)1392 ،مشیکالت
ییادگیری مییی توانیید نتییایج زیانبییاری داشییته
باشیید،محققان دریافتهانیید کییه ناتوانیهییای
ییادگیری بیا مییزان بیاالتر تیرک تحصییل در
دبیرسییتان ،بیکییاری و وابسییتگی بیشییتر بییه
دیگران ،خود پنداره پایین ،مشکالت رفتیاری،
هیجییانی ،اجتمییاعی همییراه هسییتند(علیزاده
زارعی.)1393 ،
طبییق تعییاریت نییاتوانی یییادگیری ،اییین
کودکییان در یییک یییا بیییش از یییک فراینیید
روانشییییناختی پایییییه (ادراک ،حرکییییت،
زبانشناختی ،توجه و کارکردهای حافظه) کیه
برای ییادگیری در مدرسیه ضیروری هسیتند،
مشییکل دارنیید .اییین کودکییان در مقایسییه بییا
کودکییان بهنجییار بییرای دریافییت و گییردآوری
همزمان اطالعات رسیده از حواس مختلیت از
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توانایی کمتری برخوردارند.در بسیاری از ایین
کودکان دشواری یادگیری یا به علیت نیاتوانی
در تحویل اطالعیات از ییک مسییر بیه مسییر
ادراکی دیگر است و یا ناتوانی در یگانه سیازی
دو مسیر ادراکیی است(منصیور نیژاد.)1391،
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری با وجیود
برخورداری از هیوش طبیعیی و همینیین بیا
وجود دارا بودن حواس بینایی و شنوایی سالم،
توانایی الزم بیرای جرییان انیداختن اطالعیات
زبانی به ویژه خواندن و نوشتن را ندارد(واالس
 ،1987مترجم منشیی طوسیی .)1378 ،ایین
کودکان قادر به فراگییری مطالیب آموزشیی و
مفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روش های
متداول آموزشی نیستند و همیین امیر باعی
ارجاع به مراکز آموزشی و توان بخشی نیاتوانی
های ویژه یادگیری می شیود ( واالس و میک
الفین (بی تا) ترجمه طوسی .)1378،کودکان
دارای ختالل نوشیتن در زمینیه هیای ،دسیت
خییی  ،هجیییی کردن،عمیییل نوشیییتن و و
سازماندهی مناسب و درست در نوشتن مشکل
دارند(دوئل .)1995،در نوشتن هماهنگی بین
صوت و حرف ضروریست کیه ایین همیاهنگی
بین واجها و و نوشته ها مهارتی اسیت کیه در
کودکان دارای اختالل ییادگیری خیوب رشید
نمی کند(دیکسون و همکاران .)2002،امروزه
روانپزشکان و اولیای تعلیم و تربیت اتفاق نظر
دارند که بهترین راه درمان مشکالت یادگیری،
آموزش کمکی میباشید .بنیابراین اسیتفاده از
روشهییایی ماننیید آمییوزش چنیید حسییی و
تمرینیات یکپییارچگی حسیی در برنامییههییای
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درسی مدارس می تواند جایگیاه خاصیی پییدا
کند .بنا بر نظریهای که هاالهان و کافمن ( 2به
نقل از جوادیان )1387،ارائه دادهاند ،روشهای
چند حسی متضمن تصحیح مشکالت کیودک
با استفاده از ترکیب سیستمهای حسی کودک
در فرآیند آموزش است؛ و در این مورد فیر
بییر آن اسییت کییه کییودک در صییورتی کییه در
تجارب یادگیری بیش از یک حیس را درگییر
کند ،بیشتر میآموزد.درونی کردن مفیاهیم از
طریق ارائه آن هیا بیه صیورت هیای مختلیت
حسی (نظیر بینایی ،شنوایی ،المسه و جنبشی
) بهتییر امکییان پییذیر اسییت (لییوردی 2004،
ترجمه بیابیانگرد و نائینییان .)1381،در روش
چند حسی فرنالد توازن و تعادل حس بینایی،
شنوایی ،المسه طراحی شده است .زیرا کودک
تمام راه های حسیاش را برای انجیام فراینید
یادگیری نیاز دارد و از طرییق همکیاری همیه
آنها یادگیری تقویتشده و افیزایش مییابید
(رونقی.)1377،
3
یکپییارچگی حسییی ( )SIبییه پردازشییی
اطالق میگردد که اطالعات آن از راه چشمها،
گوشها ،پوست ،عضالت ،مفاصل ،دهان ،بینی
و حس تعادل بیه مزیز منتقیل میشیود .ایین
پردازش در سیستمهای حسی مختلیت انجیام
میشییود (هییوروویتز و روسییت 2007،ترجمییه
باغداساریانس و کریمی.)1390،
مسئله اصیلی ایین پیژوهش بررسیی ایین
فرضیه کلی است کیه :تلفییق آمیوزش چنید
حسی و تمرینات یکپارچگی حسی بیر عالئیم

Hallahan & Kafman
Sensory integration
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اختالل خواندن و نوشتن دانیش آمیوزان دوره
ابتدایی موثر است.
بنیییابراین در تلفییییق دو روش تمرینیییات
یکپارچگی حسی و آموزش چند حسی هیدف
این بود که بیه طیور یکپارچیه چنیدین حیس
درگیر فعالیت یادگیری شود و درنتیجیه ثبیت
مییرثر در حافظییه کییودک اتفییاق بیفتیید .و بییه
کودکان با مشیکالت ییادگیری خیام کمیک
شییود تییا بییه حییداکثر کییارایی در بکییارگیری
توانمندی های خود برسند .همینین بیا بکیار
گیری فنون خام و با تمرینات سیاده بتواننید
به دانش آموزان در معر خطر کمک نمیوده
و از وارد شییدن خسییارت زیییاد در زمینییههای
مالی ،روانی و سیرمایههای انسیانی جلیوگیری
کرد.
تورگسن و همکیارانش ( )1994پژوهشیی
برای کودکان دچار اخیتالل ییادگیری شیدید
ترتیب دادند ،این مطالعه تاثیر انواع روش های
مداخله ای را در بهبود کودکان مقایسه نمیود.
یک گیروه از برنامیه هیای مرسیوم در کیالس
عییادی بهییره منیید بودنیید .بییرای گییروه دوم
جییایگزینی و جابجییایی واجییی بییر روی مییتن
خواندنی آموزش داده می شد و در گروه سوم،
آموزش مستقیم آگاهی واجی با به کار گییری
یک رویکرد چند حسی اجرا شد .افیرادی کیه
با روش آموزش مستقیم واجی با رویکرد چند
حسی و نقش برجسته حروف و صداها آموزش
دیده انید از گروهیی کیه آمیوزش جیایگزینی
واجی با تاکید بر کلمات در متن انجام شده در
رمزگذاری و رمزگشایی واژه ها عملکرد بهتری
داشتند و حتی توانیایی تفکیر انتزاعیی آن هیا
بهبود بیشتری یافته بود.
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هوفر  )2004( 4در پژوهشی تاثیر رویکرد چند
حسی در بهبود مشکالت خواندن دانشآموزان
با نیازهای ویژه را بررسی نمودهاسیت .در ایین
تحقیق ،دانشآمیوزان  8تیا  10سیاله شیرکت
کرده بودند که در یک دوره زمانی  6هفتیهای
به طور انفیرادی بیا اسیتفاده از رویکیرد چنید
حسی اورتون گلینگهام  5آموزش دیدند نتیایج
نشان داد ،استفاده از این روش باع بهبود در
خواندن دانش آموزان مورد مطالعه شده است.
سیسییتم آموزشییی گلینگهییام بییر توانییایی
تشخیص شنیداری و نیز بیر حیواس حرکتیی
بساوایی تاکید دارد گرچه روش های آوایی در
ترکیب آن چه کودک می بیند ،با ان چه میی
شیینود بییه او کمییک مییی کنیید ،امییا از ادراک
6
دیداری حداقل اسیتفاده میی شیود .ویلییامز
()2006در پژوهشی با عنیوان تیاثیر آموزشیی
چند حسی بر مهیارت هیای نوشیتن کودکیان
نارسییاخوان مقطییع ابتییدایی اجییرای برنامییه
ترمیمی چنید حسیی را در پیشیرفت مهیارت
های خوانیدن و نوشیتن آن هیا میوثر دانسیته
است .تحقیقی توس نانسی و مورفی 1997( 7
به نقل از منصور نیژاد )1390،انجیام شید در
این پژوهش بررسی شده که آیا رویکیرد چنید
حسی میتواند باع پیشرفت در امیال شیود
گرچه یافتههای ایین تحقییق نشیان از تاییید
روش چند حسی دارد اما محقق پیشینهاد داد
که برای کاملتیر شیدن پیژوهش بایید حجیم

نمونه افزایش یابد .هامفریز  ،8رایت  ، 9مک دو
گیال  10و ورتیس  .)1990( ،11طیی مطالعیهای
مداخلییهای اثییربخش در درمییان یکپییارچگی
حسی را با درمیان ادراکیی–حرکتیی و میوارد
بدون درمان مقایسه نمودند( .این مطالعه روی
کودکییان  72تییا  99ماهییه بییا نییاتوانی هییای
یادگیری و مشکالت یکپارچگی انجام شد) که
یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنیداری
در عملکرد حرکتی نسبت به مواردی همیون
شییناخت و زبییان در گروهییی کییه درمییان
یکپیارچگی حسیی را در یافیت نمودنید ،بییود.
مطالعهای نیز توس حبییب زاده ( )1390بیر
روی کودکان  7-11ساله با اخیتالل نارسیایی
توجه  /بیش فعالی انجیام شید ،کیه هیدف آن
تاثیر برنامه یکپارچگی حسی بر افزایش توجیه
این کودکان بود .یافته ها این تحقیق حاکی از
آنست که برنامه یکپارچگی حسیی منجیر بیه
افییزایش توجییه اییین کودکییان بییود.پژوهش
چراغیی ( )1390بیا عنیوان «تیأثیر آمیوزش
یکپارچگی حسی بر بهبود مشکالت نوشیتاری
دانشآموزان نارسا نویس» نشان میدهد کیه
آموزش یکپارچگی حسی در بهبیود مشیکالت
نوشتاری دانش آموزان نارسیانویس در تمیامی
مرلفهها به جز در اضافهکردن نقطه تاثیر دارد.
اسییداهلل سیینندجی (  )1387در پییژوهش
«تأثیر تمرینهای یکپارچگی حسی بر کیاهش
عالئم نارساخوانی دانشآمیوزان دبسیتانی –7
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 10ساله شهر تهران» اظهار مییدارد ،تمیرین
های یکپارچگی حسی سیبب کیاهش عالئیم
نارسا خوانی دانش آموزان شده است .و تمرین
های یکپارچگی حسی سبب تزییر عاملهیای
جسییتوجییوی حسییی ،عملکییرد عییاطفی،
اسییتقامت ،تحمییل پییایین و حرکییات ظریییت،
درکی شدهاست .تمرینهای یکپارچگی حسی
بر عامیلهیای حساسییت حیس دهیانی ،بیی
تییوجهی ،پریشییانی حییواس ،ثبییت ضییعیت
حساسیت حسی و بییتحرکیی تیاثیر معنیادار
نداشتهاست .شهین ییالق و همکاران (،1381
بییه نقییل از بخشییایش )1392 ،در خصییوم
«تأثیر آموزش به روش چند حسی در کیاهش
غل امالیی دانیش آمیوزان مقطیع ابتیدایی»
معتقدند ،ایین روش منجیر بیه کیاهش غلی
امالیی آنان می گردد و همینین نتایج اجرای
آزمون پیگیری (ییک میاه بعد)نشیان داد ایین
بهبود در گروه آزمایش بهطور معناداری پایدار
بود.
تأثیر برنامه یکپارچگی حسی توسی کیار
درمانگران مشیهوری چیون اسیتین  ،یانی و
استانفورد به شدت میورد تاکیید قیرار گرفتیه
است .آنها نشان دادند ،تاثیر این مداخله که از
طریق کاربرد تحریکیات و یکپیارچگی حسیی
اطالعییات حییواس بینییایی ،شیینوایی و عمقییی
حاصل می گردد ،اثرات متعدد و چند گانه ای
بییر پاسییی هییای مزییزی و بهبییود ارتباطییات
ساختاری عملکرد مزز و در نتیجه ارتقاء سطح
رفتار فرد می گردد (رجبی فرد.)1390 ،
روش
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طرح کلی پژوهش :با توجه به ماهیت پژوهش
حاضر که تعیین اثربخشی تلفیق آموزش چند
حسی و تمرینات یکپارچگی حسی بیر عالئیم
اختالل خواندن و نوشتن دانیش آمیوزان دوره
ابتدایی میی باشید ،نیوع روش تحقییق نیمیه
آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بیا
گروه گواه است .شرکت کنندگان پژوهش ،به
صییورت نمونییه در دسییترس انتخییاب و در دو
گروه آزمایش و گیواه قیرار گرفتنید .از هیر دو
گروه بر اساس متزیر وابسته پییشآزمیون بیه
عمل آمد سیپس مداخلیه آزمایشیی بیرروی
گروه آزمایشی انجام شد ،ولی برای گروه گیواه
هیییم مداخلییهای صییورت نگرفییت پییس از 20
جلسه مداخله بر روی گروه آزمایش ،از هر دو
گروه پس آزمون گرفته شد.که پژوهشیگر بیه
بررسیی تفییاوت نمییرات پیییش آزمییون و پییس
آزمون گروه های آزمایشی و گواه در هر یک از
کودکییان دارای اخییتالل نوشییتن و خوانییدن
پرداخت.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
دانش آمیوزان دختیر  7-11سیاله شیاغل بیه
تحصیل (پاییه هیای اول تیا پینجم دبسیتان )
درمیدارس منطقییه  14شیهر تهییران در سییال
تحصیلی  93-94است.
حجییم نمونییه اییین تحقیییق شییامل تعییداد
30نفر دانیش آمیوز بیا هوشیبهر متوسی بیه
صورت نمونه گیری در دسترس انتخیاب و در
دو گییروه  15نفییری آزمییایش وگییواه مییورد
پژوهش قیرار گرفتنید .ابتیدا غربیالگری اولییه
صورت گرفت .بدین ترتیب که بعد از امتحانات
نوبت اول و پرسیش از معلمیان  ،مراجعیه بیه
ارزیابی کیفی معلمان در امتحانات نوبیت اول،
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بررسییی پرونییده تحصیییلی و بررسییی سییابقه
تحصیلی دانش آموزان دارای مشکالت نوشتن
و خواندن مشخص شدند .سپس از بین معرفی
شدگان با آزمون نما برای شناسیایی اخیتالل
خواندن و از آزمون محقق سیاخته امیال بیرای
شناسایی اختالل نوشتن کمک گرفتیه شید .و
بر اسیاس میالک هیای زییر و احیراز شیرای
پژوهش دانش آمیوزان وارد طیرح آزمایشیی و
آموزشی شدند.
الت -مالک های ورود دانیش آمیوزان بیه
پژوهش عبارتند از  -1 :دارا بودن مالک هیای
تشخیص  DSM-5بیرای اخیتالل خوانیدن-2
داشتن اختالل نوشتن بر اسیاس آزمیون امیال
(عملکیرد تحصییلی دانییش آمیوز)  -3دانییش
آموزان دوره ابتدایی که در سنین بیین 7-11
سال قرار دارند -4 .دارا بودن ضیریب هوشیی
طبیعی  -5داشتن سالمت شینوایی و بینیایی
بر اساس طرح سنجش کیه در پرونیده دانیش
آموز موجود بود.
ب -مالک خروج پژوهش عبیارت اسیت از
داشتن مشکالت حسی –حرکتی.

الفبا بود .پس از اجرای دیکته ،دانیش آمیوزی
که بیش از %25کلمات آزمون را غل نوشیته
بییود ،بییه عنییوان فییرد دارای اخییتالل نوشییتن
تشخیص داده شد .غلطهای امالیی دانش آموز
بر اساس آزمون امالی تبریزی بررسی و تمام
غلطها ثبت و در جدولی فهرست شد .واز نظیر
مشییکالت تعییداد غلطهییای امالیییی ،حافظییه
دیداری،حساسییییت شییینیداری ،مشیییکالت
آموزشی ،دقیت میورد تجزییه و تحلییل قیرار
گرفت .عنوان دقیق آزمون تبرییزی ،آزمیون
دیکتهنویسی  12می باشدکه در مرکیز انسیتیتو
روانپزشکی تهران ( مرکز تحقیقیات بهداشیت
روان ) توس مصطفی تبریزی در سال 1374
ساخته شده و دارای  65سوال می باشد .ایین
تست جهت سنجش حافظه دییداری ،حافظیه
شینیداری ،حافظیه تییوالی دییداری ،آموزشییی
،دقت ،وارونه نویسیی و قرینیه نویسیی) تهییه
شده است .نحوه ی اجرای این تست به صورت
انفرادی و نمره گذاری آن بر طبق نمیرات بیه
دست آمده در موارد کاربردی ذکر شیده ،میی
باشد .اعتبار این تست 74در صد می باشد.
-2آزمون خوانددن :از آزمیون خوانیدن

ابزار پژوهش
برای اندازهگیری متزیرهای میورد مطالعیه در
این پژوهش از دو ابزار :آزمون دیکته و آزمیون
خواندن (نما) استفاده شد.
-1آزمون دیکته :به دلیل اینکه آزمودنی
ها در پایه های مختلیت قیرار داشیتند ،بیرای
هرکدام از پایه ها همراه معلم مربوطه لزیاتی (
حدود 100لزت) از کتاب فارسی همیان پاییه
انتخاب شد که این لزات حاوی تمیام حیروف

(نما) که در سال 1381توس مرادی و کرمی
بر روی کودکان نارساخوان در سه شهر تهران،
سیینندج و تبریییز هنجییار یییابی شییده اسییت،
اسیتفاده گردیید .ایین آزمیون متشییکل از 10
خرده آزمون است .برای اعتبار یابی آن مطالعه
مقدماتی بر روی  300نفر که صد نفیر دانیش
آموز فارسی زبان از شهر تهران ،صد نفر دانش
آموز کرد زبان از شهر سنندج ،صد نفر دانیش
12Dictation
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آموز ترک زبان از شهر تبریز انجام شده اسیت.
پس از تحلیل داده هیای مطالعیات مقیدماتی
اصالحات الزم اعمال گردییده وبیدین ترتییب
نسخه نهایی ازمون تهیه شده اسیت و اجیرای
آزمون بیر روی 1614نفیر ( 770نفیر دانیش
آموز پسر و  844دانش آمیوز دختیر) در پینج
پایه تحصیلی در شهر تهران ،سینندج و تبرییز
انجام شد .پس از گیردآوری داده هیا و انجیام
عملیات آماری الزم در هر شهر نمرات خیام و
نمییرات هنجییار محاسییبه گردییید .آزمییون
نارساخوانی را بصورت انفرادی و با مشخصیات
زیییر اجییرا شییده اسییت .کییه شییامل خییرده
آزمونهای )1 :خرده آزمیون خوانیدن کلمیات
(کلمات با بسیامد زییاد  ،متوسی  ،کیم ))2 .
خرده آزمون زنجیر کلمات )3 .خیرده آزمیون
قافییه )4 .خیرده آزمیون نامییدن تصییاویر)5 .
خرده آزمون درک متن )6 .خرده آزمون درک
کلمات )7 .خرده آزمون حذف آواها )8 .خرده
آزمون خواندن نا کلمیات و شیبه کلمیات)9 .
خرده آزمون نشانه حیرف )10 .خیرده آزمیون
مقوله ها.
در انتها نمرههای هر خرده آزمون جداگانه
محاسبه و مجموع آن نمره خوانیدن محسیوب
می گردد که امتیاز کامل  380است.نمره های
زیر  190نشانه اختالل خواندن در دانشآمیوز
است.
یافتهها

شد.و همینین از آمار استنباطی جهت آزمون
فرضیه و تحلیل کوواریانس به منظورتعیین اثر
بخشی آموزش وتمرینات بر متزیرهای وابسته
استفاده شد .برای سهولت کیار و نییز کیاهش
خطاهای محاسباتی از نرم افزار تحلیل آمیاری
 spssاستفاده شد.
بیه منظیور بررسیی تیاثیر برنامیه تلفیقیی
آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی
حسی بر بهبود عملکرد خواندن  ،بیرای ثابیت
نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمون خوانیدن در
دو گروه آزمایش و گواه و مقایسه نمرات پیس
آزمییون خوانییدن از آزمییون آمییاری تحلیییل
کوواریانس استفاده شید .نتیایج در جیدول 1
ارائه شده است .با توجیه بیه نتیایج جیدول 1
مقدار Fمحاسبه شده برای نمرات پس آزمیون
عملکرد خواندن دو گروه آزمایش و گواه بعد از
ثابت نگیه داشیتن اثیر نمیرات پییش آزمیون
عملکرد خواندن معنا دار است (, P < 0/01
 . )F )1/27(= 49/25اندازه اثر محاسبه شده
(  ) Eta2=0/65نشانگر تاثیر بسیار زیاد برنامه
تلفیقییی آمییوزش چنیید حسییی و تمرینییات
یکپارچییه سییازی حسییی بییر بهبییود عملکییرد
خواندن دانش آموزان اسیت .بیر اسیاس نظیر
کوهن( )1998مجیذور اتیا  0/01نشیانگر اثیر
کوچک 0/ 06 ،نشانگراثر متوسی و 0/138
نشانگر اثر زیاد است.

جهت بررسیی فرضییه پیژوهش از روش آمیار
توصیفی برای تنظیم جداول فراوانی  ،تشکیل
نمودار ،میانگین و انحراف اسیتاندارد اسیتفاده
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جدول  : 1نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات خواندن در دو گروه آزمایش وگواه
منابع
تزییر
پیش
آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری

اندازه اثر

19697/76

1

19697/76

54/49

0/001

0/67

17803/52
9759/97
53711/37

1
27
29

17803/52
361/48

49/25

0/001

0/65

جدول  : 2نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات درک متن در دو گروه آزمایش و گواه
میانگین

منابع تزییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

36/12

1

36/12

گروه

541/96

1

541/96

خطا

58/14

27

2/15

کل

623/47

29

مجذورات

با توجه به نتایج جدول  2مقیدار  Fمحاسیبه
شده برای نمیرات پیسآزمیون درک میتن دو
گروه آزمایش وگواه بعد از ثابت نگه داشتن اثر
نمرات پیشآزمون درک میتن معنیادار اسیت
(.)F )1/27( = 251/66 , P < 0/01اندازهاثر
محاسبه شیده (  ) Eta2=0/90نشیانگر تیاثیر
بسیار زیاد برنامه تلفیقی آموزش چندحسی و
تمرینات یکپارچهسازی حسی بر بهبیود درک
متن دانش آموزان است.

F

معنا داری

اندازه اثر

16/77

0/001

0/38

251/66

0/001

0/90

مقایسه اندازه اثرهای محاسبهشده برای تأثیر
تلفیقی آموزش چندحسی و تمرینات یکپارچه
سیازی حسیی بیر خوانیدن (  ) Eta2=0/65و
درک متن (  )Eta2=0/90نشانگر آن است هر
چند برنامیه تلفیقیی آمیوزش چنید حسیی و
تمرینات یکپارچهسازی حسی موجیب بهبیود
عالئم اختالل خواندن میشیود ولیی بیر درک
متن نسبت به خواندن تأثیر بیشتری دارد.

جدول  : 3نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات خطاهای دیکته در دو گروه آزمایش و گواه
منابع تزییر
پیش آزمون

مجموع مجذورات
0/02

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
0/02
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F
3/79

معنا داری
0/062

اندازه اثر
0/12
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گروه
خطا
کل

0/55
0/17
0/72

0/55
0/01

1
27
29

با توجه به نتایج جیدول  3مقیدار  Fمحاسیبه
شده برای نمرات پس آزمون خطاهای دیکتیه
دو گییروه آزمییایش و گییواه بعیید از ثابییت نگییه
داشتن اثر نمرات پیش آزمون خطاهای دیکته
معنیادار اسیت ()1/27( =85/44 , P<0/01
 .)Fاندازه اثر محاسیبه شیده ( ) Eta2=0/76

85/44

0/001

0/76

نشانگر تاثیر نسبتا زیاد برنامه تلفیقی آمیوزش
چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسیی
بر کاهش خطاهای دیکته دانش آموزان اسیت.
بنابراین ،برنامه تلفیقی آموزش چنید حسیی و
تمرینات یکپارچه سازی حسی موجب کاهش
خطاهای دیکته در دانش آموزان می شود.

جدول : 4نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات مشکالت حافظه دیداری در دو گروه آزمایش و گواه
منابع تزییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون
گروه
خطا
کل

0/001
0/03
0/05
0/08

1
1
26
28

میانگین
مجذورات
0/001
0/027
0/002

با توجه به نتایج جیدول  4مقیدار Fمحاسیبه
شده برای نمرات پس آزمون حافظیه دییداری
دو گییروه آزمییایش و گییواه بعیید از ثابییت نگییه
داشتن اثر نمرات پیش آزمون حافظه دیداری
معنا دار است
(.)F )1/27( = 13/05 , P < 0/01

F

معناداری

اندازه اثر

0/68
13/05

0/417
0/001

0/03
0/33

نشانگر تاثیر نسبتا زیاد برنامه تلفیقی آمیوزش
چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسیی
بر بهبود مشکالت حافظه دیداری دانشآموزان
است .بنابراین ،برنامیه تلفیقیی آمیوزش چنید
حسییی و تمرینییات یکپارچییه سییازی حسییی
موجب بهبیود مشیکالت حافظیه دییداری در
دانشآموزان میشود.

انییدازه اثییر محاسییبه شییده ( ) Eta2=0/33

جدول :5نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات مشکالت حساسیت شنیداری در دو گروه آزمایش وگواه
منابع تزییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/001

1

0/001

1/65

0/209

0/06

گروه

0/007

1

0/007

10/36

0/003

0/28

خطا

0/019

27

0/001

کل

0/026

29
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با توجه به نتایج جدول  5مقیدار  Fمحاسیبه
شییده بییرای نمییرات پییس آزمییون حساسیییت
شنیداری دو گروه آزمایش و گواه بعد از ثابیت
نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمیون حساسییت
شیینیداری معنییادار اسییت (, P < 0/01

وجود دارد .اندازه اثیر محاسیبه شیده (=0/28
 ) Eta2نشانگر تاثیر نسبتا زیاد برنامه تلفیقیی
آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچهسیازی
حسی بر بهبود مشکالت حساسیت شینیداری
دانشآموزان اسیت .بنیابراین ،برنامیه تلفیقیی
آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچهسیازی
حسییی موجییب بهبییود مشییکالت حساسیییت
شنیداری در دانشآموزان میشود.

 .)F )1/27( = 10/36در نتیجه بین میانگین
نمرات پس آزمون حساسیت شنیداری دانیش
آموزان دو گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگیه
داشتن اثر نمرات پیش آزمون تفاوت معنیادار

جدول  : 6نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات مشکالت آموزشی در دو گروه آزمایش و گواه
منابع تزییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/011

1

0/011

19/96

0/001

0/42

گروه

0/010

1

0/010

17/16

0/001

0/39

خطا

0/015

27

0/001

کل

0/036

29

با توجه به نتایج جدول  6مقدار Fمحاسبه
شده برای نمرات پس آزمون مشکالت
آموزشی دو گروه آزمایش و گواه بعد از ثابت
نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمون مشکالت
آموزشی معنا دار است (= 17/16 , P < 0/01

آموزش چندحسی و تمرینات یکپارچهسازی
حسی بر بهبود مشکالت آموزشی دانشآموزان
است .لذا می توان نتیجه گرفت که برنامه
تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات
یکپارچه سازی حسی موجب بهبود مشکالت
آموزشی در دانش آموزان میشود.

( .)F )1/27اندازه اثر محاسبهشده ( =0/39
 )Eta2نشانگر تاثیر بسیار زیاد برنامه تلفیقی

جدول : 7نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات مشکالت دقت در دو گروه آزمایش وگواه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری

اندازه اثر

منابع تزییر

0/005

1

0/005

2/24

0/146

0/08

گروه

0/099

1

0/099

45/42

0/001

0/63

خطا

0/059

27

0/002

پیش
آزمون
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کل

0/188

29

با توجه به نتایج جدول مقدار  Fمحاسبه شده
برای نمرات پس آزمون دقت دو گروه آزمایش
و گواه بعد از ثابت نگهداشتن اثر نمرات پییش
آزمیون دقیت معنیا دار اسیت (, P < 0/01
 .)F )1،27( = 45/42اندازه اثر محاسبه شده
(  ) Eta2=0/63نشانگر تأثیر نسبتاً زیاد برنامه
تلفیقییی آمییوزش چنیید حسییی و تمرینییات
یکپارچهسازی حسی بر بهبود مشکالت دقیت
دانش آموزان است .بنیابراین ،برنامیه تلفیقیی
آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچهسیازی
حسی موجب بهبود مشکالت دقیت در دانیش
آموزان میشود.
مقایسه اندازه اثر های محاسبهشیده بیرای
تاثیر تلفیقی آموزش چند حسیی و تمرینیات
یکپارچییهسییازی حسییی بییر خطاهییای دیکتییه
( ، )Eta2=0/76حافظییییه دیییییداری (=0/33
 ، )Eta2حساسیت شنیداری (،)Eta2=0/28
مشکالت آموزشی ( )Eta2=0/39و مشیکالت
دقت ( )Eta2=0/63نشانگر آن است هر چند
برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینیات
یکپارچهسیازی حسیی موجیب بهبیود عالئیم
اختالل نوشتن می شود ولی بیشیترین اثیر را
بر خطاهای دیکته و مشکالت دقت و کمترین
اثر را بر حساسیت شنیداری دارد.
بحث و نتیجهگیری
ناتوانی در امر یکپارچه سازی یک مسیر حسی
بییا مسیییر حسییی دیگییر از مشییکالت عمییده

یادگیری است .اهداف کلی درمانگران عبارتند
از :ارائه اطالعات حسی به کودک که منجر بیه
سییازماندهی سیسییتم عصییبی مرکییزی او مییی
گردد .رشد مزز در تعامل با اطالعیاتی اسیت،
که از طریق حواس مختلت به مزز می رسیند.
سیسییتم عصییبی مرکییزی ،اییین اطالعییات را
تصفیه ،ترکیب و هماهن کرده و بیه صیورت
معنادار در می آورد .این اطالعات در مزز طی
فرآینییدی تلفیییق مییی شییوند .اییین تلفیییق و
هماهنگی ،برای یادآوری و رفتارهای هیجیانی
ضروری است .اعمال انتزاعی و پییییده ماننید
خواندن و فرایند بینایی و شینوایی بیر اسیاس
یکپارچگی حس هیای مختلیت ماننید المسیه
،حس عمقی و تعادل است که در مزز صیورت
می گیرد .این مساله الزمه ی عملکرد سیطوح
باالتر مزز می باشد که مهارت های تحصیلی و
آموزشی از جمله ی آن است.
آیرس  197413بیرای ایین مسیاله تاکیید
دارد ،که یادگیری در مزز صورت می گییرد؛ و
هرگونه اختالل یادگیری در واقع بازتیاب ییک
بی نظمی و آشفتگی در مزز اسیت .تمرینیات
یکپارچگی حسی اطالعیاتی کیه از راه چشیم،
گوش ها ،پوسیت ،عضیالت و مفاصیل ،دهیان،
بینی و حس تعادل به مزز منتقل می شیود را
پردازش می کند .و این پیردازش در سیسیتم
های حسی مختلت انجام می شود .به عبیارتی
پردازش اطالعیات بیه نحیوی اسیت کیه مزیز
Ayres
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اطالعات را انتخیاب کیرده ،تقوییت و مقایسیه
نموده و در قالب یک الگیوی منعطیت و قابیل
تزییر آن را سازماندهی و یکپارچه میی سیازد
(جامعی.)1371،
با توجه بیه اینکیه یکپیارچگی حسیی بیه
معنی دریافیت و پیردازش اطالعیات از هفیت
حس میباشد و از طرفی اغلب اطالعات حسی
با دقت و به طور کافی در دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری پردازش نمیشود و ایین بیه
نوبه خود بر افزایش کارایی عملکرد مزز تیأثیر
میگذارد ،بنابراین با هماهن کیردن چشیم ،
دسییت  ،کنتییرل حرکتییی  ،ادراک بصییری ،
فضییایی  ،م سییائل تعییادلی ،لمسییی  ،توانییایی
بصری-حرکتی و توانایی جهتگیری ،میتیوان
گروهی از ناتوانیهای نوشتن ،خوانیدن ،هجیی
کردن را برطرف کرد.
استفاده از روش آموزش چند حسی فرنالد
نیز موجب می شود ،که کودک کلمه را ببیند،
بشنود و لمس کند .و بیا نوشیتن آن از حفی
امال و هجی کلمه را یاد بگییرد .بیدین ترتییب
کودک هنگامی که یاد گرفت چگونه یک کلمه
را هجییی کنیید .از طریییق سییمعی ،بصییری و
لمسی کلمه را تحلیل ،تجزیه و ترکیب نمیوده
و در نهایت امالی آن را از حف میی نویسید.
رویکرد چند حسی بر این فر است ،که اگیر
اطالعات به جیای ییک حیس از طرییق چنید
حس دریافت شوند ،ییادگیری بیرای برخیی از
دانش آموزان تسهیل می شود.
کرک و چالفانت( )1998با اشاره به نقیش
مهم رویکرد چند حسی در ترسیم مشکالت و
رمزگردانی در خواندن و نوشتن می گویند ،در
این رویکرد فر اساسی این است که کیودک
فصلنامه توانمندسازی کودکان ،سال  ،6شماره ،)16( ،4زمستان 1394

به تمام راه های حسی خود برای انجام فرایند
یادگیری نیاز دارد .و از طریق همکیاری همیه
آن ها یادگیری تقویت شده و افزایش می یابد.
افراد با اخیتالل ییادگیری ،توانیایی ییادگیری
دارند اما آن ها به صورت های متفاوتی یاد می
گیرند .این افراد نیاز بیه راه آموختیه شیده ای
دارند که امکان استفاده از توانیایی هایشیان را
هموار سازد و ضعت و اختالل آن ها را جبران
کند .تلفییق دو روش آمیوزش چنید حسیی و
تمرینات یکپارچگی حسی موجب میی شیود،
مزیز عملکیرد مناسیب و یکپارچیه ای داشییته
باشد .تلفیق این دو روش موجب بهبود ناتوانی
یادگیری و پیشرفتهای میداوم و نزدییک بیه
هنجییار در برخییی از زمینییههای تحصیییلی را
فراهم میآورد.ترکییب ایین دو روش موجیب
موفقیت در تحصیل و کاهش عالئم مشیکالت
یادگیری میشود.
یافتههای حاصل از این پژوهش به وضیوح
نشان می دهد .استفاده از روش آموزش چنید
حسی همراه با انجام تمرین هیای یکپیارچگی
حسی ضیمن تسیهیل در ییادگیری حیروف و
کلمات جدید ،خطاهای مختلیت امیال نویسیی
مانند :حافظه دییداری ،حساسییت شینیداری،
مشکالت مربوط به دقت و آمیوزش را کیاهش
داده و همینین می توان ادعا کیرد کیه بکیار
گیری روش آموزش چند حسی و تمرین های
یکپارچگی حسی موجب افزایش نمره خواندن
و بهبییود درک مییتن دانییش آمییوزان دارای
مشکالت یادگیری در زمینه خواندن و نوشتن
می شود .و در ارتقاء یادگیری دانیش آمیوزان
موفقیت آمیز است .این نتیایج بیا یافتیه هیای
پییژوهش چراغیییی( )1390ییییالق()1381
38
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منصییور نییژاد ( )1391حبیییب زاده ()1390
ویلیییامز( )2002براهمییز( )1986نانسییی و
مییییییورفی( )1997تورگسیییییین()1994
هوفر( )2004هامفریز( )1990همخوانی دارد.
و بیییییا پیییییژوهش سیییییینندجی()1387
بخشایش( )1392در مورد دقت و توجه ،و بیا
پژوهش بخشایش( )1392در مورد حساسییت
شیینیداری همخییوانی نییدارد .در تلفیییق روش
آموزش چنید حسیی و تمرینیات یکپیارچگی
حسییی سییعی بییرآن اسییت ،اطالعییات از راه
چشمها ،گوشها ،پوسیت ،عضیالت ،مفاصیل،
دهان ،بینی و حس تعادل به مزز منتقل شود.
و همین امر موجب شده کیه کیودک از تمیام
حواس خود استفاده کند .اطالعات دریافتی در
سیستمهای حسی مختلت پیردازش میشیود.
این توانایی سازمان دادن به اطالعیات حسیی،
به مکانیسمهای فعال مززی بهبود می بخشید
و اعمال انتزاعیی و پییییده ای ماننید دقیت،
توجه و پردازش شنیداری را افزایش میدهد و
بر کارایی عملکرد مزز تأثیر میگذارد.
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان موارد
زیر را به عنوان پیشنهاد ارائه داد:
نمونییه اییین پییژوهش درگییروههییای سیینی
نوجوانان و در سایر مقاطع تحصیلی نییز اجیرا
شود و در رابطه با تیاثیر ایین روش بیر دانیش
آموزان پسر نیز پژوهشی به عمیل آیید .و نییز
شایسییته اسییت ت یأثیر تلفیییق روش آمییوزش
چندحسی و تمرینیات یکپیارچگی حسیی بیر
سایر مشکالت تحصیلی ،و دیگر نقاط کشور و
در مدارس کودکان استثنایی نیز بررسی شود.
در آن تییوازن و تعییادلی بییرای اسییتفاده از
حس بینایی ،شنوایی و المسه مورد نظر اسیت
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از بقییه روش هیای چنید حسیی کامیل تیر و
دستورالعمل های آن مشخص تر است.

منابع
اسد اهلل سنندجی  ،هایده ( .)1387تاثیر تمرینیات
یکپارچگی حسی بر کاهش عالیم نارسا خوانی
دانش آموزان دبستانی 7-10ساله شهر تهیران.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحید
تهران مرکز
بخشایش ،خدیجه ( .)1392مقایسه تاثیر آمیوزش

مبتنی بر روش چند حسی فرنالد و یکپارچگی
حسی بر بهبود مشکالت دیکته نویسیی دانیش
آموزان نارسانویس پایه سیوم ابتیدایی .پاییان
نامییه کارشناسییی ارشیید کودکییان اسییتثنایی
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
تبریییزی ،مصییطفی ؛ تبریییزی ،نییرگس و تبریییزی،
علیرضییا ( .)1391درمییان مشییکالت دیکتییه
نویسی( .چاپ. )27تهران :انتشارت فراروان.
تبریزی ،مصطفی( .)1374آزمون مشکالت دیکتیه
نویسییی .انسییتیو روانپزشییکی تهییران (مرکییز
تحقیقات بهداشت روان)
جییییامعی ،بهنییییام الییییدین ( .)1371کییییاربرد
نوروفیزیولییوژی در توانبخشییی تکنیییک هییای
حسی – حرکتیی .تهیران :انتشیارات دانشیگاه
علوم پزشکی ایران
چراغیییی  ،سیییده سییعیده ( .)1390تییاثیر آمییوزش
یکپارچگی حسی بیر بهبیود مشیکالت نوشیتاری
دانش آموزان نارسا نویس .پایان نامیه کارشناسیی
ارشد کودکان استثنایی .دانشگاه آزاد واحد تهیران
مرکز
حبییب زاده ،شیهره ( .)1390تییاثیر برنامیه یییادگیری
حسی بر افزایش توجه کودکان با اختالل نارسایی
توجه  /بیش فعالی  .پایان نامه کارشناسیی ارشید
کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
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خانجانی  ،زینیب ؛ مهیدویان ،هوشین ؛ احمیدی،
پرییهر؛ هاشمی ،تورج و فتح اله پیور(.)1391
اثربخشیییی روش چنییید حسیییی فرنالییید بیییر
نارساخوانی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر
تبریز( مطالعه موردی) .فصلنامه افراد استثنایی
 .سال دوم  .شماره  6تابستان 1391م -156
135
دالور  ،علی ( .)1380احتماالت و آمیار کیاربردی
در روانشناسی و علوم تربیتی (چاپ شانزدهم).
تهران  :انتشارات رشد
رجبی فیرد  ،فاطمیه( .)1390اثیر بخشیی برنامیه

یادگیری حسیی بیر مهارتهیای ادراک بینیایی
کودکییان بییا اخییتالل یییادگیری .پایییان نامییه
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