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 چکیده

تلفیق روش آموزش چند هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی 
حسی و تمرینات یکپارچگی حسی بر عالئم اختالالت خواندن و 

نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی بود. پژوهش از نوع نیمه 

پس آزمون با گروه گواه بود، که در  -آزمایشی، با طرح پیش آزمون

آن شرکت کنندگان  پژوهش، به صورت نمونه در دسترس انتخاب 

زمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل، و در دو گروه آ

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 

فاده از نرم افزار مداخله ای در یافت نکردند. نتایج آزمون با است
و با روش تحلیل کواریانس انجام شد. و نشان داد،   spssآماری

آزمون خواندن و نوشتن گروه آزمایش بیشتر  میانگین نمرات پس

آزمون خواندن و نوشتن گروه گواه است. در از میانگین نمرات پس 

وضوح حاکی از  آمده در این پژوهش بهدست های به مجموع  یافته

کارگیری برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات بود، که به آن 

یکپارچگی حسی بر بهبود عالئم اختالل خواندن )درک متن و 

کاهش خطاهای خواندن( و اختالل نوشتن )حافظه شنیداری، 

حافظه دیداری، حساسیت شنیداری، دقت و مشکالت آموزشی( 

 .استدانش آموزان گروه آزمایش تاثیر داشته

روش چندحسی، تمرینات یکپارچگی حسی، اختالل ها: یدواژهکل

 نوشتن، اختالل خواندن
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Abstract 

The present research is intended to determine the 

effectiveness of integrating of multi-sensory teaching 

methods and sensory integration practices on the 

symptoms of reading and writing disorders of 

Elementary students. This research was quasi-
experimental, pretest-posttest design with control 

group. The research participants were divided as two 

experimental and control groups as the available 

sample. Measurement tools include researcher-made 

spelling test and reading tests (front). The 

experimental group received sensory integration 

training programs and multi-sensory teaching 

methods; however, the subjects in the control group 

didn’t receive intervention. Results of findings were 

analyzed using statistical software SPSS and 

covariance analysis. The results showed that mean 

scores of pre-test of reading and writing of 
experimental group were higher than post-scores of 

reading and writing of control group. Overall, the 

obtained findings in this study indicates that using 

multi-sensory teaching integrated methods and 

sensory integration practices improved the symptoms 

of reading disorder (understanding the text and 

reducing reading error) and writing disorder(auditory 

memory, visual memory, sensitivity listening, 

attention and learning difficulties)in students in the 

experimental group. 

Keywords: Multi-sensory methods, Sensory 
integration practices, writing disorder, reading 

disorder 
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 مقدمه
جمله مشکالتی که نظام آموزشی ما با آن مواجه است،  از

 اختالل یادگیری است، که موجب عدم موفقیت و عقب مسئله

رین تشود. زبان فارسی یکی از مشکلماندگی تحصیلی می

های  موجود است و استثناهای مختلفی دارد که یادگیری زبان

آموزان دارای اختالل یادگیری دشوار است. ها برای دانش آن

خواندن و نوشتن در دنیای امروزی یک نیاز حیاتی است و 

فردی که در این دو مهارت اساسی مشکل داشته باشد، در 

وضع بسیار نامطلوبی قرار می گیرد.کودکانی که اختالل در 

خواندن دارند احتماال در نوشتن و دیکته هم مشکل دارند. 

 4آموزانی که دچار مشکالت یادگیری هستند بین شمار دانش

(. مشکالت 1392شده است )تبریزی، درصد گزارش 12تا 

محققان  یادگیری می تواند نتایج زیانباری داشته باشد،

های یادگیری با میزان باالتر ترک اند که ناتوانیدریافته

 ،یکاری و وابستگی بیشتر به دیگرانتحصیل در دبیرستان، ب

پنداره پایین، مشکالت رفتاری، هیجانی، اجتماعی همراه خود 

 (.1393، زارعی )علیزاده هستند

طبق تعاریف ناتوانی یادگیری، این کودکان در یک یا بیش از 

، شناختیشناختی پایه )ادراک، حرکت، زبانیک فرایند روان

توجه و کارکردهای حافظه( که برای یادگیری در مدرسه 

دارند. این کودکان در مقایسه با ضروری هستند، مشکل 

کودکان بهنجار برای دریافت و گردآوری همزمان اطالعات 

رسیده از حواس مختلف از توانایی کمتری برخوردارند.در 

بسیاری از این کودکان دشواری یادگیری یا به علت ناتوانی در 

تحویل اطالعات از یک مسیر به مسیر ادراکی دیگر است و یا 

)منصور  یگانه سازی دو مسیر ادراکی استناتوانی در 

(. دانش آموزان دارای اختالل یادگیری با وجود 1391نژاد،

برخورداری از هوش طبیعی و همچنین با وجود دارا بودن 

حواس بینایی و شنوایی سالم، توانایی الزم برای جریان 

ویژه خواندن و نوشتن را انداختن اطالعات زبانی به 

                                                             
1 Hallahan & Kafman 

(. این 137۸، مترجم منشی طوسی، 19۸7ندارد)واالس 

کودکان قادر به فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه 

یادگیری  با استفاده از روش های متداول آموزشی نیستند و 

همین امر باعث ارجاع به مراکز آموزشی و توان بخشی ناتوانی 

های ویژه یادگیری می شود ) واالس و مک الفین )بی تا( 

کودکان دارای ختالل نوشتن در زمینه  (.137۸ترجمه طوسی،

های، دست خط ، هجی کردن،عمل نوشتن و و سازماندهی 

(.  در 1995)دوئل، مناسب و درست در نوشتن مشکل دارند

نوشتن هماهنگی بین صوت و حرف ضروریست که این 

هماهنگی بین واجها و و نوشته ها مهارتی است که در کودکان 

رشد نمی کند)دیکسون و  دارای اختالل یادگیری خوب

امروزه روانپزشکان و اولیای تعلیم و تربیت (. 2002همکاران،

اتفاق نظر دارند که بهترین راه درمان مشکالت یادگیری، 

د هایی ماننباشد. بنابراین استفاده از روشآموزش کمکی می

های آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچگی حسی  در برنامه

جایگاه خاصی پیدا کند. بنا بر  درسی مدارس می تواند

( 13۸7)به نقل از جوادیان، 1ای که هاالهان و کافمننظریه

های چند حسی متضمن تصحیح مشکالت اند، روشارائه داده

های حسی کودک در کودک با استفاده از ترکیب سیستم

فرآیند آموزش است؛ و در این مورد فرض بر آن است که 

ب یادگیری بیش از یک حس که در تجارکودک در صورتی 

آموزد.درونی کردن مفاهیم از طریق را درگیر کند، بیشتر می

ارائه آن ها به صورت های مختلف حسی )نظیر بینایی، 

 )لوردی شنوایی، المسه و جنبشی ( بهتر امکان پذیر است

(. در روش چند 13۸1،و نائینیان ترجمه بیابانگرد 2004،

بینایی، شنوایی، المسه حسی فرنالد توازن و تعادل حس 

اش را برای های حسی شده است. زیرا کودک تمام راه طراحی

ها انجام فرایند یادگیری نیاز دارد و از طریق همکاری همه آن

 (. 1377)رونقی، یابدشده و افزایش مییادگیری تقویت
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گردد که ( به پردازشی اطالق میSI) 1یکپارچگی حسی     

ها، پوست، عضالت، مفاصل، ها، گوشچشماطالعات آن از راه 

شود. این پردازش دهان، بینی و حس تعادل به مغز منتقل می

)هوروویتز و  شودهای حسی مختلف انجام میدر سیستم

 (.1390،کریمیترجمه باغداساریانس و  2007روست،

 :مسئله اصلی این پژوهش بررسی این فرضیه  کلی است که

رینات یکپارچگی حسییی بر تلفیق آموزش چند حسییی و تم

عالئم اختالل خواندن و نوشیییتن دانش آموزان دوره ابتدایی 

 موثر است.

بنابراین در تلفیق دو روش تمرینات یکپارچگی حسی و 

طور یکپارچه چندین آموزش چند حسی هدف این بود که به 

حس درگیر فعالیت یادگیری شود و درنتیجه ثبت مؤثر در 

. و به کودکان با مشکالت یادگیری حافظه کودک اتفاق بیفتد

خاص کمک شود تا به حداکثر کارایی در بکارگیری توانمندی 

های خود برسند. همچنین با بکار گیری فنون خاص و با 

تمرینات ساده بتوانند به دانش آموزان در معرض خطر کمک 

های  مالی، روانی نموده و از وارد شدن خسارت زیاد در زمینه

 انسانی جلوگیری کرد. های و سرمایه

( پژوهشی برای کودکان دچار 1994تورگسن و همکارانش )

اختالل یادگیری شدید ترتیب دادند، این مطالعه تاثیر انواع 

روش های مداخله ای را در بهبود کودکان مقایسه نمود. یک 

گروه از برنامه های مرسوم در کالس عادی بهره مند بودند. 

و جابجایی واجی بر روی متن برای گروه دوم جایگزینی 

خواندنی آموزش داده می شد و در گروه سوم، آموزش مستقیم 

آگاهی واجی با به کار گیری یک رویکرد چند حسی اجرا شد. 

افرادی که با روش آموزش مستقیم واجی با رویکرد چند حسی 

                                                             
1 Sensory integration 
2  Hoefer 

3 Orton Gillingham  

4 Williams  

5 Nansy & Morfy  

و نقش برجسته حروف و صداها آموزش دیده اند از گروهی 

ی با تاکید بر کلمات در متن انجام که آموزش جایگزینی واج

شده در رمزگذاری و رمزگشایی واژه ها عملکرد بهتری داشتند 

 و حتی توانایی تفکر انتزاعی آن ها  بهبود بیشتری  یافته بود. 

در پژوهشی تاثیر رویکرد چند حسی در بهبود  (2004) 2هوفر

آموزان با نیازهای ویژه را بررسی مشکالت خواندن دانش

ساله شرکت  10تا  ۸آموزان است. در این تحقیق، دانشهنمود

ای به طور انفرادی هفته 6کرده بودند که در یک دوره زمانی 

آموزش  3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام

دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در 

ستم خواندن دانش آموزان مورد مطالعه شده است. سی

آموزشی گلینگهام  بر توانایی تشخیص شنیداری و نیز بر 

حواس حرکتی بساوایی تاکید دارد گرچه روش های آوایی در 

ترکیب آن چه کودک می بیند، با ان چه می شنود به او کمک 

می کند، اما از ادراک دیداری حداقل استفاده می شود. 

چند  (در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزشی2006) 4ویلیامز

حسی بر مهارت های نوشتن کودکان نارساخوان مقطع 

ابتدایی اجرای برنامه ترمیمی چند حسی را در پیشرفت 

 .مهارت های خواندن و نوشتن آن ها موثر دانسته است

به نقل از  منصور  1997) 5تحقیقی توسط نانسی و مورفی

( انجام شد در این پژوهش بررسی شده که آیا 1390نژاد،

تواند باعث پیشرفت در امال شود؟ گرچه د حسی میرویکرد چن

های این تحقیق نشان از تایید روش چند حسی دارد اما یافته

تر شدن پژوهش باید حجم محقق پیشنهاد داد که برای کامل

 ،9و ورتس ۸، مک دو گال 7،  رایت6هامفریز .نمونه  افزایش یابد

درمان ای اثربخش در ای مداخله(. طی مطالعه1990)

حرکتی و موارد بدون –یکپارچگی حسی را با درمان ادراکی

6 Hamphries  

7 wright  

8 Mcdougall  

9Vertes  
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 99تا  72این مطالعه روی کودکان ) درمان مقایسه نمودند.

ماهه با ناتوانی های یادگیری و مشکالت یکپارچگی انجام شد( 

داری در عملکرد که یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی

زبان در گروهی  حرکتی نسبت به مواردی همچون شناخت و

ای که درمان یکپارچگی حسی را در یافت نمودند، بود. مطالعه

ساله با  7-11( بر روی کودکان 1390نیز توسط حبیب زاده )

اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی انجام شد، که هدف آن 

تاثیر برنامه یکپارچگی حسی بر افزایش توجه این کودکان بود. 

از آنست که برنامه یکپارچگی  یافته ها این تحقیق حاکی

حسی منجر به افزایش توجه این کودکان بود.پژوهش 

ثیر آموزش یکپارچگی حسی بر أت»( با عنوان 1390) چراغچی

 نشان  «آموزان نارسا نویسبهبود مشکالت نوشتاری دانش

دهد که آموزش یکپارچگی حسی در بهبود مشکالت می

ها به جز امی مؤلفهنوشتاری دانش آموزان نارسانویس در تم

 کردن نقطه تاثیر دارد.در اضافه

های ثیر تمرینأت»( در پژوهش 13۸7سنندجی ) اسداهلل 

آموزان یکپارچگی حسی بر کاهش عالئم نارساخوانی دانش

های دارد، تمریناظهار می «ساله شهر تهران 10 –7دبستانی 

یکپارچگی حسی  سبب کاهش عالئم نارسا خوانی دانش 

های یکپارچگی حسی سبب تغییر ن شده است. و تمرینآموزا

جوی حسی، عملکرد عاطفی، استقامت، وهای جستعامل

های تمرین است.تحمل پایین و حرکات ظریف، درکی شده

های حساسیت حس دهانی، بی یکپارچگی حسی  بر عامل

توجهی، پریشانی حواس، ثبت ضعیف حساسیت حسی و 

 است. شهین ییالق و همکاراننداشتهتحرکی تاثیر معنادار بی

ثیر أت»( در خصوص 1392، به نقل از بخشایش، 13۸1)

آموزش به روش چند حسی در کاهش غلط امالیی دانش 

این روش منجر به کاهش  معتقدند، «آموزان مقطع ابتدایی

غلط امالیی آنان می گردد و همچنین نتایج اجرای آزمون 

ن بهبود در گروه آزمایش پیگیری )یک ماه بعد(نشان داد ای

 طور معناداری پایدار بود.به

ثیر برنامه یکپارچگی حسی توسط کار درمانگران مشهوری أت

چون استین ، یانگ و استانفورد به شدت مورد تاکید قرار 

گرفته است. آنها نشان دادند، تاثیر این مداخله که از طریق 

ایی، نکاربرد تحریکات و یکپارچگی حسی اطالعات حواس بی

گردد، اثرات متعدد و چند گانه ای شنوایی و عمقی حاصل می

های مغزی و بهبود ارتباطات ساختاری عملکرد مغز و بر پاسخ

  (.1390گردد )رجبی فرد، در نتیجه ارتقاء سطح رفتار فرد می

 روش

طرح کلی پژوهش :با توجه به ماهیت پژوهش حاضر که  

و تمرینات  تعیین اثربخشی تلفیق آموزش چند حسی

یکپارچگی حسی بر عالئم اختالل خواندن و نوشتن دانش 

آموزان دوره ابتدایی می باشد، نوع روش تحقیق  نیمه 

. است گواه پس آزمون با گروه -آزمایشی  با طرح پیش آزمون

شرکت کنندگان  پژوهش، به صورت نمونه در دسترس 

هر دو  از انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.

آزمون به عمل آمد  سپس  گروه بر اساس متغیر وابسته پیش

مداخله آزمایشی برروی گروه آزمایشی انجام شد، ولی برای 

جلسه  20ای صورت نگرفت پس از گروه گواه هیچ مداخله

مداخله بر روی گروه آزمایش، از هر دو گروه پس آزمون  

زمون ش آگرفته شد.که پژوهشگر به بررسی تفاوت نمرات پی

در هر یک از کودکان  گواهو پس آزمون گروه های آزمایشی و 

 دارای اختالل نوشتن و خواندن پرداخت.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر 

ساله شاغل به تحصیل )پایه های اول تا پنجم دبستان  11-7

 93-94شهر تهران در سال تحصیلی  14( درمدارس منطقه 

 است.

آموز با نفر دانش 30حجم نمونه این تحقیق شامل تعداد 

هوشبهر متوسط به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و  

مورد پژوهش قرار  گواه نفری آزمایش و 15در دو گروه  

یب که ترتگری اولیه صورت گرفت. بدینگرفتند. ابتدا غربال
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به  بعد از امتحانات نوبت اول و پرسش از معلمان، مراجعه

ارزیابی کیفی معلمان در امتحانات نوبت اول، بررسی پرونده 

آموزان دارای تحصیلی و بررسی سابقه تحصیلی دانش

مشکالت نوشتن و خواندن مشخص شدند. سپس از بین 

معرفی شدگان با آزمون نما  برای شناسایی اختالل خواندن و 

از آزمون محقق ساخته امال برای شناسایی اختالل نوشتن 

مک گرفته شد. و بر اساس مالک های زیر و احراز شرایط ک

 پژوهش دانش آموزان وارد طرح آزمایشی و آموزشی شدند.

های ورود دانش آموزان به پژوهش عبارتند از مالک -الف     

برای اختالل   DSM-5دارا بودن مالک های تشخیص  -1: 

داشتن اختالل نوشتن بر اساس آزمون امال  -2خواندن

دانش آموزان دوره ابتدایی  -3کرد تحصیلی دانش آموز(  )عمل

دارا بودن ضریب  -4سال قرار دارند.  7-11که در سنین بین 

داشتن سالمت شنوایی و بینایی بر اساس  -5هوشی طبیعی 

 طرح سنجش که در پرونده دانش آموز موجود بود.

از داشتن مشکالت  است مالک خروج پژوهش عبارت -ب     

 تی. حرک–حسی 

 ابزار پژوهش

گیری متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از دو برای اندازه

 استفاده شد. آزمون خواندن )نما( ابزار: آزمون دیکته و

به دلیل اینکه آزمودنی ها در پایه های مختلف : آزمون دیکته

 قرار داشتند، برای هرکدام از پایه ها همراه معلم مربوطه لغاتی

از کتاب فارسی همان پایه انتخاب شد که  لغت(100حدود )

این لغات حاوی تمام حروف الفبا بود. پس از اجرای دیکته، 

کلمات آزمون را  غلط نوشته %25دانش آموزی که بیش از 

به عنوان فرد دارای اختالل نوشتن تشخیص داده شد.  ،بود

های امالیی دانش آموز بر اساس آزمون امالی  تبریزی غلط

ها ثبت و در جدولی فهرست شد. واز نظر مام غلطبررسی و ت

                                                             
1Dictation  

های امالیی، حافظه دیداری،حساسیت مشکالت تعداد غلط

شنیداری، مشکالت آموزشی ،دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار 

می  1نویسیگرفت.  عنوان دقیق آزمون تبریزی،  آزمون دیکته

باشدکه در مرکز انستیتو روانپزشکی تهران ) مرکز تحقیقات 

ساخته  1374داشت روان ( توسط مصطفی تبریزی در سال به

سوال می باشد. این تست جهت سنجش  65شده و دارای 

حافظه دیداری، حافظه شنیداری، حافظه توالی دیداری، 

آموزشی ،دقت، وارونه نویسی و قرینه نویسی( تهیه شده است. 

نحوه ی اجرای این تست به صورت انفرادی و نمره گذاری آن 

، ق نمرات به دست آمده در موارد کاربردی ذکر شدهبر طب

 می باشد. در صد74باشد. اعتبار این تست می

 13۸1از آزمون خواندن )نما( که در سال: آزمون خواندن

توسط مرادی و کرمی بر روی کودکان نارساخوان در سه شهر 

سنندج و تبریز هنجار یابی شده است، استفاده گردید.  تهران،

است. برای اعتبار یابی خرده آزمون  10این آزمون متشکل از 

نفر که صد نفر دانش آموز  300آن مطالعه مقدماتی بر روی 

آموز کرد زبان از شهر فارسی زبان از شهر تهران، صد نفر دانش

ده بریز انجام شسنندج، صد نفر دانش آموز ترک زبان از شهر ت

است. پس از تحلیل داده های مطالعات مقدماتی اصالحات 

الزم اعمال گردیده وبدین ترتیب نسخه نهایی ازمون تهیه شده 

نفر دانش آموز  770نفر )1614است و اجرای آزمون بر روی  

دانش آموز دختر( در پنج پایه تحصیلی در شهر  ۸44پسر و 

پس از گردآوری داده ها و  تهران، سنندج و تبریز انجام شد.

انجام عملیات آماری الزم در هر شهر نمرات خام و نمرات 

هنجار محاسبه گردید. آزمون نارساخوانی را بصورت انفرادی 

 :هایو با مشخصات زیر اجرا شده است. که شامل خرده آزمون

خرده آزمون خواندن کلمات )کلمات با بسامد زیاد ، ( 1

خرده آزمون ( 3. آزمون زنجیر کلماتخرده ( 2. متوسط، کم (

خرده آزمون درک ( 5. خرده آزمون نامیدن تصاویر( 4. قافیه

خرده آزمون حذف ( 7. خرده آزمون درک کلمات( 6. متن
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( 9. خرده آزمون خواندن نا کلمات و شبه کلمات( ۸. آواها

 .هاخرده آزمون مقوله( 10. خرده آزمون نشانه حرف

خرده آزمون جداگانه محاسبه و مجموع های هر در انتها نمره

 است. 3۸0گردد که امتیاز کامل آن نمره خواندن محسوب می

 آموز است.نشانه اختالل خواندن در دانش 190های زیر نمره

 هایافته

جهت بررسی فرضیه پژوهش از روش آمار توصیفی برای 

تنظیم جداول فراوانی ، تشکیل نمودار، میانگین و انحراف 

ارد استفاده شد.و همچنین از آمار استنباطی جهت استاند

آزمون فرضیه و تحلیل کوواریانس به منظورتعیین اثر بخشی 

برای  آموزش وتمرینات بر متغیرهای وابسته استفاده شد.

سهولت کار و نیز کاهش خطاهای محاسباتی از نرم افزار 

 استفاده شد. spssتحلیل آماری 

به منظور بررسی تاثیر برنامه تلفیقی آموزش چند حسی      

و تمرینات یکپارچه سازی حسی بر بهبود عملکرد خواندن ، 

برای ثابت نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمون خواندن در دو 

و مقایسه نمرات پس آزمون خواندن از  گواهگروه آزمایش و 

ول جد آزمون آماری تحلیل کوواریانس  استفاده شد. نتایج در

محاسبه  Fمقدار 1با توجه به نتایج جدول . ارائه شده است 1

شده برای نمرات پس آزمون عملکرد خواندن دو گروه آزمایش 

بعد از ثابت نگه داشتن اثر  نمرات پیش آزمون عملکرد  گواهو 

.  (P < 25/49= (27/1 )F , 01/0خواندن معنا دار است )

( نشانگر تاثیر بسیار  2aEt=56/0اندازه اثر محاسبه شده ) 

زیاد برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه 

سازی حسی بر بهبود عملکرد خواندن  دانش آموزان است. بر 

نشانگر اثر کوچک،  01/0( مجذور اتا 199۸اساس نظر کوهن)

 .نشانگر اثر زیاد است 13۸/0نشانگراثر متوسط و    0/ 06

 گواه: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات خواندن  در دو گروه آزمایش و1جدول 

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

76/19697 پیش آزمون  1 76/19697  49/54  001/0  67/0  

52/17۸03 گروه  1 52/17۸03  25/49  001/0  65/0  

97/9759 خطا  27 4۸/361     

37/53711 کل  29     

 

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

 اندازه اثر معنا داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

12/36 پیش آزمون  1 12/36  77/16  001/0  3۸/0  

96/541 گروه  1 96/541  66/251  001/0  90/0  

14/5۸ خطا  27 15/2     

47/623 کل  29     

 

شده برای نمرات محاسبه Fمقدار   2با توجه به نتایج جدول 

بعد از ثابت نگه  گواهآزمون درک متن دو گروه آزمایش وپس

 01/0آزمون درک متن معنادار است )داشتن اثر نمرات پیش

<  P, 66/251=  (27/1 )F.) 90/0اثر محاسبه شده )اندازه= 
2Eta نشانگر تاثیر بسیار زیاد برنامه تلفیقی آموزش )

سازی حسی بر بهبود درک متن حسی و تمرینات یکپارچهچند

 دانش آموزان است. 

 ثیر تلفیقی آموزشأشده برای تهای محاسبهمقایسه اندازه اثر

سازی حسی بر خواندن حسی و تمرینات یکپارچهچند

(56/0=2Eta) ( 2=90/0و درک متنEta نشانگر آن است هر )
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چند برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات 

سازی حسی موجب بهبود عالئم اختالل خواندن یکپارچه

 ثیر بیشتریأشود ولی بر درک متن نسبت به خواندن تمی

 .دارد

 

 گواه: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات خطاهای دیکته در دو گروه آزمایش و 3جدول 
 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 12/0 062/0 79/3 02/0 1 02/0 پیش آزمون

 76/0 001/0 44/۸5 55/0 1 55/0 گروه

    01/0 27 17/0 خطا

     29 72/0 کل

 
محاسبه شده برای نمرات  Fمقدار  3با توجه به نتایج جدول 

بعد از  گواهپس آزمون خطاهای دیکته دو گروه آزمایش و 

ثابت نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمون خطاهای دیکته 

. اندازه اثر (P<44/۸5= (27/1 )F , 01/0معنادار است )

تاثیر نسبتا زیاد برنامه ( نشانگر  2Eta=76/0محاسبه شده ) 

تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسی 

مه برنابنابراین،  بر کاهش خطاهای دیکته دانش آموزان است.

تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسی 

 .موجب کاهش خطاهای دیکته در دانش آموزان می شود

 

 گواهریانس برای نمرات  مشکالت حافظه دیداری در دو گروه آزمایش و : نتایج تحلیل کوا4جدول

 
 

 

 

 

 

محاسبه شده برای نمرات  Fمقدار  4با توجه به نتایج جدول 

بعد از ثابت  گواهپس آزمون حافظه دیداری دو گروه آزمایش و 

نگه داشتن اثر  نمرات پیش آزمون حافظه دیداری معنا دار 

. اندازه اثر محاسبه (P < 05/13=  (27/1 )F , 01/0) است

( نشانگر تاثیر نسبتا زیاد برنامه تلفیقی Eta2 =33/0شده ) 

آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسی بر بهبود 

 برنامهبنابراین، آموزان است. مشکالت حافظه دیداری دانش

حسی و تمرینات یکپارچه سازی حسی تلفیقی آموزش چند

آموزان موجب بهبود مشکالت حافظه دیداری در دانش

 .شودمی

 

 گواه: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات  مشکالت حساسیت شنیداری در دو گروه آزمایش و5جدول

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

001/0 پیش آزمون  1 001/0  65/1  209/0  06/0  

007/0 گروه  1 007/0  36/10  003/0  2۸/0  

019/0 خطا  27 001/0     

026/0 کل  29     

 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اندازه اثر معناداری 

001/0 پیش آزمون  1 001/0  6۸/0  417/0  03/0  

03/0 گروه  1 027/0  05/13  001/0  33/0  

05/0 خطا  26 002/0     

0۸/0 کل  2۸     
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محاسبه شده برای نمرات  Fمقدار   5با توجه به نتایج جدول 

بعد  گواهپس آزمون حساسیت شنیداری دو گروه آزمایش و 

از ثابت نگه داشتن اثر نمرات پیش آزمون حساسیت شنیداری 

در نتیجه  (.P < 36/10=  (27/1 )F , 01/0معنادار است )

بین میانگین نمرات پس آزمون حساسیت شنیداری 

آموزان دو گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگه داشتن اثر دانش

نمرات پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. اندازه اثر 

( نشانگر تاثیر نسبتا زیاد برنامه 2Eta=۸2/0محاسبه شده )

 سازی حسیتلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچه

 آموزان است.بر بهبود مشکالت حساسیت شنیداری دانش

برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات بنابراین، 

سازی حسی موجب بهبود مشکالت حساسیت یکپارچه

 .شودآموزان میشنیداری در دانش

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

 اندازه اثر معنا داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

011/0 پیش آزمون  1 011/0  96/19  001/0  42/0  

010/0 گروه  1 010/0  16/17  001/0  39/0  

015/0 خطا  27 001/0     

036/0 کل  29     

 

محاسبه شده برای نمرات  Fمقدار 6با توجه به نتایج جدول 

بعد از  گواهپس آزمون مشکالت آموزشی دو گروه آزمایش و 

ثابت نگه داشتن اثر  نمرات پیش آزمون مشکالت آموزشی 

. اندازه اثر (P < 16/17=  (27/1 )F , 01/0معنا دار است )

( نشانگر تاثیر بسیار زیاد برنامه  2Eta=93/0شده ) محاسبه

ر سازی حسی بحسی و تمرینات یکپارچهتلفیقی آموزش چند

لذا می توان نتیجه آموزان است. بهبود مشکالت آموزشی دانش

برنامه تلفیقی آموزش چند حسی و تمرینات گرفت که 

یکپارچه سازی حسی موجب بهبود مشکالت آموزشی در 

 .شوددانش آموزان می

 

 گواه: نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات  مشکالت دقت در دو گروه آزمایش و7جدول

 اندازه اثر معنا داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 0۸/0 146/0 24/2 005/0 1 005/0 پیش آزمون

 63/0 001/0 42/45 099/0 1 099/0 گروه

    002/0 27 059/0 خطا

     29 1۸۸/0 کل

محاسییبه شییده برای نمرات  Fبا توجه به نتایج جدول مقدار 

بعید از ثیابیت  گواهپس آزمون دقیت دو گروه آزمیایش و 

گه نا دار اسیییت ن قت مع داشیییتن اثر نمرات پیش آزمون د

(01/0, P<42/45=  (1،27 )F اندازه اثر محاسییبه شییده  .)

(36/0=2Eta  )زش زیاد برنامه تلفیقی آمو ثیر نسبتاًأنشانگر ت

سیییازی حسیییی بر بهبود چند حسیییی و تمرینات یکپارچه

برنامه تلفیقی بنابراین، مشییکالت دقت دانش آموزان اسییت. 

سی و تمرینات یکپارچه سی موجب آموزش چند ح سازی ح

 .شودآموزان میبهبود مشکالت دقت در دانش

شیییده برای تاثیر تلفیقی مقایسیییه اندازه اثر های محاسیییبه

سیییازی حسیییی بر آموزش چند حسیییی و تمرینات یکپارچه



اختالل خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی بر عالیم  اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی  

  103 | 1395(، بهار 17، )1شماره ،  7فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال 

 

کتییه ) ی فظییه دیییداری 2Eta=76/0خطییاهییای د ( ، حییا

(33/0=Eta2( حسیییاسییییت شییینیداری ، )2۸/0=Eta2،) 

( و مشیییکالت دقییت Eta2=39/0مشیییکالت آموزشیییی )

(36/0=2Eta نشیییانگر آن اسیییت هر چند برنامه تلفیقی  )

سی سی موجب و تمرینات یکپارچه آموزش چند ح سازی ح

شترین اثر را بر  شود ولی بی شتن  می  بهبود عالئم اختالل نو

خطیاهیای دیکتیه و مشیییکالت دقیت و کمترین اثر را بر 

 حساسیت شنیداری دارد

  گیریبحث و نتیجه

ناتوانی در امر یکپارچه سازی یک مسیر حسی با مسیر حسی 

اهداف کلی درمانگران دیگر از مشکالت عمده یادگیری است. 

به  که منجر  به کودک  ئه اطالعات حسیییی  ند از: ارا بارت ع

گردد. رشد مغز در سازماندهی سیستم عصبی مرکزی او می

تعامل با اطالعاتی اسییت، که از طریق حواس مختلف به مغز 

صفیه،  صبی مرکزی، این اطالعات را ت ستم ع سی سند.  می ر

ر در می آورد. این ترکیب و هماهنگ کرده و به صورت معنادا

اطالعات در مغز طی فرآیندی تلفیق می شییوند. این تلفیق و 

ست.  ضروری ا هماهنگی، برای یادآوری و رفتارهای هیجانی 

نایی و  ند بی ندن و فرای ند خوا مان یده  مال انتزاعی و پیچ اع

 مانند المسه، شنوایی بر اساس یکپارچگی حس های مختلف

صییورت می گیرد. این حس عمقی و تعادل اسییت که در مغز 

مساله الزمه ی عملکرد سطوح باالتر مغز می باشد که مهارت 

 های تحصیلی و آموزشی از جمله ی آن است.

برای این مسیییاله تاکید دارد، که یادگیری در   11974آیرس

یادگیری در واقع  نه اختالل  مغز صیییورت می گیرد؛ و هرگو

ات  بازتاب یک بی نظمی و آشیییفتگی در مغز اسیییت. تمرین

یکپارچگی حسی اطالعاتی که از راه چشم، گوش ها، پوست، 

عضییالت و مفاصییل، دهان، بینی و حس تعادل به مغز منتقل 

می شود را پردازش می کند. و این پردازش در سیستم های 

                                                             
1
Ayres  

حسی مختلف انجام می شود. به عبارتی پردازش اطالعات به 

یت و  خاب کرده، تقو عات را انت که مغز اطال نحوی اسیییت 

سه نموده و در قالب یک الگوی منعطف و قابل تغییر آن  مقای

 .  (1371)جامعی، را سازماندهی و یکپارچه می سازد

فت و  یا به معنی در پارچگی حسیییی  که یک به این جه  با تو

باشییید و از طرفی اغلب پردازش اطالعات از هفت حس می

طور کافی در دانش آموزان دارای اطالعات حسی با دقت و به 

یادگیری پردازش نمیاختال به ل  نوبه خود بر شیییود  و این 

گیذارد، بنیابراین بیا افزایش کیارایی عملکرد مغز تیأثیر می

هماهنگ کردن چشیییم ، دسیییت ، کنترل حرکتی ، ادراک 

-بصیری ، فضیایی ، مسیائل تعادلی، لمسیی ، توانایی بصیری

ی هاتوان گروهی از ناتوانیگیری، میحرکتی و توانایی جهت

 خواندن، هجی کردن را برطرف کرد.نوشتن، 

اسییتفاده از روش آموزش چند حسییی فرنالد  نیز موجب می 

شیییود، که کودک کلمه را ببیند، بشییینود و لمس کند. و با 

بدین  یاد بگیرد.  مه را  نوشیییتن آن از حفم امال و هجی کل

مه را  یک کل نه  فت چگو یاد گر که  گامی  یب کودک هن ترت

و لمسی کلمه را تحلیل،  هجی کند. از طریق سمعی،  بصری

تجزیه و ترکیب نموده و در نهایت امالی آن را از حفم می 

نویسییید. رویکرد چند حسیییی بر این فرض اسیییت، که اگر 

اطالعات به جای یک حس از طریق چند حس دریافت شوند، 

 یادگیری برای برخی از دانش آموزان تسهیل می شود.

رویکرد چند  ( با اشیییاره به نقش مهم199۸کرک و چالفانت)

حسی در ترسیم مشکالت و رمزگردانی در خواندن و نوشتن 

می گویند، در این رویکرد فرض اساسی این است که کودک 

به تمام راه های حسییی خود برای انجام فرایند یادگیری نیاز 

شده و  دارد. و از طریق همکاری همه آن ها یادگیری تقویت 

 افزایش می یابد.
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یری، توانایی یادگیری دارند اما آن ها به افراد با اختالل یادگ

به راه  یاز  ند. این افراد ن یاد می گیر فاوتی  های مت صیییورت 

هایشان را آموخته شده ای دارند که امکان استفاده از توانایی

هموار سازد و ضعف و اختالل آن ها را جبران کند. تلفیق دو 

روش آموزش چند حسی و تمرینات یکپارچگی حسی موجب 

ود، مغز عملکرد مناسیب و یکپارچه ای داشیته باشید. می شی

تلفیق این دو روش موجییب بهبود نییاتوانی یییادگیری و 

های های مداوم و نزدیک به هنجار در برخی از زمینهپیشرفت

جب  آورد.تحصییییلی را فراهم می یب این دو روش مو ترک

یادگیری  کاهش عالئم مشیییکالت  موفقیت در تحصییییل و 

 شود. می

حاصییل از این پژوهش به وضییوح نشییان می دهد.  هایافتهی

اسییتفاده از روش آموزش چند حسییی همراه با انجام تمرین 

سهیل در یادگیری حروف و  ضمن ت سی  های یکپارچگی ح

کلمات جدید، خطاهای مختلف امال نویسیییی مانند: حافظه 

دیداری، حسییاسیییت شیینیداری، مشییکالت مربو  به دقت و 

ن می توان ادعا کرد که بکار آموزش را کاهش داده و همچنی

گیری روش آموزش چند حسیییی و تمرین های یکپارچگی 

سی موجب افزایش نمره خواندن و بهبود درک متن دانش  ح

شتن  شکالت یادگیری در زمینه خواندن و نو آموزان دارای م

یادگیری دانش آموزان موفقیت آمیز  قاء  می شیییود. و در ارت

های پژوه ته  یاف با  تایج  (  1390ش چراغچی)اسیییت. این ن

یب زاده1391) ( منصیییور نژاد13۸1ییالق) ( 1390) ( حب

یامز) نانسیییی و مورفی)19۸6(  براهمز)2002ویل   )1997   )

(  همخوانی 1990( هامفریز)2004( هوفر)1994تورگسییین)

 دارد.

( در مورد دقت و 1392( بخشایش)13۸7ژوهش سنندجی)پ

ت در مورد حسییاسییی (1392توجه، و با پژوهش بخشییایش)

آموزش چند حسی  روشدر تلفیق  شنیداری همخوانی ندارد.

اه راز اطالعات و تمرینات یکپارچگی حسی سعی برآن است، 

ها، پوسیت، عضیالت، مفاصیل، دهان، بینی و ها، گوشچشیم

شده که  و همین امر شود.حس تعادل به مغز منتقل  موجب 

اطالعات دریافتی  .اسیییتفاده کند خود از تمام حواس کودک

ستم سی سی مختلف پردازش میدر  این توانایی . شودهای ح

های فعال مغزی سازمان دادن به اطالعات حسی، به مکانیسم

ای مانند دقت،  انتزاعی و پیچیده اعمالو  بخشیییدبهبود می 

کارایی  دهد و برمی افزایشتوجه و پردازش شییینیداری را 

 .گذاردعملکرد مغز تأثیر می

تهب یاف به  به عنوان تحقیق میهای ا توجه  توان موارد زیر را 

 پیشنهاد ارائه داد:

در سیییایر و های سییینی نوجوانان نمونه این پژوهش درگروه

رابطه با تاثیر این روش بر  در و شود اجرا نیز مقاطع تحصیلی

و نیز شیایسیته  .پژوهشیی به عمل آیدآموزان پسیر نیز دانش

تأثیر  نات تلفیق روش آموزش چندحسیییی و اسیییت   تمری

صیلی شکالت تح سایر م سی بر  ا  ، و دیگر نقیکپارچگی ح

 د.نیز بررسی شو کشور و در مدارس کودکان استثنایی

در آن توازن و تعادلی برای استفاده از حس بینایی، شنوایی و 

المسه مورد نظر است از بقیه روش های چند حسی کامل تر 

 .و دستورالعمل های آن مشخص تر است

 منابع
تاثیر تمرینات یکپارچگی (. 13۸7) اهلل سییینندجی ، هایدهاسییید 

حسییی بر کاهش عالیم نارسییا خوانی دانش آموزان دبسییتانی 
شهر تهران10-7 شگاه ساله  شد دان سی ار شنا . پایان نامه کار

 آزاد واحد تهران مرکز

شایش، خدیجه ) سه تاثیر آموزش مبتنی بر روش (. 1392بخ مقای
سی بر بهبود مشکالت دیکته چند حسی فرنالد و یکپارچگی ح

سوم ابتدایی سانویس پایه  سی دانش آموزان نار امه .  پایان ننوی

شگاه آزاد واحد تهران  ستثنایی دان شد کودکان ا سی ار شنا کار
 مرکز

. (1391تبریزی، مصییطفی ؛ تبریزی، نرگس و تبریزی، علیرضییا )

( .تهران: انتشییارت  27)چاپ درمان مشییکالت دیکته نویسییی.

 .فراروان
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صطفی سی(. 1374)تبریزی، م شکالت دیکته نوی ستیو آزمون م . ان

 روانپزشکی تهران )مرکز تحقیقات بهداشت روان(

شی 1371جامعی، بهنام الدین ) (. کاربرد نوروفیزیولوژی در توانبخ

سی  شگاه علوم  –تکنیک های ح شارات دان حرکتی. تهران: انت

 پزشکی ایران

سعیده ) سیده  سی بر (. تاثیر آ1390چراغچی ،  موزش یکپارچگی ح

بهبود مشییکالت نوشییتاری دانش آموزان نارسییا نویس. پایان نامه 

 کارشناسی ارشد کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

(. تاثیر برنامه یادگیری حسییی بر افزایش 1390حبیب زاده، شییهره )

توجه کودکان با اختالل نارسیییایی توجه / بیش فعالی . پایان نامه 

 کارشناسی ارشد کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

خانجانی ، زینب ؛ مهدویان، هوشیینگ؛ احمدی، پریچهر؛ هاشییمی، 

سی فرنالد 1391تورج و فتح اله پور) شی روش چند ح (. اثربخ

بر نارسیییاخوانی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شیییهر تبریز) 

 6یی . سال دوم . شماره مطالعه موردی(. فصلنامه افراد استثنا

 135-156ص 1391تابستان 

سی و (. 13۸0دالور ، علی ) شنا احتماالت و  آمار کاربردی در روان
 )چاپ شانزدهم(. تهران : انتشارات رشد علوم تربیتی

اثر بخشییی برنامه یادگیری حسییی بر (. 1390رجبی فرد ، فاطمه)
امه پایان ن مهارتهای ادراک بینایی کودکان با اختالل یادگیری.

شگاه آزاد واحد تهران  ستثنایی دان شد کودکان ا سی ار شنا کار

 مرکز

هه) باس و حجازی، ال گان، ع بازر مد ، زهره ؛  روش (. 13۸3سیییر
 . تهران :انتشارات آگهتحقیق در علوم رفتاری

تاثیر رویکرد یکپارچگی (. 1393علیزاده زارعی، مهدی) بررسیییی 
ای حرکتی، حرکتی بر مهییارتهیی -حسیییی و آموزش ادراکی 

طرحریزی حرکتی و پیشییرفت تحصیییلی در دانش آموزان پایه 
. پایان نامه کارشییناسییی ارشیید کار های اول تا سییوم ابتدایی

 درمانی جسمانی .دانشگاه علم بهزیستی و توانبخشی

مشیییکالت یادگیری (. 1377کرک، سیییاموئل و چالفانت، جیمز )
 نی و. ترجمه: سیییمین رونقی؛ زینب خانجاتحولی و تحصیییلی

مان آموزش و پرورش  مهین وثوقی. تهران: انتشیییارات سیییاز

 استثنایی

ساموئل ای و کاالگر، جیمز جی) آموزش و پرورش ( . 13۸7کرک ،
. ترجمه : مجتبی جوادیان . تهران: انتشارات  کودکان استثنایی

 رضوی( قدس به نشر ) انتشارات آستان

ندن و (آزمون 13۸7کرمی نوری، رضیییا و مرادی، علیرضیییا ) خوا

نارسییاخوانی )چاپ اول(. تهران: جهاد دانشییگاهی واحد تربیت 

 معلم.

(. 1391حسین ) منصورنژاد ، زهرا ؛ کجباف ،محمد باقر و مولوی ،

سی  سی و امال نوی سا نوی سی فرنالد بر نار تاثیر آموزش چند ح
شناسی  در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی. یافته های نو در روان

 111-99ص  1391پاییز 24ره . سال هفتم شما

آموزش دانش آموزان  (.2004)هامیل، دونالد دی و بارتل، نتی آر
شکالت یادگیری و رفتاری سماعیل بیابانگرد دارای م . ترجمه: ا

(. تهران: انتشیییارات سیییازمان 13۸1) و محمدرضیییا  نائینیان

 آموزش و پرورش استثنایی

ودکان  بیش کمک به ک. (2007)هوروویتز، لین  و روست، سسیل
ساریانس فعال با رویکرد یکپارچگی حسی  . ترجمه : آنیتا باغدا

 (. تهران: انتشارات وانیا1390و افسانه باقری کریمی)

 ناتوانایی های .(۸137)آ  جیمز. ، الفلین جرالد و مک واالس،
 طوسی منشی ترجمه: محمدتقیویژگی ها.  و مفاهیم یادگیری

رضوی قدس . مشهد: انتشارات آستان  

 

Dixon,M.,Stuart, M. , Mastterson, j.(2002). The 

relationship awareness and the developmental of 

orthographic representations. Journal of Reading 

and writing, 15(4), 295-316. 

Duel, M. D. (1995). Development dysgraphia and 

motor skills disorders. Journal of Child Neurology, 

Vol. 10, Supp. l. January 1995, pp. 86-88 

Hamphries, T., Wright, M., McDougall, B., Vertes, J. 

(1990). The Efficacy of Sensory Integration Therapy 

for children with learning Disability. Physical and 
Occupational Therapy in Pediatries. 

www.Jefferson.edu 

Hoefer, A. (2004). The effects of using a multi-sensory 

approach to improve special student reading and 

writing. Retrieved April 30/2006/ from http://www. 

graceland.edu/pdf/soe/Ann-Hoefer. 



 لیلی زادخوت ، ظارانتمهناز استکی، رویا کوچک

 1395 بهار(، 17، )1،  شماره 7فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال   | 106

 

Torgeson, J.K., Wagner, p.k., Roshette, C.A. (1994). 

Longitudinal Studies of Phonological Processing 

and Reading. J Learn Disabilities 1994; 27:276-286 

Williams, G. (2006). A study of the effects of multi-

sensory writing instruction on the written expression 

of the dyslexia elementary child. Retrieved 

April30/2006/from www.etd.Isu 

Edu/docs/available/etd-0404102-21050.

 


