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Abstract 

Background & Objectives: Dyslexia is among the main factors a low academic achievement in primary school students, and 80% of learning 

disorders are related to reading disorder. A person with such a disorder, in spite of benefiting from conventional education, sufficient intelligence, 

and socioeconomic facilities, experiences difficulty in reading. Considering the recent high incidence of dyslexia in children in Iran as well as 
the defects in their sensory processing, interventions based on sensory processing useful for other children with special needs are also effective 

for students with dyslexia. Thus, the current study aimed at investigating the effect of sensory processing training on executive functions among 

primary school girls with dyslexia. 
Methods: The study sample consisted of 30 students with dyslexia referring to the Learning Disabilities Treatment Centers in Isfahan City, Iran 

in the academic year of 2018. The study subjects were selected through convenience sampling method; then, they were randomly assigned into 

two groups of 15, including the experimental and control groups. The total number of sessions was decided to be 10, each lasted for 60 minutes 
and applied twice a week. The program was designed to enhance the sensory processing of students with dyslexia and consisted of 4 distinct 

units each for activating various aspects of sensory processing, as follows: 1. sensuality (sand play, dough play, ball game, massage); 2. Muscular 

strength and tolerance (throwing balls, throwing rings, jumping and sitting); 3. Attention and accuracy (puzzle game, housebuilding, the 
identification of differences and similarities, target searching images), and 4. Gentle moves (puzzle game, pattern practice, house–building, 

coloring, dancing). The experimental group received 10 on–hour sessions of sensory processing instruction individually, while the control group 

received no interventions. The research tool was the Behavior Rating Inventory of Executive Function (Parent Form), completed by the students' 
parents in the pretest and posttest stages, and the Wechsler Intelligence Test. In this study, the results of the students' executive functions were 

completely confidential and there was no compulsion for their attendance. At the end of the research, therapeutic intervention was provided to 

the control group. The obtained data were analyzed by SPSS using the Analysis of Covariance (ANCOVA) and Multivariate Analysis of 
Covariance (MANCOVA) to compare the executive functions in the study groups. 

Results: The statistical results indicated that the mean scores of subscales of executive functions in the experimental group was higher than those 

of the control group in all subscales. The Kolmogorov–Smirnov test result revealed that they were not significant. Therefore, the data had a 
normal distribution. Additionally, Levene's test results suggested that all subscales of executive functions were not significant. Thus, equality of 

variances was established. The statistical results revealed a significant difference between the experimental and control groups regarding the 

general scores of executive functions and the scores of executive function dimensions (response inhibition, working memory, emotional control, 
attention, task initiation, planning, prioritization, organizing, time management, goal–orientedness, flexibility, metacognition) (p<0.001).  

Conclusion: The sensory processing method significantly impacted the abilities of the executive functions of the experimental group and 

increased their score in its dimensions (response inhibition, working memory, emotional control, attention, task initiation, planning, 
prioritization, organizing, time management, goal–orientedness, flexibility, metacognition). Therefore, executive functions with the ability in 

learning process are of particular importance. These abilities help children to evaluate their performance, remove possible obstacles, and rate 

their progress. Processing exercises require a child to follow predefined patterns in the game, and in the event of repetition and practice, the 
content to improve memory scales, especially active memory is provided. Repeating an order in a rhythmic and sensory motion enables children 

to predict what would happen next; in other words, with the help of active memory and perception, they predict the next components of a move. 

Sensory processing practices could be used as a way to improve the executive functions of students with dyslexia in schools and health centers. 

Keywords: Sensory processing, Dyslexia, Executive functions. 
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  .۹۵(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ خرداد برخط انتشار 

 آموزان نارساخوان دختر شهر اصفهانتأثیر روش پردازش حسی بر کارکردهای اجرایی دانش

 ۴پور، مختار ملک۳ساالر فرامرزی ،۳یارمحمدیان، احمد ۲، *امیر قمرانی1زادهراحله حقیقت

 سندگانینو حاتیتوض

 اصفهان، ایران؛  ،ان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهانکشناسی کود. دانشجوی دکترای روان1
 شناسی کودکان با نیازهای خاص، استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛. دکترای روان۲
 دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛  شناسی کودکان با نیازهای خاص،. دکترای روان۳
 استادتمام دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. شناسی کودکان با نیازهای خاص،. دکترای روان۴

 i@edu.ui.ac.ira.ghamaran *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸اردیبهشت  1۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸فروردین  ۲۸ تاریخ دریافت:

 

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

العٔه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش پردازش حسی آموزان در دورٔه ابتدایی است، مطازآنجاکه نارساخوانی یکی از عوامل مهم در نبود پیشرفت تحصیلی دانش زمینه و هدف:
 آموزان نارساخوان دختر شهر اصفهان انجام گرفت. بر عملکرد مهارت کارکردهای اجرایی دانش

شده به مرکز اختالالت یادگیری اصفهان آموزان نارساخوان ارجاعنفر از دانش ۳۰ها آزمون و گروه گواه بود. نمونهآزمون و پسی با طرح پیشتجرباین مطالعه نیمه بررسی:روش
تند. در گروه آزمایش طی نفری آزمایش و گواه قرار گرف1۵صورت تصادفی در دو گروه گیری دردسترس انتخاب شدند؛ سپس بهبودند که با روش نمونه 1۳۹۷لی یدر سال تحص
های اجرایی کودکان ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل آزمون مقیاس مهارتگونه مداخلهکه گروه گواه هیچساعته، آموزش پردازش حسی اجرا شد؛ درحالیده جلسٔه یک

 SPSSافزار ها از نرم( بود. جهت تحلیل داده1۹۹۴) آزمون هوش وکسلرن یهمچنآزمون انجام شد و آزمون و پسن در دو مرحلٔه پیشی( که توسط والد۲۰۰۸)داوسون و گوئیر، 
 (.>۰٫۰۵p) استفاده شد واریانس چندمتغیریکواز تحلیل  گواهکارکردهای اجرایی در دو گروه آزمایش و  منظور مقایسٔهبهو  ۲۲نسخٔه 

آموزان نارساخوان و همچنین نمرات ابعاد کارکردهای اجرایی دانش( p<۰٫۰۰1نارساخوان و گواه ) آموزانها نشان داد که بین نمرات کلی کارکردهای اجرایی دانشیافته ها:یافته
 تفاوت معناداری وجود دارد.( p<۰٫۰۰1های آزمایش و گواه )گروه

داری داشته باشد و باعث افزایش نمره های کارکردهای اجرایی گروه آزمایش تأثیر معنامندیهای این پژوهش روش پردازش حسی توانسته است بر توانبراساس یافتهگیری: نتیجه
 استفاده شود. آموزان نارساخوان عنوان روشی برای بهبود عملکرد کارکردهای اجرایی دانشتواند بهها میدر ابعاد آن شود. این تمرین

 .پردازش حسی، نارساخوانی، کارکردهای اجرایی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های که به دامنٔه وسیعی از نارسایی اختالل خواندن اصطالحی است

(، 1نظر مییز و کلهون )خواندن در گسترٔه زندگی اشاره دارد. به
درصد اختالالت یادگیری به اختالل خواندن مربوط است. در این ۸۰

اختالل فرد باوجود آموزش متعارف و هوش کافی و وجود امکانات 
اخوان ممکن اقتصادی در خواندن مشکل دارد. فرد نارس-اجتماعی

است در تبدیل نمادهای نوشتاری به گفتاری )خواندن( و گفتاری به 
(. یکی از ۲،۳کردن و نوشتن( مشکل داشته باشد )نوشتاری )هجی

(. ۴است ) 1مشکالت کودکان نارساخوان اشکال در کارکرد اجرایی
هستند که در کنترل و هدایت  کارکردهای اجرایی ساختارهای مهمی

نقش اساسی بوده و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی رفتار دارای 
دهند تا تکالیف را واقعی اهمیت دارند. این کارکردها به افراد اجازه می

های ها مقاوم باشند، موقعیتآغاز و تکمیل کنند و در مواجهه با چالش
های مناسب ها و برنامهغیرمنتظره را تشخیص داده و به سرعت نقشه

های روزانه را مدیریت کرده و مانع را طراحی کنند، استرسبا موقعیت 
(. اصطالح کارکردهای اجرایی به ۵بروز رفتارهای نامناسب شوند )

کند و دربردارندٔه کارکردهای متعددی مثل ای کلی اشاره میسازه
ریزی، بازداری و سازماندهی است که به گیری، برنامهتصمیم
یر توجه، حافظٔه فعال، زبان، ادراک های شناختی عالی مغز نظمهارت

و تفکر خالق نیاز دارد. این کارکردها در انجام تکالیف یادگیری و 
(. ۶کند )های هوشی و مسائل تحصیلی به افراد کمک میکنش

اند که هرگونه نقص در رشد کارکردهای اجرایی ها نشان دادهپژوهش
اتمام تکلیف، ریزی برای شروع و تواند به اختالل در برنامهمی
(. ۷یادسپاری تکالیف، اختالل حافظه و اختالل یادگیری بینجامد )به

تحقیق سوانسون و جرمن مشخص کرد که کارکردهای اجرایی با 
های این (. یافته۸آموزان ارتباط دارد )عملکرد تحصیلی دانش

آموزان مبتال به اختالل خواندن تحقیقات نشان داده است که دانش
ا گروه عادی در یادگیری دیداری و حافظٔه معنایی و سنجش درمقایسه ب

)سرعت، حافظٔه فعال و کالمی، حافظٔه دیداری، فضایی، مسائل کالمی 
 کنند. حافظٔه درازمدت( نمرات کمتری کسب می

دهد که حافظٔه فعال در یادگیری و مهارت همچنین نتایج نشان می
اعتقاد سسما و همکاران خواندن و ریاضیات عامل مؤثری است. به

( خواندن از تکالیف بسیار دشواری است که کودکان برای داشتن ۹)
شده های اشارهعملکرد مناسب در آن باید از سطح بهینٔه توانایی

 راین مؤلفٔه کارکردهای اجرایی نقش بسیار مهمیبرخوردار باشند؛ بناب
کنند تا ها به پژوهشگران کمک میدر عملکرد تحصیلی دارد. این یافته

ریزی و علت عملکرد ضعیف تحصیلی و نادرست در تکالیف و برنامه
وجود (. 1۰های نادرست این کودکان را بهتر درک کنند )نیز پاسخ

تواند منجربه رفتارهای یهرگونه نارسایی در پردازش حسی م
ناسازگارانه و دشواری در پرداختن به امور روزمره و قطع جریان عادی 

( و 1۲های کربی و همکاران )(. پژوهش11زندگی روزمره شود )
( به مشکالت پردازش 1۴( و لیکام و همکاران )1۳چونگ و سو )

ها بر کودکان حسی کودکان پرداخته است؛ ولی تمامی این پژوهش

                                                      
1. Executive functions 

 وتیسم انجام گرفته است.ا

های اخیر در ایران باتوجه به افزایش فراوان کودکان نارساخوان در سال
ها از سوی سو و باتوجه به وجود نقایص در پردازش حسی در آناز یک

گونه که در بر پردازش حسی همانرسد مداخالت مبتنینظر میدیگر، به
آموزان ت در دانشسایر کودکان با نیازهای خاص اثربخش بوده اس

بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر نارساخوان نیز مفید باشد؛ 
آموزان نارساخوان روش پردازش حسی بر کارکردهای اجرایی دانش

 دختر شهر اصفهان بود.

 بررسیروش 2
آزمون و گروه گواه بود. آزمون و پستجربی با طرح پیشاین مطالعه نیمه

ا هگیری دردسترس برای انتخاب آزمودنینهدر این تحقیق از روش نمو
آموزانی که از مدارس مناطق مختلف استفاده شد. از میان دانش

پرورش شهر اصفهان، از طرف معلمان به مرکز مشاورٔه وآموزش
دختر  ۳۰وپرورش اصفهان ارجاع شدند، اختالالت یادگیری آموزش

شده و تأیید شناس مرکز آزمون دورٔه سوم ابتدایی که توسط روان
نارساخوانی دریافت کرده، انتخاب شدند؛ سپس آزمون هوش وکسلر 

بودن هوششان بررسی شود ها اجرا گردید تا طبیعیفرم کودکان روی آن
نفری گواه و آزمایش قرار گرفتند. به 1۵طور تصادفی در دو گروه و به

از ها ها و جایگزینی تصادفی آناین صورت که پس از انتخاب آزمودنی
آزمون گرفته شد. سپس متغیر مستقل روی گروه هر دو گروه پیش

آزمایش اجرا گردید و گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. در پایان، 
آزمون انجام پذیرفت و با مقایسٔه نمرات دوباره برای هر دو گروه پس

 دو گروه، میزان اثربخشی روش آموزشی سنجیده شد. 
 کار رفت. هابزار زیر در پژوهش ب

منظور آزمون به این: )R-WISC)  ۲آزمون هوشی وکسلر کودکان-
( تهیه شده است. دارای دوازده 1۹۹۴سنجش هوش کودکان )وکسلر 

آزمــون . شش ذخیــره دارد آزمـون آن جنبـٔه دو آزمون بوده کهخرده
عملی( است. تقسیم هوش به دو )آزمــون غیرکالمــی  ششکالمــی و 

نیسـت کـه هـوش دو نـوع  امعنـکالمـی و غیرکالمی بدین دٔهقسـمت عمـ
کـه بـه تجربه  بودهعلـت ارزش تشخیصـی آن بلکه به ؛متفـاوت است

های اصلی مقیاس کالمی شامل آزمونخرده .ـده اسـتشثابت 
است. درک فهم  ها، محاسبه، گنجینٔه لغات واطالعات عمومی، شباهت

ها، تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی مکعبتکمیل  نیز مقیاس عملی در
 های اصلیآزمونالحاق قطعات و رمزگردانی یا نماد عددی جزء خرده

فراخنای ارقام از مقیاس کالمی و مازها از مقیاس عملی،  هستند.
شوند. پایایی این آزمون ب میآزمون مکمل یا ذخیره محسوخرده

برای هوشبهر عملی و  ۰٫۹۷کردن برای هوشبهر کلی ازطریق دونیمه
کار (. در این پژوهش فرم فارسی این مقیاس به1۵دست آمد )به ۰٫۹۳

ساله 1۳تا۶رفت که توسط شهیم جهت سنجش هوش کودکان 
کردن برای هوش هنجاریابی شده است. پایایی آزمون با روش دونیمه

 ۰٫۹۶و  ۰٫۹۰و  ۰٫۹۴ترتیب به و هوش غیرکالمیکلی و هوش کالمی 
  (.1۶بود )

های مقیاس مهارت فرم والد:-آزمون کارکردهای اجرایی کودکان-

2. Wechsler Intelligence Scale for Children 
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۳ 

( جهت سنجش ۲۰۰۸اجرایی کودکان دبستان )داوسون و گوئیر، 
(. 1۷کارکردهای اجرایی کودکان دبستانی تهیه و تألیف شده است )

اعتبار این  ۰٫۵صورت طیف لیکرت پاسخ آیتم دارد و به ۳۳مقیاس 
و ضرایب اعتبار  ۰٫۸1ودکان دبستانی نفری از ک1۶۸مقیاس در گروه 

 ۰٫۷۲روش بازآمایی و با روش تحلیل عاملی های آن بهزیرمقیاس
کار رفت که گزارش شده است. در این پژوهش فرم فارسی مقیاس به

دبستانی و ( جهت سنجش کودکان پیش1۳۹۲توسط ابراهیمی )
فاده از سال هنجاریابی شده است. اعتبار مقیاس با است11تا۶دبستانی 

 ۰٫۷۵های اجرایی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس مهارت
دست آمد به ۰٫۸۰محاسبه شد. همچنین ضریب اعتبار تنصیفی مقیاس 

(1۸.) 
ای و دو بار در دقیقه۶۰مجموع جلسات باتوجه به عوامل ده جلسٔه 

شده جهت ارتقای پردازش ای طراحیهفته تعیین شد. این برنامه، برنامه
آموزان نارساخوان بود که از واحد متمایز تشکیل شده و حسی دانش

های مختلف پردازش حسی کردن جنبههرکدام از واحدها برای فعال
. دقت ۳. توان و تحمل عضالنی؛ ۲. ضعف ثبت حسی؛ 1بوده است: 

 (. 1. انجام حرکات ظریف )مراجعه به جدول ۴و توجه؛ 
نمرٔه کارکردهای اجرایی  آمده ازدستدر این پژوهش نتایج به

آموزان کاماًل محرمانه بود و هیچ الزام و اجباری در خصوص دانش
ها وجود نداشت. در پایان پژوهش نیز مداخلٔه درمانی در حضور آن

 گروه گواه انجام پذیرفت.
منظور بهو  ۲۲نسخٔه  SPSSافزار ها از نرمهمچنین جهت تحلیل داده

در دو گروه آزمایش و گواه از تحلیل مقایسٔه کارکردهای اجرایی 
 .(>۰٫۰۵pواریانس چندمتغیری )مانکوا( استفاده شد )

 . خالصٔه جلسات تمرینات پردازش حسی1جدول 
 فعالیت موضوع و هدف جلسه تعداد

 ارزیابی و آشنایی اول
آموزان و ارزیابی دانش ها با موضوع پردازش حسیآموزان و والدین آنآشنایی دانش
 ها و نقایص آنان در این زمینه.مندیهای مختلف و شناسایی تواندر زمینه

 افزایش دقت و توجه دوم
آمیزی از سطح آسان به مشکل توسط رنگ ریختن آب لیوان درون لیوانی دیگر؛ انجام
 های مخصوص.کودک در کتاب

 افزایش حرکات ظریف سوم
های کوچک با دو انگشت شصت و سبابه توسط کودک؛ مهرهکردن جابهجا

کشیدن کودک با انگشت اشارٔه خود بر دیوار؛ انجام دوخت و دوز ساده با نقاشی
 سوزن و نخ توسط کودک.

 تقویت مثبت حسی چهارم
دادن او از زدن بر کیسٔه بوکس توسط کودک؛ نشستن کودک روی تاب و حرکتضربه

 آرام تا سریع.

 تقویت توان و تحمل عضالنی پنجم
جای درازکشیدن؛ پرهیز و اجتناب از نشستن در هنگام بازی بهتشویق کودک برای قائم

 خوردن.نگهداشتن دهان هنگام خوراکی؛ بستهwنشستن کودک به شکل 

 افزایش دقت و توجه ششم
های بین دو عکس توسط کودک؛ کشیدن خطوطی در ها و تفاوتپیداکردن شباهت

 ها توسط کودک.مازها بدون برخورد به آنبین 

 تقویت توان و تحمل عضالنی هفتم
هایش؛ بستن بند کفش و بستن زیپ شلوار و کاپشن و کیف؛ بستن دکمٔه لباس

 زدن و بازکردن.گره

 افزایش مهارت حرکات ظریف هشتم
 ها توسط کودک؛ کوبیدن روی میخ با چکش؛ اشاره با نوک انگشت بهکردن مهرهنخ

 نقاط روی دیوار.
 دادن کودک.آرامی؛ غلغلکخوردن کودک روی زمین و ماساژ او بهغلت تقویت ثبت حسی نهم

 دهم
های جلسات تکرار و تمرین

 اول تا دهم
اجرای تمامی تمرینات جلسات پیشین برای کودک دارای نیاز به تقویت و تمرین 

 ها.بیشتر در انجام آن

 هایافته ۳
کارکردهای اجرایی آموزش پردازش حسی بر  یاثربخش یمنظور بررسبه

 انسیاروکو لیتحل یهانارساخوان، از آزمونآموزان و ابعاد آن در دانش
 یآمار یهاآزمون مفروضه نیاز انجام ا شیاستفاده شد. پ یریچندمتغ

 و رنوفیاسمآزمون کولموگروف کمکبهنمرات  عیبودن توزنرمال
 یباکس و همگنبا استفاده از آزمون ام هاسانیکووار سیماتر یهمسان

فرض پیش ارزیابیمنظور به. شدی بررس نیآزمون لو طریقاز هاسانیوار
 بررسیهمگنی شیب رگرسیون، تعامل بین متغیرهای وابسته و همپراش 

 p=۰٫۰۵1تحلیل نشان داد برای کارکردهای اجرایی )نتایج این  ؛دگردی

 و داللت بر برقراری مفروضٔه یستدار ناتعامل معن( F=۳٫۰۵۳و 
 یهااز مفروضه یتخط نبودتوجه به که با ردهمگنی شیب رگرسیون دا

مانع دون ب یریچندمتغ انسیاروکو لیاستفاده از آزمون تحل مذکور
 .است

های فرضشود که در پژوهش حاضر، پیشدرمجموع مشخص می
توان از لذا می ؛متغیری رعایت شده استاریانس چندوآزمون تحلیل کو

 .دکراالت اصلی پژوهش استفاده ؤاین روش آماری برای بررسی س
 یکینشان داد که حداقل در  یریچندمتغ انسیکووار لیآزمون تحل جینتا

 ،آزمونگواه در پس گروه و شیگروه آزما نیب شدهمطالعه یرهایاز متغ
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۴ 

 یبرا(. p<۰٫۰۰1رد )وجود دا تتفاو آزمونشیاز حذف اثر پ بعد
اختالف معنادار است،  نیا رهایاز متغ کیمشخص شود در کدام نکهیا
 ۲استفاده شد. در جدول  انسیکووار زیآنال یریمتغآزمون تک زا

آن در  یهامؤلفه و ی کارکردهای اجراییرهایمتغی فیتوص یهاشاخص
گواه  و شیگروه آزمادو  کیکتفآزمون بهو پس آزمونش پیمرحلٔه

 .شده است ارائه انسیکووار زیآنال جیهمراه نتابه

 و شیگروه آزمادو  کیتفکبه آزمونپسو  آزمونشپی آن در مرحلٔه یهامؤلفهی کارکردهای اجرایی و رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص. ۲جدول 
 انسیکووار زیآنال جیهمراه نتاگواه به

کارکردهای انواع 
 اجرایی

 نوع آزمون
 گواه آزمایش

آزمون دو گروه با تعدیل مقایسٔه پس
 آزموناثر پیش

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 کارکردهای اجرایی
 ۶٫۴۸ ۶۶٫۳۳ ۵٫۰۹ ۶1٫۴۶ آزمونپیش

۵۰۶٫۵۰۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۴۹ 
 ۷٫۶۴ ۶۶٫۸۰ ۶٫۹۳ ۹۹٫۶۶ آزمونپس

 بازداری پاسخ
 1 ۷ ۰٫۸۳ ۶٫1۳ آزمونپیش

۸۰٫۶۴۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۲۶ 
 ۰٫۷۳ ۶٫۶۰ 1٫1۶ ۹٫۷۳ آزمونپس

 حافظٔه کاری
 ۰٫۵۶ ۶٫۲۰ ۰٫۵۹ ۶٫۲۶ آزمونپیش

۵۸٫۰۶1 ۰٫۰۰1> ۰٫۷۷۴ 
 1٫۴۵ ۶٫1۳ 1٫۰1 ۹٫۸۰ آزمونپس

 گواه عاطفی
 ۰٫۸۸ ۴٫۹۳ 1٫۴۵ ۴٫۵۳ آزمونپیش

۵۷٫۶۲۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۷۲ 
 1٫۲۴ ۵٫۶۰ 1٫۳۹ ۸٫۳۳ آزمونپس

 حفظ توجه
 1٫۵۹ ۶٫۵۳ ۰٫۹۷ ۶٫۶۶ آزمونپیش

1۰۰٫۲۰۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۸۵ 
 1٫۴۲ ۶٫۲۰ ۰٫۹۶ ۹٫۹۳ آزمونپس

 آغازگری تکلیف
 1٫۹۸ ۶٫۰۶ 1٫۰۵ ۴٫۶۰ آزمونپیش

۴۹٫1۴1 ۰٫۰۰1> ۰٫۷۴۳ 
 1٫1۹ ۶ 1٫۵۵ ۸٫۴۶ آزمونپس

 ریزیبرنامه
 1٫۳۹ ۶٫۳۳ 1٫۸۰ ۶٫۴۰ آزمونپیش

۲۵٫۲۲۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۹۷ 
 1٫۸۳ ۶٫۷۳ 1٫۵۵ ۹٫۴۶ آزمونپس

 سازماندهی
 1٫۴۳ ۵٫۷۳ 1٫۳۵ ۴٫۴۰ آزمونپیش

۶۴٫۲۶۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۹۳ 
 1٫۶۲ ۵٫۷۳ 1٫۴۹ ۸٫۳۳ آزمونپس

 راهبری زمان
 1٫۶۴ ۶ 1٫۵۹ ۵٫۴۶ آزمونپیش

۳۷٫11۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۸۶ 
 1٫۷۰ ۶٫۰۶ 1٫۵۳ ۸٫۹۳ آزمونپس

 هدف محوری
 1٫۴۸ ۶٫۰۶ 1٫۵۹ ۵٫۸۶ آزمونپیش

۲1٫۸۸1 ۰٫۰۰1> ۰٫۵۶۳ 
 1٫۴۸ ۵٫۹۳ 1٫۸۶ ۸٫۷۳ آزمونپس

 پذیریانعطاف
 1٫۴۸ ۶٫۲۶ ۰٫۷۹ ۵٫۷۳ آزمونپیش

۶۹٫1۲۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۰۳ 
 1٫۴۴ ۶٫۳۳ 1٫۲۰ ۸٫۸۰ آزمونپس

 فراشناخت
 1٫۰1 ۵٫۲۰ ۰٫۵۲ ۵٫۴۰ آزمونپیش

۷۲٫۹۴۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۸11 
 ۰٫۹1 ۵٫۴۶ ۰٫۸۳ ۹٫1۳ آزمونپس

از حذف اثر  ، بعدانسیکووار زیآنال یریمتغآزمون تک جینتا برطبق
ی و گواه برا شیدو گروه آزما نیآزمون ب پستفاوت نمرٔهآزمون، پیش

(. باتوجه p<۰٫۰۰1)ها معنادار بود مؤلفه یو تمامکارکردهای اجرایی 
گزارش شد این  1تا۰٫۹ها بین به اینکه توان آماری در تمامی آزمون

باتوجه به  نیبنابرادهندٔه کفایت حجم نمونه است؛ مطلب نشان
 جهیآزمون، نتپس رحلٔهدر م شینمرات گروه آزما نیانگیتربودن میشب
و موجب بهبود کارکردهای  هکه آموزش پردازش حسی مؤثر بود شودیم

 ه است.خوان شدآموزان نارساآن در دانش یهای و مؤلفهاجرای

 بحث 4
هدف از این پژوهش تأثیر روش پردازش حسی بر کارکردهای اجرایی 

آموزان نارساخوان دختر شهر اصفهان بود. نتایج مطالعه نشان داد دانش

که انجام تمرینات پردازش حسی توانسته است تفاوت معناداری بین 
نمرات کلی و ابعاد کارکردهای اجرایی دو گروه آزمایش و گواه ایجاد 
کند. لیسمن و ملیلو در مطالعٔه خود به این نتیجه رسیدند که آموزش 

تواند بر بهبود توجه کودکان با های پردازشی میمداوم حرکت و بازی
(. سیدمن طی پژوهشی 1۹تأثیرات مثبتی داشته باشد ) نقص توجه

دریافت که تمرینات پردازش حسی بر افزایش توجه کودکان مؤثر است؛ 
هستند،  ای مهمیبه دلیل اینکه کارکردهای پردازشی عملکردهای واسطه

آورند که پایٔه شناخت وجود میمندی را بههای پیچیده و هدفنظام
بٔه جانحرکتی در رشد همه-های حسیهارتشوند؛ همچنین رشد ممی

حرکتی در -های درکیکودک تأثیر دارد و احتماالً رشد و تقویت نظام
های ادراکی های اولیٔه زندگی پایه و مقدمٔه رشد مهارتکودکان در سال
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۵ 

(. نتایج پژوهش کاپالن و استیل نشان ۴ویژه نظام شناختی است )و به
یادگیری تحصیلی کودکان و پیشرفت  داد که تمرینات پردازش حسی بر

در پژوهش خود دریافت  (. ون وینکل۲۰ها اثر مثبت دارد )درسی آن
تواند بر دقت دیداری و شنیداری که تقویت و تمرین پردازش حسی می

سازی محیط و کودکان تأثیر مثبتی داشته باشد؛ بنابراین، با غنی
ی حسی همراه با هاهای گروهی خصوصاً بازیبسترسازی برای بازی

ریتم و موسیقی رشد و بهبود کارکردهای اجرایی حاصل خواهد شد؛ 
آید. دست میها ازطریق تجربه و آموزش و یادگیری بهزیرا این مهارت

کشاند ها کودک را به چالش فکری میتمرینات فکری که در این بازی
های توجه و حافظه خصوص در مقیاسسبب بهبود عملکرد وی به

تواند (. در تبیین این یافته که تمرینات پردازش حسی می۲1ود )شمی
توان گفت، های کارکرد اجرایی تأثیرگذار باشد میبر میزان مقیاس

کارکردهای اجرایی با توانایی درجهت فرآیند یادگیری از اهمیت خاصی 
کند که عملکرد خود ها به کودک کمک میبرخوردار است. این توانایی

ده و موانع احتمالی را برطرف سازد و میزان پیشرفت خود را بررسی کر
توان های احتمالی دیگر برای این تأثیر می(. از تبیین۵را ارزیابی نماید )
آموزان رابطٔه مثبتی وجود های حسی و یادگیری دانشگفت که بین بازی

ریزی، خالقیت تواند باعث بهبود توجه، مهارت برنامهدارد و بازی می
بر تقویت ر واگرا شود؛ لذا تمرینات پردازشی و حسی عالوهو تفک
تواند بر سایر فرآیندهای شناختی های حسی و درکی و حرکتی میمهارت

(. جنبٔه درکی و حرکتی تمرینات ۸و فراشناختی تأثیر داشته باشد )
نورونی در قشر مخ طی های میانموجب ساخت و تقویت ارتباط

عبارتی در محیط شود. بهکامل در مغز، میفرآیندی شبیه به فرآیند ت
گردد و نورونی ایجاد میرسان عصبی میانهای پیامحرکتی، چرخه

بوده،  های باالتر سیستم عصبی را که مربوط به حافظه و شناختیبخش
کند. همچنین تمرینات پردازشی کودک را موظف به رعایت تحریک می

اید و در صورت تکرار و نمشده در بازی میتعیینالگوهای ازپیش
خصوص حافظٔه فعال های حافظه بهتمرین، فضا برای بهبود مقیاس

حرکت ریتمیک و حسی کودکان نظم در یکشود. تکرار یکفراهم می
عبارتی بینی نمایند چه اتفاقی خواهد افتاد و بهسازد تا پیشرا قادر می

بینی ا پیشبا کمک حافظٔه فعال و ادراک خویش اجزای بعدی حرکت ر
 (.1۰کنند )می

 گیرینتیجه ۵
های این پژوهش روش پردازش حسی توانسته است بر براساس یافته

داری داشته های کارکردهای اجرایی گروه آزمایش تأثیر معنامندیتوان
تواند ها میباشد و باعث افزایش نمره در ابعاد آن شود. این تمرین

آموزان کردهای اجرایی دانشعنوان روشی برای بهبود عملکرد کاربه
 نارساخوان در مدارس و مراکز آموزشی استفاده شود.

 تشکر و قدردانی 6
کنندگان که در انجام این پژوهش همکاری وسیله از تمامی شرکتبدین

 شود.کردند، تشکر و قدردانی می
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