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 مقدمه -5-5

حاکي از بهنجار بودن آنان  وزنشانبسيارند کودکاني که ظاهر طبيعي دارند، رشد جسمي، قد و 

کنند، مثل همزنند و مانند ساير کودکان بازی ميحرف مي يخوب بهعادی دارند،  شيوب کماست، هوش 

های الزم را دارند و کارهايي را که کنند، در خانه نيز خودياریساالن خود با سايرين ارتباط برقرار مي

رند، ليكن زماني که و از رفتار و اخالق عادی برخوردا دهندانجام مي يخوب به، سپارند يما هن به آنوالدي

شوند. اين کودکان خواهند خواندن و نوشتن ياد بگيرند دچار مشكالت جدی ميروند و ميبه مدرسه مي

ها هستند و احساس حقارت را تجربه وضع درسي بهتر از آن ازنظرکه ساير کودکان  ابندي يدرم جيتدر به

که اغلب از داليل  ها آنآيد. والدين مي دبه وجو ها آنز درس و مدرسه در بيزاری ا کم کمکنند و مي

آورند، کنند و با فشارهايي که به کودک وارد ميهستند، مشكل را بيشتر مي خبر يب ها آنناتواني يادگيری 

 (.4951کنند )احدی و کاکاوند، دشواری را چند برابر مي

4اختالل يادگيری خاص
 4ويراست پنجم ينروا هایاختالل یو آمار يصيتشخ یراهنما بر مبنای 

(DSM-5)، شناختي  سطح در هايينابهنجاری موجب که است زيستي أمنش با 9رشدی -عصبي اختاللي

 اصلي تحصيلي هایمهارت در مستمر مشكالت خاص، يادگيری اختالل اصلي هایويژگي از يكي. شودمي

 اين شيوع ميزان. ستا رياضي استدالل و نوشتاری بيان خواندن، درک خواندن، سيالي شامل که است

(. 4149، 1آمريكا يپزشك روان انجمن) است شده گزارش درصد 9/41 تا 9 ایمدرسه در کودکان اختالل

 و نوشتن خواندن، مانند تحصيلي هایتوانايي از مورد چند يا يک در يادگيری، ناتواني دارای کودکان

 آموزش حسي، هاینارسايي ين،پاي هوشي بهره از ناشي مشكالت اين و دارند جدی مشكالت حساب

 در يادگيری ويژه اختالالت با کودکان(. 4558 ،9سيناگوب و وان) نيست فرهنگي کمبودهای و ناکافي

 نادری، و نراقي سيف) هستند عصبي های آسيب از بيشتری های نشانه دارای بهنجار، کودکان با مقايسه

 اجرای برنامه ها، روش اين از يكي. گرفت رهبه مختلفي های روش از توانمي منظور، اين به(. 4988

 تحريک. است نيمكره دو هر مغزی مراکز تقويت جهت هايي روش یريکارگ به و حسي یساز كپارچهي

 باهم توانند مي نيمكره دو ازآنجاکه. دهد مي بيشتری شتاب مغز های سلول رشد به علمي روش با عصبي

                                                
1specific learning disorder 

2Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) 

3neurodevelopmental disorder 

4American Psychiatric Association 

5 Vaughn & Sinagub 
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 به وجود آموز دانش شخصي تجارب با مرتبط و معنادار محيطي تواند مي مغز نيمه دو به آموزش کنند، کار

 يک به کارکرد انتقال مغز، دو نيمكره آموزش(. 4981 ، عشايری، برجعلي، تبريزی و دالور استكي،) آورد

 آموزش در پي يدست چپ کارکرد بهبود نيمكره، دو ساختن فعال و ديگر سمت آموزش پي در بدن سمت

 دو آموزش زمينه در(. 4981 و همكاران، يكتاس از نقل به ؛4551 ،یر افكارپو) است يدست راست برای

 گوش حرکت، بازی، هایفعاليت طي مغزی دو نيمكره نمودن فعال جهت هايي روش انجام از مغز نيمكره

استكي و )شود  مي استفاده است، حسي يكپارچگي و بدن دو طرف از زمان هم استفاده موسيقي، به دادن

  .(4981 همكاران،

 بیان مسئله -5-2

ناتواني واقعيتي است انكارناپذير و به عنوان يک پديده ی اجتماعي از ادوار گذشته تا کنون در 

ناتواني در يادگيری يا همان اختالل يادگيری  ،هايكي از انواع ناتواني جوامع بشری وجود داشته است.

 دهيسازمان پرتي، حواس هایزمينه در تيمشكال دچار آموزان مبتال به اختالل يادگيری دانش است.

 و هستند مختلف حواس بين ضعيف هماهنگي و حسي های محرک به ضعيف هایواکنش رفتار، ضعيف

 را کودکان اين اجتماعي هایمهارت يي وجو دييتأ مستقيم انگيزهغير و مستقيمطور  به هانشانه اين همه

 های نارسايي با يا دشوار لجوج، انگيزه، بي تنبل، کودکاني ستا ممكن کودکان اين. دهد مي قرار تأثير تحت

، ويانا) شود مي والدين و کودکان اين خود ناراحتي و تنش نوميدی، باعث که شوند گرفته نظر در ذهني

 (.4149 ،4رازوک، فريتاس و بارال

و توجه کافي  دييأت عدم هستند، مواجه آن با ناتواني يادگيری به مبتال کودکان که مشكالتي از يكي

 و اتكايىخود کارايى، احساس کودکان کهاين از طرف اطرافيان بخصوص والدين کودک است. براى

 هر در. گيرند قرار خود والدين مخصوصاً ساالن بزرگ پذيرش و تأييد ،موردتوجه دارند نياز کنند توانمندى

 اگر (.4951اصل،  انصاری و ادرین) ننديب يم خود اطرافيان ارزيابى معرض در را خود کودکان آن

 برجسته را آن و ديده را خود کودکان مثبت نكات و درست رفتار سازنده، و مثبت نگرشى با ساالن بزرگ

 با متناسب کودکى هر از طرفى از و بگيرند ناديده را هاآن اشتباهات و منفى نكات طورهمين و کنند

بستايند،  آن نتيجه از نظرصرف را خود کودک تالش سخت کارهاى در و باشند داشته انتظار او توانمندى

 مثبت ی خود پنداره و شدن تأييد غرور، احساس خود به مربوط امور در موفقيت صورت در کودکان

 از هاآن ساالن بزرگ و والدين که است راحت جهت نيازا الشانيخ موفقيت عدم صورت در و کنند يم

 به نياز کودک هاآن در موفقيت براى که رفتارها از ديگرى بخش .اندبوده مطلع کارها آن بودن سخت

-خود ديگر، کودکان با سازگارى ارتباطى، یها مهارت اجتماعى، روابط دارد خود اطرافيان سوى از تأييد

                                                
1Viana, Razuk, Freitas & Barela 
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 (.4951اصل،  یو انصار ی)نادراست...  و يادگيرى مهرورزى، با ديگران، رقابت و همكارى بسندگى،

 مفهوم يک و شود يم تلقى معاصر جهان در وابسته نيازهاى قدرتمندترين از يكى تأييد به نياز درواقع

 از اجتناب و تأييد کسب براى رفتارى بروز در خويش کردن متعهد معناى به ؛ واست اجتماعى یروان زاد

 نشان را بيشترى تأييد به نياز تر،بزرگ کودکان به نسبت تر،کوچک کودکان که یطور به. است دييتأ عدم

 با منضبط، ،شناس وقت ،ريپذ تيمسئول کودکانى همواره که خواهندمى و دارند دوست والدين. دهندمى

 عليرغم اما باشند داشته... و شاد ،گو راست ،رفتار خوش خود، هاىتوانمندى به مطمئن باال، اجتماعى روابط

اين  و يابندنمى اطرافيان و والدين أييدت مورد را خود ديدوشايبا که طورآن گاهى کودکان ها،تالش همه

 نادرست روش موفقيت عدم اين داليل از يكى گفت بتوان شايد دهد.مى کودک به منفى احساس شرايط

 و کننده حتينص مستقيم، هاىروش از والدين معموالً زيرا. باشد تأييد برانگيز و پسنديده یرفتارها آموزش

 از آن دييتأ عدم يا تأييد نگران کودکان که مواردى از ديگر يكى .کنندمى استفاده خشک، و گرمقايسه

 گفتن از کودکان از بعضى هاست.آن انديشه و تفكر طرز هستند خود والدين مخصوصاً خود اطرافيان سوى

 مثل رفتارى اختالالت صورتبه را آن و کنندمى اجتناب دييتأ عدم از ترس دليل به خود انديشه بيان و

 شرم و گناه احساس مانند منفى دهند. احساساتمى نشان ديگرآزارى و خودآزارى خرابكارى، ،پرخاشگرى

 از برند،مى رنج آن از ديگران سوى از دييتأ عدم از پس کودکان که هستند یا کننده ناراحت احساسات

 اطرافيان و لدينوا خشم با کنند رفتار ديگر یا گونه به اگر که ترسندمى آن از همواره کودکان ديگر سوى

 تحمل که کندمى ايجاددر کودکان  احساسات، اختالالتى در هماهنگى عدم و تعارض اين شوند،مى مواجه

 (.4951 اصل، انصاری و نادری) است سخت کودکان براى آن

 رگذاريتأث اختالل يادگيری به مبتال آموزان دانش تحصيلي روند در تواند مي که ديگری عوامل ازجمله

 مهارت اجتماعي،. (4951دوست، برجعلي و استكي، )نبي است ضعيف اجتماعي های مهارت باشد،

 و داشته مؤثر رابطه ديگران با سازد مي قادر را فرد که است قبولي قابل شده فراگرفته رفتارهای مجموعه

ختالل ا به مبتال کودکان (. 4551 ،4اليوت و گرشام)کند  خودداری اجتماعي نامعقول یها واکنش از

 و کاسپا تور،) دارند بيشتری اجتماعي اطالعات پردازش نقايص بهنجار، کودکان با مقايسه در يادگيری

 (.4114 ،9اشنايدر و واينر) هستند طردشده بيشتر و محبوب و کمتر( 4551 ،4يانابر

تحقيقات مختلف نشان داده است دانش آموزان دارای اختالل يادگيری از مهارت های اجتماعي 

 انا،يو(، 4984(، پشت مشهدی )4951(، رشيدزاده )4951انصاری اصل ) برای مثال: .اييني برخوردارندپ

                                                
1Gresham & Elliott 

2Tur, Kaspa & Bryan 

3Wiener & Schneider 
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الل شان دادند که افراد مبتال به اختدر تحقيقات جداگانه ای ن، (4149)و بارال  تاسيفر لنارازوک،يآندره، م

 د عادی برخوردار هستند.يادگيری از سطح نامطلوب تأييد طلبي و مهارت های اجتماعي به نسبت افرا

 نيز هااين همه و شود مي اجتماعي و رفتاری و عاطفي مشكالت به منجر حسي يكپارچگي در اختالل

 ريتأث تحت را يادگيری ناتواني دچار کودکان ي و روابط اجتماعيطلبدييتأی ، انگيزهنفس عزت خود،نوبه  به

 نيمكره دو آموزش ياثربخش ینهيزم در اندک بسيار تحقيقات و ها پژوهش نتايج به توجه با. دهد مي قرار

 اجتماعي هایمهارت ي وطلب دييتأ يادگيری، اختالل باشده  شناخته آموزاندانش کهاين به توجه با و مغز

انگيزه  تواندمي که اندشده طراحي طوری مغز یکرهنيم دو آموزش جلسات اينكه دليل به و دارند ضعيفي

 پژوهش از ديدگاه محقق اين انجام دهد، افزايش را کودکان اين اجتماعي هایتمهار و يطلب دييتأ

 است. ضروری

ی اختالل يادگيری يه ويژه در حوزه بنابراين، با توجه به مسائلي که برای دانش آموزان مبتال به

سازی چهنتايج اثربخشي بكارگيری يكپار های اجتماعي و تأييد طلبي وجود دارد و با استناد بهمهارت

ط به آموزش دو ی مداخالت مربوهای صورت گرفته در زمينهبا توجه به نتايج مثمرثمر پژوهش حسي و

(، تردست 4951نبي دوست و همكاران ) ی اختالالت يادگيری به عنوان نمونه:ی مغزی در زمينهنيمكره

پرهام،  وکس،م ،ي، رالبنسون يترزا، م (،4989مهناز استكي و همكاران ) (،4988(، محمديان )4951)

شافر و  لر،يلو، م پوالتاجكو،، (4149)و بارال  تاسيفر لنارازوک،يآندره، م انا،يو ،(4141کومار و همكاران )

بهبود وضعيت تأييد طلبي و  سازی حسي با تكيه برانتظار مي رود که رويكرد يكپارچه، (4554ناب ) مک

 اجتماعي مطلوب مؤثر واقع گردد. های قابليتبا تجهيز يادگيرندگان به  های اجتماعيمهارت

ی برنامه آيا که هست سؤال اين به ييگو پاسخ درصدد حاضر پژوهش موجود، شواهد به با توجه

 اختالل به مبتال آموزاندانش اجتماعي هایمهارت و يطلب دييتأ روی يحس يكپارچگيمبتني بر  آموزش

 يا خير؟ هست مؤثر يادگيری

 ورت پژوهشاهمیت و ضر -5-9

 در يادگيری ناتواني دارای آموزاندانش% 19 که دهدمي نشان (4558سيناگوب ) و های وانبررسي

 علت به کودکان اين. دارند کمبود اجتماعي هایمهارت در خود، همتای عادی آموزاندانش با مقايسه

ها  آن سوی از نشده، تهپذيرف خود یها يکالس هم سوی از اغلب همساالن، با فردی ميان مشكالت داشتن

 به کودک بدبيني باعث ساالن،هم و اطرافيان سوی از پذيرش شوند. عدممي گرفته ناديده يا شده طرد

 آموزان دانش(. 4559 ،4وان و هاگر) شودمي کودک تحصيلي افت و تنهايي گيری،گوشه مدرسه، و درس

 از بهنجار آموزاندانش با مقايسه در انيهيج -اجتماعي مشكالت از بااليي سطح يادگيری اختالل دارای

                                                
1Haager & Vaughn 
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 4لينچ و کالسن ؛4111 سيدريديس، ؛4118 شالوو، و مانور تيسر،-گراس آورباخ،) دهندمي نشان خود

4111.)  

 هستند کودکان از بااليي نسبتاً يكي ديگر از داليل اهميت و ضرورت اجرای چنين پژوهشي تعداد

 در که استثنايي کودکان گروه ترين بزرگ امروزه،. اند مواجه يریيادگ مشكالت از يكي با ای گونه به که

 41-49 بين را شيوع ميزان هستند که يادگيری اختالل دچار کودکان کنند،مي نام ثبت استثنايي مدارس

 (.4951اند )احدی و کاکاوند، کرده برآورد دبستاني سنين کودکان درصد

های مهارت و انگيزه تأييدطلبي مفاهيم دهد، مي نشان مختلف مروری هایپژوهش که گونههمان

 گروه مثل هدفي گروه در موضوع اين که آن حال است، برخوردار بااليي اهميت از افراد همه در اجتماعي

 توجه با گروه اين چراکه باشد؛مي برخوردار چنداني دو اهميت از يادگيری اختالالت به مبتال آموزان دانش

 با برخورد در ويژه به مشكالت انواع مستعد دارند که شناختي و ذهني شرايط نيز و سني موقعيت به

 های کمبود و نيازها گرفتن نظر در و گروه اين به توجه بنابراين هستند؛ زندگي تر جدی مسائل و ها بحران

اتواني به ن مبتال آموزان دانش از بعضي. بپردازد پژوهش اين اجرای به که داشت آن بر را محقق افراد اين

 تكانشگری، افراطي، حساسيت اجتماعي، انزوای تمرکز، در ناتواني پايين، انگيزش است ممكن يادگيری

رفتارهای  ادراری، شب خلقي، کج تني،-روان های بيماری مدرسه، از اجتناب و نفرت عاطفگي، بي

 در اختالل عالئم از بسياری با دهند که  نشان را کفايتي بي و کابوس قلدری، و زورگويي توجه، جلب

 با درنتيجه. دارد اشتراک وجه حسي اطالعات پردازش در مغز های نيمكره کارايي عدم و حسي يكپارچگي

 و ها نشانه توان مي اطالعات، پردازش در ها نيمكره کارايي افزايش و حواس چندگانه کردنيكپارچه

 و شديد عواقب از پيشگيرانه و موقع به مداخله با و داد کاهش را باال در ذکرشده های محدوديت

 کرد. جلوگيری هستند، مفيد و سريع مداخالت نيازمند که کودکان اين در برگشت غيرقابل

نوبه خود تأثير زيادی بر زندگي و تحصيل اين  های اجتماعي هر يک بهجويي و مهارت مفهوم تأييد

 برخي ولي آورند،مي به دست را فرهنگبا متناسب اجتماعي هایمهارت راحتي به کودکان افراد دارد. اکثر

 اجتماعي هایموقعيت در که شوندنمي موفق آموزشي ويژه نيازهای با کودکان بيشتر ازجمله و ديگر

 ويژه نيازهای با کودکان شودمي سبب که اصلي داليل از يكي. کنند را انتخاب رفتار مناسب مختلف

 را هاآن تواندمي که مناسبي اجتماعي هایمهارت کودکان اين که است اين باشند، نداشته محبوبيت

 جدی و دراز مدّت عواقب است ممكن کودکي دوران در اجتماعي انزوای. ندارند دهد، جلوه داشتنيدوست

 برای ويژه نيازهای با آموزاندانش به کمک بنابراين بگذارد؛ جای به سالي بزرگ در فرد رواني بهداشت بر

 است حوزه اين در پژوهش به ترغيب عامل آنچه(. 4954 خضری،) است وریضر مشكالت اين بر غلبه

                                                
1Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev, Sideridis, Klassen & Lynch 
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 باشدمي همساالن و مدرسه و خانه فردی ميان ارتباطات در آموزاندانش از دسته اين یعديده مشكالت

 مداخالت ضرورت طورکلي، به. باشدمي آموزاندانش از دسته اين پيشرفت راه سر بر مانعي همواره که

 آموزان ناتوان يادگيری را دانش در ويژه به افراد یهمه در اجتماعي هایمهارت نگيزه تأييد وبه ا مربوط

 هایمهارت کرد: فقدان بيان زير صورت به گرفته، صورت متعدد هایپژوهش نتايج به توجه با توانمي

-مي شغل ادند دست از دليل و های اجتماعيجايابي عامل شكست افراد در تريناصلي مناسب اجتماعي

کاهش  باعث توانداجتماعي مي هایطلبي و مهارت (. سطح مناسبي از انگيزه تأييد4111، 4باشد )هنسي

 با آموزدانش شخصي روابط بهبود و مانند پرخاشگری درس کالس در نامناسب رفتارهای تعداد در

 اجتماعي هایمهارتيش افزا باعث سازیيكپارچه(. 4114، 4شود )کامپز و کای ساالن بزرگ همساالن و

 ظرفيت کودکان، اجتماعي و عاطفي (. تحول4114، 9شود )ماريسون و همكارانمي ناتوان يادگيری افراد

 مشكالت کاهش و شناختي روان بهبود سالمت تحصيلي، هایفعاليت بر تمرکز برای را دانش آموزان

اثربخشي آموزش برنامه دد است تا (. درنهايت اين پژوهش درص4111، 1دهد )گرشامافزايش مي رفتاری

آموزان مبتال به اختالل يادگيری های اجتماعي در بين دانشي و مهارتطلب دييتأسازی حسي بر يكپارچه

 را مورد بررسي قرار دهد.

 اهداف پژوهش -5-1

 هدف کلی -5-1-5

در بين  عيهای اجتماو مهارت يطلب دييتأسازی حسي بر تعيين اثربخشي آموزش برنامه يكپارچه

 آموزان مبتال به اختالل يادگيریدانش

 اهداف جزئی -5-1-2

 آموزان مبتال به اختالل يادگيریدانش يطلب دييتأسازی حسي بر يكپارچه ريتأثبررسي  -4

 آموزان مبتال به اختالل يادگيریهای اجتماعي دانشمهارتسازی حسي بر يكپارچه ريتأثبررسي  -4

آماوزان مباتال باه    ی مهارت اجتمااعي مناساب داناش   مؤلفهي بر سازی حسيكپارچه ريتأثبررسي  -9

 اختالل يادگيری

 ی جسارت نامناسب مبتال به اختالل يادگيریمؤلفهسازی حسي بر يكپارچه ريتأثبررسي  -1

 آموزان مبتال به اختالل يادگيریی تكانشگری دانشمؤلفهسازی حسي بر يكپارچه ريتأثبررسي  -9

 آموزان مبتال به اختالل يادگيریطلبي دانشی برتریحسي بر مؤلفه سازیيكپارچه ريتأثبررسي  -1

                                                
1Hennessey 

2Kamps& Kay 

3Marrison& etal 

4Gresham 
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آماوزان مباتال باه اخاتالل     ی ارتباط با همساالن دانشسازی حسي بر مؤلفهيكپارچه ريتأثبررسي  -1

 يادگيری

 های پژوهشفرضیه -5-1

 دارد. ريتأثآموزان مبتال به اختالل يادگيری دانش يطلب دييتأحسي بر  یساز كپارچهي -4

 دارد.   ريتأثاجتماعي دانش آموزان با اختالل يادگيری  یها تراهمسازی حسي در بهبود يكپارچه -4

مباتال باه اخاتالل ياادگيری     آموزان دانش مهارت اجتماعي مناسبسازی حسي بر عامل يكپارچه -9

 دارد. ريتأث

 دارد. ريتأثبا اختالل يادگيری آموزان جسارت نامناسب دانشسازی حسي بر عامل يكپارچه  -1

 دارد. ريتأثدانش آموزان مبتال به اختالل يادگيری تكانشگری  سازی حسي بر عامليكپارچه -9

 .دارد ريتأثاختالل يادگيری مبتال  به دانش آموزان طلبي برتریسازی حسي بر عامل يكپارچه  -1

 ريأثتا سازی حسي بر عامل ارتباط با همساالن دانش آموزان مبتال  به اخاتالل ياادگيری   يكپارچه -1

 دارد.

 مفاهیم و واژگاننظری و عملیاتی ریف اتع -5-6

 کودکاان  باا  مقايساه  در ياادگيری  ويژه اختالالت با کودکان :5سازی حسییکپارچهتعریف نظری 

 ايان  باه (. 4988 ناادری،  و نراقاي  سايف ) هساتند  عصبي های آسيب از بيشتری های نشانه دارای بهنجار،

 حساي  ساازی يكپارچه برنامه اجرای ها، روش اين از يكي. گرفت بهره مختلفي های روش از توان يم منظور،

 باه  علماي  روش باا  عصبي تحريک. است نيمكره دو هر مغزی مراکز تقويت جهت هاييروش یريکارگ به و

 دو باه  آماوزش  کنناد،  کار باهم توانند مي نيمكره دو ازآنجاکه. دهد مي بيشتری شتاب مغز های سلول رشد

(. 4981 اساتكي، ) آورد به وجاود  آموز دانش شخصي تجارب با مرتبط و معنادار محيطي ندتوا مي مغز نيمه

 دو سااختن  فعاال  و ديگار  سامت  آموزش پي در بدن سمت يک به کارکرد انتقال مغز، دو نيمكره آموزش

 از نقال  باه  ؛4551،یپاور افكاار  ) اسات  دستيراست برای آموزش يدر پ دستيچپ کارکرد بهبود نيمكره،

 مغازی  نيمكره دو نمودن فعال جهت هايي روش انجام از مغز نيمكره دو آموزش زمينه در(. 4111 ،استكي

 اساتفاده  بادن  دو طارف  از زماان  هام  اساتفاده  موسايقي و  باه  دادن گوش حرکت، بازی، هایفعاليت طي

 (.4981 استكي،) شود مي

ازی حساي بار داناش    سا ی آموزشي يكپارچه: اجرای برنامهسازی حسیتعریف عملیاتی یکپارچه

 که در سطح گروه آزمايش اعمال شد. آموزان مبتال به اختالل يادگيری

                                                
1sensory integration 
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 معاصار  جهاان  در وابساته  نيازهااى  قدرتمنادترين  از يكى تأييد به نياز :5یطلب دییتأتعریف نظری 

 رفتاارى  باروز  در خاويش  کردن متعهد معناى به ؛ واست اجتماعى زادى روان مفهوم يک ؛ وشود يم تلقى

 تار، بازرگ  کودکاان  به نسبت تر،کوچک کودکان که یطور به. است دييتأ عدم از اجتناب و تأييد کسب راىب

 از آن دييا تأ عادم  يا تأييد نگران کودکان که مواردى از ديگر يكى. دهندمى نشان را بيشترى تأييد به  نياز

 گفاتن  از کودکان از بعضى ستهاآن انديشه و تفكر طرز هستند خود والدين مخصوصاً خود اطرافيان سوى

 مثال  رفتاارى  اخاتالالت  صاورت  به را آن و کنندمى اجتناب دييتأ عدم از ترس دليل به خود انديشه بيان و

 شرم و گناه احساس مانند منفى دهند. احساساتمى نشان ديگرآزارى و خودآزارى خرابكارى، پرخاشگرى،

 از برناد، ماى  رناج  آن از ديگاران  ساوى  از دييتأ عدم از پس کودکان که هستند یا کننده ناراحت احساسات

 اطرافياان  و والدين خشم با کنند رفتار ديگر یا گونه به اگر که ترسندمى آن از همواره کودکان ديگر سوى

 کاه  کناد ماى  ايجااد  را اختالالتاى  کودکان در احساسات در هماهنگى عدم و تعارض اين شوند،مى مواجه

 .(4951 اصل، نادری و انصاری)ت اس سخت ها آن براى تحملش

 دييا تأها در آزماون  آزمودني شده کسبي، نمرات طلب دييتأ: منظور از یطلب دییتأتعریف عملیاتی 

4ي کودکان )طلب
CAST باشدگيری ميمقياس اندازه( است که. 

 عناوان  باه های اجتمااعي را  مهارت (4111) 1و همكاران ماتسون :9یمهارت اجتماعتعریف نظری 

تعريف کردند که اساتقالل، قابليات پاذيرش و کيفيات مطلاوب       یريگ اندازه قابلو  مشاهده قابلارهای رفت

ها برای سازش يافتگي و کارکرد بهنجار مهم هساتند و نارساايي در   بخشند. اين مهارتزندگي را بهبود مي

 ياجتماع مهارت تند.نزديكي با اختالالت رواني و مشكالت رفتاری مرتبط هس طور بههای اجتماعي مهارت

داشاته و از   اثاربخش رابطاه   گاران يباا د  ساازد  يما است که فرد را قادر  یا شده آموخته یمجموعه رفتارها

رابطاه   آغاازگر کمک کاردن،   گران،يمشارکت با د ،یکند. همكار یخوددار ينامعقول اجتماع یها واکنش

اسات.   رفتاار  نيا از ا ييهاا مثال ،ردنک يو قدردان گرانياز د ديو تمج فيکمک کردن، تعر یبودن، تقاضا

 يدوران کاودک  یدساتاوردها  نيتار  مهام از  يكي گرانيبا د اثربخشرابطه  جاديفوق و ا یرفتارها یريادگي

 (.  4555 ،9وتي)گرشام و ال است

                                                
1approval seeking 

2children approval seeking test 

3 social skills 

4Matson&etal 

5Greshom & Elliott 
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های اجتماعي نمراتي اسات  : در اين تحقيق منظور از مهارتهای اجتماعیتعریف عملیاتی مهارت

( کساب نمودناد و ايان    4588ی اجتماعي کودکاان ماتساون )  ها مهارتياس سنجش ها در مقکه آزمودني

 بررسي شد. آزمون پسو  آزمون شيپاطالعات در 
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 فصل دوم:

 پژوهش مبانی نظری
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 مقدمه  -2-5

 دييتأهای اجتماعي و سازی حسي بر مهارتثير آموزش برنامه يكپارچههدف پژوهش حاضر بررسي تأ

توصيفي از چهارچوب نظری  يادگيری بود. در اين فصل با ناتواني موزان دارای اختاللآشدان يطلب

و برنامه آموزش  يطلب دييتأهای اجتماعي، ی مرتبط با پژوهش يعني ناتواني يادگيری، مهارتمتغيرها

های مرتبط با موضوع پژوهش ی پژوهششود و سپس به بررسي پيشينهسازی حسي آغاز مييكپارچه

 شود.خته ميپردا

 اخت   یادگیری -2-2

رواناي   آمااری اخاتالل    -ت راهنماای تشخيصاي  در تعريف اختالل يادگيری خاص در پنجمين ويراس

هاايي در ساطوح شاناختي    رشدی با منشأ زيستي تلقي شده است که موجب نابهنجااری  -اختاللي عصبي

، نااتواني  ی اخاتالالت رواناي  آماار  -راهنماای تشخيصاي   چهاارمين تعرياف   بر اساسشود؛ و همچنين مي

رياضيات و  برای خواندن، استانداردشدههای پيشرفت در آزمون که شوند يمزماني تشخيص داده  يادگيری

 باشاد سطح هوشي مي سن، تحصيالت و برحسبزير حد مورد انتظار  یا مالحظه قابل طور بهبيان نوشتاری 

وزه خواندن، نوشاتن و  در سه ح نيالالت يادگيری ناتواديگر، اختبارتعبه(. 4119، 4نوفلچر، موريس و لي)

بهنجاار در پيشارفت فرهنگاي و نياز      هاای رغم بهره هوشي طبيعي است و باياد از اخاتالف  رياضيات علي

 ييشانوا و مساائل دياداری و    فرهنگاي  مشكالت تحصيلي ناشي از کمبود فرصت، ضاعف تادريس، عامال   

های سيستم عصابي مرکازی اسات و    ضايعه ا معموالً ناشي ازهاين اختالل (.4119 ،4)کاپالن تفكيک شود

اصاطالح اخاتالل ياادگيری     کاه  یطور به(. 4114 ،9يرودجدارند ) بسته به منطقه ضايعه نمودهای متفاوتي

در کار مغز و آفاازی رشادی را    ئيجزمغزی، نارسايي  یها يدگيد بيآس های ادراکي،شرايطي چون ناتواني

است و همچناين   يشناخت عصبيک نارسايي  عنوان بهين تعريف، اختالل يادگيری ا بر طبق. رديگ يبرمدر 

 .آيدمي حساب بهشناختي از قبيل درک، خواندن، نوشتن و رياضي  یها کردیبدکار بيانگر

را  ریيادگيا  ژهياختالالت و (4988کرک  ،4115 نظران )کراس نوپولصاحب يبرخ دگاهيبر اساس د 

بار   ایگساترده  اثارات متناوع و   تنهاا  ناه کاه   دانناد ينامشهود م تيمعلول اي انپنه تيمعلول اينقص  ينوع

                                                
1Fletcher, Morris & Lyon 

2 Kaplan 

3Girod 
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را تحت  ها آن عملكرد زيعمر ن انيبلكه گاه تا پا گذارد،يحساس رشد بر جای م نيدر سن کودکان تيوضع

ا باه  ر ژهيا و ازهایيبا ن کودکان نرخ اختالالت نيشتريب ریيادگيکه اختالالت آن باوجود. دهديقرار م ريتأث

فارد و جامعاه را    يزنادگ  يشناخت روان و يشغل ،ياجتماع ،يليو ابعاد مختلف تحص دهديخود اختصاص م

توجه باه ساطوح چندگاناه     رانيا يياستثنا وپرورش آموزشدر نظام  تاکنون كنيل دهد،يقرار م ريتأثتحت 

 يبخشا  تاوان و  يی آموزشا هاا در نظام که يدرحال است، مغفول مانده یريادگي ژهيو از اختالالت ریيشگيپ

و  ياختالالت خوانادن طراحا   یهنيدرزم ژهيو به يمختلف یرانهيشگيپ یهاها و برنامهاستراتژی افتهي توسعه

 .است دهيگرد هئارا

 های اخت   یادگیریویژگی -2-2-5

 يليرکرد تحصاک ،يعيطب يهوش ه: بهرلشام آموزاندر دانش یريادگياختالل  یهايژگيو نيترهمدع 

سطح  نيتفاوت ب ،يليتحصی هاهيپا کند، تكرار تشرفيپ ،یريادگيدر  مک عتحد انتظار، سر تر ازنييپا

 نيب توجه قابلتفاوت  ،يآموزشی از راهبردها هدر استفاد فمختلف، نداشتن انعطا در دروس یريادگي

 (.4111 و همكاران، 4سيمان) تدامنه توجه اس يکوتاه ها وتارها و مهييتوانا

 انواع اخت   یادگیری -2-2-2

-يما  یبناد روهگا  يشاناخت  یهاضعف اي يمهارتی هاهبر اساس حوز یريادگيت اختالالانواع  معموالً

الل ت، اخا 9در نوشاتن  هژيا و یريادگيا  ، اخاتالل 4در خوانادن  هژيا و یريادگياز: اختالل  اندارتعب شوند که

، اخاتالل  9(يشا يکانش پر ) يحرکتا  یاها یواردش اي يحس يچگاركپي، اختالل 1ياضير در هژيو یريادگي

ی عماده  در اين بخش به بررسي سه حاوزه  .(4111 ،8ورايگف) 1یداريو شن یداريد ردازش، اختالل پ1يزبان

 پردازيم.  مي 5نارسا و حساب اختالالت يادگيری يعني نارساخواني، نارسانويسي

 اخت   خواندن -2-2-9

مراکاز   ،يصاب ع یهاا از سالول  یاريدارد که بسنياز  لميسا و پيچيده عصبي شبكه به خواندن فرايند

و ه گساترد  ياختالل خوانادن اصاطالح   (.4111، 41)ماتس سازديم طمرتبم را به ه حافظه زبان و ،يينايب

                                                
1Manis 

2special learning disability in reading 

3special learning disability in writing 

4special learning disability in math 

5dyspraxia 

6language disorder 

7auditory and visual processing disorder 

8Figueroa 

9dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

10Moats 
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 يکاردن و هجا   تصاحب  در خوانادن،  تدقا  ييتوانا ،يکالم يروان يصکه نقا تاسی ريگداياختالل  عينو

و  مادت  کوتااه يي امالء، حافظاه شانوا   ييرمزگشا ،يشناخت واج يآگاه رد واندتيو م ديرگيکردن را در برم

 در آن کاه  تمغاز اسا   هيا بر پا یريادگي يناتوان کيخواندن  اختالل کند. جاديا ي، مشكالتعيسری ذارگنام

، 4، جيميات، پاتال، ويااس، بااروت و ديوياناگ     )چارو دنيبيم بيدر خواندن آس هژيو طور به صشخ ييتوانا

درک و  کلماات،  و فحارو  يدارناد: بازشناسا   لمشك ريز یهانهيدر زم ان با اختالل خواندنکودک(. 4144

هرگوناه   .(4141، 4)شاويتز  در واژگاان  يمومع یهامهارت خواندن،ي و روان عترها، سکلمات و نقشه مفه

مشاكالت  آموزان با اختالل ياادگيری،  شود. در دانشها باعث مشكالتي در خواندن مياختالل در اين حوزه

 (.  4119های نوشتن و رياضي است )شويتز و شويتز، خواندن بيش از مشكالت در حوزه

هاا، اخاتالل خوانادن در    پاژوهش  يبر اسااس برخا   های کودکان مبت  به اخت   خواندن:ویژگی

 تندسا يبه خواندن ندارند، قاادر ن  يلتما ،یريادگي ، کودکان با اختاللتهار برابر دختران اسچسه تا  پسران

دارناد،   ل، در تمرکاز مشاك  تاسا  هکوتاا  هاکنند، دامنه توجه آن جادياز لغات ا يينايب هريدا کي خود یبرا

کنناد، در خوانادن   يما  يجرئتا  کام و  ياقتيا ل يبا  ،یديناامدارند، احساس  يليتحص تاف در مدرسه معموالً

خوانادن   امگا هن را هاا مشا چکه نيا یجا بهشوند، يم تار لكنچد يگاه نند وکيم ديترد يو کالم يشفاه

 لحان  و هديکشا  یو باا صادا   زحمات  بهخوانند، يبه کلمه م کلمه دهند،يدهند، سرشان را تكان م تحرک

 ريا غرا  هاا  واژهد، نهسات  غافال  تلغا  يتوجه به معنا  از د وتوجه ندارن یگذارخوانند، به نقطهيم تكنواخي

 ايا جاا  اناد جاباه  هخواناد ه را که تااز  يکلمات ،ندزنيحدس م ييآوا راصعنا ب مرتبط ريغو  یومحت اب مرتبط

هساتند،   یداريشان  يکااف  صيتشخ و زيد تمقد، فادارن يفيعض یدارينو ش یداريد حافظه ،کننديتكرار م

ه با  يافراطا  يمنفا  رشگا ن کاه  نيا ا ايا آورد و يدر مدرسه به آنان فشار ما  تيموفق یراب يانوادگخ يطمح

 دهناد يباروز نما   يمناسب يشخص یازگارندارند و در مدرسه س يافک يعاجتما دمدرسه دارند، رش ردملكع

 (4114، 9)هميل

بر سه ناوع   یريادگيدر کودکان با اختالل  خواندن ، مشكالتها يناتوانبر اساس قانون آموزش افراد با 

 :تاس

 شود.يو کلمات م فصداها، حرو نيب طرواب در درک یدشوار لکه شام 1هيشكالت خواندن پام .4

 تدرسا  انيا و طارز ب  يخاوان  قيدق مناسب،رعت خواندن با س لکه شام 9دنخوان ينمشكالت روا .4

 شود.يم

                                                
1Charoo, Jimit, Patel, Pratik, Vyas, Barot & Divyang 

2Shaywitz 

3Hamill 

4basic reading problems 

5reading fluency problems 
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 (.  4141ت )شويتز، اس اراتعبکلمات و  يمعنم در فه يناتوان عيکه نو 4مشكالت درک خواندن .9

 

اشاكال در   خوانادن،  آهسته اريو بس يلب ريز، فدر تلفظ حرو الكاش :خواندن یمشک ت اختصاص

، اشاكال در  فحروی بخش در کلمه، فراموش کردن صدا اي فحر کي اختن کلمه، تكرارصداها و س بيترک

 يال م باه  افعاال در جملاه   رييا از کلماات، تغ  يبرخ فدارند، حذ مشابه که ظاهر يکلمات یداريد يصتشخ

 دونبا  کلمه لو بعد بدون خواندن آن کلمه، خواندن ک لقب کلمه به کمک کلمات کيحدس زدن  ش،يخو

 کلماات،  دنيا د ييدن کلماه، دوتاا  رمعكوس کا  کلمات، و فحرو يتوال رييآن، تغ فحرو يصتشخ ييتوانا

و  مکا  اريبس تتند اما دق اريکند، خواندن بس اريبسعت تلفظ کلمات، خواندن با سر نيب اديو توقف ز ثمك

 هکلمات، اضااف  بيو ترک مجمله بدون نظ کي کلمات از کلمات، خواندن یاريبس هناخودآگا فحذ جهيدرنت

و  ويرگاول  نقطاه، ل ها مثا نشانه تياعر دمع سطر، کيکردن کلمات در م ها، گکلمه نيب طرب فحر کردن

جملاه، توجاه    اي بارتعکلمه،  یمعنام فه دمعآن،  یتوجه به معنا دمعبه خواندن کلمه و  توجه ال آن،امث

 خدر پاسا  يمتن اما نااتوان  یمحتو دنيه، فهمجمل یاو معن ها واژهاط توجه به ارتب دمع ه وبه خواندن جمل

 (.4119، 4؛ والچوز4114همكاران،  و دانكن)ا هبه پرسش

 ،يفعاال  شيب ،یرگدر کودک، پرخاش بو اضطرا يافسردگ وجود :خواندن یراختصاصیغمشک ت 

 صنقا  ،ييايت گوالاختال ن،يبه والد گيوابست ،يکافی هزگيان و فقدان یقراريب ،يفقدان توجه و تمرکز کاف

 9کرننبرگار ) و مدرسه مبه معل يمنف ديد ،ييجدا باضطرا ،نفس اعتمادبهبدن، فقدان  يمومع گيهندر هما

 (4119و همكاران، 

 اخت   نوشتن -2-2-1

. تاسا  طندگاناه مغاز مارتب   چ یهامسيمكان گيهماهن که به تاس هديچيپ يصبع نديفرا کينوشتن، 

زباان و   ،يحرکت یهاحافظه، مهارت توجه، ه،ندگانچ ياتعاطالمنابع  ريو ادغام زنج کيتحر ازمندين نوشتن

از زباان   هتفادو اس یزبان نوشتار باکتسا هک تاس هژيو یريادگي ياتوانن کيتن نوش تاللاخ .تاس تشناخ

که نوشاتن   تاس يطيشرا نوشتن، تاللدهد. اخيقرار م ريتأث تها را تحشهيافكار و اند انيبی راب یتارنوش

 جااد يا ينااتوان  ،کاردن  يهج اتاوق ياهو گ تدر نوشتن با دس که یطور به نديبيم بي، آستبا دس فحرو

و انساجام   يخطا شدارند: خاو  لكمش ريز یهانهياختالل نوشتن در زم با ،. کودکان(4111، 1يک)کند يم

                                                
1reading comprehension problems 

2Duncan, Vlachos 

3Kronenberger 

4Key 
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و  منظا  ،کاردن  يهجا در  يگو همااهن  يخاوان هام  ،ینوشاتار  کلماات  و فورحا  تو دق تحدر نوشتن، ص

 .(4559، 4لدوئ)نوشتن  مناسب در يدهسازمان

 اقض درمتنا  اتيا وجاود جزئ  انه،يوشتن ناخوانا و ناشن :آموزان با اخت   نوشتندانش یهایویژگ

ف روح ايات کلم فورها، حلكش منامنظ یهاهانداز ايتن نوش نيياو پ البا ،يسينوماز سره يبيها ترکنوشته

، تدسا  چما  يعا يرطبيغ تي، وضاع فو حرو لماتک نيدر فاصله ب يگاهن، ناهمجا انداخته، کلمات ضمتناق

، تو پرزحما  نوشاتن کناد   ايا  يسا ي، رونوفروح لكکردن ش مدر تجس لكنوشتن، مش امگهن ذکاغ ايدن ب

، ت(از حاال دسا   تيشاكا ) يعيرطبيغ ريگ اي ضلهع يگکاغذ، گرفت یرو ييفضا یهاطرح دنيدرکش عفض

 (.4119و همكاران،  4گرنيپراس)زمان طور همو نوشتن به فكر کردندر  ازحد شيبمشكالت 

 نوشتن کناد و  لکه شام يسينو دستمشكالت  :یریادگیمشک ت نوشتن در کودکان با اخت    

 شاود، مشاكالت  يو صادا ما   فحارو  انطبااق ل کاه شاام   كتاه يو د کاردن  يهجشود، مشكالت يناخوانا م

 بر اسااس (. 4111 ،9رگنينبر)شود يم يارشگنی هاهويدر ش صو نق یگرامر یخطاها لشام کهي سيانشانو

: اخاتالل نوشاتن فضاايي، اخاتالل نوشاتن      اختالل نوشتن وجود دارد يسه نوع اصل  (4551) لدوئ هينظر

مداخلاه دارناد، درماان     یبرا ييهابرنامه از اين اختالالتهر نوع اختالل خواندن.  -حرکتي، اختالل نوشتن

اناواع اخاتالل    یخااص بارا   درماان  ايا اخله مد کيو  تهمان نوع اس صمخت طفق نوشتن هر نوع اختالل

 در زير انواع اختالل نوشتن را مرور مي کنيم: رود.ينوشتن به کار نم

در  مالبداهاه و ها  يه در نوشاتن فا  کا برند يم رنج اختالل نيکه از ا یافراد :ییاخت   نوشتن فضا

 يعا يهاا طب آن يشات گنحرکات ا عتسر ،تها نرمال اسآن کردن يهجکنند. ينم لمع بخو از متن، يکپ

 (.4954)عاشوری و آبكنار،  دارند یاديمشكالت ز دنيکشي ، اما در نقاشتاس

 آموز مبت  به اخت   نوشتن فضایی: وضعیت دانش5 -2جدو  

 کردن يهجها و خوانايي نوشته شرايط

 رونويسي از متن

 حرکات ظريف

 ضعيف

 طبيعي

 

 هاساتفاد  ،يسينومسره یهااز برنامه هاستفاد ،دستخط يند حسدرماني چ یاستفاده از برنامه درمان:

 (.  4111، 1نلويم)ها آن فاصله و فحرو هدر انداز تدق یبرا يسيخوانانو یهابرنامه یها فناز 

                                                
1Deuel 

2Sprenger 

3Berninger 

4Milone 
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در  مالبداهاه و ها  يدر نوشاتن فا   مبرند هيم رنج اختالل نيکه از ا یافراد :یخت   نوشتن حرکتا

 دنيکشا  ينقاشا  معماوالً ندارناد.   يخاصل کردن مشك يدر هج يکنند ولينم لمع بخو تن،ي مسيرونو

 (.4954)عاشوری و آبكنار،  تاسي عيرطبيها غآن يشتگحرکات ان عتو سر نيآفرلمشكا هآن یبرا

چند از برنامه  هستفادامداد گرفتن،  گيونچگ يابيارز ف،يظر يحرکت یها مهارتدر  نکارکرد :درمان

-یهاا و بااز  از ورزش هدهند، استفاديم آموزش که مداد گرفتن راي يهادر کالس ت، شرکدستخط يحس

كالت مشا  ايا ه مشاكالت توجا   اوقاات  يگاه د.کنيکمک م فيظر يحرکت یهامهارت تيتقو هکه ب ييها

 یهاا اصاالح نوشاته   ،يابيا ارز ي. در اختالل نوشتن حرکتکند يمکمک  يحرکت نوشتن تاللبه اخ یداريد

 (.  4111مفيد هستند )ماتس،  كتهيدو  های معلمتادداشيتخته،  یرو

 آموز مبت  به اخت   نوشتن حرکتی: وضعیت دانش2 -2جدو  

 کردن ها و هجيخوانايي نوشته شرايط

 رونويسي از متن

 حرکات ظريف

 ضعيف

 طبيعيغير

 

 یهاا برناد در نوشاته  ياخاتالل رناج ما    ناوع  نيا کاه از ا  یافراد اخت   خواندن: -اخت   نوشتن

، شاوند يما  لمشاك  ارچا د باشاد،  هديا چيپ ساند ينويکه ما  ياگر متن سند،ينويم ناخوانا طور به اههالبد يف

 تحرکا  عتسار  د وندارنا  يخاصا  لكمشا  دنيکشا  ياما در نقاشا  دارند  مشكل کردن يهجدر  نيهمچن

 (.4954)عاشوری و آبكنار،  تاس يعيطب (فيظر اتحرک سريع يابيارز)ها آن شتانگان

و  کردن يهج یبرا يکمك یورافن ،دستخط بهبود یبرا يچند حس يبرنامه درماناز  هاستفاد درمان:

 آماوزش باا   ،يضعف در هجا  یبرا يجبرانی هایوراو فن یگذارهنقط نيگرامر، انشاء، قوان آموزش نوشتن،

 ،ييناا يب يابيا ارز ،يماوم عمدارس  در آموزان با اختالل خواندندانش هژيو یهااز برنامه هاستفاد وتر،يکامپ

خادمات،   از یبرخوردارت در مدارس جه يابيارز (، دارد يانيب اي يافتيزبان در در رياگر تأخي )گفتاردرمان

 (.  4118، 4)ترويا ارزيابي در مراکز تشخيص

 اخت   خواندن –آموز مبت  به اخت   نوشتن: وضعیت دانش9 -2جدو  

 کردن يهجها و خوانايي نوشته شرايط

 رونويسي از متن

 ت ظريفحرکا

 نسبتاً ضعيف

 طبيعي

                                                
1Troia 
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 اخت   ریاضی -2-2-1

رياضيات  در حوزه 4های ديرپای وسيعي از ناتوانيبرای گستره های يادگيری رياضي اصطالحيناتواني

ياادگيری   هاای در خصاوص نااتواني   شاده  انجامهای بر پژوهشبا مروری  4گرستن، جوردن و فلوجو. است

 شاود. ايان  شروع ماي  قبل از دبستان یها سالرياضي در  در يادگيریرياضي، بيان نمودند مشكل کودکان 

ريزی، تشخيص اعاداد و حافظاه   راهبرد برنامه ها، نداشتنمؤلفان، مشكل در شمارش اعداد، مقايسه کميت

دانناد.  يياادگيری رياضاي در کودکاان ما     هایناتواني زودهنگامهای معتبر در تشخيص شاخص فعال را از

درصد و رمضاني در شهر تهاران   8تا  9گيری ناتواني يادگيری رياضي را در دبستان ههم 9فوکس و فوکس

-شاناختي داناش   -ويژگي عصب نيتر مهماند که های بسياری نشان دادهاند. پژوهشکرده درصد برآورد 9

ری در مفاهيم رياضي، دشاوا  يادگيری رياضي عبارت از اشكال در فراگيری و يادآوری هایآموزان با ناتواني

فضاايي،   -پردازش ديداری های، مشكالت حافظه، نارساييمسئلهراهبردهای حل  انجام محاسبات، نارسايي

گرساتن،  ) و توجاه اسات   (، نقص در کارکرد اجراياي ينظم ده -نظارت -ريزی)برنامه نقص در فراشناخت

 هاای باا نااتواني   آماوزان اسات کاه داناش    شده دادهدر مطالعات متعددی نشان (. 4119، جوردن و فلوجو

فراشناخت، حافظه فعال، حافظه اساامي، حافظاه    ازجملهيادگيری رياضي در کارکردهای اجرايي و حافظه 

معنااداری   طاور  باه آموزان عادی دانش نسبت به درازمدتفضايي و حافظه  -حافظه فعال ديداری ها،چهره

کودکاان در عمال    درک عددی، برخي ازعالوه بر مشكل  .(4111، 1)راسل و نوئل دارند تریعملكرد پايين

تاا   1دهند که باين  نشان مي شده انجاممطالعات  .جمع، تفريق، ضرب و تقسيم نيز مشكالت اساسي دارند

 (.4959، زاده نيغالمحسو  یغبار ،ينصرت) دارند  مشكلدر درس رياضي  درصد از کودکان 1

. او نارساايي در  برد کاردر رياضي را به اختالل يادگيری  برای اولين بار اصطالح، (4549) 9هنس چن

دانست. وی معتقد است که علات اخاتالل   يسيستم عصبي مرکزی م عملكرد رياضي را ناشي از اختالل در

)باه نقال    شوديهای رياضي مبيروني خودکار عصبي است که مربوط به توانايي یرياضي اختالل در شبكه

آموزان باا اخاتالل   يادگيری، دانش های اختاللاز ميان گروه .(4959زاده،  نيو غالمحس یغبار ،ياز نصرت

)هاالهاان،   فراواناي را در ايان گاروه دارد    يادگيری رياضي يا اختالل رياضي، پاس از نارسااخواني دوماين   

   (.4115، 1نکافمن و پول

 آماوزان دارای اخاتالل رياضاي،   بسياری از داناش ( 4959های نصرتي و همكاران )با توجه به پژوهش

 وقات  چيها اين است کاه   ها آنمشكل واقعي  که يدرحالدهند، مي مشكالت درسي خود را به ناتواني نسبت

                                                
1long-term disable 

2Gersten, Jordan & Flojo 

3Fuchs & Fuchs 

4Rousselle & Noel 

5Hencechen 

6Hallahan & Kauffman & Pullen 
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هاای باارز ايان    ی کارکرد ذهن يكاي از ويژگاي  گيرند. عدم آگاهي از نحوهمي کنند که چگونه يادفكر نمي

يي در رياضايات دارد.  دخالت عوامل متنوع در بروز نارسا شواهد اين پژوهش حاکي از .هستدانش آموزان 

 هاای درساي،  توان به موارد زير اشاره کرد: نظام آموزشاي متعاارف و سانتي، کتااب    اين عوامل مي ازجمله

آماادگي  ، هاای شالو   کاالس  اقتصاادی پاايين،   -فقدان عالقه و انگيزش، پايگاه اجتماعي، آموزش ناکافي

فقادان آماادگي و ضاعف در    ، ياضاي اضاطراب ر ،  نقص يا تأخير شاناختي  ،شناختينواقص عصب ،ژنتيكي

 .است فراشناختي های شناختي وضعف در مهارت، ازين شيپهای مهارت

 یادگیری شیوع اخت   -2-2-6

طاور  درصاد و باه   91الاي   1/4ی ريادگيا  یهاا اخاتالل : یادگیری در جهان میزان شیوع اخت  

سران بيشتر از دختران و به نسابت  و در پ رديگ يبرمآموزی را در درصد جمعيت دانش 41الي  41متوسط 

 81ترين اختالل يادگيری اسات کاه حادود    اختالل خواندن رايج يطورکل بهمتغير است.  4به  1تا  4به  4

و شيوع آن در پسران سه برابر دختران است. اخاتالل رياضاي    گيردميهای يادگيری را در بردرصد اختالل

 4باه   1/4  دختران در حادود  پسران به تو نسبد دهيم يلشكرا ت یريادگي یهااختاللدرصد از  49تا  8

اختالل نوشاتن   وعيش معموالً. اختالل نوشتن دارند ،یريادگي یهالبا اختالدرصد کودکان  8 تا  پنجاست. 

، 4متحاده  االتيا ا وپارورش  آموزش هرگنه کنساالگزارش  نيو نهم تسيبت )در پسران سه برابر دختران اس

4141.) 

دهاد کاه ميازان    نشاان ماي  ( 4981) بهراد ليفرا تحل :ت یادگیری در ایراناخت ال میزان شیوع

و در دانش آماوزان پسار بيشاتر از     باشد يمدرصد  98/1 آموزان ابتداييشيوع اختالالت يادگيری در دانش

 ميزان شيوع اختالالت يادگيری در اساتان  (4981)در مطالعه نريماني و رجبي .  دانش آموزان دختر است

ترک مدرسه برای کودکان و نوجوانان مبتال باه ايان اخاتالالت     است. ميزان شده گزارشدرصد  49اردبيل 

يک و نيم برابر حد متوسط است. تعداد زيادی از معلمان وقتي را که صرف آماوزش   درصد يعني 11حدود 

دادساتان،  ناد ) نککنند بيش از مدتي است که صرف آموزش دروس ديگر مينوشتن و رياضي مي خواندن،

 (.4951، همكارانبه نقل از نريماني و  4985

گاروه از   اين يبخش تواناستثنايي اقدامي ويژه برای آموزش و  وپرورش آموزشسازمان  4919از سال  

ويژه  يبخش توانو  مرکز تشخيص، آموزش 414کودکان استثنايي را آغاز کرد. از آن سال تاکنون افزون بر 

مشكالت وياژه ياادگيری    ها تأسيس شد. مرکزدارای اختالل يادگيری در استان آموز دانش 1111با تعداد 

آموزشي خود را آغاز کرد. ايان مراکاز    تأسيس شد و از همان سال فعاليت 4984در استان اردبيل در سال 

                                                
1Twenty-ninth annual report toU.S. department of education congress. 
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باشاد  اساتثنايي ماي   وپارورش  آموزششورای سازمان  اجرايي مصوب در هجدهمين جلسه نامه نييآدارای 

 .(4951نريماني و همكاران،  ، به نقل از4989، وپرورش آموزشرت )وزا

 ت یادگیریعلت شناسی اخت ال -2-2-0

اناد  ارائاه داده  کيا ژنت و يارث ک،يولوژيب حاتيتوض ری،يادگيانواع اختالالت  يپژوهشگران، برای بعض

از ماوارد   اریيدر بسا  يمهما  که وراثت نقش معتقدند نظران صاحبگونه که آن .(4988کافمن، و )هاالهان

باا اخاتالل    شااوندان يخوانادن اغلاب خو   کودکان با اختالل که آن ازجمله. کنديم فايا ریيادگياختالالت 

 (.4951و همكاران،  اند )هاالهانخواندن داشته

خوانادن   خااص مانناد اخاتالل    تيا موقع کيخانواده  کيدارد که در  ريتأث يزمان شاوندیيخو روابط

است  زیيچ یسو به شيگرا شاوندیيروابط خو ،گريد عبارت به. فتدياتفاق ب ،يمال تصادفاحت زانيم از شيب

درصاد   19تاا   99 کاه در حادود   اناد افتاه يپژوهشاگران در  يطاورکل  باه اسات.   انيا که در خاانواده در جر 

از  يمشاابه  بااً يتقر شاواهد  نيچنا ها هام کودکان دارای اختالل خواندن هستند. آن کي درجه شاوندیيخو

ی رابطاه  حال نيباااند. کرده دايپ کردن يهجهای گفتار و زبان و اختالل برای اختالل شاوندیيی خوهدرج

 ليا باه دال ممكان اسات در خاانواده     ریيادگيا  اخاتالالت  رايز ست،يی وراثت نو نشانه ليدل شاوندیيخو

ممكان اسات    ریيگاديا باا اخاتالالت    نيوالاد  که احتمال را نيا توانيروی دهند. برای مثال نم يطيمح

 نيشاوند را رد کارد. همچنا    کودکانشاان  ریيادگي باعث اختالالت نادرستروش فرزند پروری  ی لهيوس به

 نسابتاً  طياز محا  رايا شاوند، ز  ریيادگيا اخاتالالت   دچار شتریيخواهر و برادران ممكن است با احتمال ب

 (.  4951 و همكاران، برخوردارند )هاالهان يمشابه

 اخاتالالت  و ریيادگيا از همانندی اخاتالالت   شتریيب زانيپژوهشگران م يطورکل هبوراثت،  نهيدر زم

 کيا در  مثاال  عنوان به. اند کرده دايپ 4همسان رينسبت به دوقلوهای غ 4گفتار و زبان در دوقلوهای همسان

جفات   55جفات از   99 ،9باا عناوان طارح خوانادن کلارادو      کيو ژنت ریيادگيی اختالالت مطالعه درباره

درصاد( در اخاتالل    94) جفات دوقلوهاای ناهمساان    19جفات از   49درصاد( و   91)لوهای همسان دوق

 8درصاد( و   19)همسان  دوقلویجفت  94جفت از  41 گريی دمطالعه کيخواندن همانندی داشتند. در 

گفتار و زبان دارای هماننادی بودناد.    هایدرصد( در اختالل 94) انمسرهيغجفت دوقلوهای  49جفت از 

از  ييبااال  زانيا )بادون اخاتالل خوانادن( م    عادی رهمسانيمطالعه در مورد دوقلوهای همسان و غ کير د

بار   رفتاه يهای انجاام پذ پژوهش زين 1يمولكول کيژنت شد، در حوزه دايپ يخواندن شفاه اسيتوارث در مق
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ای وجاود دارد کاه   هکنناد قاانع  لي، دل49و شماره  1 شماره دو کروموزوم ژهيو بهها های کروموزومروی ژن

 خواندن نقش داشته باشد )هاالهاناختالل  يممكن است در انتقال ارث دو کروموزوم نيهای مربوط به اژن

 (.4951و همكاران، 

 د،يا نمايما  فاا يا ييبسازا از اخاتالل خوانادن نقاش     ریيشاگ يدر پ زيا ن 4زا یناهنجارعوامل  مطالعه 

 اناواع  .شاوند  نينقاص عضاو در جنا    ايا  يعيرطبيباعث رشد غ تواننديهستند که م يعوامل زاها ناهنجاری

و  نيکوکاائ  الكال،  .اند شدهشناخته  زا یناهنجارعوامل  عنوان بهوجود دارند که  ييايمياز مواد ش يگوناگون

 يعوامال پزشاك   نيهمچن و اند قرارگرفته يموردبررس شتريب هستند کهيي هاسه نمونه تراتوژن يمواد سرب

 داشاته باشاند کاه تولاد     نقاش  و اختالل خوانادن  ریيادگي در اختالالت توانديکه ممتعددی وجود دارد 

 ،يشاناخت  عصاب  بيآسا  معارض  ، تولاد زودرس کودکاان را در  اند جملهاز آن  9تيو مننژ 4ابتيد زودرس،

درصاد از   45مشاخص شاد کاه     يپژوهشا  دهد. دريکننده قرار مناتوان طيشرا گريو د ریيادگياختالالت 

منجر باه مشاكالت    توانديم ابتيداشتند. د ریيادگي اختالالتهنگام تولد،  نييبا وزن پا 1رسکودکان زود

کاه   يکاه کودکاان   انددهيرس جهينت نياز متخصصان به ا يگروه .شود ریيادگيو اختالالت  يشناخت عصب

هساتند.   ریيادگيا مستعد ابتال به اخاتالالت   (يسالگ 9)قبل از  شوديم شروع ينييها در سن پاآن ابتيد

تواناد موجاب باروز مشاكالت     يمغازی ما   بيآسا  کي عنوان به تيکه مننژ دارد شواهدی وجود نيهمچن

هام   طيمحا  .اسات  تيحائز اهم يادگيریدر اختالل  زين يطيو کنترل عوامل مح ييشناسا شود. ریيادگي

 اريو آماوزش بسا   تيترب .ذاردگيم ياثر منف ریيادگيبر روی  ميرمستقيغ صورت بهو هم  ميمستق صورت به

 ياقتصاادی اجتمااع   طيشارا  دهد، قرار ریيادگيتواند کودکان را در معرض خطر رشد مشكالت يم فيضع

قبال و بعاد از تولاد،     فيضاع  يبهداشات  هاای مراقبت ،9هيسوءتغذ)مانند  از عوامل يهمراه با گروه فيضع

و اخاتالل   يشاناخت  عصبکارکردی بد سازنهيزم توانندي( م1مصرف مواد مخدر ،ينوجوان نيبارداری در سن

-، هماان ریيادگيا در اخاتالالت   نيآفرنقش ياجتماع طيمح نهيزم (. در4951شود )هاالهان و همكاران، 

اقتصاادی و   تيا ، موقعبهار  هاوش ( نشاان دادناد عاالوه بار ساطح      4144) همكارانش و 1سيگونه که مور

 اخاتالالت  يميمداخالت ترم يبر ثمربخش ميرمستقيو غ دار نظام ريغ صورت به زين 8يقوم-ینژاد یها مؤلفه

 (.4144، و همكاران سي)مور خواندن اثرگذار است
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Abstract: 

This study examined the effectiveness of sensory integration program on approval 

seeking and social skills in student identified as learning disordered. The research 

method was semi-experimental with pretest-post test with control group design. The 

statistical population of this study included all students identified as learning disordered 

were refered to learning disorders center of Ardabil city in 1394-95 school year. Among 

the students 24 (13 girl, 11 boy) were selected according available sample method as 

statistical sample and experimental group (n=12) and control group (n=12) were 

randomized. Participants in the experimental group received 8 sessions of sensory 

integration educational plan. To collect the data children approval seeking test (1984) 

and Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (1988) were used. The data 

were analysed using Mutivariant statistical covariance. The result showed there are 

meaningful different between experimental and control group average scores. So 

hypothesis of the research that being affective of sensory integration on approval 

seeking and social skills and its factors have been approved. So it can concluded that 

sensoru integration program affected approval seeking and social skills and its factors 

such appropriate social skill, inappropriate assertiveness, impulsive/recalcitrant, 

overconfident, jealousy/withdrawal in student identified as learning disordered. 
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