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 دارای کودکان دختر و پسر در حسی حرکتی پردازش هایسبک کاری و یحافظه مقایسۀ 
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 چکیده 

پذیر های شناختی همچون هوش، استعداد و حافظه امکانا صرفاً از طریق حواس و ویژگیهمسیر آگاهی از محیط توسط ارگانیزم
 اختالل دارای پسر و دختر کودکان در حسی پردازش هایسبک، کاری یحافظه مقایسه است. هدف پژوهش حاضر بررسی

نفر  108کنندگان تعداد شرکت. بود ایمقایسه علی نوع از توصیفی پژوهش این انجام بود. روشنوشتاری در شهر گرگان  یادگیری
 مرکز در گرگان شهرستان نوشتاری یادگیری اختالل دارای پسران و دختران دختر( بودند که از میان تمامی 58نفر پسر و  50)

 دکانکو حسی شامل پروفایل انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش ایتصادفی طبقه گیرینمونه روش از استفاده یادگیری با اختالالت
 از اندوزش و پردازش بین درمجموع که بودند آن از ها حاکییافتهبودند.  وکارپنتر دانیمن کاری یحافظه ظرفیت سنجش آزمون و

 پردازش و حسی چندگانه پردازش، حرکت بدنی وضعیت با مرتبط تلقین مقیاس خرده و کاری یحافظه هایمقیاس خرده
توان آمده میدستبه نتایج به توجه مشاهده شد و با معناداری تفاوت دو در حسی پردازش هایسبک متغیر از شنیداری

طورکلی گروه پسران در شرایط نامساعدتری قرار دارند و نیازمند های پردازش بهی کلی و سبکگیری کرد که در حافظهنتیجه
 توجه ویژه و رویکردهای آموزشی متمرکزتری هستند.

 حسی پردازش هایسبک؛ کاری یحافظه ؛نوشتاری یادگیری اختالل ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه

 نوشتن، خواندن، انتظار تحصیل که شامل مورد هایمهارت کسب یزمینه در نوجوان یا کودک در نقایصی به تحصیلی مشکالت
 انتظار مورد حد از کمتر راتبم به یادگیری زمینه یک در کودک پیشرفت مستلزم هاتشخیص تمامی و باشدمی دادن و استدالل گوش تکلّم،
در  .نوشتاری بیان اختالل ریاضیات، اختالل خواندن، اختالل: است شده گنجانده تشخیصی طبقه چند یادگیری اختالالت یزمینه در. باشد
)مابوت و بیزانز،  تاسهای یادگیری به رسمیت شناخته شدهعنوان نوعی از ناتوانیبه ،از جمله نوشتاریهای اخیر، ناتوانی یادگیری سال

های باشد، که در کسب مهارتشناختی میساختاری و یا رشد و نمو ناتوانی یادگیری یک ناتوانی  نوشتاری. ناتوانی یادگیری (2008
ادی کودک در آزمون استانداردشده انفر نوشتاریشود که دستاورد ها زمانی تشخیص داده میکند. اینگونه ناتوانیمشکل ایجاد می نوشتاری

 کارکرد از خواندن هایمهارت کسب در آنها مشکل اینکه و دارد شناختیعصب اساسی ،. نارساخوانیکمتر از هوش و آموزش آنها باشد
 احتماال که است آن از حاکی شناختی عصبی علوم و نوروسایکولوژی رشته در اخیر تحقیقات (.2003 لرنز،) گیردمی ریشه نابهنجار مغزی
 بر فرض. مدت دراز حافظه یا توجه تا است رمزگردانی فرآیندهای و موثر حافظه در بیشتر خواندن هایاختالل به مبتال نکودکا ضعفنقطه
 ( .2003لیون، )دارند  نقش خواندن هایاختالل بروز در رشد به مربوط عوامل که است این

کودک از طریق اندام و  ه پردازش حسی او بستگی داردبدر درون خانواده یا خارج از آن محیط این نسبت به  فردادراک و واکنش 
های خود نیاز به سطح یتکاریبرای انجام  انکودک ،کندهای حسی خود مانند چشم، گوش، پوست اطالعات را دریافت و آنها را پردازش می

و اگر پردازش حسی پایین باشد  برانگیختگه است پذیر واگر پردازش حسی باال باشد کودک، تحریکو  دنمناسبی از پردازش حسی دار
های شخصیتی مانند برون سبک و نوع پردازش حسی عامل مهمی در رشد ویژگی(. 2013)کارولین،  کودک، کند و تمرکزش پایین است

 تیسم، اسکیزوفرنی، وسواس، اختالالت خواب با پردازش حسی باال واوی، کارییش بهایی مانند بیماری. هیجان پذیری است و گرایی
بیماری هایی مانند، کمرویی، ترس، اضطراب، افسردگی، استرس ادراک شده، سالمت روانی کمتر و اختالل شخصیت اجتنابی با پردازش 

                                                           
 nahidramak@yahoo.com :نویسندۀ مسئول پست الکترونیک  *
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کودکی که مشکالت پردازش حسی دارد، در مدرسه با مشکالتی مانند حساسیت (. 2013)ماتسوشیما و توشیهیرو،  حسی پایین ارتباط دارد
 در (.2011)جاگیلوییز و همکاران،  و کلمات کتاب ها مواجه می شود که عامل مهمی در مشکالت یادگیری است مبه صدا، شلوغی و ازدحا

 و دارند تأکید سنتی دیدگاه بر یادگیری های ناتوانی آموزشی، در تعاریف و روانشناختی های پژوهش بیشتر که گفت توان می هوش مورد
 متوسط باالی تا متوسط وجود تعاریف این در که کنند می مطرح تشخیص مالک عنوان هب تحصیلی را پیشرفت و بهر هوش بین تفاوت

 (. 1394 کافی، خانزاده و حسین آقاجانی،)است  ذکر شده
 یادگیری در حساس نقشی حافظه این. باشدمی یادگیری و تفکر که زیربنای است مهم شناختی فرایندهای از یکی کاری حافظه

 نشان( 2006) ژرمن و (. سوانسون2003دن، ) کندمی ایفا یادگیری هایناتوانی در را زیادی نقش همچنین دارد، انریاضیات کودک و خواندن
- دیداری کاری ی حافظه کاری کالمی، ی حافظه سرعت،)کالمی مسایل های حل سنجش در عادی کودکان شناختی عملکرد که دادند

 و ریاضی یادگیری)ناتوانی  دو هر به مبتال کودکان و خواندن و ریاضی یادگیری ناتوانی دچار کودکان از بهتر( دراز مدت حافظه و فضایی
 .دارند حافظه کاری در آشکاری اختالل خواندن، تحولی های ناتوانی دچار کودکان که نتیجه این به پژوهشگران این .است(خواندن
 در حسی پردازش هایسبک، کاری ی حافظه بین آیا :ست کهشود این اپژوهش مطرح می سوالی که در این فوق موارد به توجه با 
 دارد؟ تفاوت وجود نوشتاری یادگیری اختالل دارای پسر و دختر کودکان

 

 روش

 شرکت کنندگان
 اختالل دارای پسران و دختران تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعهمقایسه ای می باشد.  –پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی 

دختر مبتال به اختالل یادگیری  68پسر،  58در مرکز اختالالت یادگیری ) 10تا  8گرگان در حال درمان سنین  شهرستان تارینوش یادگیری
و دختران  50گروه پسران  ازای به ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با پژوهش طرح به توجه با .دهند می نوشتاری( تشکیل

 .شدند انتخاب نمونه  58

 زار اب

 ظرفیت سنجش جهت کاری ی حافظه ظرفیت سنجش : آزمون(1980) وکارپنتر دانیمن کاری ی حافظه ظرفیت سنجش آزمون (1
 ای جمله دو بخش از بخش، شش در که است جمله 27 شامل فوق آزمون. است شده ساخته( 1980) وکارپنتر دانیمن توسط کاری حافظه

 در(  اندوزش و پردازش) کاریحافظه  بخش دو همزمان سنجش آزمون این اصلی ویژگی. است شده بندی طبقه و تقسیم ای جمله هفت تا
 نسبتا و مختلف جمالت از رشته یک به مرحله هر در تا شود می خواسته ها آزمودنی از آزمون این در.است ذهنی یتکاری یک انجام ضمن
 انجام زیر ترتیب به و همزمان طور به را( اندوزش و پردازش) ذهنی رکا دو سپس داده گوش دقت با شد، می خوانده آنها برای که دشوار
 بسپارند خاطر به را جمالت در شده بیان کلمه آخرین( ب. بدهند تشخیص درستی به را شده بیان جمالت مفهوم و معنی( الف: دهند

 این در .شود می داده اختصاص امر این به بیشتری زمان جمله هر در جمالت تعداد افزایش موازات به که است بدیهی (.1385 زاده، مجتبی)
 .گیرد نمی تعلق ای نمره سفید یا غلط های پاسخ به و گیرد می تعلق نمره یک درست پاسخ هر به و است واحد جمالت همه ارزش آزمون

 از نفر 84 روی( 1383) ادهز اسد توسط که مقدماتی بررسی یک در آزمون این سال به باال می باشد.روایی 7گروه سنج این ابزار از 
 زاده مجتبی. است آمده بدست 0/.88 همبستگی ضریب شده، انجام طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی وعلوم روانشناسی دانشکده دانشجویان

 بدست ./.87 ریچاردسون کودر طریق از زنجان شهر متوسطه سوم سال آموزان دانش روی خود تحقیق در را آزمون این پایایی ،(1385)
 .آورد بدست. ./85 کردن دونیمه طریق از را خود آزمون پایایی نیز ،(1383) اسدزاده. است ردهآو

 125( پرسشنامه ی مراقب 1999سال ) 10 تا 3 دان کودکان حسی (: پروفایلCSPسال ) 10تا  3( پروفایل حسی کودکان دان 2
حرک های دیداری، شنیداری، لمسی، حرکت و طعم و بو، که به عنوان گویه ای می باشد، برای توصیف پاسخ های رفتاری کودکان به م

فاکتور می باشد، نمره گذاری لیکرت، بر حسب  9بخش و  12کودک تجربه می شود، طراحی شده است، و شامل  یت روزانهکاریبخشی از 
به بخش ها با توجه به سه نقطه برش شامل (. نحوه محاس1999( انجام می شود )دان، 5( تا هرگز )1) از همیشه 5تا  1پاسخ به ترتیب 

عملکرد نرمال، نسبتا متفاوت و کامال متفاوت است، قابل اندازه گیری می باشد، و نمرات هر بخش برای هر نقطه برش مجزا می باشد، این 
بر روی کودکان دارای  (2001سال اجرا شد و در مرحله دوم توسط بروان و دان ) 14تا  3پروفایل در مرحله نخست بر روی کوردکان 

پسر (، گروه ها  510دختر و  424)کودک در حال رشد  1037، در جامعه روایی اصلی پروفایل در امریکا مشکالت رفتاری نیز انجام پذیرفت.
ا مورد )گستره ی نژدای بسیاری سیاه و سفید و اقلیت ها رو شامل(، به روش سازه و محتو کودک در نظر گرفته شده 120به فاصله سنی 
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گزارش شده است، و ضریب  91/0تا  47/0( واقع گردیده و پایایی آن به روش الفا ی کرونباخ برای هر بخش به ترتیب 95/0تایید )
در ایران ضریب آلفا توسط اشرف . (، که نشان دهنده ی طیف تا حدی مطلوب می باشد1999)دان،  محاسبه شده است 1/96اطمینان 
 بدست آمد. 962/0( محاسبه و برابر با 1392بحری )

 شیوه اجرا
 استفاده پژوهش های ابزار از میدانی روش به توجه با، ای کتابخانه روش در تحقیقاتی پیشینه و نظری مبانی گردآوری با همزمان

درمانی اختالل یادگیری  کلینیک در هماهنگی با و گروهی برای فرزندان بود،انفرادی برای والدین و  صورت به گیری نمونه فرایند. گردید
 نوع خصوص در ها آزمودنی به مقدماتی توضیحات سپس. گردید دریافت آگاهانه نامه رضایت فرم ابتدا در والدین آزمودنی از و گردید انجام

 گردید. مشخص ها ابزار از میلیتک های داده آوری جمع از پس و شد داده ها پرسشنامه تکمیل ی نحوه و

 

 نتایج

حسی در دو گروه  پردازش هایسبک و کاری حافظه هایمقیاس گردد، میانگین و انحراف استاندارد خردههمانگونه که مالحظه می
نفر  58تر  نفر و شرکت کنندگان دخ 50خالصه شده است. تعداد شرکت کنندگان پسر  1پسر و دختر با اختالل یادگیری نوشتن در جدول 

 بود.

 1جدول 
 ر و دختردر دو گروه پس حسی پردازش هایسبک و کاری حافظه هایمقیاس خرده های توصیفیشاخص

 M SD گروه متغیر

 پردازش
رپس  50.32 6.93 

 7.45 54.22 دختر

 اندوزش
رپس  48.48 6.08 

 6.07 53.17 دختر

 پردازش شنیداری
رپس  31.74 5.84 

 6.59 35.5 دختر

 دیداری ردازشپ
رپس  34.38 5.93 

 7.6 35.01 دختر

 دهلیزی پردازش
رپس  34.6 6.14 

 7.14 35.75 دختر

 لمسی پردازش
رپس  34.44 5.85 

 5.81 29.63 دختر

 حسی چندگانه پردازش
رپس  34.68 5.21 

 6.57 35.94 دختر

 دهانی حسی پردازش
رپس  33.92 7.17 

 6.39 35.02 دختر

 ماهیچه قوام/ بدنی استقامت با تبطمر حسی پردازش
رپس  34.5 5.42 

 5.4 30.15 دختر

 حرکت بدنی وضعیت با مرتبط تلقین
رپس  35.28 7.09 

 6.48 34.91 دختر

 حرکت بر موثر یتکاری سطح تلقین
رپس  35.22 5.91 

 6.74 34.87 دختر
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سانی واریانس ها توسط آزمون لوین، و عدم  معناداری همبا توجه به عدم معناداری آزمون همگنی کوواریانس ها  آزمون باکس 
  ( رعایت شده است.MANOVA) مفروضات تحلیل واریانس چند متغیره

 پسر و دختر کودکان در حسی پردازش هایسبک، کاری یحافظه نمرات تفاضل روی متغیره بر چند واریانس تحلیل از حاصل نتایج
 این بر (. F(11و 96= )404/3= مقدار پیالئی؛ 423/0؛ p= 01/0) دباشمی معنادار الیییپ اثر ادنشان د نوشتاری یادگیری اختالل دارای
 اختالل دارای پسر و دختر کودکان در حسی پردازش هایسبک، کاری یحافظه موارد از یکی در داشت حداقل بیان توانمی اساس

 نتایج که شدانجام  مانوا متن در راهه یک واریانس تحلیل این تفاوت به بردن پی جهت. دارد وجود داریمعنا تفاوت نوشتاری یادگیری
 .شده است درج 2 جدول در آن از حاصل
 

 2جدول      
 حسی پردازش های سبک و کاری ی حافظه های مقیاس خرده بر روی تفاضل نمرات مانوا متن در راهه یک واریانس نتایج تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

و خرده  کاری یحافظه هایمقیاس از خردهاندوزش و  پردازش حاکی از آن است که در مجموع بین راهه یک واریانس لیلتحنتایج 
 کودکان دو درهای پردازش حسی شنیداری از متغیر سبک پردازشو  حسی چندگانه پردازش، حرکت بدنی وضعیت با مرتبط مقیاس تلقین

های های سبکخرده مقیاسدیگر  در گروه دو بین تفاوتدر مورد . وجود دارد تفاوت معناداری ارینوشت یادگیری اختالل دارای پسر و دختر
 تفاوت معناداری مشاهده نشد.پردازش حسی 

 

 بحث 

 نوشتاری یادگیری اختالل دارای پسر و دختر کودکان در حسی پردازش هایسبک، کاری حافظه این پژوهش با هدف بررسی مقایسه
 وضعیت با مرتبط تلقینهمچنین نتایج نشان داد  متغیر در دو گروه پژوهش مشاهده شد. دوتفاوت معناداری در  ج نشان دادانجام شد. نتای

باشند و صرفا بهتری را از گروه پسران دارا می وضعیت در گروه دختران حافظه پردازش و شنیداری پردازش حافظه، اندوزش حرکت، بدنی
 تری را دارد. گروه پسران شرایط مناسب حسی چندگانه در متغیر پردازش

 به دختر و پسر مبتال کودکان کاری حافظه پردازش سرعت نددریافت( 1395) خادمی تفتی، اخوان آشتیانی، فتحی در همین راستا
 اجتناب سیستم منفعل، اجتناب سیستم ،کاری اجتناب سیستم دریافت( 1395) زاده موسی و امیری باشد.متفاوت می یادگیری هایناتوانی

 به پایین حسی آستانه و تحریک سهولت دریافتند( 1394) همکاران و محمودی. باشدمی متفاوت در نوجوانان ستیز سیستم و خاموشی
 بین مثبت عاطفه همچنین. کنندمی بینیپیش را خلقی ناگویی معنادار و منفی صورتبه شناختی زیبایی حساسیت و معنادار و مثبت صورت

 SS Df MS F p متغیرها  منبع

 گروه

28/409 ازشپرد  1 28/409  84/7  006/0  

24/591 اندوزش  1 24/591  02/16  001/0>  

62/379 پردازش شنیداری  1 62/379  68/9  002/0  

90/10 دیداری پردازش  1 90/10  23/0  632/0  

04/36 دهلیزی پردازش  1 04/36  83/0  372/0  

12/3 لمسی پردازش  1 12/3  08/0  782/0  

20/619 حسی چندگانه پردازش  1 20/619  18/18  001/0>  

19/43 دهانی حسی پردازش  1 19/43  21/1  275/0  

47/44 ماهیچه قوام/  حسی پردازش  1 47/44  97/0  327/0  

90/506 حرکت بدنی وضعیت با مرتبط تلقین  1 90/506  29/17  001/0>  

60/3 حرکت بر موثر یتکاری سطح تلقین  1 60/3  08/0  780/0  
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 واسطه خلقی ناگویی و حسی پردازش حساسیت بعد 3 هر بین منفی عاطفه و خلقی ناگویی با شناختی زیبایی حساسیت و تحریک سهولت
  باشد.همسو می (2011) برزنیتز و ، شیران(2016) شواچارت و همچنین با دیگر پژوهش های ماهلر .باشدمی

های ن از محیطتواای مرتبط با بیولوژیک بدنی را میها و حتی بازخوردهیاری از رفتاردیدگاه اجتماعی فرهنگی که علت بس اساسبر
 های فرهنگی در جامعه مابر اساس این رویکرد تبیینی تفاوتها قرار دارد، بنابراین داشت نمود، و انسان تحت تاثیر آنفرهنگی و قومیتی بر

نیز خود را نمایان دهند در جهت اختالالت میتوانند انجام از پسران می ترفتارها و اعمال تکلیفی را با دقتاشاره به آن دارد که دختران ر
باشند، که این های میز لحاظ ساختاری مغزی دارای تفاوتنماید، از طرفی دیگر با توجه به دیدگاه زیستی که بیان دارد، دوجنس امی

مبین این موضع است، که در یافته این پژوهش  ها برخی در هماهنگی حرکات و به طور خاص در حواس شنیداری است، کهتفاوت
هایی در سرعت پردازش و تا با این رویکرد تبینی به تفاوتراس شوند، همچنین همهایی را شامل میای حواس دو جنس تفاوتهپردازش

 راستا با این موارد قرار دارد. های پژوهش همفظه در جنس اشاره دارد، که یافتهاندوزش حا
 

 منابع

 .اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (.1394. )سیدموسی ،کافی و عباسعلی ،حسین خانزاده؛ نورا ،نیآقاجا
 . 21-7 ،(14) 3 ،ناتوانی های یادگیری

 .29-19،( 1) 6 ،سالمت و بهداشت .هکارهای مغزی رفتاری در نوجوانان عادی و بز. مقایسه سیستم(1394. )توکل ، موسی زاده و محمد ،امیری
 به مبتال کودکان کاری یحافظه و پردازش سرعت بر شناختی آموزش بخشی(. اثر1395خادمی ، ملوک. ) مهناز و تفتی، اخوان فتحی آشتیانی، مینا؛

 .141-125 (،12) 41، تربیتی روانشناسییادگیری.  هایناتوانی
 واسطه با خلقی ناگویی و حسی پردازش حساسیت رابطه بررسی(. 1394) سمیرا.، گوهری مهناز و، شاهقلیان ؛محمدحسین، عبداللهی؛ نگار، محمودی

 .40-28، (4)7 ،اجتماعی شناخت مجله .منفی و مثبت عاطفه گری
Caroline, A. (2013). Sensory Processing Disorder, To What Extent does Sensory Integration Affect 

Learning? Available. Journal of American Occupational, 12)5(, 224-255. 

Dehn, M. J. (2008). Working memory and academic learning. Wiley: 123-135. 

 McNamara, J. K., & Wong, B. (2003). Memory for everyday information in students with learning 

disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36 (5), 394-406. 

Lyon, G. R., Fletcher, J. M., & Barnes, M., C. (2003). Learning disabilities . Child Psychology. 2nd 

ed., 520-586. 

Matsushima, K., & Kato, Toshihiro. (2013). Social Interaction and AtyPical Sensory Processing in 

Children with Autism SPectrum Disorders Hong Kong. Journal of OccuPational TheraPy, 23(?), 

89-96 

Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). Working memory in children with specific learning disorders 

and/or attention deficits. Learning and Individual Differences, 49(?), 341–347. 

Mabbott, D. J., & Bisanz. J. (2008). Computational Skills, Working Memory, and Conceptual 

Knowledge in older children with mathematics Learning Disability. Journal of Learning 

Disability, 41(1), 15-28. 

Shiran, A. & Breznitz, Z. (2011). Cognitive training on recall range and speed of information 

processing in the working memory of dyslexic and skilled readers. Journal of Neurolinguistics, 

24, 524–537. 

Swanson, L. H. & Jerman, O. (2006). The influence of working memory on reading growth in 

subgroups of children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology, 96 

(4), 249-283. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

