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Introduction: Visual impairment affects all aspect of individual’s life and its family, as 

well as cognitive and neuropsychological skills; however, the use of sensory processing 

training has been associated with desirable outcomes. The present research aimed to inves-

tigate of the effectiveness of sensory processing training on some neuropsychology skills 

of attention, working memory and executive functions of students with visual impairment.

Methods: The present study was a single-subject study with the base line, intervention 

and follow up design. The participants included elementary students with visual impair-

ment in Isfahan city, among whom 5 students who had problems in neuropsychological 

skills and with visual impairment were selected using convenient sampling method. In 

total, 10 sessions, three sessions per week of 45-minutes sensory processing training 

were administrated to sample group. The instrument used in the present research was 

Connors neuropsychological questionnaire. The obtained data were analyzed using vi-

sual analysis.

Results: The results showed that sensory processing training led to improve attention, 

working memory and executive functioning neuropsychology skills of students with vi-

sual impairment.

Conclusion: Consequently, with paying attention to the obtained results of the present 

research, recommend that along with the other educational and rehabilitation methods 

for children with visual impairment, applied sensory processing training can be taken 

into account. doi.org/10.30699/icss.21.3.52
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مقدمه: آسیب بینایی تمام جنبه های زندگی فرد از جمله مهارت های شناختی و عصب روان شناختی وی را تحت تأثیر 

قرار می دهد، این در حالی  که استفاده از برنامه  آموزش پردازش حسی با نتایج مطلوبی همراه بوده است. پژوهش حاضر 

با هدف بررسي تأثیر آموزش پردازش حسي بر برخی از مهارت های عصب روان شناختی توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی 

دانش آموزان با آسیب بینایی انجام شد. 

روش کار: پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 

کلیه دانش آموزان دبستانی با آسیب بینایی شهر اصفهان تشکیل بود که از میان آنها 5 دانش آموز که در زمینه مهارت های 

عصب روان شناختی دارای مشکل بودند با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس وارد مطالعه شدند. مداخله آموزشی 

پردازش حسي بر روي گروه نمونه در ده جلسه به صورت هفته ای سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقه  انجام گرفت. ابزار 

مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عصب روان شناختی Connors بود. دادههاي به دست آمده به شیوه تحلیل 

دیداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش پردازش حسي به طور قابل توجهی سبب بهبود مهارت های عصب روان شناختی 

توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستانی با آسیب بینایی می شود. 

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که در کنار سایر روشهای آموزشی و 

توان بخشی کودکان با آسیب بینایی، روش آموزش پردازش حسی نیز به کار برده شود.
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مقدمه
دانش آموزان با نیازهای ویژه دانش آموزانی هستند که برای دستیابی به 
بیشترین توان بالقوه خود به آموزش ویژه و خدمات وابسته نیاز دارند. 
معموالً این افراد به یازده گروه تقسیم می شوند. دانش آموزان با آسیب 
تأثیرات  نابینایی   .)2  ،1( هستند  گروه ها  این  از  یکی  نابینا  و  بینایی 
همه  جانبه ای بر کارکردهای فرد می گذارد. بدون بینایی، ادراک و تفکر 

متفاوت  ادراک  این  بود.  متفاوت خواهد  بسیار  و دیگران  از خود  افراد 
و  عاطفی  بروز مشکالت  بینایی، سبب  آسیب  با  افراد  در  است  ممکن 
اجتماعی گردد )3(. گویا به نحو خاصی احساس می کنیم که از میان 
همه طبقه های آموزش ویژه، هیچکدام ناراحت کننده تر از تعامل با افراد 
ناتوانی ها،  سایر  به  نسبت  بینایی  آسیب   می رسد  نظر  به  نیست.  نابینا 
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حرکت های ناشیانه تری  را به همراه دارند. عالوه بر این، آسیب بینایی 
در  افراد مشکل  این  از مشکالت  دیگر  یکی   .)5  ،4( است  رویت  قابل 
عصبی  سیستم  که  است  راهی  حسی  پردازش  است.  حسی  پردازش 
از طریق آن اطالعات حسی را دریافت، سازمان دهی و تفسیر می کند. 
پردازش حسی بهینه فرد را قادر می سازد که به نحو مناسبی به اطالعات 
همچنین   .)6( کند  شرکت  روزمره  کارهای  در  و  داده  پاسخ  محیطی 
افراد نابینا به لحاظ نقص بینایی متکی به سایر حواس و نیز پردازش 
دهلیزی )حرکت و حس تعادل(، حس المسه و پردازش المسه، حس 
یا پردازش گیرندگی عضالنی و پردازش شنیداری می باشند. بنابراین به 
نظر می رسد تحریک های حسي مناسب بتوانند به رشد و بهبود سیستم 
اعصاب مرکزي و در نتیجه یادگیری مهارت های حرکتي و نوشتاری در 
افراد نابینا کمک کند. باید توجه داشت که این یادگیري هنگامي صورت 
مي گیرد که توانایي حرکتي از جمله هماهنگي عمومي بدن، حفظ تعادل 
در عضالت درشت و ظریف در حد طبیعي خود رشد کرده باشند )2(. به 
 طور کلی، پردازش حسي شامل به  کارگیری تحریک های حسي مناسب 
از حواس بینایي، شنوایي، بویایي، چشایي، بساوشی، عمقی و دهلیزي 
می شود که هدف آن برانگیختن پاسخ هاي رفتاري عمومي مانند بهبود 

توجه یا برانگیختگي و ارتقای عملکرد ادراکي، حرکتي است )7(. 
یکی دیگر از مشکالت افراد با آسیب بینایی ضعف در مهارت های عصب 
روان شناختی است. مهارت های عصب روان شناختی شامل مهارت های 
توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی است. توجه را مي توان تمرکز ادراک 
بر روي جنبه هاي خاصي از محرک یا محیط دانست که موجب گسترش 
آگاهي فرد در مورد جنبه های مختلف آن محرک یا محیط مورد نظر 
مي شود )4(. حافظه عبارت است از فرآیند رمزگذاري، ذخیره سازي و 
بازیابي اطالعات )8( به  طور کلی، حافظه توانایي نگهداري اطالعات در 
ذهن است و توانایي نظارت بر عملکرد و ارزیابي پردازش هاي شناختي 
را در بر مي گیرد )9، 10( و به عنوان سامانه اي ذهنی وظیفه اندوزش 
موقتی اطالعات را به عهده دارد )11، 12(. کارکردهای اجرایی اصطالحی 
کلی است که تمام فرایندهای شناختی پیچیده را که در انجام تکالیف 
هدف مدار، دشوار یا جدید ضروری هستند را در خود جای می دهد )12، 
13( و شامل توانایی ایجاد درنگ یا بازداری پاسخی خاص و به دنبال 
آن برنامه ریزی های توالی عمل و حفظ بازنمایی ذهنی تکالیف به وسیله 
حافظه فعال است )13، 14(. کارکردهاي اجرایي مهارت هایي هستند 
که به ما کمک مي کنند تا تصمیم بگیریم چه نوع فعالیت ها و یا اهدافي 
باید مورد توجه قرار بگیرند، کدام یک انتخاب گردند و چگونه رفتارها 
همچون  کارکردهایی  واقع  در   .)9( شوند  برنامه ریزي  و  سازماندهي 
و  احساس  بازداری حرکتی،  فعال،  سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه 

را  و حل مسئله  درونی  زبان  بازسازی،  آینده،  پیش بینی  زمان،  ادراک 
می توان از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که 
در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش های هوشی به انسان کمک 
مشکالت  با  بینایی  آسیب  با  افراد  در  مهارت ها  این گونه  که  می کنند 

قابل توجهی همراه می باشد )16(.
پردازش حسي  آموزش  اثربخشی  به  محققان  توجه  اخیر  در سال های 
پژوهش های  و  شده  معطوف  روان شناختی  عصب  مهارت های  بر 
یافته های  مثال  عنوان  به  است.  شده  انجام  زمینه  این  در  گسترده ای 
پژوهش Haegele و همکاران نشان داد که خودکارآمدی، کارکردهای 
اجرایی و فعالیت های حرکتی در بزرگساالن با آسیب بینایی ضعیف تر 
 Amira و  Amel از بزرگساالن عادی است )17(. یافته های مطالعه
بر  یکپارچگی حسی  آموزشی  برنامه  معنادار  و  اثر مثبت  از  نیز حاکی 
مهارت های حرکتی درشت و ظریف آزمودنی ها بود )18(. نتایج پژوهش 
Iwanaga و همکاران بیانگر آن بود که آموزش پردازش حسی به مقدار 

را  اوتیسم  کودکان  و هماهنگی حرکتی  غیرکالمی  مهارت های  زیادی 
همکاران  و   Devlin  .)19( است  داده  افزایش  کنترل  گروه  به  نسبت 
در پژوهشی به بررسی و مقایسه تاثیر رفتار درمانی و آموزش پردازش 
یافته ها  پرداختند.  رفتارهای خودآسیب رسان  کاهش  منظور  به  حسی 
نشان داد که هر دو روش موجب کاهش رفتارهای خودآسیب رسان شد 
ولی رفتاردرمانی در این زمینه کاراتر بود )20(. ارجمندنیا و همکاران 
در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک بر کارکردهای 
اجرایی دانش آموزان کم توان ذهنی پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی 
از اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان 
کم توان ذهنی بود )21(. احمدیزاده و همکاران به بررسی ارتباط میان 
پردازش حسی و مهارت های حرکتی در کودکان فلج مغزی پرداختند. 
نتایج به  دست آمده از این پژوهش نشان داد که مهارت های عملکردی 
درشت و دستی در کودکان فلج مغزی با فاکتورهای تونسیته و تحمل 
دارد  معنادار  ارتباط  بی تحرکی  و  حسی  ثبت  ضعف  پایین،  عضالنی 
)22(. جمشیدیان و همکاران به بررسی اثربخشی توانایی های پردازش 
حسی بر مشارکت کودکان مبتال به اوتیسم در زندگی روزمره پرداختند. 
مثبت  اثربخشی  حسی،  پردازش  آموزشی  برنامه  که  داد  نشان  نتایج 
معناداری بر مشارکت کودکان اوتیسم داشت )23(. یافته های پژوهش 
ارجمندی راد و همکاران نشان داد که آموزش یکپارچگی حسی باعث 
بهبود مهارت های عصب روان شناختی دانش آموزان دارای اختالل نقص 
توجه بیش فعالی شد )24(. یافته های مطالعه مطهری و همکاران حاکی 
بر نشانه های بیش فعالی، نقص توجه  بود که یکپارچگی حسی  از آن 
و تکانشگری آزمودنی های گروه آزمایش تاثیر مثبت و معناداری دارد 
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)25(. نجاتی در پژوهشی به مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز 
در نابینایان و همتایان بینا پرداختند. نتایج نشان داد که بین افراد نابینا 
اجرایی  از جمله حافظه  اجرایی  کارکرد  مولفه های  از  برخی  در  بینا  و 
افراد  ولی  نداشت  وجود  معناداری  تفاوت  بیقراری  و  آگاهی  شناختی، 
نابینا در مهار و هدف مندی و کارکرد اجرایی کلی از افراد عادی قوی تر 

بودند )26(. 
از رویکردهاي مبتني بر نظریه درمان  از آن جایی که پردازش حسی 
محسوب  و حرکتي  رویکردهاي حسي  جزء  و  است  یکپارچگي حسي 
رشد  به  مي توانند  مناسب  تحریک های حسي  بنابراین   .)27( مي شود 
و بهبود سیستم اعصاب مرکزي و در نتیجه رشد و بهبود مهارت های 
از سوی دیگر، منشاء اختالل های  حرکتي کودکان کمک کنند )28(. 
عصب روان شناختی در اختالل های زیست شناختی، اختالالت ادراکي و 
حرکتي، اختالل در پردازش بینایي و شنوایي و اختالل حافظه و توجه 
می باشد )4(. کودکان با اختالل های عصب روان شناختی از نظر حرکتی 
ضعیف، کند و بی سازمان اند و در حرکت های ظریف و کنترل حرکتی 
مشکل دارند )29(. یکی از مهم ترین مشکالت افراد با آسیب بینایی نیز 
مشکل در مهارت های عصب روان شناختی است. با توجه به این که به 
کاهش مشکالت عصب  به  منجر  مناسب  پردازش حسی  نظر می رسد 
مربوط  مشکالت  کاهش  به  منجر  دیگر  بیان  به  یا  شود  روان شناختی 
به توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی شود. این امر حاکی از ضرورت 
در  مهارت  آموزش  که  احتمال می رود  است. همچنین  پژوهش حاضر 
پردازش حسی به بهبود مهارت های عصب روان شناختی افراد با آسیب 
بینایی کمک کند ولی هیچ پژوهشی در این زمینه یافت نشد که حاکی 
از خالء پژوهشی در این حوزه است. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر 
این بود که آیا آموزش پردازش حسي بر مهارت های عصب روان شناختی 
توجه، کارکردهاي اجرایي و حافظه دانش آموزان با آسیب بینایی تاثیر 

دارد؟

 روش کار
پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری 
با  دبستانی  دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود. 
در  که  دانش آموز   5 آنها  میان  از  که  بود  اصفهان  شهر  بینایی  آسیب 
استفاده  با  بودند  دارای مشکل  روان شناختی  مهارت های عصب  زمینه 
از روش نمونهگیري در دسترس وارد مطالعه شدند. برای تعیین حجم 
نمونه به میانگین آزمودنی ها در سه پژوهش اخیر توجه شد. همچنین 
حداقل حجم نمونه برای پژوهش های مورد منفرد یک نفر است. بنابراین 
بینایی  آسیب  با  دبستانی  دانش آموز  پنج  پژوهش حاضر  آماری  نمونه 

محاسبه شد. دلیل استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد اندک 
دانش آموزان با آسیب بینایی دبستانی بود که مالک های ورود به پژوهش 
والدین،  رضایت  شامل:  پژوهش  به  ورود  معیارهاي  باشند.  داشته  را 
حرکتی،  و  جسمی  مشکالت  نداشتن  دبستان،  اول  دوره  در  تحصیل 
و دامنه سني 8 تا 9 سال بر اساس پرونده تحصیلی دانش آموزان بود. 
غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مداخالتی، عدم زندگی با والدین، 
یا  حسی  پردازش  حوزه  در  مداخله  دریافت  همکاری،  به  تمایل  عدم 
اختالل  گونه  هر  داشتن  پژوهش،  زمان  در  آن  با  مرتبط  زمینه های 
هوشی، اختالل یادگیری، اختالل طیف اوتیسم و آسیب شنوایی به جز 
آسیب بینایی به عنوان معیارهای خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. 
کارکرد  حافظه،  )توجه،  روان شناختی  عصب  مهارت های  ارزیابي  براي 
و  کودک  روان شناختی  عصب  پرسشنامه  از  شرکت کنندگان  اجرایی( 

نوجوان Connors استفاده  شد. 
 :Connors نوجوان  و  کودك  روان شناختي  عصب  مقیاس 
سنجش  منظور  به   Connors توسط   2007 سال  در  پرسشنامه  این 
ویژگي هاي عصب روان شناختي کودکان و نوجوانان دو سطح سني 4-7 
مربوط  مشکالت  مقیاس  این  است.  شده  طراحی  سال   7-12 و  سال 
توجه، کارکردهاي اجرایي و حافظه را در چهار طیف لیکرتی )مشاهده 
نشده تا شدید( ارزیابي مي کند. آزمودنی هر چه نمره باالتري کسب کند 
نشان دهنده مشکالت بیشتري است و بر عکس. روایي سازه این ابزار 
را نیز مناسب گزارش نموده اند )30(. همچنین پایایي این ابزار به روش 

آلفاي کرونباخ 0/72 گزارش شده است )31(.
شهید  مدرسه  از  آزمودنی ها  ابتدا  پژوهش،  اجرای  جهت  اجرا:  روش 
سامانی اصفهان انتخاب  شدند. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر براي مدیر 
و مشاور مدرسه توضیح داده شد. سپس در جلسه اي توجیهي براي والدین 
آزمودنی ها، ضمن تشریح اهداف پژوهش از آنها خواسته  شد تا رضایت نامه 
کتبي جهت شرکت فرزندشان در پژوهش را تکمیل نمایند. مرحله خط 
پایه در چهار جلسه انجام گرفت. پژوهشگر به آزمودنی های هیچ آموزشی 
نداد بلکه آنها را از نظر مهارت های عصب روان شناختی مورد ارزیابی قرار 
آموزشي  در 10 جلسه  مداخله  یعنی  بعدي  مرحله  در  آزمودنی ها  داد. 
برای توجه و شش جلسه برای حافظه و کارکرد اجرایی شرکت کردند. 
هر جلسه 45 دقیقه  و اجرای پژوهش سه هفته طول کشید. پژوهشگر 
بر اساس برنامه آموزشی پردازش حسي به صورت انفرادی به هر یک از 
آزمودنی ها آموزش داد و در پایان هر جلسه آنها را ارزیابی می کرد. بسته 
آموزشی پردازش حسی از کتاب بلوک سازی برای یادگیری و رویکردهای 
روایی  از طریق  بسته  روایی  و سپس   )32( گردید  اقتباس  درمانی  کار 
متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. هر یک از متغیرها به تقویت توجه، 



تأثیر پردازش حسی بر مهارت های عصب روان شناختی نابینایانساالر فرامرزی و همکاران

56

جدول 1. محتوای جلسات آموزشی 

کارکردهاي اجرایي و حافظه کمک می کنند. به همین دلیل تعداد جلسات 
مداخله متفاوت بود. آزمودنی ها پس از گذراندن جلسات مداخله به مرحله 
پیگیری انتقال یافتند که سه جلسه طول کشید. در این مرحله به آزمودنی ها 
هیچ آموزشی داده نشد و فقط توسط پرسشنامه عصب روان شناختی کودک 
و نوجوان Connors مورد ارزیابی قرار گرفتند. محتوای جلسات آموزشی به 

تفکیک جلسه ها در جدول 1 آمده است.
پایه،  خط  یعنی  آزمون،  موقعیت  سه  این  از  آمده  دست  به  داده هاي 
)توجه،  روان شناختی  عصب  مهارت های  حوزه  در  پیگیری  و  مداخله 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  نمونه  گروه  براي  اجرایی(  کارکرد  و  حافظه 
ابتدا داده هاي  خام برای هر  قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، 

آزمودنی در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری به صورت جدول 
و نمودار رسم شد. سپس محفظه ثبات و روند برای نمودار داده هاي  هر 
آزمودنی در موقعیت خط پایه و پیگیری مشخص گردید. بعد با استفاده 
از شاخص روند و ثبات، میزان ثبات و جهت روند داده ها مشخص شده 
و در نهایت با استفاده از روش تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی به 
تحلیل اثربخشی متغیر مستقل )آموزش پردازش حسی( بر متغیر هاي  
از  همچنین  شد.  پرداخته  روان شناختی(  عصب  )مهارت های  وابسته 
درصد  مانند  آزمودنی  تک  مورد  طرح هاي   مختص  آماری  روش هاي  
داده هاي  همپوش (Percentage of overlapping) و درصد داده هاي  

ناهمپوش (Percentage of overlapping) استفاده شد.

محتواجلسات

جلسه اول
تحریک سیستم لمسي انگشتان توسط مسواک، استفاده از ماسه، گل رس و رنگآمیزي با انگشتان به صورت بازي و سرگرمي، تقویت 

حافظه شنیداري با استفاده از روش جمله سازي، پرتاب توپ در سبد براي تقویت و هماهنگي عضالت درشت.

جلسه دوم
استفاده از تخته پیچ و مهره، لمس کودک با پارچه حوله اي یا تکه اي موکت، تقویت ادراک شنیداری با استفاده از بازی تنیس، چهار 

دست و پا رفتن، جنبیدن ، غلتیدن، سینه خیز رفتن، تشخیص تندی و مالیمی بوها.

جلسه سوم
تحریک سیستم لمسي توسط مسواک، گذاشتن چوب کبریت  در جعبه، کودک باید همزمان با هر دو دست چوب کبریت ها را در 
جعبه قرار دهد. عامل سرعت در این فعالیت مهم محسوب مي شود، فعالیتهای شنیداری مانند تمرکز به صدای نفس کشیدن خود 

برای چند لحظه، کودک کنار دیوار ایستاده و بچرخد، چرخش در یک جهت و سپس در جهت مخالف باشد.

پیدا کردن تفاوتها و شباهتها در اشیاء مثل حیوانات، تشخیص جهات صداها و توضیح راجع به آنها، استفاده از تخته پرش جلسه چهارم
جهت تحریک سیستم وستیبوالر.

جلسه پنجم
تحریک سیستم لمسي توسط مسواک، درست کردن اشیا با استفاده از بازی لگو، استفاده از توپهای مخصوص کار درمانی جهت 

تحریک سیستم وستیبوالر، توپ را چندین بار بر روي کودک غلتاندن ، بازی تنیس، پرش جفت پا.

جلسه ششم
لمس کودک با پارچه حوله اي یا تکه اي موکت، تقویت حافظه شنیداري با استفاده از روش جمله سازي، غلتاندن توپ روي دیوار، 

شوت زدن به عقب، تشخیص جهت بوها )راست و چپ(.

جلسه هفتم
تمرین الگوهاي حرکتي درشت )حرکت پروانه و پریدن در هوا(، شناسایي انگستان دست، فعالیت هاي حفظ تعادل )حفظ تعادل با 
چشمان بسته بر روي پای راست و چپ(، استفاده از ماسه، گل رس و رنگآمیزي با انگشتان به صورت بازي و سرگرمي، استفاده از 

تخته پیچ و مهره و باز کردن پیچ و مهره با دست غیر برتر.

جلسه هشتم
پرتاب توپ در سبد براي تقویت و هماهنگي عضالت درشت، استفاده از تخته پرش جهت تحریک سیستم وستیبوالر کودک، گرفتن 

توپ با دست راست و چپ، تشخیص بوی گلها، میوهها و غذاها از فاصله های متفاوت.

جلسه نهم
گذاشتن چوب کبریت ها در جعبه، پیدا کردن تفاوتها و شباهتها در اشیاء، جمله سازي، شوت زدن توپ به عقب و شوت زدن به جلو، 

باال رفتن از نردبان ، حرکت در یک مسیر مشخص.

جلسه دهم
تحریک سیستم لمسي توسط مسواک، استفاده از ماسه، گل رس و رنگ آمیزي با انگشتان به صورت بازي و سرگرمي، استفاده از 
تخته پیچ و مهره، پیدا کردن تفاوتها و شباهتها در اشیاء مثل حیوانات، استفاده از تخته پرش جهت تحریک سیستم وستیبوالر، 

پرتاب توپ در سبد براي تقویت و هماهنگي عضالت درشت.
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یافته ها 
بینایی شرکت  آسیب  با  ساله   9 تا   8 دانش آموز  پنج  پژوهش  این  در 
داشتند که میانگین و انحراف معیار سن آنها 0/83±8/47 و همچنین 
نمرات  بود.   102/84±4/69 آنها  هوش بهر  معیار  انحراف  و  میانگین 
مهارت  عصب روان شناختی توجه آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه 

)چهار جلسه(، مداخله )ده جلسه( و پیگیری )سه جلسه( در جدول 2 
نشان داده شده است. 

نتایج جدول 2 حاکی از آن است که میانگین نمرات مشکالت مهارت  
تغییر  مختلف  موقعیت های  و  جلسه ها  در  توجه  روان شناختی  عصب 

یافته است. روند تغییرات در نمودار 1 نشان داده شده است. 

یر
تغ

م

نی
ود

زم
جلسات پیگیریجلسات مداخلهجلسات خط پایهآ

123412345678910123

جه
تو

159/7859/7859/7862/7562/7556/8159/7853/8450/8747/9041/9741/9736/0341/9736/0339/0036/00

258/5558/7762/8058/7758/7758/7762/8054/7450/7146/6842/6542/6530/5638/6238/6242/6542/65

358/6862/0458/6858/6858/6862/0455/3358/6851/9748/6245/2645/2641/9138/5535/2035/2035/20

465/5665/5661/2965/5657/0352/7648/4948/4952/7648/4944/2344/2339/9639/9639/9639/9639/96

559/6859/6859/6859/6863/6059/6859/6855/7655/7651/8451/8440/0940/0936/1736/1740/0940/09

جدول 2. میانگین نمرات مهارت  عصب روان شناختی توجه آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری

نمودار 1. تغییرات مشکالت عصب روان شناختی توجه آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری
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پنج  هر  در  توجه  مشکالت  که  شد  مشخص   ،1 نمودار  اساس  بر 
شرکت کننده با گذشت جلسه های مداخله پردازش حسی کاهش  یافته 
 Stability) ثبات  محفظه  و  روند  خط  میانه،  خط  نمودار  این  است. 
Envelope) آزمودنی ها را نشان می دهد. میانگین و همپوشی داده ها 

در آزمودنی ها در جدول 3 مشخص شده است.
بر این اساس نتایج جدول 3 و با توجه به شاخص داده هاي  ناهمپوش، 
میزان همپوشی بین نقاط خط پایه و مداخله در آزمودنی  اول تا پنجم 
به ترتیب با 93، 80، 80، 100 و 70 درصد اطمینان مؤثر بوده است. 
نمره های متغیر مهارت  عصب روان شناختی حافظه آزمودنی ها در سه 
موقعیت خط پایه )سه جلسه(، مداخله )شش جلسه( و پیگیری )سه 

جلسه( در جدول 4 نشان داده شده است.
عصب  مهارت   نمرات  میانگین  که  است  آن  از  حاکی   4 جدول  نتایج 
یافته  تغییر  مختلف  موقعیت های  و  جلسه ها  در  حافظه  روان شناختی 

است. روند تغییرات در نمودار 2 به نمایش گذاشته شده است.
بر اساس نمودار 2، مشخص شد که مشکالت حافظه در هر پنج شرکت کننده 
با گذشت جلسه های مداخله پردازش حسی کاهش  یافته است. این نمودار 
خط میانه، خط روند و محفظه ثبات آزمودنی ها را نشان می دهد. میانگین و 

همپوشی داده ها در آزمودنی ها در جدول 5 مشخص شده است.
بر این اساس نتایج جدول 5 و با توجه به شاخص داده هاي  ناهمپوش، 
میزان همپوشی بین نقاط خط پایه و مداخله در آزمودنی  اول و سوم با 
83 درصد اطمینان و در سایر آزمودنی  ها با 100 درصد اطمینان مؤثر 
بوده است. نمره های متغیر مهارت  عصب روان شناختی کارکرد اجرایی 
مداخله  جلسه(،  )سه  پایه  خط  موقعیت  موقعیت  سه  در  آزمودنی ها 
)شش جلسه( و پیگیری )سه جلسه( در جدول 6 نشان داده شده است.

نتایج جدول 6 حاکی از آن است که نمره های مهارت  عصب روان شناختی 
است.  یافته  تغییر  مختلف  موقعیت های  و  در جلسه ها  اجرایی  کارکرد 

یر
تغ

م

نی
ود

زم
جلسات پیگیریجلسات مداخلهجلسات خط پایهآ

123123456123

یی
جرا

د ا
کر

کار

158/6558/6558/6558/6556/8655/0753/2849/7046/1237/1833/6033/60

260/8060/8065/9955/6255/6250//4345/2550/4340/0634/8840/0640/06

359/7859/7859/7859/7855/5951/4051/4047/2147/2143/0234/6430/45

461/0261/0261/0261/0256/4651/9047/3442/7842/7842/7838/2233/66

558/9758/9758/9758/9755/8152/6449/4749/4749/4743/1436/8027/30

جدول 3. میانگین و همپوشی نمره های توجه در آزمودنی ها

جدول 4. میانگین نمرات مهارت های عصب روان شناختی حافظه آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری

داده هاي  همپوش )درصد(داده هاي  ناهمپوش )درصد(مداخلهخط پایهآزمودنی

160/5249/389010

259/7848/598020

359/5250/63  8020

464/4947/641000

559/6749/107030
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روند تغییرات در نمودار 3 به نشان داده شده است.
هر  در  اجرایی  کارکرد  که مشکالت  3، مشخص شد  نمودار  اساس  بر 
پنج شرکت کننده با گذشت جلسه های مداخله پردازش حسی کاهش 
 یافته است. این نمودار خط میانه، خط روند و محفظه ثبات آزمودنی ها 
را نشان می دهد. میانگین و همپوشی داده ها در آزمودنی ها در جدول 7 

مشخص شده است.
بر این اساس نتایج جدول 7 و با توجه به شاخص داده هاي  ناهمپوش، 
تا  اول  آزمودنی   در  مداخله  و  پایه  خط  نقاط  بین  همپوشی  میزان 
مؤثر  اطمینان  درصد   100 و   80  ،50  ،70  ،90 با  ترتیب  به  پنجم 

بوده است. 

نمودار 2. تغییرات مشکالت عصب روان شناختی حافظه آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری

جدول 5. میانگین و همپوشی نمره های حافظه در آزمودنی ها
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جدول 6. میانگین نمرات مهارت های عصب روان شناختی کارکرد اجرایی آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری

یر
تغ

م

نی
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زم
جلسات پیگیریجلسات مداخلهجلسات خط پایهآ

123123456123

یی
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465/5665/5661/2957/0352/7648/4948/4952/7648/4939/9639/9639/96

559/6859/6859/6863/6059/6859/6855/7655/7651/8436/1740/0940/09

نمودار 3. تغییرات مشکالت عصب روان شناختی کارکرد اجرایی آزمودنی ها در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری
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بحث
بر  حسي  پردازش  آموزش  تأثیر  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش 
اجرایی  کارکردهای  و  حافظه  توجه،  روان شناختی  عصب  مهارت های 
دانش آموزان با آسیب بینایی در شهر اصفهان انجام شد. نتایج حاصل از 
تحلیل دیداری نمودار داده ها حاکی از آن بود که آموزش پردازش حسي 
به مقدار قابل توجهی مهارت های عصب روان شناختی توجه، حافظه و 

کلی،  طور  به   است.  بخشیده  بهبود  را  آزمودنی ها  اجرایی  کارکردهای 
یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش Haegele و همکاران )17( 
و Amel و Amira )18( مبنی بر اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی 
با  بود.  همسو  اتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان  حرکتی  مهارت های  بر 
توجه  قابل  تاثیر  خاطر  به  نیز  همکاران  و   Devlin مطالعه  یافته های 



دوره 21، شماره 3، پاییز 1398مجله تازه های علوم شناختی

61

بر کاهش رفتارهای خودآسیبرسانی همخوانی  آموزش پردازش حسی 
بر  مبنی   )21( همکاران  و  ارجمندنیا  پژوهش  نتایج  با   .)20( داشت 
اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان 
همکاران  و  جمشیدیان  تحقیق  یافته های  همچنین  و  ذهنی  کم توان 
)23( مبنی بر اثربخشی توانایی های پردازش حسی بر مشارکت کودکان 
مبتال به اوتیسم همسو بود. همچنین با یافته های پژوهش ارجمندی راد 
بهبود  بر  حسی  یکپارچگی  آموزش  اثربخشی  بر  مبنی  همکاران  و 
مهارت های عصب روان شناختی دانش آموزان دارای اختالل نقص توجه 
بیش فعالی همسو بود )24(. عالوه بر این، با یافته های مطالعه مطهری 
و همکاران که بیانگر تاثیر مثبت و معنادار آموزش یکپارچگی حسی بر 
کاهش نشانه های بیش فعالی، نقص توجه و تکانشگری آزمودنی ها بود 
در یک راستا بود )25(. در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت 
روان شناختی  مهارت هایي عصب  بهبود  در  یادگیری  و  آموزش  تجربه، 
اکثر  دارند.  توجهی  قابل  تاثیر  اجرایی  کارکردهای  و  حافظه  توجه، 
کودکان و دانش آموزان این مهارت ها را به صورت خودکار یاد می گیرند 
و انجام می دهند ولی کودکان با نیاز هاي ویژه در یادگیری خودبخودی 
این مهارت ها با مشکل مواجه هستند و باید به آنها آموزش داده شود. 
چرا که مهارت هایي عصب روان شناختی عملکرد هاي واسطه اي مهمي 
هستند و نظام هاي پیچیده و هدفمندي را به وجود مي آورند که پایه 
جانبه  همه  رشد  در  مهارت ها  این  رشد  می دهند.  تشکیل  را  شناخت 
کودک مؤثر است و احتماالً رشد و تقویت نظام هاي عصب روان شناختی 
پایه و مقدمه رشد مهارت هایي  اولیه زندگي  در کودکان در سال هاي 
پردازش  آموزش  واقع،  در  مي باشد.  شناختي  نظام  ویژه  به  و  ادراکي 
حسی نقش مهمی در بهبود فرایندهای شناختی از جمله توجه، حافظه 
و کارکردهای اجرایی دارد و سهم قابل توجهی در یادگیری دارد )33(.

از سوی دیگر، می توان گفت با توجه به این که دانش آموزان با آسیب 
بینایی اغلب در رویارویي با مسائل و رسیدن به اهداف با شکست مواجه 
را  خود  تالش  سطح  و  مي گردند  تسلیم  شکست  مقابل  در  مي شوند، 
کاهش  آنها  در  نیز  خودکارآمدي  سطح  نتیجه  در  مي دهند.  کاهش 
حسی  پردازش  آموزش  در  شده  ارائه  مهارتهای  حال،  این  با  مي یابد. 
از  شناختی  فرایندهای  بهبود  موجب  و  هستند  عملکردی  صورت  به 
می شود  کودکان  در  اجرایی  کارکردهای  و  توجه  برنامه ریزی،  جمله 
)34(. همچنین به این موضوع مي توان اشاره نمود که بهبود مهارت های 
عصب روان شناختی تا حدود زیادي به تجارب دانش آموز ارتباط دارد. 
دانش آموزان تجارب خود را از طریق گوناگون به ویژه بازي ها در طي 
دوران رشد به دست مي آورند. بنابراین، اگر بتوان به غني سازي محیط 
و بسترسازي براي بازي هاي مناسب اقدام نمود احتماالً به رشد و بهبود 

مهارت های عصب روان شناختی کودکان کمک خواهد شد. مجموعه ای 
از بازي هایي که مي توان در این زمینه از آنها استفاده کرد، بازي ها و 
فعالیت هاي مبتني بر آموزش پردازش حسی هستند )35(. در تبیین 
در  روان شناختی  عصب  مهارت های  از  که  کرد  عنوان  مي توان  دیگر 
کودکان  در  یادگیري  پیش نیاز  عنوان  به  تحولی  روان شناسي  متون 
بر  مبتني  فعالیت هاي  و  بازي ها  یاد مي شود؛ پس  دبستان  دوره ي  در 
نظریه  پردازش حسی و یکپارچگی حسی حرکتی به دلیل فعالیت هاي 
جذاب  به صورت  و  شادي  با  همرا  که  آن  مناسب  رشدی  و  شناختی 
و شادي کودکان  بر سالمت جسماني  آن  اثرات  علیرغم  اجرا مي شود 
باعث رشد مهارت هایي عصب روان شناختی توجه، حافظه و کارکردهای 
اجرایی می گردد )36(. عالوه بر این، پژوهشگران معتقدند هنگامی که 
قصد آموزش به کودکان را داریم بهتر است این کار را با اشیا و وسایلی 
از سوی  و  باشد  او  عالقه  مورد  و  کودک جذاب  برای  که  دهیم  انجام 
حق  دادن  دهیم.  انجام  می دهد،  ترجیح  کودک  که  را  کارهایی  دیگر 
انتخاب به کودک باعث می شود که دستیابی به هدف، تسریع و کودک 
به طور خودانگیخته در تعامل با بزرگسال در طول آموزش درگیر شود. 
این  کاربرد  با  پردازش حسی  آموزش  بر  مبتني  فعالیت هاي  و  بازي ها 
اصول، موجب درگیری بیشتر کودک در فعالیت ها و بازی ها می شود و 
می تواند به شکل قابل توجهی باعث بهبود مهارت هایي عصبی رشدی 
در کودکان شود )37(. بنابراین دور از انتطار نیست که آموزش پردازش 
حافظه  توجه،  روان شناختی  عصب  مهارت های  بهبود  به  منجر  حسي 
معلمان  اگر  بینایی شود.  آسیب  با  دانش آموزان  اجرایی  کارکردهای  و 
عملیاتی  مهم  نقش  و  آموزشی  مختلف هدف های  از سطوح  مربیان  و 
کردن یادگیری با تأکید بر نیازسنجی و مشکالت خاص دانش  آموزان با 
آسیب بینایی آگاهی یابند، آموزش پردازش حسي به این دانش  آموزان 
با  متناسب  فراگیران  صورت  این  در  گرفت.  خواهد  قرار  اولویت  در 
آمادگی  یادگیرنده  و  می کنند  پیشرفت  خویش  هوشی  ظرفیت های 
و  توجه  با  ارتباط  در  که  را  خود  روزمره  زندگی  چالش های  با  مقابله 
حافظه و کارکردهای اجرایی است را در خود احساس خواهد کرد. در 
نتیجه دور از انتظار نیست که این توانایی، منجر به بهبود توجه، حافظه 
و کارکردهای اجرایی در آنها  گردد. بنابراین، آگاهی دادن به والدین و 
مربیان در خصوص نقش و اهمیت آموزش پردازش حسي، تأثیر بسزایی 
در بهبود توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی دانش  آموزان با با آسیب 

بینایی خواهد داشت. 
و  بازي ها  که  است  این  حاضر  پژوهش  یافته های  اهمیت  و  کاربرد  از 
توجه  می شود  ارائه  حسی  پردازش  آموزش  طریق  از  که  فعالیت هایی 
ویژگی هایی  دارد،  بازی  طریق  از  کودکان  توانمندسازی  به  ویژه ای 
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باور داشتن خود، تالشگر بودن و تسلیم نشدن را در کودک  همچون 
کارکردهای  و  حافظه  توجه،  بهبود  برای  را  زمینه  و  می کند  تقویت 
اجرایی فراهم می نماید. از طرفی پژوهش با محدودیت هایی مواجه بود 
که می توان به چند مورد مهم اشاره کرد: با توجه به این که محدوده 
بدست  نتایج  تعمیم  در  لذا  بود،  دبستان  در سطح  کودکان  این  سنی 
آمده به سایرگروه های سنی باید جانب احتیاط را رعایت نمود؛ اگرچه 
روش های تحقیق تک آزمودنی بهترین روشی است که می توان در حوزه 
تعداد  از  استفاده  ولی  داد  قرار  استفاده  ویژه مورد  نیازهای  با  کودکان 
پردازش  آموزش  اثربخشی  باشد؛  نمونه ها می تواند یک محدودیت  کم 
بر مهارت های عصب روان شناختی توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی 
دانش  آموزان با آسیب بینایی تنها در محدوده کالس درس و مدت زمانی 
کوتاه مورد بررسی قرار گرفت و فرصت بررسي نتایج بلند مدت حاصل 
از پژوهش در محیط  طبیعی فراهم نشد و در نهایت با توجه به استفاده 
از برنامه مداخله ای خاص در دانش  آموزان با آسیب بینایی و ابزار ویژه ای 
برای ارزیابی مهارت های عصب روان شناختی این دانش آموزان باید در 
پژوهش های  که  می شود  پیشنهاد  شود.  احتیاط  نتایج  تعمیم پذیری 
به  توجه  با  انجام شوند؛  بیشتری  نمونه های  از  استفاده  با  دیگر  مشابه 
مورد  نیز  گروهی  طرح های  آزمودنی،  تک  طرح های  محدودیت های 
استفاده قرار گیرد؛ روش ها و درمان های دیگری نیز با روش آموزش 
و  آموزشی  روش های  سایر  کنار  در  شوند؛  مقایسه  حسی  پردازش 
حسی  پردازش  آموزش  روش  بینایی،  آسیب  با  کودکان  توان بخشی 

نیز به کار برده شود؛ با توجه به نتایج این پژوهش، پکیج آموزشی و 
توان بخشی آموزش پردازش حسی در اختیار کلیه مادران، مراقبان و 

مربیان کودکان با آسیب بینایی قرار گیرد.

نتیجه گیری
بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش پردازش حسي بر مهارت های 
دانش آموزان  اجرایی  کارکردهای  و  حافظه  توجه،  روان شناختی  عصب 
با آسیب بینایی تأثیر دارد. از سوی دیگر، نتیجه گرفته شد که وقتی 
مراحل و مؤلفه هاي مهارت های عصب  روان شناختی در بستر فعالیت ها 
امر  این  شود،  آموخته  حسی  پردازش  آموزش  بر  مبتنی  بازی های  و 
جدید  راه حل هایي  به  بازی ها  و  فعالیت ها  در  کودکان  می شود  باعث 
و مفید دست یابند، ایده هاي مختلف و افزایش انگیزش در آنها ایجاد 
شود. همچنین آنها یاد می گیرند چهارچوب و سازماندهي مجددي براي 
مشکالت ایجاد کرده و از منظري جدید به آنها نگاه کنند، منظري که 
در آن کودک قادر به حل مشکل است. در نتیجه تمامي این موارد، باعث 

تقویت مهارت هاي توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی می شود.

تشکر و قدردانی
در این پژوهش کودکان با آسیب های بینایی و نیز خانواده های ایشان و 
همچنین مربیان و معلمان مرکز آموزشی نابینایان اصفهان مشارکت و 

همکاری داشتند که الزم است از ایشان تشکر و قدردانی شود. 
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