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 چکیده

 -هدف از پژوهش بررسي اثربخشي مداخله يكپارچگي حسي  هدف:

آموزان با اختالل يادگیری دانشنفس و عملكرد رياضي عزتحركتي بر 

 –آزمون پیش طرح با آزمايشينیمه پژوهش روش  روش: رياضي بود.

و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری اين  كنترل گروه با آزمون پس

شهر كرمان  با اختالل يادگیری رياضي پسر آموزاندانشپژوهش را 

گیری روش نمونهنفر به  40دادند. نمونه پژوهش به تعداد ميتشكیل 

ی آزمايش و هاگروهانتخاب و به صورت تصادفي در  تصادفي ساده

ی اهدقیق 45 جلسه 16گروه آزمايش .نفره گماشته شدند 20كنترل 

حركتي را دريافت كردند و گروه كنترل  – مداخله يكپارچگي حسي

اجرا شد. ابزار س از سه ماه آزمون پیگیری مداخله ای دريافت نكردند. پ

، آزمون عملكرد رياضي مقیاس هوشي وكسلرگردآوری اطالعات شامل 

. شدتحلیل  spss افزار م نركمک با  هاداده بود. نفسعزتو پرسشنامه 

مداخله يكپارچگي حسي  س نشان داد كهنتايج تحلیل كواريان :هایافته

با توجه به نتايج نفس و عملكرد رياضي موثر است و عزتحركتي بر  -

ی آزمايش و كنترل اثر اين هابدست آمده از مقايسه پیگیری در گروه

 گیری:نتیجه. (=F= ,etaو  P<05/0)ست مداخله پايدار بوده ا

 عملكردجديد به  حركتي با ايجاد تجربه –يكپارچگي حسي  مداخله

آموزان با اختالل يادگیری رياضي كمک كرده دانشنفس عزتو رياضي 

آموزان دانشتواند به عنوان مداخله سودمند برای كاهش مشكالت ميو 

  با اختالل يادگیری رياضي به كار گرفته شود.

 
 

نفس، عزتحركتي،  –يكپارچگي حسي  ی کلیدی:هاواژه
 دگیری رياضيعملكرد رياضي، اختالل يا
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of sensory-motor integration 
intervention on students' self-esteem and 
mathematical performance with learning disabilities. 
Method: The research method was quasi-
experimental with pre-test-post-test design with 
control group and follow-up stage. The statistical 
population of this study consisted of male students 
with learning disabilities in Kerman. A sample of 40 
subjects was selected by simple random sampling 
method and randomly assigned to 20-person 
experimental and control groups. The experimental 
group received 45minute 16 sessions of sensory-
motor integration intervention, and the control group 
did not receive any intervention. After three months, 
the follow-up test was performed. Data collection 
tools included the Wechsler Intelligence Scale, the 
Mathematical Performance Test, and the Self-
Esteem Questionnaire. Data were analyzed using 
SPSS software. Results: The results of covariance 
analysis showed that sensory-motor integration 
intervention is effective on self-esteem and 
mathematical performance and according to the 
results obtained from comparative follow-up in 
experimental groups and The effect control of this 
intervention was stable (P <0.05 and F =, eta =). 
Conclusion: Sensory-motor integration intervention, 
by creating a new experience, contributes to the 
mathematical performance and self-esteem of 
students with math learning disabilities and can be 
used as a beneficial intervention to reduce students' 
problems with math learning disabilities. 
 

Keywords: Sensory-Motor integration, self-

esteem, Math Performance, Math Learning 
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 مقدمه

يادگیری از چالش برانگیزترين اختالالت در اختالل 

آموزش و  (1391)شريفي و ربیعي،  زمینه روانشناسي

اختالل  .است (1389، مراثي و ويژه )صداقتي، فروغي

با منشأ زيستي  تحولي - يک اختالل عصبييادگیری 

با مشكالت مداوم و مختل كننده در يادگیری  وبوده 

يا  نوشتنخواندن، زمینه در ايه پی تحصیلي هامهارت

، )انجمن روانپزشكي آمريكا شود رياضي مشخص مي

نوعي اختالل با  1. اختالل يادگیری رياضي(2013

با ( 2019مبنای عصب شناختي )پوالک وپرايس ،

 است (2018، سوارز، ايوانز و پاتلدرصد ) 8تا  5شیوع 

ضعف تحصیلي علل رين تاز مهمو به عنوان يكي 

(. 2014، همكاران رود )مل وميموزان به شمار آدانش

 و با وجود برخورداری از هوش طبیعيآموزان دانشاين 

سالمت جسمي، حسي، عاطفي و برخورداری از محیط 

در درس اجتماعي و اقتصادی مناسب مشكالت جدی 

در  توانايي انجام دادن محاسبات رياضي .دارندرياضي 

ن تقويمي، ضريب تر از سبسیار ضعیف اين كودكان

با  .(1398، )گنجياست آنان  هوشي و سوابق تحصیلي

مشكالت مربوط به يادگیری رياضي از سنین اين كه 

د، اما اغلب در دوره دبستان بروز نشو پايین شروع مي

و  فاراديبا، 2018)هیرسچ و همكاران، كند  پیدا مي

از مغز باعث  قسمتاختالل در هر (. 2019همكاران، 

 هاترين آنكه عمده شودميياضي خاصي مشكالت ر

مشكل در فراگیری و يادآوری مفاهیم رياضي و درک 

اعداد، دشواری در انجام محاسبات و استدالل رياضي 

؛ مورا و همكاران، 2016است )كورنودی و همكاران، 

كه  جای اين بهآموزان دانشبرخي از اين  .(2015

مع اعداد تک ، برای جبه ياد آورندواقعیت رياضي را 

شمرند و ممكن است در وسط ميبا انگشتان  ،رقمي

انجمن روانپزشكان ) را تغییر دهند هامحاسبه، روش

 در حل مسائل( و 1398، یترجمه سید محمد ؛آمريكا

عیني و شیا انتزاعي بودن و فقدان ابه دلیل  رياضي

با  مناسب نداشته و تحلیل و استدالل، ملموس

 ،احدی و كاكاوندو هستند )ر دشواری زيادی روبه

 بسیاری ازدر  اختالل يادگیری رياضي .(1396

ی روزمره زندگي كه مستلزم به كارگیری هافعالیت

كند ميايجاد  رياضیات است مشكلی هامهارت

 و مشكالت مربوط به (1398نادری،  ونراقي )سیف

و  )پرايسگیرد ميدامنه وسیعي را در بر  رياضي

كودكان با اختالل از مشكالت  .(2012همكاران، 

 است هاپايین در آن 2نفسعزتوجود  يادگیری رياضي

درجه تأيید و ارزشي است كه  آن ( و2001، )واگن

و  كند )اسمیتشخص نسبت به خود احساس مي

 معتقدند (2006) و والر ساسر (.2002همكاران، 

نفس پايیني كودكان مبتال به اختالل يادگیری از عزت

ی گوناگون يادگیری از هادر حوزه آنان. رندبرخوردا

 دهـي و رفتارهای اجتماعيقبیل رياضیات، سـازمان

هستند. اين مشكالت به نوبـه خـود  دارای مشكالتي

اقتصادی  - آثـار زيانبـار عـاطفي، رفتـاری و اجتمـاعي

پايداری را به دنبال دارند كه ممكن است فراتـر از 

هداشـت روانـي، روابط بین مشـكالت اصـلي بـوده و ب

فردی، ادامه تحصیل، اختالالت رفتاری، مشكالت 

 رار دهندقنفس را شديداً تحت تأثیر خلقي و عزت

 اندنشان دادهشواهد . (2012ي، پپی )السي،راپو و

تری هستند، نفس پايینعزت یآموزاني كه دارادانش

 ،آگراوال و راج) مشكالت بیشتری در يادگیری دارند

موجب  نفس پايین در اين كودكانعزت .(2005

 االنس و سن مقابل هم درحقارت  احساس ضعف و

مدرسه گريزی و نهايتاً ناامیدی  ،(2006، ساكز و ولفي)

 ؛روئیز، سادوک، سادوکشود )مياز موفقیت تحصیلي 

نفس پايین زماني عزتبا افراد  (.1396ترجمه رضاعي، 

ده، دچار كه شكست بخورند خود را سرزنش نمو

شوند زماني كه موفق مياما  شوندشرمندگي مي

، مارشال و براون)كنند احساس غرور و افتخار مي

برای آموزان دانشنفس عزتدر صورت افزايش  (.2006

به همراه خواهد داشت بیني كارايي، امید و خوشآنان 

نفس فرايند عزّتتحول و  رشد (.2005 ،)راج وآگراول

و ديدگاه فردی  هاويژگي ت تاثیرتح پويايي است كه

جربیات فردی و يادگیری متاثر از تو  گیردميشكل 
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اقتضا  اين امر (.2018 ،ساری، بیلک و چری)است 

آنان نفس كند برای باال بردن سطوح عزتمي

صورت گیـرد )ارث و ای جانبه ی همههامداخله

  (.2014رابینـز، 

و  ی بازپروریهاروش ،ی متمادیهاطي سال

آموزاني كه دانشآموزشي گوناگوني برای كودكان و 

دچار نوعي اختالل ويژه در امر يادگیری هستند، پديد 

يكي از . (1396 نادری،و  نراقيآمده است )سیف

آموزان با دانشبازپروری  راهبردها و مداخالت جهت

 سیستم اصالح و تقويت رياضي يادگیری اختالل

 ،ي از افرادگاهي در برخ. است حركتي -حسي

صحیحي به نحو مؤثر و  3كتيحر – يكپارچگي حسي

كند در چنین حاالتي مشكالتي در زمینه ميرشد ن

فر، )راغ يادگیری، رشد و رفتار حاصل خواهد شد

فرآيندی را يكپارچگي حسي  (1989)ز آير(. 1383

اطالعات حسي بدست داند كه مغز ميعصب شناختي 

تفسیر و ساماندهي آمده از بدن فرد و محیط را 

كند و برای كاربرد مؤثر و مناسب بدن در محیط مي

اختالل در يكپارچگي حسي را وی  .گیرد بكار مي

موجب اختالل در يادگیری و رفتارهای پیچیده 

كند كه توانايي تركیب اطالعات مي بیانو  داندمي

 .كندمير با محیط به فرد كمک حسي در تعامل مؤث

( 2006) و گالهو (1965) منگت ،(1954) گزل

تر، پس از رشد  كه فرايندهای ذهني عالي ندمعتقد

ی حركتي و ادراكي و نیز برقراری ارتباط هاسیستم

د آينميمیان يادگیری حركات و ادراک به وجود 

( 1949) هب (.1395و عباسي،  فیروزآبادیساداتي (

پیاژه هم  داند وميرا مهم يادگیری حركتي اولیه 

رشد ، حركتي -كند كه يادگیری حسي د ميتأكی

گذاری تر بعدی را پايهادراكي و شناختي پیچیده

رزنكراس و  .(1396)قديريان و همكاران،  كندمي

و  شاه محمدی ( و1395)هیمي ابرا(، 2012ل )راتو

ی خود نشان دادند كه ها( در پژوهش1398) همكاران

بر سطح اختالل رياضي حركتي  - حسيی هامداخله

آموزان اثر گذاشته و عملكرد آنان را بهبود دانش

هر چه كودكان در زمینه دريافت و پرداخت بخشد. مي

مدتر شوند در فهم و درک آارك ی ورودیهامحرک

محیط و در نتیجه در بیان و توصیف خود تواناتر 

ت مانع تثبی نتواميبه موقع خلة دابا م. خواهند بود

مسائل و مشكالت رياضي، افت تحصیلي و بسیاری از 

مشكالت روحي و رواني در كودكان اختالل يادگیری 

ی اقتصادی هارياضي شد و در نهايت از بسیاری ضرر

اين انجام فرهنگي و اجتماعي جلوگیری كرد.  –

آموزان با اختالل دانشپژوهش جهت رفع مشكالت 

با يادگیری رياضي ازاهمیت خاصي برخوردار است. 

اهمیت  به مباحث فوق و با در نظر گرفتنتوجه 

 هدف از حركتي –مداخله با رويكرد يكپارچگي حسي 

سي مداخله يكپارچگي حبررسي تاثیر پژوهش حاضر 

آموزان دانشعملكرد رياضي  و نفسعزت حركتي بر -

 باشد.ميبا اختالل يادگیری رياضي 

 روش

 -آزمونپیش طرح با و آزمايشينیمه  حاضر پژوهش

. و مرحله پیگیری انجام شد كنترل گروه با آزمون پس

با اختالل پسر آموزان دانشی شامل كلیه جامعه آمار

سال ر كرمان در شهدوره ابتدايي يادگیری رياضي 

پژوهش به  نمونه .ندبود 1398-1399تحصیلي 

ی هانفر به طور تصادفي انتخاب و در گروه 40تعداد

نفره به صورت تصادفي جايگزين  20آزمايش و كنترل 

با مسئوالن آموزش و  پژوهشبرای انجام  .شدند

هماهنگي و رضايت والدين مدارس  مديران و پرورش

 نفسعزت پرسشنامه زانآمودانش بین اخذ گرديد.

وكسلر و آزمون  هوشي با استفاده از مقیاس وتوزيع 

 افرادی كه و ندقرار گرفت مورد ارزيابياضي عملكرد ري

به عنوان  عملكرد رياضي ضعیف داشتندو  نفسعزت

 يكپـارچگي حسيبرنامه مداخله  .انتخاب شدند نمونه

شامل تمرينات مربوط به تقويت يكپارچگي  حركتي –

ی هاكتاب فعالیـت از برگرفتهحركتي  –ي حس

باربارا  حركتي – مربـوط بـه يكپـارچگي حسـي

 45جلسه  16در بود كه  (1383، ترجمه راغ فر)فینک

روی  اختالالت يادگیری مربیان مراكزتوسط ای دقیقه
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 جرا شد. معیارهای ورود به مطالعها گروه آزمايش

ادگیری داشتن هوشبهر عادی و ابتال به اختالل ي

ی تشخیصي، نداشتن هارياضي براساس آزمون

و حركتي، بینايي، شنوايي  –ی جسمي هامعلولیت

عدم همكاری و حضور  معیارهای خروج از مطالعه

 مستمر در جلسات مداخله، ابتال به بیماری طوالني

آموز به ساير دانشو اختالالت رفتاری، انتقال  مدت

طمینان از ثبات حین مداخله بود. جهت ا هاشهرستان

خالصه  ماه مرحله پیگیری اجرا شد. 3نتايج پس از 

ای در نظر گرفته شده به شرح ذيل جلسات مداخله

 است: 

 حرکتی – یکپارچگی حسی مداخلهبسته 

 هانمونه فعالیت عنوان فعالیت جلسه

 نفسعزت آزمون عملكرد رياضي وپیشاجرای  -جلسه توجیهي  آزمونپیش 1

2 
 مرتبه( 5)توپ بزرگ بر روی آنها ن وغلتاندنباز دراز كشید قحالت دمر يا تابه  غلتک
 ی متفاوت به صورت چهار دست وپا جلو و عقبهابا سرعت هااسب

 به سمت باالی سطح شیب دار هابه حالت دمر دراز كشیدن و عقب كشیدن با دست صعود از كوه

3 
 فشار لمسي وو ماساژ كودک در پتو پیچاندن  پتو ساندويچ
 پريدن بر روی تیوپ تیوپ سواری

 ی متفاوت با فرغون يا چرخ دستي به سمت مقصد معینهاانتقال اجسام با وزن حمل و نقل كاال

4 
 (سر او بیرون باشد)تشک وغلتاندن توپ توان بخشي برروی كودک، وسط دو درازكشیدن كودک  تشک ساندويچ

 چرخیدن به دور خود بالگرد
 به سمت جلودر حالي كه پاهايش گرفته شده تا رسیدن به نقطه مشخص هاراه رفتن با دست ونفرغ

5 
 ، اعداد و حروفي بر پشت كودک و تشخیص دادن وگفتن اين كه چه رسم شدههاكشیدن شكل تخته سیاه

 قرار گرفتن به صورت دمر روی توپ بزرگ و حركت كردن به سمت جلو وعقب  توپ نرم
 حبوبات را با سر هل دادن سهیبه حالت چهاردست وپا ك وباتكیسه حب

6 
 و بازوها هاكشیدن برس قلم موی نرم و زبر بر دست هارنگرز

 چرخیدن به دور خود به همراه خواندن شعر دوک چرخان
 در حالت نشسته با دو دست خود را به جلو راندن قايقراني

7 
 شن، ماسه پای برهنه راه رفتن بر خاک روی رد پا

 را بچیند های پالستیكي چیده شده را انداخته و مجدد آنهابا غلت زدن بولینگ بولینگ
 باال نگه داشتن خود بر روی دستهايش ايستادن بر دست 

8 
 ی مخلوط با ماسه ، و بستن چشم و تعیین كردن اين كه سطح نرم است يا زبرهاكشیدن نقاشي با رنگ آدم شني

 عكس خوردن و در حالي كه معلق است به پای مربي ضربه زدن يا بر تاب هاضربه
 نگه داشتن طناب و كشیدن كودک هم وزن خود را طناب كشي

9 
 برداشتن شي از درون كیسه و حدس زدن شي كیسه اشیا

 بستن كمر كودک با طناب در چندين دور سپس چرخیدن كودک و باز شدن طناب از دور كمر فرفره
 درازكشیدن بر زمین و گرفتن طناب  وكشاندن خود دیكوهنور

10 
 تشک وخارج شدن وخشک كردن تمام بدن با حوله رویپريدن و سینه خیز رفتن  شنا

 پريدن از روی طناب گردانده شده توسط دو نفر، پريدن از روی طناب طناب بازی
 باال پريدن به حالت چمباتمه وبرگشتن به حالت چمباتمه علي ورجه

11 
 گذاشتن ونگه داشتن اسفنج بین زانو يا پاها و غلتیدن و بردن اسفنج به نقطه خاص گفته شده الوار غلتاني

 و حركت كردن به سمت همديگر  وتصادف كردن با هم هارفتن در استوانه هاتصادف استوانه

12 

 لي لي كردن تا تشک بعدی بستن بدن كودک بوسیله اسفنج )سر بیرون(و غلتیدن ايستادن و  كرم ابريشم

 دراز كشیدن در گهواره توری معلق و كشیدن تكه ای لوله الستیكي كه در نقطه دوری بسته شده گهواره

 روزنامه را به صورت توپ مچاله كردن روزنامه مچاله

13 
 ه محل مشخص شدهورسیدن ب هادراز كشیدن بر روی حوله به صورت تاق باز و حركت رو به جلو با پا قايق موتوری
 نشستن روی تخته تعادل يا توپ بزرگ و گرفتن توپ از سمت راست يا چپ با هر دو دست بشین وبگیر

14 
 دراز كشیدن به پهلو و حركت دادن قسمت فوقاني و تحتاني تنه با يكديگر وسپس جدا از هم كرم خاكي

 و توازن يكديگر را برهم زدن هادادن كف دست قرار گرفتن در وضعیت دو زانو ويک زانو و فشار زانوبا نزاع 
 شود و ديگران قبل از گرفته شدن توسط اوبايد روی اعداد چمباتمه بزندميدر بازی يک نفر گرگ  گرگم به هوا

15 

 هاحركت رو به جلو در استوانه غلت استوانه

 فشار دادن توپ بزرگ با شكم به سمت ديوار پرش با شكم

 خیز رفتن تا مقصددار و سینهیدن كوله پشتي وزنهپوش سینه خیز
 نفساجرای پس آزمون عملكرد رياضي و عزت پس آزمون 16
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 ابزار

برای تعیین هوشبهر  :مقیاس هوشي وكسلر

مقیاس هوشي آموزان و تشخیص افتراقي از دانش

ازآزمايي اين  . پايايياستفاده شد وكسلر كودكان

و پايايي مبتني بر  94/0تا  44/0آزمون در دامنه 

گزارش  98/0تا  42/0در دامنه  هاخرده آزمون تنصیف

 آزمون عملكرد رياضي:(. 1391شهیم، ) شده است
ی آزمايش و هابرای اندازه گیری عملكرد رياضي گروه

بنا به نظر  كه شدتهیه  رياضيی هاآزمون ،كنترل

 و صوریروايي  از هاآزمون ی آموزشيهاسرگروه

 برخوردار بودند. برای پايايي آزمون، مطلوبي محتوايي

بدست آمد كه بیانگر پايايي  %85 همبستگي ضريب

 اندازه گیریبرای  نفس:عزت پرسشنامهاست. مطلوب 

 كوپر اسمیت نفسعزت هنامشاز پرس ،نفسعزت

و در گويه  26كلي در مقیاس  .استفاده شد (1967)

 و تحصیلي ، خانوادگيتماعياج یهامقیاساز كدام  هر

در مجموع  سنج مقیاس دروغ گويه 8و  گويه است 8

از روايي مطلوبي  سشنامهپر .شودمينمرات محاسبه ن

ه بدست آمد %77و  %71 برخوردار و ضريب پايايي آن

برای تجزيه  (.1388)شكركن و نیسي و سپهوند،  است

ی آمار توصیفي و های پژوهش از روشهاو تحلیل داده

 استفاده شد.  كوواريانس تحلیل وآمار استنباطي 

 نتایج

آزمايش و كنترل در  یهاگروه ی توصیفيهاشاخص

 1در جدول  آزمون، پس آزمون و پیگیریپیشمراحل 

 ارائه شده است.
 ی آزمایش و کنترل در متغیرهای مورد بررسیهای گروهها. میانگین وانحراف استاندارد نمره1جدول 

 شاخص آزمایش کنترل

 گروه میانگین ستاندارداانحراف  میانگین استانداردانحراف 

 نفسعزت آزمونپیش 95/22 67/4 05/25 94/6

 نفسعزت پس آزمون 00/32 61/5 95/21 96/5

 نفسعزت پیگیری  55/28 36/5 77/22 88/5

  رياضي آزمون عملكردپیش 15/12 92/1 30/14 00/2

  اضيري پس آزمون عملكرد 50/16 50/1 30/10 52/1

  پیگیری عملكردرياضي 12/14 42/1 50/12 19/1

ی پژوهش هاكه داده برای اطمینان از اين
بنايي تحلیل كوواريانس را برآورد  ی زيرهامفروضه

به بررسي ، هاقبل از تحلیل مربوط به فرضیهكنند مي
ی اصلي تحلیل هامفروضهو  پرداخته شدآنها 

د. نتايج محاسبه كوواريانس مورد بررسي قرار گرفتن

و پس  متغیر كوواريت()آزمون پیشهمبستگي بین 
بیانگر وجود رابطه  آزمون )متغیر وابسته( در متغیرها

خطي بین آنها بود )مفروضه خطي بودن رابطه( و 
ی متغیرهای هاآزمونپیشمحاسبه همبستگي بین 

دار بین آنها مورد بررسي نیز نشان از عدم رابطه معني

بود )مفروضه عدم همخطي چندگانه(. برای بررسي 

همگني واريانس متغیرها از آزمون لوين و برای بررسي 
ی رگرسیوني اثرات بین آزمودني در هامفروضه شیب

تعامل گروه * پس آزمون استفاده گرديد. نتايج بدست 
گونه كه نتايج ارائه شده است. همان 2آمده در جدول 

از آزمون لوين در پس آزمون و پیگیری به  بدست آمده

دهد سطح ميعنوان متغیرهای وابسته نشان 
داری در تمامي متغیرها باالتر از سطح سنجش معني

(05/0<P است. همچنین نتايج حاصل از بررسي )
دهد كه ميی رگرسیوني نیز نشان هامفروضه شیب

( بیانگر برقراری P>05/0دار بدست آمده )سطح معني

 ی رگرسیوني در دو گروه است.هامفروضه شیب

 هانتایج بدست آمده از آزمون لوین و اثرات بین آزمودنی برای بررسی مفروضه .2جدول 
  هامفروضه همگني واريانس های رگرسیونيمفروضه شیب

 شاخص آزمون لوين آزمونتعامل گروه * پیش
 گروه F داریسطح معني F داریسطح معني

 نفسعزت پس آزمون عالئم 13/2 18/0 15/0 70/0

 نفسپیگیری عالئم عزت 58/0 45/0 96/1 13/0

 رياضي پس آزمون عملكرد 44/1 24/0 80/0 37/0

 رياضي پیگیری عملكرد 73/2 10/0 71/0 40/0
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ی آماری هاهمانگونه كه نتايج بررسي مفروضه

اجازه  هاتحلیل كوواريانس نشان داد شرايط داده

دهد. برای اين منظور ميتحلیل كوواريانس را اجرای 

و نفس عزتتحلیل كوواريانس چند متغیره روی 

( 2عملكردرياضي در پس آزمون و پیگیری )جدول 

اجرا شد. نتايج بدست آمده در تحلیل كواريانس 

دار نشان داد كه تحلیل كواريانس چند متغیره معني

عث است. به عبارتي ديگر اثر مداخله آموزشي با

ی آزمايش و كنترل در هان گروهگیتفاوت میان

 . شده استمتغیرهای وابسته  آزمون يا پیگیریپس

 ی آزمایش و گواه در متغیرهایهاو پیگیری در گروه ها. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین پس آزمون3جدول 

 ریاضی خودکارآمدیعملکرد ریاضی و نفس، عزت

 معناداری سطح خطا df رضیهف F df ارزش زمونآ گروه

 اثر

 01/0 36 16 82/2 13/1 اثر پیاليي

 01/0 34 16 53/8 04/0 لمبدای ويلكز

 01/0 32 16 30/2 30/20 اثر هتلینگ

 01/0 18 16 25/45 11/20 بزرگترين ريشه روی

همانگونه كه نتايج تحلیل كوواريانس چند متغیره 

ی آزمايش و هاان داد؛ بین گروهنش (3)جدول شماره 

كنترل از لحاظ حداقل يكي از متغیرهای وابسته تفاوت 

داری وجود دارد. برای بررسي نقطه تفاوت، معني

ی يكراهه در متن مانكووا روی هاتحلیل كوواريانس

متغیرهای وابسته انجام شد. نتايج اين تحلیل در 

نتايج تحلیل  4 ارائه شده است. جدول 4جدول 

وواريانس يكراهه در متن مانكووا را برای مقايسه ك

، هاآزمونپیشآزمون و پیگیری هر متغیر با كنترل پس

 . دهدميی آزمايش و كنترل نشان هادر گروه
 هاایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا برای مقایسه پس آزمون و پیگیری گروه. نت4جدول 

  ثرا مجموع مجذورات درجه آزادی راتمیانگین مجذو F عناداریمسطح 

 پس آزمون عملكردرياضي 43/64 2 21/32 11/8 01/0

 گروه
 پیگیری عملكردرياضي 67/209 2 83/104 19/12 01/0

 نفسعزت پس آزمون عالئم 5/263 2 5/263 75/7 01/0

 نفسعزت پیگیری عالئم 86/115 2 86/115 71/5 01/0

ل كوواريانس يكراهه در نتايج بدست آمده از تحلی

دهد اثر گروه )مداخله ميمتغیرهای مورد بررسي نشان 

آزمايشي( روی پس آزمون عملكردرياضي با مقدار 

(11/8F=و روی پس آزمون عزت ،) نفس با مقدار

(75/7F=( در سطح )معني01/0 ) دار است. همچنین

با  رياضي روی پیگیری عملكرداثر مداخله آزمايشي 

نفس با مقدار و روی پیگیری عزت(، =19/12Fمقدار )

(71/5F=در سطح ) (01/0) دار است. بطور كلي معني

توان گفت كه اثر ميبا توجه به نتايج بدست آمده 

در گروه  نفسعزت ورياضي  عملكرد بهبودمداخله باعث 

ن با توجه به نتايج بدست آزمايش شده است. همچنی

ی آزمايش و كنترل اهآمده از مقايسه پیگیری در گروه

 توان گفت كه اثر اين مداخله پايدار بوده است.مينیز 

 گیری بحث و نتیجه

اثربخشي مداخله يكپارچگي  بررسي هدفاين پژوهش با 

عملكرد رياضي و  نفسحركتي بر عزت -حسي 

 .صورت گرفت آموزان با اختالل يادگیری رياضيدانش

 -گي حسي مداخله يكپارچ نتايج پژوهش نشان داد كه

آموزان با دانشعملكرد رياضي  و نفسحركتي بر عزت

همچنین مشخص  .موثر استاختالل يادگیری رياضي 

شد اين مداخله تا سه ماه پس از اجرای برنامه نیز دوام 

تئودورسـكیو و ی هابا يافته نتايج پژوهشداشته است. 

 ،(2012ل )رزنكراس و راتو، (2014) پاپوسـكیو
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 ،(1398) و همكاران محمدیشاه (،1395) ابراهیمي

 ابوالحسني تفتي ،(1395) و همكاران حسینخانزاده

در  كه فتگتوان ميدر تبیین  همسو است.( 1389)

های رشد مهارت و دوره ابتدايي روند رشدی كودک

 در رشد همه داشته و نقش مهميحركتي  -حسي 

در كودک پذيری قابلیت اصالح .جانبه كودک مؤثر است

از طريق حركتي  -مداخله يكپارچگي حسي  .وجود دارد

ايي در باال بردن توانمناسب محیط فراهم آوردن 

تاثیر داشته و با  دگیری رياضيآموزان با اختالل يادانش

را آموزان دانشكیفیت يادگیری اين ايجاد شرايط جديد 

واسطه به الگوی درماني اين بخشد. ميبهبود 

بازی گونه  تماريندرگیركردن حواس كودک با انجام 

باعث يكپارچگي حسي و عملكرد بهتر در يادگیری 

ه همان گون .(2015داسیت و همكاران، -شود )ديونمي

 - يكپارچگي حسي مداخلهبا  كردكه آيرس مطرح 

 ی عصب شناختي را تغییر دادهاكنش توانمي حركتي

بدكاركردی عصبي و  (1386)كله و چان؛ ترجمه ماهر، 

 توان گفتمياز منظر ديگر  را تا اندازه ای جبران كرد.

حركتي روی سامانه عصبي مركـزی  - فعالیـت حسـي

در ی فیزيولوژيـک هايجاد سازگاریا تـأثیر گذاشـته و با

ظرفیت دستگاه عصبي مركـزی در پــردازش و  ،مغـز

گوداگنولي ) يابدميافزايش ی حســي هاهــدايت پیــام

يكپارچگي حسي ـ  مداخله بنابراين(. 2001و كول، 

را برای سیستم عصبي ايفا مهمي تواند نقش ميحركتي 

ارايي تحصیلي و افزايش يافته و كمغز  عملكردو  كند

مبتال به  آموزاندانش اجتماعي را تحت تاثیر قرار دهد.

نفس را تجربه سطح پايیني از عزت اختالل يادگیری

نفس يک سازه مهم در رشد و تحول عزت .كنندمي

نقش مهمي در سازگاری  وشخصیت كودكان است 

)جانسون،  اجتماعي و سالمت رواني افراد دارد -هیجاني

توان از كودكان با اختالل ميانجام مداخله با  (.2010

يادگیری رياضي حمايت كرد به نحوی كه احساس 

عالوه بر و  افزايش يابد هانفس آنعزتو  توانمندی كرده

بهتری هم داشته عملكرد اجتماعي موفقیت تحصیلي، 

آموزان با اختالل يادگیری دانشدر اين پژوهش باشند. 

 حركتي –پارچگي حسي مداخله يك دريافتبا رياضي 

عملكرد رياضي را كسب نمودند و  ایی تازههاتوانمندی

توان اين ميبنابراين  .يافتافزايش  در آنان نفسو عزت

را در زمینه كاهش مشكالت كودكان با  هامداخله

نفس، عملكرد ری رياضي نظیر عزتاختالل خاص يادگی

با  پسرآموزان دانشروی پژوهش اين رياضي به كار برد. 

بسته شود پیشنهاد مياجرا شد  اختالل يادگیری رياضي

ن اآموزدانش روی حركتي –يكپارچگي حسي  مداخله

اجرا و اثرش رشدی  –عصبي  ساير اختالالت دختر و

مدارس در اين پژوهش  از نتايجتوان مي .سنجیده شود

و يادگیری  ويژهمراكز مشكالت دوره ابتدايي، 

بهبود وضعیت  جهت بخشيوانی آموزشي و تهاكلنیک

آموزان با اختالل دانش و رفتاریآموزشي و تحصیلي 

 .دمند شبهره يادگیری رياضي

 سپاسگزاری و تشکر
مدارس و مربیان مراكز  مديران پرورش، و آموزش از مسئوالن

آموزاني دانشبه ويژه  و اختالالت يادگیری شهر كرمان، والدين

ند، صمیمانه تشكر به عمل كه در اجرای پژوهش همكاری كرد

 آيد.مي

 هانوشتپی
1. math learning disorder 

2. self-esteem 

3. Sensory-Motor integration 

  منابع
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ری، ی شناختي يادگیهادو فصلنامه راهبرد .ناتواني يادگیری رياضي

7 ،156-139. 

خالصه روان پزشكي كاپالن و  ، پ.زروئی و. ، وسادوک ؛. ج، بسادوک

 .ارجمندن، تهرا (.1396، ف. )رضاعي .سادوک

ری. ی ويژه در يادگیهانارسايي(. 1396). ، عنادری سیف نراقي، م و

 .ناراتهران: ارسب

( 1398) .اسدزاده، ح حجازی، م و ح؛.فومني، غ انتصار مدی، م؛مح شاه

 دعملكر و توجه غیركالمي، هوش بر حسي يكپارچگي برنامه تأثیر

 ناتواني لهرياضي. مج يادگیری اختالل دارای آموزاندانش تحصیلي

 .115-93 (،1)9يادگیری، 
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ه وكسلر كودكان در تشخیص اختالل زبان نوشتاری و رياضي. مجل

 .75-59(:2)2ی يادگیریهاناتواني

. حركتي -حسي يكپارچگي به مربوط فعالیتهای(. 1383) .م فر، راغ

 . تیمورزاده تهران،

مقايسه هیجان  (.1388) الف. ،سپهوند و ع.ک. ،نیسي  ؛ح ،شكركن

 -نفس، جو عاطفي خانواده و وضعیت اجتماعي عزتخواهي، 

 آوردهای دستاقتصادی در نوجوانان پسر بزهكار و عادی. 

 .107-124(:1)16شناسي( روان و تربیتي )علوم روانشناختي

قیاس تجديدنظر شده هوشي وكسلر برای (. م1391)شهیم، س. 

 .شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز .كودكان
 درمان اثربخشي(. 1395. )عباسي، ش و س ساداتي فیروزآبادی،

 آموزاندانش در حركتي یهامهارت بر حركتي - حسي يكپارچگي

 .105-118 ،26حركتي،  رفتار. يادگیری تواني كم با

بررسي میزان  (.1389) .ر. م ،يمراث  ب؛،شفیعي  ر؛ ،فروغي ؛لصداقتي 

آموزان طبیعي پايه اول تا پنجم شیوع نارساخواني در دانش

 . 101-94(:1)19. دو ماهنامه شنوايي شناسي های اصفهاندبستان

تأثیر  (.1396) .ص، مهینيو اكبری چر سموسوی پور، ؛س ،قديريان

بازيهای آموزشي مبتني بر فرايندهای شناختي بر انگیزش 

آموزان با مشكالت ويژه دانشتحصیلي و پیشرفت تحصیلي 

 .99-76، (1)7ناتوانیهای يادگیری .خواندن

يه تا ی يادگیری )از نظرهااختالل (.1396) ، ح.احدی و .ركاكاوند، ع

  .تهران، ارسباران (.عمل

 نكودكا تربیت و تعلیم در راهبردها و هاروش .چان، ل؛ پ كله،

 .جیحون :تهران (.1386) .ف ماهر، ترجمه.استثنائي

. DSM-5اساس بر استثنايي كودكان شناسي (. روان1398، م. )گنجي
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