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                          چکيده  
هاي اثربخشي آموزش مهارت بررسيهدف پژوهش حاضر 

 یادگیري اختاللهاي کاهش نشانهحرکتي بر  –ادراکي
شبه آزمایشي از نوع  . روش پژوهشبوده است ریاضي

امل جامعه آماري ش و گواه آزمون با  گروهپس -آزمونپیش
ابتدایي داراي اختالل  کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم

 30ریاضي شهر تهران بود. از این جامعه آماري یادگیري 
نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در 

قرار گرفتند. گروه  گواهنفري آزمایش و  15دو گروه 
-هارتتحت آموزش م طي دو ماه جلسه 18آزمایش طي 

آزمون روي سپس پس حرکتي قرار گرفتند، -اي ادراکيه
آزمون  دو گروه اجرا شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش،

ها با ( بود. تحلیل یافته1387اختالل ریاضي ملک پور )
مدل آماري تحلیل کوواریانس صورت گرفت.  استفاده از

حرکتي  -هاي ادراکينتایج نشان داد که آموزش مهارت
 هاي اختاللبر کاهش نشانه يتأثیر مثبت و معنادار

 ریاضي دارد. یادگیري

آموزش  اختالل یادگیري ریاضي، هاي كليدي:واژه

 حرکتي -هاي ادراکيمهارت
 

  

 

  Abstract   
The purpose of the current study was to 

investigate the effectiveness of perceptual- 

motor skills training on reduse mathematics 
disorder’s symptoms.The design of the 

study was semi-experimental with pretest-
posttest and control group. The population 

consisted of all third elementary female 
students with mathematics disorder in 

Tehran city. From this population 30 
individuals were selected through available 

sampling, and were randomly divided into 
two groups of experimental and control 

groups. The experimental group wich 
consist of 15 participants received 

perceptual- motor skills training for18 
sessions in two mounths. Then post- test 

performed for both groups.in this study 
malek pour mathematics disorder test 

(1387) was used. Data analysis was 
performed by using analysis of covariance. 

Research findings indicate that the 
perceptual- motor skills training can reduce 
mathematics disorder,s symptoms . 
Keywords: mathematics learning disorder, 

perceptual- motor skills  
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 مقدمه  

اصطالح اختالل یادگیري از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزاني برخاسته است که به طور مداوم در کارهاي   
گنجند. نمي بندي کودکان کم توان ذهنيعین حال در چهارچوب طبقه شوند و دردرسي خود با شكست مواجه مي

ذهني و آسیب مغزي از واژه اختالل  توانيکمآموزان متفاوت از دانش از وقتي که متخصصان براي اولین بار براي
تعاریف مختلفي براي این گروه از دانش آموزان ارائه شد که در میان تعاریف مختلف، چند  ،یادگیري استفاده نمودند

مكانات برخورداري از ا و )بینایي، شنوایي(، باالتر، سالمت حسي و ي هوشي متوسطبهره بودن ویژگي شامل دارا
هاي این نوع کودکان، بیشتر هاي شدید رفتاري از سایر ویژگيمحیطي و آموزشي نسبتاً مناسب و نداشتن نابهنجاري

(. در حال حاضر درصد افرادي که به عنوان دانش آموزان داراي 1392مورد توافق بوده است )سیف نراقي و نادري، 
هاي به طوري که در برخي از نظام مختلف افزایش یافته است. به دالیل ،شونداختالل یادگیري در نظر گرفته مي

 ،د. برخي از محققان معتقدند که تغییرات زیستيندهترین طبقه آموزش ویژه را تشكیل ميآموزشي، این گروه بزرگ
را افزایش داده است )هاالهان و کافمن،  در برابر اختالالت یادگیريآسیب پذیري کودکان  فرهنگي و اجتماعي

( در پژوهش خود میزان اختالل یادگیري در 2014کورتیال و هوروویتز ) (.1390، ترجمه علیزاده و همكاران، 2005
که میزان شیوع آن در میان دانش آموزان پسر بیش به طوري ،درصد گزارش کردند  5 تا 4ایاالت متحده آمریكا را 

 در پژوهش خوددر انگلستان نیز  ،(2011) گالور و بینیس رابرتز، روبرتسون، هاتون، امرسون، .از دختران بوده است
سالگي دست کم به یكي از انواع اختالالت  17این کشور تا سن  دانش آموزاننفر از  1198000 اعالم کردند که

گزارش درصد  3.61شیوع اختالالت یادگیري را ( 2010) و کامبوکا اومتدر نایروبي نیز اند. یادگیري مبتال بوده
درصد گزارش شده  8،81ایران نیز با توجه به نتیجه فراتحلیل انجام شده نرخ شیوع کلي در هر دو جنس  در. کردند
از میان تمامي مشكالت یادگیري، اختالل ریاضي و خواندن توجه بیشتري  شایان ذکر است که  .(1384)بهراد، است

مربوط به کودکان داراي اختالل ریاضي، قادر به انجام صحیح عملیات بنیادین  .وف کرده استرا به خود معط
خطاهاي محاسباتي شده و از ادامه عملیات  فراواني باالیي دچار با مع، تفریق، ضرب و تقسیم( نیستند و)جمحاسبات 

رك اعداد، فراگیري قواعد مربوط م از دمشكالتي اع ،به طور کلي (.1392شوند )سیف نراقي و نادري، منصرف مي
یا اختالل ریاضي در  محاسبهخاص از نوع روان بودن محاسبات به عنوان اختالل یادگیري  سرعت و، به محاسبه

اختالل توان گفت مي(. 1394 ، ترجمه رضاعي و همكاران،2013شود )انجمن روان پزشكي آمریكا، نظر گرفته مي
هاي ریاضي و تبدیل هاي زباني )درك اصطالحمهارت جمله ازها ناتواني دربرگیرنده چهار گروه ازیادگیري ریاضي 

شناسایي و درك نمادها و مرتب سازي مجموعه اعداد(؛ )هاي ادراکي ؛ مهارت(مسائل نوشتاري به نمادهاي ریاضي
و مشاهده  هاکردن درست شكل هاي توجه )کپي)توانایي انجام چهار عمل اصلي( و مهارت محاسبههاي مهارت

هاي تواند تنها یا توأم با اختاللاختالل یادگیري ریاضي مي قابل توجه است که درست نمادهاي عملیاتي( مي باشد.
 که  باید در نظر داشتدر زمینه سبب شناسي اختالالت یادگیري  .(2001،سیچز)سوانسن و خواندن و زبان بروز کند

و ادراك روي حافظه  توجه، از جمله ،هستند نیاز یادگیري آموزشگاهيناتواني در فرآیندهاي روانشناختي پایه که پیش
به  .هاي تحصیلي که شامل ناتواني در خواندن، نوشتن، هجي کردن و محاسبات است تاثیر مستقیم داردناتواني
ك، حافظه و زبان است که ادراتوجه،  پردازش اطالعات، درمشكالت اساسي ناتواني یادگیري، اختالل  ،دیگر عبارت
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ترجمه علي  ؛12005،لوید و کافمنهاالهان گذارد )تأثیر مي ...، وصحبت کردن  خواندن، گوش دادن، روي تفكر،
دارند که کودکان ( اظهار مي1967مایكل باست و جانسون ) هاي ادراکيارتباط با مهارتدر  (.1395ه و همكاران،زاد

هاي مهارته ویژه ب حرکتي، -مبتال به اختالل یادگیري )ریاضي و خواندن( در برقراري ارتباط بین الگوهاي ادراکي
باید در نظر داشت که توجه به  ،در این راستا .ضعیف هستند شنوایى ،بینایى ، پردازشظریف حرکتي درشت و

هاي حرکتي بناي ساخت ذهني کودك فعالیتهاي رشدي است و زیرترین حوزههاي حرکتي کودکان از مهمجنبه
 (2013، سوانسن وژرمن) پذیردهستند که به دنبال آنها تحول ادراکي صورت مي

معموالً براي تعبیر و تفسیر و پیدا کردن معني  ،رندکودکاني که ناتواني ادراکي دا هاي انجام شدهمطابق با پژوهش      
فرایند سازماندهي  توان گفت فرایند ادراکي حرکتي،مي .(1980شوند )شیف ،هاي محیطشان دچار مشكل ميمحرك

حرکت به عنوان یک  ،در این میان شود.ره شده است که به عملكرد منجر مياطالعات ورودي با اطالعات ذخی
دقت ادراکي فرد و توانایي  ،کهطوريبه بسیار حائز اهمیت است. ،دهده واسطه آن یادگیري رخ ميواسطه مهم که ب

سانتراك در سال  ،در این راستا (.1995)گرستن، هاي اعمال حرکتي هماهنگ وابسته استتفسیر ادراکات، به ویژگي
هاي پویا، رشد ادراکي و رشد حرکتي به طور مجزا از یكدیگر رشد خاطر نشان ساخت که از دیدگاه سامانه 2001

کنند و براي تجربه نمودن که، افراد براي تجربه نمودن حرکت، ادراك ميطوريبه .بلكه آمیخته هستند ،کنندنمي
هاي هاي حرکتي مستلزم کسب مهارته یكدیگر بوده و کسب مهارتکنند. ادراك و حرکت الزمادراك، حرکت مي

توان گفت  که کمبودهاي ادراکي حرکتي سبب افزایش مشكالت یادگیري مي، از این رو  .باشدمي کي و بالعكسرادا
(، 2013) سوانسن و ژرمن، در این راستا .(22005،نگلدم) خواهد بود که خود شامل مشكالت خواندن و محاسبه است

مكان، تجسم دیداري فضایي، هماهنگي  درك فضا و جهت یابي، مشكالت مربوط به تن آگاهي،که  بیان کردند
هاي در کودکان دچار ناتوانيهاي مربوط به حرکات  درشت و ظریف، هماهنگي چشم و دست و تعادل مهارت دوطرفه،

 هاون، هارتمن، وستندراپ، نتایج مطالعه ،زمینه در همین. یادگیري به طورمعناداري بیشتر از کودکان عادي است
 عملكرد ها بامهارت میان این ارتباط و درشت حرکتي هايآموزش مهارتمورد (، در 2011) اسمیت و ویسلر

 کمتري نمره یادگیري اختالل کودکان داراي که داد ریاضي نشان و هاي خواندنزمینه در دانش آموزان تحصیلي

هاي مهارت و خواندن بین همچنین ارتباط معناداري اند،آورده بدست شئ کنترل و حرکتي هايمقیاسخرده در
 نیز نشان دادند (2010) کپلیني ،کپد و وليگزارش کردند. کنترل شئ هايهاي محاسبه با مهارتتوانایي و حرکتي

تواند تاثیر بسیار حرکتي در دوران کودکي مي –حرکتي و ادراکي –هاي حسيموثر و کامل مهارت ،که رشد به هنگام
زیادي در پیشگیري از اختالالت یادگیري بعدي کودکان داشته باشد و باید ریشه هر نوع اختالل یادگیري را در 

حرکتي یا ادراکي حرکتي کودکان دانست. آنها در پژوهش  –رشدي در یک یا چند زمینه حسيو یا کمبودهاي نقص 
و نشان دادند با آموزش اختالل نارساخواني و اختالل ریاضي کودکان پرداختند  –خود به بررسي بهبود اختالل نوشتن

دون دخالت مستقیم روي آموزش نوشتن یا تي به این کودکان بحرک –ادراکي هاي حسي حرکتي و و ترمیم مهارت
 فرید پژوهش نتیجه همچنین یي کاهش داد.ن مشكالت کودکان تا حد بسیار باالتواو ریاضي مينارساخواني 

 

1 -Hallahan,Loyed&Kauffman 
2 - Goldman 
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 ضمن یادگیري اختالالت با کودکان براي ادراکي حرکتي هايفعالیت که بود این مطلب دهنده نشان ،(1386)

 شده است.  و کاهش مشكالت آنان تحصیلي پیشرفت به منجر ،  داد قرار اختیارشان در را ايتازه هايتجربه اینكه
حرکتي، به عنوان یكي از فرایندهاي روانشناختي پایه مهم که ناتواني در  -از آنجا که فرآیندهاي ادراکي ،بنابراین   

با توجه به میزان شیوع  و جمله ناتواني یادگیري ریاضي منجر شود از ،هاي یادگیري تحوليآن ممكن است به ناتواني
همراه با  و آینده تحصیلي و شغلي،با کیفیت تحصیل اختالل ریاضي در میان کودکان و ارتباط مستقیم و موثر آن 

حرکتي  بر  –هاي ادراکيبخشي  آموزش مهارتپژوهش حاضر به بررسي اثر ین کودکان،اخشي لزوم آموزش و توانب
 .پرداخته استعملكرد ریاضي دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیري ریاضي 

   

 روش   

شد. جامعه آماري  ( استفادهگواهآزمون با گروه پس -آزمونپژوهشي شبه آزمایشي )طرح پیشدر این مطالعه از طرح   
در پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایي داراي اختالل ریاضي شهر تهران بود که در سال 

کز اختالالت در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند و از طریق مدارس مختلف به مر 92-93تحصیلي 
)باید در نظر داشت که این کودکان در صورت دارا بودن بهره هوشي متوسط همراه  یادگیري ارجاع داده شده بودند

شوند(. با داشتن مشكالت محاسبه و ریاضي به عنوان دانش آموزان داراي اختالل یادگیري ریاضي در نظر گرفته مي
گیري در دسترس انتخاب شدند و به شكل تصادفي في به شكل نمونهنفر به طور غیر تصاد 30از بین جامعه آماري 

، گروه آزمون در دوپس از اجراي پیش ( تقسیم شدند.گواهنفر در گروه  15نفر در گروه آزمایش و  15به دو گروه )
ي در انتها با اجرا حرکتي بر روي گروه آزمایش صورت گرفت. -هاي ادراکي مداخالت آموزشي در زمینه مهارت

مورد تجزیه و تحلیل قرار با استفاده از مدل آماري تحلیل کوواریانس آوري شده و ها جمعمون در دو گروه دادهزآپس
 گرفتند.

 ابزار   
این آزمون توسط  در پژوهش حاضر براي سنجش اختالل یادگیري ریاضي از آزمون ملک پور استفاده شده است.  

( براي بررسي و مقایسه عملكرد دانش آموزان سوم ابتدایي داراي اختالل در محاسبه تهیه شده 1387ملک پور )
ها، تناظر یک به یک، شمارش اعداد، هاي اشكال هندسي، تشخیص اندازهماده داراي زیرمقیاس 57و با  است

ها و اعداد است. در پیوستگي دیداري و شنیداري، ارزش مكاني، چهار عمل اصلي، حل مسئله و تشخیص مجموعه
 کاربرد ریاضي تقسیم شده و عملیات و مفاهیم، عملكرد،هاي هاي مربوط به مولفهاین آزمون موارد فوق در بخش

نظر متخصصان این آزمون با هدف تشخیص اختالل ریاضي شكل گرفته و از  طبق .گیردمورد سنجش قرار مي
مناسبي برخوردار است. از لحاظ روایي تفكیكي نیز با توجه به اینكه آزمون بین دو گروه  و محتوایيروایي صوري 

تفكیک قائل شده داراي روایي باالیي است. ضریب اعتبار به  هامقیاسخردهواجد اختالل و فاقد اختالل در تمام 
 (. 1387گزارش شده است )ملک پور،  96/0روش آزمون موازي توسط سازنده ابزار 

 جراا
در خصوص اجراي این پژوهش ابتدا با دریافت مجوز الزم و ارائه آن به مراکز کودکان داراي اختالالت یادگیري 

نفر از کودکان ارجاع داده شده از مدارس به این مراکز که داراي اختالل ریاضي بودند و در این مراکز ثبت  30حدود 
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آنها در طي جلساتي هماهنگي الزم به عمل آمده و اهداف پژوهشگر  نام کرده بودند، انتخاب شده و با مراکز و والدین
نفر در گروه گواه قرار گرفتند. به والدین گروه گواه  15نفر در گروه آزمایش و  15سپس به صورت تصادفي . بیان شد

پژوهش اجرا  اطمینان داده شده مراحل آموزشي مورد اجرا در گروه آزمایش در مورد کودکان آنها نیز بعد از پایان
هاي ادراکي هاي مربوط به مهارتآزمون در دو گروه، به اعضاي گروه آزمایش، آموزشخواهد شد. پس از اجراي پیش

عبارت بود از توازن، تن آگاهي و نقش  ،شدهاي ادراکي حرکتي که در هر جلسه ارائه ميحرکتي ارائه شد. مهارت
لمسي و هماهنگي  –ادراك بینایي، ادراك شنیداري، ادراك جنبشي ها، آگاهي فضایي )مكاني(، ادراك شكل،اندام

ماه و هر جلسه به مدت  2جلسه در طي  18چشم و دست، چشم و پا و حرکات ظریف که به صورت گروهي به مدت 
هاي حاصله در تجزیه تحلیل آزمون از دو گروه بعمل آمد و دادهدقیقه بر روي کودکان اجرا شد. در پایان  پس 90

 ماري بكار گرفته شد. آ
 

 هايافته  
 SPSSتوصیفي و استنباطي با بهره گیري از نرم افزار آماري  هاي آماريها از شاخصتجزیه و تحلیل داده جهت
به  آزمونآزمون و پسپیش میانگین هاي مربوط به متغیرهاي پژوهش در در بخش توصیفي، .شد استفاده 19ورژن 

بود، جهت  گواهآزمون با گروه آزمون و پسپیش از آنجا که طرح پژوهش همچنین .ارائه شده است هاتفكیک گروه
ها ي استفاده از این مدل فرضنتایج مربوط به پیش آزمون فرضیه از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

به منظور بررسي صحت مفروضه نرمال بودن متغیر وابسته و متغیر  .به پیوست( -1)جدول  نیز ارائه شده است
ارائه شده است. همانطور )به پیوست(  2همپراش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شده که نتایج آن در جدول 

ل نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف حاکي از نرمال بودن توزیع نمرات در مراح ،شودمشاهده مي 2که در جدول 
ها )واریانس متغیر وابسته در تمام سطوح متغي (. بررسي همگني واریانسp>05/0باشد )آزمون ميآزمون و پسپیش

ها از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول به منظور بررسي همگني واریانس مستقل یكسان باشد(.
 ارائه شده است. 3

 

 هاهمگنی واريانس. نتايج آزمون لوين مبنی بر 3جدول

 داريسطح معنی 2درجه آزادي  1آزادي  درجه آماره لوين متغيرها
 912/0 28 1 013/0 آزمونعملكرد پیش

 920/0 28 1 010/0 آزمونعملكرد پس

 265/0 28 1 296/1 آزمونمفاهیم پیش

 611/0 28 1 265/0 آزمونمفاهیم پس

 158/0 28 1 102/2 آزمونعملیات پیش

 457/0 28 1 570/0 آزمونعملیات پس

 377/0 28 1 806/0 آزمونکاربرد پیش

 558/0 28 1 352/0 آزمونکاربرد پس
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 ،از این رو (.p>05/0ها نیز رعایت شده است )مفروضه همگني واریانس ،شودمشاهده مي 3همانطور که در جدول  
 پردازیم.هاي پژوهش مي ادامه به بررسي فرضیه در

آموزان دختر ریاضي دانشمشكالت عملكرد هاي هاي ادراکي حرکتي بر کاهش نشانهآموزش مهارت :اولفرضيه   
آزمون و ها در دو گروه پیشجهت آگاهي از همگن بودن واریانس تاثیر دارد.داراي اختالل ریاضي سوم ابتدائي 

ض بعد فرپیش متجانس هستند. ا از نظر واریانس همگن وهداده ،که نشان دادآزمون آزمون لوین انجام شد پس
براي اثبات این مورد باید  باشد.آزمون(و متغیر مستقل مي)پیش بین متغیر همپراشهمگوني شیب خط رگرسیون 

، p>0/05 گر این شاخص معنادار نباشدا تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را در گروه بررسي کنیم. fمقدار 
 همگوني رعایت شده است.

 

 . آزمون همگونی شيب رگرسيون به منظور بررسی تعامل بين متغير همپراش و متغير مستقل4جدول 

ميانگين  درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

 مجذورات

F سطح معنی-

 داري
 82/0 894/141 209/2366 2 418/4732 مدل اصالح شده

 01/0 126/9 188/152 1 188/152 عرض از مبدا

گروه* عملكردي 
 آزمونپیش

418/4732 2 209/2366 894/141 
27/0 

   676/16 27 249/450 خطا

    30 000/172436 کل

    29 667/5182 هااصالح شده

 
از باشد که معنادار نیست. مي 27/0همپراش مقدار سطح معني داري متغیر مستقل و  ،شودهمانطور که مشاهده مي  

ها، به منظور مقایسه میانگین نمرات عمكرد پس از تایید مفروضه رعایت شده است. نیزهمگوني  فرض، پیشاین رو
آزمون به عنوان متغیر همپراش استفاده شد. به این صورت که نمرات پیش ANCOVAآزمون از آزمون در پس

 ارائه شده است.  5در جدول  حاصلهآزمون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج سکنترل شد و سپس نمرات پ

 

آزمون آزمون در دو گروه كنترل و آزمايشی، با نمره پيشهاي پسكوواريانس نمرهتحليلنتايج . 5جدول 

 رياضی عملکرد -)همپراش(

 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
 000/0 886/141 198/2366 2 395/4731 مدل اصالح شده

 005/0 132/9 288/152 1 288/152 عرض از مبدا

 000/0 261/283 862/4723 1 862/4723 پیش آزمون

 001/0 073/0 211/1 1 211/1 گروه

    27 272/450 خطا

    30 000/172336 کل

    29 667/5172 هااصالح شده
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یعني با توجه به کنترل  معنادار است. )گروه( تغییرات متغیر مستقل fمقدار   ،شودمشاهده مي 5همانطور که در جدول   
گروه آزمایشي ریاضي عملكرد  مشكالت آزمون حرکتي، در مرحله پس -هاي ادراکي گر، آموزش مهارتمتغیر مداخله

  داده است.به طور معني داري کاهش  گواهرا در مقایسه با گروه 

 در دانش آموزان  ریاضيمفاهیم هاي مشكالت کاهش نشانه هاي ادراکي حرکتي بروزش مهارتآم فرضيه دوم:  
پیش  ها آزمون لوین انجام شد.جهت تایید همگن بودن واریانس اختالل ریاضي تاثیر دارد.داراي دختر سوم ابتدائي 

براي اثبات  باشد.آزمون( و متغیر مستقل مي)پیش متغیر همپراشفرض بعد همگوني شیب خط رگرسیون براي بین 
، اگر این شاخص معنادار نباشد تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را در گروه بررسي کنیم. fاین مورد باید مقدار 

p>0/05.همگوني رعایت شده است ، 
 

 متغير همپراش و متغير مستقل. آزمون همگونی شيب رگرسيون به منظور بررسی تعامل بين 6جدول 

 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

 000/0 205/182 979/3443 2 959/6487 مدل اصالح شده

 074/0 454/3 504/61 2 504/61 عرض از مبدا

 051/0 205/182 979/3243 2 959/6487 اساسي پیش آزمون گروه* مفاهیم 

   804/17 27 708/480 خطا

    30 000/248172 کل

    29 667/6968 اصالح شده ها

 
 

آزمون آزمون در دو گروه كنترل و آزمايشی، با نمره پيشهاي پسكوواريانس نمرهتحليلنتايج .  7جدول 

 رياضی مفاهيم -)همپراش(

 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
 000/0 987/181 711/3243 2 423/6487 مدل اصالح شده

 074/0 458/3 632/61 1 632/61 عرض از مبدا

 000/0 982/360 089/6434 1 089/6434 پیش آزمون

 005/0 007/0 121/0 1 121/0 گروه

   824/17 27 244/481 خطا

    30 000/248172 کل

    29 667/6869 اصالح شده ها
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دهد همگوني رعایت باشد که معنادار نیست و نشان ميمي 051/0مقدار سطح معني داري متغیر مستقل و همپراش   
آزمون هاي آن در پسها، به منظور مقایسه میانگین نمرات مفاهیم ریاضي و مولفهشده است. پس از تایید مفروضه

مشاهده  7همانطور که در جدول ارائه شده است.  7استفاده شدکه نتایج آن در جدول  ANCOVAاز آزمون 
هاي آن در گروه آزمایشي و گروه و مولفهریاضي تفاوت بین میانگین نمرات باقي مانده اختالل در مفاهیم  ،شودمي

هاي ، آموزش مهارتآزمونپیش گردار است. یعني با توجه به کنترل متغیر مداخلهآزمون معنيکنترل در مرحله پس
گروه آزمایشي را در در هاي آن و مولفه آزمون میزان مشكالت مفاهیم ریاضيه پسحرکتي، در مرحل -ادراکي 

 مقایسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش داده است.

هاي آن ریاضي و مولفهعملیات مشكالت هاي کاهش نشانههاي ادراکي حرکتي بر آموزش مهارت فرضيه سوم:  
ها آزمون لوین جهت تایید همگن بودن واریانس اختالل ریاضي تاثیر دارد. دختر سوم ابتدائي دارايدر دانش آموزان 

آزمون( و متغیر مستقل )پیش فرض بعد همگوني شیب خط رگرسیون براي بین متغیر همپراشپیش انجام شد.
اگر این  تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را در گروه بررسي کنیم. fر براي اثبات این مورد باید مقداباشد. مي

 ، همگوني رعایت شده است. p>0/05 ،شاخص معنادار نباشد
 

 

 . آزمون همگونی شيب رگرسيون به منظور بررسی تعامل بين متغير همپراش و متغير مستقل8جدول 

 داريسطح معنی F مجذوراتميانگين  درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
 000/0 904/94 736/2839 2 471/5679 مدل اصالح شده

 879/0 024/0 706/0 1 706/0 عرض از مبدا

گروه*عملیات 
 ریاضي پیش آزمون

471/5679 2 736/2839 904/94 062/0 

   922/29 27 895/807 خطا

    30 000/204453 کل

    29 367/6487 اصالح شده ها

   
 

آزمون آزمون در دو گروه كنترل و آزمايشی، با نمره پيشهاي پسكوواريانس نمرهتحليل.  نتايج 9جدول 

 عمليات رياضی -)همپراش(
 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

 000/0 241/95 968/2840 2 972/5681 مدل اصالح شده

 914/0 012/0 351/0 1 351/0 عرض از مبدا

 000/0 079/190 939/5669 1 939/5669 آزمونپیش

 001. 092/2 405/62 1 405/62 گروه

   829/29 27 395/805 خطا

    30 000/204453 کل

    29 367/6487 اصالح شده ها
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دهد همگوني رعایت باشد که معنادار نیست و نشان ميمي 062/0مقدار سطح معني داري متغیر مستقل و همپراش   
آزمون هاي آن در پسها، به منظور مقایسه میانگین نمرات عملیات ریاضي و مولفهشده است. پس از تایید مفروضه

زمون به عنوان متغیر همپراش کنترل شد و آاستفاده شد. به این صورت که نمرات پیش ANCOVAاز آزمون 
 9همانطور که در جدول  ارائه شده است. 9آزمون مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن در جدول سپس نمرات پس

هاي آن در گروه آزمایشي و گروه عملیات ریاضي و مولفه مشكالتتفاوت بین میانگین نمرات  ،شودمشاهده مي
 -هاي ادراکيگر، آموزش مهارتدار است. یعني با توجه به کنترل متغیر مداخلهآزمون معنيکنترل در مرحله پس
گروه آزمایشي در مقایسه با گروه  را درهاي آن عملیات ریاضي و مولفه مشكالت آزمون میزانحرکتي، در مرحله پس

 کنترل به طور معني داري کاهش داده است.

هاي آن در دانش و مولفه کاهش مشكالت کاربرد ریاضي دراکي حرکتي برهاي اآموزش مهارت فرضيه چهارم:  
ها آزمون لوین انجام جهت تایید همگن بودن واریانس .اختالل ریاضي تاثیر دارد دختر سوم ابتدائي دارايآموزان 

اشد. بآزمون( و متغیر مستقل مي)پیش فرض بعد همگوني شیب خط رگرسیون براي بین متغیر همپراشپیش شد.
اگر این شاخص  تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را در گروه بررسي کنیم. fبراي اثبات این مورد باید مقدار 

 ، همگوني رعایت شده است.p>0/05 ،معنادار نباشد
 

 

 . آزمون همگونی شيب رگرسيون به منظور بررسی تعامل بين متغير همپراش و متغير مستقل10جدول 

 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
 000/0 652/113 603/1681 2 206/3363 مدل اصالح شده

 052/0 114/4 872/60 1 872/60 عرض از مبدا

گروه*کاربرد ریاضي 
 آزمونپیش

206/3363 2 603/1681 652/113 070/0 

   796/14 27 494/399 خطا

    30 000/215947 کل

    29 700/3762 هااصالح شده

 
 

آزمون آزمون در دو گروه كنترل و آزمايشی، با نمره پيشهاي پسكوواريانس نمرهتحليلنتايج . 11جدول 

 كاربرد رياضی-)همپراش(

 داريسطح معنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
 000/0 446/113 280/1681 2 559/3362 مدل اصالح شده

 052/0 142/4 390/61 1 390/61 عرض از مبدا

 000/0 243/226 926/3352 1 926/3352 آزمونپیش

 002/0 249/0 694/3 1 694/3 گروه

   820/14 27 141/400 خطا

    30 000/215947 کل

    29 700/3762 اصالح شده ها
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باشد که معنادار نیست و همگوني رعایت شده است. مي 070/0مقدار سطح معني داري متغیر مستقل و همپراش     
آزمون از آزمون هاي آن در پسها، به منظور مقایسه میانگین نمرات کاربرد ریاضي و مولفهپس از تایید مفروضه

ANCOVA  شود،مشاهده مي 11مانطور که در جدول ه ارائه شده است. 11استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 مشكالتدهد تفاوت بین میانگین نمرات باقي مانده نشان مي معنادار است که )گروه( ات متغیر مستقلتغییر fمقدار 

آموزش  دار است. یعنيآزمون معنيهاي آن در گروه آزمایشي و گروه کنترل در مرحله پسدر کاربرد ریاضي و مولفه
گروه آزمایشي را  درهاي آن آزمون میزان اختالل کاربرد ریاضي و مولفهحرکتي، در مرحله پس -ادراکيهاي مهارت

 در مقایسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش داده است. 

 

 گيريبحث و نتيجه  
 اختالل ریاضي درکاهش مشكالت مربوط به  حرکتي بر -هاي ادراکيکه آموزش مهارت دادنتایج پژوش نشان   

نتایج به  تأثیر دارد.سوم ابتدایي داراي این اختالل  پایهدانش آموزان دختر  و کاربرد در عملیات مفاهیم، عملكرد،
مسعود  (،1390مقدم و همكاران ) ،(2010کپلیني،کپد و ولي )دست آمده در پژوهش حاضر در این زمینه با تحقیق 

در تحقیقات خود  ،(2010کپد و ولي ) د. کپلیني،باشهمسو مي(1389) احمدي ملک پور و شورکي،کارگر (،1387نیا )
و حرکتي بدون دخالت مستقیم روي آموزش نوشتن یا نارساخواني  -ادراکي حرکتي وحسي  هايآموزش مهارت با

مقدم و همكاران نتایج پژوهش  دهند.کاهش این زمینه را به میزان معناداري  در مشكالت کودکان توانستندریاضي 
در راستاي بهبود هدف فعال سازي دو نیمكره مغزي  بابا عنوان موسیقي و اختالل یادگیري ریاضي  نیز (1390)

مشكالت  کاهش باعث ،که داراي وزن و هماهنگي است منظم ينشان داد موسیقي به عنوان ابزار مشكالت ریاضي
بررسي تاثیر بازي  که به منظور در پژوهشي (،1387) مسعودنیا شود.ميریاضي  ادراکي و بهبود مشكالت یادگیري

هاي ادراکي حرکتي نشان داد که بازي ،دبستان شكل گرفت جمندر درمان اختالالت ریاضي کودکان پایه اول تا پ
بررسي تاثیر (، با 1389) همكاران شورکي وکارگر هاي اختاللت ریاضي موثر بوده است.و شناختي در درمان نشانه

که  ندهاي حرکتي ظریف بر یادگیري مفاهیم ریاضي در کودکان داراي اختالل یادگیري نشان دادآموزش مهارت
 گتمن توان گفت بنا بر نظرها ميدر تبیین این یافته یر دارد.هاي این اختالل تاثر کاهش نشانهها باین آموزش

تر تا مراحل ادراکي حرکتي پیچیده کنند باید از مراحل خاصي عبورهاي ادراکي حرکتي افراد در کسب مهارت (،1952)
در یكي از مراحل توقف کرده و یا برخي مراحل را  ،افرادي که داراي اختالل یادگیري هستند و تكمیلي را طي کنند.

همچنین با آموزش  در این زمینه باید مورد آموزش ویژه و تجربه آن آن مراحل قرار بگیرند. ،از این رو. اندطي ننموده
جمله مخچه و ساقه مغز را از طریق تحریک  از ترتوان کرتكس مغز و سطوح پایینمي هاي ادراکي حرکتيمهارت

به  توجه نشان ساخت با خاطر در ادامه باید .(2015)ورپاپ و پترمن، هاي حسي حرکتي تحریک کردتمرین گیرنده و
پیوند میان ادراك و حرکت که عبارت است از توانائى کودك در ترکیب اطالعات  1کپارتنظریه ادراکي حرکتي 

یابند. شوند که معنى واحدى مىحرکتى کسب شده براى اطالعات ادراکي تا بدان اندازه نزدیک به هم برقرار مى
هاى عضالنى واکنشنیازهاى الزم براى هر رفتار را کپارت معتقد است که اصوالً کل هر رفتار، حرکتى است و پیش
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 ،آید حرکتى استنظر مىبراى مثال هنگام کشیدن یک دایره، جدا کردن آن قسمتى که به دهد.و حرکتى تشكیل مى
کلى هاى یادگیرى را باید طبق فرآیند تجربه ،رورسد بخش ادراکى است ناممكن است. از ایننظر مىاز آنچه که به

توان از حرکت براى بهبود و اساس تئورى تشكّل نظام عصبى دالکاتو مىهمچنین بر  .حرکتى تدارك دید -ادراکى
پردازان این هاى شناختى و ادراکى و درمان کودکان داراى اختالالت یادگیرى استفاده نمود. نظریهتوسعه مهارت

وشتن، هاى حرکتي، سخن گفتن، نتئورى عقیده دارند که شش کارکرد تكاملى در انسان که عبارتند از: مهارت
به دنبال فرایندهاي  و هستندمستلزم تكامل فرد در نظام عصبى  ،گانهخواندن، فهم سخن و تشخیص حجم یا ابعاد سه

هاي ادراکي حرکتي منجر به همچنین استفاده از فعالیت .(1391)به نقل از یاریاري، شوندادراکي حرکتي کسب مي
با توجه به اینكه  .شودمي داراي اختالل در کودکانو حافظه فعال فضایي  شنوایي، د پردازش اطالعات بینایي،رش

ارتقاء آنها به بهبود مشكالت یادگیري کمک  هاي ذکر شده اساس یادگیري خواندن و ریاضیات هستند،توانایي
تواند در مى حرکتى -هاي ادراکىتمرین ،هاي پژوهشبا توجه به یافتهتوان خاطر نشان ساخت در پایان مي کند.مي

راهكار مناسب و  ،جهت کمک به درمان کودکانى که داراى اختالالت یادگیرى از جمله اختالل در ریاضي هستند
ها عمدتاً به شكل تمرینات ها قرار گیرد. این برنامهتواند مورد استفاده مربیان، آموزگاران و خانوادهمفیدى باشد و مى

اندرکاران تعلیم و تربیت در جهت استفاده از شود که دستلذا توصیه مى ،حرکتى و به شكل بازى ارائه شده است
هاى ضمن برگزارى کالس ،در این راستاحرکتى اقدامات مناسبى داشته باشند.  -هاي مربوط به رشد ادراکى تمرین

 شود.مدت توسط متخصصین در مدارس پیشنهاد ميهاى کوتاهخدمت، دوره
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