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 چکیده
 یاضیر یریادگیآموزان با اختالل دانش یاضیبر عملکرد ر یحرکت -یحس یکپارچگیمداخله حافظه فعال و  یاثربخش سهیهدف از پژوهش حاضر، مقا

اختالل  باآموزان پسر دانش هیشامل کل یبود. جامعه آمار یریگیآزمون با گروه کنترل و مرحله پپس آزمون،شیبا طرح پ یشیآزمامهیبود. روش مطالعه، ن
در دسترس انتخاب و  یریگصورت نمونهپسر( به نفر )دختر و 60افراد  نیا انیبودند. از م 1398-99 یلیشهر کرمان در سال تحص ییدوره ابتدا یاضیر

تحت  یادقیقه 45جلسه  16به مدت  شیآزما یهاهگروه کنترل( گمارش شدند. گرو کیو  شی)دو گروه آزمانفره  20در سه گروه  یصورت تصادفبه
پس از سه ماه آزمون  جیاز ثبات نتا نانیاطم یعمل آمد و براآزمون بهو پس آزمونشینکردند. پ افتیدر یامداخله قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله

با کمک  یریمتغچند انسیارکوو لیها با تحلبود. داده یاضی( و آزمون عملکرد رWISCوکسلر ) یشامل مقیاس هوش اجرا شد. ابزار سنجش یریگیپ
 -یحس یکپارچگیبر  یبر حافظه فعال و مداخله مبتن یمداخله مبتن ینشان داد در اثربخش جیقرار گرفت. نتا لیتحلوهیمورد تجز SPSS-22 یافزار آمارنرم

بر حافظه  یمداخله مبتن راتییتغ یداریپا نیب ز،ین یریگیدر مرحله پ نی(. همچنP<05/0و کنترل تفاوت وجود دارد ) شیآزما یهاروهگ انیدر م یحرکت
گفت  توانیپژوهش، م جی(. براساس نتاP<05/0وجود دارد ) یتفاوت معنادار یاضیعملکرد ر یرو یحرکت -یحس یکپارچگیبر  یفعال و مداخله مبتن

سودمند در مدارس  ییهاعنوان مداخلهبه توانندیبوده و م ثرمؤ یاضیر یریادگیآموزان با اختالل دانش یاضیدر عملکرد ر دیتجربه جد جادیا با اهمداخله
 کار گرفته شوند.به یبخشو توان یو مراکز آموزش یریادگی ژهیمراکز مشکالت و ،ییدوره ابتدا

  :های کلیدیواژه

 یحرکت -یحس یکپارچگی ،یاضیرفعال، عملکرد حافظه  ،یضایر یریادگیاختالل 
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 مقدمه
، 2سوارز، ایوانز و پاتلدرصد ) 8تا  5با شیوع  1ضیریااختالل 

است  انواع اختالالت یادگیری در کودکانیکی از  (2018
کامل  گیریبه دلیل عدم شکلو  (2016، 3کاواناگ و تروس)

، 4کوربینیان و استفان ،سیآلآید )به وجود میتحول عصبی 
اغلب در دوره  و شدهشروعاز سنین پایین این اختالل  (.2018

 ،5سادیجاه، پارتا و راهاردجو ا،فارادیب) کندمی پیدادبستان بروز 
عملکرد ضعف علل  نیترمهماز یکی  عنوانبه( و 2019

با اختالل  کودکان .ودرآموزان به شمار میدانشریاضی 
خاطر  چهار خرده مهارت درک اعداد، به در مشکالتی ریاضی

صحت محاسبه و و  سپردن حقایق علم محاسبه، روانی
ارسایی در ن (.2014، 6شولت کورن)ل ریاضی دارند الاستد

دلیل اولیه برای عملکرد تحصیلی ضعیف  فعال حافظه
 ،7و، چن، ز، چانگچن)ریاضی است تالل اخبا وزان آمدانش
آموزان با اختالل دانش که اندداده نشان متعدد شواهد (.2017

 فعال حافظه عملکرد در یتوجهقابل مشکالت ریاضی دارای
و  آموزان به راهکارهادانشاین  (.2008، 8هستند )مبوت بسانز

هایشان را دارند که امکان استفاده از تواناییمداخالتی نیاز 
و  )کاکاوند دنرا جبران ک هاآنتالل هموار سازد و ضعف و اخ

ت مسائل مانع تثبی نتوامیموقع به مداخلهبا  .(1396احدی، 
و مشکالت ریاضی، افت تحصیلی و بسیاری از مشکالت 

از  تیدرنهاروحی و روانی در کودکان با اختالل ریاضی شد و 
بسیاری ضررهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جلوگیری 

 کرد.
، تقویت ریاضی اختالل نهیدرزم مهم ایمداخله یایکردهور زا

کارکردهای  نیترمهمحافظه فعال از  است. 9حافظه فعال
فضای کاری ذهنی تعریف  عنوانبه وشناختی است عصب

کردن و پردازش فعال کردن، تنظیمشود که شامل کنترلمی
در تکالیف شناختی پیچیده  پاسخاطالعات برای دستیابی به 

(. 2008 ،10تـاچمنو  راپـین) باشدسئله ریاضی میم مانند حل
با  فعال هاند که حافظنشان داده( 2016) 11چینگ و نونز

مرتبط ریاضی  مسائل محاسباتی پیچیده وهای عددی توانایی
ریاضیات به عملکرد  عملکرد در کالس و تحول مهارت. است

(. 2014، 12نورمند و تانوک) فعال بستگی دارد همناسب حافظ
 خود در پژوهش( 2009) 13و دنینگ هولمز، گترکولانچه چن

آموزش حافظه  در یک دوره را کودکان با اختالل در ریاضی
                                                           

1. math Learning disorder 
2. Soares, Evans & Patel 

3. Kavanagh & Truss 

4. Elise, Korbin & Stefan 
5. Faradiba, Sadijah, Parta & Rahardjo 

6. Schulte-Karen 

7. Chen, Chang, Chen & Zhou 
8. Mabbott & Bisanz 

9. working memory 

10. Rapin & Tuchman 

آموزشی و دوره پیگیری  بعد از پایان دوره دادند،شرکت فعال 
 هاآنافزایش و مشکالت  فعالعملکرد این کودکان در حافظه 

ابت، ثآقایی. در پژوهشی دیگر در ریاضیات کاهش یافت
اثربخشی دو روش ( با بررسی 1397) دهشیری و جمالیبنی

فضایی  - کاری کالمی و دیداری هبخشی شناختی حافظتوان
آموز مبتال به اختالل یادگیری بر بهبود عملکرد ریاضی دانش

 هبخشی حافظتوان منظوربهکه مداخالتی که  دریافتند ریاضی
آموز مشکالت دانش توانند در بهبودروند، میبه کار می فعال

شوند. عباسی، مرادی، نجفی دچار اختالل ریاضی به کار گرفته 
حافظه فعال بر بهبود آموزش  ریتأث( به بررسی 1392و یوسفی )

ریاضی  آموزان پسر دارای اختاللعملکرد تحصیلی دانش
های که آموزش حافظه فعال از زمره روشپرداختند و دریافتند 

ی عملکرد تحصیلی و یادگیری در برای بهبود ارتقا مؤثر
ویژه یادگیری در عرصه ریاضی است. های مختلف، بهعرصه

 موضوعی مشابه با پژوهشی در نیز (1390) عابدی و آقابابایی

  آوردند. دستبه را نتیجه همین

آموزان با اختالل بازپروری دانش ها جهتیکی دیگر از راهبرد
 15یرسآ. است 14حرکتی -حسی  یکپارچگی تقویت ریاضی

داند میشناختی فرآیندی عصبرا یکپارچگی حسی  (1989)
از بدن فرد و محیط را  آمدهدستبهاطالعات حسی که مغز 

کند و برای کاربرد مؤثر و مناسب بدن تفسیر و ساماندهی می
( و 2011) 16همکارانکن و استین گیرد.می به کاردر محیط 

 -حسی  هایر مهارتهایی را دوجود نارسایی( 2010) 17گری
این مسئله . اندکودکان با اختالل ریاضی نشان دادهحرکتی 

های های نورونی مناطق مغزی مرتبط با مهارتآسیباز  ناشی
، 18وبر و همکاران) استحرکتی در این کودکان  -حسی 
های فرد در کسب مهارت( 1989آیرس ) طبق نظر (.2000
 مراحل به تا کند عبور یخاص مراحل از بایدحرکتی  -حسی 
اختالل ریاضی در یکی از این مراحل  دارای افراد برسد. بعدی

 اندطی نکرده یخوببهمراحل را  اند یا برخی ازتوقف کرده
 مداخلهتحقیقات اندکی در خصوص تأثیر (. 2008، 19)اونز

با  آموزانبر عملکرد ریاضی دانش حرکتی -حسی گی یکپارچ
، انتصار اختالل ریاضی انجام شده است از جمله شاه محمدی

 در پژوهشی با عنوان تأثیر (1398) اسدزاده فومنی، حجازی و
 عملکرد و توجه غیرکالمی، هوش بر حسی یکپارچگی برنامه

اختالل ریاضی دریافتند که  دارای آموزاندانش تحصیلی

11. Ching & Nunes 
12. Normand & Tannock 

13. Holmes, Gather Cole, Dunning 

14. sensory-motor integration 
15. Ayres 

16. Stenneken, Egetemeir, Schulte-Korne, Müller, Schneider, & 

Finke 
17. Geary 

18. Waber, Weiler, Bellinger, Marcus, Forbes & Weepie 

19. Owens 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 

http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=16834&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=16834&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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حسی در گروه آزمایش نسبت به  استفاده از مداخله یکپارچگی
آموزان اختالل دانش عملکرد تحصیلیبر  بیشتری ریتأثکنترل 

نقش ( در پژوهشی 1395) ابراهیمی. ریاضی داشته است
م اختالل ریاضی ئدر بهبود عال حرکتی -های حسی بازی
را بررسی نموده و نشان داد که  آموزان پایه سومدانش

بر سطح اختالل ریاضی حرکتی  -حسی های مداخله
بخشد. داشته و عملکرد آنان را بهبود می ریتأثآموزان دانش

( در پژوهشی با 1395همچنین حسینخانزاده و همکاران )
 -حسی  ادراک و توجه قویتت آموزشی برنامه عنوان تأثیر

 ناتوانی با آموزان پسردانش ریاضی عملکرد برحرکتی 

در حرکتی  -حسی ادراک  ریاضی دریافتند که برنامه یادگیری
 مؤثرآموزان با اختالل ریاضی بهبود عملکرد ریاضی دانش

 است.

 جایگاه و اهمیت ذکرشدهبا توجه به مباحث و مطالعات 
حرکتی  -حسی ال و یکپارچگی های حافظه فعمداخله

این مداخالت را در زمینه  توانیممشخص شده است و 
ی کاهش مشکالت و بهبود عملکرد کودکان با اختالل ریاض

ر جهت برد. انجام چنین پژوهشی از نظر جدید بودن د به کار
آموزان با اختالل ریاضی که تعداد رفع مشکالت دانش

 تیاز اهم دهندیمتشکیل آموزان را از دانش یتوجهقابل
ت تا به لذا این امر محقق را بر آن داشخاصی برخوردار است. 

 -حسی  یکپارچگی ومقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال 
 آموزان با اختالل ریاضیحرکتی بر عملکرد ریاضی دانش

عال مداخالت حافظه ف همچنین مشخص شود که آیابپردازد و 
آموزان ی بر عملکرد ریاضی دانشحرکت -و یکپارچگی حسی 

 ؟اثر پایدار دارند اختالل یادگیری ریاضیبا 
 روش
 آزمونپس، آزمونپیش طرح باو  آزمایشیحاضر نیمه پژوهش

و مرحله پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل  کنترل گروه با
ضی دوره ابتدایی شهر آموزان پسر با اختالل ریاکلیه دانش

بودند. نمونه پژوهش  1398-1399کرمان در سال تحصیلی 
در و انتخاب گیری در دسترس نمونه صورتبهنفر  60تعداد به 

حسی  یکپارچگیحافظه فعال، گروه  نفره )گروه 20سه گروه 
تصادفی جایگزین  صورتبهکنترل(  گروه یک وحرکتی  -

داشتن هوشبهر عادی و ابتال  شدند. معیارهای ورود به مطالعه
های تشخیصی، نداشتن آزمون بر اساسبه اختالل ریاضی 

حرکتی، بینایی، شنوایی و معیارهای  – های جسمیمعلولیت
خروج از مطالعه عدم همکاری و حضور مستمر در جلسات 

مدت و اختالالت رفتاری، مداخله، ابتال به بیماری طوالنی
 ها حین مداخله بود. شهرستان آموز به سایرانتقال دانش

 شیوه اجرای پژوهش
و مدیران  وپرورشآموزشبرای انجام پژوهش با مسئوالن 

آموزان مدارس هماهنگی و رضایت والدین اخذ گردید و دانش
و آزمون عملکرد  1(WISC)وکسلر  یهوش با استفاده از مقیاس

مورد ارزیابی قرار گرفتند و افرادی که دارای  MPT)2(ریاضی 
 عنوانبهریاضی ضعیف داشتند ه و عملکرد هوشبهر عادی بود

نمونه انتخاب شدند. مداخله حافظه فعال بر اساس کتاب 
( روی 1396تمرینات تقویت حافظه فعال معتمدی و همکاران )

حرکتی شامل  -حسی یکپارچگی گروه اول آزمایش و مداخله 
حرکتی برگرفته  -تمرینات مربوط به تقویت یکپارچگی حسی 

حرکتی  -حسی های مربوط بـه یکپارچگی فعالیتکتاب  از
( روی گروه دوم آزمایش و 1383فر )، ترجمه راغفینکباربارا
مراکز اختالالت  مربیانتوسط ای دقیقه 45جلسه  16در 

را دریافت  موردنظراجرا شد. گروه کنترل مداخله  یادگیری
وهش نکردند، به آنان اطمینان داده شد پس از اتمام فرایند پژ

 تالش پژوهش این این مداخالت را دریافت خواهند کرد. در

رازداری  و خصوصی حریم حفظ رضایت آگاهانه، راه از تا شد
 اصول اخالقی پژوهش، در شرکت برای الزام و عدم اجبار و

ماه، آزمون  3شود. جهت اطمینان از ثبات نتایج پس از  رعایت
متغیری با انس چندکوواریبا تحلیل ها داده پیگیری اجرا شد.

قرار  لیوتحلهیتجزمورد  22نسخه  spssی آمار افزارنرم کمک
های حافظه فعال و یکپارچگی مداخلهخالصه جلسات . گرفتند
 حرکتی به شرح ذیل است: -حسی 

 
 مداخله حافظه فعال بسته. 1جدول 

 محتوا و تکالیف هدف 

 آزمونای پیشاجر و روش کار و فاهدارائه ا آزمونجلسه توجیهی و پیش 1

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  2

 تقویت حافظه فعال کالمی

 دادن دستورات به ترتیبی که شنیده استحرکتی: انجام -های فضایی بازی

 های آخر هر جمله به ترتیبدادن همه جمالت سپس گفتن کلمههای آخر: گوشتکرار کلمه

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  3

 کالمی تقویت حافظه فعال

 دستورالعملها سپس چیدن ترتیبی تصاویر با توجه بهبندی تصاویر: دیدن تصاویر و پوشاندن آندسته

 صدا در حرف اولدادن کلمات سپس پیداکردن وگفتن کلمات همآغاز: گوشکلمات هم

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 2. Math Performance Test 
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 فضایی -تقویت حافظه دیداری  4

 تقویت حافظه فعال کالمی

 های باالی صفحه به تصویر پایین صفحهدادن شکلکردن و ارتباطرابطه اشکال: پیدا

 و ساختن کلمه جدید شدهخواندهحذف حرف آخر: حذف صدای آخر کلمات 

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  5

 تقویت حافظه فعال کالمی

 های سمت راستکردن سایه شکل از بین شکلها: دیدن شکل سمت چپ و پوشاندن آن و پیداتمرین سایه

 صدا در حرف آخرکردن و گفتن کلمات همدادن کلمات سپس پیداپایان: گوشکلمات هم 

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  6

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهدهیداز تصاویر  شدهساختهکردن شکل الحاق اشکال: دیدن و پوشاندن تصاویر سپس پیدا

 شدهدهیشننام بردن حیوانات: نام بردن حیوانات از بین کلمات 

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  7

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهدهیدتصویر  شدهمیتقسکردن تجزیه اشکال: دیدن و پوشاندن تصاویر سپس پیدا

 .شدهدهیشناعداد  نیاز باعداد زوج و فرد: تکرار اعداد زوج به ترتیب 

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  8

 تقویت حافظه فعال کالمی

 کننده تصویرکردن شکل کاملشده سپس پیداشده: دیدن و پوشاندن تصویری که یک قطعه آن گمگمقطعات 

 معکوس )از آخر به اول( طوربهکردن اعداد اعداد مستقیم و معکوس: تکرار

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  9

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهدهیدهای کردن معکوس فلشپیداهای سمت راست، ها: دیدن و پوشاندن جهت فلشجهت فلش

 کلمات بدون نقطه و گفتنکردن دادن کلمات سپس پیداکلمات بدون نقطه: گوش

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  10

 تقویت حافظه فعال کالمی

 درجه چرخش داشته 90کردن تصویری که تمرینات چرخشی: دیدن و پوشاندن تصاویر سپس پیدا

 و ساختن یک کلمه جدید شدهدهیشنگذاشتن صدای اول کلمات : کنار همساخت کلمه با حرف اول

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  11

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهدهیدکردن شکل قرینه تصویر تقارن: دیدن و پوشاندن تصویر سپس پیدا

 بگویدی جدید بسازد و کلمهشنود ساختن کلمه با حرف آخر: با حرف آخر کلماتی که می

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  12

 تقویت حافظه فعال کالمی

 کردن آن تصویر در بین تصاویر وقتی از باال به آن نگاه شودنمای شکل از باال: دیدن و پوشاندن تصویر سپس پیدا

 مستقیم و معکوس صورتبه شدهگفتهکلمات مستقیم و معکوس: تکرارکلمات 

 تقویت حافظه فعال کالمی 13

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهگفتهدادن کلمات و سپس گفتن متضاد )مخالف( کلمات کلمات مخالف: گوش

 دادن به کلمات سپس گفتن به ترتیب بر اساس دستورالعملی کلمات: گوشبنددسته

 فضایی -تقویت حافظه دیداری  14

 تقویت حافظه فعال کالمی

 شدهخواستهپروانه روی آن نشسته به ترتیب دستورالعمل  دادن تصاویری کهپرش پروانه: گفتن و نشان

 کردن حروف کلمات و ساختن کلمه جدیدکردن کلمات: معکوسوارونه

 تقویت حافظه فعال کالمی 15

 تقویت حافظه فعال کالمی

 وزن از بین کلماتکردن و گفتن کلمات همدادن کلمات و سپس پیداوزن: گوشهم

 شدر هنگام شمار 5ی مضارب عدد جابهه ترتیب و گفتن بیز بازی بیز: شمارش اعداد ب

 آزموناجرای پس آزمونپس 16

 حرکتی -بسته مداخله یکپارچگی حسی . 2جدول 

 فیو تکالمحتوا  هدف جلسه

 آزموناجرای پیش و روش کار و فاهدارائه ا آزمونجلسه توجیهی و پیش 1

2 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 مرتبه( 5فرد )و غلتاندن توپ بزرگ بر روی ن کشیدباز دراز قتا وبه حالت دمر غلتک: 

 جلو و عقب رفتن وپادستچهار  صورتبههای متفاوت ها: با سرعتاسب

 دارها به سمت باالی سطح شیبکشیدن با دستکشیدن و عقبصعود از کوه: به حالت دمر دراز

3 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 س عمقیتقویت ح

 فشار لمسی و ماساژ وکودک در پتو ساندویچ: پیچاندن پتو

 تیوپ سواری: پریدن بر روی تیوپ

 های متفاوت با فرغون به سمت مقصد معینکاال: انتقال اجسام با وزن ونقلحمل

4 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

سر او بیرون )بخشی بر روی کودک، وپ توانت و غلتاندنتشک ساندویچ: درازکشیدن کودک وسط دو تشک 

 (باشد

 بالگرد: چرخیدن به دور خود

 تا رسیدن به نقطه مشخص شدهگرفتهپاهایش  کهیجلو درحالها به سمت فرغون: راه رفتن با دست

5 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 که چه چیزی رسم شدهاین و گفتنخیص دادن ها، اعداد و حروفی بر پشت کودک و تشسیاه: کشیدن شکلتخته

 دمر روی توپ بزرگ و حرکت کردن به سمت جلو و عقب صورتبهتوپ نرم: قرار گرفتن 

 حبوبات را با سر هل دادن سهیوپا کدست به حالت چهارحبوبات: کیسه

6 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 ها و بازوهار بر دستی نرم و زبموقلمها: کشیدن برس رنگرز

 دوک چرخان: چرخیدن به دور خود به همراه خواندن شعر

 راندنقایقرانی: در حالت نشسته و با دو دست خود را به جلو

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
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 فیو تکالمحتوا  هدف جلسه

7 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 بر روی خاک، شن و ماسه برهنهیپارد پا: راه رفتن با 

 ها را بچیندشده را انداخته و مجدد آنیکی چیدههای پالستزدن بولینگبولینگ: با غلت

 هاداشتن بدن خود بر روی دستایستادن بر دست: باال نگه

8 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 که سطح نرم است یا زبراین های مخلوط با ماسه و بستن چشم و تعیینشنی: کشیدن نقاشی با رنگآدم

 ی مربی ضربه زدنپابهکودک معلق است و  کهیحالدرخوردن ها: تابضربه

 وزن خودی با کودک همکشطنابکشی: طناب

9 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 شدهبرداشته ءیشزدن و حدس بستهچشمی از درون کیسه با برداشتنشکیسه اشیا: 

 ر کمرشدن طناب از دوک و بازفرفره: بستن کمر کودک با طناب در چندین دور سپس چرخیدن کود

 کوهنوردی: درازکشیدن بر زمین و گرفتن طناب و کشاندن خود

10 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 نمادین تمام بدن با حولهکردن شدن و خشکخیز رفتن روی تشک و خارجشنا: پریدن و سینه

 دو نفری: پریدن از روی طناب گرداننده شده توسط بازطناب

 علی ورجه: باال پریدن و برگشتن به حالت چمباتمه

11 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 به مکان مورد نظر داشتن اسفنج بین زانوها و پاها و غلتیدن و بردن اسفنجالوار غلتانی: گذاشتن و نگه

 با او خود و برخورد کردن به سمت دوستو حرکت ها: رفتن در استوانهفعالیت با استوانه

 وزن خود در روی تشک: کشاندن کودک همقیغرنجات

12 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 ردن تا تشک بعدیکاسفنج )سر بیرون( و غلتیدن، ایستادن و لی لی  لهیوسبهکرم ابریشم: بستن بدن کودک 

 شدهبستهری لوله الستیکی که در نقطه دوگهواره: دراز کشیدن در گهواره توری معلق و کشیدن تکه 

 توپ مچاله کردن صورتبهمچاله روزنامه: روزنامه را 

13 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 ها و رسیدن به محل مشخصبا پا جلوروبهتاق باز و حرکت  صورتبهقایق موتوری: درازکشیدن بر روی حوله 

 گرفتن توپ از سمت راست یا چپ با هر دو دست تعادل و: نشستن روی تخته بشین و بگیر

 کردندادن و مقاومتایستادن و با کف دست همدیگر را هل: روبروی همریگیکشت

14 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 دادن قسمت فوقانی و تحتانی تنهکشیدن به پهلو و حرکتکرم خاکی: دراز

 ها و حفظ توازنزانو و فشاردادن کف دستدر وضعیت دو گرفتننزاع با زانو: قرار

 ی اعداد چمباتمه بزنندشدن توسط او باید روشود و دیگران قبل از گرفتههوا: در بازی یک نفر گرگ میگرگم به

15 

 تقویت حس المسه

 تقویت تعادل

 تقویت حس عمقی

 هادر استوانه جلوروبهغلت استوانه: حرکت 

 دادن توپ بزرگ با شکم به سمت دیوارپرش با شکم: فشار

 خیز رفتن تا مقصددار و سینهپشتی وزنهسینه خیز: پوشیدن کوله

 آزموناجرای پس آزمونپس 16

 ابزار سنجش
برای تعیین هوشبهر  :IV1مقیاس هوشی وکسلر 

مقیاس هوشی وکسلر آموزان و تشخیص افتراقی از دانش
 توسط وکسلربار ی اولینبرا استفاده شد. این مقیاس کودکان

در سال  در ایران توسط شهیم وتهیه و منتشر  1949در سال 
دو در  آزمونخرده 12شد. مقیاس دارای ی یابهنجار 1364

مقیاس هر  باشد ومیکالمی و غیرکالمی )عملی( بخش 
آزمون اختیاری آزمون اصلی و یک خردهدارای پنج خرده

ها مورد مقایسه قرار ینآزمون با میانگاست. نمره هر خرده
با استفاده از روش همسانی درونی مطلوب روایی  گیرند.می

 94/0تا  44/0پایایی بازآزمایی این آزمون در دامنه بود. 
ها در خرده آزمون فیتصنو پایایی مبتنی بر  (73/0)میانه 

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition 

شهیم، ) است شدهگزارش (69/0)میانه 98/0تا  42/0دامنه 
1391.) 

این آزمون برای ارزیابی  :2ریاضیآزمون عملکرد 
آموزان اختالل ریاضی مقطع ابتدایی عملکرد ریاضی دانش

 ،های آموزشیبا هماهنگی کارشناسان گروهاستفاده شد. 
های کتب بر اساس سرفصل ریاضیهای عملکرد آزمون

آزمون و آزمون، پسریاضی دوره ابتدایی تهیه و در پیش
های سالهای ؤالس سیبا بررپیگیری استفاده گردید. 

ی هاگروه از خواهیریاضی آماده و با نظر هایگذشته، آزمون
عدد و  20ها شد. تعداد سؤالاصالحات الزم انجام  آموزشی

تمیز و  هایدرجهبود.  20( تا 0گذاری از صفر )روش نمره
. سپس ندشداصالح  مجدداًو محاسبه  هاسؤالدشواری 

 10ر اختیار اصالح نهایی دهای آزمون تکثیر و جهت برگه

2. Math Performance Test 
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قرار گرفت و میزان توافق بین نمرات حاصل  (داور)آموزگار 
 ازها آزمونهای آموزشی بنا به نظر سرگروه محاسبه گردید.

در پایایی  برخوردار بودند. مطلوبی محتوایی و صوریروایی 
 %85محاسبه و  آزمون دو نمرات همبستگی ضریب آزمون،

 .استبیانگر پایایی مطلوب  آمد که آمدهدستبه

 هایافته
توصیفی و استنباطی  صورتبه آمدهدستبهنتایج  نجایادر 
. ابتدا گزارش توصیفی و سپس نتایج استنباطی اندشدهارائه

خواهد آمد.

 آزمون و های توصیفی نمرات پیششاخص .3جدول 
 بودنآزمون و پیگیری عملکرد ریاضی در دو گروه مقایسه و نتایج بررسی مفروضه نرمالپس

 

که ها، برای اطمینان از اینقبل از تحلیل مربوط به فرضیه
های زیربنایی تحلیل های این پژوهش مفروضهداده

پرداخته شد.  هاآنکنند به بررسی کوواریانس را برآورد می
و  )متغیر کوواریت(آزمون نتایج محاسبه همبستگی بین پیش

بیانگر وجود  موردنظرآزمون )متغیر وابسته( در متغیرهای پس
بودن رابطه( و بود )مفروضه خطی هاآنرابطه خطی بین 

های متغیرهای آزمونمحاسبه همبستگی بین پیش
بود  هاآندار بین نیز نشان از عدم رابطه معنی یموردبررس

ررسی همگنی چندگانه(. برای ب یهم خط)مفروضه عدم 
واریانس متغیرها از آزمون لوین و برای بررسی مفروضه 

های رگرسیونی اثرات بین آزمودنی در تعامل گروه * شیب
از آزمون لوین در  آمدهدستبهآزمون استفاده گردید. نتایج پس

که  دادمتغیرهای وابسته نشان  عنوانبهآزمون و پیگیری پس
باالتر از سطح سنجش  وابسته داری در متغیرسطح معنی

(05/0<Pاست. نتایج حاصل از بررسی مفروضه شیب ) های
 آمدهدستبهدار که سطح معنی دادرگرسیونی نیز نشان 

(05/0<Pبیانگر برقراری مفروضه شیب )سیونی در های رگر
باکس نیز نشان از آزمون اِم آمدهدستبهنتایج  دو گروه است.

دار بیانگر عدم تفاوت معنی آمدهدستبهداری داد سطح معنی
های در گروه یموردبررسبین ماتریس کواریانس متغیرهای 

آزمایش و گروه کنترل است. همچنین نتایج آزمون 
در  یموردبررسکولموگروف نیز نشان داد توزیع متغیرهای 

های آزمایش و کنترل نرمال است. گروه

 و پیگیری عملکرد ریاضی آزمونبرای مقایسه پسآزمون چند متغیره  .4جدول 

 P values درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ارزش شاخص

 001/0 112 4 97/17 78/0 اثر پیالیی

 001/0 110 4 65/24 24/0 المبدای ویلکز

 001/0 108 4 39/13 89/2 اثر هوتلینگ

 001/0 56 2 95/79 85/2 رویریشه نیتربزرگ

مشخص است که اندازه همه  4با توجه به جدول شماره 
ها در دادن تفاوت گروههای چندمتغیره برای نشانآزمون

دار است. آزمون و پیگیری( معنیترکیب خطی دو متغیر )پس
های آزمایش و کنترل در ترکیب ، بین گروهگریدعبارتبه

های آزمون و پیگیری عملکرد ریاضی گروهخطی نمرات پس
 داری وجود دارد.مایش و گروه کنترل تفاوت معنیآز

 نرمال بودن کنترل بودننرمال
-یکپارچگی حسی

 حرکتی
 هاروهگ حافظه فعال بودننرمال

p z 
انحراف 

 استاندارد
 p z میانگین

انحراف 

 استاندارد
 p z میانگین

انحراف 

 استاندارد
 شاخص میانگین

22/0 13/0 00/2 30/14 18/0 14/0 92/1 15/12 20/0 14/0 60/11 82/1 
 آزمونپیش

 

 آزمونپس 42/1 40/14 17/0 17/0 50/16 50/1 24/0 09/0 30/10 52/1 16/0 18/0

 پیگیری 55/1 25/13 21/0 07/0 12/14 42/1 15/0 17/0 50/12 19/1 20/0 24/0
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 نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن  .5جدول 
 های مداخله و گروه کنترلآزمون و پیگیری عملکرد ریاضی در گروهمانکووا برای مقایسه پس

 اثر
متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

P 

values 
اندازه 

 اثر

ان تو

 آزمون

 گروه

 74/0 001/0 97/7 7/32 1 56/65 آزمونپس
 
99/0 

    10/4 37 80/151 خطا

     39 60/101 کل

 26/0 002/0 01/7 30/7 1 57/14 پیگیری
    04/1 37 48/38 خطا  97/0

     39 77/65 کل 

 دادن تفاوت سه گروه درمتغیره برای نشانهای چندآزمون
آزمون و پیگیری آزمون متغیرهای وابسته )پسمرات پسن

تر نتایج، اند و جهت تعیین دقیقدار بودهعملکرد ریاضی( معنی
 .تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا ارائه شده است

دهند که تحلیل نشان می 5در جدول  آمدهدستبهنتایج 
و  F=56/65آزمون عملکرد ریاضی )کوواریانس در پس

01/0=P) ( 57/14و همچنین در پیگیری نیز=F  01/0و=P )

توان گفت که می آمدهدستبهمعنادار است. با توجه به نتیجه 
داری در نمرات متغیر وابسته های مداخله تغییر معنیدر گروه
 ریتأثآزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل تحت در پس

ه آمده است. جهت بررسی و مقایس به وجودمداخالت 
ها در ادامه نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه اثربخشی مداخله

ارائه گردیده  یموردبررسهای متغیر وابسته پژوهش در گروه
 است.

 یموردبررسهای گروه آزمون و پیگیری عملکرد ریاضی درنتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه پس .6جدول 

 P Values خطای استاندارد میانگین تفاوت   

 
 آزمون عملکرد ریاضیسپ

 حافظه فعال
 002/0 21/0 28/1 حسی

 001/0 20/0 59/2 کنترل

 002/0 22/0 30/1 کنترل حرکتی -یکپارچگی حسی 

 پیگیری عملکرد ریاضی
 حافظه فعال

 02/0 26/0 92/0 حسی

 003/0 27/0 15/1 کنترل

 07/0 26/0 24/0 کنترل حرکتی -یکپارچگی حسی 

      

آزمون تفاوتی بین دهد در پسگونه که نتایج نشان میهمان
اثربخشی مداخله مبتنی بر حافظه فعال و مداخله مبتنی بر 

حرکتی و همچنین مداخله مبتنی بر  -یکپارچگی حسی 
حرکتی و گروه کنترل وجود دارد  -یکپارچگی حسی 

(05/0>Pهمچنین در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنی .) داری
داری تغییرات مداخله مبتنی بر حافظه فعال و مداخله بین پای

ریاضی  حرکتی روی عملکرد -مبتنی بر یکپارچگی حسی 
 (.P<05/0وجود دارد )

 
 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و 
آموزان با حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش -یکپارچگی حسی 

توان گفت میبندی جمعرت گرفت. در اختالل ریاضی صو
که هر دو مداخله اثربخش بودند، بین اثربخشی عالوه بر این

حرکتی و حافظه فعال بر عملکرد  -مداخله یکپارچگی حسی 
آموزان با اختالل ریاضی تفاوت معناداری وجود ریاضی دانش

داری در نمرات متغیر های مداخله تغییر معنیدر گروهدارد و 
 ریتأثآزمون نسبت به گروه کنترل تحت در پس وابسته

ها از پایداری اثر این مداخله و آمده است به وجودمداخالت 
پژوهشی  شدهانجامهای با توجه به بررسی .برخوردار بوده است

 -در زمینه مقایسه بین مداخله با رویکرد یکپارچگی حسی 
ضی حرکتی و مداخله با رویکرد حافظه فعال بر عملکرد ریا

های آموزان با اختالل ریاضی یافت نشده است. یافتهدانش
پژوهش حاکی از آن است که مداخله حافظه فعال بر عملکرد 
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اساس اینبرو اثر آن پایدار است.  مؤثرآموزان ریاضی دانش
سبب تواند مداخله حافظه فعال میشود که گیری میجهنتی

ها با یافتهد. این آموزان شوبهبود عملکرد ریاضی دانش
 و جمالیقایی ثابت، بنیآ ازجملههای پژوهشگرانی یافته

عابدی و ، (1392)و همکاران  عباسی (،1397ی )دهشیر
مداخله حافظه فعال بر  ریتأث( در خصوص 1390) آقابابایی

آموزان با اختالل ریاضی همسو است. عملکرد ریاضی دانش
( در پژوهش خود نشان دادند 2014) 1کان و هالینگهمچنین 

 فعال هکه ظرفیت حافظوه بر این، عالکه مداخله حافظه فعال
. شوددهد، موجب بهبود عملکرد ریاضی میرا افزایش می

( نیز طی تحقیقی دریافتند که 2015) 2سادرکوئیست و ناتلی
حافظه  به مستقیماً که را حافظه فعال عملکردهایی آموزش

بخشیده و بر عملکرد ریاضی  بهبود هستند را مرتبط فعال
با این پژوهش  ،حالنیدرع .گذاردمی ثبتم آموزان تأثیردانش
در  (2013) 3هولمز و گترکولدانینگ و  های پژوهشیافته

 حافظه فعالفقط به بهبود که  مداخله حافظه فعال خصوص
همسو یابد به عملکرد ریاضی انتقال نمی وشود محدود می

یکی از  فعالحافظه  گفت توانیمها ین یافتهینیست. در تب
های فعالیت ازینشیپ عنوانبهپایه و  یشناختروان هایفرایند

محسوب  تحصیلی موفقیت کسبشناختی در یادگیری و 
شود. تقویت حافظه فعال از مداخالت مهمی است که در می

کار یادگیری ریاضی به یهااختاللزمینه کمک به کودکان با 
 ای فراگیریپایه هکه هم در مرحل یاگونهبه گرفته شده است،

کودک تأثیرگذار  مسئلههای حل دانش عددی و هم در مهارت
بنایی جهت بهبود  عنوانبهین روش (. ا2016 ،4است )منون

تر مغز باشد و کارایی سطوح انتزاعیعملکردهای عالی مغز می
را که ریاضیات نیز از اعمال آن است افزایش داده و از این 

گذارد می ریتأثکودکان  طریق بر کارایی و بهبود آموزشی این
؛ فرهبد، هداوندخانی 2012، 5کستیماکر، چاین و گریبل )ونگ،

آوردن محیط (. در این پژوهش با فراهم1396و مهشیدی، 
شده و با انجام تمرینات  یدهسازمانآموزشی مناسب و 

منظم، متنوع و  صورتبهای در زمینه حافظه فعال مداخله
موزان با اختالل ریاضی آجذاب تجربه جدیدی در اختیار دانش

قرار داده تا از این طریق عملکرد شناختی و عملکرد ریاضی 
فعال  هحافظمداخله بنابراین، توجه به افزایش یابد.  هاآن
 تواندیمیک مهارت زیربنایی در یادگیری ریاضیات  عنوانبه

. رویکردی مؤثر در درمان اختالل یادگیری ریاضی باشد
دیگر،  در گروهدهد که ش نشان میهای پژوههمچنین یافته

                                                           
1. Kuhn & Holling 

2. Soderqvist & Nutley 

3. Dunning, Holmes & Gathercole 

4. Menon 

حرکتی بر عملکرد ریاضی  -مداخله یکپارچگی حسی 
مثبت داشته و اثر آن پایدار  ریتأثآموزان با اختالل ریاضی دانش

 6تئودورسـکیو و پاپوسـکیوهای است. نتایج پژوهش با یافته
 (،1395) ابراهیمی (،1398) و همکاران شاه محمدی (،2014)

مداخله  ریتأث( در خصوص 1395و همکاران ) حسینخانزاده
آموزان با حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش -یکپارچگی حسی 

توان گفت مداخله دارد. می خوانیاختالل ریاضی هم
مناسب و محیط آوردن حرکتی با فراهم -یکپارچگی حسی 

 ارتقاءکیفیت زمینه را برایسازماندهی شده، غنی و جذاب، 
تحت  عملکرد یادگیری ریاضی را د وکنفراهم می یادگیری

داتی، پاکویت، لسوند و -طور که دیون. هماندهدقرار می ریتأث
 -اند مداخله یکپارچگی حسی اره نموده( اش2015) 7گاالگر

واسطه درگیرکردن حواس کودک با انجام تکالیف  حرکتی به
؛ شودجذاب و متنوع باعث عملکرد بهتر در یادگیری می

 خصوصاً دوره ابتدایی، در روند رشدی کودکبنابراین 
کودکان از و  داشته حرکتی نقش مهمی -های حسی مهارت

 پردازند.اطراف خود به یادگیری میطریق تعامل با محیط 
( 1972کنند. آیرس )پردازان هم به این موضوع تأکید مینظریه

 –با آموزش و مداخله یکپارچگی حسی  توانیممعتقد است 
های عصب شناختی را تغییر داد )کله و چان؛ حرکتی، کنش
تقویت ( 1939)( و از نظر مونته سوری 1386ترجمه ماهر، 

، 8)فاش تواند تفکر و یادگیری را ارتقا دهد حرکت میحس و 
آموزان با اختالل ریاضی جا که بسیاری از دانش(. از آن2014

 -های نخستین تحصیل فرایند یکپارچگی حسی در سال
توانند در حد کنند و نمیای مؤثر کامل نمیحرکتی را به گونه
وقتی  های درسی و کالس ارتباط برقرار کنند،ضرورت با برنامه

شوند های آموزشی بازپروری میکه از طریق مداخله و روش
تر آماده های ذهنی عالیرشد آنان تسهیل شده و برای فعالیت

 (.1997)آیرس،  شوندیم

تواند گام مثبتی جهت کمک به انجام این پژوهش می
معلمان و والدین کودکان با اختالل یادگیری باشد و مراکز 

های مدارس دوره ابتدایی، کلنیکمشکالت خاص یادگیری، 
مند شوند. بخشی از نتایج این پژوهش بهرهآموزشی و توان

های یادگیری معلمان ابتدایی باید در آموزش ریاضی به پیشایند
حرکتی  -ریاضی همچون حافظه فعال و یکپارچگی حسی 

توجه نمایند و با کمک متخصصان، محیط آموزشی غنی همراه 
زشی در زمینه حافظه فعال و یکپارچگی حسی های آموبا بازی

حرکتی طراحی نموده تا با تقویت آن به بهبود عملکرد  -

5. Wong, Kistemaker, Chin & Gribble, 

6. Teodorescu & Popescu 

7. Dionne-Dottie, Paquette, Lessoned & Gallagher 

8. Fuchs 
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های نیز دوره وپرورشآموزشریاضی کودکان کمک نمایند. 
های تقویت حافظه فعال و ضمن خدمت در مورد شیوه

حرکتی را برگزار نماید. این پژوهش روی  -یکپارچگی حسی 
اجرا شد پیشنهاد  ر با اختالل یادگیری ریاضیآموزان پسدانش

 -شود مقایسه مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی می
دختر و سایر اختالالت عصبی،  آموزاندانشحرکتی روی 

 رشدی اجرا و اثرش سنجیده شود.

 اسگزاریسپ
مدارس و مربیان مراکز  مدیران ،وپرورشآموزش از مسئوالن

که در  یآموزاندانشویژه به و یناختالالت یادگیری، والد
عمل اجرای پژوهش همکاری کردند، صمیمانه تشکر به

 آید.می

 منابع 
حرکتی در بهبود  -های حسینقش بازی(. 1395ش. ) ابراهیمی،
. آموزان پایه سومم اختالل یادگیری ریاضی دانشئعال

ی گرایش تربیتی گروه شناسروان ارشدیکارشناسنامه پایان
 بهشتی.شناسی دانشگاه شهید روان

 (.1397)، غ. ر. دهشیری، ش. س.، و جمالییبن .،ثابت، سآقایی
بخشی شناختی حافظه کاری کالمی و اثربخشی دو روش توان

آموزان مبتال فضایی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش - دیداری
 ،(2) .فصلنامه کودکان استثناییبه اختالل یادگیری ریاضی. 

5-2. 
 -حسی یکپارچگی به مربوط هایفعالیت(. 1383ا ایی، ف. )باربار

 .تیمورزاده فر. تهران،ترجمه مهناز راغ .حرکتی
 ، س.،صادقی، پ. ن.، امیری، س.، شجاعی ع.، .ع حسینخانزاده،

تأثیر برنامه . (1395) ، ص.آزادی منش، پ.، و آزادیمنش
حرکتی بر عملکرد  - آموزشی تقویت توجه و ادراک حسی

دو فصلنامه  .آموز پسر با ناتوانی یادگیری ریاضیی دانشریاض
 .139-156، 7ری. های شناختی یادگیراهبرد

 اسدزاده، ح. حجازی، م.، و ح.، فومنی، غ. انتصار ی، م.،محمدشاه
 غیرکالمی، هوش بر حسی یکپارچگی برنامه تأثیر .(1398)

 ییادگیر اختالل دارای آموزاندانش تحصیلی عملکرد و توجه
 .115-93 (،1)9یادگیری.  ناتوانی مجلهریاضی. 

و هنجاریابی آزمون هوش کودکان  قانطبا(. 1364) .شهیم، س
 .. شیراز: انتشارات دانشگاه شیرازوکسلر

قیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای م(. 1391)شهیم، س. 
 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. .کودکان

اثربخشی آموزش حافظه فعال . (1390)، س. آقابابایی الف.، عابدی،
 بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی.

 .81-73، (4)2 .بالینی یشناسروان
 ریتأث(. 1392عباسی، ر.، مرادی، ن.، نجفی فرد، ط.، و یوسفی، ص. )
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Comparison of the effectiveness of working memory intervention and sensory-motor 

integration on math performance of students with Math Learning Disability 
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Abstract  

The aim of this study was to compare the effectiveness of working memory intervention and sensory-motor 

integration on math performance of students with Math Learning Disability. The study method was quasi-

experimental with pre-test design, post-test and a control group design and follow-up stage. The statistical 

population included all elementary school male students with math disorder in Kerman in 2019-2020 

academic year. From among these people, 60 boys were selected by available sampling method and randomly 

assigned to three groups of 20 people (two experimental groups and one control group). The experimental 

groups underwent intervention for 16 sessions of 45 minutes and the control group did not receive any 

intervention. Pre-test and post-test were performed and follow-up test was performed after three months to 

ensure the stability of the results. The assessment tools included the Wechsler Intelligence Scale (WISC) and 

the Mathematical Performance Test. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance using SPSS 

22-statistical software. The results showed that there was a difference in the effectiveness of the intervention 

based on working memory and the intervention based on sensory-motor integration between the experimental 

and control groups (P<0.05). In the follow-up phase, there is a significant difference between the stability of 

intervention changes based on working memory and sensory-motor integration on mathematical performance. 

(P<0.05). Based on the results, it can be said that the interventions are effective by creating new experience 

in the mathematical performance of students with math learning disabilities and can be used as useful 

interventions in primary schools, special learning centers and educational and rehabilitation centers. 

Keywords: Math Learning Disorder, working memory, math performance, sensory-motor integration. 
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