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 چکیده 

 آموزش  تاثیر بررسی حاضر مطالعه هدف. دارد باالیی شیوع امروز و بوده یادگیری هایناتوانی اختالالت از یکی نارسانویسی

 پژوهش  تحقیق  روش.  باشدمی  نارسانویسی  اختالل  دارای  آموزاندانش  تحصیلی  پیشرفت  و  خودکارآمدی  روی  بر  حسی  یکپارچگی

 دارای   آموزاندانش  کلیه  شامل  حاضر  مطالعه  آماری  یجامعه.  بود  کنترل  گروه  با  آزمون  پس  و  آزمون   پیش  نوع  از  آزمایشی  حاضر

 استفاده  با  نفر  30      هاآن  بین  از  که  بود  98-99  تحصیلی  سال  در  ارومیه  شهرستان  یادگیری  اختالالت  مرکز  نارسانویسی  اختالل

 گردآوری ابزارهای. شدند گمارش تصادفی صورت به کنترل و آزمایش گروه دو در و انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش از

 آزمایش  گروه  چنینهم.  بود  نویسیدیکته  تحصیلی  پیشرفت  ساخته  معلم  آزمون  و  تحصیلی  خودکارآمدی  پرسشنامه  شامل  هاداده

 با متغیره چند کوواریانس تحلیل آزمون براساس حاضر مطالعه نتایج. گرفتند قرار آزمایش مورد ایدقیقه 45 جلسه 8 مدت به

 طور  به تحصیلی پیشرفت و خودکارآمدی متغیرهای در کنترل و آزمایش گروه میانگین داد نشان هاآن فرض پیش رعایت

 گروه به نسبت نارسانویس آموزاندانش میانگین حسی یکپارچگی آموزش از بعد که معنی بدین. باشدمی متفاوت معناداری

 تربیت و تعلیم حوزه پژوهشگران به حاضر مطالعه نتایج براساس بنابراین. است یافته بهبود و  افزایش معناداری طور به کنترل

 سازی یکپارچه  روش  از  آموزشی  مداخالت  سایر  کنار  در نارسانویس  آموزاندانش  تحصیلی  پیشرفت بهبود  برای  گرددمی  پیشنهاد

 .نمایند استفاده نیز حسی

 تحصیلی  پیشرفت  خودکارآمدی،  نارسانویسی،:  کلیدی  واژگان

 

 مقدمه

کسی که معلول ذهنی نیست، کشند. ها را به چالش میکسانی که اختالالت یادگیری دارند یکی از باورهای رایج درباره انسان

، اصوال باید بردرنج نمی های اجتماعیهای بینایی و یا شنوایی ندارد، فقیر نیست و از سایر محرومیتهای روانی، نقصناراحتی



، ساموئل 1962اما چرا چنین نیست؟ بیش از پنجاه سال پیش، در سال  (.1397در مدرسه موفق باشد)یعقوبی، نسایی مقدم، 

ناهمگن های یادگیری یک گروه آموزان دارای ناتوانیدانشرا مطرح کرد. از دید کرک،  Learning disorderاصطالح ، 1کرک

های های نوروژیک داشتند که به شیوهآموزان، یک مشکل یا ریشهوجه مشترک داشتند و آن این که همه آن دانشبودند که یک  

تواند در قلمروهای تحصیلی از جمله در رمزگشایی (. ناتوانی یادگیری می1394گذاشتند) گنجی، مختلف بر یادگیری تاثیر می

استدالل ریاضی، هجی کردن، یا بیان نوشتاری نمایان شود)سیلور، راف، واژه یا شناسایی آن، درک خواندن، عملیات حساب، 

. این اختالل به طور عمده در (1398پسند و نظیفی، ، به نقل از پورتقی، طالع2008، 2اورسون، بارنس، بروشک، بوش و کفلر

های یادگیری، ناتوانی در بیان نوشتاری . یکی از انواع ناتوانی(2003،  3شود)کاپالن، سادوک و گرپسال دیده می  10تا    7کودکان  

پزشکی آمریکا عالمت اساسی ناتوانی نوشتن، عدم است. براساس پنجمین راهنمای بازنگری شده تشخیصی آماری انجمن روان

های روزانه شود. این ناتوانی در پیشرفت تحصیلی و مهارتهای استاندارد شده سنجیده میمهارت در نوشتن است که با آزمون

(. عوامل مهمی در نارسایی و دشواری 2007و سادوک،    4کند)سادوکزندگی که مستلزم مهارت نوشتاری است اختالل ایجاد می

های حرکتی، ناتوانی در ادراک بینایی حروف و کلمات، ضعف حافظه بینایی در نوشتن، چون عدم توجه و دقت، ضعف در مهارت

بودن مطالب شناخته شده است)حمدایی، و شنوایی و دشواری در انتقال اطالعات از یک کانال حسی به کانالی دیگر و انتزاعی 

های ها و مهارتامال یکی از موضوع  (.2007،  5ترین اختالل بیان نوشتاری، نقص در هجی کردن و امال است)گورمن (. شایع1382

شود و خالقیت در آن جایی ندارد و فقط الگویی دارد از ترکیب حروف و تحصیلی است که عمدتا در دوران دبستان آموخته می

به (.1997، 6ترتیب و چینش کلمه خاص که کودکان دارای اختالل نارسانویسی در این الگوی ذکر شده شده مشکل دارند)لرنر

انجام   کودکان دارای اختالل نارسانویسدر رابطه با    مختلفیهای  پژوهش  شیوع باالی این اختالل در بین کودکان دبستانی،  دلیل

تاثیر  توان به که از آن جمله می اندای خاص در این کودکان پرداخته هریک به بررسی و تجزیه و تحلیل مولفه  است و گرفته

 د. خودکارآمدی اشاره نمونارسانویسی بر

 بندورا سوی از ابتدا اجتماعی شناسیروان بستر در ،است اجتماعی یادگیری ینظریه در اصلی عامل که خودکارآمدی مفهوم

 سلسله  یک  اجرای  و  سازماندهی  برای  هایشانتوانایی  مورد  در  افراد  قضاوت  را  خودکارآمدی  بندورا(.  1392  سلیمانی،)گرفت  شکل

او خودکارآمدی را هم به عنوان محصول تعامل ما با جهان و هم به  .داندمی عملکرد شده تعیین انواع به رسیدن جهت کارها

هایمان بر باورهای ها و شکستکند. تعبیرات شناختی ما از موفقیتهای ما تعریف میعنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت تعامل

، تالش پایدار و منابع شناختی که ما برای تعامل با جهان اطراف گذارد و باورهای خودکارآمدی ماخودکارآمدی بعدی ما تاثیر می

 تالمشک با مواجهه هنگام خودکارآمد آموزاندانش بندورا، دیدگاه از ( 1981، 7دهد)شانکبریم را تحت تاثیر قرار میبه کار می

 آموزشی هایفعالیت در نهفعاال و دهندمی نشان پشتکار و کوشیسخت خود از دارند تردید خود قابلیت به که افرادی از بیشتر

 افراد این بنابراین دارند، خود هایتوانایـی درباره ایبدبینانه تفکرات خودکـارآمد، کـم افراد (.1390 عابدینی،)کنندمی شرکت

 تکالیف  باال  خودکارآمدی  با  افراد  درمقابل،  .کنندمی  دوری  باشد،  هایشانتوانـایی  از  فـراتر  آنها  نـظـر  اساس  بر  که  موقعیتی  هـر  از

 و کنندمی انتخاب را انگیزچالش تکالیف آنها. گیرندمی نظر در شوند، مسلط برآنها توانندمی که هاییچالش عنوان به را سخت

، 8کاالنتزی)کارادماس و شودمی حفظ تالششان مشکالت، وجود صورت در و یابدمی بهبود شانخودکارآمدی حس ترسریع

شود و به وسیله خودکارآمدی سطح باال افزایش بدین ترتیب یادگیری ما به وسیله خودکارآمدی سطح پایین محدود می  (.2004

 در  که  زمانی  مدت  نمایند،  صرف  باید  فعالیت  هر  در  افراد  که  شیتال  میزان  در  خودکارآمدی(.   2015یابد) اعتمادی و سادات،  می
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)عربیان، دارد کننده تعیین نقش مختلف های موقعیت در ها آن پذیری انعطاف در و نمایند می پافشاری موانع با برخورد

 تحصیلی هایموفقیت شدت به کهاست  متغیرهایی ازخودکارآمدی تحصیلی پایین (. 1385پور، خدامحمدی، حیدری و صدق 

 تکراری هایتجربه دلیل به نارسانویس  نوجوانان و کودکان(. 1397)سلگی و ویسی، کندمی تهدید را نارسانویس آموزاندانش

 خود ذهنی هایتوانمندی نقصان به را هاشکست و شوندمی نادرستی علّی اسناد دچار ها،کلمه درست نوشتار در موفقیت عدم

( 2006)10ونی بای  و کورنیک(. 2014، 9)کولسشودمی افراد این در تحصیلی ناخودکارامدی سبب نهایت در که دهندمی ربط

های یادگیری از جمله نارسایی در نوشتن،  نتیجه گرفتند که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری اغلب در فراتحلیل ناتوانی

 و خرایم عالیی در انجام تکالیف دارند. خودپنداره تحصیلی و خودکارآمدی پایین، درماندگی آموخته شده و پشتکار کمتری 

 یادگیری  هایناتوانی  به  مبتال  آموزاندانش  در  پیشرفت  انگیزه  و  خودکارآمدی  باورهای  ی  مقایسه  با  پژوهشی  در(  1391)  نریمانی

  سطوح  خود،  از  انتظارات  پایین  سطوح  دلیل  به  یادگیری  هایناتوانی   به  مبتال  آموزاندانش  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به عادی،  و

و طبیعتا پایین آمدن انگیزه پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی   کنندمی  تجربه  را  پیشرفت  یانگیزه  و  خودکارآمدی  باورهای  از  پایینی

 آموزان موثر خواهد بود.این دانش

 فراگیر   هایآزمون  وسیلهبه  که  شودمی  اطالق   آموزشگاهی  موضوعات  در  فرد  اکتسابی  یا  شده  آموخته  توانایی  به  تحصیلی  پیشرفت

(. هم چنین به 1392 گورادل، علیزاده و موحدی محمودعلیلو،) شودمی گیریاندازه ساخته معلم هایآزمون یا شده استاندارد

طبق تعریف (. 1394شود)میرحیدری و نیستانی، های نظری در یک زمینه معین تعریف میمعنای تسلط بر اطالعات و دانش

 درجه و آموزشی پیشـرفت مسـائل با مطلوب جهت در شده ایجاد تغییرات بـه تحصـیلی پیشرفت اصطالح، (2011)ابولقاسمی

الزم  آتی وضعیت بینیپیش در که است پارامترهایی ترینمهم از یکی( و 2011ابولقاسمی، )شودمی گفته آموزاندانش موفقیت

 تحصیلی  پیشرفت(. 2009، 11سوارس)گیردمی قرار مورداستفاده عملی و علمی هایمهارت و حیتالص کسب ازلحاظ فراگیران

 کارآمد و مؤثر توسعه به دستیابی هایراه از یکی و جهان کشورهای غالب در پرورش و آموزش عینی اهداف تریناصلی از یکی

 نسب، حسینی زحمتکش، از نقل به ؛2009 ،12پیج و ترن) باشدمی تربیتی و آموزشی هایحیطه جمله از مختلف هایزمینه در

 هک  چوبیچهار  د،ردا  ادیزی  یتاهم  یرکشوهر    زشآمو  وزهح  رد  هک  تاس  وعاتیموض  از  ییکاین مولفه  (.  1394  شامیر،  سعادتی  و

، به نقل از 1385)بیابانگرد، دهد قرا تاثیر تحترا  تمل ار یکشو یک آینده تواند می شود می ترسیم تحصیلی فتپشر رایب

 برای  دانشجویان  توانایی  بررسی  در  که  است  معیارهایی  ترینمهم  از  یکی  تحصیلی  پیشرفت  (.1397محمدی و اسدی،  سعیدزاده،  

 .(1397)رضایی، رئیسی و جلیلیان،  کندمی  ایفا  را  توجهی  قابل  نقش  التحصیلیفارغ  مرحله  به  رسیدن  و  دانشگاهی  تالتحصی  اتمام

یادگیری به سبب عدم مهارت در خواندن و نوشتن و درک صحیح از محتوای آموزشی، اغلب آموزان دارای اختالل دانش در

ناپذیری در زندگی فردی و اجتماعی این تواند عواقب جبرانشود که این امر میعملکرد نامطلوب و افت تحصیلی مشاهده می

آموزان دارای فنون مختلفی را در رابطه با دانش ها وآموزان به همراه داشته باشد. دست اندرکاران تعلیم و تربیت روشدانش

آموزان  اند. مطالعه حاضر در صدد بررسی اثربخشی روش یکپارچی حسی بر این دانشاختالل یادگیری به کار برده و پیشنهاد کرده

 باشد.می

 در کودکان  هرچه .اســت  حرکــات  یــادگیری  و  هــاحس شــناخت  اسـاس  و  شـده  شـروع دیازون  دوران  از  حسی  یکپارچگی

 توصـیف  و  بیـان  در  نتیجـه،  در و  محــیط  درک  و فهــم  در  شــوند؛  کارآمــدتر  ورودی،  هـایمحرک  پرداخـت و  دریافت  زمینۀ

 و توانبخشی تمرینات انجام اثر در یکپارچگی حسی، فرایند (.1393پور، حسینی، محمدزاده، )قاسمبـود خواهنـد توانـاتر خـود

 و تمرینات منظم به کاربردن با لیکن نباشد، تمرینات یا اولیه درمان اهداف از که هرچند. شودمی ایجاد تمرینات ورزشی نیز
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یکپارچگی حسی شامل   (.2006شد)داورمنش،    کودکان  از  دسته  این  حرکتی  های  در مهار  هاییپیشرفت  شاهد  توانمی  هدفمند

های رفتاری به کارگیری تحریکات حسی مناسب)لمس فشاری، دهلیزی، بینای و غیره( است که که هدف آن برانگیختن پاسخ

 درمان یکپارچگی از (. استفاده2007پور، )ملکحرکتی است-عمومی مانند بهبود توجه یا برانگیختگی، ارتقاء عملکرد ادراکی

 ازجمله) حرکتی - دیداری یکپارچگی ارتقای و حرکتی - حسی عملکرد بدنی ی طرحواره حرکتی، طراحی بهبود باعث حسی

 حرکتی - حسی هایمهارت رشد به عبارت دیگر،. شودمی فضا و شکل ادراک و ادراک فضایی بهبود ،(دست و چشم هماهنگی

 نظام  ویژهبه)  ادراکی  هایو مهارت  حرکتی  -  حسی  هاینظام  تقویت  و  رشد  موجب  احتماالً  و  است  مؤثر  کودک  جانبهرشد همه  در

 در واقع الگوی  .(1395)پوشنه، مهوش، پرهون و غفوری، شودمی وی زندگی نخستین هایسال در خاص طوربه و شناختی

 حواس   هماهنگی  در  گونه  جنبه تمرین  گونه،  بازی  تکالیف  انجام  با  کودک  حواس  کردن  درگیر  واسطه  به  حسی  یکپارچگی  درمانی

 تعیین نقش حواس تمرکز که آنجائی از. شودمی حواس منجر عملکرد دقت و هماهنگی ارتقاء به نهایت در که کندمی ایجاد

 واقع  مؤثر نوشتن و خواندن اختالل در تواندمی رسدمی نظر به لذا دارد در یادگیری بهتر عملکرد و یکپارچگی حفظ در کننده

 رویکردهای از استفاده با کاردرمانی در که، داد گزارش ای مطالعه در 13آیرس(. 1393شود)دینی، اقدسی و گل محمدنژاد، 

  کمک   یادگیری  اختالل  به  مبتال  کودکان  تحصیلی  های  نمره  بهبود  به  توانمی  اجتماعی  آموزش  با  آنها  ترکیب  و  حسی  یکپارچگی

 در  حرکتی – ادراکی حسی و چند درمانی روش دو تأثیر بررسی ( در1388) دزفولی و طحان حافظی، حیدری، مطالعه .کرد

  صورت  به جلسه 8 آزمایشی هایگروه از یک هر مطالعه در این است گرفته صورت آموزاندانش نویسی دیکته اختالل کاهش

 آزمایشی گروه دو هر برای حرکتی – ادراکی و حسی چند آزمایشی مداخله که نشان داد پژوهشی طرح. دیدند آموزش انفرادی

در پژوهشی نشان دادند  ( 1393و همکاران)دینی همچنین  .است داشته تأثیر دیکته اختالل کاهش گواه در گروه با مقایسه در

 بدنی آگاهی با کودکی عمقی در موقعیت حس و حرکتی عملکرد عضالنی، قدرت در تغییرات با حسی یکپارچگی که تمرینات

 شده حواس هماهنگی افزایش موجب حسی تمرینات یکپارچگی لذا. است مرتبط پیشرفته هماهنگی اختالل  تشخیص و ضعیف

 است.  مؤثر نیمرخ حسی بهبود و نارسانویسی عالیم کاهش در و

به عدم توانایی  شود،محسوب مینارسانویسی که از زیرمجموعه اختالالت یادگیری  توان گفتبا توجه به مطالب مذکور می

های عدم مهارت در فرایند نوشتن و شکستآموزان مبتال به نارسانویسی به علت آموز در بیان نوشتاری اشاره دارد. دانشدانش

خودکارآمدی پایینی برخوردار هستند. پایین بودن این پی در پی در رابطه با آن، اغلب از سطح اعتمادبنفس، خودپنداره و 

انگیزه پایینی برای تحصیل و پیشرفت داشته باشد و در نتیجه به علت  ،آموز دارای این اختاللشود که دانشها باعث میمولفه

دانشی برخوردارند  اغلب از سطح نامطلوب آموزشی و  ،تالش ناکافی و یا حتی عدم سعی و تالش در رابطه با موفقیت تحصیلی

آموزان و هم چنین شیوع باالی ناپذیر این اختالل در زندگی فردی و اجتماعی دانششوند. عواقب جبرانو دچار افت تحصیلی می

ود این اختالل بهره گیرند. های مختلفی جهت بهباندرکاران تربیتی را بر آن داشته که از روشآن در بین کودکان دبستانی دست

ضر نیز با به کار بردن روشی به نام روش یکپارچگی حسی در صدد بررسی تاثیر روش مذکور بر خودکارآمدی و مطالعه حا

 باشد.آموزان دارای اختالل نارسانویس میپیشرفت تحصیلی در دانش

 روش

 در.  شد  انجام  گواه  گروه  با  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  طرح  با که  است  بالینی  آزمایی  کار با  آزمایشی  مطالعۀ  یک  حاضر  پژوهش   

 عنوان   به  نارسانویسی  تحصیلی  پیشرفت  و  تحصیلی  خودکارآمدی  و  مستقل  متغیر  عنوان  به  حسی  یکپارچگی  آموزش  پژوهش  این

 .شد گرفته نظر در وابسته متغیرهای

  

 
13 .Ayers 



 آماری جامعه

 یادگیری   اختالالت  مرکز  نویسی  نارسایی  نوع  از  یادگیری  اختالل  به  مبتال  آموزان  دانش  کلیه  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه   

 .بودند 1398-99 تحصیلی سال در ارومیه شهرستان

 گیری  نمونه  روش  و  حجمآماری،    نمونه

  لیست   میان  از  که بودند  نویسی  نارسایی  نوع  از  یادگیری  اختالل  به  مبتال  پسر  و  دختر  آموز  دانش  30  شامل  پژوهش  این  نمونه   

 برای آزمایشی تحقیقات در نمونه حجم که است ذکر به الزم. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به آماری جامعه

 (.2007 ،موریژن و مانیون کوهن،)کند می کفایت نفر 15 حداقل گروه زیر هر

 ؛(کودکان ریون آزمون براساس ذهنی ماندگی عقب عدم)باال به متوسط و متوسط هوش: از عبارتند ها آزمودنی ورود مالکهای  

 عدم  حاد؛  بیماری  نداشتن و  روانی  اختالالت  به  ابتال  عدم  ابتدایی؛  تحصیلی  پایه نویسی؛  نارسایی  نوع  از  یادگیری  اختالل  به  مبتال

 ناتوانی فقدان یادگیری؛ های ناتوانی درمان جهت قبل ماه شش در دارو مصرف عدم توجه، کمبود و فعالی بیش اختالل به ابتال

 هر در خانواده یا کودک همکاری عدم: از عبارتند هاآزمودنی خروج مالکهای(. تحصیلی پرونده بررسی طریق از) آیندهم های

 به نارسانویسی باشد؛ حسی نقایص علت به نارسانویسی پژوهش؛ شرایط تحمل عدم و کودک قراری بی پژوهش؛ مراحل از یک

 . باشد آموزشگاهی و فرهنگی محیطی، محرومیت خاطر

  در  شرکت بودن اختیاری و داوطلبانه: آموزشی جلسات در آموزان  دانش فعال حضور برای الزم تمهیدات و اخالقی مالحظات

 اوقات با درمانی جلسات تداخل  از جلوگیری آنها؛ آموزان دانش و والدین از پژوهش در شرکت کتبی رضایت اخذ پژوهش؛

 به مربوط اطالعات داشتن نگه محرمانه آموزان؛ دانش با کامل هماهنگی با درمانی جلسات وقت تعیین آموزان؛ دانش آموزشی

 .هاآزمودنی

 هاداده  گردآوری  ابزارهای

 :از عبارتند پژوهش این در هاداده گردآوری ابزارهای

 تحصیالت   و  شغل  تحصیلی،  پایه  جنس،  سن،  نظیر  دموگرافیک  اطالعات  برخی  شامل  پرسشنامه  این:  ساخته  محقق  نامه  پرسش   

 . بود غیره و دارو مصرف معدل، والدین،

 و  است تصویری سوال  60 دارای است شده ساخته ریون و روز پن توسط 1938 سال در که آزمون این: ریون هوشی آزمون   

 بینا  ر  کاربرد  بهترین  ولی  است  شده  ساخته  سال  65  تا  5  سنین  برای  آزمون  این  گرچه.  است  شده  تشکیل  تایی  12  سری  پنج  از

 آزمون   این.  است  مناسب  دبیرستان  و  راهنمایی  دوره  در  کودکان  ذهنی  رشد  میزان  سنجش  برای  لذا.  دارد  سالگی  18  تا  10  سنین

 تحقیقات  نتایج  و  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایران  جمله  از  مختلف  کشورهای  در  بودن  فرهنگ  به  نابسته  علت  به  بارها  و  بارها

 در و 90/0 و 70/0 بین مختلف گروههای در آزمون این اعتبار ضریب. باشد می آزمون این باالی اعتبار از حاکی آمده بدست

 مازهای بینه، -استنفورد وکسلر، قبیل از دیگر هوشی آزمونهای با آزمون این همبستگی. است کمتر حدودی تا تر پایین سنین

 آزمون این از. است بیشتر کالمی غیر هایآزمون با آن همبستگی میزان اما. است 75/0 تا 40/0 گودیناف آدمک و پروتئوس

 انتخاب  باال به متوسط و متوسط هوش با آموزان دانش تا شد استفاده مطالعه مورد های نمونه هوشی سطح تشخیص برای

 و گنجی زاده، سیدعباس()مطالعه مورد نمونه به ورود مالک عنوان به ذهنی ماندگی عقب با یادگیری اختالل تمایز وجه)شوند

 .است خوب پایایی دهنده نشان که آمد بدست 85/0 حاضر پژوهش در پرسشنامه این کرونباخ آلفای(. 1382شیرزاده،



 مقیاس از آموزان،دانش تحصیلی خودکارآمدی سنجش منظور  به حاضر پژوهش در: تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه   

 کننده منعکس که باشدمی ماده پنج دارای مقیاس این. شد استفاده( 1997) 14رایان و هیکس پاتریک، تحصیلی خودکارآمدی

 آن هایماده که است گزارشی خود ابزار یک مقیاس این. باشدمی کالس تکالیف انجام در شانشایستگی از آموزاندانش ادراک

 ابزارهای  مبنای بر( مخالفم کامالً= 5 مخالفم،= 4 ندارم، نظری= 3 موافقم،= 2 موافقم، کامالً= 1) ایدرجه  پنج لیکرت نوع از

 آلفای  روش با( 2000)15 منفری و آندرمن هرودا، ماهر، میگلی، توسط مقیاس این پایایی. است شده ساخته موجود مختلف

 اسپیرمن  تنصیف  و  کرونباخ  آلفای  روش  دو  با  را  مقیاس  این  پایایی(  1380)  شبانی  شیخ  هاشمی.  است  شده  گزارش  78/0  کرونباخ

 منظور به پژوهشی در( 1393) فتحی و مروتی یخچالی، حاجی همچنین. است کرده گزارش 59/0 و 65/0 ترتیب به براون

 مقیاس  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  پژوهش  این  در  که  کردند  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  تحصیلی  خودکارآمدی  پایایی  بررسی

 . آمد دست به 82/0 تحصیلی خودکارآمدی

  آزمون  یک از آموزان دانش ناراسانویسی تحصیلی پیشرفت سنجش برای: نویسی دیکته تحصیلی پیشرفت ساخته محقق آزمون

 روایی تائید جهت ابتدایی دوره معلمان از نفر دو و امال درس های سرگروه نظرات از راستا این در که. شد استفاده ساخته معلم

 کنترل، و آزمایش گروه دو در آزمون این نتایج مقایسه از که ترتیب بدین. باشد می 20 از آزمون نمره. شد استفاده آزمون

 نیز  تحقیق  این  در  شده  محاسبه پایایی.  شد  استفاده  مداخالت  نبودن  یا بودن  بخش  اثر  میزان  از  آگاهی  جهت  نیاز مورد  اطالعات

  گیری   اندازه  ابزار  این  مطلوب  روایی  نشان  که  بود  کرونباخ  آلفای  طریق  از(  امالء)نویسی  دیکته  ساخته  معلم  آزمون  پرسشنامه  برای

 .بود

 اساس بر آموزشی جلسۀ 8 طی که حسی یکپارچگی آموزش از بود عبارت مستقل متغیر حاضر مطالعه در: مداخله شیوه   

 .شد داده آموزش زیر شـده تعیـین برنامـه جدول

 آموزش یکپارچگی حسی : خالصه جلسات 1جدول 
 اهداف جلسه جلسه

 آموزان و توضیح درباره پژوهشدانش با معارفه و آشنایی اول
 .آن گرفتن و دیوار به توپ دست، پرتاب هردو با گرفتن و توپ باالانداختن دست،  هردو با گرفتن و توپ زدن زمین دوم
 زمین به توپ کوبیدن برای دست هردو همزمان و غیربرتر  و برتر دست با بسکتبال توپ با بازی سوم

 سبد داخل توپ پرتاب و گیریدیگر، هدف دست با پالستیکی عروسک فشردن و دست یک در مداد چرخاندن چهارم
 دیوار روی قوه چراغ نور خمیر، تعقیب با سازیراکت، شکل با توپ به ضربه پنجم
 و جلو سمت به) همزمان دست هردو بعد و  غیربرتر دست با سپس برتر،  دست با ابتدا انگشت،  سه با مداد چرخاندن ششم

 (عقب
 خمیده اشکال کردن قیچی سبد، تمرین داخل پرتاب و روزنامه کردن مچاله هفتم
 روزنامه کردن ریز ریز خمیده،  پیرزن و پیرمرد شکل به حرکت هشتم

 

 نارسانویسیبعد از مراجعه به مرکز اختالالت یادگیری مورد نظر، لیست دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری  روش اجرا:    

نفر آزمون هوش ریون به عنوان مالک های  30به عنوان جامعه آماری تهیه شد و سپس با تعیین نمونه مورد مطالعه به حجم 

بعمل آمد.  DSM-5اصلی ورود پژوهش بر روی نمونه انتخابی اجرا و سپس توسط یکی از محققین مصاحبه بالینی براساس 

ن تحصیلی بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. در مرحله بعد به بعد پیش آزمون در محل تحصیل و در خارج از زما

جلسه یکپارچگی حسی به دانش آموزان آموزش داده شد و در این زمان گروه کنترل در انتظار با آموزش های معمولی  8مدت 

سپس اطالعات حاصل توسط نرم افزار   باقی ماندند. در مرحله بعد دوباره از دو گروه آزمایشی و گواه پس آزمون به عمل آمد.

 
14.Patrick & Hicks & Ryan  
15 . Midgley, Maehr, Hruda, Anderman & Freeman 



spss ک، آزمون باکس و آزمون لوین( تجزیه و تحلیل شد. بعد از وی-انس چند متغیره، آزمون شاپیرو)آزمون تحلیل کوواری

 اتمام کار پژوهشی جهت مالحظات اخالق پژوهشی مداخله مورد نظر بر روی گروه کنترل نیز اجرا شد.

 یافته ها
ان داد که میانگین و انحرافنتایج آماره های  یفی نـش ن آزمودنی توـص تاندارد ـس  ±09/12ها در نمونه مورد مطالعه به ترتیب اـس

 ارایه شده است. 2های مورد مطالعه در جدول متغیربوده و میانگین و انحراف استاندارد  28/1
 

 گروه های آزمایش و کنترل در پیش و پس آزمون  تغیرهای مورد مطالعهم   (M-SD: آماره های توصیفی)2جدول  
 پس آزمون پیش آزمون  

 M SD M SD گروه متغیرها

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 67/2 01/16 38/3 46/15 گروه کنترل
 03/3 47/21 99/2 64/16 آزمایشگروه

 99/1 95/10 29/2 35/11 گروه کنترل پیشرفت تحصیلی
 05/2 87/18 33/2 01/12 آزمایشگروه

     

در پیش آزمون و  متغیرهای مورد مطالعهمالحظه می گردد میانگین)و انحراف اســـتاندارد(  2که در جدول شـــماره همانطوری

در پس آزمون گروه آزمایش نســبت به  میانگین متغیرهای مورد مطالعهکه  پس آزمون گروه آزمایش متفاوت می باشــد بطوری

یافته اســت که نشــانگر اثربخشــی مداخله مورد نظر می باشــد. برای تعیین معناداری اثربخشــی از تحلیل  افزایشپیش آزمون  

 کوواریانس)با کنترل پیش ازمون( استفاده شد که نتایج در ذیل ارایه شده است.

ــتـفاده از آزمون تحلـیل کووارـیانس       ـهای ـباکس و لوین ـهای آن، از آزمونچـند متغیری، جـهت رـعاـیت پیش فرضقـبل از اسـ

اس این نتایج فرض همگنی واریانس د. بر اـس تفاده ـش د. آزمون لوین برای هی  کدام از اـس ها در متغیرهای مورد مطالعه تایید ـش

اده از آزمون ــتـف ــت. همچنمتغیرـها معنی دار نبود، در نتیـجه اسـ انع اسـ ارامترـیک بالـم ــی فرض همگنی  ـهای ـپ ین برای بررسـ

و در نتیجه  کواریانس از آزمون باکس اســتفاده شــد و نتایج نشــان داد که مقدار باکس معنی دار نیســت-های واریانسماتریس

ها برقرار اسـت. همچنین برای برررسـی نرمال بودن داده ها از آزمون شـاپیرو ویلک اسـتفاده پیش فرض تفاوت بین کوواریانس

 شان دهنده نرمال بودن داده ها می باشد.شد که نتایج ن
 مطالعهمتغیرهای مورد  ( بر روی  MANCOVA: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره)3جدول شماره  

 در گروه های آزمایش و کنترل

  SS df MS F p Eta متغیر وابسته منبع

 
 گروه

 923/0 001/0 61/250 54/133 1 08/267 خودکارآمدی تحصیلی

 580/0 001/0 96/28 83/12 1 66/25 پیشرفت تحصیلی

    

گروه آزمایش و گروه کنترل  نارسانویسیمالحظه می گردد بین دانش آموزان مبتال به اختالل   3که در جدول شماره همانطوری
( وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین P ≤ 001/0تفاوت معناداری در سطح) خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلیدر 

که بعد از بطوری متفاوت است.یکپارچگی حسی گروه های آزمایش بعد از آموزش  خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
 مداخله خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان افزایش و بهبود یافته است.

 

 بحث و نتیجه گیری
 آموزان نارسانویستاثیر روش یکپارچگی حسی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش سیهدف پژوهش حاضر برر    

و گروه کنترل در  نارسانویسیبود. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دارای اختالل 
 نارسانویسیمعنی داری وجود دارد. یعنی عملکرد دانش آموزان دارای اختالل  تفاوت    خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی



بهبود یافته است. نتایج بدست آمده از پژوهش آموزش یکپارچگی حسی بعد از  خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلیدر 
در پژوهشی به این نتیجه ها  آنهمسو است. به طوری که  (  1388)  دزفولی  و  طحان  حافظی،  حیدری،  پژوهشحاضر با یافته های  

 کاهش  گواه در  گروه  با  مقایسه  در  آزمایشی  گروه  دو  هر  برای  حرکتی  –  ادراکی  و  حسی  چندروش      آزمایشی  مداخلهرسیدند که  
 با حسی یکپارچگی ( در پژوهشی نشان دادند که تمرینات1393همچنین دینی و همکاران) .است داشته تأثیر دیکته اختالل
 هماهنگی  اختالل  تشخیص  و  ضعیف  بدنی  آگاهی  با  کودکی  عمقی در  موقعیت  حس  و  حرکتی  عملکرد  عضالنی،  قدرت  در  تغییرات
 کاهش  در  و  شده  حواس  هماهنگی  زایشاف  موجب  حسی  تمرینات یکپارچگی  به این نتیجه رسیدند که  لذا.  است  مرتبط  پیشرفته
تمرینات یکپارچگی حسی باعث تقویت حواس و  اینکه به توجه بابنابراین  .است مؤثر نیمرخ حسی بهبود و نارسانویسی عالیم

 موارد   ازهای نوشتن صحیح  و مهارت  دست  هایمهارتتمرینات مربوط به  چنین  گردد و همحرکت و یکپارچگی آن در کودک می
 بهبود موجب تواند میدر نتیجه به کارگیری این روش  ،است نارسانویس کودکان ردرمانیاک و بخشینتوا در کلیدی و مهم

 به آموزان این دانشکه گفت چنین توان شود. در تبیین تاثیر این روش بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی می آنها در عملکرد
 حرکتی هایاندام بین ناهماهنگی و کلمات درست نگارش در ناتوانی دلیل به خود و به نسبت منفی بسیار دید داشتن دلیل
آموزان مبتال به نارسانویسی کنند لذا بهبود این اختالل در دانشمی  تصور  بیکفایت  و  ناتوان  فردی  را  خود  نوشتن،  موقع  در  ذهنی
خودکارآمدی باال و  طبیعتاتواند احساس مثبت نسبت به خود را القا کرده و خودکارآمدی را در این کودکان افزایش دهد. می

های خود اطمینان داشته و در راه پیشرفت تحصیلی آموزان به تواناییشود این دانشاحساس رضایت نسبت به خود باعث می
 گام بردارند.

می باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش  نارسانویسیحدود بودن نمونه اختالل یادگیری از نوع از محدودیت های این پژوهش م
های آتی این پژوهش بر روی سایر گروه های اختالالت یادگیری تکرار شده و نتایج با این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد. در 

 ام این پژوهش قدردانی می کنیم. پایان از همکاری صمیمانه مسئولین مدرسه اختالالت یادگیری در انج
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