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 Background and Purpose: Reading attitudes and performance of students with dyslexia can play a 

focal role in their success or failure in academic performance. Therefore, the present study was 

conducted to investigate the effect of a multidimensional intervention program (Sensory-Motor 

Integration Training for Child and Parent) on reading attitudes and performance of students with 

dyslexia. 

Method: The study was designed as a quasi-experimental pre-test-post-test study with a control 

group. The population includes students with dyslexia referred to educational and rehabilitation 

centers of specific learning disabilities in Rasht city in the 2019-20 academic year. A sample of 40 

participants was selected by the convenience sampling method. They were randomly assigned to the 

experimental and control groups. The instruments of the study included the 4th edition of the Wechsler 

Children's Intelligence Scale (2003), the Reading Attitude Scale (Mckenna and Kear, 1990), and the 

Reading and Dyslexia Test (Kormi Nouri and Moradi, 2005). The multidimensional intervention 

program was performed in eight 60-minutes-sessions only for the experimental group, and the control 

group received only their routine training centers. 

Results: The results of the analysis of covariance showed that the training program of sensory-motor 

integration for children and parents has a significant effect on the reading attitudes and performance 

of students with dyslexia (P<0/01). 

Conclusions: According to the results of the present study on the effectiveness of the sensory-motor 

integration program with mother-child interaction، the mother-child interactive test based on this 

method can be used as a suitable option in designing psychological and educational programs for 

children with dyslexia. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Learning disability is a general term that refers to a 

heterogeneous group of disorders that occurs in the form of 

significant difficulties in acquiring and using listening, 

speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical abilities. 

These disorders are internal and their possible cause is central 

nervous system dysfunctions (1). The most common learning 

disability is dyslexia, which is the most important cause of 

failure in school (2) and refers to a pattern of learning 

difficulties including difficulties incorrect or fluent word 

recognition, decoding, and spelling (6). Children with dyslexia 

have low scores on verbal tasks, extending number practice, 

word recall, central executive dysfunction, and problems with 

visuospatial information processing (8-11). They have poorer 

academic performance than their normal peers (15, 16). These 

factors can be caused by low self-esteem in these children. Low 

self-esteem leads to a negative attitude and increasing 

motivation to reading. 

In most research, attitudes to reading are recently noted as a 

part of a wider structure, known as reading motivation. 

Researchers repeatedly found that high motivation and positive 

attitudes are associated with higher success in repetitive reading 

and studying  (15). Mihandoost, Elias, Sharifah, and Mahmud 

(19) showed that students with dyslexia have negative attitudes 

and lower motivation than their peers. Another study (15) also 

indicated that students with dyslexia show weak academic 

performance and negative self-concept than their peers. They 

find reading is less enjoyable and rewarding than for them. 

There are several treatments for children with dyslexia, 

including sensory-motor integration therapy (SMIT). The 

sensory integration theory states the relationship between 

defects in sensory processing, bodily sensations, and 

difficulties in learning motor skills (20). 

Various studies indicate the SMIT is an effective treatment for 

the performance of children with specific learning disorders 

(21-24). For instance, a research has shown that sensory 

integration treatment is a promising way to improve the 

academic scores of children with learning disabilities (25). 

Given the catastrophic effects of learning disabilities on 

children and the heavy imposed damage on educational 

institutions, it would be crucial to use an appropriate 

intervention program. The strength of the present research was 

the simultaneous focus on the child and the parent. Therefore, 

The purpose of this study was to investigate the effect of a 

multidimensional intervention program (Sensory-Motor 

Integration Training for Child and Parent) on reading attitudes 

and performance of students with dyslexia. 

Method   
This was designed as a quasi-experimental study pre-test-post-

test with a control group. The statistical population included 

students with dyslexia referred to educational and rehabilitation 

centers of specific learning problems in Rasht city in the 2019-

2020 academic year. A sample of 40 people was selected by the 

convenience sampling method. The sample was selected 

according to the inclusion criteria (age range of 8 to 11, lack of 

comorbid disabilities, obtaining a score of at least 1.5 standard 

deviations below the mean in the Reading and Dyslexia test of 

Kormi Nouri and Moradi (Nema), IQ between 85 and 115, 

attending public schools and having significantly lower scores 

on Reading attitudes and performance test) and exclusion 

criteria (being absent for more than two sessions in intervention 

sessions and lack of written informed consent of parents). After 

obtaining the necessary permissions and the informed consent 

of the participants, they were randomly assigned to the 

experimental and control groups (20 people in each group).The 

participants initialy were given the 4th edition of the Wechsler 

Children's Intelligence Scale (26), the Reading Attitude Scale, 

and the Reading and Dyslexia test (Nema) (31) as a pre-test; 

after eight 60-minutes-sessions of treatment for the 

experimental group (child and mother), they was assessed as 

the post-tested. It should be noted that the psychometric 

properties of all questionnaires are approved in Iran. Data were 

analyzed by one-way and multivariate analysis of covariance in 

the SPSS 22 software environment. 

Results 
Table 1 show descriptive statistics of reading attitudes and 

performance variables of the two experimental and control 

groups; it also indicates the Shapiro-Wilk test to determine the 

normality of the distribution of variables in the groups. 

 

 
Table 1: Descriptive statistics of reading attitudes and performance 

Variables Phase Group Mean SD SH-W P 

Reading attitudes pretest Experiment 42.75 4.541 0.953 0.398 

  Control 43.25 3.851 0.97 0.745 

 posttest Experiment 5725 4.153 0.971 0.77 

  Control 43.02 4.039 0.955 0.459 

Reading performance pretest Experiment 73.69 7.758 0.979 0.835 

  Control 72.95 8.159 0.914 0.097 

 posttest Experiment 87.10 7.988 0.974 0.828 

  Control 73.6 9.588 0.922 0.099 
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According to the results of table 1, the normality of 

distribution of the variables is assumpted. Before performing 

the analysis reports, all statistical assumptions were tested. The 

results of one-way analysis of covariance to investigate the 

differences between the experimental and control groups in the 

pre-test and post-test total score of the reading attitudes showed 

that there is a significant difference between the two groups in 

this variable (F1,37 = 1028.183, P = 0.001). Also, the effect size 

of 0.965 shows that this difference was large in the population. 

The results of multivariate analysis of covariance of reading 

attitudes subscales show that F-statistic is significant for the 

subscales of out-of-school reading attitudes (488.862) and at-

the-school-reading attitudes (549.634) at the level of 0.001. 

These findings indicate that there is a significant difference 

between the experimental and control groups in these subscales 

(P< 0.001). The results of the mean scores also show that the 

mean of the experimental group in all subscales of reading 

attitudes is higher than the mean of the control group in these 

subscales. The results of univariate analysis of covariance to 

examine the differences between the experimental and control 

groups in the pre-test and post-test total score of the reading 

performance show that there was a significant difference 

between the two groups in this variable (F = 77.738, P = 0.001). 

Also, the effect size of 0.737 shows that this difference is large 

in the population. The results of multivariate analysis of 

covariance of reading performance subscales shows that F-

statistic for the subscales of word reading (F = 136.13), word 

chains reading (F = 304.87), rhyming (F = 57.164), picture 

naming (F = 31.068), text comprehension (F = 54.009), word 

comprehension (F = 93.176), phoneme deletion (F = 38.131), 

Non-words & Pseudo-words Reading     (F = 29.485), letter 

fluency (F =71.538) and the category fluency (F = 49.16) is 

significant at the level of 0.001. The results of the mean scores 

also show that the mean of the experimental group in all 

subscales of reading performance is higher than the mean of the 

control group in these subscales. 

Conclusion 
The present study sought to investigate the effect of a 

multidimensional intervention program (Sensory-Motor 

Integration Training for Child and Parent) on reading attitudes 

and performance of students with dyslexia. Accordingly, it is 

concluded that the intervention has significant effects on the 

reading attitude and performance of students with dyslexia 

based on the results. These results are consistent with the results 

of previous studies (21-24); however, no similar research was 

found on the effectiveness of sensory-motor integration 

training on reading attitudes of children with dyslexia. These 

findings indicate that the intervention was effective on higher 

brain functions, which are responsible for higher-level 

processes such as attention and improves children's 

environmental sensitivity (24). The treatment of sensory-motor 

integration by engaging various senses in learning makes the 

task more attractive. Playing is desirable for children, and it 

could be an effective method of teaching for children. So using 

SMIT can be very attractive for children, and this will increase 

their motivation. In addition, the child feelings could be more 

acceptable and understanding by the parents' participation in 

child's learning. It also makes them eager to learn, because in 

this case, the child and the parents are both in the same side of 

the equation and the parents become more involved in the 

child’s development.  

One of the limitations of the present study was that it was 

determined to children with dyslexia as well as a specifier of 

learning disabilities. We suggest that future researchers 

perform the multidimensional intervention for children with 

different learning disabilities such as writing and mathemathic 

specifiers of learning disorders. In addition, due to time 

constraints, the Coronavirus diseases 2019 pandemic, and the 

closure of educational and rehabilitation centers of specific 

learning difficulties, it was not possible to conduct a follow-up 

course, so we suggest that in future research, the follow-up 

stage will be considered. It is also suggested that the education 

and rehabilitation centers of children with special learning 

disabilities should not be limited to the treatment of the child 

and should consider multi-dimensional therapies and 

interventions for the child, parents, and educators. 
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 23/12/1311دریافت شده: 

 24/33/1433پذیرفته شده: 

 23/30/1433منتشر شده: 

تواند نقش مهمی در موفقیت یا شااکساات در عملکرد تی اایلی آموزان با نارساااخوانی مینگرش و عملکرد خواندن دانش زمینه و هدف: 

 و کودک طحس در حرکتی -حسی یکپارچگی آموزش)چندوجهی  ایمداخله برنامه ایفا کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر

 نارساخوان انجام شد.  آموزاننگرش و عملکرد خواندن دانش بر( والدین

ان نارساخوآموزان دانش تمامی آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شاملپس -آزمونتجربی از نوع پیشاین پژوهش شاهه طرحروش: 

ای بودند که از میان آنها نمونه 1311-11 تی یلی سال در رشت شهر یادگیری ویژه مشکلات توانهخشای و آموزشای مراکز به کنندهمراجعه

های ی شاادند. ابزاردهیجات ااادفی در دو گروه آزمایش و گواه  طوربهگیری در دسااترا انتخا ، و آموز به شاایوه نمونهدانش 43به حجم 

 و خواندن آزمون، (1113کر،  و کنامک) خواندن نگرش مقیاا ،(2333) کودکان وکساالر هوشاای مقیاا چهارم پژوهش شااامل نسااخه

و  ای فقط روی گروه آزمایش اجرا شااددقیقه 03جلسااه  1ای چندوجهی در ( بود. برنامه مداخله1314کرمی نوری و مرادی، )نارساااخوانی 

 کردند.دریافت میهای معمول مراکز آموزشی خود را گروه گواه فقط آموزش

حرکتی در ساااطح کودک و والدین بر نگرش و عملکرد -نشاااان داد برنامه آموزش یکپارچگی حسااای انسیکوواریج تیلیل نتاها: یافته

 (.P < 31/3آموزان نارساخوان مؤثر است )خواندن دانش

ر این توان آموزش تعاملی مادر و کودک مهتنی بای، میتوجاه به نتایج پژوهش حاضااار مهنی بر مؤثر بودن برنامه مداخله بااگیری: نتیجهه

 شناختی و تی یلی برای کودکان با نارساخوانی در نظر گرفت.های روانیک گزینه مناسب در طراحی برنامه عنوانبهروش را 
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 مقدمه
اصاااطلاح کلی اسااات که به گروهی ناهمگن از  ،1یادگیریهای توانیکم

صاورت مشاکلات معنادار در اکتسا  و استفاده به وها اشااره دارد اختلال

ای هاز گوش دادن، صایهت کردن، خواندن، نوشاتن، استدلال، یا توانایی

ها درونی بوده و فرض بر این اساات که کند. این اختلالریاضاای بروز می

وری در سیستم اع ا  مرکزی هستند و ممکن است ناشی از نارساکنش

بخشااای، مشاااکلات در رفتارهای خودنظمزندگی رخ دهند. ی در تمام ط

های یادگیری توانیکمدرک و تعاامال اجتمااعی ممکن اسااات همراه با 

 توانیکمگرچه که ا نیساااتند. آنوجود داشاااتاه بااشاااد، اما ایجادکننده 

 ی،ایب حسا)مانند آسها توانیکمایر اازمان با سیادگیری ممکن است هم

یا عوامل بیرونی )مانند  هاای هیجانی شااادید(ذهنی، آشااافتگیتوانیکم

ین نتیجه ا اماهای فرهنگی، آموزش ناکافی یا نامناسااب( رخ دهد، تفاوت

ادراکی،  نارسایی مانند شارایطی اختلال این .(1) شارایط یا عوامل نیسات

 شااامل را خواندن مغز، و اختلال عملکرد در جزئی مغزی، اختلال آساایب

(. 3) شااودمی تی اایلی خاص هایمهارت یادگیری مانع و( 2) شااودمی

 2خواندن یا نارساخوانی خاص، اختلال یادگیری اختلالات نوع ترینشاایع

(. 4) شودمیساو  می مدرساه در موفقیت عدم عامل ترینمهم اسات که

 توانیمک یکعنوان به ، نارساااخوانیتوانیکمبا  افراد آموزش قانون طهق

 پیشنهادی اصطلاح یکعنوان بهو  (5)خورد می برچسب خاص یادگیری

 ازشناسیب در مشکلات یادگیری شامل مشکلات از الگویی به اشااره برای

 ردنک هجی ضعیف توانایی و ضعیف کلمه، رمزگشاایی روان یا صاییح

توانی )در حیطااه کماختلااال یااا  این همچنین(. 0) شاااودمی توصااایف

هااای اختلااال یااادگیری خاااص و در انجمن عنوانبااهپازشاااکای روان

ن، پایی هوش با شااود(توانی یادگیری خاص نامیده میشااناساای، کمروان

 -تماعیاج وضااعیت و فرهنگی، یا عاطفی ناکافی، اختلال حساای تیریک

 (.  7)نیست  مرتهط نامناسب اقت ادی

آن  از حاکی خواندن اختلالحوزه  در شده انجام هایپژوهش بررسی

 تری نسااهت به کودکانکه کودکان نارساااخوان از عملکرد پایین اساات

لامی، ک تکالیف در پایینی نمرات داریمعناطور بهبهنجار برخوردارند و 

 اجرایی هایکنش کلمات، نارساااایی در عدد، فراخوان گساااترده تمرین

                                                           
1. Learning disabilities  

2. Dyslexia 

 – 1دارند ) فضااایی -دیداری اطلاعات پردازش در مشااکلات مرکزی، و

 با هاصاادا طحرکتی، ارتها -دیداری در هماهنگی آموزاناین دانش. (11

دچار مشکل هستند  خطدست و نوشاتاری خوانی، املا، بیانحروف، روان

 هماهنگی در همچنین علااوه بر این کودکاان با نارسااااخوانی .(12و  5)

 متعددی عوامل(. 13)دچار مشااکل هسااتند  دسااتی هایمهارت و دوجانهه

 به توانمی جمله آن از که دارند نقش خواندن اختلال گیریشاااکل در

 شارها شناختی عوامل همچنین و مییطی، شناختی،ژنتیکی، ع اب عوامل

 (.14) کرد

 توضاایح در را عاطفی و شااناختی حوزه دو هر اهمیت تجربی شااواهد

 3خود تمسایس .اندکرده ت ادیق تی ایلی پیشارفت در فردی هایتفاوت

انگیزشااای، حرمت  هایگیریخواندن، جهت موفقیت در مهمی عاامال

 در ژهیوبهپایین  حرمت خود .اسااات آوردهاای یادگیریروی و ،4خود

 و اطفی،اجتماعی، ع مشکلات اجتماعی، با پذیرش و تی یلی شاایستگی

 این های انجام شاادهگذشااته، پژوهش هایسااال در .اساات مرتهط رفتاری

 .اندکرده بررساای خواندن مشااکل با آموزاندانش با رابطه در را عوامل

، از تی اایلی نظر از خود همسااالان بهنجار به نسااهت نارساااخوان کودکان

 دلیل به تواندمی عامل این و( 10و  15)تری برخوردارند عملکرد پاایین

 خواندن هب نسهت آنها پایین انگیزه و نگرش نتیجه در و پایین حرمت خود

افراد، اشااایا،  از پایدار نساااهتاً ارزیابی هاا به معناینگرش(. 17)بااشاااد 

 رارق تا منفی مثهت از پیوساااتار یک هساااتند، و در مساااائل یا هاموقعیت

 عنوانبه خواندن به اخیر، نگرش هایپژوهش بیشاااتر در(. 11) گیرندمی

 شود ویم دیده خواندن برای انگیزه یعنی ترساازه گسترده یک از بخشای

با  مثهت، هاینگرش و بالا انگیزه که اساات شااده مشااخ  مکررطور به

 نتایج(. 15)اساات  مربوط مکرر مطالعه و خواندن در بالاتر میزان موفقیت

 و نگرش از نارساااخوان آموزاندانش که داد نشاان (11یک پژوهش نیز )

 همچنین .فاقد این اختلال برخوردارند همسالان به نساهت تریپایین انگیزه

 نااارسااااخوان آموزاندانش مشاااخ  شاااد کاه( 15در مطااالعاه دیگر )

 دهند ویم نشان خود همسالان به نسهت تریپایین خودپنداشات تی ایلی

 که کنندسااودمند تلقی می و بخشلذت فعالیتیعنوان به کمتر را خواندن

  .شودمی فرد پیشرفت و تیول سهب

3. Self system  

4. Seld esteem  
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آوردهای مختلفی وجود دارد برای درمان کودکان نارساااخوان، روی

رد. حرکتی اشاااره ک -توان به درمان یکپارچگی حساایکه از این بین می

یکپارچگی حسااای بیانگر رابطه بین نارساااایی در تفسااایر میرک  تئوری

حسااای مییطی، احسااااساااات بادنی، و همچنین مشاااکال در یااادگیری 

هااای مختلف بیااانگر (. نتااایج پژوهش23هااای حرکتی اساااات )مهااارت

حرکتی بر عملکرد کودکاان با  -اثربخشااای درماان یکپاارچگی حسااای

مثال در پژوهشای نشان رای ب(. 24 – 21اختلالات یادگیری خاص اسات )

تی ااایلی  نمرات بههود برای حسااای یکپارچگی درمان داده شاااد که

اسااات. همچنین  امیدوارکننده روش یک یادگیری اختلال با کودکاان

 ودبهه به حرکتی -حسااای یکپارچگی مداخله آشاااکار شاااده اسااات که

 .(25شود )می منجر یادگیری اختلال با آموزاندانش در خواندن مشکلات

ای هباه تاأثیرات منفی اختلاالاات یاادگیری بر کودکان و هزینه باا توجاه

ای مناسااب های آموزشاای، اسااتفاده از برنامه مداخلهساانگین آن بر نهاد

 تواند اهمیت بساایار زیادی داشااته باشااد. نوآوری این پژوهش طراحیمی

 یابیارز و والدین و کودک گروه دو هر روی تلفیقی بخشاایتوان برنامه

آن بود. بنابراین پژوهش حاضااار با هدف بررسااای تأثیر  اثربخشاای میزان

حرکتی در -ای چندوجهی )آموزش یکپارچگی حسااایبرنااماه ماداخلاه

آموزان ساااطح کودک و والاادین( بر نگرش و عملکرد خواناادن دانش

 نارساخوان انجام شد. 

 روش
جربی تطرح این پژوهش شااههکنندگان: الف( طرح پژوهش و شرکت

آزمون باا گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش پس -آزمونپیشاز نوع 

کننده به مراکز آموزشی و مراجعه آموزان نارسااخوانشاامل تمامی دانش

-11توانهخشاای مشااکلات ویژه یادگیری شااهر رشاات در سااال تی اایلی 

آموز بر حساااب دانش 43ای به حجم بودناد کاه از میان آنها نمونه 1311

ت ادفی در دو گروه آزمایش و  طوربهانتخا  و شارایط ورود و خرو،، 

 های ورود به پژوهش شااامل داشتن ضریبی شادند. ملاکدهیجاگواه 

 حداقل نمره ساال، کسب 11 تا 1 سانی میدوده ،(115 - 15) بین هوشای

 و خواناادن آزمون در میااانگین از ترپااایین اساااتاااناادارد انیراف 5/1

 تندولتی، داش مدارا در تی یل همهود، اختلال نما، نداشتن نارساخوانی

                                                           
1. Wechsler Intelligence Scale for Children -IV 

خواندن، و رضاااایت  عملکرد و نگرش آزمون در معنادار پایین نمرات

های کاامال کودکاان و والدین آنها برای شااارکت در مطالعه بود. ملاک

 شبی غیهت) مداخله جلسات در شرکت خرو، از پژوهش نیز شاامل عدم

 والدین بود.  کتهی رضایت عدم و (جلسه 2 از

 ب( ابزار
چهارم ویرایش  :(2333) 1کودکان وکسلر هوشی مقیاا چهارم ( نسخه1

ساخته شد.  2333مقیاا هوش وکسالر کودکان توساط وکسالر در ساال 

سااال و  10تا  0این نسااخه، قابلیت ساانجش هوش کودکان در دامنه ساانی 

آزمون اسااات که در دو خرده 15. این ابزار دارای اسااات ادار رامااه  11

گیرناد. میانگین هر هاای اصااالی و جاانشاااین قرار میآزمونگروه خرده

اساااات. این ابزار همچنین  3و انیراف اساااتاااناادارد آن  13آزمون خرده

بهر، فهم کلامی، اسااتدلال ادراکی، حافظه فعال، و توانایی ساانجش هوش

دارا اسااات  15و انیراف اساااتاندارد  133سااارعت پردازش را با میانگین 

های مختلفی مانند میاسهه زمون از روشبرای بررسای روایی این آ(. 20)

های هوشااای و تیلیل عاملی به کار ها و بهرهمقیااهمهساااتگی بین خرده

این مقیاا در برده شد که هر دو روش مؤید روایی مناسب مقیاا است. 

( باه فارسااای ترجمه و 1314) یعیربایران توساااط عاابادی، صاااادقی و 

ها با یااضریب پایایی زیرمقهنجاریابی شده است که بیشترین و کمترین 

( و طراحی 10/3مقیاا واژگان )سازی، به ترتیب برای خردهروش دونیمه

( به دسات آمد. همچنین بیشرین و کمترین ضریب پایایی 73/3با مکعب )

( و مفاهیم 14/3مقیااا ترتیاب واژگان )باا روش باازآزماایی برای خرده

ایی پژوهش ( گزارش شاااده اسااات. جهت میاساااهه رو03/3ت اااویر )

نفر بااا آزمون ریون و مقیاااا وکسااالر کودکااان  33همهساااتگی نمرات 

به دسااات آمد که در  25/3و  31/3میاساااهه شاااد که میزان آن به ترتیب 

معنااادار بوده اساااات. همچنین همهساااتگی مناااسااااب بین  35/3 ساااطح

ها و افزایش نمرات هوشااای همراه با افزایش سااان، حاکی از آزمونخرده

 .(27) ابزار در ایران استروایی مطلو  این 
 خواندن نگرش مقیاا :(1113کر،  و مککنا) خواندن نگرش مقیاا (2

 دو دارای مقیاا این .شد ( ساخته21) کر و مککنا توساط 1113 ساال در

 از خار، در خواندن به نگرش .1 :ازاند عهارت که اسااات مقیاا خرده

گویه است  23 دارای مقیاا این .مدرسه در خواندن به نگرش .2 مدرسه،
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 اب آموزاندانش درباره خواندن است که ایساده که هر گویه شامل جمله

 خیلی ایهگزینه از یکی هر گویه پایین در شده ارائه هایت ویر به توجه

 این زند؛ بهمی علامت را غمگین خیلی و خوشاایال، خوشاایال، غمگین،

 عدد غمگین خیلی گزینه به و 4 عدد خوشاایال خیلی گزینه به که ترتیب

 برای ممکن نمره حداقل و حداکثر مقیاا این در .یابدمی اخت اااص 1

 هر برای ممکن نمره حداقل و حداکثر و 23و  13ترتیب  به مقیاا کل

 11/3 تا 74/3 بین مقیاا این اعتهار .است 13 و 43 ترتیب به مقیااخرده

 اساات برخوردار بالایی میتوایی روایی از و همچنین اساات شااده گزارش

 آزمون مقیااخرده داده اساات که دو نشااان روایی سااازه بررساای(. 21)

 نکاح اصاغری .(10از اند )به نقل و برجساته تمایز خواندن، قابل به نگرش

 خواندن حیطه دو ابزار این که آن بررسااای برای خود پژوهش در( 21)

ایج کرد که نت استفاده عاملی تیلیل خیر، از یا سنجدمی را آزاد و رسامی

  .به دست آمده حاکی از روایی عاملی مطلو  این ابزار بوده است

منظور بااه در این مطااالعااه : 1(نمااا) نااارسااااخوانی و خواناادن آزمون (3

از  نارساخوان آموزاندانش تشخی  و خواندن توانایی سطح گیریاندازه

نوری و مرادی در  توسااط کرمی که نارساااخوانی نما و خواندن آزمون

 این هدف .شااده اساات اسااتفاده شااده، هنجاریابی و ساااخته 1314سااال 

 در رپس و بهنجار دختر آموزاندانش خواندن توانایی میزان بررسی آزمون

 ودکانک تشخی  و زبانگییک و دوزبانگی هایویژگی با دبساتان دوره

 1014روی  این آزمون .اساات خوانی نارسااا و خواندن مشااکلات دارای

 عتهاراساات و ا شااده هنجاریابی ابتدایی تی اایلی پایه پنج در آموزدانش

 دسااات به 11/3 تا 43/3 بین مختلف هایآزمونخرده برای آزمون این

. اساات 15 آن اسااتاندارد انیراف و 133 آزمون این میانگین .اساات آمده

متن،  خواندن کلمات، درک خواندن مقیااخرده 13شااامل  آزمون این

 کلمات ها، خواندنآوا کلماات، قاافیاه، حاذف کلماات، درک زنجیرة

 .(33اسااات ) کلمات نشاااانه حروف، و ت ااااویر، نشاااانه معنا، نامیدنبی

بررسااای اعتهار و »ای با عنوان ( در مطالعه31همچنین مرادی و همکاران )

آلفای کرونهاخ کلی ، «)نما( خواندن و نارسااااخوانیروایی عاملی آزمون 

، با 11/3با بسااامد متوسااط  ،17/3 لغات با بسااامد بالا یهابرای آزمونرا 

نامیدن ت اااویر یک ، 11/3قافیه  ،15/3کلمات  ، زنجیره11/3بسااامد کم 

، 71/3درک کلمات  ،41/3درک متن  ،01/3نامیدن ت ااااویر دو ، 07/3

به دست  17/3کلمات و شاهه ،15/3ندن ناکلمات خوا، 15/3حذف آواها 

نشاااان داد که این  در مطالعه آنها همچنین نتاایج تیلیال عااملی وردناد.آ

ل به ترتیب شام یکم شاود که عاملآزمون از دو عامل اصالی تشاکیل می

لغات با بساااامد بالا، متوساااط، درک کلمات، حذف آواها،  یهااآزمون

زنجیره  یهاعامل دوم شااامل آزمون و ؛کلماتهو شااه ،خواندن ناکلمات

ها نشانه ، و، درک متن2، نامیدن ت اویر 1کلمات، قافیه، نامیدن ت ااویر 

 .است
 کی حرکتی - حساای یکپارچگی آموزش برنامهای: ج( برنامه مداخله

 سیح تئوری یکپارچگی اساا بر که است سااختهمیقق آموزشای برنامه

 طراحی شااده و( 1171) 3کپارت حرکتی -ادراکی نظریه و( 1172) 2آیرز

 برنامه آزمایش، آموزش گروه برای .شااد اجرا مادران و کودکان روی بر

 03 مدت به جلسااه هر و جلسااه 1 در حرکتی -حساای یکپارچگی مداخله

 آزمونپس و آزمونپیش در نظر گرفتن بدون( جلساااه 2ای هفته) دقیقه

آموزشااای و توانهخشااای  مرکز در یادگیری اختلالات درمانگر توساااط

 آنها مادران نیز و آموزان نارسااااخواندانش به مشاااکلات ویژه یادگیری

گزارش  2و  1های ای در جدولشااد. خلاصااه برنامه مداخله داده آموزش

 شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Reading and dyslexia test (NEMA) 

2. Ayers Sensory integration theory 

3. Kephart perceptual-motor theory 

https://icssjournal.ir/article-1-409-fa.pdf
https://icssjournal.ir/article-1-409-fa.pdf
https://icssjournal.ir/article-1-409-fa.pdf
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 کودک به آموزش سطح حرکتی در - حسی یکپارچگی آموزش : جلسات برنامه1جدول 

 روش اجرا جلسات

 برعکس و 13 تا 1 از شمارشزمان طور همبه و رفتن عقب و جلو به یکم

 برعکس و ترتیب به شکل چند سپردن خاطر بهزمان طور همبه و پا یک روی ایستادن دوم

 سوم
فاده از هایی روی کاغذ با استایجاد طرح -کلمه چندین میان از تکراری کلمه یک تشخی  یا و وا، چندین میان از تکراری وا، یک تشخی زمان طور همبه و حیوانات رفتن راه تقلید

 پولک رنگی

 قوابریدن اشکال و چسهاندن آنها روی یک م -تکراری  کلمه چندین یا و وا، چندین میان از متفاوت کلمه یک یا و متفاوت وا، یک تشخی زمان طور همبه و تعادل تخته روی ایستادن چهارم

 های ردیف شوندهپایان، نخ کردن مهرههم و آغازهم کلمات تشخی زمان طور همبه و کردن یلیل پنجم

 های کاغذیربط، مچاله کردن کاغذ و درست کردن توپبی کلمات جفت و متداعی کلمات جفت ارائهزمان طور همبه و خود دور به چرخیدن ششم

 ، نقاشی با استفاده از گواش و مداد رنگیآموزدانش پشت رویو کلمه حروف  نوشتنزمان طور همبه و بزرگ توپ روی خوابیدن هفتم

 هشتم
آموز و ترسیم آن روی کاغذ توسط روی کف دست دانش علائمکامل، رسم کردن بعضی  جمله یکصورت به ریختههم در کلمات کردن مرتب - جملات و کارت کلمات روی پرش

 آموزدانش

 

 والدین به آموزش سطح در حرکتی – حسی یکپارچگی مداخله : برنامه2جدول 

 روش اجرا جلسات

 آنها همکاری جلب و انگیزه ایجاد و آموزشیهای برنامه چنین لزوم کردن برجستهمنظور بهآن  علائم و حسی مشکلات انواع با والدین آشنایی یکم

 وپ و گرفتن آنی، تمرین پرتا  تربازیخمو تقویت این حس با به خاطر سپردن وسایل خانه به ترتیب و برعکس، طراحی وسایل خانه با استفاده از  بینایی حس اختلال با والدین آشنایی دوم

 کسو تکرار جملات به ترتیب و برع هافرمانها، انجام دستورات و ویت این حس از طریق گوش دادن به صدای وسایل منزل و تشخی  این صداو تق شنوایی حس اختلال با والدین آشنایی سوم

 سرد و داغ و ولرمتقویت این حس لامسه از طریق لمس کردن انواع وسایل زبر، سفت و نرم منزل؛ احساا درجه حرارت گرم،  و لامسه حس اختلال با والدین آشنایی چهارم

 رهقو حرکت و تقویت این حس از طریق راه رفتن و پریدن روی خطوط سرامیک و طنا  و نردبان در منزل، بازی با توپ و راکت، پیچاندن نخ دور قرتعادل  حس اختلال با والدین آشنایی پنجم

 ها، تشخی  مواد مختلف با چشمان بسته از طریق بوییدنواع مواد و خوراکیو تقویت این حس از طریق بوییدن ان بویایی حس اختلال با والدین آشنایی ششم

 ها در منزل، تشخی  طعم مواد با چشمان بسته از طریق چشیدنها و خوراکیها و میوهچشایی و تقویت این حس از طریق چشیدن انواع غذا حس اختلال با والدین آشنایی هفتم

 هشتم
 جهت هاییراهکار ارائه اصلاحات ایجاد شده، و و عوامل بازدارنده تغییرات پیشین، شرح جلسات در شده مطرح موضوعات و مسائل اجمالی بررسی و کودک اب والدین تعاملات نیوه بررسی

 مذکور تغییرات حفظ

 

 آموزشی مراکز به مراجعه و لازم هایمجوز کسب از بعدد( روش اجرا: 

 هک هاییآزمودنی بین یادگیری شاااهر رشااات از اختلالات توانهخشااای و

صااورت بهآموز دانش 43 کرد،می صااد  آنها مورد در ورود هایملاک

 و شیآزمای گروه دو در ت ادفیطور به و انتخا  دسترا گیری درنمونه

های آزمون و هامقیاا طریق از آزمونپیش سپس .شادند یدهیجا گواه

 جراا وابساااته هایمتغیر گیریاندازهمنظور باه ذکر شاااده در بخش ابزار

هفته  در بار دوصورت بهدرمانی  جلسه 1 آزمایش گروه آن از پس .شدند

هااای را دریاافات کرد و گروه گواه فقط آموزش دقیقاه 03 مادت باه و

 درمااانی جلسااااات اتمااام از بعااد .معمول مراکز را دریااافاات کرده بود

عنوان بااه وابساااتااه متغیر لیااا  از مجاادداً گروه دو هر هااایآزمودنی

گرفتند )لازم به ذکر اسااات که آموزش  قرار بررسااای مورد آزمونپس

والدین و کودکان در بازه زمانی یکساااان و در مراکز اختلالات یادگیری 

 اب آزمونپس و آزمونپیش از آمده دست به هایدر پایان داده .ارائه شد(

ای هاستاندارد، و روش یرافان و میانگین مانند توصایفی آمار هایروش

 به یچندمتغیر متغیری وتک کوواریانس تیلیل شاااامل یاساااتنهاطآمار 

 انجام شد.  24SPSSآماری افزار نرم کمک

 هایافته
های آزمون متغیرپس –آزمون میانگین و انیراف اساااتاندارد نمرات پیش

گزارش شاااده اسااات.  3پژوهش دو گروه آزمااایش و گواه در جاادول 

ویلک برای بررسااای نرمال -در این جدول نتایج آزمون شااااپیرو همچنین

 ها گزارش شده است. ها در گروهبودن توزیع متغیر
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 (44آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )تعداد: پس -آزموننمرات پیشتوصیفی  های: شاخص3 جدول

 M SD S-W P گروه وضعیت متغیر

 نگرش خواندن

 آزمونپیش
 311/3 153/3 541/4 75/42 آزمایش

 745/3 17/3 151/3 25/43 گواه

 آزمونپس
 77/3 171/3 153/4 25/57 آزمایش

 451/3 155/3 331/4 32/43 گواه

 عملکرد خواندن

 آزمونپیش
 135/3 171/3 751/7 01/73 آزمایش

 317/3 114/3 151/1 15/72 گواه

 آزمونپس
 121/3 174/3 111/7 13/17 آزمایش

 311/3 122/3 511/1 0/73 گواه

 

ویلک برای تمامی -باا توجاه باه جادول فو  نتاایج آزمون شااااپیرو

 توان نتیجاه گرفات که توزیع ایندار نیسااات، در نتیجاه میهاا معنیمتغیر

چندوجهی  ایمداخله برنامه برای بررسااای تأثیرهاا نرماال اسااات. متغیر

 بر( والدین و کودک ساااطح در حرکتی-حسااای یکپارچگی آموزش)

از تیلیاال کوواریااانس  نااارسااااااخوان آموزانخواناادن دانش ناگارش

 یبشاانتایج آزمون بررساای همگنی اسااتفاده شااد.  راههمتغیری یکتک

روه آزمایش و گ در نگرش خواندن آزمونپسو  آزمونپیشرگرساایون 

 P=147/3گروه برابر است ) رگرسیون در هر دوشیب  که دادنشاان گواه 

 یهمگنبرای بررسااای همچنین نتااایج آزمون لوین (. 1Fو37= 117/2و 

واریانس نگرش خواندن  ها نشااان داد کهمتغیر وابسااته در گروه انسیوار

نتایج  4جدول در  .(1Fو37 =321/3 و P=31/3)هاا برابر اسااات در گروه

و  گروه آزمایشری برای بررسااای تفاوت متغیتیلیال کوواریاانس تاک

آزمون متغیر نگرش خواناادن گزارش شاااده آزمون بااا پسگواه در پیش

 است. 

 
 گواه در نگرش خواندنآزمایش و ی برای بررسی تفاوت گروه متغیرنتایج تحلیل کوواریانس تک: 4 جدول

 اندازه اثر داریمعناسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 171/3 331/3 327/207 212/503 1 212/503 آزمونپیش

 105/3 331/3 113/1321 073/2153 1 073/2154 یگروهعضویت 

    310/2 37 531/77 خطا

 

آزمون نگرش خواندن در پس Fآمااره  4باا توجاه باه نتاایج جادول 

دار اساات که نشااان معنا 331/3سااطح ( به دساات آمد که در 113/1321)

دار وجود دارد. اندازه دهد بین دو گروه در نگرش خواندن تفاوت معنامی

دهد که این تفاوت در جامعه بساایار بزرگ است. نیز نشاان می 105/3اثر 

( به دساات آمد که در 327/207آزمون نگرش خواندن نیز )پیش Fآماره 

ر آزمون، تأثیدهد که پیشنشااان می دار اساات. این یافتهمعنا 331/3سااطح 

ییح های ت اااآزمون دارد. بدین ترتیب میانگینداری بر نمرات پسمعنی

(، 471/57شاده متغیر نگرش خواندن میاساهه شد که در گروه آزمایش )

( به دسااات آمد 730/14ها )(، و تفااوت میانگین772/42گروه گواه ) در

ه توان گفت کبه این یافته میدار اساات. با توجه معنا 331/3که در سااطح 

 در حرکتی-حسااای یکپارچگی آموزش)چندوجهی  ایمداخلهبرنااماه 

 آموزانخواناادن دانش کاال نگرش ( بر نمرهوالاادین و کودک ساااطح

 مؤثر است و موجب افزایش آن شده است. نارساخوان

 آموزش)چندوجهی  ایمداخلهبرناامه  تاأثیرهمچنین برای بررسااای 

بر هر یک از ( والدین و کودک ساااطح در حرکتی-حسااای یکپارچگی

از تیلیل کوواریانس آموزان نارساااخوان دانشنگرش خواندن  هایمؤلفه
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 یبشاانتایج آزمون بررساای همگنی اسااتفاده شااد. راهه ی یکچندمتغیر

خواندن در گروه  نگرش هایمؤلفه آزمونپسو  آزمونپیشرگرسااایون 

رسیون در هر دو گروه برابر است شیب رگنشان داد که  ،گواهآزمایش و 

(311/3 =p ،133/2 =371وF).  یهمگننتااایج آزمون لوین برای بررسااای 

ای همؤلفه انسیوار کهها نشاااان داد های وابساااته در گروهمتغیر انسیوار

و  (1Fو37=  132/3 و P=341/3نگرش به خواندن در خار، از مدرساااه )

ها ( در گروه1Fو37= 230/3 و P=052/3نگرش به خواندن در مدرساااه )

زمون باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس برابر اسات. نتایج آ

س نیز نشااان داد که ماتری گواههای وابسااته در بین گروه آزمایش و متغیر

، P=430/3) اسااااتهااای وابساااتااه در دو گروه برابر کوواریااانس متغیر

17/3=F ،315/3=BOX .)دو بااارتلاات برای بررسااای نتااایج آزمون خی

های نگرش خواندن نشان داد که رابطه داری رابطه بین مؤلفهکرویت معنا

(. پس از P ،54=df ،31/71=2X<31/3دار اساات )ها معنیبین این مؤلفه

های تیلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان فرضبررسی پیش

ود داری وجهای نگرش خواندن تفاوت معناگروه در مؤلفهداد که بین دو 

(. برای P ،122/417 =1،37F ،335/3=Wilks Lambda<331/3دارد )

 های نگرشگروه آزمایش و گواه در کدام یک از مؤلفه نکاهیابررسااای 

 انسیوار لیتیلنتایج  5خوانادن باا یکادیگر تفااوت دارناد، در جادول 

متغیری گزارش شده است. تک

 
 های نگرش خواندنواریانس تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهنتایج تحلیل : 5جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه هامؤلفه شاخص

 نگرش به خواندن در خار، از مدرسه
 301/21 آزمایش

337/7 311/3 102/411 331/3 131/3 
 332/22 گواه

 خواندن در مدرسه نگرش به
 417/21 آزمایش

014/7 321/3 034/541 331/3 131/3 
 733/23 گواه

 

نگرش به خواندن در های برای مؤلفه Fآماره  5باا توجاه باه جادول 

( 034/541( و نگرش به خواندن در مدرسااه )102/411) خار، از مدرسااه

ها نشاااانگر آن اسااات که بین یافتهدار اسااات. این معنی 331/3در ساااطح 

داری وجود دارد. نتااایج بررسااای هااا تفاااوت معناااهااا در این مؤلفااهگروه

دهد که میانگین گروه آزمایش در هاا در جدول فو  نشاااان میمیاانگین

( و نگرش به 301/21) نگرش به خواندن در خار، از مدرساااههای مؤلفه

ها گروه گواه در این مؤلفه بیشتر از میانگین( 417/21خواندن در مدرسه )

ندوجهی چ ایمداخلهبرنامه  توان گفت کهها میاست. با توجه به این یافته

ب موج( والدین و کودک سطح در حرکتی-حسای یکپارچگی آموزش)

و  نگرش به خواندن در خار، از مدرساااه هایافزایش هر یاک از مؤلفه

 شده است.آموزان نارساخوان دانش نگرش به خواندن در مدرسه

 ییکپارچگ آموزش)چندوجهی  ایمداخلهبرنامه برای بررساای تأثیر 

 عملکرد خواندننمره کل بر  (والدین و کودک سطح در حرکتی-حسای

 راههیک متغیریتک از تیلیال کوواریاانسآموزان ناارسااااخوان دانش

و  آزمونپیشرگرسیون  شیبنتایج آزمون بررسی همگنی اساتفاده شاد. 

 شیب که دادنشان  ،گواهروه آزمایش و گ عملکرد خواندن در آزمونپس

(. 1Fو37= 374/3و  P=717/3رگرسااایون در هر دو گروه برابر اساااات )

ته در واریانس متغیر وابسبرای بررسی همگنی همچنین نتایج آزمون لوین 

ها برابر اسااات واریانس عملکرد خواندن در گروهها نشاااان داد که گروه

(531/3=P  1و37 =440/3وF).  نتااایج تیلیاال کوواریااانس  0جاادول در

زمون با آری برای بررساای تفاوت گروه آزمایش و گواه در پیشمتغیتک

  .آزمون متغیر عملکرد خواندن گزارش شده استپس
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 در عملکرد خواندنگواه آزمایش و ی برای بررسی تفاوت گروه متغیرنتایج تحلیل کوواریانس تک: 6ل جدو

 اندازه اثر داریمعنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 077/3 331/3 03/133 554/2113 1 554/2113 آزمونپیش

 737/3 331/3 031/77 031/1033 1 031/1033 یگروهعضویت 

    342/21 37 540/771 خطا

 

آزمون عملکرد خواناادن در پس Fآماااره  0بااا توجااه بااه نتااایج جاادول 

دار اسااات که نشاااان معنا 331/3( به دسااات آمد که در ساااطح 031/77)

دار وجود دارد. دهااد بین دو گروه در عملکرد خواناادن تفاااوت معنااامی

دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. نیز نشاان می 737/3اندازه اثر 

( به دست آمده که در 03/133مون عملکرد خواندن نیز )آزپیش Fآماره 

ر آزمون تأثیدهد که پیشدار اساات. این یافته نشااان میمعنا 331/3سااطح 

یح های ت ااایآزمون دارد. بدین ترتیب میانگینداری بر نمرات پسمعناا

( و میانگین گروه گواه 741/10شده گروه آزمایش در عملکرد خواندن )

دار معنا 331/3در سااطح  Fد که با توجه به آماره ( میاسااهه شاا152/73)

ندوجهی چ ایمداخلهتوان گفت که برنامه اساات. با توجه به این یافته می

ب موج (والدین و کودک سطح در حرکتی-حسای یکپارچگی آموزش)

 شود. آموزان نارساخوان میافزایش عملکرد خواندن دانش

 آموزش)چندوجهی  ایمداخلهبرناامه  تاأثیرهمچنین برای بررسااای 

بر هر یک از  (والدین و کودک ساااطح در حرکتی-حسااای یکپارچگی

از تیلیاال آموزان نااارسااااااخوان دانشعملکرد خواناادن  هااایماؤلفااه

نتایج آزمون بررسااای اساااتفاده شاااد. راهه ی یککوواریانس چندمتغیر

عملکرد  هایمؤلفه آزمونپسو  آزمونپیشرگرسااایون  شااایبهمگنی 

رساایون در هر شاایب رگنشااان داد که  ،گواهخواندن در گروه آزمایش و 

نتایج آزمون لوین برای  .(1Fوp ،111/1 =37= 301/3دو گروه برابر است )

 ها نشاااان داد کههاای وابساااته در گروهواریاانس متغیربررسااای همگنی 

(، 1Fو37=  335/3 و P=142/3هااای خواناادن کلمااات )واریااانس مؤلفااه

=  511/3 و P=441/3(، قافیه )1Fو37= 45/3 و P=530/3جیره کلمات )زن

(، درک متن 1Fو37=  151/3 و P=731/3(، نااامیاادن ت اااااویر )1Fو37

(420/3=P 1و37=  052/3 وF( درک کلمااات ،)173/3=P 134/1 و  =

(، خوانادن ناکلمات 1Fو37= 001/3 و P=422/3هاا )(، حاذف آوا1Fو37

(532/3=P 1و37=  401/3 وF( نشااانه حرف ،)31/3=P 1و37=  322/3 وF )

ها برابر اساات. نتایج ( در گروه1Fو37=  131/2 و P=13/3و نشااانه مقوله )

ی وابسته هازمون باکس برای بررسای برابری ماتریس کوواریانس متغیرآ

نیز نشااااان داد کااه ماااتریس کوواریااانس  گواهدر بین گروه آزمااایش و 

، P ،122/1=F=304/3) اسااااتروه برابر هااای وابساااتااه در دو گمتغیر

731/11=BOX .)دو باارتلات برای بررسااای کرویت نتاایج آزمون خی

های عملکرد خواندن نشاااان داد که رابطه بین داری رابطاه بین مؤلفهمعناا

(. پس از P ،54=df ،33/113=2X<35/3دار اسااات )هااا معنااااین مؤلفااه

شان چندمتغیری، نتایج آزمون نهای تیلیل کوواریانس فرضبررسی پیش

داری هااای عملکرد خواناادن تفااوت معناااداد کااه بین دو گروه در مؤلفاه

(. P ،140/50=1،37F ،332/3=Wilks Lambda<331/3وجود دارد )

های کاه گروه آزماایش و گواه در کدام یک از مؤلفهبرای بررسااای این

 لیااتیلج نتااای 7عملکرد خواناادن بااا یکاادیگر تفاااوت دارنااد در جاادول 

 متغیری گزارش شده است. تک انسیوار

 
 های عملکرد خواندنمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهواریانس تک نتایج تحلیل: 7جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه هامؤلفه شاخص

 خواندن کلمات
 210/14 آزمایش

312/1 135/3 13/130 331/3 121/3 
 134/74 گواه

 زنجیره کلمات
 115/53 آزمایش

301/15 103/3 17/334 331/3 110/3 
 115/35 گواه

 قافیه
 32/13 آزمایش

441/17 337/2 104/57 331/3 071/3 
 11/72 گواه

 520/3 331/3 301/31 130/1 232/13 210/10 آزمایش نامیدن ت اویر
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 114/75 گواه

 درک متن
 111/131 آزمایش

117/11 730/2 331/54 331/3 051/3 
 132/11 گواه

 درک کلمات
 104/115 آزمایش

221/17 715/1 170/13 331/3 701/3 
 030/11 گواه

 هاحذف آوا
 214/41 آزمایش

271/23 77/3 131/31 331/3 577/3 
 130/25 گواه

 کلمات ناخواندن 
 717/17 آزمایش

313/17 233/3 415/21 331/3 513/3 
 433/73 گواه

 نشانه حرف
 323/15 آزمایش

147/11 351/2 531/71 331/3 711/3 
 377/75 گواه

 نشانه مقوله
 547/11 آزمایش

243/11 032/2 10/41 331/3 037/3 
 333/73 گواه

 

کلمااات هااای خواناادن برای مؤلفااه Fآماااره  7بااا توجااه بااه جاادول 

(، نامیدن ت ااااویر 104/57(، قافیه )17/334(، زنجیره کلماات )13/130)

ها (، حذف آوا170/13(، درک کلمات )331/54(، درک متن )301/31)

( و نشااانه 531/71(، نشااانه حرف )415/21(، خواندن ناکلمات )131/31)

ها نشانگر آن است دار است. این یافتهمعنا 331/3در سطح  (10/41مقوله )

 داری وجود دارد. نتایج بررسیها تفاوت معناها در این مؤلفهکه بین گروه

دهد که میانگین گروه آزمایش در هاا در جدول فو  نشاااان میمیاانگین

(، قافیه 115/53(، زنجیره کلمات )210/14کلماات )هاای خوانادن مؤلفاه

(، درک 111/131(، درک متن )210/10نااامیاادن ت اااااویر ) (،32/13)

(، خواناادن ناااکلمااات 214/41هااا )(، حااذف آوا104/115کالامااات )

بیشاااتر از  (547/11( و نشاااانه مقوله )323/15(، نشاااانه حرف )717/17)

توان ا میهها اسااات با توجه به این یافتهمیانگین گروه گواه در این مؤلفه

-حسااای یکپارچگی آموزش)چندوجهی  ایمداخلهبرنااماه گفات کاه 

ای هموجب افزایش هر یک از مؤلفه (والدین و کودک سطح در حرکتی

کلماات، زنجیره کلماات، قاافیاه، نامیدن ت ااااویر، درک متن، خوانادن 

ها، خواندن ناکلمات، نشاااانه حرف، و نشاااانه درک کلماات، حذف آوا

 شود. آموزان نارساخوان میدانشمقوله 

 یگیربحث و نتیجه
ای چندوجهی پژوهش حااضااار باا هادف بررسااای تاأثیر برنااماه مداخله

حرکتی در ساااطح کودک و والاادین( بر -)آموزش یکپااارچگی حسااای

آموزان نارساااخوان انجام شااد. نتیجه این نگرش و عملکرد خواندن دانش

ح حرکتی در سااط-مطالعه نشااان داد که برنامه آموزش یکپارچگی حساای

آموزان نارسااااخوان عملکرد خواندن دانشکودک و والدین بر نگرش و 

( 24 – 21های قهلی انجام شاااده )مؤثر اسااات. این نتیجه با نتایج پژوهش

همساااو اسااات. لاازم به ذکر اسااات که درباره تأثیر آموزش یکپارچگی 

حرکتی بر نگرش کودکان نارسااااخوان پژوهش مشاااابهی یافت  -حسااای

 نشد. 

عملکرد  رب حرکتی -حسااای یکپارچگی درمان تأثیر تهیینمنظور به

 رینتمهم از نارساااایی توجه بیان کرد که توانکودکان، می این خواندن

ن مهار کرد در آنان شودمی باعث که است نارساخوان مشکلات کودکان

 ها، مشااکلمختلف و پاسااخگویی تنها با یکی از آن میرکهای میرک

حواا  یکپارچگیداشاته باشند و نتوانند این کار را به خوبی انجام دهند. 

لی های عاعمقی و دهلیزی بر عملکرد ساااطوح بالای مغز که انجام فرایند

هی داز جمله توجه را بر عهده دارند تأثیر گذاشاته، و موجب بههود سامان

شااود؛ به نیوی ها میحواا دریافتی کودکان از مییط اطراف و میرک

هط، تفسیر، مرتهای حسی پردازش، دادهای فضایی و زمانی درونکه جنهه

شاااوناد و مغز اطلااعات را انتخا ، تقویت، مهار، و مقایساااه و تلفیق می

ساااازد. کند و در قالب یک الگوی منعطف و قابل تغییر، یکپارچه میمی

ویی این گبنابراین آموزش یکپارچگی حساای موجب بههود فرایند پاسااخ

های مییطی کودکان فقط به یک میرک و همچنین مهار ساااایر میرک

(. در واقع با رفع نارسایی توجه، بسیاری از مشکلات تی یلی 24شود )می



 و همکارانی چاهیل یمیکر هیرق                                                          نارساخوان                  آموزاندانش خواندن عملکرد و نگرش چندوجهی بر ایمداخله برنامه تأثیر 

13 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
 
ف

1
ره 
ما
 ش
،

2 ،
ان
ست
تاب

 
14
33

 

  

های یادگیری مختلف مانند عملکرد خواندن بههود توانیکودکاان باا کم

 یابد. می

رش حرکتی بر نگ -در تهیین اثربخشااای درمااان یکپااارچگی حسااای

طور که در شواهد توان گفت همان آموزان نارساخوان میخواندن دانش

( اشااااره شاااد، کودکان با 15هشااای بخش پیشااایناه این مقاله )مانند پژو

نارسااخوانی به دلیل ضاعف در عملکرد تی ایلی، احساا درماندگی و 

نایافتگی دارند. عملکرد تی ااایلی پایین و مقایساااه خود با دیگران، کاام

کند. علاوه بر این خود این کودکان را تهدید میخودپنداشااات و حرمت 

ا شاااود که آنهکنند، ساااهب میاین کودکان تجربه می انزوا و طردی که

احسااا کنند که قادر به بههود عملکرد تی یلی خود نیستند  شیازپشیب

و در نتیجه امید و انگیزه و اشاتیاقی به مدرسه و تی یل نداشته باشند. در 

کنند هرچقدر هم تلاش کنند، سااودی ندارد و در نتیجه آنها احساااا می

ی بسااایاری را تجربه خواهند کرد. چون کودکان با مدرساااه خاطرات منف

اختلال یادگیری خاص، خودپنداشااات منفی نساااهت به خود دارند، همین 

ی، های تی یلشود که توانایی خودشان را در همه حیطهمسائله ساهب می

(. خودپناداشااات پاایین آنهااا 15کمتر از همساااالاان خود برآورد کنناد )

وانی، تمنفی بگذارد؛ زیرا احساا کم تواند بر عملکرد تی یلی، تأثیرمی

 کند ودور باطل عمل می عنوانبهاشاااتیا  و انگیزه آنها را کاهش داده و 

 شود.ی نیز میلیتی باعث بدتر شدن عملکرد 

هایی را از کودکانی که در خواندن توانایی دارند، مزایا و سااودمندی

افزایش  ونی آنهاکنناد؛ بنابراین آنها انگیزه بیرمییط اطراف دریاافات می

یااباد. از ساااویی دیگر، لاذت بردن از خوانادن و مطاالعاه و تماایل به می

های خواندن بر اساا احساساتی مانند کنجکاوی و جوی فعالیتوجسات

مشاارکت عمیق بدین معنا اسات که خواندن از درون فرد نشأت گرفته و 

آموزان ا دانش(. ام15نیز است ) بنابراین حاکی از انگیزه درونی یادگیرنده

د و شاااونبا نارسااااخوانی به علت دارا بودن عملکرد پایین، تشاااویق نمی

ته کنند، بنابراین طهیعی اسات که انگیزه بیرونی نداشپاداشای دریافت نمی

درپی و خاطرات منفی نیز ساااهب های پیباشاااند. علاوه بر این شاااکسااات

ند و در باششاود که تجار  درسات و مناسهی نسهت به مدرسه نداشته می

نتیجه نساااهت به خواندن و یادگیری از انگیزه درونی بالایی هم برخوردار 

ت، اس برخوردار پایینی اشتیا  از که آموز نارساخوان(. دانش10نیساتند )

 هبود ک نخواهد خود همکلاسااان و معلم با بهتری رابطه به برقراری قادر

 داشاااته و بر نهالبه د را منفی اجتماعی -روانی هایموضاااوع پیامد این

 افت مراه باه پایین اشااتیا  .بود خواهد او تأثیرگذار تی اایلی پیشاارفت

 و ادگیریی به میلی آنهابی به خواندن به منفی نگرش و تی اایلی انگیزه

ر با خط شیازپشیبشااود و روند تی اایل فرد را می منجر درساای اهداف

 کند. مواجه می

ای هیکی از شااایوه حرکتی-نتیجاه اینکاه درمان یکپارچگی حسااای

های مختلف نشان داده درمانی مناساهی است که اثربخشی آن در پژوهش

های مختلف در یادگیری شاااده اسااات. در این روش درگیر کردن حس

شود. علاوه بر این کودکان علاقه زیادی به باعث جذا  شادن تکلیف می

یجه تبازی دارند و بهترین راه آموزش به کودک از طریق بازی است، در ن

دک تواند برای کواساتفاده از درمان یکپارچگی حسی در قالب بازی می

جذابیت زیادی به دنهال داشااته و همین موضااوع سااهب افزایش انگیزه او 

شاااود. از ساااویی دیگر همراهی و مشاااارکات والادین در یااادگیری می

کودک، هم باعث احسااا پذیرش و درک بیشتر و بهتر آنها از کودک 

ن شود؛ زیرا که در ایب اشتیا  کودک به یادگیری میشاود و هم ساهمی

دک و کو که حالت کودک در یک سو و والدین در سوی دیگر نیستند،

والادین هر دو در یاک جهات و در یک زمین بازی قرار دارند و والدین 

 کنند. همراه با کودک در جهت پیشرفت او تلاش می

فاده از روش توان باه عادم اساااتهاای این پژوهش میاز میادودیات

گیری کاملاً ت اادفی در تمامی مراحل انتخا  و انتسا  افراد نمونه نمونه

آموزان نارسااخوان اشاره کرد. و میدود بودن گروه مطالعه فقط به دانش

علاوه بر این به دلیل میدودیت زمانی اجرای این مطالعه، شااایوع بیماری 

یری، ویژه یادگ کرونا، و تعطیلی مراکز آموزشاای و توانهخشاای مشااکلات

امکان اجرای دوره پیگیری نتایج وجود نداشااات. بدین ترتیب پیشااانهاد 

ها و کمک به افزایش شود در مطالعات آتی ضمن رفع این میدودیتمی

دهی نتایج این پژوهش، اثربخشی این پروتکل چندوجهی را ساطح تعمیم

، نارسااااییدر کودکان با اختلالات مختلف مانند نارساااانویسااای، حساااا 

کنشای، و اختلالات طیف اوتیسم را بررسی کنند. بر نارساایی توجه/ فزون

هاد کار بسااته پیشااناساااا نتایج به دساات آمده در این مطالعه در سااطح به

شاااود در مراکز ویژه اختلالات یادگیری و حتی در ساااطح کلینیکی به می

آموزش و درماان در ساااطوح مختلف کودک و والادین و حتی مربیان، 

 و هماهنگ تأکید شود.  زمانهم طوربه
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 ملاحظات اخلاقی 
این مقاله مربوط به بخشااای از رسااااله دکترای  :از اصههول اخلاپ پژوهش یرویپ

و کد طرح  31/3/1311نویسانده نخسات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در تاریخ 

 IR. IAU. RASHT. TEC. 1399.093شناسه اخلا  و با  153335132پژوهشی 

استثنایی با شماره نامه  وپرورشآموزشاست. مجوز اجرای این مطالعه نیز از سوی اداره 

صااادر شااده اساات و تمامی  1311-11سااال تی اایلی  1311/ 15/4در تاریخ  153/73

 کامل رعایت شده است. طوربهملاحظات اخلاقی مانند رضایت کتهی افراد نمونه 

 دولتی یا خ وصی مؤساسه و سازمان چیه یمال تیمطالعه بدون حمااین حامی مالی: 

 .انجام شده است

اح مجری و طر عنوانبهنویسااانده نخسااات این مقاله نقش هر یک از نویسههندگان: 

م چهار سااندهینواسااتادان راهنما، و  عنوانبهاصاالی این مطالعه، نویسااندگان دوم و سااوم 

 اند.  استاد مشاور در این پژوهش نقش داشته عنوانبه

دارند که در نتایج این پژوهش هیچ گونه تضااااد اعلام مینویساااندگان ع: تضههاد مناف

 منافعی وجود ندارد.

آموزان شامل دانش کنندگان در این پژوهششرکت بدین وسیله ازتشکر و قدردانی: 

 .شودقدردانی میو والدین آنها، تشکر و 
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