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 چکیده

توجیه   و شکوفایی او به شمار میی رود های شخصیت انسان است و عامل مهمی در رشد  ترین مولفهعزت نفس یکی از مهم

اخیتالل ییادگیری  هدف این مطالعه بررسی رابطیه به این مولفه، به ویژه در کودکان دارای اختالالت یادگیری اهمیت دارد 

آمیاری  جامعه  از نوع همبستگی است توصیفی  روش این پژوهش     استآموزان پسر دوره ابتدایی  ریاضی و عزت نفس دانش

واقی  در   امیام حسیین  در مدرسیه  ۹۸-۹7در سال تحصیلی    ابتدایی است که  آموز پسر دورهدانش  301ش شامل  این پژوه

دارای اخیتالل  هیاآننفیر از  1۵کیه آموزان اسیت نفر از این دانش 30 آن است و نمونهتهران مشغول به تحصیل   2  منطقه

آموزان دانش  جاگماری شدند گروه دارای اختالل شامل کلیهل  و در گروه کنتربوده  نفر بدون اختالل    1۵یادگیری ریاضی و  

باشد که از طریق پرونده روانشناختی و توسط متخصص اختالالت ییادگیری تشیخیص داده و دارای اختالل این مدرسه می

هیا دادهو ابیزار جمی  آوری    شیدندانتخیاب    به روش هدفمند انتخاب شدند و گروه کنترل نیز به صورت تصادفی از جامعیه

 tتجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون  است( 1۹۸۹) عزت نفس پوپ و همکاران رسشنامهپ 

معنادار وجود دارد  یعنی اختالل   که بین اختالل یادگیری ریاضی و عزت نفس رابطهنتایج نشان داد  استیودنت( انجام شد    

عزت نفس در گروه بدون اختالل باالتر   آموزان دارای اختالل شده ونفس در گروه دانش  یادگیری ریاضی باعث کاهش عزت

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت افزایش عیزت نفیس در کودکیان دارای اخیتالالت ییادگیری، میی تیوان بیا  است 

 شناسایی این کودکان و بهبود این اختالالت، عزت نفس آن ها را ارتقا نمود 
 

 .یادگیری، اختالل یادگیری ریاضی، عزت نفس، دانش آموزان دوره ابتدایی  تاختالالهای کلیدی:  واژه
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 و بیان مساله  مقدمه .1

ترین فراینیید در تییوان آن را اساسیییشناسی است که میهای اساسی در علوم تربیتی و روانیادگیری یکی از زمینه

یادگیری عبییارت اسییت »ی و شناختی دانست  انجسمدر ابعاد  افته  به فردی رشد ی  ،تحول انسان از موجودی ناتوان

  (30: 13۹7 ف،ی)سیی « فرد که بر اثر تجربه حاصل می شییوداز تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یا توان رفتاری 

بت صییحسییازند بییا توجییه بییه را قادر مییی ماکه یادگیری هستند  هاینخستین نشانه  ،رفتارهای شفاهی و نوشتاری

و  یکسییانی)عباسیی  پییی ببییریم های مبتنی بر یادگیری آنهییابه تغییرات حاصل شده در رفتار ،کردن یا نوشتن افراد

های خییود آموزانی است که در درسنشأت گرفته از نیاز دانش  1اصطالح اختالل یادگیری   (13۹7  :  یمورکانشمس

 ۸تییا  ۵کودکییان مدرسییه  بیییندر  اییین اخییتالل (  میزان شیوع13۹2)کریمی،  اندروبرو شده های مکرربا شکست

کییه در  اسییتگزارش شده است که ناشی از نوعی نقص شییناختی یییا حاف ییه (201۸،  2)سوارز، ایوانز و پاتل  درصد

 ( 1۹۹4  ،۵  ونیل و 2004 ،  4یگر؛ 201۹، 3پالک و پرایس  )کندها در امر یادگیری اختالل ایجاد میتوانایی آن

بییا  مختلفی از این اصطالح ارائه شییده اسییت   اهیمها و مف اختالالت یادگیری، تعریف  وزهبه علت پیچیدگی ح       

قانون آمییوزش » طبق 6ای فراوان برای ارائه تعریف واحد از این اصطالح، انجمن روانشناسی آمریکا هکوشش وجود

یییادگیری  )نییاتوانی( اخییتالل: »ه اسییتتعریف زیر را برای اصطالح اختالل یییادگیری ارائییه داد  «7افراد با ناتوانی ها

زبان شفاهی ن  کاربردبه  شناختی، که در درک یا  اختالل در یک یا بیش از یک فرآیند اساسی روان  :عبارت است از

در توانایی افراد در گوش دادن، فکر کردن، صییحبت )اختالل(  ( و نوشتاری نقش دارد و موجب بروز نقص  گفتاری)

 ،۸لوییید، کییافمن، ویییس و مییارتینز هاالهییان) «شییود یا محاسبات ریاضی می هجی کردن، نوشتن ،کردن، خواندن

 ۹کلمیین و تاموسییون کلییین، ه از ن ییرالبتیی   (101: 13۹2 همکییاران، ، علمدارلو، دهنییوی و شییجاعیزادهیعل  ترجمه

 ،دیییداریحرکتییی،  جسمی و  های  ناتوانی  در نتیجهکودکانی که مشکالت یادگیری آنها  شامل  این تعریف    (2011)

 شییودنمییی ،محیطی، فرهنگی و اقتصادی اسییت هیجانی، فقر و اختالالت ماندگی ذهنی، آشفتگی، عقبیداریشن

های ادراکی، آسیب مغزی، اخییتالل جزئییی در کییارکرد این اختالل شرایطی چون معلولیت  بلکه   (13۹1  ،یمانی)نر

 بییه 201۵ ، 10س، فیتزر، ویلساکس و هییال، هالند، کابابکنسون) گرددیوانی و زبان پریشی را شامل ممغز، نارساخ

دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ممکن است در چهار گروه دچار به طور کلی  «  ( 17:  13۹۵  ،یمانیسل  از  نقل

اخییتالل در هجییی کییردن )زبییان دشواری هایی )اختالل( در خواندن، اختالل در نوشییتن،  :  که شاملشوند  مشکل  

 همکییاران، و ینصییرت از نقل به 200۵ ، 11، جردن و فلوجوگرستن) است «حساباختالل در ریاضیات و  ،گفتاری(

 اختالل در ریاضی   ت مختلفی در این درس مواجه هستندآموزانی که اختالل ریاضی دارند با مشکالدانش   (13۹۵

و   زادهییی )هاالهییان و همکییاران، ترجمییه عل  داننییدمیییبه معنی اختالل شدید یا ناتوانی کامل در محاسبه کییردن    را

مهمتییرین ویژگییی کودکییان دارای اخییتالل ریاضییی اشییکال در فراگیییری و لذا    ؛(13۹2  ،یمی؛ کر13۹2همکاران،  

دشواری در انجام محاسبات، راهبردهای نارسا در حل مسئله، زمان طوالنی در کشییف راه   ،یادآوری مفاهیم ریاضی
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2 . Soares, Evans, & Patel, 

3 . Pollack & Price 
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                 109    و                      بتول سبزه  / یی  ابتدا   ی  و عزت نفس دانش آموزان دوره   ی اض ی ر   ی ر ی ادگ ی اختالل    ی   رابطه   ی بررس 

 بییه 201۵ ، 1النگ، بریانت و بفانستیلاوکی، کیم، انتیبر) است حل و میزان باالی خطا در انجام محاسبات ریاضی

: کییه عبارتنیید از گیییردگییروه اخییتالل را در بییر میچهییار  ،اختالل یادگیری ریاضی  (1۸: 13۹۵ ، یمانیسل از نقل

هییای ادراکییی هییارتهای زبانی )درک اصطالح های ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی(، ممهارت

های ریاضی )توانایی انجییام چهییار عمییل اصییلی( و اعداد (، مهارت  سازی مجموعهمادها و مرتب)شناسایی و درک ن

، 2) سییادوک و سییادوک  تاسیی   (درست نمادهای عملیاتی  ها و مشاهدهدرست شکل  ،های توجه )کوی کردنمهارت

فرایندهای مربییوب بییه دارای اختالل یادگیری ریاضی در  کودکان     (2:  13۹1پور و همکاران،  یبه نقل از عل  2007

باشییند کییه پییردازش اطالعییات و یییادگیری مییی  ردازش اطالعات نقص دارند  این فرایندها مربوب به درک، تفکییرپ

  ،3اییی کلمب شیتیبییر پرورش و آموزش) گیردیم بر دیداری، زبانی، حاف ه، توجه و عملکردهای اجرایی را در-فضایی

 ( 46: 13۹۵  همکاران، و  یگدلیب از  نقل به

در کودکان اند که اختالل ریاضی  نشان داده  (4،200۵اربارسی، کالوسیک، ویور و جاکوبسنب)  تحقیقات مختلف     

 از درصد  3/۵تقریبا   و  میزان ابتالی پسران به اختالل یادگیری نسبت به دختران بیشتر استرو به افزایش بوده و  

آمییوز دانییش هر پنجاز  های صورت گرفته  اساس پژوهش  رب  آموزان به طور همزمان اختالل خواندن نیز دارند دانش

 همکییاران، و پییور یعلیی  ؛13۹1 ،یمییانینر) مبتال به اختالل یادگیری حدوداً یک نفر به اخییتالل ریاضییی مبتالسییت

درصیید   1۵تییا    7میزان شیوع اختالل های یییادگیری    ،در تحقیق دیگری که در این زمینه  انجام شد  (   3:    13۹1

 درصیید بییرآورد شییده ۸تا  ۵یاضی گیرد که در این میان شیوع اختالل یادگیری رسه را در بر میدانش آموزان مدر

ای که حائز اهمیت اسییت، مشییکالتی نکته   (46:  13۹۵به نقل از بیگدلی و همکاران،    201۵،  ۵)وانگ و تانگ   است

 یروانشناسیی زارش انجمیین  شییوند  مطییابق گیی آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی با آن مواجه میاست که دانش

، افسییردگی، اضییطراب، 7آموزان با مشکالت روانی مختلف از قبیل اختالل دوقطبی(، اغلب این دانش2013)6کایآمر

 ه،انجییام شیید  هایطبق بررسییی  همچنین   (13۹۵  ،یجناآباد  از  نقل  به)  و غیره مواجه هستند  ۹فعالی، بیش۸اتیسم

اییین   اسییت وآموزان فاقیید اخییتالل  به اختالل یادگیری متفاوت از دانشآموزان مبتال  رشد هیجانی و عاطفی دانش

، بییه یییادگیری آن چییه «قادر به انجام آن هستند»درباره کارهایی که    کسب نگرشو  ختنوآموزان به جای آمدانش

 بییه  1۹7۵  ،  10راپییاپورت)  شییوندنتیجه اغلب با شکست مواجه مییی  ، درکنندتوجه می«  توانند انجام دهندنمی»که  

  ( 2۹: 13۹2  ،  یمیکر زا  نقل

  هییددتحت تاثیر قرار میییآموزان را نیز  دانشمقوله مهم رشد شخصیت و عزت نفس  اختالل یادگیری ریاضی،       

بییه گییذار اسییت   تاثیر  نیییز  نفسهای عزتبر مولفه  و اختالل در این زمینه  های ریاضیسطح مهارتبه عبارت دیگر  

آموزان در درس ریاضی شده و عییزت دانش هایها و تواناییی باعث کاهش مهارتاختالل یادگیری ریاضطوری که  

امییروزه شییمار زیییادی از    (2016،    11، مارش، گریییو، یونییگ، رنییدهاو و هاسییلهمآرنز)  دهدمیرا کاهش  آنان  نفس  

ت نفس نیازی کند که عز( بر این عقیده تاکید می1۹70)12  مازلوپژوهشگران نیاز به عزت نفس را تأیید کرده اند   

 
1  .  Bryant, Ok, Kim, Lang, Bryant & pfannestile 

2  .  Sadock & Sadock 

3 . Education of British Columbia Provine 

4  .Barbarus, Calosic, Weaver, Jacobson  
5 . Wong & Tang 
6 . American Psychological Association 
7. Bipolar disorder 

8 . Autism 

9 . ADHD 
10 . Rappaport 
11 . Arens & Marsh & Crave& Yeung & Randhawa & Hasselhorn 

12 . Maslow.A 
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دارای اخییتالل   تجربییه هییای شکسییت کودکییان   زندگی بییه آن نیازمنیید اسییت  های  دوره  است که هر فرد در همه

 ،در مدارس، حس متفاوت بودن و عدم شایستگی و ارزشمندی در هنگام برقراری روابط بییا افییراد  یادگیری ریاضی

 اشاره کرده اسییت 1پوپگونه که همان ( 7: ۵13۹ همکاران، و کتای یشکوه) شودها میباعث کاهش عزت نفس آن

 از نقییل بییه) اسییت اجتمییاعی و تحصیییلی، خییانوادگی، )عمییومی(  نفس کلی  عزت  نفس دارای چهار بعدعزت  مولفه

 هییای خییودنفس کلی )عمومی( عبارت است از ارزیابی و قضاوت شخص درباره همییه ارزشعزت   (13۸۸  ان،یصادق 

دهیید و بییه های دیگر را در خود جای میو مولفه  دین بعد از عزت نفس سایر ابعاکه ا  (2014،  2)آلسی، راپی و پوی

نفس خانوادگی به ارزیابی و قضاوت شخص به عنییوان عضییوی   عزت(   1۹۹6  ،3ونیل)  کندآنها را یکوارچه مینوعی  

 بییاورماعی شامل نفس اجتعزت  گیردکه طی ارتباب فرد با اعضای خانواده در وی شکل میبستگی دارد  از خانواده  

کنیید و بییا افییراد جامعییه از جملییه دوسییتانش که در اجتماع زندگی میاست شخص درباره خودش به عنوان فردی 

ی باورهییای شییخص نسییبت بییه شایسییتگی تحصیییلی عزت نفس تحصیلی کلیییه  و در نهایت  کندارتباب برقرار می

جملییه  آموزانی که در یییادگیری دروس مییندانشلذا   (13۹4 یریش از نقل به 4 تیاسم)  شودخویش را شامل می

گیرد که این مهم بییر عییزت نفییس کلییی نفس تحصیلی آنها تحت تاثیر قرار می  ریاضی دچار اختالل هستند، عزت

عییزت    (13۹6)بیرامی، هاشمی و شادبافی،  گذار استنیز اثر  های شناختی، رفتاری و عاطفی آنانو تمام جنبه  آنان

می از قبیل اضطراب، کاهش سالمت جسمانی و روانی بدن، افسردگی، احساس تنهایی، عالئباعث بروز  نفس پایین  

)   گییرددمیییکشش به اسناد منفی، کاهش پیشرفت تحصیلی و داشتن مشکل در برقراری ارتبییاب بییا سییایر افییراد  

آمییوزان شو به طور کلی تحول اجتماعی دانیی (  ۸4:  13۹6  همکاران،  و  یتهران  پورنقاش  از  نقل  به  1۹۸3  ،۵  سونیال

          ( 7201  ،و همکاران  6، ایزنبری، والینتهرناندز)  گیردنیز تحت تاثیر قرار می

یییادگیری و عییدم  ناتوانی در این بسیاری از دانش آموزان دارای اختالل یادگیری از خود درک نامطلوب دارند و    

هییا را نفییس آن جییه عییزته، در نتیموفقیت در مدرسه به ضعف در برقراری ارتباب و پذیرش همساالن منجییر شیید

که این مشکالت در بزرگسالی نیز گییرایش بییه افسییردگی و کییاهش عییزت (  1۹۹۹،  7)هارالد واالسدهدکاهش می

در اییین زمینییه نیییز موییید اییین  صورت گرفتییه هایپژوهش ( 1۹۹4، ۸)کلوموک و کاسدن کنندنفس را تشدید می

آموزان دارای اختالل ( نشان داده است که عزت نفس دانش00۸2)۹نتایج پژوهش فریسون  برای مثال  مطلب است

ارزشییی، تر است و این امییر باعییث احسییاس طردشییدگی، کییمآموزان معمولی، پایینیادگیری در مقایسه با با دانش

( در پژوهش خییود نشییان داد کییه 200۵)10شفر گردد  همچنین ناراحتی و مشکالت ارتباطی و رفتاری در آنان می

میینش، ، امیییریآریاپوران آموزان ارتباب دارد ودکان با اختالل یادگیری و عدم موفقیت تحصیلی دانشعزت نفس ک

( با عنوان »رابطه خودپنداره با انگیزش تحصیییلی )خوانییدن، نوشییتن، ریاضییی( دانییش 13۹3)  تقوایی و حق طلب

ای اختالالت یادگیری در مقایسه بییا که دانش آموزان دار ندنشان داد آموزان ابتدایی دارای ناتوانی های یادگیری«

به این نتیجییه دسییت یافییت   (13۸7تری دارند کمیجانی )ی کلی و تحصیلی ضعیفدانش آموزان عادی خودپنداره

تری نسبت به کودکییان عییادی و یییا کودکییانی کییه دارای ضعیف  خودپنداره  که کودکان با اختالالت یادگیری ویژه
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( نشان دادند که دانییش آمییوزان دارای اخییتالل 200۹)1  ل، ساراسوتی و پاداکانایاپاتی  اختالالت رفتاری دیگر دارند 

و   2تییری نسییبت بییه دانییش آمییوزان بییدون اخییتالل یییادگیری دارنیید  السیییی ضییعیفیادگیری ویژه، خودپنییداره

تر دانش آمییوزان دارای اخییتالالت یییادگیری ویییژه نسییبت بییه ( در پژوهش خود عزت نفس پایین2012همکاران)

( نشان داد که دانش آمییوزان 1۹۹۵ران )و همکا  3های روتمنپژوهشمچنین  ه   نداهتایید کرد  را  آموزان دیگرنشدا

عزت نفییس و صییالحیت  ،ی سوم تا ششم ابتدایی بدون اختالل نسبت به دانش آموزان دارای اختالل یادگیریپایه

زان دارای اخییتالل نسییبت بییه خییود بیشییتر آموهای رفتاری و اجتماعی بهتری دارند  همچنین ادراک منفی دانش

آموزان که حاصل اختالل یادگیری اسییت تر این دانش  بنابراین شایستگی علمی پایین(1۹۹6،  4)بیر و ماینک است

شییناختی و مشییکالت رفتییاری و روان  (2003،  ۵)گانز و همکاران  گذاردها تاثیر میبر سالمت روان و عزت نفس آن

 ، بییه طییوریییادگیریآمییوزان دارای اخییتالل  در ریاضیات نیز دانییش(   1۹۹6  نک،یما  و  ریب)دهد  ها را افزایش میآن

ها در حل ریاضیییات در سییطوح بییاالتر بییر و توانایی کم آنهای خود در حل مسائل را ارزیابی کرده  پیوسته مهارت

شییان گی و توانییایی علمیییها را به ویژه نسییبت بییه شایسییتنفس آنها تاثیر گذاشته و در نتیجه عزتآن  خودانگاره

  ( 2002،  6)کالسن  ددهکاهش می

آمییوزان دارای های تاثیرگذار بییرای کمییک بییه دانییشبر روش  نیز  های معدودیهمچنین در این راستا پژوهش     

پییژوهش بابییازاده، مجییاور و تییوان بییه  انیید کییه از آن جملییه میییها انجییام دادهاختالل یادگیری ریاضی و بهبود آن

آمییوزان اختالل یادگیری با خودپنداره، عزت نفس و خییودتن یمی دانییش  ندنشان داد  اشاره کرد که  (1400فتحی)

پژوهش   آموزان با اختالل یادگیری موثر باشد تواند برای کمک به دانشمی  آموزش حل مساله  ارتباب دارد و روش

به اختالل یادگیری ریاضی نشان   آموزان مبتال( در خصوص دانش13۹۹شفایی، بیرامی، نریمانی، ن ری و هاشمی)

 بحییر  یمیی یکر  پژوهشآموزان ارتباب معناداری دارد   داد که آموزش ریاضی با عزت نفس و خودکارآمدی این دانش

 تجربییه  جییادیا  بییا  یحرکتیی   –یحس  یکوارچگی  مداخله  که  داد  نشان(   1400)  یغضنفر  و  یف یشر  ،یچرام  ،یآسمان

 عنییوان بییه توانییدیمیی  و کییرده کمک  یاضیر یریادگی اختالل با موزانآدانش نفس عزت و یاضیر عملکرد به  دیجد

، خییالق خییواه .شییود گرفتییه کار به یاضیر یریادگی اختالل با آموزان دانش مشکالت کاهش یبرا سودمند  مداخله

به این نتیجه رسیدند کییه آمییوزش یییادگیری فراشییناختی، خودکارآمییدی و   (13۹6)پور، حیدری و میرمهدی  علی

   دهد به طور معنی دار افزایش می  را  اختالل ریاضیمبتال به آموزان ندگی دانشکیفیت ز

از   ،آمییوزان دارای اخییتالالت یییادگیری ویییژهدانییش  کهاین  با توجه بههای صورت گرفته،  مطابق نتایج پژوهش     

و بییا د رو هسییتنعزت نفییس روبییه کاهش مثل جمله اختالل یادگیری ریاضی با مشکالت روانی و تحصیلی فراوانی 

کی تا بزرگسییالی اسییت و ها در تمام مراحل زندگی از کوداینکه عزت نفس یکی از نیازهای بنیادی انسانعنایت به  

و در نتیجییه سییالمت روانییی فییرد سییالمت روانییی موفقیییت و ،  مانند پیشرفت تحصیلی  بسیاری از ابعاد زندگی فرد

از چنیید جهییت حییائز وضییوع  پرداختن بییه اییین م  بنابراین  ؛دهدرا در تمام دوران زندگی تحت تاثیر قرار میجامعه  

گردد که با توجه به نقش خطیر آنان در پرورش اهمیت خواهد بود: در وهله اول باعث آگاهی بخشی به والدین می

-(  همچنین موجب آگییاه13۸6)سونتا،    تواند تا حد زیادی تبعات منفی این اختالل را کاهش دهدنفس، می  عزت

آموزان دارنیید و نتییایج نفس تحصیلی دانش  گیری عزتشود که نقشی اساسی در شکلبیان و معلمانی میسازی مر
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آمییوزان دارای اخییتالل یییادگیری و همچنییین بییه کییارگیری هایی آنان را در شناخت وضعیت دانشچنین پژوهش

-نفس آنییان یییاری میییهای موثر و مطلوب تدریس در جهت کاهش اختالالت یادگیری ریاضی و بهبود عزتروش

تالش برای تییدوین ریزان، پژوهشگران و سایر افرادی است که  به نحوی در نماید و در نهایت راهنمایی برای برنامه

دوره ابتدایی هستند و بییدین   آموزاننفس دانش  د عزتو بهبو  تاختالالمناسب جهت رف  این  های آموزشی  برنامه

-بییر  تقای سالمت روانی و تحصیلی این دانش آموزان و در نهایییت جامعییهارگامی در راستای    در تالشند تا  صورت

عییزت در این زمینه    های صورت گرفتهبا ن ر به اهمیت مباحث مطرح شده و با توجه به اینکه اکثر پژوهش   دارند

آن   بییر  پژوهش حاضییر  ،نفس و اختالل یادگیری و تاثیر عوامل مذکور بر آنها را به طور جداگانه بررسی کرده است

بییه پژوهش حاضر  لذا     مورد مطالعه قرار دهدآموزان  نفس دانش  عزت  اختالل یادگیری ریاضی را بر  رابطه  است که

 :پرداخته است زیر  بررسی فرضیه اصلی

 دارد  وجود  رابطه معناداری  دانش آموزان دوره ابتدایی  نفس عزتو  اختالل یادگیری ریاضی   بین

 شناسی پژوهش  روش1.1

 بییینمتغیر پیشبه عنوان  تالل یادگیری ریاضی  در این پژوهش اخ   از نوع همبستگی استتوصیفی    پژوهش حاضر

نفییر   301این پژوهش شامل    آماری  جامعه  در ن ر گرفته شده است   وابستهیا    مالکر  و عزت نفس به عنوان متغی

 2 واقیی  در منطقییه  (علیییه السییالم)امام حسین    ابتدایی پسرانه  یمدرسهاول تا ششم    پایهآموزان  دانش  کلیهیعنی  

 30این پییژوهش    نمونهتعداد     در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند  ۹۸-۹7  تهران است که در سال تحصیلی

بییدون )عییادی  ز  نفییر دانییش آمییو  1۵آموز دارای اخییتالل یییادگیری ریاضییی و  نفر دانش  1۵باشد که شامل  نفر می

بییه  باشیید کییهآموزان دارای اختالل یادگیری این مدرسییه میییدانش  لیهاست  گروه دارای اختالل شامل ک  (اختالل

تشییخیص داده و   مربوطییه،  شناختی و توسییط مشییاور و متخصییصروان  پروندهبررسی  از طریق    مند وصورت هدف

ابییزار   دشییدنانتخییاب  انتخاب شدند و گروه کنترل به صورت نمونه گیییری تصییادفی سییاده از کییل جامعییه آمییاری

توسییط   1۹۸۹این مقیییاس در سییال     نفس پوپ و همکاران است  در این پژوهش، مقیاس عزت  العاتگردآوری اط

عزت نفس عمییومی ) عزت نفس مقیاس )مولفه( ۵سوال در  60و همکاران برای کودکان ساخته شده و دارای   پوپ

مقیییاس دارای هییر   باشییدسنج می یاس دروغو یک مق   ((جسمانی)شخصی    ،اجتماعی  ،خانوادگی  ،تحصیلی(،  کلی)

 و بعضییی اوقییات ،تقریبییاً هیییه گییاهکییه بییه صییورت  باشد و هر کدام از سواالت دارای سه ماده می  سوال مجزا  10

آزمییون هییای  سییوالمبتنی بر انحراف اسییتاندارد    ،فای کرونباخآلپایایی پرسشنامه با روش     ذکر شده است  همیشه

کییه در مقایسییه بییا   ه استمحاسبه شد  ۸6/0آزمون برابر    نای  با توجه به فرمول آلفای کرونباخ ضریب پایایی   است

است که بسیار نییاچیز و   01/0  اختالف میان دو روش محاسبه برابر  ،می باشد۸7/0  روش دو نیمه کردن آزمون که

هییای روش   های همسانی درونی و تحلیل محتوا استفاده شدباشد به من ور اعتبار آزمون از روش  قابل اغماض می

ل آزمون ک  سواالت آزمون با مقیاس مربوطه و با  ک تک ال با تونی به وسیله محاسبه همبستگی هر سهمسانی درو

بییه طییور ،   r=۸346/0 می باشد کییه (کلی)عمومی  با مقیاسبیشترین همبستگی کل آزمون   مشخص شده است

ار بودن پذیرفته که در این پژوهش برای معنی د  سطحی)001/0خطاپذیری    مقیاس ها با سطح احتمال  کلی تمام

های آمییار از شییاخص پییژوهش، هییایتجزیییه و تحلیییل داده  بییرای   دهدهمبستگی معناداری را نشان می  (می شود

 tمتغیری و آزمون    از تحلیل واریانس چند  ،بین دو گروه  یبرای مقایسه(  و  میانگین و انحراف استاندارد)توصیفی  

 استیودنت استفاده شد 
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 ی پژوهشیافته ها.2

تییا ششییم )بییه ترتیییب پایییه اول    تالل یییادگیریآمییوزان دارای اخیی ف این مطالعییه بررسییی تفییاوت بییین دانییشهد

نفر بودند( پایه یکم تا ششییم در  ۵،2،1،1،3،3تا ششم بدون اختالل )به ترتیب پایه اول   نفر بودند( و  ۵،3،2،2،2،2

یری دارند موجب شده است که عییزت عزت نفس بود به طوری که مشخص شود آیا دانش آموزانی که اختالل یادگ

 نفس پایین تری داشته باشند 

 های تحصیلی آموزان دارای اختالل و بدون اختالل به تفکیک پایه: تعداد دانش1جدول

 دسته بندی دانش آموزان

 پایه های تحصیلی

 دانش آموزان بدون اختالل دانش آموزان دارای اختالل

 3 2 پایه اول

 3 2 پایه دوم

 1 2 ومس  هپای

 1 2 پایه چهارم

 2 3 پایه پنجم

 ۵ ۵ پایه ششم

مشارکت داشتند کییه شییامل دو گییروه آموز دانش 30در این مطالعه گونه در جدول یک قابل مشاهده است،  همان 

 1۵آموز دارای اخییتالل یییادگیری ریاضییی بودنیید و  دانش  16از این تعداد    شدند بدون اختالل و دارای اختالل می

 وز بدون اختالل یادگیری بودند آمدانش

 بررسی فرضیه اصلی تحقیق:

 « دارد  وجود  رابطه معناداری  دانش آموزان دوره ابتدایی عزت نفسو  اختالل یادگیری ریاضی    بین»

نتییایج   عمومی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی مییی شییود   نفس شامل پنج مولفهبا توجه به اینکه عزت 

هییای توصیییفی شییاخص ،2شییماره  جدول به تفکیک هر پنج مولفه بررسی و گزارش شده است   ها در جداولیافته

 دهد   )میانگین و انحراف استاندارد( و توزی  داده ها )کجی و کشیدگی( را نشان می

 میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی عزت نفس در دو گروه دارای اختالل و بدون اختالل : 2جدول 

 1۵دارای اخییتالل )زان دانییش آمییو 

 نفر(
 نفر( 1۵بدون اختالل )دانش آموزان  

مولفییه هییای متغیر یا 

 عزت نفس

M SD SK KU  M SD SK KU 
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 1۵دارای اخییتالل )زان دانییش آمییو 

 نفر(
 نفر( 1۵بدون اختالل )دانش آموزان  

مولفییه هییای متغیر یا 

 عزت نفس

M SD SK KU  M SD SK KU 

 ۸۵/0- 30/0- 4۵/1 67/17  27/1- 2۹/0- 43/2 73/۸ عمومی  نفسعزت  

 27/1- 0۹/0 ۹4/1 07/17  ۹۸/0 ۸6/0 32/2 40/6 تحصیلی  نفسعزت  

 ۹7/0- 33/0- 40/1 33/1۸  6۹/1- 01/0 67/1 ۹3/۸ جسمانی  نفسعزت  

 4۸/0- 3۵/0- ۹2/0 ۸7/1۸  ۵۸/1- 2۹/0 ۵1/1 00/13 خانوادگی  نفسعزت  

 33/0- 20/0- 40/2 ۸0/1۵  ۹4/0- 27/0- ۵۵/1 ۵3/7 اجتماعی  نفسعزت  

 01/0- 34/0 40/2 07/100  2۹/0- 07/0- 12/۵ 07/۵2 نفسنمره کل عزت  

 :کشیدگیKU:کجی؛  SKاستاندارد؛: انحراف SD: میانگین؛  Mنکته:  

نتایج حاکی از این است که مقدار شاخص کجی و کشیدگی که مقدار این شییاخص بییین ،  2مطابق جدول شماره    

است )در صورتی که بین این مقدار باشد شکل توزی  به توزی  نرمال نزدیک است(  ضمنا داده های پییرت   ۹6/1±

هییا دهد که شییکل دادهنشان میجدول  طور که در  های توزی  همانبررسی شاخص  در بین دو گروه وجود نداشت 

گیییری شییده نیییز ای متغیرهییای انییدازهکنندگان در هر گروه نمودار جعبهنرمال است  با توجه به حجم کم شرکت

نیز همسییو بییا دیگییر   ،(  نتایج آزمون نرمال بودن1)شکل    کندبررسی شد که نتایج شاخص های توزی  را تایید می

 ص ها بود شاخ

 نتایج آزمون نرمال بودن شاپیرو ویلکز: 3جدول 

 دارای اختالل  بدون اختالل  

 df P آماره Df P آماره متغیر

 20/0 1۵ 17/0 32/0 1۵ ۹4/0 عمومی

 20/0 1۵ 17/0 30/0 1۵ ۹3/0 تحصیلی

 07/0 1۵ 21/0 10/0 1۵ ۹0/0 جسمانی

 10/0 1۵ 2۸/0 0۵/0 1۵ ۸۸/0 خانوادگی

 20/0 1۵ 16/0 74/0 1۵ ۹6/0 اجتماعی

 : سطح معناداریP؛  : درجه آزادیdfنکته:

 : نمودار جعبه ای پراکندگی داده ها در هر یک از مولفه ها1شکل  
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مفروضه بعدی که بررسی شد همگنی واریانس بین دو گروه دارای اختالل و بدون اختالل یادگیری بییود  نتییایج    

صدم است، بدین معنی کییه   ۵اداری بین دو گروه در مولفه های عزت نفس از  آزمون لوین نشان داد که سطح معن

 ( 3های عزت نفس یکسان هستند )جدول  همگنی واریانس برقرار است و دو گروه از ن ر پراکندگی در مولفه

 هییاینتایج آزمون همگنی واریانس در بین دو گروه دارای اختالل و بییدون اخییتالل یییادگیری در مولفییه  :4جدول  

 عزت نفس

 سطح معناداری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت F اثر

 0۵/0 2۸ 1 ۸۹/2 عمومی  نفسعزت  

 74/0 2۸ 1 11/0 تحصیلی  نفسعزت  

 36/0 2۸ 1 ۸6/0 جسمانی  نفسعزت  

 06/0 2۸ 1 ۹4/2 خانوادگی  نفسعزت  

 11/0 2۸ 1 76/2 اجتماعی  نفسعزت  

 1۸/0 2۸ 1 ۸6/1 نفسنمره کل عزت  

 

بییرای مقایسییه بییین دو گییروه دارای اخییتالل و بییدون   ،توجه به این که عزت نفس دارای چندین مولفه اسییت  با   

( استفاده شد  چهار آمییاره بییرای بررسییی اییین تفییاوت در MANOVAاختالل از تحلیل واریانس چند متغیری )

 آماره ها را نشان می دهد   همه این  ۵شود که معتبرترین آنها المبدای ویلکز است  جدول  مانکوا بررسی می

متغیری عزت نفس در بین دو گییروه دارای اخییتالل و بییدون اخییتالل  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند: ۵جدول 

 یادگیری

 اندازه اثر Value F Hypothesis df Error df p منب  اثر

 ۹۸/0 001/0 24 ۵ 4۹/1۹4 ۹۸/0 اثرپیالیی

 ۹۸/0 001/0 24 ۵ 4۹/1۹4 02/0 المبدای ویلکز
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 اندازه اثر Value F Hypothesis df Error df p منب  اثر

T  ۹۸/0 001/0 24 ۵ 4۹/1۹4 ۵2/40 هتلینگ 

تییرین ریشییه بییزر 

 روی
۵2/40 4۹/1۹4 ۵ 24 001/0 ۹۸/0 

های عزت نفس تفییاوت معنییاداری وجییود دارد  ها حداقل در یکی از مولفهنتایج حاکی از این است که بین گروه   

 ( ۵جدول  دهد )ها نشان مینتایج آزمون تک متغیری تفاوت ها را در مولفه

پس از بررسی نتایج تحلیل واریانس چند متغیری، نتایج تک متغیری آن بررسی شیید  نتییایج بییه دسییت آمییده 

هییای عییزت نفییس )عمییومی، تحصیییلی، جسییمانی، بین دو گروه دارای اختالل و بدون اختالل در مولفه  :نشان داد

دهد که میانگین گییروه ( نشان می1)جدول  خانوادگی و اجتماعی( تفاوت معناداری وجود دارد  بررسی میانگین ها

بییین  بدون اختالل باالتر است  بدین معنی که گروه بدون اختالل عزت نفس باالتری دارد  همچنین برای مقایسییه

استیودنت استفاده شد  نتایج نشییان داد کییه بییین دو گییروه بییا مقییدار   tدو گروه در نمره کل عزت نفس از آزمون  

۸6/32-t=  تفاوت معناداری وجود دارد  بدین معنی که عزت نفییس در  001/0و سطح معناداری    2۸، درجه آزادی

 ( 6گروه بدون اختالل باالتر است )جدول  

نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بین دو گروه بدون اختالل و دارای اختالل یییادگیری در عییزت :  6جدول  

 نفس

 اندازه اثر SS df MS F P متغیر منب  اثر

 ۸4/0 001/0 2۸/14۹ ۵3/۵۹۸ 1 ۵3/۵۹۸ عمومی  نفسعزت   وهگر

 ۸7/0 001/0 ۸۹/1۸۵ 33/۸۵3 1 33/۸۵3 تحصیلی  نفسعزت   

 ۹1/0 001/0 01/2۸0 70/662 1 70/662 جسمانی  نفسعزت   

 ۸6/0 001/0 27/16۵ 13/2۵۸ 1 13/2۵۸ خانوادگی  نفسعزت   

 ۸2/0 001/0 74/12۵ ۵3/۵12 1 ۵3/۵12 اجتماعی  نفسعزت   

       01/4 2۸ 27/112 عمومی  نفسعزت   خطا

       ۵۹/4 2۸ ۵3/12۸ تحصیلی  نفسعزت   

       37/2 2۸ 27/66 جسمانی  نفسعزت   

       ۵6/1 2۸ 73/43 خانوادگی  نفسعزت   

       0۸/4 2۸ 13/114 اجتماعی  نفسعزت   

 

 نتیجه گیری .3

آموزان پسر پایه اول تا ششییم ری ریاضی و عزت نفس دانشبین اختالل یادگیی  پژوهش حاضر تعیین رابطه  هدف

 ؛نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت نفس و اختالل یادگیری ریاضییی رابطییه معنییاداری وجییود دارد   ابتدایی بود

دانییش آمییوزان   به عبارت دیگییر   بیشتری دارند  نفسعزت  ،گروه دانش آموزان بدون اختالل یادگیری ریاضی  یعنی

اییین    دهنییدرا نشییان می  بدون اختالل عزت نفییس کمتییری  آموزانل یادگیری ریاضی نسبت به دانشدارای اختال

که از   همسو می باشد  عزت نفس  های دیگر مبنی بر ارتباب بین اختالل یادگیری ریاضی ونتایج پژوهش  ها بایافته
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و  2014السییی و همکییاران، )(؛ 201۹) (، پوالک و پییاریس201۸توان به پژوهش سوارس و همکاران)آن جمله می

(؛ 1400(؛ کریمییی بحرآسییمانی و همکییاران )13۹۹(؛ شییفایی و همکییاران )1400) (؛ بابییازاده و همکییاران2012

 (؛ مییرادی و زوارکییی13۹1)  (؛ رجبییی2006)  (؛ استرین200۹)  (؛ پاتیل و همکاران200۸)    (؛ فریسون200۵شفر)

ها به نحوی ارتباب معنادار بییین در تمامی این پژوهش اره کرد ( و دیگران اش13۹3) پور و همکاران(؛ آریان13۹۵)

آموزان اشاره شده اسییت و موییید اییین مطلییب نفس دانش)مانند یادگیری ریاضی( و عزت  متغیر اختالالت یادگیری

    آموزان بدون اختالل دارندعزت نفس پایین تری نسبت به دانش  ،دانش آموزان دارای اختالل یادگیری  است که

آمییوزان یک مولفه مهییم در رشیید و شخصیییت دانییشتوان گفت که عزت نفس  در تبیین نتایج این پژوهش می    

کییه ، اییینبه عبییارت دیگییر(   2010)جانسون،    است و نقش مهمی در سالمت روانی، هیجانی و اجتماعی افراد دارد

امییر  به خصییوص های مختلفر زمینهند و چه مقدار از عملکرد خود دنکخود فکر می  یبارهچگونه در  آموزاننشاد

 دارای اختالل یییادگیری ریاضییی ی کهآموزانبنابراین دانش  ، بر رفتار و عملکرد آنها تاثیر داردرضایت دارندتحصیل  

درک )  هییای زبییانیهای مربوب به ریاضییی از قبیییل: مهییارتیادگیری مهارتزیادی در    مشکالتبا    هستند، طبیعتا

های ادراکی )شناسایی و درک نمادها و مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی(، مهارت  اصطالح های ریاضی و تبدیل

هییای توجییه )کوییی های ریاضی )توانایی انجییام چهییار عمییل اصییلی ( و مهارتاعداد (، مهارت  سازی مجموعهمرتب

شییوند وبرو میمدرسه ردر    (13۹1پور و همکاران،  )علی  درست نمادهای عملیاتی  ها و مشاهدهدرست شکل  ،کردن

-آن  عزت نفسباعث کاهش  دهد و  ها را تحت تاثیر قرار میرضایت از خود و احساس ارزشمندی آنو این موضوع  

نسبت به امور تحصیلی و نه تنها    ندآموزان که از عزت نفس پایین تری برخورداردانش  گونهاین  گردد  مسلمامیها  

های زندگی نیییز بییاور آنهییا رند، بلکه در سایر موقعیتمتری دادرس ریاضی اطمینان کیادگیری  توانمندی خود در  

)فییریلیش و   هییای فییردیآموزان اغلب در مهییارتهای خودشان کمتر است  این دانشنسبت به قابلیت و توانمندی

، 2)استل، جونز، پریییل،اکر، فییارمر و رادکییین  ( و تعامالت اجتماعی خود با همساالن و بزرگساالن2010،  1ششتمن

آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضییی حتییی در زنییدگی روزمییره خییود کییه دچار مشکل هستند  دانش  (200۸

شییوند و بییه نیازمند انجام محاسبات ریاضی است مانند خرید کردن، بیشتر از سایر همساالن خود دچار چالش می

مگین شدن، ناامیدی، اضییطراب نفس آنان کاهش یافته و احتمال غهای مکرر در انجام این امور، عزتعلت شکست

(  قاعییدتا در 13۹6)بیرامییی، هاشییمی و شییادبافی،   گییرددها بیشتر میییو سایر مشکالت هیجانی و اجتماعی در آن

نوشییتن و ، از جملییه خوانییدن حصیییلآنها در ارتباب بییا ت میل و عالقه صورت رف  اختالل یادگیری ریاضی، نه تنها

فییردی آنهییا مییی گییردد ، بلکه باعث بهبود روابط فردی و بییین(13۹3  ،همکاران  آریا پوران و)  یابدمیبهبود  ریاضی  

گیری از رویکردهییای تعییاملی و نییوین در زمینییه بهبییود اخییتالل های تدریس مناسب و بهرهمعلمان با اتخاذ روش

 توانند سهمی موثر در این خصوص ایفا نمایند آموزان خود مییادگیری ریاضی در دانش

ی آن با سایر ابعاد زنییدگی کودکییان و بییا توجییه بییه فراوان عزت نفس در سالمت روان و رابطه  دلیل اهمیت  به

نفییس بییه راهبردهییای تقویییت عییزتکارگیری  بهدارای اختالالت یادگیری ویژه،  آموزان  دانشکمبود عزت نفس در  

گییردد معلمییان پیشنهاد می  باشدمیموثر و الزامی در کودکان دارای اختالل یادگیری    نیز  ی عینی و ملموسشیوه

 آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی استفاده کنند:و والدین از راهبردهای زیر برای بهبود وضعیت دانش

ها، هنگییامی در خواندن، نوشتن و ریاضی تشویق کنند  این تشویق را عملکرد درست کودکان  والدین و معلمان،

شود  والدین و معلمان باید بییا کودکییان اعث افزایش عزت نفس او میب  ،که کودک عملکرد خود را ارزیابی می کند

ی برقرار کرده و آن ها را حمایت کنند و همساالنشان را نیز به برقراری این روابط تشویق کننیید  اانهی دوسترابطه

 
1  .  Freilich , Shechtman 

2  .  Estell, Jones, Pearl, Van Acker, Farmer, Rodkin 
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خییاطر ه این باور را در آن ها ایجاد کنید که رفتارها و عملکییرد آن هییا همیشییه نادرسییت نیسییت و الزم نیسییت بیی 

به نقییل از ولییی زاده و یوسییفی  2003و همکاران، 1د )الگرساننعذرخواهی کشرمنده باشند و  رفتارهایشان همیشه  

همچنییین ی رفتارهییای درسییت کودکییان و  برای صحبت کردن دربارهوالدین و معلمان باید زمانی را  (   13۸7پور،  

، هییای ورزشییینیید؛ مثییل توانییایییگر اختصاص دهدمختلف  در زمینه های    هاهای آنمندیتوانشناسایی و تقویت  

داشتن دفترچه یادداشت برای ثبییت عملکردهییای مثبییت آن هییا و (   1۹۹6،  2)الرنس  غیره  و  های جسمانیقابلیت

تشویق این عملکردها در حضور دیگر دانش آموزان و در فرصت های گونییاگون، همچنییین انت ییارات خییود از اییین 

همچنییین    (2003،  3)موریسییون و کوسییدن  ختیارشان قرار دهندفهرست را در ا  دانش آموزان فهرست کنند و این

 معلمان و والدین نباید از این دانش آموزان در جم  و در حضور دیگران انتقییاد کننیید؛ زیییرا باعییث آسیییب و آزار و

در  ( 13۸7به نقییل از ولییی زاده و یوسییفی پییور،   2003و همکاران،  4)بلتموو    شوداذیت آن ها توسط همساالن می

نابجییای عملکییرد اییین  آموزان دارای اختالل ریاضی، عییدم مقایسییهنهایت درک و همدلی والدین و معلمان با دانش

سییازی و مجال بیشتر برای حل مسائل ریاضی، ارائه تمرینات ساده  آموزان عادی؛ دادن فرصتآموزان با دانشدانش

آموزان باعییث بهبییودی اخییتالل در تدریس و تعامل با این دانش  های خالقانهشده و گام به گام، به کارگیری شیوه

   یادگیری آنها و همچنین عزت نفس آنان خواهد شد 

بیشییتری  ینمونهموضوع بر روی های آتی این شود در پژوهشپیشنهاد میاین پژوهش  براساس نتایج  همچنین     

راهبردهییای تییاثیر    ریاضییی،  رای اخییتالل یییادگیریآمییوزان دای به دانییشیهاآموزش  انجام شود و همچنین با ارائه

این پژوهش می توانیید  آموزان سنجیده شود عزت نفس دانش و تقویت  اختالل یادگیری  بر  موثر  یدرمانآموزشی و  

آموزان دارای اختالل یادگیری خواندن و نوشتن اجرا شود و نتایج آن با نتایج پژوهش هایی ن یر پژوهش بر دانش

هایی در راسییتای طه با اختالل یادگیری ریاضی است، بررسی و مقایسه شود   عالوه بر این پژوهشحاضر که در راب

هییا در دوران دبسییتانی و آمییوزان و رفیی  اخییتالل آنکشف راهبردهای ویژه برای افزایش عییزت نفییس اییین دانییش

 هییای آتییی دربییارهژوهششود پیی همچنین پیشنهاد می  جلوگیری از ماندگاری آن تا دوران بزرگسالی صورت پذیرد

 همبودی این اختالل با سایر مشکالت روانی و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر انجام شود 

 

اکتفییا های این پییژوهش از جمله محدودیت هایی مواجه بود پژوهش حاضر نیز همانند هر پژوهشی با محدودیت   

 ، جهییتاخییتالالت یییادگیری مدرسییهتخصییص  من و مشییاوران و  علمییاتشییخیص م  ،های تحصیییلیبه پروندهکردن  

بییا توجییه بییه بود   محققخود آزمون توسط  عدم انجام دانش آموزان به اختالل یادگیری ریاضی و  ابتالیتشخیص  

هییای سال صورت گرفته است، لذا تعمیییم نتییایج بییه سییایر رده  12تا    7آموزان  که پژوهش حاضر بر روی دانشاین

 کند با مشکل مواجه می  را  سنی

 

 

 

 

 

 
1 . La Greca 

2 . Lawrence 

3 . Morrison & Cosden 

4 . Beltempo 
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 منابع
  یلیتحصیی  زشییی رابطییه ابعییاد خودپنییداره بییا انگ«  (13۹3داوود و حق طلب طییاهره ) ،ییتقوا ه؛یمنش، مرض  یریام  د؛یپور، سع  انیآر

  صییص ،1، شماره 4دوره  ،یریادگی  یها  یمجله ناتوان ،«یریادگی یناتوان یدارا یی( دانش آموزان ابتدایاضی)خواندن، نوشتن، ر

72-۵6  

  یکمییک طلبیی  یابییا نقییش واسییطه یاضیدرس ر یلیتحص شرفتیعزت نفس و پ یرابطه  یبررس»  (13۹4)  نید حسمحم  ،یریآقا ش

  یکارشناسیی   نامییه  انییی ، پا13۹4-13۹3  یلیسال تحص ،«دیشهرستان اقل یریادگیاختالل  یدارا ییدر دانش آموزان ابتدا یلیتحص

  رازیش  یو علوم انسان  اتیادب  یارشد، دانشکده

(  بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی دانش  1400)  ، کامروزفتحی  ، شیرین ومجاور  ا؛، زهربابازاده

  ۵3-40(,  1)11 ،ناتوانی های یادگیری  مجله آموزان با اختالل یادگیری 

اثر آموزش حییل مسییئله بییا روش  «   (13۹۵زاده، عباس ) نیمحمد؛ عبدالحس یعل ،ییرضا ؛یفر، محمدعل یمان اهلل؛ محمدیا ،یگدلیب

 یریادگیلفصللنامه پلژوهش در   «بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارمدی دانش آموزان مبتال به اخییتالل یییادگیری ریاضییی

  46-4۵  صص  ،(14یاپی)پ2، شماره4سال  ،یو مجاز یآموزشگاه

تماعی در دانش آموزان مبییتال و غیییرمبتال بییه  اج-مقایسه مشکالت هیجانی»   (13۹6)  شادبافی محمد  و  هاشمی تورج  ؛بیرامی منصور

  6۹-7۸(  صص3)4،  فصلنامه سالمت روان کودک   «اختالل های یادگیری خواندن و ریاضی

بییر حسییب   یلیعملکییرد تحصیی  ینیی یب شیپیی »  (13۹6) میتییاج بخییش، مییر یالهییام و مضییر  ،یاردکییان  یفدو  د؛یسع  ،یپور نقاش تهران

-7۹ صییص (،1۹یاپی)پ 2، شماره 6سال ،یروانشناس  شیرو  ،«ییدانش آموزان ابتدادر    یخودپنداشت، عزت نفس و خود کنترل

102  

خودپنداره و عزت نفس با    ،یجانیرابطه هوش ه»   (13۸۹فاطمه )  ،یمحمد آباد  یو سالم  برزیفر  ،یارفع  یقیفر، محمدرضا؛ صد ییتمنا

  126-121  صص  ،3شماره    ،یفصل نامه راهبرد آموزش ،«یلیتحص  شرفتیپ

و    یکالمیی   یریادگییی اخییتالل    یاعتماد به نفس کودکان دارا شیبر افزا یاجتماع یآموزش مهارت ها ریتاث»  (13۹۵)نیحس ،یادجناآب

  ۸2-70  صص  ،2، شماره  6دوره  ،یریادگی یها یمجله ناتوان  ،«یکالم  ریغ  یریادگیاختالل    یکودکان دارا

  اثربخشییی آمییوزش یییادگیری فراشییناختی بییر  (13۹6) رضییا ،یمیرمهیید و حسیین ،حیییدری ؛شیوا ،پورکتیگریعلی ؛علی ،خالق خواه

  42-60(   1)7،  های یادگیریمجله ناتوانی  خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی 

دانش    یزندگاز    تیرضا  ینیب  شینقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پ»   (13۹1مسلم )  ،یعباس و عباس  ،یابوالقاسم  د؛یسع  ،یرجب

  62-46  صص  ،3، شماره  1دوره    ،یریادگی یها یمجله ناتوان  ،«یاضیاختالل ر  یآموزان پسر دارا

دانش آموزان و تبعییات   یلیآن در کاهش افت تحص ریو تاث یریادگیاز اختالالت  انیو مرب ایاول یآگاه تیاهم»  (13۸6سونتا، ماندانا )

  63-۵0  صص  ،6۹و    6۸  یشماره ها  ،ییستثناا تیو ترب میتعل،  «از آن  یناش  یمنف  یروان

  یریادگییی به اختالل  انیمبتال یعملکرد شناخت یبررس»  (13۹۵و رشادت زماناباد، مختار ) هیرق ،یاولیپور ل ینور ل؛یاسماع  ،یمانیسل

،  2سییال  ،ییکودکلان اسلتثنا یفصلنامه توانمند ساز،  «و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استرپ یاضیر

  2۹-17  صص  ،1۹شماره  

  ، تهران: دورانو آموزش یریادگی یروانشناس نینو یپرورش یروانشناس(   13۹7اکبر)  یعل  ف،یس

برنامییه   یاثربخشیی »  (13۹۵) تییایرز ،یانیآشییت یو داور لییی جل ،یاکبر؛ فتح آباد یعل ا،یارجمند ن سه؛ینف  ،یمحسن؛ قرائ  کتا،ی  یشکوه

  ،20، شییماره  7سییال  ،ییکودکان اسلتثنا یفصلنانه توانمند ساز  ،«یریادگیبا مشکالت    بر عزت نفس کودکان  شیپو یآموزش

  1۸-6  صص

نفییس و  (  اثربخشی آمییوزش ریاضییی بییر عییزت  13۹۹  )، تورجهاشمی؛ ن ری، وکیل و محمد ،نریمانی ر؛بیرامی, منصو ؛محمد ،شفائی

نلاتوانی هلای  مجلله کییارتی مک بهنجار بر اساس مدل  اضی، نوشتن وآموزان مبتال به اختالل یادگیری ریخودکارآمدی دانش

  23۹-226(,  2)10 ،یادگیری

  ،«یتیشخص یها پیو انواع ت یشغل یو سازگار یبا بازخورد سازمان یعزت نفس سازمان نیرابطه ب یبررس»  (13۸۸فاطمه )  ان،یصادق

  (10  یاپی)پ2، شماره4سال    ،یو روانشناخت یتیترب یمجله پژوهش ها

، شییماره  4سییال  ،یفصلنامه رشد فنار ،«یریادگی رییتغ ،یرشد فناور»(  13۹7غالمرضا؛ ) ،یحامد و شمس مورکان  ،یسانک  یعباس

  17-2۵  صص  ،۵4
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  ،«یحرکتیی  یجسییمان تییی معلول یدر ورزشییکاران نخبییه دارا  یرابطه عییزت نفییس وامانییدگ»   (13۹1بخش، رضا )  کیسارا و ن  ،یزیعز

  163-1۵7  صص  (،74)3شماره  ،ینرایروانشناسان ا :یتحول  یوانشناسر

در دوره   یریادگییی اخییتالل  وعیشیی »  (13۹1) یعل ،یینایاع م و حس ،ینوفرست  ؛یعل  ،یازغند  یفرهاد؛ احمد  ،یقیاحمد؛ شقا  وور،یعل

  3۵3-343  صص  ،32، شماره  ۸سال  ،یرانی: روانشناسان ایتحول یروانشناس  ،«ییابتدا

نامییه   انییی ، پا«عییزت نفییس کودکییان و نوجوانییان پییوپ یاسیی یآزمون پیینج مق  یابینجاره»   (1372خسرو )  ،یابوالفضل؛ رمضان  ،یغفار

  ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا  یکارشناس

  ، تهران: ساواالننمونه یبه انضمام مطالعات مورد یو عمل ی: مسائل نظریریادگیاختالالت    (13۹2)  وسفی  ،یمیکر

حرکتییی بییر    -  اثربخشی مداخله یکوارچگی حسی(1400)  ، احمدغضنفریطیبه و، شریفی ، مریم؛چرامی ارسالن؛ کریمی بحرآسمانی,

  10-1  ،فصلنامه کودکان استثنایی عزت نفس و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضی 

  ،7۹شییماره  ،ییتثنااس تیو ترب  میتعل ،«ژهیو یریادگیعزت نفس و خود پنداره در کودکان با اختالالت »  (13۸7مهرناز ) ،یجانیکم

  13-17  صص

بر    یجانیآموزش هوش ه  ریتاث  یبررس»   (13۹6پروانه )  ،یو شقاق  دهیفر  ،یمحمود  ال؛یمقدم، ل  زادگانیعل  ه؛یراض  ،ییجواد؛ بابا  ،ییرزایم

-37  صییص  ،22، شییماره۸سال  ،ییکودکان استثنا  یفصلنامه توانمندساز ،«یو عزت نفس  نوجوانان فلج مغز یسالمت عموم

4۹  

دانش آموزان مبتال بییه اخییتالل   یو حواسورت یتکانشور ،یجانیآموزش کنترل تکانه بر پردازش ه یاثربخش»  (13۹1محمد ) ،یمانیرن

  122-101  صص  ،2، شماره2دوره  ،یریادگی یها یمجله ناتوان  ،«یاضیر

  یاضیی یبر عملکییرد ر میآموزش مستق یربخشاث»  (13۹۵) نیو کشاورز افشار، حس مینژاد، مر  یلیبناب، باقر؛ وک  یفاطمه؛ غبار  ،ینصرت

  122-10۸  صص  ،4، شماره۵دوره  ،یریادگی های یمجله ناتوان،  «خاص  یریادگیدانش آموزان با اختالالت  

 تیلو ترب  میتعلل ،«ژهیو یها ازین یعزت نفس در کودکان دارا شیافزا یروش ها»  (13۸7) دیپور، مج یوسفیو    نیریزاده، ش  یول

  ۸3-70  صص  ،۸۵و  ۸4  یشماره ها  ،ییاستثنا

 ،ی: مبلانیریادگیل یاختالل هلا  (13۹2ا) زابتیال نز،یمارت ؛یمارگارت پ س،یم؛ و مزیجان و؛ کافمن، ج د،یلو ؛یپ لیدان هاالهان،

  ستاره، تهران، ارسباران  ،یو شجاع  قهیصد  ،یدهنو  ییعلمدارلو، قربان؛ رضا  یهمت  د؛یحم  زاده،ی، علموثر سیها و تدر یژگیو
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