
 

 يو روانشناس يمجله علوم تربيت       81/04/14تاريخ دريافت مقاله: 
 8818دانشگاه شهيد چمران اهواز،                    81/01/18 مقاله: يتاريخ بررس

 1زدهم، شماره سيدورة سوم، سال                     10/06/18 تاريخ پذيرش مقاله:
 881-886ص ص:                        

 
 

آموزان دختر و پسر در دانش ياضير يريادگياختالل  يبررس
، يک شهر تهران و اثر آموزش کاربرديه يناح ييدوره ابتدا

 يريادگيدر کاهش اختالل  يو آرامش عضالن يت ژتونيتقو
 در آنان ياضير

 

 دينجمه حمدكتر 

 كيدهچ
ادار ل و معنير بدون دليژه است که به تأخيو يريادگياز اختالالت  يکيات ياضير يريادگي يناتوان

کودک به طور قابل  ياضير يد مهارتهاين اختالل بايص ايتشخ يشود. برا يحساب مربوط م ييدر توانا
را که بواسطه  ين اصطالح اصوالً افراديباشد. ا يو يلي، هوش و عملکرد تحصيمير سن تقويز يتوجه
 ي، فرهنگيطيمح يتهايا محرومي يذهن يماندگ ن عقبي، همچنيا حرکتي يداري، شنيداريد يتهايمعلول

 يريادگي ين پژوهش، ناتوانيشود. در ا ياند، شامل نم دچار شده يريادگيبه مشکالت  يا اقتصادي
و  يت ژتوني، تقوير روش آموزش کاربرديو تأث يبررس ييآموزان دوره ابتدا ن دانشيات در بياضير

به کار رفته است که  يدانيم يشين پژوهش، روش آزمايدر آنها مطالعه شده است. در ا يآرامش عضالن
، گواه و گواه بهنجار استفاده شده است. يشيآزما يپس آزمون با گروهها–ش آزمون يدر آن از طرح پ

ک آموزش و يه يناح يآموز دختر و پسر( دبستانها دانش 1100کالس ) 00نمونه پژوهش شامل 
آموز به  دانش 800ن ينانتخاب شدند. همچ اي خوشه يريگ پرورش شهر تهران بود که به صورت نمونه

 يصيتشخ يها از آزمونها داده يآور جمع ينش شدند. برايها گز هيآزمون فرض يساده برا يطور تصادف
آموز  دانش يليپرونده تحص يات و بررسياضيون، آزمون ريشرونده ريپ يسهايات، ماترياضياختالل ر

درصد است.  6/8دگيري رياضيات اختالل يا زانين پژوهش نشان داد که ميا يها افتهياستفاده شد. 
درصد(  8درصد در مقابل  8/8آموزان پسر نسبت به دختر ) ميزان اختالل يادگيري رياضيات در دانش

بيشتر است. نتايج حاصل از اجراي سه روش آموزش کاربردي، تقويت ژتوني و آرامش عضالني به 
 گردد. داري باعث کاهش اختالل يادگيري رياضيات مي صورت معني

 

اختالل يادگيري رياضيات، روش آموزش کاربردي، آرامش عضالني، تقويت  كليدواژگان:
 ژتوني

                                                 

   تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز عضو هيأت علمي دانشکده علوم 



 د چمران اهوازيدانشگاه شه يو روانشناس يمجله علوم تربيت

 

021 

 مقدمه
که باعث  يلياز مشکالت تحص يکي

ن به يش و مراجعات مکرر والديتشو

 يريادگي ي، ناتوانشود مي ينيبال يکهاينيکل

از کودکان و  يعيمار وسش است. 8اتياضير

مشکل  نوجوانان مدارس در درس حساب با

 ات ياضير يريادگيروبرو هستند. مشکالت 

 ، يريادگي يهاير ناتوانيسه با سايدر مقا

و مطالعه قرار  يبطور کامل مورد بررس

ن ياز متخصصان به ا يارينگرفته است. بس

حساب با  يهاينکته اشاره دارند که نارسائ

در رابطه است  يريادگي يهاير ناتوانيسا

تلف حافظه، (. مسائل مخ8160، 1يسکي)کال

مربوط به فضا، زبان  يها ، رابطهيزبان نوشتار

د از يص جوانب، و خواندن بايافت، تشخيدر

شرفت حساب و رفع يد تداخل در پيد

مشکالت مربوط به آن بطور کامل مورد 

ات ياضيرد. اختالل در ريق قرار گيدق يابيارز

در انجام  ياساساً عبارت است از ناتوان

اب که با توجه به مربوط به حس يمهارتها

دانش از  يو سطح آموزش يت هوشيظرف

مربوط به  يرود. مهارتها يانتظار مآموز 

 يزان شده فرديم يق آزمونهايحساب از طر

مورد انتظار در  ييشود. فقدان توانا يم يابيارز

                                                 
1.  dyscalculia 

2.  Kaliski 

 يتهايا فعالي يليبا عملکرد تحص ياضير

کند، و مشکالت مربوط  يروزمره تداخل م

آن است که با توجه به به آن فراتر از 

، انتظار همراه يو حس يعصب ينقصها

ک مشکل ين اختالل به عنوان يرود. ا يم

 يشده است. بطور کل يبند طبقه يروانپزشک

ب در چهار گروه از مهارتها در اختالل يتخر

 يمهارتها -8ات مشخص شده است: ياضير

دن و نام بردن اصطالحات يزبان )مثل فهم

م يم بردن اعمال و مفاهدن و ناي، فهمياضير

 يمهارتها -1ل آنها به نمادها(، يو تبد ياضير

 ي)مثل شناخت و خواندن نمادها يادراک

 يبند و گروه يحساب يها ا نشانهي يعدد

ت ي)مثل رعا ياضير يمهارتها -8ارقام(، 

 يريادگي، شمارش و ياضيرعمليات مراحل 

مربوط به توجه  يمهارتها -4جدول ضرب(، 

ردن درست ارقام، به خاطر ک ي)مثل کپ

 -سپردن ارقام انتقال داده شده( )کاپالن

ف يا، توصيسکلکوليد(. واژه 8111سادوک، 

و استفاده از  يريادگيد در يشد يکننده ناتوان

، به 8ايکسلسيده ين واژه شبيات است. اياضير

و  ياضيم ريمفاه يريادگيعنوان اختالل در 

 يصبستم عيکارکرد س يهمراه با بدمحاسبه 

 ف شده است. به عبارت يتعر يمرکز

                                                 
3.  dyslexia 
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ا، اشاره يکسلسيدا و هم يسکلکوليدگر، هم يد

 يپزشک يضمن يد با معنايشد يبه ناتوان

د در خواندن يشد يا ناتوانيکسلسيددارند. 

ا، يسکلکوليداست و  يعصب يبد کارکرد با

ات با نقص در ياضيد در ريشد يناتوان

 (.8110، 8است )لرنر يستم عصبيس

ات، ياضياختالل در ر يت اساسعالم

که بر است. اين ناتواني  ياضير يناتوان

استاندارد  يآزمونها يانفراد ياساس اجرا

 يريگ اندازه ياضيا محاسبه ريشده استدالل 

، هوش يميشود با توجه به سن تقو يم

فرد به طور  زان آموزشيشده، و م يريگ اندازه

ست. تر از سطح انتظار ا نييپا يا قابل مالحظه

 يا ات، بطور قابل مالحظهياضياختالل در ر

 يا روزانه يتهايا فعالي يليشرفت تحصيدر پ

 است تداخل ياضير يکه مستلزم مهارتها

ن ي. در ادهد نموده و آنها را کاهش مي

 ياز مهارتها ياختالل ممکن است تعداد

اند از  نند که عبارتيب ببيمختلف آس

ردن ا نام بير فهم ي)نظ يزبان يمهارتها

و  ياضيم ريا مفاهيات ياصطالحات، عمل

بصورت  ينوشتار يها مسأله ييرمزگشا

ر ينظ) يادراک ي(، مهارتهاياضير ينمادها

م يا عالي يعدد نمادهايا خواندن يص يتشخ

                                                 
1.  Lerner 

موضوعات بصورت  يبند و دسته ياضير

 يسير رونوي)نظ "دقت" يگروهها(، مهارتها

، يا اشکال حافظه عددياعداد  قيکردن دق

 ي( و مهارتهاياتيم عمليشاهده عالم

مراحل  يتوال يريگ ير پي)نظ "ياضير"

 يريادگي، محاسبه موضوعات و ياضير

جدول ضرب(. نسبت ابتالء در دو جنس 

است و برآورد شده که  يهنوز تحت بررس

اختالل  يدارا يک درصد از کودکان دبستاني

 ين اختالل اغلب طيهستند. ا ياضير

شود  ياهر مدوم و سوم ظ يکالسها

ات با ياضيکه اختالل در ر يبخصوص زمان

 يصيتشخ يهوشبهر باال همراه باشد. مالکها

DSM-IV ات بر اساسياضياختالل در ر
1 

، يو مداح ياريان، الهيني، به نقل از نائ8114) 

 :به شرح زير است( 8804

 يبر اساس اجرا ياضير يي.  توانا8

ه به با توج ياستاندارد شده انفراد يآزمونها

زان يشده و م يريگ ، هوش اندازهيميسن تقو

نتر از سطح مورد انتظار يآموزش فرد، پائ

 است.

ات به ياضير يريادگي.  اختالل در 1 

و  يليشرفت تحصيدر پ يا طور قابل مالحظه

 که مستلزم يا روزانه يتهايگر فعاليد
 

                                                 
2.  Diagnostic and Statistical Manual of 

     Mental Disorder-IV 
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 کند. ياست تداخل م ياضير يتوانمند

 ،ي.  در صورت وجود نقص حس8

ش از يب ،ياضير ييکالت موجود در توانامش

مشاهده  است که معموالً همراه آن نقص آن

 شود. يم

 يآموز نکه هر دانشيبا توجه به ا 

که  يکودکانويژگيهاي منحصر به فرد است، 

دارند، متفاوت است اما به  ياضيمشکالت ر

وجود دارد که در آنها  يهائيژگيهر حال، و

روابط در  يمانند آشفتگ ستا  مشترک

، ير بدنيف در مورد تصوي، حس ضعييفضا

 -يو حرکت ينائيب -يادراک ييمشکل در توانا

چون زبان و  يميضعف در مفاه ،يينايب

ل در حافظه و اضطراب اشکا، يريگ جهت

ن مشکل کودکان مبتال به يتر . عمدهياضير

 ياست. برخ ياضين اختالل، اضطراب ريا

حل  حساب در يهايمبتال به ناتوانکودکان 

 يکه صورت مسأله دارند با دشوار يمسائل

بودن صورت  يروبرو هستند. انتزاع زيادي

ملموس براي و  ينياجسام ع فقدانمسائل و 

 يتواند برا ينم يو آفريند. کودک دردسر مي

ل و استدالل بپردازد. يحل مسائل به تحل

 يبرا يليا تحليچ روش نظامدار يکودک ه

معموالً از  يندارد. و مسئله در اختيارحل 

 يکند. زمان يش و خطا استفاده ميوه آزمايش

کند احتماالً  يکه کودک صرف حل مسأله م

است که در  يتر از زمان يطوالن بارا سه يدو 

از است. يحل مسأله مورد ن يبرا يحالت عاد

کودک  يو سردرگم يجيباعث گ امرن يا

که در مدرسه  ياز کودکان ياريشود. بس يم

شرفت يستند بواسطه عدم پين يريادگيقادر به 

 يد و برخي، افسرده، مضطرب، نااميليتحص

. مشکالت شوند ين مياوقات خشمگ

 يهايناراحت جملهز از ين يعاطف -ياجتماع

 يکودکان مبتال به ناتواناز  يارياست که بس

. (8811، ي)احد هستند دچاربه آن  يريادگي

( 8106) 8ليرز و هاميطبق اظهار نظر ما

کودکان مبتال به  يعاطف -يتماعمشکالت اج

در همه آنها مشابه است.  يريادگي يناتوان

ها عبارتند از: حواس يناراحتن ياز ا يبرخ

توجه، تحرک  يفراخنا يد، کميشد يپرت

نادرست از خود،  يابيش از حد، ارزيب

، اضطراب و يتيشخصشکالت ، ميريگ گوشه

از  ياريگران. بسيبا د ينداشتن رابطه قو

 ين باورند که مشکالت روانيبر امتخصصان 

ان يتواند موجبات بروز اختالل در روابط م يم

ن کودکان غالباً در تعامل يآنها شود. ا يفرد

گانگان، يا بين، معلمان، همساالن يبا والد

ن يشيپ يدارند. اغلب پژوهشها ييهايدشوار

ن مشکل کودکان يتر دهد که عمده ينشان م

                                                 
1.  Myers & Hammill 
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است  ياضير ن اختالل، اضطرابيمبتال به ا

جان در يبر ه يک واکنش مبتنيکه شامل 

که اضطراب  يات است. افرادياضيمقابل ر

 ياضيل ريکه با مسا يدارند. هنگام ياضير

 ياضيمورد آزمون ر يا وقتيشوند  يمواجه م

شوند  يم يرند، دچار فروپاشيگ يقرار م

(. 8110؛ به نقل از لرنر، 8118، 8ني)اسالو

ر اثر کاهش ن اضطراب ممکن است ديا

 يليتحص يا ترس از شکستهايعزت نفس 

دارد.  يامدها و عواقبيپ ،د. اضطرابيبوجود آ

آموز  دانش يا ممکن است عملکرد مدرسه

و مانع از متأثر سازد ات را ياضيناتوان در ر

و انتقال آن گردد.  ياضينشان دادن دانش ر

در رياضي اضطراب  يحات براياز توض يکي

است.  يختگينقص انگه يآموزان نظر دانش

 يمهاـستيکه س بر آن استه يرـن نظيا

ک بطور مناسب در افراد يولوژيب يختگيبرانگ

ژه يدچار وقفه هستند، به و يريادگيناتوان در 

نقص توجه دارند. در که اختالل  ييدر آنها

وجود  يمتفاوت يتهايروزمره، موقع يزندگ

 يختگياز انگ مختلفيازمند سطوح يدارد که ن

ا خواب ي يختگين انگيي. سطح پاهستند

ا ي ياضيمنجر به کاهش عملکرد ر يودگـآل

که مستلزم تمرکز و توجه  يگريت ديهر فعال

                                                 
1.  Slavin 

وسط ـطح متـکه س يالـ، در حشود ياست م

 ياضيط آزمون ريشرا يبرا يختگيبرانگ

ه نقص ياست. نظر يمناسب و ضرور

افراد ناتوان در دارد که  مدّلل مي يختگيانگ

فشارآور مدرسه،  يتهاير موقعات، دياضير

ا زمان انجام ي ياضيمثل زمان آزمون ر

 يختگيدچار برانگ ياضير يعملکردها

به  ياضاف يختگيشوند. برانگ يم يافراط

جه باعث يشود در نت يمنجر م ياضطراب کل

 يش به سويدر تفکر روشن، گرا يناتوان

و ترس  يدگيف، از هم پاشياجتناب از تکل

برخي  .(8110)لرنر،  دگرد يم ياضير يمرض

دارند که علت بروز  ياظهار م پژوهشگران

کودکان، عدم  يها محاسباتينارسائ يبرخ

از است. از يش نيپ يمهارتها يبرخ يريفراگ

 يهاين رو، تمام کودکان مبتال به ناتوانيا

 يتهاين کاربرد فعاليتمر يد براي، بايريادگي

ار داشته يدر اخت يفرصت کاف ويژه، يمحاسبات

د به يم جديباشند، و بعد از آن مهارتها و مفاه

ت آن که ي. نها(8810، يمي)کر آنان ارائه شود

ات حساب الزم يعمل يت انتزاعيل ماهيبه دل

با  يريادگي يهاياست کودکان مبتال به ناتوان

الزم را  يو قابل لمس، تماسها ياجسام واقع

 يل کمکيداشته باشند. لذا استفاده از وسا

م و يمفاه يرک کودک از برختواند د يم

مواد  يريش دهد. بکارگيمهارتها را افزا
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از  ياريملموس و قابل مشاهده که در بس

وه يش رود، به کار مي ياضيد ريجد يها برنامه

م مختلف ياست که در درک مفاه يا تازه

کودکان مبتال به مشکالت  ياريحساب، به 

، يمتوال يهايل ناکاميد. بدليآ يم يريادگي

شوند  روبرو  ييزهايکودکان هرگاه با چ اغلب

شوند.  يد ميکه شباهت به حساب دارد، نوم

ار يزش به مسأله، عامل بسيجاد عالقه و انگيا

د. يآ ين اختالل بشمار ميدر کاهش ا يمهم

کودک  ياست برا ين، ضروريبنابرا

ده شود که احتمال يتدارک د يتهائيفعال

ئه ارا لذا .اد استيدر آنها ز يت ويموفق

در کاهش اضطراب  يروانشناخت يراهبردها

د روش ـاننـم يمتوال يهاياز ناکام يناش

منظم و  يزدائ تيو حساس يالنـش عضـآرام

 يريادگيدر  يزشيت نظام انگين تقويهمچن

 مؤثر خواهد بود. يو
 

 پژوهش يسؤالها 
ات ياضير يريادگيزان اختالل ي.  م8 

 ييآموزان دختر و پسر دوره ابتدا در دانش

 ک شهر تهران چقدر است؟يه يناح

ات ياضير يريادگيزان اختالل ي.  م1

ک يه يناح يآموزان دختر دوره ابتدائ در دانش

 شهر تهران چقدر است؟

 ات در ياضير يريادگيزان اختالل ي.  م8
 

ک يه يناح ييآموزان پسر دوره ابتدا دانش

 شهر تهران چقدر است؟
 

 پژوهش يها هيفرض

و  يت ژتوني، تقوي.  آموزش کاربرد8

اختالل کاهش باعث  يآرامش عضالن

آموزان دختر و  ات در دانشياضير يريادگي

ن اختالل يمبتال به ا ييپسر دوره ابتدا

 شود. يم

 يت ژتوني، تقوي.  آموزش کاربرد1-8

باعث کاهش اختالل  يو آرامش عضالن

آموزان دختر  ات در دانشياضير يريادگي

 شود. ياختالل من يمبتال به ا ييدوره ابتدا

 يت ژتوني، تقوي.  آموزش کاربرد8-8

باعث کاهش اختالل  يو آرامش عضالن

پسر دوره آموزان  ات در دانشياضير يريادگي

 شود. ين اختالل ميمبتال به ا ييابتدا
 

 روش
 يشيبه صورت آزمااين پژوهش روش 

 -ش آزمونياست که در آن از طرح پ يدانيم

ه گواه بهنجار پس آزمون با گروه گواه و گرو

ه يشامل کل ياستفاده شده است. جامعه آمار

 ييآموزان دختر و پسر سال سوم ابتدا دانش

ک آموزش و پرورش يه يناح ييمدارس ابتدا

باشد.  يم 11-18 يليشهر تهران در سال تحص
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 يريادگين افراد مبتال به اختالل ييتع يبرا

مدرسه  00مشتمل بر  يا ات، نمونهياضير

مدرسه پسرانه و  88ک تهران )يه يناح ييابتدا

مدرسه دخترانه( انتخاب شد. از هر  88

کالس  00مجموعاً  و ک کالسيمدرسه 

آموز( انتخاب شدند.   دانش 1100)تعداد 

ن صورت بود که يروش انتخاب نمونه به ا

پسرانه و  ييه مدارس ابتداياز کل يابتدا فهرست

د و يه گرديک شهر تهران تهيه يدخترانه ناح

 00ان آنها ياز م يپس به صورت تصادفس

ک يانتخاب و در هر مدرسه  ييمدرسه ابتدا

کالس،  00ه سوم دبستان، مجموعاً يکالس پا

ابتدا ن شدند. يي، تعيبه عنوان نمونه بررس

برگزار  يو آزمون تمرکز ذهن ياضيآزمون ر

دار مشخص  کلـآموزان مش شـد. دانيردـگ

 پرونده يبررس يشدند. سپس بر مبنا

  ، دانشآموزگاران ياهو گزارش يليتحص

 ياضير يريادگياختالل  يآموزان دارا

ن يتوسط محقق ا يابين ارزيشدند. ا شناسايي

، يريگ در مرحله نمونهطرح صورت گرفت. 

، آزمون يبا استفاده از آزمون تمرکز ذهن

پرونده  يبررس ،ونير، تست هوش ياضير

 ، دانشآموزگاران ياهو گزارش يليتحص

 ياضير يريادگياختالل  يزان داراآمو 

که  يآموزان ان دانشيمشخص شدند. از م

نفر به  800ص داده شدند، يدار تشخ مشکل

ساده  يق، به صورت تصادفيعنوان نمونه تحق

به دو گروه  يانتخاب و به صورت تصادف

 د.دنم شيو گواه تقس يشيآزما

ز از يجهت انتخاب گروه گواه بهنجار ن

مدارس،  00هنجار همان آموزان ب ن دانشيب

ن يانتخاب شدند. به ا ينفر به طور تصادف 80

نفر  80شامل  ينفر 800ب، کل نمونه يترت

 80پسر( و  18دختر و  18) يشيگروه آزما

پسر( که  18دختر و  18نفر گروه گواه )

 80ات بودند و ياضير يريادگياختالل  يدارا

پسر(  18دختر و  18نفر گروه گواه بهنجار )

ن ييات نداشتند تعياضير يريادگيختالل که ا

 شدند.

 

 يروش آموزش كاربرد
 هـجموعـامل مـش يردـاربـوزش کـآم

اختالل  ياست که به کودکان دارا ييتهايفعال

از  ينيو ع يات به طور عملياضير يريادگي

م داده يدرمانگر و خانواده تعل ،ق معلميطر

د خود را بر فراهم يکرد تأکين رويشود. ا يم

، يداريمختلف مانند ابزار د ين محرکهاکرد

، 8اتياضير يان کالميب، ي، حرکتيداريشن

 -يداريشن يهاي، تداع1يانتزاع ينمادگر

                                                 
1.  verbal mathematics expression 

2.  abstract symbolization 
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 ينيع ي، دستکار1کردن دسته بندي، 8يداريد

ک يل تناظر ي، تشک4تيکم يدار ، نگه8ياضير

ر و يو تعب 6اعداد يميترس نمايش، 8کيبه 

ر گرفته به کا عمليات رياضي 0ر عالئميتفس

ن روش شامل سه مرحله است که يا شود. يم

آموز  معلم و خانواده به دانش يد با هماهنگيبا

ان، يو برات يداده شود )احمدارايه آموزش 

8818.) 

، يبند ، دستهارشاعداد، شم مرحله نخست:

جور کردن و مرتب کردن با استفاده از 

فرد به  يموجود در زندگ ينيع يمحرکها

 شود. يه مآموزش دادکودک 

م با يق، ضرب و تقسيجمع، تفر مرحله دوم:

به فرد آموزش  ينيع ياستفاده از محرکها

 شود. يداده م

، شکل، زمان و پول يريگ اندازه مرحله سوم:

و آموزش  يبه کودکان معرف يبه صورت عمل

 شود. يداده م
 

 يت ژتونيتقو
 مناسب  ياز روشها يکي يت ژتونيتقو

 

                                                 
1.  auditory-visual associations 

2.  clustering 

3.  concrete mathematical 

     manipulation 

4.  conservation of quantity 

5.  one-to-one correspondence 

6.  graphic representation of numbers 

7.  interpreting process signs 

زه به يجاد انگيو اآموز  ق دانشيتشو يبرا

مناسب است. ابتدا از  يه پاسخهايمنظور ارا

مورد عالقه  ييمانند مواد غذا يت ماديتقو

ت يشود و پس از آن تقو يکودک شروع م

خواهد بود که پس از هر  ييها شامل ستاره

و گردد  ميه يآموز ارا ح به دانشيپاسخ صح

زه الزم را که يدر برابر هر چند ستاره جا

به او داده است  يعالئق و متناسب با

 .شود مي
 

 يروش آرامش عضالن

ن روش به منظور کاهش اضطراب و يا

 و شود يآموز اجرا م تنش موجود در دانش

است که در آن  ييآموزشها يکسريشامل 

کودک با انقباض و انبساط عضالت سراسر 

بدن  يق و تمرکز بر اندامهايبدن و تنفس عم

مانگر، در ين کالميق و تلقيو با تشو

جاد يزا در عضالت خود ا آرامش يپاسخها

 يچهار جلسه به و ين روش در طيکند. ا يم

 يشود و بعد آنها را روز يآموزش داده م

دن يقه در منزل با شنيدق 10کبار به مدت ي

کند تا  ين ميضبط شده درمانگر تمر يصدا

 رد.يرا فرا گ يکامالً روش آرامش عضالن
 

 مداخله يها وهيش
 ن پژوهش روش درمان آموزشيدر ا
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 يو آرامش عضالن يت ژتوني، تقويکاربرد

است به  يمداخله درمان يکه مجموعاً روشها

 يو تعداد غلطها ر مستقليعنوان متغ

ر يات، به عنوان متغياضيات در آزمون رياضير

وابسته در نظر گرفته شد. ابتدا از هر سه 

ش آزمون به عمل آمد، سپس روش يگروه، پ

و  يت ژتوني، تقويموزش کاربرددرمان آ

ر مستقل در يبه عنوان متغ يآرامش عضالن

 1د و به فاصله ياعمال گرد يشيگروه آزما

ن روش، پس آزمون به يهفته بعد از اعمال ا

 د.معمل آ

آموزان دختر  شامل دانش يشيگروه آزما

اختالل  يدارا يسوم ابتدائ يها هيپسر پاو 

ش درمان ات بودند که با روياضير يريادگي

و آرامش  يت ژتوني، تقويآموزش کاربرد

له يجلسه( بوس 81زان ي)به م يعضالن

و خانواده  يريادگياختالالت درمانگران مرکز 

ر تحت يو به شرح ز يبه صورت انفراد

 درمان قرار گرفتند:

 

 جلسه اول

 ي.  آموزش آرامش عضالن8

ق ياز طر يداريز ديت ادراک و تمي.  تقو1

ن شباهت يکه در ع يرياستفاده از تصاو

 هستند. ياختالفات جزئ يدارا يظاهر

ات که به صورت سه ياضي.  آموزش ر8

 شود: يمرحله انجام م

.  مرحله نخست شامل آموزش 8-8

 مربوط به اعداد، شمردن، دسته يتهايفعال

، جور کردن و مرتب کردن اعداد از يبند 

 .ينياء عيق اشيطر

، قي.  مرحله دوم شامل جمع، تفر1-8

و  ياء واقعيق اشيم از طريضرب و تقس

 ملموس.

، يريگ .  مرحله سوم شامل اندازه8-8

 يو عمل ينيشکل، زمان و پول که به طور ع

تها، ين فعاليشود. هدف از ا يآموزش داده م

 يان کالميت بينه تقويدر زم ينيع يآموزشها

 يهاي، تداعيانتزاع سازيات، نمادياضير

 ين، دستکار، خوشه کرديداريد -يداريشن

ل تناظر يت، تشکيکم ينگهدار -ياضير ينيع

ر و ياعداد و تعب يميترس نمايشک، يک به ي

 است. عمليات رياضير عالئم يتفس

 يت ژتوني.  روش تقو4

ک از يح در هر يه پاسخ صحيپس از ارا

ه يارا ينيبه طور ع يت ژتونيتها، تقويفعال

 خواهد شد.

ن آموزشها تکرار يهم يدر جلسات بعد

 يآموزش يتهاين تفاوت که فعاليد. با ادنش 

 ج ازيبه تدر ياضيم ريجهت درک مفاه
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 .گرديدندتر  دهيچيجلسه اول تا جلسه آخر پ

متعاقب فعاليتهاي جلسه اول، فعاليت 
 زير در جلسات بعدي صورت گرفت:

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه دوم

 ،يريتصو يص تفاوتهاين تشخيق تمريطر

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :مجلسه سو

 ،رياشکال در تصاو يدا کردن برخيق پيطر

 يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه چهارم

 ،ق آزمون حافظه وکسلرياز طر

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه پنجم

کردن بر اساس شکل، رنگ و  ق جوريطر
 ،اندازه

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه ششم

 ،وکسلر يق استفاده از مکعبهايطر

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه هفتم

 ،8کهس يق استفاده از مکعبهايطر

 يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه هشتم

 ،وکسلر يداريق استفاده از حافظه دياز طر

از  يداريز ديت ادراک و تميتقو :جلسه نهم

 .تيکم يق استفاده از نگهداريطر
 

 ابزار پژوهش

 مورد يرهايمتغ يريگ به منظور اندازه

 ر استفاده شد:يز يمطالعه از آزمونها

                                                 
يک نوع آزمون هوشي است که حافظه   .8

سنجد و در تشخيص ناتوانيهاي  ديداري را مي
 شود. يادگيري از آن استفاده مي

ن آزمون سه سطح يات: در اياضيآزمون ر

 وجود دارد:

 است که دانش ين نمره، موقعيالف(  باالتر

ات حساب را يدرصد عمل 10-800آموز  

 انجام دهد. يبدرست

که  ي، موقعيب(  سطح متوسط آموزش

ات يدرصد عمل 08-11 به ميزانآموز  دانش

 حساب را درست انجام دهد.

آموز در  دانش يکه تعداد غلطها يج(  زمان

درصد آزمون  18ش از يات حساب بيعمل

 آموز نصورت دانشيدر ا که حساب باشد

تر از سن خود عمل کرده است و در  نيپائ

 يناتوان ي، دارايبعد يهايد بررسييصورت تأ

ن يا .دوش يص داده ميحساب تشخ يريادگي

(، جهت 8810) تبريزيآزمون توسط 

شده  يطراح يسوم و چهارم ابتدائ يکالسها

ص يتشخ يات زمانياضياست. ضعف در ر

ش از ي( بيآموز )آزمودن شود که دانش يداده م

را غلط محاسبه  ياضيات ريدرصد عمل 68

 يمحتوائ يين آزمون از روايکرده باشد. ا

 . در پژوهشبرخورداراست ينسبتاً مطلوب

 ييو بازآزما يدرون يب همسانيحاضر، ضر

و  06/0ب يآزمون حساب کالس سوم به ترت

و آزمون حساب کالس چهارم به  18/0

 بدست آمد. 11/0و  08/0ب يترت



  آموزان دختر و پسر ... انشبررسي ناتواني اختالل يادگيري رياضي در د

 

021 

 ون كودکيشرونده ريپ يسهايماتر
هوش افراد  يريگ اندازه ين آزمون برايا

رود.  يبه کار م يدر همه سطوح توانائ

ک نوع يسها از يترمطرح شده در ما يسؤالها

ا نمودارها را ير ياز تصاو ييهستند و الگوها

 يدهند که بر اساس منطق خاص ينشان م

سه فرم است  ين آزمون داراياند. ا م شدهيتنظ

ژه کودکان که ين پژوهش از فرم ويکه در ا

ساله به  88تا  8سنجش هوش کودکان  يبرا
. در مطالعه رود، استفاده شده است يکار م
ب ي(، دامنه ضرا8808و همکاران ) يبراهن

 18/0تا  61/0ن آزمون از يا ييبازآزما ييايپا

 18/0تا  18/0ف از يتنص ييايب پايز ضرايو ن
هاي اين آزمون با  نمره يبوده است. همبستگ

 41/0تا  81/0آموزان  معدل ساالنه دانش
شده است. ميزان پايايي اين آزمون با گزارش 

کردن به ترتيب روش بازآزمايي و دو نيمه 
گزارش شده  18/0تا  10/0و  18/0تا  18/0

 86/0است. روايي آن با آزمون بندر گشتالت 

باشد. از آزمون ريون جهت جدا  مي 60/0تا 

کردن کودکان ناتوان ذهني از کودکان داراي 

 اختالل رياضيات استفاده شد. ناتواني
 

 اتعملكرد تحصيلي رياضي
صيلي ابزار مناسب ديگر، عملکرد تح

هاي  رياضيات است. در اين پژوهش، نمره

کسب شده فرد در درس حساب مورد 

استفاده قرار گرفت. در مواردي که بين 

عملکرد تحصيلي حساب و آزمون حساب، 

همخواني وجود نداشت، وضعيت کودک 

 11گرفت. اما در  مجدداً مورد بررسي قرار مي

درصد موارد بين نتايج آزمون حساب و 

آموزان همخواني  يلي دانشعملکرد تحص
 وجود داشت.

 

 ها يافته
هاي مربوط به توزيع  يافته 8جدول 

فراواني و شيوع اختالل يادگيري رياضيات را 

آموزان به تفکيک جنسيت نشان  در دانش
 دهند. مي

شود  مشاهده مي 8همان طور که در جدول 

لحاظ اختالل  آزمودني که از 1100از مجموع 

قرار گرفتند  ارزيابي رديادگيري رياضيات مو

درصد از آنان داراي اختالل يادگيري  0/8
رياضيات بودند. همچنين تعداد آزمودنيهاي 

 8دختر داراي اختالل يادگيري رياضيات 

درصد و تعداد آزمودنيهاي پسر داراي اختالل 
 درصد بود. 8/8يادگيري رياضيات 

هاي مربوط به ميانگين و  يافته 1جدول 

آموزان  غلطهاي رياضيات دانشانحراف معيار 

دهد. همان  را به تفکيک جنسيت نشان مي

 دهد، ميانگين و نشان مي 1طور که جدول 

 آموزان انحراف معيار غلطهاي رياضيات دانش
آموزان  ، دانش84/1و  88/80دختر به ترتيب 
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 تيک جنسيآموزان به تفک ات در دانشياضير يريادگيوع اختالل يو ش يع فراواني.  توز8جدول 

 درصد آموزان داراي اختالل يادگيري رياضيات دانش فراواني آزمودنيها

 8 41 8400 دختر

 8/8 41 8400 پسر

 0/8 18 1100 کل

 
 آموزان به تفکيک جنسيت .  ميانگين و انحراف معيار غلطهاي رياضيات دانش1جدول 

 تعداد انحراف معيار ميانگين آزمودنيها

 1100 64/1 81/80 کل

 8400 11/1 18/81 پسر

 8400 84/1 88/80 دختر
 

 آموزان در آزمون هوشي ريون .  ميانگين و انحراف معيار دانش8جدول 
 آزمودنيها

 گروه
 انحراف معيار ميانگين

 آزمايش

 80/11 84/801 دختر
 84/18 08/880 پسر
 08/18 8/801 کل

 گواه
 81/18 81/800 دختر
 88/11 81/800 پسر
 81/81 81/801 کل

 بهنجار
 88/86 8/801 دختر
 08/88 18/808 پسر
 81/81 81/808 کل

 

و ميانگين و  11/1و  18/81پسر به ترتيب 

آموزان به ترتيب  انحراف معيار کل دانش

 بوده است. 64/1و  81/80

ن و يانگيمربوط به م يها افتهي 8جدول 

 يآموزان در آزمون هوش ار دانشيانحراف مع

 دهد. همان طور که مالحظه ينشان مون را ير
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مختلف به  يآزمون در گروهها يات در مرحله اجراياضير يار غلطهاين و انحراف معيانگي.  م4جدول 
 تيک جنسيتفک

 آماره
 

 موقعيت
 گروه                    آزمودني

تفاوت  انحراف معيار ميانگين
پيش  ميانگين
پس  و آزمون

 آزمون

پيش 
 آزمون

پس 
 ونآزم

پيش 
 آزمون

پس 
 آزمون

 شيآزما
 46/16 81/6 86/8 80/81 68/48 دختر
 84/18 48/8 80/4 18/86 80/41 پسر
 81/18 88/4 81/8 01/18 18/44 کل

 گواه
 88/8 48/1 10/1 18/41 80/44 دختر
 80/8 80/0 68/1 08/48 81/48 پسر
 81/0 44/0 86/1 01/48 88/44 کل

 بهنجار
 18/0 00/1 16/8 81/1 88/1 دختر
 68/0 61/8 18/8 81/1 08/1 پسر
 81/0 11/1 18/1 81/1 8/1 کل

 

شود، ميانگين نمره آزمودنيهاي سه گروه  مي

آزمايشي، گواه و گواه بهنجار در سطح عادي 

کمي باالتر بود و موردي از عقب ماندگي 

 ذهني مشاهده نشده است.

ميانگين و انحراف معيار  4جدول 

ياضيات مرحله پيش آزمون و پس غلطهاي ر

آزمون را در گروههاي آزمايش، گواه و گواه 

دخترها و پسرها  براي بهنجار به تفکيک

 دهد. نشان مي

مشاهده  4همان طور که در جدول 

شود، در گروه آزمايش، ميانگين و انحراف  مي

در معيار غلطهاي رياضيات براي کل نمونه 

 کاهش يافته است. در پس آزمون 
 

( و در  ،81/8=SD=18/44يش آزمون )پ

( بوده  ،88/4=SD=81/18پس آزمون )

است. در گروه گواه، ميانگين و انحراف معيار 

غلطهاي رياضيات تغيير محسوسي نداشته 

، =88/44است. در پيش آزمون )

86/1=SD01/48مون )( و در پس آز= ،

44/0=SD بوده است. همچنين در گروه )

ر ييار تغيانحراف معو بهنجار نيز ميانگين 

ش آزمون ينداشته است و در پ يمحسوس

(8/1= ،18/1=SD و در پس آزمون )

(81/1= ،11/1=SD بوده است. به )

ميانگين غلطهاي رياضيات تفاضل عالوه، 

 گروه يپس آزمون برا -ش آزمونيپ
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ات دخترها و ياضيپس آزمون ر -ش آزمونيپ يها انس تفاضل نمرهيل واريج تحلي.  خالصه نتا8جدول 

 پسرها در سه گروه

 F P ن مجذوراتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مجذورات راتييمنبع تغ

 008/0 8/886 01/88860 1 86/16888 گروهها

 008/0 01/0 01/0 8 01/0 تيجنس

 * گروهها

 تيجنس
18/10 1 618/48 88/8 88/0 

 - - 881/81 844 88/8688 خطا

 

و گروه  81/0، گروه گواه 81/18آزمايشي 

 بوده است. 81/0گواه بهنجار 
 

 هاي پژوهش هاي مربوط به فرضيه يافته
هاي پژوهشي  در اين بخش نتايج يافته

شود.  فرضيه تحقيق بررسي مي در رابطه با سه

نتايج بين آزمودنيهاي تحليل  8جدول 

هاي پيش  واريانس را بر روي تفاضل نمره

آموزان  پس آزمون رياضيات دانش -آزمون

دختر و پسر را در سه گروه آزمايشي، گواه و 

  دهد. گواه بهنجار نشان مي

مشاهده  8همان طور که در جدول 

هاي پيش  شود، از لحاظ تفاضل نمره مي

پس آزمون غلطهاي رياضيات بين  -آزمون 

آموزان گروههاي آزمايشي، گواه و گواه  دانش

داري وجود دارد. جدول  بهنجار تفاوت معني

نتايج آزمون توکي مربوط به تفاضل  6

پس آزمون رياضيات  -آزمون هاي پيش نمره

 دهد. را در گروههاي مختلف نشان مي

ه مشاهد 6همان طور که در جدول 

داري  شود نتايج آزمون توکي تفاوت معني مي

را بين گروه آزمايشي با گروههاي گواه و 

 دهد. بين ميانگين گواه بهنجار نشان مي

کاهش غلطهاي رياضيات در گروههاي گواه 

داري ديده  و گواه بهنجار تفاوت معني

  شود. نمي

 

 گيري بحث و نتيجه

هاي حاصل از پژوهش فعلي  با توجه به يافته

مشخص شد که درصد اختالل يادگيري
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 يات در گروههاياضير يپس آزمون غلطها -ش آزمونيپ يها ن نمرهيانگيسه تفاضل مي.  مقا6جدول 

 ي، گواه و گواه بهنجار با استفاده از آزمون توکيشيآزما

 گواه بهنجار گواه گروهها نيانگيم

 80/86 14/86 شيآزما 81/18

 11/0 - گواه 08/8

 - - جاربهن 60/8

  008/0در سطحP< دار است. معني 
 

دانش آموزان پايه سوم ابتدايي در  ياضير

باشد.  يدرصد م 6/8شهر تهران ناحيه يک 

ج حاصل آشکار ساخت که ين نتايهمچن

ات در پسرها ياضير يريادگيوع اختالل يش

جه با ين نتيش از دخترها است که ايب

، يجکردارد ) يقات انجام گرفته همخوانيتحق

8800.) 

ج حاصل از پژوهش، يهمان طور که نتا

آشکار ساخت استفاده از روش آموزش 

 يو آرامش عضالن يت ژتوني، تقويکاربرد

باعث کاهش اختالل  يدار يبه طور معن

ات شده است. استفاده از ياضير يريادگي

ت يبه منظور تقو يکاربرد روش آموزش

و  ينيـبه طور ع يزاعـم انتيدرک مفاه

ن يموجود در ا ياست. پژوهشها وسـملم

ن ينه آشکار ساخته است که اگر چه ايزم

کن هر گاه ينه است لير و پر هزيگ روش زمان

اجرا شده و مراحل انجام آن  يحيبه طور صح

به خانواده آموزش داده شود تا به طور 

 يمستمر در منزل به کار رود بهبود

جاد خواهد يات اياضيدر عملکرد ر يدار يمعن

گر، روش يد ي(. از سو8800، يارياريشد )

 يکاهش پاسخها يبرا يآرامش عضالن

د شناخته شده ياز اختالل، مف يناش ياضطراب

 يت پاسخهاين روش باعث تقوياست. ا

آموزان مبتال  ش تمرکز در دانشيآرامش و افزا

ات خواهد شد. ياضير يريادگيبه اختالل 

ر يک متغيهم به عنوان  يت ژتونيتقو

زه يش انگياست که باعث افزا يگر مداخله

مثبت  يت پاسخهايآموزان و تقو دانش

همراه با  ير آموزش کاربرديشود. تأث يم

باعث  يت ژتونيو تقو يآرامش عضالن

و بهبود عملکرد در  ياضير يکاهش غلطها

ج ين نتاي. همچنشده است يشيگروه آزما
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 يحاصل آشکار ساخت که کاهش غلطها

ش به يروه آزماپسرها و دخترها در گ ياضير

شتر از دو گروه گواه و گواه يب يدار يطور معن

 بهنجار بود.

ر آموزش به روش يدر خصوص تأث

و آرامش  يت ژتونيهمراه با تقو يکاربرد

 دانش ياضير يدر کاهش غلطها يعضالن

ات، ياضير يريادگي يناتوان يآموزان دارا 

به  اين روشها يريج نشان داد که به کارگينتا

ات ياضيآزمون ر يغلطها يدار يصورت معن

 يريادگي يوزان مبتال به ناتوانمآ دانش

که با  يدهد، به صورت يات را کاهش مياضير

در پس آزمون  يدار يگروه گواه تفاوت معن

ج مستلزم ينتا يريپذ مي. البته تعمآمدوجود به 

 شهاي بيشتري در اين زمينه است.انجام پژوه
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