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بررسي اختالل يادگيري رياضي در دانشآموزان دختر و پسر
دوره ابتدايي ناحيه يک شهر تهران و اثر آموزش کاربردي،
تقويت ژتوني و آرامش عضالني در کاهش اختالل يادگيري
رياضي در آنان


دكتر نجمه حميد
چكيده

ناتواني يادگيري رياضيات يکي از اختالالت يادگيري ويژه است که به تأخير بدون دليل و معنادار
در توانايي حساب مربوط ميشود .براي تشخيص اين اختالل بايد مهارتهاي رياضي کودک به طور قابل
توجهي زير سن تقويمي ،هوش و عملکرد تحصيلي وي باشد .اين اصطالح اصوالً افرادي را که بواسطه
معلوليتهاي ديداري ،شنيداري يا حرکتي ،همچنين عقبماندگي ذهني يا محروميتهاي محيطي ،فرهنگي
يا اقتصادي به مشکالت يادگيري دچار شدهاند ،شامل نميشود .در اين پژوهش ،ناتواني يادگيري
رياضيات در بين دانشآموزان دوره ابتدايي بررسي و تأثير روش آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني و
آرامش عضالني در آنها مطالعه شده است .در اين پژوهش ،روش آزمايشي ميداني به کار رفته است که
در آن از طرح پيش آزمون –پس آزمون با گروههاي آزمايشي ،گواه و گواه بهنجار استفاده شده است.
نمونه پژوهش شامل  00کالس ( 1100دانشآموز دختر و پسر) دبستانهاي ناحيه يک آموزش و
پرورش شهر تهران بود که به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند .همچنين  800دانشآموز به
طور تصادفي ساده براي آزمون فرضيهها گزينش شدند .براي جمعآوري دادهها از آزمونهاي تشخيصي
اختالل رياضيات ،ماتريسهاي پيشرونده ريون ،آزمون رياضيات و بررسي پرونده تحصيلي دانشآموز
استفاده شد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که ميزان اختالل يادگيري رياضيات  8/6درصد است.
ميزان اختالل يادگيري رياضيات در دانشآموزان پسر نسبت به دختر ( 8/8درصد در مقابل  8درصد)
بيشتر است .نتايج حاصل از اجراي سه روش آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني و آرامش عضالني به
صورت معنيداري باعث کاهش اختالل يادگيري رياضيات ميگردد.

كليدواژگان :اختالل يادگيري رياضيات ،روش آموزش کاربردي ،آرامش عضالني ،تقويت
ژتوني
 عضو هيأت علمي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
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رياضي با عملکرد تحصيلي يا فعاليتهاي

مقدمه
يکي از مشکالت تحصيلي که باعث

روزمره تداخل ميکند ،و مشکالت مربوط

تشويش و مراجعات مکرر والدين به

به آن فراتر از آن است که با توجه به

کلينيکهاي باليني ميشود ،ناتواني يادگيري

نقصهاي عصبي و حسي همراه ،انتظار

رياضيات 8است .شمار وسيعي از کودکان و

ميرود .اين اختالل به عنوان يک مشکل

نوجوانان مدارس در درس حساب با مشکل

روانپزشکي طبقهبندي شده است .بطور کلي

روبرو هستند .مشکالت يادگيري رياضيات

تخريب در چهار گروه از مهارتها در اختالل

در مقايسه با ساير ناتوانيهاي يادگيري،

رياضيات مشخص شده است -8 :مهارتهاي

بطور کامل مورد بررسي و مطالعه قرار

زبان (مثل فهميدن و نام بردن اصطالحات

نگرفته است .بسياري از متخصصان به اين

رياضي ،فهميدن و نام بردن اعمال و مفاهيم

نکته اشاره دارند که نارسائيهاي حساب با

رياضي و تبديل آنها به نمادها) -1 ،مهارتهاي

ساير ناتوانيهاي يادگيري در رابطه است

ادراکي (مثل شناخت و خواندن نمادهاي

(کاليسکي .)8160 ،1مسائل مختلف حافظه،

عددي يا نشانههاي حسابي و گروهبندي

زبان نوشتاري ،رابطههاي مربوط به فضا ،زبان

ارقام) -8 ،مهارتهاي رياضي (مثل رعايت

دريافت ،تشخيص جوانب ،و خواندن بايد از

مراحل عمليات رياضي ،شمارش و يادگيري

ديد تداخل در پيشرفت حساب و رفع

جدول ضرب) -4 ،مهارتهاي مربوط به توجه

مشکالت مربوط به آن بطور کامل مورد

(مثل کپي کردن درست ارقام ،به خاطر

ارزيابي دقيق قرار گيرد .اختالل در رياضيات

سپردن ارقام انتقال داده شده) (کاپالن-

اساساً عبارت است از ناتواني در انجام

سادوک .)8111 ،واژه ديسکلکوليا ،توصيف

مهارتهاي مربوط به حساب که با توجه به

کننده ناتواني شديد در يادگيري و استفاده از
8

ظرفيت هوشي و سطح آموزشي از دانش

رياضيات است .اين واژه شبيه ديسلکسيا  ،به

آموز انتظار ميرود .مهارتهاي مربوط به

عنوان اختالل در يادگيري مفاهيم رياضي و

حساب از طريق آزمونهاي ميزان شده فردي

محاسبه همراه با بدي کارکرد سيستم عصبي

ارزيابي ميشود .فقدان توانايي مورد انتظار در

مرکزي تعريف شده است .به عبارت

1. dyscalculia
2. Kaliski

3. dyslexia
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ديگر ،هم ديسکلکوليا و هم ديسلکسيا ،اشاره

رياضي و دستهبندي موضوعات بصورت

به ناتواني شديد با معناي ضمني پزشکي

گروهها) ،مهارتهاي "دقت" (نظير رونويسي

دارند .ديسلکسيا ناتواني شديد در خواندن

کردن دقيق اعداد يا اشکال حافظه عددي،

با بد کارکردي عصبي است و ديسکلکوليا،

مشاهده عاليم عملياتي) و مهارتهاي

ناتواني شديد در رياضيات با نقص در

"رياضي" (نظير پيگيري توالي مراحل

سيستم عصبي است (لرنر.)8110 ،8

رياضي ،محاسبه موضوعات و يادگيري

عالمت اساسي اختالل در رياضيات،

جدول ضرب) .نسبت ابتالء در دو جنس

ناتواني رياضي است .اين ناتواني که بر

هنوز تحت بررسي است و برآورد شده که

اساس اجراي انفرادي آزمونهاي استاندارد

يک درصد از کودکان دبستاني داراي اختالل

شده استدالل يا محاسبه رياضي اندازهگيري

رياضي هستند .اين اختالل اغلب طي

ميشود با توجه به سن تقويمي ،هوش

کالسهاي دوم و سوم ظاهر ميشود

اندازهگيري شده ،و ميزان آموزش فرد به طور

بخصوص زماني که اختالل در رياضيات با

قابل مالحظهاي پايينتر از سطح انتظار است.

هوشبهر باال همراه باشد .مالکهاي تشخيصي

اختالل در رياضيات ،بطور قابل مالحظهاي

اختالل در رياضيات بر اساس

1

در پيشرفت تحصيلي يا فعاليتهاي روزانهاي

( ،8114به نقل از نائينيان ،الهياري و مداحي،

که مستلزم مهارتهاي رياضي است تداخل

 )8804به شرح زير است:

DSM-IV

نموده و آنها را کاهش ميدهد .در اين

 .8توانايي رياضي بر اساس اجراي

اختالل ممکن است تعدادي از مهارتهاي

آزمونهاي استاندارد شده انفرادي با توجه به

مختلف آسيب ببينند که عبارتاند از

سن تقويمي ،هوش اندازهگيري شده و ميزان

مهارتهاي زباني (نظير فهم يا نام بردن

آموزش فرد ،پائينتر از سطح مورد انتظار

اصطالحات ،عمليات يا مفاهيم رياضي و

است.

رمزگشايي مسألههاي نوشتاري بصورت

 .1اختالل در يادگيري رياضيات به

نمادهاي رياضي) ،مهارتهاي ادراکي (نظير

طور قابل مالحظهاي در پيشرفت تحصيلي و

تشخيص يا خواندن نمادهاي عددي يا عاليم

ديگر فعاليتهاي روزانهاي که مستلزم

1. Lerner

2. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder-IV
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توانمندي رياضي است تداخل ميکند.

دو يا سه بار طوالنيتر از زماني است که در

 .8در صورت وجود نقص حسي،

حالت عادي براي حل مسأله مورد نياز است.

مشکالت موجود در توانايي رياضي ،بيش از

اين امر باعث گيجي و سردرگمي کودک

آن است که معموالً همراه آن نقص مشاهده

ميشود .بسياري از کودکاني که در مدرسه

ميشود.

قادر به يادگيري نيستند بواسطه عدم پيشرفت

با توجه به اينکه هر دانشآموزي

تحصيلي ،افسرده ،مضطرب ،نااميد و برخي

منحصر به فرد است ،ويژگيهاي کودکاني که

اوقات

مشکالت

مشکالت رياضي دارند ،متفاوت است اما به

اجتماعي -عاطفي نيز از جمله ناراحتيهاي

هر حال ،ويژگيهائي وجود دارد که در آنها

است که بسياري از کودکان مبتال به ناتواني

مشترک است مانند آشفتگي در روابط

يادگيري به آن دچار هستند (احدي.)8811 ،

فضايي ،حس ضعيف در مورد تصوير بدني،

طبق اظهار نظر مايرز و هاميل)8106( 8

مشکل در توانايي ادراکي -بينائي و حرکتي-

مشکالت اجتماعي -عاطفي کودکان مبتال به

بينايي ،ضعف در مفاهيمي چون زبان و

ناتواني يادگيري در همه آنها مشابه است.

جهتگيري ،اشکال در حافظه و اضطراب

برخي از اين ناراحتيها عبارتند از :حواس

رياضي .عمدهترين مشکل کودکان مبتال به

پرتي شديد ،کمي فراخناي توجه ،تحرک

اين اختالل ،اضطراب رياضي است .برخي

بيش از حد ،ارزيابي نادرست از خود،

کودکان مبتال به ناتوانيهاي حساب در حل

گوشهگيري ،مشکالت شخصيتي ،اضطراب و

مسائلي که صورت مسأله دارند با دشواري

نداشتن رابطه قوي با ديگران .بسياري از

زيادي روبرو هستند .انتزاعي بودن صورت

متخصصان بر اين باورند که مشکالت رواني

مسائل و فقدان اجسام عيني و ملموس براي

ميتواند موجبات بروز اختالل در روابط ميان

کودک دردسر ميآفريند .وي نميتواند براي

فردي آنها شود .اين کودکان غالباً در تعامل

حل مسائل به تحليل و استدالل بپردازد.

با والدين ،معلمان ،همساالن يا بيگانگان،

کودک هيچ روش نظامدار يا تحليلي براي

دشواريهايي دارند .اغلب پژوهشهاي پيشين

حل مسئله در اختيار ندارد .وي معموالً از

نشان ميدهد که عمدهترين مشکل کودکان

خشمگين

ميشوند.

شيوه آزمايش و خطا استفاده ميکند .زماني
که کودک صرف حل مسأله ميکند احتماالً

1. Myers & Hammill
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مبتال به اين اختالل ،اضطراب رياضي است

است ميشود ،در حـالي که سـطح متـوسط

که شامل يک واکنش مبتني بر هيجان در

برانگيختگي براي شرايط آزمون رياضي

مقابل رياضيات است .افرادي که اضطراب

مناسب و ضروري است .نظريه نقص

رياضي دارند .هنگامي که با مسايل رياضي

انگيختگي مدّلل ميدارد که افراد ناتوان در

مواجه ميشوند يا وقتي مورد آزمون رياضي

رياضيات ،در موقعيتهاي فشارآور مدرسه،

قرار ميگيرند ،دچار فروپاشي ميشوند

مثل زمان آزمون رياضي يا زمان انجام

(اسالوين8118 ،8؛ به نقل از لرنر.)8110 ،

عملکردهاي رياضي دچار برانگيختگي

اين اضطراب ممکن است در اثر کاهش

افراطي ميشوند .برانگيختگي اضافي به

عزت نفس يا ترس از شکستهاي تحصيلي

اضطراب کلي منجر ميشود در نتيجه باعث

بوجود آيد .اضطراب ،پيامدها و عواقبي دارد.

ناتواني در تفکر روشن ،گرايش به سوي

ممکن است عملکرد مدرسهاي دانشآموز

اجتناب از تکليف ،از هم پاشيدگي و ترس

ناتوان در رياضيات را متأثر سازد و مانع از

مرضي رياضي ميگردد (لرنر .)8110 ،برخي

نشان دادن دانش رياضي و انتقال آن گردد.

پژوهشگران اظهار ميدارند که علت بروز

يکي از توضيحات براي اضطراب رياضي در

برخي نارسائيها محاسباتي کودکان ،عدم

دانشآموزان نظريه نقص انگيختگي است.

فراگيري برخي مهارتهاي پيش نياز است .از

اين نظـريه بر آن است که سيستـمهاي

اين رو ،تمام کودکان مبتال به ناتوانيهاي

برانگيختگي بيولوژيک بطور مناسب در افراد

يادگيري ،بايد براي تمرين کاربرد فعاليتهاي

ناتوان در يادگيري دچار وقفه هستند ،به ويژه

محاسباتي ويژه ،فرصت کافي در اختيار داشته

در آنهايي که اختالل نقص توجه دارند .در

باشند ،و بعد از آن مهارتها و مفاهيم جديد به

زندگي روزمره ،موقعيتهاي متفاوتي وجود

آنان ارائه شود (کريمي .)8810 ،نهايت آن که

دارد که نيازمند سطوح مختلفي از انگيختگي

به دليل ماهيت انتزاعي عمليات حساب الزم

هستند .سطح پايين انگيختگي يا خواب

است کودکان مبتال به ناتوانيهاي يادگيري با

آلـودگي منجر به کاهش عملکرد رياضي يا

اجسام واقعي و قابل لمس ،تماسهاي الزم را

هر فعاليت ديگري که مستلزم تمرکز و توجه

داشته باشند .لذا استفاده از وسايل کمکي
ميتواند درک کودک از برخي مفاهيم و

1. Slavin

مهارتها را افزايش دهد .بکارگيري مواد
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ملموس و قابل مشاهده که در بسياري از

دانشآموزان پسر دوره ابتدايي ناحيه يک

برنامههاي جديد رياضي به کار ميرود ،شيوه

شهر تهران چقدر است؟

تازهاي است که در درک مفاهيم مختلف
حساب ،به ياري کودکان مبتال به مشکالت

فرضيههاي پژوهش

يادگيري ميآيد .بدليل ناکاميهاي متوالي،

 .8آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني و

اغلب کودکان هرگاه با چيزهايي روبرو شوند

آرامش عضالني باعث کاهش اختالل

که شباهت به حساب دارد ،نوميد ميشوند.

يادگيري رياضيات در دانشآموزان دختر و

ايجاد عالقه و انگيزش به مسأله ،عامل بسيار

پسر دوره ابتدايي مبتال به اين اختالل

مهمي در کاهش اين اختالل بشمار ميآيد.

ميشود.

است براي کودک

 .8-1آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني

فعاليتهائي تدارک ديده شود که احتمال

و آرامش عضالني باعث کاهش اختالل

موفقيت وي در آنها زياد است .لذا ارائه

يادگيري رياضيات در دانشآموزان دختر

راهبردهاي روانشناختي در کاهش اضطراب

دوره ابتدايي مبتال به اين اختالل ميشود.

بنابراين،

ضروري

ناشي از ناکاميهاي متوالي مـاننـد روش

 .8-8آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني

آرامـش عضـالني و حساسيتزدائي منظم و

و آرامش عضالني باعث کاهش اختالل

همچنين تقويت نظام انگيزشي در يادگيري

يادگيري رياضيات در دانشآموزان پسر دوره

وي مؤثر خواهد بود.

ابتدايي مبتال به اين اختالل ميشود.

سؤالهاي پژوهش

روش

 .8ميزان اختالل يادگيري رياضيات

روش اين پژوهش به صورت آزمايشي

در دانشآموزان دختر و پسر دوره ابتدايي

ميداني است که در آن از طرح پيش آزمون-

ناحيه يک شهر تهران چقدر است؟

پس آزمون با گروه گواه و گروه گواه بهنجار

 .1ميزان اختالل يادگيري رياضيات

استفاده شده است .جامعه آماري شامل کليه

در دانشآموزان دختر دوره ابتدائي ناحيه يک

دانشآموزان دختر و پسر سال سوم ابتدايي

شهر تهران چقدر است؟

مدارس ابتدايي ناحيه يک آموزش و پرورش

 .8ميزان اختالل يادگيري رياضيات در

شهر تهران در سال تحصيلي  11-18ميباشد.
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براي تعيين افراد مبتال به اختالل يادگيري

عنوان نمونه تحقيق ،به صورت تصادفي ساده

رياضيات ،نمونهاي مشتمل بر  00مدرسه

انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه

ابتدايي ناحيه يک تهران ( 88مدرسه پسرانه و

آزمايشي و گواه تقسيم شدند.

 88مدرسه دخترانه) انتخاب شد .از هر

جهت انتخاب گروه گواه بهنجار نيز از

مدرسه يک کالس و مجموعاً  00کالس

بين دانشآموزان بهنجار همان  00مدارس،

(تعداد  1100دانش آموز) انتخاب شدند.

 80نفر به طور تصادفي انتخاب شدند .به اين

روش انتخاب نمونه به اين صورت بود که

ترتيب ،کل نمونه  800نفري شامل  80نفر

ابتدا فهرستي از کليه مدارس ابتدايي پسرانه و

گروه آزمايشي ( 18دختر و  18پسر) و 80

دخترانه ناحيه يک شهر تهران تهيه گرديد و

نفر گروه گواه ( 18دختر و  18پسر) که

سپس به صورت تصادفي از ميان آنها 00

داراي اختالل يادگيري رياضيات بودند و 80

مدرسه ابتدايي انتخاب و در هر مدرسه يک

نفر گروه گواه بهنجار ( 18دختر و  18پسر)

کالس پايه سوم دبستان ،مجموعاً  00کالس،

که اختالل يادگيري رياضيات نداشتند تعيين

به عنوان نمونه بررسي ،تعيين شدند .ابتدا

شدند.

آزمون رياضي و آزمون تمرکز ذهني برگزار
گـرديد .دانـشآموزان مشـکلدار مشخص

روش آموزش كاربردي

شدند .سپس بر مبناي بررسي پرونده

آمـوزش کـاربـردي شـامل مـجموعـه

تحصيلي و گزارشهاي آموزگاران ،دانش

فعاليتهايي است که به کودکان داراي اختالل

آموزان داراي اختالل يادگيري رياضي

يادگيري رياضيات به طور عملي و عيني از

شناسايي شدند .اين ارزيابي توسط محقق اين

طريق معلم ،درمانگر و خانواده تعليم داده

طرح صورت گرفت .در مرحله نمونهگيري،

ميشود .اين رويکرد تأکيد خود را بر فراهم

با استفاده از آزمون تمرکز ذهني ،آزمون

کردن محرکهاي مختلف مانند ابزار ديداري،

رياضي ،تست هوش ريون ،بررسي پرونده

شنيداري ،حرکتي ،بيان کالمي رياضيات،8

تحصيلي و گزارشهاي آموزگاران ،دانش

نمادگري انتزاعي ،1تداعيهاي شنيداري-

آموزان داراي اختالل يادگيري رياضي
مشخص شدند .از ميان دانشآموزاني که
مشکلدار تشخيص داده شدند 800 ،نفر به

1. verbal mathematics expression
2. abstract symbolization
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ديداري ،8دسته بندي کردن ،1دستکاري عيني

براي تشويق دانشآموز و ايجاد انگيزه به

رياضي ،8نگهداري کميت ،4تشکيل تناظر يک

منظور ارايه پاسخهاي مناسب است .ابتدا از

به يک ،8نمايش ترسيمي اعداد 6و تعبير و

تقويت مادي مانند مواد غذايي مورد عالقه

تفسير عالئم 0عمليات رياضي به کار گرفته

کودک شروع ميشود و پس از آن تقويت

ميشود .اين روش شامل سه مرحله است که

شامل ستارههايي خواهد بود که پس از هر

بايد با هماهنگي معلم و خانواده به دانشآموز

پاسخ صحيح به دانشآموز ارايه ميگردد و

آموزش ارايه داده شود (احمدي و براتيان،

در برابر هر چند ستاره جايزه الزم را که

.)8818

متناسب با عالئق وي است به او داده

مرحله نخست :اعداد ،شمارش ،دستهبندي،

ميشود.

جور کردن و مرتب کردن با استفاده از
محرکهاي عيني موجود در زندگي فرد به
کودک آموزش داده ميشود.

روش آرامش عضالني
اين روش به منظور کاهش اضطراب و

مرحله دوم :جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم با

تنش موجود در دانشآموز اجرا ميشود و

استفاده از محرکهاي عيني به فرد آموزش

شامل يکسري آموزشهايي است که در آن

داده ميشود.

کودک با انقباض و انبساط عضالت سراسر

مرحله سوم :اندازهگيري ،شکل ،زمان و پول

بدن و تنفس عميق و تمرکز بر اندامهاي بدن

به صورت عملي به کودکان معرفي و آموزش

و با تشويق و تلقين کالمي درمانگر،

داده ميشود.

تقويت ژتوني
تقويت ژتوني يکي از روشهاي مناسب
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

پاسخهاي آرامشزا در عضالت خود ايجاد
ميکند .اين روش در طي چهار جلسه به وي
آموزش داده ميشود و بعد آنها را روزي
يکبار به مدت  10دقيقه در منزل با شنيدن
صداي ضبط شده درمانگر تمرين ميکند تا
کامالً روش آرامش عضالني را فرا گيرد.

شيوههاي مداخله
در اين پژوهش روش درمان آموزش
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کاربردي ،تقويت ژتوني و آرامش عضالني

.8

که مجموعاً روشهاي مداخله درماني است به

مرحله انجام ميشود:

عنوان متغير مستقل و تعداد غلطهاي

آموزش رياضيات که به صورت سه
.8-8

مرحله نخست شامل آموزش

رياضيات در آزمون رياضيات ،به عنوان متغير

فعاليتهاي مربوط به اعداد ،شمردن ،دسته

وابسته در نظر گرفته شد .ابتدا از هر سه

بندي ،جور کردن و مرتب کردن اعداد از

گروه ،پيش آزمون به عمل آمد ،سپس روش

طريق اشياء عيني.

درمان آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني و

 .8-1مرحله دوم شامل جمع ،تفريق،

آرامش عضالني به عنوان متغير مستقل در

ضرب و تقسيم از طريق اشياء واقعي و

گروه آزمايشي اعمال گرديد و به فاصله 1

ملموس.

هفته بعد از اعمال اين روش ،پس آزمون به
عمل آمد.

 .8-8مرحله سوم شامل اندازهگيري،
شکل ،زمان و پول که به طور عيني و عملي

گروه آزمايشي شامل دانشآموزان دختر

آموزش داده ميشود .هدف از اين فعاليتها،

و پسر پايههاي سوم ابتدائي داراي اختالل

آموزشهاي عيني در زمينه تقويت بيان کالمي

يادگيري رياضيات بودند که با روش درمان

رياضيات ،نمادسازي انتزاعي ،تداعيهاي

آموزش کاربردي ،تقويت ژتوني و آرامش

شنيداري -ديداري ،خوشه کردن ،دستکاري

عضالني (به ميزان  81جلسه) بوسيله

عيني رياضي -نگهداري کميت ،تشکيل تناظر

درمانگران مرکز اختالالت يادگيري و خانواده

يک به يک ،نمايش ترسيمي اعداد و تعبير و

به صورت انفرادي و به شرح زير تحت

تفسير عالئم عمليات رياضي است.

درمان قرار گرفتند:

 .4روش تقويت ژتوني
پس از ارايه پاسخ صحيح در هر يک از

جلسه اول

فعاليتها ،تقويت ژتوني به طور عيني ارايه

 .8آموزش آرامش عضالني

خواهد شد.

 .1تقويت ادراک و تميز ديداري از طريق

در جلسات بعدي همين آموزشها تکرار

استفاده از تصاويري که در عين شباهت

شدند .با اين تفاوت که فعاليتهاي آموزشي

ظاهري داراي اختالفات جزئي هستند.

جهت درک مفاهيم رياضي به تدريج از
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جلسه اول تا جلسه آخر پيچيدهتر گرديدند.
متعاقب فعاليتهاي جلسه اول ،فعاليت

آزمون رياضيات :در اين آزمون سه سطح
وجود دارد:

زير در جلسات بعدي صورت گرفت:

الف) باالترين نمره ،موقعي است که دانش

جلسه دوم :تقويت ادراک و تميز ديداري از

آموز  10-800درصد عمليات حساب را

طريق تمرين تشخيص تفاوتهاي تصويري،

بدرستي انجام دهد.

جلسه سوم :تقويت ادراک و تميز ديداري از

ب)

طريق پيدا کردن برخي اشکال در تصاوير،

دانشآموز به ميزان  08-11درصد عمليات

جلسه چهارم :تقويت ادراک و تميز ديداري

حساب را درست انجام دهد.

از طريق آزمون حافظه وکسلر،

ج) زماني که تعداد غلطهاي دانشآموز در

جلسه پنجم :تقويت ادراک و تميز ديداري از

عمليات حساب بيش از  18درصد آزمون

طريق جور کردن بر اساس شکل ،رنگ و
اندازه،
جلسه ششم :تقويت ادراک و تميز ديداري از
طريق استفاده از مکعبهاي وکسلر،
جلسه هفتم :تقويت ادراک و تميز ديداري از
طريق استفاده از مکعبهاي کهس،8
جلسه هشتم :تقويت ادراک و تميز ديداري
از طريق استفاده از حافظه ديداري وکسلر،
جلسه نهم :تقويت ادراک و تميز ديداري از
طريق استفاده از نگهداري کميت.

ابزار پژوهش
به منظور اندازهگيري متغيرهاي مورد
مطالعه از آزمونهاي زير استفاده شد:
 .8يک نوع آزمون هوشي است که حافظه
ديداري را ميسنجد و در تشخيص ناتوانيهاي
يادگيري از آن استفاده ميشود.

سطح متوسط آموزشي ،موقعي که

حساب باشد که در اينصورت دانشآموز
پائينتر از سن خود عمل کرده است و در
صورت تأييد بررسيهاي بعدي ،داراي ناتواني
يادگيري حساب تشخيص داده ميشود .اين
آزمون توسط تبريزي ( ،)8810جهت
کالسهاي سوم و چهارم ابتدائي طراحي شده
است .ضعف در رياضيات زماني تشخيص
داده ميشود که دانشآموز (آزمودني) بيش از
 68درصد عمليات رياضي را غلط محاسبه
کرده باشد .اين آزمون از روايي محتوائي
نسبتاً مطلوبي برخورداراست .در پژوهش
حاضر ،ضريب همساني دروني و بازآزمايي
آزمون حساب کالس سوم به ترتيب  0/06و
 0/18و آزمون حساب کالس چهارم به
ترتيب  0/08و  0/11بدست آمد.
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استفاده قرار گرفت .در مواردي که بين

اين آزمون براي اندازهگيري هوش افراد

عملکرد تحصيلي حساب و آزمون حساب،

در همه سطوح توانائي به کار ميرود.

همخواني وجود نداشت ،وضعيت کودک

سؤالهاي مطرح شده در ماتريسها از يک نوع

مجدداً مورد بررسي قرار ميگرفت .اما در 11

هستند و الگوهايي از تصاوير يا نمودارها را

درصد موارد بين نتايج آزمون حساب و

نشان ميدهند که بر اساس منطق خاصي

عملکرد تحصيلي دانشآموزان همخواني

تنظيم شدهاند .اين آزمون داراي سه فرم است

وجود داشت.

که در اين پژوهش از فرم ويژه کودکان که
براي سنجش هوش کودکان  8تا  88ساله به

يافتهها

کار ميرود ،استفاده شده است .در مطالعه

جدول  8يافتههاي مربوط به توزيع

براهني و همکاران ( ،)8808دامنه ضرايب

فراواني و شيوع اختالل يادگيري رياضيات را

پايايي بازآزمايي اين آزمون از  0/61تا 0/18

در دانشآموزان به تفکيک جنسيت نشان

و نيز ضرايب پايايي تنصيف از  0/18تا 0/18

ميدهند.

بوده است .همبستگي نمرههاي اين آزمون با

همان طور که در جدول  8مشاهده ميشود

معدل ساالنه دانشآموزان  0/81تا 0/41

از مجموع  1100آزمودني که از لحاظ اختالل

گزارش شده است .ميزان پايايي اين آزمون با

يادگيري رياضيات مورد ارزيابي قرار گرفتند

روش بازآزمايي و دو نيمه کردن به ترتيب

 8/0درصد از آنان داراي اختالل يادگيري

 0/18تا  0/18و  0/10تا  0/18گزارش شده

رياضيات بودند .همچنين تعداد آزمودنيهاي

است .روايي آن با آزمون بندر گشتالت 0/86

دختر داراي اختالل يادگيري رياضيات 8

تا  0/60ميباشد .از آزمون ريون جهت جدا

درصد و تعداد آزمودنيهاي پسر داراي اختالل

کردن کودکان ناتوان ذهني از کودکان داراي

يادگيري رياضيات  8/8درصد بود.

ناتواني اختالل رياضيات استفاده شد.

جدول  1يافتههاي مربوط به ميانگين و
انحراف معيار غلطهاي رياضيات دانشآموزان

عملكرد تحصيلي رياضيات

را به تفکيک جنسيت نشان ميدهد .همان

ابزار مناسب ديگر ،عملکرد تحصيلي

طور که جدول  1نشان ميدهد ،ميانگين و

رياضيات است .در اين پژوهش ،نمرههاي

انحراف معيار غلطهاي رياضيات دانشآموزان

کسب شده فرد در درس حساب مورد

دختر به ترتيب  80/88و  ،1/84دانشآموزان
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جدول  .8توزيع فراواني و شيوع اختالل يادگيري رياضيات در دانشآموزان به تفکيک جنسيت
آزمودنيها

فراواني

دانشآموزان داراي اختالل يادگيري رياضيات

درصد

دختر

8400

41

8

پسر

8400

41

8/8

کل

1100

18

8/0

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار غلطهاي رياضيات دانشآموزان به تفکيک جنسيت
تعداد
انحراف معيار
ميانگين
آزمودنيها
کل

80/81

1/64

1100

پسر

81/18

1/11

8400

دختر

80/88

1/84

8400

جدول  .8ميانگين و انحراف معيار دانشآموزان در آزمون هوشي ريون
آزمودنيها
انحراف معيار
ميانگين
گروه
دختر
11/80
801/84
آزمايش

گواه

بهنجار

پسر

880/08

18/84

کل

801/8

18/08

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

800/81
800/81
801/81
801/8
808/18
808/81

18/81
11/88
81/81
86/88
88/08
81/81

پسر به ترتيب  81/18و  1/11و ميانگين و

جدول  8يافتههاي مربوط به ميانگين و

انحراف معيار کل دانشآموزان به ترتيب

انحراف معيار دانشآموزان در آزمون هوشي

 80/81و  1/64بوده است.

ريون را نشان ميدهد .همان طور که مالحظه
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جدول  .4ميانگين و انحراف معيار غلطهاي رياضيات در مرحله اجراي آزمون در گروههاي مختلف به
تفکيک جنسيت
تفاوت
ميانگين
آماره
انحراف معيار
ميانگين پيش
پس
پيش
پس
موقعيت پيش
آزمون و پس
آزمون آزمون آزمون آزمون
آزمون
آزمودني
گروه
16/46
6/81
8/86
81/80 48/68
دختر
18/84
8/48
4/80
86/18 41/80
پسر
آزمايش
18/81
4/88
8/81
18/01 44/18
کل
8/88
1/48
1/10
41/18 44/80
دختر
8/80
0/80
1/68
48/08 48/81
پسر
گواه
0/81
0/44
1/86
48/01 44/88
کل
دختر
پسر
کل

بهنجار

1/88
1/08
1/8

8/16
8/18
1/18

1/81
1/81
1/81

1/00
8/61
1/11

0/18
0/68
0/81

ميشود ،ميانگين نمره آزمودنيهاي سه گروه

پيش آزمون ( )SD=8/81 ،  =44/18و در

آزمايشي ،گواه و گواه بهنجار در سطح عادي

پس آزمون ( )SD=4/88 ،  =18/81بوده

کمي باالتر بود و موردي از عقب ماندگي

است .در گروه گواه ،ميانگين و انحراف معيار

ذهني مشاهده نشده است.

غلطهاي رياضيات تغيير محسوسي نداشته

جدول  4ميانگين و انحراف معيار

است.

در

پيش

آزمون (،  =44/88

غلطهاي رياضيات مرحله پيش آزمون و پس

 )SD=1/86و در پس آزمون (،  =48/01

آزمون را در گروههاي آزمايش ،گواه و گواه

 )SD=0/44بوده است .همچنين در گروه

بهنجار به تفکيک براي دخترها و پسرها

بهنجار نيز ميانگين و انحراف معيار تغيير

نشان ميدهد.

محسوسي نداشته است و در پيش آزمون

همان طور که در جدول  4مشاهده

( )SD=1/18 ،  =1/8و در پس آزمون

ميشود ،در گروه آزمايش ،ميانگين و انحراف

( )SD=1/11 ،  =1/81بوده است .به

معيار غلطهاي رياضيات براي کل نمونه در

عالوه ،تفاضل ميانگين غلطهاي رياضيات

در

پيش آزمون -پس آزمون براي گروه

پس

آزمون

کاهش يافته

است.
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جدول  .8خالصه نتايج تحليل واريانس تفاضل نمرههاي پيش آزمون -پس آزمون رياضيات دخترها و
پسرها در سه گروه
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

P

گروهها

16888/86

1

88860/01

886/8

0/008

جنسيت

0/01

8

0/01

0/01

0/008

10/18

1

48/618

8/88

0/88

8688/88

844

81/881

-

-

گروهها *
جنسيت
خطا

آزمايشي  ،18/81گروه گواه  0/81و گروه

بهنجار تفاوت معنيداري وجود دارد .جدول

گواه بهنجار  0/81بوده است.

 6نتايج آزمون توکي مربوط به تفاضل
نمرههاي پيشآزمون -پس آزمون رياضيات

يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش

را در گروههاي مختلف نشان ميدهد.

در اين بخش نتايج يافتههاي پژوهشي

همان طور که در جدول  6مشاهده

در رابطه با سه فرضيه تحقيق بررسي ميشود.

ميشود نتايج آزمون توکي تفاوت معنيداري

جدول  8نتايج بين آزمودنيهاي تحليل

را بين گروه آزمايشي با گروههاي گواه و

واريانس را بر روي تفاضل نمرههاي پيش

گواه بهنجار نشان ميدهد .بين ميانگين

آزمون -پس آزمون رياضيات دانشآموزان

کاهش غلطهاي رياضيات در گروههاي گواه

دختر و پسر را در سه گروه آزمايشي ،گواه و

و گواه بهنجار تفاوت معنيداري ديده

گواه بهنجار نشان ميدهد.

نميشود.

همان طور که در جدول  8مشاهده
ميشود ،از لحاظ تفاضل نمرههاي پيش

بحث و نتيجهگيري

آزمون -پس آزمون غلطهاي رياضيات بين

با توجه به يافتههاي حاصل از پژوهش فعلي

دانشآموزان گروههاي آزمايشي ،گواه و گواه

مشخص شد که درصد اختالل يادگيري
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جدول  .6مقايسه تفاضل ميانگين نمرههاي پيش آزمون -پس آزمون غلطهاي رياضيات در گروههاي
آزمايشي ،گواه و گواه بهنجار با استفاده از آزمون توکي
ميانگين

گروهها

گواه

گواه بهنجار

18/81

آزمايش

86/80

86/14

8/08

گواه

-

0/11

8/60

بهنجار

-

-

 در سطح  P<0/008معنيدار است.

رياضي در دانش آموزان پايه سوم ابتدايي

به طور صحيحي اجرا شده و مراحل انجام آن

ناحيه يک شهر تهران  8/6درصد ميباشد.

به خانواده آموزش داده شود تا به طور

همچنين نتايج حاصل آشکار ساخت که

مستمر در منزل به کار رود بهبودي

شيوع اختالل يادگيري رياضيات در پسرها

معنيداري در عملکرد رياضيات ايجاد خواهد

بيش از دخترها است که اين نتيجه با

شد (يارياري .)8800 ،از سوي ديگر ،روش

تحقيقات انجام گرفته همخواني دارد (کرجي،

آرامش عضالني براي کاهش پاسخهاي

.)8800

اضطرابي ناشي از اختالل ،مفيد شناخته شده

همان طور که نتايج حاصل از پژوهش،

است .اين روش باعث تقويت پاسخهاي

آشکار ساخت استفاده از روش آموزش

آرامش و افزايش تمرکز در دانشآموزان مبتال

کاربردي ،تقويت ژتوني و آرامش عضالني

به اختالل يادگيري رياضيات خواهد شد.

به طور معنيداري باعث کاهش اختالل

تقويت ژتوني هم به عنوان يک متغير

يادگيري رياضيات شده است .استفاده از

مداخلهگري است که باعث افزايش انگيزه

روش آموزش کاربردي به منظور تقويت

دانشآموزان و تقويت پاسخهاي مثبت

درک مفاهيم انتـزاعي به طور عيـني و

ميشود .تأثير آموزش کاربردي همراه با

ملمـوس است .پژوهشهاي موجود در اين

آرامش عضالني و تقويت ژتوني باعث

زمينه آشکار ساخته است که اگر چه اين

کاهش غلطهاي رياضي و بهبود عملکرد در

روش زمانگير و پر هزينه است ليکن هر گاه

گروه آزمايشي شده است .همچنين نتايج
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حاصل آشکار ساخت که کاهش غلطهاي

نتايج نشان داد که به کارگيري اين روشها به

رياضي پسرها و دخترها در گروه آزمايش به

صورت معنيداري غلطهاي آزمون رياضيات

طور معنيداري بيشتر از دو گروه گواه و گواه

دانشآموزان مبتال به ناتواني يادگيري

بهنجار بود.

رياضيات را کاهش ميدهد ،به صورتي که با

در خصوص تأثير آموزش به روش

گروه گواه تفاوت معنيداري در پس آزمون

کاربردي همراه با تقويت ژتوني و آرامش

به وجود آمد .البته تعميمپذيري نتايج مستلزم

عضالني در کاهش غلطهاي رياضي دانش

انجام پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه است.

آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضيات،
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