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هاي دوم و چهارم ابتدايي  ان كالسآموز دانششيوع اختالالت رياضي در 
  هاي كاهش آن شهرستان اراك و راه

  

  2و سعيد موسوي پور 1جميله خدادادي
  

  چكيده
هاي دوم و چهارم  آموزان كالس پژوهش حاضر به بررسي ميزان شيوع انواع اختالالت رياضي در بين دانش

در اين طرح توصيفي با استفاده از روش . هاي كاهش آن پرداخته است ابتدايي شهرستان اراك و راه
 1802 كالس دوم و چهارم و در مجموع 64 و  آموزشگاه32اي تصادفي تعداد  اي خوشه گيري طبقه نمونه
آموزان مشكوك به داشتن ضعف در درس رياضي با كمك  دانش. آموز مورد بررسي قرار گرفتند دانش

آموزگاران انتخاب و پس از اطمينان از بهره هوشي حداقل متوسط، سالمت بينايي و شنوايي، توسط آزمون 
هاي آمار توصيفي،  هاي اين پژوهش از طريق روش داده. ندرياضيات ايران كي مت مورد سنجش قرار گرفت

 مفاهيم  ي نتايج نشان داد كه ميزان شيوع اختالل در كالس دوم در حيطه. استنباطي و روش دلفي تحليل شد
 درصد بود، در كالس چهارم ميزان 87/0 كاربرد ي  درصد و در حيطه09/1 عمليات ي  درصد، در حيطه54/0

 57/1 كاربرد ي  درصد و در حيطه46/2 عمليات ي  درصد، در حيطه34/1 مفاهيم ي يطهشيوع اختالل در ح
. بين متغيرهاي جنسيت و محل سكونت با ميزان شيوع اختالالت رياضي تفاوت معنادار مشاهده نشد. درصد بود

هاداتي ارائه همچنين با استفاده از روش دلفي براي كاهش ميزان اختالالت، خاصه اختالل در درس رياضي پيشن
، قرار دادن اهداف هر پايه در ابتداي كتاب رياضي سال بعد، هاي آموزشي آموزش به سرگروه: شد از جمله

  . رياضي و ايجاد طرح مرجعبا محوريت آموزش مفاهيمتدريس برگزاري جشنواره الگوهاي برتر 
  . تحصيليي  پايه، اختالل رياضي،اختالالت يادگيري: هاي كليدي واژه

                                                                                                                            
   jjaammiilleehh9977@@yyaahhoooo..ccoomm     كارشناس ارشد علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي: ي رابط نويسنده. 1
  استاديار روان شناسي، دانشگاه اراك. 2

  4/6/91: تاريخ دريافت مقاله
 26/12/91: تاريخ پذيرش مقاله
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  همقدم
 ي سي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، شاخهشنا روانهاي  ين شاخهتر مهميكي از 

يادگيري ابزار عمده سازگاري انسان با محيط در حال تغيير خود .  است1هاي يادگيري ناتواني
توانند  اگر كودكان و نوجوانان در جهان پيشرفته و پيچيده امروز نتوانند ياد بگيرند، نمي. است

 علت اصلي مشكالت شديد ي هاي يادگيري به منزله در حال حاضر ناتواني. ندگي كنندخوب ز
كودكان و نوجوانان . )1392 ،بهرامي، ابوالقاسمي و نريماني (يادگيري تحصيلي شناخته شده است

اي  آموزان چاره معموالً اين دانش. شوند هاي يادگيري در هر كالس درس يافت مي مبتال به ناتواني
.  به موقع تشخيص داده و درمان شودها آنك تحصيل ندارند، مگر آنكه مشكالت جز تر
توانند بسياري از چيزها را مانند  هاي يادگيري نابينا نيستند، اما نمي آموزان مبتال به ناتواني دانش

 كنند گوش توانند مانند افراد طبيعي ناشنوا نيستند، اما در بسياري از موارد نمي. همساالن خود ببينند
گيرند،  مياز نظر رشد شناختي عقب ماندگي ندارند، ولي با روش متفاوتي ياد . يا صداها را بشنوند

افزون بر آن، آنان با بسياري از رفتارهايشان باعث به هم ريختن كالس و ايجاد ناراحتي در خانه 
  ).1384  دانش،به نقل از، 1997، 2لرنر(شوند  مي

چنين به سبب اختالف نظرهاي موجود در  هاي يادگيري و هم توانيي نا به دليل پيچيدگي پديده
آن و مشكالت مربوط به شناسايي و تشخيص كودكان داراي ناتواني  ي تعريف واحدي از ارائه

افروز، ( فراواني و درصد شيوع اين ناتواني بين محققان اتفاق نظر وجود ندارد ي يادگيري، در زمينه
1390(.  

هاي  شيوع ناتواني ،)2007 (3 در آمريكا آلتراك و ساروها ك مطالعهبه عنوان مثال در ي
 ي هاي ويژه  درصد و در كودكان نيازمند مراقبت7/9يادگيري را در جمعيت كلي كودكان 

در مطالعات ديگر نيز ميزان شيوع متفاوت گزارش شده . اند  درصد گزارش كرده8/27بهداشتي 
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ميزان شيوع اختالالت يادگيري در ) 1384( ماني و رجبي نريي به عنوان مثال در مطالعه. است
  . درصد گزارش شده است13استان اردبيل 
حساب را . باشد هاي يادگيري، اختالل در حساب و رياضي مي ين انواع ناتوانيتر مهميكي از 

 امور كمي ي سازد درباره حساب زبان نماديني است كه بشر را قادر مي. اند زبان همگاني ناميده
فريار و ( را به هم  ارتباط دهدها مابين كميت ها و مناسبات في  را ثبت كند و انديشهها آنبينديشد، 
  .)1379 ،رخشان

 توجه اندكي ها آنهاي تخصصي، به مشكالت حساب و چگونگي درمان  گرچه در نوشته
مشكل هاي ما، همچنان در درس حساب با  شود، شمار وسيعي از كودكان و نوجوانان مدرسه مي

 كودكاني كه در تحقيق وي به برنامه  درصد88كند،  گزارش مي) 1971 (1كوپيتز. روبرويند
 تا 1اند، در محاسبات رياضي بين  هاي يادگيري ارجاع داده شده مخصوص كودكان مبتال به ناتواني

 ،وسي، ترجمه منشي ط1980،  و مك الفلين2به نقل از واالس(تر از حد انتظار بودند   سال پايين3
1370(.  

اين در حالي است كه مشكالت يادگيري كودكان در زمينه رياضيات در مقايسه با ساير 
هاي اختالالت يادگيري مانند خواندن، نوشتن و امال، كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته  زمينه
   .)1388 ،سيف نراقي و نادري(است 

 درصد كودكان دبستاني 1ده است كه ، تخمين ز2000 در سال 3شكي آمريكاپز روان انجمن 
  .)1381 نيكخو و آواديس يانس، ي ترجمه(داراي اختالل در  درس رياضي هستند  

ي مدرسه ها  درصد از بچه6، اذعان دارد كه )2005 (4 اختالالت يادگيري مينه سوتاي خبرنامه
  .كنند ميرو مشكالت رياضي را تجربه 
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 ساله داراي اختالل 6-14 درصد از كودكان 5-8 كه نيز برآورد كرده است) 2007(ميكائلسون
  .در درس رياضي هستند

هاي يادگيري موگاسيل، پاتيل، پاتيل و  همچنين در جديد ترين مطالعه در مورد شيوع ناتواني
هاي يادگيري را   ساله هندي ميزان شيوع كلي ناتواني11 تا 8با بررسي كودكان ) 2011(موگاسيل 

 5/10 و 2/11، 5/12هاي نگارش، خواندن و رياضيات را به ترتيب  اتواني درصد و شيوع ن17/15
  . اند درصد گزارش داده

 . كاهش اختالالت رياضي انجام شده استي از سويي ديگر تحقيقات كمي در خصوص نحوه
آموزان داراي حساب نارسايي دچار  دانش«اند كه  ، چنين گزارش نموده)1390(استكي و مقدم

. باشند يابي فضايي مي ني چون مشكالت ادراك بينايي، شنيداري و نيز جهتمشكالت گوناگو
آموزان حاكي از آن است كه با توجه به  ختي در اين گروه از دانششنا روان ـ مطالعات عصب

كره مغزي شود،  اهميت دو نيمكره در يادگيري راهبردهايي كه بتواند موجب فعالسازي دو نيم
. )1392ترازي و خادمي،  (آموزان خواهد داشت  اين گروه از دانشنقش مهمي در بهبود مشكالت

كره مغز را بهبود  تواند ارتباط دو نيم ين راهبردهايي است كه ميتر مهمهنر و موسيقي يكي از 
بخشد، زيرا موسيقي به عنوان يك ابزار منظم داراي وزن و هماهنگي است و وزن و هماهنگي 

آموزان و كاهش مشكالت ادراكي و بهبود  رد مغزي اين دانشموجود در آن به نظم بيشتر عملك
  .شود  منجر ميها آنيادگيري 

 آموزش صفحه مفهوم اعداد بر تأثير«در پژوهشي با عنوان ) 1390( استكي، اشرف و عشايري
اند كه  به اين نتيجه رسيده» هاي يادگيري رياضي آموزان با و بدون ناتواني پيشرفت رياضي دانش

آموزان  تواند به افزايش ميزان پيشرفت رياضي در دانش مي) صما(از صفحه مفهوم اعداد استفاده 
  .دختر و پسر حساب نارسا و عادي و در نتيجه كاهش ميزان اختالل شود

نظر به ارائه گزارشات متعدد در خصوص ميزان شيوع اختالل در درس رياضي  و به منظور 
آموزان، در اين پژوهش ميزان شيوع  دانشريزي صحيح در جهت كاهش مشكالت  برنامه
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هاي آزمون  هاي دوم و چهارم ابتدايي شهرستان اراك به تفكيك حيطه اختالالت رياضي در پايه
) شهر و روستا(، بررسي اختالف بين جنسيت و محل سكونت )مفاهيم، عمليات و كاربرد(كي مت 

  .ار گرفته استهاي كاهش آن مورد بررسي قر  و راه1389-90در سال تحصيلي 
  

 روش
  .در اين پژوهش از روش توصيفي ـ پيمايشي استفاده شده است

ان آموز دانش ي جامعه در اين تحقيق عبارت است از كليه: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
  . 1389-90هاي دوم و چهارم مقطع ابتدايي شهرستان اراك در سال تحصيلي  كالس

  

  د مطالعه در جامعهان مورآموز دانش توزيع .1جدول 
  دو اراك  يك اراك  ناحيه

 پايه
  چهارم  دوم  چهارم  دوم  جنس

  1768  1781  1891  2007  دختر
  1838  1842  2153  2203  پسر

با توجه به تحقيقات انجام شده پيرامون اختالالت يادگيري و درصدهاي متفاوت ميزان شيوع 
 در اين تحقيق تقريبا درصد  درصد هم گزارش شده است،30اين اختالالت كه حتي تا سقف 

اند كه اين درصد در  آموزان جامعه در نمونه شركت داده شده  درصد از دانش50/11متوسط يعني 
هاي  آموز از كالس  دانش1802حجم نمونه در اين تحقيق .  نفر است1802حجم جامعه معادل با 

اي  طبقهدر اين پژوهش گيري  روش نمونه .باشد دوم و چهارم مقطع ابتدايي شهرستان اراك مي
  . باشد اي تصادفي مي خوشه

  : در اين تحقيق از ابزارهاي زير استفاده شده است
كاربرگ محقق ساخته در خصوص تعريف اختالالت يادگيري، برگرفته از چهارمين  -1

  .شكي آمريكاپز روانراهنماي تشخيصي اختالالت رواني انجمن 
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  .آزمون هوشي ريون -2
  . متآزمون رياضيات ايران كي -3
آموزان داراي مشكالت بينايي و  كاربرگ محقق ساخته در خصوص عالئم باليني دانش -4

از سيف نراقي و (سي و آموزش كودكان استثنايي شنا روانشنوايي، برگرفته از كتاب 
  ).1388 ،نادري

بخشي  كاربرگ محقق ساخته جهت نظرسنجي از كارشناسان آموزش و توان -5
هاي كاهش   يادگيري سراسر كشور در خصوص راهي هآموزان داراي مشكالت ويژ دانش

  . بر اختالالت رياضيتأكيداختالالت يادگيري با 
يكي از ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش آزمون رنگي هوش : آزمون هوشي ريون

 تهيه شده است و آن را 1947 تصوير رنگي است كه درسال 36اين آزمون داراي . ريون است
آزمون در  از اين.  ذهني اجرا نمودي  ساله وكودكان عقب مانده9 تا 5كان توان روي كود مي

بندي آن در همان كشور روي گروه  اند و درجه انگلستان براي انتخاب نظاميان استفاده كرده
ها نشان داده است كه اعتبار اين آزمون در  تجزيه و تحليل داده. بزرگي صورت گرفته است

  ).1383كرمي، (سيار باال است ب) هوش كلي (Gتشخيص عامل 
به نقل از ( گزارش شده است 76/0  و همبستگي آن با آزمون وكسلر80/0ايي اين آزمون پاي

  ).1389عسگري،  
، مورد هنجاريابي )1988 (1اين آزمون توسط كنولي: آزمون رياضيات ايران كي مت

. تالل در درس رياضي داردآموزان داراي اخ قرار گرفته است و كاربرد زيادي در شناسايي دانش
هر حيطه خود داراي خرده . كاربرد است  عمليات، مفاهيم وي  حيطه3اين آزمون داراي 

ال با هم مفاهيم ؤال است كه هر چند سؤهايي است و هر خرده آزمون داراي تعدادي س آزمون
  .دهد آموز مورد ارزيابي قرار مي خاصي را در دانش

                                                                                                                            
1.Conolly 
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 عمليات ي  حيطه.هاي شمارش، اعداد گويا و هندسه است ون مفاهيم شامل خرده آزمي حيطه
 كاربرد شامل ي حيطه. هاي جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و محاسبه ذهني است شامل خرده آزمون

  . استمسئلهگيري، زمان و پول، تخمين، تفسير و حل  هاي اندازه خرده آزمون
هاي اعداد گويا،  وم خرده آزمونها اجرا، اما در كالس د  خرده آزموني در كالس چهارم كليه

  .شود ضرب، تقسيم و محاسبه ذهني اجرا نمي
براي به دست آوردن روايي آزمون از روايي محتوايي، : روايي و اعتبار آزمون كي مت

به عنوان مثال براي . زمان استفاده شده است  و روايي هم)بيني تفكيكي و پيش(روايي وابسته به سازه
استفاده شده ) 1936 (1 كاغذي جوزف جاستاك– از آزمون رياضي مداد زمان بررسي روايي هم

همبستگي اين آزمون با آزمون رياضيات ايران كي مت محاسبه و ضريب همبستگي حاصل . است
 پاياييهمچنين .  است55/0 و 56/0 ،0/ 67 ،0/ 62 ،57/0هاي اول تا پنجم به ترتيب ميزان  از پايه

 80/0 –84/0ش آلفاي كرنباخ برآورد و ميزان آن در پنج پايه بين اين آزمون با استفاده از رو
  .)1381محمد اسماعيل و هومن، (است

  : در اين پژوهش به شرح ذيل اقدامات الزم به عمل آمد : ي  اجرا نحوه
ابتدا ليست كامل مدارس از گروه طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش استان دريافت و 

هاي الزم از ادارات آموزش و  سپس معرفي نامه.  تصادفي انتخاب شدندمدارس به صورت كامالً
هاي دوم و چهارم، يك كالس دوم و يك   و از كالسكردندپرورش دريافت و به مدارس مراجعه 

در ابتدا با استفاده از كاربرگ برگرفته از كتاب . شدندكالس چهارم به طور تصادفي انتخاب 
 اختالالت ي شكي آمريكا، براي معلم واژهپز روانني انجمن راهنماي تشخيص اختالالت روا

ان ضعيف در آموز دانش خواسته شد ها آنيادگيري و اختالل در درس رياضي را توضيح داده و از 
بعد از معرفي با استفاده از كاربرگ . درس رياضي و مشكوك به اختالل يادگيري را معرفي نمايد

آموزان و در   و ديداري و استفاده از پرونده بهداشتي دانشعالئم باليني در اشكاالت شنيداري

                                                                                                                            
1. Josephf  Jastak  
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آموزان  آموزان از سالمت گوش و چشم دانش صورت لزوم استفاده از پرونده سنجش دانش
ان مشكوك نيز جهت ارزيابي تخصصي به متخصصين ارجاع داده آموز دانشاطمينان حاصل و 

اعي از سوي معلم، ابتدا به پرونده سنجش آموزان ارج هوشي دانش ي  براي اطمينان از بهره. شد
آموز در بدو ورود به دبستان به عنوان   تا اطمينان حاصل شود، دانش گرددآموز مراجعه دانش
در مواردي نيز از اداره آموزش و پرورش . آموز عقب مانده و ديرآموز برچسب نخورده باشد دانش

صورت اگر  در غير اين. به عمل آمدآموزان استعالم  استثنايي استان در خصوص سنجش دانش
هاي خود دچار نوعي ضعف بود، ابتدا آزمون هوشي ريون را در   درسي آموزي در كليه دانش

. كرد ارزيابي ادامه پيدا مي بود، كار 85 هوشي او باالتر از ي مورد او اجرا  و در صورتي كه بهره
زان ارجاعي از سوي آموزگاران كه آمو  دانشي مت بر روي كليه سپس آزمون رياضيات ايران كي

آموزان   هوشي در گروه دانشي ضعف مشخص در حس ديداري و شنيداري نداشتند و از نظر بهره
ها و   نمرات خام در خرده آزموني پس از اجراي آزمون كليه. رفتند، اجرا شدگ  عادي قرار مي

يين تر از دو انحراف معيار به  كل تبديل به نمرات استاندارد شده و نمرات پاي ها و نمره حيطه
 و -1 بين ها آن استاندارد ي د در نظر گرفته شده و افرادي كه نمرهنعنوان افراد داراي اختالل شد

آموز داراي اختالل يادگيري خفيف    انحراف استاندارد از ميانگين قرار داشت به عنوان دانش-2
  . در نظر گرفته شدند

ها و   اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده در:ها روش تجزيه و تحليل داده
ال  ؤگويي به س براي پاسخ. االت ميزان شيوع از آمار توصيفي استفاده شده استؤگويي به س پاسخ

ها در  بررسي اختالف بين جنسيت، محل سكونت و ميزان شيوع اختالل در درس رياضي، داده
فاده شده است و در نهايت براي بررسي  دو گروه مستقل استt تحليل و از آزمون spss محيط
نظرسنجي از معلمان عادي، تحقيقات انجام شده پيرامون ( هاي كاهش اختالالت، از روش دلفي راه

اختالالت يادگيري و دو مرحله نظرسنجي از كارشناسان آموزش اختالالت يادگيري سراسر 
  .استفاده شده است) كشور
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  نتايج
  س دومهاي توصيفي كال آماره. 2جدول 

  كاربرد  عمليات  مفاهيم  
  92/15  55/10  66/13  ميانگين

  63/0  45/0  41/0  خطاي استاندارد ميانگين
  16  10  14  ميانه
  10  9  14  نما

  11/6  42/4  95/3  انحراف استاندارد
  41/37  55/19  61/15  واريانس

هيم  مفـا  ي  نماييـد در كـالس دوم ميـانگين در حـوزه            مالحظـه مـي    2همان طور كـه در جـدول        
 مفـاهيم    ي  ميانـه در حـوزه    .  اسـت  92/15 كـاربرد    ي   و در حوزه   55/10 عمليات   ي  ، در حوزه  66/13
 ي  انحـراف اسـتاندارد در حـوزه      . باشـد    مـي  16 كـاربرد    ي   و در حـوزه    10 عمليـات    ي  ، در حوزه  14

  .باشد  مي11/6 كاربرد ي  و در حوزه42/4 عمليات ي  در حوزه،95/3مفاهيم 
   اختالل رياضي در كالس دومميزان شيوع. 3جدول 

  ميزان شيوع كل   كاربرد يدر حيطه   عملياتي هدر حيط   مفاهيمي در حيطه
54%   09/1%   87%  87%  

شـود، ميـزان شـيوع اخـتالالت رياضـي در كـالس دوم در                 مالحظه مـي   3همان طور كه در جدول      
 صـدم    87اربرد   كـ  ي   در حيطـه   ،درصـد  09/1 عمليـات    ي   ، در حيطـه     درصـد  54/0 مفاهيم   ي  حيطه
  .باشد  مي درصد 87  و در كل نيز درصد

 ي  ، در حـوزه   29/24 مفـاهيم    ي  ، در كالس چهارم  ميـانگين در حـوزه         4هاي جدول     مطابق داده 
ــه در حــوزه.  اســت21/29 كــاربرد ي  و در حــوزه82/36 عمليــات  ي ، در حــوزه24 مفــاهيم ي ميان
 در ،01/8 مفــاهيم ي  اسـتاندارد در حـوزه  انحــراف. باشـد   مـي 29  و در حـوزه كــاربرد  39عمليـات  

  .است 26/10 كاربرد ي و در حوزه08/11 عمليات   ي حوزه
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  ي توصيفي كالس چهارمها آماره. 4جدول 
  كاربرد  عمليات  مفاهيم  

  12/29  82/36  29/24  ميانگين
  85/0  92/0  66/0  خطاي استاندارد ميانگين

  29  39  24  ميانه
  29  40  26  نما

  26/10  08/11  01/8  داردانحراف استان
  31/105  88/122  19/64  واريانس

  
  كالس چهارم در رياضي اختالل شيوع  ميزان.5جدول 

  ميزان شيوع كل  در حيطه ي كاربرد  ي عمليات در حيطه  ي مفاهيم در حيطه
34/1%   46/2%   57/1%   68/1%   

 چهـارم در    ي  در پايـه  شود ميزان شيوع اختالالت رياضي        مالحظه مي  5 كه در جدول     طور  همان
 و  درصـد 57/1 كـاربرد  ي  در حيطه،درصد 46/2 عمليات ي ، در حيطه  درصد 34/1 مفاهيم   ي  حيطه

  .باشد  ميدرصد 68/1در كل 
، بـين ميـزان شـيوع در    05/0 در سـطح  tها با استفاده از آزمون  در اين تحقيق پس از تحليل داده  

  .معناداري مشاهده نشددو پايه و متغيرهاي جنسيت و محل سكونت اختالف 
جهــت كــاهش اخــتالالت يــادگيري، پــس از تحليــل  از روش دلفــي و بــا اســتفاده از نظــرات  

  :كارشناسان اختالالت يادگيري پيشنهادات ذيل  به دست آمد
با انجـام ايـن     .  قرار دادن اهداف هر پايه در ابتداي كتاب رياضي سال بعد           : مفاهيم ي  در حيطه 

 اهداف درس رياضي در سـال گذشـته را ارزيـابي و نقـاط               ،حصيلي جديد كار معلم در آغاز سال ت     
  .نمايد ميريزي آموزشي مورد نياز و ترميمي اقدام  آموز مشخص و نسبت به برنامه ضعف دانش

آمـوزان    رياضي در دانش   با محوريت آموزش مفاهيم   تدريس  برگزاري جشنواره الگوهاي برتر     
توانند بـا اصـول صـحيح      معلمان ميي بدين ترتيب كليه   .هاي برتر به مدارس    و سپس توزيع تدريس   
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هاي خود به كار برده و با تجارب ساير همكاران نيز             را در كالس   ها  آنآموزش مفاهيم آشنا شده و      
  . آشنا شوند

 : بيشترين ميزان شيوع در اين حيطه قرار داردكه اين  با توجه به : عملياتي در حيطه

 .و اسـتفاده از آن در امـر تـدريس   اعـداد بـراي كليـه مـدارس     استفاده و ساخت صـفحه مفهـوم       
 تـدريس در ايـن حيطـه توسـط همكـاران            ي  هاي آموزشي در خـصوص نحـوه       آموزش به سرگروه  

اني كـه بـه مركـز      آمـوز   دانشمراكز اختالالت يادگيري  با الهام گرفتن از اقدامات انجام شده براي             
   .اند مورد بازپروري قرار گرفتهضعف بوده و اختالالت يادگيري مراجعه، در اين حيطه دچار 

» تـوانيم رياضـيات را كـاربردي نمـاييم     چگونـه مـي  « برگـزاري جـشنواره   : كاربرد ي  در حيطه 
توان كم كم آموزش رياضي به شكل كاربردي را          مياز اين طريق    . توسط معاونت آموزش ابتدايي   

 .مسازيجايگزين روش فعلي 

بـه عنـوان     .»رياضـيات كـاربردي   «رياضي بـه عنـوان      اختصاص حجم ساعتي مشخص در درس       
آموزان آن مفاهيمي را كـه قابليـت    در اواخر ماه ارديبهشت، دانش پس از اتمام كتاب رياضي       مثال،

  .كاربردي بيشتري دارند، در محيط واقعي تمرين نمايند
ز در حـال حاضـر مراكـ      :  كـاري مراكـز اخـتالالت يـادگيري        ي   گسترش دامنه  :كارها ساير راه 

. دهنـد  ان مقطع ابتدايي را تحـت پوشـش قـرار مـي           آموز  دانشاختالالت يادگيري در سراسر كشور      
 نيـز را   اين مراكز ساير مقاطع، به ويژه مقطع پيش از دبـستان             ي  چه تدبيري اتخاذ شود كه دامنه      چنان
  . آموزان مرتفع خواهد شد اي از مشكالت اين دانش  شود، به ميزان قابل مالحظهشامل

 همگـان قـرار دارد، دايـر        تأييـد كار ديگر كـه بـسيار مـورد           يك راه  :دن طرح مرجع  كرر  داي
در اين طرح يك معلم ويژه تحت عنـوان         . باشد دن طرح مرجع در گروه اختالالت يادگيري مي       كر

يك مدرسه و مدارس نزديك را تحـت پوشـش خـدمات اخـتالالت يـادگيري قـرار                  » معلم مرجع «
  . نمايد ت نظر مراكز اختالالت يادگيري فعاليت ميمعلم مرجع خود تح. دهد مي
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ان داراي  آمـوز   دانـش اجراي طرح ارزيابي غلبه طرفي در پايان كالس دوم، به منظور تـشخيص              
  .مشكل

 يكي از معضالت مشاهده شـده در ايـن تحقيـق و سـاير مـوارد مـشابه، عـدم                     :آموزش معلمان 
سـي تربيتـي    شنا  روانسي رشد و    شنا  رواني،  هاي درمان  آگاهي معلمان از اختالالت يادگيري، روش     

هـاي   ه هـاي مختلـف كارگـا      شود نسبت به آموزش معلمـان در قالـب         در اين راستا پيشنهاد مي    . است
  .هاي ضمن خدمت و مسابقات علمي اقدام گردد آموزشي، دوره

 آمـوزش بـه والـدين در خـصوص رفتـار بـا كـودك، مـشكالت يـادگيري،                    :آموزش والدين 
 تأييـد يكي ديگر از پيشنهادهايي بود كه بـه كـرات تكـرار و مـورد                .... لياي مدرسه و    همكاري با او  

  . كارشناسان بودي كليه
 عدم آگاهي نسبت به كودكان اسـتثنايي بـه          :سازي در خصوص اختالالت يادگيري     فرهنگ

ضــروت ...  و هــا آنويــژه اخــتالالت يــادگيري، نــشناختن مراكــز اخــتالالت يــادگيري و فعاليــت  
 مـشخص  ريزي جهت افـزايش فرهنـگ عمـومي درخـصوص اخـتالالت يـادگيري را كـامالً                 مهبرنا
اي را بـه عنـوان اخـتالالت يـادگيري       توانيم در تقويم آمـوزش ابتـدايي روز يـا هفتـه            ما مي . دكن  مي

  . در آن ايام جهت شناساندن اختالالت يادگيري تالش نماييم،اختصاص داده
  .اه السهاي صوتي و ديداري از ك حذف محرك

هـا و   سنجش رشد حركتي  در بدو ورود به دبستان، گسترش طـرح آمـوزش شـنا بـه سـاير پايـه        
هـاي   بـه منظـور تقويـت مهـارت       : ساماندهي درس تربيت بدني با رويكردهاي اخـتالالت يـادگيري         

  . كره مغز و تقويت هماهنگي بين چشم و دست حركتي، افزايش هماهنگي بين دو نيم
 با توجه به هوشمندسازي مدارس عادي، پيشنهاد        :اختالالت يادگيري تهيه نرم افزارهاي    

افزارهـاي آموزشـي بـا رويكـرد اخـتالالت يـادگيري تهيـه و در                  تحصيلي نـرم   ي  شود درهر پايه   مي
  .مدارس توزيع شود
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توان  با استفاده از پيشنهاد فوق مي     :  نظر بينايي و شنوايي    آموزان از  سنجش مرتب و ساالنه دانش    
  .موزان داراي مشكل را شناسايي و از حادتر شدن شرايط ايشان جلوگيري نمودآ دانش

 بـا توجـه بـه كمبـود نيـروي انـساني و فـضاي آموزشـي                  :گسترش مراكز اختالالت يادگيري   
، مناطقي كه داراي مركز هـستند  مطلوب، بسياري ازمناطق فاقد مركز اختالالت يادگيري بوده و در        

شـود در    يمـ   دهي كامل وجود ندارد، بنابراين پيـشنهاد          امكان پوشش  آموزي باال   به علت آمار دانش   
  .)1392فروشاني،  عريضي، عابدي و احمدي (صورت امكان مراكز اختالالت يادگيري توسعه يابند

  .ان داراي اختالل در ياد گيريآموز دانشالزام مدارس جهت ارجاع 
ين مشكالتي كه در ايـن      تر  مهم يكي از    :اختصاص دادن نيروي مشاوره به مدارس ابتدايي      

، فقـدان نيـروي مـشاوره جهـت راهنمـايي والـدين و              تأكيد مدارس عادي نيز بـود     طرح بسيار مورد    
ان در مـدارس    آمـوز   دانش تعيين محل ارجاع و پيگيري وضعيت        ،آموزان، تشخيص مشكالت   دانش

مـدارس ابتـدايي همـت      شود نسبت به اختصاص نيروي مـشاوره بـه           مي بنابراين پيشنهاد    .ابتدايي بود 
  .گماشته شود

توان به آمـوزش     مي ، با توجه به مشكل مطرح شده در پيشنهاد باال         :آموزش به رابطان مشاوره   
 با اين امر شايد بتوان درصدي از مشكالت         .اختالالت يادگيري به نيروهاي رابط مشاوره اقدام نمود       

  .ان را كمتر نمودآموز دانش
 در خصوص توضيح اين بنـد بايـد گفـت           : اختالالت يادگيري  سيس مراكز أنامه ت  تغيير آيين 

 باعث شده اسـت كـه نتـوان در همـه            ،سيس مراكز اختالالت يادگيري   أهايي در ت   وجود محدوديت 
سيس مركز اقدام نمـود و نبـود مركـز آموزشـي اخـتالالت يـادگيري باعـث رهـا شـدن          أمناطق به ت 

 در اين راستا .زايش نرخ افت تحصيلي شده استان اين گروه در آن منطقه و در نتيجه اف         آموز  دانش
ي فعلـي   هـا    نسبت بـه تغييـر آيـين نامـه         ،شود سازمان آموزش  و پرورش استثنايي كشور        ميپيشنهاد  

  .اقدام نمايد
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 يكي از مواردي كه باعث تثبيت مفاهيم و ماندگاري          :استفاده از ريتم و موسيقي در تدريس      
شـود   مـي  در ايـن راسـتا پيـشنهاد         .باشـد  مـي  ريـتم و شـعر       ، بـا موسـيقي    هـا   آنشود تركيب    مي ها  آن

  .دكننتدريس ...  موسيقي و ،توانند مفاهيم را با استفاده از ريتم ميآموزگاران تا جايي كه 

  گيري بحث و نتيجه
هاي دوم و چهارم  ان كالسآموز دانشاين پژوهش به بررسي ميزان شيوع اختالالت رياضي در 

ميزان شيوع اختالل رياضي در كالس .  هاي كاهش آن پرداخته است راهابتدايي شهرستان اراك و 
 87/0 كاربرد ي حيطه در  درصد،09/1عمليات  ي حيطه  درصد، در54/0 مفاهيم ي دوم در حيطه

 ي حيطه  در، درصد34/1 مفاهيم ي كالس چهارم در حيطه  در، درصد87/0و در كل   درصد
  . درصد  به دست آمد68/1 و در كل   درصد57/1 كاربرد ي حيطه در  درصد،46/2 عمليات

  

  ي دوم و چهارمها  ميزان شيوع اختالالت رياضي در پايه.6جدول 
         حيطه

  كالس 
  كل  كاربرد  عمليات  مفاهيم

  %87  %87   %09/1  %54  دوم
   %68/1   %57/1   %46/2   %34/1  چهارم

  

جهت شيوع اختالل رياضي در ) د درص1(ميزان شيوع كلي به دست آمده با درصد اعالم شده 
در كالس . ي داردخوان هم كودكان دبستاني در راهنماي تشخيص و آماري اختالالت رواني تقريباً
عالوه بر اين، نتايج . باشد دوم، ميزان شيوع كمي كمتر و در كالس چهارم ميزان شيوع بيشتر مي

  :ي داردخوان هم اين تحقيق با تحقيقات ذيل  تقريباً
 درصد 47/1، كه ميزان شيوع حساب نارسايي را در كالس چهارم )1381( و صادقي رمضاني
  ).1389، به نقل از عسگري( اند اعالم كرده

  .اند  درصد اعالم كرده3/1، كه ميزان شيوع اختالالت رياضي را )1382( نيك روش
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به نقل (ت  درصد اعالم نموده اس1، ميزان شيوع اختالل در درس رياضي را )2003 (1اشتراوس
  ). 1389، از عسگري

ان شهر و روستا از نظر شيوع اختالالت رياضي اختالف آموز دانش، بين بين دختران و پسران
، در تحقيق )1377(سالمت: ي داردخوان همهاي حاصل با تحقيقات ذيل  داده. معنادار مشاهده نشد

نظر ابتال به اختالل خواندن و آموزان دختر و پسر از  خود به اين نتيجه رسيده است كه بين دانش
در تحقيق خود اعالم ) 1391(هم چنين شريفي و داوري . نوشتن اختالف معناداري وجود ندارد

معنادار اند كه در كالس دوم شيوع اختالل رياضي بين پسران و دختران داراي اختالف  كرده
مد كه با پژوهش شريفي و  عمليات به دست آي در اين پژوهش بيشترين اختالل در حيطه. اشدب نمي

 درصد  8 كاربرد ي  در اين پژوهش نيز در كالس دوم حيطه.ي داردخوان همتقريبا ) 1391(داوري
  .ان داراي اختالل را به خود اختصاص داده استآموز دانش درصد از حجم 1/7 عمليات ي و حيطه

هاي دوم و  السهاي چون محدود بودن دامنه به شهرستان اراك، ك اين پژوهش با محدوديت
  .رو بود هچهارم و اختالل در درس رياضي روب

بايد  عمليات است،  ي  بيشترين شيوع به دست آمده در حيطهكه اينشود با توجه به  پيشنهاد مي
هاي  و با برگزاري جلسات هم انديشي نسبت به اتخاذ رويهكرد معلمان را نسبت به اين امر آگاه 
يي غير از كالس درس نيز ها رياضي در مكاندرس . قدام نمودموفق تر آموزشي در اين حيطه ا

. كاربردي و نقش آن در زندگي روزمره آشنا شوند آموزان با رياضيات د تا دانشوتدريس ش
ريزان به نظرات به دست آمده جهت كاهش ميزان شيوع اختالل در اين پژوهش  مسئوالن و برنامه

توان در  به عنوان مثال مي. حل اين مشكل برداشتدقت نمايند تا بتوان گامي اساسي در جهت 
 عمليات اختصاص داد تا ي ي  بيشتري را در كتاب به حيطهها ليف كتب درسي تمرينأقسمت ت

معلم وقت بيشتري را صرف آموزش در اين حيطه نمايد و از پژوهشگران بعدي خواست تا ميزان 

                                                                                                                            
1. Strauss 
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تر نسبت به  ها به دست آوردند تا بتوان دقيق ها و ساير شهرستان شيوع اين اختالل را در ساير پايه
  . هاي ترميمي اقدام نمود ريزي برنامه
  منابع
. ي روانيها اختاللمتن تجديد نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري ). 2000(شكي آمريكا پز روانانجمن 

  .  انتشارات سخن،، تهران)1381(خو و هاماياك آواديس يانس   محمد رضا نيكي ترجمه
    . انتشارات دانشگاه پيام نور،تهران. اختالالت يادگيري).  1390(ز، غالمعليافرو

 تعليم و تربيت ي نشريه.  موسيقي و اختالالت يادگيري رياضي.)1390(استكي، مهناز و مقدم، كاوه
  .38-48 ،1، استثنايي

اد بر پيشرفت ي مفهوم اعد  آموزش صفحهتأثير). 1390(استكي، مهناز؛ اشرف، مريم و عشايري، حسن 
  .6-14، 1،  تعليم و تربيت استثناييي نشريه. هاي يادگيري رياضي آموزان با و بدون ناتواني رياضي دانش

 سوم ابتدايي ي در پايه) خواندن و نوشتن(بررسي ميزان شيوع اختالالت يادگيري). 1377(سالمت، ندا  
   . دانشگاه اصفهان، كارشناسي ارشدي پايان نامه. شهر اصفهان

تهران، انتشارات . سي و آموزش كودكان استثناييشنا روان). 1388(اهللا نراقي، مريم و نادري، عزت سيف
  . ارسباران

هاي اول و دوم  آموزان پايه هاي يادگيري در دانش شيوع ناتواني). 1391(شريفي، علي اكبر و داوري، رقيه
  .63-76، )2 (1 ،يادگيريهاي   ناتوانيي مجله. ابتدايي استان چهار محال و بختياري

  .تهران، انتشارات مبنا. هاي يادگيري ناتواني). 1379(فريار، اكبر و رخشان، فريدون
.  سوم ابتدايي شهر اراكي آموزان پايه بررسي ميزان شيوع اختالل رياضي در دانش). 1389(عسگري، مريم

    .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراك. ارشد  كارشناسيي نامه پايان
   تقيي ترجمه. ها مفاهيم و ويژگي: هاي يادگيري ناتواني). 1980(واالس، جرالد و مك الفلين، جيمز ا 

  . ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي)1370(طوسي منشي
ترجمه عصمت . ها، تشخيص و راهبردهاي تدريس نظريه: هاي يادگيري ناتواني). 1997(لرنر، ژانت دبليو

  . تشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ان)1384(دانش 
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ي ادراك از خود و رفتارهاي ايمني  مقايسه). 1392(بهرامي، محمد؛ ابوالقاسمي، عباس و نريماني، محمد 
شناسي مدرسه،  ي روان نامه فصل. هاي اختالل اضطراب اجتماعي و بهنجار آموزا داراي نشانه در دانش

2)1( ،79-62.  
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه در ارتقاي ). 1392(، زهرا و خادمي، ملكوت  ترازي
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  .91-110، )1(2شناسي مدرسه،  روان

تهران، انتشارات سازمان . انطباق و هنجاريابي آزمون رياضيات ايران كي مت). 1381(محمداسماعيل، الهه
  .آموزش و پرورش استثنايي كشور

.  الالت يادگيري در مقطع ابتدايي شهرستان تنكابنگيرشناسي اخت بررسي همه). 1380(كناردره، شكوفه
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، آزمون ريون 1سنجي شماره  هاي روان آزمون: گيري هوش كودك اندازه). 1381(كرمي، ابوالفضل
  .  سنجي  انتشارات روان، تهران.كودكان

آموزان مقطع ابتدايي و  بررسي تنوع و فراواني اختالالت يادگيري در دانش). 1382(نيك روش، طاهره 
 كارشناسي ارشد، سازمان مديريت و           ي نامه پايان. 1381-82راهنمايي استان اصفهان در سال تحصيلي 
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Prevalence of dyscalculia between second and fourth grades 
in Arak and reduction ways 
J.khodadadi1 & S. Moosavi Pour2 

Abstract  
This study investigated prevalence of dyscalculia between second and fourth  

grades in Arak (Iran) and reduction ways. In this descriptive study with  random 
cluster stratifed sampling, we went to 32 schools and 64 classes for investigating 
1802 students. In refering to schools, at first we selected weak students  in math 
with teachers help and then made sure that these students were not border and  
hadnot serious problems in vision and hearing health and finally tested them with 
Key Math test. We used descriptive measures for rate of prevalence, t test of 
inferential measures and Delphi method for finding reduction ways, in second 
grade, prevalence of disability in concepts area was %0/54, in operations area was 
%1/09 and in application area was %0/87. In fourth grade, prevalence of disability 
in concepts area was % 1/34, in operations area was %2/46 and in application area 
was %1/57. There were not significant difference between boys and girls, between 
students from city and from village in 2 grades in getting dyscalculia. Delphi 
method revealed that to reduce dyscalculia we could do these: training educational 
leaders, putting purposes of math books at the first of next year math book for 
assessment before starting to teach new things, starting Resource Teacher desing, 
taking place applied mathematics festival, training teachers about dyscalculia.                               
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