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هراسی در افرازی بر کاهش مدرسهآموزش مفهوم عدد به روش تندخوانی تأثیر

 آموزان با اختالل ریاضیدانش

 
 34/30/31تاریخ پذیرش:                                                       42/33/31تاریخ دریافت: 

 6، رضا کریمی5، محسن بابایی سنگلجی4، هادی احمدی3*، شیدا شریفی ساکی2،  محمد رضا ابرقویی1فاطمه توانگر مروستی

 چکیده

که شهه  ههت تیصههیلی در میان  ییام آنجااسههت  آمومان انشدام برخی  عمدههراسههی ی ی ام مالهه ال  رسهههمد هدف: و زمینه

  بر این اسههاه هدا این خوردبیالههتر به مالهه  میآمومان دانشاین هراسههی در ، مدرسهههبا اختالل یادگیری شههایت تر اسههتآمومان دانش

با اختالل آمومان دانشهراسهههی در میان آن بر کاهش مدرسهههه تأریرافرامی و خوانیبخالهههی آمومش مم ود عدد به روش تندمطهاعهه ارر

    استریاضی 

آمومان دود   جهامههه آماری این مطاعهه تمامی دانشبوده اسهههت کنترلپس آممون بها گروه  -طرح پیش آممون طرح پژوهش، روش:

نمر به  33که ام بین آن ا با اسهتماده ام مصهاه ه تالهخیصی و آممون ریون  بودنمر( اسهتان یزد  53ابتدایی با اختالل یادگیری مرکز پرنیان )

نمر( و  48گیری در مرهله اول هدفمند و در مرهله دود تصهادفی بوده است( انتخا  و به دو گروه آممایش )روش تصهادفی)روش نمونه

 18جل ههه  5افرامی در د به روش تندخوانیبه گروه آممایش، آمومش مم ود عد  شههدند جایدهینمر( به صههور  تصههادفی  48کنترل )

ریاضههی  مقیاه ،(4333,)بریماهر و هم اران  مرت ط با اضههطرا  کودکان اختالل هایپرسههالههنامه تالههخی   ای آمومش داده شههد دقیقه

 مت و آممون ریون ابزارهای پژوهش هاضر بودند کی

وجود  بین دو گروه تماو  مهناداریهراسی در اضطرا  مدرسهپس ام آمومش، متغیری نالان داد یکنتایج تیلیل کوواریانس  :هایافته

 ( ≥3334/3P) شتدا

سی در هراتواند بر اضهطرا  مدرسههافرامی مینتایج هاصهل ام پژوهش نالهان داد آمومش مم ود عدد به روش تندخوانی گیری:نتیجه

 آمومان با اختالل ریاضی مورر باشد و آن را  کاهش دهد دانش

 هراسی ، مدرسهآمومان با اختالل ریاضیدانش، مم ود عدد به روش تندخوانی افرامی آمومش کلیدواژه ها:

                                               
 یزد، یزد، ایران تیقیقا  و علود دانالگاه  کارشناسی ارشد روانالناسی عمومی،  4

 ایران واهد یزد، یزد، اسالمی آماد مربی، گروه روانالناسی و علود تربتی، دانالگاه   2

   (sheidasharifi1348@gmail.com) دانالجوی دکترای روانالناسی، دانالگاه پیاد نور، ت ران، ایران *نویسنده مسئول:   3

 کارشناسی ارشد تیقیقا  آمومشی، دانالگاه ت ران، ت ران، ایران   1

   کارشناسی ارشد روانالناسی تربیتی، دانالگاه ت ران، ت ران، ایران 8

 دانالجوی دکترای روانالناسی باعینی، دانالگاه علود پزش ی ش ید ب التی، ت ران، ایران   0
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 مقدمه
 ردشههناسههی امروم و ها در روانممینه ترینم  یادگیری ی ی ام 

مماهی  برای تهریف کردن است   دشهوارترینی ی ام  هالعین

 شهههدهتهریفگونه هریتج یادگیری این آمری هاییدر فرهنه  

طاعهه میابی ام راه تجربه یا ت لطدانش، ف میدن یا  ک ب :است

بهضههی  و متماو  اسههتاما توان یادگیری افراد با ی دیگر  ( 4)

ر یادگیری د یهااختالل  افراد دمهار ناتوانی یادگیری ه هههتند

ماو  ام مت ایشیوهبه  آمری ا نپزش یپنج  انجمن روا شیویرا

 به ،در یادگیریاختالل  اسههت  شههده تهریفق لی  هایویرایش

پیالرفت  ا  برتأریرام  و کلی فرد به منیصرتالخیصی  صهور 

میدود  جای بهکه  ایگونهبه ،است شده دادهتیصیلی م نا قرار 

 ،تگوگمخواندن، نوشهههتن،  هایممینهیادگیری با  لکردن اختال

مهیار کلی کاسهههتی در  ؛اسهههتدیل یا ریاضهههیا  ،گوش دادن

اختالل یادگیری ام  اسههت  شههده عنوانلی یتیصهه هایم ار 

ین شی و همچنپزش ی و آموم ،طریق بررسهی سابقه خانوادگی

 آمومدانشنمرا   و مهلمههان هههایام مالهههاهههده هههاییگزارش

 میالگیهاین تالخی  م تلزد مال ال    شودمیتالخی  داده 

اسههتدیل  هایم ار یا  ه هها  و ،نوشههتن ،خواندن درممین ی

 ( 2است )ریاضی در طول سال تیصیلی 

ادگیری ناتوانی ی بارهمختلمی که در هایبا توجه به تهریف

های هداو  هاعلت، ههانگرش، ههاههداموجود اسهههت و نیز 

ته آمومان در نظر گرفدانش گونهاینآمومشی متماوتی که برای 

نوسههان  درصههد در 33تا  4 ، میزان برآورد شههیوآ آن امشههودمی

 هایناتوانیشهههیوآ  در موردط ق یهک فراتیلیهل  ( 3) اسهههت

 54/5 این ناتوانیشهههیوآ  میزان طورکلیبه یهادگیری در ایران،

یادگیری در  مالهه ال  دهدینالههان م واقت دردرصههد بود که 

با  .باییی برخوردار اسههت ن هه تاً شههیوآام آمومان ایرانی دانش

 درباره کودکان با شهههدهگزارشبهه این هه تهاکنون ارقاد  توجهه

اگر بنابراین ن وده اسهههت،  درصهههد 4ناتوانی یادگیری کمتر ام 

را برای جمهیههت ایران  شههههدهگزارشترین رق  همین پههایین

بهها نههاتوانی یههادگیری  آمومدانشهزار  483بپههذیری  در هههدود 

                                               
1. dyscalculia 

 دارند که به کمک جدی متخصههصههان آمومش ویژه نیامداری  

(1 ) 

و  ترینبزرگاختالل یادگیری ی ی ام آنچه بیان شد،  بنابر

ان کودک وپرورشآمومش هایمقوعه برانگیزترینجنجالشههاید 

انواآ اختالل یههادگیری،  امو ی ی  اسههههت بهها نیههامهههای ویژه

اختالل ریاضی یک اصطالح است (  8است ) 4نارساییه ها 

که ریاضههی را  یادگیری هایختاللام ا ایگ ههتردهکه به دامنه 

  تن ا یک نوآ اختالل ریاضهههی کندمی، اشهههاره گیردمیبر  در

وجود ندارد، بل ه تنوآ ماله ال  ام شهخصهی به شخ  دیگر 

(  0)گذارد میارر آن اتماد مندگی تیصیلی  متماو  است و بر

ریههاضهههی برای تمههاد  هههایم ههار درک دانش و  طورکلیبههه

آمومان بهها اختالل ریههاضهههی یههک دانش ویژهبهههآمومان دانش

آمومان باید بتوانند با ت ههلط دانش این که مراضهرور  اسههت، 

 هایموقهیتدر  اندفراگرفتهیهافتن بر ممهاهی ، اصهههوعی را کهه 

 در کودکان این مالههه ال  بیالهههتر ( 7) بندند کاررومانه به 

 به مدرسهههه به ورود بدو در  اآن  شهههودمی ظاهر مدرسهههه

 در تدریجبه وعی اطمینان دارند خود تیصهههیلی پیالهههرفهت

 دمار و دارند تماو  خود هایهم السی با سایر که یابندمی

 دیگر سهههوی   امشهههونههدمی نههاامیههدی و ک تری اه ههههاه

 ترپیچیده را مالهه التالههان خانواده و مهلمان هایسههرمنش

 ( 5) کندمی

 دمار این کودکان با مواج ه در ب هههیهاری ام مهلمهان

 به رو موارد برخی در کهطوریبه شهههونهدمی سهههردرگمی

و یا  بامخواسهههت جریمه، تن یه، مانند نامناسههه ی ههایروش

 نامناسههب آمومشههی فرایند این .آورندمی کودک رهاسههامی

هرمت  کاهش ،سهههرخوردگی جز میزی کودکان این برای

 .داشت نخواهد همراه به فراوان تیقیرکننده هایتجربهو خود 

 م رر هایشههه  هههتدعیل  به آموماندانش این ام ب هههیاری

 شوندمی های تیصیلی و سامشینایافتگیکاد دمار ،تیصیلی

 مالهه ال  کهصههورتی در همچنین  کنندمی تیصههیل و ترک

 ایمداخله هایبرنامه و نالهههود داده تالهههخی  موقتبه  اآن
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 اف ههردگی، هایاختالل بروم اهتمال نالههود طراهی مناسههب

 ( 5) یابدمی افزایش کودکان این در و بزه اری اضهههطرابی

 در ب هههیار هایشههه  هههتکه باعث  ههاییاختاللی ی ام این 

که  آمومانیدانش است  4هراسیمدرسهه شهودآمومان میدانش

میادی  هایشههه  هههتدمهار اختالل یهادگیری ه هههتند مون 

  شوندمیهراسی اختالل مدرسهبیالتر دمار  خورندمی

ب هیاری ام پژوهالگران علت اختالل ریاضی را  طورکلیبه

 در آمومدانشنادرسههت مهل  و یا ناتوانی  در آمومش ناکافی و

 گمت مهلمانی توانیمبنابراین   داننداکت ا  مماهی  بنیادی می

ومش ی، به آمکهه بدون توجه به اهمیت ترتیب اراهه مماهی  کمّ

 طوربهو یا در آمومش خود ام مواد آمومشی  پردامندمیمماهی  

، ممینه را برای نارسههایی در فراگیری کنندمینادرسههت اسههتماده 

(  این 3) کنندمیمیاسههه ه فراه   دهندهتالههه یهلفراینهدههای 

 هایروش موضههوآ ی ی ام دییل اصههلی برای توجه به م هه له

و ضهههرور  اسهههت برای این کودکان  ایمداخلهآمومشهههی و 

  دهدمیپرداختن به این موضوآ را نالان 

میت به کی رسههیدن در نایافتگیمهتقد اسههت کاد 2پاتریک 

دارد ریالههه در کاله دره ریاضههی  مطلو  آمومش ریاضههی،

بهه کودکهان بهها  مختلمی آمومشهههی هههایروشهمچنین  ( 43)

 هاروش این ترینم   که یهادگیری وجود دارد ههایاختالل

 آمومی،دقت واب هههتگی، مدیریت میرک، م هار شهههامهل

 است م تقی   آمومی و آمومشمیرگی

هدا اصههلی آمومش م ههتقی ، ت هه یل فرایند یادگیری و 

فتار   این روش بر رآموم استدانشافزایش پیالههرفت تیصیلی 

 کندیمکید تارهای مرت ط با سهههاختار کاله دره متغی مهل  و

قی ، م ت کامالکید بر آمومش اروش تمالخصه اصلی این  ( 44)

که  اسهههتعینی  هایتجربهسهههریت و  هایگهادو بها  واررهمنجی

به ماهیت  با توجه(  42) شهههودمیداده  مهل  آمومش وسهههیلهبه

ای بر ایویژهمتواعی بودن دره ه ا ، آمومش م تقی  روش 

روش   (43) رودمیآموختن میتوای این دره بههه شهههمههار 

                                               
1. School phobia 
2. Patrick 

افرامی یک روش م هتقی  است که اوعین بار در سال تندخوانی

 هایتمریق است  مون جمت و شهدهابداآتوسهط ابرقویی  4353

در  اگر بها مم ود افرامی اعداد ارت ا  خاصهههی دارد، موردنظر

با  آن اافرامی  با توجه به مم ود همان ابتدا مم ود اصهههلی اعداد

 ی جمت وآمومان در یادگیردانش ،روش مناسههب تدریس شود

د و ب تر یا خواهند داشهههتمربوطه مالههه ل کمتری  هایتمریق

 ( 41) خواهند گرفت

 دهش انجادآمومش م تقی   درممین یهای ب یاری پژوهش

آمومش نالان  ممینه دربرتری این روش را  آن اکه اغلب  اسهت

آمومش م هههتقی  بر  یک پژوهش نالهههان داد که نتیجه  دهدمی

)به  سههاعه 41تا  8/0 آمومدانش 87عمل رد خواندن و ریاضههی 

که بیماری صهههرآ و  (روم 1اعی  3 ایهمتههو  همتهه 40مهد  

ن مهناداری به ب  ود عمل رد ای طور بهاختالل یادگیری داشههتند 

  (48) شهههدتیصهههیلی منجر  هایهیطهدانش آمومان در تمهاد 

دریافتند که اسههتماده ام شههیوه  (40) 3ویل ههون و رباربر کروه،

کههه در مراهههل اوعیههه  آمومانیدانشآمومش م هههتقی  برای 

در خوانههدن،   ههاآنیههادگیری ه هههتنههد، موجههب ب  ود عمل رد 

نیز با انجاد پژوهش  (47کرومبرگن )  شههودمیریاضههی و مبان 

ریاضهههی برای  ههایمهداخلههمطهاعههه دربهاره  85ام  فراتیلیهل

ایی با نیامهای ویژه، آمومش م هههتقی  و آمومان دوره ابتددانش

 خودآمومی را مؤررتر ام راه ردهای دیگر یافت 

روش آمومش  تههأریر هههای مختلف دربههارهنتههایج بررسهههی

م ههتقی  و روش آمومش ریاضههی مرسههود بر یادگیری مماهی  

 پههذیرآمومشذهنی  توانک آمومان کههاربردی ریههاضهههی دانش

ن هه ت به روش آمومش   نالههان داد که روش آمومش م ههتقی

 ( 43و  45) ریاضی مرسود در مداره، ارربخالی بیالتری دارد

هایی اضهههطرابی در مدرسهههه هراسهههی یک نوآ ام اختالل

کودکان اسههت که با تره شههدید ام رفتن به مدرسههه مالههخ  

این اختالل ام تره و نگرانی م  می  م تالبه  کودکان شهههودمی

و  نندکمیت صی ت درباره اهتمال وقوآ یک سهانیه یا مصهی 

3 .  Cross, Rebarber & Wilson 
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یا هاعت ت وآ  درددلسهههردرد،  مانندبدنی  هایناراهتیام  غاع اً

میزان  ( 23به مدرسهههه نروند ) هاب انهشههه هایت دارند تا به این 

 47درصد تا  2/3هراسی در بین دانش آمومان ام شهیوآ مدرسهه

ین ب ،هاسن در این اختالل ترینشایتاست   شدهگزارشدرصهد 

سهههال اسهههت، یهنی ممانی که کودکان ن ههه ت به  7تا  8سهههنین 

 فتهگرانجاد  مطاعهه کنندمیجدایی ام واعدین خود سههامش پیدا 

ساعه و  40 تا 41 نوجوانان 3/4که  دهدمینالهان  4توسهط بارکر

هراسی رنج سهاعه ام مدرسه 44تا  7صهد کودکان در 7/1 تا 1/4

 ( 24 به نقل ام) برندمی

هراسهههی منجر به م ار مدرسهههه،  2نظریه کرنی بر اسهههاه

( خودداری ام 4ام:  ع ارتندکه  شودمیفهاعیت اسهاسی مختلف 

( فرار ام 2 ،منمی مههاننههد اضهههطرا  و اف هههردگی هههایهیجههان

د مور کندمیآماردهنده و یا موقهیتی که فرد اه اه  هایجمت

مهاننهد تههامهل با هم السهههان و  گیردمیارمیهابی دیگران قرار 

( 1و  ،طل انهآشهههو مانند رفتارهای  طل یتوجه( 3 ،ههاامتیهان

ون، مث ت مانند تماشهههای تلویزی هایکنندهتقویتدسهههتیهابی به 

کودک به علت  2و  4صهه ز مود بیدار نالههدن و      در شههرایط 

ام رفتن به مدرسهههه  در مدرسههههمنمی  هایکنندهتقویهتوجود 

کودک به علت  1و  3در شرایط  کهدرهاعی ندکمیخودداری 

ام مدرسه گریزان است  ،در خانهمث ت  هایکنندهتقویتوجود 

 ( 22به نقل ام )

که کودکان  اندکردهنالان( خاطر23نوی هندگان متهددی )

ه ک کنندمیبهه دییهل گوناگون ام رفتن به مدرسهههه خودداری 

)تره  ویژه در مدرسهههه هایمیرکشهههامل تره ام  تواندمی

 موردعالقههه(، تره ام جههدایی ام شهههخ  3مرضهههی یهها فوبیهها

اجتمهاعی مانند  ههایموقهیهتتره ام و  )اضهههطرا  جهدایی(،

سی( باشد  ممینه ب یاری ام صهی ت کردن در کاله )جمت هرا

بایتر ش  ت تیصیلی است  این  هایپایهدر  هاهراسیمدرسهه

کههه ام  ذهنی توانک در مهورد کودکههان  ویهژهبهههم ههه هلههه 

  ابدیمیه ههتند مصههداش بیالههتری  ب رهبیترمیمی  هایآمومش

                                               
1. Barker  
2  Kearney 

 هایکالسهههیباه ، قادر به رقابت ف مدنمیرا  هادرهکودک 

 رونامای گیردنمی اینتیجه کندمیخود نی ههت و هر مه تالش 

دانش آمومان بهها نههاتوانی  کهههامآنجههایی  رودنمیبههه مههدرسهههه 

اوتی ام متم صهههور بهوعی  را دارندیادگیری توانایی یادگرفتن 

، نیام به راه ارهایی دارند که ام ان اسهههتماده گیرندیمبقیه یاد 

را  آن ارا هموار سهههامد و ضههههف و اختالل  هایالهههانتواناییام 

 درمانی و آمومشی هایشیوه به توجه بنابراین ( 0ج ران کند )

 منظوربهآنچه بیان شههد، بنا بر  اهمیت دارد ب ههیار کودکان نای

آمومان بهها اختالل کمههک بههه رفت مالههه ال  یههادگیری دانش

ریاضههی پژوهالههگران پیالههن اد کردند که متناسههب با مالهه ال  

 هایروشی ی ام و ید مداخال  خاص اعمال شهههود باموجود 

یری اختالل یادگ م تالبههآمومان در ب  ود یهادگیری دانش ررمو

 دارد در نظرنابراین پژوهش هاضهههر ب؛ اسههتآمومش م ههتقی  

افرامی که روشههی تندخوانیبرنامه آمومشههی بررسههی کند که 

الل یادگیری اخت بام هتقی  است بر پیالرفت تیصیلی کودکان 

  دارد تأریر آن اهراسی مدرسهکاهش بر  نتیجه درو ریاضی 

 روش
 پژوهش ههاضهههرروش  کنندگان:طرح مطااعهه و شاارکت

پس آممون بها گروه کنترل  -پیش آممون طرح بهاتجربی نیمهه

آمومان دود تمههامی دانشرا جههامهههه آمههاری این مطههاعهههه   بود

نمر( اسهههتان یزد  53ابتهدایی بها اختالل یهادگیری مرکز پرنیان )

با اسهتماده ام مصاه ه تالخیصی و  آن اکه ام بین  شهدمیشهامل 

ر د گیرینمونهروش تصهههادفی )نمر به روش  33 ،آممون ریون

مرهلهه اول ههدفمنهد و در مرهله دود تصهههادفی بوده اسهههت( 

 بهنمر(  48نمر( و کنترل ) 48انتخها  و بهه دو گروه آممهایش )

م ا کنترل متغیرهای مزاه  شههدند  جایدهیتصههادفی  صههور 

گروه آممایش  امآن پسو روش انت هها  تصههادفی انجاد شههد 

گروه  کههاعی دررا دریافت کرد،  نظر موردآمومشهههی  برنامه

 کنترل این آمومش را دریافت ن رد 

3. Phobia 
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وضهههیت  بر اسههاهدانش آمومان  و ورود مالک انتخا 

( هانآبر م نای پرونده سالمت آمومان )بینایی و شهنوایی دانش 

و آممون هوش ریون اجرا شههد و بر این اساه دانش آمومان با 

م هنجار یا دارای مال ل بینایی یا شنوایی ام ا ترپاییننمره هوش 

 در یادگیریتالهههخی  اختالل  همچنین .نمونهه هذا شهههدند

یلی و پرونده تیصهه روانپزشهه یمصهاه ه  با اسههتماده ام ریاضهی

انجاد  4333 در سالپرنیان ش رستان یزد  یادگیریمرکز اختالل 

م ا فرد رضهههایت آگاهانه هابچهق ل ام شههروآ، واعدین  گرفت 

نموده و همچنین هر دو گروه دانش آمومان پژوهش را ت میل 

 .شدند سامیهمگن سن و تیصیال  واعدین امعیاظ

 ابزار پژوهش

 :4مرت ط با اضطرا  کودکان اختالل هایپرسالنامه تالخی    4
 هایل  اختالارمیابی عاله منظور به (21) و هم اران یمهاهررب

راهنمههای آمههاری و م ههارمین  اضهههطرابی بر ط ق مهیههارهههای

این پرسالنامه را ساخت که شامل  های روانیتالهخیصی اختالل

ک ی دربردارنده   فرد کودکانواعدین و کودکان اسههتدو فرد 

 ،یافتهتهمی )اضطرا   مقیاهخردهپنج  مقیاه اضطرا  کلی و

 هههایاخههتالل و ،مههدرسههههه هههراسهههی اضهههطهرا  جههدایهی،

روایی همگرای این پرسالنامه در  (28) است  هراه/ج همانی(

این  اسهههت کههه قرارگرفتههه بررسهههی موردم رر  هههایپژوهش

این  هایمقیاهمیر مقیاه اصهههلی و انددادهنالهههان  هابررسهههی

دیگر ابزارهای سههنجش  هایمقیاهمیر مقیاه و پرسههالههنامه با

 ،(=r 77/3) 2نسپساضهطرا  کودکان مانند مقیاه اضطرا  ا

پرسههالههنامه  و( =r 05/3) 3اضههطرا  کودکان مندبهدیمقیاه 

 هم  هههتگی( =r 73/3) 1هاعت کودکان اضهههطرا  صهههمت و

مه اباییی دارند که این مطلب بیانگر اعت ار همگرای این پرسالن

در این مطهاعههه ج هت میهاسههه ه اعت ار ام روش  ( 20) اسهههت

 بود  53/3برابر با  بامآمماییضریب استماده شد که  بامآممایی

                                               
1 . The screen for child anxiety related emotional disorders 

scale (SCARED) 

2. Spence children’s anxiety scale 

3. multidimensional anxiety scale for children 

آمومان دارای ج ت شناسایی دانش :8متریاضی کی مقیاه  2

 متآممون تالهههخیصههی ریاضهههی ایران کی اختالل ریاضههی ام

میرمقیاه است، به منظور  43این آممون که شامل  .استماده شد

های مختلف آمومان در هومهضهههف دانش تهیین نقا  قو  و

در سه بخش مماهی  اساسی، عملیا  و  رود وریاضی به کار می

 کهاربردها تدوین شهههده اسهههت که ام اهمیت آمومشهههی تقری اً

 42اعی 0آمومان این آممون برای دانش  ی  هههانی برخوردارند

 کونلیآممون را  این (  27سال در ایران هنجاریابی شده است )

( ت یه و هنجاریابی کرده اسهههت  در این آممون عمل رد 4335)

اساسی مماهی  هومه   4 :شهودمیهومه تق هی  سهه کلی فرد به 

آممون  8عملیهها  )دارای هومه   2، (آممون فرعی 3)دارای 

 مقیههاه فرعی(  آممون 8کههاربرد )دارای هومه   3، وفرعی(

( ترجمه 4354) میمد اسماعیلمت توسط ریاضهیا  ایران کی

آعمههای  آن توسهههط آممون پههایههایی و مورد انط ههاش داده شهههد 

/  80ضهههریب هم  هههتگی(آن )هم  هههتگی  و 53/3کرون ها  

 (  27به نقل ام است ) آمدهدستبه

 تدریجبهصور  است که  1این آممون دارای  :آممون ریون  3

طههرح  03ریههون ام  مههواد  شهههودمههیآن دشهههوار  هههایمههاده

ماده  42سری بوده و هر سری دارای  8که شامل  اندشدهتال یل

و روایی این آممون در کالهههورهای مختلمی مثل  پایایی اسهههت 

 0 و ویگنا در پژوهش بوره  شهههده اسهههت گیریانهدامهایران 

ه ریون های پیالروندا اسهتماده ام فرد پیالههرفته ماتریسب (2338)

ها در دفهه در سهههه ممان مختلف، میانگین نمرا  خاد آممودنی

به دست آمد  24/58و دفهه سود  ،23/18، دفهه دود 45/84اول 

که نالان دهنده میزان بایی پایایی این آممون است و با نتایج به 

  ( 25)همخوانی دارد (75/3)دست آمده در این پژوهش

 شیوه اجرا

 ، هدا اآنو ک ب اجامه ام  واعدین کودکانپس ام صی ت با 

  توضهههیز داده شههههد هههاکننههدهشهههرکههتکلی پژوهش برای 

4.  State and Trait Anxiety Inventory 

5. Scale Key Math 

6. Bors & Vigneau 



 یمیکر رضا ،یسنگلج ییبابا می ن ،یاهمد یهاد ،یساک یمیشر دایش ،ییابرقو میمدرضا  ،یمروست توانگر فاطمهو              مم ود آمومش ریتأر 

33 

 صی ت کردن باکه پس ام شههرکت در کاله و  صهور بدین

 داریامانترعایت  و ایجاد اطمینان خاطر در کنندگانشههرکت

گمته شد که طی دوامده جل ه مطاع ی  آن ابه و جلب رضههایت 

بر روی  موردنظرهای   سپس آممونآمومشی مطرح خواهد شد

 کنندگانشهههرکتدر ممان اجرای آممون ام اجرا گردید   آن ها

ر  سواعی بپرسند یا با دیگران مالو کهاینخواسته شد که بدون 

ر د کنندگانشههرکتهمه  پاسههخ بدهند  هاپرسههالههنامهکنند به 

 بودند  هاکالهقادر به ترک صور  نیام 

به ترتیب  برگزارشههده (ایدقیقه 18جل ههه )در طی دوامده 

 با روش 3و  2( تدریس 4موارد میر در هر جل هههه بیهان شهههد: 

افرامی در سه مرهله مج   )کارهای عملی که برای  تندخوانی

(، نیمه مج   )که در این مرهله گیردمیبیان یک مم ود انجاد 

و  (شودمیانجاد  کار کار عملی با اشهیا  روی تصهاویر، جایبه

و بدون توجه به اشهه ال  آمومدانشاسههت که  ایمرهلهمجرد )

( تدریس 2(؛ کندمی و وسایل آمومشی تمرینا  را هل تصاویر

با روش تندخوانی افرامی در سهههه مرهله مج ههه ، نیمه  8 و 1

افرامی  تندخوانی با روش 7و  0( تدریس 3و مجرد؛  ،مج ههه 

با  3و  5( تدریس 1مجرد؛ و در سه مرهله مج  ، نیمه مج  ، 

و افرامی در سههه مرهله مج هه ، نیمه مج هه ،  تندخوانیروش 

 تندخوانیبا روش  43تا  43 دورقمی( تهدریس اعهداد 8مجرد؛ 

( تدریس 0مجرد؛ و افرامی در سهه مرهله مج  ، نیمه مج  ، 

با روش تندخوانی افرامی در سه مرهله  33تا  23 دورقمیاعداد 

با  33تا  23( تدریس عددهای 7مجرد؛ و مج هه ، نیمه مج هه ، 

( تدریس عددهای 5؛ هاتاییده داشهههتننگهو رابت ان تغییر ی ه

( تدریس 3 ؛هاتاییده و تغییر های ی داشتننگهابت با ر دورقمی

( تهدریس عهددهای 43افرامی؛  تنهدخوانیبها روش  433عهدد 

 داشهههتننگهبا رابت  رقمیسهههه( تدریس اعداد 44؛ 333تا  433

( تههدریس اعههداد 42و  ؛و ی ی تههاییدهو تغییر  هههاصههههدتههایی

 دتایی و تغییر ص هاوی ی تاییده داشتننگهبا رابت  رقمیسه

 نتایج
ش گرای هایشاخ با توجه به هدا مطاعهه در این بخش ابتدا 

 آممونپیشمرکزی و پراکندگی دو گروه آممایش و کنترل در 

و سپس ج ت آممون فرضیه پژوهش  شدهگزارش آممونپسو 

نگین اتوصیمی می هایآمارهام تیلیل کوواریانس اسهتماده شهد  

 ونآممپیشو انیراا استاندارد دو گروه آممایش و کنترل در 

مطابق  همچنین اسههت  شههدهگزارش 4در جدول  آممونپسو 

ام آممون  آمههدهدسههههتبهههجههدول ذیههل سهههطوح مهنههاداری 

اسمیرنف بیانگر این است که دعیلی بر ضد این  -کوعموگروا

 "تاس آمدهدستبهام تومیت نرمال  موردنظرنمونه "فرضهیه که 

وجود ندارد 

 
 

 توصیفی هایآماره: 1جدول 

 گروه کنترل گروه آممایش  هاگروه
 مقدار آماره

 اسمیرنف -کوعموگروا
 سطز مهناداری

   انیراا مهیار میانگین انیراا مهیار میانگین  هاآماره

اضطرا  

 هراسیمدرسه

 / 308 33/4 70/4 13/3 34/4 27/3 آممونپیش

 / 37 25/4 88/4 17/3 31/4 27/4 آممونپس
 

تههدا ابمتغیری یهکبرای انجهاد آممون تیلیهل کوواریهانس 

همگنی شهههیب و نرمال بودن، همگنی واریانس،  هایممروضهههه

 که اسههت مطرح نیز فرض این رگرسههیونی بررسههی شههد خط 

 ی  ههان باید پژوهشدر  گروه هر برای رگرسههیون خطو 

 آنگاه ن اشههند، همگن شههیب خطو  رگرسههیون اگر باشههند 

 یمد پس  بود نخواهد هاداده برای مناس ی تیلیل کوواریانس

اضطرا   هایآممونپس پژوهش ایندر  که توضهیز اسهت به

و  متغیرهای واب ههته عنوانبه ،آن هایعمهمؤ و هراسههیمدرسههه

( هاریت)کوو کم ی متغیرهای عنوانبه آن ا هایآممونپیش

 بود خواهد برقرار هاشههیبهمگنی  فرض ممانی  شههدند تلقی
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 سطوح در همه واب هته متغیرهای و کم ی متغیرهای میان که

 در .باشههد هاک  برابری (کنترل و آممایش هایگروهعامل )

در  واب هههته و متغیرهای کم ی متغیرهای میان پژوهش، این

 هاک  ( برابریکنترلو  آممایش هایگروهعامل ) همه سطوح

و  واب هههتههه متغیرهههایبین  دارغیرمهنی تهههاملی بود  همچنین

 .شد مالاهده (هایترکوو) کم ی

نالههههان دادکههه  هههاممروضهههههام  آمههدهدسههههتبهههتههایج ن

   نتایج تیلیل کوواریانساسههتبرقرار  موردنظر هایفرضپیش

 اضههطرا  که بین دو گروه در متغیر (4Fو20=43/24) نالههان داد

 وجود دارد  (>3334/3P) هراسی تماو  مهناداریمدرسه

 

در  اضطراب مدرسه هراسی آزمونپس هاینمره میانگین روی به متغیرییک کوواریانس از تحلیل حاصل . نتایج2جدول 

 آزمونپیش با کنترل و گواه آزمایش گروه هایآزمودنی

 مجذور اتای سطز مهناداری F میانگین مجذورا  آمادیدرجا   مجموآ مجذورا  من ت تغییر

 25/3 333/3 31/3 23/40 4 23/40 آممونپیش

 18/3 3334/3 43/24 18/31 4 18/31 گروه

    03/4 20 17/12 خطا

 

 دو گروه بین شههود،مالههاهده می در جدولگونه که همان

هراسهههی تماو  در میزان اضهههطرا  مدرسهههه و گواهآممایش 

 بنابراین ( ≥43/24F=،3334/3Pگردید )مالهههاهده مهنهاداری 

 ود این مهنی که آمومش مم به ،شودپژوهش پذیرفته میفرضیه 

افرامی بر کههاهش میزان اضهههطرا  عههدد بههه روش تنههدخوانی

 است  موررآمومان با اختالل ریاضی هراسی در دانشمدرسه

 بحث
 یتندخوانکه آمومش به شههیوه  داد نالههان هاداده وتیلیلتجزیه

دانش آمومان با  هراسهههیکاهش اضهههطرا  مدرسههههافرامی بر 

 هرب ت پژوهش با نتایج   ایناسهت گذارتأریراختالل یادگیری 

پژوهش اسههت   هم ههو( 23)به نقل ام  کینز و اسههلوکادوا (،28)

مش در آمو م تقی  روش کهنالان داده است  واکینز و اسلوکاد

 هایم ار هایی ام ق یل در ممینهو ای ام مماهی  مختلف گ تره

امدهای پی عاطمی هایو جن ه پیچیده پهایه، ت اعیف شهههناختی

ه ب  نیز است  انگلمن و هم اران عاعی و ممتامی را به بار آورده

 در یادگیری تن انهاین نتیجهه رسهههیهدنهد که آمومش م هههتقی  

، ریاضهههی و مبان مورر هجی کردنتیصهههیلی شهههامل خواندن، 

، ب  ود نگرش به یادگیری و هرمت خودکه در افزایش اسههت، 

  ( 23به نقل ام ) استکاهش اضطرا  نیز ممید 

، شهه  ههت هاهراسههیممینه ب ههیاری ام مدرسههه امآنجاکه

 هایتواناییپایین بودن  و وجود فالههارهای تیصههیلیتیصههیلی، 

آمومان برای آماده کردن خود در ج ت ذهنی دانش ج همی و

در مورد  ویژهبهاین م هه له   اسههتآمومشههی  هایبرنامهاجرای 

ام  کهه و همچنین بهها اختالل یههادگیری ذهنی توانک کودکهان 

  دارده هههتند مصهههداش بیالهههتری  ب رهبیترمیمی  هایآمومش

 هایکالسههیه با قادر به رقابت  ،ف مدنمیرا  هادرهکودک 

 ؛گیردنمی اینتیجههه ،کنههدمیو هر مههه تالش  نی ههههتخود 

 ترینم  در دره ریاضههی که بدون شک ی ی ام  خصهوصبه

آمومان در تماد مقاطت تیصههیلی به اسههت که دانش هاییدره

آمومان به ب هههیاری ام دانش  درک آن اهتیها  دارنهد دانش و

و یا  تهدریس آمومگار ههایشهههیوه امجملههدییهل گونهاگون 

 منان ام این دره دمار دشهواری در یادگیری مماهی  ریاضی،

که  دهندمیام خود مقاومت نالان  و شوندمیاضهطرا   تره و

  دانجاد دهن توانندنمیترین اعمال ریاضهههی را ه  گاهی سهههاده

در  سههامیسههادهآنچه مهلمان نیام به دان ههتن آن دارند  رواماین

 هایمثال و هاتمریناراهه  ریاضی وتاکید بر م انی اوعیه  مماهی ،

تواند ام های کوتاه و متنوآ میانجهاد آممون گونهاگون اسهههت 

های ساده ریاضی، آمومان ب اهد  ت تاضطرا  ریاضی دانش

ی هاهای پی درپی در آممونهل م اهل آسان ریاضی، موفقیت
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 ره ریاضی موجب تقویتریاضهی و پیالرفت گاد به گاد در د

 شود آمومان در یادگیری عل  ریاضههی میدانش داعتماد به خو

آمومان که آمومگار مطم ن اسههت دانش ایهای سههادهپرسههش

ههای همتگی که ام بین داننهد، آممونپهاسهههخ ههای آن ها را می

م رری که های همته انتخا  شهههده اسهههت و تمرین های دره

شود، نیز موجب می های ق لی آوردهصرفاً برای یادآوری دره

 .آمومان در کاله می شودذهن دانشهضور 

ی برای اضههطرا  ریاضههی موجب ضهههف فرآیندهای ذهن

 آموماننگری و سههردرگمی دانشانجاد عملیا  ریاضههی، منمی

یاضهههی، ناتوانی در شهههود  این گروه بها اجتنا  ام کاله رمی

های ریاضهههی و اضهههطرا  و تالهههویش فراوان ام انجاد آممون

  این تصهههور که اسهههتهداد یهادگیری این دره طمره می رونهد

ریاضههی مادرمادی اسههت یا پ ههرها ن هه ت به دخترها عمل رد 

ب تری در دره ریاضی دارند و یا ریاضی دره منطق است، نه 

نالهههینی و مقههابلههه برخی ام موجههب عقههب ،دره خهالقیههت

بنابراین، با توجه   شودآمومان ام یادگیری عل  ریاضی میدانش

برنامه آمومش  رسهههدمیبه نظر  کهه انجاد شهههد پژوهالهههیبهه 

 انیآمومدانشبرای  تندخوانی افرامی که روشهی م هتقی  است

 ع ار بههراسی ه تند یا که در مهرض خطر اضهطرا  مدرسه

 برنههامههه ویژه هههایآمومشآمومان نیههاممنههد برای دانش دیگر

 ،افرامی تندخوانیبا اجرای روش  خواهد بود  ممیدی آمومشی

یجه عزود نت و در یابدمیآمومان ب  ود نشپیالههرفت تیصههیلی دا

، ام بین داردمیبیان ، هراسهههی که کرنیکهارکردهای مدرسهههه

آمومان کاهش منمی دانش هایهیجان، دیگرع ار بهه؛ رودمی

 هایهم السهههیو  هامهل  جمله ام، ام ارمیابی دیگران یابدمی

هراسههی کمتری تجربه خود نگران نی ههتند و اضههطرا  مدرسههه

ه ام استماد پرسش و پاسخ و صور بهاین روش مون   کنندمی

 یردگمیشماهی صور   و ریاضی( هایبامیفهاعیت ج مانی )

ترسههی ام مدرسههه یا کاله ریاضههی  آمومان اضههطرا  ودانش

نگاه  روحبییک کاله خالهههک و  صهههور بهبه آن  ندارند و

یک کارگاه تمرییی ریاضهههی را یاد  صهههور بهکه  ،کنندنمی

 ریههاضهههی دمههار تره و در کالهکههه  هههاییبچههه  گیرنههدمی

 شههدندنمیدمار تره  تن انهبا این روش  شههدندمیاضههطرا  

 ( 22به نقل ام ) بودند هاکالهبل ه مالتاش برگزاری این 

که ام آممون هوش دیگری  شهههودمیتوصهههیه  در پهایهان 

 اعت اربخالهههیجایگزین ج ت  هایمقیهاههمچون وک هههلر و 

رهنگی و ف اجتماعی ،خانوادگی استماده گردد و متغیرهای نتایج

 وردنظرمبیالههتری مورد همتاسههامی و کنترل قرار گیرند تا نتایج 

هش پژو هایمیدودیتاسههتخرا  گردد  ام با قطهیت بیالههتری 

ممههانی بین  فههاصهههلههه موردنظر،بههه کم ود هج  نمونههه توان می

کردن  توجیه ( وآموماندانش موقت بهعدد هضهههور جل ههها  )

ه با توجه به این شههود پیالههن اد می آمومان  ناد برد واعدین دانش

بوده و با  هراسههی ی ی ام مهضههال  آمومش و پرورشمدرسههه

در ام این طریق  ههل این مالههه ل  اسهههت نوهاضهههطرا  مهأ

 هایلآمومان با اختالود دانش ب توانهد بهاعث مهد  میکوتهاه

عدد یادگیری و ش  ت تیصیلی  که ام آنجایی ریاضهی شود 

 شههود بنابراین هاصههل میهراسههی مدرسهههنیز ام آمومان دانش

افرامی آمومش مم ود عههدد بههه روش تنههدخوانی اسهههتمههاده ام

   به طور کلیمالههه ل کمک کندب  ود این در را  توانهد مهامی

آمومش مم ود عهدد به روش توان نتیجهه گرفهت جل ههها  می

 هراسهههیمههدرسههههه کههاهشتوانههد بر میافرامی تهنههدخهوانهی

مورر باشد ریاضی  هایآمومان م تال به اختاللدانش
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Abstract 

Background and purpose: School phobia is one of the main problems of students. Since academic 

failure is more prevalent among students with learning disorder, school phobia is more common 

among these students. Present study aimed to investigate the efficacy of number concepts training 

using separate skimming in reducing school phobia among students with mathematics disorder. 

Method: Present study was an experimental study with pretest-posttest and control group design. 

Population consisted of all the second grade elementary students with learning disorder that were 

studying in Parnian Center in Yazd (N= 80). Sample consisted of 30 students that were selected 

using diagnostic interview and Raven Test, and then randomly assigned in experimental (N= 15) 

or control (N= 15) groups. Purposeful and random sampling methods were used respectively in the 

first and second stages of sampling. The experimental group received eight sessions of number 

concepts training using separate skimming (45-minuts per session). Data were collected using the 

questionnaire for diagnosing children with anxiety disorders (Brimaher et al, 1999), Iran Key Math 

Test (IKMT), and Raven Test. 

Findings: the results of one-way analysis of covariance showed a significant difference between 

the groups’ school phobia after training (p < 0.0001, F= 21.13). 

Conclusion: The results of current study indicated that number concepts training using separate 

skimming could significantly reduce school phobia among students with learning disorder. 

Keywords: Number concept training using separate skimming, students with mathematics 

disorder, School Phobia  
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