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 چکیده

برانگیزترین مقوله های آموزش و پرورش استثنایی است. یکی از شایع ترین ترین و شاید جنجال یکی از بزرگ 1اختالل یادگیری

است. برای تشخیص اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی فرد نقایصی در چهار  2 انواع اختالل یادگیری اختالل ریاضی

ل ضرب، محاسبات ریاضی صحیح و گروه از مهارتها که شامل درک اعداد، به یاد سپردن و به یاد آوردن مواد حفظی مثل جدو

دارد. به منظور کمک به رفع مشکالت دانش آموزان با اختالل ریاضی پژوهشگران معتقدند  صحیح  صریح، استدالل ریاضی

متناسب با مشکل های موجود باید مداخله های خاصی اعمال شود. به طوری که برای آموزش و ترسیم عقب ماندگی تحصیلی 

می باشد. آموزش  3نان روشهای مختلفی به کار گرفته شده است، که از آن جمله روش آموزش مستقیماین کودکان و نوجوا

مستقیم روش آموزشی می باشد که در آن آموزگار اطالعات را مستقیم و بدون واسطه و در مراحل مشخص و مرتب به دانش 

آموزان منتقل می کند. برنامه های آموزش مستقیم بر اساس ادبیات تحقیق، نسبت به دیگر برنامه های آموزشی در پیشرفت 

آموزش مناسب جهت رفع تاللهای یادگیری ویژه اثربخش تر بوده است. با توجه به اهمیت ارائه تحصیلی یادگیرندگان دارای اخ

مشکالت دانش آموزان دارای اختالل ریاضی و اثربخش بودن روش آموزش مستقیم، در این مقاله پس از مروری بر تعریف و 

 حیطه می پردازیم.چگونگی ارائه این روش، به بررسی سوابق پژوهش های انجام یافته در این 

 ، روش آموزش مستقیماختالل ریاضی  کلمات کلیدی : اختالل یادگیری ،

______________________________________________________________ 

1-learning disorder 

2-mathematics disorder 

3- Direct instruction 

 

 

 



 مقدمه 

مطرح شد. وی اختالالت یادگیری را نوعی نارسایی های   1 توسط ساموئل کرک  1962اصطالح اختالالت یادگیری برای اولین بار در سال 

شناختی دانست که دانش آموزان در یکی از حوزه های ذهنی مانند درک صحیح گفتار، نوشتار، شنیدن، خواندن و یا حساب کردن دچار  

زیستی  -( . اختالل یادگیری به وسیله متخصصان بهداشت روانی و پزشکی به عنوان نوعی اختالل عصبی 1394 مشکل می شوند ) افروز،

، شناختی و یا پردازش زبان تشخیص داده می شود که معلول عملکرد نابهنجار مغز است . یکی از پیامدهای بدکاری مغز این است که افراد  

از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یا بزرگ ساالن بدون  ات مورد نیازشان را به گونه ای متفاوت  دارای اختالل یادگیری فرایندها و اطالع 

 ( .                                                                                             1391مشکل به دست می آورند ) جانه ، ابراهیمی و علیزاده ،  

نارسایی های ویژه در یادگیری با مشکالت بسیاری در مدرسه روبرو هستند . این گونه کودکان از نظر هوشی عقب مانده  کودکان دارای 

نیستند ، اما در یادگیری برخی از مواد درسی یا درک برخی مفاهیم آموزش با مشکل جدی روبرو هستند . یکی از نظریه های مربوط به  

ل مالحظه بین ظرفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی اشاره دارد . بدین معنی که بر اساس آزمونهای هوشی  این دسته از کودکان به تفاوت قاب

  انجام شده از دانش آموز انتظار می رود که او از عهده یادگیری دروس و انجام تکالیف درسی پیش بینی شده بخوبی برآید ، اما نتایج حاصل 

در بدو ورود به مدرسه به پیشرفت تحصیلی خود  ( . در واقع آنها  1385ست ) افروز ، از پیشرفت تحصیلی وی گویای حقیقت دیگری ا 

اطمینان دارند ولی به تدریج درمی یابند که با سایر همکالسی های خود تفاوت دارند و دچار احساس حقارت و ناامیدی می شوند . از سوی  

( .                                                        1391می کند ) شکوهی یکتا و پرند ، دیگر سرزنش های معلمان و خانواده مشکالت فرد را پیچیده تر 

اقتصادی و نژادی گوناگون مشاهده می    –ناتوانی های یادگیری با سایر معلولیت ها نیز همراه می شوند و در طبقه های فرهنگی ، اجتماعی  

 ( .   2002،  2شود ) هانت و مارشال  

 انواع نارسایی های ویژه یادگیری

اختالالت یادگیری شامل سه نوع نارسایی خواندن ، نارسایی ریاضی و نارسایی در بیان   3(    5DSM تشخیصی و آماری )  بر اساس راهنمای  

واس مختلف سالم هستند ، از امکانات  نوشتاری است . کودکان دارای این نارسایی از بهره هوشی متوسط یا باالتر برخوردار بوده و از نظر ح 

محیطی و آموزشی نسبتا مناسبی برخوردارند و فاقد ناهنجاری های شدید رفتاری اند . در عین حال پیشرفت آموزشی این کودکان به طور  

 ( .   1395آموزشی که از آن برخوردارند هست ) سیف نراقی و نادری ،  قابل مالحظه ای کمتر از بهره هوشی ، سن و امکانات  

 نارسایی های ریاضیات

برای این نارسایی به کار   4برخی از کودکان با اشکالت ویژه یادگیری ، دشواری هایی در درک مسائل ریاضیات دارند . اصطالح دیسکالکولیا  

فاهیم مربوط به چپ  می رود . این گروه از کودکان معموال در زمینه درک روابط فضایی دچار مشکل شدید هستند . سردرگمی در ادراک م

عقب و دور ونزدیک از ویژگی های این نارسایی است که در تصور ذهنی از نظام اعداد اختالل ایجاد می   –پایان ، جلو  –راست ، شروع  –

و   باید توجه داشت که برخی از کودکان با دشواری های ریاضیات ممکن است در خواندن ، نوشتن( .  1395کند ) سیف نراقی و نادری ، 

 امال نیز مشکالتی داشته باشند ، اما بعضی از آنان از توانایی های کالمی خواندن ، نوشتن و امال مناسبی برخوردارند .  

 

_____________________________________________________ 

1 – kerk 

2 – hant & marshal 

3 – diagnostic and statistical manual of mental disorder fifth 

4 - dyscalculia 

 



 همه گیر شناسی

( . تعداد این گونه دانش   1395درصد در نوسان است ) سیف نراقی و نادری ،  3تا  1میزان برآورد شیوع نارسایی های ویژه یادگیری از 

گی قرار دارند . مردان بیشتر از زنان دچار  سال  15تا    10سالگی به تدریج افزایش می یابد و اکثر آنان در گستره سنی    11تا    6آموزان از سن  

شیوع هر یک از اختالالت یادگیری را در دانش آموزان سنین مدرسه بین     DSM-5( .    1384اختالل یادگیری هستند ) نجاریان ، داوری ،  

در  ( . 2015،  1ند ) کلمندرصد گزارش نموده و برآورد شده است که یک درصد از کودکان دبستانی دارای ناتوانی ریاضی هست 15تا  5

نی  مورد علل بروز نارسایی های ویژه در یادگیری به عوامل مختلفی از جمله عوامل فیزیولوژیکی ، ژنتیک ، عوامل بیوشیمیایی و عوامل تراتوژ

آسیب های عصبی هستند    اشاره شده است . کودکان با اختالالت ویژه در یادگیری در مقایسه با کودکان بهنجار دارای نشانه های بیشتری از 

( . امروزه معلوم شده است که ناتوانی های یادگیری در خانواده ها منتشر است . بررسی سوابق تاریخچه ای   1379)سیف نراقی و نادری ، 

 ( .  1394در بیشتر مواقع وجود مشکالت مشابه در یکی از والدین را برجسته می سازد ) آقاجانی و هاشمی رزینی ،

 ضیاختالل ریا

اختالل ریاضی بر طبق مالک های آسیب شناسی روانی یکی از زیر مجموعه های ناتوانی یادگیری است که در برگیرنده چهار گروه اختالل  

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

ب سازی مجموعه اعداد ( ، مهارت های ریاضی ) توانایی انجام چهار عمل اصلی ( و مهارت های توجه ) کپی کردن درست  درک نمادها و مرت

ت  شکل ها و مشاهده درست نمادهای عملیاتی ( . این ناتوانی عملکرد تحصیلی یا فعالیت های روز مره فرد را با مانع مواجه می سازد و مشکال 

( . تنها یک شکل از  2007، 2مرتبط با نارسایی های حسی یا عصبی موجود فراتر است ) سادوک و سادوک  از اختالل هایحاصل از آن 

 ( .   2006،    3نارسایی های ریاضی وجود ندارد و گوناگونی مشکالت از فردی به فرد دیگر متفاوت است ) مرکز ملی ناتوانی یادگیری

ریاضی باید عملکرد فرد در حساب به طور اساسی زیر سن ، توانایی های هوش و تحصیلی مورد  برای قرار گرفتن در طبقه بندی اختالل 

انتظار باشد و همچنین این اختالل باید به طور جدی بر پیشرفت تحصیلی یا زندگی روزمره مشکل ایجاد کند . بعالوه اختالل نباید به علت 

(    1390ناسب محیطی ، فرهنگی یا آموزشگاهی باشد ) امانی ، برهمند و نریمانی ،  نقایص بینایی ، شنوایی ، جسمی ، هیجانی و شرایط نام

از بررسی ویژگی های تحصیلی نوجوانان با اختالالت ویژه در یادگیری ، چنین برمی آید که آنان معموال در مهارت های تحصیلی به فالت 

برای مثال ، دانش آموز کالس دوم دبیرستان با     ( .  1991،    4ک نایتیادگیری می رسند و دیگر پیشرفت نمی کنند ) سومارکر ، دیشلر و م

شکل یاد شده ممکن است به لحاظ توانایی خواندن و ریاضیات مانند دانش آموز کالس پنجم دبستان یا کالس اول راهنمایی عمل کند . 

ل آنان در مقاطع سنی مختلف ، متفاوت است . معموال  افراد مبتال به مشکالت در ریاضیات را در هر سنی می توان یافت که البته نوع مشک

 این گونه افراد در اوایل کودکی نسبت به مسائل غیر کالمی مانند بازی با معماها ، مکعب ها یا مدل ها بی توجه یا بی عالقه هستند . در

تلف و درک زبان حساب اختالل دارند و در سال  ، طبقه بندی اشیا ، تمییز اندازه های مخسالهای شروع مدرسه در مقایسه اجسام با یکدیگر  

های باالتر در انجام محاسبات فرایندهای محاسباتی نیز نسبت به هم ساالن خود با مشکل مواجه هستند . در سطح دبیرستان ، به علت  

 ( .   1395عدم کسب مهارت های بنیادی و پایه ، در مهارت های جبر و هندسه مشکل دارند ) سیف نراقی و نادری ،  

اگر چه بهره هوشی کلی این گروه در گستره طبیعی قرار دارد ، اما برخی از آنان از بهره هوشی غیر کالمی پایین تری نسبت به بهره هوشی  

ین  وکسلر به ویژه زیر آزمون های مرتبط با مفاهیم ریاضی آن ، برای تشخیص ارخوردارند . لذا استفاده از آزمون  ب  5کالمی در آزمون وکسلر  

   گونه کودکان توصیه می شود .

______________________________________________________________________________________________________________ 

1 – colman                                                                    5 – Wechsler intelligence scale for children 

2 – sadock & sadock 

3 – national center of learning disability 

4 – schumarker- Deshler &mcnight                          



 مالک های تشخیص اختالل یادگیری در ریاضیات

 مالک های تشخیص در کتاب راهنمای آماری و تشخیص بیماریهای روانی عبارتند از :  

الف : مهارت های ریاضیات بر مبنای آزمونهای میزان شده فردی ، به طور قابل مالحظه ای پایین تر از آن است که با توجه به سن زمانی ، 

 هوش سنجیده شده و آموزش متناسب با سن ، انتظار می رود .  

: مشکل یاد شده در بند الف به طور قابل مالحظه ای در پیشرفت تحصیلی یا فعالیت های روز مره زندگی که مستلزم به کارگیری مهارت    ب

 های ریاضیات است ، اختالل ایجاد می کند . 

اتر از حدی باشد که معموال  ج : اگر کودک دارای مشکل دیگری مانند مشکالت حسی ، ذهنی یا جسمی باشد ، اختالل در ریاضیات باید فر 

 ( .   1374با آن نقص همراه است . ) نادری و سیف نراقی ،  

دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت اله نادری حاصل یافته های خود را از مطالعه بیش از صد کودک با اختالل ویژه در ریاضیات در قالب  

گروه از کودکان بهره گرفت ، این گونه گزارش می کنند :                                                        شاخص هایی که می توان از آنها برای تشخیص و شناسایی این 

. دانش آموز در درک و فهم اعمال مربوط به چهار عمل اصلی در ریاضیات مانند جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم با مشکل مواجه است .   1

ی شود ، مشکل کودک بیشتر آشکار می گردد . برای مثال کودک ممکن است در جمع یک رقمی با یک هنگامی که این عملیات دشوارتر م

یک عدد یک رقمی را با عدد دو رقمی یا دو رقمی را با چند رقمی جمع کند ، دشواری  رقمی مشکل نداشته باشد ، اما هنگامی که او باید 

 اش آشکار می شود .  

و فهم نشانه ها و عالیم مربوط به درس ریاضیات ضعیف است . برای مثال ، عالمت هایی مانند کوچکتر    . دانش آموز در خواندن یا درک  2

 ،بزرگتر و مساوی یا عالمت هایی مانند تفریق ، ضرب ، جمع و تقسیم را درک نمی کند . 

 د . . دانش آموز در حل مسائل به ویژه هنگامی که پیچیده تر می شود ، با دشواری مواجه می شو  3

 و نیز تمییز شکل و اندازه مشکل دارد .. دانش آموز در دسته بندی اشیا و اشکال    4

. دانش آموز در درک مفاهیم متضاد مانند سنگین تر و سبک تر ، بسته و باز ، پر و خالی ، چپ و راست ، دور و نزدیک و مانند آن ضعیف    5

 است .  

 ن ، دهگان ، صدگان و ... ( مشکل دارد .  . دانش آموز در درک ارزش مکانی اعداد ) یکا  6

 . دانش آموز در زیر هم نوشتن درست اعداد ، به ویژه هنگامی که اعداد بزرگتر یا اعشاری می شود ، با دشواری مواجه است .   7

 د . . دانش آموز در کپی کردن اشکال ، تمیز تعداد مکعب ها در یک شکل ، تعیین مساحت و حجم و مانند آن مشکل دار  8

شود ، یا صفر در  . دانش آموز در مفهوم اعداد ، شمارش آن و نیز خواندن و نوشتن اعداد به ویژه هنگامی که عدد دو یا چند رقمی می  9

 وسط قرار دارد یا اعداد شبیه به یکدیگرند با دشواری مواجه است . 

 مشکل مواجه است .  . دانش آموز در درک ارزش پول ، درک زمان و یافتن جهت های مختلف با    10

دانش آموزان با اختالل ویژه در ریاضیات ممکن است در یک یا چند شاخص از شاخص های یاد شده ، مشکل داشته باشند ) نادری و سیف  

 ( .   1395نراقی ،  

 ( .  9881،  1مرکز عالیم ریاضیات در همان نیمکره ای است که تکلم ، زبان ، حرکات و سایر نظام های زبانی است ) بلوجی  

________________________________________________________ 

1 - bellugi 



 روش آموزش مستقیم

های موجود باید مداخله های  ژوهشگران معتقدند متناسب با مشکل به منظور کمک به رفع مشکالت دانش آموزان با اختالل ریاضی ، پ 

خاصی اعمال شود . به طوری که برای آموزش و ترسیم عقب ماندگی تحصیلی این کودکان و نوجوانان روش های مختلفی به کار گرفته 

 ( .    2006،  2می باشد ) کارناین ، سیلبرت ، کام ، تراور و کاتن   1شده است که از آن جمله روش آموزش مستقیم  

آموزش مستقیم ، روش آموزشی می باشد که در آن آموزگار اطالعات را مستقیم و بدون واسطه و در مراحل مشخص و مرتب به دانش  

آموزان منتقل می کند و وقت طوری تنظیم می شود که تمام دانش آموزان به هدف های مشخص برسند . آموزش مستقیم با رویکردی  

نظیر اهداف مشخص ، سازماندهی دقیق ، گام های کوچک ، ارائه مطالب از ساده به دشوار ، ارائه پیش   با ویژگی های خاصیرفتار گرایانه 

سازمان دهنده ، تمرین سازمان یافته و هدایت شده ، ارزیابی مکرر و تقویت که آن را به یک شیوه کامل کارآمد و موثر برای کمک به دانش  

ی کند . برنامه های آموزش مستقیم بر اساس ادبیات تحقیق ، نسبت به دیگر برنامه های  آموزان دارای اختالل های یادگیری تبدیل م

  ( .  2010،  3آموزشی ، در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارای اختالل های یادگیری ویژه اثربخش تر بوده است ) استریکلند و مچینی  

متعددی در این زمینه انجام گرفته است که در ادامه به بخشی از آنها    با توجه به اهمیت و موثر بودن روش آموزش مستقیم ، پژوهش های

برخی از کودکان با اختالل ریاضی دشواری هایی در یادگیری مفاهیم ریاضی دارند که به کار بردن روش آموزش مستقیم  اشاره می شود . 

انجام گرفت ، به بررسی تاثیر آموزش مستقیم بر   ( 1389کمک موثری برای آنها داشته است . در پژوهشی که توسط شریفی اردانی ) 

یادگیری مفاهیم ریاضی ) جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم ( در دانش آموزان با اختالل ریاضی پرداخته شد و نتایج نشان داد که برنامه  

 آموزش مستقیم در یادگیری مفاهیم ریاضی کودکان با اختالل ریاضی تاثیر مثبت دارد .  

( در تحقیقی به بررسی مقایسه اثربخشی آموزش مستقیم با یک برنامه ترکیبی در چند مدرسه دبستانی پرداخت و   2010 ) 4استوکارد 

بهتری  روه دیگر به نحو معنا داری عملکرد م استفاده کرده بودند ، نسبت به گدریافت که دانش آموزان مدارسی که از روش آموزش مستقی

 از خود نشان دادند .  

ز موارد ، مشکل کودک در یک زمینه درسی مانند ریاضیات می تواند به سایر زمینه های درسی دیگر نیز گسترش یابد و مشکالت  در بعضی ا

یا عاطفی بسیاری را به وجود آورد که اهمیت مداخله مناسب را دو چندان می کند . در پژوهشی که توسط نصرتی ، غباری بناب ، رفتاری  

( با عنوان ) تاثیر آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص ( صورت   1395ار ) وکیلی نژاد و کشاورز افش

گرفت ، معلوم شد که آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص موثر است و معلمان می توانند از روش  

 ن دانش آموزان استفاده کنند .  آموزشی فوق برای بهبود عملکرد ریاضی در ای

( در پژوهشی تحت عنوان ) تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری   1393غباری بناب ، شکوهی یکتا ، یاریاری ، شریفی اردانی و پیرزادی ) 

ار مفهوم جمع ،  ( به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مستقیم بر یادگیری هر چه مفاهیم ریاضی در کودکان مبتال به اختالل ریاضی 

 تفریق ، ضرب و تقسیم در کودکان مبتال به اختالل ریاضی تاثیر مثبت داشته است .  

 

_________________________________________________________ 

1 – direct instruction 

2 –carnin – silbert – kame – traver & Kathleen 

3 – Strickland & maccini 

4 - stokard 

 

   



یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز در ریاضیات مهارت حل مساله است . برخی از دانش آموزان دارای اختالل ریاضی ،  

دارند که پیشرفت تحصیلی آنان را به شدت تحت  دشواری هایی در حل مساله  و کسب راهبردهای مورد نیاز برای حل مساله 

( با عنوان ) تدوین برنامه   1395ایمانی ، علیزاده ، کاظمی و غباری بناب )  تاثیر سوء قرار می دهد . در تحقیقی که توسط

آموزشی مستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه ( انجام  

دگان تاثیر مثبت داشته است و شرکت  گرفت ، معلوم شد که آموزش مستقیم در افزایش مهارت های حل مساله تمامی شرکت کنن 

 کنندگان پس از اجرای برنامه آموزشی توانستند به مالک موفقیت و رفتار هدف دست یابند .  

، در این صورت دانش آموزان را در یادگیری   گیرد رب ناتوانی در ریاضی می تواند کامال فراگیر باشد و جنبه های متفاوتی را در 

و پیشرفت تحصیلی آنها را کند و نامطلوب می کند ، و این موضوع ضرورت و  مواجه می کند  ریاضی با مشکالت عدیده ای

( به این   2003)  2 ( و آدامز و کارنین  2005)   1اهمیت مداخله مناسب و موثر را دو چندان می کند . سوزان ، باربارا و جان 

تحقیق ، نسبت به دیگر برنامه های آموزشی ، در پیشرفت   نتیجه رسیده اند که برنامه های آموزش مستقیم ، بر اساس ادبیات

تحصیلی یادگیرندگان  دارای اختالل های یادگیری ویژه ، اثر بخش تر بوده است ) به نقل از معتمدی ، برقی ایرانی و کریمی ،  

1391   . ) 

 نتیجه گیری 

  نجر به شکست و ناکامی تحصیلی ، عدم نتیجه گیریبسیاری از دانش آموزان با اختالل های یادگیری مواجه هستند که این امر م

مطلوب و حتی ترک تحصیل می شود . با توجه به ویژگی های کودکان با نارسایی های ویژه در یادگیری ، تشخیص درست و به  

جلوگیری   . شناسایی و ارجاع به موقع و سریع این کودکان از پیچیده و وخیم تر شدن مشکل  موقع آنان امری دشوار و مهم است 

برخی از کودکان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری ، دارای اختالل ریاضی هستند . مشکالت یادگیری کودکان در  می کند . 

تحقبق و بررسی قرار گرفته اند ، که   زمینه ریاضیات در مقایسه با سایر زمینه های اختالالت ویژه در یادگیری ، کمتر مورد

با توجه به اهمیت و جایگاه مهم ریاضی در آموزش و نیز  یشتر در این زمینه را نشان می دهد . ضرورت تحقیق  و پژوهش ب 

، ضرورت و اهمیت تشخیص و مداخله آموزشی مناسب و به موقع بیش از پیش مهم به نظر می رسد ، که می  زندگی روزمره 

مک به حل مشکالت دانش آموزان دارای اختالل  تواند از هزینه های سنگین بعدی جلوگیری به عمل آورد . برای آموزش و ک

ریاضی روش های مختلفی به کار گرفته شده است ، که به عقیده بسیاری از صاحب نظران روش آموزش مستقیم بیشتر از هر  

برای   برنامه آموزشی دیگر ، به وسیله تحقیقات آزمایشی مورد تایید و حمایت است . بنابراین ، بدون شک برنامه آموزش مستقیم

، یا به عبارت دیگر برای دانش آموزان نیازمند آموزش های ویزه  دانش آموزانی که در معرض  خطر افت تحصیلی هستند 

 سودمند خواهد بود .  
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