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Abstract 

Background and purpose: Learning difficulty in mathematics is one of the most common 

problems in students. The purpose of this study was to investigate the effect of maternal stress 

management skills training on improvement of problem-solving skills in students with dyscalculia. 

Materials and methods: A quasi-experimental study with pre-test post-test control group 

design was carried out in 30 elementary level school girls (grades 3 and 4) with disabilities in learning 

mathematics in Qaemshahr, north of Iran. Schools and classes were selected using cluster sampling. The 

students were selected based on interviews and were randomly assigned into control group or 

experimental group (n=15 per group). Data were collected using DSM-IV-TR diagnostic checklist, the 

KeyMath Diagnostic Assessment, the Raven's Progressive Matrices, and General Health Questionnaire-

28 (GHQ-28). Both groups received metacognitive training on problem-solving (14 sessions/ 5 weeks). 

Meanwhile, mothers of students in experimental group attended a training course on stress management 

(8 sessions/ 4 weeks). Data analysis was done in SPSS V19 applying univariate analysis of variance and P 

values of less than 0.01 were regarded as astatisctically significant. 

Results: Students in both groups showed improvements in problem-solving skills but in 

experimental group whose mothers received stress management skills training, the students were found 

with significant improvements compared to the control group (P<0.001). 

Conclusion: According to current study, maternal stress management training has considerable 

effects on improving problem-solving skills in students. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (891-819)    8911سال    شهریور    811سي ام   شماره دوره 

 891     8911، شهریور  811ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي             

 گزارش کوتاه

بر  تکنیک فراشناختی همراه بامادران،  به آموزش مدیریت استرس
 تقویت حل مساله ریاضی دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی

 
       1سید حمزه حسینی

 2لیال احمدی

 چكیده
ثر ا یبررس حاضر هدف پژوهش است.مشکالت تحصیلی، ناتوانی یادگیری ریاضی ترین ی از شایعیک و هدف: سابقه

 بود. یاضیر یریادگیاسترس مادران، بر بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان مبتال به اختالل  تیریآموزش مهارت مد یبخش

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژژوهش  شیبا طرح پ آزمایشی مهیمطالعه ن نیا ها:مواد و روش

یی در مژدت سوم و چهارم ابتدا هیو در پا مشهریدر شهرستان قا یاضیر یریدگایمبتال به اختالل  دختر دانش آموز ۰۳شامل 

بژا اسژتداده از  آمژوزانای انتخاب شده و در مرحله پایانی دانشها به صورت خوشهمدارس و کالسیک سال تحصیلی بود. 

 تعیژین یشژدند. بژرا گمژارده شیندژره کنتژرل و آزمژا ٥١گژروه  در دو یپرسشنامه و مصاحبه انتخاب و بژه صژورت تصژاد 

 یآورجمع یاستداده و برا ونیمت و تست هوش ریزمون کآو  DSM-IV-TRاز  ی دارای اختالل یادگیری ریاضیهانمونه

 جلسه آموزش ٥۱ ،آموزانهردوگروه دانش یمت استداده شد. برا یزمون حل مساله آزمون کآو خرده  GHQ-۸۲ها از داده

 تیریجلسژه آمژوزش مهژارت مژد ۲ ،شیآموزان گروه آزمژامادران دانش یهمزمان برا هدته و ١ یحل مساله ط ی راشناخت

و تحلیل واریانس یکطر ه استداده شژده و در  SPSS19ا زار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده .شد هیهدته ارا ۱ یاسترس ط

 بررسی شده است. ۳٥/۳سطح معناداری 

 یدر بهبژود مهژارت حژل مسژاله داشژتند ولژ یخژوب شژر تیآمژوزان پدانش ،وههر دو گردر نشان داد که  جینتا ها:یافته

 .(P < ۳۳٥/۳) داشتند یترشیب شر تیاسترس بودند، پ تیریتحت آموزش مهارت مد هاکه مادران آنی آموزاندانش

ت حژل در بهبژود مهژار یقابژل تژوجه ریاسترس مادران تژاث تیریاز آن است که آموزش مد یحاک جینتا نیا استنتاج:

 آموزان دارد.مساله دانش
 

 اختالل یادگیری ریاضی، مهارت مدیریت استرس، حل مساله، مادر، کودک واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
Fuchs &Fuchs  (۸۳۳شژژیون نژژاتوانی یژژادگیری ١ )

و  (٥)درصژژد ۲تژژا  ١( را در دبسژژتان Dyscalculia) ریاضژژی

درصژد بژرآورد کژرده  ١( در تهژران حژدود ٥۰۲۳رمضانی )

اختالل در یادگیری ریاضژیات همبژودی بژا یی بژا  (.۸)است

هژژای طیژژ  (، نشژژانهdyslexia) ایسلکسژژیدنارسژژاخوانی یژژا 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
 

 E-mail: hosseinish20@gmail.com  نکا، مرکز آموزشی درمانی زارن -جاده ساری ١کیلومتر  :ساری -سیدحمزه حسینی مولف مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ،مرکز تحقیقات علوم ر تاری، پژوهشکده اعتیاد ،استاد .٥

 ، ساری، ایران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی ساریکارشناسی ارشد روان شناسی عمومی .۸

 : ۰٥/۱/٥۰33تصویب :  تاریخ                ٥3/7/٥۰37ت :تاریخ ارجان جهت اصالحا            ١/7/٥۰37 تاریخ دریا ت 
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 استرس به مادران تیریآموزش مد
 

 8911، مرداد  811ي ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                       دوره س        811

کمبود توجه، اضطراب ریاضی، اضطراب امتحان،  عمدتاً

آمژوزان دانژش (.۰) وبی مدرسه و ر تار پرخاشگرانه دارد

 مبتال به اختالل یادگیری در سنین با تر دچژار مشژکالتی در

 تریتحصیالت آکادمیک بوده و مو قیت شغلی نامناسب

  .(۱)بت به همسا ن خود دارندنس

مطالعژژات متعژژددی اثربخشژژی آمژژوزش یژژادگیری 

بر کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضژی  راشناختی را 

امژروزه آمژوزش خژانواده بژرای تمژامی  .(١،6)نشان دادند

 ها به ویژه کودکان با نیازهای ویژه امری ضروریخانواده

های آموزشی هاست. در این راستا طراحی و تدوین برنام

و همکژژاران  Prataخژانواده محژژور حژایز اهمیژژت اسژت. 

هژای آمژوزش خژانواده در ( نشان دادند که برنامژه۸۳٥۲)

والدین کودکان طیژ  اوتیسژ ، در  رزنژدان و همننژین 

طژور کلژی وضژعیت در خانواده تاثیرات مثبتی دارد و بژه

بژا  .(7)بخشژدبهزیستی روانشناختی والژدین را بهبژود مژی

مطالعاتی که به اثربخشژی آمژوزش  راشژناختی بژر  وجود

 دانش آموزان با اختالل ناتوانی یادگیری ریاضی پرداخته

ای کژه بژه موضژون آمژوزش والژدین ایژن اسژت، مطالعژه

کودکان بپردازند و اثربخشی آن را بررسی کننژد، یا ژت 

درصژژدد بررسژژی حاضژژر پژژژوهش اسژژاس ایژژن بژژر  نشژژد.

ش مژدیریت اسژترس اثربخشی آموزش راهبردهای آموز

آمژوزان مبژتال مادران بر تقویت مهارت حل مساله دانژش

 .به اختالل یادگیری ریاضی است
 

 مواد و روش ها
 ir.mazums.rec.94.2150مطالعژژه حاضژژر بژژا کژژد 

مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 -قرار گر ت. مطالعه، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

اسژت. در ایژن تحقیژ   ن با گروه کنتژرل بژودهپس آزمو

آموزش مهارت مژدیریت اسژترس بژه مژادران بژه عنژوان 

متغیر مستقل و مهارت حل مساله دانش آموزان مبژتال بژه 

اختالل یادگیری ریاضی به عنژوان متغیژر وابسژته در ن ژر 

 آمژوزانگر ته شدند. جامعه آمژاری، شژامل کلیژه دانژش

س شژژهری شهرسژژتان پایژژه سژژوم و چهژژارم مژژدار دختژژر

شیوه (. N= 7١۳سال تحصیلی بود)مدت یکشهر در قائ 

ای بوده که طی چند مرحلژه تصاد ی خوشه گیری،نمونه

است. ابتدا از بین مژدارس شژهری شهرسژتان  انجام گر ته

و از هژر شهر، دو مدرسه بژه طژور تصژاد ی انتخژاب قائ 

ن آموزان ایژکالس و از بین دانش ۱کدام از این مدارس 

ها پس از مصاحبه با آموزگژاران و اجژرای چژک کالس

ندژژژر از دانژژژش  DSM-IV-TR ،۱۳لیسژژژت تشخیصژژژی 

آمژژوزانی کژژه در درس ریاضژژی مشژژکل جژژدی داشژژتند 

استداده از آزمژون هوشژی ریژون و اجژرای انتخاب شدند. با 

ندر از  ۰۳نارسایی حساب ایران کی مت آزمون تشخیصی 

یاضیات تشژخی  داده آموزان مبتال به اختالل در ردانش

بژه صژورت تصژاد ی در دو گژروه آزمژایش و که  شدند

دانش  7دانش آموز پایه چهارم و  ۲)در هر گروه  کنترل

رضژژایتنامه توسژژ  سژژوم( گمژژارده شژژدند.  ژژرم آمژژوز پایژژه 

هردوگژژروه در شژژرای  تکمیژژل شژژد.  کننژژدگانشژژرکت

هدتژه، بژه مژدت یژک سژاعت  ١جلسژه در  ٥۱مساوی طژی 

ساله با شیوه  راشناختی قژرار گر تنژد و تحت آموزش حل م

جلسژه آمژوزش  ۲هدتژه  ۱ ق  مادران گروه آزمایش، طژی 

استرس به مدت یک ساعت دریا ژت کردنژد و  مدیریت

 مادران گروه کنترل هیچ آموزشی دریا ت نکردند.
 

 ابزار جمع آوری اطالعات عبارت بودند از:
ایژن آزمژون توسژ  ال ( آزمون ریاضی کی مت: 

آمژژوزان دوره ( بژژرای دانژژش٥۰۲٥لی و هژژومن )اسژژماعی

ابتدایی در ایران هنجار یابی شژده و ضژریب پایژایی ایژن 

 .(۲)به دست آمده است ۲۳/۳آزمون 

ب( آزمون هوش ریون: ایژن آزمژون توسژ  ریژون 

 ٥۲تژا  3گیری هوش در گروه سژنی ( برای اندازه٥36۸)

های ضریب اعتبار این آزمون در گروهسال ساخته شده، 

 .(3)به دست آمده است 3۳/۳تا  7۳/۳مختل  بین 

بژژر  :DSM-IV-TRج(  هرسژت وارسژژی تشخیصژی 

هژای تشخیصژی حسژاب نارسژایی براسژاس مبنای ضابطه

چهژارمین مجموعژه بژازنگری شژده تشخیصژی و آمژاری 

های روانی انجمن روانپزشکان آمریکا که توسژ  اختالل

 (.۸)( تهیه شده است٥۰۲۳رمضانی )
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 نی و همکارسیدحمزه حسی     

 818     8911، شهریور  811دوره سي ام، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                  

 گزارش کوتاه

گلژژدبر :  GHQ-28مت روانژژی د( آزمژژون سژژال

 روش سژژه از را مزبژژور پرسشژژنامه اعتبژژار (٥۰۲۳تقژژوی )

 کژرده بررسژی کرونبژا  آلدای و تنصیدی سنجی، دوباره

 حاصژل 3۳/۳ و 3۰/۳ ،7۳/۳ اعتبار بیضرا ترتیب به که

 .(٥٥)گردید
 

 مداخله:

 جلسه موضوعاتی ۲ در آموزش مدیریت استرس: ال (

له مدار، مهژارت مژدیریت شامل بارش  کری، مقابله مسا

 ت آرامسازی و ... آموزش داده شد.خش ، تمرینا

 ٥۱آموزش حل مساله بژا شژیوه  راشژناختی: در ب( 

سازی، خژود سازی، زمینهجلسه موضوعاتی شامل مجس 

آمژوزش  راهنمایی آشکار، خود راهنمژایی کاهنژده و ...

 داده شد.

و  SPSS19ها از نرم ا زار برای تجزیه و تحلیل داده

ی تحلیل واریانس یک طر ه استداده شد و در سژطح معنژ

 بررسی شده است. ۳٥/۳داری 

 

 بحثو  ها یافته
هژای پژژوهش نشژان دادنژد کژه میژانگین سژنی یا ته

های آزمایش و کنترل در یژک سژطح قژرار مادران گروه

داشژژت. بژژین میژژزان تحصژژیالت مژژادران گژژروه کنتژژرل و 

طژور کلژی بژهآزمایش هماهنگی نسژبی وجژود داشژت و 

درصد مادران دیژپل  و زیژر  ١۳سطح تحصیالت بیش از 

هژای کنتژرل و درصد مادران گروه ١۳دیپل  بود. بیش از 

معیژار نمژره دار بودنژد. میژانگین و انحژرافآزمایش خانه

آمژوزان و سژالمت عمژومی مژادران در حل مساله دانژش

آزمژون در آزمون و پسآزمایش و کنترل در پیش گروه

 نشان داده شده است. ٥ مارهجدول ش

توان مطرح نمژود کژه می ۸شماره با توجه به جدول 

هژژای میانگینن بژی α=۳١/۳داری در سژژطح تدژاوت معنژی

های تحقیژ  در متغیرهژای تحقیژ  بژا ت کیژد بژژر دو نمونژه

رو، مطژرح گروه کنترل و آزمایش وجود نژدارد. از ایژن

 معنژاداری هژا تدژاوتمیانگینآزمون شود در مرحله پیشمی

شود تغییرات مرحله بعد را به تژدبیر نداشتند و بنابراین می

تحلیژژل واریژژانس براسژژاس نتژژایج آزمایشژژی نسژژبت داد. 

آمژوزش مژدیریت »بررسژی اثژرات طر ژه مژرتب  بژا یک

 بژژا توجژژه بژژه ، «سژژالمت عمژژومی»بژژر « اسژژترس مژژادران

در منبژع تغییژرات آمژوزش   =۳۸١/۳Pو  F=6۸/١میژزان 

کژژه در راسژژتای شناسژژایی آمژژوزش  مژژدیریت اسژژترس

مهارت مدیریت استرس به مادران دانش آموزان مبتال بژه 

ها اختالل یادگیری ریاضی، در بهبود سالمت عمومی آن

تژوان دار اسژت، میمعنژی α=۳١/۳پردازد و در سطح می

آمژوزش مژدیریت اسژترس بژر سژالمت مطرح نمود کژه 

 .عمومی مادران ت ثیر دارد

در منبژع   =۳۳۳/۳Pو  F= ۸6/۲٥ه میژزان با توجژه بژ

 تغییرات آموزش مدیریت استرس کژه در راسژتای شناسژایی

آموزان مهارت مدیریت استرس به مادران دانشآموزش 

مبتال به اختالل یادگیری ریاضی، در بهبود مهژارت حژل 

 دارمعنژی α=۳١/۳پردازد و در سژطح میآموزان مساله دانش

آموزش مدیریت اسژترس که توان مطرح نمود است، می

  .آموزان ت ثیر داردبر بهبود مهارت حل مساله دانش

 
مهژارت  ریهای آماری مرتب  با بررسی متغشاخ  :1شماره  لجدو

 مادران یسالمت عموم و حل مساله
 

 نحراف معیار ها میانگین پاسخ تعداد آزمودنی ها مرحله گروه

 ۳٥/۸ ۳7/۱ ٥١ پیش آزمون کنترل مهارت حل مساله

 ۳6/۸ ۱۳/6 پس آزمون

 ۲٥/٥ ٥۰/١ ٥١ پیش آزمون آزمایش

 ۸۳/۸ ١۰/۲ پس آزمون

 ۰۸/٥۸ 7۰/۸٥ ٥١ پیش آزمون کنترل سالمت عمومی مادران

 ۱۰/٥۳ 3۰/۸۸ پس آزمون

 33/٥۳ ۱7/۸۸ ٥١ پیش آزمون آزمایش

 7۲/6 ٥١ پس آزمون

 
له وسالمت عمومی تحلیل اماری متغیرهای حل مسئ :2ه شمار جدول

 آزمون شیدر مرحله پ شیدو گروه کنترل و آزمادر 
 

درجه   tمیزان  انحراف معیار میانگین سطوح خرده مقیاس

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 ٥۳۲/۳ ۸۲ -66/٥   ۳٥/۸ ۳7/۱ کنترل مهارت حل مساله

 ۱١/٥ ٥۰/١ آزمایش

 ۲6١/۳ ۸۲ -٥7۸/۳ ۰۸/٥۸ 7۰/۸٥ کنترل سالمت عمومی

 33/٥۳ ۱7/۸۸ ایشآزم

 

 ( نشان دادند که آموزش۸۳٥۲ ر و همکاران )باستان

مدیریت استرس مادران بخش مهمی از مداخالت جهت 

ارتقژژژای سژژژالمت روان مژژژادران کودکژژژان اوتیسژژژتیک 
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 ن یا تژهژز بژا ایژژر نیژژش حاضژای پژوهژهیا ته .(٥٥)دژاشژبمی

 دهژد مژادران کودکژان مبژتال بژههمسو است و نشژان مژی

 مدیریت های مهارتنارسایی حساب پس از دریا ت آموزش

 کسب کردند. GHQاسترس نمره با تری در آزمون 

هژژای نتژژایج پژژژوهش نشژژان داد آمژژوزش مهژژارت

 مژدیریت اسژترس بژه مژادران باعژو بهبژود مهژارت حژژل 

 آموزان مبتال بژه اخژتالل ریاضژی شژده اسژتمساله دانش

(۳۳٥/۳ > P). ارس بژه آمژوزش اگر بخشی از برنامژه مژد

مدیریت استرس مادران و آموزش همزمان حل مساله بژا 

آمژژوزان مبژژتال بژژه اخژژتالل روش  راشژژناختی بژژه دانژژش

یادگیری ریاضی اختصاص داده شود، از بروز بسیاری از 

آموزان پیشگیری ها در این دانشاختال ت و ناسازگاری

 شود.و موجب پیشر ت تحصیلی در آنان می

پژوهش به عدم پیگیری بژه علژت  هایاز محدودیت

محدودیت زمانی، دارا بودن اختالل خواندن و نوشتن در 

استداده از ها عالوه بر اختالل ریاضی، برخی از آزمودنی

دانش آموزان پایژه ، استداده از های دخترگروه آزمودنی

و محژدودیت در تشژکیل جلسژات  سوم و چهارم ابتدایی

 نام برد. توانبیش تر را می

 های آینژده ایژن اسژت کژهشنهادات برای پژوهشپی

و  مت نیژز اجژرا شژود -های تست کیسایر خرده آزمون

بژر روی پسژران دچژار اخژتالل  همننین پژوهش حاضژر

 تکرار گردد. نیز یادگیری
 

 سپاسگزاری
از همکژاری ارزنژژده آمژژوزش و پژژرورش شهرسژژتان 

قائمشهر و مژدیر محتژرم مدرسژه ابتژدایی نخبگژان خژان  

ژاد بژژه خژژاطر همکژژاری صژژمیمانه بژژرای انجژژام حسژژین نژژ

 نمایی .پژوهش تشکر و قدردانی می
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