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An investigation of Mathematics Learning Disorder in Monolingual and Bilingual Students 
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Abstract  

Purpose: The purpose of this study was to compare the signs of mathematics learning disorder in 

bilingual and monolingual students. 

Methods: The research method was casual-comparative. The statistical population included all 

bilingual and monolingual students in the third grade of primary school referred to the medical 

centers for learning disabilities in Tabriz and Tehran in 2019-2020. Convenience sampling was 

used for selectin 50 people for each group. Data were collected through WISC-IV and Key Math 

test and analyzed using multivariate analysis of variance.  

Results: The results showed that the mean scores of application and the total score of 

mathematics in bilingual students were significantly lower than monolingual students. Also, in 

math subtests, the mean scores of bilingual students in calculation (p = 0.004), size, time, 

solution, interpretation and estimation (p<0.001) were significantly lower than monolingual 

students. 

Conclusion: According to the findings, bilingual students had more problems in mathematics 

compared to monolingual students. 
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 در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه یاضیر یریادگی اختاللنشانگان  سهیو مقا نییتع
 3افسانه قنبری پناه، 2مهناز استکی،  1شهره حبیب زاده

 در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام شد. یاضیر یریادگو مقایسه اختالل ی نییپژوهش حاضر با هدف تع  :هدف

 ییسوم ابتدا هیدانش آموزان دوزبانه و تک زبانه پا یشامل تمام یبود. جامعه آمار یا سهمقای_ علیروش پژوهش  :بررسی روش

ها با استفاده از  نمونه بود. 1399- 1400 یلیو تهران در سال تحص زیتبر یشهرها یریادگی یناتوان یمراجعه کننده به مراکز درمان

 مت یو آزمون ک 4وکسلر  یهوش اسیمق قیداده ها از طر هر گروه انتخاب شد. ینفر برا 50 داددر دسترس به تع یریگروش نمونه

(KeyMath Test) قرار گرفت. لیمورد تحل رهیچند متغ انسیوار لیتحل یو با استفاده از روش آمار یآورجمع 

 کمتر از دانش معناداری طوره ب دوزبانه آموزاندر دانش یاضیکل ر ی نمرات کاربرد و نمره نیانگینشان داد م جینتا :ها افتهی

و  ری، تفسل مسئله، زمان، حگیری اندازه (،p=004/0با ) محاسبه در مت یک آزمون های در خرده نیاست. همچنه آموزان تک زبان

 .تک زبانه بود آموزانکمتر از دانش معناداری طوره ب دوزبانه آموزان دانش اتنمر نیانگیم( p<001/0هر کدام با ) نیتخم

 .طبق یافته ها دانش آموزان دوزبانه در مقایسه با تک زبانه ها در کاربرد ریاضی مشکالت بیشتری داشتند :یریگ جهینت
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 مقدمه

و  یجهان دهیپد کیبه منزله ( Bilingualism) یدوزبانگ

با  یسازگار یهنجار برا کیاز کشورها به عنوان  یاریدر بس

 شود. یدر نظر گرفته م یریادگیموثر در  یو عامل طیمح

 یرشد زبان در ساختار ذهن، عواطف و رشد استعدادها

و  ینیع یتیعبه عنوان واق زین یدارد و دوزبانگ شهیکودک ر

 یدر ساختار ذهن و پرورش استعدادها ندتوا یم یروانشناخت

توان  یامروزه کمتر م (.1) داشته باشد یکودک نقش مهم

 از .(2) در آن مطرح نباشد یکه دوزبانگ افتی یجامعه ا

به  یدوزبانگ مطرح شده است؛ یگوناگون فیتعار یدوزبانگ

و کودکان دوزبانه  دشو یاستفاده منظم از دو زبان اطالق م

روزمره خود در خانه و  یهستند که در زندگ یکودکان

به  یدوزبانگ. (3) زبان هستند استفاده از دو ازمندیمدرسه ن

 ندیشکست در فرا ایو  تیتواند علت موفق یخود نم یخود

 یاجتماع ارزشمند یها گاهیو در ادامه در کسب پا یآموزش

 اریافتد بس یدر آن اتفاق م یکه دوزبانگ یطیباشد بلکه شرا

 یشکست افراد را در زندگ ای تیتواند موفق یمهم است و م

کشور ما  در (.4) شان رقم بزند یو اجتماع یفردی، لیتحص

 یو مادر یاز دانش آموزان با تسلط به زبان قوم یادیتعداد ز

 ی، وارد دبستان میاندک به زبان فارس ییشان و با آشنا

کودکان با همه  یاما از گذشته تاکنون نظام آموزش شوند

داشته است و نظام آموزش تک زبانه  یواحد یبرخورد زبان

از  شین دانش آموزان که پیا بوده است. یتنها نظام آموزش

 ندیگو یخود سخن م یبه زبان مادر ،یورود به نظام آموزش

 یبه هنگام ورود به مدرسه، آموزش به زبان فارس رندیو ناگز

 یها ییکه توانا یکودکان بیترت نیو به ا ندیرا آغاز نما

را در سطوح  یگریو واژگان زبان د ییمعنا ،ییآوا ،یدستور

 یمهارت ها یریفراگ دیاند با فراگرفته یداریو شن یگفتار

 ادیشروع کنند، به احتمال ز یگریرا به زبان د یشفاه

با  شت.زبان نخواهند دا یبا کودکان فارس یکسانیعملکرد 

به  یریادگیوجود مشکالت  آن یو روند علم طیشرا نیا

 (.5) است ریمتفاوت اجتناب ناپذ یزبان یها تیواسطه وضع

 Specific Learning) خاص یریادگاختالالت  ی

Disorderess) ، یعموم یلیتحص یمهارت ها در نقص 

 نیپنجم یاساس مالک ها برکه  .(6) شود یمحسوب م

 یها نهیزمروانی در  اختالالت یو آمار یصیتشخ یراهنما

شود و مشکل  یمشخص م یکتب انیو ب یاضیر ،یروخوان

 ایو  یعملکرد شغل ،یلیتحص شرفتیپ نهیدر زم یقابل توجه

. عوامل کند یم جادیفرد ا یروزمره زندگ یها تیفعال

مختلف پزشکی، روانی، محیطی، اجتماعی، ژنتیکی، عاطفی 

و حتی آموزشی می تواند در ایجاد این اختالل اثرگذار باشد 

ی اضیر یریادگی اختالل ،یریادگیاز مشکالت  یک. ی(7)

و مهارت  میمفاه یرگیو به کار یریادگی ییاست که توانا

از جمله تسلط یافتن بر معنی عدد، واقعیت  یاضیر یها

قرار  ریرا تحت تاثهای عدد یا محاسبه و استدالل ریاضی 

است که در مدارس  یاز جمله دروس یاضیر. (8) دهد یم

 یدارد و آموزش آن از اهداف اساس یخاص تیو اهم گاهیجا

 یستگیشا نیهمچن .دیآ یدر آموزش و پرورش به شمار م

 یروزمره دارد و برا یدر زندگ یاساس تیاهم اتیاضیدر ر

مانند شمردن،  یساده و در همان حال ضرور فیتکال

 یاتیح مدیریت منابع مالی ،و  مدیریت زمان خواندن ساعت،

 یاز مهارت ها یکیبه عنوان  یاضیر تیاست. با توجه به اهم

 یریادگدارای اختالل یروزمره، فرد  یمهم در زندگ اریبس

  (.9) شود یمواجه م یبا مشکالت متعدد یاضیر

 ییابتدا یدر سال ها ژهیبه و یمتفاوت دوزبانگ یامدهایپ   

مهم در  دهیپد نیتر به ا قیموجب توجه هرچه عم ،لیتحص

به  ییبا توجه به نقش دوران ابتدا شود. یامر آموزش م

 کودکان در نظام آموزش و پرورش یریادگی هیعنوان پا

کشور و  یبه عنوان زبان رسم یزبان فارس تیاهم نیهمچن

 یرسفا ریکودکان غ میبا توجه به در نظر گرفتن حجم عظ

 دهیپد نیا شتریهر چه ب یلزوم بررس، زبان در سطح کشور

 ریاخ یدر سال ها شود. یآموزش احساس م ندیدر فرا

 هعصار .(10) انجام شده است نهیزم نیدر ا یادیمطالعات ز

زبانه  خود نشان داد که کودکان مناطق دو قیدر تحق( 11)

در درک درست  ترک و عرب زبان در دو ماه مهر و آبان

که  طوریه گفتار به زبان فارسی با مشکل مواجه هستند ب

کنند، در برابر  نمی محتوای آموزش را درست درک

دستورالعمل ها بازخورد مناسب نشان نمی دهند و در تطابق 

و همکاران  یاحد نیهمچن (. 11) فعل و فاعل مشکل دارند

که کودکان  افتندیدست  جهینت نیدر پژوهش خود به ا
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 انیدرک و ب یدر مهارت ها ،یدوزبانه دچار اختالل زبان

 انیافعال نسبت به همتا یازمان ه نیتطابق فعل و فاعل و ب

پژوهش  جیبه نتا تیبا عنا (.10) دارند ریخود تاخ

Swanson نییعملکرد پا انگریکه ب( 12) و همکاران 

 یکننده مهم ینیب شیکودکان دوزبانه در حافظه فعال که پ

و  زبانه است کودکان دو یاضیدر بروز مشکالت حل مساله ر

این ضعف، توانایی به خاطر آوردن قوانین ریاضی، از مفاهیم 

با توجه ( و 13گیرد ) پایه گرفته تا توابع پیچیده را در بر می

در  یاضیمشکالت ر سهیموجود مقا یها پژوهشدر  نکهیبه ا

پژوهش  اتیدوزبانه و تک زبانه در ادبدانش آموزان  نیب

راستا و با هدف  نیاندک بوده است، پژوهش حاضر در هم

در دانش  یاضیر یریادگی اختالل نشانگان  سهیو مقا نییتع

سوال کلی پژوهش  آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام گرفت.

آیا نشانگان اختالل یادگیری ریاضی در دانش "این است که 

 "آموزان دو زبانه و تک زبانه متفاوت است؟
 

 روش بررسی

 علینوع از  اهداف آنو  تیپژوهش حاضر با توجه به ماه

 یپژوهش شامل تمام یجامعه آمار(. 14است ) یا سهمقای_

مراجعه  ییسوم ابتدا هیدانش آموزان دوزبانه و تک زبانه پا

تهران و  یشهرها یریادگی یناتوان یکننده به مراکز درمان

بود. حجم نمونه با  1400- 1399 یلیدر سال تحص زیتبر

بر آزمون  یمبتن  G*Power آماری افزار استفاده از نرم

انجام آزمون در سطح  یبرا ره،یمتغ چند انسیوار زیآنال

درصد  90(، با توان آزمون α=05/0درصد ) 5 یمعنادار

(1/0=β و اندازه اثر برابر ،)وابسته  برابر  ریمتغ 4و تعداد  3/0

وابسته  ریمتغ 13 تعداد ی( و براییتا 29گروه  2مورد ) 58

(  بدست آمد که مقدار ییتا 44گروه  2مورد ) 88برابر 

با   .مطالعه درنظر  گرفته شد ی عنوان حجم نمونهه ب شتریب

  54مازاد در هر گروه تعداد  ی نمونه 10در نظر گرفتن 

 بررسی مورد زبانه تک دانش آموز 54 و زبانه دو آموز دانش

 های مخدوش، داده های با حذف داده انیپا درقرار گرفت و 

به منظور واقع شد.  لتحلی مورد آموز دانش 100حاصل از 

انتخاب نمونه، با استفاده از نمونه گیری در دسترس، دانش 

مرکز واقع در مناطق دو، چهار و هشت  3آموزان تک زبانه از 

مرکز واقع در مناطق یک،  3تهران و دانش آموزان دوزبانه از 

وهش بودند و سه و چهار تبریز که حاضر به همکاری با پژ

معیارهای ورود و خروج پژوهش حاضر را داشتند، انتخاب 

 افتیصورت بود که بعد از در نیپژوهش به ا یاجراشدند. 

 یالزم از اداره کل آموزش و پرورش استان ها یهامجوز

 اکزمر رانیکسب اجازه از مد زیو تهران و ن یشرق جانیبارآذ

بر حضور  یدانش آموزان مبن نیو والد یریادگیاختالل 

 توسط پژوهشگر مورد نظر یمراکز، آزمون ها فرزندانشان در

. انجام شد 1400تا اردیبهشت  1399در بازه زمانی بهمن 

یک و یا دو  قبل از اجرای آزمون ها، جهت کسب اطمینان از

، فرم اطالعات مربوط به زبان تکلم در زبانه بودن نمونه ها

تا کامل کنند. در خانه به دانش آموزان منتخب داده شد 

راهنمای تشخیصی و  مرحله بعدی طبق معیار غربالگری

 Diagnostic and) آماری اختالالت روانی ویراست پنجم

Statistical Manual Psychiatric Disorders; 

DSM-5 ) که جهت حساب نارسایی انجام می گیرد، دانش

آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی انتخاب شدند. سپس 

آزمون هوشی وکسلر سنجیده شدند. دانش آموزانی که با 

نمره یا  15ها  تفاوت هوش کالمی و غیر کالمی در آن

بیشتر بود، دارای اختالل یادگیری ریاضی تشخیص داده 

شدند و در نهایت جهت تعیین و مقایسه نشانگان اختالل 

داده ها با استفاده یادگیری ریاضی، آزمون کی مت اجرا شد. 

و  هیمورد تجز رهیچندمتغ انسیوار لیتحل یماراز روش آ

ورود به پژوهش حاضر داشتن  یمالک ها قرار گرفت. لیتحل

سوم  هیدر پا ی، تحصیلاضیر یریادگاختالل ی صیتشخ

یی، تکلم به زبان مادری ترکی در گروه دوزبانه و تکلم ابتدا

موافقت با شرکت  ،زبانهان مادری فارسی در گروه تکبه زب

به ادامه شرکت  لیعدم تما، خروج یدر پژوهش و مالک ها

 یاطالعات از ابزارها یجهت گرد آور در پژوهش بود.

 استفاده شد. ریپژوهش ز

 

 ابزار

آزمون در سال  نی: ا(WISC- IV) 4ی وکسلرهوش اسیمق

 رانیشده است و در ا یسال طراح 16تا  6افراد  یبرا 2003

 یابیترجمه، انطباق و هنجار( 15) و همکاران یتوسط عابد

شده است  لیخرده آزمون تشک 15از  اسیمق نیا شده است.

سنجند که شامل هوشبهر کل و  ینوع هوشبهر را م 5که 
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حافظه فعال و  ،یچهار هوشبهر درک مطلب، استدالل ادراک

 اسیمق نیا یاصل یسرعت پردازش است. خرده آزمون ها

با مکعب،  یواژگان، درک مطلب، طراح عبارتند از: شباهت،

حروف و عدد،  یارقام، توال یفراخنا ،یریتصو میمفاه

 ،یاستدالل کالم ،ی. اطالعات عمومیابیو نماد یسیرمزنو

 یهم خرده آزمون ها یحساب و خط زن ر،یتصاو لیتکم

است و  %91 یکل یاعتبار بهره هوش بیضر هستند. یاریاخت

قرار  %88تا  %80اعتبار از  بیضر گرید یهوش یدر بهره ها

به منظور تشخیص اختالل های یادگیری از این  (.15) دارند

مقیاس استفاده می شود. با توجه به اینکه این افراد در نمره 

کل آزمون، هوش طبیعی دارند، به این ترتیب از این آزمون 

به منظور رد عقب ماندگی ذهنی استفاده می شود.. وجود 

نمره بین دو هوشبهر کالمی و عملی  15تا  9اختالف از 

معنادار نیز به عنوان یکی از شاخص های تشخیص اختالل 

یادگیری به شمار می آید. عملکرد ضعیف در خرده 

آزمونهای محاسبه عددی، رمزنویسی، اطالعات عمومی و 

های تشخیصی اختالل فراخنای حافظه یکی دیگر از شاخص

 (.16یادگیری به شمار می آید )

آزمون  که در  نی: ا(KeyMath Test) متیک آزمون   

 هیته و همکارانش Connollyتوسط  1986و  1985سال 

 در  نظر قرار گرفت دیمورد تجد 1988شد و در سال 

یین تع ،یاضیر یریادگی یدانش آموزان با ناتوان ییشناسا

مختلف  ینقاط قوت و ضعف دانش آموزان در حوزه ها

ک برنامه یدر  یاضینشان دادن اثرات آموزش ر ،یاضیر

آغاز  یدانش آموزان برا یسنجش آمادگ ژه،یو ای یمیترم

به  یو کاف قیو ارائه اطالعات دق یاضیآموزش دروس ر

 یآموزش یاز برنامه ها یابیو ارزش یزیبرنامه ر یمعلمان برا

اول تا پنجم دبستان  یها هیپا ی(. آزمون برا17) کاربرد دارد

شامل سه بخش مفاهیم اساسی، عملیات و ل اجراست. قاب

کاربرد است. این بخش ها در مجموع به سیزده خرده آزمون 

ار حیطه وجود دارد تقسیم شده اند. در هر بخش سه یا چه

: شمارش، اعداد حوزه مفاهیم اساسی شامل: که عبارتند از

: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و عملیات شامل؛ گویا و هندسه

محاسبه ذهنی و کاربرد شامل: اندازه گیری زمان، پول، 

آزمون به  نیاقابلیت اعتماد . تخمین، تحلیل و حل مساله

مختلف برآورد شده است  یها هیدر پا %98- %90 زانیم

در این پژوهش از تمام خرده آزمون های هر سه  (.16)

 حیطه استفاده شده است.

انجام  یاستنباطو  یفیدر دو سطح توص لیو تحل هیتجز   

 و انحراف نیانگیم های از شاخص یفیدر سطح توص شد.

با توجه به طرح  یاستفاده شد. در سطح استنباط ارمعی

، موجود ی وابسته یرهایمتغ راتتغیی بودن پژوهش و وابسته

و بدنبال آن آزمون  رهیچندمتغ انسیوار زیاز مدل آنال

ز ا کی هر دو گروه در سهیمنظور مقاه ب یریمتغ کت یبیتعق

ز امدل  ییربنایز های رهیوابسته استفاده شد. پذ یرهایمتغ

خطا و  انسیوار یخطا، همگن عینرمال بودن توز لیقب

 ی لهیبوس بیبه ترت انسیکووار انسیوار سیماتر یهمگن

 دییو تا یو باکس مورد بررس نیلو لک،یرووریشاپ های آزمون

پنج درصد و با  یدر سطح خطا ها زمونقرار گرفت. آ

انجام شد.  SPSS افزار نرم 24 ی استفاده از نسخه

 ها در داده رهینرمال چند متغ عیوجود توز یبررس نیهمچن

 R زاراف نرم 4.2.0و نسخه  رکلرزی-هنزه آزمون از استفاده با

 انجام گرفت.

 

 ها یافته

اموز دانش 50آموز تک زبانه و دانش 50در این مطالعه تعداد 

 یریادگی اختاللنشانگان ی  دوزبانه به منظور مقایسه

پسر  23ی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه شامل اضیر

درصد( بود. از نظر تحصیالت  54دختر ) 27درصد( و  46)

 56آموزان تک زبانه مادر، بیشترین فراوانی در گروه دانش

درصد( مربوط به مادران با تحصیالت  54درصد( و دوزبانه )

کارشناسی بود. از نظر تحصیالت پدر، بیشترین فراوانی در 

 46درصد( و دوزبانه ) 44آموزان تک زبانه )گروه دانش

درصد( مربوط به پدران با تحصیالت کارشناسی بود. شغل 

درصد از  46آموزان تک زبانه و درصد از دانش 50مادر در 

 54بانه کارمند بوده است. شغل پدر در آموزان دو زدانش

آموزان درصد از دانش 58آموزان تک زبانه و درصد از دانش

دو زبانه کارمند بوده است. از نظر رتبه تولد بیشترین تعداد 

 58درصد( و دوزبانه ) 54آموزان تک زبانه )در گروه دانش

ی آزمون کای دو اختالف  اند. نتیجه درصد( فرزند اول بوده

 (، تحصیالتp=0/1معناداری بین دو گروه از نظر جنسیت )

شغل مادر (،p=685/0(، تحصیالت پدر )p=677/0مادر )
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(689/0=p( شغل پدر ،)687/0=p و ترتیب تولد )

(954/0=p 1( نشان نداد )جدول .) 

 -خرده ها و با توجه به وابستگی مقادیربرای تحلیل داده    

اریانس وها از آزمون آنالیز  ها و تغییرات همزمان آن آزمون

های زیربنایی این مدل چندمتغیره استفاده شد. پذیره

برقراری توزیع  صورت زیر بدست آمد.ه بررسی و نتایج ب

های نشانگان اختالل نرمال چندمتغیری برای زیرمقیاس

 های ریاضی کی مت در هر زمونآ یادگیری ریاضی و خرده

 زیرکلر-آزمون هنزه آموزان بوسیله دو گروه دانش یک از

ن بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمو (18)

 های نشانگان اختالل یادگیری ریاضی در گروه زیرمقیاس

و  (،p=803/0(، و دوزبان )p=616/0آموزان تک زبان ) دانش

- های ریاضی کی مت در گروه دانش زمونآ ترکیب خرده

( دارای p=124/0(، و دوزبان )p=095/0زبان )وزان تکآم

 توزیع نرمال چندمتغیری بود. 

نرمال بودن توزیع خطا بوسیله ی آزمون شاپیروویلک    

مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج این آزمون برای 

مقادیر نشانگان ناتوانی یادگیری خاص ریاضی شامل مفاهیم 

(089/0=p( عملیات ،)129/0=p( کاربرد ،)063/0=p و ،)

های ریاضی کی  زمونآ ( و نیز خردهp=068/0نمره کل )

(، p=734/0(، محاسبه )p=183/0مت شامل تخمین )

(، اعداد p=909/0(، هندسه )p=694/0شمارش )

(255/0=p( جمع ،)576/0=p( تفریق ،)775/0=p ضرب ،)

(525/0=p( تقسیم ،)113/0=p( اندازه ،)584/0=p زمان ،)

(969/0=pحل ،) هئلمس (759/0=p( و تفسیر )440/0=p )

فرض نرمال بودن توزیع خطا رد نشد. بر اساس نتایج آزمون 

- برای خرده لوین، فرض همگنی واریانس خطا بین دو گروه

های نشانگان ناتوانی یادگیری خاص ریاضی شامل  آزمون

(، کاربرد p=526/0(، عملیات )p=823/0مفاهیم )

(796/0=pو نمر ،)( 159/0ه کل=pو نیز خرده ) های  زمونآ

(، محاسبه p=116/0ریاضی کی مت شامل تخمین )

(552/0=p( شمارش ،)729/0=p( هندسه ،)204/0=p ،)

(، p=571/0(، تفریق )p=210/0(، جمع )p=311/0اعداد )

 (،p=069/0(، اندازه )p=377/0(، تقسیم )p=428/0ضرب )

تفسیر ( و p=137/0) مسئله (، حلp=104/0زمان )

(685/0=p)  رد نشد. فرض همگنی ماتریس واریانس

کواریانس نیز در نشانگان ناتوانی یادگیری خاص ریاضی 

(010/0=pو خرده ) زمونآ ( 031/0های ریاضی کی مت=p )

 باکس تایید شد.آزمون  وسیلهبه

ماره آنتایج آزمون آنالیز واریانس چند متغیره مبتنی بر    

ن زمواد که اثر متغیر زبان  بر نمرات آالمبداولیکز نشان د

مت معنادار بوده و لذا حداقل در چند بخش از این کی

 زبانه وآموزان تک آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه دانش

(. F(4،95)=434/61 ؛2η، 001/0>p=721/0زبانه وجود دارد )دو

منظور بررسی تفاوت دوگروه در هر یک از بخش های ه ب

ج آن های تک متغیری استفاده شد که نتای آزمونمت، کی

گزارش شده است. بر اساس نتایج حاصل از آن  1در جدول 

( و عملیات 2η، 001/0=p<958/00در بخش مفاهیم )

(001/0=2η، 779/0=p اختالف معناداری بین میانگین )

ر لی دوآموزان تک زبانه و دو زبانه مشاهده نشد. نمرات دانش

ی کل ( و نمره2η ،001/0>p=647/0)بخش کاربرد 

(172/0=2η، 001/0>pمیانگین نمرات دانش ) آموزان تک

 . ه بودآموزان دو زبانطور معناداری بیشتر از دانشه زبانه ب

ماره نتایج آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره مبتنی بر آ   

های  آزمون المبداولیکز نشان داد که در چندین خرده

زبانه آموزان تک دو گروه دانش معناداری بینمت تفاوت کی

؛ 2η، 001/0>p=862/0و دوزبانه وجود دارد )

457/41=(13،86)F.)  

های  آزمونبه منظور بررسی تفاوت دو گروه در خرده    

های تک متغیری استفاده شد که مت، آزمون ریاضی کی

گزارش شده است. که بر اساس نتایج  3نتایج آن در جدول 

های ریاضی کی مت آزمون  حاصل از آن  در چندین خرده

آموزان تک زبانه و تفاوت معناداری بین دو گروه دانش

(. F(13،86)=457/41؛ 2η ،001/0>p=862/0دوزبانه وجود دارد )

مت، های کی آزمونبه منظور بررسی تفاوت دوگروه در خرده

جدول های تک متغیری استفاده شد که نتایج آن در آزمون

گزارش شده است. که بر اساس نتایج حاصل از آن در  2

، 2η=001/0(، هندسه )2η ،143/0=p=022/0شمارش )

715/0=p( اعداد ،)2=020/0η، 162/0=p جمع ،)

(015/0=2η ،229/0=p( تفریق ،)2=005/0η ،471/0=p ،)

 ،2η=017/0)  تقسیمو  ( 2η، 238/0=p=014/0) ضرب

193/0=p )تفاوت معناداری بین میانگین نمرات 
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 های فردی: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش در دو گروه بر اساس ویژگی1جدول 

 دسته متغیر

 دو زبانه تک زبانه

p - تعداد)درصد( تعداد)درصد( مقدار 

 00/1 (0/46)23 (0/46)23 پسر جنس

 (0/54)27 (0/54)27 دختر

 677/0 (0/34)17 (0/38)19 دیپلم /فوق دیپلم تحصیالت مادر

 (0/66)33 (0/62)31 لیسانس/فوق لیسانس

 685/0 (0/40)20 (0/44)22 دیپلم /فوق دیپلم تحصیالت پدر

 (0/60)30 (0/56)23 لیسانس/فوق لیسانس

 689/0 (0/54)27 (0/50)25 دارخانه شغل مادر

 (0/46)23 (0/50)25 کارمند

 687/0 (0/42)21 (0/46)23 آزاد شغل پدر

 (0/58)29 (0/54)27 کارمند

 954/0 (0/22)11 (0/22)11 تک فرزند ترتیب تولد

 (0/58)29 (0/54)27 فرزند اول

 (0/16)8 (0/18)9 فرزند دوم

 (0/4)2 (0/6)3 فرزند سوم

  (0/100)50 (0/100)50 کل 

 

 

 

 

 های آنالیز واریانس تک متغیره تعقیبی دو گروه : نتایج آزمون2جدول 

 متغیر
 آموزان دوزبانهدانش آموزان تک زبانهدانش

 اندازه اثر مقدار - p آماره
 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

 <001/0 958/0 003/0 22/9±26/101 57/9±36/101 مفاهیم

 001/0 779/0 079/0 88/8±38/88 40/7±84/88 عملیات

 647/0 <001/0 267/179 28/4±22/97 95/3±24/108 کاربرد

 172/0 <001/0 296/20 45/6±94/93 30/5±26/99 کل

 

 تک زبانه و دو زبانه مشاهده نشد. ولی در نآموزا دانش

گیری زمان اندازه(، 2η، 004/0=p=081/0محاسبه )

(242/0=2η، 001/0>p( پول ،)2=301/0η، 001/0>p ،)

 ،2η=320/0(، تفسیر )2η، 001/0>p=807/0) مسئله حل

001/0>p(  و تخمین )2=143/0η ،001/0>p میانگین )

ز اطور معناداری بیشتر ه آموزان تک زبانه ب نمرات دانش

  آموزان دو زبانه بود. دانش
 

 گیریبحث و نتیجه

اختالل نشانگان  سهیو مقا نییحاضر با هدف تعپژوهش 

با  زبانهدر دانش آموزان دوزبانه و تک یاضیریادگیری 

 یها افتهیانجام گرفت. با توجه به  اختالل یادگیری ریاضی

دو زبانه با تشخیص اختالل یادگیری پژوهش دانش آموزان 

مشکالت  یاضیبا تک زبانه ها، در کابرد ر سهیدر مقا ریاضی

 ردانش آموزان دوزبانه دعملکرد  نیهمچن داشتند. یشتریب

 حل مساله،  ،یریمحاسبه، اندازه گ ن،یتخم یخرده آزمون ها
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 های آنالیز واریانس تک متغیره تعقیبی دو گروه : نتایج آزمون3جدول 

 متغیر

 آموزان دوزبانهدانش آموزان تک زبانهدانش

 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین اثراندازه  مقدار - p آماره

 022/0 143/0 179/2 28/2±88/9 19/2±22/9 شمارش

 001/0 715/0 134/0 12/2±70/10 67/1±84/10 هندسه

 020/0 162/0 983/1 65/1±98/10 47/1±42/11 اعداد

 015/0 229/0 465/1 49/2±76/8 94/1±22/8 جمع

 005/0 471/0 525/0 35/1±76/8 13/1±58/8 تفریق

 014/0 238/0 410/1 20/2±70/5 01/2±20/6 ضرب

 017/0 193/0 718/0 17/3±42/7 60/2±18/8 تقسیم

 081/0 004/0 661/8 39/2±32/9 62/1±52/10 محاسبه

 242/0 <001/0 351/31 93/1±18/11 38/1±06/13 گیری زماناندازه

 301/0 <001/0 139/42 85/1±68/8 42/1±82/10 پول

 807/0 <001/0 143/410 41/1±38/7 24/1±76/12 لهئمس حل

 320/0 <001/0 161/46 88/1±96/9 85/1±50/12 تفسیر

 143/0 <001/0 357/16 56/1±94/9 61/1±22/11 تخمین

 

 نیدانش آموزان تک زبانه بود. اضعیف تر از  ریزمان و تفس

و  Swansonباشد.  یهمسو م یقبل یها افتهیها با  افتهی

کودکان دوزبانه را در حافظه  نییعملکرد پا( 12) همکاران

حل مساله  تدر بروز مشکال یکننده مهم ینیب شیفعال، پ

 لیفراتحل جیکند. نتا یم یکودکان دوزبانه معرف یاضیر

 نیب یمعنادار یتفاوت ها دیمو زین (10) و همکاران دشتی

 یدو گروه دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در شاخص ها

با عنوان  (20) و همکاران Rivaاست. در پژوهش  یلیتحص

 یو تک زبانه با ناتوان جردوزبانه مها یبچه ها یشناخت مرخین

بانه ها زبودن گروه دو فیاز ضع یحاک جیخاص، نتا یریادگی

هم  (11) پژوهش عصاره. دوکسلر بو یها اسیمق یدر تمام

کودکان مناطق دوزبانه ترک  یداریشن یمشکالت درک انگریب

نمرات دانش آموزان ( 21) وهش بلوچژدر پ .و عرب زبان بود

حل مساله، محاسبات و نمره کل  یرهایدوزبانه در متغ

 .کمتر بود یبه طور معنادار یاضیر

 یآن جا که آموزش و پرورش در کشور ما به زبان فارس از  

از دانش آموزان مناطق  یگروه بزرگ رد،یگ یصورت م

وارد  یاز زبان فارس یا نهیزم شیمختلف کشور بدون پ

 ند،یآ یدانش بر م یریشده و درصدد فراگ یآموزش طیمح

 یآموزش ها ریسا ،یبر زبان فارس یعدم تسلط کاف یگاه

دهد و درک مطلب  یقرار م ریرا تحت تاث اندانش آموز نیا

سازد. عدم تسلط بر  یآن ها دشوار م یرا برا میو مفاه

 ،یلغات فارس نهیو کمبود گنج یو اصطالحات فارس میمفاه

توجه به  با .(22قدرت فهم آن ها را کاهش خواهد داد )

 یتوان گفت که داشتن دانش زبان یپژوهش م یها افتهی

شرط  یاضیدروس از جمله ر یتمام یریادگی یبرا یکاف

زبان در بدو ورود به  یفارس ریآموزان غ -است. دانش یاساس

و در  دهیچیپ ندیفرا کیخود را که در  یمدرسه، زبان مادر

اند، در  هخود فرا گرفت رامونیپ طیبا مح میارتباط مستق

محتوا و  یکنند. چون سازمانده ینم دایپ یبرنامه درس

 یزبان فارس هیبه دانش آموزان بر پا یانتقال برنامه درس

دانش آموز به  یکه بر اساس تجارب قبل یمیاست که با مفاه

دارد،  یاو بار عاطف یاست و برا دهی، حاصل گردیزبان مادر

که  یدوم با زبان اصل بانتفاوت ز لیندارد و اغلب به دل وندیپ
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شده و ممکن  یزبان ی، دچار دوگانگکرده اند یبدان تکلم م

 درک نکرده  یاست مطالب ارائه شده به زبان دوم را به درست

 .(23شوند ) یلیو دچار مشکالت تحص

 نکسای در افراد یابیو باز یکه زبان رمزگردان یکل زمان در   

اشد. نب کسانیاست که دو زبان مانی بهتر از ز یریادگیباشد، 

 یاختصاص یبافت زبان به اثرات رمزگردان گریبه عبارت د

 ییاجرا یدر کارکردها یرمز گردان نیشود و هم یمنجر م

 هدخوا وثرم یابیمغز مانند تفکر، حافظه، درک محتوا و باز

به  یآموزش رسم نیآموزان تک زبانه در ح -دانش بود.

دهند، چون  ینشان م یشتریب تیحساس یزبان ینشانه ها

 خود در یدر زبان محاوره ا نیاز ا شینشانه ها را پ نیا

 ارآن ها ب یاند، برا دهیو د دهیشن یآموزش یاز فضا رونیب

دوزبانه ها  یها آشنا هستند، ول دارد و با آن یعاطف

دهند،  یمورد از خود نشان م نیدر ا یکم تر تیحساس

جه وام ییو نا آشنا دیجد یزبان یچون با واژه ها و نشانه ها

ز ا رونیآن ها در ب یشوند که متفاوت از زبان محاوره ا یم

 توان گفت چون دانش آموز دوزبانه مهارت ی. ممدرسه است

، مطلب کی یفهم محتوا یزبان دوم دارد، برا یدر معان یکم

  .(11) کند یزبان اول رجوع م یبه معان

 ن دو وبا توجه به معنادار بودن تفاوت عملکرد دانش آموزا   

 یریتک زبانه و اثر متغیر دوزبانگی بر میزان مشکالت یادگ

ای ابتدایی، ضروری است که مسئولین به ویژه در پایه ه

ه بآموزشی از برنامه های مداخله ای ویژه مناطق دوزبانه 

صورت جدی حمایت کنند و برنامه ریزی درسی و آموزشی 

یق گوناگون و متنوع را توسعه و گسترش دهند تا از این طر

 گامی در راستای اجرای عدالت آموزشی برداشته شود.

انجام شد،  یا ژهیدقت و توجه وپژوهش حاضر با  گرچه   

 طیها با توجه به شرا یو آزمودن یاما در بحث روش شناس

 نیمواجه شد. نخست ییها تیبا محدود کوید19-کووید

با توجه به  است. یریپذ میتعمپژوهش، مربوط به  تیمحدود

 –پژوهش حاضر محدود به دانش آموزان دوزبانه ترک  نکهیا

و تهران  زیتبر یشهرها ییسوم ابتدا هپای  زبانه تک و فارس

دوزبانه و تک  یبه کل جامعه ها میاست لذا قابل تعم ودهب

 تیجنس کیباشد. عدم تفکیها نم هیدروس و پا ریزبانه و سا

 شنهادیپ نیپژوهش بود. بنابرا نیا یها تیمحدود گریاز د

به صورت  یبعد یشود در صورت امکان پژوهش ها یم

 ریاز سا زیدانش آموزان دختر و پسر انجام و ن یمجزا بر رو

  یبرا  ییمبنا تا  دروس استفاده شود ریو سا یسن یگروه ها

 فراهم شود. سهیمقا
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