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 دارای آموسان دانش اضطزاب کاهش بز تعهذ و پذیزش بز مبتنی درمان اثزبخشی

  ریاضی اختالل
 

 2رضایی لیال ،1مزادی سوسن

 .رٍدّي ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ ببلیٌی، رٍاًطٌبسی ارضذ کبرضٌبسی 9
 (هسئَل ًَیسٌذُ) طببطببیی عالهِ داًطگبُ ببلیٌی، رٍاًطٌبسی ارضذ کبرضٌبسی 2

 

 چکیذه

اختالل ریبضی  بز کبّص اضطزاة داًص آهَساى دارای ٍ تعْذ زشیبز پذ یدرهبى هبتٌاثزبخطی ّذف پژٍّص حبضز بزرسی 

هَرد هطبلعِ کلیِ آسهَى بب گزٍُ کٌتزل بَد ٍ جبهعِ آهبری آسهَى پسًیوِ آسهبیطی ٍ اس طزح پیص است. رٍش پژٍّص ُبَد

بـب استفبدُ اس رٍش  .در ضْز تْزاى بَدُ است 18-11در سبل تحصیلی بضی اختالل ری داًص آهَساى دارایپسز داًص آهَساى 

 8هذرسِ هطخص ضذُ ٍ در ّز هذرسِ دٍ کالس اًتخبة کزدین ٍ در هجوَع  4ابتذا  یچٌذ هزحلِ ا یًوًَـِ گیـزی خَضِ ا

 ًوزُ اضطزاة پبییٌی داضتٌذکِ  داًص آهَس دارای اختالل ریبضی بعذ اس پیص آسهَى 93هیبى  ایي اس کالس اًتخبة ضذًذ، کِ

در گزٍُ آسهبیطی بب تَجِ بِ هعیبرّبی ٍرٍد ٍ خزٍج قزار گزفتٌذ.  داًص آهَس 92در گزٍُ کٌتزل ٍ  داًص آهَس92غزببل ضذًذ، 

 ّفتِ، 8ّبی گزٍُ آسهبیص بِ هذت آسهَدًیاستفبدُ ضذ.  ّبی پژٍّص اس پزسطٌبهِ اضطزاة اسپیلبزگزبِ هٌظَر گزدآٍری دادُ

ای درهبى هبتٌی بز پذیزش ٍ تعْذ را دریبفت ًوَدُ اًذ ٍ گزٍُ کٌتزل هذاخلِ خبصی دقیقِ 13جلسِ درهبى  یك در فتِّ ّز

 بیي ضذُ هطبّذُ تفبٍت ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب بب استفبدُ اس تحلیل کٍَاریبًس ًطبى داد را دریبفت ًٌوَدًذ.

بٌببزایي  .ببضذ هی دار هعٌی آسهَى پیص بِ ًسبت آسهَى پس هزحلِ در آسهبیص ٍُگز کٌٌذگبى ضزکتًوزُ اضطزاة  هیبًگیي

 تبثیز دارد. اختالل ریبضی بز کبّص اضطزاة داًص آهَساى دارای ٍ تعْذ زشیبز پذ یدرهبى هبتٌ

 

 اختالل ریبضی ، کبّص اضطزاة، داًص آهَساى،ٍ تعْذ زشیبز پذ یدرهبى هبتٌهای کلیذی:  واژه
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