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Abstract
Introduction: One of the problems of children with math disorders is the problem of working 
memory and sense of numbers, which can be increased by teaching math. The aim of this study was 
to evaluate the effectiveness of mathematics education on the numerical sense and visual-spatial 
working memory of first-grade elementary school girls with mathematical problems. 
Methods: The method of this research was quasi-experimental and pre-test-post-test with the control 
group. The statistical population of this study included all experimental students with first-grade 
mathematical problems in Kerman primary school in 1399. The research sample consisted of 30 
people who were selected by the available sampling method and were randomly divided into two 
experimental groups (15 people) and a control (15 people). They answered Jordan's number sense 
test, Wechsler intelligence test, and continuous performance test before and after the intervention. 
The experimental group underwent math training intervention and the control group did not receive 
any training. Research data were analyzed using descriptive statistics and paired comparison post 
hoc tests. 
Results: The results showed that in the post-test stage, the mean scores of number sense and working 
memory in the experimental group increased significantly compared to the control group (P <0.01). 
Conclusions: Mathematics education is effective in improving auditory-spatial working memory 
and number sense in students with mathematical disorders. Therefore, this type of education can be 
used to reduce the problems of children with math disorders.
Keywords: Mathematics education, Sense of number, Working memory, Visual-spatial, Mathematical 
disorder, Children.
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چکیده
مقدمــه: یکــی از مشــکالت کــودکان دارای اختــالل ریاضــی، مشــکل در حافظــه ی فعــال و حــس عــدد اســت کــه بــا آمــوزش ریاضــی 
مــی تــوان آن را افزایــش داد. ایــن پژوهــش بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش ریاضــي بــر حــس عــدد و حافظــه فعــال دیــداری- فضایــی 

کــودکان دختــر پایــه اول دبســتان  بــا مشــکالت ریاضــی انجــام شــد.
ــن  ــود. جامعــه ی آمــاری ای ــرل ب ــا گــروه کنت ــه روش پیش آزمــون – پس آزمــون ب ــی و ب ــق نیمــه تجرب ــن تحقی روش کار: روش ای
پژوهــش شــامل کلیــه دانــش آزمــون بــا مشــکالت ریاضــی پایــه اول دبســتان کرمــان در ســال 1399 بودنــد. نمونــه پژوهــش شــامل 30 
نفرکــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده بودنــد و بــه طــور تصادفــی ســاده در دو گــروه آزمایشــی  )15 نفــر( و کنتــرل 
)15 نفــر( قــرار گرفتنــد. و بــه آزمــون هــای حــس عــدد جــردن، آزمــون هوشــی وکســلر، آزمــون عملکــرد پیوســته قبــل و بعــد از مداخلــه 
پاســخ دادنــد. گــروه آزمایــش تحــت مداخلــه ی آمــوزش ریاضــی قــرار گرفتنــد و گــروه کنتــرل هیچگونــه آموزشــی دریافــت نکردنــد.              

داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمــون تعقیبــی مقایســه هــای جفتــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد در مرحلــه ی پــس آزمــون، میانگیــن نمــرات حــس عــدد و حافظــه فعــال در گــروه آزمایــش در مقایســه 

.)P>0/01( بــا گــروه کنتــرل بــه صــورت معنــی داری افزایــش یافــت
نتیجــه گیــری: آمــوزش ریاضــی بــر بهبــود حافظــه ی فعــال شــنیداری-فضایی و حــس عــدد دانــش آمــوزان دارای اختــالل ریاضــی 

موثــر اســت. بنابرایــن از ایــن نــوع آمــوزش مــی تــوان بــرای کاهــش مشــکالت کــودکان دارای اختــالل ریاضــی اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها: آموزش ریاضی، حس عدد، حافظه فعال، دیداری-فضایی، اختالل ریاضی، کودکان.

مقدمه
ــا  ــط ب ــاي مرتب ــایي ه ــیعي از نارس ــه وس ــي دامن ــالل ریاض اخت
ــه  ــالل ب ــن اخت ــود. ای ــي ش ــامل م ــاي ریاضــي را ش ــي ه توانای
ــري  ــرد یادگی ــر عملک ــذار ب ــم اثرگ ــل مه ــي از عوام ــوان یک عن
ریاضــي معرفــي شــده اســت. اختــالل یادگیــري ریاضــي مي توانــد 
بــه طــور نامطلوبــي بــر عملکــرد تحصیلــي دانــش آمــوزان تاثیــر 

بگــذارد و منجــر بــه میــزان بــاالي شکســت و عــدم موفقیــت در 
سراســر دوران مدرســه ایشــان در مقایســه بــا دیگــر دانش آمــوزان 
ــگام  ــري ریاضــي در هن ــي یادگی ــودکان داراي ناتوان ــود ]1[. ک ش
اکتســاب مهــارت هــاي اولیــه )پایــه( ریاضــي و یــا بــه کارگیــري 
آن هــا در انجــام محاســبات دچــار مشــکالت زیــادي مــي شــوند 
ــا  ــي آن ه ــن تقویم ــي و س ــطح هوش ــا س ــي ب ــن ناتوان ــه ای ک
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ــد ]2[.  مطابقــت نمــي کن
ــا آن  ــالل ریاضــي ب ــوزان داراي اخت از مشــکالتي کــه دانــش آم
روبــرو هســتند نقــص در حافظــه فعــال اســت. ســرعت پــردازش 
ــي از  ــف ریاض ــام تکالی ــباتي در انج ــتباهات محاس ــن و اش پایی
مشــکالت ناتوانــي هــاي یادگیــري ریاضــي اســت. ایــن گــروه از 
کــودکان در حافظــه فعــال مشــکل دارنــد و بــه همیــن دلیــل در 
محاســبات ریاضــي از راهبردهــاي رشــد نیافتــه ماننــد شــمارش بــا 
انگشــتان اســتفاده مــي کننــد. دانــش آمــوزان بــا ناتوانــي یادگیري 
ریاضــي در کارکردهــاي حافظــه از جملــه حافظــه فعــال، حافظــه 
فعــال بینایــي- فضایــي و حافظــه دراز مــدت عملکــرد تحصیلــی 
پاییــن تــري دارنــد ]3[. حافظــه ي فعــال بــه عنــوان یک سیســتم 
شــناختي و مســئول ذخیــره ســازي موقتــي و پــردازش اطالعــات 
تعریــف مــي شــود ]4[. در واقــع حافظــه ي فعــال یــک سیســتم 
ــه ي  ــاي حافظ ــتم ه ــر سیس ــا و زی ــه عملکرده ــت ک ــع اس جام
دراز مــدت و کوتــاه مــدت را متحــد مــي کنــد. حافظــه ي فعــال 
یکــي از فرآیندهــاي شــناختي مهــم اســت کــه زیربنــاي تفکــر و 
یادگیــري مــي باشــد. ایــن حافظــه نقشــي حســاس در یادگیــري 
ــي  ــادي را در ناتوان ــش زی ــن نق ــودکان دارد، همچنی ــات ک ریاضی

هــاي یادگیــري ایفــا مــي کنــد ]5[.
حافظــه ی فعــال یکــی از موثوتریــن عوامــل در یادگیــری ریاضیات 
اســت کــه بــه کاربــرد مقطعــی اطالعــات ذخیــره شــده در عملکرد 
فــوق العــاده و پیچیــده تکالیــف شــناختی اشــاره دارد. حافظــه ی 
فعــال بــه چهــار بخــش 1( مجــری مرکــزی، 2( حلقه واج شناســی 
3( صفحــه ی دیداری-فضایــی و 4( انبــاره رویــدادی تقســیم                                                                                         
مــی شــود. صفحــه ی دیداری0فضایــی بــر روی اشــیا و محرکهــا 
ــا ویژگیهــای دیاری-فضایــی متمرکــز مــی شــود. ایــن بخــش                    ب
ــا  ــداری و ی ــل دی ــازی منفع ــره س ــمتی از ذخی ــد قس ــی توان م

قســمتی از فراینــد کنتــرل فضایــی بســیار فعــال باشــد ]6[.
مهــم ترین ویژگــي کــودکان اختالل ریاضــي، اشــکال در فراگیري 
ــواري در  ــا دش ــي دوم آن ه ــي و ویژگ ــم ریاض ــادآوري مفاهی و ی
انجــام محاســبات، راهبردهــاي ناکارآمــد و نارســا در حــل مســاله، 
زمــان طوالنــي در کشــف راه حــل و میــزان بــاالي خطــا در انجــام 
محاســبات ریاضــي اســت، تنهــا یــک شــکل از نارســایي ریاضــي 
وجــود نــدارد و مشــکالت از فــردي بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت. 
اگرچــه مشــخصه هــاي ناتوانــي یادگیــري در ریاضیــات از فــردي 
بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت امــا ویژگیهــاي رایــج شــامل ایــن 
مــوارد اســت: الــف( مشــکالت شــمارش، یادگیــري مفهــوم عــدد 
و انجــام محاســبات ریاضــي، ب( مشــکالت انــدازه گیــري، زمــان، 
ــددي، ج( مشــکالت  ــاي ع ــت ه ــن کمی ــول و تخمی ــمارش پ ش

محاســبه ي ذهنــي و راهبردهــاي حــل مســاله ]7[.
ــر  ــامل زی ــدد  ش ــس ع ــی، ح ــناخت ریاض ــش ش ــدگاه دان از دی
مهــارت هائــي از قبیــل شــمارش، عملیــات عــدد، ارتباطــات عــدد، 
کمیــت و دانــش عــدد اســت ]8[. حــس عــدد یــک عامــل اساســی 
بــرای عملکــرد مناســب در تکالیــف نمــادی و غیرنمــادی اســت. 
بــر ایــن اســاس افــراد بــا حــس عــدد ضعیــف، نقایــص جــدی را 
در جنبــه هــای گوناگــون یادگیــری ریاضــی نشــان مــی  دهنــد. 
ــود دارد.  ــی وج ــری ریاض ــکالت یادگی ــاره ی مش ــه درب دو فرضی
فرضیــه نقایــص عمومــی شــناختی، کــه علــت مشــکالت یادگیری 
ریاضــی را بــه نقایــص هوشــی، حافظــه ی کاری، کنتــرل توجــه، 
ــد؛ و   ــی ده ــبت م ــا نس ــردازش داده ه ــی و پ ــای اجرای کارکرده
فرضیــه نقایــص حــس عــدد. بــر پایــه فرضیــه اخیــر، هــر گونــه 
ضعــف و یــا کاســتی در حــس عــدد، بــه مشــکالتی چــون شــیوه 
ــبات  ــق، و محاس ــد حقای ــادآوری کن ــمارش، ی ــف ش ــای ضعی ه
نادرســت عــددی کــه از نشــانه هــای برجســته مشــکالت یادگیری 
ریاضــی اســت، منجــر مــی شــود. ]9[. حــس عــدد بــه تدریــج در 
طــي زمــان بــه عنــوان یــک نتیجــه از جســتجوي اعــداد و تجســم 
آن هــا در زمینــه هــاي مختلــف رشــد مــي کنــد. مهــارت هــاي 
ــات  ــي در ریاضی ــدي در دوره ابتدائ ــاي بع ــرفت ه ــا پیش ــدد ب ع

ــي دارد ]10[. همبســتگي باالئ
VanDerHeyden )2010(، دریافــت کــه حــس عــدد بــا )زیرمولفه 

ــي  و  ــدد ، بازنمائ ــات ع ــدد ، عملی ــش ع ــمارش، دان ــاي: ش ه
ارتباطــات( در دوره پیــش از دبســتان بــه میــزان زیــادي پیشــرفت 
ــر آن  ــد و عــالوه ب ــي را پیــش بینــي میکن ریاضــي در دوره ابتدائ
عملکــرد، ریاضــي در مهــد کــودک را نیــز پیــش بینــي مــي کنــد 
]Jordan  .]11 و همــکاران )2010(، معتقدنــد دانــش آموزانــي کــه 
در ســنین پیــش از دبســتان فاقــد راهبردهــاي شــمارش هســتند، 
در پایــه هــاي دوم و ســوم ابتدائــي نســبت بــه همکالســي هــاي 
ــواع  ــر از شــمارش کالمــي اســتفاده مــي کننــد و در ان خــود کمت
ــش  ــن دان ــتند. ای ــف هس ــمارش ضعی ــي در ش ــگردهاي ذهن ش
ــي در ســنین دبســتان از شــمارش انگشــتي اســتفاده  ــوزان حت آم
میکننــد کــه شــیوه اي رشــد نایافتــه و نــا کارآمــد اســت و موجــب 
ــود ]12[.  ــي ش ــدد م ــدي ع ــته بن ــول دس ــري اص ــدم یادگی ع
ــوزان  ــش آم ــه دان ــد ک ــان دادن Mabbot و Bisanz )2018(، نش

بــا ناتوانــي هــاي یادگیــري ریاضــي در مهــارت هــاي محاســباتي، 
حافظــه فعــال و دانــش ادراکــي در مقایســه بــا گــروه عــادي بــه 
 Swanson و  Wilson .]13[ طــور معنــاداري پاییــن تــر هســتند
)2018(، در پژوهشــي نشــان دادنــد کــه جــداي از ســن، ناتوانــي در 
ریاضیــات بــا ضعــف عملکردهــاي حافظــه ي فعــال در حــوزه ي 
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دیــداري- فضایــي و کالمــي همــراه اســت ]14[. پوشــنه و نیکنــام 
ــوزش  ــه آم ــه برنام ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ )1398(، در پژوه
حــس عــدد بــر بهبــود مهــارت هــای عــددی و پیشــرفت تحصیلی 
ریاضــی دانــش آمــوزان دیرآمــوز پایــه اول دبســتان تاثیــر دارد ]9[. 
ــه ای  ــن رایان ــه تمری ــد ک ــکاران)1393(، دریافتن ــا و هم ارجمندنی
شــناختی بــر عملکــرد حافظــه ی فعــال دیداری-فضایــی دانــش 

ــا مشــکالت ریاضــی تاثیــر دارد ]6[. آمــوزان ب
ــا در نظــر گرفتــن اهمیــت عملکــرد ریاضــی و نقــش برجســته  ب
ــی،  ــت تحصیل ــه در  موفقی ــال و توج ــه فع ــدد و حافظ ــس ع ح
ــای  ــد کارکرده ــه بتوان ــی ک ــوزش های ــا و آم ــه راهکاره ــاز ب نی
اجرایــی دانــش آمــوزان )مثــل حافطــه فعــال و توجــه( را تقویــت، 
ــرده و احســاس  ــوزان ایجــاد ک ــش آم ــدی در دان ــای کارآم باوره
خــود مختــاری، شایســتگی و خودارزشــمندی را در آنهــا پــرورش 
ــار  ــه آم ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــروی اس ــد، ض ده
دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل یادگیــری خــاص و ریاضــی رو 
بــه افزایــش اســت و نتایــج پژوهــش هــا نیــز بیانگــر مفیــد بــودن 
آمــوزش ریاضــی دارد و همچنیــن وجــود شــکاف پژوهشــی در این 
ــه اختــالل ریاضــی، ضــروری  ــال ب ــه در دانــش آمــوزان مبت زمین
اســت تــا جهــت پرکــردن ایــن شــکاف پژوهشــی و همچنیــن ارائه 
ــواده  ــن خان ــرای مدرســه، مســئوالن و همچنی راهــکار مناســب ب
هــای دارای فرزنــد مبتــال اختــالل ریاضــی ایــن پژوهــش انجــام 
ــا هــدف اثربخشــی آمــوزش ریاضــي  ــذا ایــن پژوهــش ب شــود. ل
بــر حــس عــدد و حافظــه فعــال دیــداری- فضایــی دانــش آمــوزان 

دختــر پایــه اول دبســتان  بــا مشــکالت ریاضــی انجــام شــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ی نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش 
آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه ی آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل کلیــه دانــش آزمــون بــا مشــکالت ریاضــی 
ــش  ــه پژوه ــد. نمون ــال 1399بودن ــان س ــتان کرم ــه اول دبس پای
ــه گیــری در دســترس انتخــاب  ــه روش نمون شــامل 30 نفرکــه ب
ــی  )15  ــروه آزمایش ــی در دو گ ــور تصادف ــه ط ــد و ب ــده بودن ش
ــرای پژوهــش  ــد. روش اج ــرار گرفتن ــر( ق ــرل )15 نف ــر( و کنت نف
بدیــن ترتیــب بــود کــه در ابتــدا بــه کلیــه ی مدیــران واحدهــای 
ــان،  ــهر کرم ــه 2 ش ــتان منطق ــع دبس ــه در مقط ــی دختران آموزش
ــن طــرح پژوهشــی  ــه همــکاری در ای ــه ای جهــت دعــوت ب نام
ارســال شــد و از آنــان درخواســت شــد تــا دانــش آموزانــی را کــه 
از نظــر آنــان مشــکالتی در زمینــه ی توجــه، حفــظ تمرکــز، و نیــز 
ــا وجــود اســتعداد الزم  ــه ریاضــی )ب مشــکالت یادگیــری در زمین

ــه علــت مشــکالت واضــح هوشــی( دارنــد جهــت انجــام  ــه ب و ن
بررســی الزم و شــرکت در ایــن طــرح پژوهشــی معرفــی نماینــد. 
در ایــن مرحلــه 54 نفــر از ســوی مــدارس معرفــی شــدند کــه پس 
ــا مرکــز مشــاوره آمــوزش  از تهیــه جــدول زمانــی و هماهنگــی ب
ــت  ــده وق ــی ش ــراد معرف ــک از اف ــه هری ــه 2، ب ــرورش منطق و پ
مالقــات حضــوری اختصــاص داده شــد. بعــد از اجــرای مصاحبــه با 
والدیــن ایــن دانــش آمــوزان و مشــاهده ی کــودکان حیــن اجــرای 
تکالیــف ریاضــی )مجموعــا بــه مــدت 45 الــی 60 دقیقــه(، 30 نفــر 
از دانــش آمــوزان دارای مشــکل در درس ریاضــی انتخــاب  شــدند. 
ــراد انتخــاب  ــه ی اف ــرای کلی ــات مجــددی ب ــت مالق ســپس وق
شــده )30 نفــر( جهــت تاییــد تشــخیص اختــالل یادگیــری توســط 
متخصــص رواشناســی بالینــی تنظیــم شــد. ســپس از والدیــن ایــن 
کــودکان فــرم هــای موافقــت آگاهانــه جهــت شــرکت در پژوهــش 
اخــذ شــد. کلیــه ی جلســات ســنجش و درمــان در مرکــز مشــاوره 
آمــوزش و پــرورش منطقــه 2، از ســاعت 14 الــی 18 برگــزار شــد.

ــه اول  ــوز پای ــش آم ــامل، دان ــش ش ــه پژوه ــای ورود ب معیاره
ــت  ــه و رغب ــتن عالق ــی و داش ــالل ریاض ــتن اخت ــتان، داش دبس
بــرای شــرکت در پژوهــش و معیارهــای خــروج از پژوهش شــامل، 
ــت بیــش از دو جلســه  ــی دیگــر و غیب ــه ی درمان دریافــت مداخل
بــود. مالحظــات اخالقــی ایــن پژوهــش شــامل مــوارد ذیــل بــود: 
الــف( کلیــه ی شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــا اختیــار و تمایــل 
خــود شــرکت کردنــد. ب( دربــاره اصــول رازداری و محرمانــه بودن 
هویــت شــرکت کننــدگان بــه آنــان اطمینــان داده شــد کــه کلیــه 
اطالعــات بــه صــورت محرمانــه باقــی خواهــد مانــد ج(  در پایــان 
ــه  ــکر ب ــر و تش ــش تقدی ــدگان در پژوه ــرکت کنن ــوزش از ش آم
عمــل آمــد. د( شــرکت کننــدگان در صــورت خواســت هــر زمانــی 
کــه از ادامــه مشــارکت منصــرف شــدند، می تواننــد آزادانــه گــروه 

را تــرک نماینــد.
ابزار گردآوری داده ها عبارتند از:

آزمــون حــس عــدد جــردن: آزمــون حــس عــدد جــردن از 
ــن  ــت. ای ــدد اس ــس ع ــنجش ح ــای س ــاس ه ــن مقی معتبرتری
ــا ســنجش 3 مولفــه بنیــادی شــمارش، دانــش عــدد، و  آزمــون ب
ــا اعــداد کــه از مهــارت هــای بنیــادی عــدد کــودکان  عملیــات ب
مــی باشــند یکــی از آزمــون هــای بــا پایایــی قــوه در ایــن زمینــه 
اســت. آزمــون دارای 30 ســوال مــی باشــد کــه بــدون محدودیــت 
ــر نمــره 30  ــرادی اجــرا مــی شــود. حداکث ــه طــور انف ــی و ب زمان
ــر  ــه ه ــذاری؛ ب ــره گ ــود. روش نم ــد ب ــر خواه ــل آن صف و حداق
ــود و  ــی ش ــدد 1 داده م ــده ع ــت داده ش ــخ درس ــه پاس ــوال ک س
بــه هــر ســوال کــه پاســخ غلــط داده شــده عــدد صفــر داده مــی 
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ــا 18  ــای 8 ت ــه شــمارش، ســوال ه ــا 8 مولف شــود از ســوال 1 ت
مولفــه دانــش عــدد، و ســوال هــای 18 تــا 30 عملیــات بــا عــدد 
را مــی ســنجد. نمــره کل از جمــع نمراتــی کــه آزمودنــی در خــود 
ــخه  ــود. در نس ــی ش ــبه م ــی آرود، محاس ــت م ــا بدس ــاس ه مقی
اصلــی ضریــب پایایــی مقیــاس بــه روش آلفــای کرونبــاخ را 0/92 
ــه روش بازآزمایــی 0/95 گــزارش شــده  و ضریــب پایانــی آن را ب
اســت ]12[. جدیــدی )1390( در پژوهشــی جداگانــه کــه در شــهر 
ــام داد،  ــتانی انج ــش دبس ــر پی ــودکان پس ــر روی ک ــان ب اصفه
آزمــون را هنجاریابــی کــرد. وی در ایــن پژوهــش ضریــب پایایــی 
ــی 0/90  ــوش بازآزمای ــه ه ــاس را ب ــن مقی ــی( ای )همســانی درون
گــزارش کــرده اســت. هــم چنیــن محاســبه روایــی محتوایــی ایــن 
مقیــاس را 5 نفــر از متخصصیــن تأئیــد کــرده انــد. در ایــن پژوهش 
نیــز ضریــب پایایــی ایــن آزمــون بــا روش الفــای کرونبــاخ 0/88 
ــی  ــل قبول ــی قاب ــده پایائ ــان دهن ــه نش ــت، ک ــده اس ــزارش ش گ

ــود ]15[. ــن آزمــون ب ــرای ای ب
آزمــون عملکــرد پیوســته: ایــن آزمــون بــرای اولیــن بــار در ســال 
ــرعت  ــه س ــده و ب ــه ش ــکاران تهی ــد و هم ــط رازول 1965 توس
ــداری  ــنجش نگه ــون س ــن آزم ــدف ای ــت. ه ــام یاف ــت ع مقبولی
توجــه و زود انگیختگــی مــی باشــد. فــرم فارســی آزمــون کــه از 
طریــق رایانــه اجــرا مــی شــود، دارای اعــداد فارســی و یــا اشــکال 
بــه عنــوان محــرک اســت. از ایــن تعــداد 30 محــرک بــه عنــوان 
محــرک هــای هــدف مــی باشــند. فاصلــه بیــن ارائــه دو محــرک 
500 میلــی ثانیــه  و زمــان  ارائــه هــر محــرک، 150 میلــی ثانیــه 
اســت ]16[. ضرایــب اعتبــار )بازآزمایــی( قســمت هــای مختلــف 
ــکرکن،  ــان، ش ــرد، نجاری ــان ف ــای هادی ــه ه ــون در مطالع آزم
مهرابــی زاده )1379(، کــه بــا فاصلــه 20 روز، روی 43 دانــش آمــوز 
پســر دبســتانی انجــام شــد، در دامنــه ای بیــن 0/59 تــا 0/93 قــرار 
دارد. تمــام ضرایــب محاســبه شــده روایــی ســازه مالکــی از طریق 
ــی  ــش فعال ــر( و بی ــوز پس ــش آم ــار )30 دان ــروه هنج ــه گ مقایس
همــراه بــا نارســائی توجــه )25 دانــش آمــوز پســر دبســتانی( انجــام 
ــای  ــمت ه ــروه در قس ــن دو گ ــاری میانگی ــه آم ــت. مقایس گرف
ــن دو  ــرد ای ــن عملک ــی داری را بی ــاوت معن ــون، تف ــف آزم مختل
گــروه نشــان داد. در ایــن آزمــون یــک ســری اعــداد روی صفحــه 
نمایــش ظاهــر مــی شــود و ســریع ناپدیــد مــی شــود و آزمودنــی 
 space بایــد بــا مشــاهده هــر عــددی به جــز عــدد 5 ســریع دکمــه

را نشــان دهــد. در واقــع ایــن آزمــون بــه عنــوان یــک بــازی بــه 
دانــش آمــوزان معرفــی مــی شــود تــا دچــار اضطــراب نشــود.  بعــد 
از اســتخراج نتایــج، شــاخص زمــان پاســخ، خطــای پاســخ حــذف و 

خطــای ارائــه پاســخ بررســی مــی شــود ]17[.
ــی  ــال 1949 طراح ــون در س ــن آزم ــلر: ای ــوش وکس ــون ه آزم
ــد و  ــی باش ــون م ــرده آزم ــر 12 خ ــتمل ب ــه مش ــت ک ــده اس ش
بــه صــورت فــردی اجــرا مــی گــردد. ایــن آزمــون ســه نمــره ی 
هــوش بهــر ارائــه مــی دهــد. 1(هــوش بهــر کالمــی، 2( هــوش 
بهــر غیــر کالمــی و 3( هــوش بهــر کلــی. بــه منظــور ســنجش 
حافظــه  فعــال دانــش آمــوزان از خــرده مقیــاس حافظــه مســتقیم 
و معکــوس آزمــون هــوش وکســلر چهــار )WISC-IV( اســتفاده 
ــودکان در  ــلر ک ــی وکس ــون هوش ــش آزم ــن ویرای ــد. چهارمی ش
ســال 2003 منتشــر شــده اســت و ضرایــب اعتبــار خــرده آزمــون 
هــای آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ بیــن 0/65 تــا 0/94 گــزارش 
ــا روش  ــدی و همــکاران )1394(، پایایــی ب شــده اســت ]18[. عاب
باززمایــی طراحــی بــا مکعــب 0/78، شــباهت هــا 0/75، فراخنــای 
ــری 0/65، رمزنویســی 0/84، واژگان  ــم تصوی ــام 0/71، مفاهی ارق
ــری 0/85،  ــتدالل تصوی ــدد  0/72، اس ــرف و ع ــی ح 0/94، توال
درک مطلــب 0/78، نمادیابــی 0/83، تکمیــل تصویرهــا 0/85، خط 
زنــی 0/77، اطالعــات عمومــی 0/93، حســاب 0/80، و اســتدالل 
کالمــی 0/83 بــه دســت آمــد. روایــی آزمــون از طریق اجــرای هم 
زمــان بــا وکســلر 0/38 و ریــون 0/25 گــزارش شــده اســت]19[.
ــر انتخــاب شــدند و در  ــدا 30 نف ــن پژوهــش ابت ــرای اجــرای ای ب
ــدازه  ــه ابزارهــای ان دو گــروه )گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل( ب
ــوزش  ــی آم ــتقل یعن ــر مس ــپس متغی ــد. س ــخ دادن ــری پاس گی
ــام  ــد از اتم ــد و بع ــال ش ــی اعم ــروه آزمایش ــان گ ــی در می ریاض
جلســات آموزشــی، گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل مجــدداً ابــزار 
ــداد  ــد. تع ــخ دادن ــون پاس ــس آزم ــوان پ ــه عن ــری را ب ــدازه گی ان
ــه ای  ــوزش ریاضــی 24 جلســه )هفت ــرای آم ــی ب جلســات درمان
3 جلســه ی 3 ســاعته( بــود. خالصــه ی جلســات آمــوزش ریاضــی 
در جــدول 1 بیــان شــد. قابــل ذکــر اســت ایــن جلســات آموزشــی 
ــودکان  ــاص ک ــات خ ــوزش ریاضی ــی آم ــته آموزش ــاس بس براس
ناتــوان در ریاضــی توســط انجمــن ریاضــی کرمــان طراحــی شــده 

ــاوت دارد. ــه کــودکان عــادی تف ــا آمــوزش ریاضــی ب و ب
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جدول 1: خالصه جلسات آموزش ریاضی

محتواعنوانجلسات درمان

یادگیری مفهوم واقعی اعداد 1 تا 4 - شمارش اعداد  1 تا 4 به ترتیب و بالعکس ) آموزش مفهوم اعداد 1 تا 4اول
مفهوم قبل و بعد( – توانا شدن در نشان دادن اعداد 1 تا 4 با انگشتان دست.

 مرور و یادگیری مفهوم واقعی اعداد 1 تا 6 - شمارش اعداد  1 تا 6 به ترتیب و مفهوم و شناخت اعداد 5 و 6دوم
بالعکس - توانا شدن در نشان دادن اعداد 1 تا 6 با انگشتان دست

مرور و یادگیری مفهوم واقعی اعداد 1 تا 9 - شمارش اعداد  1 تا 9 به ترتیب و بالعکس آموزش و شناخت مفهوم اعداد 7 تا 9سوم
- توانا شدن در نشان دادن اعداد 1 تا 9 با انگشتان دست

آشنایی با مفهوم مقایسه کردن اعداد از نظر کمتر و بیشتر بودن – توانا شدن در مقایسه آموزش مقایسه کردن اعداد)مفهوم کمتر و بیشتر(چهارم
اعداد ریاضی

یادگیری مفهوم مساوی و برابر بودن- درک جایگاه عالمت )> و >( و عالمت )=( در آموزش مفهوم تساویپنجم 
مقایسه اعداد ریاضی

یادگیری نماد ریاضی اعداد 1 تا 4 )همزمان با مرور مفهوم واقعی  این اعداد و مرور عدد نویسی با استفاده از نماد ریاضی )اعداد 1 تا 4(ششم
مفهوم مقایسه کردن اعداد ذکر شده با یکدیگر(

آموزش عدد نویسی با استفاده از نماد ریاضی )اعداد هفتم 
5 و 6(

یادگیری نماد ریاضی اعداد 5 و 6)همزمان با مرور مفهوم واقعی  این اعداد و مرور 
مفهوم مقایسه کردن اعداد ذکر شده با یکدیگر(

آموزش عدد نویسی با استفاده از نماد ریاضی )اعداد هشتم 
7 تا 9(

یادگیری نماد ریاضی اعداد 7 تا 9 )همزمان با مرور مفهوم واقعی  این اعداد و مرور 
مفهوم مقایسه کردن اعداد ذکر شده با یکدیگر(

یادگیری و آشنایی با مفاهیم روی هم گذاشتن، جمع بستن و اضافه کردن – یادگیری آموزش مفهوم جمع اعداد ریاضی  )جمع های زیر 5(نهم
نماد جمع )+( – توانایی جمع بستن اعداد زیر پنج

یادگیری و آشنایی با مفاهیم روی هم گذاشتن، جمع بستن و اضافه کردن –  مرور و آموزش مفهوم جمع اعداد ریاضی  )جمع های زیر 7(دهم
یادگیری نماد جمع )+( – توانایی جمع بستن اعداد زیر 7

آموزش مفهوم جمع اعداد ریاضی  )جمع های زیر یازدهم
)10

مرور یادگیری مفاهیم روی هم گذاشتن، جمع بستن و اضافه کردن –  مرور و یادگیری 
نماد جمع )+( – توانایی جمع بستن اعداد زیر 9

آموزش مفهوم تفریق اعداد ریاضی  )تفریق های دوازدهم
زیر 6(

یادگیری و درک مفهوم تفریق ، کم کردن ، برداشتن و منها کردن- آشنایی و یادگیری 
نماد تفریق اعداد ریاضی)-( – توانایی محاسبه تفریق های زیر 6

آموزش مفهوم تفریق اعداد ریاضی  )تفریق های سیزدهم
زیر 10(

مروریادگیری و درک مفهوم تفریق ، کم کردن ، برداشتن و منها کردن- مرور و 
یادگیری نماد تفریق اعداد ریاضی)-( – توانایی محاسبه تفریق های زیر 10

مرور و یاد آوری مطالب آموزش داده شده تا پایان چهاردهم
جلسه سیزدهم

مرور و یاد آوری مطالب آموزش داده شده – ارزیابی تمامی دانش آموزان و مطمئن 
شدن از تسلط کامل آنها بر مطالب آموزش داده شده – آمادگی کامل برای یادگیری 

مفهوم دسته های ده تایی

یادگیری مفهوم اعداد 10 و 20 و نشان دادن آنها با دسته های ده تایی- آموزش آموزش مفهوم دسته های ده تایی )اعداد 10 و 20(پانزدهم
کشیدن دسته های ده تایی

آموزش مفهوم دسته های ده تایی )اعداد 30 و 40(شانزدهم
یادگیری مفهوم اعداد 30 و 40 و نشان دادن آنها با دسته های ده تایی- آموزش 
کشیدن دسته های ده تایی برای این اعداد- مرور مفهوم اعداد 10 و 20- آموزش 

شمردن ده تا ده تا،تا عدد 40

آموزش مفهوم دسته های ده تایی )اعداد 50 و 60(هفدهم
یادگیری مفهوم اعداد 50 و 60 و نشان دادن آنها با دسته های ده تایی- آموزش 

کشیدن دسته های ده تایی برای این اعداد- مرور مفهوم اعداد 10 و 20 و 30 و 40- 
آموزش شمردن ده تا ده تا،تا عدد 60 )به ترتیب و بالعکس(

آموزش مفهوم دسته های ده تایی )اعداد 70 و 80(هجدهم
یادگیری مفهوم اعداد 70 و 80 و نشان دادن آنها با دسته های ده تایی- آموزش 

کشیدن دسته های ده تایی برای این اعداد- مرور مفهوم اعداد 10 و 20 و 30 و 40و 
50 و 60- آموزش شمردن ده تا ده تا،تا عدد 80 )به ترتیب و بالعکس(

آموزش مفهوم دسته های ده تایی )عدد 90 ( و مرور نوزدهم
مطالب آموزش داده شده در مورد دسته های ده تایی

یادگیری مفهوم  عدد90 و نشان دادن آن با دسته های ده تایی- آموزش کشیدن دسته 
های ده تایی برای این عدد - مرورکلی مفهوم اعداد 10 و 20 و 30 و 40و 50 و 60 و 

70 و 80- آموزش شمردن ده تا ده تا،تا عدد 90 )به ترتیب و بالعکس(

بیستم
آموزش مفهوم جدول یکی – ده تایی و عدد نویسی 
اعداد )10 تا 50 به صورت ده تا ده تا( با استفاده ار 

نماد ریاضی

یادگیری مفهوم جدول یکی – ده تایی ، قرار دادن اعداد باالتر از 9 در جدول با توجه  
به دسته های ده تایی ، آموزش عدد نویسی اعداد )10 تا 50 به صورت ده تا ده تا( با 

استفاده ار نماد ریاضی
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بیست و یکم
مرور مفهوم جدول یکی – ده تایی و عدد نویسی 
اعداد )50 تا 90به صورت ده تا ده تا( با استفاده ار 

نماد ریاضی

مرور یادگیری مفهوم جدول یکی – ده تایی ، قرار دادن اعداد باالتر از 9 در جدول با 
توجه  به دسته های ده تایی ، آموزش عدد نویسی اعداد )50 تا 90 به صورت ده تا ده 

تا( با استفاده ار نماد ریاضی
یادگیری شیوه جمع بستن دسته های ده تایی با یکدیگرآموزش جمع اعداد ریاضی ) جمع های رند زیر 90(بیست و دوم
یادگیری شیوه تفریق دسته های ده تایی از یکدیگرآموزش تفریق اعداد ریاضی )تفریق های رند زیر 90(بیست و سوم

یادگیری عدد نویس اعداد ریاضی با توجه به جایگاه آنها در جدول یکی ده تایی- آموزش عدد نویسی برای اعداد باالی 10بیست و چهارم
آموزش شمارش اعداد تا عدد 99

ــی و اســتنباطی  داده هــای پژوهــش حاضــر، در دو بخــش توصیف
ــه پیش آزمــون، پس آزمــون(  ــار در مرحل ــن و انحــراف معی )میانگی
ــل  ــی از روش تحلی ــوزش ریاض ــر آم ــی تأثی ــور بررس ــه  منظ و ب

آزمــون تعقیبــی مقایســه هــای جفتــی اســتفاده شــد. 

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناخت شــرکت کننــدگان در پژوهــش بدیــن 
ــود.  ــال ب ــوزان 7 و 8 س ــش آم ــنی دان ــه ی س ــود. دامن ــرح ب ش
میانگیــن بهره هوشــی دانــش آمــوزان در گــروه آزمایــش )98/43( 
ــا  ــرل )100/12( ب ــروه کنت ــال و گ ــی 108 س ــه ی 91 ال ــا دامن ب
ــن  ــش، والدی ــروه آزمای ــود. در گ ــال ب ــی 117 س ــه ی 90 ال دامن
ــی )35 درصــد( را  ــن درصــد فراوان ــم باالتری ــالت دیپل ــا تحصی ب
ــا  ــن ب ــز والدی ــرل نی ــروه کنت ــتند، در گ ــی داش ــه پژوهش در نمون
ــد( را  ــی )50 درص ــد فراوان ــن درص ــانس باالتری ــالت لیس تحصی

داشــتند. بیــن ویژگیهــای جمعیــت شــناختی دو گــروه آزمایــش و 
ــاداری وجــود نداشــت. ــاوت معن ــرل تف کنت

ــای پژوهــش توســط  ــف متغیره ــه توصی ــا ب ــه ه در بخــش یافت
آماره هــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و در آمــار  
ــای پژوهــش، از روش  ــه ه ــون فرضی ــه منظــور آزم ــتنباطي ب اس
آزمــون تعقیبــی مقایســه هــای جفتــی بــا اســتفاده از نرم افــزار22- 
SPSS بــه کار گرفتــه شــده اســت. بــه منظــور رعایــت مفروضــه 

هــای تحلیــل کوواریــاس، مفروضــه هــای ایــن آزمــون با اســتفاده 
از آزمــون کولموگــراف اســمیرنوف و آزمــون لــون مــورد بررســی 
و تاییــد قــرار گرفــت و مــی تــوان از ایــن آزمــون بــرای تحلیــل 
داده هــا اســتفاده کــرد. جــدول 2 مقابلــه هــای درون گروهی پیش 
ــوزان  ــش آم ــدد دان ــس ع ــی ح ــون در توانای ــس آزم ــون و پ آزم

نشــان مــی دهــد:

جدول 2: مقابله های درون گروهی پیش آزمون و پس آزمون در توانایی حس عدد دانش آموزان

گروهمنابع تغییر
پیش آزمون- پس آزمونپس آزمون        پیش آزمون

مجذور اتاPانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

شمارش
8/061/7099/600/828آزمایش

0/0050/247
6/262/2826/261/791کنترل

دانش عدد
6/401/6819/130/516آزمایش

0/0010/314
4/801/6565/062/016کنترل

عملکرد با اعداد
4/862/3869/200/941آزمایش

0/0010/584
4/062/2503/861/846کنترل

جدول3: نتایج آزمون تعقیبی مقایسه های جفتی در توانایی حس عدد مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون

سطح معناداریخطای استانداردتفاوت میانگیننوع تقابلزمانمنابع تغییر

شمارش
1/800/7360/021آزمایش در برابر کنترلپیش آزمون
3/330/5100/001آزمایش در برابر کنترلپس آزمون

دانش عدد
1/600/6090/014آزمایش در برابر کنترلپیش آزمون
4/0670/5370/001آزمایش در برابر کنترلپس آزمون

عملکرد با اعداد
0/800/8470/353آزمایش در برابر کنترلپیش آزمون
5/330/5350/001آزمایش در برابر کنترلپس آزمون
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ــه  ــود، در مرحل ــی ش ــاهده م ــدول 2 مش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
ــروه  ــش و گ ــروه آزمای ــن دو گ ــون بی ــس آزم ــون- پ ــش آزم پی
 ،)F )19/18 =)28 و ،P=0/005( ــمارش ــای ش ــه ه ــرل در مولف کنت
ــا اعــداد  دانــش عــدد )P=0/001، 12/79 =)28 وF )1( و عملکــرد ب
ــا  ــود دارد. ب ــاداری وج ــاوت معن )P=0/001، 39/32 =)28 وF )1( تف
توجــه بــه نتایــج آزمــون تعقیبــی مقایســه هــای جفتــی در جــدول 

3، مداخلــه برنامــه آمــوزش ریاضــی بــه طــور معنــاداری در بهبــود 
توانایــی حــس عــدد دانــش آمــوزان موثــر بــود.

جــدول 4 مقابلــه هــای درون گروهــی پیــش آزمــون و پــس آزمون 
در کارکردهــای دیداری-فضایــی دانــش آمــوزان ارائه شــده اســت. 
در ایــن پژوهــش کارکردهــای دیداری-فضایــی از طریــق دو زیــر 

مولفــه ی مکعــب و مــاز محاســبه شــد.

جدول 4:  مقابله های درون گروهی پیش آزمون و پس آزمون در کارکردهای دیداری-فضایی دانش آموزان

گروهمنابع تغییر
پیش آزمون- پس آزمونپس آزمون پیش آزمون

مجذور اتاPانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

مکعب
16/062/25019/461/884آزمایش

0/0010/577
15/661/58816/131/505کنترل

ماز
6/463/0209/802/396آزمایش

0/0010/673
7/261/8307/531/684کنترل

ــه  ــود، در مرحل ــی ش ــاهده م ــدول 4 مش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
ــروه  ــش و گ ــروه آزمای ــن دو گ ــون بی ــس آزم ــون- پ ــش آزم پی
 )F )138/17 =)28 و ،P=0/001( کنتــرل در زیرمولفــه ی مکعــب
ــود  ــاداری وج ــاوت معن ــاز )P=0/001، 57/63 =)28 وF )1( تف و م

ــی در جــدول 5،  ــی مقایســه هــای جفت ــج آزمــون تعقیب دارد. نتای
بیانگــر اثربخشــی مداخلــه برنامــه جامــع آمــوزش ریاضــی در بهبود 

ــر اســت. ــوزان موث ــش آم ــی دان ــای دیداری-فضای کارکرده

جدول 5: نتایج آزمون تعقیبی مقایسه های جفتی در کارکردهای دیداری-فضایی، مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون

سطح معناداریخطای استانداردتفاوت میانگیننوع تقابلزمانمنابع تغییر

مکعب
0/400/7110/578آزمایش در برابر کنترلپیش آزمون
3/330/6230/001آزمایش در برابر کنترلپس آزمون

ماز
0/800/9120/388-آزمایش در برابر کنترلپیش آزمون
2/260/7560/006آزمایش در برابر کنترلپس آزمون

بحث
ــر  ــی ب ــوزش ریاض ــی آم ــی اثربخش ــش بررس ــن پژوه ــدف ای ه
حــس عــدد و حافظــه ی فعــال دیداری-فضایــی دانــش آمــوزان 
بــا مشــکالت ریاضــی بــود. نتایــج نشــان داد کــه در مرحلــه پیــش 
ــرل  ــروه کنت ــش و گ ــروه آزمای ــن دو گ ــون بی ــس آزم ــون- پ آزم
ــداد  ــا اع ــرد ب ــداد و عملک ــش اع ــمارش، دان ــای ش ــه ه در مولف
ــون  ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــی داری وج ــاوت معن تف
ــه  ــی ب ــوزش ریاض ــه آم ــی، مداخل ــای جفت ــه ه ــی مقایس تعقیب
ــوزان  ــش آم ــدد دان ــس ع ــی ح ــود توانای ــاداری در بهب ــور معن ط
ــه هــا همخــوان  ــا ســایر یافت ــج همســو ب ــن نتای ــر اســت. ای موث
ــا  ــدد ب ــس ع ــه ح ــت ک ــود.  VanDerHeyden )2010(، دریاف ب
)زیرمولفــه هــاي: شــمارش، دانــش عــدد، عملیــات عــدد، بازنمائــي 
و ارتباطــات( در دوره پیــش از دبســتان بــه میــزان زیادي پیشــرفت 
ــر آن  ــد و عــالوه ب ــي را پیــش بینــي میکن ریاضــي در دوره ابتدائ

عملکــرد، ریاضــي در مهــد کــودک را نیــز پیــش بینــي مــي کنــد 
]Jordan  .]11 و همــکاران )2010(، معتقدنــد دانــش آموزانــي کــه 
در ســنین پیــش از دبســتان فاقــد راهبردهاي شــمارش هســتند، در 
پایــه هــاي دوم و ســوم ابتدائــي نســبت بــه همکالســیهاي خــود 
کمتــر از شــمارش کالمي اســتفاده مي کننــد و در انواع شــگردهاي 
ذهنــي در شــمارش ضعیــف هســتند. ایــن دانــش آمــوزان حتــي در 
ســنین دبســتان از شــمارش انگشــتي اســتفاده مــي کنند که شــیوه 
ــري  ــدم یادگی ــد اســت و موجــب ع ــا کارآم ــه و ن ــد نایافت اي رش
 ،)2018( Butuner .]12[ ــود ــي ش ــدد م ــدي ع ــته بن ــول دس اص
نیــز در پژوهــش خــود نشــان داد کــه آمــوز ریاضــی موجــب تقویت 
ــوزان مــی شــود  حــس عــدد و مهارتهــای ریاضــی در دانــش آم

.]20[
ــوان بیــان کــرد کــه امــروزه حــس  در تبییــن ایــن نتایــج مــی ت
عــدد بــه عنــوان یــک چارچــوب مفهومــی بــرای مهــارت هــای 
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عــدد بنیــادی شــناخته شــده اســت، کــه بــر اســاس آن شــخص 
قــادر مــی باشــد تــا درک عمیقــی از اعــداد و روابــط اعــداد بــرای 
حــل مســائل ریاضــی پیــدا کنــد. حــس عــدد بــه تدریــج در طــی 
زمــان بــه عنــوان یــک نتیجــه از جســت جــوی اعــداد و تجســم 
آن هــا در زمینــه هــای مختلــف رشــد مــی کنــد. همچنیــن حــس 
عــدد ســاختاری تحولــی داشــته و مربــوط بــه ســیالیت و انعطــاف 
پذیــری کــودک بــا اعــداد اســت، حســی کــه فــرد بــه واســطه آن 
بــه اعــداد معنــی مــی دهــد و یــک توانایــی بــرای انجــام عملیــات 
ذهنــی و نگریســتن بــه دنیــا مــی یابــد ]21[. مداخلــه آموزشــی در 
مولفــه هــای بنیــادی عــدد براســاس ایــن پیــش فــرض بنــا نهــاده 
شــده اســت کــه در وهلــه اول ضعــف در مهــارت هــای عــدد اولیــه 
ــه  ــات اســت و دوم اینک ــده مشــکالت ریاضی ــود آورن ــه بوج زمین
ایــن مهــارت هــا مــی توانــد از طریــق آمــوزش منظــم و هدفمنــد 
بــه طــور زودهنــگام پــرورش داده شــود ]22[. طــرح های آموزشــی 
ماننــد آمــوزش مســتقیم، آمــوزش از طریــق بــازی، آمــوزش چنــد 
حســی، آمــوزش از طریــق بازنمائــی هــای عینــی- انتزاعی بــود در 
ارتقــا و بهبــود عملکــرد ریاضــی ایــن کــودکان موثــر اســت. همــه 
کــودکان بــا توانایــی هــای حــس عــدد یکســانی بــه مدرســه وارد 
نمــی شــوند. بــرای نمونــه کــودکان متعلــق بــه طبقــات اقتصــادی 
و اجتماعــی در مقایســه بــا ســایر گــروه هــا بــا حــس عــدد ضعیــف 
تــری بــه مدرســه وارد مــی شــوند. آن دســته از برنامه هــای مداخله 
کــه بــر آمــوزش دانــش شــمارش، راهبردهــای اســتدالل ریاضــی، 
دانــش مفهومــی و بنیــادی و مهــارت های بــرآورد و تخمیــن تاکید 
داشــته انــد بــه رشــد حــس عــدد منجــر مــی شــود ]23[. توانایــی 
حــس عــدد بــه کــودک امــکان مــی دهد تــا میــان اصــول و روش 
هــای ریاضــی پیونــدی معنــی دار ایجــاد کنــد. و ضعــف حــس عدد 
ــف شــمارش،  ــد شــیوه هــای ضعی ــا مشــکالتی مانن کــودک را ب
یــادآوری کنــد حقایــق و محاســبات نادرســت عــددی کــه از نشــانه 
هــای برجســته مشــکالت یادگیــری ریاضــی اســت مواجــه مــی 
ــه دانــش آمــوزان  ســازد براســاس برنامــه آمــوزش حــس عــدد ب
کمــک مــی کنــد تــا بــه درک بهتــری از مفاهیــم و مهــارت هــای 
ــا درک واقعــی از  ــه کــودکان ب ــرای نمون ــد. ب ریاضــی دســت یابن
ــه مهارتهــای  ــا ب ــد توانســت ت مفهــوم بزرگــی و کوچکــی خواهن
ــل  ــن اص ــد. ای ــت یابن ــری دس ــات جب ــداد در عملی ــب اع ترکی
ــوزش محــور  ــه هــای درســی و شــیوه هــای آم ــه برنام توجــه ب
را بیــش از روش هــای آمــوزش صرفــا قاعــده مــدار مــورد تاکیــد 
قــرار مــی دهــد.  بنابرایــن دانــش آموزانــی کــه از طریــق آمــوزش 
مســتقیم آمــوزش مــی بیننــد در مقایســه بــا دانــش آموزانــی کــه 
در محیــط هــای دیگــر آمــوزش قــرار مــی گیرنــد کارآیــی بهتــری 

ــای  ــن ه ــتن تمری ــار گذاش ــد. کن ــددی دارن ــای ع ــارت ه در مه
آمــوزش مســتقیم تاثیــر منفــی بــر روی مهــارت هــای عــددی دارد 
و فقــدان تمریــن هــای پرتکــرار مفاهیــم اولیــه ریاضــی ممکــن 
اســت فرصــت کافــی بــرای دانــش آمــوزان بــه منظــور شــناخت 

الزم بــه پیشــرفت در ریاضیــات را از آن هــا بگیــرد ]9[.
ــش  ــه پی ــه در مرحل ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــه ی ای ــر یافت دیگ
آزمــون – پــس آزمــون بیــن دو گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل در 
زیــر مولفــه هــای مکعــب و مــاز تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. 
نتایــج آزمــون تعقیبــی نیــز نشــان داد کــه مقایســه هــای جفتــی 
بیانگــر اثربخشــی مداخلــه آمــوزش ریاضــی در بهبــود کارکردهــای 

دیــداری – فضایــی دانــش آمــوزان موثــر بــود.  
 Mabbot .نتایــج ایــن پژوهــش بــا ســایر یافتــه هــا همخــوان بــود
و Bisanz  )2018(، نشــان دادنــد کــه دانــش آمــوزان بــا ناتوانــي 
ــه  ــباتي، حافظ ــاي محاس ــارت ه ــي در مه ــري ریاض ــاي یادگی ه
ــور  ــه ط ــادي ب ــروه ع ــا گ ــه ب ــي در مقایس ــش ادراک ــال و دان فع
  Swanson و    Wilson تــر هســتند ]13[.  پاییــن  معنــاداري 
)2018(، در پژوهشــي نشــان دادنــد کــه جــداي از ســن، ناتوانــي در 
ریاضیــات بــا ضعــف عملکردهــاي حافظــه ي فعــال در حــوزه ي 

دیداري- فضایي و کالمي همراه است ]14[. 
Butuner )2018(، نیــز در پژوهــش خــود نشــان داد کــه آمــوزش 

ــر دارد ]20[.  ــی تاثی ــی دیداری-فضای ــر حافظــه ی فعال ریاضــی ب
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ ــام )1398(، در پژوه ــنه و نیکن پوش
ــددی و  ــای ع ــود مهارته ــر بهب ــدد ب ــس ع ــوزش ح ــه آم برنام
ــه اول  ــوز پای ــوزان دیرآم ــش آم ــی دان ــی ریاض ــرفت تحصیل پیش
دبســتان تاثیــر دارد ]9[. ارجمندنیــا و همــکاران )1393(، دریافتنــد 
ــال  ــر عملکــرد حافظــه ی فع ــه ای شــناختی ب ــن رایان ــه تمری ک
دیداری-فضایــی دانــش آمــوزان بــا مشــکالت ریاضــی تاثیــر دارد 

.]6[
در تبییــن ایــن نتایــج مــی تــوان بیــان کــرد کــه در کــودکان مبتال 
بــه اختــالل یادگیری شــواهدی از نقــص حافظــه کاری در انتقال و 
انطبــاق ناحیــه فعــال حافظــه دیــداری- فضایــی نشــان داده شــده 
ــن  ــاب، در گفت ــکالت حس ــروز مش ــص در ب ــن نق ــه ای ــت ک اس
زمــان و حســاب تقریبــی، ضعــف در حافظــه کوتــاه مــدت کالمــی 
ــف  ــای مختل ــد و پژوهــش ه ــی کن ــروز م ــردازش ب و ســرعت پ
ــژه ریاضــی  ــالل وی ــه کاری براخت ــر حافظ ــز در خصــوص تاثی نی
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه کــودکان بــا اختــالل یادگیــری ویــژه 
عملکــرد ضعیــف تــری در حافظــه کاری نســبت به ســایر کــودکان 
ــی از  ــای متنوع ــی شــاخص ه ــع در اســتدالل ادراک ــد. درواق دارن
ــن  ــش تعیی ــن نق ــک عنصــر بنیادی ــوان ی ــه عن ــداری ب ادراک دی
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ــی در  ــرا ناتوان ــد زی ــی نمای ــا م ــراد ایف ــرد اف ــده ای در عملک کنن
ادراک دیــداری، دامنــه ای فراتــر از تحلیــل یــک محــرک دیــداری 
داشــته و باعــث مــی شــود آزمودنــی هــا در خــرده آزمــون طراحــی 
ــداری، ادراک شــکل هندســی  ــا ضعــف در ادراک دی ــا مکعــب ب ب
ــر  ــم تصوی ــی و در مفاهی ــه و کل ــی یکپارچ ــک ش ــوان ی ــه عن ب
ــی  ــایی ویژگ ــف شناس ــل ضع ــه دلی ــه ب ــف رابط ــدم کش ــا ع ب
ــه  ــردد ک ــث گ ــل باع ــن عام ــد و ای ــرو گردن ــای مشــترک روب ه
ســازمان بنــدی دیــداری و اســتدالل دیــداری تحــت تاثیــر قــرار 
گیــرد. همچنیــن ایــن مداخلــه توانســت مهــارت در حــل مســائل 
خصوصــا مســائل غیرکالمــی را افزایــش دهــد زیــرا آزمودنــی هــا 
توانســتند مســاله را بــه اجــزای تشــکیل دهنــده آن تجزیــه کــرده 
ســپس آن هــا را بــرای ســاختن کل یکپارچــه باهــم ترکیــب کننــد 
ــد  ــدد کــه بتوانن ــه کار بن ــه شــیوه ای ب و منطــق و اســتدالل را ب
ــه  ــن مداخل ــع ای ــد. در واق ــل کنن ــی را ح ــط فضای ــائل و رواب مس
بــا بازســازی مهــارت هــای ادراکــی از جملــه ادراک شــکل، ادراک 
ــی، ادراک جنبشــی- لمســی، و هماهنگــی چشــم و  ــط فضای رواب
دســت و ادراک تعــادل و تــوان بــا هــدف بازســازی ایــن ادراک هــا 
و ســازمان دهــی ادراک دیــداری پــردازش هــم زمــان، هماهنگــی 
دیــداری حرکتــی، یادگیــری و توانایــی جداســازی شــکل و زمینــه 
در محــرکات دیــداری توانســت اســتدالل ادراکــی را افزایــش دهــد 
ــای  ــرک ه ــداری مح ــی در نگه ــداری – فضای ــه دی ]24[. توج
ــک مکانیســم کمــک  ــی ی ــداری – فضای ــداری در حافظــه دی دی
کننــده و مهــم اســت و ایــن موضــوع منطقــی اســت کــه فــرض 
کنیــم توجــه دیــداری – فضایــی نقــش مهمــی در فراینــد هــای 
یادگیــری مانند ریاضیــات دارد. Simmering  و همــکاران )2016( 
ــه کاری  ــت حافظ ــی در ظرفی ــرات تحول ــود تغیی ــش خ در پژوه
ــد کــه ظرفیــت  ــد نشــان دادن دیــداری- فضایــی را بررســی کردن
پارامترهــای پــردازش اطالعــات حافظــه کاری بــر حلقــه هــای واج 
شــناختی نقــش دارنــد تــا حــدی کــه عملکــرد در تکالیــف حافظــه 
ــی  ــه محــرک غیرهیجان ــه ب ــردن توج ــز ک ــد متمرک کاری نیازمن
اســت. محرکهــای هیجانــی در واقــع مــی توانــد مانــع از عملکــرد 
در تکالیــف شــود. ظرفیــت حافظــه کاری بــه حفــظ واکنــش هــای 
مربــوط بــه هــدف در حضــور واکنــش هــای غیرمرتبــط اختصــاص 
داده شــده اســت، بنابرایــن تاحــدی عملکــرد در تکالیــف حافظــه 
ــی  ــه محــرک غیرهیجان ــه ب ــردن توج ــز ک ــد متمرک کاری نیازمن
اســت. محــرک هــای هیجانــی در واقــع می توانــد مانــع از عملکرد 
در تکالیــف شــود. ویژگــی هــای برنامــه آمــوزش مســتقیم موجــب 
مــی شــود تــا ایــن راهبــرد آموزشــی شــیوه ی بســیار مطلــوب و 
جذابــی بــرای دانــش آمــوزان دارای اختــالل هــای یادگیــری ویــژه 

باشــد و آن هــا را در یادگیــری مهــارت هــای اولیــه کمــک نمایــد 
آمــوزش مســتقیم اساســا بــرای آمــوزش بــه همیــن دانش آمــوزان 
طراحــی شــده اســت. بنابرایــن شــیوه آمــوزش مســتقیم بــا توجــه 
ــت  ــه تقوی ــه گام، ارائ ــوزش گام ب ــاص )آم ــای خ ــی ه ــه ویژگ ب
هــای فــوری بعــد از ارائــه پاســخ صحیــح یــا اصــالح پاســخ غلــط، 
ــن  ــوردی، همچنی ــت بازخ ــه ی تقوی ــرر ارائ ــای مک ــی ه ارزیاب
تعییــن تکلیــف بــرای منــزل و جلــب همــکاری و نظــارت والدیــن( 
کــه دارد بهتریــن شــیوه ی آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان دارای 

اختــالل هــای یادگیــری ویــژه اســت ]25[.
ــت  ــار محدودی ــر دچ ــاب ناپذی ــور اجتن ــه ط ــه ای ب ــر مطالع ه
ــا  ــت ه ــتر محدودی ــا را در بس ــه ه ــیر یافت ــه تفس ــردد ک ــی گ م
ــی  ــت هــای پژوهــش حاضــر م ــی ســازد از محدودی ضــروری م
ــر  ــوزان دخت ــش آم ــر روی دان ــن پژوهــش ب ــه ای ــت ک ــوان گف ت
در مقطــع دبســتان انجــام شــده و عــدم یکدســت بــودن دانــش-
آمــوزان گــروه آزمایــش در یــک پایــه تحصیلــی. عــدم هیــچ گونــه 
ــزل و در  ــف در من ــرای انجــام تکالی ــی ب ــی و کنترل ــل نظارت عام
طــول هفتــه یکــی از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش محســوب 
ــات  ــتفاده از خدم ــابقه اس ــرل س ــدم کنت ــن ع ــی شــود. همچنی م
مشــاوره تحصیلــی بــرای دانــش آمــوزان گــروه کنتــرل و آزمایــش 
کــه در نتایــج کســب شــده مــی توانــد تاثیرگــذار باشــد از دیگــر 
محدودیــت هــای تحقیــق بــود. مداخــالت ایــن پژوهــش توســط 
ــر  ــه اث ــا توجــه ب ــه شــده و ممکــن اســت ب خــود پژوهشــگر ارائ

ــد شــود. ــی پژوهــش تهدی ــار بیرون ســوگیری اعتب
از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش تنهــا بــر روی نمونــه هــای دختــر 
ــم  ــت تعمی ــش قابلی ــت افزای ــد، جه ــرا ش ــتان اج ــع دبس مقط
ــن  ــود ای ــی ش ــنهاد م ــه پیش ــای آن و اثربخشــی مداخل ــه ه یافت
ــه هــای پســر و ســایر مقاطــع تحصیلــی  ــر روی نمون پژوهــش ب
ــواد  ــطح س ــوش و س ــش ه ــه نق ــه ب ــا توج ــود. ب ــرا ش ــز اج نی
ــنهاد  ــوزان پیش ــش آم ــی دان ــای ریاض ــارت ه ــر مه ــن ب والدی
ــه  ــر ب ــن دو متغی ــر ای ــدی اث ــای بع ــش ه ــود در پژوه ــی ش م
ــورد بررســی  ــده م ــل کنن ــا تعدی ــر مســتقل دوم و ی ــوان متغی عن
قــرار گیــرد. اثربخشــی آمــوزش مســتقیم در ایــن پژوهــش تنهــا 
ــری ریاضــی بررســی  ــالل یادگی ــا اخت ــوزان ب ــش آم ــر روی دان ب
ــن  ــدی اثربخشــی ای ــات بع ــی شــود در مطالع شــد و پیشــنهاد م
ــد  ــری مانن ــای یادگی ــالل ه ــایر اخت ــر روی س ــیوه آموزشــی ب ش
اختــالل خوانــدن و نوشــتن نیــز اجــرا و بررســی شــود. بــا توجــه 
ــت  ــتقیم جه ــوزش مس ــی آم ــده و اثربخش ــب ش ــج کس ــه نتای ب
کمــک بــه دانــش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری ریاضــی پیشــنهاد                                                     
ــت  ــری جه ــوزش تدابی ــر آم ــدرکاران ام ــا دســت ان ــود ت ــی ش م
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برنامــه ریــزی دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت بــرای معلمــان 
مقاطــع ابتدایــی، مشــاوران مــدارس و درمانگــران مراکــز اختــالل 
یادگیــری در خصــوص آشــنایی بــا شــیوه آمــوزش مســتقیم فراهم 
ــراه  ــی ســاده هم ــه زبان ــردی و ب ــاب هــای کارب ــه کت ــد. تهی کنن
ــا  ــژه دانــش آمــوزان ب ــه گام مراحــل وی ــه گام ب ــا تمریــن و ارائ ب
اختــالل یادگیــری ریاضــی تــا شــرایط آمــوزش و رفــع مشــکالت 
بــرای هــر دانــش آمــوزی در هــر شــرایطی فراهــم شــود. فراهــم 
کــردن تدابیــری جهــت آمــوزش مربیــان مقاطــع پیــش از دبســتان 
جهــت آمــاده ســازی دانــش آمــوزان در خصــوص مفاهیــم مرتبــط 
ــگیری  ــش پیش ــد نق ــی توان ــه م ــات ک ــداد و ریاضی ــا درک اع ب
مناســبی بــرای اختــالالت یادگیــری ریاضــی در مقاطــع دبســتان 

داشــته باشــد.

نتیجه گیری
ــر حــس  نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه امــوزش ریاضــی ب
عــدد و حافظــه ی فعــال دیداری-فضایــی دانــش آمــوزان دختــر 

ــن  ــر اســت. بنابرای ــا مشــکالت ریاضــی موث ــه اول دبســتان ب پای
ــرای کاهــش مشــکالت دانــش  ــوان ب از امــوزش ریاضــی مــی ت

ــالل ریاضــی اســتفاده کــرد. ــوزان دارای اخت آم

سپاسگزاری
ایــن مقالــه اســتخراج شــده از رســاله دکتــرای نویســنده اول مــی 
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــرادی ک ــی اف ــیله از تمام ــن وس ــد. بدی باش
ــه  ــن مقال ــا ای ــود. ضمن ــی ش ــی م ــد، قدردان ــرده ان ــکاری ک هم
دارای کــد اخــالق IR.REC.TEHRAN.1398.081 از دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی مــی باشــد. بدیــن وســیله از 
کلیــه مشــارکت کننــدگان کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یاری 

رســاندند تقدیــر و تشــکر مــی شــود. 
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