
    
    
  

  

  

  

  

  بـه   آموزش ریاضی  روشهای اثربخشی   ۀبررسی و مقایس  
  ∗ ابتداییۀ یادگیری دورناتوانیآموزان مبتال به  دانش

  

  ؛ احمد عابدی♣دکتر حمید رضا عریضی

  

  چکیده 
رغم برخورداری از هوش طبیعی یا حتـی بـاالتر از طبیعـی و دارا بـودن                   به ،آموزان   دانش برخی

 روشـهای  به فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه با استفاده از           قادر م،حواس بینایی و شنوایی سال    
 گونـاگون   نامهـای  با   شناسی   در کتابهای روان   ، که  را آموزان  دانش این قبیل    .دمتداول در مدارس نیستن   

 .مطـرح کـرد    2 ناتوانیهای یادگیری  مبتال به کودکان   عنوانبه ،1963 لسا، در   1 ساموئل کرک  ،اند  نامیده
 کـه حـاکی از     اسـت    3 یـادگیری ریاضـی    ناتوانی ،آموزان   یادگیری در دانش   اییهناتوانع  یکی از انوا  

آمـوزش تکلیـف،     اثربخـشی سـه روش       ش،این پژوه  در .استیی در درک مفاهیم ریاضی      یهادشوار
آمـوزان مبـتال بـه         دانـش   به  فرایند در آموزش ریاضی    – و آموزش تکلیف     ،آموزش فرایند یا توانایی   

ـ ده  مـی های پـژوهش نـشان        یافته .ت اس شدهریاضی بررسی و مقایسه      یادگیری   ناتوانی  میـان  د کـه  ن
 ی در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی اخـتالف معنـادار         یها آزمودن آزمون  پسآزمون و     های پیش   نمره

                                                           
  .تلی آموزش وپرورش استان اصفهان انجام شده اس این پژوهش با اعتبارات ما- ∗
 شناسی دانشگاه اصفهان  استادیار روان -♣
 

1 - Kirk, S. A. 
2 - learning disability 
3 - dysculculia 
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هـای پـژوهش نـشان         به عبارت دیگـر یافتـه      .است آموزش   روشهایوجود دارد که ناشی از اجرای       
 در آمـوزش    فرایند – و آموزش تکلیف     ، یا توانایی  فرایند آموزش   ف،یروش آموزش تکل  د که   نده  می

  .ت مؤثر بوده اسیهاآزمودنبه ریاضی 

  

ناتوانی یادگیری، روشهای تدریس، آموزش ریاضیات، روش تدریس تکلیف، روش          : هاکلیدواژه
  . فرآیند-تدریس فرآیند یا توانایی، آموزش تکلیف

  
  مـقـدمــه 

آمـوزانی کـه دچـار ایـن           دانـش  .ت خـاص یـادگیری اسـ      نـاتوانی  ی،زشگاهی آمو تهایکی از علل شکس   
 بـالقوۀ  پیشرفت متناسب بـا تـوان        ، درسی مادۀرغم داشتن هوش عادی و باالتر در یک یا چند             به اند،  ناتوانی

 برخـی از    .دشـو   ی آموزشـگاهی را شـامل مـی       تها وسیعی از مهار   ۀ گستر ناتوانی این   .ددهن  خویش نشان نمی  
ـ  مـشکل خوانـدن و ز      برای توضیح علت این ناتوانی بـر      نظران    صاحب دالپـاز  ( کننـد    تأکیـد مـی    آمـوزی انب
بـه  . )2003 ،2نهافم( دهند   و برخی دیگر به مشکل محاسبه و استدالل ریاضی اهمیت می           ،)1997 ،1موگراها

 .سـت ا یـادگیری ریاضـی      نـاتوانی  ،آمـوزان   آفرین برای گروهـی از دانـش        های مشکل    یکی از زمینه   ،هر حال 
 10 تـا  2بـین    شیوع ناتوانیهای یادگیری را    )2000( 3 آمریکا پزشکی  روانراهنمای آماری و تشخیصی انجمن      

 یـک   )2000( آمریکـا    پزشـکی   روان طبق برآورد راهنمای آماری و تشخیصی انجمـن          .زند  میدرصد تخمین   
رچـه زودتـر    کـان ه   در صـورتی کـه مـشکل ایـن کود          .دآموزان دبستانی اختالل ریاضی دارن      درصد از دانش  

 صرف وقت و انرژی فراوان نیـاز        جبران آن به    ی،ناتوانگذشت زمان و تثبیت     د، بر اثر    شناسایی و درمان نشو   
  ).1383 ی،ازین( لذا توجه به آموزش این کودکان از ضروریات نظام آموزشی است ،خواهد داشت

 روشـهای   اتخاذ ی یادگیری به  ها   تفاوت در نظریه   ی، همانند دیگر قلمروهای آموزش    ب،در آموزش حسا  
آموزان مبتال    دانش به طور کلی در آموزش       .)1993 ،4رنرل(ی آموزش و درمان منتهی شده است         برا گوناگونی

   :ز اتند عمده کاربرد دارند که عبارۀرینظ یادگیری ریاضی چهارناتوانی به 
 مهم اشاره   نکتۀ این   اشته و به   گذ  آموزش ریاضی  بریقی  عم ن نظریه تأثیر بسیار   ای:  تحولی شناسی  روان.1
ورد  به توضـیح ایـن مفهـوم در مـ          زیر در   .دکنن   که کودکان از یک رشته مراحل تحول شناختی عبور می          دارد

  : پردازیم میآموزش ریاضی 

                                                           
1- Delpaz & Graham               
2- Hoffman 
3- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
4- Lerner 



                          
 81  آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری دورۀ ابتدایی موزش ریاضی به دانشبررسی و مقایسۀ اثربخشی روشهای آ

  

  ی،سـاز  بندی، فرضـیه  ، نگهداری، طبقهای شدن عملیات ذهنی نظیر ردیف کردن      مراحل با مجموعه  ) الف
  .دشون خذی برای رفتار شناختی محسوب میو مأ تعریف 1و استدالل

ی فراینـد کـه   گیـرد     انجـام مـی    2تعـادل  آموز به    دانش  با رسیدن   ، دیگر ۀذار از یک مرحله به مرحل      گ )ب
نـر،  رل( اسـت    )4سـازی بـرون  ( شـناختی   و تحول ساختارهای   )3سازی  درون(تحولی شامل ارتباط بین تجربه      

  . )1379 ی، به نقل از رمضان1993
  
بـر تحلیـل       ی رفتـارگرای  ۀ آموزشی مبتنی بر نظری    روشهای:  رفتارگرایی و آموزش مستقیم    شناسی روان .2

مـشتق از ایـن      آموزشـی    هـای تمرین. کند   درسی تأکید می   ۀیا برنام  نیاز برای یادگیری تکلیف    رفتارهای مورد 
و تـوالی   بی دارنـد    کیفیت خو های آموزشی مبتنی بر این روش          برنامه .دشون   نامیده می  نظریه آموزش مستقیم  

آمـوزش   ب، بـه دلیـل ماهیـت متـوالی درس حـسا           .ت به دقت طراحی شده اس     هارویدادهای آموزشی در آن   
روش آموزش مستقیم شامل تعیین      .درو   می   محتوای این درس به شمار      آموختن ای برای   روش ویژه  ممستقی
ح و ارزیـابی مـستمر اسـت        مـوزش صـری    آ  ف،ریزی آموزشی به کمک تحلیل تکلی        برنامه ی،های آموزش هدف

  .)2001، 5وبه نقل از مونر  ،1988، و پیکر،  گرنزین،نینرک(
 شـناختی و    آموزشهای به بررسی موضوع     مربیان،  های اخیر    در دهه  :های شناختی و فراشناختی   زش آمو .3

ـ   های آموزشی پرداخته    فراشناختی و ابعاد گوناگون آن در عرصه       ین هـای پژوهـشی چنـ       بررسـی یافتـه   از   .دان
ی در ظرفیت یـادگیر    ی، یادگیری و فراگیران عاد    ناتوانیآموزان مبتال به       که تفاوت بین دانش    شود استنباط می 

 که طیـف    ،بستن راهبردهای شناختی و فراشناختی    کار ، بلکه میزان آگاهی و به     یستخاطرسپاری مطالب ن   یا به 
 ۀ عامـل عمـد  د،شو را شامل می) ودپرسیخو ، خواهی   خودنظم ،خودآموزی(ها و اقدامات      ای از رویه    ستردهگ

  ).1999 ،6هریس و ،گراهام یا،وتر(اختالف بین میزان فراگیری آنهاست 
 اسـتفاده از    ۀآموز برای بـازبینی و ارزیـابی نحـو          آموزش فنون به دانش    ی، فراشناخت آموزشهایمنظور از   

شکل فعالیت   به    ریاضیات ،)1987( نبرگ و استر   به نظر کولیگین   .)1379رمضانی   (تراهبردهای شناختی اس  
  : زیر استۀ فرامؤلفهای بین کنشهایی شامل تعاملئلهحل مس

یل یک راهبـرد بـا ترکیـب        تشک  ف، تکلی  دادن  پایین برای انجام   ۀهای طبق فرایند انتخاب   ف،تعریف تکلی 
منابع تخصیص     ن، ذهنی از تکلیف برای عمل کردن به آ         تجسمی  تشکیل دادن یا انتخاب    ن، پایی ۀچندین طبق 

                                                           
1- seriating; conserving; classifying; hypothesizing; & inferrring 
2- equillibrition 
3- assimilation 
4- accommodation 
5- Munro 
6- Troia, Graham, & Harris 
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 1مونتـاگو  (دادن آن وۀ انجـام     و ارزیابی نح   ، تکلیف  دادن نظارت برانجام    ف،تکلیدادن  ذهنی الزم برای انجام     
1997(.  
 سـاموئل   ن، آموزشی و ترمیمی در درمـان ایـن کودکـا          روشهای ۀ در زمین  گوناگونهای    جه به نظریه  ا تو ب

  :تاسکرده  روش زیر ارائه  سها تحتآموزان ر  آموزشی این دانش–های ترمیمی  برنامه) 1985(کرک 
اسـت کـه بایـد      هـایی  سـاده کـردن تکلیف  وسـازی    نجیرهز  بر، که در آن تأکید2روش آموزش تکلیف  .1

ای که بـرای      ی ویژه تها آموزش تکلیف عبارت است از آموزش مستقیم مهار        ر، به عبارت دیگ   .دیادگرفته شون 
و ت تحولی ویژه نظیر مـشکالت ادراک  مشکال هی به توج این روش هیچ     .اند   خاص ضروری  تکلیفیاجرای  

ـ          یا هرگونه نقص توانایی درونی     حافظه در کودک   ادگیری حـساب را فقـط       یا ذاتی کودک ندارد و مـشکل ی
هـارم  چ اعداد در کتـاب      ۀتدریس مقایس  ، مثال عنوانبه .ددان   خود تکلیف می   زمینۀ تجربه در    نداشتنناشی از   
نیـاز   که هرکـدام پـیش     شود  انجام می ر شش مرحله به صورت گام به گام         روش تکلیف آموزش د   به  دبستان  

 آمـوزش جمـع   .3 ،مـوزش مفهـوم تفریـق   آ .2 ،آموزش مفهوم جمـع  .1 : ازندگامها عبارت این. دیگری است 
               و ، کـاربرد جمـع وتفریـق در زنـدگی         .5گونـاگون،    کاربرد جمع وتفریق در مـسائل        .4 ،وتفریق چند رقمی  

     .ا یکدیگر آنها بۀمقایس  وگوناگونوشتن اعداد ن. 6
 تحـولی خـاص     که در آن تمرکز روی ترمیم و آموزش یک نـاتوانی           3 یا توانایی  فرایندروش آموزش    .2

ای ترمیمی برای اصـالح یـک نـاتوانی خـاص           ه تالش بر تأکید این روش     . است توجهو    ، حافظه ،نظیر ادراک 
ن در  یکی از مشکالت کـودک نـاتوا       ، مثال  برای .تاسشده  ت کودک    راه پیشرف   سد رسد  که به نظر می    است

ل از آمـوزش مفـاهیم ریاضـی        در ایـن روش قبـ     . ت بیـانی اسـ    – شـنوایی    ۀیادگیری مشکل در توالی حافظ    
، کنـیم   مـی  بـرای کـودک بیـان        ای  ابتدا قصه  مثالً. شود  می مشکل فوق به کودک داده       حل ۀ در زمین  نهاییتمری

  .)1382 ی،عابد( د گفته شده را بازگو کنهای قصه خواهیم می از او گوییم و تر می طوالنیسپس داستانهای 
 آندر دارد و   این روش مفاهیم کلیدی هردو روش قبلی را بـا هـم           :4فرایند –آموزش تکلیف    روش .3
منفـرد  د که بتوان آنها را به صورت        نشو  ته نمی ی ذهنی در نظر گرف    یها توانای در حکم شناختی    های روان فرایند

یـا   ،، رفتارهـا  عملکردهـای ذهنـی یادگرفتـه شـده       در حکـم مجموعـه      ها  فراینـد  بلکه   ،و جداگانه تعلیم داد   
   :این روش سه مرحله دارد .دشون  خاص تلقی میبه تکلیفی شرطی پاسخهای
  ،کودک هایناتوانی و یها توانای ارزیابی)الف
  نتوانسته انجام بدهد،تکالیفی که کودک ) ب

                                                           
1- Montague 
2- Task training 
3- process or ability training 
4- task / process training 
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 مناسب تدریس و مواد آن در       روشهایطراحی   و    تحلیل کودک و تکلیف    ۀیج هردو مرحل  نتا مقایسۀ   )ج
  .سطح انفرادی

  
   ئلهبیان مس 

الحی که   اصط .دل ریاضیات دارن  ئیی در درک مسا   یها دشوار ی، یادگیر ۀ با اشکاالت ویژ   برخی از کودکان  
 ایـن گـروه از کودکـان        .تاسـ  مفـاهیم ریاضـی      و درک رود اختالل در محاسبه        به کار می   برای موارد شدید  

  .)1379 ی،سیف نراق(اند   دچار مشکل بسیار درک روابط فضاییۀدر زمین معموالً
 یادگیری ریاضی   ناتوان در آموزان    دانش )2000( آمریکا   پزشکی  روانراهنمای آماری و تشخیصی انجمن      

   :گونه تعریف کرده است را این
  سطح آموزشی مورد انتظار فرد کـه        جه به ظرفیت هوش و    تو ی حساب با  تها مهار  دادن ناتوانی در انجام  

  .گیری شده باشد ن شده فردی اندازه میزاآزمونهایبه کمک 
 د، مـشکل در یـادگیری نـام اعـدا         ی، یـادگیری ریاضـ    ناتوان در آموزان    دانشۀ  از خصوصیات بالینی عمد   

م ئمعنی عالدرک   د،کیب اعدا مفاهیم تجزیه و تحلیل و تر     درک   د، کردن اعدا  ، رونویسی یشمارش اعداد اصل  
ردیف کردن اعـداد هنگـام نوشـتن         ن، زما  و ن فهمیدن ارزش مکا   م،چهارگانه یا به کارگیری صحیح آن عالئ      

  .)1991، 1کاپالن و سادوک (است و ردیف کردن هنگام محاسبه  و حفظ،لئمسا
 ابتـدایی در اسـتان    ۀورآمـوزان د     یادگیری دانـش   هایتنوع اختالل  عنوان   با) 1376(نتایج پژوهش عرفانی    

 و  انـد    یـادگیری  ناتوانیهـای آموزان گروه نمونه دچار       دانش% 5/12 ان داده است که به طور کلی       نش ،نکردستا
ـ      ۀ در دو ده   .ت در حساب و ریاضی اس      آنها ترین ناتوانی   شایع ژوهش ترکیبـی و فراتحلیـل در        اخیـر چنـد پ
 های موضوع .است یادگیری ریاضی انجام شده      توان در نا یادگیری و به ویژه      ناتوان در آموزش کودکان    زمینۀ
   :گرفته استآموزان مورد توجه قرار  نشدر آموزش و درمان این دازیر 

   ئله،های فراتنظیمی و حل مسفرایند .1
  ،درک مطلب .2
   ،بیان نوشتاری .3
   .فعالیتهای گروهی .4

 هـای وهزش در گر  نـشان داد کـه آمـو      ) 1999( و همکـاران     2های پژوهشی سوانـسون     نمونه یافته  برای
 اختالل یادگیری ریاضـی مـؤثر        کوچک به طور چشمگیری در آموزش و پیشرفت کودکان مبتال به           هایتعامل

                                                           
1- Kaplan & Sadoc  
2- Swanson 
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 معلـم بـه      تـک بـه تـک       تـدریس  ۀ به انداز  ناتوان در یادگیری  بندی کودکان      که گروه  کردند آنها اشاره    .ستا
   .)2002 ،2ن و باس و وا2003 ،1آلسوپ ومدیسون( استآموز مؤثر  دانش

بایـد بـا اسـتفاده از       را   حـساب    نـاتوان در یـادگیری    کودکـان    کـه    نیز چنین عنوان کـرد    ) 1998 (3گری
دهنـد    اجـازه نمـی  ن، مثالً  اکثر معلما  . دارند فعالۀ   منابع حافظ  از کمتری   توقعات که    تشویق کرد  راهبردهایی

هـا    صورتی کـه یافتـه     در .نداشاره کن مسائل حساب    از راهبردهایی نظیر شمارش با انگشتان در حل          کودکان
  .تدهد که تشویق چنین راهبردهایی در کودکان دارای مشکالت بنیادی در حساب سودمند اس نشان می

 و راهبردهـای الزم بـرای       روشـها آموزان فاقـد       که این دانش   پژوهش خود نشان داد    در) 1997(مونتاگو  
عملیـات  دادن   بـرای انجـام       مفیـد   امکانـات   آنها از  .د هستن مسئلههارت حل   یا م عملیات حساب   دادن  انجام  
   .دشون  به همین جهت خود فعاالنه در جریان یادگیری درگیر نمی.د آگاهی ندارنریاضی

نشان داد که سـه      ، این کودکان  مورددر  ) 1998 (4پژوهش ترکیبی و فراتحلیل سوانسون و هاسکین      نتایج  
 .داردآمـوزان     ری این دانـش   یادگیبر  ن تأثیر را    و بیشتری شود    میموزش این کودکان     در آ   موفقیت سبب عامل

  :ز انداین عوامل عبارت
   ،)آموزش گام به گام(ل سختی تکلیف کنتر. 1
   ،تر  یا کوچکه نفر6  تعاملیگروههایآموزان در  آموزش دانش.2
   .)2000 نقل از راما،به ( با جواب هدایت شده پرسشهاییطرح  .3
استفاده از روشـهای      ولی ،ت اس گوناگون شده  پیشنهادهای    آن ن درما یبرا ،توجه به ماهیت این اختالل     با

 مـسئله  با توجه به آنچه گفتـه شـد،        .)1994  و گرب  ، سادوک ن،کاپال ( تأیید متخصصان است   موردآموزشی  
 یـا توانـایی و      فراینـد  آمـوزش    ف، تکلی ش آموز روشهای اثربخشی   ۀساسی در این پژوهش بررسی و مقایس      ا

در ( ابتـدایی   ۀ  دور مبـتال بـه اخـتالل یـادگیری ریاضـی            آمـوزان    در آموزش دانـش    یندفرا –آموزش تکلیف   
  .است) گروههای تعاملی و کوچک

  
  های پژوهش  فرضیه

  ،آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی مؤثر است در آموزش دانش آموزش تکلیف روش. 1
  ،ت به اختالل یادگیری ریاضی مؤثر اسآموزان مبتال  در آموزش دانش یا تواناییفرایندروش آموزش  .2

                                                           
1- Allsop & Medison 
2- Bos & Vaughn 
3- Grey  
4- Swanson & Hoskyn 
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  ،تآموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی مؤثر اس  در آموزش دانشفرایند –آموزش تکلیف روش  .3
در روش  فراینـد  – و آمـوزش تکلیـف   ، یـا توانـایی  فراینـد  آمـوزش    ف،آموزش تکلی  روشهایتأثیر   .4

  .متفاوت استآموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی  آموزش دانش
آزمون بـا گـروه کنتـرل و گـزینش             پس –در این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون            

آمـوزش  ( آمـوزش ریاضـی   روشـهای عبـارت از  آن  اسـتفاده شـده کـه متغیـر مـستقل      یهـا تـصادفی آزمودن 
ر آزمـون   دیهـا ی آزمودنها  و متغیر وابسته نمره)فرایند – و آموزش تکلیف   ، یا توانایی  فرایندآموزش    ف،تکلی

   .استریاضی 
  :تطرح پژوهشی به ترتیب زیر اس

  

  آزمون پس متغیرمستقل اجرای آزمون پیش گزینش تصادفی آزمودنیها گروهها

  R T1 X1 T2 آزمایش یک گروه

 R T1 X2 T2 آزمایش دو گروه

  R T1 X3 T2 آزمایش سه گروه

  R T1 - T2 گروه کنترل

  
 روش   بـا   و گـروه سـوم     ، یا توانایی  فرایندروش  با  گروه دوم     ف،با روش تکلی  در این پژوهش گروه اول      

  بـا طـرح  بـود کـه    جلـسه    18 تعداد جلسات آموزش برای هرگروه       .آموزش دیدند  فرایند –آموزش تکلیف   
   . دقیقه اجرا شدسی درای مربوطه به هر روش هدرس

  
  وش پژوهشر

 یـادگیری ریاضـی     نـاتوان در  آموزان     دانش ش،این پژوه آماری  ۀ  جامع :گیری  ۀ نمونه شیو  نمونه و   ،جامعه
 بـا توجـه بـه بـرآورد       ،  یها برای انتخاب آزمودن   . است 82 – 83 ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی          ۀدور

آموزان   دانشکل   آمریکا که شیوع این اختالل را یک درصد          پزشکی  روانراهنمای آماری و تشخیصی انجمن      
 10 ریاضی کمتر از     ۀنمر سوم و چهارم که در کارنامه        های  آموزان پایه    نفر از دانش   83 ۀ اول  در مرحل  ،ددان  می

آزمونهـای تشخیـصی     دوم با توجـه بـه        ۀدر مرحل . شدند انتخاب   گیری تصادفی ساده     به روش نمونه   داشتند
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 )ریشـما  آزمـون نقطـه  و   ی،ا ندرهآ آزمون ت، آزمون بندرگشتال  ن،آزمون هوش ریو  (اختالل یادگیری ریاضی    
  .د آزمایش و کنترل قرار گرفتنگروههایگیری تصادفی ساده در   نمونه  نفر به روش12

آمـوزان     تـشخیص دانـش    برایها از چهارآزمون      ی داده آور  معدر این پژوهش برای ج     :گیری   اندازه ابزار
گیـری پیـشرفت تحـصیلی ریاضـی          مبتال به اختالل یادگیری ریاضـی و یـک آزمـون ریاضـی بـرای انـدازه                

  :ت استفاده شده اسزیربه شرح ) متغیروابسته(
 کـه در   دداردو فرم     ریون آزمون .تگیری هوش استفاده شده اس      این آزمون برای اندازه    :آزمون ریون . 1

 دکتر براهنـی در مـورد کودکـان         را این آزمون    .ت شده اس  استفاده ه سال 10 تا   5 کودکان      فرم  از این پژوهش 
ضـرایب  و   %  91تـا    %  69ایـن آزمـون       ی بازآزمـایی    ئ ضریب پایا  ۀ دامن .ت اس کردهشهر تهران هنجاریابی    

 همبـستگی   ن، برای  تعیین روایی آزمو     .تگزارش شده اس   %  93تا   %  81 از   )دو نیمه کردن   (ی تنصیف ئپایا
ی ئپایـا  به طور کلی آزمون ریون از        .ت  گزارش شده اس    48/0  تا    22/0نمرات آزمون با معدل ساالنه حدود       

همچنین آزمودنیهـا بـا آزمـون هـوش          .کردگیری    توان با آن اندازه     ا می  و هوش عمومی ر    داردایی کافی   و رو 
 نتایج همبستگی باالیی را نشان      شدند و  آزمون    کرده،  در شهر اصفهان هنجاریابی    )1381( رحمانی    که ،ریون
  .داد

 روی هـر کـارت      هدارد کـ   کـارت    9گـشتالت   -دربنـ حرکتی  -آزمون دیداری  :تگشتال-ندرب آزمون .2
ی رشـدی و    یها ناتوان بررسی و   ، ارزیابی مشکالت هیجانی   ی، و برای تشخیص آسیب مغز     شدهطرحی تنظیم   

  53/0وپیتز  گشتالت براساس نظام ک-ندربی بازآزمایی آزمون    ئ پایا .دشو   به کار برده می    همچنین آزمون هوش  
 یکـی   گـشتالت در حکـم    -بنـدر از آزمـون     در این پژوهش     .)1373 ی، شریف ۀترجم   ت،مارنا (است  90/0تا  

  .ت تشخیصی استفاده شده اسآزمونهایدیگر از 
  .شـده اسـت    دیـداری ابـداع      ۀاکی و حافظ  سنجش نوع فعالیت ادر   برای  این آزمون    :ای  آزمون آندره  .3

 بـرای تعیـین میـزان روایـی         .تاسـ کـرده    میرهاشمی در تهران هنجاریابی      1374 در سال       را ای  آزمون آندره 
   آزمـون مجـدد    –و ضریب پایایی آن بـه روش آزمـون          ده   و کسلر استفا   دی عد ۀآزمون حافظ ون از خرده  آزم
  .گزارش شد 62/0

بـه کـار     یهـا  و سـرعت آزمودن    ،، توجـه  گیری میزان دقت    زمون برای اندازه  این آ  :شماری  آزمون نقطه  .4
ی بـا   ئی هنجاریابی و ضریب پایـا      در اصفهان به صورت مقدمات     )1380( نم عزیزیان  خا  را  این آزمون  .رود می

 ایـن پـژوهش بـه عنـوان آزمـون           درشـماری     از آزمـون نقطـه     .ته اس کرد گزارش   77/0را  روش بازآزمایی   
  .ت استفاده شده اسیتشخیص
ـ    آزمونهـای در این پژوهش از      :آزمون ریاضی  .5  نـاتوانی در   معلمـان بـرای تـشخیص        ۀ ارزیـابی ماهان

 . اسـت   عملکـرد ضـعیف در نظـر گرفتـه شـده           نشانۀ 12تر از     و نمرات پایین  شده   یادگیری ریاضی استفاده  
آزمـون از     آزمـون و پـس      در پـیش  ) عملکرد ریاضی (ابسته  یری متغیر و  گ  همچنین در این پژوهش برای اندازه     

ظـر   اسـتفاده از ن     بـا   پیشرفت تحصیلی ریاضی استفاده شـده کـه روایـی آن بـه روش محتـوایی و                 آزمونهای
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 یئضـریب پایـا   و   با استفاده از روش تنصیف بررسی         نیز ی آزمون ئ پایا .شده است  و تعیین    متخصصان تأمین 
   .کسب شده است برای پایه چهارم 85/0 سوم و ۀ برای پای89/0

هـا از آمـار توصـیفی و          تحلیـل داده    تجزیـه و   در این پژوهش بـرای     :تحلیل آماری تجزیه و    روشهای
 واریـانس و انحـراف       میـانگین   و ، نمودارهـا  ولهار توصیفی از جـد     در سطح آما   .تاستنباطی استفاده شده اس   

  از و سـوم و ،، دومهای اول  آزمون فرضیهرایب) وابسته( همبسته  tمعیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون 
 ۀآزمون تعقیبـی بـرای مقایـس    همچنین  .ت چهارم استفاده شده اس    ۀن تحلیل واریانس برای آزمون فرضی     آزمو

  .ت پس از معناداری تحلیل واریانس به کار گرفته شده اسروشها  میانگین
  

                                                                                      های پژوهش یافته
گین گـروه آزمـایش اول    نشان داد که میان ، آمده1 که در جدول ،نتایج پژوهش: های توصیفی یافته )الف

 یـا   فراینـد روش  (، میانگین گروه آزمـایش دوم       75/11 آزمون  پسو در    91/7آزمون   در پیش ) کلیفروش ت (
) فرایند –روش تکلیف   (ایش سوم    و میانگین گروه آزم    25/11آزمون    و در پس   75/6آزمون    در پیش ) توانایی

  91/6آزمـون    پـس  و در  66/6آزمون     پیش درو میانگین گروه کنترل      58/13آزمون     و در پس   6 آزمون در پیش 
   .تاس

  آزمون آزمون و پس  در پیشیهاهای آزمودن میانگین نمره :1جدول 
   آزمایشی و کنترلگروههایآزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی 

 
  هاهگرو

  های میانگین نمره

  آزمون پیش

  های میانگین نمره

  آزمون پس

  75/11  91/7  )روش تکلیف(آزمایش اول  گروه

  25/11  75/6  ) یا تواناییایندفرروش (آزمایش دوم  گروه

  58/13  6  )فرایند -روش تکلیف(گروه آزمایش سوم 

  91/6  66/6  گروه کنترل
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آمـوزان     آموزش ریاضی بـه دانـش      روشهای از   یک بررسی تأثیر اجرای هر    برای :های استنباطی   یافته) ب
 ده و اسـتفا ) وابـسته (  همبـسته  tاز آزمـون    ) هـای مـورد بررسـی       نمونـه (ری ریاضـی    مبتال به اختالل یـادگی    

 و آزمایـشی محاسـبه      گروههای در   یهاآزمون هریک از آزمودن     آزمون و پس    های پیش   تفاوت نمره ترتیب    بدین
  .شد گنجانده 2در جدول 

  
  پژوهش تا سوم  اولۀ در مورد فرضیt آزمون  2جدول 

  

  سطح معناداری   آزادیۀدرج t مقدار  هامیانگین  اختالف  تعداد  روش

  024/0  2  37/6  83/3  3  روش تکلیف

  04/0  2  32/4  5/4  3  ییتوانا یا فرایندروش 

  001/0  2  34  5/7  3  فرایند -روش تکلیف

  
 معنـادار و  در مـورد هـر سـه روش    > P 05/0   به دست آمده در سطح tکنیم  که مالحظه میطور همان

 گروههایریاضی     تحصیلی   پیشرفت ن،آزمو  آزمون و پس    های پیش   بیانگر این نکته است که بین میانگین نمره       
 آمـوزش   ف، آمـوزش تکلیـ    روشـهای آزمایشی مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد که ناشی از اجرای            

  .ت اسفرایند – و آموزش تکلیف ،ی یا توانایفرایند
  راهه تحلیل واریانس یک3جدول 

  کنترل آزمایش و گروههایهای آزمون پیشرفت تحصیلی  میانگین تفاوت نمره
  

  بع تغییراتمنا
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
  مجذورات

  Fمقدار 
سطح 
  معناداری

  اهتفاوت بین گروه

  اهتفاوت درون گروه

  کل

72/71  

33/6  

06/78  

3  

8  

11  

91/23  

79/0  
3/30  001/0  
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 و کنترل از آزمون تحلیـل  ی آزمایش گروههای در   یهاهای آزمودن   به منظور تعیین تفاوت بین میانگین نمره      
 بـه دسـت آمـده در      F کنیـد   طور که مالحظه مـی      همان . تنظیم شد  3نتایج آن در جدول     و  یانس استفاده   وار

 و کنترل تفاوت     آزمایش گروههایهای    معنادار و بیانگر این نکته است که بین میانگین نمره          P >05/0سطح  
 یـا   فراینـد  آمـوزش    ف،لی آموزش تک  روشهایبین   که   شود   نتیجه گرفته می    ب، بدین ترتی  .دمعنادار وجود دار  

آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی تفـاوت وجـود             در آموزش دانش   فرایند –توانایی و آموزش تکلیف     
         .ددار

   آزمایش و کنترلگروههای دو به دو ۀ مقایس برای آزمون توکی4جدول 
  

    اختالف میانگین  روشها – گروهها  روشها – گروهها

  گروه آزمایش اول

  )وش تکلیفر(

  کنترل

   یا تواناییفرایند

  فرایند –تکلیف 

83/4∗  

5/0  

83/1-  

001/0  

899/0  

130/0  

  گروه آزمایش دوم

  ) یا تواناییفرایندروش (

  کنترل

  تکلیف

  فرایند –تکلیف 

33/4∗  

5/0  

33/2  

002/0  

899/0  

049/0  

  گروه آزمایش سوم

  )فرایند -روش تکلیف(

  کنترل

  تکلیف

   یاتواناییفرایند

66/6∗  

83/1  

33/2∗  

001/0  

130/0  

049/0  

  گروه کنترل

  تکلیف

   یاتواناییفرایند

  فرایند –تکلیف 

83/4∗  

33/4∗  

66/6 ∗  

001/0  

002/0  

001/0  
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 د، تفاوت وجـود دار    گروهها تعیین اینکه بین میانگین آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی کدام یک از           برای
هـای گـروه       بـین میـانگین نمـره      >P 05/0ر سـطح     نـشان داد د    4 جدول    نتایج .از آزمون توکی استفاده شد    

گین ها نشان داد که میان       همچنین یافته  .دبا گروه کنترل اختالف معنادار وجود دار      )  آموزش روشهای(آزمایش  
) فراینـد  –روش تکلیـف    (و گـروه آزمایـشی سـوم        ) ا توانـایی   ی فرایندروش  (های گروه آزمایشی دوم       نمره

  .دتفاوت معنادار دار
  

  یریگ نتیجه
را تأییـد   ) 1985(  جیمـز چالفانـت      و ساموئل کرک    بررسیهایتحقیقات و   نتایج   ،های این پژوهش    یافته

نتیجـه  ی علمـی خـود   تها و فعالیپژوهشها ازآموزان ناتوان در یادگیری   دانشبه   این متخصصان آموزش     .کرد
 بـا توجـه بـه       فراینـد  –ف   یا توانایی و آموزش تکلیـ      فرایندآموزش    ف، روش آموزش تکلی    که  بودند گرفته

   .استآموز در یادگیری او مؤثر  نیازهای ویژه هر دانش
 فراینـد  تلفیقـی از دو روش تکلیـف و          ،فراینـد  – به دلیل اینکه روش آموزش تکلیـف         ،این متخصصان 

ی ها  چنین یافته  هم .کنند آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی تأکید می         در آموزش دانش  بر تأثیر آن     ،است
 ایـن پژوهـشگران در   .کـرد  را تأییـد   )1999( سوانـسون و همکـاران       بررسـیهای تحقیقات و   نتایج  ،  پژوهش

آموزان مبتال به اخـتالل    کوچک و تعاملی در یادگیری دانشگروههایتحقیقات خود دریافتند که آموزش در   
گیری در هـر سـه گـروه        آموزان مبتال به اخـتالل یـاد         در این پژوهش نیز آموزش دانش      .تیادگیری مؤثر اس  

 ایـن روش   نتایج تحقیق نشان داد که   و انجام شد  نفری   سه و   دو گروههایدر  آزمایش به صورت انفرادی یا      
  .استدر آموزش آنها بسیار مؤثر 

 ایـن پژوهـشگران در      .کـرد را تأیید   ) 1998( تحقیقات سوانسون و هاسکین      ش،های پژوه   همچنین یافته 
 در آموزش کودکان مبتال بـه اخـتالل یـادگیری عامـل کنتـرل                که  بودند رده ک پژوهشی خود اشاره  بررسیهای  

 میـزان یـادگیری آنهـا    بـر  تعاملی کوچک به طور چشمگیری       گروههایسطح دشواری تکلیف و آموزش در       
  .گذارد تأثیر می
 فراینـد   -از بین سه روش آموزشی مورد بررسی روش آموزش تکلیف           که  های پژوهش نشان داد      یافته

 معلمان در آموزش بـه کودکـان         الزم است   که شود  می لذا چنین استنباط     تر است،   اثربخش روش دیگر     دو از
  :کنندتوجه  زیر ۀ دو نکت بهناتوان در یادگیری ریاضی

سـد کـرده    ی یا توانایی این کودکان که ممکن است راه یادگیری آنهـا را              فرایند توجه به مشکالت      اول
 ۀ حافظـ  ی، شـنوای  ۀحافظـ  ،انند مهارتهـای حرکتـی    مفاهیم ریاضی مواردی م    یعنی معلم قبل از آموزش       .باشد
ـ حافظۀ ی،بینای  تـشخیص شـکل از   ی، ادراک فـضای ی، ادراک بینـای ی، ترسیمـ بینایی  ۀ حافظ،نایی بی شنوایی 

 رت مـشاهده  در صـو    ارزیابی قرار داده و    د را مور  آموزان  دانشدقت این    توجه و   و زمینه، ادراک ثبات شکل   
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نظـران نـاتوانی در      زیـرا تعـدادی از صـاحب       را تقویـت نمایـد     پیش از آموزش آنها    ،ر این مهارتها  مشکل د 
  .)1997ن،دیگرا و 2پالزا( و )2000،  1فاگینو وفاگینو( دانند  ریاضی را  ناشی از موارد فوق مییادگیری

م  صـورت گـا    به روش تحلیل رفتار عینی یا تحلیل تکلیف یعنی آموزش به           آموزش مفاهیم ریاضی     دوم
واحـدهای   شدر ایـن رو    ر،بـه عبـارت دیگـ      . ناتوان در یـادگیری ریاضـی      آموز  دانشای به    زنجیره به گام و  

شود کـه     کوشش می   و عرضه ناتوانی دارد    آموز  دانشهایی که    تر در زمینه   جزئی و تر تدریس به صورت دقیق   
در آن  وقتی کـه مهـارت کامـل         تا ود  شو شروع   آموز  دانشترین سطح مناسب حال      ساده از ، کار زمینه در هر 
بایـد   معلم   ر،برای این منظو  . دبرطرف شو  دقت بررسی و   با آموز  دانشخطاهای   ادامه یابد و  پیدا نشده   زمینه  

ی هـا   هکامال آموزش دیده باشد تا بتواند محیط مناسب یادگیری کودک را فـراهم کنـد وبـا اسـتفاده از شـیو                     
 بـه    این است که معلم کـودک مبـتال        مسئلهترین   مهم ت،به هر صور   .تقویت وضعیت مطلوبی به وجود آورد     

 روشها داشـته باشـد    در زمینۀ استفاده از این  مهارت الزم  و  کافی ۀتجرب دانش و  ،ناتوانی یادگیری در ریاضی   
  .دکن مطلوب دنبال ۀنتیجحصول و با صبر وجدیت آموزش را تا 

در یـادگیری    درمانی و آموزشی برای کودکـان نـاتوان          ۀموثرترین برنام  ،های دیگر پژوهش اینکه     هاز یافت 
در ایـن برنامـه از    .شـده باشـد   ریزی  برنامه بر اساس طرح آموزش انفرادی       است که حساب آموزش جبرانی    

ـ  حرکتـی درشـت و     ، آمـوزش مهارتهـای ادراکـی و       های آمـوزش تلفیـق حـواس        هشیو  شـناختی و   ف،ظری
  استفاده و  بخشی چند حسی    ومدلهای توان  ی، بینای ۀحافظ ی،ایادراک شنو  ی، شنوای ۀتقویت حافظ  ی،فراشناخت

 اثربخـشی ایـن روش در       .شـود   مـی یـا در گروههـای کوچـک آمـوزش داده            ت انفرادی دکان به صور  به کو 
  .تیید شده اسأهای بسیاری تپژوهش

  
  شپیشنهادهای پژوه

 و آموزش تکلیف    ،یانایتو  یا فرایند آموزش   ف، آموزش تکلی  روشهایهای پژوهش نشان داد که        یافته .1
 یـادگیری ریاضـی مـؤثر       نـاتوانی آموزان مبتال به       درمان و بهبود یادگیری ریاضی دانش      ش، در آموز  فرایند –
 ابتـدایی آمـوزش داده      ۀ آموزش ضمن خدمت به معلمان دور      ۀ برنام در آموزشی   روشهای  لذا باید این   ت،اس

  .دشون
از )  ه نفـر 3 یـا   2(ی یا آموزش در گروههـای کوچـک         آموزش انفراد  کههای پژوهش نشان داد       یافته .2

ایـن   لـذا بـرای آمـوزش      اسـت؛  ی یادگیری ریاضـ   ناتوانی در آموزان مبتال به      های آموزش دانش    بهترین شیوه 
 .رفت کوچک در نظر گگروههای آموزش انفرادی یا آموزش در برایآموزان باید تدابیری  دانش

                                                           
1- Faggiano 
2- Plaza  
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ـ  ی آموزش مهارتهای ادراکی وحرکتی درشت و      ها  هین در زم  فرایند آموزشهایی در مورد روش      .3  ف،ظری
ایـن  در  زیـرا  بـه معلمـان؛   بینـایی  ۀحافظـ   و یادراک شـنوای   ی، شـنوای  ۀتقویت حافظ  ی،فراشناخت شناختی و 
 .های فوق استییاها یا توانفرایند ریاضی مربوط به کالت که بسیاری از مششدمشخص پژوهش 

کـرد  ییـد   أ پژوهش ت  اینزیرا  ؛  ادگیری ریاضی  ناتوان در ی   آموزان دانش جبرانی برای     کالسهای  تشکیل .4
 دقیـق کـار شـود بـازده         ریـزی   برنامـه در یادگیری به صورت جبرانی با        ناتوان   آموزان  دانش هنگامی که با     که

  .یادگیری افزایش خواهد یافت
تهیـۀ  و ها ن در سازمان آموزش و پـرورش اسـتا   از متخصصان تعلیم و تربیت  متشکلای     تشکیل کمیته  .5
بـرای  آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی          و درمان دانش    آموزش روشهایهای آموزشی متناسب با       بسته

  .استفادۀ معلمان
  

  منابع 
 جـواد   ۀترجمـ  ، رویکرد شـناختی بـه مـشکالت یـادگیری کودکـان           .)1995( ن مک شی   جان ؛داکرل، ج 

   . انتشارات رشد:تهران .یاحمدی و رضا اسد
 آمـوزش و    : تهـران  .آموزان حساب نارسا    فراگیری دانش های ترمیمی در      برنامه .)1379(  مژگان ی،رمضان

 .پرورش استثنایی

 : اصـفهان  .درشهراصـفهان   ساله 10 تا   6 هنجاریابی آزمون ریون کودکان      .)1381( جهان بخش  ی،رحمان
  .شرشورای تحقیقات آموزش وپرو

 ۀ رسـال  .آمـوزان حـساب نارسـا       یمـی در فراگیـری دانـش      هـای ترم    تأثیر برنامه  .)1379(  مژگان ی،رمضان
   .شناسی روان دانشکده علوم تربیتی و ،، دانشگاه تهراندکارشناسی ارش
ی ویـژه در یـادگیری و چگـونگی تـشخیص و            یها نارسـای  .)1379( اهللا، عزت ینادر ؛ مریم ی،سیف نراق 

 . انتشارات مکیال: تهران. بازپروریروشهای

 مبـتال بـه     آمـوزان   دانـش  اثربخشی روشهای آموزش ریاضی به       ۀمقایس ررسی و ب .)1382(احمد   ی،عابد
  .شر شورای تحقیقات آموزش وپرو:اصفهان .یادگیری دوره ابتدایی شهر اصفهاناختالل 

.  ابتـدایی اسـتان کردسـتان      ۀوزان دور مـ آ  ری در بین دانش   گی تنوع اختالالت یاد   .)1376(  نصراله ی،عرفان
   .56  مسلسلۀ شمار، تربیت تعلیم وۀنام  فصل:نتهرا

تشخیص ادراک بینـایی    ندرگشتالت در   بقایسه توان تشخیص آزمون پنتون و        م .)1378(  مرضیه  ن،عزیزیا
   .شناسی روان علوم تربیتی و ۀطباطبایی، دانشکد دانشگاه عالمه د، کارشناسی ارشۀرسال .نخواکودکان نارسا
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 ابتـدایی   ۀآمـوزان دور    ی در دانـش   گیرهـای یـاد   ختاللی عوامل مؤثر بـر ا      بررس .)1380(  مرضیه ن،عزیزیا
   .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان. شهراصفهان
   . شهرآب: تبریز.اله پورافکاری  نصرتۀ ترجم،پزشکی روان ۀخالص .)1375(  سادوکن،کاپال
 ی،یمین رونقـ   س ۀ ترجم ی،اختالالت یادگیری تحولی و تحصیل     .)1986( ، جیمز ت چالفان ؛ ساموئل  کرک،

  .وزش و پرورش استثناییم آ:تهران  .ی مهین رهبر و یزینب خانجان

ه سال 15 ساله و   7 آموزان  دانشری در     درهم آندره  هنجاریابی آزمون تصاویر   .)1371( مالک ی،میرهاشم
 . دانشگاه آزاد کرج، کارشناسی ارشدۀ پایان نام.بزرگسال شهر تهران و

 ۀشـمار  ،تربیتی آمـوزه   ی،پژوهش ی، آموزش ۀفصلنام :ناصفها،  انیهای یادگیری ناتو .)1382( مجتبی   ی،نیاز
18.  

:  مـشهد  .منـشی طوسـی   تقـی   ۀ  ترجمـ  ،هـای یـادگیری    اختالل .)1989( ، جیمز نالفلیمک ؛د، جرال واالس
  .آستان قدس انتشارات

  
Allsop, P. D. & Medison, J. (2003). Unlocking math learning problems: Teaching 

mathematics to student with learning problems, htttp://ttac.cisat.jmu.edu . 

Bley, N. S  & Thornton, A (1995). Teaching   Mathematics to  Students with 
Learning disabilities, 3rd ed. Texas: Pro – ED. 

Bos, C. S. & Vaughn, S. (2002). Strategies for teaching students with learning and 
behavior problems, (5th ed.). Boston: Allyn and  Bacom. 

Delapaz, S. & Graham, S. (1997). Strategy instruction in planning, Effects on the 
Writing Performance and Behavior of Students with learning Disabilities, Exceptional 
Children, Vol 63, 167.181. 

Faggiano, L. & Faggiano, E. (2000). Math Coopeerative Learning with Networking 
Technology .www.tidemark.cu 

Greatrex, J. C. & Drasdo, N. (1998). Methods of Investigation a Visual Dificit in 
Dyslexia. A Phthalmic and Physiological Optics, Mar, Vol 18(2). 

Hoffman, A. (2003). Teaching Decision Making to Students with Learning 
Disabilities by Promoting Self – Determination, www.eric.edu.gov. 



 
 1383 تابستان ،ومس سال ،8شمارۀ ،های آموزشیفصلنامۀ نوآوری  94

  

Munro, J. (2001). Diagnosing Learning Difficulties in Maths Learning. 
www.edfac.unimelb.edu.ac. 

Montague, M. (1997). "Cognitive Steategy Instruction in Mathematics for Students 
with Learning Disabilities" .Journal of Learning Disabilities, Vol, 30(2) , PP 164.177. 

Plaza, M. Claudine, G. (1997). "Working Memory Limitation, Phonological Deficit, 
Sequential Disorder in a Child with Dyslexia" Dyslexia, Vol. 3. 

Ramaa, S. (2000). "Dyslexia News World Wide: tow Decades of Research on 
Learning Disabilities India Dyslexia", Dyslexia, Vol. 6. 

Troia ,G. A.; Graham, S., & Harris, K. R. (1999). "Teaching Students with     
Learning Disabilities to Mindfully Plan When Writing", Exceptional Children, Vol 65, 
235-253. 

 


