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Effectiveness of Psycho-Educational Interventions for Improving Academic
Performance of Children with Mathematics Learning Disabilities
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چکیده

Objective: The aim of the current research was to investigate
the effectiveness of early Psycho-Educational interventions in
improving the academic performance of children with
mathematics learning disabilities.
Methods: The study population consisted of 4th grade
elementary male students with math learning disabilities in
Esfahan in the educational year 2012-2013. Thirty such
students were selected using multistage random cluster
sampling and divided into experimental and control groups
(each group consisted of 15 children). The data collection
tools included: Wechsler Intelligence Scale for Children–
Revised Fourth Edition, Dyscalculia Diagnostic Test, math
academic performance test. Clinical interviews were also held.
The design was quasi-experimental and the early psychoeducational intervention was performed in the experimental
group. Data was analyzed by analysis of covariance.
Results: Findings indicate that early psycho-educational
interventions can improve the academic performance of
children with mathematics learning disabilities (p<0.001).
Conclusion:
Early
psycho-educational
interventions
(attention, memory, executive function) can considerably help
students with math learning disabilities, as basic math learning
skills are strengthened.
Keywords:
Psycho-Educational,
Early Interventions,
Academic Performance, Mathematics Learning Disabilities
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 پاااشواا راضااار باااا اااادخ بررسااای ا رب شااای ماااداص: هدددد
 آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی داناآموزان با نااتوانی-روانشناصتی
.یادگیری ریاضی انجام گرفته است
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 کودب در گروه آزمایشی۱۱( به گروهاای آزمایشی و کنتر تقتیم شدند
 ابزاراای. روش پشواا شبه آزمایشی بود.)  کودب در گروه کنتر۱۱ و
 چ ا لیتاات،اسااتااده شااده عبااار از مقیاااش اااوش کودکااان وکتاالر
 آزماون عملکارد تحصایلی ریاضای ومصااربٔه،تش یص اصت ریاضای
 آموزشی بر روی گروه آزمایا انجاام-روانشناصتی
 مداص.بالینی بود
 دادهاای بهدستآمده با روش آمااری تحلیال کواریاان تجزیاه و.گرفت
.تحلیل شد
 آموزشی بار-روانشناصتی
 نتایج پشواا نشان داد که مداص:یافتهها
عملکرد تحصایلی داناآماوزان باا نااتوانی یاادگیری ریاضای ماؤ ر اسات
.)p>۱٫۱۱۱(
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.ناتوانیاای یادگیری ریاضی باشد
، عملکاارد تحصاایلی، آموزشاای-روانشااناصتی
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.ناتوانی یادگیری ریاضی
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مقاله
پژوهشی

در محاساابا

مقدمه

ناتوانیاای یادگیری ریاضای ۱باهعناوان یا

در

اصات

رواناای )DSM-IV( ۲در سااا  ۱۶۶۱مطاار شااد .ایاان
اصت

 ،عبار

از ناتوانی در انجام مهار اای رتا

با توجه به ظرفیت اوش و سطح آموزش مورد انتظار از

کااودب اساات کااه ایاان مهار اااا میبایتاات بااه کم ا
آزموناااای میاازانشاادٔه فااردی اناادازهگیااریشااده باشااد.
گرستن و امکاران )۲۱۱۱( ۳با مروری بر پشواااای

انجاامشااده در صصاو

ناتوانیاااای یاادگیری ریاضاای،

بیان کردناد کاه مشاکل کودکاان در یاادگیری ریاضای در
ساااا ااااای بااال از دبتاااتان شااارو میشاااود .ایااان
فااار نظااران ،مشااکل در شاامارش اعااداد ،مقایتاأه

کمیتاااااا ،تشاااا یص اعااااداد و رافظاااأه فعااااا را از
شاااصصاای معتباار در تشاا یص زود اننااام ناااتوانی
یااادگیری ریاضاای در کودکااان میداننااد ( .)۱فااوک
فوک

و

( )۲۱۱۱امهگیری ناتوانی یادگیری ریاضی را در

دبتااتان  ۱تااا  ۶درفااد و فرااااانی ( )۱۳۶۹در شااهر

افااااهان  ۴درفاااد بااارآورد کاااردهاناااد ( .)۲،۳گاااری
( )۲۱۱۹نشان داده است که اولین مشاکل ایان گاروه از

کودکااان در رمزگرداناای ات عااا

از رافظاأه بلناادمااد

است و ارتما ً ناتوانی در صواندن نیز دارناد و عملکارد
ضعیفتاری در ریاضای نشاان میداناد .دوماین ناو از
ناااتوانی مربااو بااه ساارعت پااردازش کاام و اشااتبااا

محاسباتی در انجام تکالیف ریاضی است .ایان گاروه از
کودکان در رافظٔه فعا مشکل داشته و باه اماین دلیال
جدو  .۱مشک

شاامارش بااا اننشااتان اسااتااده میکننااد .سااومین نااو

بااهفااور

ناااتوانی بااه وساایلٔه پااردازش بینااایی-فضااایی

است که با ات عا

ریاضی آشاکار میشاود ( .)۴گاری

( )۲۱۱۹در مطالعاأه صااود از فااداا کااودب بااا ناااتوانی
یادگیری ریاضی ،مدارب متقاعدکنندهای ارائه داده است

کااه کودکااان ایاان گااروه در پااردازش بینااایی -فضااایی،
سازماندای روانی -ررکتی ،ادراکی -بیناایی و سااصت
ماهااوم ضااعیف اتااتند ( .)۴اولااین ویشگاای کودکااان بااا
نااااتوانی یاااادگیری در ریاضااای ،اشاااکا در فراگیاااری و

یااادآوری مااااایم ریاضاای اساات ( .)۳ویشگاای دوم ایاان
کودکااان ،دشااواری در انجااام محاساابا  ،راابرداااای
۴

ناپ ته در رل متئله ،زمان تو نی در کشف راهرل و
میزان با ی صطاا اسات .بار اسااش ضاوابی تش یصای

 )۱( DSM-IV-TRدر ایااان کودکاااان چهاااار گاااروه از
مهار اا دچار مشکل میشود که عبارتند از:
 .۱مهار ااااای زباااانی (مهار ااااای مرباااو باااه درب
افاااط را

ریاضااای و تبااادیل متاااائل نوشاااتاری باااه

نماداااای ریاضاای)؛  .۲مهار اااای ادراکاای (توانااایی
شناسایی و درب نماداا و مرت کردن مجموعٔه اعداد)؛
 .۳مهار اای ریاضی (جمع ،تاریق ،ضر  ،تقتیم و
توانایی چهار عمل افلی)؛

 .۴مهار ااای تااوجهی (ک اایکاردن فااحیح اشااکا و
مشاادٔه درست نماداای عملیاتی).
درجدو  ۱نیز عمدٔه مشک

کودکان مبت به نااتوانی

یادگیری ریاضی آورده شده است:

ریاضی مرتبی با ویشگیاای رایج در ناتوانیاای یادگیری ()۳

نارساییاای توجه

مشک

ررکتی

نارسایی در پردازش شنوایی و مشک
زبان

●مشکل در راظ توجه برای تراری

● عدد نویتی آاتته و نادرست

● مشکل در انجام تکالیف شااای

الگوریتم یا رل متئله

● مشکل در نوشتن اعداد در فضااای

● ناتوانی در شمارش ترتیبی

● مشکل در معطوخکردن توجه اننام
آموزش
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سومین نت ٔه راانمایی تش یصای و آمااری اصات

ریاضاای از راابرداااای رشااد نیافتااه ماننااد

صالی کوچ

1. Mathematics Learning Disabilities
2. Diagnostic and statistical manual of mental disordersthird edition
3. Gersten et al

● مشکل در تبیین نحؤه رل ی
● مشکل در مرتبیکردن کلما

متئله

به نماداا

● مشکل در دستورالعملاای شااای

4. Immature strategies

81

امچنااین تحقیقااا

نارساییاای فضایی -دیداری
● گمکردن مکان متئله در روی کاغذ و
رااکردن برصی از متائل
● مشکل در تاکی اعداد ،سکه،
نماداای عملیاتی و عقربهاای ساعت
● مشکل در نوشتن روی صی راست در
فاحه کاغذ
● مشکل مربو به جنبهاای آموزشی
ریاضی (با  -پایین در جمع ،چپ و
راست در گروهبندی مجدد و نظم اعداد)
● مشکل در گروهاای
تصویری /طعهبندی شده
● مشکل در صواندن اعداد چند ر می،
جبری و اعداد اعشاری
معاد
● معکوشکردن ار ام در اعداد

نقایص عملکرد اجرایی
● مشکل در نتیجهگیری و توجه و تداوم
الگواا
● ناتوانی در استااده از دانا بلی برای
نتیجهگیری
● مشکل در رل متائل ک می چندمررلهای
● مشکل در تداوم ی الگوی شمارشی
● مشکل در کاربرد آموصتهشده در ی
محاسبٔه پیچیده
● مشکل در تعمیمدای

بتاایاری ،سااطح عملکاارد پااایین

اجرایی و )...را در نظر داشتهاند ،به تمام ریطهاایی کاه

کودکان با ناتوانیاای یاادگیری ریاضای در کارکردااای

کودکان مبت به اصت

یاادگیری ریاضای در آن مشاکل

اجرایی و توجه را نشان دادهاند .تعادادی از محققاان از

داشاااتهاناااد پرداصتاااه اسااات .ماااداص

لاین و ایات ،)۳( ۱

جمله :آکرمن و امکاران ( ،)۹م

ویلتاااون و سوانتاااون ( ،)۶ونااادر و امکااااران (،)۶
سوانتون و امکاران ( )۱۱و مازاکو و ااانی ( )۱۱در
تحقیقا

صود نشان دادهاند که کودکان باا ناتوانیااای

یاااادگیری ریاضااای در مقایتاااه باااا کودکاااان عاااادی در
آزموناای سنجا کارکرداای اجرایای و توجاه ،ساطح
عملکرد پایینتری دارند .در مطالعا

روانشاااناصتی-

آموزشی به شناصت و درمان بتیاری دیگر از اصات

کمبااود امچااون اصاات
سااالوب و مشاااک
اصااات

راپاپور

نافرمااانی مقابلااهای ،اصاات

تحصااایلی در کودکاااان مبااات باااه
میکناااد ( .)۱۳امچناااین

یاااادگیری کمااا

و امکاران ( ،)۱۶تاام و امکااران ( )۱۶نیاز
روانشاااناصتی -آموزشااای در

باااه ا رب شااای ماااداص

متعددی نیز نشان

کودکان مبت به این اصات

درماناای معمو این اصت

 ،مداص

ریاضای در کارکرداااای رافظااه از جملااه رافظاأه فعااا ،

آموزشی است .این مداص

 ،به فرآیند ارزیابی روانی و

رافظٔه اسامی ،رافظٔه چهرهاا ،رافظأه فعاا دیاداری-

به دنبا آن تر ریزی برنامهاای درمانی اشااره دارد .در

نتبت به داناآموزان عاادی

این برنامهاا سعی میشود تا فرآیناد یاادگیری کاودب باا

داده شده است که داناآموزان باا ناتوانیااای یاادگیری

فضایی و رافظٔه درازمد

بااهتااور معناااداری سااطح عملکاارد پااایینتااری داشااتهاند
( .)۱۲ ،۱۳با توجاه باه اامیات موضاو  ،ایان کودکاان
نیازمند مداص

روانشناصتی -آموزشی مبتنی بر توجاه

و رافظااه و کارکرداااای اجرایاای اتااتند تااا مهار اااای
پیانیااز زم جهات موفقیات در یاادگیری تحصایلی را
فرا بگیرند ( .)۱۴-۱۹مداص

روانشناصتی -آموزشی

نیاااز صااا

اشااره نماودهاناد .از جملاه

روانشناصتی-

تتااهیل یابااد ( .)۲۱میتااوان بااا مااداص

روانشناصتی -آموزشی به کودکان ،بهویشه کودکان مبات
به اصت

ناتوانی یادگیری کم

تحقیقا

فو  ،متئلٔه افالی پاشواا راضار ،بررسای

ا رب شی مداص

نمود .با توجه به نتاایج

روانشناصتی -آموزشای بار عملکارد

تحصیلی کودکان مبت به اصت

یادگیری ریاضی است

که در این پاشواا از آن اساتااده شاده اسات بارص خ

و جهت پاسخگویی به این سؤا به اجرا در آمد که :آیاا

کودکاان

روانشناصتی -آموزشی بار عملکارد تحصایلی

مداص

دیگر که فقی ی

مبت باه اصات

جنبه از مشاک

یاادگیری (توجاه ،رافظاه ،کارکردااای

مداص

کودکان مبت به اصت

یاادگیری ریاضای ماؤ ر اسات

بنا بار آنچاه رکار شاد ایان پاشواا درفادد اسات تای
1. Mclean and Hictch
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ادامه جدو  .۱مشک
رافظه
مشک
●ناتوانی در راظ مااایم ریاضی یا
ات عا جدید
● مشکل در ک یکردن اعداد و متائل از
روی تابلو در ک ش
● مشکل در پردازش صودکار
● مشکل در بازیابی ات عا مورد نیاز از
رافظه
● فراموشی در گاماای ی الگوریتم
● عملکرد ضعیف در مرور دروش
● مشکل در بیان زمان (ساعت)
●مشکل در رل متائل ک می
چندمررلهای
● درب غلی اعدادی که گاته میشود (م ً
 ۳۲میشود .)۲۳

ریاضی مرتبی با ویشگیاای رایج در ناتوانیاای یادگیری ()۳

فرآیندی علمی روی دو گروه گواه و آزماون ،باا اساتااده

02

روانشااناصتی -آموزشاای ،بهبااود عملکاارد

از مااداص

تحصیلی کودکان مبت به اصت

 .۱آزماااون ااااوش کودکاااان وکتااالر ویااارایا چهاااارم
( :)WISC-IVاین آزمون فارم تجدیاد نظار شادٔه آزماون

اوشاای کودکااان وکتاالر  )۱۶۶۱( ۳اساات کااه توساای

روشبررسی

وکتلر ( )۲۱۱۳بارای کودکاان  ۹-۱۹تهیاه شاده اسات

روش پشواا از نو شبهآزمایشی با تار پیاآزماون-

( .)۲۱آزمااون اااوش کودکااان وکتاالر ویاارایا چهااارم

روانشاااناصتی -آموزشااای و متغیااار وابتاااته ،عملکااارد

ادراکی ،رافظٔه فعاا و سارعت

پ آزمون با گروه کنتر است .متغیر متتقل ،مداص

تحصیلی داناآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضای اسات.

اندازهگیری اوش کلی و چهار نمرٔه شاصص شامل درب
مطل ک می ،استد

پردازش را فاراام میکناد .ایان آزماون توسای عابادی و

جامعٔه آماری پشواا را داناآماوزان پتار پایأه چهاارم

امکاران ( )۱۳۶۹بار روی نموناهای از کودکاان ایرانای

تحصیلی  ۶۱-۶۲تشاکیل داده بودناد .در ایان پاشواا

تریااق آلاااای کرونبااان بااین  ۱٫۹۱تااا  ۱٫۶۴و از تریااق

ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی شهر افاهان در سا

برای انت اا

آزمودنیااا از روش نموناهگیری تصاادفی

صوشهای چندمررلهای استااده شده است .بدین ترتیا

کااه از بااین نااواری آمااوزشوپاارورش شااهر افاااهان ۱۱
دبتتان بهفور

تصادفی انت ا

شاد (شاهر افااهان

شامل  ۱ناریأه آموزشای اسات) .سا

روش تنصیف باین  ۱٫۳۹تاا  ۱٫۶۱گازارش شاده اسات
( .)۲۲روایی آزمون از تریق اجرای امزمان با وکتالر،
شهیم ( )۱۳۳۱و ریون در سطح مطلوبی رار داشات و
ضری

امبتتنی بین ایان دو آزماون  ۱٫۶۶باود (.)۲۳

از باین مادارش

در این پشواا ،آزمون اوش وکتلر کودکان (ویارایا

شد و از آموزگاران پایٔه چهارم صواسته

ریاضاای :چا لیتاات

ابتدایی پترانه در ار ناریٔه آموزشی ۳ ،ک ش بهفور
تصادخ انت ا

انطبا و انجاریابی شده است .پایایی صردهآزموناا از

شد داناآموزانی را که مطابق با چا لیتات نشاانهاای

چهار) برای سنجا اوش گروه استااده شد.
 .۲چا لیتاات تش یصاای اصاات
تش یصی اصت

ریاضی مقطاع چهاارم ابتادایی ،توسای

 DSM-IV-TRدر درش ریاضی ضعیف اتاتند معرفای

تبریزی ( )۱۳۶۶گردآوری شده است که شامل  ۳۶آیاتم و

ناتوانی در یاادگیری ریاضای تشا یص داده شاده بودناد

است .این چ لیتت میبایتت توسی آموزگار داناآموز

نماینااد .س ا

بهفور

 ۳۱نااار کااه بااا چ ا لیتاات تش یصاای

تصادفی به دو گاروه  ۱۱نااری تقتایم شادند

(ی ا گااروه آزمااایا و ی ا گااروه کنتاار ) و روی گااروه

آزماااایا متغیااار متاااتقل (ماااداص

روانشاااناصتی-

آموزشی) اعما شد.
امچناااین پرونااادٔه ایااان دانااااآماااوزان بااارای ارزیاااابی
بیماریاااای روان زشااکی ،مشااک

از لحاظ محتوایی مربو به کتا

ریاضی چهاارم ابتادایی

تکمیاال شااود ،بااهگونااهای کااه آموزگااار یکای ا

مااااد ایاان

پرسشاانامه را مطالعااه کاارده و داناااآمااوز را ارزیااابی کاارده

سا

مااواردی را کااه داناااآمااوز در آناااا تواناساات را بااا

پاسخ بلی و مواردی که نیاز به آماوزش بیشاتر و باازپروری
دارد باااا پاساااخ صیااار جاااوا

میدااااد .سااا

درباااارٔه

رتاای و ررکتاای

داناآموزانی که در کمتر از  ۱۱درفد مااد این پرسشنامه

شد .محققاان امچناین بارای اتمیناان بیشاتر وضاعیت

( .)۲۴در این پشواا نیز روایی و پایایی مورد تأیید ارار

(کمشنوایی ،ناشانوایی ،کام بیناایی و نابیناایی) بررسای
شنوایی ،بینایی و ررکتی آناا را ارزیابی کردند.
م بااااای ورود عباااار

بودناااد از :دریافااات تشااا یص

نارسایی یادگیری ریاضای از تریاق چا لیتات شناساایی

داناآموزان با ناتوانی ریاضی و مصاربٔه بالینی؛ داناآماوز
پتاار در پایاأه چهااارم دبتااتان؛ نداشااتن اصاات
مشک

رتی و ررکتی .م باای صروج عبار

از :داشتن اصت

امراه و مشک

امااراه و

رتی و ررکتی.

بودند
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شهر افاهان مطالعه کند.

یادگیری ریاضی را در

ابزار پشواا:

توانااا باشااند ،تش ا یص اصاات

ریاضاای موجااه میشااود

گرفت و پایایی آن به روش باز آزمایی  ۱٫۶۹به دست آمد.
 .۳آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایٔه چهاارم دبتاتان
(محقق ساصته) :منظور از عملکرد رل متائله ریاضای،
نمرا کت شده در آزمون رل متئلٔه ریاضی اسات کاه
یا آزمااون معلاامساااصته و دارای  ۱۱س اؤا مربااو بااه
مطال کتا ریاضی پایٔه چهاارم ابتادایی اسات .امتیااز
ار سؤا  ۲نمره و نمرٔه کل این آزمون  ۲۱است .اعتباار

08

جدو  .۲ص فٔه جلتا
جلته

موضو

۱

آشنایی با روش

۲

توجه شنیداری

۳

توجه بینایی

۴

رافظٔه شنوایی

۱

رافظٔه بینایی

۹

بازی با تصاویر

۳

تراری با مکع اا

۶

انجام ررکا

موزون

۶

رافظٔه بازشناسی

۱۱

ننهداری و تغییر توجه

۱۱

ساصتن برج

۱۲

مرور جلتا

بل

آموزش مداص

زوداننام روانشناصتی -آموزشی

شر م تصر
زوداننام روانشناصتی-آموزشی ،برای والدین
در این جلته ادخ و ضرور روش مداص
توضیح داده شد.
این جلته شامل گوشدادن به افوا  ،فدااای ضبیشدٔه م تلف ،فدای صوردنیاا ،فدای
مربو به تکاندادن چیزااست که به کودکان آموزش داده میشود.
بازی ببین و بگو ،دیدن تصاویر کودکان و س بازشناسی آناا ،بازی پیداکردن اشکا مطابق
رنگ و اندازٔه آناا.
آموزش فعالیتاای انجامدادن دستورا  ،پیگیری دستورا  ،بهصاترس ردن چند عدد یا لغت
ساده ،بهصاترس ردن اشعار بتیار کوتاه کودکان
آموزش پنهانکردن یکی از اشیاء ،شناسایی اشیاء رذخ شده ،یادآوری اشیاء دیدهشده ،یادآوری
چهرهاا ،تکرار الگواا و مد اا
به کودب تصاویر و عک اایی نشان داده میشود و س از وی صواسته میشود رنگاا و
جهتاا را پ از  ۱۱انیه بازگو کند.
مربی به کودکان تراری تر اای ساده را آموزش میداد و کودکان آناا را انجام میداند.
کودکان او فکر و س ا دام میکنند.
انجام ررکا موزون توسی مربی و اجرای آناا توسی کودکان.
به کودکان تصاویری از کودکان ،ریوانا  ،میوهاا و اشیاء نشان داده میشود ،او باید پ از چند
انیه آناا را بازشناسایی نماید.
در این جلته مربی به کودکان ننهداری توجه روی ی تکلیف و س تغییر توجه نتبت به
فعالیت دیگر را آموزش داد.
به کودکان آموزش داده شد که مطابق الگواا برای ساصتن برجاا ا دام نمایند .صو به تصاویر
نناه کنند ،فکر کنند و س آناا را تراری نمایند
در این جلته تمریناای انجامشده در جلتا بل مجدد تکرار شد.
1. Korkman et al
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ایاان آزمااون باار اس ااش اعتبااار محتااوایی و پایااایی آن بااا
استااده از روش آلاای کرونبان برابر با  ۱٫۶۴باه دسات
آمد که عدد بزرگی است .روایی آن نیز توسی سه استاد
گااروه روانشناساای آمااوزش کودکااان بااا نیازاااای صااا
تأیید شد .امچنین امبتتنی آن باا کال آزماون کایمات
گرفته شد و روایی امگرای آن  ۱٫۱۱به دست آمد.
 .۴مصاربٔه باالینی :از ایان ابازار بارای تشا یص باالینی
ناااتوانی یااادگیری ریاضاای اسااتااده شااد .باادین منظااور
مجدداً داناآموزانی که باا اساتااده از آزماون تشا یص
رتا نارسایی ،ناتوان در یاادگیری ریاضای تشا یص
داده شده بودناد توسای یا روانشاناش باالینی مطارباه
شدند (به منظور تعیین نداشتن اصت دیگری) .اجما
دو ابزار ،معیار تش یص در پشواا راضر بود.
پ از اجرای آزمون تش یص رتا نارسایی و آزمون
اوش وکتلر کودکان (ویرایا چهارم) ،تعداد  ۳۱ناار
از کودکااان انت ااا و در دو گااروه  ۱۱ناااری ( ۱۱نااار
گروه آزمایا و  ۱۱نار گروه کنتر ) بهفور تصادفی
اارار گرفتنااد .گااروه آمااوزش تحاات آمااوزش مااداص

زوداننااااام روانشااااناصتی -آموزشاااای اااارار گرفاااات.
آزمودنیاای گروه آزمایا به گروهاای سه -چهاار نااره
تقتیم شدند و در  ۱۲جلتٔه  ۴۱د یقاهای کاه مبتنای بار
نظریٔه کورکمن و امکاران ( ،)۲۱امراه با اندکی تغییار
متناس با فرانگ ایرانی -اس می است ،بهفور زیر
تحت آموزش رار گرفتند .در اولین جلته پیاآزمون و
در آصاارین جلتااه پ ا آزمااون اجاارا شااد .آمااوزش گااروه
آزمایا  ۴ماه به تو انجامید .برای آموزش کودکاان از
 ۲نار کارشناش ارشد روانشناسای کودکاان باا نیازااای
صا کم گرفته شد کاه در تای چناد جلتاه آماوزش
بهتاور کامال آماوزش زم را دیاده و باا یکادیگر کاام ً
اماانگ شدند .امچنین پایان ار جلته آماوزش بارای
والدین نیز تکالیای جهت انجام بعضی از تمرینا داده
میشااد .معیااار ورود داناااآمااوزان بااه تحقیااق دارابااودن
اوش نرما و عدم مشکل صانوادگی بود و کودکاانی کاه
پزشااکی دارو مصاارخ میکردنااد از
بااه دلیاال مشااک
مطالعه صارج شدند .ص فٔه جلتا آموزش در جدو
 ۲آورده شده است.

00

دادهاااای گااردآوری شااده از تریااق  SPSS-16و بااه روش

اسااتااده شااد .زم بااه رکاار اساات کااه از ماروضااهاای

برای بررسی تأ یر متغیر متتقل تحلیل

آزمااون تحلیاال کواریااان  ،شاار نرمااا بااودن دادهاااا و

تحلیل کوواریان

نتایج آزموناای کولموگروخ -اسمیرنف و لاوین نشاان

یافتهها

در ایاان ب ااا ابتاادا جهاات تحلیاال دادهاااا از میاااننین،

انحاراخ اساتاندارد و باارای تعیاین ا رب شای مااداص

دادند که شر نرما بودن و امتانی واریان اا بر ارار
است.

روانشاااناصتی-آموزشااای از آزماااون تحلیااال کوواریاااان
جدو  .۳میاننین و انحراخ معیار دو گروه آزمایا و کنتر در آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایٔه چهارم دبتتان
بل از آموزش

گروه
گروه آزمایشی
گروه کنتر

بعد از آموزش

میاننین

انحراخ معیار

میاننین

انحراخ معیار

۱٫۱۴

۲٫۶۶

۱۱٫۳۱

۲٫۳۴

۳٫۶۹

جدو  .۴نتایج آزمون تحلیل کواریان

۳٫۳۶
تااو

۲٫۳۲

۶٫۲۴

دو گروه کنتر و آزمایا در عملکرد تحصیلی

F
۲۱۹٫۹۶

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

<۱٫۱۱۱

۱٫۳۲

۱٫۱۱

۳۲٫۳۳

<۱٫۱۱۱

۱٫۶۱

۱٫۱۱

نتایج جدو  ۴نشان میدااد ،باا درنظارگارفتن نمارا

یاااااااادگیری ریاضااااااای دبتاااااااتان ماااااااؤ ر اسااااااات.

پیاآزمون بهعنوان متغیر امراه ،مداصلٔه آموزش رافظٔه

نتاااایج پاااشواا راضااار باااا یافتاااهااااای تحقیقااااتی

شده است ( .)p>۱٫۱۱۱میزان تأ یر  ۱٫۶۱باوده اسات؛

( .)۱۲ ،۱۶ ،۲۳ ،۲۱-۲۳از یافتهاای پاشواا راضار

پ آزمون (عملکرد تحصایلی

یادگیری ممکان اسات

فعا منجر به تااو

معنادار بین گروه آزمایا و کنتار

یعنی  ۶۱درفد واریان

ریاضاای) مربااو بااه مااداص

توپ ب و امکاران ( ،)۲۹اانلی ( )۲۱۱۱امتو است
چنین استنبا میشود که اصت

روانشااناصتی -آموزشاای

بر عملکرد فرد در زندگی صانوادگی ،متائل تحصایلی و

بنابراین از نتاایج جادو فاو نتیجاه گرفتاه میشاود کاه

آساای شااناصتی

بااوده اساات .امچنااین تااوان آماااری فااد درفااد اساات؛
مداص

روابی اجتماعی تأ یر بگذارد و عدم تشا یص و درماان
ایاان اصاات

موج ا

ایجاااد مشااک

روانشاناصتی-آموزشای بار عملکارد تحصایلی

جاادی در زناادگی فاارد ،لجاجاات ،تااردشاادن از سااوی

ریاضی کودکان باا نااتوانی یاادگیری ریاضای ماؤ ر باوده

پاایین میشاود و ممکان اسات

است.

امتا ن و عاز

موجاا

ناا

اشااکا در رواباای بااین فااردی بااا امتااا ن و

دیگران شده و از ترخ دیگر موج

بحث

پاشواا راضاار باا ااادخ بررسای ا رب شاای مااداص

روانشااناصتی -آموزشاای باار بهبااود عملکاارد تحصاایلی
ریاضی داناآموزان باا نااتوانی یاادگیری ریاضای انجاام
گرفااات .نتاااایج تحلیااال کوواریاااان

نشاااان داد ،باااا

درنظرگرفتن نمرا

پیاآزمون ،بهعنوان متغیر ام راش

(کمکاای) ،مااداص

روانشااناصتی -آموزشاای باار بهبااود

عملکااارد تحصااایلی ریاضااای داناآماااوزان باااا نااااتوانی
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شدند .در این پشواا نمرا

پیاآزمون کنتر شد.

امتانی واریان اای گروهاای آزمایا و کنتر اسات.

واکانا صاانواده و

معلمین گاردد و باه فرآیناد تحاو اساتعداداای رانای و

مهار اای اجتماعی -عاتای کودب نیز آسای

جادی

وارد کند.
امچنین پشوااااا نشاان میدااد ،کودکاانی کاه دارای
اصت

یادگیری ریاضای اتاتند در آیناده در بتایاری از

کارکرداای مربو به پیشرفت تحصیلی از بیل رافظأه

فعااا  ،محاساابٔه راناای ،اجاایکااردن ،گاتااار دروناای،
صواندن تطبیقی ،سیالی ک مای و گزارشااای نوشاتاری

02

دچااار آشاااتنی میشااوند ( .)۲۹در نتیجااه ایاان اصاات
باعث ایجاد مشک تی برای کودب ،صانواده و در نهایت

بااهفااور

بهبود توجه و کارکرداای اجرایی و توجه آنااا میتواناد

یادگیری با مشکل مواجه بوده و بایتتی به آناا آماوزش

آنااا را کاااا دااد .لاذا باا

داده شااود ( .)۲۶بااا توجااه بااه اینکااه کودکااان مباات بااه

توجاااه باااه نقشااای کاااه کودکاااان در اجتماااا دارناااد،

یادگیری ریاضای در متاائل عصا روانشاناصتی

اجتما میشود .از اینرو کم
تا اندازٔه زیاادی مشاک
مت صصان ،مداص
رفع مشاک

به این کودکان در جهت

روانشاناصتی -آموزشای را بارای

باالقوه ،بال از آنکاه راادتر شاوند ،زم

میدانند .یکی از راهاای بهبود نشاننان اصت
ریاضاای ،مااداص

یادگیری

ناااتوانی یااادگیری ریاضاای در ایاان مهار اااا در اننااام

اصت

پایه (توجه ،رافظه ،زبان ،ادراب ،کارکرداای اجرایای)
مشکل دارند ،مداص
موج

روانشناصتی -آموزشی میتواند

تقویات مهاار ااای عصا روانشاناصتی شاود.

زوداننااام روانشااناصتی -آموزشاای

این امر به نوبأه صاود میتواناد باعاث بهباود و باا رفاتن

زیتتشناصتی و محیطی که بر

باعااث تقویاات مؤلاااهاای

اساات ،زیاارا امااروزه در برنامااهاای مداصلاأه زوداننااام
ت ش بر کااا تأ یرا

کودب وارد میشود و او را در معرض صطر ناتوانیاای
تحولی و رشدی رار میداد ،بوده تا به کودب در بهبود

عملکردااااای رتااای -ررکتااای ،گاتااااری ،شاااناصتی،
اجتماااعی ،رفتاااریعاااتای و تااوجهی کماا
مداص

صودکااار انجااام میدانااد .ولاای کودکااان بااا

نماینااد.

روانشناصتی -آموزشی می تواند برای کودکان

ماید باشد؛ چراکه میتواند بل از اینکه ننرشاا شاکل

گرفته و انتظاار شکتات بارای کاودب ،والادین و نهایتااً
معلمان و سایرین باه وا عیات تبادیل شاود ،ا ار صاود را
بگذارد .در تبیین ایان موضاو میتاوان اشااره نماود کاه

کااااا نشااانهاای اصاات

یااادگیری ریاضاای تااا راادود

زیادی به تجاار کاودب ارتباا دارد .کاودب تجاار
صود را از تر گوناگون بهویشه باازیااا ،در تای دوران
رشد به دست میآورد؛ بنابراین ،اگر بتوان به غنیساازی

محاایی و بتااترسااازی باارای بهبااود توجااه و رافظااه و
کارکرداااای اجرایاای کااودب مباات بااه اصاات

یااادگیری

ریاضی ا دام کرد ،ارتما ً به کاااا نشاانهاای اصات
یاادگیری ریاضاای کما

صوااااد شااد .در ایاان صصااو

پیشاانهاد ماایشااود ماادیران و مربیااان مراکااز ،محییاااای
آموزشی غنی امراه با بازیاا تراری نمایند تاا کودکاان
در جهت تقویت و بهبود پیانیازاای مدرساه امچاون
توجه ،رافظه و کارکرداای اجرایای راداک ر اساتااده را
ببرند.

کودکان برای تتلی بر تکالیف ریاضی باید بر ی سری
مهار اا تتلی داشته باشند ،این مهار ااا ،جنباهاای

عص روانشناصتی امچون کارکرداای اجرایای و توجاه

و رافظه و یادگیری بوده و از تجربه ،آموزش و یادگیری

سطح عملکرد تحصیلی کاودب شاود؛ باه عباار

ایاان آموزشاااا و مااداص

عصاا روانشااناصتی پایااه و مااؤ ر در اصاات
ریاضاای شااده و بااه دنبااا آن موجاا
ریاضی دانا آموز شود.

بهدلیل برصی از مشک

دیگار

یااادگیری

بهبااود و تقویاات

امکان پیگیری پشواا وجاود

نداشت و بهتر است که پشواشگران بعادی ایان تحقیاق

را در گروهاای متااو

و امراه با آزمون پیگیری انجام

داند.

نتیجهگیری
با مداص

روانشناصتی -آموزشای کاه نقاا مهمای در

عملکاارد کارکرداااای دصیاال در اصاات

کمبااود توجااه-

بیافعالی دارند ،میتوان از بتیاری مشک

تحصیلی

و ا تصااادی جلااوگیری کاارد .باادین منظااور درماااننران و
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باااه دسااات میآیناااد .اک ااار کودکاااان ایااان مهار ااااا را

والاادین و معلمااان میتواننااد از آموزشاااای مربااو بااه

توجااه ،رافظااه و کارکرداااای اجرایاای در زمیناأه کااااا
تحصایلی و راابردااای زنادگی دانااآماوزان

مشک
دارای اصت
یاا

یادگیری ریاضی (رتی کودکان عادی) در

محاایی آموزشاای مناساا

بهااره ببرنااد .مااداص

روانشناصتی -آموزشی میتواند نشاننان اصت

نااتوانی

یادگیری ریاضی را کااا داد و باعاث بهباود عملکارد
تحصااایلی افاااراد مبااات شاااود .روانشناساااان ،مربیاااان

تعلااااایموتربیااااات کودکاااااان باااااا نیازااااااای صاااااا

،

دستاندرکاران امور تربیتی و آموزشی ،باهویاشه معلماان
و مربیان مهدکودباا میتوانند از نتاایج رافال از ایان
پشواا در جهت بهبود عملکرد تحصیلی ایان کودکاان

استااده کنند.
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