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مقدمه
به يقين ميتوان يادگيري را بنياديترين فرايندي دانست که در نتيجه آن موجود انساني در
طي زمان و در تعامل و رشد جسمي به فردي تحول يافته مي رسد که تواناييهاي شناختي
و قدرت انديشه او حد و مرزي نميشناسد .تنوع بسيار زياد و گسترش زماني يادگيري
انسان که به وسعت طول عمر اوست ،باعث شده است به طور معمول تفاوت هاي بسياري
که در يادگيري با هم دارند ،برخي افراد در روند عادي آموزش يادگيري و دچار مشکل
شوند(کارگر شورکي ،ملک پور و احمدي؛ .)9931ناتوانيهاي يادگيري 9مهم ترين علت
عملکرد ضعيف تحصيلي در سنين دبستان محسوب ميشوند و هر ساله تعداد زيادي از
دانشآموزان به اين علت در فراگيري مطالب درسي دچار مشکل ميشوند .به طور معمول
اين دانشآموزان از هوش متوسط و باالتر برخوردارند ولي در شرايط يکسان آموزشي
نسبت به دانشآموزان ديگر عملکرد تحصيلي ضعيف تري نشان ميدهند و قرار داشتن در
محيط آموزش مناسب و نيز فقدان مشکالت زيست شناختي آشکار و عدم مشکالت
اجتماعي و رواني حاد ،با داشتن هوش متوسط قادر به يادگيري در زمينههاي ويژه(خواندن،
نوشتن ،محاسبه) نميباشند .کودکان با ناتواني يادگيري خود را متفاوت از ديگران احساس
ميکنند و مورد آزار و اذيت همکالسيهاي خود و به احتمال زياد مورد بي توجهي و
غفلت معلم قرار ميگيرند(کاراند ،ماهاجان و کاکالرني .)2111،2کودکان با ناتواني هاي
يادگيري منحصر به خود بوده و ترکيبي از توانمنديهاي و نيازها دارند که الگوي فردي را
تشکيل ميدهند(استرنبرگ2113،9؛ بندر 4و شورز .)2112،5يکي از انواع ناتوانيهاي
يادگيري ناتواني يادگيري رياضي 6است.
ناتوانيهاي يادگيري رياضي به عنوان نوعي اختالل در سومين نسخه راهنمايي
تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني در سال  9131مطرح گرديد .اين اختالل ،عبارت
1. Learning disabilities
2. Karande, Mahajan & Kulkarni
3. Sternberg
4. Bender
5. Shores
6. Matematic Learning Disability
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است از ناتواني در انجام مهارتهاي حساب با توجه به ظرفيت هوش و سطح آموزش مورد
انتظار از کودک ،که اين مهارتها ميبايست به کمک آزمونهاي ميزان شده فردي
اندازهگيري شده باشد .بر اساس نسخه تجديدنظر شده چهارمين ويرايش راهنماي تشخيص
و آماري اختاللهاي رواني اين کودکان در چهار گروه از مهارتهاي زباني ،ادراکي،
رياضي و توجهي مرتبط با رياضيات مشکل دارند .به بياني ديگر ناتوانيهاي يادگيري
رياضي اصطالحي براي گسترهي وسيعي از ناتوانيهاي دير پا در حوزه رياضيات است
(دوکر .)2115 ،9رياضيات يک موضوع پيچيده است که زبان ،کميت و فضا را در
برميگيرد .در بيشتر پژوهشهاي انجام شده براي بهبود مهارتهاي رياضي ،بر بهبود
يادگيري عدد پايه مانند شمارش و حساب کردن تاکيد شده است (دوکر .)2115 ،فقدان
توانايي مورد انتظار در رياضي با عملکرد تحصيلي يا فعاليتهاي روزمره تداخل ميکند و
مشکالت مربوط به آن فراتر از حدي است که با توجه به نارساييهاي عصبي و حسي
همراه ،انتظار ميرود (احدي و کاکاوند .)9931 ،اما بايد يادآوري کرد که دستيابي به
سطوح پايين مهارتهاي رياضي نيز مستلزم تواناييهاي بسيار پيچيده است(گرستن،
جوردن و فلوجو .)2115 ،2گرستن ،جوردن و فلوجو ( ،)2115با مروري بر پژوهشهاي
انجام شده در خصوص ناتوانيهاي يادگيري رياضي ،بيان کردهاند مشکل کودکان در
يادگيري رياضي در سالهاي پيش از دبستان شروع ميشود .اين صاحب نظران ،مشکل در
شمارش اعداد ،مقايسه کميتها ،نداشتن راهبرد برنامه ريزي ،تشخيص اعداد و حافظه فعال
را از شاخص هاي معتبر در تشخيص زود هنگام ناتوانيهاي يادگيري رياضي در کودکان
ميدانند.
پژوهشهاي بسياري نشان دادهاند ،مهمترين ويژگي عصب – شناختي دانشآموزان با
ناتوانيهاي يادگيري رياضي عبارت از اشکال در فراگيري و يادآوري مفاهيم رياضي،
دشواري در انجام محاسبات ،راهبردهاي ناپخته در حل مساله ،مشکالت حافظه ،نارسايي-
هاي پردازش ديداري  -فضايي ،نارسايي در فراشناخت(برنامه ريزي-نظارت-نظم دهي)،
1. Dowker
2. Gersten, Jordan and Flojo
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نقص در کارکرد اجرايي و توجه است (گرستن ،جوردن و فلوجو 2115 ،؛ بلي و
تورنتون2119 ،9؛ کروسبرگن ون لويت و مس2114 ،2؛ سمرود -کليکمن2115 ،9؛
گيري 2114 ،4و.)2116
در پژوهشهاي متعددي نشان داده شده است دانشآموزان با ناتوانيهاي يادگيري
رياضي در کارکردهاي حافظه از جمله حافظه فعال ،حافظه اسامي ،حافظه چهره ها ،حافظه
فعال ديداري -فضايي و حافظه دراز مدت نسبت به دانشآموزان عادي به طور معناداري
عملکرد پايين تري داشته اند(کورکمن و پسونن9114 ،5؛ کورکمن و هاکنين-
ريهو9114،6؛ هانلي2115،2؛ سوانسون و جرمن2116،3؛ روسلي و نوئل .)2112،1فوکس و
فوکس )2115( 91شيوع ناتواني يادگيري رياضي را در دبستان  5تا  3درصد و رمضاني
( )9931در شهر تهران  5درصد برآورد کرده اند.
از طرفي روابط فضايي به ادراک وضعيت شيء در فضا اشاره دارد .کودک بايد
وضعيت شيء يا نماد (حروف ،کلمات ،اعداد ،يا تصاوير) و ارتباط فضايي که شيء با
ديگر اشياء محيطي دارد را شناسايي کند .مفاهيم مربوط به درک روابط فضايي به طور
معمول در سالهاي پيش از دبستان حاصل ميشود .از تجزيه و تحليل مفهوم فضا ميتوان
آن را همچون دنيايي درک کرد که از عناصر و پديدههاي مختلف از قبيل :آدم ها،
حيوانات ،پديده هاي طبيعي و اشياء ترکيب و تشکيل شده و هر يک از آنها به وسيله
مجموعهاي از ويژگيها ،مشخص ميشوند .در عين حالي که اين پديدهها و عناصر با
همديگر ارتباط دارند ،به واسطه فضاهاي خالي ،بين آنها جدايي وجود دارد که روابط
فضايي ناميده ميشود که کسب عناصر مربوط به اين ادراک مي تواند پيش آيند مهمي در
1. Bley, Thornton
2. kroesbergen, Vanluit, Mass
3. Semrud – clikeman
4. Geary
5. Korkman , Pesonen
6. Korkman, Hakkinen and Rihu
7. Hanly
8. Swanson & Jerman
9. Rousselle , Noel
10. Fuchs, Fuchs
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يادگيري رياضي به شمار رود (الکمب .)9116 ،9به باور استرنبرگ 2توانايي فضايي به
توانايي رمزگرداني ،انتقال و به خاطر سپاري بازنماييهاي اشياء در فضا و رابطه آنها با
اشياء ديگر و موقعيتهاي فضايي اشاره دارد (پور محسني کلوري .)9939،از طرفي آگاهي
فضايي 9اصطالح جامعتري است که بر توانايي يادگيري مفاهيم وضعيت جانبي،4
جهتيابي ،5وضعيت در فضا 6و روابط فضايي 2گفته ميشود .بنابراين قابل تشخيص است
که توانايي فضايي و آگاهي فضايي به لحاظ مبنايي با هم ارتباط دارند(ورنر و
ريني ،9112،3ترجمه سازمند و همکاران .)9931،فرد به وسيله تجسم درک فضايي ميتواند
اشکال را در ذهن حرکت و يا بچرخاند ،همچنين ميتواند به سادگي فرمها را توليد و
کنترل کند ،نمونههاي مشابه از يک بخش را تشخيص دهد ،يک تصوير ذهني را مجسم
نمايد و آن را تغيير دهد و يک شباهت گرافيکي از اطالعات فضايي ايجاد کند .اين
تواناييها براي سازگاري در مکانهاي مختلف مهم و ضروري است .درک فضايي در اثر
مشاهده مستقيم جهان تصويري ،رشد ميکند اما به طور کامل وابسته به کانالهاي ديداري
نيست(حاجي حسين نژاد .)9939،بنابر آنچه آمد درک روابط فضايي براي موفقيت در
رياضي اهميت ويژه اي دارد ،زيرا ارزش مکاني اعداد ،ترتيب اعداد ،درک شمارش اشياء
در محيط ،از چپ به راست خواندن آنها و ترتيب اشياء محيطي ،وابسته به درک مفاهيم
فضايي و روابط فضايي -مکاني آنها است(کاليسکي ،جانسون و مايکل باست9162،؛ به
نقل از فريار و رخشان.)9921 ،
البته نقش روابط فضايي در ديگر ابعاد يادگيري نيز برجسته است .براي مثال نقش اين
روابط براي موفقيت در توانايي خواندن غير قابل انکار است .چنانکه دانشآموز توانايي
تشخيص ترتيب حروف ،کلمات ،جمالت و پاراگرافها در روابط فضايي -مکاني را
1. Lacomb
2. Sternberg
3. Spatial Awareness
4. Laterality
5. Directionality
6. Position in Space
7. Spatial relationship
8. Werner, Riny
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نداشته باشد و نتواند بر جهات و روابط فضايي به ويژه در تشخيص چپ و راست يا باال و
پايين ،مسلط گردد ،به طور يقين در مهارت خواندن دچار مشکل جدي ميشود .همچنين
اين توانايي به ادراک وضع اشياء در فضا و مکان مربوط ميشود و يکي از ابعاد کارکرد
بينايي است که متضمن ادراک جابجايي يک جسم يا يک سمبل(تصاوير ،حروف ،اعداد)
و رابطه آن با اشياء دور و نزديک در اطراف مي باشد(کاليسکي ،جانسون و مايکل
باست9162،؛ به نقل از فريار و رخشان .)9921،در طي نخستين دوره کودکي ،فرد نسبت به
دو سمت بدن خود آگاهي دروني پيدا ميکند .اين آگاهي دروني يا درک وضعيت جانبي
به فضاي بيروني گسترش يافته و بدين وسيله کودک جهات راست ،چپ ،جلو ،عقب ،باال
و پايين را ميآموزد .به زودي کودک در مييابد که چگونه با استفاده از مفاهيم جهتيابي
فضايي (مکاني) با توجه به وضع خودش در فضا ،اشياء محيطي را موضعيابي کند .به همان
ترتيب که کودک مفاهيم انتزاعي بيشتري درک ميکند ،به تعيين وضع دو يا چند شيء
نسبت به يکديگر و سرانجام به درک روابط فضايي بين آنها نائل ميگردد (ورنر-
ريني9112،؛ ترجمه سازمند و همکاران .)9931،بر اساس پژوهشهاي انجام شده
(کاليسکي9162 ،؛ به نقل از سيف نراقي و نادري )9921،کودکاني که در سنين پيش از
دبستان در جور کردن اشيا ،آگاهي بدني ،جهتيابي(مثل باال – پايين ،زير – رو ،عقب –
جلو ،جلو  -عقب وغيره) دچار مشکل اند ،در سنين دبستان نسبت به هم کالسيهاي خود
در درس رياضيات بيشتر دچار مشکلاند و در نتيجه با احتمال بيشتري را به ناتواني
يادگيري رياضي نشان ميدهند .اگر چه ناتواني در درک روابط بين اشيا و يا جهتيابي به
نارسايي در سيستم اعصاب مرکزي و يا داليل ديگر بازگردد ،ولي پيش آگهي مناسبي
براي پيش گيري پيش از سنين دبستان را در اختيار ما قرار ميدهد .مشکالت بيان شده
سبب ميشود در تصوير ذهني از اعداد و اشيا اخالل ايجاد گردد و همين سبب ميشود که
آنها در سنين دبستان در يافتن فاصله بين اعداد دچار مشکل شوند.
يافتههاي پژوهش پينل و جري9116(9؛ به نقل از رئيسي )9934،بيانگر اين است که
نارسايي درک فضائي بر عملکرد در زمينههاي متعدد رياضيات مثل هندسه و حل مسائل
1. Pinel et Jerry
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پيچيده کالميتأثير ميگذارد .باتيستا و کلمنتس9111( 9؛ به نقل از رئيسي)9934 ،در
پژوهشي دريافتند که توانايي تجسم و درک روابط فضائي براي مجسم کردن و دستکاري
اطالعات در يادگيري و حل مسائل رياضيات ضروري است .در پژوهشي هينچي 2و
همکارانش (9111؛ به نقل از رئيسي )9934،دريافتند که کودکان با ناتواني يادگيري
رياضيات از نظر مهارتهاي بر آورد کردن و توانايي حل مسادل پيچيدهي کالمي با
همساالنشان متفاوت هستند ،اين در حالي است که عملکرد اين دو مهارت به وسيله ي
تجسم و درک فضائي حمايت ميشود.
بر اساس گزارش کاليسکي )9162( 9کودکي که ناتواني در حساب دارد اغلب در
ادراک روابط فضايي دچار اشتباه ميشود .براي مثال در شناخت باال-پايين ،روي-زير،
سر-ته ،بلند-کوتاه ،نزديک -دور ،جلو -عقب ،آغاز -پايان ،و وسط دچار سردرگمي
شده و آنها را با هم مخلوط ميکند .اشتراوس و لتي نن )9142( 4دريافتند که اختالل در
ادراک فضايي در امر تجسم کامل نظام عددي مداخله کرده و موجب ميشود که کودک
نتواند فاصلهي بين اعداد را تشخيص دهد .بدين صورت که براي مثال شناسايي اين که  9به
 4نزديکتر است يا به  ،6براي او مشکل خواهد بود .همچنين کودک ناتوان در حساب به
طور معمول فهم درستي از جهت و زمان ندارد .همچنين هيلند و اجرسون )2119(5در
پژوهشي نشان دادند که روابط فضايي پيش نياز مهمي براي يادگيري مفاهيم پايه رياضي
در سنين دبستان به شمار ميرود .چنانکه اگر کودکي اين توانمندي را کسب نکند ،در
يادگيري مسائل مربوط به رياضي از همساالن خود عملکرد ضعيفتري دارد .از طرفي
ماش و بارکلي2119(6؛ به نقل از توزندجاني ،توکلي زاده و کمال پور )9932،در پژوهش-
هاي خود تأکيد کردهاند ،کودکاني که در تواناييهاي ديداري -اداراک فضايي ،ديداري

1. Batista et Clements
2. Hinchey
3. Kaliski
4.Strauss and Lehtinen
5. Helland , Asb Jernsen
6. Mash & Barcolli

111

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،11بهار 1331

– ادراک حرکتي داراي ضعف باشند ،پيشرفت کمتري را در درس رياضي در سنين
دبستان نسبت به همساالن عادي خود نشان ميدهند.
بنابر بر آنچه ارايه شد ،برخي از پژوهشگران از جمله رئيسي( )9934و استراوس و
لتينن( )9142نشان دادهاند که کودکان با ناتواني يادگيري رياضي در مقايسه با کودکان
عادي عملکرد پايينتري در درک روابط فضايي دارند ،ولي هيچ يک به آموزش روابط
فضايي اقدام نکردهاند تا ميزان تأثير آن را بر بهبود عملکرد رياضي کودک با ناتواني
يادگيري رياضي مشخص کنند .بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر ،عبارت است از
بررسي اثربخشي آموزش درک روابط فضايي بر عملکرد رياضي دانشآموزان پسر با
ناتواني يادگيري رياضي .بدين منظور ،اين فرضيه که آموزش درک روابط فضايي بر
عملکرد رياضي دانشآموزان پسر با ناتواني يادگيري رياضي موثر مي باشد ،مورد بررسي
و آزمون قرار گرفت.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر آزمايشي با طرح پيش آزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .متغير
مستقل آموزش درک روابط فضايي و متغير وابسته عملکرد رياضي دانشآموزان با ناتواني
يادگيري رياضي بود .همچنين پژوهش داراي يک گروه کنترل (که هيچ مداخلهاي
دريافت نکرد) ،بود.
جامعه آماري پژوهش حاضر را دانشآموزان پايه سوم ابتدايي مبتال با اختالل يادگيري
رياضي شهر اصفهان در سال تحصيلي 9911-19تشکيل ميدادند .در اين پژوهش براي
انتخاب کالسهايي که آزمودنيهاي داراي اختالل يادگيري رياضي در آن تحصيل
ميکردند ،از روش خوشهاي تصادفي استفاده شد .بدين صورت که نخست با مراجعه به
آموزش و پرورش شهر اصفهان از بين  6ناحيه ،دو ناحيه آموزشي به صورت تصادفي
انتخاب شد(ناحيه  4و  .)6سپس با مراجعه به دو ناحيه ي انتخابي 91 ،دبستان پسرانه به
صورت تصادفي از بين دو ناحيه انتخاب و از بين مدارس ابتدايي پسرانه هر ناحيه آموزشي،
 2کالس به صورت تصادفي انتخاب شد(در مجموع  91دبستان و  21کالس ) .سپس از
بين کالسهاي ياد شده ،بر اساس چهارمين ويرايش آزمون هوش کودکان وکسلر و
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آزمون تشخيص حساب نارسايي  91کودک پسر با ناتواني يادگيري رياضي انتخاب شدند.
مالکهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از:
 .9بودن در کالس سوم دبستان با جنسيت پسر
 .2داشتن هوش عادي
 .9داشتن ناتواني يادگيري رياضي
اين کودکان به مدت  9ماه در مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه  6اصفهان واقع
در خيابان مسجدعلي و مرکز ستاد شاهد ناحيه  4واقع در خيابان سروش تحت آموزش قرار
گرفتند.
ابزارهاي پژوهش .9 :چهارمين ويرايش آزمون هوش کودکان وکسلر :9اين آزمون
فرم تجديد نظر شده سومين ويرايش آزمون هوش کودکان وکسلر است که توسط وکسلر
در سال  2119براي کودکان  96-6تهيه شده است .چهارمين ويرايش آزمون هوش
کودکان وکسلر اندازهگيري هوش کلي و چهار نمره شاخص شامل درک مطلب کالمي،2
استدالل ادراکي ،9حافظه فعال 4و سرعت پردازش 5را امکانپذير ميسازد .اين آزمون
توسط عابدي و همکاران( )9932بر روي نمونهاي از کودکان ايراني انطباق و هنجاريابي
شده است .پايايي خرده آزمونها در بازآزمايي در محدوده  1/65تا  1/15و ضرايب
پايايي تنصيف از  1/29تا  1/36گزارش شده است .در اين پژوهش از اين آزمون براي
بررسي هوشبهر ک ودکان حاضر در پژوهش استفاده شد که بنابر آن کودکان حاضر در
پژوهش بايد در اين آزمون داراي هوشبهر بهنجار ميبودند.
 .2آزمون تشخيص حساب نارسايي :اين آزمون ،توسط فراهاني( )9936براي تشخيص
دانشآموزان با ناتوانيهاي يادگيري رياضي پايهي اول تا پنجم دبستان ساخته شده است.
در اين پژوهش براي تشخيص دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي از آزمون تشخيص
حساب نارسايي پايه سوم دبستان استفاده شد .اين آزمون داراي  2خرده آزمون شمارش،
1. Wechsler Intelligence Scale for Children –Revised- Forth Edition
2. Verbal Comprehension Index
3. Perceptual Reasoning Index
4. Working Memory Index
5. Processing Speed Index
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هندسه ،جمع و تفريق ،ضرب و تقسيم ،کسر و اعشار ،اندازهگيري و حل مساله ميباشد.
فراهاني جهت تعي ين روايي ،همبستگي اين آزمون را با آزمون رياضي ايران کي مت و
آزمون هوش ويسک –آر محاسبه نموده است .همبستگي خرده آزمونها و نمره کل اين
آزمون با آزمون رياضي ايران کي مت در محدوده  1/31و  1/32و همبستگي اين آزمون
با خرده آزمون حساب آزمون هوش ويسک – آر  1/21گزارش شده است .براي تعيين
پايايي اين آزمون از سه روش آلفاي کرونباخ ،دو نيمه کردن( همساني دروني) و باز
آزمايي( ثبات) استفاده گرديده ،ضرايب آلفاي کرونباخ در خرده آزمونها در محدوده
 1/24 -1/12و درکل  ،1/19در روش دو نيمه کردن در محدوده  1/29 – 1/19و در کل
 1/31و در بازآزمايي در محدوده  1/32 – 1/12و در کل 1/12بدست آمده است .از
آزمون تشخيص حساب نارسايي ،براي تشخيص کودکان داراي ناتواني يادگيري رياضي
استفاده گرديد.
 . 9آزمون عملکرد تحصيلي رياضي پايه سوم دبستان :اين آزمون براي سنجش عملکرد
تحصيلي رياضي توسط گروه آموزش ي پايه سوم دبستان شهر اصفهان تهيه شد .روايي
محتوايي اين آزمون توسط  5نفر متخصص آموزشي تأييد گرديد .ضريب پايايي آزمون نيز
به روش بازآزمايي و آلفاي کرونباخ به ترتيب  1/31و 1/32بدست آمد .از آزمون عملکرد
تحصيلي رياضي پايه سوم دبستان نيز به عنوان پيش و پسآزمون جهت بررسي ميزان
اثرپذيري متغير وابسته از متغير مستقل استفاده شد.
 .4معرفي برنامه آموزشي
گروه آزمايش ،متغير مستقل (درک روابط فضايي) را مطابق با برنامه آموزشي پيش
بيني شده ،به اين شرح دريافت نمود:
جلسه اول) معرفي روش :اجراي پيش آزمون و ارايه توضيحات درباره نقش درک
روابط فضايي در انجام و يادگيري تکاليف رياضي.
جلسه دوم) جهتيابي :شامل آموزش جهتيابي چپ ،راست ،باال ،پايين ،جلو ،عقب،
دور ،نزديک ،زير ،رو.
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جلسه سوم) وضعيت بدن در فضا :در اين جلسه جهتيابي با استفاده از وضعيت بدن
دانشآموز در فضا آموزش داده شد تا به موقعيت بدنش در فضا پي ببرد.
جلسه چهارم) تمرين جهتيابي و وضعيت بدن در فضا :در اين جلسه تمرينات
جهتيابي و وضعيت بدن دوباره تکرار و دانشآموزان تمرينات بيشتري انجام ميدادند.
جلسه پنجم) تشخيص شکل از زمينه :شامل آموزش چگونگي تشخيص شکل از زمينه
براي درک بهتر روابط بين موضوعات.
جلسه ششم) ثبات شکل :به دانشآموز آموزش داده شد که چگونه بتواند وقتي يک
شيئ تغيير جهت و زاويه ميدهد را شناسايي کند و بفهمد که آن شکل باز داراي ثبات
است.
جلسه هفتم) تشخيص تفاوتها در جهات فضايي :به دانشآموز آموزش داده شد که
چگونه ميتواند در چند شکل داراي جهات فضايي ،آن شکل که با بقيه از نظر جهت
فضايي متفاوت است را تشخيص دهد.
جلسه هشتم) تشخيص شباهتها در جهات فضايي :شامل آموزش تشخيص يافتن
اشکال داراي جهت فضايي يکسان در ميان اشکال متفاوت.
جلسه نهم) تمرين :مروري بر محتويات جلسه قبل و انجام اين فعاليتها به صورت بازي
در گروههاي  9نفري دانشآموزان.
جلسه دهم) روابط فضايي :شامل آموزش يافتن روابط فضايي بين اشکال و در نتيجه آن
يافتن اين روابط بين اعداد و کميتها.
جلسه يازدهم) تشخيص دقت بينايي و تميز بينايي :ارايه تصاوير شلوغ به دانشآموز
جهت افزايش دقت و تميز ديداري.
جلسه دوازدهم) تمرين :ارايه تمارين بيشتر جهت افزايش درک روابط فضايي و دقت و
تميز ديداري.
جلسه سيزدهم) پسآزمون :اجراي پسآزمون عملکرد تحصيلي رياضي پايه سوم
دبستان.

122

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،11بهار 1331

ج) شيوه اجرا :با مراجعه به مدارس انتخاب شده از آموزگاران پايه سوم درخواست
شد تا دانشآموزاني را که در درس رياضي ضعيف ميباشند ،معرفي کنند .سپس 91
دانشآموز که با آزمون تشخيص حساب نارسايي فراهاني( )9936داراي ناتواني يادگيري
رياضي و به وسيله چهارمين ويرايش آزمون هوش وکسلر کودکان داراي هوش بهنجار
تشخيص داده شدند ،انتخاب شدند .سپس  91نفر از اين دانشآموزان به صورت تصادفي
انتخاب و در  2گروه  95نفري به صورت تصادفي گمارده شدند ( 95دانشآموز در گروه
آزمايش درک روابط فضايي و  95دانشآموز در گروه کنترل) .گروه آزمايشي ،مداخله
آموزشي مربوط به آموزش درک روابط فضايي را طي  99جلسه آموزشي يک ساعته که
 2جلسه در طي هفته توسط پژوهشگر و يک همکار آموزش ديده در گروههاي  5نفره
آموزش داده ميشد ،دريافت کردند .در حاليکه گروه کنترل هيچ گونه مداخلهاي را
دريافت نکردند .آموزش گروه آزمايش  2ماه به طول انجاميد .همچنين پايان هر جلسة
آموزش براي والدين نيز تکاليفي براي انجام برخي از تمرينها داده ميشد.

یافتهها پژوهشی
در جدول  9شاخصهاي توصيفي متغير شامل ميانگين و انحراف معيار براي گروهها در
مراحل پيشآزمون و پسآزمون ارايه شده است.
جدول .2آمارههاي توصيفي
پيشآزمون

متغير

پسآزمون

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

گروه آزمايش

2/26

2/29

1/36

9/11

گروه کنترل

6/19

9/43

6/11

9/44

همانطور که در جدول شماره  9آمده است ،در مرحله پيشآزمون ميانگين و انحراف
معيار گروه کنترل  6/19و  9/43و گروه آزمايش  2/26و  2/29بوده است .در حاليکه در
مرحله پسآزمون ميانگين و انحراف معيار گروه کنترل  6/11و 9/44و در گروه آزمايش
 1/36و  9/11به دست آمده است .نتايج جدول  9نشان ميدهد که برنامه آموزش درک
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روابط فضايي تغييراتي را درنمرههاي پسآزمون گروه آزمايش در مقايسه با پيشآزمون به
وجود آورده است.
فرضيه :آموزش درک روابط فضايي باعث بهبود عملکرد رياضي دانشآموزان پسر با
ناتواني يادگيري رياضي ميشود.
جهت بررسي تفاوت معنادار ميانگينها پس از حذف اثر متغير همپراش (پيشآزمون)
از متغير وابسته (پسآزمون) از آزمون تحليل کوواريانس( )ANCOVAاستفاده شد.
پيش از اجراي آزمون ،برقرار بودن برخي از مهمترين مفروضههاي آن مورد بررسي قرار
گرفت .آزمون لوين نشان داد که واريانسهاي خطاي متغير وابسته در دو گروه همسان
هستند (23)=9/91 ،P=1/26و.)F(9
همچنين پيش فرض نرمال بودن دادهها نيز مورد بررسي قرار گرفت.
جدول .2نتيجه آزمون کولموگروف – اسميرنف
کولموگروف – اسميرنف
گروهها

آماره

درجه آزادي

سطح معناداري

گروه آزمايش

1/19

95

1/42

گروه کنترل

1/14

95

1/53

نتيجه آزمون کولموگروف_اسميرنف نشان داد که شرط نرمال بودن توزيع دادهها
برقرار است.
با احراز مفروضههاي مهم تحليل کواريانس اين آزمون انجام شد که خالصه نتايج آن
در جدول  9آمده است.
جدول .9خالصه تحليل کوواریانس
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

مقدارF

سطح
معناداري

شاخص اندازه ي
اثر کوهن

همپراش

59/91

9

59/91

25/22

1/111

1/91

گروه

25/99

9

92/55

93/92

1/111

1/42

خطا

34/16

49

2/12
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معناداري همپراش نشان ميدهد که اين نمرات داراي همبستگي معناداري با نمرات
متغير وابسته (پسآزمون) بوده است که با تحليل کوواريانس اين اثر کنترل شده است .با
توجه به رديف دوم جدول ،9متغير گروهبندي (مستقل) تفاوت معناداري در گروه آزمايش
ايجاد کرده است و  42درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين ميکند.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش درک روابط فضايي بر عملکرد تحصيلي
رياضي دانشآموزان پسر با ناتواني يادگيري رياضي در دوره دبستان انجام شد .نتايج
تحليل کواريانس نشان داد ،حتي با حذف اثر تفاوتهاي اوليه ،مداخله آموزش درک
روابط فضايي بر بهبود عملکرد تحصيلي رياضي دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي
دبستان مؤثر است .اين پژوهش با پژوهش فريار و رخشان( ،)9921کاليسکي( ،)9162هيلند
و اجرسون )2119( ،همخواني داشت .همچنين نتايج اين پژوهش در تأييد يافتههاي ماش و
بارکلي ( )2119ميباشد زيرا براي آنها به طور کليتر ،مشخص شده است ،کودکاني که
در تواناييهاي ديداري -اداراک فضايي ،ديداري – ادراک حرکتي داراي ضعف باشند،
پيشرفت کمتري را در درس رياضي در سنين دبستان نسبت به همساالن عادي خود نشان
ميدهند .همچنين رئيسي( )9934در پژوهشي به بررسي و مقايسه تجسم فضايي در
دانشآموزان با و بدون نارسايي ويژه يادگيري در رياضي پرداخته است .نتايج پژوهش وي
نشان داد که اين ويژگي در بين دانشآموزان عادي و دانشآموزان با ناتواني يادگيري
رياضي اختالف معناداري وجود دارد.
در تبيين اين يافته مي توان گفت که درک روابط فضايي يکي از مهمترين و
پيچيدهترين عوامل موثر در کسب پيش نيازهاي يادگيري دوران دبستان به خصوص
يادگيري رياضي به شمار ميرود .به بياني ديگر يکي از مشکالت اصلي کودکان با ناتواني
يادگيري رياضي به عدم کسب مهارتهاي پايه مربوط به درک روابط فضايي در سنين
پيشدبستاني و اوايل دبستان بر ميگردد .از آنجا که يادگيري مفاهيم رياضي به صورت
سلسله وار و زنجيرهاي است ،در نتيجه ضعف در يک مهارت پايه به کاهش روزافزون
ميزان يادگيري اين درس در نزد اين کودکان منجر ميشود .بنابراين درک روابط فضايي
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يکي از پيش نيازهاي اساسي در آموزش و ياددهي درس رياضي است .زيرا اين ادراک،
عالوه بر نقش آفريني در ساخت دهي فضاي ذهني يک کودک ،به افزايش درک شناختي
وي از مطالب آموزش ديده نيز کمک شاياني ميکند .ضعف در درک روابط فضايي در
بين کودکان با ناتواني يادگيري رياضي ،از يک سو باعث اختالل در تصور ذهني نظام
اعداد ميشود که اين خود نيز سبب ميگردد که اين کودکان نتوانند فاصله بين اعداد و
مکان مربوط به آنها را تشخيص دهند .چنانکه کودک براي درک فاصله بين اعداد بر
روي يک خط کش دچار مشکل ميشود و همين طور در تشخيص اينکه عدد  4به 9
نزديکتر است يا به  ،6دچار خطاي شناختي ميگردد .و از سويي ديگر اين ضعف ،در
توانايي قرار دادن ،جهتيابي  ،نظم دادن و جابجا کردن يا درک اشياء در محيط نزديک يا
دور و نيز در ساختن يک دنياي واقعي و يک دنياي تصوري ذهني ،اشکالي اساسي به
وجود ميآورد .اين نارساييها نيز سبب ميشود که دانشآموزان با ناتواني يادگيري
رياضي در يافتن روابط بين نظام اعداد ،مکان ،فضا ،ثبات شيئي ،طول ،مساحت ،حجم،
نسبت ،ترتيب و تشخيص مجموعهها دچار مشکالت عديدهاي گردند .با توجه به آنچه که
آورده شد ،نبايد از يادآوري اين نکته غفلت کرد که دانشآموزاني که مهارتهاي درک
روابط فضايي را در سنين پيش از دبستان و سنين آغازين دبستان به خوبي کسب نکرده
باشند ،در سالهاي دبستان و پس از آن دچار مشکالت رياضي بيشتري نسبت به ديگر
دانشآموزان ميشوند .بنابراين يکي از بهترين راههاي افزايش اين ادراک نزد کودکان،
توجه به مقوله حرکت آنان در سنين قبل از ورود به دبستان ميباشد .زيراکودک با حرکت
در محيط ميتواند به توانمنديهاي بسياري در رابطه با کسب پيشنيازهاي يادگيري
رياضيات از قبيل جهتيابي در حرکت ،درک موقعيت بدن خود در فضا ،درک روابط
موجود بين فواصل اشيا و خود و نظم بخشي به آنها ،اشغال فضايي ،شناخت مفاهيم فضايي
و سرانجام درک روابط فضايي دست يابد .توجه به اين مسائل در سنين خردسالي ميتواند
گام بلندي در جهت حذف يکي از اساسيترين علل ناتواني رياضي به نام ضعف در
ادراک روابط فضايي باشد .چنانکه بسياري از اين مهارتها و مفاهيم از قبيل باال -پايين،
عقب -جلو ،چپ -راست ،زير -رو و غيره را کودکان در فعاليتهاي حرکتي به خوبي فرا
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ميگيرند .بنابراين بر مبناي يافتههاي اين پژوهش ميتوان گفت آموزش و تقويت درک
روابط فضايي در درمان ناتواني يادگيري رياضي امري ضروري است.
بنابر يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهاد ميشود ،آموزش و پرورش کالسهاي
آموزشياي را ترتيب دهد که در آن معلمان دوران دبستان و مربيان دوره پيش از دبستان
نسبت به مقوله درک روابط فضايي و اهميت آنها در يادگيري رياضيات آشنا شده و در
هنگام آموزش رياضي به دانشآموزان دوره دبستان ،نسبت به داشتن اين توانايي و مهارت
در دانشآموزان اطمينان کسب کرده و در غير اين صورت نخست به آموزش اين پيش
نيازها بپردازند .همچنين پيشنهاد ميشود مدارس پيشدبستاني و آمادگيها به مقوله
حرکت و آشنايي نونهاالن با مفهوم فاصله و فضا توجه بيشتري کرده و در ساعات
آموزشي ،فعاليت هايي مرتبط با اين ادراکات را در برنامه آموزشي خود بگنجانند .پژوهش
حاضر با محدوديتهايي از قبيل منحصر بودن حجم جامعه به پسران سوم دبستان و همچنين
کوچک بودن حجم نمونه مواجه بود.
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