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چکیده
این پژوهش اثربخشی یک برنامه آموزش حس عدد را بر روی کودکان در خطر مشکالت ریاضی در
سنین پیش از دبستان بررسی کرده است .این برنامه بر اساس مولفه های بنیادی حس عدد (شمارش،
عملیات عدد ،دانش عدد) و با رویکردی تحولی برای سنین پیش از دبستان طراحی شد .در ابتدا ،تعداد
 434کودک پیش از دبستان از طریق دو پرسشنامه غربالگری (فرم مربی و فرم والدین) مورد ارزیابی قرار
گرفتند و سپس با اجرای آزمون حس عدد جردن و دانش عدد از بین این کودکان60،کودک در خطر
مشکالت ریاضی تشخیص داده شدند .با بهره گیری از یک طرح شبه آزمایشی و با روش تصادفی
آزمودنیها در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند گروههای آزمایشی به مدت  4هفته و هر هفته  2جلسه
 45دقیقه ای تحت آموزش مداخله ای حس عدد قرار گرفتند .سپس مجددا هم گروهای آزمایشی و هم
گواه توسط آزمون حس عدد جردن مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج توسط روش تحلیل کوواریانس چند
متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تفاوت معنی دار بین پیشرفت دانش آموزان گروه آزمایشی
(تحت تاثیر آموزش مداخله ای حس عدد) در مولفه های شمارش ،عملیات عدد و دانش عدد در پس
آزمون با گروه گواه نشان داد .نتایج داللت بر این دارد که آموزش حس عدد با بهبود مهارتهای حساب
کودکان دارای مشکالت ریاضی ،نقش پیشگیرانه ای در اختالالت ریاضی سنین بعدی خواهد داشت.

 .1دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)f_dortaj@yahoo.com
 .2دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4استاد سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .5کارشناس ارشد بهداشت خانواده دانشگاه یو کی ام

2

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره هفتم ،شمارة  ،27پاییز 1369

واژگان کلیدی :آموزش حس عدد ،کودکان در خطرمشکالت ریاضی ،پیش از دبستان،
شمارش ،عملیات عدد ،دانش عدد،

مقدمه
کودکان در دوران اولیه رشد ،مهارتهای عدد بنیادی را از طریق تجربه های غیر رسمی
اکتساب میکنند (کالرک ،دوآبلر ،اسمولفسکی ،بکر ،فین و استرندکری .)3089 ،8این
مهارتهای عدد با پیشرفتهای بعدی در دوره ابتدائی در ریاضیات همبستگی باالئی دارد
2
(گینزبرگ ،لی و بوید .)3001 ،3پژوهشگران این مهارتها را تحت عنوان حس عدد
تعریف کرده اند ،که اشاره به زیر مهارتهائی از قبیل شمارش ،عملیات عدد ،ارتباطات
عدد ،کمیت و دانش عدد دارد (جردن ،دیسون وگلوتینگ .)3088،4حس عدد دربرگیرنده
شناختی از عدد است که در آن اعداد معرف کمیتها و قدر نسبتها است (جردن و
همکاران .)3088 ،پژوهشگران بر اهمیت حس عدد بعنوان یک پیش نیاز برای تحول
توانائی های ریاضی پیچیده تر تاکید کرده اند (کالرک ،بکر ،اسمولفسکی ،دوآبلر ،استرند
کری ،و فین3085 ،؛ گرستن ،5جردن ،و فلوجو.)3005 ،9
امروزه حس عدد بعنوان یک چارچوب مفهومی برای مهارتهای عدد بنیادی شناخته
شده است ،که بر اساس آن شخص قادر میباشد تا درک عمیقی از اعداد و روابط عدد
برای حل مسائل ریاضی پیدا کند (سود و جیتندرا .)3082 ،7همانطور که سود و جیتندرا
( )3007بیان کردند حس عدد به تدریج در طی زمان بعنوان یک نتیجه از جستوجوی
اعداد و تجسم آنها در زمینههای مختلف رشد میکند .همچنین حس عدد ساختاری
تحولی داشته و مربوط به سیالیت و انعطافپذیری کودک با اعداد است ،حسی که فرد به
واسطه آن به اعداد معنی میدهد و یک توانائی برای انجام عملیات ذهنی و نگریستن به دنیا
مییابد (مازاکو و تامپسون3005 ،1؛ گرستن .)3088 ،گرستن ( )3088همچنین حس عدد را
1. Clarke, Doabler, Smolkowski, Baker, Fien & Strand Cary
2. Ginsburg, Lee & Boyd
3. number sense
4. Jordan, Dyson & Glutting
5. Gersten
6. Flojo
7. Sood & Jitendra
8. Mazzocco Thompson
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عبارت از یک توانائی برای انجام عملیات ریاضی ذهنی و انجام مقایسهها میداند .گرستن
و همکاران ( ،)3005حس عدد را عبارت از توانائی فکر کردن در مورد اعداد و فهم اینکه
چگونه آنها بکار گرفته میشوند؛ به نحوی که زیر بنائی برای همه مهارتهای ریاضی
باشد ،تعریف کرده اند .برچ )3006(8نیز حس عدد را بعنوان یک ایده بنیادی و اساسی در
حوزه عدد در سنین اولیه میداند و اعتقاد دارد همانطوریکه تحول مییابد با دیگر
ساختارهای شناختی بواسطه تجربه و آموزش ارتباط برقرار میکند .بطورکلی ،این باور که
حس عدد یک توانائی ذاتی است و با تجربه تحول مییابد ،میتواند این ایده را که حس
عدد از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی و تجربه بهبود مییابد را حمایت کند (برچ،
 .)3005با توجه به واقعیتهای ذکر شده و یافتههای پژوهشی در مورد حس عدد ،فقدان
این توانائی در فرآیند تعلیم وتربیت کودک میتواند در پیشرفت ریاضیات اثر گذار باشد
(برچ .)3005 ،درتحقیقات طولی اخیر پژوهشگران (جردن ،کاپالن ،ولوکونیاک ،رامینی
نی3007،3؛ جردن ،گلوتینگ ،و رامینی نی ،)3080 ،دریافتند که حس عدد (با زیرمولفه
های :شمارش ،2دانش عدد ،4عملیات عدد ،5بازنمائی 9و ارتباطات) دردوره پیش از دبستان
به میزان زیادی پیشرفت ریاضی دردوره ابتدائی را پیشبینی میکند و عالوه بر آن عملکرد
ریاضی درمهد کودک را نیز پیش بینی میکند (وندرهیدن .)3080 ،7یافته های پژوهشی
داللت بر این دارد که مشکل در حوزه حس عدد در سنین اولیه کودکی ،منجر به
مشکالت ریاضی در سنین مهد و دبستان خواهد شد (اندروز،سایرز و بک.)3082 ،1
گرچه بیشتر بچه ها قبل از شروع مدرسه در برخی از شکل های حس عدد تحول یافته
اند ،ولی همه دانشآموزانی که مدرسه را شروع میکنند توانائی حس عدد مشابهی ندارند
(گرستن .)3088 ،6دانشآموزانی که در سطوح مقدماتی فاقد یک حس قوی از عدد در
مقایسه با همساالن خود باشند ،همان کودکان در خطر مشکالت ریاضی نامیده میشوند و
1. Berch
2. Locuniak, Kaplan & Ramineni
3. counting
4. number knowledge
5. number operation
6. representations
7. Vanderheyden
8. Andrews, Sayers & Back
9. Gersten
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همانهائی هستند که جمعیت کودکان با اختالالت یادگیری ریاضی را در سنین مدرسه
تشکیل میدهند (جیتندرا ،کوروی ،و دوپوئیس .)3082 ،8این کودکان بواسطه حس عدد
ضعیف در همان پایه اول دچار شکست تحصیلی میشوند (عابدی ،ناجی ،شوشتری،
8260؛ هاالهان ،لوید ،کافمن ،ویس ،و مارتینز / 8260 ،علیزاده و همکاران .)3005
دانش آموز در این مرحله در یک موقعیت نامطلوب قرار گرفته و ممکن است هرگز
موفقیتهائی که دیگران بدست میآورند را بدست نیاورد (جردن و همکاران.)3080 ،
بطور کلی ضعف در مهارتهای عدد بنیادی در سنین مهد کودک میتواند عواقب
گسترده ای در سنین مدرسه داشته باشد (جردن ،دیسون وگلوتینگ .)3088 ،همه ساله در
زمینه مربوط به مشکل یادگیری ریاضی در برخی از دانش آموزان آمارهائی ارائه میشود.
دربرخی دانش آموزان مشکل ریاضی از دوره ی ابتدایی شروع و تا دوره های تحصیلی
باالتر تداوم می یابد .مطالعات نشان می دهد بین  9تا  7درصد کودکان سن مدرسه دائما در
هر پایه تحصیلی مشکالتی در ریاضی یا حوزه های مربوطه به آن بروز می دهند و بیش از
نیمی از دانش آموزان در برنامه های آموزش انفرادی ،شرکت داده می شوند (هاالهان و
همکاران/8260 ،علیزاده و همکاران.)3005 ،
این یافتهها از این جهت حائز اهمیت است که تعیین میکند حس عدد میتواند از
طریق مداخالت زودهنگام آموزشی منظم و هدفمند پرورش یافته و به حل مشکالت
ریاضی احتمالی در سنین بعدی منجر شود (وندرهیدن .)3080 ،مداخله آموزشی در مولفه
های بنیادی عدد بر اساس این پیش فرض بنا نهاده شده است که در وهله اول ضعف در
مهارت های عدد اولیه ،زمینه بوجود آورنده مشکالت ریاضیات است و دوم اینکه این
مهارتها میتواند از طریق آموزش منظم و هدفمند ،بطور زود هنگام پرورش داده شود
(برچ .)3005 ،تاکید این برنامه ها بر آموزش شمارش (تک شماری 3و شمارش گروهی،)2
مقایسه ،عملیات عدد ،دانش عدد ،کمیت ،و بازنمایهای تصویری است (مازوکو،
فیجنسون ،و هالبردا.)3088 ،4

1. Corroy &Dupuis
2. enumeration
3. subitising
4. Feigenson & Halberda
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باتوجه به خالء موجود پژوهشی و اجرائی در نظام آموزشی کشور در مورد اقدامات
غربالگری تشخیصی -مداخله ای و فقدان برنامه های آموزشی مورد نیاز در سنین مهد
کودک در مورد حس عدد و با توجه به اهمیت این مسئله و پیشینه پژوهش حاضرهدف
اصلی این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارتهای عددی
کودکان سنین  2تا  9سال در خطر مشکل یادگیری ریاضی است .ما میکوشیم با اجرای
یک برنامه تشخیصی آموزشی در مورد حس عدد بر روی گروههای تجربی از کودکان
درخطر مشکالت یادگیری ریاضی سنین  2تا  9سال مولفه های حس عدد را مورد آموزش
قرار دهیم .بدین منظور این سوال که آیا آموزش حس عدد بر بهبود مها رتهای عدد
کودکان سنین  2تا  9سال در خطر مشکالت ریاضی مؤثراست مورد بررسی و آزمون
قرارگرفته است.

روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که در آن از یک طرح پیش آزمون ،پس آزمون
فوری استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل  439کودک پیش از دبستان  2منطقه از
شهر تهران تحت آموزش در مهد های کودک ،بودند .بر روی همه شرکت کنندهها در
ابتدا پرسشنامه غربالگری اجرا شد که از بین  439کودک تعداد  855کودک احتمال داده
می شد که در خطر مشکالت ریاضی باشند ،انتخاب شدند .سپس آزمون حس عدد جردن
بر روی  855کودک اجرا شد که از بین آنها نمونه نهائی کودکان در خطر مشکالت
ریاضی ،گزینش شدند .نمونه نهائی  65کودک بود .با هدف اجرای آزمون همتا و
تشخیص نهائی کودکان در خطر مشکالت ریاضی یک آزمون دانش اعدد شامل 86
سوال اجرا شد .این کودکان در  2گروه سنی ( 4 ،2و  5ساله ) و هر کدام در دو گروه
آزمایشی و گواه قرار گرفتند .در نهایت  5کودک قبل از اینکه دوره مطالعه به اتمام برسد
از قرار گرفتن در گروه آزمایشی و گواه خارج شدند و فقط  60نفر افرادی بودند که در
دور پژوهش باقی ماندند .این کودکان در  2سطح کودکان  ،4 ،2و  5ساله ( 20نفر در هر
سطح) و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند .مالک های ورود برای نمونه ها در
خطر مشکالت یادگیری ریاضی بودن ،عدم دریافت هیچ برنامه آموزش ریاضی مکمل و
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داوطلب بودن برای شرکت در آزمایش بود و مالک های خروج عدم تمایل به شرکت در
فرآیند تشخیص و آموزش ،غیبت بیش از  2جلسه در آزمایش بود.
ابزارهای پژوهش
الف) آزمون حس عدد

جردن:8

آزمون حس عدد جردن که از پایائی قوی برای
بررسی مهارت های بنیادی عدد کودکان در قبل از ورود به مدرسه برخوردار است توسط
جردن ،کاپالن ،لوکونیاک،و رامینی نی ( )3007ساخته شد و از معتبرترین مقیاس های
سنجش حس عدد است (جردن ،گلوتینگ ،و رامی نینی .)3080 ،این آزمون با سنجش 2
مولفه بنیادی شمارش ،دانش عدد ،و عملیات با اعداد که از مهارتهای بنیادی عدد کودکان
می باشند را می توان بعنوان یک ابزار غربالگری برای ارزیابی کودکان مشکوک به ناتوانی
های یادگیری ریاضی مورد استفاده قرار داد (جردن و همکاران .)3080 ،سازندگان مقیاس
ضریب پایائی (همسانی درونی) مقیاس به روش آلفای کرونباخ را  %63و ضریب پایائی آن
را به روش باز آزمائی  r= %65در سطح ( ) P<0/008گزارش کرده اند .جدیدی فیقان
( ) 8260در پژوهشی جداگانه که در شهر اصفهان بر روی کودکان پسر پیش دبستانی انجام
داد ،آزمون را هنجاریابی کرد .وی در این پژوهش ضریب پایائی (همسانی درونی) این
مقیاس را به روش باز آزمائی  0/16و ضریب پایائی آن را به روش باز آزمائی 0/60
گزارش کرده است .جدیدی فیقان ،فرامرزی ،عابدی ،جمالی ،و جدیدی فیقان ( )8263در
پژوهشی روائی محتوای این مقیاس را تائید کرده اند و نیز ضریب پایائی این آزمون با
روش آلفای کرونباخ  0/11بدست آمد ،که نشان دهنده پایائی قابل قیولی برای این آزمون
است .آزمون دارای  20سوال میباشد و بدون محدودیت زمانی و بطور انفرادی اجرا
میشود.
روش نمره گذاری :به هر سوال که پاسخ درست داده شده عدد  8و به هر سوالی که
پاسخ غلط داده شده عدد  0داده می شود .از سوال های  8تا  1مولفه شمارش ،سوال های 1
تا  81مولفه دانش عدد ،و سوال های  81تا  20عملیات با عدد را می سنجد.
ب) آزمون دانش عدد :3آزمون دانش عدد توسط گرستن ،جردن و فلوجو)3005( ،
ساخته شد .این آزمون با سنجش اصول و مهارت های حساب ،تشخیص عدد ،دانش عدد و
1. Jordan’s Number Sense Test
2. Number Knowledge Test
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عملیات عدد یکی از معتبر ترین ابزارهای سنجش در پیش بینی ناتوانی های یادگیری
ریاضی است که به ارزیابی دانش روندی و مفهومی کودک از اعداد صحیح میپردازد.
این آزمون از  4سطح تشکیل شده است .سطح مقدماتی :این سطح دارای یک آیتم است و
حدود سن  2سالگی را میسنجد و جنبه گرم کردن دارد و کمک میکند تا دانشآموز با
طبیعت آزمون آشنا شود و به او یک حس موفقیت در شروع آزمون دهد .همچنین شما را
به این نکته آگاه میکند که آیا هنوز مهارت الزم را کسب کرده یا نیاز به فرصت برای
انجام آن دارد .سطح صفر :آیتمهای این سطح توانائی کودکان در شمارش و تعیین کمیت
مجموعههای کوچک ،با لمس و دستکاری اشیاء قابل دسترس را میسنجد .دانش در این
سطح سنگ بنا ی مهم برای موفقیت در سطح بعدی است که محاسبه کمیتها است .سطح
 :8دو گروه از آیتمها در این سطح قرار میگیرند .آیتمهای  9 ،5 ،4 ،2 ،3و  6دانش توالی
عدد را در کودکان میسنجد .آیتمهای  7 ،8و  1توانائی حل مسائل ساده حساب کودکان
را میسنجد .برای حل آیتمها در این سطح ،کودکان به چیزهائی شبیه یک " خط
شمارشی ذهنی " در جلوی رویشان نیاز دارند .دانش در این سطح یک سنگ بنای مهمی

برای حل مسائل در سطوح بعدی فراهم میکند .آیتمهای سطح  :3در این سطح نیز دو
گروه از آیتمها را داریم :آنهائی که دانش توالی عددی را میسنجند و آنهائی که دانش
محاسباتی را میسنجند .تفاوت بین آیتمها در سطح  8و سطح  3در این است که در آیتمها
ی سطح  3کودکان میبایستی از عهده اعداد دو رقمی بر بیایند (بطور مثال دهگان و
یکان) .سطح  :2دو گروه از آیتمها در سطح  2در نظر گرفته شده است ،آنهائی که دانش
توالی عدد را میسنجند و آنهائی که دانش محاسباتی را میسنجند .تفاوت بین آیتمهای
سطح  3و سطح  2در این است که کودکان میبایستی از عهده اعداد  2رقمی و یا حل
مسائل پیچیده تر با اعداد دو رقمی بر آیند (بطور مثال مسائل جمع و تفریقی که نیازمند
گروه بندی مجدد است) .اجرا و نمره گذاری آزمون دانش عدد :دانش عدد یک آزمون
شفاهی است و برای همه کودکان ،مستلزم پاسخهای شفاهی میباشد .کودکان اجازه
ندارند از مداد و کاغذ برای پاسخدهی استفاده کنند .این آزمون بدون محدودیت زمانی و
بطور انفرادی اجرا می شود .روش نمره گذاری :به هر سوال که پاسخ درست داده شده
عدد  8داده می شود و به هر سوالی که پاسخ غلط داده شده عدد  0داده می شود .در سطح
مهد کودک ،تست حدود  5تا  80دقیقه تکمیل میشود .آزمون دانش عدد (جردن،
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گلوتینگ ،رامی نینی ،و واتکینز )3080 ،8نیز یک سنجش بدون محدودیت زمانی است و
شامل  86آیتم می باشد .در این پژوهش روائی محتوائی این آزمون بوسیله چندین
متخصص تائید شده و پایائی این آزمون با آلفای کرونباخ  0/62بدست آمده است.
برنامه مداخله

این برنامه آموزشی بر اساس “راهنمای آموزش موثر در ریاضیات از مهد کودک تا
پایه سوم ابتدائی” اقتباس شده از “برنامه راهبردی ریاضیات در سنین اولیه” ایالت اونتاریو
کانادا ( )3002تنظیم شده است و برگرفته از آخرین پروتکل های آموزش حس عدد است
که توسط خبرگان آموزش ریاضی به تائید رسیده است .همچنین محقق محتوی آنرا به
تائید متخصصان داخلی نیز رساند .هدفهای از پیش تعیین شده این برنامه درسال 3002
توسط گروه متخصصان بعنوان یک برنامه موثر ریاضی در سنین پیش دبستانی مورد تائید
قرار گرفت .این برنامه یک راهبرد آموزشی در زمینه حس عدد است که از کودکان مهد
تا پایه سن ورود به مدرسه را شامل میشود .اهداف برنامه باالبردن مهارتها و دانش
ریاضی در سنین مهد بر اساس مراحل رشد حس عدد در هر سن میباشد .مراحل رشد
حس عدد در پیش از دبستان و مهد را گریفین (  ،)3007به شرح ذیل بیان کرده است :پیش
از دبستان کلمات شمارشی وکمیتها بهخوبی توسط کودک بهم ارتباط داده نمیشوند و
در آموزش کودکان میباید؛  )8اعداد با صدای بلند از یک تا پنج یا از یک تا ده و
بهترتیب خوانده شود )3تمرین تناظر یک به یک باید انجام شود )3 ،مقایسه کمیتها مثل
بیشتر ،کمتر ،بلندتر و کوتاهتر نیز تمرین شود .در مهد کودک :کلمات شمارشی و
کمیتها بههم مرتبط میشود و در این سنین میباید مفهوم کم بهمعنی تعداد کم و مفهوم
بزرگ بهمعنی تعداد زیاد آموزش داده شود )2 ،آگاهی به اینکه کودک در یک توالی
شمارش ،عدد بعدی را بهمعنای یکی بیشتر بداند )4 .از اعداد برای مقایسه کمیتها استفاده
کند (دو شکالت کمتر ،شش مرحله دیگر) و )5در نهایت کودک بتواند ازاعداد برای
تعیین کمیت بدون استفاده ازاشیا استفاده کند.
این برنامه بر اساس یک چارچوب نظری بنا شده است (برچ )3007 ،و شامل
راهبردهای خاصی است که تفکر ریاضی دانشآموزان را پرورش میدهد و به منظور
تقویت منظم حس عدد و مهارتهای بنیادین ریاضیات در مهد کودک طراحی شده است
1. Watkins

اثر بخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارتهای عدد کودکان پیش از دبستان...

6

و بر اساس حس عدد ذاتی متمرکز است و به یادگیری فرآیند حل مسئله به عنوان زمینه
اصلی برای فعالیت ریاضی کمک میکند (برنامه راهبردی ریاضیات در سنین اولیه،
 .)3002این برنامه راهبردهائی را برای ارزیابی و همچنین دست ورزی کودکان با اشیاء و
تکالیفی در منزل نیز ارائه میکند.
برنامه آموزش حس عدد بصورت مهارتهائی فزاینده و تدریجی در 82درس به
کودکان ارائه شد .در این برنامه از یک رویکرد بازی ،حرکات آهنگین و موزون و
مشارکت دادن کودکان و روش مقابله ای و مقایسه ای استفاده شد .بطور مثال ،مقابله ای
مانند در کنار هم قرار دادن همزمان قبل /بعد ،جمع/تفریق .تدوین برنامه آموزشی حس
عدد با واژه های مناسب انتخاب و به دق ت انجام شد (مانند :بعد ،بعالوه ،منها ،بزرگتر،
کوچکتر ،بیشتر ،کمتر ،رویهمرفته ،و غیره) .همانطور که در باال ذکر شد دروس ارائه شده
در این برنامه بر روی حس عدد تمرکز داشت و فعالیتهای  2مولفه بنیادی حس عدد (
شمارش ،عملیات عدد ،دانش عدد) را پوشش میداد.
این برن امه برای مربیان دانش آموزان تهیه شده است و به همراه راهنما ،دالیل و توجیه
منطقی آموزش در یک جلسه آموزشی به مربیان ارائه شد .چهار مربی مهد بطورکامل در
مورد روش اجرا ،مدت زمان اجرا و روش های مهم ،شامل استفاده از حرکات اشاره،
چگونگی اصالح خطاها ،و استفاده از مواد آموزشی در برنامه های آموزشی فردی و
گروهی هفتگی آموزش کامل دیدند .هر جفت مربی سپس آموزش دروس را با یکدیگر
تمرین کردند .پیشنهاداتی که مربیان برای بهتر شدن و ارتقاء آموزشی در جلسات گروهی
داشتند مبادله و به اشتراک گذاشته شد.
روش اجرا :جهت اجرای برنامه آموزش مداخله ای حس عدد ابتدا مجوزهای الزم از
سازمان بهزیستی گرفته شد .سپس آزمون تشخیصی حس عدد و دانش اعداد در یک بازه
زمانی  8ماهه بر روی همه کودکان اجرا شد .کودکان بطور انفرادی در هر دو گروه
آزمایشی و گواه بر اساس سنجه های حس عدد در طی یک ماه پیش آزمون شدند .پس از
اجرای این آزمون ها کودکان در خطر مشکالت ریاضی تشخیص داده شدند و سپس این
کودکان در دو گروه آزمایشی و گروه گواه گزینش شدند .آموزش مداخله ای در
گروهای کوچک با دو کودک با هدایت یک مربی انجام شد .آموزش برای گروهای
آزمایشی به مدت  2هفته و در هر هفته  2جلسه  45دقیقه ای با  82درس برنامه ریزی شد.
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آموزش در طی زمانی اجرا شد که کودکان آموزش ریاضیات یا سایر آموزشهای کالمی و
یا غیر کالمی مرتبط رسمی نداشتند .بر روی گروه گواه هیچ عمل آزمایشی انجام نشد.
برای بررسی اینکه آیا فرآیند مداخله همانطور که طراحی شده انجام خواهد شد ،سه
درس مداخله برای هر چهار مربی بصورت صوتی ضبط شد .این درس ها شامل درسهای
اول ،وسط ،و آخر برنامه آموزشی بود .دو دستیار پژوهش ضبط مداخالت را با نسخههای
درسی نوشته شده مطابقت دادند ،یکی از آنها در اجرای مداخالت در گیر نشد ،این اقدام
برای آن بود که آموزش بر طبق برنامه ها بطور دقیق اجرا شود ،بدون انحراف قابل توجهی
همه درسها و فعالیتها بصورت صد در صد انجام شد.
جدول  .1برنامه آموزشی حس عدد
جلسات

محتوا

اول

شمارش

دوم

تک شماری

سوم

گروه شماری

چهارم

دانش عدد

پنجم

بازشناسی عدد

فعالیت یادگیری

روش

فعالیت آموزشی

یادگیری شمارش

بازی و حرکات

شمارش اشیاء معمولی

ریتمیک

لی لی کردن و شمردن

باال بردن دقت در

بازی و حرکات

اعداد

شمارش

ریتمیک

شمارش سریع با کارتهای

باال بردن سرعت در

بازی و حرکات

نقطه دار

شمارش

ریتمیک

لمس اشیاء و شمارش آنها
پریدن روی فوم های عدد

شمارش از یک تا ده و
معکوس آن

شناخت جایگاه عدد

بازی انفرادی و
گروهی

دبلنای کوچک

تقویت تشخیص

بازی انفرادی و

اعداد گمشده

دیداری اعداد

گروهی

مقایسه بزرگی و

تاس بریز ،پله بساز و

مقایسه بزرگی و

بازی انفرادی و

کوچکی اعداد

مقایسه کن

کوچکی اعداد

گروهی

هفتم

عملیات عدد

نخ کردن مهره ها

جمع و تفریق اعداد

هشتم

عملیات عدد

نهم

عملیات عدد

ششم

تاس بریز و برج بساز
بازی با مکعبهای پیوندی
عددی به یک اضافه کن

تقویت جمع اعداد
جمع وتفریق اعداد

بازی و مسابقه با
همساالن
بازی و مسابقه با
همساالن
بازی و مسابقه با
همساالن

برای تحلیل آمار ی از آمار توصیفی میانگین ،میانه ،نما ،و جداول فروانی و برای
استنباط دادهها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
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نتایج
در این بخش ،ابتدا شاخص های توصیفی مربوط به نمرات مولفه های حس عدد (شمارش،
عملیات عدد ،و دانش عدد ) شامل میانگین و انحراف معیار هر دو گروه آزمایش و گواه
در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در  2رده سنی ارائه شده است .با توجه به جدول 3 ،8
و  2مقادیر میانگین وانحراف معیار تفاوت میان نمرات مولفه های حس عدد کودکان گروه
آزمایش و گواه ،در پیش آزمون چندان قابل مالحضه نیست .از سوی دیگر ،میانگین
نمرات شمارش ،دانش اعداد و عملیات عدد گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون
تغییرات قابل مالحضه ای را نشان میدهد در حالی که در گروه گواه چنین تفاوتی جزئی و
ناچیز است.
جدول  .2شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها در سطوح سنی  3 - 4سالگی
سن

گروه

آزمون

پیش
آزمون
آزمایش

شاخص ها

شمارش

میانگین

4/10

انحراف
معیار
میانگین

دانش

عملیات با

حس عدد

دانش عدد

اعداد

عدد

جردن

کل

2/47

8/30

6/72

6/10

8/138

3/323

8/474

3/915

4/336

7/00

5/72

2/62

82/07

82/07

پس
آزمون

انحراف
معیار
میانگین

-4
2

8/960

3/244

8/510

4/884

4/884

4/07

3/52

8/30

7/10

80/62

پیش
آزمون

انحراف
معیار

گواه

میانگین

8/934

3/800

8/307

2/383

4/314

4/22

2/00

8/62

1/97

88/82

پس
آزمون

انحراف
معیار

3/862

3/366

8/332

2/461

2/610
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جدول  .3شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها در سطوح سنی  4-5سالگی
سن

گروه

آزمون

پیش
آزمون
آزمایش

شاخص ها

شمارش

میانگین

4/30

انحراف
معیار
میانگین

پس
آزمون

انحراف
معیار
میانگین

پیش
آزمون

4-5
گواه

انحراف
معیار
میانگین

پس
آزمون

انحراف
معیار

دانش

عملیات با

حس عدد

دانش عدد

اعداد

عدد

جردن

کل

3/17

0/10

7/17

83/00

3/871

3/239

8/084

4/433

4/840

9/30

5/82

2/47

85/17

85/17

8/983

3/300

8/090

2/730

2/730

5/40

2/22

0/17

6/97

6/97

8/404

3/837

8/203

2/474

2/311

5/90

2/37

8/52

80/40

80/00

8/170

8/361

2/825

8/835

2/887

جدول  .4شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها در سطوح سنی  5-6سالگی
سن

گروه

آزمون

پیش
آزمون
آزمایش

شاخص ها

شمارش

میانگین
انحراف
معیار
میانگین
پس
آزمون

انحراف
معیار
میانگین

5-9

پیش
گواه

آزمون

انحراف
معیار

دانش

عملیات

اعداد

با عدد

حس
عدد
جردن

دانش
عدد کل

2/37

8/17

0/17

9/07

1/97

8/607

8/915

8/203

2/711

5/297

5/62

4/47

2/47

83/00

83/00

8/170

8/737

8/835

4/459

4/459

4/22

3/10

0/62

1/07

80/22

8/979

3/007

8/800

2/237

2/951

اثر بخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارتهای عدد کودکان پیش از دبستان...
میانگین
پس

انحراف

آزمون

معیار

13

4/72

2/82

8/72

6/47

80/10

8/763

8/561

0/698

3/996

4/004

جدول  .5میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته به تفکیک گروه در سطوح سنی
گروه

آزمایش

گواه

شاخصها

2-4

4-5

5-9

میانگین

0/90

1/62

84/00

انحراف معیار

0/58

8/41

4/87

میانگین

0/10

9810

6/97

انحراف معیار

0/48

8/71

8/87

از آنجا که مشاهده جدول های 3،2 ،8و  4نشان می دهد که میانگین نمرات حس عدد
گروه های آزمایش و گروه های گواه در پیش آزمون نزدیک هم میباشد .ولی میانگین
نمرات گروه آزمایش در هر  2رده سنی در پس آزمون تغییر قابل مالحضهای را نشان
می دهد .این مسئله نشان دهنده آن است که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه
های آزمایشی رده های سنی در مولفه های حس عدد همبستگی وجود دارد .به منظور
بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات در متغییر وابسته شمارش ،دانش اعدادد ،عملیات با
اعداد ،حس عدد جردن و دانش عدد کل برای  2گروه سنی  4-5 ، 2-4و  5-9از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد.
جدول  .6آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونهای برای سطوح سنی 3-4
شاخص

متغیر

نهایت تفاوت

مستقل

0/397

مثبت

0/008

0/008

منفی

-0/397

-0/222

-0/097

مقدار K_S

0/720

0/682

0/295

0/919

سطح معناداری

0/990

0/275

0/666

0/724

شمارش

دانش اعداد

عملیات با عدد

فهم عدد جردن

دانشعددکل

0/222

0/822

0/325

0/879.

0/822

0/325

0/056

-0/325

-0/879
0/584
0/654.
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با توجه به نتایج جدول( )9و سطوح معناداری به دست آمده هر یک از متغیرهای
پژوهش ،چون مقدار سطح معناداری بزرگتر از  0/05شد ،فرضیه صفر تأیید شده و توزیع
دادههای تمام متغیرها نرمال بوده است  ،به عبارتی یکی از مفروضههای الزم جهت اجرای
آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس وجود داشت.
جدول  .7آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونهای برای سطوح سنین 4-5
شاخص

متغیر

شمارش

دانش اعداد

عملیات با عدد

حس عدد جردن

دانشعددکل

مستقل

0/397

0/300

0/097

0/397

0/222

مثبت

0/397

0/300

0/097

0/397

0/097

منفی

0/008

-0/822

-0/097

-0/097

0/222

مقدار K_S

0/720

0/541

0/812

0/720

0/682

سطح معناداری

0/92

0/43

0/59

0/99

0/275

نهایت تفاوت

با توجه به نتایج جدول 7و سطوح معناداری به دست آمده هر یک از متغیرهای
پژوهش،چون مقدار سطح معناداری بزرگتر از  0/05شد ،فرضیه صفر تأیید شده و توزیع
دادههای تمام متغیرها نرمال بوده است و این به این معنی است که یکی از مفروضه های
الزم جهت اجرای آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس وجود دارد.
جدول .8آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونهای برای سطوح سنی 5-6
شاخص

متغیر

شمارش

دانش اعداد

عملیات با عدد

فهم عدد جردن

دانشعددکل

مستقل

0/222

0/397

0/822

0/222

0/222

مثبت

0/222

0/397

0/822

0/222

0/222

منفی

0/008

0/008

0/097

0/008

0/097

مقدار K_S

0/682

0/720

0/295

0/682

0/682

سطح معناداری

0/275

0/990

0/666

0/275

0/275

نهایت تفاوت

با توجه به نتایج جدول  1و سطوح معناداری به دست آمده هر یک از متغیرهای
پژوهش ،چون مقدار سطح معناداری بزرگتر از  0/05شد ،فرضیه صفر تأیید شده و توزیع
دادههای تمام متغیرها نرمال بوده است .این به این معنی است که یکی از مفروضههای الزم
جهت اجرای آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس وجود داشت .برای بررسی تاثیر آموزش
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مداخله ای و گواه اثر متغیر پیش آزمون بعنوان متغیر مداخله گر بر روی نمره پس آزمون
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد ،اما پیش از آن میبایستی مفروضههای بکار
گیری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره که همان یکسانی واریانس گروه ها است،
برقرار باشد .به همین جهت در جدول شماره  6نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه
یکسانی آمده است.
جدول  .9آزمون لوین جهت بررسی یکسانی واریانس ها و برای بررسی برقراربودن شرایط و
مفروضه های بکارگیری آزمون تحلیل کوواریانس
ضریبF

درجه آزادی 8

درجه آزادی3

معنی داری

شمارش

0/573

5

14

0/738

دانش اعداد

0/425

5

14

0/132

عملیات با اعداد

0/160

5

14

0/463

حس عدد جردن

8/758

5

14

0/823

دانش عدد کل

8/901

5

14

0/897

نتایج این آزمون نشان داد که پراکندگی نمرات در گروه های آزمایشی و گواه یکسان
و در نتیجه پیش فرض یکسانی واریانس برقرار است .با توجه به جدول  6مقدارسطح
معناداری بزرگتر از  0/05شد بیانگر یکسانی واریانس ها در گروه ها میباشد .در خصوص
مفروضههای الزم جهت اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ،که عبارت از توزیع
نرمال دادهها ،همگنی واریانسها و انتساب تصادفی افراد نمونه به دو گروه آزمایشی و
گواه ،فاصلهای بودن مقیاس سنجش داده ها وجود دارد .بنابر این استفاده از تحلیل
کوواریانس بال مانع است .یکی دیگر از مفروضههای اجرای تحلیل کوواریانس همگنی
شیب های رگرسیون میباشد .این مفروضه بدین معنی است که ضریب رگرسیون متغیر
وابسته از روی متغیرهای همپراش در گروهها یکسان میباشد .برای بررسی این مفروضه
برای هریک از مولفه ها آزمون تحلیل واریانس ( آزمون )Fاجرا شد.
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جدول .11آزمون تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون
شاخص ها

مجموع

درجه

میانگین

متغیر وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه ،شمارش،دانش اعداد،عملیات
با اعداد،حس عدد جردن

مقدارF

سطح
معناداری

83/066

9

3/087

3/146

0/055

88/757

9

8/690

8/865

0/286

2/662

9

0/999

0/193

0/537

33/462

9

2/746

0/966

0/958

6/429

9

8/572

0/914

0/992

8/014

9

0/818

0/813

0/618

همانگونه که نتایج جدول 80نشان میدهد ،با توجه به ضرایب  Fمحاسبه شده برای
تعامل گروه و پیش آزمون در هیچ یک از متغیرها معنادار نمیباشد ( .) P>0/05در نتیجه
تفاوت معناداری میان ضرایب رگرسیون بین متغیرهای وابسته و همپراش در دو گروه
مشاهده نمی گردد و فرض همگنی ضرایب رگرسیون در دو گروه آزمایش و گواه برای
تمامی مقیاسها برقرار است.
با توجه به مجموع پیشفرضهای مطرح شده مشاهده میگردد که دادههای این
پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کواریانس را دارا میباشد و میتوان تفاوتهای دو گروه را
در متغیر وابسته مورد بررسی قرار داد .پیش از انجام تحلیل کوواریانس آزمون تحلیل
واریانس چند متغیره ضرورت داشت زیرا میبایست مشخص شود که آیا بین پیشآزمون و
پسآزمون در مولفه های حس عدد در گروه های آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد.
جدول  .11تحلیل کوواریانس حس عدد جردن
میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

489/545

8

489/545

مداخله گروه

518/210

5

889/379

خطا

700/711

12

1/442

کل

82701/000

60

مجذورات

ضریب

F

سطح معناداری

46/225

0/008

0/272

82/773

0/008

0/452

اتا
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چنانچه درجدول  88مالحظه میگردد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون  ،چون

مقدارسطح معناداری ( ( p> 0/05شد لذا نتیجه گرفتیم فرض صفر رد شده و فرض
پژوهشی تایید گردید .به عبارت دیگر مداخله آموزش شمارش اعداد بر بهبود یادگیری
کودکان تأثیر معناداری دارد.
جدول  .12میانگین های تعدیل شده
متغیر وابسته پس آزمون
گروه ها بر اساس سطوح سنی

میانگین

خطای انحراف معیار

 2-4سال آزمایش

83/061 a

0/792

 4-5سال آزمایش

9/077 a

0/758

5-9سال آزمایش

2/247a

0/774

 2-4سال کنترل

1/686a

0/758

 4-5سال کنترل

6/474a

0/793

 5-9سال کنترل

6/558a

0/750

چنانچه درجدول ( )83مالحظه میگردد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون  ،چون

مقدارسطح معناداری ( (p> 0/05شد لذا نتیجه گرفتیم فرض صفر رد شده و فرض
پژوهشی تایید گردید .به عبارت دیگرمداخله آموزش حس عدد بر بهبود مهارتهای عدد
کودکان تأثیر معناداری دارد.
جدول  .13تحلیل کوواریانس دانش عدد
میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

8800/992

8

8800/992

مداخله گروه

320/269

5

49/076

خطا

860/827

12

3/368

کل

84167/000

60

مجذورات

ضریب

Fضریب

سطح معناداری

410/491

0/008

0/152

30/885

0/008

0/541

اتا

چنانچه درجدول ( )82مالحظه میگردد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون  ،چون
مقدارسطح معناداری ( )p> 0/05شد لذا نتیجه گرفتیم فرض صفر رد شده و فرض
پژوهشی تایید گردید .به عبارت دیگر مداخله آموزش شمارش اعداد بر بهبود مهارتهای
عدد کودکان در خطر مشکالت یادگیری ریاضی تأثیر معناداری دارد.
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جدول  .14میانگین های تعدیل شده
متغیر وابسته پس آزمون
گروه ها بر اساس سطوح سنی

میانگین

خطای انحراف معیار

 2-4سال آزمایش

82/426a

0/268

 4-5سال آزمایش

84/241a

0/267

5-9سال آزمایش

82/241a

0/269

 2-4سال کنترل

80/523a

0/263

 4-5سالکنترل

80/417a

0/268

 5-9سال کنترل

80/784a

0/268

با توجه به جدول  84چون مقادیر سطح معنا داری در خرده مقیاس ها ( شمارش،
دانش اعداد و عملیات با اعداد )و کل آزمون حس عدد جردن کوچکتر از  %5و مقادیر آتا
 %84شد .این نتیجه نشان میدهد که برنامه آموزش حس ارائه شده در این پژوهش بر
مولفههای حس عدد موثر بوده و سبب بهبود مولفههای حس عدد در کودکان در خطر
مشکالت ریاضی شده است و نتیجه گرفتیم که مداخله خیلی موثر بوده است .اما در مورد
آزمون دانش عدد نتایج معنی دار نشد.
جدول  .15آزمون تحلیل کوواریانس دانش اعداد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

Fضریب

سطح معناداری

ضریب
اتا

پیش آزمون

383/467

8

383/467

822/048

8/000

0/989

مداخله گروه

66/763

5

86/651

83/469

8/000

0/439

خطا

823/570

12

8/567

کل

8675/000

60

چنانچه درجدول  85مالحظه میگردد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون  ،چون
مقدارسطح معناداری ( ( p> 0/05شد لذا نتیجه گرفتیم فرض صفر رد شده و فرض
پژوهشی تایید گردید .به عبارت دیگرمداخله آموزش شمارش اعداد بر مهارتهای عدد
کودکان تأثیر معناداری دارد.
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جدول  .16میانگین های تعدیل شده
متغیر وابسته پس آزمون
گروه ها بر اساس سطوح سنی

میانگین

خطای انحراف معیار

 2-4سال آزمایش

5/324

0/236

 4-5سال آزمایش

5/068

0/239

5-9سال آزمایش

5/819

0/223

 2-4سال کنترل

2/388

0/237

 4-5سال کنترل

3/196

0/231

 5-9سال کنترل

2/843

0/239

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حس عدد برمهارتهای عدد کودکان
پیش دبستانی در خطرمشکالت ریاضی شهر تهران انجام شد .نتایج به دست آمده از تحلیل
داده ها نشان داد آموزش حس عدد ،مهارتهای عدد کودکانی که درخطر مشکل ریاضی
هستند را بهبود میدهد .مها رتهای عدد در این کودکان در مرحله پس آزمون و پس از
برنامه آموزش مداخلهای بطور معنا داری افزایش پیدا کرد .نتایج پژوهش نشان میدهد
که آموزش حس عدد میتواند مولفههای حس عدد را که عبارتند از شمارش ،دانش اعداد
و عملیات با اعداد را با عملکرد باال ارتقاء دهد .عالوه بر این تاثیر این آموزش زمینه ارتقاء
در مولفه های دیگر حس عدد را هم فراهم میکند .حس عدد به طور حتم بهواسطه
مولفههای بنیادیاش زمینه ساز اکتسابات ریاضی در سنین مهد و سنین باالتر خواهد بود
(جردن و همکاران.)3088 ،
نتیجه بدست آمده از فرضیه اول نشان داد آموزش حس عدد موجب ارتقا مهارتهای
شمارش عدد کودکان در خطر مشکل یادگیری ریاضی میشود ،این یافته با نتایج
تحقیقات جردن ،دیسون ،و گلوتینگ ( ،)3088جردن ،گلوتینگ،رامی نینی ،و واتکینز
( ،)3080همسو میباشد .همچنین نتایج این پژوهش با یافته های پژوهشی وندر هیدن،
( ،)3080جردن ،دیسون ،گلوتینگ ( ،)3088جونکو و بارون ،)3084(8که به بررسی تاثیر
برنامه آموزشی حس عدد در سنین پیش از دبستان بر روی مهارت های شمارش
عددکودکان درخطر مشکالت ریاضی پرداختند ،همسو میباشد.
1. Joonkoo & Brannon
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نتیجه بدست آمده در فرضیه دوم که تاثیر آموزش حس عدد بر دانش اعداد را در
کودکان پیش دبستانی در خطر مشکالت ریاضی مورد تائید قرار میدهد ،با نتایج
تحقیقات سود و جیتندرا ( )3082که مداخله آموزشی حس عدد را بر روی کودکان با
موقعیت اجتماعی اقتصادی پائین مورد بررسی قرار داده بود همسو میباشد .همچنین با
تحقیقات مونونم ،اونیو ،کوپونن ،و آرو )3084( ،که بر روی کودکان در خطر مشکل
ریاضی انجام شده است و با تحقیقات گرستن ( )3088همسو میباشد .نتایج این پژوهش ها
بر این مسئله تاکید دارد که مهارتهای عدد ضعیف در دوره پیش از دبستان ،دانش
آموزان را در همان پایه اول دبستان دچار شکست تحصیلی میکند و تقویت این مهارتها
مانع شکست تحصیلی این کودکان در مدرسه میشود.
نتیجه بدست آمده در فرضیه سوم که تاثیر آموزش حس عدد بر مهارت عملیات با
اعداد را در کودکان پیش دبستانی در خطر مشکالت ریاضی مورد تائید قرار میدهد با
نتایج تحقیقات فوکس ( ،)3088در زمینه آموزش مداخلهای ریاضی کودکان در سنین
اولیه برای کاهش فاصله عملکرد کودکان دچار تاخیر در مهارتهای عدد و نتایج
تحقیقات کالرک ،دوآبلر ،اسمولفسکی ،بیکر ،فین ،و استرند کری ( )3089مبنی بر تاثیر
آموزش مداخلهای بر ارتقاء عملکرد مهارتهای حساب در کودکان در خطر مشکالت
ریاضی همسو میباشد.
تمامی پژوهشگران نام برده تاثیر آموزش مداخلهای به منظور ارتقاء مهارتهای عدد
را در سنین پیش از دبستان برای گروههای در خطر مشکالت ریاضی بطور مستقیم مورد
تاکید قرار داده اند .در این پژوهشها مداخله آموزشی حس عدد که محتوی آموزشی آن
بر روی مهارتهای شمارش ،اصول شمارش  ،عملیات با اعداد ،شناخت اعداد ،از طریق
بازی و فعالیتهای مشارکتی متمرکز است ،بعنوان یک مداخله موثر زودهنگام مورد تاکید
قرار گرفته است .اهمیت این یافته ها از این جهت است که تعیین میکنند ،مهارتهای عدد
اولیه می تواند از طریق مداخالت آموزشی منظم و هدفمند پرورش یابد (وندر هیدن،
 .)3080این پیش فرض همراه با پیش فرض دیگری که بیان میکند ضعف در مهارتهای
عدد اولیه زمینه بوجود آورنده مشکالت ریاضی در سنین مدرسه میباشد ،پژوهشگران را
به این نتیجه رسانده است که سنین پیش ازدبستان سنین مهم و حیاتی برای اجرای

اثر بخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارتهای عدد کودکان پیش از دبستان...

21

برنامههای آموزشی مداخله ای برای کودکان در خطر مشکالت یادگیری ریاضی است
(برچ3005 ،؛ مازوکو و تامپسون.)3005،
یکی از اهداف آموزشی مدارس ،توسعه و رشد شایستگی مفاهیم و مهارتهای
ریاضی دانش آموزان است که به طور فزاینده ای برای همه اهمیت پیدا کرده است .برنامه
های آموزشی باید به دانش آموزان کمک کند که به طور ویژه موفقیت در اکتساب
ریاضی که برای مشاغل تکنولوژی قرن جدید و فعالیت های روزمره ضروری است را
کسب کنند ( مازوکو و تامسون .)3005 ،دنیای امروز با تاکید بر تکنولوژی در محیط کار،
عملکرد دریک سطح باالیی از مهارت در ریاضی را برای اشخاص ،بیشتر از گذشته ایجاب
میکند (کالرک و همکاران  .)3089 8فرصتهای شغلی با ضعف در توانائی ریاضی ،و
همچنین ضعف در توان اقتصادی که پیامد اکتساب ضعیف در ریاضی است محدود می
شود .زیرا مشاغل ریاضی محور ،بازده درآمدی باالتری دارند و تفاوت در سطوح
اکتساب ریاضی ممکن است در این نقش داشته باشد ( آرنولد  ،فیشر ،دکتروف ،و دابز،8
 .)3003در نتیجه ،با توجه به رابطه بین توانائیها و شایستگی ریاضی و فرصتهای شغلی
در جامعه ی امروز ضروری است که به فرآیند آموزش مفاهیم بنیادی ریاضی از سنین
ابتدائی و حل مشکالت احتمالی این مفاهیم توجه زیادی شود.
در همه جوامع ،آموزش ریاضی برای همه کودکان در کالس درس ،بصورت آموزش
اصلی ارائه میشود ،اما برای بهبود عملکرد کودکان با عملکرد ضعیف در ریاضیات،
آموزش مداخله ای ریاضیات بصورت آموزش مکمل باید اجرا شود (ریکومینی و اسمیت،
3088؛ هاسلر .)3001 ،همچنین در گذشته ،آموزش ریاضی پیش از دبستان غیر رسمی بوده
و اغلب به کودکانی که با مشکالت ریاضی مواجه بوده اند ارائه نمیشد (کالرک و
همکاران .)3085 ،.از طرفی تحقیقات نشان داده است مهارتهای عدد در سالهای پیش از
دبستان ،یا در زمان ورود به دبستان ،یادگیری حساب در دبستان را پیش بینی میکنند
(مازوکو وتامپسون .)3005،مهمترین دلیل بر این مسئله وجود رابطه مثبت نتایج آزمونهای
تشخیصی مشکالت ریاضی در سنین اولیه و پیش بینی پیشرفت ریاضی در دوره ابتدائی در
تحقیقات طولی است (کالرک و همکاران3085 ،؛ جردن ،و همکاران3007 ،؛ جردن
گلوتینگ ،رامی نینی ،و واتکینز3080 ،؛ لوکونیاک و جردن.)3001 ،
1. Arnold, Fisher, Doctoroff, Dobbs & Dobbs
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کودکانی که در معرض خطر ناتوانی یادگیری ریاضی قرار دارند ،احتماال قبل از
تجربه کردن شکست تحصیلی ،میباید شناسایی شوند .بررسی ها نشان میدهد با در نظر
گرفتن رفتار ،ویژگیهای یادگیری ،ویژگیهای شناختی ،عصب روانشناختی و شرایط
زندگی فعلی کودکان در سنین پیش از دبستان و قبل از شروع آموزش مدرسهای میتوان
پیش بینی کرد آنها احتماال در تحصیل موفق نباشند ،اما بطور معمول آنها آموزش ویژه ای
را دریافت نمیکنند (هاالهان و همکاران .)3005/8260 ،همچنین تحقیقات بر روی
کودکان در خطر مشکالت یادگیری ریاضی (کودکانی که در مهارت های بنیادی عدد
مشکل دارند) در پیش از دبستان نشان داده است ،همراه با آموزش متداول ریاضیات که
هسته اصلی آموزش ریاضی را تشکیل میدهد ،آموزش تکمیلی ریاضی میتواند بعنوان
روشی موثر بکار رود (کالرک وهمکاران .)3089 ،درحال حاضر نیز یافتههای پژوهشی
نشان داده است که برنامههای آموزشی مکمل در ارتقاء عملکرد کودکان با عملکرد
ضعیف در ریاضی بسیار موثر میباشد (کالرک و همکاران .)3089 ،بنابراین تشخیص و
مداخلهی زودهنگام برنامههای آموزش ریاضی برای کودکانی که در خطر یادگیری
ریاضی هستند موجب بهبود عملکرد ریاضی هم در مهد و هم در آینده در مدرسه خواهد
شد.
همچنین پژوهشها نشانداده است که مداخالت زودهنگام ،تأثیر چشمگیری بر
بهبودکودکانی داشته است که مشکالتی در حس عدد ( مهارت های بنیادی عدد)
داشتهاند .چنانچه برای این کودکان اقدامات زودهنگام انجام نمیشد ممکن بود آنها با
عنوان ناتوانی یادگیری در سنین مدرسه طبقه بندی شوند .امروزه شناسایی و تشخیص
کودکان در معرض خطر در زمینه مشکالت یادگیری بهطورعام وکودکان مشکلدار
درزمینهیریاضی به طورخاص درسنین پیش از دبستان و تدارک کمکهای مداخلهای
برای آنان بهویژه کودکان دارای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف از اولویتهای مهم
آموزش و پرورش عادی و ویژه است (جدیدی فیقان و همکاران.)8262 ،
نتایج بررسی نشان میدهد که طرحهای آموزشی که شامل آموزش مستقیم ،آموزش
از طریق بازی ،آموزش چند حسی ،آموزش از طریق بازنمائی های عینی -انتزاعی بود در
ارتقا و بهبود عملکرد ریاضی این کودکان موثرتر است .این مطالعه میتواند راهکارها و
مفاهیم مهمی را برای آموزش کودکان در خطر مشکالت ریاضی ارائه کرده و پیشنهاداتی
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برای تحقیقات آینده ارائه دهد .در برنامه های پیش از دبستان که آموزش پیش از
مهدکودک را برای کودکان  2تا  5سال فراهم میکند ،ممکن است ناتوانیهای یادگیری
شناسایی شود .با وجود اینکه بسیاری از ابزارهای استاندارد شده ،مخصوصا آزمونهای
هوش محدودیتهای جدی در ارزیابی کودکان پیشدبستانی دارد ،روش شناسایی که در
کلینیک یا پیشدبستانی اجرا می شود ،شامل دامنه وسیعی از آزمونهای استاندارد شده و
مقیاسهای تحولی است که مهارتهای کودک را با هنجار مقایسه میکند .مشاهده دقیق
از کودک در موقعیت های مختلف توسط معلمان با تجربه و سنجش مهارتهای پیش
تحصیلی روش مناسب تری برای شناسایی مراحل اولیه ناتوانیهای یادگیری است .بسیاری
از کودکانی که بعدا تشخیص ناتوانی یادگیری در مورد آنها داده میشود ،ظاهرا تحوالتی
کامال مشابه با همساالنشان داشته اند.
تشخیص زودهنگام ناتوانی یادگیری ،عملی امید بخش است .تشخیص زودهنگام
متوجه این نکته است که باید از شکست جلوگیری کنیم .آموزش ویژه باید بر پیشگیری
تمرکز داشته باشد نه بر مداخله پس از شکست تحصیلی کودک .از آنجا که شناسایی
کودکانی که بعدا مورد تشخیص ناتوانی یادگیری قرار میگیرند درسالهای اولیه و قبل از
ورود به مدرسه فوق العاده دشوار است ،لذا دیدگاههای متفاوتی در این خصوص وجود
دارد بررسیها نشان میدهد در سنین قبل از مدرسه ابزار اندازه گیری واقعی برای تشخیص
ناتوانی یادگیری وجود ندارد .تشخیص نخستین مراحل ناتوانی یادگیری ،آنقدر که تصور
میشود ،آسان نیست .شیوههایی که امروز برای تشخیص وجود دارند از حد کمال فاصله
زیادی دارند .یک تشخیص نه تنها باید دقیق باشد بلکه باید منجر به برنامه ریزی دقیق
آموزشی شود .تشخیص زودهنگام صحیح بدون مداخله فوری و موثر ،مشکالت موجود را
برای کودک و خانوادهاش بدتر خواهد کرد .بنابر این ،مهمترین مسائل در تشخیص
زودهنگام ،صحت تشخیص و در دسترس بودن مداخله زودهنگام است .در نهایت سوالی
که در ارتباط با تشخیص زودهنگام و مداخله زود هنگام بوجود میآید این است :آیا می-
توان ،کودکانی که در دوره ابتدایی ناتوانی یادگیری خواهند داشت در مهد کودک
شناسایی و سپس مداخله موثر در مورد آنها انجام داد؟ یافته های تحقیق نشان میدهدکه
این کار شدنی است (هاالهان و همکاران /3005 ،علیزاده و همکاران.)8260،
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در پژوهش حاضر ما کوشیدیم برنامه آموزشی حس عدد که یک راهنمای عملی برای
معلمین و والدین در یاریرسانی به کودکان سنین  2تا  9سال است و شامل تقویت
مهارتهای شمارش ،دانش عدد و عملیات عدد است را بدست دهیم .این برنامه آموزشی
دانش و مهارتی را که میباید دانش آموز در پایان هر پایه در مهد بدست آورد را مشخص
میکند و اجزای آن برای تقویت مولفه های حس عدد ،که همان مهارتهای بنیادی عدد
است و جنبه تحولی دارد ،طراحی شده است .این برنامه بخش مقدماتی از فرآیند آموزشی
ریاضی است و میتواند به عنوان چارچوب راهبردی برای رشد و توسعهی تفکر ریاضی در
مراحل اولیه در نظر گرفته شود.
اگرچه حس عدد ،همانطور که در این پژوهش به آن پرداخته شد ،در مداخالت
زودهنگام برای حل مشکالت ریاضی در کودکان پیش دبستانی بعنوان یک مفهوم بنیادی
میبایستی مورد توجه قرار گیرد ولی برنامه های مداخله آموزشی ریاضی برای این گروه از
کودکان نیاز مند اجزای دیگری نیز میباشد .تحقیقات نشان داده است کودکان مبتال به
مشکل ریاضی دچار مشکالتی در حوزه های شناختی دیگر از قبیل؛ پردازش اطالعات
(رسل ،ماتوت ،پینتو ،و آریدیال ، )3009 ،8فرآیند تفکر (لی و فانگ ،)3088 ، 3عصب
روانشناختی (کلی ،)3088 ،2حافظه کاری و توانائی در بازیابی اطالعات از حافظه بلند
مدت (روسلی و نوئل )3007 ،4و پردازش زبان و توجه (کلینگبرگ ،)3080 ،5دانش
معنائی یا اخباری ،درک دستور زبان ریاضی و مهارتهای دیداری -ادراکی -حرکتی و
نظام پردازش عدد هستند .چنانچه بخواهیم چه در فرآیند تشخیص و چه آموزش برنامه
جامع و کاملی ارائه کنیم در نظر داشتن متغیرهای تاثیر گذار ذکر شده میبایستی جزء
الینفک پژوهشهای بعدی باشد .لذا نبودن متغیرها در پژوهش حاضر تا حدودی تعمیم
پذیری نتایج این پژوهش را کاهش میدهد .بر همین اساس توصیه میشود پژوهشهای
آینده با در نظر گرفتن متغییرهای ذکر شده انجام شود..

1. Rossel, Matute, Pinto & Aridilia
2.Lee & Fong
3. Kelly
4. Rousselle & Noel
5. Kleinberg
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ارشد.
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شناختی ،رویکردهای نوین آموزشی؛ دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگله
اصفهان.95–19 ،)8( 5 ،
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.32–20 ،807  پیاپی،)8(3
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