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 چکیده
 یلیتحص پیشرفت و عددی هایمهارت بهبود بر عدد حس آموزش برنامه اثربخشی بررسی به حاضر پژوهش 

 حطر و آزمایشینیمه نوع از پژوهش روش .است پرداخته دبستان اول پایه دیرآموز آموزاندانش ریاضی
 مدرسه دو یانم از و ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با .بود کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش
 از پس و انتخاب پژوهش نمونه عنوانبه آموزدانش 03 ران،ته شهر ۷ منطقه مرزی آموزاندانش ویژه

 هایهارتم ارزیابی منظوربه .شدند گمارده کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی کامالً شیوه به همتاسازی
 ضی،ریا درس تحصیلی پیشرفت میزان ارزیابی برای و ،(033۷) جردن عددیحس آزمون معلم فرم از عددی،

 هفته 0 مدتبه آزمایش گروه هایآزمودنی .شد استفاده موازی، فرم دو در ساختهققمح آزمون یک از
 حلیلت نتایج .گرفتند قرار عدد حس برنامه یک آموزش تحت (هفته در بار 0 و ایدقیقه ۰3 تا ۵0 جلسه۰3)

 پیشرفت و عددی هایمهارت بر عدد، حس آموزش مداخله برنامه که داد نشان چندمتغیره کوواریانس
 است شده نآ افزایش به منجر و داشته تأثیر داریمعنی گونهبه آزمایش گروه هایآزمودنی ریاضی تحصیلی

(30/3<p.) رایب مؤثر روش یک عنوانبه تواندمی عددحس آموزش برنامه که داد نشان پژوهش این نتایج 
 قرار استفاده مورد دبستان اول کالس دیرآموز آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و عددی هایمهارت بهبود
 .گیرد

  .دیرآموز آموزاندانش ریاضی، تحصیلی پیشرفت عدد،حس آموزش :کلیدی واژگان 
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 مقدمه

 و سهولت سیالی، تشخیص، توانایی معنای به۰ عدد حس ریاضی، شناخت دانش ازدیدگاه
 شناخت با کودک زندگی هایسال نخستین از توانایی، این .است شده تعریف اعداد با کار
 عدد، حس .است درارتباط اعداد شمارش و توالی روابط، مانند هاییومهارت مفاهیم از وی
 ،0)برچ ستا ریاضی ومسائل موضوعات به نسبت عمیق بینش اکتساب و تفكر اصلی پایه

 و ۰چارد ؛03۰3 ،0 کمپ و هاول ؛0330 ،۵هاالهان ؛۰999 ،0 چارد و گرستن ؛ 0330
 (.0330 همكاران،
 ست.ا غیرنمادی و نمادی تكالیف در مناسب عملكرد برای اساسی عامل یک عدد، حس

 یرییادگ گوناگون هایدرجنبه را جدی نقایص ضعیف، عدد حس با افراد اساس، این بر
 را اصلی فرضیه دو (03۰۵) 8 بینسنتون .(033۷ ،۷دیهان و )ویلسون دهندمی نشان ریاضی
 علت که ،شناختی عمومی نقایص فرضیه :است کرده ارائه ریاضی یادگیری مشكالت درباره

 کارکردهای ،۰3توجه کنترل ،9کاری حافظه هوشی، نقایص به را ریاضی یادگیری مشكالت
 خیر،ا فرضیه پایه بر .عدد حس نقایص فرضیه و دهد،می نسبت ۰0هاداده پردازش و۰۰ اجرایی
 ،شمارش ضعیف هایشیوه چون مشكالتی به عدد، حس در کاستی یا و ضعف هرگونه

 مشكالت برجسته هاینشانه از که عددی نادرست محاسبات و حقایق، کند یادآوری
 روابط و مفاهیم درک (.033۷ همكاران، و ۰0)جردن شودمی منجر است، ریاضی یادگیری

 رسای در را آن بتوانند و دهند انجام را ریاضی عملیات تا دهدمی امكان کودکان به عددی
 در ینا .گیرند کاربه هندسی محاسبات و هاداده تحلیل گیریاندازه مانند ریاضی یهاحوزه

                                                 
1. number sense 

2. Berch 

3. Gresten & Chard 

4. Halahan 

5. Hawel & Kemp 

6. Chard 

7. Wilson & Dihan 

8. Vanbinst 

9. working memory 

10. attention control 

11. executive functions 

12. data analysis 

13. Jordan 
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 هایتمهار و وارطوطی سپارییادبه نهایت، در عددی ضعیف هایشایستگی که است حالی
  (.0330 ،۰تورگسن و منچتی رابینسون،) شودمی منجر مسئله حل ضعیف

 با که آموزانیدانش از بهتر عدد، حس قوی هایتوانایی با آموزاندانش همچنین
 آموزاندانش این .کنندمی عمل پردازند،می ریاضی مسائل حل به مندقاعده هایروش

 استفاده یادگیری مفهومی هایشیوه از هاروش و قواعد یادگیری جایبه تا دهندمی ترجیح
 حس هایتوانایی با کودکان همه که دهندمی نشان پژوهشی شواهد (.03۰۷ ،0بوتونر) کنند
 و صادیاقت طبقات به متعلق کودکان نمونه، برای .شوندنمی وارد مدرسه به ییكسان عدد

 هاول) شوندمی وارد مدرسه به تریضعیف عدد حس با ها،گروه سایر با مقایسه در اجتماعی
 میان این در (.0330 ،0جیتندرا و سود و ؛۰999 چارد و گرستن ؛0330 برج ؛03۰3 کمپ و

 در گیرندنمی قرار 0ذهنی توانیکم کودکان گروه در کهآن با نیز ۵دیرآموز آموزاندانش
 هایهزمین در ویژه به شناختی هاینارسایی از برخی دلیلبه ی،عاد آموزاندانش با مقایسه
 وبرور ریاضی درس در گوناگونی یادگیری مشكالت با اطالعات، پردازش و حافظه توجه،

 وشیه هایتوانایی دلیل به آموزاندانش سایر با مقایسه در عموما آموزاندانش این .باشندمی
 نقایص .اشندبمی کندتر است، انتزاعی مفاهیم درک نیازمند که تكالیفی حل در تر،ضعیف
 لدالی مهمترین از زبان، و دوراندیشی تصویرسازی، یادسپاری، و حافظه نظام در موجود

  (.0339 ،۰بهات) است مدرسه در دیرآموز آموزاندانش یادگیری مشكالت
 بهبود برنامه ،۷عدد مسابقه برنامه مانند گوناگونی آموزشی هایبرنامه اخیر هایسال در
 ابداع کودکان عدد حس تقویت برای ۰3عددی بهبود برنامه و 9نگار بازی-ریاضیات ،8ریاضی

 بهبود رنشانگ عدد، حس مداخله هایبرنامه اثربخشی به مربوط پژوهشی هاییافته .است شده
 نشان هاهیافت این .است ریاضی یادگیری مشكالت با کودکان ریاضی هایمهارت یادگیری

                                                 
1. Robinson, Menchetti & Torgsen 

2. Butuner 

3. Sood & Jitendra 

4. slow learner 

5. intellectual disability 

6. Bhatt 

7. number race 

8. mathematics recovery program 

9. Graphogame-Maths 

10. recovery program 
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 ریاضی بنیادی هایمهارت و مفاهیم آموزش هاآن هدف که بهنگامی مداخالت دهند،می
 ا،جیتندر و سود) است داشته مطلوبی اثرات آموزاندانش ریاضی کارکردهای بر است،
 شواهد نمونه، برای (.۰09۵ یگانه، معتمد و شریفی پوشنه، ؛0330 همكاران، و چارد ؛03۰۰
 راهبردهای شمارش، دانش آموزش بر که مداخله هایبرنامه از دسته آن دهند،می نشان

 به اند،هداشت تأکید تخمین و برآورد هایمهارت و بنیادی، و مفهومی دانش ریاضی، استدالل
 ایهمهارت بر معنادار تأثیر نشانگر آمده بدست هاییافته .شودمی منجر عدد حس درش

 تناظر توانایی عدد، مفهوم اعداد، توالی درک مانند هامهارت دیگر یا و تنهایی، به محاسباتی
 همكاران، و ۰بارودی) است بوده اصلی اعداد و اعداد جایگاه مفهوم درک یک، به یک

 آموزاندانش عدد حس آموزش برنامه تأثیر بررسی به (03۰0) همكاران و 0یسوند (.3903
 حس موزشآ برنامه که داد نشان هایافته .پرداختند درآمد کم مناطق به متعلق کودکستانی

 .شودمی منجر ریاضی عمومی هایمهارت و عددی مهم هایشایستگی بهبود به عدد،
 هایمهارت بر عدد حس آموزش برنامه اثربخشی مطالعه به ،(03۰۰) جیتندرا و سود همچنین

 .پرداختند دبستانیپیش آموزاندانش ریاضی یادگیری مشكالت از پیشگیری هدف با عددی
 روابط درک هایمهارت در معنادار بهبود به عدد، حس مداخله برنامه که داد نشان هایافته

-یانگ گردی سوی از .شودیم منجر ریاضی محاسبات و کمتر، و بیشتر روابط درک فضایی،
 دبستانیپیش کودکان به عدد حس آموزش دادندکه نشان پژوهشی در (033۵) 0الوریج

 درک اصلی، اعداد نوشتن شمارش، هایمهارت افزایش به محروم، هایخانواده به متعلق
 منجر پایه قتفری و جمع عملیات بهبود و ها،کمیت و اعداد مقایسه توانایی یک، به یک تناظر

 آموزش هایبرنامه تأثیر بررسی هدف با پژوهشی در نیز (033۵) ۵گریفین .شودمی
 و جمع هایمهارت بهبود بر هابرنامه این که داد نشان ریاضی، محور مفهوم سازیآماده

 همدرس نخست هایسال در ریاضی مطالب یادگیری در ناکامی احساس کاهش و تفریق،
 هایمهارت آموزش که دادند نشان (03۰۰) همكاران و0کوچیان همچنین .است موثر

                                                 
1. Baroody 

2. Dayson 

3. Young-Loveridge 

4. Griffin 

5. Kucian 
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 رد بهتر عملكرد به حساب ییادگیر مشكل با ساله ۰3 تا 8 کودکان به اعداد بندیردیف
  .شودمی منجر ریاضی تكالیف انجام

 نآموزادانش برای عدد حس آموزش هایبرنامه تأثیر زمینه در اندکی مطالعات اگرچه
 كارآش و مستقیم مداخله برنامه که دهدمی نشان شواهد برخی اما است، شده انجام دیرآموز

 دایابت از که یشناخت فیخف یهایکاست با کودکان یبرا ریاضی بنیادی هایمهارت
 و گرستن) است مؤثر ریاضی ییادگیر بهبود بر یابد، ادامه ابتدایی هایسال تا کودکستان

 راهبردهای آموزش اثربخشی بررسی به (۰09۰) همكاران و قاسمی نمونه برای .(۰999 چارد،
 خطر معرض در یدبستان شیپ کودکان عددی هایمهارت بر عدد بازشناسی و شمارش

 و شمارش راهبردهای آموزش که داد نشان هایافته .پرداختند ریاضی ییادگیر مشكالت
 است بوده رمؤث بسیار ریاضی مشكالت با کودکان عددی هایمهارت بهبود بر عدد بازشناسی

 به جهتو با .داشت خواهد بعد هایسال در ریاضی هایاختالل بروز در ایپیشگیرانه نقش و
 رآموزدی آموزاندانش ریاضی پیشرفت بر عدد حس آموزش برنامه تأثیر زمینه در کهاین

 است ئلهمس این به گوییپاسخ دنبال به پژوهش این است، نشده انجام مشخصی هایپژوهش
 یتحصیل پیشرفت و عددی هایمهارت بهبود بر عدد حس آموزش برنامه اندازه چه تا که

 .است دیرآموزمؤثر اول کالس آموزاندانش ریاضی درس

 روش

 بوده کنترل گروه و آزمونپس و آزمونپیش طرح با ۰آزمایشینیمه نوع از پژوهش، این
 پسرانه و دخترانه مدرسه دو اول کالس آموزدانش 00 شامل پژوهش، آماری جامعه .است

 ریگینمونه روش از استفاده با بودکه تهران شهر پرورش و آموزش ۷ منطقه مرزی فراگیران
 03 پژوهش در مشارکت عدم دلیلبه نهایت در و آموزدانش 0۰ ابتدا ساده، تصادفی

 و دختر ۰) شدند تقسیم کنترل و آزمایشی گروه دو به تصادفی طوربه و انتخاب آموزدانش
 هایمحدویت به توجه با (.کنترل درگروه دختر 0 و پسر 8 و آزمایش، گروه در پسر ۵

 نس میانگین .نگرفت قرار توجه مورد هاگروه تشكیل در هاآزمودنی جنسیت اجرایی،
 بوده ماه ۰ و سال ۰ و ماه، ۰3 و سال ۰ ترتیب به کنترل و آزمایشی گروه دو برای هاآزمودنی

 در شدهانجام هایارزیابی شواهد اساس بر ها،آزمودنی هوشی هایتوانایی چنینهم .است

                                                 
1. Semi- Experimental 
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 اساس بر رمعیا انحراف دو تا یک بین ترپایین عملكرد نشانگر ها،آن تحصیلی هایپرونده
 دریافت عدم شامل پژوهش، این در ورود هایمالک .است بوده وکسلر هوشی آزمون

 طحس در هوشی توانایی پژوهش، در شرکت برای موافقت ریاضی، آموزش برنامه هرگونه
 برا .است بوده جلسه 0 از بیش غیبت با هاآن کنارگذاری شامل خروج هایمالک و مرزی،

  شد. استفاده آزمون دو از هاداده آوری جمع
 دانش شمارش، بنیادی مؤلفه سه پایه بر عدد حس آزمون جردن: عدد حس آزمون

 آزمون این .شد ساخته033۷ سال در همكارانش و جردن وسیله به اعداد، با عملیات و عددی
 ادگیریی ناتوانی به مشكوک کودکان ارزیابی منظوربه و غربالگری ابزار یک منزله به

 شمارش، اصول مفاهیم زمینه در سؤال 03 شامل ابزار این .گیردمی قرار استفاده مورد ریاضی
 ات کودکستان دوره آغاز از کودکان برای و است، اعداد با عملیات و عدد دانش و شناخت

 رد و خاص بندیزمان بدون و انفرادی شیوهبه آزمون، .باشدمی مناسب اول کالس میانه
 ادهد صفر نادرست پاسخ هر و نمره، یک درست پاسخ هر به .شودمی اجرا دقیقه ۰0 حدود

 آزمون .پرداختند عدد حس آزمون سازه اعتبار بررسی به (0338) همكاران و جردن .شودمی
 اجرا به (اول کالس اواسط و مهدکودک، پایان کودک، مهد آغاز) مرحله سه در عدد حس

 ستد به سوم کالس پایان در ریاضی تحصیلی پیشرفت آزمون از مالک نمرات و درآمد
 همبستگی عددی حس آزمون و ریاضی تحصیلی پیشرفت آزمون بین که داد نشان نتایج .آمد
 به را آزمون این پایائی ضریب (۰090) همكاران و فیقان جدیدی .دارد وجود مثبتی و قوی

 هنجاریابی در (۰093) فیقان جدیدی همچنین .آوردند دستبه 88/3 کرونباخ آلفای روش
 (درونی سانیهم) پایائی ضریب اصفهان، شهر دبستانیپیش پسر کودکان روی بر آزمون این
 گزارش 93/3 بازآزمائی روشبه را آن پایانی ضریب و 89/3 آزمائیباز روشبه را مقیاس این

  .است کرده
 رپایهب و موازی فرم دو در آزمون این ساخته:محقق ریاضی تحصیلی پیشرفت آزمون 

 از هاسؤال بتناس میزان بررسی منظوربه .شد ساخته دبستان اول پایه ریاضی کتاب محتوای
 معلم نجپ وسیلهبه دوبار فرم دو هر آموزشی، تقویم با آن انطباق نیز و دشواری، میزان نظر

 هاسؤال .قرارگرفت تأیید نهایت در و اصالح بررسی، مورد مرزی آموزاندانش اول کالس
 برای ۵ تا ۰ سؤال که طوریبه ،دش گرفته نظر در فرم دو هر برای یكسان محتوای اساس بر

 اده،س تفریق عملیات توانایی یارزیاب برای ۷ تا 0 سؤال اصلی، اعداد شمارش توانایی ارزیابی
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 ۰۵ هایسؤال ساده، هایجمع یارزیاب برای ۰0 تا ۰۰ هایسؤال شمارش، ۰3 تا 8 هایسؤال
 برای 03 تا ۰۷ هایسؤال نهایت در و دشوارتر سطح در شمارش ارزیابی منظوربه ۰۰ تا

 زمان همچنین .است بوده 03 مجموع در کلی نمره .یافت اختصاص عدد مجموعه ارزیابی
 رایج شكلبه آزمون، اجرای شیوه .شد گرفته نظر در دقیقه 03 حداکثر سؤاالت، به پاسخ

 شرفتیپ آزمون .شد انجام انفرادی کامال و معلم مستقیم راهنمایی بدون و کالسی هایامتحان
 و یآزمایش گروه دو هر برای آموزشی مداخله از پس بالفاصله و پیش ریاضى، تحصیلی

 .شد اجرا کنترل

 پیشرفت و عدد، حس آزمون دو هر کنترل و آزمایش گروه دو از ابتدا مداخله: برنامه
 تحت شآزمای گروه هایآزمودنی سپس .شد گرفته آزمونپیش عنوان به ریاضی تحصیلی

 مدتبه و ،(دقیقه ۰3 تا ۵0 مدتبه جلسه هر) جلسه ۰3 طی عدد، حس موزشآ برنامه یک
 برنامه یک یرتأث تحت میزان همین به کنترل گروه هایآزمودنی همچنین .گرفتند قرار هفته 0

 با دعد حس مداخله برنامه .شدند داده قرار (نقاشی و خوانیقصه) آزاد هایفعالیت نامربوط
 محتوا که ،(0330) ۰کانفر دبستانی آموزاندانش برای عدد حس آموزش راهنمای از اقتباس

 یک هر محتوای .شد تدوین است، آمده 0 جدول در تفكیک به آن جلسه هر هایفعالیت و
 گروهی و فردی مستقالنه و مستقالنه،نیمه شده، هدایت هایفعالیت بر مشتمل جلسات، از

 خشب در نمونه، برای .گرفتمی انجام معلم نماییراه با و مدرسه محیط و کالس در که بود
 از معلم اعداد، نوشتاری شكل با آشنایی نیز و زندگی، در اعداد کاربرد از آگاهی

 را محیط در شده نوشته اعداد مدرسه، در گروهی گردش ضمن تا خواستمی آموزاندانش
 برای همچنین .کنند گفتگو یكدیگر با هاآن کاربرد مورد در و دهند نشان معلم و یكدیگر به

 خارج یطمح در مرتبط تجربیات تا شد داده یلیتكم یهابرنامه آموزاندانش به فعالیت، هر
 انجام د،بو شده داده اطالع هاآن والدین به که ترتیبی به خانواده اعضای سایر با را مدرسه از

 با جلسه هر در تراکمی شیوه به آموزشی برنامه مداخله، زمان محدودیت به توجه با .دهند
 مداخله برنامه رپایاند .یابد افزایش برنامه کل اثربخشی میزان تا شدمی تلفیق پیشین هایجلسه

 حس آزمون دو هر کنترل، و آزمایش گروه دو هر از درباره آن از پس روز یک بالفاصله و
 .شد گرفته ریاضی تحصیلی پیشرفت آزمون موازی فرم و عدد

 
                                                 
1. Confer 
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 عدد حس آموزشی برنامه خالصه .۱ جدول 

 روش محتوا هدف جلسه

 اول
 آگاهی افرایش زندگی در اعداد نقش از آگاهی

 در اعداد از استفاده شیوه و نقش از کودکان
 زندگی

 حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 هایفعالیت گروهی، گفتگوی و

 ساختنی هایفعالیت ترسیمی،

 دوم
 هایقسمت صحیح تعداد از آگاهی صحیح تعداد از آگاهی

 یا و اهگوش صحیح تعداد نمونه برای موجودات اشیا یا و اشیا
 ..کالس. در میزهای هایپایه

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 سوم
 از استفاده با مقدار مفهوم درک مقدار مفهوم با آشنایی

 خانواده اعضای غایب و حاضر آموزاندانش تعداد شمارش

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 میترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 جهارم
 زا اشیا اندازه با اشنایی کوچک و بزرگ مفهوم با اشنایی

 آن از بیشتر یا و دو به دو مقایسه طریق
 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت

 نیساخت هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 پنجم
 به کی) تناظر ساده مفهوم با اشنایی تناظر مفهوم با اشنایی

  دیگر یک به شی یک دادن ارتباط طریق از (یک

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 ششم
 شمارش و شمارش مفهوم درک شمارش مفهوم با آشنایی

  اصلی اعداد محدوده در اشیا پذیری

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 هفتم
 طریق از اعداد مفهوم با کودکان آشناسازی اعداد ساخت
 غیر) رنگی هایدایره از استفاده با هاآن نگارش و شمارش

 (نمادی

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 هشتم
 مفهوم اب کودکان آشناسازی کمتر و بیشتر مفهوم با آشنایی 

 تعداد مقایسه نمونه برای بازی از استفاده با کمتر و بیشتر
 طبقه هر هایکتاب و مدادها

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 نهم

 اییتوان با کودکان اشنایی مقدار تخمین مفهوم با اشنایی
 تعداد مقدارو تخمین

 رد طبقه یک در کتابهای تعداد تخمین نمونه برای اشیا
 اصلی اعداد محدوده

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت
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 دهم
 های اموخته تمرین به کودکان تشویق ایدوره هایتمرین

 قبلی

 و حثب شده، هدایت اکتشافی هایفعالیت
 می،ترسی هایفعالیت گروهی، گفتگوی

 ساختنی هایفعالیت

 

 نتايج

 آزمون دو در کنترل و آزمایش هایگروه هایآزمودنی نمرات معیار انحراف و میانگین
 آمده دستبه توصیفی نتایج .است آمده 0 جدول در ریاضی تحصیلی پیشرفت و عدد حس
 و آزمایش هایگروه هایآزمودنی نمرات میانگین آزمون،پیش مرحله در دهد،می نشان

 دیکنز هم به تقریبا ریاضی تحصیلی پیشرفت و عدد حس آزمون دو هر برای کنترل
  .است یافته محسوس تغییر آزمایش گروه برای نمرات این کهدرحالی باشد،می

  ریاضی تحصیلی پیشرفت و عددی، هایمهارت نمرات معیار انحراف و میانگین .۲جدول

 آزمونپیش آزمونپس
 متغیر گروه

 میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف

 هایمهارت آزمایش 9333/۰0 ۷8۰۰۷/0 9333/۰۷ 0۷8۰۵/0
 کنترل 8333/۰0 ۵0۷۰8/0 9333/۰0 08۰00/0 عددی

 پیشرفت آزمایش 9333/8 ۰3۷0۵/0 ۰333/۰0 0080۰/0
 کنترل ۵333/9 ۰8۷80/0 0333/9 8030۰/0 یریاض تحصیلی

 شده ادهاستف چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون از پژوهش هایفرضیه بررسی منظوربه
 .شد استفاده ویلک-شاپیرو آزمون از نمرات، بودن نرمال بررسی جهت منظور،بدین .است
 30/3 سطح در آمدهدستبه مقادیر کهجاییآن از دهد،می نشان 0 جدول در آمده نتایج

 هاهداد بودن نرمال توزیع نیز و گروهیدرون هایواریانس برابری شرط باشد،نمی معنادار
 .است رقرارب
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 ویلک شاپیرو آزمون از استفاده با پژوهش متغیرهای هایداده توزیع بودن نرمال بررسی .۳ جدول

 گروه 
 ویلک شاپیرو

 معناداری سطح آزادی درجه مقدار

 عددی هایمهارت
 009/3 ۰3 9۰8/3 آزمایش

 ۰۰۰/3 ۰3 888/3 کنترل

 ریاضی تحصیلی پیشرفت
 09۰/3 ۰3 9۰0/3 آزمایش

 38۷/3 ۰3 800/3 کنترل

 ونآزم از گروه، دو آزمونپیش نمرات واریانس همگنی مفروضه بررسی جهت همچنین
 .است برقرار هاواریانس همگنی که داد نشان نتایج .است شده استفاده ۵ جدول در لوین

 هاآزمودنی گروهی درون نمرات واریانس همگنی بررسی برای لوین آزمون نتایج .۴جدول 

 معناداری F fd۰  fd0 تغیرم

 0۷۵/3 ۰8 ۰ 0۷۵/۰ عددی هایمهارت 

 0۰0/3 ۰8 ۰ 000/۰ یاضیر تحصیلی پیشرفت

 رد آماری های نمونه در بررسی مورد هایعامل رگرسیون ضرایب همگنی آزمون نتایج
 آزمون پیش و گروه تعامل در شده محاسبه F مقدار که آنجایی از دهد،می نشان 0 جدول

 آزمون زا توانمی کرده، پشتیبانی را رگرسیونی هایشیب همگنی فرضیه 30/3 سطح در
  .نمود استفاده کوواریانس تحلیل

 رگرسیون ضرایب همگنی فرض پیش آزمون .۵جدول

 تغییرات منابع
 مجموع

 fd مجذورات
 میانگین

 F مجذورات
 سطح

 معناداری

 و گروه تعامل
 آزمون پیش

 9۵۵/3 033/3 303/3 ۰ 303/3 عددی هایمهارت

 لیتحصی پیشرفت
 ریاضی

003/۰ ۰ 003/۰ ۰38/3 ۷۵۷/3 
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 و عدد حس آزمون آزمونپس و آزمونپیش از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه نتایج
  .است آمده ۷ و ۰ جدول در ریاضی پیشرفت

  چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه .۶ جدول

 اتتغییر منابع مجذورات مجموع fd مجذورات میانگین F معناداری سطح اتا مجذور

 همپراش اثر 033/۵۷۵0 ۰ 033/۵۷۵0 ۰0۰/000 33۰/3 9۰9/3

 گروه اثر 333/۰00 ۰ 333/۰00 ۰09/۰۵ 33۰/3 ۵۵8/3

 خطا 833/۰00 ۰8 0۵۵/8   

 کل 333/0300 03    

 30/3α سطح در آمدهدستبه F مقدار که جاییآن از ،۰ جدول های داده به باتوجه
 آموزش برنامه که گرفت نتیجه توانمی (F(۰و۰8) =۰09/۰۵ و 2ƞ= ۵۵8/3) باشدمی معنادار

 آمدهدستبه اتای مقدار .دارد تأثیر دیرآموز آموزاندانش عددی هایبرمهارت عدد، حس
 دیرآموز آموزاندانش عددی هایمهارت بر عدد حس آموزش برنامه تأثیر که دهدمی نشان
 کنترل هگرو با مقایسه در آزمایش گروه نمرات میانگین کهاین به توجه با .باشدمی ۵۵8/3

  گرددمی تأیید اطمینان %90 با بنابراین، دهد،می نشان را افزایش آزمونپس مرحله در

  چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه .۷جدول

 اتتغییر منابع مجذورات مجموع fd مجذورات میانگین F معناداری سطح اتا مجذور

 همپراش اثر 0900/۵03 ۰ 0900/۵03 ۵3۷/00۵ 33۰/3 908/3

 گروه اثر 303/۰۷۵ ۰ 303/۰۷۵ 33۷/0۵ 33۰/3 0۷۰/3

 خطا 033/۰03 ۰8 003/۷   

 کل 333/000۷ 03    

 معنادار α=30/3 سطح در F مقدار که جاییآن از دهدمی نشان ۷ جدول هایداده
 شآموز برنامه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ،(F(۰و08)= 33۷/0۵ و 2ƞ=0۷/۰ ) باشدمی

 که دهدیم نشان آمده دستبه اتا مقدار .دارد تأثیر ریاضی تحصیلی پیشرفت بر عدد حس
 ایشآزم گروه نمرات میانگین کهاین به توجه با .باشدمی درصد 0۷/۰ عدد حس برنامه تاثیر
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 اطمینان %90 با بنابراین است، یافته افزایش آزمونپس مرحله در کنترل گروه با مقایسه در
 .گرددمی تأیید

 گیرینتیجه و بحث
 هایمهارت بهبود بر عدد حس آموزش برنامه اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 جینتا رفت.گ انجام دبستان اول پایه رآموزدی آموزاندانش یاضری تحصیلی شرفتپی و عددی
 لیتحصی شرفتپی و عددی هایمهارت بر عدد حس آموزش برنامه که داد نشان پژوهش نای

 هایپژوهش هاییافته با پژوهش این نتایج است. شده هاآن بهبود به منجر و بوده موثر یاضری
 گرستن (،0330) همكاران و گرستن (،0339) همكاران و جردن (،033۷) همكاران و گری

 در دارد. همخوانی (۰999) چارد و وگرستن (0338) همكاران و جردن (،0330) جردن و
 یریدگای مشكالت با آموزاندانش در هاتکمی پردازش وبمعی کارهای و ساز تبیین زمینه

 عتسر ای و کاری حافظه نقص بر دتاکی است. شده هارای گوناگونی الگوهای یاضری
 مارشش بر تمرکز ای و بلندمدت معنایی حافظه از یاببازی در موجود هایدشواری پردازش،

 عتقدم جردن انمی نای در .باشندمی الگوها نای جمله از افتهرشدنای یسباتمحا راهبردهای و
 ارند.د عدد حس ضعف در شهری یاضری ممفاهی یریادگی در دشواری ای و ناتوانی که است

 هایرصتف از ناشی را یاضری مشكل با آموزاندانش هایدشواری فعال، ساخت كردروی
 و جردن داند. می دو هر ای و مدرسه در مؤثررغی رسمی آموزش و عدد حس تحول ناکافی

 متقسی کالمی عددی حس و کالمیرغی حوزه دو به را عددی حس (0338) همكارانش
 دوران از )که هاتکمی صتشخی جداگانه نظام دو به خود کالمی عددی حس اند.کرده

 مربوط که هثانوی عددی حس .شودیم تقسیم ثانویه یعدد حس و یابد( می تحول نوزادی
 نامی را میانجیگر نقش شود،می عددی هایاتعملی و عددی روابط ح،صحی اعداد حوزه به

 مسیر عدد حس دبستان دوره در کند.می بازی رسمی هایآموزش و هاولی عددی حس
 حس با بتواند که یستدری و کندمی نتعیی یاضری ممفاهی یریادگی در را یلتحصی شرفتپی

 واهدخ برخوردار فراوانی اثربخشی از شود طراحی آن اساس بر و کرده برقرار ارتباط عددی
 و بوده ریرپذتاثی حتی و ترمنعطف کودکان تجارب به نسبت حوزه نای (.03۰3 )جردن، بود

 که اصل نای است. کودکان در یاضری یادگیری شرفتپی قوی کنندهینبیشپی نهمچنی
 هاآن همه اما هستند، عددی حس توانایی دارای مدرسه به ورود از قبل کودکان از یاربسی

 ستا گرفته قرار فراوان دتاکی مورد شوندنمی مدرسه وارد عدد ازحس یكسانی سطح با
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 و ددع حس میان رابطه فرضیه پژوهش این هاییافته شد، بیان آنچه بر بنا (.۰093 )پوشنه،
 حس توانایی فرضیه، این اساس بر دهد.می قرار تایید مورد را ریاضی یادگیری مشكالت

 ندک ایجاد دارمعنی یوندپی یاضری هایروش و اصول میان تا دهدمی امكان کودک به عدد
 فضعی هایوهشی مانند مشكالتی با را کودک عدد حس ضعف و (03۰0 ،بیست )ون

 كالتمش برجسته هاینشانه از که عددی نادرست محاسبات و قحقای کند یادآوری شمارش،
 این به توجه با همچنین (.033۷ همكاران، و )جردن سازدمی مواجه است، یاضری یریادگی

 یاضیر درس یادگیری تواندمی شناختی هایتوانایی از مستقل عدد حس آموزش ها،یافته
 مشكالت همه که رایج عموما عقیده یک خالف بر و بخشد بهبود را دیرآموز آموزاندانش

 ایجاد با دهند،می نسبت شناختی هایتوانایی ضعف به را آموزاندانش این یادگیری
 به عدد حس آموزش برنامه اساس این بر یافت. خواهند بهبود مناسب آموزشی هایفرصت

 یاضیر میرس هاییادگیری به ورود از پیش تا کندمی کمک اول پایه دیرآموز آموزاندانش
 مونهن برای یابند. دست ریاضی هایمهارت و مفاهیم از بهتری درک به باالتر، هایسال در و

 بترکی هایمهارت به تا توانست خواهند وکوچكی بزرگی مفهوم از واقعی درک با کودکان
 شیآموز هاوشیوه درسی هایبرنامه به توجه اصل، این یابند. دست جبری اتعملی در اعداد
 همچنین دهد.می قرار تاکید مورد مدارقاعده صرفا آموزش هایروش از بیش را محور ممفهو
 اقعیو تجربیات کنار در که فعال آموزشی هایشیوه که داد نشان پژوهش این هاییافته

 پرس نیادی،ب مفاهیم بر مبتنی و هرندیادگی شخص هایتوانایی با متناسب و هدفمند زندگی،
 شود.می منجر دیرآموز آموزاندانش بهتر یادگیری به باشد، گروهی یهابحث و محور جو و

 هوش با آموزاندانش به ای،مدرسه رسمی هایطمحی در دارمعنی تجارب و هافرصت ایجاد
 اند،لمشك دچار درس درکالس یادگیری تكالیف انجام در بیشتری احتمال به که مرزی

 هایشیوه ینا کارگیری به کند. جلوگیری یریاض در در تحصیلی شكست از توانست خواهد
 هایاهنماییر با همراه و خودانگیخته تجربیات انگیز،چالش هایسوال بر مبتنی که آموزشی

 اشارات هایافته این بود. خواهد مفیدتر آموزاندانش این برای شودمی انجام معلم غیرمستقیم
 هایشیوه از استفاده در شناختی ضعیف هایتوانایی با آموزاندانش معلمان برای را مهمی

 زانآمودانش سنی محدوده به توجه با داشت. خواهد پی در ریاضی درس تدریس کارآمدتر
 هایمهارت یادگیری بر عدد حس آموزش اندازه چه تا که نیست مشخص مطالعه، مورد

 هایویتمحد به توجه با همچنین بود. خواهد موثر باالتر هایپایه آموزاندانش ریاضی
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 و داشتن وجود پژوهش این در مداخله برنامه تغییرات پایداری میزان پیگیری امكان اجرایی
 حدویتم به توجه با بود. خواهد پایدار اندازه چه تا مداخله برنامه تاثیر که نیست مشخص
 احتمالی متغیرهای برخی کنترل امكان ویژه، مدارس در دیرآموز آموزاندانش فراوانی
 وجود تن(نوش یا و خواندن نند)ما همبود یادگیری مشكالت سایر یا و جنسیت مانند اثرگزار
 آموزانانشد برای را عدد حس برنامه تاثیر تا شودمی پیشنهاد آینده پژوهشگران به نداشت.

 یادگیری بر عدد حس و عمومی هوش عامل سهم تا دهند قرار بررسی مورد ذهنی توانکم
 ریسا با عدد حس آموزش برنامه تا شودمی پیشنهاد همچنین شود. بررسی ریاضی درس
 مورد (کاری حافظه و اجرایی کارکردهای )مانند شناختی ویژه هایتوانایی بهبود هایبرنامه

 بررسی مورد ریاضی درس پیشرفت بر هاآن مشترک و مستقل تاثیر میزان تا قرارگرفته بررسی
 قرارگیرد.
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