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 ریاضی پیشرفتبر  ریاضی ۀپای هایهارتآموزش م ۀاثربخشی برنام
پیش  و فعال ۀحافظ هایمهارت از نظرعملکرد پایین  با کودکان

 ریاضی

 3یکتامحسن شکوهی، 2پژوهاحمد به ،0احمد احمدی

 41/40/95: رشیپذ خیتار 40/11/90: وصول خیتار

 چکیده
های بعد دارد. ای در پیشرفت ریاضی سالکنندهریاضی در دوران پیش از دبستان، نقش تعیین ۀهای پایمهارت

در  نکودکابرای ویژه به  ،ریاضی ۀهای پایهای اندکی پیرامون تأثیر آموزش مهارت، پژوهشاین با وجود
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی از این رو، مشکالت ریاضی انجام شده است. از نظر معرض آسیب 

بروز  راز نظ در معرض آسیب کودکانریاضی بر افزایش پیشرفت ریاضی  ۀپای هایمهارتآموزش برنامۀ 
، نآزموپیشهای پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نوع طرح این مشکالت ریاضی به اجرا درآمد.

با عملکرد پایین در  کودکانتمامی  متشکل ازپژوهش  جامعه آماری این است.گواه با گروه  آزمونپس
 دبستانیپیشدر مراکز  1990-95که در سال تحصیلی  بودپیش ریاضی شهر تهران  های حافظه فعال ومهارت

 ایوشهختصادفی  گیرینمونهاز روش  گیرینمونهو مهدهای کودک شهر تهران ثبت نام کرده بودند. برای 
در گروه  تصادفی طوردر این پژوهش شرکت کردند که به  کودک پنجاه و هفتاستفاده شد.  ایمرحلهچند 

ریاضی  پایه هایمهارتآموزش  ایجلسه 40 ۀگمارده شدند. گروه آزمایشی در یک دورگواه و  یآزمایش
و هوش  (1931) پایه ریاضی کهن صدق هایمهارتها از مقیاس سنجش کردند. برای گردآوری داده شرکت

مستقل،  tآمده با استفاده از روش آزمون  دست بههای استفاده شد. داده (1991) آزمای تهران استنفورد بینه
له و برنامه مداخ های جمعیت شناختی پیش از اجراییاز نظر ویژگگواه و ی برای مقایسه دو گروه آزمایش

ی به دست هاگرفت. یافتهقرار مورد تحلیل  ایمداخلهبرنامه  تأثیرجهت بررسی  کوواریانسهمچنین تحلیل 
آسیب  در معرض کودکانریاضی بر پیشرفت ریاضی  پایه هایمهارتآموزش  داریامعنحاکی از تأثیر  آمده
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یاضی های پایه رمهارت توان نتیجه گرفت که ارائه آموزشاز این رو، میبروز مشکالت ریاضی است.  از نظر
 مشکالت ریاضی و افزایش پیشرفت ریاضی کودکان در معرض آسیب است.روشی موثر جهت پیشگیری از 

، حافظه فعالبا عملکرد پایین در  کودکان، پیش ریاضی هایمهارتآموزش : واژگان کلیدی

 پیشرفت ریاضی

 مقدمه
های سال دانش آموزان در ۀبر موفقیت تحصیلی آیندآموزش پیش از دبستان،  تأثیرو نقش 

اران آموزشی را به خود جلب کرده است زگو سیاستاخیر توجه بسیاری از پژوهشگران 
کند که شواهد روز افزونی پیشنهاد می این ویژه(. به 4410، 1کناگوست و مک-)زیول

های حل مسئله در های پیش ریاضی جهت افزایش درک ریاضی و مهارتمهارت یارتقا
هادلی،  -ناسلوندشد )تصور می قبالًتر از آن است که ش از دبستان بسیار مهمهای پیسال
های ضرورت پرداختن به مهارت ربشواهد  این گونه (.4410، 4گرامونتآ-ر و هرناندزپارک
مینه موفقیت تحصیلی در ز کند.تاکید می ریاضیتحصیلی از جمله پیش نیازهای  ءپایه

، 0شناسی اعدادبازمانند  ،9خاص ءنیازهای حیطهدو طبقه پیشتوان به ریاضی را مییادگیری 
های شناختی ( و توانایی4444، 1هامسون و هوارد ،)گیری اعداد و شمارش 5بزرگیدرک 
، 3کاسپ-هیرش و گولفکوف ایوین، وردین،بندی کرد )دسته فعال ءحافظه مانند ،عمومی

رار صورت پیوسته مورد بررسی قتحصیلی به  یهامهارتفعال و  ءارتباط بین حافظه (.4410
 هاییافته(. 4419، 8وندین بوس، وندروین، کروسبرگن و ون لویت-فریسوگرفته است )
که این مهارت به شکل قابل توجهی عملکرد تحصیلی و به خصوص  دهدمی موجود نشان

 .(4414، 9فرانچیونقی و لنپاسول) دهدمیقرار  یرتأثریاضی را تحت  یهامهارت

                                                           
1. Ziol‐Guest & McKenna 

2. Naslund-Hadley, Parker & Hernandez-Agramonte 

3. Domain-Specific Precursors 

4. Number Recognition 

5. Magnitude Understanding 

6. Geary, Hamson & Hoard 

7. Verdine, Irwin, Golinkoff & Hirsh-Pasek 

8. Friso-van den Bos, van der Ven, Kroesbergen & van Luit 

9. Passolunghi & Lanfranchi 
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های تحصیلی، اجتماعی های ریاضی، پیامدهای منفی متعددی در حیطهضعف در مهارت
( با مرور نقش 4411(. برای مثال، گیری )4443، 4؛ سادلر و تای4411،  1و شغلی دارد )گیری

های ریاضی در زندگی روزمره، پیامدهای منفی مشکالت ریاضی را به لحاظ فردی مهارت
خصوص  . بهکرده استهای خواندن برآورد تر از نقص در مهارتاجتماعی مخرب نظر ازو 

 الیسهای اولیه کودکی تا دوران بزرگاینکه پیامدهای منفی مشکالت ریاضی در سال
های ریاضی، (. از جمله پیامدهای منفی ضعف در مهارت9144، 9وقرتیتواند ادامه یابد )دمی

های شغلی محدود و فرصت برخورداری از ناکافی در ریاضی،های اتمام مدرسه با مهارت
( 4445) 5رنیاو ب (. گزارش پارسونز 4411؛ گیری، 4454، 0مشاغلی با درآمد کم است )داوکر

ی هادهد که احتمال بیکاری و عدم اشتغال پایدار در افراد دارای ضعف در مهارتنشان می
ر به نظر تت. این پیامدهای منفی زمانی مخربریاضی دو برابر افراد متبحر در این حیطه اس

های ریاضی به شکل روز افزونی جهت موفقیت رسند که در نظر داشته باشیم مهارتمی
 .(4441، 1بنند )موسس و کوکاقتصادی و مشارکت مؤثر در جامعه ایفای نقش می

شده تا در کشورهای مختلف از جمله  مربوط به ریاضی سببگستردگی مشکالت 
 هایی با هدف بهبود روند آموزش و محتوای آموزشتانیا، استرالیا، آمریکا و نیوزلند قانونبری

. افزون بر پیامدهای منفی و طوالنی مدت شودتصویب  دبستانیپیشریاضی در سطح 
های اخیر نیز در بهبود اقدامات مرتبط با های شیوع شناسی سالمشکالت ریاضی، گزارش

، 3هنگام نقش داشته است )المبرت و اسپیناس بهای های مداخلهشناسایی و طراحی برنامه
درصدی اختالل  10تا  9های انجام شده با گزارش شیوع (. در این راستا، پژوهش4410

ایج بودن مشکالت ریاضی و حساب است سالگی حاکی از ر 10تا  1ریاضی در سنین 
8و موگاسال، پاتیل، پاتیل )موگاسال

 (. 4414، 9عبودو  ان، خانوم، زم؛ اوپل4411 ،

                                                           
1. Geary 

2. Sadler & Tai 

3. Dougherty 

4. Dowker 

5. Parsons & Bynner 

6. Moses & Cobb 

7. Lambert & Spinath 

8. Mogasale, Patil, Patil & Mogasale 

9. Opel, Zaman, Khanom & Aboud 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geary%20DC%5Bauth%5D
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ریاضی انجام  هایاختالل ءهای شیوع شناسی محدودی در زمینهاگرچه در ایران پژوهش
دهد درصد را نشان می 3تا  9شده است، مرور شیوع اختالل ریاضی در ایران طیفی از 

(. برای مثال، 1991؛ شریفی و داوری، 1991، حسینایی و نوفرستی  ،شقاقی علیپور، ،احمدی)
و در پایه  9/1آباد، شیوع اختالل ریاضی در پایه اول در شهر خرم (1991) شریفی و داوری

یاضی ر باالتر بودن برآورد شیوع اختالل. نکته قابل توجه انددهکردرصد گزارش  5/3دوم 
. شواهد موجود پژوهش مذکور استدر  در پایه اول 04/5در مقایسه با شیوع اختالل خواندن 

 13ای از ریاضی و خواندن به صورت شرایط همبود است و دامنه هایحاکی از بروز اختالل
ی اهمیت های(. چنین گزارش4444، 1فیوکسو  دهد )فیوکسدرصد را نشان می 09تا 

ست ا سازد. این در حالیهنگام جهت مشکالت ریاضی را دوچندان میشناسایی و مداخله به 
ر د کند که مشکالت ریاضی قبل از ارائه آموزش رسمی وهای پژوهشی پیشنهاد میکه یافته

 کودکان هنگام برایبه ای دبستانی نیز قابل شناسایی است و ارائه برنامه مداخلهدوران پیش
 و سفیوک، فیوکسد )ناز بروز این مشکالت پیشگیری ک دتواندر معرض آسیب می

، 5تامپسونو ، ایالند بارودی ؛ 4414، 0؛ سیو و برایانت4411، 9اوانت و هلر؛ 4414، 4کمپتون
 (.4449، 1فایولو ، دوبویس انه، دی؛ ویلسون4449

نها نه تفعال  ءحافظهفعال است.  ءعوامل اثرگذار بر عملکرد ریاضی، حافظهیکی از 
ایر دروس س بینی کننده موفقیت تحصیلی در حیطه ریاضی است بلکه واریانس نمراتپیش

؛ گترکول 4440، و همکاران ؛ گترکول4449، 3کند )گترکول، برون و پیکرینگرا تبیین می
ا پیشرفت ب فعال ءحافظهتوانایی  ن بر این، به دلیل همبستگی باالیافزو. (4440، 8یولوآو 

ر آموزش د اثرگذار هاینیازبه عنوان یکی از پیشفعال  ءحافظهعملکرد مطلوب در  ،ریاضی
در معرض آسیب اختالل  آنها را ،شود و نمرات پایین افراد در این حیطهریاضی قلمداد می

 کافمن، ناتانسون و -بروک، ریم؛ 4445، 9رو بیک بلیر، گامسون، ترون) دهدمیریاضی قرار 

                                                           

1. Fuchs & Fuchs 

2. Fuchs, Fuchs & Compton 

3. Avant & Heller 

4. Seo & Bryant 

5. Baroody, Eiland & Thompson 

6. Wilson, Dehaene, Dubois & Fayol 

7. Gathercole, Brown & Pickering 

8. Gathercole & Alloway 

9. Blair, Gamson, Thorne & Baker 
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در این زمینه،  .(4،4440نمید، سیوک، استالیتس، هامبی و سایسپی، مک دیار؛ 4449، 1مگری
که  اندکردهموجود گزارش  هایپژوهش( با انجام فراتحلیل 4441) 9سوانسون و جرمن

. استحافظه فعال کالمی قادر به مشخص کردن دانش آموزان دارای اختالل ریاضی 
همچنین درصد قابل توجهی از افراد مبتال به اختالل ریاضی دچار ضعف در حیطه حافظه 

، 5؛ تمپل و شروود4441سوانسون و جرمن،   4114، 0فعال هستند )ماهلر و اسچوچاردت
اخیر،  هایسالطولی در  هایپژوهشحاصل از  هاییافته. (4441، 1؛ بول و اسکیریف4444
در  نهاآ در حیطه حافظه فعال عملکرد دبستانیپیشکه چگونه توانایی کودکان  دهدمینشان 

( و به طور خاص پیشرفت 4448، 3ی و ویبیپسیا ،بول)  کندمی بینیپیشیادگیری ریاضی را 
 ،8، ماماریال و آلتویونقیپاسول) دهدمیقرار  تأثیراول و دوم را تحت  هایریاضی در پایه

4448.) 
دهد که چگونه مداخله ( نشان می4449) 9شده توسط گیل و ویسنتگزارش های یافته

پیوند دانش و  موجبکند و دبستانی رشد مفاهیم ریاضی را تقویت میپیش دورهدر 
. همچنین، پیشینه پژوهشی به صورت مکرر این شودمیکودکان  14غیررسمیهای آموخته

ر دشوارت هاآنحذف و کاهش  ،دهد که پس از بروز مشکالت تحصیلییافته را نشان می
(. توافق 4448، 11س واسمولکوواسکی، بیکر، کالرک، جونگجوهان، دیوگردد )چاردمی

های قبل از مدرسه، پایه و اساس مستحکمی ود دارد که آموزش سالعمومی در این مورد وج
 و رامینینی ، کاپالن،کند )جردنهای بعدی فراهم میرا برای پیشرفت تحصیلی سال

(. در نتیجه یکی از 4441، 10هکمن؛ 4441، 19تسیور-سشالیو و گر؛ 4449، 14لوکونیاک

                                                           
1. Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson & Grimm 

2. Espy, McDiarmid, Cwik, Stalets, Hamby & Senn 

3. Swanson & Jerman 

4. Maehler & Schuchardt 

5. Temple & Sherwood 

6. Bull & Scerif 

7. Bull, Espy& Wiebe 

8. Passolunghi, Mammarella & Altoè 

9. Gil & Vicent 

10. Informal Knowledge 

11. Chard, Baker, Clarke, Jungjohann, Davis & Smolkowski 

12. Jordan, Kaplan, Ramineni & Locuniak 

13. Shalev & Gross-Tsuer 

14. Heckman 
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یلی، پیشگیری از مشکالت تحصهای افزایش احتمال موفقیت تحصیلی آینده و حتی روش
دانکن  ،های اساسی و پایه ریاضی برای افراد در معرض آسیب است )کالیسنزافزایش مهارت

، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی رو این از (.4411، 4رامنی و سیگلر؛ 4449، 1و اینگیل
 در معرض کودکانپایه ریاضی بر عملکرد ریاضی  هایمهارتاثربخشی برنامه آموزش 

 آسیب اختالل ریاضی بود. 

 روش 
نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع طرح، نیمه آزمایشی با استفاده از  پژوهش حاضر از

 ریاضی پایه هایمهارت که در آن برنامه آموزش بودگواه و گروه  آزمونپس-آزمونپیش
 متغیر مستقل و نمرات پیشرفت ریاضی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به منزلۀ 

 کودکانآماری این پژوهش را تمامی  ۀجامع :و نمونه پژوهش گیری، روش نمونهجامعه
در مراکز آموزش  1990-95 داد که در سال تحصیلیمیشهر تهران تشکیل  دبستانیپیش
با استفاده از روش ثبت نام کرده بودند. شهر تهران و مهدهای کودک  دبستانیپیش
نطقه مشهر تهران، گانه آموزش و پرورش نوزدهاز بین مناطق تصادفی  ایخوشه گیرینمونه

این ر د مهدکودکو دو  دبستانیپیششش مرکز آموزش  کودکانسپس  شد. دو انتخاب
الت معرض آسیب برای مشکدر  کودکان اولیه شناسایی به منظور. منطقه وارد پژوهش شدند

، ابتدا از مربی کالس خواسته شد تا دانش آموزان با عملکرد پایین در یادگیری را ریاضی
عال ی که در شاخص حافظه فکودکان، از میان افراد معرفی شدهدر مرحله بعد، معرفی کنند. 

ن مچنین در آزمواز میانگین قرار داشتند و ه ترپایین (1991) آزمون هوش تهران استنفورد بینه
از میانگین قرار  ترپاییننیز یک انحراف معیار  (1931) پایه ریاضی کهن صدق هایمهارت
. سایر ندشدریاضی شناسایی  مشکالتبه عنوان افراد در معرض آسیب برای بروز  ،داشتند
ورود به پژوهش شامل عدم معلولیت جسمی، بینایی و شنوایی، برخورداری از  هایمالک

 و رضایت والدین بود.  85باالتر از  بهرهوشنمرات 
 طوربه  ودکک 53مشکالت ریاضی،  از نظردر معرض آسیب  کودکانپس از شناسایی 

 منظور تشکیل ه. بندیافتنفر( اختصاص  49)گواه نفر( و  48)ی دو گروه آزمایش درتصادفی 

                                                           
1. Claessens, Duncan & Engel 

2. Ramani & Siegler 
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تصادفی حذف شد و در  طوربه گواه گروه  هایآزمودنیبا حجم برابر، یکی از  هایگروه
 نفر صورت گرفت.  51برای  هادادهنهایت تحلیل 

 ابزار پژوهش
 در پژوهش حاضر از دو ابزار به شرح زیر استفاده شد.

 50این آزمون دارای  :(1931) ریاضی کهن صدق ۀپای هایمهارتمقیاس سنجش  -الف
، ردیف کردن، نگهداری ذهنی طول و بندیطبقهریاضی شامل  ۀپای هایمهارتاست و  سؤال

نمره دهی سؤاالت به شکل  .شودمیرا شامل  هاتفاوتو  هاشباهتعدد، هندسه و تشخیص 
در  34 تا صفراز نمرات  دامنه در این آزمون،است.  سهصفر و یک و برخی سؤاالت صفر تا 

توسط .پایایی این آزمون باشدمی 14و انحراف استاندارد آن  54میانگین آزمون است و نوسان 
و همبستگی آزمون با  18/4بین و اعتبار پیش 81/4روش بازآزمایی از با استفاده آن،  ءسازنده

 ،مفیدی ،تبار قاسم(. 1931)کهن صدق،  گزارش شده است 10/4پیشرفت تحصیلی ریاضی 
را برای آزمون قابل قبولی  سنجیروان هایویژگینیز  (1991) تبار قاسم و محمدی زاده

 اند.کرده محاسبهرا  80/4 آلفای کرونباخگزارش و 
دو ر دتوانایی شناختی افراد را این آزمون  :هوش آزمای نوین تهران استنفورد بینه -ب

و پنج خرده آزمون شامل استدالل سیال،  دانش، استدالل کمی ،  غیرکالمیحیطه کالمی و 
آزمون دارای شش سطح دهد. یمپردازش دیداری فضایی و حافظه فعال مورد سنجش قرار 

ها، آزمون در آن سطح در هر یک از خرده مقیاس تریینپاو در صورت کسب نمره دو و 
این آزمون ابتدا در شهر  شود.نمیبعدی آن خرده مقیاس اجرا  یهابخشمتوقف و سواالت 

نفر دیگر در سایر شهرها از جمله  4044نفر و سپس با افزودن  4544از  یانمونهتهران با 
 و لو، شکر زادهامین شیریمشهد استاندارد سازی شده است )اصفهان، تبریز، شیراز و 

و انحراف  144از میانگین  ،بینه استنفورد تهران نوین آزمای هوش(. 1994کامکاری، 
آن  ی برایقابل قبول سنجیروانهای یژگیوبرخوردار است. سازندگان آزمون،  15استاندارد 
اعتبار آزمون از  هاسایر پژوهش .(4410 ،، فرید، موسوی و سویزی)افروز اندکردهگزارش 

 95/4و  90/4، 95/4به ترتیب  غیرکالمیبرای هوش کلی، کالمی و  ضریب پایداریطریق 
، جاویدنیا و ورنوسفادرانی مهوش) انددادهنشان   81/4و  81/4، 83/4 و همسانی درونی 

فعال آزمون هوش تهران استنفورد بینه  ءاز شاخص حافظه حاضر در پژوهش (.4410، صادقی
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 طحس و همچنین اطمینان از وجودفعال  ءحافظهجهت شناسایی افراد با عملکرد پایین در 
  استفاده شده است. هاآزمودنیبهنجار  بهرهوش

استفاده شده در این  ریاضی ۀپای یهامهارت آموزش ۀبرنام: ایمداخله ۀبرناممعرفی 
 ایرایانه و غیر ایرایانه هایتمرینمحقق ساخته است که در آن ترکیبی از  ایبرنامهپژوهش، 

ارائه  کودکسه تا چهار  متشکل از کوچک هایگروهدر  ایدقیقه 04تا  94جلسه  40طی 
اس بر اس و همچنین پژوهشی پیشینۀ، پس از مرور ایمداخله طراحی برنامه به منظورشد. 

 1انجمن ملی معلمان ریاضیریاضی توسط  یهامهارتآموزش  برایمحورهای پیشنهادی 
، 4د و عملیاتاعدا -1 متشکل از اصلی ۀحیط در چهار ایمداخله ءبرنامهدر آمریکا ( 4444)
توصیفی  یکجدول در  طراحی شد که هندسه -0، 9محاسبات اولیه -9 ،گیریاندازه -4

 ءمهو تکالیف برنا هابازیطراحی  که برایشده است. شایان ذکر است ارائه  آنمختصر از 
محتوای  تهیه و 0آموزش استاندارد ریاضی مبتنی بر شواهد تجربی هایبرنامه، یامداخله

 هایرنامهبای مورد استفاده بر اساس بیان دیگر برنامه مداخلهاستخراج شد. به  نهاآآموزشی از 
،  (4443؛ کلمنتس و ساراما ،4440، 1ساراما و کلمنتس) 5بیلدینگ بالکآموزش ریاضی 

، 9دی سون و جوردن) 8( برنامه آموزش حس عدد4445 ، و همکاران فیوکس) 3زنامبر راکت
( 4444، 11و رامیریز کلین ،)استارکی 14مهدکودک از پیش ریاضی درسی و برنامه (4410

 انتخاب شد.  هابرنامهاز این  نیازطراحی و تکالیف مورد 
 هایآزمودنیرا دریافت کرده، مورد نظر  ایۀ مداخلهبرنام یشمایدر حالی که گروه آز

، آموزش انیدبستپیش هایکتابشامل استفاده از  دبستانیپیش عادی هایبرنامهگواه گروه 
شده با  آوریجمعی هاداده. کردندمیو نقاشی را دنبال زی با قالبمفاهیم و شمارش را در 

                                                           
1. National Council of Teachers of Mathematics 

2. Number and Operations 

3. Early Algebra 

4. Evidence-based 

5. Building Blocks 

6. Sarama & Clements 

7. Number Rockets 

8. Number Sense Intervention 

9. Jordan &  Dyson 

10. Pre-K Mathematics Curriculum 

11. Klein, Starkey & Ramírez 

https://www.google.com/search?q=Nancy+C.+Jordan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NLJIrihLM0xT4gXxDJOLDYyyjUyytGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAIzhUTs9AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiimc_R3JTTAhWLPRoKHc2fB6sQmxMIeigBMA8
https://www.google.com/search?q=Nancy+Dyson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NLJIrihLM0xTAvMyctLTsivTK7VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCKQ96rPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiimc_R3JTTAhWLPRoKHc2fB6sQmxMIeygCMA8
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZuQp&PMDBSOLUTIONID=6724&PMDBSITEID=2781&PMDBCATEGORYID=806&PMDBSUBSOLUTIONID=&PMDBSUBJECTAREAID=&PMDBSUBCATEGORYID=&PMDbProgramID=17181
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آمار توصیفی و استنباطی  یهاشاخصتحلیل و  13ویرایش  SPSS افزارنرماستفاده از 
 استخراج شد. 

 ای. محتوای برنامه مداخله1جدول 
 آموزش محورهای

 اعداد و عملیات -1

 44و عقب تا  جلو روبهشمارش 
 94تا  وارطوطیشمارش 

 تاییسهشمارش پرشی دوتایی و 
 شمارش روی خط اعداد

 ،تاییپنج، تاییسه هایمجموعهشمارش عناصر موجود در 
 تاییبیستو  تاییده

 چه تعداد؟ سؤالبه  دهیپاسخ
 تربزرگو  ترکوچک هایمجموعهشناسایی 

صفر تا  هایمجموعهمقایسه مقدار اعداد بین در 
 تاییده

 شناسایی شکل نوشتاری عدد
 اصل کاردینالیتی

 
 گیریاندازه -4

 شناسایی و مقایسه اشیاء بر اساس طول، ارتفاع و اندازه
 مفاهیم مربوط به بیشتر، کمتر و مساوی

 مفاهیم مربوط به بزرگ و کوچک

 مقدار کم و زیاد
 ظرفیت کم و زیاد

 
 اولیه اتمحاسب -9

انجام جمع با استفاده از اشیاء آشنایی با مفهوم جمع و 
 ملموس

ء انجام تفریق با استفاده از اشیاآشنایی با مفهوم تفریق و 
 ملموس

مساوی و  هایمجموعهاشیاء در  بندیتقسیم
 نامساوی به دو بخش

 آشنایی با مفهوم نصف در تصاویر

 هندسه -0
 گوشسهو  چهارگوشاشکال گردی،  و ساخت شناسایی

 مخروط، هرم و مکعب بعدیسهشناسایی اشکال 
دیداری فضایی و مفاهیم داخل/خارج، زیر/رو،  هایمهارت

 جلو/عقب
 و قبل و بعد

 : شناسایی چپ و راستیابیجهت

  AB-ABC - ABAB 1الگوسازی

 مشترک هایویژگیاشیاء بر اساس  بندیدسته
 آموزش مفهوم شباهت/ تفاوت

 
 

 
 

                                                           
 عنصری است تکرار الگوی دو عنصری، سه عنصری و چهار. 1
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 هایافته
ز ا شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمونجمعیت شناختی  هایویژگیبررسی  به منظور

حلیل ای از تپس از ارائه برنامه مداخله هاو برای مقایسه گروه میانگین و انحراف استاندارد
 ،شرکت کنندگانهای جمعیت شناختی استفاده شد. در رابطه با ویژگی کوواریانس

 بهر،سطح هوش از نظربین دو گروه  داریمعنادهد تفاوت نشان می دوکه جدول  طورهمان
بر حسب  میانگین سنی گفتنی است که رات ریاضی در خط پایه وجود ندارد.حافظه فعال و نم

 نداشت( تفاوت معناداری 53/31مقایسه با گروه گواه ) با( 31/34گروه آزمایشی )ماه در 
(913/4 t=،93/4p=)  با استفاده از آزمون یومن و جنسیت کودکان مورد مطالعه در دو گروه

 (.=Z=،14/4p 19/1) هستندهمسان که  مشخص شدویتنی 

 گروه آزمایشی و گواهدر دو  توصیفی هایشاخص مقایسه.2جدول

 

 گروه گواه یگروه آزمایش
آزمون 
 آماری

سطح 
داریمعنا میانگین )انحراف  

 استاندارد(
)انحراف میانگین 

 استاندارد(
t98/1 18/4= (88/1) 99/94 (41/3) 50/99 بهرهوشسطح   

 فعال ءحافظهمهارت 
41/91 (03/1) 

 
91/88 (40/3) 

 
=t44/1 49/4  

نمرات مهارت 
 ریاضی

89/91 (19/5) 11/95 (99/9) =t50/1 10/4  

و  پیشپیشرفت ریاضی  هایمهارت ، در9( جدول 45/4>p)t به مقدار آزمون  توجهبا 
 یدارمعناتفاوت  گواه و  یای برای هر دو گروه آزمایشبرنامه مداخلهشرکت در پس از 
نمره( در مقایسه  18) ی، میزان افزایش نمرات در گروه آزمایشاین . با وجودشودمیمشاهده 
 نمره( بیشتر است. 11) گواه با گروه 
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 گروهدو در  ایمداخله ۀبرناماجرای از  پسو  پیش پیشرفت ریاضیهای توصیفی . شاخص3جدول
 آزمایشی و گواه

 
 داریمعناسطح 

 

 
 آزمون آماری

 

 زمان
 
 گروه

 از مداخله پس

 میانگین )انحراف استاندارد(

 از مداخله پیش

 میانگین )انحراف استاندارد(

441/4 * 98/41 t = 54/50 (41/0)  89/91 (19/5)  آزمایشی 

441/4 * 19/19 t = 18/01 (41/0)  11/95 (90/9)  گواه 

تحلیل کوواریانس شامل نرمال بودن توزیع و همسانی  هایمفروضهشایان ذکر است که 
 که نتایج گونههماناطمینان حاصل شد.  هامفروضهبررسی و از برقراری این  هاواریانس
ال نرم نسبتاً گواه نرمال و در گروه  یگروه آزمایش در هادادهتوزیع  دهدمی، نشان 0جدول 

تا  -4، هر دو در دامنه گواه (  گروه - 43/1) 4چولگی( و  18/1) 1است. شاخص کشیدگی
وم در برابر این مفروضه مقا هادادهقرار دارد . همچنین با توجه به استفاده از نمونه برابر،  +4

(  F= 91/1ی لوین )هاواریانس(. همچنین، آزمون همسانی 4419، 9فیدل تاباچنیک وهستند )
ود ندارد و وج داریمعناتفاوت  پیشرفت ریاضی متغیردر  هاگروهنشان داد که بین  واریانس 

 . (p >45/4)همسان است  هاگروهواریانس 

 پیشرفت ریاضینرمال بودن نمره  فرضپیشزمون شاپیرو ویلک در مورد آ .4جدول

 df p آماره شاپیرو ویلک هاگروه
 998/4 48 95/4 گروه آزمایشی

 441/4 49 89/4 گروه گواه

در متغیر پیشرفت مورد مطالعه بین دو گروه  شودیممشاهده  5که در جدول  طورهمان
ود وج یدارامعنریاضی تفاوت  مهارت های پایه برنامه آموزش شرکت دراز  پیشریاضی 

و با حذف اثر  یامداخلهبرنامه  پس از اجرای(. با بررسی نتایج p <45/4داشته است )
از گواه  و آزمایشیمشخص شد که بین دو گروه  کوواریانستحلیل  به واسطه آزمونپیش
 (. p <45/4) مشاهده شد داریمعنامیزان پیشرفت ریاضی تفاوت  نظر

                                                           
1. Kurtosis 

2. Skewness 

3. Tabachnick & Fidell 
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یشرفت پبر پایه ریاضی  هایمهارتآموزش  تأثیر شناساییبه منظور نتایج تحلیل کوواریانس  .5جدول
 ریاضی

 تغییراتمنبع 
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 داریمعنا F مجذورات

ضریب 
 اتا

پیشرفت 
 ریاضی

 49/4 441/4 14/41 10/458 1 10/458 آزمونپیش
 54/4 441/4 31/59 10/104 1 10/104 گروه

 گیرینتیجهو  بحث
شرفت پایه ریاضی بر پی یهامهارتآموزش  اثربخشی برنامهپژوهش حاضر به دنبال بررسی 

رض پایه ریاضی بود که در مع یهامهارتبا عملکرد پایین در حافظه فعال و  کودکانریاضی 
در پژوهش حاضر پیشرفت ریاضی شرکت کنندگان گروه . داشتنداختالل ریاضی قرار 

یل به همراه تعد گواهاستفاده از گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت. 
وت که تفا کندمیآماری این احتمال را رد  تحلیل از طریق آزمونپیشی نمرات هاتفاوت

ه ی اولیهاتفاوتمشاهده شده به عوامل تهدید کننده روایی چون رسش، تاریخچه، آزمون، 
ریاضی  برنامه آموزشی در افزایش پیشرفت ریتأث و در خط پایه و بازگشت به میانگین باشد

 . دهدمیرا نشان  یشگروه آزمای کودکان
تانی بر دبسی این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت برنامه آموزشی در دوران پیشهافتهای

 ) (، کلمنتس و ساراما4440با نتایج استارکی و همکاران ) و بهبود عملکرد ریاضی است
و همکاران  ویلسون ( و4449)  و همکاران بارودی (،4444 ) ون لویت و اسچوپمن (،4443

غنی کردن محیط  دهدمیسایر پژوهشگران نیز نشان  هاییافته هم خوان است. (4449) 
پیش ریاضی قبل از ورود به مدرسه به  هایمهارتآموزشی کودکان با عملکرد پایین در 

خصوص در حیطه آموزش ریاضی همراه با نتایج مثبتی است که حتی تا سال اول ابتدایی نیز 
 (.4448؛ رامنی و سیگلر، 4411)رامنی و سیگلر،  دهدمیپیامدهای مثبت خود را نشان 

 توانمییاضی رپیشرفت رگذار بر یاثتعوامل  بررسی و حاضر پژوهش هاییافتهدر تبیین 
اشاره کرد. برنامه مورد استفاده بر اساس  اجرا شده برنامه آموزشی یساختار و الگو به

ودکان برای ک ترپیش هاآنآموزش ریاضی استانداردی ساخته شد که اثربخشی  هایبرنامه
ه برنامه مداخل هایویژگیاز  توانمیدر معرض آسیب مشکالت ریاضی گزارش شده بود. 

، بازخورد ایرایانه افزارنرمکوچک، استفاده از  هایگروهاز جمله آموزش در اجرا شده 
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خیل از عوامل د ، ارائه آموزش به شکل بازی گونه و استفاده از وسایل ملموس و عینیفوری
هم راستا با پژوهش چارد و همکاران  اییافتهدر افزایش پیشرفت ریاضی نام برد. چنین 

 . اندبردهستفاده از رایانه را در آموزش ریاضی به کار ( است که ا4448)
 هایتمهارپژوهش از جمله ضعف در  شرکت کنندگان در هایویژگیگفتنی است که 

ول و ون لویت تد در تبیین نتایج حاصل نقش داشته باشد. در این راستا، توانمیپایه ریاضی 
هنگام در حیطه آموزش ریاضی به  به ایمداخله هایبرنامهکه  اندکرده( گزارش 4414)

پیش ریاضی این فرصت را فراهم  هایمهارتخصوص برای افراد دارای عملکرد پایین در 
ژوهشگران این پ هاییافتههمساالن خود برسند. نتایج های مهارت تا بتوانند به سطح کنندمی

پیش ریاضی در پاسخ به برنامه  هایمهارتدر  ترضعیف هایآزمودنیکه  دهدمینشان 
همچنین ارائه (.  4414)تول و ون لویت،  دهندمیپیشرفت بیشتری از خود نشان  ایمداخله

 کننده بخشی از افزایش مشاهده شده باشد. در تبییند توانمیآموزش در این مقطع سنی نیز 
ر برابر آموزش د تانیدبسپیشکه کودکان  دهدمیسایر پژوهشگران نشان  هاییافتهاین رابطه 

پایه ریاضی مستعد هستند و بر طرف کردن مشکالت ریاضی در این مقطع سنی  هایمهارت
 اران،و همک لدوتری همراه است )ری نتر و با نتیجه مثبتراحتبعد  هایسالدر مقایسه با 

پیشینه پژوهشی این موضوع را به خصوص در مورد دانش آموزانی . (4441؛ هکمن، 4411
سیار محتمل ب هاآنو بروز مشکالت ریاضی در مورد  هستندبسیار باال  پذیریآسیبدارای  که
 (. 4441، همکاراننیز گزارش کرده است )شالی و  باشندمی

برنامه آموزش ریاضی مورد استفاده در این که  دهدمینشان  هایافتهبه صورت خالصه، 
 هایتمهاربا عملکرد پایین در  کودکانپایه ریاضی در  هایمهارتپژوهش قادر به افزایش 

پایه ریاضی در پیشرفت  هایمهارتبا توجه به نقش ریاضی و حافظه فعال بوده است. 
ائه برنامه ، شناسایی و اررو این ازاز این قبیل بسیار قابل توجه است.  هاییافتهبعدی  هایسال

 در معرض آسیب کودکانمبتنی بر رایانه برای  هایبرنامه ویژههنگام به به  ایمداخله
اعی تبار اقتصادی اجتممحدودیت مربوط به در پایان،  .شودمیمشکالت ریاضی پیشنهاد 

پژوهش  . شرکت کنندگانپژوهش را باید در تفسیر نتایج در نظر داشت شرکت کنندگان
ن یافته و باید در تعمیم نتایج ای حاضر دارای تبار اقتصادی اجتماعی باالتر از متوسط هستند

ها به سایر گروه ها احتیاط کرد. افزون بر این با توجه به سن شرکت کنندگان و 
هایی که در کار کردن با رایانه داشتند، بخشی از وقت جلسات صرف آموزش محدودیت
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