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های پایه بر استدالل کمی، عملکرد ریاضی مهارتتأثیر برنامه 

 دبستانیو حافظه فعال در کودکان پیش
، غالمرضا 3زادهیعلید حم، 2، *معصومه پورمحمدرضا تجریشی1سیده فاطمه بنی هاشمی امام قیصی

 5، احمد احمدی4قائدامینی عارونی

 مقاله پژوهشی

 چکیده

 برنامه تأثیرتر است هدف، تعیین ایهای پایهیاضیات، وابسته به مهارتآمیز در رعملکرد موفقیت: مقدمه

 ی بود.دبستان شیکودکان پ استدالل کمی، عملکرد ریاضی و حافظه فعال دربر  هیپا هایمهارت آموزشی

 در سال تحصیلیبروجن  شهرستانپنج تا شش سال شبه آزمایشی، از کودکان  مطالعه یک در: روش پژوهش

پسر(  13دختر و  17)کودک  30دسترس انتخاب شدند. سپس  شیوه دربه پسر  42دختر و  38، 1400-1399

ون سنجش ( و آزم2003 بینه )روید، -تر از میانگین در آزمون هوش استنفورددارای نمره یک انحراف معیار پایین

 در گروهسایی و به عنوان کودکان در معرض خطر اختالل ریاضی شنا (1386)کهن صدق،  های پایهمهارت

و  آموزشی شرکت کردند. پس از آخرین جلسهجلسه  24در  شیگروه آزماکنترل، جایگزین شدند. و  شیآزما

ها با استفاده از های پایه، دوباره اجرا شدند. دادهینه و سنجش مهارتب -پنج هفته بعد، آزمون هوش استنفورد

 تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

نتایج تحلیل واریانس نشان داد عملکرد ریاضی، استدالل کمی و حافظه فعال گروه آزمایش پس از : هاافتهی

از تغییر در استدالل کمی،  %83، و %29، %88دریافت برنامه، بهبود یافت. با توجه به ضرایب اتا به ترتیب 

ون بونفرونی نشان داد که تفاوت بین عملکرد ریاضی و حافظه فعال ناشی از شرکت در مداخله است. نتایج آزم

                                                                                                                                         
شجو 1 س یدان شنا س یکار شنا شد روان ستثنائ یار شکده علوم رفتاری،و آموزش کودکان ا شگاه علوم توانبخش ی، دان سالمت اجتماع یدان ی، و 

 تهران، ایران

شیار گروه روان شنا * نویسنده مسئول: 2 ستثنایی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت دان سی و آموزش کودکان ا

 اجتماعی، تهران، ایران
mpmrtajrishi@gmail.comEmail:  

Tel: 09122896213 

4748-9445-0001-0000: Orcid 
  رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطباشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان ،ییو آموزش کودکان استثنا یاستاد گروه روان شناس 3
 رانی،تهران، ا یو سالمت اجتماع یدانشگاه علوم توانبخش ،یرفاه اجتماع تیریمد قاتیمرکز تحق اریاستاد 4
 آمریکاایاالت متحده حول انسان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و سالمت رفتاری، دانشگاه ایالتی اورگان، اورگان، مربی، گروه علوم ت 5
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در مراحل پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری، گروه، میانگین استدالل کمی، عملکرد ریاضی و حافظه فعال دو 

 معنادار است. 

ستانی، با توجه به بهبود استدالل کمی، عملکرد ریاضی و حافظه فعال کودکان پیش دب :گیریبحث و نتیجه

بود عملکرد تواند به بههای مشابه در دوره پیش دبستانی نه تنها میکه گنجاندن برنامه توان نتیجه گرفتمی

 کند. های تحصیلی نیز جلوگیری میریاضی منجر شود بلکه از شکست

 
  ، استدالل کمی، عملکرد ریاضی، حافظه فعال، پیش دبستانیهیپا هایمهارتبرنامه  ها:کلید واژه

 01/05/1401تاریخ پذیرش:              05/04/1401:تاریخ دریافت
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 مقدمه

ستانشیپ هدور س نیترمهمیکی از  یدب شد و تحولدوران  نیتراسو ح ست و بهر فر ر به آن  یتوجهید ا
ــت یریناپذجبران  ینتا ــیر عملیات یریادگ. یبه دنبال خواهد داش تالش، از  یطور مؤثر و با اندکبه ،یاض
سال یاهیپا یهامهارت نیترمهم ست که در  ستانشیپ یهاا ضیات از جمله . شودیاده مآموزش د یدب ریا

سب در آن همواره برای دانش ست که عملکرد منا سی ا ست. درو شته ا آموزان و والدین اهمیت زیادی دا
ضی کودکان باوجوداین، مشکالت  سهدر مقادر یادگیری ریا ی یادگیری )مانند خواندن و هانهیزم سایربا  ی

 (. 2017مکاران، هزاده و بررسی قرار گرفته است )تقیمتر مورد نوشتن(، ک
شده پنجمین ویرایش  سخه تجدیدنظر  شخ یراهنمادر ن -DSM-5) 1یروان یهاختاللا یو آمار یصیت

TR ،)ـــده و 3اختالل یادگیری خاصبه عنوان نوعی  2یاضـــیر اللاخت دارای این آموزان دانش معرفی ش
ــیر میمفاه یدآوریا و زمینه یادگیری، در اختالل ــب ی،اض ــتد هدرک اعداد، انجام محاس ــیرالل و اس  یاض

(. اختالل در یادگیری ریاضی زمانی آشکار 2020پزشکی امریکا، کنند )انجمن روانمشکالتی را تجربه می
با در نظر گرفتن سن تقویمی، بهره هوشی و تحصیالت مناسب با  شود که پیشرفت ریاضی در شخصمی

شد. یافتهسن وی، کمتر ا شان میز حد انتظار با سنین دهد که مهارتهای تجربی ن ضی در  های پایه ریا
ستانی، نه تنها قادر به پیش ست )بارودیپیش دب و همکاران،  4بینی پیشرفت ریاضی در پایه پنجم ابتدایی ا

بینی ( و پیشـــرفت تحصـــیلی کلی افراد را پیش2012، 5( بلکه عملکرد )پاســـولونگی  و النفرانچی2009
 (. 2020و همکاران،  8؛ بوور2009، 7؛  کراجوسکی و اشنایدر2009و همکاران،  6کند )کالسنزمی
 در ناتوانی به منجر هیپا هایمهارت در پایین ریاضـــی، عملکرد هایمهارت تراکمی ماهیت به توجه با

سب سه  و شودمی ترپیچیده هایمهارت ک ضی افراد، در مقای ستعداد ریا ساالن باتفاوت در ا مرور  به هم
مان بد )آنوالافزایش می ز کاران،  9یا گان .(2004و هم کاران،  10برخی از پژوهشـــگران )مور ( 2009و هم

 نییدر دهک پا ،یاضیر یهامهدکودک از نظر مهارتدوره  انیکه در شرون و پا یاند کودکانگزارش کرده
 نییدر دهک پا یاضیر یهامهارت از لحاظ زیندبستان  دوره انیدر پا %70به احتمال  گیرندقرار میجامعه 

                                                                                                                                         
1 Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth Edition-Text Revised 

2 dyscalculia 

3 special learning disorder 

4 Baroody, A. J.,  & Colleagues 

5 Passolunghi, M. C., Lanfranchi, S. 

6 Claessens, A. G, & Colleagues 

7 Krajewski, K., Schneider, W. 

8 Bower, C., R., & Colleagues 

9 Aunola, K. E., & Colleagues 

10 Morgan, P. L. & Colleagues 
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سامانندباقی می شگرانپژ ری.  ساله آموزان دانش %75از  شیاند بگرفته جهینت زین وه  یداراهفت و هشت 
ضیمشکالت ر سال ،یا ستان به عنوان افراد در معرض  شیپ یهادر  ضیاز دب سا خطر اختالل ریا  ییشنا

ــتوکمی ــوند )اس آموزان، دوره ابتدایی از دانش %21تقریباً  .(2012، 2لویتول و ون؛ ت2010و همکاران،  1ش
ــتیابی به مهارت ــانند و حتی پن  درصــد آنها قادر به های ریاضــی مورد انتظار به اتمام میرا بدون دس رس

 باشند. های عددی مورد انتظار برای کودکان هفت ساله نمیتسل  بر مهارت
ضی، افزون بر پیامدهای منفی و طوالنی مدت مشکالت ریاضی، در شیون سه تا هفت درصدی اختالل ریا

، 3ای بهنگام نقش دارد )لمبرت و اســپیناسهای مداخلهاتخاذ اقدامات مرتب  با شــناســایی و طراحی برنامه
های شیون شناسی موجود در ایران، آمارهای مشابه سایر کشورها را در مورد اختالل ریاضی (. یافته2014

شان می شریفی و داوری، دهن ضعف در مهارت2012د ) شی از  ضی در (. پیامدهای منفی نا های پایه ریا
ای که تمام شرای  تحصیلی و شغلی آینده گونهصورت عدم مداخله، پایدار و غیر قابل جبران خواهد بود به

ــونفرد را تحت تأثیر قرار می ــادلر و تای2005، 4دهد )مازوکو و تامپس یامدهای منفی (. چنین پ2007، 5؛ س
های اقتصــادی و مشــارکت مؤثر در های ریاضــی در فعالیتتر خواهد بود که نقش مهارتزمانی مخرب

 (.2011و همکاران،  7؛ پیترسون2001، 6جامعه، مورد توجه قرار گیرد )موزس و کوب
ضعف در مهارت شی از  سترده نا شی پیامدهای گ سلولین آموز ست تا م شده ا ضی موجب  در های پایه ریا

سترالیا، ایاالت متحده امریکا و نیوزلند، قوانینی را با هدف بهبود روند  شورهای مختلف از جمله بریتانیا، ا ک
لد ند )آرنو یب کن یاضـــی تصـــو کاران،  8آموزش محتوای آموزش ر نگ2002و هم یا ؛ 2004، 9لوری -؛ 

 رانیاان در کشـــور (. بر خالف کشـــورهای مذکور، این خالص و کمبود همچن2016و همکاران،  10کلمنتس
صوص در پایه شان میوجود دارد و پیامدهای منفی آن به خ ضو  خود را ن صیلی به و دهد. های باالتر تح

صل از مطالعه بینبرای مثال، یافته ضیات و علومهای حا شرفت ریا سال  11المللی روند پی  2001)تیمز( در 
اند )کیامنش ام را به دست آورده 38ده، رتبه کشور شرکت کنن 45آموزان ایرانی در بین نشان داد که دانش

سال (. اگرچه یافته1997و نوری،  ( را 459آموزان ایرانی )نمره ، افزایش میانگین دانش2007های تیمز در 

                                                                                                                                         
1 Stock, P. A. & Colleagues 

2 Toll, S. W., Van Luit, J. E. 

3 Lambert, K., Spinath, B.    

4 Mazzocco, M. M., Thompson, R. E. 

5 Sadler, P. M., Tai, R. H.  

6 Moses, R. P. , Cobb, C. E.  

7 Peterson, P. E., & Colleagues 

8 Arnold, D. H., & Colleagues 

9 Young-Loveridge, J. M. 

10 Clements, D. H., & Colleagues 

11 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
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ورنوسفادرانی و -( قرار دارد )مهوش500تر از میانگین آزمون )نمره نشان داد ولی این عدد، همچنان پایین
 (.2014همکاران، 

از راهکارهای عملی پیشــگیری از بروز اختالل ریاضــی، فراهم کردن آموزش موثر و تســل  بر پیش  یکی
ــت تا زیربنای الزم را برای فهم  ــتدالل کمی و حافظه فعال( اس نیازهای درک مفاهیم عددی )از جمله اس

سال ضی در  سازد و از بروز اختالل ریا ضی فراهم  سائل ریا شگیری کند )آنیوم و همکاران،  1های بعد پی
فاس2005 یار2012و همکاران،  2؛ رول یاضـــی و (. 2019، 3؛ المون از ســـوی دیگر تراکمی بودن آموزش ر

ــکل در این حیطه در صــورت عدم ارائه برنامه مداخله ــب، ضــرورت برنامهتداوم مش ریزی جهت ای مناس
دهد )گوپتا و شـــناســـایی و مداخله بهنگام برای کودکان در معرض خطر اختالل ریاضـــی را نشـــان می

ـــان شـــود که طبق ت این موضـــون زمانی برجســـته می(. اهمی2014، 5؛ پورپورا و گانلی2014، 4ونکاتس
های پژوهشی، مشکالت ریاضی قبل از ارائه آموزش رسمی و دوره پیش دبستانی نیز قابل شناسایی یافته

توان از بروز اختالل ریاضی در آینده ای بهنگام برای افراد در معرض خطر میاست و با ارائه برنامه مداخله
نت و هلر کاران،  7؛ فوکس2011 ،6پیشـــگیری کرد )آوا چارد2005و هم کاران،  8؛  ؛ ســـلو و 2005و هم

 (.2012، 9برایانت
ـــده،  های ارائهدر این رابطه، یافته  11؛ دایســـون2012لویت، ؛ تول و ون2009، 10الریو و کاتاال از جمله:(ش

اند ن داده( نشـــا2020؛ عبادی و همکاران، 2017؛ مرادی و همکاران، 2002، 12؛ جیتندرا2013و همکاران، 
ضی را تقویت می شد مفاهیم ریا ستانی، ر کند و موجب پیوند آموزش و که چگونه مداخله در دوره پیش دب

سمی شینهدر کودکان می 13دانش غیر ر ست که پس از  گردد. همچنین مروری بر پی شی بیانگر آن ا پژوه

                                                                                                                                         
1 Aunio, P.,& Colleagues 

2 Rolfhus, E., & Colleagues 

3 Elmonayer, R. A. 

4 Gupta, S., Venkatesan, S. 

5 Purpura, D. J., Ganley, C. M. 

6 Avant, M. J. T., K. W. Heller, K. W. 

7 Fuchs, L. S., & Colleagues 

8 Chard, D. J. & Colleagues 

9 Seo, Y.-J., Bryant, D. 

10 Llario, G., Catalá, V. 

11 Dyson, N. I., Colleagues 

12 Jitendra, A. 

13 informal knowledge 
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صیلی، حذف و کاهش آن شکالت تح شوارتر میبروز م سر2008ان، گردد )چارد و همکارها د  1؛ )لویس پر
 (. 2015و همکاران، 
عف در این ی از یک ســو و پیامدهای منفی ناشــی از ضــاضــیر هیپا یهامهارت یاســاســ نقشبا توجه به 

ای بهنگام برای کودکان در معرض هایی که در زمینه شناسایی و ارائه خدمات مداخلهمهارت و نیز کاستی
های پایه بر آموزش مهارت اضـــر با هدف تعیین تأثیر برنامهخطر اختالل ریاضـــی وجود دارد، پژوهش ح

شکالت ریا ستانی در معرض م ضی و حافظه فعال کودکان پیش دب ستدالل کمی، عملکرد ریا ضی انجام ا
ــیه مورد آزمون قرار گرفت:  ــه فرض ــت. بنابراین، س ــده اس ایه ، عملکرد های پ. برنامه آموزش مهارت1ش

ــی کودکان پیش ــتانی رریاض ــد، ا بهبود میدبس ــتدالل کمی های پایه ، ا. برنامه آموزش مهارت2بخش س
ـــد، دبســـتانی را بهبود میکودکان پیش عال کودکان های پایه، حافظه ف. برنامه آموزش مهارت3بخش

 بخشد.دبستانی را بهبود میپیش

 روش پژوهش

ضر پژوهش شی مطالعه یک حا کنترل و پیگیری پن  آزمون با گروه  پس-آزمون با طر  پیش شبه آزمای
صیلی  آماری ای بود. جامعههفته سال تح سال بودند که در  شش  -1400شامل تمامی کودکان پن  تا 
ــتانی پیش در یکی از مراکز 1399 ــتان دبس ــهرس ــی دریافت می ش کردند. در این بروجن خدمات آموزش

شش مرکز پیش ستان،  سیاری ازشهر ست. با توجه به اینکه در ب ستانی دایر ا شگران به  دب مطالعات، پژوه
ـــازند به منظور تعیین های یک نمونه را محدود میهای زمانی و مالی، تعداد آزمودنیدلیل محدودیت س

های شــبه آزمایشــی در هر گروه آزمایش و کنترل با احتســاب حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش
ــت )گال 15ریزش،  ــده اس ــنهاد ش  42دختر و  38کودک ) 80بدین منظور، (. 2008و همکاران،  2نفر پیش
سر(  ستنفورد شیوه دربه پ ستفاده از آزمون هوش ا سترس با ا سنجش مهارت -د های پایه بینه و آزمون 

ضی کهن شدند. از میان آنها ریا سر( که نمره آنها یک انحراف  13دختر و  17کودک ) 30صدق ارزیابی  پ
ــتدالل معیار پایین ــاخص اس ــتنفوردتر از میانگین در ش بینه )نمره  -کمی و حافظه فعال آزمون هوش اس

سنجش مهارت85تر از پایین صدق )نمره پایین( و آزمون  ضی کهن  ( بود به عنوان 38از   ترهای پایه ریا
شدند و  سایی  شنا ضی  سترس و با توجه به معیارهای  صورت دربه کودکان در معرض خطر اختالل ریا د

از  توانی حرکتی، آسیب حسی و اختالالت عصبی تحولی(،م ابتالص به کمورود )سنین پن  تا شش سال، عد
مراکز پیش دبسـتانی وابسـته به آموزش و پرورزش شـهرسـتان بروجن در اسـتان چهار محال و بختیاری 

دختر  8) شیدر گروه آزما ی و مساویبه طور تصادفپس از همتاسازی بر مبنای جنسیت و سن،  انتخاب و
برای اجرای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شده  .پسر( قرار گرفتند 6دختر و  9کنترل )گروه و پسر(  7و 

 است:

                                                                                                                                         
1 Lewis Presser, A., & colleagues 

2 Gall, M. D., & colleagues 
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ستنفورد  هوش  آزمون  شد و برا 1روید  وسیله به 2003   بینه. نسخه پنجم این ابزار در سال –ا  ویرایش 

که در دو بخش   ستا  مقیاس خرده 10 تهیه و دارای  سال   85 از  بیش   تا  سنین دو افراد  ی سنجش
ستداللمقیاس ) شود. پن  خردهمقیاس( تنظیم می کالمی و غیر کالمی )هر بخش پن  خرده   ،2سیال ا

( برای هر یک از دو بخش کالمی و 6فعال  حافظة و 5فضـــایی دیداری پردازش ،4کمی اســـتدالل ،3دانش
ــود. غیر کالمی اجرا می ــت 3 آن ارمعی انحرافو  10 مقیاس،  خرده هر نمیانگیش . هر خرده مقیاس اس

ها، آزمون در آن تر در هر یک از خرده مقیاسدارای شش سطح  است و در صورت کسب نمره دو و پایین
سواالت بخش سبه و های بعدی آن خرده مقیاس، اجرا نمیسطح متوقف و  شود و نمره خام آزمودنی محا

 بینه در ســال -ســخه پنجم آزمون هوش اســتنفوردگردد. نبا توجه به جدول نرم، تبدیل به نمره معیار می

شهر تهران با نمونه 2006 سپس با افزودن  2520ای از ابتدا در  شهرها از  2400نفر و  سایر  نفر دیگر در 
ــخه نوین  ــد و به نام نس ــازی ش ــتانداردس ــهد برای جامعه ایرانی اس ــیراز و مش ــفهان، تبریز، ش جمله اص

ــتنفورد -آزمای تهرانهوش ــیری امینبینه ن -اس ــت )ش ــده اس ( و دارای 2013لو و همکاران، امگذاری ش
ستاندارد  100میانگین  ست و ویژگی 15و انحراف ا شده های روانا سنجی قابل قبولی برای آن گزارش 

(. ضریب پایایی محاسبه شده بیانگر پایایی مناسب برای هوش کلی، هوش 2014است )افروز و همکاران، 
 86/0و  81/0، 87/0و بیانگر همسانی درونی   95/0و  94/0، 95/0به ترتیب کالمی و هوش غیر کالمی 

مقیاس استدالل کمی و حافظه (. در پژوهش حاضر از خرده2014ورنوسفادرانی و همکاران، -است )مهوش
 فعال نسخه ایرانی این آزمون استفاده شده است. 

ــنجش مهارت آزمون ــیر هیپا یهاس ــدق.ی کهناض های پایه گیری مهارتمنظور اندازهاین آزمون به  ص
ضی س  کهن ریا سال و تو ست و شد یطراح 2007صدق در  ضر تنها آزمون معتبر براه ا  یدر حال حا
ضیر عملکرد سنجش ستان شیکودکان پ یا ساله  یدب شش  شد. یم رانیدر اپن  تا  در بر آزمون  نیا با
صورت انفراد 54 گیرنده ست که به  شنایی و از  پس شود.اجرا می یسؤال ا با ارتبا  با کودک برقراری آ

و بعد از اتمام پردازد در آزمون، کودک به اجرای آزمون میجذاب  هاییباز ریها و تصــاوکارت اســتفاده از
ــود. ، به کودک پاداش داده میمرحله آزمون هر ــیر یةپا یهامهارتش گیری که در این آزمون اندازه یاض
ــود در پن  طبقه قرار دارنمی ــ یمالک، درون گنج ریی)تغ یبندطبقه( 1د: ش ــلس  فیرد( 2(، یمراتب لهو س

و کل،  صرابطه جز ،یجادیا کی اب کیطول و عدد )مطابقت  یذهن ینگهدار( 3کردن )طول و ســـطح(، 
 ،یچهار عمل اصــل ییابتدا میمفاه ،ینصــف و مســاو میاعداد، مفاه بیشــمارش، شــناخت نماد اعداد، ترت

ضاه( 4(، دهیده ستمیس سه )رواب  ف ضا ،ییند سم ف شکال  میستر ب،یترت کیرواب  توپولوژ ،ییتج ا

                                                                                                                                         
1 Royd, G. 

2 Fluid reasoning 

3 Knowledge 

4 Quantitative reasoning 

5 Spatial visual processing 

6 active memory 
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سیاقل شخ( 5( و ید شخها و تفاوتشباهت صیت س صیها )ت شنا . به الگو( ابیدر غ یشباهت و تفاوت، باز
صفر تا بین  ،سؤاالت یبرخگذاری در نمرهو گیرد تعلق می کی یاصفر  های آزمون، نمرههر یک از ماده

ست. دامنه نمرات سان در نوسه  صفر تا این آزمون، ا و انحراف  50آزمون  نیانگیو م کندتغییر می 72از 
ستاندارد آن  ست 12ا شده ا سب نمرهدر نظر گرفته  تر از تر از میانگین )پایینپایین اریانحراف مع کی . ک

ضیر عملکردضعف در  به منزلهآزمون  ( در38 ست. پا یا ستفاد نیا ییایا  ییآزما ه از روش بازآزمون با ا
 به دست آمده 64/0 یاضیر یلیتحص شرفتیآزمون با پ یبستگمو ه گزارش شده 68/0 ،نیبشیو پ 86/0

ــت.  ــنجی قابل قبول و آلفای کرونباخ آن های روانآزمون دارای ویژگیاس ــت  84/0س ــده اس گزارش ش
 (. 2011تبار و همکاران، )قاسم

 روش اجرا

سالمت اجتماعی به یپس از اخذ کد اخالق و معرف شی و  شگاه علوم توانبخ موزش و پرورش آنامه از دان
شد. پس از ستانی، مجوز دریافت  ستان بروجن مراجعه و برای ورود به مراکز پیش دب سی مراکز  شهر برر

شد. ابتدا هدف پژوهش به مسل شیوه در دسترس انتخاب  ولین مراکز موجود در شهرستان، شش مرکز به 
شد و سه توضیح داده  سلولین، جل ورد اهمیت پژوهش ای با والدین کودکان برگزار و در مپس از موافقت م

ضایت سپس والدین ر شد.  ضیح الزم ارائه  ضور فرزند خوتو د در پژوهش را نامه کتبی مبنی بر موافقت ح
هوش آزمای  پســر( با اســتفاده از شــاخص اســتدالل کمی 42دختر و  38کودک ) 80تکمیل کردند. ابتدا 

ـــتنفوردا -ین تهراننو های پایه ریاضـــی ( و آزمون ســـنجش مهارت2007ینه )افروز و همکاران، ب -س
تر راف معیار پایینپسر( که نمره یک انح 13دختر و  17کودک ) 30صدق ارزیابی شدند. از میان آنها کهن

صدق اضی کهنیهای پایه ر( و آزمون سنجش مهارت85تر از از میانگین در شاخص استدالل کمی )پایین
ــنا38تر از )پایین ــی، ش ــت آوردند به عنوان کودکان در معرض خطر اختالل ریاض ــدند. ( به دس ــایی ش س

سن  سازی بر مبنای  سیت  وکودکان با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و پس از همتا  به طور جن
 6دختر و  9نترل )کو پسر(  7 دختر و 8) شیگروه آزمایکی از دو در نفر(  15و مساوی )هر گروه  یتصادف

شدند سر( جایگزین  شی برنامه در گروه .پ سه گروه  شیگروه آزماهای کوچک، کودکان به دلیل اثربخ به 
 40تا  30 ؛هفته )سه بار در هیپا هایمهارت یجلسه آموزش 24و در  تقسیم شدند نفر پن متشکل از  فرعی
های آموزشی برنامه متداول )شامل هایمهل فق  برناگروه کنترلی و شرکت کردند( برای هر جلسه قهیدق

در مرکز پیش  ی(اشـــو نق یقالب باز درو شـــمارش  میآموزش مفاه ،یدبســـتانشیپ یهاکتاببر مبنای 
ــتانی  ــتم( و پن  هفته پس  دریافت نمودند.را دبس ــی )هفته هش ــه آموزش ز آن، گروه اپس از آخرین جلس

ــتفاده ا ــتدالل کمی و حافظه فعال هوشآزمایش و کنترل دوباره با اس ــاخص اس  -وین تهرانآزمای نز ش
ستنفورد سنجش مهارتبینه و آزم -ا ضی کهنون   صدق، مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظورهای پایه ریا

لسه به طور اجمالی ای در دو جهای آموزشی استفاده شده در برنامه مداخلهرعایت مالحظات اخالقی، بازی
شد. دادهبرای گروه کنتر سخه حلیل واریانس با اندازهها از طریق تل اجرا  ستفاده از ن  23گیری مکرر و با ا

SPSS  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
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ضر از برنامه آموزش مهارت ضیدر پژوهش حا س  احمدی و  (BMT) 1های پایه ریا شد که تو ستفاده  ا
ی با توجه به مرور پیشینة پژوهشی، الگوبرداری اطراحی شده است. برنامه مداخله 2016همکاران در سال 

های آموزش ریاضــی آجره از جمله: برنامه (RtI) 2های مورد اســتفاده در رویکرد پاســ  به مداخلهاز برنامه
کاران،  3ســـازی عداد2011)کلمنتس و هم مه موشـــک ا نا کاران،  4(، بر و  5؛ کری2005)فوکس و هم
( و برنامه درســی ریاضــی 2013هوم عدد )دایســون و همکاران، (، برنامه آموزش درک مف2017همکاران، 

ــنهادی برای آموزش 2019، 6پیش از مهد کودک )کارادمیر و آکمن ــاس محورهای پیش ( و همچنین بر اس
، در چهار محور اصـــلی 7های ریاضـــی توســـ  انجمن ملی معلمان ریاضـــی ایاالت متحده امریکامهارت

ـــد. شـــواهد  9گیری، محاســـبات جبری اولیه، اندازه8متشـــکل از: اعداد و عملیات ـــه، طراحی ش و هندس
( اســـت. 84/0( و روایی اجتماعی )81/0ســـنجی برنامه بیانگر میزان قابل قبولی از روایی محتوایی )روان

، حاکی از قدرت (20/0) یاســـتدالل کمبرای ( و 35/0) یاضـــیر هیپا یهامهارت اندازه اثر برنامه برای
 (. 2016ت )احمدی و همکاران، تأثیرگذاری برنامه اس

فعالیت آموزشــی اســت که در  96ای و در بر گیرنده ای و غیر رایانههای رایانهاین برنامه ترکیبی از تمرین
در کتاب  یهر جلســه آموزشــ یبراشــود. های کوچک اجرا میای در گروهدقیقه 40تا  30جلســه  24طی 
ــاکارت ،معلم سیتدر یراهنما ــده هیعبالزم ت لیها و وس ــت ش ــل  برنامه بر یمحتوا .اس ــاس دو اص اس

ستق»و  «10انجام دادن قیاز طر یریادگی» سه با توجه  شده یدهسازمان ،«میآموزش م ست. هدف هر جل ا
شمارش طوطی ست از:  شده و عبارت ا شوار تنظیم  ساده و د وار اعداد، به آموزش مفاهیم و به ترتیب از 

ر یک به یک، شناسایی اشکال هندسی، الگوسازی، مواجهه با مفاهیم شناسایی توالی و ترتیب اعداد، تناظ
بزرگ، متوس  و کوچک، مفاهیم تشابه و تفاوت، مفاهیم کمتر و بیشتر، شمارش معکوس اعداد، شمارش 

های دیداری فضــایی، یابی، مفهوم حجم، مهارتجهشــی دو تایی و ســه تایی، مفهوم جمع بســتن، جهت
 یاشــکال هندســ ی،ریگاندازه تایی،ســ ، شــناســایی ارزش مکانی اعداد یکی و دهمفاهیم باال و پایین و و

بندی اعداد. خالصه ی، مفهوم تقسیم و نصف کردن، تکمیل الگو، مفهوم تفریق و کسر کردن، دستهبعدسه

                                                                                                                                         
1 Basic Math Skills Training 

2 Response to Intervention 

3 building blocks 

4 number rocket 

5 Cary, M. G. S., & Colleagues  

6 Karademir, A., Akman, B. 

7 National Council of Teachers of Mathematics 

8 number and operations 

9 Early algebra 

10 Learning by doing 
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شی در جدول ) سه کودک می1فعالیت های آموز ست. همچنین، در هر جل شده ا ستی با توجه به ( ارائه  بای
 داد.های مرتب  با مفاهیم آموزشی را انجام میکرد و بازیها مراجعه میافزار بازیی آموزشی، به نرممحتوا

 
 های پایه: خالصه جلسات آموزشی برنامه مهارت1جدول 

 محورهای آموزش
 

  20شمارش روبه جلو و عقب تا 
  30وار تا شمارش طوطی

 تاییشمارش پرشی دوتایی و سه
 دادشمارش روی خ  اع

صر موجود در مجموعه سهشمارش عنا تایی، های 
 تاییتایی و بیستتایی، دهپن 

 عداد؟دهی به سؤال چه تپاس 
 ترتر و بزرگهای کوچکشناسایی مجموعه

سه مقدار اعداد بین در مجموعه صفر تا مقای های 
 تاییده

 شناسایی شکل نوشتاری عدد
 اصل کاردینالیتی 

 گیریاندازه
و  مقایسه اشیاص بر اساس طول، ارتفانشناسایی و 

 اندازه 
 مفاهیم مربو  به بیشتر، کمتر و مساوی

 مفاهیم مربو  به بزرگ و کوچک 

 مقدار کم و زیاد
 ظرفیت کم و زیاد

 

 جبری اولیه محاسبات
ستفاده شنایی با مفهوم جمع و انجام جمع با ا از  آ

 اشیاص ملموس 
شنایی با مفهوم تفریق و انجام تفریق ستف آ اده با ا

 از اشیاص ملموس 

ــیم ــیاص در مجموعهتقس ــاوی و بندی اش های مس
 نامساوی به دو بخش

 آشنایی با مفهوم نصف در تصاویر

 هندسه
شکال گردی، چهارگوش و  ساخت ا سایی و  شنا

 گوشسه
 بعدی مخرو ، هرم و مکعبشناسایی اشکال سه

های دیداری فضایی و مفاهیم داخل/خارج، مهارت
 ، جلو/عقب زیر/رو

 و قبل و بعد
 پ و راست چیابی: شناسایی جهت

 AB- ABC-  ABAB 1الگوسازی

 های مشترک بندی اشیاص بر اساس ویژگیدسته
 آموزش مفهوم شباهت/ تفاوت 

 
 

 

                                                                                                                                         
 تکرار الگوی دو عنصری، سه عنصری و چهار عنصری است  1
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 هایافته

 ده است.شارائه ( 2سن و مراکز پیش دبستانی در جدول )جنسیت،  حسب شناختی بریتهای جمعویژگی
 های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده های توصیفی ویژگی: شاخص2جدول 

  آزمایش کنترل

 
 متغیر

 

 

 جنسیت

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 دختر 8 53 9 60
 پسر 7 47 6 40

 مجمون  15 100 15 100
 سن ماهه 60 2 13 2 13
 ماهه 63 3 21 1 6
 ماهه 65 1 6 1 6
 ماهه  72 9 60 11 75

 مجمون  15 100 15 100
 مرکز آموزشی امام رضا 5 3/33 5 3/33
 اندیشه کیان 5 3/33 5 3/33
 های خالقغنچه 5 3/33 5 3/33

 مجمون  15 100 15 100
 

ـــده در جدول ) و کنترل به ترتیب،  توان نتیجه گرفت که در گروه آزمایش(  می2با توجه به نتای  ارائه ش
نشــان داد که  دو( بیش از پســران بوده اســت و نتای  آزمون خی%60و  %53کننده )تعداد دختران شــرکت

ن افراد گروه (. همچنین، بیشــتریp=464/0تفاوت بین دو گروه از لحاظ متغیر جنســیت معنادار نیســت )
دو تای  آزمون خینسال( سن داشتند و  6ماه ) 72( از لحاظ سنی، %75و  %60آزمایش و کنترل به ترتیب )

سن بود )حاکی از عد آزمایش و کنترل  (. همچنین، هر دو گروهp=439/0م تفاوت دو گروه از لحاظ متغیر 
  اند.به تعداد یکسان از هر شش مرکز پیش دبستانی انتخاب شده

ــتدالل کمی و حافظه فعال گروه آزمای ــی، اس ــتاندارد عملکرد ریاض ش و کنترل در میانگین و انحراف اس
 ( ارائه شده است.3مون و پیگیری در جدول )های پیش آزمون، پس آزموقعیت

 
ــتدالل کمی و حافظه فعال گ3جدول  ــی، اس ــتاندارد عملکرد ریاض روه آزمایش و :  میانگین و انحراف اس

 کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
 متغیر گروه آزمایش گروه کنترل

انـــــحـــــراف 
 استاندارد

انـــــحـــــراف  میانگین
 استاندارد

  موقعیت میانگین
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پـــیـــش  40/48 17/5 13/43 39/3
 آزمون

 عملکرد ریاضی 

 پس آزمون 20/62 72/4 80/52 10/4
 پیگیری 66/69 29/1 66/68 96/2
پـــیـــش  60/76 90/10 50/75 80/9

 آزمون
 استدالل کمی 

 پس آزمون 00/98 74/7 00/97 74/6
 پیگیری 00/98 74/7 00/96 64/6
پـــیـــش  00/90 3/12 00/90 4/13

 آزمون
 افظه فعال ح

 پس آزمون 00/98 14/4 33/95 02/13
 پیگیری 33/97 01/13 33/95 12/13

 

یاضی گروه آزمایش و رتوان نتیجه گرفت که میانگین عملکرد ( می3با توجه به نتای  ارائه شده در جدول )
ــنجش مهارت ــی کهنکنترل با توجه به آزمون س ــدق، از موقعیت پیش آزموهای پایه ریاض پس  ن بهص

ست. همانطور که در جدول  ستدالل کمی و  شود، میانگینمشاهده می 2آزمون و پیگیری افزایش یافته ا ا
 یش یافته است. حافظه فعال گروه آزمایش و کنترل از موقعیت پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری افزا

ــیه پژوهش مبنی بر اینکه:  ــتین فرض ــی نخس ــی،  ای پایههبرنامه آموزش مهارت»به منظور بررس ریاض
گیری مکرر استفاده از تحلیل واریانس با اندازه« بخشدعملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی را بهبود می

 شد. 
ها ها، برقراری کرویت بین گروههای مربو  به نرمال بودن توزیع نمرات، همگنی واریانسابتدا پیش فرض

شد. به منظور سی  سی برر سمیرنوف کولموگروف آزمون از هانرمال بودن توزیع داده برر ستفاده   (k-s) 1ا ا
یک از عملکرد ریاضـی در هیچ در گروه آزمایش و کنترل برای آماره کولموگروف اسـمیرنوف شـد. مقادیر
توزیع نرمال  دارای هاداده نبود. بنابراین ( معنادارp>05/0های پش آزمون، پس آزمون و پیگیری )موقعیت

سی ه ست. به منظور برر سانی واریانسا ضی ازم ستفاده  2آزمون لوین های دو گروه از لحاظ عملکرد ریا ا
قادیر  به م جه  با تو ـــد.  مال برای پیش آزمون ) Fش قدار احت ( و پس آزمون p=065/0؛ F= 695/3و م

(033/6 =F 061/0؛=pمی )ــانی واریانس ــه همس ــی توان نتیجه گرفت که مفروض ها برای عملکرد ریاض
س ست. به  سی خن دیگر واریانس و پراکندگی بین گروهبرقرار ا ست. جهت برر سان ا ها دارای مقدار یک

ها از آزمون ام. باکس استفاده شد. در مؤلفه عملکرد ریاضی، آزمون ام. مفروضه همگنی واریانس بین گروه
مذکور، p=134/0و  =F 890/2) 399/9باکس  که در هر دو متغیر  یانگر آن بود  مد و ب ـــت آ به دس  )

                                                                                                                                         
1 Kolmogorov Smirnov 

2 Levene test 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 24

http://jeche.ir/article-1-71-fa.html


 45...      عملکرد های پایه بر استدالل کمی،مهارتتأثیر برنامه 

 

 

ــته همســان اســت. به منظور بررســی فرض کروویت ماتریس یسماتر های واریانس بین متغیرهای وابس
واریانس کوواریانس برای عملکرد ریاضی از آزمون ماخلی استفاده شد.. با توجه به سطح معناداری کوچکتر 

توان می، فرض کروویت ماتریس واریانس کوواریانس برای عملکرد ریاضی رد شد. به سخن دیگر 05/0از 
نتیجه گرفت که میانگین نمره عملکرد ریاضـــی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با یک روند افزایش 

 دار همراه بوده است.معنی
یش و کنترل در به منظور مقایســه میانگین عملکرد ریاضــی، اســتدالل کمی، و حافظه فعال دو گروه آزما

استفاده شد  tز آزمون دو گروه از لحاظ این متغیرها، ا موقعیت پیش آزمون و اطمینان از متفاوت نبودن هر
 (.4)جدول 

 
افظه فعال گروه حمستقل برای مقایسه میانگین عملکرد ریاضی، استدالل کمی و  t: نتای  آزمون 4جدول 

 آزمایش و کنترل در  پیش آزمون
 آزمون گروه میانگین  t مقدار سطح معناداری

 د ریاضی عملکر آزمایش 40/48 292/3 003/0
 کنترل 13/43

 استدالل کمی آزمایش 60/76 -567/0 575/0
 کنترل 40/78

168/0 41/1 00/90 
00/98 

 آزمایش
 کنترل

 حافظه فعال
 
 

شده در جدول ) ضی هر( می4با توجه به نتای  ارائه  دو گروه آزمایش و  توان نتیجه گرفت که عملکرد ریا
روه در موقعیت پیش گدیگر تفاوت معنادار دارد. اگرچه، تفاوت بین دو کنترل در موقعیت پیش آزمون با یک

 نیست.  ( با یکدیگر معنادارp=168/0( و حافظه فعال )p=575/0آزمون از لحاظ استدالل کمی )
سه سه مرحله پیش آزمون،  تغییرات در نمره به منظور مقای ضی دو گروه آزمایش و کنترل در  عملکرد ریا

شد که در نتای  آن در جدول از آزمون تحلیل واریانس با اندازه پس آزمون و پیگیری ستفاده  گیری مکرر ا
 ( گزارش شده است. 5)
 

سه جهت مکرر گیریاندازه واریانس با تحلیل آزمون : نتای 5جدول  ضی گروه تغییرات در ع مقای ملکرد ریا
 آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

 هاوس گرین متغیر

 گیسر
ــه  آزادی درج

 شده فرض
 مجــذور مقدار احتمال F مقدار 

 اتا

گــروه * عــمــلــکــرد 
 ریاضی 

260/72 00/1 858/10 03/0 287/0 
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گین نمره عملکرد توان نتیچه گرفت که میان( میp=03/0داری آزمون گرینهاوس گیســر )با توجه به معنی

ست. با سه موقعیت آزمون متفاوت بوده ا ضی در  شود که عملکرد ، نتیجه گرفته میFقدار م به توجه ریا
ضی کودکان سه مرحله پیش ریا شت. بنابراین با یکدیگر ت پیگیری، و آزمونپس آزمون،در  فاوت معنادار دا

ستانی را بهبود برنامه آموزش مهارت ضی کودکان پیش دب ضی، عملکرد ریا ست و بهای پایه ریا شیده ا خ
تغییر در عملکرد  از %29توان نتیجه گرفت که ه مجذور اتا میبا توجه ب شــود.نخســتین فرضــیه تأیید می

 ت. های پایه قابل تبیین اسریاضی گروه آزمایش از طریق شرکت در برنامه آموزشی مهارت
ـــه نمره پس  –های عملکرد ریاضـــی در گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون به منظور مقایس

 (.6استفاده شد )جدول  1پیگیری از آزمون بونفرونی -نپیگیری و پس آزمو -آزمون، پیش آزمون
 

  

                                                                                                                                         
1 Bonfroni 
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 : نتای  آزمون بونفرونی برای مقایسه نمره عملکرد ریاضی در مراحل آزمون6جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش گیریاندازه متغیر

ـــاوت  ـــف ت
 میانگین ها

تــــفــــاوت  مقدار احتمال
 میانگین ها

مــــقــــدار 
 احتمال

ــرد  ــک ــل ــم ع
 ریاضی 

ــش ــی ــونپ ــس -آزم پ
 آزمون

24/3 001/0> 24/4 001/0> 

ــون  ــش آزم ــی  –پ
 پیگیری

62/3 001/0> 52/3 001/0> 

 <001/0 87/3 <001/0 37/3 پیگیری –پس آزمون 

 
سطح معناداری ) ن کرد که در گروه آزمایش توان بیاگیری می( در همه مراحل اندازهp<001/0با توجه به 

ضی در مراحل پیش آزمون و پس آزمهای عمو کنترل، تفاوت بین میانگین نمره ون، پیش آزمون لکرد ریا
ته می جه گرف نابراین نتی ـــت. ب نادار اس له پس آزمون و پیگیری مع کو پیگیری و مرح آموزش ه شـــود 

ــیر هیپا یهامهارت ــده و پس از پیگیری پن اض ــی کودکان ش ای نیز هفته ی موجب بهبود عملکرد ریاض
 پایدار مانده است.
ــی ــیه پژوهش مبنی بر اینکه:  به منظور بررس ــومین فرض ــی، های پایبرنامه مهارت»دومین و س ه ریاض

ستانی را بهبود می ستدالل کمی و حافظه فعال کودکان پیش دب گیری نس با اندازهاز تحلیل واریا« بخشدا
 مکرر استفاده شد. 
ها بین گروه راری کرویتها، برقهای مربو  به نرمال بودن توزیع نمرات، همگنی واریانسابتدا پیش فرض

شد. به منظور سی  سی برر سمیرنوف  کولموگروف آزمون از هانرمال بودن توزیع داده برر ستفاده  (k-s)ا  ا

سمیرنوف شد. مقادیر ستدالل کمی  در گروه آزمایش و کنترل برای آماره کولموگروف ا حافظه فعال در  وا
 دارای هاداده ایننبود. بنابر ( معنادارp>05/0) های پش آزمون، پس آزمون و پیگیرییک از موقعیتهیچ

می و حافظه فعال های دو گروه از لحاظ استدالل کتوزیع نرمال است. به منظور بررسی همسانی واریانس
شود که مفروضه همسانی و مقدار احتمال، نتیجه گرفته می Fاستفاده شد. با توجه به مقادیر  آزمون لوین از

ـــت. به عبارت دیگر واریانس وها برای اســـتواریانس پراکندگی بین  دالل کمی و حافظه فعال برقرار اس
زمون ام. باکس آها از ها دارای مقدار یکسان است. جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس بین گروهگروه

ستدالل کمی و حافظه فعال،  ستفاده شد. آزمون ام. باکس در مؤلفه ا (، =126/0pو  =3F /078) 009/10ا
ـــت آمد و بیانگر آن بود که در هر دو متغیر مذکور، ماتریس به های واریانس بین متغیرهای وابســـته دس

می از آزمون همسان است. به منظور بررسی فرض کروویت ماتریس واریانس کوواریانس برای استدالل ک
ـــد.. با توجه به ســـطح معناداری کوچکتر از  ـــتفاده ش ریانس وا ، فرض کروویت ماتریس05/0ماخلی اس

سخن دیگر می شد. به  ضی رد  ستدالل  توان نتیجه گرفت که میانگینکوواریانس برای عملکرد ریا نمره ا
 دار همراه بوده است.کمی و حافظه فعال در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با یک روند افزایش معنی
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ش و کنترل در پیش آزمون، استدالل کمی و حافظه فعال دو گروه آزمای تغییرات در نمره به منظور مقایسه
شد که در نتای  آن در جدول پس آزمون و پیگیری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه ستفاده  گیری مکرر ا

 (  گزارش شده است. 7)
 

سه جهت مکرر گیریاندازه واریانس با تحلیل آزمون : نتای 7جدول  ستد مقای الل کمی و حافظه تغییرات ا
 کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیریفعال دو گروه آزمایش و 

 هــاوس گرین متغیر

 گیسر
جه  آزادی در

 شده فرض
ــــدار  F مقدار  ــــق م

 احتمال
 اتا مجذور

تدالل  گروه * اســـ
 کمی

489/607 00/1 208/890 001/0> 878/0 

 832/0 <001/0 218/750 00/1 479/505 گروه * حافظه فعال

 
به معنی داری آزمون گ هاوس گیســـر )با توجه  یا( می>001/0pرین که م چه گرفت  نگین نمره توان نتی

ــت. با ــه موقعیت آزمون متفاوت بوده اس ــتدالل کمی و حافظه فعال در س ــاهده F مقدار به توجه اس ، مش
 تفاوت پیگیری، و آزمونپس آزمون،در سه مرحله پیش شود که استدالل کمی و حافظه فعال کودکانمی

ضــی، اســتدالل کمی و های پایه ریاشــود که برنامه آموزش مهارتین نتیجه گرفته میدارد. بنابرا معنادار
ضیه پ سومین فر ست و دومین و  شیده ا ستانی بهبود بخ ژوهش تأیید حافظه فعال را در کودکان پیش دب

 یانس  استدالل کمی وترتیب از واربه %83و  %88توان نتیجه گرفت که با توجه به مجذور اتا می شود.می
 یین است. های پایه، قابل تبحافظه فعال گروه آزمایش از طریق شرکت در برنامه آموزشی مهارت

مراحل پیش آزمون  های آزمایش و کنترل دربه منظور مقایسه  نمره استدالل کمی و حافظه فعال در گروه
 د.یگیری از آزمون بونفرونی استفاده شپ -آزمون پیگیری و پس -پس آزمون، پیش آزمون –
 

سه نمره8جدول  ستدالل کمی و حافظ فعال در: نتای  آزمون بونفرونی برای مقای پیش آزمون، پس  های ا
 آزمون و پیگیری

 گروه کنترل گروه آزمایش گیریاندازه متغیر

ــــاوت  ــــف ت
 میانگین ها

تــــفــــاوت  مقدار احتمال
 میانگین ها

ــــدار  ــــق م
 احتمال

ـــتــدالل  اس
 کمی

یش مونپ س پ-آز
 آزمون

05/5 001/0 05/6 001/0> 

ــون  ــش آزم ــی  –پ
 پیگیری

23/6 001/0> 18/6 001/0> 
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 –پــس آزمــون 
 پیگیری

72/6 001/0> 12/5 001/0> 

پس  –پیش آزمون  حافظه فعال
 آزمون

05/5 001/0 05/6 001/0> 

ــون   ــش آزم ــی  –پ
 پیگیری

23/6 001/0> 18/6 001/0> 

 –پــس آزمــون  
 پیگیری

72/6 001/0> 12/5 001/0> 

 
گیری ( در همه مراحل اندازهp<001/0ه ســـطح معناداری )دهد که با توجه ب( نشـــان می8دول )نتای  ج
ستدتوان نتیجه گرفت که در گروه آزمایش و کنترل، تفاوت بین میانگین نمرهمی الل کمی و حافظه های ا

معنادار گیری فعال در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، پیش آزمون و پیگیری و مرحله پس آزمون و پی
ال کودکان شده و ی موجب بهبود استدالل کمی و حافظه فعاضیر هیپا یهاآموزش مهارتاست. بنابراین 

 ای نیز پایدار مانده است.این بهبود، پس از پیگیری پن  هفته

 گیریبحث و نتیجه

سو، ضیر هیپا یهامهارتبا توجه به نقش مهم  از یک  شرفت تحصیلی کودکان و ا سوی ای در پی دیگر ز 
سایی در مهارت شی از نار سایی و اپیامدهای منفی نا شنا ای رائه خدمات مداخلههای پایه و تأخیر در زمینه 

آموزش  رنامهبهنگام برای کودکان در معرض خطر اختالل ریاضــی، پژوهش حاضــر با هدف تعیین تأثیر ب
ــی و حافظه فعال کودکان پمهارت ــتدالل کمی، عملکرد ریاض ــد.های پایه بر اس ــتانی انجام ش  یش دبس

شی مهارت ستین یافته پژوهش مؤید آن بود که اجرای برنامه آموز ضی بنخ رای کودکان در های پایه ریا
ـــت. یافته اخیر ب ـــده اس ا نتای  معرض خطر اختالل ریاضـــی، موجب بهبود عملکرد ریاضـــی در آنها ش

تبیین یافته اخیر  مخوانی دارد. در( ه2013؛ دایســـون و همکاران، 2002هایی )از جمله: جیتندرا، پژوهش
شاره کرد که مهارتمی ستانی توان به این نکته ا ضی در دوران پیش دب   کنندهتعیین  قشن های پایه ریا
القه و انگیزه در عایجاد  موجبارتبا  ریاضــی با زندگی  .بعد دارد  هایســال ریاضــی در   پیشــرفت در 

ــیات یآموزان و درک بهتر و یادگیری معندانش ــود. از آنجایی در آنها میدار ریاض های ه ارتقاص مهارتکش
ه محی  شــود با غنا بخشــیدن بنیاز ریاضــی موجب افزایش درک ریاضــی و مهارت حل مســلله میپیش

ضی می شی کودکان و گنجاندن مفاهیم مرتب  با ریا یش از ورود به توان به کودکان کمک کرد که پآموز
سه، توانایی خود را د ضی افزایش دهند. همانطور که بمدر سبه و درک مفاهیم ریا ها رخی از پژوهشر محا

ویژه ، به ریاضی آموزش حیطه رد  بهنگام ای مداخله هایبرنامه که  اند( نشان داده2012لویت، )تول و ون
ضی دارند فرصتی را فپیش هایمهارت در   ضعیف عملکرد  افرادی که برای ا عقب کند تراهم مینیاز ریا

  های همساالن خود دست یابند.افتادگی خود را جبران کنند و به سطح مهارت
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سات آموزش برنامه مهارتیکی دیگر از تبیین ست که در خالل جل ضی، با پهای های احتمالی آن ا ایه ریا
ری و تحریک دیدا های ساختارمند جلسه و تمرکز بر آموزش محتوا از طریق بازی، تصاویرتوجه به ویژگی

(. از 2005و و همکاران، توان انتظار داشت که عملکرد ریاضی بهبود یابد )آنیو تمرین هدفمند و معنادار می
ــاختن و تکمیل الگوها با مهارت ــایی و مهارتآنجایی که رفتارهای مرتب  با س ــی در ههای فض ای ریاض

ای همراه ای رایانههمختلف بازی ( استفاده از انوان2020های بعدی همبستگی دارد )بوور و همکاران، سال
ــی و بهبود عملکردبا تکرار تمرین ــی  ها در برنامه مداخله موجب درک بهتر مفاهیم ریاض کودک در ریاض

ست )المونیار،  شکل بازی، به معلمان کمک می2019شده ا ضی را با کند تا آ(. ارائه برنامه به  موزش ریا
شــرکت  طریق دانش ریاضــی کودکانی که در برنامه ســطح تحول کودک متناســب ســازی کنند و از این

نگر آن بود که برنامه (. دومین و سـومین یافته بیا2015یابد )لویس پرسـر و همکاران، اند افزایش میکرده
ان گروه آزمایش شده ی موجب بهبود استدالل کمی و حافظه فعال در کودکاضیر هیهای پاآموزش مهارت

( 2002همکاران،  ؛ آرنولد و2013هایی )از جمله دایســـون و همکاران، هشاســـت. این یافته با نتای  پژو
ست. در تبیین آن می سالی بهتریهمخوان ا شاره کرد که دوران خرد صت و زمان توان به این نکته ا ن فر
کودکان نسبت  های پایه ریاضی به کودکان پیش دبستانی است زیرا نگرشبرای آموزش مفاهیم و مهارت

دی یکی از گیرد. از ســوی دیگر، دوران پیش دبســتانی از لحاظ رشــاین دوران شــکل میبه ریاضــی در 
در کودکان  درک ریاضیاترود. گیری و آموزش مفاهیم ریاضی به شمار میترین دوره برای شکلحساس

ستان و درک شمارش، ارتبا از جنبه عدد مفهوم پیش از دب سی برای درک  سا بین اعداد و  های مهم و ا
ست و انجام ساده ریاضی ا شمار دیگر  ای مهم برای مهارتهای ریاضیاین مهارت پیش زمینه عملیات  به 
 (.2014رود )گوپتا و ونکاتسان، می

شود می شرونان سالگی در کودک سهاز  ،عددمفهوم کمیت )مقدار( و نشان داده اند که درک  پژوهشگران
مارش و درک عدد را شکودکان معموالً در ابتدا، ند. اعداد را متناسب با سن خود درک ک تواندمیو کودک 

عدد  چهارچوبر دخود را  انجام می دهند، آنها اجزا و عناصـــر محی  پیرامون دیداریبر مبنای الگوهای 
هایی است که در رتاستدالل ریاضی در کودکان نیز از جمله مها .گیرندیاد میو شمارش را  کنندمیدرک 

شکل می گیر ستدالل سهد. کودکان از دوران کودکی  ض هایسالگی قادرند برخی ا ی را درک ساده ریا
 (.2014تا و ونکاتسان، مند شوند )گوپاز آنها بهره ،کنند و می توانند در حل برخی از مسائل خود در محی 

ــتفاده در  ــائل ریاضــی یک فعالیت ذهنی پیچیده اســت و در برنامه مداخله مورد اس از آنجایی که حل مس
ستدالل، تحلیل، برنامهپژوهش ضایی توأم با ا ضی به جای آنکه در ف ریزی، نظارت و ارزیابی ، آموزش ریا

توان انتظار داشت که کودکان به جای ارائه شود به شکل بازی و سرگرمی به کودک ارائه شد بنابراین می
های خود در مهارتاند که چگونه از ها، مفاهیم ریاضـــی را درک کرده و آموختهبه خاطر ســـپردن فرمول

ـــتفاده کنند. کودکان در برنامه مهارت های ریاضـــی پایه از این فرصـــت موقعیت های واقعی زندگی اس
های خود اعتماد کنند و از آنجایی که برخوردار بودند که به تدری  به درک مفاهیم نائل شـــود و به توانایی
اس عالقه و انگیزه آنها به یادگیری در به دسـت آوردن نتیجه و کشـف قواعد ریاضـی سـهیم بودند احسـ

ستگی باال بین ظرفیت  سوی دیگر، به دلیل همب ستدالل کمی درآنها بهبود پیدا کرد. از  افزایش یافت و ا
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ــی، می ــرفت ریاض ــتفاده از توان بهبود در اندازهحافظه فعال با پیش ــت. اس های حافظه فعال را انتظار داش
ستقیم با عنابرنامه شکال، حروف و اعداد، تجسم دیداری هایی که ارتبا  م صر حافظه فعال )مانند، دیدن ا

شدن بخش ضایی( دارد موجب فعال  ضی، از کارآمدی هایی از مغز میف شود که در افراد دچار اختالل ریا
 (.2009الزم برخوردار نیست )بارودی و همکاران، 

ــان داد که نه تنها عملکرد ریاضــی کویافته که برنامه  دکان پیش دبســتانیهای حاصــل از پژوهش نش
ریاضــی )اســتدالل  های پایه را دریافت کردند بهبود یافت بلکه دو مؤلفه مهم در عملکردآموزشــی مهارت

ـــت. از آنجایی که ضـــعف دکمی و حافظه فعال(، به طور قابل مالحظه ر حافظه فعال ای بهبود یافته اس
ست آن شده و درک نادر شکاف بین اطالعات آموخته  ی که بتواند به گردد یادگیری راهبردهایها میموجب 

ی که در بر گیرنده های آموزشبهبود حافظه فعال منجر شود در یادگیری ریاضی بسیار اهمیت دارد. برنامه
ستقیم با عملکرد ر ست به طور م ضایی ا ستلزم حافظه فعال دیداری ف شد که م ضیات ارتبا  تکالیفی با یا

شین مؤدارد. حتی پژوهش ست برنامههای پی سمی که به بهبود حافظه فعالید آن ا شود منجر می های ر
ل مسأله ریاضی های حنشان دهنده ظرفیت انتقال مطالب حفظ شده از موقعیت برنامه آموزشی به موقعیت

ست. از آنجایی که مهارت سرعت پردازش اطالعات، ازا های مهم شاخص هایی از جمله: حافظه، توجه یا 
ترین نقش را در رود، حافظه فعال از میان تمامی آنها، مهمهای درســی به شــمار میوندر یادگیری موضــ

سولونگی و النفرانچی، فرایند یادگیری ایفا می ستفاده ا2012کند )پا شی که ز برنامه(. بنابراین ا های آموز
محاســـبه در  نایینیاز یادگیری ریاضـــی را در کودکان فراهم کند موجب تقویت و ارتقاص توابتواند پیش
 ه عمل آورد.بتواند از بروز مشکالت ریاضی در سال های آموزش رسمی پیشگیری شود و میکودکان می

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

ــایر پژوهش ــر همانند س ــیر نتایح ها دارای محدودیتپژوهش حاض ــت که هنگام تفس اید جانب بهایی اس
هایی در مونهندن حجم نمونه و عدم دسترسی به احتیا  را رعایت نمود. نخستین محدودیت به کوچک بو

سترده سنی گ سته و احتماالً مدامنه  شاره داد. همچنین، عدم کنترل عوامل ناخوا ؤثر بر روند مداخله )از تر ا
شی از همهجمله تعطیلی های طوالنی بین جلسات مداخله(، از و ایجاد وقفه 19-گیری کوویدهای متعدد نا
های پایه موزش مهارتآرود. افزون بر آن، عدم امکان ارائه برنامه لعه به شمار میهای دیگر مطامحدودیت

آنها پس از خاتمه  های اجباری و عدم دسترسی بهریاضی به طور گسترده به گروه کنترل )ناشی از تعطیلی
ــتی در تعمیم یافتهترین محدودیتپژوهش( از عمده ــت  که بایس ــر اس رفته ر نظر گدها های مطالعه حاض

شنهاد می سنی های بعدی با در نظر گرفتن حجم نمونه بزشود در پژوهششود. بنابراین، پی رگتر و دامنه 
سیع ستفاده از ابزو سن مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ا سیت و  ارهای عملکردی تر، نقش متغیرهای جن

ست آوردن تغییرات دقیق ستدالل کمی و حافظه فعال برای به د شنهاد متر متغیرهای ا شود. افزون بر یپی
ــنهاد می ــود مفاهیم پیشآن، پیش ــی در کتابچهش ــی دوره پنیاز یادگیری ریاض ــتانی های آموزش یش دبس
 گنجانده شود. 
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 مالحظات اخالقی

یان پا ته از  حاضـــر برگرف کد اخالق پژوهش  با  نده اول  ناســـی ارشــــد نویســـ کارشـــ مه  نا
IR.USWR.REC.1399.192 نشــگاه علوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعیاســت که با حمایت مالی دا 

ــد  ــکل کتبی اخذ ش ــایت آگاهانه و آزادانه به ش ــت. در این پژوهش، اخذ رض ــده اس دین منظور بانجام ش
صمیمها و والدین آنها از تمامی مواردی که میآزمودنی ست در ت سب گیری آنها مؤثتوان شد به طور منا ر با

سهول سرعت،  شدند. مواردی از جمله:  ا صرفاً عملی بودن تر و یت کار، راحتی پژوهشگر، هزینه پایینآگاه 
به هیچ یل پژوهش  یا تحم یان افزوده  یا ز جب قرار دادن آزمودنی در معرض خطر  جه مو نه هو ر گو

از شرکت در پژوهش  ها مختار بودند هر زمان که مایل باشندمحدودیت اختیار اضافی به وی نشد. آزمودنی
بر خدمات  گونه تأثیریل شـــرکت در پژوهش یا ادامه ندادن به همکاری، هیچانصـــراف دهند. عدم قبو

شت. پژوهشگر موظف بود اطالآموزشی که در همان مرکز به کودک ارائه می عات مربو  به شد در بر ندا
ضم« راز»آزمودنی را در این پژوهش به عنوان  شا ننماید و در   شاص تلقی کند و آن را اف شرای  عدم اف ن 

ستانی نمی آن را ضایت، آگاهی الزم توانند برای دانیز فراهم نمود. با توجه به اینکه کودکان پیش دب دن ر
 رار گرفتند.قپذیر در نظر گرفته شدند و مورد حفاظت ویژه را داشته باشند به عنوان افراد آسیب

 تشکر و قدردانی

سالمت اجتماعی،  وه علوم توانبخشی بدین وسیله از معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگا
الدین آنها، وویژه کودکان پیش دبســتانی شــهرســتان بروجن و تمامی افراد شــرکت کننده در پژوهش، به

س ستان بروجن که در این پژوهش ما را همراهی کردند  شهر ستانی  سلولین مراکز پیش دب سگزاری م پا
 شود.می

 تعارض منافع

سندگان شار مقاله ارائه  دارنداظهار میاین مقاله  نوی شر، از ور کامل از به ط شدهکه در رابطه با انت اخالق ن
در  یهاند و منافعی تجار، پرهیز نموددوگانهها و یا ارسال و انتشار سرقت ادبی، سوص رفتار، جعل دادهجمله 

ستا وجود ندارد و  سندگاناین را سندگان همچند. در قبال ارائه اثر خود، وجهی دریافت ننمودهان نوی ین نوی
گری ارائه نگردیده قبالً در جای دیگری منتشــر نشــده و همزمان به نشــریه دیاین اثر دارند که اعالم می

  .است.همچنین تمامی حقوق استفاده از محتوا، جداول، و ... به ناشر محول گردیده است
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