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Introduction: The present study aimed to determine the effectiveness of an educational intervention 
based on Piaget's cognitive approach to the mathematical performance of students with particular 
learning disabilities in elementary school. 
Methods: The research method was experimental, and a single case study design was used. The 
statistical population of this study is all fifth-grade elementary students with learning disabilities who 
were studying in regular schools in the five districts of Isfahan in the academic year 2019 to 2020. 
Using the purposeful sampling method, three students who met the inclusion criteria were selected 
and participated in the study. The research instruments were Raven the IQ test, the standard diagnos-
tic test with KeyMath, and the fifth-grade elementary mathematical performance test. In the treatment 
sessions, all three subjects were observed for four sessions before the intervention, and thus, their 
baseline was determined. Then, a training package based on Piaget's cognitive approach was imple-
mented individually for each participant. The intervention consisted of eight training sessions; during 
each session, the case was individually trained in cognition for 45 minutes, and at the end, three 
follow-up sessions were performed. To analyze the data, after drawing the graph and the stability and 
trend chamber for the graphs, the effectiveness of the independent variable on the dependent variable 
was evaluated by using the in situ and intra situational analysis method.
Results: During the visual analysis of the data graph, the intervention was effective in all 3 cases. 
The percentage of non-overlapping data (PND) in both baseline and intervention positions was 
effective in all three cases. Based on Piaget's approach, the results showed that cognitive education 
significantly improves math performance in children with math learning disabilities.
Conclusion: According to the research results, it is suggested that education based on Piaget's 
cognitive approach as an effective educational method be considered by educators and therapists 
of children with particular learning disabilities.
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Extended Abstract
Introduction
Specific Learning Disorders (SLD), as a learning disor-

der, are neurodevelopmental and neurological disorders 

that commonly begin at early school age and might not 

be identified until adolescence or even young adulthood.

Specific Learning Disorders take different forms, and 

mathematics learning disorder is one of the most im-

portant. Students with mathematics disorders experience 

more problems across the grades because the math con-
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tent is usually the basis for the next one. Therefore, an 

early educational intervention that takes into account 

students’ weaknesses and improves their performance 

seems necessary.

Also, various studies were conducted to improve chil-

dren's mathematics performance with learning disorders. 

Different approaches and methods were used, among 

which this study might refer to the cognitive approach 

and Piaget’s teaching method. Piaget’s work on children’s 

cognitive development, primarily quantitative concepts 

in education, has attracted much attention and focuses on 

the developmental stages of children’s cognition.  That 

study on young children’s quantitative development has 

provided math educators with essential insights into how 

children learn math concepts and ideas.

According to the research literature, the question is 

whether education based on Piaget’s method can improve 

the mathematical performance of students with SLD. 

Since the research on this topic is still scanty, the pres-

ent study can inspire the subsequent ones. Therefore, the 

most critical issue is whether the educational intervention 

based on Piaget’s cognitive approach effectively affects 

elementary-school students with specific learning disor-

ders in mathematics.

Methods
The present study is a single-case experimental with an 

ABA design. A single-case study, sometimes called a 

single-subject or a time-series study involves intensive 

research on a limited number of individuals considered 

individually or as a single group. The statistical popula-

tion of this study comprised all the fifth-grade elemen-

tary-school students with specific learning disorders in 

mathematics who were studying in the regular schools of 

the six education districts of Isfahan in the academic year 

of 2019-2020. The participants were selected by pur-

posive sampling. This sampling aims to select subjects 

which provide a deep understanding of the subject matter 

for the researcher. For this purpose, students who were 

predicted to have a specific learning disorder in mathe-

matics were initially identified by interviewing teachers. 

Then, the KeyMath Diagnostic Test was administered 

for a more accurate diagnosis, and finally, three students 

who met the inclusion criteria were selected. The inclu-

sion criteria were being a fifth-grade elementary school 

student, average or above-average intelligence confirmed 

by Raven’s Progressive Matrices (children’s form), no 

visual or auditory impairment, no emotional-behavioral 

disturbance confirmed by a clinical psychologist and psy-

chiatrist, poor performance in Iran KeyMath Diagnostic 

Test, and having no other comorbid disorders.

The exclusion criteria were the absence of more than two 

sessions, suffering a particular disease during the inter-

vention period, and problems and disorders that affect the 

intervention process. The data were collected by Raven’s 

Progressive Matrices (children’s form), Iran KeyMath 

Diagnostic Test, and informal math tests.

The three students were evaluated four times before the 

intervention, and the Iran KeyMath Diagnostic Test and 

informal math tests were administered. During these four 

evaluation phases, no intervention was conducted to im-

prove students’ math performance. Therefore, the base-

lines were determined. After the four baseline sessions, 

Piaget’s cognitive approach training package was taught 

individually to each participant. The intervention con-

sisted of eight training sessions, one session per week, 

during which the participants received cognition training 

individually for 45 minutes, and each of them answered 

the informal test of mathematical performance. One 

month after the end of the eight sessions of educational 

interventions, students were followed up for three ses-

sions, each session two weeks apart. The informal math 

tests were administered at the follow-up sessions.

The educational package was developed based on the di-
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agnostic and learning activities in mathematics for chil-

dren book written by Copeland and translated by Karimi 

and related articles and sources. Experts confirmed the 

content and face validity of the package. Thirty-two spe-

cial activities for working with children were included 

in the educational package. These activities are grouped 

into four main areas: space, number, logical classifica-

tion, and measurement. Children’s grouping in different 

age groups (age levels) varies according to how they 

function in each activity.

Results
Based on the general diagram of the participants’ perfor-

mances in the intervention sessions, reviewing the data of 

the three students showed that the average mathematical 

performance in the intervention (14.8) increased com-

pared to the baseline (11.6) (in the direction of the in-

tervention goal). In addition, the follow-up mean (16.7) 

increased compared to the intervention (14.8) (in the di-

rection of the intervention). Also, the PND means between 

the intervention and baseline was 100%, and 33.33% be-

tween follow-up and intervention. Thus, the results in-

dicated the effectiveness of the educational intervention 

based on Piaget’s cognitive approach to the mathematical 

performance of elementary-school students with specific 

learning disabilities. These results revealed the signifi-

cant effect of the intervention, compared to the baseline 

and a decrease in the effectiveness of the intervention in 

the follow-up phase, compared to the intervention phase.

Conclusion
The results of data graph analysis revealed that cogni-

tive education based on Piaget’s approach significantly 

improved the mathematical performance of students with 

math learning disorders. Although no study was conduct-

ed directly in line with the present study, the findings of 

this study are consistent with the previous studies. It is 

worth noting that low generalizability is one of the limita-

tions of this study. Though single-case studies have more 

generalizability than single-subject ones, there will still 

be the problem of generalizing the results due to the small 

sample size. Given that students with specific learning 

disorders in mathematics need special training, the find-

ings of this study can pave the way for further research 

and guide educators, teachers, and therapists in the field 

of specific learning disorders in mathematics.
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تاثیر مداخالت آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی پیاژه بر عملکرد 
ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص
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مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان اثربخشی مداخالت آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی پياژه بر عملکرد 

ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگيری خاص در دوره ابتدایی انجام گرفت.

روش کار: روش پژوهش آزمایشی و از طرح مطالعه مورد منفرد )ABA(، بود. به این منظور از بين کليه دانش آموزان 

پایه پنجم ابتدایی با اختالل یادگيری خاص در ریاضی در شهر اصفهان در سال تحصيلی 1۳۹۹-1۳۹8 تعداد ۳ نفر که 

مالک های ورود به پژوهش را دارا بودند به صورت هدفمند انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری اطالعات 

از ماتریس های پيش رونده ریون )فرم رنگی(، آزمون تشخيصی استاندارد KeyMath و آزمون غير رسمی عملکرد ریاضی 

پایه پنجم استفاده شد. برای تجزیه و تحليل داده ها، پس از رسم نمودار و محفظه ثبات و روند برای نمودارها، با کاربرد 

روش تحليل درون موقعيتی و بين موقعيتی، اثربخشی متغير مستقل بر وابسته بررسی شد. 

یافته ها: طی تحليل دیداری نمودار داده ها، مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بوده است. درصد داده های غير همپوش 

در دو موقعيت خط پایه و مداخله در هر سه آزمودنی مؤثر بود. نتایج نشان داد آموزش شناختی مبتنی بر رویکرد پياژه به 

طور قابل توجهی موجب بهبود عملکرد ریاضی در کودکان با اختالل یادگيری خاص در ریاضی می شود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پيشنهاد می شود که آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی پياژه به عنوان یک روش 

آموزشی مؤثر مورد توجه مربيان و درمانگران کودکان با اختالل یادگيری خاص قرار گيرد.

دریافت: 1400/4/29                                
اصالح نهایی: 1400/11/29                                     

پذیرش: 1400/12/19

واژه های کلیدی
ریاضی

رویکرد شناختی
اختالل یادگيری خاص

پياژه

نویسنده مسئول
و  روان شناسي  گروه  دانشيار  فرامرزی،  ساالر 
دانشکده  خاص،  نيازهاي  با  کودکان  آموزش 
علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان، 

ایران
                                                                         S.faramarzi@edu.ui.ac.ir :ایمیل

مقدمه
عنوان  به   )Specific learning disorder( خاص  یادگيری  اختالل 
عصب شناختی  و  عصبی_رشدی  اختالل  یک  بيانگر  یادگيری،  ناتوانی 
است که معموال در اوایل سنين مدرسه شروع می شود و ممکن است تا 
نوجوانی یا حتی جوانی مشخص نشود. بر اساس معيارهای تشخيصی 
DSM-5 اختالل یادگيری خاص با سه نوع مشکالت مداوم در توانایی 

یادگيری، در ارتباط با یکی از سه حوزه اصلی خواندن، نوشتن و ریاضی 

نتایج  با  منطبق  مهارت ها،  این  رشد  در  که شکست  می شود  مشخص 
انتظار برای آن دوره سنی کودکان نمی باشد )1(. همچنين این  مورد 
اختالل در بر دارنده نقص در مهارت های تحصيل عمومی است که در 
زمينه های خواندن، ریاضيات و بيان نوشتاری آشکار شده و مشکل قابل 
فعاليت های  یا  و  عملکرد شغلی  تحصيلی،  پيشرفت  زمينه  در  توجهی 
صاحب  و  متخصصان  و   ،)2( می کند  ایجاد  فرد  برای  زندگی  روزمره 
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نظران تعليم و تربيت بر این باورند که این گونه از دانش آموزان، علي رغم 
بودن حواس  دارا  و  آن  از  باالتر  یا حتي  طبيعي  از هوش  برخورداری 
بينایي و شنوایي سالم، قادر به فراگيری مطالب آموزشي و مفاهيم ویژه 

یادگيری نيستند )۳(.      
بحث  از  یکي  ریاضي  اختالل  خاص،  یادگيری  اختالل های  ميان  از 
از  Lerner، معتقد است یکي  به طوری که  برانگيزترین مسائل است، 
روبرو  با آن  یادگيری  اختالل  با  عمده ترین مشکالتي که دانش آموزان 
هستند ناتواني در یادگيری مفاهيم ریاضي است )۴(، و به تاخير بدون 
دليل و معنادار در توانایی حساب مربوط می شود )۵(، و دربرگيرنده ۴ گروه 
نقص است: نقص در درک اعداد، به یاد سپاری حقایق ریاضی، محاسبات 

صریح یا صحيح، استدالل صحيح ریاضی )۶(.               
در  که  هستند  کودکانی  ریاضی  یادگيری  اختالل  به  مبتال  کودکان 
یادگيری مهارت های ریاضی از شناخت اعداد گرفته تا عمليات ریاضی 
و مسائل مربوط به ادراک فضایی و حل مسئله نقص جدی دارند. آنها 
توانایی یادگيری را دارند ولی به صورت متفاوتی یاد می گيرند. این افراد 
نياز به راهکارهایی دارند که امکان استفاده از توانایی هایشان را هموار 

سازد و ضعف و اختالل آنها را جبران کند )۷(.       
ریاضي  در دروسي مثل  این که عملکرد ضعيف تحصيلي،  به  توجه  با 
حوزه  اندیشمندان  دارد،  خاص  یادگيری  اختالل  در  ریشه  قاعدتاً 
دانش آموزان  مشکالت  کاهش  جهت  روش هایي  دنبال  به  یادگيری 
هستند و از آنجایي که روش های مختلفي جهت بهبود عملکرد کودکان 
ضمن  که  روشي  انتخاب  است،  گردیده  تدوین  یادگيری  نقص  دارای 
اثربخشي باال بتواند مشکالت مرتبط با یادگيری دروس خاص را بهبود 
بخشيده و ماندگاری باالتری داشته باشد، حائز اهميت بسيار است )8(. 
پسرفت  بعدی  سال های  در  دارند،  ریاضی  مشکالت  که  دانش آموزانی 
که  چرا  است؛  تامل  قابل  مسئله  این   .)۹( می دهند  نشان  را  بيشتری 
تحصيلی  بعدی  پایه  مفاهيم  زیربنای  معموال  پایه  هر  ریاضی  مطالب 
تحصيلی ضعيفی  عملکرد  دانش آموزان  از  توجهی  قابل  تعداد  هستند. 
در زمينه ریاضيات نشان می دهند که می تواند پيش بينی کننده عملکرد 
ضعيف ریاضی آنها در سال های بعدی تحصيلی شان باشد. بنابراین یک 
بهبود  و  را هدف گرفته  مداخله زودهنگام که ضعف های دانش آموزان 
عملکرد آنها را فراهم نماید، ضروری به نظر می رسد. از طرفی تاکنون 
انجام  ریاضي  در  خاص  یادگيری  اختالل های  زمينه  در  پژوهش هایی 
از آن جمله می توان به پژوهش غباری بناب و همکاران  شده است و 
اشاره کرد که نتيجه گرفتند آموزش فهم عدد، مشکالت ریاضی مربوط 
به فهم عدد دانش آموزان را کاهش می دهد و آموزش فهم عدد موجب 
باالرفتن نمرات ریاضی دانش آموزان در فهم و عمليات ریاضی شده است 

)1۰(. همچنين احمدی و عبدالملکی، به بررسی تاثير آموزش مبتنی بر 
دیدگاه پياژه بر ميزان دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان پایه پنجم 
ابتدایی در درس علوم تجربی پرداخته و به این نتيجه رسيدند که گروه 
زمينه  در  گواه،  گروه  به  نسبت  پياژه  دیدگاه  آموزش  تحت  آزمایشی 
پيشرفت تحصيلی در درس علوم و ميزان دانش، مهارت ها و نگرش های 
 Maurya کسب شده، عملکرد بهتری داشتند )11(. در پژوهش دیگری
بر عملکرد کودکان  پياژه  رویکرد شناختی  تأثير  بررسی  Khan، در  و 
طيف اوتيسم، به این نتيجه رسيدند که این کودکان اغلب مشکالتی در 
مهارت های شناختی مربوط به درک، فهميدن، تحليل، ترکيب، ارزیابی 
و تمایز بين دو شیء دارند و پس از مداخله آموزشی با رویکرد پياژه 
کودکان  شد،  انجام  ماه  یک  مدت  به  دقيقه ای   ۳۰ جلسه   2۴ در  که 
در مهارت های شناختی عملکردشان بهبود یافت )12(. ضمن این که 
مهارت های  به  دستيابی  برای  پژوهشی  در  همکاران،  و   Domingo

همچون  پياژه  شناختی  مرحله  هفت  از  استفاده  با  ریاضيات  شناختی 
»طبقه بندی، ردیف کردن، ضرب، تقسيم، تفکر نسبی، تفکر احتمالی و 
تفکر همبستگی«، به این نتيجه رسيدند که، آموزش شناختی در این 
زمينه ها باعث بهبود توانایی حل مسئله و تفکر انتقادی می گردد )1۳(. 
رشد  نظریه  کارگيری  به  با  پژوهشی،  در  نيز   Ojose راستا  همين  در 
رشدی  مراحل  طی  در  را  کودکان  به  ریاضی  آموزش  پياژه،  شناختی 
انتزاعی  عمليات  و  عينی  عمليات  عملياتی،  پيش  حسی_حرکتی، 
پياژه  رشدی  مراحل  شناخت  که  رسيد  نتيجه  این  به  و  کرد  بررسی 
به معلمان کمک می کند تا درک بهتری از رشد شناختی بچه ها پيدا 
نموده و فعاليت های متناسب با آنها را تدارک ببينند، تا دانش آموزان 
 Haq و Khalil نيز خودشان در یادگيری فعال باشند )1۴(. همچنين
تفکر  ابزارهای  با  مفهومی  فرآیندهای  عنوان  با  پژوهشی  در  هم   ،Ul

رسيدند  نتيجه  این  به  پياژه،  شناختی  رشد  نظریه  بر  مبتنی  ریاضی 
مفهومی  یادگيری  و  باشد  ذهنی  رویه  یک  می تواند  ریاضی  تفکر  که 
پياژه  است.  مهم  مدارس  در  تفکر  کردن  قانونمند  و  فعال سازی  برای 
این فرآیند یادگيری مفهومی را در چهار مرحله مجزا توصيف می کند 
یک  رشد  مفهوم  ریاضيات،  در   .)1۵( می رود  بين  از  زمان  گذر  با  که 
هر  و  است  مراحل  در  پيشرفت  و  سن  از  مستقل  مدت،  بلند  فرآیند 
مرحله مستلزم تفکر ریاضی مناسب است که تصاویر مختلفی از مفهوم 
مرتبط را تداعی می کند و معلمان ریاضی با استفاده از مراحل فکری 
پياژه در آموزش خود و ادغام رفتار تفکر ریاضی همراه با تغيير محتوا 
 ،Supratman که  این  ضمن  کنند.  کمک  دانش آموزان  به  می توانند 
تفکر  رشد  بر  پياژه،  شناختی  رشد  نظریه  بر  مبتنی  آموزش  تأثير  نيز 
خالق )Creative thinking( را بررسی و نتيجه می گيرد که ساختار 
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شناختی دانش آموزان در زمان تفکر خالق با نظریه رشد شناختی پياژه 
ارتباط نزدیک دارد )1۶(. در این پژوهش به دانش آموزان یک مشکل 
ریاضی آزاد داده می شد و انتظار می رفت که قادر باشند تا سطح باالی 
حساسيت، روانی، انعطاف پذیری و تفصيل را داشته باشند که به وضوح 
 ،Gradini ساختار شناختی آنها را به نمایش می گذارد. عالوه بر این
بر اساس نظریه پياژه به  نيز در پژوهشی تحت عنوان آموزش ریاضی 
پياژه یک نظریه جامع در  نتيجه رسيد که، نظریه رشد شناختی  این 
مورد ماهيت و رشد هوش انسانی است که در درجه اول به عنوان نظریه 
مراحل رشدی شناخته می شود، اما در حقيقت با ماهيت دانش و این 
که چگونه انسان ها به تدریج آن را به دست می آورند، می سازند و از آن 
استفاده می کنند سر و کار دارد )1۷(. عالوه بر این پياژه ادعا می کند 
که رشد شناختی در مرکز ارگانيسم انسان قرار دارد و رشد زبان مشروط 
به رشد شناختی است. این مقاله روش تفکر دانش آموزان در یادگيری 
ریاضی را نشان می دهد که با توجه به آموزش تفکر ریاضی بر اساس 

نظریه پياژه، دانش آموزان عملکرد موثرتری در ریاضی داشتند. 
آموزشی  روش   رویکردهای شناختی،  از  یکی  اشاره شد  که  همان طور 
مبتنی بر نظریه پياژه می باشد. کارهای  پياژه بر رشد شناختی کودکان، 
به خود جلب  را  زیادی  توجه  آموزش  در حوزه  مفاهيم کمی  ویژه  به 
کرده است. یکی از کاربردهای مهم این نظریه، تمرکز بر مراحل تحولی 
شناختی کودکان است. کار او در رشد کمی کودکان، مربيان ریاضی را 
با بينش های مهم به این که چگونه کودکان مفاهيم و ایده های ریاضی 
را می آموزند، آشنا کرده است )1۴(. این در حالی است که دانش آموزان 
نياز به روش ها و برنامه های آموزشی ویژه  با اختالل یادگيری ریاضی 
باید  یادگيری  ناتوانی های  به  مبتال  دانش آموزان  برای  آموزش  و  دارند 
به  را  بتوانند راهبردهای آموزشی  باید  اولویت قرار گيرد و معلمان  در 
انعطاف اجرا کنند )18(. در همين زمينه Kamii به طور  روش قابل 
خالصه بيان می دارد که اگر ما صبرکنيم کودکان به سادگی ایده های 
ریاضی را رشد می دهند و نشان می دهد یادگيری به رشد وابسته نيست 
و این موضوع بارزترین نشانه تعهد او نسبت به فرضيه تقدم رشد است 
)1۹(، همان طور که توسط پياژه تعریف می شود )2۰، 21(. برای مثال 
کودکان بدون هيچ ساختاری قادر به تکرار یک واحد در کالس چهارم 
هستند، بنابراین وقت گذاشتن برای آموزش چنين تکراری در کالس 
اول بی فایده است، این در تناقض با شواهدی است که کودکان می توانند 
این وظایف را قبل از کالس چهارم درک کنند و بسياری از این کارها را 

زودتر یاد می گيرند )22(.
پياژه کودک را به عنوان دانشمندي به تصویر می کشد که احساس خود 
را از جهان ایجاد می کند و بر اساس مقوله های مفهومی یا طرحواره ها 

که در تعامل با محيط رشد می یابد عمل می کند. آگاهی از رابطه بين 
ایده ها، اشياء و رویدادها توسط فرآیندهای فعال همگونی درونی، تطابق 
و تعادل ساخته می شوند )2۳(. طبق نظریه پياژه، روش های مشخصی 
از فکر کردن که برای یک بزرگسال بسيار ساده است، برای یک کودک 
ساده نيست )2۴(. گاهی تنها کاری که برای آموزش یک مفهوم جدید 
عنوان  به  اساسی  واقعيت  چند  دانش آموز  به  که  است  این  است،  نياز 
با این حال، در بعضی مواقع تمام حقایق پيش  پيش زمينه ارائه شود. 
زمينه در جهان بی فایده هستند. طبق این نظریه برای یادگيری مفاهيم 
و رشد شناختی کودک، آموزش مطلق و ارائه چند واقعيت اساسی کافی 
تجارب  و  دانش آموز  خود  بودن  فعال  همچون  دیگری  عوامل  و  نبوده 

اجتماعی نياز می باشد )2۵(.
کودکان  اکثر  که  گفت  مي توان  شده  انجام  مطالعات  و  بررسي ها  در 
تنبل  مثل  نامناسبی  برچسب های  ریاضی  یادگيری  اختالل  دارای 
برطرف  باعث  تنها  نه  برخورد هایی  چنين  مي کنند،  دریافت  لجباز  و 
نشدن مشکل کودک که همان اختالالت یادگيری است نمی شود، بلکه 
آنها داشته  بر روی  را  نامطلوب و جبران ناپذیری  اثرات  حتی می تواند 
باشد، لذا در جهت بهبود عملکرد این کودکان می بایست آموزش های 
اثربخشی  حاضر  پژوهش  اساسی  هدف  حال  دید.  تدارک  را  مناسبی 
ریاضی  عملکرد  بر  پياژه  شناختی  رویکرد  بر  مبتنی  آموزشی  مداخله 

دانش آموزان با اختالل یادگيری خاص می باشد.
به  آموزش  آیا  که  مي گردد  مطرح  سوال  این  فوق  مطالب  به  توجه  با 
روش شناختی پياژه می تواند موجب بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان 
صورت  جستجوهای  با  که  آنجا  از  و  گردد  خاص  یادگيری  اختالل  با 
پژوهش  این  است،  شده  مشاهده  کمتر  مورد  این  در  پژوهشی  گرفته 
می تواند منشاء پژوهش های بعدی نيز باشد. بنابراین مهم ترین مسئله 
بر رویکرد شناختی  آموزشی مبتنی  آیا مداخله  این است که  پژوهش 
پياژه بر عملکرد دانش آموزان با اختالل یادگيری خاص در ریاضی در 

دوره ابتدایی مؤثر است؟ 

روش کار
در پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و از طرح مطالعه مورد منفرد )طرح 
ABA(، استفاده شده است. یک پژوهش مورد منفرد که گاهی آن را 

پژوهشی  ناميده اند،  زمانی  آزمایش سری های  یا  آزمودنی  آزمایش تک 
افراد  از  محدودی  تعداد  روی  بر  فشرده  مطالعه  بر  مشتمل  که  است 
است که به صورت انفرادی یا به عنوان یک گروه واحد در نظر گرفته 
پنجم  پایه  دانش آموزان  کليه  پژوهش  این  در  آماری  جامعه   می شوند. 
ابتدایی اختالل یادگيری خاص در ریاضی می باشد که در سال تحصيلی 
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1۳۹۹-1۳۹8 در مدارس عادی نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر 
پژوهش  این  در  نمونه گيری  روش  بودند.  تحصيل  به  مشغول  اصفهان 
نمونه گيری هدفمند بود. در این روش نمونه گيری، هدف، انتخاب افرادی 
فراهم  پژوهشگر  برای  مطالعه  مورد  موضوع  از  عميقی  درک  که  است 
معلمان،  با  مصاحبه  کمک  به  نخست  نمونه گيری،  برای   .)2۶( نمایند 
در  خاص  یادگيری  اختالل  دارای  می شد  پيش بينی  که  دانش آموزانی 
ریاضی باشند، مشخص شدند و سپس برای تشخيص دقيق تر، آزمون 
تشخيصی KeyMath اجرا شد و در نهایت ۳ نفر از دانش آموزانی که 
انتخاب شدند. مالک های ورود  مالک های ورود به پژوهش را داشتند، 
هوش  دبستان،  پنجم  پایه  دانش آموز  از:  بود  عبارت  پژوهش  این  در 
متوسط یا باالتر از متوسط با اجرای ماتریس های پيش رونده ریون )فرم 
کودکان(، عدم نقص بينایی و شنوایی، عدم پریشانی عاطفی_رفتاری به 
آزمون  در  عملکرد ضعيف  روان پزشک،  و  بالينی  روان شناس  تشخيص 
ایران KeyMath. نداشتن سایر اختالل های همراه. همچنين مالک های 
خروج از پژوهش عبارت بودند از: غيبت بيش از دو جلسه دانش آموزان در 
جلسات آموزشی، ابتالی کودک به بيماری خاصی در طی دوره مداخله، 

وجود مشکالت و اختالالتی که روند مداخله را تحت تاثير قرار دهد.  
ویژگی های آزمودنی ها بدین شرح بودند:  

خانواده  اول  فرزند  ابتدایی.  پنجم  کالس  دانش  آموز  ساله،   11 ع.  ا. 
است، برادر و خواهری ندارد. شغل پدر او آزاد و مادرش خانه دار است. 
ع  ا.  تحصيلی  پرونده  بررسی  هستند.  دیپلم  تحصيالت  دارای  دو  هر 
نشان می دهد که او از کالس اول ابتدایی در ریاضيات با مشکل مواجه 
بوده است اما در سایر دروس دشواری خاصی نداشته است. ا به خاطر 
شکست های پی در پی و ناتوانی در یادگيری ریاضيات اعتماد به نفس 
خود را از دست داده است و هنگامی که توسط معلم برای حل مسائل به 
پای تخته می رود، کامال دستپاچه می شود و دلهره و تشویش در صورت 
او نمایان می شود. ا. ع از نظر حواس مختلف، به ویژه بينایی و شنوایی 
روان سنجی  بررسی های  است.  طبيعی  حرکتی،  هماهنگی های  نيز  و 
نشان می دهد که او از نظر هوش عمومی، طبيعی و از غلبه طرفی مغز 
برخوردار است. همچنين با سایر دانش آموزان رابطه گرم و صميمی چه 

در ساعت کالس و چه در زنگ تفریح برقرار می کند.  
ابتدایی. فرزند دوم خانواده است و تنها  ش. ر. 1۰ ساله کالس پنجم 
یک خواهر دارد. پدرش کارشناس ارشد، کارمند و مادرش، کارشناس 
و  عالقه مند  بسيار  تدریس  امر  به  نسبت  که  او  معلم  است.  خانه دار  و 
این که در کالس  با وجود  نازک بين می باشد؛ متوجه می شود که ش 
و در زمينه حل  بسيار ضعيف است  ریاضيات  نظر  از  ولی  پنجم است 
مشکالت  با  هندسی  اشکال  تشخيص  همچنين  و  شمارش  و  مسئله 

زیادی مواجه است. بررسی پرونده تحصيلی وی نشان می دهد که او در 
پایه دوم مردود شده ولی هم اکنون در سایر دروس )به غير از خواندن( 
نظر حواس مختلف، هوش عمومی  از  نيست،  مواجه  با مشکل خاصی 

طبيعی به نظر می رسد و از غلبه طرفی مغز برخوردار است. 
ع. ر. 11 ساله دانش آموز کالس پنجم ابتدایی. تنها فرزند خانواده است. 
پدرش کارمند و مادرش پرستار است. طبق گزارشات معلم و همچنين 
بررسی پرونده تحصيلی وی، در ریاضی و خواندن نسبتا ضعيف است 
و در دروس دیگر مشکل خاصی ندارد. او در پرسش کالمی به سرعت 
)بدون فکر کردن( به سؤاالت پاسخ می دهد و گاهی در امتحان سواالت 
را جا می اندازد. ع در درس ریاضی به خصوص محاسبات عددی و اشکال 
هندسی و کسر و اعشار ناتوان است، همچنين او در تمرکز کردن و در 
اشتباه  دچار  مرتبا  کم توجهی  اثر  در  و  دارد  مشکل  جزیيات  به  توجه 
می شود. ع عالقه خاصی به موسيقی )به  خصوص نواختن گيتار( دارد. 
بررسی های صورت گرفته حاکی از سالمت بينایی و شنوایی و همچنين 
کامال  نيز  عمومی  هوش  نظر  از  او  می باشد.  دست  و  هماهنگی چشم 

طبيعی است.

ابزار
برای  آزمون  این  کودکان:  فرم  ریون  پیش رونده  ماتریس هاي 
است.  شده   ساخته  ریون  توسط   1۹۳8 سال  در  ذهنی  رشد  سنجش 
شامل ۳۶ نماد تصویری با ماتریس های پيشرو می باشد. فرم دوم )سياه 
و سفيد( این آزمون برای سنجش هوش در سنين ۵ تا ۶۵ مناسب است. 
ولی بهترین کاربرد را بين سنين ۹ تا 18 سال دارد. در ضمن این آزمون 
ناوابسته به فرهنگ است و در ایران نيز توسط رحمانی هنجاریابی شده 
است )2۷(. روایی این آزمون در همبستگی با تست هوش وکسلر برابر با 
۰/8۶ گزارش شده  است و پایایی آن در پژوهش های متعدد بين ۰/8۳ 

تا ۰/۹۳ به دست آمده است )28(.

 Connolly این آزمون را :KeyMath آزمون تشخیصی استاندارد
تهيه و هنجاریابی کرده است )2۹(. این مقياس کاربرد زیادی در شناسایی 
دانش آموزان دارای اختالالت یادگيری ریاضی دارد. همچنين به منظور 
تعيين توانایی ها و ضعف های دانش آموزان در حوزه های مختلف ریاضی، 
ویژه،  یا  ترميمی  برنامه  یک  در  ریاضی  آموزش  تاثيرات  دادن  نشان 
ارائه  و  ریاضی  درس  آموزش  آغاز  برای  دانش آموزان  آمادگی  سنجش 
اطالعات دقيق و کافی به معلمان برای برنامه ریزی و آموزش مورد توجه 
به سه حوزه  فرد  کلی  عملکرد  آزمون  این  در   .)۳۰( است  گرفته  قرار 
تقسيم می شود که عبارتند از: 1- حوزه مفاهيم اساسی که از ۳ آزمون 
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فرعی شمارش، اعداد گویا و هندسه تشکيل می شود. 2- حوزه عمليات 
ذهنی  محاسبه  و  تقسيم  ضرب،  تفریق،  جمع،  فرعی  آزمون   ۵ از  که 
تشکيل می شود. ۳- حوزه کاربرد که از ۵ آزمون فرعی اندازه گيری، زمان 

و پول، تخمين، تحيل داده ها و حل مسئله تشکيل می شود.
مقياس ریاضيات KeyMath را محمد اسماعيل پس از ترجمه و انطباق 
به منظور ارزیابی اختالالت کودکان ۶/۵ تا 12 ساله و برای استفاده در 
11 استان کشور )آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، فارس، لرستان و مازندران( با 
این  پایایی  است.  کرده  هنجاریابی  نفری  نمونه ۶۳۹۵  یک  از  استفاده 
آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد شده و ميزان آن در ۵ 
پایه ابتدایی بين ۰/8۰ تا ۰/8۴ گزارش شده است )۳۰(. همبستگی این 
آزمون با آزمون Gastak( Wide range achievement test( محاسبه 
تریتب ۰/۵۷،  به  تا پنجم  اول  پایه های  از  و ضریب همبستگی حاصل 
۰/۶2، ۰/۶۷، ۰/۵۶ و ۰/۵۵ به دست آمد )28(. به منظور سنجش توانایی 
ریاضيات دانش آموزان در پژوهش حاضر از این مقياس استفاده گردید. 

آزمون های غیر رسمی ریاضی: مجموعه آزمون های غير رسمی ریاضی 
دانش آموزان  ریاضی  تحصيلی  عملکرد  برای سنجش  ساخته(،  )محقق 
پایه پنجم ابتدایی تهيه گردیده است. روایی محتوایی آنها توسط پنج 
در  سوال   2۵ دارای  آزمون ها  این  از  یک  هر  گردید.  تایيد  متخصص 
حوزه های حساب، شمارش، کسر و اعشار، هندسه و حل مسئله می باشد. 
جهت محاسبه پایایی، سواالت آزمون روی نمونه ای از دانش آموزان که 
آزمودنی های مورد مطالعه را شامل نمی شود اجرا شد و پس از آن ضریب 
پایایی به روش آلفای کرونباخ به دست آمد. آلفای کرونباخ آزمون اول 
برابر با ۰/8۵، آزمون دوم ۰/82، آزمون سوم ۰/8۹، آزمون چهارم ۰/82، 
آزمون   ،۰/8۹ هفتم  آزمون   ،۰/8۵ ششم  آزمون   ،۰/۷8 پنجم  آزمون 
هشتم ۰/81، آزمون نهم ۰/8۵، آزمون دهم ۰/۷8، آزمون یازدهم ۰/82، 
آزمون دوازدهم ۰/88، آزمون سيزدهم ۰/۷۹، آزمون چهاردهم ۰/8۴، 

آزمون پانزدهم ۰/8۵ و آزمون شانزدهم ۰/۹2 گزارش گردید.

روش اجرا
پيش از انجام مداخله هر سه آزمودنی به مدت ۴ جلسه مورد مشاهده 
غير  آزمون  و   KeyMath استاندارد  تشخيصی  آزمون  و  گرفتند  قرار 
رسمی عملکرد ریاضی بر روی هر کودک اجرا گردید و در مدت این ۴ 
جلسه هيچ گونه مداخله ای جهت بهبود عملکرد ریاضی کودکان صورت 
نگرفت؛ بدین ترتيب خط پایه آنها مشخص گردید. پس از ۴ جلسه خط 
انفرادی  به طور  پياژه  رویکرد شناختی  بر  مبتنی  آموزشی  بسته  پایه، 
آموزشی، هر  اجرا شد. مداخله شامل 8 جلسه  برای هر شرکت کننده 
هفته یک جلسه که طی آن در هر جلسه، آزمودنی به صورت انفرادی 
به مدت ۴۵ دقيقه تحت آموزش شناختی قرار می گرفت و آزمون غير 
رسمی عملکرد ریاضی توسط هر آزمودنی پاسخ داده می شد. همچنين 
در ابتدای جلسات مرور جلسه قبل، و در انتهای جلسه ارائه تکليف برای 
جلسه بعد ارائه می شد. پس از 8 جلسه آموزشی، 1 ماه پس از پایان 
مداخله، به عنوان موقعيت پيگيری سه جلسه هر کدام به فاصله دو هفته 
از آخرین جلسه مداخله کودکان مورد مشاهده و ارزیابي قرار گرفتند، 
در این جلسات نيز مجددا آزمون غير رسمی عملکرد ریاضی بر روی 

کودک اجرا گردید.
بسته آموزشی از کتاب فعاليت های تشخيصی و یادگيری در ریاضيات 
برای کودکان: بر اساس پژوهش های پياژه نوشته Copeland، ترجمه 
مصطفی کریمی )۳1( و نيز مقاالت و منابع مرتبط اقتباس شده است و 
روایی محتوایی و صوری آن نيز توسط متخصصين تایيد گردیده است. 
در بسته آموزشی ۳2 فعاليت ویژه برای کار با کودکان مورد توجه قرار 
اساسی گروه بندی شده اند: فضا،  فعاليت ها در چهار حوزه  این  گرفت. 
عدد، طبقه بندی منطقی و اندازه گيری. گروه بندی کودکان در گروه های 
هر  در  کودکان  عملکرد  نحوه  برحسب  سنی(  )سطوح  مختلف  سنی 

فعاليت متفاوت است.
با توجه به این که سه آزمودنی در دامنه سني 1۰ تا 11 سالگي بودند، 
برنامه های آموزشی متناسب با سن آنها تدارک و سازمان دهی داده شد 
که شرح جلسات مداخله به طور خالصه در جدول زیر قابل مشاهده است:   

جدول 1. خالصه جلسات آموزش شناختی مبتنی بر رویکرد پياژه

شرح جلساتعنوانجلسات

آموزش تقسيم بندی یک خط به قسمت های جزءفضا1

آموزش تجسم اشياءفضا2

آموزش ضرب اعدادعدد3
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یافته ها
به منظور خالصه نمودن، نتایج به دست آمده هر یک از جلسات خط 
پایه، درمان و پيگيری برای آزمودنی ها در جداول و نمودارها به شرح ذیل 
آمده است. بر اساس جدول نمرات عملکرد ریاضی برای هر سه آزمودنی 

در موقعيت خط پایه، مداخله و پيگيری مشخص گردید و نمرات عملکرد 
ریاضی در هر سه آزمودنی با گذشت زمان افزایش یافته است. یافته های 

جدول به صورت نمودار داده ها به قرار زیر است )نمودار 1(.

بررسی  مداخله،  در جلسات  آزمودنی ها  عملکرد  کلی  نمودار  اساس  بر 
داده های هر ۳ آزمودنی در جدول 2 نشان می دهد که ميانگين عملکرد 
ریاضی در موقعيت مداخله )1۴/8( نسبت به خط پایه )11/۶( افزایش 

یافته است )در جهت هدف مداخله(. عالوه بر این ميانگين در موقعيت 
پيگيری )1۶/۷( نسبت به مداخله )1۴/8( افزایش داشته است )در جهت 
هدف مداخله(. همچنين ميانگين PND طبق جدول 2 بين موقعيت 

شرح جلساتعنوانجلسات

آموزش مفهوم کسرهاعدد4

آموزش طبقه منفرد در محتوای طبقهطبقه بندی منطقی5

آموزش مجموعه تهیطبقه بندی منطقی6

آموزش اندازه گيری سطحاندازه گيری7

آموزش ابقاء و اندازه گيری حجماندازه گيری8

نمودار 1. نمرات عملکرد ریاضی در موقعيت خط پایه، مداخله و پيگيري براي ۳ آزمودني
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درمان وخط پایه 1۰۰ درصد و بين موقعيت پيگيری و مداخله ۳۳/۳۳ 
درصد بوده است. بدین ترتيب نتایج حاصل بيانگر آن است که مداخله 
آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی پياژه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان 

با اختالل یادگيری خاص در دوره ابتدایی مؤثر بوده است و این نتایج 
تاثير قابل مالحظه درمان در مرحله مداخله نسبت به خط پایه و کاهش 
تاثير درمان در مرحله پيگيری نسبت به مرحله مداخله را نشان می دهند.   

جدول 2. ميانگين عملکرد آزمودنی ها در عملکرد ریاضی در موقعيت خط پایه، مداخله و پيگيری

متغیر
میانگین موقعیت 

)A( خط پایه
میانگین موقعیت  

)B( مداخله
میانگین موقعیت 

پیگیری ©

PNDPOD

A
B

B
C

۶۶/۶۶%۰%۳۳/۳۳%1۰۰% 11/1۶1۴/81۶/۷عملکرد ریاضی

A
B

B
C

بر  پياژه  شناختی  رویکرد  بر  مبتنی  آموزشی  مداخله  تأثير  مورد  در 
عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگيری خاص در دوره ابتدایی، 
بررسی داده های آزمودنی اول بيانگر این است که در موقعيت خط پایه، 
داده ها روند نزولی با ثبات داشته و در موقعيت مداخله این روند به روند 
صعودی باثبات )در جهت هدف مداخله( تغيير یافته است. تغييرسطح 
نزول و در موقعيت مداخله  پایه نشان دهنده  نسبی در موقعيت خط 
پيگيری  موقعيت  در  نسبی  تغييرسطح  است.  بهبود  و  صعود  از  نشان 
دارای شيب صفر است. جدول ۳، نتایج تحليل دیداری درون موقعيتی 

و بين موقعيتی را طبق فرمول تحليل دیداری نشان می دهد. همان گونه 
به ترتيب در  که در جدول ۳ نشان داده شده است، ميانه و ميانگين 
 )11/11-11/۷۵( پایه  به خط  نسبت   )1۵/۵-1۵/8( مداخله  موقعيت 
پایه  وخط  درمان  موقعيت  بين   PND همچنين  است.  یافته  افزایش 
1۰۰ درصد و بين موقعيت پيگيری و مداخله ۰ درصد بوده است که 
نشان دهنده تاثير قابل مالحظه درمان در مرحله مداخله نسبت به خط 
پایه و کاهش تاثير درمان در مرحله پيگيری نسبت به مرحله مداخله 

است.

جدول ۳. متغيرهاي تحليل دیداري درون موقعيتي و بين موقعيتي )خط پایه و مداخله( براي آزمودني شماره  1

بین موقعیت هادرون موقعیتي

Bمقایسه موقعیتABتوالي موقعیت ها

A

تغییرات روند۴8طول موقعیت ها

صعودی به نزولیتغییر جهتسطح

مثبت/افزایشیاثر وابسته به هدف11/۵1۵/۵میانه

با ثبات به با ثباتتغییر ثبات11/۷۵1۵/8میانگین

تغییر در سطح18-1۳1۴-11دامنه تغییرات

دامنه تغییرات محفظه
 ثبات

25 درصد از میانه هر موقعیت

11/۵ به 1۴/۵تغییر نسبيبا ثباتبا ثبات

12 به 1۴تغییر مطلقتغییر سطح

11/۵ به 1۵/۵تغییر میانه1۴/1۷-11/12۵/۵-۵تغییر نسبي
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داده های آزمودنی دوم در موقعيت خط پایه دارای روندی نزولی و با ثبات 
می باشد که با آغاز مداخله به روند صعودی )در جهت هدف مداخله( 
تغيير یافته است. جدول ۴، نتایج تحليل دیداری درون موقعيتی و بين 
موقعيتی را طبق فرمول تحليل دیداری نشان می دهد. همان گونه که در 
جدول ۴ نشان داده شده است، ميانه و ميانگين به ترتيب در موقعيت 

مداخله )1۳/۵-1۳/۵( نسبت به خط پایه )1۰/۵-1۰/۵( افزایش یافته 
است. همچنين PND طبق بين موقعيت درمان و خط پایه 1۰۰ درصد و 
بين موقعيت پيگيری و مداخله ۳۳/۳۳ درصد بوده است که نشان دهنده 
تاثير قابل مالحظه درمان در مرحله مداخله نسبت به خط پایه و کاهش 

تاثير درمان در مرحله پيگيری نسبت به مرحله مداخله است.

بین موقعیت هادرون موقعیتي

11/۷۵ به 1۵/8تغییر میانگین1۷-1۳1۴-12تغییر مطلق

همپوشي داده هاروند

1۰۰ درصدPNDصعودینزولیجهت

با ثباتبا ثباتثبات
POD۰ درصد

خيرخيرمسیرهاي چندگانه

جدول ۴. متغيرهاي تحليل دیداري درون موقعيتي و بين موقعيتي )خط پایه و مداخله( براي آزمودني شماره  2

بین موقعیت هادرون موقعیتي

Bمقایسه موقعیتABتوالي موقعیت ها

A

تغییرات روند۴8طول موقعیت ها

صعودی به نزولیتغییر جهتسطح

مثبت/افزایشیاثر وابسته به هدف1۰/۵1۳/۵میانه

با ثبات به با ثباتتغییر ثبات1۰/۵1۳/۵میانگین

تغییر در سطح1۵-1112-1۰دامنه تغییرات

دامنه تغییرات محفظه
 ثبات

25 درصد از میانه هر موقعیت

1۰ به 12/۵تغییر نسبيبا ثباتبا ثبات

1۰  به 12تغییر مطلقتغییر سطح

1۰/۵ به 1۳/۵تغییر میانه12/1۴-11۵/۵-1۰تغییر نسبي

1۰/۵ به 1۳/۵تغییر میانگین1۵-1112-1۰تغییر مطلق

همپوشي داده هاروند

1۰۰ درصدPNDصعودینزولیجهت

با ثباتبا ثباتثبات
POD۰ درصد

خيرخيرمسیرهاي چندگانه
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موقعيت  در  که  می دهد  نشان  نيز  سوم  آزمودنی  داده های  بررسی 
با ثبات داشته که در موقعيت مداخله  خط پایه، داده ها روند نزولی 
تغيير  مداخله(  هدف  جهت  )در  صعودی  روند  یک  به  روند  این 
بين  و  موقعيتی  درون  دیداری  تحليل  نتایج   ،۵ جدول  است.  یافته 
همان گونه  می دهد.  نشان  دیداری  تحليل  فرمول  طبق  را  موقعيتی 
که در جدول ۵ نشان داده شده است، ميانه و ميانگين به ترتيب در 

پایه )11/2۵-11/۵(  به خط  موقعيت مداخله )1۵/۵-1۵/1( نسبت 
افزایش یافته است. همچنين PND بين موقعيت درمان و خط پایه 
بوده  درصد   ۶۶/۶۶ مداخله  و  پيگيری  موقعيت  بين  و  درصد   1۰۰
مداخله  مرحله  در  درمان  مالحظه  قابل  تاثير  نشان دهنده  که  است 
نسبت  پيگيری  مرحله  در  درمان  تاثير  کاهش  و  پایه  به خط  نسبت 

به مرحله مداخله است.

جدول ۵. متغيرهاي تحليل دیداري درون موقعيتي و بين موقعيتي )خط پایه و مداخله( براي آزمودني شماره  ۳

بین موقعیت هادرون موقعیتي

Bمقایسه موقعیتABتوالي موقعیت ها

A

تغییرات روند۴8طول موقعیت ها

صعودی به نزولیتغییر جهتسطح

مثبت/افزایشیاثر وابسته به هدف11/۵1۵/۵میانه

با ثبات به با ثباتتغییر ثبات11/2۵1۵/1میانگین

تغییر در سطح1۷-121۳-1۰دامنه تغییرات

دامنه تغییرات محفظه
 ثبات

25 درصد از میانه هر موقعیت

1۰/۵ به 1۳/۵تغییر نسبيبا ثباتبا ثبات

1۰ به 1۳تغییر مطلقتغییر سطح

11/۵ به 1۵/۵تغییر میانه1۳/1۶-12۵/۵-1۰تغییر نسبي

11/2۵ به 1۵/1تغییر میانگین1۷-121۳-1۰تغییر مطلق

همپوشي داده هاروند

1۰۰ درصدPNDصعودینزولیجهت

با ثباتبا ثباتثبات
POD۰ درصد

خيرخيرمسیرهاي چندگانه

بحث
پژوهش با هدف بررسي تعيين ميزان اثربخشی مداخله  آموزشی مبتنی 
اختالل  با  آموزان  دانش  ریاضی  عملکرد  بر  پياژه  شناختی  رویکرد  بر 
نتایج  گرفت.  انجام  اصفهان  شهر  در  ابتدایی  دوره  در  یادگيری خاص 
حاصل از تحليل نمودار داده ها بيانگر آن بود که آموزش شناختی مبتنی 
دانش   آموزان  ریاضی  عملکرد  توجهی،  قابل  به صورت  پياژه  رویکرد  بر 
دارای اختالل یادگيری ریاضی را افزایش داده است. اگر چه پژوهشی 

این  با  انجام نگرفته است،  به طور مستقيم در راستای پژوهش حاضر 
همکاران  و  بناب  غباری  پژوهش های  با  مطالعه  این  یافته های  حال 
 May  ،)12(  Khan و   Maurya  ،)11( عبدالملکی  و  احمدی   ،)1۰(
و   )۳۴(  Arlette و   Olivier  ،)۳۳(  Vintere  ،)۳2(  Ahmad و 
Lemoyne و Favreau )۳۵(، هم سو و هم خوان است. در تبيين نتایج 

پژوهش می توان گفت که آموزش به روش پياژه موجب بهبود توانمندی 
توانمندی  این  و  می گردد  رشدی  دوره های  در طی  کودکان  شناختی 
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شناختی به ساخت شناختی و تفکر مفهومی کودکان منجر شده و باعث 
یادگيری  برای  بهتر  روش های  به  دستيابی  و  شناختی  انعطاف پذیری 
ریاضی می شود. همان طور که آموزش فهم عدد به دانش آموزان موجب 
کاهش مشکالت ریاضی دانش آموزان شده و عملکرد دانش آموزان در 
فهم و عمليات ریاضی را بهبود بخشيده است )1۰(. فهم عدد از جمله 
مفاهيمی است که بر مبنای نظریه پياژه به صورت ملموس و قابل درک 
به دانش آموزان آموزش داده می شود و در همين راستا Lemoyne و 
Favreau، در پژوهشی به این نتيجه رسيدند که مفهوم رشد عددی 

پياژه با یادگيری ریاضيات ارتباط دارد )۳۵(. با توجه به نتایج پژوهش ها 
می توان گفت منطبق با نظریه پياژه تفکر عملياتی در راهبرد های عددی 
کودکان مؤثر است و بينش جالبی را در رابطه بين ساختارهای منطقی 
و عددی فراهم می آورد که به ما امکان می دهند برخی از سطوح را در 

درک عمليات جمع و تفریق شناسایی کنيم.
به  آموزش  اثرگذاری  عامل دیگری که موجب  همچنين می توان گفت 
پياژه  دیدگاه  بر  مبتنی  آموزش  در  که  است  این  می باشد  پياژه  روش 
اساس  بر  یادگيری  و  هستند  فعال  یادگيری  فرآیند  در  دانش آموزان 
ساخت شناختی آنان شکل می گيرد، به عبارتی هر دانش آموزی خود را 
با توانایی خویش مقایسه می کند و معلم صرفا یک راهنما بوده و وسيله 
انتقال اطالعات نيست. بنابراین هر دانش آموزی با توجه به تجربه خود یاد 
می گيرد و درصدد رفع نقاط ضعف خود بر می آید و این می تواند عاملی 
در جهت ارتقای تحصيلی آنان باشد )11(. در توضيح این مهم می توان به 
رویکرد ساختارگرایی اشاره کرد، رویکرد ساختارگرایی مبتنی بر این ایده 
است که دانش هرگز نمی تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل 
شود. تنها راه کسب دانش ایجاد یا ساخت آن است. رویکرد ساختارگرایی 
منطبق بر اصول نظریه پياژه می باشد و نقش معلم در فرآیند آموزش 
تغيير می کند و خود دانش آموزان نقش فعال را دارند. این رویکرد اساسا 
زندگی  با  را  آن  و  تغيير می دهد  را  ریاضی  یادگيری  و  تدریس  فرآیند 
روزمره مرتبط می سازد و به جای فرمول های انتزاعی از روش های خالقانه 
برای حل مسائل ریاضی استفاده می کند )۳۳(. تا جایی که فرآیند یاددهی 
و یادگيری بر اساس نظریه پياژه موجب ارائه اطالعات مفيد، درک بهتر، 
معنا بخشی به مفاهيم، تمرین مهارت های شناختی و در نتيجه موجب 

افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان می شود )12(.
نيمرخ  عنوان  تحت  پژوهشی  در  نيز   ،Ahmad و   May این  بر  عالوه 
نظریه ها و مدل ها در مطالعه حساب نارسایی، به این نتيجه رسيدند که 
اختالل یادگيری در ریاضی نوعی ناتوانی یادگيری است که بر موفقيت 
تحصيلی، روابط اجتماعی و حتی سبک زندگی فرد تاثير می گذارد. در 
که  این  و  می شود  داده  توضيح  پياژه  شناختی  رشد  نظریه  مقاله  این 

دانش آموزان در رشد شناختی تفاوت های فردی دارند و نظریه شناختی 
پياژه در حمایت از تقویت عملکرد دانش آموزان با اختالل یادگيری در 
به  مناسب  مدل شناختی  با طراحی  می توان  و  مناسب هست  ریاضی 
تقویت عملکرد ریاضی دانش آموزان کمک کرد )۳2(. و گزارش پژوهشی 
Olivier و Arlette )۳۴(، نيز در حفظ عدد در کودکان پيش دبستانی 

نشان می دهد که تغيير شناختی در کودکان با کمک های عصبی از یک 
شبکه دوجانبه به حفظ توابع عددی و اجرایی کودکان منجر می شود 
و نظریه پياژه عاملی موثر و نقطه مرجع اصلی در درک و فهم ریاضی 
کودکان است. در آموزش  شناختی به روش پياژه ، یادگيری، مبتنی بر 
اکتشاف، آزمایش، بازی و وسایل کاربردی در زندگی روزمره می باشد 
که این امر مسير یادگيری مفاهيم درس ریاضی را برای کودکان دارای 
برای  پایه ای  پياژه  نظریه  می سازد.  هموار  ریاضی  یادگيری  اختالل 
پيشرفت نظریه های ساخت گرایی بوده و بر اساس دیدگاه ساخت گرایی 
اگر قرار باشد دانش آموزان ریاضيات را فرا بگيرند، باید این درس برای 

آنها معنی داشته باشد.
شایان ذکر است که یکی از محدودیت های پژوهش حاضر تعميم پذیری 
به  نسبت  منفرد  مورد  طرح های  که  چند  هر  است.  آن  نتایج  کم 
پژوهش های تک آزمودنی تعميم پذیری بيشتری دارد، اما باز هم به دليل 
تعداد کم آزمودنی ها، مشکل تعميم نتایج همچنان وجود خواهد داشت. 
همچنين از محدودیت های دیگر این پژوهش می توان به محدوده  سنی 
کودکان اشاره کرد که تعميم نتایج برای سایر سنين را دشوار می سازد. 
عدم آمادگی روحی و روانی دانش آموزان به دليل مشکالت اجتماعی و 
شرایط ویژه کرونا و همچنين محدودیت زماني، سختي کار با کودکان 
مبتال به اختالل یادگيری خاص، لزوم هماهنگي و اطالع و اجازه والدین 

از دیگر محدودیت هاي پژوهش حاضر به شمار می رفت.

نتیجه گیری
اگر چه پژوهش با محدودیت هایي مواجه بوده است اما مي توان نتيجه 
گرفت که مداخله  آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی پياژه بر عملکرد 
ریاضی دانش آموزان با اختالل یادگيری خاص در دوره ابتدایی موثر بوده 
است و یافته های این پژوهش مي تواند راهگشاي پژوهش هاي بعدي و 
نيز راهنماي مربيان، معلمان و درمانگران حوزه اختالل یادگيری خاص 

در ریاضی باشد. 
    

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

تمامی  برای  دقت  به  کار  هدف  پژوهشی،  اخالق  اصول  رعایت  جهت 
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که  شد  داده  خاطر  اطمينان  آنها  به  و  شد  تشریح  مشارکت کنندگان 
ندارند.  خود  نام  نوشتن  به  نيازی  و  ماند  خواهد  محرمانه  اطالعاتشان 
پژوهش شرکت  در  اساس رضایت شخصی  بر  افراد حاضر،  لذا همگی 

نمودند. 

مشارکت نویسندگان 
داده ها،  جمع آوری  مطالعه،  طراحی  در  اول(  )نویسنده  عباسپور  آرش 
تحليل داده ها و آماده سازی متن مقاله مشارکت داشت و ساالر فرامرزی 
)نویسنده دوم و مسئول(، در نگارش مقاله، بازبينی و اصالح مقاله نقش 

داشت. هر دو نویسنده نسخه نهایی مقاله را مطالعه و تایيد کردند.    

منابع مالی
این پژوهش، تحت حمایت مالی هيچ نهادی نبوده و تمام منابع مالی آن 

توسط نویسندگان تامين شده است.   

تشکر و قدردانی
این مقاله بر گرفته از رساله کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان با نيازهای 
خاص دانشگاه اصفهان می باشد. بدینوسيله از کليه شرکت کنندگان در 
پژوهش حاضر و خانواده های دانش آموزان تشکر و قدردانی می گردد.         
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