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تأثیر آموزش مفاهیم ریاضـی بر افــزایش مــهارت های ریاضی کـودݡکان و 
دانش آمـــوزان با اخـــتالل طــیف ُاتیــســم با روش تحلیل ݡکاربـردی رفــتار 
نسـیبه،  پردیـس  فرهنگیـان،  تربیتـی، دانشـگاه  و علـوم  روان شناسـی  برنامه ریـزی درسـی، دانشـکده   گـروه   ، اسـتادیار کـرم حافظـی،  ا  □

ایـران تهـران، 
ایران  ، ، شیراز تربیتی، دانشگاه شیراز آموزشی، دانشکده  روان شناسی و علوم  دانشجوی دکتری مدیریت  نرگس میرانی سرگزی*،   □

چکیده
کـوکان  زمینـه و هـدف: محدودیت هـای موجـود در حیطـه ی شناسـایی راهبردهـای مؤثـر به منظـور رفـع مشـکالت ریاضـی در 
کثـر آنـان در مهارت هـای مرتبـط بـا ریاضـی بـا آن روبـه رو هسـتند، لـزوم  کـه ا تیسـم و مشـکالتی 

ُ
و دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف ا

پایـه ای  مفاهیـم  آمـوزش  اثربخشـی  بررسـی  پژوهـش،  ایـن  هـدف  می کنـد.   روشـن  را  حیطـه  ایـن  بـه  توجـه  افزایـش  و  پژوهـش 
کاربـردی رفتـار بـود.  تیسـم بـا روش تحلیـل 

ُ
کـودکان و دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف ا ریاضـی بـر افزایـش مهارت هـای ریاضـی 

AB( قـرار  کاربـردی و در زمـره ی طرح هـای شبه آزمایشـی تک مـوردی )از نـوع طـرح  روش: پژوهـش حاضـر از حیـث هـدف، 
کـودکان اسـتثنایی  آموزشـگاه  تیسـم بـا عملکـرد بـاالی 

ُ
کلیـه  دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف ا آمـاری ایـن پژوهـش  دارد. جامعـه  

تیسـم بـا 
ُ
نیمـروز واقـع در منطقـه 2 شـهر تهـران بـود. بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری در دسـترس، 3 دانش آمـوز بـا اختـالل طیـف ا

کـی مـت و برگـه  ثبـت داده هـا بـود. بـرای تجزیـه و تحلیـل  آزمـون   ، گارز عملکـرد بـاال انتخـاب شـدند. ابـزار سـنجش، پرسشـنامه  
داده هـا از آمـار توصیفـی اسـتفاده شـد.

کـه  داد  نشـان  نتایـج  شـد.  ثبـت  متغیرهـا  فراوانـی  جلسـه   1 در  آن  از  پـس  کـه  گرفـت  صـورت  مداخلـه  جلسـه   13 یافته هـا: 
مــهارت های ریاضـــی در هـــر یـک از آزمــــودنی ها بعـد از مــــداخله، افزایـش یافـت. دو هــفــتــه پـس از آخـــرین جلسـه  مـــداخله، 

کاهـش متغیرهـا را نشـان داد. کـه رونـد  گرفتـه شـد  2 جلسـه ی پیگیـری نیـز در نظـر 

ریاضـی  مفاهیـم  کـه  می شـود  فراهـم  امـکان  ایـن  رفتـار  کاربـردی  تحلیـل  روش  براسـاس  ریاضـی  آمـوزش  در  نتیجه گیـری: 
کـه  آموزشـی باعـث می شـود  کارت هـای  آمـوزش داده شـود. در ایـن روش، اسـتفاده از تقویت کننده هـا و  به صـورت ُخـرد ُخـرد 
تـا به مـرور زمـان مهارت هـای ریاضـی افزایـش یابـد. کمتـر خسـته کننده باشـند،  آمـوزش مفاهیـم ریاضـی جذاب تـر شـده و  رونـد 

کاربردی رفتار تیسـم، افزایش مهارت هـای ریاضی، روش تحلیـل 
ُ
کلیـدی: آمـوزش ریاضـی، اختـالل طیف ا واژه هـای 

* Email: nargesmiranisargazi@gmail.com

۳۷ نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات ۲۵ - 
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کاربردی رفتار  تأثیـر آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـر افزایـش مهارت هـای ریاضـی کودکان و دانش آمـوزان با اختالل طیف ُاتیسـم با روش تحلیـل 

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 26

مــقـدمـــه

تیسـم1 در پنجمیـن ویرایش راهنمای تشـخیصی 
ُ
اختـالل طیـف ا

ارتبـاط  در  مـداوم  اختـالل  شـامل  روانـی  اختـالالت  آمـاری  و 
یـا  تمـــایالت   ، رفـــتار الگوهـای  و  اجتماعـی  تعامـل  و  اجتماعـی 
فـــعالیت های محـدود و تکـراری می باشـد. ایـن نشـانه ها از اوایـل 
مختـل  یـا  محـدود  را  فـرد  روزانـه   عملکـرد  و  دارنـد  وجـود  کودکـی 
به شـدت،  توجـه  بـا  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  جلوه هـای  می کننـد. 

دلیـل،  به همیـن  دارنـد.  تفـاوت  آن  زمانـی  سـن  و  رشـد  سـطح 
اصطـالح طیـف به منظـور توصیـف ایـن اختـالل بـه کار بـرده  شـده 
تیسـم بـا عملکـرد بـاال، اختـالل رشـدی 

ُ
 اسـت )1(. اختـالل طیـف ا

کارکردهـای اجتماعـی،  کـه بـا نابهنجاری هایـی در  شـدیدی اسـت 
می شـود  مشـخص  عـادی  غیـر  عالیـق  و  رفتارهـا  ارتبـاط،  زبـان، 
کـه  هنگامـی  یعنـی  پیش دبسـتانی  سـنین  در  اختـالل  ایـن   .)2(
زبـان و شـناخت قابـل شناسـایی هسـتند، تشـخیص  آسـیب های 
برقـراری  بـه  اسـت  ممکـن  خردسـال  کـودک   .)3( می شـود  داده 
بزرگ تـر  کـودکان  ولـی  باشـد.  کم عالقـه  یـا  و  بی عالقـه  دوسـتی 
امکان دارد به برقراری دوسـتی عالقه مند باشـند اما رسـوم تعامل 
اجتماعـی را درک نکننـد. ممکـن اسـت تعامـل اجتماعـی، عاطفـی 
و هیجانی نداشته باشند. اختالل در ارتباط  نیز قابل توجه و دیرپا 
کـودک تأثیـر می گـذارد.  بـوده و بـر مهارت هـای کالمـی و غیرکالمـی 
ُکاًل رشـد زبـان محـاوره ای نداشـته باشـد و یـا  کـودک  ممکـن اسـت 
رشـد آن بـا تأخیـر انجـام شـود. اختـالالت رشـدی نتیجـه  تفـاوت و 
یا تأخیر عصب شـناختی در کسـب مهارت های عمومی در دوران 
کـه در  ایـن مغـز اسـت   

ً
به طـور مشـابهی، ظاهـرا و  کودکـی هسـتند 

کودکـی موجـب یـک ناتوانـی رشـدی مادام العمـر می شـود  سـنین 
آمریـکا  روان پزشـکی  انجمـن  از سـوی  تیسـم 

ُ
ا اختـالل طیـف   .)4(

به عنـوان یـک اختـالل رشـدی عمیـق دسـته بندی شـده اسـت و 
کـودک  کـه همگـی بایـد قبـل از 3 سـالگی در  3 ویژگـی اصلـی دارد 
: آسـیب کیفـی در عملکرد  ظاهـر شـوند. ایـن 3 ویژگـی عبارت اند از
و  ذهنـی،  فعالیت هـای  و  ارتبـاط  در  آسـیب  اجتماعـی،  متقابـل 
فعالیت هـا  و  عالیـق  زمینـه ی  در  فوق العـاده  محدودیت هـای 
کـرد  مشـخص   ، متمایـز رفتـار   3 بـا  می تـوان  را  اختـالل  ایـن   .)5(
کـه شـامل اختـالل تعامـل اجتماعـی، تأخیـر مهارت هـای ارتباطـی، 
 3 از  می تواننـد  کـودکان  اسـت.  تکـراری  یـا  محـدود  رفتارهـای  و 
نشـان  زودهنـگام  پژوهش هـای  و  سـالگی تشـخیص داده شـوند 
کـه مداخـالت و درمآنهـای هدفمنـد می تواننـد منجـر بـه  داده انـد 

بهبـود شـوند. امـا ایـن اختـالل به طـور قطـع درمـان نمی شـود )6(. 
کـه از نظـر شـدت و نشـانه ها  بـا وجـود تفـاوت قابـل مالحظـه ای 
تمامـی  امـا  دارد،  وجـود  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  افـراد  بیـن  در 

از  اسـتفاده  ماننـد  اجتماعـی  تعامـالت  در  دشـواری هایی  آنهـا 
سـرنخ های  بـه  پاسـخ گویی  و  دوطرفـه  تعامـالت  چشـمی،  تمـاس 
اجتماعـی دیگـران دارنـد )7(. بسـیاری از نقایـص اولیـه ی اختـالل 
پاسـخ گویی  مشـترک،  توجـه  چشـمی،  تمـاس  مثـل  تیسـم، 

ُ
ا طیـف 

کـه از طریـق چهـره  ... نیازمنـد اطالعاتـی هسـتند  بـه هیجانـات و 
حالت هـای  گویـای  چهـره ای،  جلوهـای  و  می آینـد  به دسـت 
اشـاره  به شـرایطی  بـاال،  عملکـرد  بـا  اختـالل  ایـن  هسـتند.  ذهنـی 
نزدیـک  آنهـا  زمانـی  سـن  بـه  افـراد  تحولـی  سـن  آن،  در  کـه  دارد 
و  کـودکان  اسـت )8(.  آن  از  باالتـر  یـا  یـا هوش بهرشـان70  اسـت 
کلیشـه ای،  تیسـم در حیطـه  رفتـار 

ُ
دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف ا

ممکـن اسـت4 رفتـار شـایع را از خـود بـروز  دهنـد. نخسـت این کـه، 
از خـود بـازی ضعیـف یـا انعطـاف ناپذیـری را نشـان بدهنـد. یعنـی 
را  منـزل  لـوازم  و  قطعـات  تکـراری  به گونـه ای  اسـت  ممکـن  آنهـا 
 وابسـتگی های شـدیدی بـه اشـیا 

ً
کننـد. دوم این کـه، غالبـا ردیـف 

 بـه مفاهیمـی 
ً
خاصـی پیـدا  کننـد. سـوم این کـه، ذهن شـان شـدیدا

هندسـی  الگوهـای  و  اعـداد  اتوبوس هـا،  مسـیر  رنگ هـا،  نظیـر 
کـه  را  یکنواختـی  روزمـره ی  امـور  این کـه،  و چهـارم  باشـد.  مشـغول 
گذشـته،  دهـه ی  دو  در   .)9( کننـد  دنبـال  دائـم  دارنـد،  نظـر  در 
کوهـن2 و همکارانـش انقالبـی را در پژوهش هـای اختـالل  بـارون 
بـا  کـودکان  دادنـد  نشـان  آنهـا  آوردنـد.  به وجـود  تیسـم 

ُ
ا طیـف 

کـه توانایـی  آنهایـی  تیسـم باالتـر از 4 سـال، حتـی 
ُ
ا اختـالل طیـف 

کالمـی باالیـی داشـتند هـم نمی تواننـد تکلیـف نظریـه ی  ذهنـی و 
کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  و  دهنـد  انجـام  موفقیـت  بـا  را  ذهـن 
نقـص در نظریـه ی ذهـن یکـی از نشـانه های اصلی در این کودکان 
بـا  دانش آمـوزان  کـه  می دهنـد  نشـان  پژوهش هـا   .)10( اسـت 
در  عـادی  دانش آمـوزان  بـا  درمقایسـه  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل 

ریاضـی  و  نوشـتن  خوانـدن،  قبیـل  از  درسـی  مباحـث  یادگیـری 
کـه  دارای نقایصـی می باشـند. همچنیـن یافته هـا نشـان می دهنـد 
تیسـم بـا عملکـرد بـاال، علی رغـم این کـه 

ُ
کـودکان  بـا اختـالل طیـف ا

توانایـی باالیـی در برخـی مباحـث دارنـد امـا از توانایی هـای خـود 
آن اسـتفاده  نمی تواننـد بـرای حـل مسـائل ریاضـی و پیشـرفت در 
در  بـاال  عملکـرد  بـا  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  کننـد. 

هسـتند.  متفـاوت  بسـیار  ارتباطـی  توانایـی  نظـر  از  ریاضـی  کالس 
مهارت هـای  امـا  هسـتند  کالمـی  گفتگـوی  بـه  قـادر  بیشـترشــان 

1. Autism Spectrum Disorder )ASD( 2.  Baron Cohen
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کاربردی رفتار  کودکان و دانش آموزان با اختالل طیف ُاتیسم با روش تحلیل  تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی بر افزایش مهارت های ریاضی 

27 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

را ندارنـد. به طـور معمـول،  از زمـان  اجتماعـی و چگونگـی رمزگشـایی 
کمـک یـا صحبـت  آنـان بـا معلـم درگیـر می شـوند. امـا بـه درخواسـت 
گروهـی اغلـب پاسـخ  بـا همسـاالن هنـگام شـرکت در فعالیت هـای 
شـورای  سـوی  از  شـده  ارائـه  اطالعـات  طبـق   .)6( می دهنـد 
گرچـه پژوهش هـای مختلـف و متنوعـی  آمریـکا، ا پژوهش هـای ملـی 
گـون آموزشـگاهی  گونا در مـورد راهبردهـای یادگیـری مهارت هـای 
تعـداد  امـا  دارد  وجـود  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  در 

آنـان محـدود  راهبردهـای موجـود به منظـور آمـوزش ریاضیـات بـه 
کسـب مهارت هـای آموزشـگاهی ریاضـی ماننـد جمـع  اسـت )11(. 
، شـالوده و بنیـان موفقیـت در ریاضیات  و تفریـق در سـنین پایین تـر
مهارت هـای  مـورد  در  پژوهش هـا  کثـر  ا اسـت.  باالتـر  سـنین  در 
کسـب  روی  بـر  تیسـم، 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  در  ریاضـی 

کاربـردی ریاضیـات و تأثیـر و کاربرد آن در زندگی آنان  مهارت هـای 
متمرکـز اسـت. یادگیـری مهارت هـای ریاضـی ماننـد جمـع، تفریـق، 
کارهـای روزمـره  ماننـد  ضـرب و تقسـیم و اندازه گیـری بـرای انجـام 
کارهـای بانکـی و بودجه بنـدی درآمـد ماهیانـه  خریدکـردن، انجـام 
کـه  هسـتند  مفاهیمـی  ریاضـی،  پایـه ای  مفاهیـم  اسـت.  ضـروری 
کـودک بایـد آنهـا را  به منظـور یادگیـری مفاهیـم پیشـرفته تر ریاضـی، 
بـرای یادگیـری  یـاد بگیـرد. به عبارتـی ایـن مفاهیـم، پایـه و مبنایـی 
مفاهیـم ریاضـی سـطح باالتـر محسـوب می شـوند. به عنـوان مثـال، 
محاسـباتی  انجـام  به منظـور  اعـداد  توالـی  یادگیـری  و  شـناخت 
کنـون  تا  1943 از سـال   .)12( اسـت  تفریـق ضـروری  و  ماننـد جمـع 
هرکـدام  و  گرفتـه  قـرار  آزمـون  مـورد  گونـی  گونا درمانـی  روش هـای 
کـودکان مؤثـر بـوده  به نحـوی در درمـان وجهـی  از ایـن اختـالل در 
حیطه هـای  و  روان شناسـی  علـم  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
آزمـون  و  تجربـه  کـه  می شـوند  ابـداع  تـازه ای  تکالیـف  درمانگـری، 
باشـد.  مؤثـر  می توانـد،  کارایی شـان  تأییـد  عـدم  یـا  تأییـد  در  آنهـا 
اسـت  شـناختی-رفتاری  درمانـی  بـازی  تکالیـف،  ایـن  از  یکـی 
اختـالل  نشـانه های  کاهـش  بـرای  متعـددی  درمان هـای   .)13(
گرچـه بـرای ایـن اختـالل هنـوز درمـان  تیسـم وجـود دارد. ا

ُ
طیـف ا

کیفیـت  بـا  و  مسـتمر  آمـوزش  درصـورت  امـا  نـدارد  وجـود  قطعـی 
بایـد توجـه  افزایـش می یابـد )14(.  افـراد  ایـن  بـاال سـطح عملکـرد 
هسـتند  راهبردهایـی  مداخلـه،  راهبردهـای  مؤثرتریـن  کـه  داشـت 
آمـوزش بایـد به صـورت  کـه بسـیار سـاختارمند و مسـتمر هسـتند و 
گام هـای کوچـک و براسـاس ارزیابـی سـطح رشـد فعلـی، مهارت هـا 
به طـور  باشـد.  شـده  طرح ریـزی  کـودک  موجـود  پاسـخ های  و 
کـودکان بـا اختـالل طیـف  کـه در مــــورد  کلـی، روش هـــــای درمانـی 

مداخـالت  دسـته     2 بـه  می گیرنـد  قـرار  استـــفاده  مـورد  تیســــم 
ُ
ا

کـدام شـامل  کـه هــــــر  مـــــــداخالت تکمیلـی  روانــــــی-آمـــوزشی و 
اولیـن  در   .)15( می شـوند  تقسـیم  هسـتند،  مجموعه هایـی  زیـر 
کـه  کاربـردی رفتـار1 نامـی  کاربـردی شـدن روش تحلیـل  سـال های 
بـرای ذهـن افـراد زیادی آشـنایی داشـت، اوول ایوار لـوواس2 بود. 
تیسـم 

ُ
کـودکان بـا اختالل  طیف ا کارشناسـان و متخصصـان درمـان 

ایـن  کرده انـد.  زیـادی  اسـتقبال  رفتـار  کاربـردی  تحلیـل  روش  از 
 بیـن 30 

ً
رویکـرد بـا اسـتفاده از فنـون تغییـر رفتـار اسـکینر و معمـوال

تـا 40 سـاعت در هفتـه، به صـورت انفـرادی و بـا یک درمانگر اجـــرا 
مــثبت مداخلـه ی روش تحلیـل  نتایـج  مـی شــود )16(. نخســـتین 
کالیفرنیـا و توسـط  کاربـردی رفتـار در بخـش روان شناسـی دانشـگاه 
مرحلـه   5 بـه  را  خـود  روش  لـوواس  شـد.  ارائـه   )17( لـواس  ایـوار 
گام بـه گام به سـمت کنتـرل،  کـودک را  کـرد. ایـن مراحـل  طبقه بنـدی 
هـم از طـرف درمانگـر و هـم از طـرف خـود کودک می بـرد. مراحلی که 
کـودک دارد.  در مرتبـه ی اول تـالش در ایجـاد آمادگـی بـرای زندگـی 
کاربرد این مراحل تسلسـل خاصی مدنظر نیسـت ولی درمانگران  در 
ابتـدا مرحلـه  اول را در شـروع هـر دوره  درمـان اسـتفاده می کننـد و در 
ادامـه ترکیبـی از مراحـل 2 و 3 و 4 اسـتفاده می شـود. زیـرا ایـن مراحل 
از ایـن همپوشـی در راسـتای  کـه می تـوان  دارای همپوشـی هسـتند 
تکمیلـی  یـک مرحلـه ی   

ً
تقریبـا کـه  و مرحلـه  5  کـرد  اسـتفاده  درمـان 

اسـت در آخر هر جلسـه و دوره مورد اسـتفاده قرار می گیرد. زیرا این 
 ، آشـنایی بیشـتر مرحلـه مسـتلزم یادگیـری مراحـل قبلـی اسـت. بـرای 

در زیـر خالصـه ای از ایـن 5 مرحلـه ارائـه می شـود:
1. آمادگـی بـرای یادگیـری: در ایـن مرحلـه فعالیت هایـی ماننـد 
کنتـرل  خـوردن،  غـذا  کالمـی،  غیـر  اولیـه   تقلیـد  توجـه،  نشسـتن، 

می شـود.  داده  آمـوزش  عصبانیـت 
ماننـد:  هایـی  فعالیـت  مرحلـه  ایـن  در  مقدماتـی:  زبـان   .2
اشـیا،  تشـخیص  کالمـی،  تقلیـد  آمـوزش  مقدماتـی،  آواهـای  بیـان 
آمـوزش  کالمـی و...   موضوعـات و رفتارهـا و پیـروی از دسـتورات 

می شـود.  داده 
3. مهارت هـای خودیـاری: در ایـن مرحلـه فعالیت هـای برآورده 

کـردن کلیـه  نیازهـای شـخصی مـورد نظر اسـت. 
4.  مهارت هـای زبانـی پیشـرفته: در ایـن مرحلـه فعالیت هـای 

، اعـداد و ... مـورد توجـه اسـت.  زبـان اختصـاری ماننـد ضمائـر
مرحلـه  ایـن  در  شـده:  آموختـه  مطالـب  کاربـرد  و  تعمیـم    .5
فعالیت هایـی ماننـد: برنامه هـای مدرسـه ای و وظایف مدرسـه ای 

به صـورت رسـمی و روابـط علـت و معلولـی مـورد نظـر اسـت. 

1. Applied Behavior Analysis method )ABA( 2. Lovaas, O. I
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کاربردی رفتار  تأثیـر آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـر افزایـش مهارت هـای ریاضـی کودکان و دانش آمـوزان با اختالل طیف ُاتیسـم با روش تحلیـل 

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 28

کـه نشـان می دهـد چندیـن  پژوهش هـای زیـادی وجـود دارد 
مـداوم در حـل  مسـائل  معلولیـت، چالش هـای  دارای  دانش آمـوز 
گفتـه شـد، می تـوان بـه اهمیـت به کارگیـری  دارنـد. بـا توجـه بـه آنچـه 
همچنیـن  پی بـرد.  ریاضیـات  آمـوزش  بـرای  مناسـب  روش  یـک 
بـر  بـا انجـام مداخـالت مبتنـی  خزانچـی و همـکاران در پژوهشـی 
زمینه هـای  در  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  از  ویدئـو 

علمـی، اجتماعـی، رفتـاری، عملکـردی و مهارت هـای ارتباطـی بـه 
کـه مدل سـازی فیلـم در آمـوزش مهارت هـای  ایـن نتیجـه رسـیدند 
کالس  در  موجـود  برنامه هـای  از  اسـتفاده  بـا  آنـان  بـه  ریاضـی 
کینـگ1 در فراتحلیلـی به بررسـی مداخالت  مدرسـه تأثیـر دارد )18(. 
تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  ریاضـی  مفاهیـم  در  مؤثـر 

کـه 71 % از مداخـالت  پرداختنـد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد 
مؤثـر  تیسـم، 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  ریاضـی  بـا  مرتبـط 

»تأثیـر  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در  همـکاران  و  نـوروزی   .)19( اسـت 
آمـوزش چندرسـانه ای بـر میـزان یادگیـری و یـادداری درس ریاضی 
تیسـم« بـه ایـن نتیجـه رسـید 

ُ
دانش آمـوزان پسـر بـا اختـالل طیـف ا

کـه به کارگیـری نـرم افـزار چندرسـانه ای در آمـوزش مفاهیـم ریاضـی 
آنـان مؤثرتـر از روش سـنتی  )مسـاحت لـوزی و مسـاحت ذوزنقـه( 
 .)20( می باشـد  اسـتثنایی(  مـدارس  در  موجـود  فعلـی  )روش 
مـرادی در پژوهشـی بـا عنـوان »تأثیـر بازی هـای رایانـه ای آموزشـی 
طیـف  اختـالل   بـا  دانش آمـوزان  ریاضـی  مفاهیـم  یادگیـری  بـر 
در  معنـا داری  تفـاوت  آمـوزش،  از  پـس  کـه  داد  نشـان  تیسـم« 

ُ
ا

گواه ایجاد شـده اسـت  گروه  گروه آزمایشـی در مقایسـه با  یادگیری 
ایـن اختـالل در همـه ی نژادهـا و جوامـع دیـده می شـود و   .)21(
وضعیـت اقتصـادی، سـطح تحصیـالت و شـیوه ی زندگـی والدیـن 
نـدارد  اختـالل  ایـن  بـه  فرزندان شـان  ابتـال  احتمـال  در  تأثیـری 
بـرای  آموزشـی  سـاختار  مهـم  حوزه هـای  از  یکـی  ریاضیـات   .)12(
تیسـم 

ُ
ا ازجملـه  چندگانـه  و  شـدید  ناتوانی هـای  بـا  دانش آمـوزان 

کـودکان با اختـالل طیف  اسـت. کسـب مهارت هـای ریاضـی بـرای 
کـودکان  تیسـم بسـیار مشـکل تر از خوانـدن و نوشـتن اسـت. ایـن 

ُ
ا

در زمینـه  پـردازش اطالعـات ریاضـی بیـش از خوانـدن و نوشـتن 
تیسـم 

ُ
کـودکان بـا اختالل طیف ا مشـکل دارنـد. مشـکالت ریاضـی 

از  کـی  بیشـتر در 2 حیطـه ی جمـع و تفریـق اسـت. پژوهش هـا حا
یادگیـری  توانایـی  تیسـم 

ُ
ا بـا اختـالل طیـف  کـودکان  کـه  آن اسـت 

ریاضـی را دارنـد امـا برای دسـتیابی به این توانایـی نیازمند آموزش 
گذشـته  انفـرادی، منظـم و ویـژه مـی باشـند. از ایـن رو، در دهـه ی 
افزایـش پژوهش هـا و مطالعـات در زمینـه ی ناتوانی هـای ریاضـی 

به ویـژه  رفتـار  کاربـردی  تحلیـل  اسـت.  بـوده  خـاص  توجـه  مـورد 
بارهـا  اخیـر  سـال  طـی30  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  بـرای 

بـرای  آن،  اثربخشـی  تأییـد  ضمـن  و  گرفتـه  قـرار  پژوهـش  مـورد 
طریـق  از  شـده  انجـام  مداخـالت  اسـت.  شـده  توصیـه  اجـرای 
کـودک،  کاربـردی رفتـار می توانـد توسـط درمانگـران  روش تحلیـل 
مشـکالتی  شـود.  انجـام  فـرد  نزدیـکان  سـایر  و  مربیـان  والدیـن، 
و  مداخلـه  مـورد  رفتـار  کاربـردی  تحلیـل  روش  به وسـیله ی  کـه 
در  نارسـایی  زبانـی،  مشـکالت  می تواننـد  می گیرنـد،  قـرار  درمـان 
زندگـی،  مهارت هـای  تحصیلـی،  مهارت هـای  اجتماعـی،  رفتـار 
رفتارهایـی ماننـد پرخاشـگری، آسـیب به خـود، رفتارهـای مقابله ای 
و کلیشـه ای باشـند )22(. آمـوزش ریاضیـات یـک حـوزه ی مهـم در 
تیسـم اسـت. با 

ُ
کـودکان و دانش آمـوزان بـا اختـالل طیف ا آمـوزش 

ایجـاد قانـون فـدرال بـا عنـوان قانون آمـوزش افراد ناتـوان و ایجاد 
کـودکان،  همـه ی  بـرای  محدودیـت  کمتریـن  بـا  یادگیـری  محیـط 
کـودکان بـا نیازهـای ویـژه افزایـش یافـت. در همیـن  گـروه  توجـه بـه 
ریاضیـات در  آمـوزش  راهبردهـای مؤثـر و مفیـد  راسـتا، شناسـایی 
بـه  دسـتیابی  تیسـم، 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان 

کارایـی روش هـای  آزمون هـای اسـتاندارد و  موفقیـت در سـاخت 
آمـوزش عمومـی مـورد توجـه  کالس هـای  شناخته شـده در سـطح 
کشـور و هـم در سـطح  کنـون هـم در داخـل  گرفـت. تا بیشـتر قـرار 
آموزش هـای  تأثیـر  بررسـی  بـه  مختلفـی  پژوهش هـای  جهـان، 
 ، ریاضـی بـر مهارت هـای ریاضـی پرداخته انـد. امـا در حـال حاضـر
آمـوزش ریاضـی بـر افزایـش  هیـچ پژوهشـی بـا هـدف بررسـی تأثیـر 
کـودکان و دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف  مهارت هـای ریاضـی در 
نشـده  انجـام  رفتـار  کاربـردی  تحلیـل  روش  از  اسـتفاده  بـا  تیسـم 

ُ
ا

اسـت؛ بنابرایـن، پژوهـش حاضـر می توانـد در پژوهش هـای علـوم 
شناختی و گفتاری و همچنین در تمرینات بالینی به کار گرفته شود. 
محدودیت هـای موجـود در حیطـه ی شناسـایی راهبردهـای مؤثـر 
به منظـور رفـع مشـکالت ریاضـی در کودکان و نوجوانـان با اختالل 
در  نوجوانـان  و  کـودکان  ایـن  کثـر  ا کـه  مشـکالتی  و  تیسـم 

ُ
ا طیـف 

مهارت هـای مرتبـط بـا ریاضـی بـا آن روبـه رو هسـتند، لـزوم پژوهش 
و افزایـش توجـه بـه ایـن حیطـه را روشـن می کند. همچنیـن با توجه 
بـا  کـودکان  انجام شـده در حیطـه ی  کثـر پژوهش هـای  ا اینکـه  بـه 
تعامـل  و  ارتباطـی  مشـکالت  بررسـی  بـه  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل 

کمتـر مـورد توجـه  کارکردهـای اجرایـی  آنـان پرداختـه و  اجتماعـی 
ناتوانـی  بـه  مربـوط  پژوهش هـای  پاییـن  حجـم  همچنیـن  و  بـوده 
ریاضـی و اختـالل خوانـدن، ضـرورت و اهمیـت پرداختـن بـه ایـن 

1. King
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کاربردی رفتار  کودکان و دانش آموزان با اختالل طیف ُاتیسم با روش تحلیل  تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی بر افزایش مهارت های ریاضی 

29 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

دارد  سـعی  حاضـر  پژوهـش  می کنـد.  نمایـان  بیشـتر  را  موضـوع 
تیسـم 

ُ
گام کوچکـی در راسـتای کمـک بـه افـراد بـا اختـالل طیـف ا

تیسـم 
ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  بـردارد.  فـوق  حیطه هـای  در 

می تواننـد درجـات متفاوتـی از توانایی های ذهنی داشـته باشـند 
از متوسـط در  باالتـر  تـا هـوش  از عقب ماندگی ذهنـی عمیـق  کـه 
تیسـم مهارت هـای 

ُ
کـودکان بـا اختـالل طیـف ا نوسـان اسـت. در 

سـن  افزایـش  بـا   
ً
معمـوال خـود  از  مراقبـت  و  ارتباطـی  اجتماعـی، 

کـودکان بهنجـار همـواره تأخیـر  بهبـود می یابـد ولـی درمقایسـه بـا 
بزرگسـالی  تـا  پیشـرفت  ایـن  اسـت  ممکـن  گاهـی  دارد.  وجـود 
افسـردگی  و  اضطـراب  پرخاشـگرانه،  رفتارهـای  بـا  و  یابـد  ادامـه 
کـودکان بـا اختالل  کـه مشـکل عمـده ی  همـراه  شـود. از آن جائـی 
تقلیـدی  مهارت هـای  و  تمرکـز  توجـه،  زمینـه ی  در  تیسـم 

ُ
ا طیـف 

اسـت، پـس مربیـان و والدیـن بایـد به دنبال آموزش هایی باشـند 
هماهنگـی  و  تمرکـز  توجـه،  تقویـت  بـرای  برنامه هایـی  شـامل  کـه 
چشـم و دسـت، مهارت هـای تقلیـد، تقویـت مهارت هـای ظریف 
کـودکان  برداشـت  باشـند.  دسـته بندی  و  طبقه بنـدی  صـورت، 
تیسـم از جهـان پیرامون شـان، بـا برداشـت مـا 

ُ
بـا اختـالل طیـف ا

روز  تـالش  و  بیشـتر  زمـان  بایـد  بنابرایـن  اسـت.  متفـاوت  کامـاًل 
افزون تـری صـرف شـود تا بتـوان تصویری از چگونگی شـخصیت 
پیرامون شـان سـاخته شـود  بـه  آنهـا نسـبت  و درک احساسـات 
آمـوزش صحیـح امکان پذیـر نیسـت. بـا وجـود  و ایـن امـر جـز بـا 
توانمندی هـا و قابلیت هـای فنـاوری و آثـار مثبت آن در کمّیت و 
کـودکان  کیفیـت یاددهـی و یادگیـری، متأسـفانه حـوزه ی آمـوزش 
گرفتـه  اسـت  بـا نیازهـای ویـژه، بـه دور از تحـوالت رخ داده؛ قـرار 
و نیازمنـد توجـه جـدی در ایـن زمینـه می باشـد. با توجـه به خالء 
پژوهشـی موجـود در زمینـه ی روش هـای مؤثـر به منظـور آمـوزش 
تیسـم 

ُ
ا بـا اختـالل طیـف  کـودکان و دانش آمـوزان  بـه  ریاضیـات 

کـه ایـن دانش آمـوزان در زمینـه  یادگیـری ریاضیـات  و مشـکالتی 
دارنـد، شناسـایی روش هـای مؤثـر برای کمک به آنـان از اهمیت 
فوق العـاده ای برخـوردار اسـت. در ایـن پژوهـش نیـز سـعی بر آن 
کـه اثربخشـی یکـی از شـیوه های پیشـنهاد شـده به منظـور  اسـت 
را  تیسـم 

ُ
ا بـا اختـالل طیـف  کـودکان و دانش آمـوزان  بـه  آمـوزش 

آیـا  کـه:  پاسـخ دهـد  ایـن پرسـش پژوهشـی  بـه  و  کنـد  بررسـی 
آمـوزش  به منظـور   ، رفتـار کاربـردی  تحلیـل  روش  بـه  آمـوزش 
مهارت هـای  افزایـش  روی  بـر  ریاضـی  مقدماتـی  مفاهیـم 
مؤثـر  بـاال  عملکـرد  بـا  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  ریاضـی 

اسـت؟

روش پژوهش

پژوهـش حاضـر در زمـره ی طرح هـای شبه آزمایشـی قـرار دارد. 
کاربـردی و برگرفتـه از قسـمتی از طـرح پژوهشـی  ماهیـت پژوهـش 
کـد اخـالق 50800/4544/100/د دانشـگاه فرهنگیان پردیس  بـا 
کلیـه ی  پژوهـش  ایـن  جامعـه  اسـت.  شـده  ثبـت  تهـران،  نسـیبه 
کـودکان  آموزشـگاه  تیسـم، 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان 

نمـــونـــه   می باشـــد.  تهـران   2 منطقـه   در  واقـع  نیمــــروز  اســــتثنائی 
بـاال،  بـا عملکـرد  اتیسـم  بـا اختـالل طیـف  کـودک  مـا 3  نظـر  مـورد 
از  اسـتفاده  )بـا  مـــتخصص  توسـط  کـه  بـود  سـاله   12 تـا   3 بیـــــن 
 توسـط 

ً
کـرده و مجـددا گارز1 ( ایـن تشـخیص را دریافـت  پرسشـنامه  

آمـاری  و  تشـخیصی  راهنمـای  پنجمیـن  ک  مـال مطابـق  پژوهشـگر 
کـرد و  اختـالالت روانـی، تشـخیص اختـالل طیـف اتیسـم دریافـت 
در آموزشـگاه نیمـروز به عنـوان دانش آمـوز بـا اختـالل طیـف اتیسـم 
بـا عملکـرد بـاال مشـخص شـده بـود. بـرای انجـام ایـن پژوهـش از 
میـان طرح هـای مختلـف، طـرح AB  انتخـاب شـد. طـرح AB  بـرای 
ردیابـی تغییـرات ایجـاد شـده به واسـطه ی درمـان در مراجعـان در 
موقعیت هـای بالینـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. همچنین روایی 
در  پژوهـش  اجـرای  بـا  همزمـان  رخدادهـای  به دلیـل   AB طـرح 
معـرض خطـر اسـت و ممکـن اسـت وقایـع دیگـری غیـر از مداخلـه 
2 دوره ی  از    AB باشـد. طـرح  بـوده  مؤثـر  مراجـع  تغییـر وضـع  در 
می شـود  نامیـده    A دوره اول،  آزمایـش  می شـود.  تشـکیل  زمانـی 
گفتـه می شـود. در  آزمایـش  آن خـط پایـه یـا دوره ی قبـل از  کـه بـه 
دوره   می شـود.  مشـاهده  بارهـا  آزمودنـی  رفتـار  پایـه،  خـط  دوره  
بـر  درمـان  تأثیـر  دوره،  ایـن  در  می شـود.  نامیـده   B دوره ی  دوم، 
پایـه،  خـط  دوره   هماننـد  می شـود.  تعییـن  پژوهـش،  مـورد  رفتـار 
 .)23( می شـود  مشـاهده  مکـرر  به طـور  رفتـار  نیـز  دوره  ایـن  در 
ابـزار سـنجش در ایـن پژوهـش ابتـدا بـرای تشـخیص مهارت هـای 
کی مـت2    آزمـون  از  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  در  ریاضـی 

اسـتفاده شـد و در ادامـه بـرای جمـع آوری داده هـا از برگـه ی ثبـت 
کـه بـا مشـاهده ی دقیـق و علمـی پژوهشـگر  داده هـا اسـتفاده شـد 
عملکـرد  کـه  نمودارهایـی  و  جـداول  از  همچنیـن  و  شـد  انجـام 
آزمودنـی را در حیـن مداخـالت نشـان می دهـد، اسـتفاده شـد. در 
ایـن پژوهـش جلسـات مداخلـه طـی یـک دوره ی دو ماهـه و در 
طـول2 هفتـه به مـدت 11 جلسـه ی یـک سـاعته انجـام شـد. پـس 
بـا  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  کـه  آزمودنی هـا،  انتخـاب  از 

پایـه   سـطح  تعییـن  به منظـور  کی مـت  آزمـون  بودنـد،  بـاال  عملکـرد 

1. GARS 2. keymath
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کاربردی رفتار  تأثیـر آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـر افزایـش مهارت هـای ریاضـی کودکان و دانش آمـوزان با اختالل طیف ُاتیسـم با روش تحلیـل 

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 30

کـودکان و میـزان توانایـی آنـان در ریاضیات اجرا شـد و سـپس  ایـن 
آمـوزش مفاهیـم پایـه  ریاضـی به عنـوان متغیـر مسـتقل اعمـال شـد. 
در مرحلـه ی سـوم پـس از اجـرای مداخلـه، اطالعات الزم در حین 
و  ثبـت داده هـا جمـع آوری شـد  برگه هـای  انجـام مداخلـه توسـط 
کـه شـامل: شـمارش  آمـوزش داده شـد  به ترتیـب  ریاضـی  نمـودار 
تعـداد  بـود.  تقسـیم  و  ضـرب  تفریـق،  جمـع،   ،)20 تـا   1( از  اعـداد 
مفاهیـم  ایـن  از  کـدام  هـر  آمـوزش  بـه  یافتـه  اختصـاص  جلسـات 
کدام از مفاهیم  کودک در تسـلط به هر  براسـاس سـرعت یادگیری 
پایـه تعییـن شـد. به منظـور آمـوزش مفاهیـم پایه ی ریاضـی از تصویر 
کاربـرد  کـه در  و رهنمود هـای کالمـی اسـتفاده شـد. یکـی از اصولـی 
کاربـردی رفتـار بایـد مدنظـر داشـت، تحلیـل تکلیـف  روش تحلیـل 
بـه اجـزای کوچک تـر و ارایـه ی مطالـب آسـان تر در ابتـدای آموزش 
هـر مفهـوم بـود. همچنیـن پاسـخ های صحیـح آزمودنـی بالفاصلـه 

شـد. تقویـت 

با  ک مرجع  آزمـــونی مال کی مت،  آزمـــــون  کی مت:  آزمــــون   ■
قواعدی برای تفسیر هنجاری می باشد. این آزمون از لحاظ گســتره 
کاربـــرد است. این  تــوالی دارای3 بخش: مـــفاهیم، عــملیات و  و 
سؤال های  می باشند.  خرده آزمون  شامل13  مجموع  در  بخش ها 
سازماندهی  ابتدایی  مقطع  ریاضی  درس  براساس  آزمون  این 
این  پایایی  است.  شده  هنجاریابی  کشور  استان   11 در  سپس  و 
گزارش شده است.  کرونباخ بین 80 تا 84 %  آلفا  آزمون از طریق 
این آزمون دارای میانگین 100 و انحراف معیار 15 می باشد. بعد از 
واقعی  نمونه ی  انتخاب  نمونه گیری،  مرحله  چندین  گرفتن  پایان 
برای هنجاریابی در پائیز 1985 برای شرکت در پژوهش آغاز شد و 
آزمون در نقاط روستائی و شهری و حومه ی شهری به اجرا  سپس 
کی  ایران  آزمون  هنجاریابی  اصلی،  متن  ترجمه   از  پس  آمد.  در 
سال های  طی  در  اجرا  و  نمونه گیری  مرحله  چندین  طی  و  مت 
1376 تا 1377 سرانجام در سال 1381 این آزمون توسط محمد 

اسماعیل و هومن انطباق و هنجاریابی شد )24(.

گارز  براساس  : آزمون  گارز ■ آزمون تشخیص درخودماندگی 
آمریـکا  روان پزشـکان  انجمـن  و  آمریـکا،  تیسـم 

ُ
ا انجمـن  تعاریـف 

آمـاری  و  تشـخیصی  راهنمـای  پنجمیـن  ک هـای  مال بـه  اتـکا  بـا  و 
اختـالالت روانـی طراحـی شـده اسـت. قابلیـت اتـکا بـه ایـن آزمون 
انجـام  مطالعـات  اسـت.  شـده  تعییـن  کرونبـاخ  آلفـای  طریـق  از 
کلیشـه ای،  رفتارهـای  بـرای    %  90 آلفـای  ضریـب  نمایانگـر  شـده 
89 %  بـرای ارتبـاط، 93 % بـرای تعامـل اجتماعـی، 88 % و  بـرای 
تیسـم 

ُ
ا اختـالل طیـف  نشانه شناسـی  96% در  اختـالالت رشـدی 

کـه  آزمـون شـامل 3 دسـته ی14 سـؤالی می باشـد  ایـن  می باشـد. 

گارز  نمـره ی هـر سـؤال بیـن صفـر تـا 3 اسـت. عـالوه بـر این، آزمـون 
که نمره ی این قسـمت به دلیل  دارای 14 سـؤال رشـدی می باشـد 
کـه در پیش آزمـون و پس آزمـون ثابـت باقـی می مانـد، در نظـر  آن 
کثـر نمـره ی هـر یـک از 3 زیرگـروه رفتارهـای  گرفتـه نمی شـود. حدا
کلیشـه ای، ارتباط و تعامل اجتماعی 42 و حداقل آن صفر اسـت. 
کثر 142 و حداقل صفر اسـت. نمره ی  کلـی هـر کودک حدا نمـره ی 
آن را  بـاال در واقـع شـدت اختـالل و نمـره ی پاییـن، خفیـف بـودن 
نشـان می دهـد. در پژوهـش احمـدی و همـکاران روایـی صـوری 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  تأییـد  مـورد  مقیـاس  ایـن  سـازه  و  محتوایـی  و 
کرونبـاخ  آلفـای  از  اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه  ایـن  پایایـی  همچنیـن 

آمـده اسـت )12(.  0/89 به دسـت 
ک های  مال دریافت  شامل:  پژوهش  به  ورود  ک های  مال  ■
پایه ای  مهارت های  در  مشکل   باال،  عملکرد  با  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل 

ابتدایی  تحصیلی  مقطع  در  قرارگرفتن  مت،  کی  آزمون  در  ریاضی 
داشتن  ذهنی،  ماندگی  عقب  داشتن  شامل:  خروج  ک های  مال و 
مشکالت  داشتن  ناشنوایی،  و  نابینایی  قبیل  از  حسی  مشکالت 
از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  بود.  دیگر  اختالل های  و  رفتاری 

آمار توصیفی شامل جدول های فراوانی و نمودارها استفاده شد.

یافته ها 

آمـار  شـاخص های  قالـب  در  آنهـا  تحلیـل  و  تجزیـه  و  یافته هـا 
کـه برای هر  ( ارائـه شـد، بدیـن صورت  توصیفـی )فراوانـی و نمـودار
نمونـه یـک جـدول فراوانـی و 2 نمـودار نمایـش داده شـده اسـت 
تـا از ایـن طریـق بتـوان به سـهولت بـه مقایسـه ی فراوانـی متغیرهـا 
کـه فراوانی آن  در خـط پایـه و پـس از جلسـات مداخلـه پرداخـت، 
نیز در جداول  و نمودارها قابل مشـاهده اسـت و نشـان دهنده ی 
 2 از  پـس  پژوهـش  متغیـر  در  افزایـش  نگهدارنـده،  و  مثبـت  تأثیـر 
هفتـه دریافـت مداخلـه اسـت. نمودارهـا مطابـق بـا طرح پژوهشـی 
A اختصـاص بـه  آن مرحلـه ی  کـه در  AB ترسـیم شـده اند  از نـوع 
جلسـات مشـاهده جهـت ترسـیم خـط پایـه دارد، در ایـن مرحلـه، 
گرفتـه شـده اسـت.  یـک جلسـه خـط  پایـه بـرای هـر متغیـر در نظـر 
کـه همـان آمـوزش مهارت هـای  مرحلـه ی B بـه جلسـات مداخلـه 
مداخلـه  جلسـه   13 دارد.  اختصـاص  اسـت،  خودمدیریتـی 
آن در 1 جلسـه فراوانـی متغیرهـا  کـه پـس از  گرفتـه اسـت  صـورت 
بـه نمودارهـا می تـوان رونـد افزایشـی  بـا توجـه  ثبـت شـده اسـت. 
، 2 جلسـه  متغیرهـا را مشـاهده نمـود و در قسـمت پایانـی نمـودار
گرفتـه شـده  آخریـن مداخلـه در نظـر  کـه 2 هفتـه پـس از  پیگیـری 

 . نشـان می دهـد  را  متغیرهـا  کاهـش  رونـد  اسـت، همچنـان 
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کاربردی رفتار  کودکان و دانش آموزان با اختالل طیف ُاتیسم با روش تحلیل  تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی بر افزایش مهارت های ریاضی 

31 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   )1( شـمارش  نمـودار  بـه  توجـه  بـا   
در  اول  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  اسـت. معادلـه خـط  رؤیـت  قابـل  متغیـر شـمارش 
کـه برابـر   x ایـن پیشـرفت را نشـان می دهـد. چنانچـه مقـدار ضریـب
0/853 اسـت، مثبـت بـوده و ضریب تعییـن رابطه که برابر 0/8019 
معادلـه  متغیرهـای  بیـن  قـوی  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت، 
کـه جلسـات  گرفـت  اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
توانسـته  مدیریتـی  خـود  مهارت هـای  آمـوزش  همـان  یـا  مداخلـه 

آزمودنـی اول بگـذارد. اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر شـمارش در 

بـا توجـه بـه نمودار ضرب )2(، مالحظه می شـود که روند نمودار 
به صـورت صعـودی بـوده و پیشـرفت آزمودنـی اول در متغیر ضرب 
قابـل رؤیـت اسـت. معادلـه خـط رونـد نمـودار نیـز ایـن پیشـرفت را 
کـه برابـر 0/5071 اسـت،   x نشـان می دهـد. چنانچـه مقـدار ضریـب
مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطه که برابر 0/8683 اسـت، نشـان 
دهنـده ی همبسـتگی قـوی بیـن متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه 
کـه جلسـات مداخله یـا همان  بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه گرفـت 
آمـوزش مهارت هـای خـود مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر 

متغیـر ضـرب در آزمودنـی اول بگذارد.

آزمودنی اول

جدول 1( توزیع فراوانی تفریق، جمع، تقسیم، ضرب و شمارش، قبل و بعد از مداخله و پیگیری

یق
تفر

 

مع
 ج

یم
س

 تق

ب
ضر

 

ش
مار

ش
 

 جلسه

دنـݡی
مو

 آز

 2  3  1  2  5 خط پایه اول  اول
 2  3  1  2 6 خط پایه دوم  اول
 2  4  2  3  5 خط پایه سوم  اول
 2  3  1  1 5 خط پایه چهارم  اول
2  2  1  2  6 خط پایه پنجم  اول
3 2  2  2  6 جلسه اول  اول
3  3  2  3 7 جلسه دوم  اول
 5  5 3  3  7 جلسه سوم  اول

یق
تفر

 

مع
 ج

یم
س

 تق

ب
ضر

 

ش
مار

ش
 

 جلسه

دنـݡی
مو

 آز

 5  5 3 5 8 جلسه چهارم  اول
5 7 4 5 8 جلسه پنجم  اول
 6 7  4  6 9 جلسه ششم  اول
 6 8 5 7  11 جلسه هفتم  اول
7 8  6  7 15 جلسه هشتم  اول

 7  9 7  8 16 پیگیری اول  اول

7  9  7  8  18 پیگیری دوم  اول

نمودار ۲( ضربنمودار 1( شمارش

نمودار ۵( تفریقنمودار ۴( جمع

نمودار ۳( تقسیم
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کاربردی رفتار  تأثیـر آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـر افزایـش مهارت هـای ریاضـی کودکان و دانش آمـوزان با اختالل طیف ُاتیسـم با روش تحلیـل 

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 32

رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)3( تقسـیم  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  اول  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  تقسـیم  متغیـر 
کـه   x ضریـب  مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/4571 برابـر 
برابـر 0/9011 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی بسـیار قـوی بیـن 
متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر تقسـیم در آزمودنـی 

بگـذارد. اول 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)4( جمـع  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  اول  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  جمـع  متغیـر 
کـه    xضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه برابـر  برابـر 0/5179 اسـت، مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطـه 
0/8127 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی قوی بیـن متغیرهای 

کـه  گرفـت  بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه  معادلـه اسـت 
آمـوزش مهارت هـای خـود مدیریتـی  یـا همـان  جلسـات مداخلـه 
توانسـته اسـت تأثیر مثبتی بر متغیر جمع در آزمودنی اول بگذارد.
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)5( تفریـق  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  اول  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  تفریـق  متغیـر 
کـه    xضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه برابـر  برابـر 0/4429 اسـت، مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطـه 
بیـن  قـوی  بسـیار  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت،   0/9318
متغیرهـای معادلـه اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
آزمودنـی  مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر تفریـق در 

بگـذارد. اول 
کـه در نمودارهـای فـوق نشـان داده شـده اسـت  همـان طـور 
شــاهــــد افـــزایــــش مـــهارت هــــای ریاضی پایــــه در آزمــــودنی اول 

. هسـتیم

 آزمودنی دوم

جدول۲( توزیع فراوانی تفریق، جمع، تقسیم، ضرب و شمارش، قبل و بعد از مداخله و پیگیری 

یق
تفر

 

مع
 ج

یم
س

 تق

ب
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ش
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ش
 

 جلسه

دنـݡی
مو

 آز

4  3  1  2  4  دوم خط پایه اول
 4  3  1  2  4  دوم خط پایه دوم
 5  4  2  3 4 دوم خط پایه سوم
 4  3  1  1 5 دوم خط پایه چهارم
 6  2  1  2  4 دوم خط پایه پنجم
 6 2  2  2  4 دوم جلسه اول
 8  3 2  3  4 دوم جلسه دوم
12 5 3  3 5 دوم جلسه سوم

یق
تفر

 

مع
 ج

یم
س

 تق

ب
ضر

 

ش
مار

ش
 

 جلسه

دنـݡی
مو

 آز

 12 5 3 5 6 دوم جلسه چهارم
 8  7  5  5 8 دوم جلسه پنجم
 9  7 5 6  9 جلسه ششم  دوم
 10  12  5 7  11 جلسه هفتم  دوم
10  13  6 7 20 جلسه هشتم  دوم

 10  13 7  8 20 پیگیری اول  دوم

 10 10  7 8 18 پیگیری دوم  دوم

رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)6( شـمارش  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  دوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
متغیـر شـمارش قابـل رؤیـت اسـت. معادلـه خـط رونـد نمـودار نیـز 
کـه    xضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه برابـر  برابـر 1/1536 اسـت، مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطـه 
بیـن  قـوی   

ً
نسـبتا همبسـتگی  نشـان دهنده ی  اسـت،   0/7255

متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتی توانسـته اسـت تأثیر مثبتی بر متغیر شـمارش در آزمودنی 

بگـذارد. دوم 
کـه رونـد  بـا توجـه بـه نمـــودار ضـرب )7(، مــــالحظه می شــــود 
آزمـــــودنی دوم  نمـــــودار به صـــورت صعـودی بـوده و پیشــرفـــت 
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کاربردی رفتار  کودکان و دانش آموزان با اختالل طیف ُاتیسم با روش تحلیل  تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی بر افزایش مهارت های ریاضی 

33 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  ضـرب  متغیـر  در 
ضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن  نیـز 
رابطـه  تعییـن  و ضریـب  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/5071 برابـر  کـه    x
کـه برابـر 0/8683 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی قـوی بیـن 
متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر ضـرب در آزمودنـی 

بگـذارد. دوم 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)8( تقسـیم  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  دوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  تقسـیم  متغیـر 
کـه   x ضریـب  مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه برابـر  برابـر 0/475 اسـت، مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطـه 
بیـن  قـوی  بسـیار  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت،   0/9077
متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر تقسـیم در آزمودنـی 

بگـذارد. دوم 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)9( جمـع  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
آزمودنـی دوم در  نمــــودار به صــورت صعـودی بـوده و پیشـرفت 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رویـت  قابـل  جمـع  متغیـر 

کـه   x ضریـب  مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه برابـر  برابـر 0/775 اسـت، مثبـت بـوده و ضریـب تعییـن رابطـه 
0/745 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی قـوی بیـن متغیرهـای 
کـه  گرفـت  بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه  معادلـه اسـت 
آمـوزش مهارت هـای خـود مدیریتـی  یـا همـان  جلسـات مداخلـه 
توانسته است تأثیر مثبتی بر متغیر جمع در آزمودنی دوم بگذارد.
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)10( تفریـق  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  دوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رویـت  قابـل  تفریـق  متغیـر 
کـه   x را نشـان می دهـــد. چـــنانچه مقـدار ضریـب  ایـن پیشـرفت 
کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/5143 برابـر 
بیـن  برابـر 0/6511 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی متوسـطی 
سـوم  جلسـات  زیـاد  فاصلـه  همچنیـن  اسـت  معادلـه  متغیرهـای 
و چهـارم ارزیابـی از خـط رونـد بـا توجـه بـه بقیـه جلسـات ممکـن 
اسـت عامـل محـرک بیـرون از پژوهـش داشـته باشـد. بـا توجـه بـه 
کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت  ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر 

بگـذارد. آزمودنـی دوم  تفریـق در  متغیـر 
که مــــشاهده می شـــود شاهـــد ارتــقــا مهارت های  هــمان طـــور 
ریاضی در دانش آموزان با اختالل طیف اتیسـم در طول  مداخله 

هسـتیم. 

نمودار ۷( ضربنمودار ۶( شمارش

نمودار 1۰( تفریقنمودار ۹( جمع

نمودار ۸( تقسیم
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رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)11( شـمارش  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  سـوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
متغیـر شـمارش قابـل رؤیـت اسـت. معادلـه خـط رونـد نمـودار نیـز 
کـه   x ضریـب  مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
برابـر  کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/25 برابـر 
بیـن  متوسـطی  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت،   0/6498
جلسـات  مقادیـر  فواصـل  همچنیـن  اسـت.  معادلـه  متغیرهـای 
کـی از ناپایـداری تأثیـر جلسـات مداخله اسـت که ممکن اسـت  حا

دلیـل آن عامـل محـرک بیـرون از پژوهـش باشـد. بـا توجـه بـه ایـن 
همـان  یـا  مداخلـه  جلسـات  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  مـوارد 
آمـوزش مهارت هـای خـود مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر 

بگـذارد. سـوم  آزمودنـی  در  شـمارش  متغیـر 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)12( ضـرب  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  سـوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  ضـرب  متغیـر 
کـه    xضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 

آزمودنی سوم

جدول۳( توزیع فراوانی تفریق، جمع، تقسیم، ضرب و شمارش، قبل و بعد از مداخله و پیگیری
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 آز

2 1 1 2 1 خط پایه اول سوم
2 1 1 1 1 خط پایه دوم سوم
2 1 1 1 1 خط پایه سوم سوم
1 1 1 1 1 خط پایه چهارم سوم
1 1 1 1 1 خط پایه پنجم سوم
2 2 1 2 1 جلسه اول سوم
2 2 2 2 2 جلسه دوم سوم
2 2 2 2 2 جلسه سوم سوم

یق
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ب
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ش
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ش
 

 جلسه

دنـݡی
مو

 آز

4 3 2 3 1 جلسه چهارم سوم
4 3 2 5 2 جلسه پنجم سوم
4 4 2 4 2 جلسه ششم سوم
5 5 3 5 3 جلسه هفتم سوم
5 4 3 5 5 جلسه هشتم سوم
5 4 3 4 5 پیگیری اول سوم

5 4 3 4 3 پیگیری دوم سوم

نمودار 1۲( ضربنمودار 11( شمارش

نمودار 1۵( تفریقنمودار 1۴( جمع

نمودار 1۳( تقسیم
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35 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

برابـر  کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/3 برابـر 
 قـوی بیـن 

ً
0/7326 اسـت، نشـان دهنـده ی همبسـتگی نسـبتا

متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر ضـرب در آزمودنـی 

بگـذارد. سـوم 
بـه نمـودار تقسـیم  بـا توجـه  بـه نمـودار تقسـیم )13(،  بـا توجـه 
و  بـوده  بـه صـورت صعـودی  رونـد نمـودار  کـه  مالحظـه می شـود 
اسـت.  رؤیـت  قابـل  تقسـیم  متغیـر  در  سـوم  آزمودنـی  پیشـرفت 
می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن  نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه 
بـوده و  برابـر 0/175 اسـت، مثبـت  کـه   x چنانچـه مقـدار ضریـب 
نشـان دهنده ی  اسـت،   0/881 برابـر  کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب 
همبسـتگی قـوی بیـن متغیرهـای معادلـه اسـت. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه آزمودنـی سـوم به سـختی  کـه وضعیـت نمـودار نشـان می دهـد 
او  روی  بـر  تأثیـر  مداخلـه  جلسـه  چنـد  از  پـس  و  بـوده  پیـر  تأثیـر 
قابـل مشـاهده اسـت و  بـا توجـه بـه ایـن مـوارد مـی تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر تقسـیم در آزمودنـی 

بگـذارد. سـوم 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)14( جمـع  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  سـوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  جمـع  متغیـر 
کـه    xضریـب مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/2929 برابـر 
بیـن  قـوی  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت،   0/8659 برابـر 
متغیرهـای معادلـه اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
آزمودنـی  مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر جمـع در 

بگـذارد. سـوم 
رونـد  کـه  می شـود  مالحظـه   ،)15( تفریـق  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 
در  سـوم  آزمودنـی  پیشـرفت  و  بـوده  صعـودی  به صـورت  نمـودار 
نیـز  نمـودار  رونـد  خـط  معادلـه  اسـت.  رؤیـت  قابـل  تفریـق  متغیـر 
کـه   x ضریـب  مقـدار  چنانچـه  می دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت  ایـن 
کـه  رابطـه  تعییـن  ضریـب  و  بـوده  مثبـت  اسـت،   0/3036 برابـر 
بیـن  قـوی  همبسـتگی  دهنـده ی  نشـان  اسـت،   0/7835 برابـر 
متغیرهـای معادلـه اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه 
آمـوزش مهارت هـای خـود  کـه جلسـات مداخلـه یـا همـان  گرفـت 
آزمودنـی  مدیریتـی توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر متغیـر تفریـق در 

سـوم بگـذارد. در مـورد آزمودنـی سـوم هم همان طور که مشـاهده 
هسـتیم. ریاضـی  مهارت هـای  در  افزایـش  شـاهد  می شـود 

بحـث و نتیجه گیری

اسـت  اختالالتـی  مهم تریـن  از  یکـی  اتیسـم،  طیـف  اختـالل 
تعامـالت  در  آنهـا  توانایی هـای  و  کـودکان  اجتماعـی  رشـد  بـر  کـه 
از  یکـی  می گـذارد.  تأثیـر  دیگـران  بـا  ارتبـاط  برقـراری  و  اجتماعـی 
مشـکالت اصلـی در افـراد بـا اختـالل طیـف اتیسـم، تأخیـر در آغـاز 
سـخن گفتـن و یـا عـدم تکامـل گفتـار در آنـان اسـت )25(. اختالل 
روانـی   اختـالل  نوعـی  بلکـه  نیسـت،  بیمـاری  یـک  اتیسـم  طیـف 
را می گیـرد.  کـودکان به خصـوص پسـران  گریبـان  کـه بیشـتر  اسـت 
گـر زود تشـخیص داده شـود می تـوان آن را به خوبـی  ایـن اختـالل ا
تعـداد  شـد.  آن  بهبـود  باعـث  حـدودی  تـا  حتـی  و  کـرد  کنتـرل 
باالیـی در ریاضـی  اتیسـم درک  بـا اختـالل طیـف  افـراد  از  زیـادی 
گـر آمـوزش  کـه ا دارنـد و در مـوارد متعـددی مشـاهده شـده اسـت 
را  ریاضـی  عملیـات  می تواننـد  شـود،  انجـام  صحیـح  به صـورت 
اتیسـم،  طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان   .)26( دهنـد  انجـام  به خوبـی 
در محیط هـای آموزشـی ناهماهنـگ، بـا ویژگی هـا و مشـخصه های 
نتیجـه،  در  و  اضطـراب  و  وحشـت  دچـار  خـود،  به فـرد  منحصـر 
رونـد  بهبـود  جهـت  بنابرایـن،  می شـوند.  یادگیـری  و  تمرکـز  عـدم 
اجـزا  و  آموزشـی  آمـاده سـازی محیط هـای  کـودکان،  ایـن  آمـوزش 
اسـت  الزم  افـراد  ایـن  خـاص  نیازهـای  براسـاس  آنهـا،  سـازنده ی 
کـه آمـوزش مفاهیـم پایـه  )27(. نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان داد 
کاربـردی رفتـار  )ABA(بـر افزایـش  ریاضـی براسـاس روش تحلیـل 
درک مفاهیـم پایـه ریاضـی دانش آمـوزان بـا اختـالل طیـف اتیسـم 
تأثیـر دارد. بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از برگـه  ثبـت داده هـا، 
در مرحلـه ی قبـل و بعـد از مداخلـه می توان گفـت فرضیه پژوهش 
بـا  حاضـر  پژوهـش  یافته هـای  می شـود.  رد  صفـر  فرضیـه  و  تأییـد 
همسـو   )21(  ،)20(  ،)19( و   )1987( آندرسـون  پژوهـش   یافته هـای 
طیـف  اختـالل  کـه  می دهـد  نشـان  أخیـر  پژوهش هـای  می باشـد. 
اتیسـم در حـال رشـد و افزایـش اسـت. ایـن اختـالل جـزء اختـالالت 
از  رشـدی  زمینـه ی  چنـد  در  شـدید  اختـالل  کـه  بـوده  رشـد  نافـذ 
، تمایـالت  جملـه مهارت هـای تعامـل اجتماعـی و ارتباطـی یـا رفتـار
به دلیـل  اسـت.  همـراه  غریـب  و  عجیـب  بسـیار  فعالیت هـای  و 
و  توجـه  بـه  نیـاز  دنیـا،  در  اتیسـم  طیـف  اختـالل  بـا  افـراد  فراوانـی 
کـودکان احسـاس می شـود. دانش آمـوزان بـا اختـالل  آمـوزش ایـن 
و  نرمـال  هـوش  داشـتن  علی رغـم  بـاال،  عملکـرد  بـا  اتیسـم  طیـف 
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حتـی در برخـی مـوارد توانایـی خـوب در آمـوزش ریاضـی، بـه علـت 
به طـور مناسـبی مـورد  ارتباطـی  کلیشـه ای و مشـکالت  مشـکالت 
آنهـا  آمـوزش  نتیجـه  در  نمی گیرنـد.  قـرار  کالسـی  آمـوزش  تدریـس 
بـا  نیسـت.  برخـوردار  الزم  کیفیـت  از  ریاضـی  بحـث  در  به ویـژه 
عملکـرد  اتیسـم  طیـف  اختـالل  بـا  کـودکان  از  برخـی  آنکـه  وجـود 
امـا  می دهنـد  نشـان  خـود  از  ریاضـی  مطالـب  زمینـه  در  خوبـی 
نیـز  سـاده  ریاضـی  مسـائل  حـل  در  توانایـی  همیـن  از  نمی تواننـد 
کـه مشـکالت  کننـد. برخـی از پژوهش هـا نشـان داده انـد  اسـتفاده 
ریاضـی دانش آمـوزان بـا اختـالل طیف اتیسـم ناشـی از ناتوانی آنها 
آمـوزش  در  اسـت.  عـددی  عملیـات  و  عـددی  مهارت هـای  در 
کاربـردی رفتـار  ایـن امـکان فراهـم  ریاضـی براسـاس روش تحلیـل 
آمـوزش داده  کـه مفاهیـم ریاضـی بـه  صـورت جـزء جـزء  می شـود 
کارت هـای  شـــــود. در ایـن روش اسـتـفـــاده از تقــویت کـــننده ها و 
ریاضـی  مـواد  آمـوزش  رونـد  می شـود،  باعـث  آموزشـی  مــــقوایی 
کـه خـود باعـث  کمـــتر خسته کـــننده باشـــد  ضمـن جـذاب بـودن، 
افزایـش تدریجـی مهارت هـای ریاضـی می شـود. در واقـع اسـتفاده 
مـــدل سازی،  شکل دهـــی،  قبیـل،  )از  روش  ایـن  مــــؤلفه های  از 
تصحیـح خطـا و تقویـت( در مداخـالت مربـوط به مسـائل تحصیلی 
اتیسـم  اختـالل طیـف  بـا  کـه  دانش آمـوزان  آنجـا  از  اسـت.  مفیـد 
در  آنهـا  توانایـی  بـر  کـه  اجرایـی،  عملکـرد  مهارت هـای  بـا  اغلـب 
پیشـنهاد  هسـتند؛  درگیـر  می گـذارد،  تأثیـر  تحکیـم  و  سـازماندهی 
نویـن  فناوری هـای  از  ریاضـی  مفاهیـم  آمـوزش  در  کـه  می شـود 
کنـار شـیوه ی  گیمیفیکیشـن( در  آموزشـی از جملـه بازی وارسـازی )
از  ریاضـی  مسـائل  آمـوزش  در  همچنیـن  شـــود.  اســتـــفاده  رایـج، 
اسـتفاده  بیشـتر  ملمـوس  و  عینـی  آموزش هـای  و  دست سـازه ها 

شــــود.

تشـکر و قدردانی

و  آزمودنی هـا  تمامـی  از  می داننـد  الزم  برخـود  پژوهشـگران   
کننـد.  کردنـد، تشـکر  کـه در اجـرای برنامـه مـا را یـاری  آنهـا  والدیـن 
کـه بـا همـکاری و راهنمایـی خـود انجـام  کسـانی  همچنیـن از تمـام 

می شـود. قدردانـی  نمودنـد،  میسـر  را  پژوهـش  ایـن 

تعـارض منافع

نویسـندگان هیچگونـه تضاد منافعی ندارند.
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