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چکیده
هدف :اختالل ریاضی یکی از اختاللهای شایع در دانش آموزان است .اولین گام در جهت درمان
این اختالل ،تشخیص درست و بهنگام آن هست ،بنابراین در این پژوهش بهنقد و بررسی ابزارها و
روشهای تشخیص اختالل ریاضی پرداختهشده است .روش بررسی :روش این پژوهش توصیفی-
علی مقایسهای بود که از روش کتابخانهای برای جمعآوری دادهها و اطالعات استفاده شد .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی پژوهشهای صورت گرفته درزمینه اختالل ریاضی بود که تعداد
 89پژوهش معتبر از سایتهای معتبر داخلی ِنمایه کننده دستاوردهای علمی و پژوهشی بهعنوان
نمونه به روش هدفمند انتخاب شد .روشهای تشخیصی و ابزارهای مرتبط با اختالل ریاضی در این
پژوهشها استخراج شد و با استفاده از نرمافزار  SPSSنتایج بهدستآمده پرداخته شد .یافتهها :نتایج
نشان داد  66/6درصد از پژوهشهای داخلی صورت گرفته مرتبط با اختالل ریاضی از تشخیص
مالک محوری برای تشخیص اختالل ریاضی استفاده کردهاند ) 77تشخیص از مجموع  89تشخیص)
که بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ( )8معتبر شناختهنشده است ،زیرا
مؤلفههای دقیق اختالل در این تشخیص روشن نمیگردد .همچنین سطح و میزان اختالل به هنجار
 دانشجوی دکترا دانشگاه سمنان .سمنان .ایران
 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
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جامعه معلوم نمیگردد .همچنین نتایج نشان داد ضعف دیگر مالک محوری آن است که در به کار
بردن مالکهای واحد و معتبر نیز توافق معناداری مشاهده نمیشود .نتیجهگیری :تشخیصهای صورت
گرفته تأملبرانگیز است و در تشخیص اختالل بر اساس مالکهای بهکاررفته تشتت زیادی مشاهده
میشود ،بنابراین ساخت ابزارهای استاندارد برای تشخیص اختالل ریاضی اهمیت فراوان دارد.

واژگان کلیدی :ابزارها و روشهای تشخیص ،اختالل ریاضی ،نقد و بررسی.
مقدمه

اصطالح اختالل

یادگیری1

از نیاز به تشخیص و خدمت به دانشآموزانی برخاسته است

که بهطور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه میشوند و درعینحال در
چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمیگنجند .از اختالل یادگیری تعاریف مختلف و متنوع
اما مشابه بهعملآمده است .ازجمله آنها تعریف انجمن روانشناسی آمریکا )7112( 7است.
ناتوانی ویژه یادگیری با عملکرد کودکان در ریاضیات ،نوشتن و خواندن ،در حالتی که
عملکرد مشخص آنان در آزمونهای استاندارد با سطح هوشی و سنی آنها همخوان نباشد،
تشخیص داده میشود .کودکان مبتالبه اختالل یادگیری در مقایسه با گروه سنی خود
نمیتوانند در فرآیند یادگیری بهطور رسا و روشن بخوانند یا با مشکل میخوانند ،بهدرستی
نمینویسند و نیز نمیتوانند بهطور درست و عملیاتی محاسبات ریاضی را انجام دهند .یکی
از مهمترین انواع اختالالت یادگیری اختالل ریاضی است .اختالل ریاضی با مشکل در
حوزههای متعدد شناختی کودک ،زندگی تحصیلی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار میدهد.
زرافا )7118( 2معتقد است که با توجه به کاربرد روشهای استداللی و منطق عقالنی در
حل مسائل روزمره ،الزم است که همه بتوانند از ریاضیات استفاده کنند .باترورث ،وارما و
الئوریالرد )7111( 6به اهمیت ،دامنه و دوام و پیامد اختالل ریاضی در دوران کنونی اشاره
میکنند و معتقدند این اختالل در مدرسه شروع میشود و به کاهش فرصتهای استخدامی
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و درآمد منجر میشود .عمدهترین علتها برای اختالل ریاضی ضعف در مهارتهای زبانی،
ضعف در مهارتهای ادراکی ،ضعف در مهارتهای توجه ،ضعف در مهارتهای ریاضی،
مشکالت عصبشناختی و شخصیتی و عوامل فیزیولوژیکی ،عملکرد پایین هوش غیرکالمی
(هوش عملی) ،آموزش ضعیف در کالس درس ،ضعف در یک یا چند فرایند روانی پایه،
عدم تثبیت غلبه طرفی مغز است .طبق اعالم انجمن روانشناسی امریکا ( )7112اختالل
ریاضی نتیجه ناتوانیهای خاص در پردازش اعداد است و سه حالت اصلی دارد :کودک در
حفظ کردن و به یادآوردن اصول ریاضی مشکل دارد ،برای حل مسائل ریاضی از روشهایی
استفاده میکند که ناقص و ازلحاظ رشدی عقبمانده است؛ و مهارتهای دیداری-فضایی
نقص دارند و این موضوع باعث میشود او در کنار یکدیگر گذاشتن اعداد یا قرار دادن
ممیزهای اعشاری ،اشتباه کند .طبق گزارش بریانت ،رابرت ،دی اندرو –الکینز ،1در سال
 7111پژوهشها باهدف تشخیص اختالل ریاضی در قیاس با ناتوانیهای دیگر یادگیری در
دوره طفولیت میباشند ،باوجود پیشرفتهای جدی در این زمینه ،هنوز هم سؤاالت مهم و
مرتبط با مالکهای تشخیص و مداخله آموزشی در حوزه اختالالت ریاضی پاسخ مناسب
داده نشده است .از همین رو مداخله بهموقع و مؤثر برای درمان و آموزش اختالل ریاضی
و نیز پژوهشهای مختلف در این زمینه مهم و البته شاید مبرهن به نظر برسد ،اما آنچه قبل
از این مهم است ،لزوم آگاهی از میزان پیشرفت ریاضی دانش آموزان ،تشخیص بهموقع و
صحیح بهعنوان عنصر حیاتی برای مداخلهها ،آموزش و پژوهش در این زمینه است.
بهطورکلی پژوهشگران و مربیان و آموزشدهندگان دو راه را برای ارزیابی میزان پیشرفت
ریاضی دانشآموز و تشخیص او بهعنوان دانشآموز مبتالبه اختالل ریاضی پیش رو داشته
و دارند .راه اول و پرکاربردتر یک غربالگری و ارزیابی محقق و مربی محور است و راه دوم
استفاده از ابزارهای تشخیصی استانداردشده .بهعنوان نمونهای از ابزارها و مالکهای
تشخیص اختالل ریاضی به نمونهای از پژوهشها و بررسیهای مختلف داخلی و خارجی
اشاره میکنیم.

.Bryant, Robert & DiAndreth-Elkins
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آزمونهای غربالگر و غیررسمی

حمید ( )1298در پژوهشی باهدف بررسی اختالل یادگیری ریاضی مالک ورود
آزمودنیها به پژوهش را اطمینان از طبیعی بودن هوش آنها و نتایج آزمون محقق ساخته
قرارداد .معتمدی ،برقی ایرانی و کریمی ( )1281در پژوهشی برای تشخیص دانشآموزان
مبتالبه اختالل ریاضی از مالک حضور آنها در مراکز اختالل یادگیری و سپس نتایج
مصاحبههای بالینی بر اساس مالکهای تشخیص انجمن روانشناسی امریکا استفاده نمودند.
همچنین نریمانی و سلیمانی ( ،)1281بهزادی ،رحیمی و محمدی ( ،)1282موحدی ،علیزاده
و علیلو ( ،)1287عباسیان ،عابدی و نصر آزادانی و سیفی ( )1287هر گروه در پژوهشی
جداگانه از همین مالکها جهت تشخیص مبتالیان به اختالل ریاضی استفاده نمودند .غباری
بناب ،نصرتی و غالمحسین زاده ( )1282در پژوهشی مالک ورود افراد به پژوهش را در
درجه اول قضاوت معلمان قراردادند.
آزمونها و ابزارهای استاندارد

ملک پور ( )1272در پژوهشی با عنوان تهیه و تنظیم آزمون تشخیص و استفاده
ازآنجهت بررسی و مقایسه عملکرد دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری محاسبه در کالسهای سوم و چهارم ابتدایی دبستانهای شهر مشهد ،آزمونی هنجار
مرجع برای تشخیص اختالل ریاضی طراحی نمود .فرامرزی ( )1278در پژوهشی با عنوان
اهمیت و ساخت آزمون تشخیص و استفاده ازآنجهت تشخیص دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری در ریاضیات در پایه پنجم ابتدایی ،آزمونی هنجار مرجع طراحی نمود .فراهانی و
همکاران ( )1297در پژوهشی باهدف ساخت و روا سازی آزمون تشخیص حساب نارسایی
پایه سوم دبستانهای شهر اصفهان اقدام به طراحی آزمون هنجار مرجع نمودند.
در پژوهشهای خارج از ایران نیز برای سنجش و تشخیص اختالل یادگیری ریاضی
و انجام پژوهشها در این حوزه از هر دو روش فوق یعنی روش غیررسمی (مالک مرجع)
و نیز از روش رسمی و استفاده از آزمونهای استاندارد (هنجار مرجع) استفاده میشود.
شایعترین آزمونهای غربالگر ریاضی شامل پرسشنامههای پیشرفت کلی است ،مانند آزمون
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پیشرفت کالیفرنیا-ویرایش پنجم( 1تیگز و کالرک ،)1887،7آزمونهای مهارت اصلی

آیووا2

(هیرونیموس ،لینکویستوهوور ،)1879،6آزمون پیشرفت استنفورد-ویرایش هشتم( 8گاردنر،
رادمن ،کارلسن و مروین .)1899،6پرسشنامههای غیررسمی برای ارزیابی آن چیزی که
دانشآموز میتواند انجام دهد ،طراحیشدهاند ،با محدودیت زمانی مواجه هستند یا
دستورالعمل ندارند .در اینجا به بعضی از آزمونهای تشخیصی هنجار مرجع اختالل یادگیری
ریاضی پرکاربرد که در خارج کشور تهیه و استفادهشدهاند هم اشاره میکنیم .آزمون ریاضی
کی مت که در سال  1899توسط کنولی هنجاریابی شده است .این آزمون که شامل 12
خرده مقیاس است ،بهمنظور تعیین نقاط قوت و ضعف دانشآموزان در حیطههای مختلف
ریاضی به کار میرود و در سه بخش مفاهیم اساسی ،عملیات و کاربردها تدوینشده است
که از اهمیت آموزشی تقریباً یکسانی برخوردارند .رجایی و همکاران ( ،)7111اشرف و
همکاران ( )7111و همچنین کاظمی و همکاران ( )7116در پژوهشهای جداگانهای از این
ابزار استفاده نمودهاند .آزمون دیگر که جهت سنجش شایستگی ریاضی طراحیشده ،آزمون
شایستگی ریاضیات کودکان اوترخت (کراپرال 1888،7و اندوریخت )1887 ،9است ،که
شامل  9مقیاس و درمجموع  171عامل است .آزمون تشخیصی ریاضی استنفورد (بیتی ،مدن،
گاردنر و کارلسن )1896 ،8ابزار دیگری است که شامل چهار سطح است و برای گروههای
سنی مختلف از کالس اول تا دبیرستان اجرا میشود .سه حیطه کلی مهارت و دانش ،سیستم
عددی و شمارش ،محاسبه و کاربرد در هر سطح را ارزیابی میکند .دوین و

همکاران11

( )7112از آزمون مالت 11استفاده نمودند .این آزمون که توسط ویلیامز )7118( 17هنجار
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شده است دارای خرده مقیاسهای شمارش و فهم عدد ،شناخت و استفاده از عدد ،محاسبه،
شناخت شکل ،اندازهگیری و دستکاری اعداد است .آزمون دیگر آزمون پیشرفت تحصیلی
و تشخیصی شلو 1است .این آزمون توسط شلو ،منر ،امیر و گراتس تسور )1882( 7به نقل
از برهمند ،نریمانی و امانی ،1298 ،ساختهشده است و بهطور وسیعی برای تشخیص اختالل
ریاضی استفادهشده است (برهمند ،نریمانی و امانی .)1298 ،زرافا ( )7118معتقد است،
پیچیدگی دانش ریاضی موجب شناسایی و مطالعه ویژگیهای شناختی اختالل یادگیری در
ریاضی و تالش فراوان برای کسب این دانش شده است .از همین رو اهمیت تشخیص
مشکالت کودکان در مهارتهای تحصیلی بر کسی پوشیده نیست .ولیکن تشخیص بهموقع
و استفاده از ابزارهای صحیح و درست است که معلمین و متخصصان را در این مسیر یاری
مینماید ،ابزارهایی که متناسب با سطح تحصیلی و مهارتهای کودکان تهیهشده است و از
اعتبار و پایایی الزم برخوردار باشند تا بتوان به نتایج آنها اطمینان و اعتماد نمود.
همانطور که گفته شد برای سنجش اختالل ریاضی روشهای رسمی و غیررسمی
متعددی طراحیشده است .به کار بردن روشهای غیررسمی داخلی و نداشتن ابزارهای
هنجار شده برای تشخیص اختالل ریاضی چند ضعف عمده دارد .ابتدا آنکه ممکن است
کودکان تشخیص دادهشده بهعنوان دانشآموز دارای اختالل یادگیری ،درواقع دارای این
اختالل نباشد .در درجه دوم به فرض آنکه تشخیصهای دادهشده درست باشد ،شدت اختالل
ریاضی کودکان را اصوالً هیچکدام از آموزگاران ،مربیان و پژوهشگران نمیتوانند تعیین
کنند .در درجه سوم حیطه و نوع اختالل دانشآموز مبتال را افراد فوق با صحت و اطمینان
نمیتوانند تعیین کنند و الزمه این کار بررسی همه کارکردهای ریاضی دانشآموز در تکالیف
مختلف خانگی و کالسی است که این فرآیندی زمانبر و شاید غیرقابل اجرا و خارج از
حوصله باشد .از طرفی گاهی مالکهای تشخیص غیررسمی باهم هماهنگ نیستند و
اختالفاتی در آنها وجود دارد .برای رفع این ضعفها گاهی دیده میشود که در پژوهشها
از آزمونهای پیشرفت تحصیلی استفاده میشود که این آزمونها هم نمیتوانند ارزیابی دقیق
1
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و عمیقی از مهارتهای ریاضی به دست دهند .بلکه هدف آنها سنجش کلی پیشرفت
مهارتهای دانشآموز است و ریاضی یکی از این مهارتها محسوب میشود ،بنابراین،
روشهای غیررسمی متزلزل مینماید و استفاده از آزمونهای هنجار شده و جامع التزام
مییابد.
ابزارهای ساختهشده برای تشخیص و ارزیابی اختالل ریاضی هرکدام در جای خود
مفید میباشند .درعینحال هرکدام از آنها ضعفهای عمده نیز دارند .اول اینکه این
آزمونها برای پایههای سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی طراحیشدهاند .درحالیکه اگر پژوهشگر
یا مربی بخواهد این اختالل را در پایه ششم ابتدایی تشخیص بدهد و ارزیابی کند با ابزارهای
موجود امکانپذیر نیست .ضعف دیگر آنکه بعد از گذشت چند سال و با توجه به سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش ،احتمال فراوان دارد که محتوای کتابها دستخوش تغییر شده باشند
و تشخیص بر اساس آزمونهایی که مبتنی بر محتوای کتابهای قبلی هستند ،معتبر نخواهد
بود .در مقابل در خارج از کشور آزمونهای متعدد و جامعی یافت میشود که مدام در حال
تجدیدنظر و ویرایش هستند ،این آزمونها قابلاتکا هستند و در پژوهشها و ارزیابیهای
داخل نیز بهصورت مکرر استفاده میشوند ،اما نکته قابلتأمل آن است که نتایج آزمونی که
تحت تأثیر فرهنگ و کتابهای درسی جوامع دیگر استانداردشده است ،نمیتواند در مورد
کودکان و نوجوانان ایرانی از اعتبار و روایی کافی برخوردار باشد .اگرچه آزمونی مانند کی
مت را اسماعیلی ( )1291بر طبق فرهنگی ایرانی هنجاریابی کرده است ،اما از طرفی پس از
گذشت سالهای متمادی ،احتمال تغییرات فرهنگی و محتوایی کتابهای درسی وجود دارد،
ضمن اینکه آزمون کی مت مطابق با پایههای اول تا ششم ابتدایی نیست.
بنابراین به منظور شناخت ابزارهای مناسب تشخیص اختالل ریاضی در کشور این
پژوهش با هدف بررسی و نقد ابزارهای تشخیص اختالل ریاضی و بررسی توافق بین
مالک های مورد استفاده در ش یوه های مالک محور در تشخیص اختالل ریاضی انجام شده
است.

96

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  39بهار 77

روش بررسی

در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از روش تحقیق علی مقایسهای مروری برای
شناسایی روشهای تشخیص اختالل ریاضی استفاده شد ،بنابراین طرح این پژوهش
توصیفی_ علی مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش تمامی پژوهشهای صورت گرفته
در اختالل ریاضی در  17سال اخیر (از سال  1291تا سال  )1287بود که در مجالت علمی
پژوهشی داخل ایران به چاپ رسیده یا در همایشهای داخلی پذیرفته و نمایه شدهاند.
پایگاههای مدنظر که مقالههای مربوط به اختالل ریاضی در آنها جستجو شده است به شرح
زیر است:
جدول  :1پایگاههای جستجو شده
عنوان پایگاه اطالعات

آدرس سایت

بانک اطالعات نشریات کشور

www.magiran.com

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

www.irandoc.ac.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

www.sid.ir

پایگاه مجالت تخصصی نور

www.noormags.ir

سیویلیکا

www.civilica.com

مجله اختاللهای یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی

www.jld.uma.ac.ir

نمونهگیری این پژوهش هدفمند بود .بدینصورت که با جستجوی اینترنتی با
کلیدواژههای اختالل ریاضی (ناتوانی ریاضی ،حساب نارسایی ،ناتوانی یادگیری ،اختالل
ریاضی  ) pdf+انجام شد ،در ادامه تمامی مقاالت بار گزاری شده در پایگاههای اطالعاتی
ذکرشده بارگیری شد .از بین  78عدد مقاله بارگیری شده ،آنهایی که پژوهشگر در آنها از
ابزارهای تشخیصی بهروشنی بهره برده و در پژوهش گزارش کرده بود ،به نمونه اضافهشده
در غیر این صورت اگر مالک ورود را رعایت نکرده بودند از نمونه خارج میشدند .در این
پژوهش سعی بر ان بوده که بیشترین تعداد مقاله طی جستجوی اینترنتی دریافت و به نمونه
اضافه شود .درنهایت تعداد  89مقاله از بین تمامی مقاالت انتخاب شدند.
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جدول  7پژوهشهای صورت گرفته مرتبط با اختالل ریاضی را نشان میدهد .تعداد
این پژوهشها  89مطالعه است که از این تعداد  21پژوهش ( )86/6%برای تشخیص و
اندازهگیری اختالل ریاضی از روشهای استاندارد یا هنجار مرجع استفاده کردهاند .دادههای
جدول  7نشان دادهاند که بین روش تشخیص و اندازهگیری اختالل ریاضی هنجار مرجع با
مالک مرجع تفاوت وجود ندارد ،ازلحاظ آماری نیز نتایج آزمون دوجملهای نسبت برای 21
تشخیص هنجار مرجع با نسبت  %86/6و  77تشخیص مالک محور با نسبت  %66/6با نسبت
مقایسه  81درصد نشان میدهد که پژوهشگران تفاوت معناداری بین استفاده از آزمونهای
مالک مرجع و هنجار مرجع وجود ندارد.
جدول  :7پژوهشهای صورت گرفته با محوریت اختالل ریاضی
 89نمونه پژوهش
استفاده از آزمونهای مالک مرجع

-1حمید (-7 )98بهزادی ،رحیمی ،محمدی (-2 )82میرمهدی ،علیزاده ،سیف نراقی (-6 )99امانی ،برهمند،

تعداد

درصد

77

66/6

نریمانی ( -8 )81موحدی ،علیزاده گورادل و محمود علیلو ( -6 )87عباسیان ،عابدی ،نصر آزادانی و سیفی ()87
-7غباری بناب ،نصرتی و غالمحسین زاده (-9 )82شریفی و ربیعی ( -8 )81فرامرزی ( -11)91دالوند و الهی
(-11)81خسروراد و کوهبنانی (-17 )82غفاری چراتی ،محمودی و میرزاییان (-12 )88تبریزی (-16 )98بیرامی،
هاشمی و شادبافی (-18 )86پرند ،نجفی فرد ،نوذری و حکیمی نژاد ( -16 )86بیرامی ،نظری ،هاشمی و موحدی
(-17 )88رحیمیان بوگر و حبیبی (-19 )81علی پور و مهدوی نجم آبادی (–18)82نصرتی ،غباری بناب ،وکیلی
نژاد و کشاورز افشار ( -71 )88زارع و امینی (-71 )88اکبری ،عرفانی و بدوحی ()88
-77اخوان تفتی ،رباط جزی و هاشمی (-72 )88محمدی ملک آبادی ،ارجمندنیا ،لواسانس و یوسفی (-76 )86
نریمانی ،مهاجری اول و انصافی ( -78)86آقاجانی ،مباحات و صمدی فرد (-76 )86سجادی ،آخوندپور منطقی
و هاشمیان (-77 )82بزاز منصف ،سلیمانی و شالچی ()86
استفاده از آزمونهای هنجار مرجع
(استاندارد)

-1تجریشی ،آبکنار و عاشوری (-7 )87کوهبنانی ،علیزاده ،هاشمی ،صرامی ،کوهبنانی (-2 )87کوهبنانی،
علیزاده ،هاشمی ،صرامی (-6 )81علیپور ،شقاقی ،احمدی ازغندی ،نوفرستی ،حسینایی ()81
-8آبکنار،

عاشوری

و

تجریشی

()81

-6جانه،

قوام

و

علیزاده

()81

-7کاظمی ،مومنی ،کیامرثی (-9 )81رجبی ،ابوالقاسمیو عباسی ()81
 -8نریمانی و سلیمانی (-11 )81خدادادی و موسی پور (-11 )87نریمانی ،عباسی ،ابوالقاسمی و احدی
(-17 )87سرباز ،ابوالقاسمی و رستم اوغلی ( -12 )82سلیمانی ( -16 )82معتمدی ،برقی ایرانی و کرمانی
( -18)81نریمانی ( -16 )81فراهانی ،ملک پور ،امیری ،مولوی و کالنتری ( -17 )1297فراهانی ،ملک پور ،امیری،
مولوی و کالنتری (-19 )1296آزاد ،عابدی ،یارمحمدیان (-18 )1282برقی ایرانی ،بگیان کوله مرز و بختی ()88
-71عابدی ( -71 )98پور احمدعلی و موسوی پور ( -77 )82ارجمند نیا ،شریفی و رستمی ()82
-72معین الغربانی ،اسالمیو فدایی (-76 )86ارجمند نیا ،اسبقی ،افروز و رحمانیان (-78 )88خالق خواه
داوودی و علیپور کتیگری (-76)88اسماعیل پور و شاکردولق (-77)86برقی ایرانی ،وفا پور ،مرادی چقامارانی،
بگیان کوله مرز و رجبی (-79 )86مرادی ،آذرخزایی و احمدی (-78)86نریمانی ،دریادل ،صبحی قراملکی و
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()86

میکائیلی
-21بیگدلی ،عبدالحسین زاده ،محمدی فر و رضایی (-21 )87عباسی ،محمودیان و رضوانی فر ()82

جدول  2نشان میدهد که بهطورکلی از  16مالک برای تشخیص اختالل ریاضی
استفادهشده است که پژوهشگران موردنظر ،هرکدام یک یا چند مالک را برای تشخیص
کودکان دارای این اختالل بهکاربردهاند .این چهارده مالک شامل موارد زیر میباشند-1 :
آزمون ریاضی ایران کی مت -7آزمون تشخیصی اختالل ریاضی ملک پور  -2چکلیست
حساب نارسایی تبریزی -6آزمون تشخیص اختالل ریاضی فرامرزی -8عملکرد تحصیلی
ریاضی -6آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی شلو -7معرفی مراکز -9مصاحبه بر اساس
مالکهای تشخیص -8 DSMآزمون هوش وکسلر  -11آزمون بندر گشتالت -11آزمون
تشخیص حساب نارسایی فراهانی -17نظر معلم  -12نظر خانواده -16آزمون هوش استنفورد
بینه.
جدول  :3روشهای تشخیص اختالل ریاضی در پژوهشهای انجامشده
آزمون تشخیصی
اختالل ریاضی ملک
پور
آزمون ریاضی ایران
کی مت

آزمون تشخیص
اختالل ریاضی
فرامرزی
چکلیست حساب
نارسایی تبریزی

عملکرد تحصیلی
ریاضی

محقق ساخت

آزمون پیشرفت
تحصیلی و تشخیصی
ریاضی شلو

معرفی مراکز

مصاحبه بر اساس
مالکهای تشخیصی
DSM

آزمون هوش وکسلر

آزمون بندر گشتالت

|آزمون تشخیص
حساب نارسایی
فراهانی

نظر معلمان

نظر خانواده

آزمون هوش
استنفورد بینه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-
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21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
کل
درصد

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
24
41/3

+
2
3/4

2
3/4

+
2
3/4

+
2
3/4

+
+
3
5/1

+
+
4
6/8

97
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
16
27/5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19
32/7

+
+
+
+
4
6/8

+
1
1/7

+
1
1/7

+
+
+
+
+
+
6
11/3

+
1
1/7

+
1
1/7
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جدول  6نشان میدهد که از بین کاربردهای همزمان مالکهای تشخیصی ،یک
پژوهشگر آزمون ریاضی ایران کی مت را با آزمون محقق ساخته بهکاربرده که ضریب توافق
بین کاربرد این دو مالک  -1/176است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر آزمون
ریاضی ایران کی مت را با معرفی مراکز بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو
مالک  -1/778است که توافق معناداری نیست .پنج پژوهشگر آزمون ریاضی ایران کی مت
را با مصاحبه بر اساس مالکهای تشخیصی  DSMبهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد
این دو مالک  -1/118است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر آزمون ریاضی ایران
کی مت را با هوش وکسلر بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک -1/126
است که توافق معناداری نیست .سه پژوهشگر آزمون ریاضی ایران کی مت را با نظر معلمان
بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/172است که توافق معناداری نیست.
دو پژوهشگر بهطور همزمان آزمون تشخیصی اختالل ریاضی ملک پور و آزمون تشخیص
اختالل ریاضی فرامرزی را بهکاربردهاند که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1است
که توافق معناداری است ،همچنین یک پژوهشگر آزمون حساب نارسایی تبریزی و عملکرد
تحصیلی را بهطور همزمان بکار برده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/697است
که توافق معناداری است .یک پژوهشگر آزمون محقق ساخته را با معرفی مراکز بهکاربرده
که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/171است که توافق معناداری نیست .یک
پژوهشگر آزمون محقق ساخته را با مصاحبه بر اساس مالکهای تشخیصی  DSMبهکاربرده
که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/117است که توافق معناداری نیست .یک
پژوهشگر آزمون محقق ساخته را با هوش وکسلر بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد
این دو مالک  1/761است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر آزمون محقق ساخته را
با نظر معلمان بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/168است که توافق
معناداری نیست .یک پژوهشگر آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو را با
مصاحبه بر اساس مالکهای تشخیصی  DSMبهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این
دو مالک  -1/121است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر آزمون پیشرفت تحصیلی
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و تشخیصی ریاضی شلو را با هوش وکسلر بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو
مالک  1/186است که توافق معناداری نیست .شش پژوهشگر معرفی مراکز را با مصاحبه بر
اساس مالکهای تشخیصی  DSMبهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک
 -1/171است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر معرفی مراکز را با هوش وکسلر
بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  -1/117است که توافق معناداری
نیست .یک پژوهشگر معرفی مراکز را با نظر معلمان بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد
این دو مالک  -1/171است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر مصاحبه بر اساس
مالکهای تشخیصی  DSMرا با هوش وکسلر بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این
دو مالک  -1/121است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر مصاحبه بر اساس
مالکهای تشخیصی  DSMرا با نظر معلمان بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو
مالک  1/189است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر مصاحبه بر اساس مالکهای
تشخیصی  DSMرا با نظر خانواده بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک
 1/168است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر مصاحبه بر اساس مالکهای تشخیصی
 DSMرا با آزمون هوش استنفورد بینه بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک
 1/168است که توافق معناداری نیست .یک پژوهشگر هوش وکسلر را با نظر معلمان
بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این دو مالک  1/179است که توافق معناداری نیست.
یک پژوهشگر آزمون بندر گشتالت را با نظر معلمان بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد
این دو مالک  1/766است که توافق معناداری است.
یک پژوهشگر نظر معلمان را با نظر خانواده بهکاربرده که ضریب توافق بین کاربرد این
دو مالک  1/766است که توافق معناداری است.
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جدول  :6جدول توافق کاپای کوهن پژوهشگران در کاربرد همزمان مالکهای تشخیصی اختالل ریاضی
ضریب بین دو مالک

انحراف

مقدار t

مقدار p

1

-1/176

1/167

-1/611

1/691

-1/778

1/118

-1/976

1/161

-1/118

1/178

-1/986

1/282

تعداد

ضریب
توافق کاپا

آزمون ریاضی ایران

آزمون محقق ساخته

کی مت

معرفی مراکز

6

مصاحبه بر اساس

8

استاندارد

مالکهای تشخیصی

آزمون

DSM
آزمون هوش وکسلر

1

-1/126

1/166

-1/969

1/167

نظر معلمان

2

1/172

1/197

1/768

1/799

7

1

1/111

7/616

1/111

تشخیص

آزمون

تشخیص

اختالل ریاضی ملک

اختالل

ریاضی

فرامرزی

پور
حساب

آزمون

عملکرد تحصیلی

1

1/697

1/216

2/677

1/111

نارسایی تبریزی
آزمون محقق ساخته

معرفی مراکز

1

1/171.

1/187

1/778

1/918

مصاحبه بر اساس

1

1/117

1/178

1/177

1/892

مالکهای تشخیصی
DSM
آزمون هوش وکسلر
آزمون

1

1/761

نظر معلمان

1

1/168

1/181

پیشرفت

مصاحبه بر اساس

1

-/121

1/192

و

مالکهای تشخیصی

ریاضی

تحصیلی
تشخیصی
شلو
معرفی مراکز

1/162

1/727

1/986
1/262

1/178

-1/262

1/727

DSM
آزمون هوش وکسلر

1

1/186

1/717

1/691

1/128

مصاحبه بر اساس

6

-1/171

1/178

-1/181

1/991

مالکهای تشخیصی
DSM
آزمون هوش وکسلر
نظر معلمان
آزمون هوش

مصاحبه بر اساس
مالکهای تشخیصی

وکسلر

DSM

نظر معلمان
نظر خانواده
آزمون

هوش

1

-1/117

1/186

-1/171

1/818

1

-1/171

1/186

1/627

1/877

1

-1/121

1/192

1/262

1/727

7

1/189

1/112

1/881

1/267

1

1/168

1/166

1/677

1/186

1

1/171

1/167

1/668

1/169

استنفورد بینه
آزمون هوش وکسلر

نظر معلمان

1

1/179

1/179

1/887

1/218

آزمون بندر گشتالت

نظر معلمان

1

1/766

1/712

7/871

1/112

نظر معلمان

نظر خانواده

1

1/766

1/712

7/861

1/112
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بحث و نتیجهگیری

اختالل ریاضی ازجمله مشکالت نظامهای آموزشی در دوره تحصیلی ابتدایی است،
بنابراین ساخت ابزاری که بتواند به بهترین شکل این اختالل را در بین دانش آموزان تشخیص
دهد ،بسیار حائز اهمیت است .در این راستا چند پژوهشگر بهمنظور بررسی اختالل ریاضی
داخل کشور اقدام به هنجار سازی آزمونهای استاندارد خارجی یا ساخت ابزار هنجار شده
برای تشخیص اختالل ریاضی نمودند .ازجمله این آزمونها میتوان به آزمون تشخیص
اختالل ریاضی پایه سوم و چهارم ملک پور ،آزمون تشخیص اختالل ریاضی پایه پنجم
فرامرزی ،آزمون تشخیص حساب نارسایی پایه سوم و پنجم فراهانی ،آزمون ریاضی ایران
کی مت و مجموعه استانداردشده حساب شلو اشاره کرد ،ابزارهای ساختهشده برای
تشخیص اختالل ریاضی هرکدام درجای خود مفید هستند .درعینحال استفاده هرکدام از
آنها ضعفها یی نیز دارند .در مورد آزمون تشخیص اختالل ریاضی ملک پور ()1272
میتوان گفت که این آزمون فقط در پایههای سوم و چهارم قابلاجراست و اگر پژوهشگر
یا معلم به دنبال تشخیص درجه و رتبه اختالل ریاضی دانش آموزان باشند ،این با استفاده
از این آزمون امکانپذیر نیست زیرا قابلاجرا در سایر پایهها (اول ،دوم ،پنجم و ششم)
نیست ،از طرفی این آزمون در سال  1272تهیهشده و با توجه به تغییرات محتوا و شیوههای
آموزش و تدریس ریاضیات استفاده از این آزمون نامناسب به نظر میرسد .آزمون دیگر
توسط فرامرزی ( )1278باهدف تشخیص اختالل ریاضی در پایه پنجم تهیهشده است .موارد
ضعف گفته شده در آزمون ملک پور با شدت بیشتری در آزمون فرامرزی وجود دارد ،زیرا
که این آزمون فقط جهت پایه پنجم قابلاجراست .ضمن اینکه هر دو آزمون از مؤلفهای
تحت عنوان پیوستگی دیداری-شنیداری استفاده کردهاند که اجرای آن در آزمونهای مداد
کاغذی که بهصورت گروهی اجرا میشود ،با مشکل مواجه است .آزمون دیگر آزمون
تشخیص حساب نارسایی فراهانی ( )1297است ،اگرچه این آزمون با توجه به مقوله زمانمند
کردن آزمون در مقوله شمارش درصدد برطرف کردن ضعف آزمونهای قبلی است اما
ضعف هایی مانند عدم بررسی تشخیص حساب نارسایی در پایه ششم و منطبق نبودن بر
محتوای کتب جدید را در خود دارد .ایراد دیگر این آزمون وجود سؤاالت زیاد ( 62سؤال
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در پایه پنجم) است که باعث خستگی دانشآموز میشود و قدرت تشخیص درست را
کاهش میدهد .آزمون دیگر آزمون ریاضی ایران کی مت ( )1291است .این آزمون یک
آزمون پیشرفت تحصیلی است که باهدف تشخیص نقاط قوت و ضعف و نارساییهای دانش
آموزان به کار گرفته میشود .اگرچه این آزمون مؤلفههای زیادی در ریاضی را میسنجد،
اما به خاطر فرم طوالنی آن اجرای زمانبری دارد و ازآنجاییکه اجرای این آزمون بهصورت
فردی است ،استفاده از این آزمون در مقیاسهای بزرگ مستلزم صرف وقت بسیار زیادی
است ،از طرفی با استناد به گفته سازندگان این آزمون که "معتقدند تهیه و تدوین آزمون
تشخیصی ریاضی که مبتنی بر محتوای کامل و اهداف آموزشی درس ریاضی باشد از اهمیت
ویژهای برخوردار است" ،پس از گذشت سالها از ساخت این آزمون و تغییر محتوای کتب
درسی ،اهداف تدریس و استفاده از روشهای نوین تدریس استفاده از این آزمون باهدف
تشخیص اختالل ریاضی جایز نیست ،ضمناً این آزمون قابلاستفاده برای پایه ششم ابتدایی
نیست ،اگرچه که نمونه این آزمون مطابق نظام آموزشی قبلی شامل دانش آموزان کالس
اول راهنمایی نیز است اما این شمول فقط جهت رعایت حقوق دانشآموزانی است که در
ماههای نیمه دوم سال متولدشدهاند .آزمون دیگر ،مجموعه استانداردشده حساب شلو است،
این آزمون را شلو بر اساس مدل پردازش عددی مکالسکی ،کارامازا و باسیلی ساخته است
و بهطور وسیعی برای تشخیص اختالل حساب نارسایی مورداستفاده قرار میگیرد و مشتمل
بر سه بخش است ،بخش اول فهم عددی است که دارای هشت خرده آزمون برای شمردن،
فهم کمتر یا بیشتر ،تطابق ،خواندن اعداد ،نوشتن اعداد بهصورت حروفی و عددی ،مقایسه
اعداد ،استفاده از عالئم ریاضی و مرتب کردن اعداد است؛ بخش دوم در مورد تولید عددی
است و دارای خرده آزمونهایی برای جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم ساده و تکرقمی است؛
بخش سوم در موردمحاسبه عددی و شامل خرده آزمونهایی برای محاسبات چندرقمی برای
جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم است .این آزمون در سال  1298توسط برهمند ،نریمانی و
امانی هنجاریابی شده است .این آزمون بر روی دانش آموزان پایه دوم تا پنجم هنجار شده
است و قابلاجرا برای دانش آموزان پایه اول و ششم نیست .ضعف دیگر آنکه بعد از گذشت
 17سال تغییرات در حوزه محتوایی ،اهداف آموزشی و روشهای تدریس وجود دارد .ابزار
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دیگر که در پژوهشها مورداستفاده قرارگرفته چکلیست استاندارد اختالل ریاضی تبریزی
است ،ازآنجاییکه این چکلیست عملکردی نیست و صرفاً بر اساس گزارش معلمان تهیه
میگردد میتواند آلوده به قضاوتهای ذهنی باشد ،همچنین این چکلیست در پایه ششم
ابتدایی قابلیت کاربرد ندارد .بهطورکلی ،پژوهشها جهت آموزش و درمان اختالل ریاضی
دو روش عمده را بکار گرفتهاند :روش اول آنکه تشخیص اختالل ریاضی بر اساس چند
مالک نرمال بودن هوش ،عملکرد تحصیلی (پایین بودن نمرات) ،نظر معلم و نظر والدین
است ،روش دوم هم استفاده از آزمونهای هنجار مرجع و استاندارد است .به کار بردن
مالکها جهت تشخیص اختالل ریاضی ضعفهای عمده دارد :اول اینکه احتمال دارد که
کودک تشخیص دادهشده بهعنوان کودک مبتالبه اختالل ریاضی ،حقیقتاً دارای اختالل نباشند
و این تشخیص اشتباه به دلیل معرفیهای سطحی معلمان و مربیان است که از مصاحبههای
کوتاهمدت غیرقابل اتکا نشات میگیرد .دوم اینکه اگر تشخیص بر اساس مالک محوری را
درست فرض کنیم هیچکدام از تشخیصها نمیتوانند سطح اختالل ریاضی را تعیین کنند.
سوم اینکه تشخیصهای مالک محورانه قادر نیستند حیطه اختالل ریاضی کودک را مشخص
کنند .از طرفی دادن عناوینی مثل اختالل ریاضی به دانش آموزان برای بعضی از معلمان و
مربیان بهصورت نادرستی شیوع پیداکرده است و با فرستاده شدن دانشآموز به مراکز اختالل
یادگیری و متأسفانه گاهی اعتماد به تشخیص معلم گروه وسیعی از دانش آموزان را با این
تشخیص نابجا از سایرین جدا میکنند .چهارم اینکه گاهی دیده میشود که بعضی مالکهای
تشخیصی باهم هماهنگی ندارند و بعضاً دارای اختالف هستند.
محدودیت ها و پیشنهاد ها
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به مقطعی بودن زمان پژوهش های انجام
شده اشاره کرد ،قابل ذکر است که دامنه ی زمانی مورد بررسی در پژوهش حاضر ،پژوهش
های انجام شده در  17سال اخیر می باشد.
بنابراین پیشنهاد می شود که پژوهشی جامع به لحاظ زمانی در زمینه نقد و بررسی
ابزارهای تشخیصی اختالل ریاضی صورت پذیرد ،همچنین باتوجه به نقاظ ضعف موجود
در آزمون های تشخیصی مالک مرجع و هنجار مرجع موجود ،پیشنهاد می شود به منظور
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بررسی و تشخیص درست اختالل ریاضی ،آزمون های استاندار ساخته شود و در جامعه
های مختلف دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد تا به این وسیله ،گام اول درمان موفق این
اختالل که همان تشخیص درست است ،برداشته شود.
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