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اختاللدررياضيات1عبارتاستازناتوانيدرمهارتهاي
مربوطبهحسابكهباتوجهبهظرفيتهوشيوسطحآموزش
ازكس��يانتظارميرود.فقدانتواناييموردانتظاردررياضيبا

عملكردتحصيلييافعاليتهايروزمرهتداخلميكند.
ناتوانييادگيريدرحيطهيفهمحسابواختاللدرمفهوم
ويادگيريكمي،دراصطالح»ديسكالكوليا«ناميدهميشود.

طبقDSN-IVتخري��بدرچهارگروهازمهارتهادر
رياضياتمشخصشدهاست:مهارتهايزباني)مثلفهميدن
ونامبردنعمله��اونامبردناصطالحاترياضي،فهميدنو
نامبردنعملهاومفاهيمرياضيوتبديلمكتوببهنمادهاي
رياضي(،مهارتهايادراكي)مانندش��ناختوخواندننمادهاي
عددييانش��انههايحس��ابيوگروهبنديارقام(،مهارتهاي
رياضي)مثلرعايتمراحلرياضي،ش��مارشاشياويادگيري
جدولضرب(ومهارته��ايمربوطبهتوجه)مانندكپيكردن
درستارقام،بهخاطرسپردنارقامومشاهدهينمادهايعملياتي

بهطورصحيح(.

همه گیري شناسي
ش��يوعاختاللدررياضياتتجربي،مطالعهنش��دهاستو
حدوداًميتوانگفتكهدرش��شدرصدكودكاندبس��تانيكه
عقبماندهيذهنينيستند،وجوددارد.ميزانتأثيرمحدوديتهاي
آموزشيدراينميزانروشننيست.دادههاحاكيازآناستكه
كودكانمبتالبهاختاللدررياضياتاحتمالداردنوعياختالل
يادگيريياناتوانيزبانيديگرنش��اندهند.نس��بتابتالدردو
جنسهنوزدرحالبررس��ياست.ايناختاللممكناستدر

دخترهاشايعترازپسرهاباشد.

تشخیص
تش��خيصقطعيپسازانجاميكآزمونميزانش��دهي
انفراديدرحسابوكسبنمرهايبسيارپايينترازسطحمورد
انتظ��ار،باتوجهبهميزانتحصيالتوظرفيتهوش��يفرد،بر
مبنايآزمونهوش��ياستانداردش��دهدادهميشود.اينگروهاز
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دانشآموزانصرفنظرازاختاللدرمهارتهايرياضيممكن
اس��تدرديگرمهارتهايتحصيليازجملهخواندن،نوش��تن،
هجيكردنمشكلداشتهباشندوليدرجهيآنبهميزانمشكل
موجوددررياضينيست.درصورتيكهكودکهوشبهربااليي
داشتهباشد،ممكناستايناختاللتاكالسهايسوموچهارم

مشخصنشود.
اختاللدرتوجه2واختالالترفتاريوارتباطي3نيزممكن
استبامشكالترياضيارتباطكاملداشتهباشندكهبايدبهطور

جداگانهتشخيصدادهشوند.

ـ عوامل علّي
فقدان آمادگي يادگیري

متأسفانهبهبرخيازكودكانمفاهيميآموزشدادهميشود
كهخارجازتواناييش��ناختيآنهاس��ت.ع��دمآمادگيكودک
براييادگيريبرخيمهارتهايحسابوعدمموفقيتويدر
اينگونهاعمالبهندرتموردتوجهقرارگرفتهاستاماكودكان
بايدپيشازدس��تيابيبهبرخيازمس��ائلموجوددربرنامهي
حساب،آمادگيالزمرادربرخيمهارتهاوپيشنيازهابهدست
آورند.برايمثال،تواناييتشخيصاندازههاوشكلهايگوناگون،

بيترديدباتواناييكودکدرتشخيصاعداددرارتباطاست.

ـ آموزش ضعیف
ارائهنشدنمطالببهترتيبصحيحواستفادهينادرستاز
موادآموزشيدربارهيبرخيكودكان،مثالهايبارزيازآموزش
ناصحيحهستند.بسياريمعلمانبهواسطهيآموزشنديدن،از
اهميتترتيبارائهيمطالبآگاهنيستند.ضمناينكهمعلمان
دربارهيكودكانمبتالبهمشكالتحساب،بيشترازبرنامههايي

كهخودبرايآنانتدارکديدهاندبهرهميگيرند!

ـ پافشاري نابجا
اكنونثابتش��دهاس��تكهپافش��اريبريادگيريعادتي
مهارتهاوحقايقمجزادربارهيبرخيكودكانمبتالبهناتواني
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يادگيري،فاجعهباراست.برنامههايجديدتررياضيكهتأكيدشان
بربهكارگيريودرکمفاهيمومهارتهايمختلفاس��ت،بايد
برايبسياريازكودكانمبتالبهنارساييهايحسابپرمعنيتر

باشد.

ـ عالقه و انگیزش
بهدليلناكاميهايپيش��ين،بس��ياريازك��ودكانهرگاه
باچيزيروبهروميش��وندكهبهحسابش��باهتدارد،نوميدو
دلسردميشوند.الزماس��تبرايكودکفعاليتهاييتدارک
ديدهشودكهاحتمالموفقيتويدرآنهازياداست.درغيراين

صورت،نميتوانازكودکموفقيتچندانيانتظارداشت.

ـ حافظه
بسياريازمهارتهايمهمحسابازاختاللهايگوناگون
حافظهتأثيرميپذيرند.كودكيكهازبهخاطرآوردنبرخيعددها
يابهيادآوردننتيجهيضرباعداد،بهخصوصدرجدولضرب،
ناتواناست،بيترديددربسياريازعملهايحساببادشواري
روبهروس��ت.بههمينترتيب،كودكيكهنميتواندبهطورمثال
ش��كلاعداد8،4،3و7رابهخاط��رآورد،قادرنخواهدبوداين

اعدادرادرهنگامديدنتشخيصدهد.

پیش نیازهاي يادگیري رياضیات
مشكالتمربوطبهروابطاعداددربرخيكودكانازسنين
پايينشروعميش��ود.تواناييشمارش،جوركردن،دستهبندي،
مقايس��هكردنودرکتناظريكبهيكبهتجربههايكودکدر
بهكارگيرياشيابستگيدارد.كودكيكهدچاراختاللهاينقص
توجه،مهارتهايادراكيناپايدارورش��دحركتياندکاس��ت،
احتمااًلتجربهيكافييامناس��بدرزمينهياس��تفادهازاشيا�
كهخودزمينهس��ازدرکصحيحازفضا،ش��كل،ترتيب،زمان،
فاصلهوكميتاست�ندارد.گاهازدانشآموزانانتظارميرودكه
تكاليفرياضيرادرس��تحلكنند؛درصورتيكهبرخيازآنان
هن��وزمهارتهايپيشنيازضروريرابراييادگيريرياضيات

اختالل رياضي
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بهدس��تنياوردهاند.اي��نامكاننيزوج��ودداردكهپيش
ازاينك��هاينكودكانآمادگيالزم)يادانشپيش��ين(رابراي
يادگيريمفهوميامهارتيرياضيداشتهباشند،مفهوميامهارت
موردنظربهآنانارائهش��ود.نتيجهاينميشودكهكودکواقعًا
چي��زيدرکنكندوگيجش��ود.يادگيريرياضي��اتفرايندي
متوالياس��توكودكانباي��دپيشازرفتنب��همرحلهيبعد،
مهارته��ايمربوطب��همرحلهيپايينترراي��ادبگيرند)پياژه،
1965(.پيشنيازه��اييادگيرياوليهيرياضياتش��املفهم
تناظريكبهي��ك،طبقهبندي،رديفك��ردنونگهداريذهني
است.معلمهاييكهبادانشآموزاِندچارناتوانيهايرياضيكار
ميكنند)حتيبادانشآموزانبزرگتر(،اغلبمجبورندآموزش
رابهس��متمهارتهايآموختهنشدهيپيشنيازمعطوفكنند
ودرزمينهيمهارتهاومفاهيمپيشنيازتجربههايبيشتريدر

اختياركودكانقراردهند.

اختالل در درک روابط فضايي
عموماًيادگيريكودكانخردس��الازطريقبازيبااشيايي
مانندظ��رفوظ��روف،جعبههاييكهدرداخ��ليكديگرقرار
ميگيرندولوازميكهميتوانآنهارادرداخلظرفهايش��ان
قرارداد،صورتميگيرد.اينبازيهابهرش��دحسفضا،توالي
وترتي��بكمكميكنند.بهه��رحال،والدينك��ودكاندچار
ناتوانيهايرياضياغلبگزارشميكنندكهكودكانآنهامانند
سايركودكانپيشدبس��تانيبامكعبها،جورچينها،الگوهايا
اسباببازيهایساختمانيبازينميكنندياازبازيكردنباآنها
لذتنميبرند.دانشآموزاِننات��واندريادگيريرياضيممكن
استتجربههاياوليهييادگيريعددهاراكسبنكردهباشند.

ك��ودكانبس��ياريازمفاهي��مروابطفضاييرادرس��نين
پيشدبس��تانيميآموزندامااغل��بكودكانيكهبهناتوانيهاي
رياضيدچارند،دربرخوردبامفاهيمينظيرباال/پايين،رو/زير،
س��ر/ته،بلند/كوتاه،نزديك/دور،جلو/عقب،ش��روع/پايانو
تقاطعدچاراش��كالميشوند.آش��فتگيدردرکروابطفضايي
ممكناستدرفهمكاملنظامعددياختاللايجادكند.براي
مثال،كودکممكناستازدرکفاصلهيبيناعدادرديفشده
رويخطياخطكشهاناتوانباشدونداندكهعددسهبهچهار

نزديكتراستيابهشش.

اختـالل در توانايـي ديـداريـ  حرکتـي و ديداريـ  
ادراکي 

دانشآموزانبااختاللرياضيممكناستدرفعاليتهاي

مرتبطباتواناييهايديداري�حركتيوديداري�ادراكيدچار
مشكلشوند.برخيممكناستنتواننداشيارابااشارهبهآنها
بهترتيببشمارندوبگويند:»يك،دو،سه،چهار.«كودكانيكه
دچارچنينمشكليهستند،پيشازيادگيريشمارشاشيابايد
آنهاراباگرفتندردس��توباب��ازيكردنحسكنند.لمس
فيزيكياش��يامهارتياس��تكهازنظرتحولعصبي�حركتي
وادراكي،پيشازاشارهكردنوشمارشاشياصورتميگيرد.

برخيازدانشآموزانقادربهدرکتعداداش��يايدس��تهها
)يامجموعهها(نيس��تند.اينتوانايينيازبهتعيينس��ريعتعداد
اش��يايمجموعهدارد.حتيهنگاميكهمجموعهايسهتاييرا
بهمجموعهايچهارتايياضافهكنيم،برخيازدانشآموزاِندچار
ناتوانيهايرياضيبرايتعيي��نحاصلجمعدوگروهبهجاي
جمعكردناعضايدومجموعهناچارندتماماش��يارايكييكي
بش��مارند؛كاريكهدرسنينيبسيارپيشازاينطبيعيبهنظر

ميآيد.
ناتوانيدرادراکديداريشكلهندسيبهصورتيككل
وواحد،مش��كلادراکديداريبهشمارميرود.درايناختالل،
يكمربعممكناستمربعبهنظرنرسدبلكهبهشكلچهارخط

نامربوطبههمياششضلعيياحتيدايرهبهنظرآيد.
بعضيديگرازخردس��االندچاراخت��اللدردرکديداري
نمادهايعددي،ممكناس��ت1و4رابهدليلداشتنشباهت
بخشهايعموديو2و3رابهدليلداشتنشباهتدرنيمهي

فوقانيباهماشتباهبگيرند.
برخ��يديگرازدانشآموزانيك��هدررياضيضعيفاند،در
انجامدادنتكاليفديداري�حركتيضعيفعملميكنند.چنين
كودكانيبهدليلداش��تناختاللدردرکش��كلها،تشخيص
روابطفضاييوداوريفضايي،قادربهالگوبرداريازشكلهاي
هندسي،تصاوير،اعدادوحروفنيستند.ايندانشآموزاناحتمااًل
عالوهبردستخط،درحس��ابنيزضعيفاند.اگردانشآموزان
نتوانندعددهارابهراحتي،بنويس��ند،مس��لماًق��ادربهخواندنو
مرتبكردنآنهانيزنخواهندبود.نتيجهاينكهايندانشآموزان
درمحاس��بهدچاراشتباهميشوند.آنهابايدبرايجمعوتفريق
وضربوتقس��يمدرمسئلههابتواننداعدادرابهطورصحيحدر

جايگاهارزشيخودبنويسند.

نقص در راهبردهاي يادگیري رياضیات
برخيازناتوانيهايرياضيكودكانراميتوانبهنداشتن
راهبرده��ايمناس��بب��رايحلمس��ائلرياضينس��بتداد.
دانشآموزانبرايمجس��مكردنوفهميدنصورتمسئلهونيز



برايتصميمگيريدربارهيچهگونگياستفادهازروشهايحل
مسئلهبايدراهبردهاييرايادبگيرند.پژوهشهانشانميدهدكه
دانشآموزاِندچارناتوانيهاييادگيرياغلبياازهيچراهبردي
اس��تفادهنميكنندياراهبردهاينامناس��براانتخابميكنند.
دانشآموزانممكناس��تدريافت��نوبهكارگيريراهبردهاي
بهخاطرس��پاريويادآورياطالعاتُكندباشند،امااگرآموزش
ببينن��د،ميتوانندراهبردهاييادگيريرياضي��اتراباموفقيت

بياموزندوازآنهااستفادهكنند.

اضطراب رياضي
اضطرابرياضيواكنش��يهيجانينس��بتب��هرياضيات
استكهباعثميش��ودافراددرمواجههبامسائلرياضييادر
هنگامامتحانرياضيماتومبهوتبمانندوخشكش��انبزند
)اس��الوين،1991(.ايناضطرابممكناستريشهدرترساز
ناكاميياازدس��تدادناعتمادبهنفسداش��تهباشد.اضطراب،
بازتابهايبس��ياريداردوممكناس��تابتدابادشوارساختن
يادگيريرياضياتوس��پسباممانع��تازبهرهگيريياانتقال
دانشرياضياتبههنگامامتحانات،مانعكارآمديدانشآموزاِن

دچارناتوانيهاييادگيريدرمدرسهشود)همان(.
بس��ياريازدانشآموزانوبزرگس��االندچارناتوانيهاي

يادگيرياذعاندارندكهاضطرابهمراههميشگيآنهاست.

ديگر خصايص کودک ناتوان در حساب 
كودكانيكهدرفهمعددضعيفاند،گاهتصوراتنادرس��ت
ونارس��اييهمدرتنآگاهيونقشاندامهادارند.اينكودكان
نميتوانندروابطاساسياندامهايمختلفبدنرادريابند.وقتياز
آنهاخواستهميشودكهمثاًلتصويريازيكانسانرابكشند،
بهخوبيازعهدهياينكاربرنميآيندونميتواننداندامهارادر
ارتباطباهمترس��يمكننديااينك��هاندامهارابهجاييكديگر
ميكش��ند؛مثاًلپاهايباريككهازسربيرونآمدهانديااينكه

بدنفراموششدهاست.
همچنينكودکناتواندرحس��اب،معمواًلفهمدرستياز
جه��توزمانن��دارد؛خيليزودنش��انههارافراموشميكندو
اگربخواهدبهمنزلدوس��تش،كهقباًلنيزبهآنجارفتهاست،
برود،نميداندازچهراههاييبايدگذركند.چنينكودكانياغلب
فراموشميكنندكهآيااكنونمثاًلصبحاس��تيابعدازظهر،و
امكانداردبرخيازآنهادرزنگتنفسبهتصويراينكهمدرسه
تعطيلشدهاست،بهخانهبرگردند.اصواًلبرايآنهادشواراست
كهبتوانندوسعتزمانييكساعت،يكدقيقهياچندساعتويا

يكهفتهراتخمينبزنند.همينطورشايدنتوانندمدتزمانيرا
كهبرايانجامدادنيككارالزماست،حدسبزنند.

برايموفقيتدررياضيات،الزماستكودکاطالعاتيدر
نظامعددهايمقدماتيداشتهباشدوبهموازاتآنرشدمهارت
درعملياترياضينيزضرورياست.برايكارآمديدرحساب،
مهارتهايرياضيچونجمع،تفريق،ضربوتقس��يمبايدبه
شكلخودبهخوديدرآيند.گاهيكودكيكهنقيصهيشديددر
حافظهدارد،ميتواندنظاماعدادمقدماتيرادرکكنداماقادربه
يادآورينوعرابطهومراتباعدادنيست.چنينكودكيوقتيبا
مسئلهايدربارهيضربروبهروشود،ازتكرارعملجمعاستفاده

ميكند.
نمرهه��ايبل��وغاجتماعيوني��زادراکاجتماعيدرميان
اكثركودكانيكهناتوانيدرحس��ابدارند،پاييناست.جانسون
وميكلباس��ت)1967(دريك��يازپژوهشه��ايخ��ودچنين
نتيجهگرفتندكهميانگينضريباجتماعييكدس��تهكودكان
ديسكالكوليابهطورچشمگيريپايينترازميانگينضريبهوش
كالميآنهاست.بهعالوه،نمراتعملياينگروهدريكآزمون
هوشبس��يارپايينترازنمراتيبودكهآناندرقسمتكالمي

كسبكردهبودند.
اينپژوهش��گراندرپايانكارخودبهنتيجهيديگرينيز
رس��يدندوآناينبودكهبعضيازكودكانناتواندرحس��اب،
دارايتواناييهايكالميوش��نواييرضايتبخش��يهستند.
چنينخردساالنينمرهیكالميباالييميگيرندوحتيممكن
اس��تدرخواندن،تواناييفوقالعادهايداشتهباشند.بااينحال
كودكانيهمهس��تندكهعالوهبردش��واريدرفهمحسابدر
خواندننيزناتواناند.كودكيكهنميتواندبخواندومس��ئلهی
حسابرابفهمد،مسلماًقادربهحلمسائلخواستهشدهوانجام

دادنعملياتنيزنخواهدبود.

آموزش کودک ناتوان در حساب
پيشازتصميمگيريدربارهيفنونآموزشحساب،معلم
بايدعالوهبرموضوعحساب،خودكودکرانيزبشناسد.بهاين
ترتيب،پسازآنكهمعلممتوجهميش��ودك��هكودکدرچه
سطحيازعملياتحسابموفقميشود،ضرورتداردقوتها
وضعفهاياورانيزدريادگيريمطالبحس��اببررسيكند.
بدينترتيب،طرحسؤاالتينظيرپرسشهايزيربرايآموزگار
ضرورياس��ت:»چهگون��هكودکميتواندهم��راهباضعفها
ونارس��اييهايش،خودراباش��يوهيآموزشسازشدهد؟چه
كارهاييبهموفقيتاودراينراهكمكميكند؟پسافتادگي
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اوتاچهاندازهاس��ت؟برايپيريزيمفاهيمكميثابتوپايدار
چهطرحهاييالزماست؟چهفنونيبراياينكارمطلوببهنظر

ميرسد؟«
چلفان��توش��فهلين)1969(توصيهميكنندكهبررس��ي
حيطههايزيريندرتعيينوارزيابيهمبستگيهايبينقواي
روانيوعصبيوناتوانيهاييادگيريدرتفكركميمفيداست.

1.تعيينكنيدآياكودکازس��اختعددواعمال
حسابياستنباطيدارد؟آياقادراستمفهوماعدادبيان
شدهرابفهمد؟آياميتواندعملياتحسابمقدماتيرا
انجامدهد؟آياميتوانداعدادرابخواندوبنويس��دوآيا
ميتواندبگويدكدامبزرگتروكدامكوچكتراست؟

2.مهارته��اياورادرجهتيابيفضاييتعيين
كنيد.آياكودکشواهديداّلبراختالفدرجهتيابي
فضاييازخودنشانميدهد؟آيادرنوشتناعداد،جهت

ازچپبهراسترارعايتميكند؟
3.آيادرجايگزينيانگشتي)پيداكردنانگشت
خاص(بااش��كالروبهروميش��ود؟يعنيميتواندهر
يكازانگشتاندسترانامببردوآنراتعيينونشان
دهد؟آيادرحاليكهچش��مانشبستهاستويكياز
انگشتاناولمسميش��ود،ميتواندناميامحلآنرا

درستبگويد؟
4.چهگون��هوتاچهاندازهتواناي��يزبانياشبر

مشكالتويدرحسابتأثيرميگذارد؟
ف��ريداس)1966(ب��هاهمي��توارس��يدقيق
پيشآموختههايكميكودکدرگذشتهتأكيدميكند.
اوبراينباوراستكهاينكاربهمادرتعيينوطراحي
آنچهالزماس��تطفلبياموزد،كمكميكند.دراين
صورت،زمانوتالشبهكاربردهش��دهدرايجاديك
شالودهياستوارمفاهيمكّميدركودک،متعادلشده
وازبس��ياريپيامدهاينينديشيدهوپيشبينينشده
جلوگي��ريميش��ود؛بهويژهآنجاك��هكودکتالش
ميكندفراگردهايرياضيبس��يارپيش��رفتهوكاماًل
انتزاعيراتجربهكند.فريداستوجهبهمراحلزيررا
درتشخيصرشدمفاهيمكميكودکتوصيهميكند:
1.چي��دنومرت��بكردن:)پيب��ردنبهمفهوم

»يكسان«ودستهكردناشيا(؛

2.تناسبومفاهيمنسبت:)مقايسهونسبتدادن
اشيا(؛

3.سنجيدهوجفتكردن:)تخمين،سواركردن،جفتو
جوركردن،پيداكردنارتباطيكيباديگري(؛

4.شمارش:)انطباقشمارهبااشيا(؛
5.توجهبهامتيازكمي:)چيدناشيامشابهبرحسب

تفاوتهايكمي(؛
6.نس��بتهايجزءبهكلوجزءب��اجزءديگر:
)تجربهباموادآموزش��يخوداصالحي،برايكش��ف

نسبتهايعددي(؛
7.عملي��ات:)انجاممحاس��بههايع��دديتاده
بااستفادهازانگشتاندس��ت،بدونمراجعهبهاشياي

واقعي(؛
8.سيستمدهدهي:)يادگيريسيستمعددخوانيو

عددنويسيازدهبهبعدوبرمبنايدهدهي(.

پي نوشت 
1. Mathematics disorder
2. Attention Deficit Disorder
3. Conduct Disorder
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