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 اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون 
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 چکیده 

با توجه به اینکه، ریاضی برای دانش آموزان آهسته گام باید منطبق بر واقعیت های جامعه باشد، مهارت محاسبات کاربردی   :مقدمه

می تواند مفاهیمی را شامل شود که دانش آموز به صورت عینی و مستقیم با آنها در جامعه برخورد دارد و نیازهای اورا به عنوان یک  

هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات کودکان آهسته   . شهروند مدنظر قرار می دهد

 گام با نشانگان داون است.

دانش آموز دبستانی آهسته   30.  بودپس آزمون با گروه کنترل(    –از نوع نیمه آزمایشی )پیش آزمون    پژوهش حاضر:  پژوهشروش  

گام با نشانگان داون مشغول تحصیل در مدارس استثنایی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس گزینش شده و به شکل تصادفی  

قق دقیقه ای بسته برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور مح  45جلسه    11به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش در  

پس آزمون با استفاده از مقیاس    –( جهت بهبود مهارت محاسبات شرکت کردند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون  1396ساخته )

استفاده شده 1976محاسبات کی مت ) متغیری  از تحلیل کوواریانس تک  داده ها  برای تجزیه و تحلیل  ارزیابی قرار گرفتند.  ( مورد 

 است.

ن می دهد که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور منجر به افزایش میانگین نمرات مهارت محاسبات شرکت یافته ها نشاها:  یافته 

 (. >001/0Pکنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است )

داد  گیری: نتیجه  نشان  حاضر  پژوهش  مهارت    نتایج  بهبود  برای  موثری  روش  محور  خانواده  کاربردی  آموزشی  برنامه  محاسبات که 

 دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون است.
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 : مقدمه

(. درجه 1تولد زنده است )  800نشانگان داون یکی از شایع ترین علل اختالل و آسیب های هوشی است. شیوع آن یک تولد در هر  

درصد دچار اختالل و آسیب هوشی با هوشبهر   80اختالالت شناختی در این افراد به طور گسترده ای متفاوت است، اما در حال حاضر  

(. در این میان، اهمیت خانواده در تضمین سالمت و رفاه دانش آموزان با نشانگان داون و نقش آنها در آموزش و 2هستند )  70-50

سال گذشته، به عنوان یکی از شیوه های مداخله درنظر گرفته شده است. مفهوم روی آورد خانواده    20مداخالت به هنگام در طول  

زمانی که کارل راجرز روی آورد مراجع محور را معرفی کرد، مورد استفاده قرار گرفت. خدمات خانواده   1950محور، اولین بار در دهه  

سفه و هم یک روی آورد برای ارائه مداخالت، به عنوان یکی از شیوه های مداخله به هنگام برای کودکان و محور هم به عنوان یک فل

و  3سال گذشته در نظر گرفته شده است )  30دانش آموزان آهسته گام در طول   کاربردی  برنامه های آموزشی  اینحال، کمبود  با   .)

گان داون که یکی از نیازهای اساسی این افراد جهت دستیابی به زندگی اجتماعی و خانواده محور ویژه دانش آموزان آهسته گام با نشان

این  برای  محور  خانواده  کاربردی  آموزشی  برنامه  یک  تهیه  ضرورت  است،  ارتباطی  و  فردی  بین  های  توانش  و کسب  مستقل  شغلی 

( کند  می  ایجاب  را  جامعه  حقیقی  و مستضعفان  زمین  نقش4بهشتیان  به  اندک  توجه  آموزان    (.  دانش  یادگیری  افزایش  در  خانواده 

تثبیت  و  تحصیلی  های  مهارت  ارتقا  در  خانواده  ی  برجسته  نقش  موید  پژوهشی  های  یافته  که  دهد  می  رخ  حالی  در  گام  آهسته 

( در تحقیقی پیرامون نقش حمایت و مداخله خانوادگی در افزایش مهارت  5)  4یادگیری در این گروه است. اندرز، کادیما، ایوانگلو و ناتا 

های آموزشی کودکان، به این نتیجه رسیدند که شرکت خانواده ها و حمایت آنان در فعالیت های آموزشی کودکان سبب ارتقا فعالیت 

افراد دارای نشانگان داون، نشان داد برادران این    ( در تحقیقی روی برادران6)  5های و توانایی های تحصیلی فرزندان می شود. کوکل 

 6کودکان نقش مهمی در مراقبت از آنها دارند و در آموزش و پیشرفت تحصیلی این کودکان اثرگذارند. کرک، گاالگر، آناستازیو و کلمن

پذیر د7) آموزش  از کودکان  تعدادی  میان  آموزشی خانواده محور در  ارائه مداخله  با  پژوهشی  نتیجه ( در  این  به  داون  نشانگان  ارای 

رسیدند که مداخله آموزشی با در نظر گرفتن نقاط قوت کودکان داون می تواد بر افزایش بهره هوشی این کودکان بویژه در عامل هوش  

باتس  رزنبام و  زواایگنبام،  باکستر،  باشد. کینگ،  از کودکان دارای سن8)  7سیال موثر  والدین گروهی  پژوهشی روی  و  ( در  دروم داون 

اوتیسم نشان دادند، پذیرش، سازگاری و همکاری والدین در امر آموزش و درک بهتر شرایط آنان می تواند بر توانایی های فرزندانشان 

( معتقدند کتاب های درسی ریاضی برای اینکه کاربردی باشند، نیازمند بازنگری هستند.  9در این بین، کرمی و همکاران )  موثر باشد.

به  چرا ک مربوط  کاربردی که  ریاضیات  مهارت های  و  اساسی  مهارت های  است،  ناتوانی ذهنی خفیف الزم  با  آموزان  دانش  بیشتر  ه، 

 مفاهیم؛ پول، زمان و اندازه گیری می باشد را یاد بگیرند و قادر به استفاده از آنها در زندگی روزمرشان باشند. مهارت های ریاضی برای

در بحث گزینه های مختلف   .با تاکید بر دانش آموزان داون باید آنها را برای موفقیت در محل کار آماده سازددانش آموزان آهسته گام  

برنامه درسی ریاضیات برای دانش آموزان آهسته گام تاکید بر این است که بهترین گزینه برنامه درسی، تاکید بر رویکرد مهارت های  

افراد قا در به استفاده از آموخته هایشان در دنیای واقعی، استفاده از آنها در محیط کاری و افزایش  زندگی است، به گونه ای که این 

 .(10استقالل فردی خود باشند )

روند دستیابی به این اهداف بدین صورت است که آموزش ریاضی به دانش آموزان آهسته گام از آموزش مهارت های اولیه و ابتدایی به   

(، کاربرد ریاضی در برنامه و زندگی روزمره آنان باید حاصل شود و آنها را قادر سازد تا 11ه می رسد )آموزش محاسبات و حل مسال

بتوانند از آموخته هایشان جهت پیشبرد امور زندگی استفاده کرده و به عادی ترین مشاغل دست یابند. در حقیقت برنامه درسی ریاضی  
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بردهای برای ایجاد ارتباط میان ایده ها و روش ها در ریاضیات و کاربرد درسایر زمینه برای دانش آموزان باید شامل فعالیت ها و راه

های مورد نظر باشد. برنامه درسی ریاضی باید نیازهای دانش آموزان را برای مدت زمان طوالنی در نظر گیرد و پاسخگوی نیاز آینده  

بر واقعیت های جامعه باشد و مفاهیم و مهارت هایی را شامل شود که   لذا، اهداف درس ریاضی باید کاربردی و منطبق  (. 12آنان باشد )

دانش آموز به صورت عینی و مستقیم با آنها در جامعه برخورد دارد و نیازهای او را به عنوان یک شهروند در اجتماع مدنظر قرار دهد.  

برنامه آموزشی کاربردی بر دانش آموزان آهسته گام    ( در زمینه تاثیر13)  8در همین راستا، یافته های پژوهشی توسط باک و فالنگن 

از دانش آموزان با نارسایی ذهنی خفیف که در برنامه آموزش کاربردی شرکت کرده اند بعد از اتمام تحصیالت در    %68نشان می دهد،  

ا از دست دادند. این در  یک حرفه مشغول به کار شده و بطور متوسط دستمزد ساعتی بیشتری دریافت می کردند و کمتر کار خود ر

حالی است که در مدارس ایران، آنچه بیشتر در مورد آموزش ریاضیات به چشم می خورد، فقدان آموزش های مطابق با فرهنگ، اقتصاد  

و   آموزند  می  را  نظری  کامال  و  غیرکاربردی  درس  یک  عنوان  به  ریاضیات  کاربردهای  هنوز  آموزان  دانش  است.  اجتماعی  نیازهای  و 

(. این 14ری از دانش آموزان به دلیل نامفهوم بودن درس ریاضی، انتزاعی و غیرکاربردی بودن این دانش از آن فاصله می گیرند )بسیا

مساله، بویژه در خصوص دانش آموزان آهسته گام که نیازمند آموزش عینی تری هستند و از قدرت تعمیم دهی کمتری برخوردارند،  

ر گرفتن کلیه موارد فوق، یعنی لزوم توجه به آموزش کاربردی در درس ریاضیات برای دانش آموزان با  قابل توجه می باشد. با در نظ

نشانگان داون و افزایش مشارکت خانواده ها در امر یادگیری فرزندان آهسته گام خود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه 

 .دکان دبستان با نشانگان داون انجام شدکاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات کو -آموزشی

 پژوهش:   روش

آزمون پیش  به صورت  آزمایشی  نیمه  پژوهش  آموزان   -طرح  دانش  کلیه  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  بود.  گواه  گروه  با  آزمون  پس 

-97آهسته گام با نشانگان داون مدارس ویژه آهسته گام در پایه های تحصیلی سوم تا پنجم ابتدایی در شهر تهران در سال تحصیلی  

نفر از دانش آموزان آهسته   30دن تعداد افراد جامعه آماری و مالک های ورود پژوهش، از میان آنها  بودند. با توجه به پایین بو  1396

نفره آزمایش و گواه    15گام با نشانگان داون با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گزینش شده و به صورت تصادفی به دو گروه  

یعنی   50  –  70پژوهش شامل این موارد بودند. فقط آزمودنی هایی با هوشبهر  تقسیم شدند. مالک های ورود دانش آموزان به نمونه  

آهسته گام در این تحقیق مشارکت داشتند. دانش آموزانی در این پژوهش مشارکت داده شدند که در پایه های تحصیلی سوم تا پنجم 

ودند و تنها دانش آموزان آهسته گام دارای نشانگان  ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. دانش آموزان باید فارسی زبان و تک زبانه می ب

داونی شرکت داشتند که محل سکونت آنها شهر تهران بود. افراد گروه آزمایش در ده جلسه آموزش خانواده محور جهت بهبود مهارت 

هت انجام پژوهش در بعد از صدور مجوز توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ج  .محاسبات دانش آموزان داون شرکت کردند

مدارس استثنایی ویژه دانش آموزان آهسته گام و اعالم رضایت کتبی والدین گروه های نمونه، اجرای طرح آغاز شد. پیش از شروع 

جلسه    10برنامه آموزشی، برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد. آزمودنی های گروه آزمایش )دانش آموزان به همراه والدینشان( در  

دقیقه نخست    15دقیقه شرکت کردند. جلسات بدین صورت بود که    45ه آموزشی کاربردی، دو بار در هفته و هر جلسه به مدت  برنام

به مرور فعالیت های آموزش داده شده در جلسه قبل پرداخته می شد، در ادامه آموزش فعالیت یا تکلیف جدید و مشاوره های احتمالی  

نی پرداخته می شد. محتوا، روش ها و ابزار اجرای مداخالت در پژوهش به صورت حضور خانواده ها در دقیقه پایا  15به خانواده ها در  

دقیقه صورت می گرفت و در پایان به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرا توسط خانواده پرداخته می شد. برنامه    30مدت  

  1396نش آموزان آهسته گام با نشانگان داون، توسط محقق در سال  آموزشی کاربردی خانواده محور، جهت تقویت مهارت محاسبات دا

طراحی و اجرا گردید. برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور شامل مولفه محاسبات )آموزش جمع یک رقمی و دور رقمی کاربردی،  
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زندگی روزمره مثل خرید کردن و  آموزش تفریق یک رقمی و دو رقمی کاربردی، نحوه گگرفتن شماره تلفن، محاسبه پول برای امور  

پرداخت کرایه حمل و نقل، محاسبه زمان، قد و وزن و ...( است. جهت آموزش مهارت محاسبات در این برنامه آموزشی ابزارهای زیر 

 :طراحی استفاده شد

کارت نمایش داده  عدد سیب روی    5کارت اعداد: هر کارت شامل یک عدد و یک تصویر مربوط به آن عدد است. به طور مثال،   ✓

 .نوشته شده است  5می شود و در پشت همان کارت عدد 

 ابزار آموزشی چینه جهت آموزش جمع  ✓

تومانی برای    10000و    5000،  2000،  1000تومانی و اسکناس های    500و    200،  100پول های آموزشی شامل سکه های   ✓

 مانند خرید ملزومات و پرداخت کرایه حمل و نقل آموزش جمع و تفزیق کاربدی و محاسبه پول برای امور زندگی روزمره 

ساعت آموزشی محقق ساخته که مفهوم زمان و نحوه استفاده از ساعت را در چند مرحله به صورت کاربردی به آزمودنی آموزش  ✓

 .می دهد

 متر و ترازو برای آموزش مفهوم فاصله و جرم کاربردی مانند اندازه گیری قد و وزن ✓

 ی: در هر صفحه کتابچه یک داستان تصویری به همراه توضیحات و ارائه یک مسئله کاربردی کتابچه آموزش کاربرد ✓

 که آزمودنی را در یک موقعیت کاربردی مثل خرید میوه، لباس و لوازم ✓

یق التحریر و یا پرداخت کرایه تاکسی یا تهیه بلیط اتوبوس و مترو و یا محاسبه قد و وزن خود و دوستانش و یا تعیین زمان دق ✓

 .برای رسیدن به کالس یا مطب پزشک و سایر امور کاربردی در زندگی روزمره قرار می دهدکه باید آن را حل کند

به   ✓ ها  کتابچه  و  کارتها  فلش  فرد،  یادگیری  انگیزش  افزایش  در  رایانه  موثر  نقش  به  توجه  با  کاربردی:  آموزشی  های  سی دی 

 آموزشی ارائه می شود. صورت یک برنامه انیمیشن موزیکال در سی دی های 

کتابچه راهنمای والدین: از آنجاییکه این برنامه آموزشی کاربردی و خانواده محور است و دانش آموز باید در منزل و با کمک  ✓

والدین از این برنامه آموزشی کاربردی استفاده کند، کتابچه راهنمایی برای والدین ضمیمه این برنامه است. در این کتابچه ابتدا  

مقدمه ای، مفاهیم آموزش کاربردی و خانواده محور و نقش موثر آنها در آموزش دانش آموزان آهسته گام توضیح داده شده    در

 .است

 ، به طور اجمال شرح جلسات برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور محقق ساخته، بیان شده است:  1شماره در جدول 

 محور حانواده کاربردی آموزشی جلسات کلی  ساختار :1  جدول

Table 1: General structure of family-centered applied training sessions 

  کرد ردیف و بندی طبقه و توالی و  ترتیب اعداد، شناخت خصوص در فرد  دانش بر مروری اول

 گرفتن  تلفن  شماره و تلفن طریق از  ارتباط برقراری آموزش و  تلفن با  آشنایی قبل، جلسه آموزش مرور دوم

 ( ها  عقربه و  ساعت بندی درجه نحوه  و  ساعت صفحه)  ساعت ،...(  و ظهر صبح،) زمانی  مفاهیم با  آشنایی سوم 

 ساعت خواندن ، (شمار ثانیه و شمار دقیقه شمار،  ساعت های  عقربه چرخیدن نحوه)  ساعت آموزش ادامه چهارم

 کاربردی   بندی زمان و  وقت تعیین آموزش و ساعت  به مربوط قبل جلسه دو آموزش مرور پنجم

 اجسام( و  افراد وزن و  قد گیری اندازه) کاربردی جرم و فاصله مفهوم آموزش ششم
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 کاربردی رقمی دو و رقمی یک جمع آموزش هفتم

 کاربردی رقمی دو و رقمی یک تفریق آموزش هشتم

 اسکناس( و سکه)آن انواع و پول مفهوم با  آشنایی نهم

  ویزیت  نقل،   و  حمل  هزینه  مانند  ها  هزینه  پرداخت  و  کردن  خرید  هنگام   در  پولی  مبادله  و  محاسبه  آموزش دهم 

 ...  و پزشک

 

  نقاط   تعیین  ریاضی،  یادگیری  نارسایی  با  آموزان  دانش  شناسایی  در  آزمون  این  که  مت  کی  ریاضی  آزمونابزار مورد استفاده عبارتند از:  

  انتشار 1976 سال  در   پریچت  و من  ناچی کرنولی،  را آزمون این. دارد کاربرد ریاضیات مختلف  های حوزه در آموزان دانش  ضعف و قوت

 برای   و  شده  اجرا  انفرادی  صورت  به  مت  کی.  است  کاربردی  و  عملیاتی  محتوایی،  سطوح  شامل  آزمون،  خرده  14  از  متشکل  که  دادند

 سطوح  در  و  باشد  می  عالیم  و  هندسه  کسر،  شمارش،  شامل  محتوایی  سطوح  در.  است  مناسب  سالگی  11  تا  دبستان  از  قبل  سنین

 موارد  مساله،  حل  شامل  کاربردی  سطح  در  و  باشد   می  حسابی   استدالل  و   ذهنی   محاسبه  تقسیم،   و  ضرب  تفریق  جمع،  شامل   عملیاتی 

 لحاظ  از  آزمون  ن  ای.  است  هنجاری تفسیر  برای  قواعدی  با  مرجع  آزمونی  مت   کی   ریاضیات  آزمون.  است  وزمان  پول  گیری،  اندازه   خطا،

 یا  سه  به  بخش  هر  و  آزمون   خرده  چهارده  به  مجموع  در  ها  بخش  این.  است  کاربرد  و  عملیات  مفاهیم،  بخش  سه  شامل  توالی،  و  گستره

  دهی  سازمان  ابتدایی  مقطع  ریاضی  کتاب  های  پرسش  با  مطابق  آن  های  سوال  ترجمه،  از  پس  فوق   آزمون.  شود  می  تقسیم  حیطه  چهار

  و  محاسبه  بین  پیش  روایی  تفکیکی،  روایی  محتوا،  روایی  طریق  از  ابزار  این  روایی.  است  شده  هنجاریابی  کشور  استان  یازده  در  سپس  و

 .( 15. )است شده گزارش 84/0تا 0/ 80 بین کرونباخ  آلفای روش با آن پایایی.  است آمده دست به 67/0 تا  55/0 بین آن همزمان روایی

 :هایافته

 11  کنترل  گروه   در  و   آزمایش  گروه  در  کودکان  سن  میانگین.  شدند  انتخاب  داون  نشگانگان  با  آموز  دانش   30  تعداد  پژوهش   این  در

  .داشتند قرار پذیر آموزش دامنه  در که بود  93/58 نیز کنترل گروه 73/58 آزمایش  گروه  های آزمودنی هوشبهر  میانگین.  بود سال

 های توصیفی متغیرهای مرتبط با دانش آموزان با نشانگان داونیافته .2جدول  

Table 2. Descriptive Findings of Variables Related to Students with Down syndrome 

 کنترل                                                      متغیرها                                                          آزمایش                       

معیار                                                                                       انحراف  میانگین               معیار                 انحراف                   میانگین             

                                                           19/1                        13/11                  07/2           5/11سن                                          

                                                     03/2                         93/57                  08/2                    73/58هوشبهر                                       

                         69/47                              17/0                     73/47پیش آزمون                            محاسبات نمره

پس آزمون                                                                                                                                                                                                                        36/0

27/59                            75/0                                     15/48                                23/0 



 اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

 

  در.  است  شده  بهتر  آزمون  پیش   با   مقایسه  در  آزمون  پس   مرحله  در  آزمایش   گروه   های  آزمودنی   محاسبات  نمره   ، 2  جدول   به  توجه  با 

  خانواده   مداخالت  تاثیر  بخش  در  و   ادامه  در  اینحال،  با .  شود  نمی  دیده  کنترل  گروه  های  آزمودنی  نمرات  در  چشمگیری  تغییر  حالیکه

   .است شده  مطالعه متغیری  تک کوواریانس تحلیل طریق از محاسبات مهارت بر محور

 تحلیل کوواریانس چند متغیری مرتبط با تاثیر برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر توانش محاسبات  .3جدول

Table 3. Multivariate analysis of covariance related to the effect of family-based application 

curriculum on computational ability 

 سطح معناداری                Fمیانگین مجذورات                        dfمنبع تغییرات                   مجموع مجذورات       

 001/0                    55/5              08/756                    1                08/756                          پیش آزمون   

 001/0                  35/14               49/232                    1                49/232گروه                                     

 001/0                     -                     19/16                  28                32/599                                    خطا 

 سطح  در  که  باشد،  می  =F  14/35  میزان  کوواریانس  تحلیل  و  آزمون  پیش  اثر  حذف  از  نشان می دهد که پس  3یافته های جدول  

 آموزشی  برنامه  گفت،  توان  می  بنابراین.  شود  می   پذیرفته  خالف  فرض  و  شده  رد  صفر  فرض  ترتیب  بدین  و   است  دار  معنی  5/0  آماری

 . است داشته آموزان دانش محاسبات  مهارت افزایش بر داری معنی  تاثیر محور خانواده کاربردی

 : نتیجه گیری  و  بحث

  با  گام   آهسته  آموزان  دانش  محاسبات   مهارت  بر  محور  خانواده  کاربردی  آموزشی  برنامه   اثربخشی  بررسی  هدف   با   حاضر  پژوهش    

 آموزان   دانش  میان  در  محاسبات  توانش  بهبود  بر  محور  خانواده  کاربردی  آموزشی  برنامه   که  داد  نشان  نتایج.  شد  انجام  داون  نشانگان

  ، (17)   کارول  و  بریمن  لیون،  ،(16)  همکاران  و  اندرز  تحقیق  نتایج  با   پژوهش   های  یافته  .است  بوده  موثر  داون  نشانگان  با   گام  آهسته

 این   در(  22)  همکاران  و  آبادی  ملک  محمدی  ،(21)  اروین  ،(20)   برد    و  باکلی  ،(19)  فالنگن  و  باک  ،(18)  آریزا  -گومز  و   نادال  -اورتگا

  افزایش  به  منجر  تواند   می  باشد،  همراه  ها  خانواده  همکاری  و  مشارکت  با  توام  زمانیکه  بویژه  کاربردی  آموزشی  مداخالت  که  زمینه

 گام   آهسته  آموزان  دانش  ریاضی  های   مهارت  تقویت  جهت  که  است. نکاتی  هماهنگ  شود،  گام  آهسته  آموزان  دانش  محاسبات  مهارت

 و   توانایی  خوانی  هم  به  منجر  که  گیرد   صورت  هایی  روش  و  اصول  مبنای   بر  باید  ها  آموزش  که  است  آن  گیرند،  قرار  توجه  مورد  باید

  استفاده  پیرامون  دنیای   با   خود  تعامالت  و   زندگی  در  است  آموخته  آنچه  از  بتواند   گام  آموزآهسته  دانش  که  شکلی  به.  گردد   کودک   دانش

 در   که  شکلی  به  شود،  استفاده  افراد  فردی  تفاوت  با  متناسب  آموزشی  های  روش  از  باشند،  داشته  مشارکت  گروهی  های  فعالیت  در  کند،

  هایی  آموزش  است،  بهتر  موضوعات  این  گرفتن  نظر  در  با.  شود  استفاده  آموزش  برای  تری  عینی  های  شیوه  از  گام  آهسته  کودکان  مورد

  یا   بومی   و  بوده  انطباقی  باشند،   عملکردی  یا   کارکردی   باشند،   محور  شخص  و   انفرادی  بودن  شود،   می  ارائه  داون  آموزان  دانش   به  که

 درگیر  کمتر  آنها  از  بیشتر  استفاده  با  فرد  تا  باشند  کاربردی  باید  ها  آموزش   آنکه  نخست  نکات  این  به  عنایت  با (.  23)  باشند  محور  محله

  به .  ورزد  مبادرت  اش  روزانه  زندگی  در  کاربرد ریاضی   به  بتواند  فرد  که   معناست  بدین  ها  آموزش  بودن  کابردی.  شود  ها  آموزش  فراموشی

  دست   ریاضی  پایه  دانش  از  مناسبی  سطح  به  مشاغل   ترین  عادی  و   زندگی  امور  پیشبرد  جهت  گام  آهسته   آموزان  دانش  که  ای  گونه

  ها   روش  و   ها   ایده   میان   ارتباط  ایجاد  برای  راهبردهای   و   ها   فعالیت  شامل   باید   آموزان  دانش   برای  ریاضی  درسی   برنامه  حقیقت  در .  یابند

 آموزش   مورد  در  بیشتر  آنچه  ایران،  مدارس  در   که  است  حالی  در  این(.  24)  باشد   نظر  مورد  های  زمینه  درسایر  کاربرد  و   ریاضیات  در

 آموزان  دانش.  است  اجتماعی   نیازهای  و  اقتصاد   فرهنگ،   با  مطابق  های  آموزش  فقدان  خورد،   می  چشم  به  ایران  مدارس  در  ریاضیات
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 بودن   نامفهوم  دلیل  به  آموزان  دانش  از  بسیاری  و  آموزد  می  را  نظری  کامال  و  غیرکاربردی  درس  یک  عنوان  به  ریاضیات  کاربردهای  هنوز

 در   ریاضیات  آموزش  اهداف   که  است  حالی  در  این(.  25)  گیرند  می  فاصله  آن  از  دانش  این  بودن  غیرکاربردی  و   انتزاعی   ریاضی،  درس

 مخارج،   مدیریت  و   ریزی  برنامه  زمان،  از  استفاده   نقل،   و   حمل  کردن،  خرید  همچون؛  روزانه  امور  انجام  جهت  آن  از  استفاده   علمی  جوامع

  و   مدرسه  فضای  در  موارد  این  آموزش  که  است  حالی   در   این(.  24)  باشد  می   تحصیلی  پیشرفت  یا   مناسب  شغلی   فرصت   یک   به  دستیابی

 مدرسه محیط به  صرفا آن بودن محدود دلیل  به است شده توجه آن  به اگر یا است گرفته قرار توجه مورد کمتر گام  آهسته درسی کتب

 آنکه   حال.  اند  شده  سپرده  فراموشی  دست  به  خود،  دانش  از  استفاده  عملی  تجربه  نداشتن  دلیل  به  واقعی  دنیای  در  آن  بکارگیری  عدم  و

  ساختن  همراه  و ...     کردن و   خرید  شمارش،  بندی،  بودجه  همچون  هایی   دادن آموزش  قرار  نظر  مد   با   محور  خانواده  آموزش  برنامه  در

 با   که  شکلی   به.  کنند  پیگیری  واقعی  محیط  در  را  ها  آموزش  والدین  تا  شود  می  فراهم  فرصتی  فرزندانشان،  به  آموزش  جهت  والدین

 را   آنها   اشکاالت   نیاز  صورت  در  و  باشند  داشته  نظارت  فرزندانشان  رفتار  بر  توانستند  می   که  هایی   موقعیت  در   عملی   فضاهای   ایجاد

 بلکه  سازند،  فراهم  آموزان  دانش  های  آموخته  تعمیم  جهت  را  شرایطی  تنها  نه  بدهند،  آنها  به  را  تکرار  و  تمرین  فرصت  و  سازند  برطرف

 .شوند آنها  محاسباتی مهارت ارتقا  به منجر طریق این از و کرده  رسانی یاری روزمره زندگی  فضای در دانششان بکارگیری در را آنها

 از  استفاده   بر  تاکید   به  توجه  با   و   محاسباتی  مهارت  بر  محور  خانواده  شناختی  روان  مداخله  بودن  موثر  به  توجه  با  نهایی،  بندی  جمع  در

 های   آموزش  و   اطالعات   مربیان   و  آموزگاران  درمانگران،  شود   می  پیشنهاد  محور،  خانواده  آموزش  فرآیند  در   عملی   و   عینی   های   روش

 مهارت  افزایش  جهت  الزم  شرایط  بتوانند  طریق  این   از  تا  دهند   قرار  ها   خانواده  اختیار  در  و  نموده  دریافت   زمینه  این  در  را  کافی

  خانواده   شناختی   روان  مداخله  های  برنامه  شود  می   توصیه  همچنین،.  سازند  فراهم   را  آموزان  دانش   این   برای  الزم   کاربردی  محاسباتی 

پژوهش حاضر   .شود  مقایسه  حاضر  تحقیق  نتایج  با  آن  های   یافته  و   شده   اجرا  و  طراحی  گام   آهسته  های  گروه  دیگر  برای  مشابهی  محور

هایی روبرو بوده است از جمله این که با توجه به فنوتیپ های رفتاری مشاهده شده در میان گروه  به مانند هر پژوهشی با محدودیت

های مختلف دانش آموزان کم توان ممکن است مداخله خانواده محور بر جنبه های مختلف توانمندی های دانش آموزان آهسته گام 

داشته باشد. این موضوع نیز سبب محدودیت در تعمیم یافته ها شده و روایی بیرونی پژوهش را تحت تاثیر قرار داده  اثرات متفاوتی  

است همچنین با توجه به اینکه بنا بر برخی پژوهش ها میان توانایی های دختران و پسران بویژه در حیطه ارتباطی، خواندن و اجتماعی  

 دارد چنین تفاوتی درمیان دختران و پسران دارای نشانگان داون وجود داشته باشد.   تا حدودی تفاوت وجود دارد، امکان

 مالحظات اخالقی 

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با عنوان با عنوان طراحی برنامه آموزشی کاربردی خانواده  این مقاله برگرفته از رساله دکترا دانشگاه  

دن، حساب کردن و مهارتهای ارتباطی دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون بود؛ که محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت خوان

کمیته اخالق دانشگاه  و صدور معرفی نامه برای جمع آوری اطالعات ، پژوهشگر با حضور در محیط پژوهش و با پس از کسب مجوز  

از هدف مطالعه، توضیح درباره اینکه جامعه آماری جهت شرکت از قبیل آگاه ساختن جامعه آماری  ارایه فرم رضایت آگاهانه اقداماتی  

اجرای پرسش نامه بین تمامی جامعه آماری توزیع و پس از    ند، و اطالعات هویتی آنها محرمانه باقی می ما  هستنددر مطالعه مختار  

 . شدتحویل گرفته  پرسشنامه

 کاربرد پژوهش 

خانواده محور بر مهارت های محاسباتی و با توجه به تاکید بر استفاده از روش های عینی و  با توجه به موثر بودن مداخله روان شناختی  

عملی در فرآیند آموزش خانواده محور، توصیه می شود درمانگران، آموزگاران و مربیان اطالعات و آموزش های کافی را در این زمینه 

ن طریق بتوانند شرایط الزم جهت افزایش مهارت های محاسباتی کاربردی الزم  دریافت نموده و در اختیار خانواده ها قرار دهند تا از ای

 برای این دانش آموزان را فراهم سازند. 



 اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر مهارت محاسبات دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون
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