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کیفی آموزش ریاضیات در دانش آموزان آسیب دیده شنواییيراهبردهاي ارتقا
هاي استان تهرانشهرستاندبیر /فاطمه جارچیان/کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی

:چکیده
،آسـیب شـنوایی  سـازد. مـی پیشرفت آن رابا کنـدي رشـد مواجـه   ومی دهدراز توانمندي هاي تحصیلی را تحت الشعاع قراهنجار بسیاريه رشد ب، آسیب شنوایی

محسـوب مـی شـود، چنانچـه     ترین مهارت زبـانی رواقع بنیاديدمهارت گوش دادنتحت تاثیرقرار می دهد.نیز ي تحصیل ازجمله یادگیري ریاضیات راپیشرفت حوزه
شـتن و ریاضـیات   این مهارت تحت الشعاع افت شنوایی قرار گیرد و فرد قادر به شنیدن درست کلمات وجمالت نباشد، بدون تردید مهارت صحبت کردن، خوانـدن، نو 

هـم چنـین توسـعه    ري در جهت پیشرفت تفکر استنتاجی و ساختارهاي شناختی ریاضـیات و یادگی-هاي متنوع یاددهی وي نیز تحت تاثیر قرارخواهدگرفت. ارائه روش
اسـت تـا راهکارهـاي مناسـبی بـه      شـده درك مفاهیم درحوزه ي ریاضیات درخدمات توان بخشی دانش آموزان کم شنوا شایان اهمیت است . لذا در این مقالـه، سـعی   

نش آموزان آسیب دیده شنوایی ارائه دهد. آموزگاران جهت ارتقاي کیفی آموزش ریاضیات در دا
آسیب شنوایی، مهارت ریاضیات ، ناشنوا:کلیديهاي واژه

مقدمه
-خـود مـی  جریان رشددراولین مهارت زبانی که فرد

گـوش دادن اسـت، کودکـان بـاگوش دادن وارد     آموزد،
ابتـدا در فراینـد رشـد  آنهـا شـوند، تعامالت اجتماعی مـی 

آن صـحبت کـردن،  بعد ازوگیرندا میگوش دادن را فر
آموزند. کودکان شـنوا ریاضیات را میخواندن ، نوشتن و

شـنوند و  هاي مربوط به ریاضی را مـی از بدو تولد صحبت
-هاي ریاضی میاز همان اوایل درگیر صحبتهااغلب آن

).1،2005شوند (اسوانویک
قواعـد اصـول و کودکان درسن چهار سـالگی تقریبـا  

کنند.شیوه ارائه اطالعات به کودکـان  درك مین راشمرد
بر توانایی آنان در حـل درسـت مسـائل مـوثر اسـت.     قطعاً

)2،1998گالستل(جلمان و
هاي به عمل آمده هاي آماري حاصل ازآزمونگزارش

آموزان کم شنوا تاکید دارد که در زمینه ریاضی در دانش
ي خالصه آنها به جاي اتخاذ یک نگرش کلی و مرتبط برا

اصوال روي لغات و منحصرا قسـمتی از مـتن   کردن معنی،

1- Swanwick
2- Gelman- Gallistel

).  3،2007تمرکز می کنند (بالتو و والی
) در پـژوهش خـود درزمینـه    2002(4وانسـل وپاگلیار

آمـوزان کـم شـنوا بـه ایـن نتیجـه       مهارت ریاضیات دانـش 
که ضعف توانایی در برقراري ارتبـاط بـین لغـات    رسیدند

از مشـکالت اصـلی   محاسـباتی، موجود در متن و کـاربرد 
آموزان کم شنوا محسوب می شود.دانش

ارتباط با ریاضـیات  ) در2004(5نانس وبریانتزرفتی،
آموزان آسیب دیده شنوایی نتیجه گرفتند، یادگیري دانش

غیررسمی کودکان پیش ازآغاز مدرسـه نقـش حیـاتی در    
-مـی یادگیري ریاضیات آنها از طریق آموزش رسمی ایفا

علی رغم اینکه درك مفاهیم اعداد معضـل مهمـی   وکند
شود،مباحث پیشین ریاضی براي کم شنوا محسوب میدر

ولی تعویق در یادگیري زبان، از عوامل اصـلی در ضـعف   
آید.هاي ریاضی آنان به شمار میقابلیت

هـاي  اند بین مهارت)اشاره کرده2007(6کلی وگاستاد
هاي اژگان و مهارتساخت وسطح درجه خواندن،زبانی،

کم شـنوایانی کـه   شود.ریاضی، ارتباط همسویی دیده می
3. Blatto-Vallee
4 Pagliaro., & Ansell
2- Zarfuty  ,  Nuunes,Bryant
3- Kelly- Gaustad
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هـاي بیشـتري دردرك مطلـب و فراینـدهاي زبـان      مهارت
-شناختی دارند نمره بهتري در آزمون ریاضی کسـب مـی  

کنند.
شنوایی هستند از دیدگیکه دچار آسیبآموزانیدانش

-یبـ هـا دستــورالعمل وتوصـیفات توضـیحات، اطالعات،
تواننـد مفـاهیم و اطالعـات    مانند. این افراد نمـی بهــره می

بنابراین هریک ازمربوط به زبان رادر خود پرورش دهند.
ازصورت زنجیروار بر مهارت بعدههاي زبانی باین مهارت

توانـد  مبتال به ضایعه شنوایی نمیفردتاثیرگذاراست.خود
دره دهـد، توسـع رااز راه شنیدن و گوش دادن زبان خود

نتیجـه توانــایی وي درتوسـعه مفــاهیم، تحـت تــاثیر چنــین    
با توجه به کمبود گنجینه لذاگرفت.اي قرار خواهدنقیصه

و خزانه لغات در این افراد نسبت به همساالن عـادي خـود   
گردد نقص آشکاري در زبان شفاهی و نوشتاري محرز می

).1388(شریفی، 

اهمیت و ضرورت موضوع
هـاي فـردي چنـین بـه     یژگی انسان و تفاوتبه لحاظ و

تـوان ذهنـی و   فـرد بـه فراخـور   رسد کـه بایـد هـر   مینظر
ازآمــوزش و و عالیــق خــوداســتعدادهاجســمی، نیازهــا،

پرورش خاصی بهره گیرد.
آموزش و پرورش استثنایی در شرایطی است که میزان 

-هاي جسـمانی، ذهنـی و رفتـاري برخـی از دانـش     تفاوت
ران به حدي است که تعلـیم و تربیـت آنهـا    آموزان با دیگ

همراه و همگام و همشکل با دیگـر همسـاالن آنهـا بـدون     
هـا، تجهیـزات و وسـایل    ها، روشایجاد تغییرات در برنامه

تواند موثر و مفیـد باشـد.آموزش و پـرورش    آموزشی نمی
شـود کـه   هایی ازتعلیم و تربیت گفتـه مـی  استثنایی به جنبه

- و فوقهاي فردي)ها و تفاوت(ویژگیهاي استثنایی جنبه
).1383العاده در آن رعایت شده باشد (افروز، 

اهمیت دانش ریاضیات نه تنها درحوزه تخصصی قابل 
طــرح اســت بلکــه داراي نقــش بســیار مهمــی در زنــدگی  

روزمره همه انسان ها بوده ودر جوامع بشري نقـش مهمـی   
نش ریاضـیات بـه   امروزه همه باید بتواننداز داکند.ایفا می

تـرین شـیوه   تـرین و معمـول  عـادي اي استفاده کننـد. گونه
هـاي اسـتداللی و  کـارگیري روش استفاده از ریاضیات بـه 

منطق عقالنی در حل مسائل روزمره اسـت (حـاج بابـایی،    
1378.(

هاي آموزشی و تشخیص دقیـق  درك صحیح موقعیت
و مسائل و مشکالت آموزشی زیر بناي اصلی برنامه ریزي 

شود براي اطمینان پیدا کردن از کیفیت عمل محسوب می
ــه شــده در مدرســه، برنامــه ارزشــیابی هــاي آموزشــی ارائ

هـاي آموزشـی را بایـد در راسـتاي تـالش بـراي       دادهبرون
اخـتالالت  همگام شـدن بـا شـرایط جهـانی قلمـداد کـرد.      

آمـوزان را در امـر یـادگیري و مشـارکت     شنوایی ، دانـش 
هاي آموزشی بـا مشـکالت جـدي روبـرو     یتفعال در فعال

سازد.می

تاثیر سوء کم شنوایی بر یادگیري
کند و از معلم تقاضاي تکرار مطالبی را میآموزدانش

پرسد چه چیزي گفته یا از همکالسی کنار دست خود می
آموز درصحبت کردن همـواره از یـک   شده است؟ دانش

ا آهسـته  آهنگ مناسب برخوردار نیسـت، معمـوال بلنـد یـ    
هاي فعالیتدروشودمیعالقگیدچار بیکند،میصحبت

خوانـدن و نظـر ازکالس شرکت فعـال نـدارد.  گروهی و
).1383دیکته نوشتن ضعیف است (افروز، 

)اشاره داشتند، نقـص در  2004(1نانس وبریانتزرفتی،
دانش زبانی و ضعف در مهارت خوانـدن، عـالوه بـر معنـا     

شود.ر مهارت ریاضی نیز میباعث وجود اشکاالتی د
-پژوهشگران این مشکل را به چندین عامل نسبت داده

اند ازآن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــف ــنوا    -ال ــودك ناش ــاص ک ــارب خ ــتقیم تج ــه مس نتیج

1- Zarfuty ,  Nuunes,Bryant
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مفــاهیم ریاضــی کــامالً انتزاعــی بــوده و درکــالس درس،
تواننـد مسـائلی را کـه در کـالس     ناشنوایان به سـختی مـی  

شود، دنبال کنند.رح میمط
مشکل در دوران قبل از مدرسه ریشـه دارد. چـرا کـه    -ب

این کودکـان ممکـن اسـت در بازنمـایی و مرتـب کـردن       
تري داشته باشند.اعداد، به شیوه مرسوم ، عملکرد ضعیف

هاي انتزاعـی  ناتوانی این کودکان در گسترش مهارت-ج
اعـی ریاضـی   حل مساله که پیش نیاز یادگیري مفاهیم انتز

شوند.                                                                                                                      تلقی می
مدرسـه پژوهشـی گـاالرت کـه     در)2002(1ماي بـري 

ارتبـاط بـا   درشـناختی را هـاي جمعیـت  طور مـنظم داده به
هاي در آمریکا بر اساس آزمونکودکان پیشرفت تحصیلی

نشـان  کنـد، آوري و تحلیـل مـی  جمـع پیشرفت اسـتنفورد 
هاي محاسباتی و ریاضی در ایـن کودکـان   مهارتدهدمی

کـه ایـن   است در حالی7سالگی در سطح نمره 15در سن 
سـالگی اسـت.  10نمره براي کودکان شنوا در حدود سـن 

فسه مانع یادگیري فی ندهد ناشنوایی،این آمارها نشان می
بلکه دانـش  شود.دستکاري نمادها و روابط انتزاعی نمیو

کند. تشدید میکالمی محدود، این مساله را
ــل و ــارانانسـ ــی2006(2همکـ ــوع ) پژوهشـ ــا موضـ بـ

آمـوزان  مشکالت نسبی حل مسائل ریاضی توسـط دانـش  
ابتدایی ناشنوا و سخت شنوا که به صورت داستانی با زبان 

ایـن پـژوهش   درامریکا انجام دادند.درشده رااشاره بیان 
آموزان ناشنوا براي حـل مسـئله   گیري شده که دانشنتیجه

هــاي آمــوزان هــم کــالس شــنوا از روشنســبت بــه دانــش
نمایند و نمایش تصـویري داسـتان   تري استفاده میمتفاوت

تر مسئله ندارد. کودکان ناشنوا جهت حل راحتنقشی در
ودکان شنوا باید تالش بیشتري نمـوده  رسیدن به کارایی ک

و مدت زمان بیشتري را صرف یادگیري و تمرین نمایند. 

1- Mayberry

) شواهدي از پژوهش بر روي آزمـون  2008(3کریتزر،
دهـد  پیشرفت ریاضی، استدالل و تفکر منطقی را ارائه می

تـري در  هـاي پـایین  دهـد، افـراد ناشـنوا نمـره    که نشان می
کنند.پیشرفت ریاضی کسب می

ســاکس و همکــاران در بعــد وســیعی جهــت بررســی   
هــاي (آگــاهیهــاي ریاضــی غیررســمیاخــتالف آگــاهی

انــد ریاضــی کــه بــدون آمــوزش رســمی یــاد گرفتــه شــده
هاي آموزشی مادران جهـت حـل مسـائل    کودکان و شیوه

اند.آنان نیازهـاي  کودکی بکار بردهسنین اولیهکودکان در
یجه گرفته اند که این این کار را تجزیه و تحلیل کرده و نت

تشخیص ایـن موضـوع   مرحله اول،نیازها سه مرحله دارد.
که کودك براي ایجاد و اداي اعداد باید قـبال آنهـا را بـه    

مرحله دوم این موضوع صورت شمارش اعداد یاد بگیرند
که شمارش اعـداد را بایـد بـه صـورت مـدل یـاد گرفـت.         

موضوع که و مرحله سوم ایندو توپ...مانند یک توپ،
مـادرانی  در اداي اعداد باید از مدل و اشیاء استفاده نمـود. 

ایـن مشـکل   اند وکه در آموزش کودکان خود موفق بوده
تشـخیص  اندآنانی بودند که دقیقـاً براي آنان حل نمودهرا

واي از یـادگیري هسـتند  کودکان در چـه مرحلـه  اندداده
رحلـه اجـرا   که آموزش فـرد را مرحلـه بـه م   اندسعی کرده

)1387(نونیش ،کنند.

کیفـی آمـوزش   يراهکارهاي مناسب جهـت ارتقـا  
آموزان آسیب دیده شنواییریاضیات در دانش

ــا اســتفاده از  -1 ــت اشــیاء و موضــوعات ب حفــظ موقعی
کدگذاري حافظه کوتاه مدت:

یادآوري مطالب درارتباط باحافظه کوتاه مدت عبارت 
بـراي افـراد  موضـوع را چند که چند مطلب یااست از این

یم و بعـد ازآنـان بخـواهیم مطالـب ارائـه شـده را       یارائه نما
2-Ancel
3- Kritzer
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نمائید.تکراریادآوري و
ــار افــراد شــنوا مطالــب و موضــوعات را از طریــق گفت

بنابراین در افراد شنوا کدگذاري مطالـب  کند،دریافت می
از طریق گفتار و شنوایی انجام می گیرد .

یســتم شــنوایی مطالــب و افــراد ناشــنوا بــدلیل نقــص س
کننـد  از طریق بینایی دریافت مـی موضوعات گوناگون را

طریق بینایی ازاین کد گذاري مطالب در افراد ناشنوابنابر
گیرد.صورت می

چگـونگی کدگـذاري مطالـب از طریـق شـنوایی و یـا       
بینایی درنحوه به یادآوري مطالب درافرادموثر خواهد بود.

انمـایی یعنـی کدگـذاري    اگر کدگذاري از طریـق آو 
مطالب در حافظه کوتـاه مـدت از طریـق شـنیدن و گفتـار      

حفظ ترتیب موضوعات بسیار موثر است درصورت گیرد
حفـظ  دراگر کدگذاري ازطریق بینایی صـورت گیـرد  و

ترتیب موضوعات اهمیت دارد.
بنابراین چگونگی به یاد سـپاري موضـوعات از طریـق    

یی دریـادآوري دوبـاره   شـنوا کالمـی، کدگذاري بینـایی، 
یادآوري مطالب تاثیر بسزایی دارد، لذا این افراد ناشنوا در

کننـد، تر از افـراد شـنوا عمـل مـی    حفظ موقعیت اشیا قوي
آمـوزان  ریزي آمـوزش ریاضـیات دانـش   بنابراین دربرنامه

ناشنوا بیشتر باید روي موقعیت اشیاء و موضـوعات تاکیـد   
ضوعات ریاضی.کردتا به حفظ ترتیب قواعد و مو

آموزان ناشنوا:پردازش اطالعات بینایی دانش-2
ناشنوایان بدلیل نقص درسیستم شـنوایی بخـش عمـده    

در ناشنوافراداکنند.مطالب را از طریق بینایی دریافت می
پردازش اطالعات بینـایی برتـري قابـل تـوجهی نسـبت بـه       
ــایی در  ــردازش اطالعــات بین ــابراین پ افــراد شــنوا دارد. بن

این نکته بسـیار مهـم   باشد.آموزان قوي میگونه دانشاین
بایددر برنامه ریزي درسـی کودکـان ناشـنوا بـه خصـوص      
ــود     ــاظ ش ــئله لح ــل مس ــد و ح ــیات، قواع ــوزش ریاض آم

ــه ــر  ب ــه اگ ــوري ک ــا درط ــاط ب ــیات  ارتب ــوزش ریاض آم

آموزان ناشـنوا مطالـب و موضـوعات رابـه صـورت      دانش
تواننـد اطالعـات را بـه صـورت     مایند، مـی عینی مشاهده ن

بینایی پردازش کنند و یادگیري با موفقیت بیشتري حاصل 
شود.می

در حل مسئله مربوط به جمع به روش انتقال، عدد مثالً
یا هـر وسـیله مناسـب    مهره، نی ومسئله با استفاده از چینه،

تایی درست شده هاي دهدستهکمک آموزشی، جدا شده،
ــه  آمــدانــشو ــه حــل مســئله جمــع را ب ــوط ب وز روش مرب

نماید.صورت عینی مشاهده می

ارائه اطالعات به صورت مکانی وهمزمان-3
ارائه مکـانی و همزمـان اشـکال بـه افرادناشـنوا قـدرت       

بنابراین کدگذاري مکانی برد،یادآوري را درآنان باال می
اطالعات و موضوعات درافراد ناشنوا باالتر از افـراد شـنوا  

ــی ــوعات    م ــداد موض ــه تع ــانی ک ــوص زم ــه خص ــد، ب باش
آمـوزان ناشـنوا در یـادآوري    یادآوري زیـاد باشـد. دانـش   

تـري نسـبت بـه    مطالب به صورت سریالی عملکرد ضعیف
آموزان شنوا دارند.دانش

خـواهیم تعـداد تـوپی کـه بـاال       آمـوز مـی  مثال از دانش
ایـن تـوپ بایـد در همـان زمـان بـراي       انداخته را بگویـد. 

او در همـان موقـع تعـداد    شمارش در دسـترس او باشـد و  
اندازد را بشمارد.توپی که باال می

باال بردن دانش غیررسمی در کودکان ناشـنوا قبـل از   -4
مدرسه

آموزان شنوا قبل ازسن مدرسه دانش غیررسـمی  دانش
هاي خودهم بازياجتماع، محیط واز خانواده،ریاضی را

موقعیت آنها انش غیررسمی دراین دآوردند وبدست می
درحل مسائل ریاضی مدرسه موثر خواهد بود، بنا بـراین  و

آموزان شنوا مسائل ساده ریاضی را با توجه به سطح دانش
تفکر خود در هنگام برخورد با اشیاء و وسا یل بازي خـود  

دانند.می
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آموزان ناشنوا بدلیل نقـص درسیسـتم شـنوایی و   دانش
غات وبرخورد هاي اجتماعی از دانش محدود بودن دامنه ل

آموزان شنوا برخـوردار  غیر رسمی کمتري نسبت به دانش
هستند.

آمـوزان  یکی از ارکان مهم در پیشرفت ریاضی دانـش 
ناشنوا باال بردن دانش غیـر رسـمی حسـاب قبـل از دوران     
دبستان است. به طوري که آمادگی ذهنـی بـراي برخـورد    

-نند.این نکته باید در برنامـه با مسائل ریاضی را پیدا می ک
ریزي درسی دوره آمادگی لحاظ شود.

افزایش دقت و صرف زمان بیشـتر معلمـان در جهـت    -5
یادگیري شمارش اعداد براي دانش آموزان ناشنوا

آموزان ناشنوا به دو دلیل باید دقت زیـاد  معلمان دانش
صـرف آمـوزش شـمارش    داشته باشند و زمان بیشـتري را 

د.اعداد نماین

بعضی اعداد از نظر آواشناسی شبیه به هم بوده و -الف
آموزان ناشنوا ممکـن اسـت آن دو را بـا هـم اشـتباه      دانش

بنابراین صرف زمان بیشترو نشـان دادن  کنند مثل دو و نه.
چینه یا هر وسیله کمک آموزشی در جهـت  با کمک نی،

تفهیم تفاوت دو عددموثراست.
عدادبراي دانش آموزان ناشنوا یاد آوري سریالی ا-ب

معلمان باید زمـان  آموزان عادي است ومشکل تراز دانش
بـدین منظـور  اختصاص دهند.بیشتري رابه شمارش اعداد

هاي دونفري قـرار  آموزان در گروهدانششود،پیشنهاد می
ــا  وتکــراروگیرنــد تمــرین درخصــوص ترتیــب اعــداد ب

مشارکت دانش آموزان صورت گیرد.

ک به کودکان ناشنوا جهت بازنمایی ترتیب اتفـاق  کم-6
افتادن وقایع با توجه به مهارت کدگذاري

یادآوري پیاپی وقایع کودکان آسیب دیده شنوایی در
به کودکـان ناشـنوا کمـک کـرد تـا بـا       بایدمشکل دارند.

تقویـت پـردازش   استفاده از مهـارت کدگـذاري مکـانی،   
وانند توالی وقـایع  بینائی،کد گذاري حافظه کوتاه مدت بت

گـذاري تصـاویر   استفاده از شمارهمثال بابازنمایی کنند.را
بهم ریخته مربوط به یک داستان، بتواننـد تـوالی وقـوع را   

و بهـم مربـوط   این داستان اتفـاق افتـاده پیـدا کننـد    که در
کند آموزان کمک میها به دانشگونه آموزشاینسازند.

کند مهـارت حـل مسـئله    یر میتا زمانی که متغیر مسئله تغی
بوسیله بازنمایی مکانی اطالعات افزایش یابد .

هـاي کوتـاه کـه پیچیـدگی     بهتر است در ابتدا، داستان
کمتري دارند مطرح شود و بتدریج برمحتـواي آن افـزوده   

آموز در خواست بازنمـایی داسـتان   از دانشو سپس،شود
بهـم ریختـه   کـه بـا اسـتفاده از تصـاویر    انجام شود و یا این

بتوانند توالی وقوع آن را بیان کند.

استفاده معلمان از ابزار ارائه بصري از قبیل جداول و -7
نمودارها

کند.تشـویق  این وسایل بین متغیرها، ارتباط برقرار مـی 
جداول به تصاویر،آموزان در بکار گیري از نمودار،دانش

راي فکـر  هنگام توضیح پاسخ سواالت، به عنوان ابزاري بـ 
آمـوزان  کردن در جهت بـاالبردن تـوان اسـتداللی دانـش    

موثر خواهد بود.

توانایی در بکار گیري مفاهیم آموخته شده ریاضـیات  -8
آموزان آسـیب دیـده   در زندگی روزمره و واقعی دانش

شنوایی
بــه طــور مثــال بــراي یــادگیري پــول، مشــارکت دادن  

اجناس ریدخآموزان و همراهی آنان در فروشگاه ودانش
آموزان را در جهت یادگیري مسائل ریاضـی  انگیزه دانش

ر کدگذاري از طریق آوانمایی اگ
مدت از طریق یعنی کدگذاري مطالب در حافظه کوتاه

گیرد در حفظ ترتیب موضوعات صورت گفتار شنیدن و 
بسیار موثر است و اگر کدگذاري ازطریق بینایی صورت

گیرد در حفظ ترتیب موضوعات اهمیت دارد.
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هـا و جمـع   باال برده و ضـرورت شـناخت انـواع اسـکناس    
پـس گـرفتن مـابقی پـول را بـراي      خریدهاي انجام شده و

آمـوزان بداننـد   اگـر دانـش  سـازد. آموزان روشن میدانش
یــادگیري بســیاري از مســائل ریاضــی نیازهــاي آنــان رادر 

-سازد با عالقه بیشتر دروس را فرا میر طرف میزندگی ب
و به صورت عینی آموزش می بینند.  گیرند

آموزان آسیب دیده آموزش فهم معنا شناسی به دانش-9
شنوایی

بازشناسـی و شـناخت   یعنی توانـایی دریافـت، حفـظ،   
دیـده. آموزان آسـیب اطالعات مندرج در مفاهیم به دانش

در جهـت درك و شـناخت   آمـوز  کمـک بـه دانـش   مانند
اطالعات یک مسئله براي این که بتواند راه حل مناسب را

اتخاذ نماید. 

آموزش فهم منطقی به دانش آموزان آسـیب دیـده   -10
شنوایی

یعنی شناخت پیوندهاي منطقی قضایا که بصورت پیش 
هـاي  مفاهیم و اسـتدالل هاي شخصی در آمده اند.پذیرفته

هسـتند بلکـه شـامل سیسـتم     ریاضی نـه تنهـا شـامل منطـق    
عالماتی هستند که بـراي مسـائل و ارتبـاط بـین اطالعـات      

روند.عددي بکار می

آموزش فهم کار بردي-11
کارگیري مفـاهیم  آگاهی و بهی تشخیص،ییعنی توانا

آموختــه شــده ریاضــی در زنــدگی روزمــره و واقعــی       
در مانند استفاده از پول ویا مهارت اندازه گیري فراگیران.

زندگی روزمره. 

آمـوزان آسـیب   باال بردن سواد خوانـدن در دانـش  -12
دیده شنوایی

-هاي مهم در درس ریاضـی حـل مسـئله   یکی از بخش

درك باید مسئله را بخواند،آموزهاي ریاضی است. دانش
تحلیل نمایـد تـا بتوانـد راه حـل مناسـبی را      تجزیه وکند،

ایی کـه داراي  آموزآسـیب دیـده شـنو   دانـش اتخاذ نماید.
این نقیصه در درس ریاضی مهارت خواندن خوبی نیست،

-هاي مناسـب بـه دانـش   معرفی کتابوي تاثیرگذاراست.
ي افزایش مهارت خوانـدن و درخواسـت از   آموز به منزله

او به جهت باز گو نمـودن خالصـه مطالـب خوانـده شـده      
ــزایی در ــت بس ــی دارد. اهمی ــداف آموزش ــه اه ــیدن ب رس

در زمـان  وزگاران باید والـدین را توجیـه کننـد   بنابراین آم
آموزان را به کتاب خوانـدن تشـویق   دانشاوقات فراغت،

الزم به ذکر است سطح کتاب بـا توجـه بـه میـزان     نمایند.
آموزانتخاب می شود.   توانایی دانش

گیرينتیجه
تــر اگــر کــاهش شــنوایی باعــث داشــتن ســطوح پــایین

خـود منجـر بـه کـاهش     بـه نوبـه  اطالعات و هوش گردد،
هـاي فراوانـی   گـردد. پـژوهش  پیشرفت در ریاضـیات مـی  

ارتباط بین سطح فکري و موفقیـت در ریاضـیات را   وجود
هـاي  دسـت آمـده از آزمـون   همرور نتـایج بـ  اند.دادهنشان

بــا توجــه بــه آمــوزان ناشــنوا،پیشــرفت ریاضــی در دانــش
5آمـوزان در طـی   اطالعات تعداد بسـیار زیـادي از دانـش   

دهـد کـه کودکـان    در کشورهاي مختلف نشان میدهه و
تـري نسـبت بـه    ناشنوا قطعا در ریاضیات عملکـرد ضـعیف  

کودکان شنوا دارند؛این عملکرد ضعیف هم در حساب و 
شود.هم در حل کردن مسائل مشاهده می

بــا ایــن حــال ایــن ضــعف عملکــرد در همــه کودکــان 
ناشنــوا آمـوزان  بعضـی از دانـش  یکسان و مشـابه نیسـت،  

عملکرد مشابه با همساالن شنواي )درصد35تا 15(حدود 
-هناشـنوایی بـ  آید،به نظر نمیاند.خود در ریاضیات داشته

طور مستقیم باعث دشواري در یادگیري ریاضیات گـردد. 
ــه    ــوط ب ــل اصــلی و مهــم در مشــکالت مرب چنانچــه عوام

آموزان آسیب دیـده شـنوایی   یادگیري ریاضیات در دانش
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ص داده شود و تاثیراتی که افت شنوایی بر یادگیري تشخی
کند شناسایی شـود ارائـه   آموزان ایجاد میاین گونه دانش

-راهکارهاي آموزشی در جهت حل مشکالت این دانـش 
در صورتی که ضروریات در تر خواهد شد.آموزان آسان

مهـارت یـادگیري ریاضـیات مـورد بررسـی      يجهت ارتقا
دون شـک افـت شـنوایی یکـی از     موشکافانه قرار نگیرد بـ 

ــوب    ــیات محسـ ــرفت ریاضـ ــده در پیشـ ــل بازدارنـ عوامـ
شود.می

منابع  
،تهران :انتشارات دانشگاه تهرانمقدمه اي بر روان شناسی ، آموزش و پرورش کودکان استثنائی،)1383(افروز، غالمعلی 

، پژوهشکده هاي یاد گیري و اختالالت رفتاريییضیات ، گروه پژو هشی ناتواناکار برد روان شناسی در آموزش ریا،) 1378(مرتضی،حاج بابایی،
کودکان استثنایی
،تهران : ارسبارانشناسی و آموزش کودکان استثنائیروان؛ ) 1387(مریم، نادري، عزت الهسیف نراقی،
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