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وزان آمیار بر تقویت حل مسئله دانشلهئحل مس افزار آموزشیبخشی نرماثر

 اختالل یادگیری ریاضی مبتال بهابتدایی 
 

 29/01/94تاریخ پذیرش:  06/12/93تاریخ دریافت: 

 2،  لیال فالح1*فرشته باعزت

 چکیده

سیاری از دانش  :زمینه و هدف ضی در مهارت   ب شکالت ریا ستند.      آموزان دارای م ضعیف ه سئله  ضر با هدف  های حل م پژوهش حا

شی نرم    سی میزان اثربخ س   برر شی حل م س لهئافزار آموز صورت گرف   له دانشئیار بر تقویت حل م ضی  ت. آموزان با اختالل یادگیری ریا

مایشبببی   پژوهش شببب ه  طرح  روش: با گروه  پس -آزمونپیش از نوعآز عداد       کنترلآزمون  جام این پژوهش، ت به منظور ان           30بود. 

هر پنجم ابتدایی شهرستان قائمش    های چهارم و آموزان دختر پایهاختالل یادگیری ریاضی، از میان جامعه آماری دانش  م تال بهموز آدانش

)محمد اسماعیل   متو آزمون تشخیصی ریاضی ایرانی کی   ( 1385)شهیم،   های تشخیصی هوشی وکسلر کودکان    پس از اجرای آزمون

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و    افراد نمونهای انتخاب شدند. سپس   مرحلهای چندگیری خوشه ( به شیوه نمونه 1381و هومن، 

قرار گرفتند، اما یار لهئحل مسببفزار ا، تحت آموزش نرمایدقیقه 45 جلسببه 8های گروه آزمایش به مدت شببدند. آزمودنی دهیگواه جای

مداخله   کنترلگروه  ب  ای را دریافت نکرد. داده  هیچ  یل واریانس آ         ه های  زاده از روش آماری تحل با اسبببت             میخته از نوع دسبببت آمده 

 گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اندازه

بر بنابراین  .p)< 001/0)است   کنترل گروهبه طور معناداری باالتر از  نتایج نشان داد میانگین  نمرات حل مسئله گروه آزمایشی    ها:یافته

ان دچار  آموزیار موجب تقویت حل مسبببئله در دانشلهئآموزشبببی حل مسبببافزار توان  نتیجه گرفت که برنامه نرمم نای  این پژوهش می

ماه( در این گروه از  3ها )پس از گذشبببت همچنین این روش آموزشبببی موجب پایداری آموخته شبببود.می  اختالل یادگیری ریاضبببی

 آموزان شد. دانش

واند به عنوان تافزارهای آموزشی کارآمد میاستزاده از نرمتوان گزت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می گیری:نتیجه

شی مزید در درمان ناتوانی  ست آمده در مقاله      یکی از ابزارهای آموز ضمنی نتیجه به د ستزاده قرار گیرد. تلویحات  های یادگیری مورد ا

 .مورد بحث قرار گرفته است

 یآموزان ابتدایل یادگیری ریاضی، دانشاختال  یار، حل مسئله،لهئنرم افزار حل مس :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ریاضبببیات به مۀابک یکی از علوم من قی و دانشبببی که به مدد           

ست، حوزۀ فعالیت       سی ا صول بدیهی عقلی قابل برر قوانین و ا

ه ب دهد کهای سیر می عقالنی و من قی ذهن آدمی را در گستره 

د. کنهای عالم خلقت را کشف می واس ک آن اصول و ناشناخته   

صی         صا سیاری از علوم اخت سیر ب صولی که م نای تز ر نیز قرار تا

گیرد، ریاضببیات را چه علمی کلی و عام بدانیم که با سببایر  می

ای ه یابد و چه به معنای علمی خاص با ویژگی       علوم ارت اط می 

ای از مزاهیم است  گستره م، صاحب اجزا و  دانیخاص خودش ب

که آدمی از بدو تولد بسیاری از آنها را به همراه دارد. آن جایی 

صویر کلی چهرۀ مادر را می  سد آن    که نوزاد اجزای بارز ت شنا

شببناسببد، به ادراک های متمایز باز میای از رنگرا در صببزحه

اندازه، پهنا، سبب و و حجم اجزای  ،شببتابد که مقدارجهانی می

عدد، بزرگی،         یجدانشببببدن   زاهیمی همچون  ند. م آن هسبببت

کوچکی، تسببباوی، جم  و تزریض، ضبببرب و تقسبببیم، قدرت  

ها در ابعاد طول، عرض، ه، مقایسببک اندازهئلاسببتدالل، حل مسبب 

شدنی توانند اجزای ارتزاع، س و، حجم و ... همه می  علم  جدان

 (.1ریاضی باشند )

  ندکهای محاسبب اتی به کودک کمم مییادگیری مهارت

ود شلی که با آن رو به رو میئهایش را در قالب مساکه آموخته

های کسبببب شبببده در جهت حل     به کار گیرد و از توانمندی   

ل روزمره اسببتزاده کند. به همین سبب ب، از دیرباز بخش  ئمسببا

ض ناپذیری از مهارتجدایی س یهای ریا له بوده ئ، مهارت حل م

جهول وجود ای دو دسببته عامل معلوم و ملهئاسببت. در هر مسبب 

دارد که یادگیرنده باید با تکیه بر فرایندهای محاس اتی ریاضی   

له یا ئهای صبببورت مسبببحل از آنچه به عنوان دادهبه عنوان راه

ها یا مجهوالت م رح شبببده در   شبببود به سبببوال  معلوم یاد می 

له برسد. در بسیاری از موارد برای کودک م تال به   ئصورت مس  

ضی  شوار    ، 1اختالل یادگیری ریا ضی د درک زبان مزهومی ریا

اسبببت یا این که او قادر به تعیین معلومات و مجهوالت موجود 

تواند روابط موجود میان داده ها و    له نیسبببت و یا نمی  ئدر مسببب

                                                           
1. Math learning disorder 

شده، بزهمد. برخی مواق  نیز کودک قادر     سته  آنچه را که خوا

ست؛    انتخاببه  سب نی  داند که کدام یمیعنی نمی راه حل منا

ات ریاضبببی، مۀل جم  کردن، ضبببرب کردن، تقسبببیم از عملی

کار برد.             به  ید  با ها را  یا ترکی ی از آن یا تزریض کردن  کردن 

ناتوانی در اجرای     له می ئناتوانی در حل مسببب    ناشبببی از  ند  توا

له ئصببحیو و دقیض عملیات ریاضببی باشببد که منجر به حل مسبب 

آید که فقدان صراحت و روشنی مزاهیم در   شود. به نظر می می

، عببامببل اصبببلی و نهببایی در عببدم موفقیببت رد ببباالهمببه موا

له باشببد که معموالم منتهی به اختالل در ئآموز در حل مسببدانش

گیری یاد اختاللشببود. کودکان م تال به یادگیری ریاضببی می

در فرآیند های اجرایی ریاضبببی مشبببکل دارند و از        ریاضبببی 

س ه با انگشت و      سئله ناپخته مۀل محا س ه  مراه ردهای حل م حا

 (.2کنند )کالمی استزاده می

یادگیری ریاضببی در مقایسببه با  تشببخیو و درمان اختالل 

ات درسی ریاضی  نارساخوانی کمتر مورد توجه بوده است برنامه  

 های یادگیری  های آموزش عمومی به تزاوت   در بیشبببتر کال 

ند. برنام   آموزان توجه کافی نکرده  ریاضبببیات در بین دانش    ه ا

ضیات زمان کافی را برای آموزش،  درسی آموزش   عمومی ریا

دهد. یا کاربردهای عملی اختصبباص نمی 2تمرین هدایت شببده

سرعت زیادی معرفی می    ضی با  وند. ش عالوه بر این مزاهیم ریا

زاهیم              اگر دانش مل م کا فت  یا کافی برای در مان  آموزان ز

ریاضببی و برای تمرین آن ق ل از معرفی شببدن مزاهیم ریاضببی 

اش اغتش نداشته باشند، دچار احسا  سردرگمی و      جدید دیگر

   (.2) شدخواهند 

تشخیو و ارزیابی در اختالل یادگیری ریاضی امری بسیار    

ها و  ناتوانی  مهم و مشبببکل اسبببت زیرا تنوع و گسبببتردگی    

یدگی  له مواردی      پیچ نه از جم ها و ظرایف موجود در هر زمی

ای ه پیچیدگی اسبببت که فرایند تشبببخیو و ارزیابی را دچار      

به    خاص خود می کند. تشبببخیو این    که کدام کودک م تال 

، امری اسبببت که کامالم     اسبببتاختالل یادگیری در ریاضبببی   

ی کند. یعنی در امر ارزیابمتزاوت از ارزیابی تخصصی عمل می

2. Guided practice 
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مینه از آموز در کدام زباید به تعیین این نکته پرداخت که دانش

کل اسبببت. آیا او در های متزاوت تزکر کمی دچار مشبببحوزه

شبببمارش اعداد یا در درک اعداد گویا، اعشببباری و کسبببری 

صلی یعنی جم  و تزریض و     شکل دارد؟ آیا او در انجام عمل ا م

ری، گیهایی دارد؟ آیا در مقوله اندازهضرب و تقسیم، نارسایی   

مسببباحت و   طول، زمان، دما، حجم،   گیری وزن،اعم از اندازه 

رک و فهم یا عملکرد است؟ یا در انجام در د ارسایی...، دچار ن

ها ها و دهدهد؟ اینمحاسببب ات ذهنی از خود ناتوانی نشبببان می

 دهند. بهمورد مشابه مرزهای ارزیابی را در این قلمرو شکل می  

ع ارت دیگر، امر تشبببخیو بیشبببتر به موردشبببناسبببی مربوط  

نارسببببایی          می به تعیین نوع  یابی  که امر ارز حالی  شبببود، در 

زد. تشبببخیو و ارزیابی در عین حال که دو امر کامالم      پردامی

 کنند. هممشبببترکی را دن ال می هایهدفمجزا از یکدیگرند، 

ی هاتشبببخیو و هم ارزیابی در نهایت به فراهم سببباختن زمینه

بخشبببی هر چببه بهتر منجر مببداخلببه، آموزش، درمببان و توان

یابی، گردآوری     می هدف از تشبببخیو و ارز شبببود. در واق  

اطالعاتی اسبببت که به طراحی یم برنامه متناسبببب با نیازهای 

 (.3) نجامداذهنی کودک بی

ناختی         م انی نظری این پژوهش بر اسبببا  دیدگاه فراشببب

صبببورت گرفته اسبببت. فراشبببناخت اصببب الحی اسبببت که        

های گسبببترده     یدن و تنظیم    کاربرد به دانش، فهم ای دارد و 

لک فرد اشبببباره دارد. را         به وسبببی های تزکر  ند های  فرای ه رد

 مهم راه ردهای یادگیری بسببیارهای فراشببناختی به عنوان جن ه

پردازان بین دو جن ه از فراشناخت،  اند. اغلب نظریهشناخته شده  

ساسی قا      شناختی تمایز ا شناختی و نظارت فرا ل  ئیعنی دانش فرا

اند. دانش فراشببناختی، اطالعاتی اسببت که افراد در مورد شببده

ای یادگیری دارند که این راه ردها شناخت خودشان و راه رده

ای از گببذارد. نظببارت فراشبببنبباختی بببه دامنببه بر آنهببا اثر می

 وارسبببیکردن،  مهبار هبای اجرایی نظیر توجبه کردن،   نشک

 ریزی و تشببخیو خ اها در عملکرد اشبباره دارد کردن، برنامه

(4.) 

اختالل یادگیری ریاضبببی از جمله قلمروهایی اسبببت که        

شنا توانایی ختی در آن کاربرد زیادی دارد. آکتورک و های فرا

زاده از      2011سببباهین ) باورند که آموزش نحوه اسبببت ( بر این 

آموزان، پیشببرفت تحصببیلی و راه ردهای فراشببناختی به دانش

آموزانی که دارای دهد. دانشبازده یادگیری آنها را افزایش می

ستند از آنچه یاد گرفته     مهارت شرفته ه شناختی پی و  نداهای فرا

ند؛           نمی ظارت دار یادگیری خود همواره ن ند؛ بر  گاه ند آ دان

یان می          یافتی را ب باره اطالعات در ید خود در قا ند؛ دانش  ع کن

کنند؛ راه ردهای جدید یادگیری را      خود را همواره به روز می 

کنند؛ از نقاط قوت و همواره در خود توسببعه داده و تکمیل می

ها را   د این مهارت ضبببعف خود آگاهند؛ و همواره در تالشبببن    

یادگیری         به اختالل  کان  م تال  ند. همچنین کود به ود ب خشببب

ریاضی بر م نای دیدگاه فراشناختی در سه قلمرو مشکل دارند:     

شناختی آنها اندک است و نمی   دهای توانند راه رپیچیدگی فرا

ای برای حل مسببائل طرح کنند؛ دانش ریاضببی الزم را  پیچیده

آنها برایشان مشکل است و ساختار دانش  دارند، اما دسترسی به

 .(5) الزم برای حل مسئله در آنها توحیدیافته نیست

آموزان فاقد دانش فراشببناختی درباره راه ردهای این دانش

ضعیف آنها در       ستند، بنابراین عملکرد  سئله در ریاضی ه حل م

(. آموزش حل 6) اسبببت یحل مسبببئله ناشبببی از عوامل متعدد

اموزان به آن نیاز هارتی اسبببت که این دانشترین ممسبببئله مهم

 هایتوانند آموزشآموزان میدانش بیشبببتردارند. در حالی که 

موزان در آریاضبببی را به زندگی واقعی تعمیم دهند، این دانش

های خود به زندگی واقعی به آموزش، تکرار و      تعمیم آموخته 

 (.7) تمرین نیاز دارند

یاضببب    یادگیری ر له       یاختالل در  حاضبببر از جم حال  در 

که باعث مشکالت جدی در   است ای های شناخته شده  ناتوانی

شبببود. افراد با ناتوانی یادگیری تنوع و یادگیری تحصبببیلی می 

یاز  پیچیدگی بسبببیار زیادی در ویژگی     های خود نشبببان   ها و ن

های بزرگی برای اعضبببای  چالش  دهند. بر همین اسبببا ، می

به وجود م     ند یخانواده و متخصبببصبببان  به     8) آور با توجه   .)

های کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی، تشخیو ویژگی
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سخن دیگر       ست. به  شوار ا  واقعی با وجودبه موق  آنها امری د

، به دلیل پنهان بودن علت مشکل این  هاو جدی بودن مشکل آن 

سیاری از آموزان گروه از دانش ست در     ب شخیو نادر مواق ، ت

شبببود. کودکان به ندرت به دلیل اختالل       می داده ها راب ه با آن  

یادگیری ریاضبببی، برای ارزیابی ارجاع داده می شبببوند. حتی      

یادگیری کودکان، کمی ارزیابی و      پس از تشبببخیو اختالل 

ن ای کنند.درمان جام  برای مشکالت حساب خود دریافت می  

ته باور داش  انغزلت ممکن است س ب گردد که والدین و معلم  

الت یادگیری ریاضببی خیلی شببای  و جاری  باشببند که مشببک 

درصببد کودکان مدرسببه ای مشببکالت  6نیسببتند. با این وجود 

 (.9) عمده ای در ریاضی دارند

خصببوصببیات شببای  اختالل یادگیری ریاضببی ع ارتند از    

اشبببکال در اجزای مختلف ریاضبببیات نظیر یادگیری اسبببامی   

ضرب،  م جم  و تزریض، یادگیری جدول ئاعداد، یادآوری عال

ل انشببایی به زبان محاسبب ه و انجام محاسبب ه در حد ئترجمه مسببا

توان عالئم اختالل یادگیری ریاضببی را میبیشببتر مورد انتظار. 

در کال  دوم یا سبوم دبسبتان تشبخیو داد. عملکرد کودک    

شمارش یا جم       سی مۀل  سا م تال در برخورد با مزاهیم عددی ا

به میزان چشبببمگ     عداد یم رقمی،  پایین زدن حتی ا از  تریری 

هنجارهای مورد انتظار برحسببب سببن کودک اسببت. در خالل 

دو یا سببه سببال اول دبسببتان کودک م تال به اختالل یادگیری   

ظک طوطی          حاف به  کا  با ات یاضبببی  حال   ر وار ممکن اسبببت در 

ح  زودی همین که حساب به س و  ه پیشرفت به نظر برسد ولی ب  

اری روابط و دسببتکتری که مسببتلزم تمیز تر و پیچیدهپیشببرفته

 (.3) شود، وجود اختالل روشن میبرسد فضایی و عددی است

ند در دوران        پایه می توان بعضبببی از مشبببکالت ریاضبببی 

آموزان با اختالل یادگیری ریاضبببی مان  جدی تحصبببیل دانش

ود وجه ایجاد کنند و در دوران دبیرسبببتان نیز مشبببکالتی را ب      

یاورد.  یاد       ب یه در  پا زاهیم کمی  یات   تسبببلط بر م  گیری ریاضببب

 و انتزاعی تر و پیچیده تر که برای ادامه تحصببیل در دبیرسببتان 

. تعداد این پر اهمیت اسببتدانشببگاه  ضببروری اسببت، بسببیار   

رو به فزونی اسبببت و تسبببلط در ج ر و هندسبببه در    ها نوجوان

دوران آموزش متوس ه برای آنها بسیار ضروری است. از سال       

نا        ها را در بر قدیم ، این در   ریزی درسبببی برای مه های 

ضی مورد توجه کافی  آموزان با اختاللدانش های یادگیری ریا

مشبببکالت ریاضبببی و    در مورداند. اهمیّت پژوهش   قرار نداده 

شکالت که  آموزش مؤثر برای دانش آموزان دارای این گونه م

شتر      سیدن به اهداف تحصیلی تالش می کنند هر روز بی برای ر

 (.8) شودمی

یادگیری ریاضی و یادآوری اعداد مشکل  کودکانی که در

ند، نمی  خاطر             دار به  عداد را  به ا یه مربوط  پا یات  ند واقع توان

پارند و در محاسببب ه کند و غیردقیض هسبببتند. در اختالل           بسببب

ی ها شناسای  یادگیری ریاضی، مشکالتی در چهار گروه مهارت  

هایی که   های زبانی به معنای مهارت     ( مهارت 1شبببده اسبببت:  

شتاری        مربوط به سائل نو ضی و ت دیل م ص الحات ریا درک ا

(مهارت های ادراکی به معنای     2به نمادهای ریاضبببی اسبببت؛      

توانایی شناسایی و درک نمادها و مرتب کردن مجموعک اعداد   

( مهارت های ریاضببی  شببامل جم ، تزریض، ضببرب،  3 اسببت؛

؛ و اسببت باالچهار عمل اصببلی مربوط به های تقسببیم و توانایی

های توجّهی شبببامل کپی کردن صبببحیو اشبببکال و ( مهارت4

مشبباهدۀ درسببت نمادهای عملیاتی اسببت. اختالل در یادگیری 

 های خواندن وریاضی ممکن است به تنهایی یا همراه با اختالل  

سام ناتوانی در انجام مهارت    سا ای هزبان بروز کند. این اختالل ا

شی         س و آموز شی و  سابی مورد انتظار برحسب توانایی هو  ح

های انزرادی و اسبببتاندارد شبببده     کودک اسبببت که با آزمون  

شبببود. عدم توانایی مورد انتظار در ریاضبببیات مان  ارزیابی می

 شبببود وهای زندگی روزمره می  عملکرد تحصبببیلی یا فعالیت    

های مربوط به هر نوع نارسایی  مشکالت حاصل فراتر از اختالل

       (.3حسی یا عص ی موجود است )

آموزان بببا اختالل یببادگیری ری از دانشهمچنین بسبببیببا

مهارت های محاسبب اتی کافی  برخورداری ازریاضببی با وجود 

حل مسئله ریاضی ع ارت از   اند، ه با مشکل مواجه ئلدر حل مس 

تزکری است که برای حل مسائل کالمی ریاضیات الزم است.     

های انجمن ملی معلمان ریاضببی حل مسببئله را در را  اولویت
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ی قرار داده اسببت. قسببمت اعظم برنامه تحصببیلی   برنامه درسبب

 (.10) آموزش ویژه و عادی را نیز حل مسببئله تشببکیل می دهد

له اهمیت خاصی در ریاضیات دارد، به طوری   ئحل مس  بنابراین

با ریاضبببی می دانند.          که تعداد زیادی از مردم آن را مترادف 

یکی از اهداف اصبببلی آموزش و یادگیری ریاضبببیات، رشبببد 

سا    سیعی از م ست   ئتوانایی  برای حل دامنه و ضی ا  ل پیچیده ریا

(10.) 

به این     نایی حل مسببب     با توجه  به نق ه اوج      ئکه توا ۀا به م  له 

 شود. و یادگیری آن دلیل اصلی  های انسان نگریسته می  توانائی

ضی ا  س ست، حل موفقیت انجام م العاتی در زمینه ریا ئله آمیز م

ساز  صیلی عامل مهمی به  اجتماعی و عملک یافتگیشدر  رد تح

های مقابله، اسبببتقالل،     رود و این توانایی با مهارت   شبببمار می 

شی و موفقیت در تکلیف ارت اط دارد و می خودنظم تواند از بخ

با          ما  ند، ا یادگیری آتی جلوگیری ک ماعی و  مشبببکالت اجت

یت  وجود هارت  اهم به اختالل     ،این م کان و افراد م تال  کود

له اغلب با مشببکل ئهای حل مسببقعیتیادگیری ریاضببی در مو

تواند از مشببکالت آتی شببوند که توجه به این امر میمواجه می

هد )     کا کان ب نابراین  (. 11این کود به     ب یابی   ضبببرورت دسبببت

برای حببل موفقیببت        روش آمیز مسبببئلببه در این      هببای موثر 

 گردد.آموزان م رح میدانش

 هایهارتای در تقویت مامروزه اسببتزاده از  فناوری رایانه 

آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضبببی مورد   ریاضبببی دانش 

نه         یا به ویژه را ته اسببببت.  جه قرار گرف های کوچم برای    تو

توان محتوای آن را به آموزش ریاضیات جالب هستند چون می  

توانند در صببورت لزوم  ها میصببورت متوالی ارائه کرد. رایانه

به     های کمکی از جمله تمرین فراهم   برنامه   یابی  ند و دسبببت کن

هدف آموزشبببی در کال  در  که معموالم برای معلمان کار     

ست به خوبی امکان    شواری ا شود. اگرچه در مورد  می   پذیرد

ای این نگرانی وجود دارد که  برنامه    اسبببتزاده از فناوری رایانه    

برای تمرین کردن درو  ریاضبببی مورد  ای هنوز صبببرفامرایانه

ستزاده قرار می  ستند     گیرد.ا شگران بر این باور ه برخی از پژوه

شی  رایانه  که فناوری  سیاری ای باید کاربردهای آموز شته  د ب ا

 بیشتری ای بتواند نقششود که فناوری رایانهبینی می. پیشباشد

تواند برای بعضبببی از  ای میدر آموزش ایزا کند.  برنامه رایانه      

با اختالل دانش یادگیری   آموزان  ند و  آموزش سبببو ،های  دم

استزاده از فناوری اطالعات برای دستیابی    .کارآمد فراهم آورد

با کیزیت برای همه         یادگیری  ناب  به هدف  پذیر شبببده    اجت نا

بازنگری در شبببیوه   های سبببنتی آموزش و   اسبببت، از این رو 

گان ضبببرورت دارد. در همین         ند یادگیر جایگزینی آن برای 

وزشی افزارهای آمرمراستا با پیدایش رایانه در قالب استزاده از ن

اثیرات تا ت شد توان به وجود آورد و باعث تاثیر چشمگیری می 

ظام   ها در ن یاددهی و        آن ندهای  به ویژه در فرای های آموزشبببی 

ا سببنتی یادگیری ر آورددگیری مورد توجه قرار گیرد و روییا

ترین مزیت این روش  . مهمکرددسببتخوش تیییرات اسبباسببی   

 پذیری، دسببتیابیوزشببی، انع افهای دیگر آمنسبب ت به روش

 (.8سری  به اطالعات و ارائه سری  بازخورد است )

ر افزاری دهای آموزشی نرمبا توجه به نقش و اهمیت برنامه

ست        صدد ا ضی، این پژوهش در  شکالت یادگیری ریا به ود م

ر را  بر یاافزار آموزشی تحت عنوان حل مسئله  که اثربخشی نرم 

آموزان با اختالل یادگیری ریاضبببی    له دانش ئتقویت حل مسببب  

بنابراین با توجه به اهمیت حل مسئله در  مورد بررسی قرار دهد.

های این آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضببی، سببئوالدانش

 پژوهش ع ارتند از:

یار موجب تقویت افزار آموزشبببی حل مسبببئله آیا برنامه نرم   . 1

گیری ریاضبببی  آموزان دچار اختالل یاد  له در دانش ئحل مسببب 

 شود؟می

یار موجب اسببتمرار افزار آموزشببی حل مسببئلهآیا برنامه نرم. 2

یادگیری   روش آموخته شبببده در دانش   آموزان دچار اختالل 

 شود؟ریاضی می

 روش
کت   گان:    الف( طرح پژوهش و شررر ند پژوهش  طرحکن

آزمون با گروه گواه  پس -آزمونآزمایشبببی از نوع پیش شببب ه 

پایه چهارم و     دختر آموزاندانش، م العه  اسبببت. جامعه مورد    
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 1390-1391شببهر در سببال تحصببیلی  قائم پنجم ابتدایی شببهر

با توجه به نظر معلمان و عالئم     که از بین آنها    (نزر3124بودند ) 

با آموز دارای مشبکالت ریاضبی   دانش 55مشبکالت ریاضبی،   

ستزاده  شه   از روش نمونه ا صادفی خو ی اای چند مرحلهگیری ت

های تشببخیصببی )آزمون  اب شببدند. پس از اجرای آزمونانتخ

بر روی این  هوش وکسبببلر کودکان و آزمون ایرانی کی مت(  

آموز دارای اختالل یببادگیری دانش 30تعببداد  آموزان،دانش

)یم گروه  ریاضبببی انتخاب  و به طور تصبببادفی در دو گروه

شی و یم گروه گواه، )تعداد هر گروه     دهینزر( جای15آزمای

آزمون بر روی هر دو گروه، گروه . پس از اجرای پیششبببدند 

مدت      به  مایش  قه  45جلسبببه )  8آز با   دقی ای( تحت آموزش 

ار قر یارافزار آموزشببی تحت عنوان حل مسببئله اسببتزاده از نرم

ما گروه گواه هیچ    فت. ا له     گر مداخ نه  فت نکرد.    گو یا ای در

مام آموزش، پس      له پس از ات آزمون بر روی سبببپس بالفاصببب

اجرا گردید. به منظور بررسبببی پایداری آموزش، پس      ها گروه

از گذشببت سببه ماه از آموزش، آزمون پیگیری بر روی هر دو   

های آماری تحلیل    ها با روش  گروه اجرا گردید. در پایان داده   

گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل واریانس آمیخته از نوع اندازه

 قرار گرفت.

پژوهش:     بزار  بهره هوشبببی        انببدازهبببه منظور     ب( ا گیری 

مقیببا  هببای دارای اختالل یببادگیری ریبباضبببی از  آزمودنی
. دشبببرای کودکان اسببتزاده تجدیدنظرشببده هوشببی وکسببلر  

 (1991) توسط وکسلر   گزارش شده  درونی همسانی  متوسط 

 و کلی، کالمی هوشببب هر مقیا  برای سبببنی گروه 11 در

 همسبببانیاسبببت.  91/0و  95/0، 96/0 برابر به ترتیب   عملی

خاص  آزمونخرده برای درونی پذیری  های   بیشبببتری تیییر

برابر  ق عات الحاق مورد در همسانی  ضریب  کمترین و داشته 

شترین  و 69/0  87/0با  برابر لیات گنجینک مورد در ضریب  بی

 از باالتر  کالمی های آزمونخرده برای پایایی   ضبببرایب  و

صلک  در بازآزمایی پایایی و عملی سط  زمانی فا  روز 23 متو

نی    هر  برای  قیببا     برای  گروه سبببب لی     م برای   و 95/0ک

 87/0و  94/0ببه ترتیبب    عملی و کالمی هبای مقیبا  خرده

مقیا  این آزمون دارای دو خرده (.12گزارش شبببده اسبببت )

هوش کالمی )اطالعات، تشببابهات، ریاضببیات، گنجینه لیات،  

صاو عملی درک و فهم و فراخنای ارقام( و هوش  ر، ی)تکمیل ت

صاویر، الحاق ق عات، رمزگردانی و  طراحی مکعب ها، تنظیم ت

 (.12مازها( است )

 1این آزمون توسبببط کنولی آزمون ریاضبببی ایرانی کی مت:   

زان آمو(  تهیه  شده که کاربرد زیادی در شناسایی دانش1988)

با اختالل یادگیری ریاضبببی دارد. این آزمون در ایران توسبببط 

سال     سماعیل و هومن در  ست.     1381محمد ا شده ا هنجاریابی 

روایی این آزمون از طریض روایی محتوا، روایی تزکیکی،                   

س ه و روایی همزمان آن بین    67/0تا  55/0روایی پیش بین محا

لزای آه از روش بدسبببت آمده اسبببت. اعت ار آزمون با اسبببتزاد

(. 13گزارش شببده اسببت )  86/0تا  80/0ن اخ در پنچ پایه وکر

 این آزمون از لحاظ محتوا و توالی  شامل سه بخش زیر است:

 مزاهیم اساسی: شمارش، اعداد گویا و هندسه  -1

 عملیات: جم ، تزریض، ضرب، تقسیم و محاس ه ذهنی -2

ها هتزسیر داد  گیری، زمان ، پول، تخمین،کاربرد: اندازه -3

 له.   ئو حل مس

شی   افزار آموزشببیچهارچوب برنامه نرم :معرفی برنامه آموز

( 2003تیونگ )  فراشبببناختی   الگویبر م نای   یار حل مسبببئله   

مه نرم       تدوین  نا حل آموزش بر حل  شبببده اسبببت. مرا افزاری 

 ع ارتند از: یارمسئله

 

 

 
 

                                                           
1. Conolly 
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 "یارحل مسئله"افزار آموزشی برنامه نرم. مراحل آموزش 1جدول

   ها به منظور ارزیابی مشبببکالت حل مسبببئله در       ازموناجرای پیشمعارفه و     ها   زمونآاجرای پیش :جلسه اول

 آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضیدانش

 در  اهمیت کاربرد نرم افزار آموزشببی ریاضببی :جلسرره دوم

 حل مسائل ریاضی   راب ه   با

افزار آموزشببی ریاضببی در حل مسببائل   کاربرد نرم در مورد نقش و اهمیت

یاضبببی  دانش   یدگاه        ر یاضبببی بر اسببببا  د یادگیری ر آموزان دارای اختالل 

   فراشناختی توضیو داده شد.

 

 خواندن دقیض مسئله    پنجم:جلسه سوم  تا 

 

 بازنگری و ارزیابی جلسه ششم تا هفتم:

،  گام سوم ، هلئصدای بلند. گام دوم تزسیر مس   ه با ئلمس  خواندن ،نخستین گام 

گام ششم محاس ه  ، گام پنجم حد  زدن، سازیگام چهارم فرضیه ، سازی مجسم 

 .   داده شدآموزان آموزش دانش بهبازبینی کردن  کردن و گام هزتم

 ام؟  ام و فهمیدهآیا آنچه را برای درک مسئله الزم است خوانده -

 آیا در مسیر درستی هستم؟   -

 ا به هدف نزدیکتر شده ام؟آی -

 کنم؟ام استزاده میآیا هنوز از راه ردهایی که انتخاب کرده -

 آیا پاسخ معنادار است؟ -

 توانم پاسخ را با استزاده از آزمون وارسی کنم؟آیا می -

 توانم مسئله را به طریض دیگری حل کنم؟آیا می -

 جلسه هشتم

 
که پس از م مئن   شببدآموزان توضببیو داده به دانش پس از ارائه گام هزتم

له ئشدن از راه حل و پاسخ نهایی خود  به خود بگویند آفرین به خودم که این مس

 .را درست حل کردم

 نتایج
ها از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته      به منظور تحلیل داده  

گیری  مکرر و آزمون تعقی ی حبداقبل تزباوت    از نوع انبدازه 

ها و ننتایج میانگی. اسببتزاده شببد افزار با اسببتزاده از نرم معنادار 

سئله       سه میانگین نمرات حل م صل از مقای انحراف معیارهای حا

آزمون، در سبببه مرحله پیش  های آزمایشبببی و گواه    در گروه

 ارائه شده است. 2 در جدولآزمون و پیگیری پس

 

 های آزمایشی و گواهمیانگین و انحراف معیار نمرات  حل مسئله  برای گروه .2جدول 

 آزمون پیگیری آزمونپس آزمونپیش  

 گروه آزمایش
 00/7 93/7 47/3 میانگین  

 732/1 344/2 264/2 انحراف معیار

 گروه گواه
 43/3 47/4 93/2 میانگین  

 598/1 134/2 052/2 انحراف معیار

 

دهد که میانگین    نشبببان می 2نتایج ارائه شبببده در جدول     

آزمون پیش    در 47/3نمرات حل مسئله در گروه آزمایشی از   

در آزمون پیگیری افزایش یافته    00/7آزمون و در پس 93/7به  

ما بین میانگین  . اسبببت  زیادی  های نمرات گروه گواه تزاوت  ا

 . شودمشاهده نمی
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( برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات حل مسئله  2× 3. نتایج تحلیل واریانس آمیخته ) 3جدول

 های آزمایشی و گواهگروه

 مناب  تیییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fنس ت  س و معناداری

 بین گروهی 

 گروه 878/141 1 878/141 553/13 001/0

 خ ا 111/293 28 468/10  

 درون گروهی     

 آزمون 689/140 2 344/703 400/70 001/0

 تعامل گروه و آزمون 922/44 2 011/22 029/22 001/0

 خ ا 965/55 56 999/0  

 

نتایج حاصل از اعمال روش آماری تحلیل واریانس آمیخته 

افزار  نرم    گیری مکرر در زمینببه اثربخشبببی          از نوع  انببدازه 

آموزان دختر دچار اختالل آموزشی بر تقویت حل مسئله دانش  

های چهارم و پنجم ابتدایی مندرج در یادگیری ریاضببی در پایه

دهد که اثر اصببلی گروه و آزمون در سبب و نشببان می 3جدول

بل بین آزمون و گروه نیز در   اسبببتمعنادار   001/0 قا . و اثر مت

 ن، نتایج بررسی آماری فرضیه. بنابرایاستمعنادار  001/0س و 

 افزاردهد که آموزش با اسببتزاده از نرممی  این پژوهش نشببان 

شی در         سئله گروه آزمای ست که حل م شده ا شی موجب  آموز

 مقایسه با گروه گواه به طور معناداری به ود یابد. 

 
مسئله  آزمون بر حلگیری مکرر برای بررسی اثرات . نتایج تحلیل واریانس اندازه4جدول 

 های آزمایشی و گواهگروه

 Fنس ت داریس و معنی
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

مناب  

 تیییر
 گروه

 گروه آزمایش آزمون 533/166 2 267/83 342/18 000/0

  خ ا 667/190 42 540/4  

 گروه گواه آزمون 178/18 2 089/9 41/2 102/0

  خ ا  42 771/3  

 

 گیری مکررنتایج بدست آمده از تحلیل واریانس اندازه

برای بررسی اثرات آزمون در نمرات حل مسئله گروه آزمایشی 

 001/0، بیانگر معناداری اثر اصلی آزمون در س و 4در جدول 

>p رات ی نمهااست. این امر حاکی از آن است که بین میانگین

یگیری در گروه آزمایشی آزمون و آزمون پآزمون، پسپیش

های نمرات گروه تزاوت معنادار وجود دارد. اما بین میانگین

شود. این بدان معنا است که گواه تزاوت معناداری مشاهده نمی

افزار آموزشی موجب شده است که مهارت حل مسئله برنامه نرم

گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری به ود 

 یابد.

 
گیری مکرر در مورد نمرات حل مسئله آزمون تحلیل  اندازه Fهای چهارگانه . نتایج مشخصه 5جدول 

 گروه آزمایشی و گواه

 مناب  تیییرات ارزش Fنس ت  درجه آزادی فرضیه خ ای درجه آزادی س و معناداری
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 آزمون پیالیی 242/0 719/6 2 42 003/0

 الم دای ویلکز 758/0 719/6 2 42 003/0

 هتلینگ 320/0 719/6 2 42 003/0

 آزمون ری 320/0 719/6 2 42 003/0

 

با مقدار  5در جدول   Fنتایج هر چهار مشبببخصبببه آماری    

معنادار اسببت. بنابراین نتایج بررسببی  0/ 003 در سبب و  719/6

شان می   ستزاده آماری فرضیه این پژوهش ن  دهد که آموزش با ا

افزار آموزشببی موجب شببده اسببت که حل مسببئله  از برنامه نرم

گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری به ود   

قدار               ماری م تایج آ نادار بودن ن به مع با توجه  بد.  مل      Fیا عا

یانگین       به یم م زاده از آزمون     آزمون، تزاوت یم  با اسبببت ها 

نادار       زاوت مع قل ت حدا جدول   تعقی ی  مورد آزمون قرار  6در 

  گرفته است. 

 
 یگیری آزمون و پآزمون، پسهای نمرات حل مسئله  پیش.  نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسۀ میانگین6جدول 

J I اختالف میانگین(I – J) س و معناداری خ ای استاندارد 

 000/0 778/0 467/4 آزمونپس آزمونپیش

 000/0 778/0 533/3 پیگیری

 000/0 778/0 467/4 آزمونپیش آزمونپس

 237/0 778/0 933/0 پیگیری

 000/0 778/0 533/3 آزمونپیش پیگیری

 237/0 778/0 933/0 آزمونپس

 

ا آزمون بدهد که تزاوت بین پیشنشبببان می 6نتایج جدول 

ری آزمون با آزمون پیگی آزمون و همچنین تزاوت بین پیش پس

ما بین پس    نادار اسببببت. ا زاوت  مع آزمون و آزمون پیگیری ت

هده نمی    ناداری مشبببا تایج آزمون     مع به ع ارت دیگر ن شبببود. 

فزار ادهد که  اثرات آموزش با اسببتزاده از نرمتعقی ی نشببان می

شی در         سئله گروه آزمای ست که حل م شده ا شی موجب  آموز

بنابراین  ماند.بماه پایدار  3مقایسه با گروه گواه پس از گذشت   

شان می  ستزاده  به طورکلی، نتایج آماری ن دهند که آموزش با ا

آموزان افزار آموزشبببی موجب تقویت حل مسبببئله دانشاز نرم

یادگیری ریاضبببی شبببده اسبببت. همچنین این        دچار اختالل 

ماه   3افزار، موجب پایداری اثرات درمان )پس از گذشبببت نرم

 ن گردیده است.آموزااز دوره درمانی( در این دانش

 بحث
آموزان با اختالل یادگیری ریاضبببی در حل     بسبببیاری از دانش 

شکالت جدی مواجه    سئله با م سیاری از    م سئله برای ب اند. حل م

ترین قسمت ریاضیات است. این دانش اموزان کودکان، مشکل

هببا و مزبباهیم برای فراگیری آمیختن فکر و زبببان بببا مهببارت

 های زیادیتمرین و راهنمایی ریاضببی برای حل مسببائل نیاز به

 دارند. 

آموزان برای حل مسببائل ریاضببی باید اطالعات را به دانش

ای تحلیببل و تزسبببیر کننببد کببه بتواننببد بببه انتخبباب و  گونببه

که          تصبببمیم له این اسببببت  حل مسبببئ مه  ند. الز گیری بپرداز

اموزان بدانند مزاهیم ریاضببیات را چگونه به کار گیرند و دانش
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های جدید یا متزاوت       ای در موقعیت حاسببب ه   های م از مهارت 

 (.1) چگونه استزاده کنند

ار بر یافزار آموزشی حل مسئله  در پژوهش حاضر، تاثیر نرم 

آموزان دختر دارای اختالل یادگیری تقویت حل مسبببئله دانش

ضی در پایه  ستان قائم   ریا شهر هر ش های چهارم و پنجم ابتدایی 

تایج این پژوهش  نشبببان     ه ک  دادمورد بررسبببی قرار گرفت. ن

افزار آموزشببی موجب شببده اسببت   آموزش با اسببتزاده از نرم

سه با گروه کنترل به       شی در مقای سئله گروه آزمای نمرات حل م

طور معنبباداری به ود یببابببد. افزون بر آن نتببایج این پژوهش، 

ستزاده از نرم  شی در پایداری اثر ا سئ  افزار آموز له تقویت حل م

اد. د آموزان م تال به اختالل یادگیری ریاضبببی را نشبببان    دانش

شی با تک توان نتیجه گرفت که روشمیبنابراین  یه بر  های آموز

زاده از نرم   له         اسبببت حل مسبببئ افزار آموزشبببی موجب تقویت 

ست. یافته      دانش شده ا ضی  آموزان دارای اختالل یادگیری ریا

 های ق لی از جمله  پژوهشای از ارههای این پژوهش با نتایج پ    

یاوری  14یاری ) صبببزی گارپو    (،  (، مهر 15)ریاوری و رسبببت

شیخ  ش    16) زادهمحمدی و  ست، این پژوه سو ا نیز بر  گران( هم

تقویببت مهببارت ریبباضبببی   درافزاری هببای نرمنقش برنببامببه 

موزش آ گراناند. به اعتقاد این پژوهشآموزان تأکید کردهدانش

آموزان با ناتوانی ترین مهارتی اسببت که دانشله مهمئحل مسبب

 .یادگیری به آن نیاز دارند

که    حالی  ند آموزش آموزان میدانش بیشبببتر در  های  توان

نی آموزان با ناتواریاضی را به زندگی واقعی تعمیم دهند، دانش

ته    به        یادگیری در تعمیم آموخ ندگی واقعی،  به ز های خود 

یاز دا  رند. م العات انجام شبببده در       آموزش، تکرار و تمرین ن

هاد می      یادگیری پیشبببن تدریس و  نه   کند که افراد از طریض  زمی

به بهترین    کند اهداف واقعی که ایجاد انگیزش می    ، م الب را 

ابد یگیرند یادگیری هنگامی افزایش چشبببمگیر میوجه یاد می

س  شد  کال  ئکه با بافت حل م س   له مرت ط با نتی های آموزشی 

چندانی نیسببتند، زیرا وابسببته به زمان و م العه دارای اثربخشببی 

توانند بافت واقعی و مناسب برای یادگیری  خاصی هستند، نمی  

ند. روش  یار        فراهم آور عات، بسببب ناوری اطال   های م تنی بر ف

ای و دیگر مناب  غنی را  پذیرند و محتوای چند رسبببانه     انع اف 

که می   فراهم می ند  حل مسببب        آور هارت  به تقویت م ند  له  توا ئ

ریاضببی کودکان کمم کند. فرصببت های یادگیری م تنی بر  

چارچوب نظری  ندگی و           این  فت ز با با  که پیوند آموزش  ند  ا

ترین اهداف این له بسبببیار حیاتی و مهم اسبببت. مهمئحل مسببب

ب       رویکرد ایجاد محیط  یادگیری مشبببارکتی اسبببت که   ههای 

 یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهد به جسببت و جو بپردازند

 های کامپیوتری ممکنبرنامه .ها را بررسببی کنندلهئو انواع مسبب

ا های تقویتی ربرنامه درد و همکاری کودک ناسببت مزید باشبب 

های اجتماعی ممکن اسببت مهارت ارسببایی درافزایش دهند. ن

شند،       شته با ست کمم نقش دا در تردید کودک برای درخوا

 های مۀ ت حل   کسبببب مهارت  در تواند این برنامه می  بنابراین  

 له در حوزه اجتماعی و نیز در زمینه ریاضیات مزید باشد. ئمس

افزار آموزشببی حل نرم جایی که در این  پژوهش اثر از آن

سئله  س م ری آموزان با اختالل یادگیله دانشئیار بر تقویت حل م

 های اینگرفت یکی از محدودیتریاضببی مورد بررسببی قرار  

افزار در مببدار  بود کببه مسبببئولین نرم پژوهش، اجرای این

ست     شتند بنابراین الزم ا مدار  همکاری کمی در این زمینه دا

در این زمینه به مسبببئولین مدار  دانش و آگاهی کافی ارائه        

تایج این پژوهش می  شبببود.  نای ن به متخصبببصبببان   بر م  توان 

د پیشبببنهاآموزش و پرورش   مسبببئولینهای یادگیری و اختالل

افزار آموزشبببی در جهت اسبببتزاده از  این برنامه نرمنمود که با 

سئله دانش  آموزان دچار اختالل یادگیری ریاضی  تقویت حل م

 بکوشند.

شکر و قدردانی:  بدین وسله از تمامی افراد نمونه پژوهش حاضر    ت

ندرکاران مرکز اختالل  و دسبببت به خاطر همکاری       ا یادگیری  های 

شود.ژوهش تشکر میجان ه در انجام این پهمه
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Abstract 

Background and purpose: Many of the students with mathematical problems show poor 

problem-solving skills. Present study aimed to investigate the efficacy of problem-solving assistant 

training software on improvement of problem-solving skills among elementary school students 

with mathematics disorder. 

Method: Present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group 

design. Study sample consisted of 30 students with mathematics disorders, who were selected 

using random cluster sampling method among all the female fourth and fifth graders with 

mathematics disorder that where studying in elementary schools of Qaemshahr City. These 

students were selected using Wechsler Intelligence Scale for Children (Shahim, 2006) and Iran 

Key math Test (Mohammad Ismael & Houman, 2002). Participants randomly assigned to control 

and experimental groups. Experimental group received eight 45-minute training sessions using 

problem-solving assistant software, while control group received no training. Data was analyzed 

using mixed-design analysis of variance for repeated measures. 

Results: Results showed that experimental group gained significantly higher scores in problem-

solving posttest comparing to control group (p < 0.001). Therefore, according to our findings, 

problem-solving assistant training software could significantly improve problem-solving skills 

among students with mathematics disorder. Moreover, the results of a 3-month follow up showed 

stability in learnt lessons. 

Conclusion: According to the findings of current study, the administration of effective training 

software can be advantageous in treatment of learning disabilities. Implications are discussed in 

the paper. 
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