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 چکیده
 دارند نیاز کودکان همۀ که اند مهم نظر این از ریاضی یادگیري مشکالت

 هدف دهند. انجام را ریاضی محاسبات مدرسه نخست هاي سال در تا
 بر بازي روش با ریاضی ۀمسئل حل آموزش اثر بررسی حاضر پژوهش
 یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش خودکارآمدي و مسئله حل توجه،
 آزمون پس – آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه پژوهش روش بود. ریاضی

 پسر و دختر انآموز دانش تمام شامل مطالعه این ۀجامع بود. کنترل گروه با
 تحصیلی سال در حیدریه تربت شهر ریاضی یادگیري اختالل به مبتال

 اختالل به مبتال پسر و دختر آموز دانش 36 شامل نمونه بود. 95-1394
 اي مرحله تک اي خوشه گیري نمونه روش به که بود ریاضی یادگیري
 گمارده کنترل و آزمایش گروه دو به تصادفی صورت به و شدند انتخاب
 خودکارآمدي ۀنام پرسش کانرز، نامه پرسش شامل پژوهش ابزار شدند.

 وکسلر هوش آزمون ساخته، معلم ریاضی ۀمسئل حل آزمون شرر، عمومی
 روي آزمون پس و آزمون پیش بود. مت کی تشخیصی آزمون کودکان، براي
 حل موزشآ ساعته یک جلسه هشت آزمایش، گروه شد. اجرا گروه دو هر

 کنترل گروه که درحالی کرد؛ دریافت را بازي بر مبتنی ریاضی ۀمسئل
 کواریانس تحلیل روش از نتایج تحلیل براي نکرد. دریافت را اي مداخله

 داد نشان کواریانس تحلیل نتایج شد. استفاده متغیري چند و متغیري تک
 ۀمسئل حل یادگیري براي بازي بر مبتنی ریاضی ۀمسئل حل آموزش که

 هاي باور بر اما بود؛ مؤثر ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش
 یک عنوان به تواند می روش این لذا ؛نداشت يتأثیر آنان خودکارآمدي

 رود. کار به مناسب مداخله روش
  

  کلیدي واژگان
 مبتنی آموزش آمدي، خودکار توجه، مسئله، حل ریاضی، یادگیري اختالل

 .بازي بر
 
 

Abstract 
Problems of learning Mathematics are important be-
cause all children need to do mathematical calculations 
in their early years of school. The present study intends 
to examine the effect of mathematic problem – solving 
training with playing – based method on attention, 
problem – solving and self – efficacy in students with 
mathematic learning disability. In this quasi – experi-
mental study, a pretest – posttest design with a control 
group was used. The population included all male and 
female students with mathematic Learning disability 
who studied in primary schools of Torbat-e-Heydarieh 
city in the academic year 2015-2016. The sample in-
cluded 36 male and female students with mathematic 
Learning disability that were selected through one – 
stage cluster sampling and assigned randomly in to 
experimental group and control group. The research 
instruments used in this study included conners ques-
tionnaire, sherer General self – efficacy scale, teacher 
– made mathematic test, wechsler Intelligence scale for 
children and key math Diagnostic Test. Pretest and 
posttest were administered on both groups. The exper-
imental group received 8 One – hour sessions mathe-
matic problem – solving training with playing – based 
method, while the control group received no interven-
tion. Multivariate and univariate analysis of covariance 
utilized to analyze. The results showed that mathemat-
ic problem – solving training with playing – based 
method is effective in Learning of problem – solving 
(p<0/0001) and attention (p<0/01) in students with 
mathematic Learning disability but It has not Effect on 
self – efficacy. Thus it can be used as a suitable inter-
vention method. 
 

Keywords 
Mathematic Learning Disorder, Problem – Solving, 
Attention, Self – Efficacy, Playing – based Training.  
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  مقدمه
 سواد از مندي بهره مستلزم یکم و بیست قرن در زندگی
 را الزم هاي شایستگی مدرسه در که افرادي .است 1 ریاضی

 و روزمره هاي فعالیت از برخی در نکنند، کسب ریاضی در
 مطالعات .شد خواهند رو روبه مشکالتی با خود شغلی زندگی
 از آمریکا در سال بزرگ جمعیت بین که اند داده نشان زیادي

 انتظار مورد ریاضی هاي مهارت بر نفر یک نفر، چهار هر
 سواد کم افراد این واقع در که ندارد تسلط ششم ۀپای براي

 ).2012 ،6بالی و 5ناجنت ،4هورد ،3گري( هستند 2ریاضی
 در و مدرسه از قبل کودکان ریاضی مشکالت روي تمرکز
 که کودکانی که دارد اهمیت نظر این از آن آغازین هاي سال
 باشند، ریاضی یادگیري در مشکالتی داراي سنین این در

 مشکالتی با مدرسه در تحصیل هاي سال طول در معموالً
 در ریاضی سوادي بی ةمخاطر در و شوند می رو هروب

   ).2013 گري،( دارند قرار سالی بزرگ
 ترك از پس زیادي افراد چرا که موضوع این براي
 دالیل هستند، عملی طور به ریاضی سواد فاقد مدرسه،
 ۀتوسع و ها علت این به پرداختن .دارد وجود متعددي

 مزایایی داراي ها،آن فصل و حل براي مناسب هاي روش
 هاي پژوهش گذشته ۀده دو طی است. جامعه و افراد براي

 ،9الردیوریل ،8وارما ،7(باترورث لیدال این بررسی به زیادي
 آنها فصل و حل يبرا مداخله هاي روش ۀتوسع و )2011

 )2011 ،14ولف ،13النج ،12تلریاسپ ،11ساراما ،10(کلمنتس
 اختالل به مبتال کودکان بر ها پژوهش نیا اغلب .ندا پرداخته

 يآمار يراهنما نیمپنج در متمرکزند. یاضیر يریادگی
 کایآمر یپزشک روان انجمن 15یروان هاي اختالل یصیتشخ

 یادگیري اختالل ۀطبق در یاضیر يریادگی اختالل )،2013(

                                                                 
1. Numeracy 
2. Innumeracy 
3. Geary 
4. Hoard 
5. Nugent 
6. Bailey 
7. Butterworth 
8. Varma 
9. Laurillard 
10. Clements 
11. Sarama 
12. Spitler 
13. Lange 
14. Wolfe 
15. Diagnostic and statistical manual disorders. DSM 

 انآموز دانش است. شده يبند طبقه 16تحولی عصب خاص
 فهم عدد، درك در یمشکالت يدارا اختالل، نیا به مبتال
 نیا شرفتیپ هستند. مسئله حل و محاسبه ،يعدد قیحقا

 حد از تر نییپا یتوجه قابل زانیم به یاضیر در انآموز دانش
 از یناش مشکالت نیا و است سن با متناسب انتظار

 – يداری(د یحس ،یشناخت عصب ،یهوش هاي اختالل
 هاي ختاللا وعیش زانیم .یستن یحرکت و )يدارشنی

 رو مدرسه انآموز دانش درصد پانزده تا پنج زین يریادگی
 ).2013 کا،یآمر یزشکپ روان (انجمن است شده مشخص

 وعیش مورد در لیتحلفرا کی طبق )1384( بهداد
 دکر اعالم 81/8 را زانیم نیا رانیا در يریادگی هاي اختالل

 یادگیري اختالل رواج میزان ).1391 ،انیمیرح از نقل (به
 و 17(وانگ است شده برآورد درصد هشت تا پنج بین ریاضی
  ).2015 ،18تانگ

 داراي ریاضیات یادگیري هاي اختالل به مبتال کودکان
 هستند. 19اطالعات پردازش به مربوط هاي فرآیند در نقایصی

 که اند مربوط 22یادگیري و 21تفکر ،20ادراك به فرآیندها این
 سرعت ،24دیداري -  فضایی پردازش ،23زبانی پردازش
 شامل را 25اجرایی عملکردهاي و توجه حافظه، پردازش،

 ۀترجم ؛2011 ،26کلمبیا بریتیش پرورش و (آموزش شوند می
 هاي ویژگی لحاظ به ).1394 زاده، عبدالحسین و خسروي
 غباربی علیزاده، برجعلی، محمودي، مطالعۀ نیز هیجانی
 است داده نشان )1395( زردخانه اکبري و اختیاري مناب،

 کودکان با مقایسه در یادگیري اختالل به مبتال کودکان که
 هاي نمره و بیشتر گرایی منفی و هیجانی ثباتی بی عادي
 کسب هیجان تنظیم راهبرد از استفاده در را تري پایین
  کنند. می

 همکاران و گري ساله، پنج طولی ۀمطالع یک در
 اختالل به مبتال کودکان شناختی نقایص بررسی به )2012(

 کودکان این که داد نشان مطالعه پرداختند. ریاضی یادگیري

                                                                 
16. Neurodevelopmental disorder 
17. Wong 
18. Tang 
19. Information processing  
20. Perceiving  
21. Thinking 
22. Learning 
23. Language processing  
24. Visual spatial processing 
25. Executive functions  
26. Education of British Columbia province  



 43...خودکارآمدي و مسئله حل توجه، بر بازي روش با ریاضی مسئله حل آموزش : اثرایمان ا... بیگدلی و همکاران

 

 2بازیابی و کاري ۀحافظ ،1کالسی توجه در مشکالتی داراي
 یادگیري مانع ها ویژگی این که بودند حافظه از اطالعات
 شوند. می مؤثر طور به ریاضی ۀمسئل حل ویژه به و ریاضی
 اختالل به مبتال کودکان به آموزش و درمان مداخله،
 3خودآگاهی بهبود و شناختی اصالح بر ریاضی، یادگیري

 به مبتال کودکان به آموزش براي ).2007 (رینی، دارد تأکید
 الف) دارد: وجود عمده رویکرد چهار یادگیري هاي اختالل
 د) 6مستقیم آموزش ج) 5محتوا تقویت ب) 4شناختی آموزش
 ،10پولن ،9کافمن ،8(هاالهان 7همساالن طریق از آموزش
 آموزش ).1393 باقري، و تیموري مشهدي، ترجمۀ ؛2009

 در مستلزم ریاضی، یادگیري اختالل به مبتال کودکان به
 استفاده است. آنها شناختی خاص هاي محدودیت گرفتن نظر
 دادن اختصاص جالب، و متنوع عینی، آموزشی وسایل از

 و آموزشی مطالب حجم از کاستن آموزش، به بیشتر زمان
 تأکید مورد آنان به آموزش در حسی چند روش از استفاده
 نظر از .)1394 کلمبیا، بریتیش پرورش و (آموزش است

 به مبتال کودکان از برخی )1393( همکاران و هاالهان
 کیفیت با و نامناسب آموزشی فنون قربانی یادگیري، اختالل
 نه اند، آموزشی هاي ناتوانی قربانی آنان اند. معلمان پایین

 مشکالت از گیري پیش جهت لذا یادگیري؛ هاي ناتوانی
 آموزشی مناسب هاي روش از استفاده کودکان، این یادگیري

 ،11بالی ،2011 (گري، طولی مطالعات است. تأکید مورد
 هاي شایستگی که اند داده نشان )2014 گري، و 12سیگلر
 ریاضی پیشرفت ةکنند بینی پیش اول، ۀپای در کودکان 13کمی
 مورد زودتر چه هر شناسایی لذا است؛ پنجم ۀپای در آنها

  است. تأکید
 دلیل به یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش
 خود، از انتظارات پایین سطوح و پی در پی هاي شکست
 کنند می تجربه را 14خودکارآمدي هاي باور از پایینی سطوح
 ).1391 خرایم، عالیی و نریمانی خرایم، (عالیی

                                                                 
1. In class attention  
2. Retrieval 
3. Self – Awareness  
4. Cognitive training  
5. Content enhancement  
6. Direct instruction  
7. Classwide peer tutoring  
8. Hallahan 
9. Kauffman 
10. Pullen 
11. Baiely  
12. Sigler 
13. Quantitative competencies  
14. Self – efficacy  

 هایش توانایی مورد در شخص یک باورهاي خودکارآمدي،
 به یابی دست براي الزم اعمال اجراي و دهی سازمان براي
 مطالعه یک طی ).1997 ،15(بندورا است نظر مورد نتایج

 نقش مطالعۀ به )1393( زارع و فالح ساکی، شریفی
 محیط از ادراك و ریاضی خودپنداري ریاضی، مديآخودکار
 جنسیت نقش کنترل با تحصیلی پیشرفت بر کالسی

 نقش خودپنداره، و مديآخودکار داد نشان نتایج پرداختند؛
 تحصیلی پیشرفت و کالسی محیط از ادراك بین اي واسطه
 اهداف گزینش بر مديآخودکار باورهاي که آنجا از .داشتند
 میزان وظایف، انجام در کوشش و تالش میزان انگیز، چالش
 اثر فشارها تحمل میزان و مشکالت با رویارویی و پشتکار

 هاي واکنش طریق از ریاضی خودپنداره لذا گذارد، می
 تفکر شیوة و ریاضیات ارزش دربارة رفتاري و هیجانی
 موجب را ریاضیات یادگیري براي انگیزه و اطمینان ریاضی،

   .یابد می افزایش ریاضی پیشرفت نتیجه، در و شود می
 مشخص مطالعه یک طی )1392( وحیدي و نریمانی

 پایینی سطوح یادگیري، اختالل به مبتال کودکان که دندکر
 کنند. می تجربه را نفس عزت و خودکارآمدي هاي باور از

 داده نشان )2013( زاده عدالت و محمودي سهرابی، ۀمطالع
 هاي اختالل به مبتال کودکان به مسئله حل اموزش که است

  شود. می آنان در خودکارآمدي افزایش به منجر یادگیري
 کودکان ۀعالق مورد که آموزشی هاي روش از یکی

 کودکان یادگیري به کمک براي آن از توان می و است
 ۀزمین بازي ).2006 ،17(کالرك است 16بازي کرد، استفاده
 تکالیف در را آنها بیشتر شدن درگیر و کودکان توجه افزایش
 بازي از ).1392 آبادي، فتح و (قرایی کند می فراهم درسی
 ،19(جوییس شود می استفاده 18ها نگرش تغییر و آموزش براي
 مطالعات ).1388 بهرنگی، ۀترجم ؛2004 ،21کالهون ،20ویل

 درك آموزش براي بازي از توان می که اند داده نشان زیادي
 طبیعی انتخاب ۀنظری مثل ها نظریه از انآموز دانش مفهومی
   ).2014 ،24مانجیالت و 23کاستیلو ،22(هیرو کرد استفاده

                                                                 
15. Bandura  
16. Play  
17. Clark 
18. Attitude 
19. Joyce 
20. Weil 
21. Calhoun 
22. Herrero 
23. Castillo 
24. Monjelat  
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 در گوناگونی هاي رفتار تکاملی، شناسی روان دیدگاه از
 فطري تمایل که دارد وجود افراد تکوینی و ژنتیکی سرشت
 بازي ها رفتار این جمله از کند. می کمک بقا به و است

 جریان در هایی تالش امروزه ).1385 (تامس، است اجتماعی
 برند کار به شناختی رشد مورد در را تکاملی دیدگاه تا است

 1بولس سی، رابرت ).1386 برگ، از نقل به ؛1996 (سیگلر،
 پرداخته تکاملی اصول حسب بر یادگیري فرآیند تبیین به

 رفتار از کاملی درك که اند کرده تأکید کردارشناسان است؛
 و شده آموخته تمایالت هم که است پذیر امکان صورتی در
 شوند گرفته نظر در جاندار ۀناآموخت و فطري تمایالت هم

 مطالعات ).1390 ،سیف ترجمۀ ؛2009 ،3هرگنهان و 2(السون
 هرگنهان، و السون از نقل به ؛1970 ،1972 ،1988( بولس
 حیوانی هاي گونه یا انواع بعضی که اند داده نشان )1390
 بعضی که حالی در آموزند می راحتی به را چیزها بعضی
 یاد اصالً یا سختی به را ها چیز همان دیگر، هاي گونه
 استوار فطري تمایالت بر ها یادگیري اگر لذا گیرند؛ نمی
 آسانی به ها کبوتر مثال طور به شوند. می آموخته بهتر ،باشند

 به چوب یک روي از شوك از اجتناب براي که گیرند می یاد
 به که است ممکن غیر عمل در اما بپرند؛ دیگر چوب
 اي دکمه به شوك از اجتناب براي که داد آموزش ها کبوتر
 در او طبیعی رفتار با که را رفتاري ارگانیسم، لذا بزنند. نوك
  گیرد. می یاد دشواري به است تعارض

 ۀنظری بر مبتنی و ساختار با رویکردي درمانی بازي
 به و طبیعی ارتباط و یادگیري هاي فرآیند که است درمان
 طریق از کنندگان درمان کند. می ریزي پایه را کودکان هنجار
 و عاطفی اجتماعی، هاي مهارت کودکان به درمانی بازي

 ).2006 ،4(کارمیخاییل آموزند می را تري سازگارانه رفتارهاي
 این است. 5آکسالین روش درمانی بازي هاي روش از یکی

 او، کامل پذیرش کودك، با عاطفی ارتباط ایجاد روش،
 کودك بودن رهبر کودك، در عمل آزادي احساس ایجاد
 دیدگاه از برگرفته که شود می شامل را او به احترام وحفظ
 مشکالت کاهش باعث روش، این از استفاده است. 6راجرز

 که شود می یادگیري هاي اختالل به مبتال کودکان رفتاري
 کند می فراهم را بهتر یادگیري زمینۀ خود ۀنوب به این

                                                                 
1. Robert c.bolles  
2. Alson 
3. Hergenhan  
4. Carmichael  
5. Axline  
6. Rogers  

 برزگر و نصیریان جعفري، ۀمطالع ).2010 ،8سزیر و7(تکین
 آکسالین درمانی بازي روش کاربرد با ارتباط در )2014(

 / توجه نارسایی اختالل به مبتال کودکان به آموزش براي
 توجه ۀزمین روش این کاربرد که داد نشان نیز 9کنشی فزون
 فراهم را آنها بهتر سازگاري همراه به کودکان این بیشتر
 کند. می

 به مبتال کودکان شده، ذکر هاي پژوهش به توجه با
 توجه، فراخناي در مشکالتی داراي ریاضی، یادگیري اختالل
 دلیل به و هستند ریاضی با مرتبط تکالیف یادگیري و حافظه

 رفتاري، لحاظ به را مشکالتی پی، در پی هاي شکست
 آموزش در کنند. می تجربه خودکارآمدي هاي باور و هیجانی

 به با و تر طوالنی زمان صرف با باید کودکان این به
 هاي ویژگی با که مناسب آموزشی هاي روش کارگیري

 را آنها بیشتر موفقیت ۀزمین باشد، هماهنگ آنها خاص
 کودکان ۀعالق مورد و فطري تمایل بازي چون کرد. فراهم
 ریاضی آموزشی مطالب و کند می جلب بیشتري توجه است،

 براي که است آن پی در پژوهش این لذا کند، می تر عینی را
 اختالل این به مبتال کودکان به ریاضی مسئله حل آموزش

  نماید. استفاده بازي روش از
  

 روش
 شبه نوع از پژوهش، اهداف و ماهیت اساس بر پژوهش این

 کنترل گروه با آزمون پس – آزمون پیش طرح با آزمایشی
  بود.

 آماري ۀجامع گیري: نمونه روش و نمونه جامعه،
 یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش ۀکلی پژوهش، این

- 95 سال در حیدریه تربت شهر دبستان اول ۀپای ریاضی
 به مبتال آموز دانش 36 شامل پژوهش این ۀنمون بود. 1394
 که بود سال هفت سنی میانگین با ریاضی یادگیري اختالل
 صورت به که بودند دختر تا هجده و پسر آنان نفر هجده

 این به انآموز دانش این انتخاب شدند. انتخاب تصادفی
 پسرانه و دخترانه دبستان شصت بین از ابتدا که بود صورت
 از شدند. انتخاب تصادفی صورت به مدرسه بیست تعداد
 به توجه با شد خواسته ها دبستان این اول ۀپای هاي معلم
 معرفی را انیآموز دانش بهداشتی، و تحصیلی آمادگی ۀدفترچ

                                                                 
7. Tekin  
8. Sezar  
9. Attention deficit hyperactivity disorder 
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 جسمی خاص مشکل فاقد و عادي هوش لحاظ به که کنند
 داشته پایین پیشرفت ریاضی درس در اما باشند، حسی و

 اولیه تشخیص براي ها معلم ارزیابی از استفاده دلیل .باشند
 خود انآموز دانش به ماه چند مدت به آنان که بود این

 و تحصیلی آمادگی ۀدفترچ و بودند کرده تدریس ریاضی
 شناسایی از پس داشتند. اختیار در را انآموز دانش بهداشتی

 معرفی روش این به آموز دانش پنجاه ها معلم وسیلۀ به اولیه
 شد؛ بررسی آنان حسی و جسمی سالمت سپس شدند.

 شد اجرا آنان روي کودکان براي وکسلر هوش آزمون گاه آن
 روي سپس شد؛ حاصل اطمینان آنان هوش بودن عادي از و

 براي که مت کی ایران ریاضی آزمون انآموز دانش این
 شد. اجرا است، شده تهیه ریاضی یادگیري اختالل تشخیص

 یا متوسط هوش از برخورداري رغم علی که انیآموز دانش
 ایران آزمون در آنان ةنمر حسی، و جسمی سالمت و باالتر
 به بود، میانگین از تر پایین استاندارد انحراف دو مت کی

 ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش عنوان
 مبتال انآموز دانش ورود هاي مالك بنابراین ؛شدند مشخص

 دبستان، اول ۀپای در تحصیل ریاضی، یادگیري اختالل به
 خاص مشکل داشتنن باالتر، یا متوسط هوش از برخورداري

 تعیین نصاب حد از تر پایین ةنمر کسب و حسی و جسمی
 خروج هاي مالك بود. مت کی ایران ریاضی آزمون در شده
 در آموز دانش ۀجلس دو از بیش غیبت از: بودند عبارت نیز

 رضایت همچنین و مسئله حل آموزش به مربوط هاي کالس
 بود. مطالعه در آموز دانش شرکت ۀادام يبرا والدین نداشتن
 به مبتال افراد عنوان به آموز دانش 36 روش این با

روش انتخاب  که ،شدند مشخص ریاضی یادگیري اختالل
 این گاه آن است. شده داده نشان 1شماره  گردشی نمودار در

 گمارش نفري 18 گروه دو به تصادفی طور به انآموز دانش
 گروه عنوان به گروه یک تصادفی صورت به سپس و شدند

 کرد. دریافت را بازي بر مبتنی مسئله حل آموزش آزمایش،
 در مداخله این نگرفت. صورت اي مداخله کنترل گروه روي
 این در شد. انجام ساعتی یک ۀجلس هشت در ماه یک طی

 به دادن ادامه و حضور از کنندگان شرکت از نفر چهار مطالعه
 این در یافت. ادامه نفر 32 با کار و کردند خودداري مطالعه
   .شد استفاده زیر هاي ابزار از ها داده وريآ جمع براي پژوهش

 
 آموزان روش انتخاب دانش. 1نمودار 

 براي وکسلر هوش آزمون ویرایش سومین الف)
 و کرده تهیه 1949 سال در وکسلر را مقیاس این :1کودکان

 از پس است. داده قرار نظر تجدید مورد 1974 سال در
 براي وکسلر شده نظر تجدید هوش مقیاس به هنجاریابی،

 آزمون این )1383( شهیم است. گردیده گذاري نام کودکان،
 در بازآزمایی در آزمون این اعتبار د.کر هنجاریابی ایران در را

 تعیین براي است. شده گزارش 94/0 تا 44/0 ةمحدود
 ها آزمون همبستگی یکدیگر، با ها آزمون همبستگی از روایی

 است. شده استفاده یکدیگر با ها بهر هوش و ها بهر هوش با
 کودکان هوش بودن عادي از اطمینان براي آزمون این

 استفاده مورد ریاضیات در یادگیري اختالل به مبتال
  قرارگرفت.

 را آزمون این مت: کی ایران ریاضی آزمون ب)
 که دادند انتشار 1976 سال در پریچت و من ناجی گرنوس،
 محتوایی، بخش سه شامل آزمون خرده 14 از متشکل
 یازده تا دبستان از قبل سنین براي کاربردي و عملیاتی
 مرجع مالك هم و مرجع فرم هم آزمون این است. سالگی
 برآورد باخ کرون يآلفا روش از استفاده با آن عتبارا و است

 است شده گزارش درصد 84 دبستان ۀپای پنج در آن میزان و
                                                                 
1. Wechsler intelligence scale for children (WISC)  
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 براي آزمون این از ).1381 هومن، و اسماعیل (محمد
 ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش شناسایی
  شد. استفاده
 شرر :1شرر عمومی خودکارآمدي نامۀ پرسش ج)

 مربوط فرد عقاید و است ساخته را نامه پرسش این )1982(
 مختلف هاي موقعیت بر غلبه براي را اش توانایی به

 است ماده هفده داراي نامه پرسش این کند. می گیري اندازه
 کامالً از اي درجه پنج لیکرت مقیاس اساس بر را پاسخ که

 کامالً« ۀگزین به کند. می بیان موافق کامالً تا مخالف
 تعلق پنج نمره »موافق کامالً« به یک نمره »مخالف

 باال خودکارآمدي احساس ةدهند نشان باال نمرات گیرد. می
 نقل به ؛1376( براتی ).1387 ابرقوي، (عزیزي است فرد در
 در را آزمون این سازه روایی )1392 وحیدي، و نریمانی از

 5/0 سطح در که کرده گزارش 61/0 نفره صد گروه یک
 اسپیرمن روش با آزمون پایایی ضریب است. بوده دارمعنا

 روش با و 76/0 نابرابر طول با و 76/0 برابر طول با براون
 است. مدهآ دست به 76/0 با برابر گاتمن کردن نیمه دو

 دست به 79/0 برابر االتؤس کلی همسانی یا کرونباخ آلفاي
 عنوان به ابزار این از است. بخش رضایت که آمده
 شد. استفاده آزمون پس و آزمون پیش

                                                                 
1. Sherer general self – efficacy scale  

 اول پایۀ براي ریاضی مسئلۀ حل آزمون د)
 گران پژوهش از یکی بود ساخته معلم آزمون این دبستان:

 تحصیلی سال در زاده عبدالحسین عباس نام به مطالعه این
 و آزمون پیش عنوان به که است ساخته را آن 95- 1394
 تعدادي داراي آزمون گرفت. قرار استفاده مورد آزمون پس
 اول ۀپای ریاضی کتاب محتواي با مطابق ریاضی ۀمسئل

 و بود 88/0 بازآزمایی طریق از آزمون این اعتبار بود. دبستان
 قرار تایید مورد متخصصان دیدگاه به توجه با آن روایی

 بود. بیست تا صفر بین آزمون این ةنمر گرفت.
 عنوان به نامه پرسش این :2کانرز نامۀ پرسش ه)
 نارسایی اختالل تشخیص و گري غربال ابزار ترین رایج

 والدین فرم گیرد. می قرار استفاده مورد کنشی فزون توجه/
 چهار صورت به که است گویه 26 حاوي کانرز ۀنام پرسش
 ،4دالسگارد ،3(لینت شود می گذاري نمره لیکرت اي گزینه
 صفر ةنمر ).2003 ،8رادرگس و 7هنرکسین ،6ویزبرگ ،5آبل

 استفاده مورد »زیاد خیلی« براي سه ةنمر و »هرگز« براي
                                                                 
2. Conners ‘ Questionnaire  
3. Linnet  
4. Dalsgaard  
5. Obel  
6. Wisborg,  
7. Henriksen  
8. Rodrigues 

  شده انجام فعالیت  جلسه
 و ها بازي اسباب با بازي طریق از آیند خوش تجارب آوردن فراهم و مسئله حل آموزش به مربوط کالس و معلم با آموزان دانش آشنایی  اول جلسه

 شرکت کالس در خود والدین با جلسه این در کودکان شد. اجرا میوه و شیرینی چون خوراکی مواد با کودکان از پذیرایی همچنین
  شد. اجرا نیز ها آزمون پیش جلسه این در کردند.

 و دوم جلسه
  سوم

 در موجود هاي بازي اسباب طریق از تا شد داده آموزش کودکان به شد. انجام ریاضی مسئلۀ حل براي بازي روش با کودکان کردن آشنا
 دادند. نمایش و دندکر عینی را دبستان اول پایۀ ریاضی کتاب هاي مسئله صورت کوتاه، هاي نامه نمایش کردن بازي همچنین و کالس

 اتوبوس حاال شدند. اتوبوس سوار نیز دیگر مسافر دو بودند. نشسته اتوبوس در مسافر شش« جمع به مربوط مسئلۀ در مثال، عنوان به
 بازي به کودکان سپس خواند. بار دو را آن و نوشت کالس تختۀ روي را مسئله این آموزان، دانش کمک با معلم ابتدا ».دارد؟ مسافر چند

 داد حرکت را اتوبوس سپس داد. قرار دمکآ شش آن داخل در و برداشت را بازي اسباب اتوبوس کودك، پرداختند. مسئله این به مربوط
 تختۀ روي را مسئله معلم، راهنمایی با گاه نآ شمرد. را اتوبوس هاي آدمک بعد داد؛ رارق آن در نیز دیگر آدمک دو دیگر محل در و

 طریق از را ریاضی هاي مسئله صورت ذهنی، صورت به یا کالسی تختۀ روي مسئله حل از قبل کودکان واقع در نمود. حل کالسی
 روي کبوتر چند حاال کردند، پرواز آنها تاي سه3 بودند. نشسته درختی شاخۀ روي کبوتر پنج« تفریق مسئلۀ در کردند. مجسم بازي
 خوانده دوبار مسئله، آن و نوشت کالسی تختۀ روي را مسئله صورت آموزان، دانش کمک با معلم ابتدا ».است؟ مانده باقی درخت شاخه
 صداي خوراکی، خوردن ضمن و ایستادند سکو روي کالس جلوي و کردند بازي را کبوتر نقش آموزان دانش از تا پنج سپس شد.

 کردند. حرکت کالس انتهاي سوي به سکو روي از زدند، می بال پرنده مثل که حالی در آنها تاي سه آنگاه آوردند. می در را کبوتران
 روي را مسئله معلم، راهنمایی با و شده مشاهده بازي کمک با گاه آن ماند. باقی سکو روي کبوتر چند که دندکر مشاهده آموزان دانش
  کردند. حل کالسی تختۀ

 و چهارم جلسه
  ششم و پنجم

 ،کرده کار بازي صورت به را کتاب از خارج مسائلی همچنین و اول پایۀ ریاضی کتاب از را تفریق و جمع به مربوط مسائل آموزان دانش
  کردند. حل را ها مسئله

 یک حل در کودکان که شد می متوجه معلم اگر کردند. حل کردن بازي بدون خود دفتر در یا کالسی تختۀ روي را هایی مسئله کودکان،  هفتم جلسه
 بازي طریق از را ها مسئله ،آن کودکان تا کرد می فراهم را اي زمینه ،بودند کرده حل اشتباه را آنها یا و داشتند اشکال مسئله چند یا

  کنند. حل صحیح شکل به و مجسم
  شد. اجرا آموزان دانش روي ها آزمون پس جلسه این در  هشتم جلسه
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 به نامه پرسش این در تر پایین ةنمر کسب گیرد. می قرار
 از برخی براي چون است. بیشتر توجه داشتن معنی
 / توجه نارسایی با یادگیري اختالل ان،آموز دانش
 )2003( همکاران و لینت نظر از و است همراه کنشی فزون

 تشخیص ابزار عنوان به دنیا نقاط اغلب در کانرز نامه پرسش
 مطالعه این در گیرد؛ می قرار استفاده مورد توجه مشکالت

 از استفاده با )1381( خوشابی شد استفاده ابزار این از نیز
 هر همبستگی کرونباخ، آلفاي و پیرسون همبستگی روش
 کرده مشخص 93/0 را تست اعتبار نیز و تست کل با سوال
 به ها، زمودنیآ توجه میزان تعیین براي ابزار، این از است.
  شد. استفاده آزمون پس و آزمون پیش عنوان

 آموزان دانش مشخصات به مربوط هاي فرم ي)
 به مربوط هاي فرم ریاضیات: یادگیري اختالل به مبتال
 و ریاضی ۀمسئل حل توجه، مت، کی ریاضی هوش، نمرات

  آزمایش. و کنترل گروه دو انآموز دانش خودکارآمدي
  
  اجرا روش
 ساعته، یک ۀجلس هشت طی آزمایش، گروه انآموز دانش

 حل آموزش ۀبرنام در ماه یک مدت به جلسه دو هفته هر
  کردند. شرکت زیر جدول شرح به بازي بر مبتنی مسئله
 درمانی بازي روش اصول جلسه، هشت این تمامی در

 عاطفی ارتباط ایجاد کودکان، کامل پذیرش یعنی آکسالین
 حفظ و بودن رهبر بازي، در عمل آزادي ها،آن با مناسب
   شد. می رعایت آنها به احترام

  
  نتایج

 اختالل به مبتال آموز دانش 36 تعداد پژوهش این در
 گروه نفر 18 و آزمایش گروه نفر 18( ریاضی یادگیري
 بر بازي بر مبتنی لهمسئ حل آموزش از استفاده با کنترل)
 مورد خودکارآمدي و توجه ه،مسئل حل مهارت افزایش
 انحراف و میانگین میزان 1 جدول گرفتند. قرار بررسی

 دو تفکیک به را مت کی آزمون و بهر هوش ةنمر استاندارد
  دهد. می نشان گروه

  
  
  
  

 آزمون و هوش نمره استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول
  گروه دو تفکیک به مت کی

  M  SD  گروه  متغیر
  26/8  50/105  آزمایش  هوش

  24/10  87/99  کنترل
  80/2  37/14  آزمایش  مت کی

  45/2  81/14  کنترل
 و میانگین شود می مشاهده 1 جدول در که طور همان

 آزمایش گروه در بهر هوش استاندارد انحراف
 و 87/99±24/10 کنترل گروه براي و 26/8±50/105

 براي مت کی آزمون در استاندارد انحراف و میانگین میزان
 کنترل گروه براي و 37/14±80/2 آزمایش گروه

 .است 45/2±81/14
 حل هاي متغیر استاندارد انحراف و میانگین 2 جدول

 در گروه دو تفکیک به را خودکارآمدي و توجه مسئله،
 دهد. می نشان آزمون پس و آزمون پیش

 مسئله، حل هاي متغیر استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول
 گروه دو تفکیک به خودکارآمدي و توجه

  M  SD    گروه متغیر

  لهمسئ حل
  31/3  25/9  آزمون پیش  آزمایش

  26/4  25/16  آزمون پس
  46/2  75/9  آزمون پیش  کنترل

  60/3  81/9  آزمون پس

  خودکارآمدي
  76/7  12/52  آزمون پیش  آزمایش

  12/7  81/57  آزمون پس
  45/9  87/51  آزمون پیش  کنترل

  31/10  56/54  آزمون پس

  توجه
  15/11  93/28  آزمون پیش  آزمایش

  95/12  06/18  آزمون پس
  91/14  93/32  آزمون پیش  کنترل

  83/14  50/28  آزمون پس
 روش با مسئله حل آموزش بخشی اثر بررسی جهت

 خودکارآمدي و توجه ،مسئله حل توانایی افزایش بر بازي
 چند به توجه با یادگیري، اختالل به مبتال انآموز دانش
 چند کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته متغیر بودن متغیره

 این هاي فرض پیش ابتدا رو این از شد. استفاده متغیري
 بررسی جهت باکس ام آزمون نتایج شد. بررسی آزمون

 که داد نشان کوواریانس واریانس ماتریس همگنی مفروضه
 ،P، 364/1=755/6520،6F=225/0( است برقرار مفروضه این

190/9=MBox.( دو هاي واریانس همگنی مفروضه سپس 
 لون آزمون نتایج شد. بررسی لون آزمون از استفاده با گروه
 گروه دو بین خطا واریانس همگنی مفروضه که داد نشان

 خودکارآمدي و مسئله حل هاي مؤلفه در کنترل و آزمایش
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 برقرار توجه میزان مؤلفه در اما ).P<05/0( باشد می برقرار
 برابر گروه دو نمونه حجم که آنجا از البته ).P>05/0( نبود
 متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون گفت توان می است
 در محدودیتی و است مقاوم مفروضه این از تخطی به نسبت
  کند. نمی ایجاد آن از استفاده

 اثر بررسی جهت چندمتغیري هاي آزمون نتایج 3 جدول
  دهد. می نشان را آموزش بخشی
 اثربخشی بررسی جهت متغیري چند هاي آزمون نتایج .3 جدول

  آموزش
 سطح  F  ارزش  ها آزمون

 معناداري

2ƞ  

  597/0  0001/0  322/12  597/0  پیالیی اثر
  597/0  0001/0  322/12  403/0  ویلکز المبداي

  597/0  0001/0  322/12  479/1  هاتلینگ اثر
  597/0  0001/0  322/12  479/1   روي ریشۀ بزرگترین
 حل آموزش که داد نشان چندمتغیري هاي آزمون نتایج

 در داريمعنا تفاوت ایجاد به منجر بازي یقطر از مسئله
   است. شده گروه دو آزمون پس

 براي را متغیري تک کووواریانس تحلیل نتایج 4 جدول
 ارائه خودکارآمدي و توجه میزان ،مسئله حل ۀمؤلف سه
  دهد. می

 بررسی جهت متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج .4 جدول
 بررسی مورد ابعاد بر آموزش اثربخشی

 مجموع  مؤلفه
  مجذور

df  میانگین 
 مجذور

F  سطح 
  معناداري

2ƞ  

  556/0  0001/0  847/33  955/392  1  955/392  مسئله حل
  224/0  010/0  779/7  512/795  1  512/795  توجه

  064/0  185/0  846/1  838/80  1  838/80  خودکارآمدي
 داد نشان متغیري تک کوواریانس تحلیل آزمون نتایج

 تفاوت ایجاد به منجر بازي روش با مسئله حل آموزش که
 توجه میزان و مسئله حل مهارت آزمون پس در داريمعنا

 در اما شد، کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه انآموز دانش
  نداد. نشان را داريمعنا تفاوت خودکارآمدي، مؤلفۀ

 روش با مسئله حل آموزش بخشی اثر بررسی جهت
 به مبتال انآموز دانش مسئله حل توانایی افزایش بر بازي

 وابسته متغیر بودن متغیره تک به توجه با یادگیري، اختالل
 این از شد. استفاده متغیري تک کوواریانس تحلیل آزمون از
  شد. بررسی آزمون این هاي فرض پیش ابتدا رو

 واریانس همگنی مفروضه بررسی جهت لون زمونآ از
 که داد نشان آزمون این نتایج و شد استفاده گروه دو خطاي

 با ).P، 986/0=30،1F=329/0( است برقرار مفروضه این
 محدودیتی که گفت توان می مفروضه این برقراري به توجه

 وجود متغیري تک کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده در
 را متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج ،5 جدول ندارد.
  دهد. می ارائه پژوهش اول الؤس بررسی جهت

 که داد نشان متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج

 تفاوت ایجاد به منجر بازي طریق از مسئله حل آموزش
 و شده کنترل و آزمایش گروه دو آزمون پس در داريمعنا

 در مؤلفه این افزایش از حاکی ها میانگین مقایسه
 آموزش اثربخشی رو این از است آزمایش گروه انآموز دانش
 در مسئله حل توانایی افزایش بر بازي طریق از مسئله حل
 اندازه میزان از حاکی نیز اتا مجذور نتایج شود. می تایید آنان
  .است اثربخشی این اثر

 روش با مسئله حل آموزش بخشی اثر بررسی جهت
 تک به توجه با ان،آموز دانش این توجه میزان در بازي

 تک کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته متغیر بودن متغیره
 این هاي فرض پیش ابتدا رو این از شد. استفاده متغیري
  شد. بررسی آزمون
 واریانس همگنی مفروضه بررسی جهت لون زمونآ از
 که داد نشان آزمون این نتایج و شد استفاده گروه دو خطاي

 با ).P، 487/15=30،1F=0001/0( نیست برقرار مفروضه این
 این گفت توان می گروه دو نمونه حجم بودن برابر به توجه
 و است مقاوم مفروضه این از تخطی به نسبت آزمون

 تک کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده در محدودیتی
 تک کوواریانس تحلیل نتایج 6 جدول ندارد. وجود متغیري
  دهد. می ارائه پژوهش دوم سوال بررسی جهت را متغیري

 که داد نشان متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج
 معنی تفاوت ایجاد به منجر توجه، افزایش براي بازي کاربرد
 مقایسه و شده کنترل و آزمایش گروه دو آزمون پس در داري

 انآموز دانش در مؤلفه این افزایش از حاکی نیز ها میانگین
  است. آزمایش گروه

 روش با مسئله حل آموزش بخشی اثر بررسی جهت
 تک به توجه با ان،آموز دانش خودکارآمدي باورهاي بر بازي

 تک کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته متغیر بودن متغیره
 این هاي فرض پیش ابتدا رو این از شد. استفاده متغیري
  شد. بررسی آزمون

 بررسی جهت متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج .5 جدول
 مسئله حل مهارت افزایش بر بازي بر مبتنی آموزش اثربخشی

 SS  df MS  F P  2ƞ  متغیر
 حل

  مسئله
984/362  1  984/362  283/29  0001/0  502/0  
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 واریانس همگنی مفروضه بررسی جهت لون زمونآ از
 که داد نشان آزمون این نتایج و شد استفاده گروه دو خطاي

 و )P، 094/0=30،1F=762/0( است برقرار مفروضه این
 تک کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده در محدودیتی

 تک کوواریانس تحلیل نتایج 7 جدول ندارد. وجود متغیري
 افزایش بر آموزش اثربخشی بررسی جهت متغیري،

  دهد. می رائه را خودکارآمدي
 که داد نشان متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج
 تفاوت ایجاد به نجرم بازي طریق از مسئله حل آموزش

 نشده کنترل و آزمایش گروه دو آزمون پس در داريمعنا
 افزایش بر بازي طریق از مسئله حل آموزش رو این از است.

   ندارد. يتأثیر ان،آموز دانش خودکارآمدي
  
  گیري نتیجه و بحث
 مسئله حل آموزش اثربخش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 و توجه مسئله، حل یادگیري بر بازي روش با ریاضی

 ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش خودکارآمدي
  گرفت. انجام

 بازي روش از استفاده که دادند نشان پژوهش نتایج
 اختالل به مبتال کودکان به مسئله حل آموزش براي

 مسئله حل بهتر یادگیري به و است مؤثر ریاضی یادگیري
 هرگنهان، و السون از نقل به ؛1998( بولس انجامد. می

 تکاملی شناسی روان بر مبتنی یادگیري ۀنظری در )1390
 تمایالت بر ارگانیزم هاي یادگیري اگر که است کرده بیان

 بحث در چه اگر شود. می آموخته بهتر ،باشند استوار فطري
 است شده تأکید حیوانی هاي پژوهش بر تکاملی شناسی روان

 در تکاملی شناسی روان نیز انسان رفتار درك براي اما
 مراقبت ها، هراس گیري شکل گزینی، جفت چون موضوعاتی

 شده گرفته کار به زبان یادگیري و دوستی نوع فرزندان، از
 تمایالت رفتارها، این یادگیري در که شده مشخص و است

 نیز دیگر فطري تمایالت جمله از دارند. مهمی نقش فطري
 هاي رفتار و پرندگان در 1پذیري نقش رفتار به توان می

 و کردن غون و غان زدن، لبخند مثل نوزادان در دلبستگی
 با تعامل و مراقبت و شدن نزدیک به را والد که کردن گریه

 ؛1979 ،بولبی ؛1952 ،2(لورنز کرد اشاره کند، می ترغیب وي

 نقل به ؛1996(سیگلر کردارشناسان ).1386 ،برگ از نقل به
 رفتار هاي جنبه از بسیاري که اند داده نشان )1386 ،برگ از

 و همکاري پرخاشگري، هیجانی، هاي جلوه جمله از اجتماعی
 سازگاري ۀزمین و دارند شباهت ما بدوي اجداد رفتار به بازي

 از بخشی بازي )1385( تامس نظر از کنند. می فراهم را بقا و
 و ژنتیکی سرشت در که است ذاتی رفتاري و انسان طبیعت
 و رشد ارتقاي در مهمی نقش و شده ایجاد افراد تکوینی
 ۀمسئل حل آموزش براي پژوهش این در دارد. سالمتی
 براي بازي کاربرد شد. استفاده بازي از کودکان به ریاضی
 ۀزمین است، کودکان فطري تمایالت با هماهنگ که آموزش
 حل آموزش روش د.کرن فراهم را مسئله حل بهتر یادگیري
 کتاب با مطابق دبستان، اول ۀپای در ریاضی مسئله

 اعداد محور از استفاده یا مسئله براي شکل درسی،کشیدن
 بازي طریق از مسئله حل آموزش داد نشان پژوهش است.

 مسئله حل بهتر یادگیري به فطري، است تمایلی که
 رسم از بازي طریق از مسئله حل آموزش لذا انجامد؛ می

 ارجاع به نیاز و است تر مناسب اعداد محور یا شکل
 برطرف یادگیري هاي اختالل مراکز به را انآموز دانش
 1هانگ چانگ ۀمطالع با هماهنگ یافته این سازد. می

 افزایش براي بازي از توان می داده نشان که است )2013(
 همچنین و انآموز دانش ریاضی عملکرد بهبود و یادگیري

 ،2استروموویچ همچنین کرد؛ استفاده آنان ةانگیز بردن باال
 نشان نیز )2015( زاده بافري و )2015( 4هامیلتون و 3لیونز
 به آموزش براي درمانی بازي و بازي از استفاده که اند داده

 ۀزمین و است مؤثر شناختی هاي اختالل داراي کودکان
   کند. می فراهم را ماعیاجت روابط بهبود
 آموزش بخشیاثر با ارتباط در پژوهش بعدي ؤالس
 یادگیري اختالل به مبتال کودکان برتوجه بازي بر مبتنی
 آموزش در بازي کاربرد که داد نشان نتایج که بود ریاضی

 را بیشتر توجه ۀزمین کودکان این به ریاضی ۀمسئل حل

                                                                 
1. Chung - Hung 
2. Astramovich 
3. Lyons 
4. Hamilton 

 اثربخشی بررسی جهت متغیري تک کوواریانس تحلیل نتایج .6 جدول
 توجه افزایش بر آموزش

 SS  df MS  F P  2ƞ  متغیر
  193/0  013/0  933/6  393/732  1  393/732  توجه

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري جهت بررسی  .7 جدول
 اثربخشی آموزش بر افزایش خودکارآمدي

 SS  df MS  F P  2ƞ  متغیر
  053/0  212/0  628/1  014/76  1  014/76  خودکارآمدي
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 )،2000( 3بن لی هاي پژوهش با یافته این کند. می فراهم
 برزگر و نصیریان جعفري )1392( آبادي فتح و قرایی

 همچنین و )2014( مانجیالت و کاستیلو هیرو، )،2014(
 اند داده نشان آنها . است هماهنگ )2014( 2ري و 1سوان
 آنان بیشتر توجه ۀزمین کودکان به آموزش براي بازي کاربرد

 انآموز دانش انجامد. می بهتر یادگیري به و کند می فراهم را
 و توجه در نقایصی داراي ریاضی، یادگیري اختالل به مبتال
 از باید کودکان این به آموزش در لذا هستند، دیداري ۀحافظ
 هاي راه آوردن فراهم منظور به ارائه متعدد هاي روش
 این به آموزش در کرد. استفاده دانش کسب مختلف
 مواد کاربرد جذاب، هاي فعالیت از استفاده انآموز دانش
 شوخی کاربرد کردن، اغراق یادیار، يها راهبرد کاربرد عینی،

 مورد موضوع اکتشاف و جوش و جنب پر ۀارائ و بازي و
 (آموزش دکن فراهم را آنان بیشتر توجه ۀزمین تا است تأکید

  ).1394 کلمبیا، بریتیش پرورش و
 )1390 هرگنهان، و السون از نقل به ؛1988( بولس

 و هستند جدانشدنی  هم از یادگیري و انگیزش است گفته
 کند. می محدود را پاسخ در پذیري انعطاف انگیزش،
 ،است تعارض در او طبیعی رفتار با که را رفتاري ارگانیسم،

 به مان ذاتی هاي آمادگی حکم به ما گیرد. می یاد دشواري به
 مورد را برخی و کنیم می بیشتري توجه ها محرك بعضی

 پاسخ ذاتی سوگیري داراي ما لذا دهیم؛ می قرار توجهی بی
 چون داد نشان مطالعه ).1390 ،هرگنهان و (السون هستیم

 ذاتی تمایل که بازي از کودکان به مسئله حل آموزش در
 فراهم را کودکان بیشتر توجه ۀزمین شد، استفاده است، آنها

 اثربخشی با ارتباط در پژوهش این سوم الؤس باالخره آورد.
 خودکارآمدي بر بازي بر مبتنی مسئله حل آموزش
 نتایج بود. ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش
 تفاوت مسئله، حل آموزش براي بازي کاربرد که داد نشان

 از نکرد. ایجاد انآموز دانش این آمديخودکار در معناداري
 محمدي سید ۀترجم ،2005( 1ریو و )1997( بندورا نظر

 شوند. می ناشی منبع چهار از خودکارآمدي هاي باور )1385
 عملی که این ةدربار فرد باور شخصی: رفتار ۀسابق )1(

 در او شخصی ۀسابق از دهد، انجام تمام قابلیت با را خاص
 اگر شود. می ناشی گذشته در عمل این کردن اجرا

 احساس باشند، بوده همراه موفقیت با گذشته هاي تالش
                                                                 
1. Swan 
2. Ray 

 هاي تالش اگر که حالی در ؛یابد می افزایش خودکارآمدي
 را خودکارآمدي احساس شوند، قضاوت ناشایسته گذشته
 از شخصی ۀسابق مديآخودکار احساس در دهند. می کاهش
 ةمشاهد :2جانشینی ۀتجرب )2( است. تر قدرتمند دیگر منابع
 اجرا است قرار فرد که کند می اجرا را رفتاري همان که مدلی
 احساس افزایش باعث موفق، مشابه هاي مدل ةمشاهد کند.

 مربیان، :3کالمی سازي قانع )3( شود. می مديآخودکار
 را فرد که کنند سعی اگر اطرافیان سایر و همساالن والدین،
 کند، تأکید خود هاي توانمندي روي بیشتر که سازند متقاعد

 اثر شود. می واقع مؤثر خودکارآمدي احساس افزایش در
 بودن اعتماد قابل و مهارت اعتبار، به منبع این بخشی

 شدن حاکم فیزیولوژیکی: حاالت )4( دارد. بستگی کننده قانع
 هنگام فرد در مشابه حاالت سایر و استرس ترس، تنش،
 از تکلیف ضروریات که است این از حاکی عمل، یک انجام

 آنها فقدان و است فراتر آن با آمدن کنار براي فرد توانایی
 تکلیف ضروریات با تواند می واقعاً فرد که است این از حاکی

 خودکارآمدي احساس لذا و آید کنار اي شایسته نحو به
  یابد. می افزایش

 خودکارآمدي بر مداخله این گذاشتن اثر تبیین
 بیان چنین را ریاضی یادگیري اختالل به مبتال انآموز دانش
 مختلفی منابع از آمديخودکار باورهاي چون که کنیم می

 یعنی شخصی رفتار ۀسابق همچنین و گیرند می سرچشمه
 هاي باور بر مهمی تأثیر فرد ۀگذشت هاي تالش نتایج

 روش با مسئله حل آمیز موفقیت تجارب دارند، خودکارآمدي
 است نتوانسته ماه یک مدت به و جلسه هشت طی بازي
 باشند. داشته انآموز دانش این خودکارآمدي بر زیادي تأثیر

 گونه به و تر طوالنی زمان در مداخله این اگر است ممکن
 هاي ماده سایر و نباشد محدود ریاضی درس به اتنه که باشد

 هاي باور بتواند شود، شامل را آموزشگاهی تجارب و درسی
  دهد. تغییر را خودکارآمدي
 بود. همراه نیز هایی محدودیت با حاضر پژوهش

 شد باعث پژوهش پایان تا والدین از برخی نکردن همکاري
 در آموزشی ةدور پایان تا نتوانند انآموز دانش از برخی که

 نفر 32 به نفر 36 از نمونه تعداد لذا کنند. شرکت مطالعه
 هاي پژوهش در نمونه حداقل روي مطالعه این یافت. کاهش

 پذیري تعمیم که گرفت صورت منطقه یک در و آزمایشی
 با توانند می بعدي مطالعات کند. می محدود را نتایج
 همچنین شوند؛ انجام تر وسیع سطح در و تر بزرگ هاي نمونه
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 دوم هاي پایه روي را مطالعه این توانند می دیگر پژوهشگران
 مطالعات کنند. اجرا تحصیلی مقاطع سایر و دبستان ششم تا

 سایر ۀمطالع به ریاضی مسئله حل جز به توانند می دیگر
 مبتنی آموزش روش اثربخشی و بپردازند درسی موضوعات

 آموزش مثل ریاضی دیگر موضوعات یادگیري در را بازي بر
 غیره و هندسه کسرها، اصلی، عمل چهار عددنویسی،

 اثر ۀمطالع به توانند می دیگر پژوهشگران د.کنن بررسی
 درسی دیگر موضوعات یادگیري در بازي بر مبتنی آموزش

 و بپردازند؛ اجتماعی مطالعات و تجربی علوم امال، چون
 کودکان عادي، کودکان روي تواند می مطالعه این باالخره
 اختالل به مبتال کودکان ذهنی، ماندگی عقب به مبتال

  گیرد. صورت نیز کنشی فزون / توجه نارسایی
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