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بر انگيزش دروني حل  با روش بازي آموزش حل مسئله رياضي بخشياثر

 رياضييادگيري ان مبتال به اختالل آموزدانشمسئله در 

  4محمد رضاييو علي 3فر، محمدعلي محمدي2زاده، عباس عبدالحسين1ايمان ا.. بيگدلي

  

  چكيده

يا عدم انگيزش براي حل مسئله رياضـي   ان مبتال به اختالل يادگيري رياضي كمبودآموزدانشيكي از مشكالت 

آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر انگيزش دروني حـل مسـئله    بخشيهدف پژوهش حاضر بررسي اثراست. 

ان مبتال به اختالل ياد گيري رياضي بود. روش پژوهش آزمايشي با طرح پس آزمون با گروه گواه بود. آموزدانشدر 

ان دختر و پسر مبتال به اختالل يادگيري رياضي شهر تربت حيدريه در سـال  آموزدانشام جامعه  اين مطالعه  شامل تم

دختر و پسر مبتال بـه اخـتالل يـادگيري رياضـي بـود كـه بـه روش         آموزدانش32بود. نمونه شامل 1394-95تحصيلي 

واه گمـارده شـدند.   ي انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گـ اي تك مرحلهگيري خوشهنمونه

نامـه معلـم سـاخته     آزمـون تشخيصـي كـي مـت و پرسـش      ابزار پژوهش شامل آزمون هوش وكسـلر بـراي كودكـان،   

آمـوزش حـل مسـئله رياضـي      هجلسه يك ساعت 8گروه آزمايش كودكان انگيزش دروني و عالقه  به حل مسئله بود. 

آزمـون روي هـر دو گـروه    پـس  اي را دريافت نكرد.لهدر حالي كه گروه گواه  مداخ ر بازي را دريافت كرد؛بمبتني 

استفاده شد. نتايج تحليل نشـان داد كـه آمـوزش    تحليل كواريانس تك متغيري براي تحليل نتايج از آزمون  .اجرا شد

لـذا ايـن    ؛ان مبتال به اختالل رياضي موثر بودآموزدانشحل مسئله رياضي با روش بازي بر انگيزش دروني حل مسئله 

  .كار رود راي افزايش انگيزش نسبت به حل مسئله رياضي بهمي تواند به عنوان يك روش مداخله مناسب بروش 

  آموزش مبتني بر بازي انگيزش دروني، حل مسئله، اختالل يادگيري رياضي، هاي كليدي:واژه
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  قدمهم

ا پزشكي آمريكانجمن روان 1هاي روانياختالل يبراساس پنجمين راهنماي آماري تشخيص

بندي شده است.  طبقه2ي اختالل يادگيري خاص عصب تحولي)، اختالل يادگيري در طبقه2013(

داراي مشكالتي در درك عدد، فهم حقايق عددي، محاسبه و  آموزان مبتالبه اين اختالل،دانش

 تر از حد انتظارموزان در رياضي به ميزان قابل توجهي پايينآپيشرفت اين دانش حل مسئله هستند.

 –حسي (ديداري  شناختي،عصب هاي هوشي،است و اين مشكالت ناشي از اختاللمتناسب با سن 

 آموزاندانش درصد پانزده تا پنج نيز يادگيري هاياختالل رواج ميزان. نيست حركتي و )شنيداري

). ميزان رواج اختالل يادگيري 2013 پزشكي آمريكا،شده است (انجمن روان مشخص مدرسه

  ).2015 ،3و تانگ ن پنج تا هشت درصد برآورد  شده است (وانگرياضي بي

هاي آغازين آن از اين نظر در سالو پرداختن به مشكالت رياضي كودكان قبل از مدرسه 

در  معموالً اهميت دارد كه كودكاني كه در اين سنين داراي مشكالتي در يادگيري رياضي باشند،

 4سوادي رياضيي بيشوند و در مخاطرهرو ميي روبههاي تحصيل در مدرسه با مشكالتطول سال

 و گري، 7سيگلر ،6بالي ؛ 2011 ). مطالعات طولي (گري،2013، 5در بزرگسالي قرار دارند (گري

بيني كننده پيشرفت پيش ،ي كمي كودكان در پايه اول دبستانها) نشان دادند كه شايستگي2014

  يد است. كأيي و آموزش هرچه زودتر مورد تلذا شناسا ها در پايه پنجم است،رياضي آن

اين اختالل  دهد،در ارتباط با علل اختالل يادگيري رياضي شواهدي وجود دارد كه نشان مي

) در چشم2005( 1ريچاردسون و رامچاران گوارد، ،). گرنت2007 ،8ممكن است ارثي باشد(ريني

                                                                                                                            
1 . piagnostic  and  statistical  manual  disorder.DSM. 
2 . Neurodevelopmental 
3 . Wong  & Tang  
4 . Innumeracy 
5 . Geary 
6  . Baiely 
7 . Sigler 
8 . Rennie 
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 عوامل مربوط به قبل، ركزي،بدكاري سيستم عصبي م ، عوامل ژنتيكي،2انداز زيستي پزشكي

دانند. هاي يادگيري ميهنگام و پس از تولد و همچنين عوامل ناشناخته را داليل بروز اختالل

توان اين هستند كه نمي 3خير و نقايص شناختيأكودكان مبتالبه اختالل يادگيري رياضي داراي ت

خير در پردازش أنقص و ت :زبرخي از اين نقايص عبارتندا ها نسبت داد؛هوش آننقايص را به

 4ي فعالنقايص مربوط به حافظه كردن،حفظ يادگيري راهبردهاي مربوط به رياضي، اعداد،

درپي و سطوح پايين هاي پيدليل شكستآموزان مبتالبه اختالل يادگيري به). دانش2011 (گري،

 خرايم،د. (عالييكننسطوح پايين از باورهاي خودكارآمدي را تجربه مي انتظارات از خود،

هاي آموزان مبتالبه اختالل). دانش1392 نريماني و وحيدي، ؛1391 خرايم،نريماني و عاليي

چند به اين هيجانات  يادگيري ممكن است هيجاناتي را تجربه كنند كه با يادگيري تداخل دارند؛

ماندگي درسي احساس عقب دليل ممكن است رخ دهد. كه عبارتنداز: ناكامي در مقابل مشكالت،

ها كم است و در مقايسه با همساالن عصبانيت و شك داشتن به خود زماني كه پيشرفت آن

ها اهميت كمي همچنين اضطراب ناشي از تمركز بر مشكالت يادگيري خودشان زماني كه به آن

 ي عاطفي و مخصوصاًحيطه« ي آموزشي و درماني اين كودكان،شود. چنانچه در مداخلهداده مي

ها اثر كمي داشته ممكن است مداخله شود،نو اسنادهاي انگيزش آنان در نظر گرفته  5نگيزشا

  ). 1394 زاده،ترجمه خسروي و عبدالحسين ؛2011 ،6باشند (آموزش و پرورش بريتيش كلمبيا

كند و نگه ميهدايت مي در طول زمان فعال كرده، فرايندي دروني است كه رفتار را انگيزش،

و  7گرايي). براي انگيزش دو رويكرد رفتار7138 ترجمه سيدمحمدي، ،2006 وين،دارد (اسال

انگيزش وابسته به كسب تقويت و اجتناب از  ارائه شده است. در رفتارگرايي، 8رويكرد شناختي
                                                                                                                            
1 . Grant, Goward,  Richardson & Ramchara 
2 . biomedical 
3 . cognitive defects 
4 . active memory 
5. motivation  
6  . Education of British Columbia 
7 . behavioristic approach 
8 . cognitivve 
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سرچشمه انگيزش او هستند و رفتارها توسط  ،هاي فردانديشه در رويكرد شناختي، تنبيه است؛

شوند. لذا در رويكرد شناختي تظارات و اسنادهاي فرد ايجاد و هدايت ميان ها،نقشه ها،هدف

 3) از نظر اسپالدينگ1388كيد است (سيف، أمورد ت 2بيشتر از انگيزش بيروني 1انگيزش دروني

) انگيزش دروني در مقابل انگيزش بيروني قرار دارد و 1377 ترجمه يعقوبي و خوش خلق، ؛1992(

آميز تكاليف خود تمايل وني برخوردار است كه براي انجام موفقيتزماني فرد از انگيزش در

خواه براي آن ارزش بيروني وجود داشته باشد و يا نداشته باشد. در انگيزش دروني  دروني دارد،

گيرد. هاي محيط را ناديده ميشود كه ديگر جنبهفرد با عالقه دروني چنان مجذوب انجام عمل مي

طور خود انگيخته از ) اعتقاد دارد كه انگيزش دروني به1385 محمدي،ترجمه سيد ؛2005( 4ريو

صورت شود. وقتي افراد بهشناختي،كنجكاوي و تالش فكري براي رشد حاصل مينيازهاي روان

خاطر به«كند كه فعاليت خاص ايجاد مي ياحساس چالش خاطر عالقه،به شوند،دروني با انگيزه مي

انگيزش دروني از احساس شايسته بودن و خود مختار بودن ؛ كنندفتار مير» برندلذتي كه از آن مي

شوند و احساس كارهايي مشغول ميشود. وقتي افراد بهدر حين انجام دادن يك فعاليت حاصل مي

من از «يا  »اين كار تفريح است« ،»اين كار جالب است«با گفتن  كنند،شايستگي و خود مختاري مي

 ،)2005( و ريو )1377كنند. اسپالدينگ (انگيزش خود را ابراز مي »برمميانجام دادن آن لذت 

  ها عبارتند از:ترين آناند كه برخي از مهمرا براي ايجاد انگيزش دروني مطرح كرده ياصول

احساس موفقيت در يادگيري از طريق فراهم كردن حمايت آموزشي و باال بردن كيفيت  )1

  .آموزشي

   كه يادگيرندگان حق انتخاب و خود تعييني داشته باشند. ايونهايجاد فرصت كنترل به گ )2

                                                                                                                            
1 . intristic motivation 
2 . extvinsic  motivation 
3 . Spaulding 
4 . Reeve 
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هاي جالب و جديد كه براي يادگيرندگان جذاب چالش به معني انجام فعاليتو تازگي  )3

  باشد.

و  تكاليف در حوزه  مجاور رشد يادگيرندگان باشدبه معني اين كه تكاليف چالش انگيز  )4

  سر باشد.سيدن به اهداف از طريق تالش و حمايت مير

معني مقايسه هر يادگيرنده با گذشته خودش و نه با اجتناب از مقايسه اجتماعي به )5

   همساالن پيشرفته تر.

توانند هاي ما مي) هيجان1387ي كمال خرازي و حجازي، ، ترجمه2006از نظر استرنبرگ (

ي حل بر نحوه داًثير بگذارند و انگيزش نيز شديأي حل مسئله تي كار ما در اجراي چرخهبرنحوه

گذارند. انگيزش دروني، لذت مستقيم و تمايل ثير ميأمسائل و تكميل كردن يا نكردن آن ت

 شخصي براي حل مسئله است.

هاي آموزشي كه مورد عالقه يكي از روشكودكان براي بازي كردن انگيزش دروني دارند؛ 

است  1تفاده كرد بازيتوان از آن براي كمك به يادگيري كودكان اسكودكان است و مي

ها را در تكايف درسي ). بازي زمينه افزايش توجه كودكان و درگير شدن بيشتر آن2006 ،2(كالرك

كند بازي تمايلي فطري است كه در سرشت ژنتيك و تكويني افراد وجود دارد (قرايي و فراهم مي

 ه كودكان در آن عموماًند. بازي رفتار لذت بخشي است كك) كه به بقا كمك مي1392 آبادي،فتح

به خاطر خود آن انجام  كنشي است كه صرفاً ،يند تا هدف. اين فعاليت عملهست بيشتر متوجه وسيله

ها هايي هستند كه مورد عالقه كودكان بوده براي انجام آنها فعاليت). بازي1385 ،3شود (تامسمي

ن مبتال به اختالل يادگيري رياضي در آموزش به كودكا. )1377 انگيزش دروني دارند (اسپالدنيك،

ها را مورد توجه قرار داد. استفاده از وسايل آموزش هاي خاص شناختي و هيجاني آنبايد ويژگي

كاستن از  اختصاص دادن زمان آموزش بيشتر، ها در آموزش،كاربرد بازي عيني متنوع و جالب،

                                                                                                                            
1 . play 
2 . clark 
3 . Thomas 
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كيد است (آموزش و أد تحجم مطالب آموزشي و استفاده از روش چند حسي در آموزش مور

تيموري و  ترجمه مشهدي، ،2009( 3و پولن 2منكاف ،1). هاالهان1394 مبيا،لپرورش بريتيش ك

اند كه برخي از كودكان مبتال به اختالل يادگيري رياضي قرباني فنون نيز گفته )1392 باقري،

  كيد است. أ مورد تهاي آموزشي مناسب و با كيفيت باالآموزشي نامناسب هستند لذا كاربرد روش

بـه بررسـي اثربخشـي     )1395زاده (رضايي و عبدالحسـين  فر،محمدي بيگدلي، طي يك مطالعه،

آموزان مبتالبـه  حل مسئله و خودكارآمدي دانش آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه،

 ،طريـق بـازي  اختالل يادگيري رياضي پرداختند. مطالعه نشان داد كه آموزش حل مسئله رياضي از 

. با توجـه بـه اينكـه يكـي از     را فراهم كرد افزايش يادگيري حل مسئله و توجه اين كودكان يزمينه

احساس موفقيت است و همچنين بازي تمايل فطري و مورد عالقه كودكـان   اصول انگيزش دروني،

آمـوزش   گويي به اين سئوال است كه آيا كاربرد بـازي بـراي  پژوهش حاضر در پي پاسخ باشد،مي

انگيـزش درونـي و عالقـه كودكـان مبـتال بـه اخـتالل         ي افـزايش توانـد زمينـه  ميحل مسئله رياضي 

  حل مسئله ايجاد كند؟ را بهيادگيري رياضي 

  روش

پس  - زمون وهش، از نوع آزمايشي با طرح پيش آاين پژوهش بر اساس ماهيت و اهداف پژ

  .آزمون با گروه گواه بود

ان آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش، كليه ي  ونه گيري:جامعه، نمونه و روش نم 

بود.  1394- 95مبتال به اختالل يادگيري رياضي پايه ي اول دبستان شهر تربت حيدريه در سال 

نفر آنان  18مبتال به اختالل يادگيري رياضي بود كه  آموزدانش  36نمونه ي اين پژوهش شامل 

ان به اين آموزدانشتصادفي انتخاب شدند. انتخاب اين تا دختر بودند كه به صورت  18پسر و 

                                                                                                                            
1 . Hallahan 
2 . Kauffman 
3 . Pullen 
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مدرسه به صورت تصادفي  20دبستان دخترانه و پسرانه تعداد  60صورت بود كه ابتدا از بين 

هاي پايه ي اول اين دبستان ها خواسته شد با توجه به دفترچه ي آمادگي انتخاب شدند. از معلم

في كنند كه به لحاظ هوش عادي و فاقد مشكل خاص اني را معرآموزدانشتحصيلي و بهداشتي، 

 50جسمي و حسي باشند، اما در درس رياضي پيشرفت پايين داشته باشند. پس از شناسايي اوليه، 

به اين روش معرفي شدند. سپس آزمون هوش وكسلر براي كودكان  روي آنان اجرا  آموزدانش

ان آزمون رياضي آموزدانشگاه روي اين شد و از عادي بودن هوش آنان اطمينان حاصل شد؛ آن 

آموزاني شده است اجرا شد. دانش ايران كي مت كه براي تشخيص اختالل يادگيري رياضي تهيه

رغم برخورداري از هوش متوسط يا باالتر و سالمت جسمي و حسي، نمره آنان در آزمون كه علي

آموزان مبتالبه اختالل عنوان دانشتر از ميانگين بود، بهايران كي مت دو انحراف معيار پايين

آموزان مبتال به اختالل يادگيري هاي ورود دانشيادگيري رياضي مشخص شدند. بنابراين مالك

بهر متوسط يا باالتر، عدم داشتن ي اول دبستان، برخورداري از هوشرياضي، تحصيل در پايه

شده در آزمون رياضي  تر از حد نصاب تعيينمشكل خاص جسمي وحسي و كسب نمره پايين

آموز در ي دانشهاي خروج نيز عبارت بودند از: غيبت بيش از دو جلسهمت بود. مالكايران كي

ي شركت هاي مربوط به آموزش حل مسئله و همچنين عدم رضايت والدين مبني بر ادامهكالس

  .در مطالعه بود آموزدانش

به اختالل يادگيري رياضي مشخص شدند. كه به عنوان افراد مبتال  آموزدانش 36با اين روش 

آموزان به طور نشان داده شده است. آن گاه اين دانش 1ي روش انتخاب در نمودار گردشي شماره

نفري گمارش شدند و سپس به صورت تصادفي يك گروه به عنوان گروه  18تصادفي به دو گروه 

روي گروه گواه مداخله اي صورت آزمايش، آموزش حل مسئله مبتني بر بازي را دريافت كرد. 

نفر  4دقيقه اي انجام شد. در اين مطالعه  60ي مداخله در طي يك ماه در هشت جلسهنگرفت. اين 

. نفر ادامه يافت  32از شركت كنندگان از حضور و ادامه دادن به مطالعه خودداري كردند و كار با 

  .تفاده شدها از ابزار زير اسوري دادهآدر اين پژوهش براي جمع
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  موزان مبتال به اختاللآروش انتخاب دانش. 1نمودار 

  

توسط وكسلر تهيه  1949اين مقياس در سال  :1الف) آزمون هوش وكسلر براي كودكان

مورد تجديد نظر قرار گرفته است. پس از هنجار يابي، به مقياس هوش  1974شده و در سال 

) اين آزمون را در 1383ي گرديده است. شهيم(تجديد نظر شده وكسلر براي كودكان، نام گذار

گزارش شده  94/0تا  44/0ايران هنجار يابي نمود. اعتبار اين آزمون در بازآزمايي در محدوده ي 

است. براي تعيين روايي از همبستگي آزمون ها با يكديگر، همبستگي آزمون ها با هوشبهر ها و 

مون براي اطمينان از عادي بودن هوش كودكان هوشبهرها با يكديگر استفاده شده است. اين آز

  مبتال به اختالل يادگيري در رياضيات مورد استفاده قرارگرفت.

                                                                                                                            
1 . Wechsler intelligence scale for children (WISC)                
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اين آزمون را گرنوس، ناجي من و پريچت در سال  ب) آزمون رياضي ايران كي مت:

خرده آزمون شامل سه بخش محتوايي، عملياتي و كاربردي  14انتشار دادند كه متشكل از  1976

سالگي است. اين آزمون هم فرم مرجع و هم مالك مرجع است و  11ي سنين قبل از دبستان تا برا

درصد  84ي دبستان اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي كرون باخ برآورد و ميزان آن در پنج پايه

ان آموزدانش). از اين آزمون براي شناسايي 1381گزارش شده است(محمد اسماعيل و هومن،

  به اختالل يادگيري رياضي استفاده شد.مبتال 

اين پرسشنامه معلم ساخته بود. يكي  پرسشنامه عالقه و انگيزش نسبت به حل مسئله:ج) 

آن را تهيه كرد  1394-95از پژوهشگران اين مطالعه به نام عباس عبدالحسين زاده در سال تحصيلي 

حاوي چند ماده است كه عالقه و پرسشنامه  كه به عنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت.

و 65/0اعتبار اين پرسشنامه از طريق باز آزمايي  سنجد.انگيزش را نسبت به حل مسئله رياضي مي

روايي آن با توجه به ديدگاه متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. نمره اين پرسشنامه بين صفر تا 

  .بيست بود

فرم به اختالل يادگيري رياضيات: آموزان مبتالهاي مربوط به مشخصات دانشد) فرم

آموزان هاي مربوط به نمرات هوش، رياضي كي مت و عالقه و انگيزش نسبت به حل مسئله دانش

  دو گروه گواه و آزمايش.

ان گروه آزمايش، طي هشت جلسه ي يك ساعته، هر هفته دو جلسه به آموزدانش: روش اجرا

  شركت  كردند. 1ني بر بازي به شرح جدول مدت يك ماه در برنامه ي آموزش حل مسئله مبت
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  ي آموزش حل مسئله مبتني بر بازيبرنامه. 1جدول 

  فعاليت انجام شده  جلسه

ان با معلم و كالس مربوط به آموزش حل مسئله و فراهم آوردن تجارب آموزدانشآشنايي   جلسه اول

از كودكان با مواد خوراكي چون خوش آيند از طريق بازي با اسباب بازي ها و همچنين پذيرايي 

شيريني و ميوه اجرا شد. كودكان در اين جلسه با والدين خود در كالس شركت كردند.در اين 

  جلسه پيش آزمون ها نيز اجرا شد.

جلسه دوم و 

  سوم

آشنا كردن كودكان با روش بازي براي حل مسئله ي رياضي انجام شد. به كودكان آموزش داده  

سباب بازي هاي موجود در كالس  و همچنين بازي كردن نمايش نامه هاي شد تا از طريق ا

كوتاه، صورت مسئله هاي كتاب رياضي پايه ي اول دبستان را عيني نمودند و نمايش دادند. به 

شش مسافر در اتوبوس نشسته بودند. دو مسافر ديگر نيز «عنوان مثال، در مسئله ي مربوط به جمع 

ان، اين مسئله آموزدانشابتدا معلم با كمك ». اتوبوس چند مسافر دارد؟سوار اتوبوس شدند. حاال

را روي تخته ي كالسي نوشت و  آن را  دو بار خواند. سپس كودكان به بازي مربوط به اين 

ادمك قرار داد.  6مسئله پرداختند. كودك، اتوبوس اسباب بازي را برداشت و در داخل آن 

ل ديگر دو آدمك ديگر نيز در آن قرار داد؛ بعدآدمك سپس اتوبوس را حركت داده در مح

هاي اتوبوس را شمرد. ان گاه با راهنمايي معلم ،مسئله را روي تخته ي كالسي حل نمود. در واقع 

كودكان قبل از حل مسئله  روي تخته ي كالسي  يا به صورت ذهني، صورت مسئله هاي رياضي 

پنج كبوتر روي شاخه ي درختي نشسته بودند. «ريق را از طريق بازي مجسم كردند.در مسئله ي تف

ابتدا معلم با ». تاي آن هاپرواز كردند، حاال چند كبوتر روي شاخه درخت باقي مانده است؟ 3

ان، صورت مسئله را روي تخته ي كالسي نوشت و آن مسئله، دوبار  خوانده آموزدانشكمك 

ردند و جلوي كالس روي سكوايستاد ند و ان نقش كبوتر را بازي كآموزدانشتا از  5شد. سپس 

تاي آن ها در  حالي كه مثل  3ضمن خوردن خوراكي، صداي كبوتران را در مي آوردند. آنگاه 

ان مشاهده آموزدانشپرنده بال مي زدند، از روي سكو به سوي انتهاي كالس حركت كردند. 

مشاهده شده و با راهنمايي نمودند  كه چند كبوتر روي سكو باقي ماند. آنگاه با كمك بازي 

  معلم ،مسئله را روي تخته ي كالسي حل كردند.

جلسه چهارم و 

  پنجم و ششم

ان مسائل مربوط به جمع و تفريق را از كتاب رياضي پايه ي اول و همچنين مسائلي آموزدانش

  خارج از كتاب را به صورت بازي كار كرده و مسئله ها را حل كردند.



  ...آموزاننشبر انگيزش دروني حل مسئله در دا با روش بازي آموزش حل مسئله رياضي بخشياثر 

36 

مسئله هايي را روي تخته ي كالسي يا در دفتر خود بدون بازي كردن حل كردند. اگر كودكان،   جلسه هفتم

معلم متوجه مي شد كه كودكان در حل يك يا چند مسئله اشكال داشتند و يا آن ها را اشتباه حل 

كرده بودند زمينه اي را فراهم مي كرد تا كودكان ،آن مسئله ها را از طريق بازي مجسم  و به 

  حل كنند.شكل صحيح 

  ان اجرا شد.آموزدانشدر اين جلسه پس آزمون روي   جلسه هشتم

  

  نتايج

نفر گروه آزمايش  16مبتال به اختالل يادگيري رياضي( آموزدانش 32در اين پژوهش تعداد 

انگيزش  بازي بر رياضي با روش آموزش حل مساله  راي بررسي اثر بخشينفر گروه گواه) ب 16و

نمره هوشبهر و  معيارميانگين و انحراف  2ل ه مورد بررسي قرار گرفتند. جدوحل مسال دروني براي

  آزمون كي مت را به تفكيك دو گروه نشان مي دهد.
  . ميانگين و انحراف معيار نمره هوش و آزمون كي مت به تفكيك دو گروه2جدول 

  M  SD  گروه متغير

  26/8  50/105  آزمايش  هوش

  24/10  87/99  گواه

  80/2  37/14  يشآزما  كي مت

  45/2  81/14  گواه

 

 آزمايش گروه در هوشبهر معيار انحراف و ميانگين شود مي مشاهده 2 جدول در كه طور همان

 آزمون معيار در انحراف و ميانگين ميزان و 87/99 ± 24/10 گواه گروه براي و 50/105 ± 26/8

  .باشد مي 81/14 ± 45/2 گواه گروه براي و 37/14 ± 80/2 آزمايش گروه براي مت كي

  ميانگين و انحراف معيار دو گروه آزمايش و گواه را در پس آزمون نشان مي دهد.  3جدول 
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  ميانگين و انحراف معيار نمرات پس آزمون به تفكيك در دو گروه. 3جدول 

  M N SD  گروه ها

  74/3  16  75/16  ازمايش

  27/2  16  85/13  گواه
    

سئله با روش بازي بر ميزان انگيزش دروني اين جهت بررسي اثر بخشي آموزش حل م

ان با توجه به تك متغيره بودن متغير وابسته از آزمون تحليل كواريانس تك متغيري آموزدانش

  استفاده شد از اين رو ابتدا پيش فرض هاي اين آزمون بررسي شد.

و نتايج  از آزمون لون جهت بررسي مفروضه ي همگني واريانس خطاي دو گروه استفاده شد

اين آزمون نشان داد كه اين مفروضه برقرار است. با توجه به اين كه حجم نمونه دو گروه نيز 

  مساوي است لذا محدوديتي در استفاده از آزمون تحيل كواريانس تك متغيري وجود ندارد

نتايج تحليل كواريانس تك متغيري را جهت بررسي اثر بخشي آموزش مبتني بر بازي  4جدول 

  نگيزش دروني حل مسئله ارائه مي دهد.بر ا
  

  نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيري .4جدول 

 ss df MS F P  منبع تغيير  متغير ها

انگيزشي 

  دروني

  05/0  72/4  000/36  1  000/36  عضويت گروهي

  05/0  96/3  250/30  1  250/30  پيش آزمون
   

ل مسئله با روش بازي منجر به ايجاد موزش حنشان داده شده است، آ 4كه در جدول همان طور 

  ان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه شد.آموزدانشتفاوت معنادار در پس آزمون انگيزش دروني 

  گيريبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر انگيزش 
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  ل ياد گيري انجام گرفت.ان مبتال به اختالآموزدانشدروني حل مسئله در 

نتايج پژوهش نشان دادند كه استفاده از روش بازي براي آموزش حل مسئله به كودكان مبتال به 

اختالل ياد گيري رياضي بر انگيزش دروني موثر بوده باعث افزايش انگيزش دروني و عالقه اين 

) است 2013( 1گ هانگ شود. اين يافته هماهنگ با مطالعه چانكودكان به حل مسئله رياضي مي

آموزان استفاده گيري و باال بردن انگيزش دانشتوان از بازي براي افزايش يادكه نشان داده مي

ه) نشان داده است كه كاربرد آموزش چندرسان2015(2ي سعاد، دندشي، الجم و سالي. مطالعهكرد

ختي و انگيزش كودكان اي كه برخي از آن ها حالت بازي گونه دارد بر افزايش مهارت هاي شنا

 اند،گفته )1385) و ريو (1377همان طور كه اسپالدينگ (مبتال به اختالل هاي هوشي موثر است. 

در داشتن كنترل  ،در يادگيري احساس موفقيت عبارت اند از: سه عامل مهم ايجاد انگيزش دروني

و چالش است. مطالعه و برخورداري از آموزش كه داراي تازگي هاي مربوط به يادگيري فعاليت

نشان داده است كه استفاده از روش بازي براي آموزش حل مسئله  )1395بيگدلي و همكاران (

در اين و توجه رياضي به كودكان مبتال به اختالل رياضي باعث افزايش يادگيري حل مسئله 

ئله با روش ترين داليل اثر بخشي آموزش حل مسرسد يكي از مهمشود. لذا به نظر ميكودكان مي

ي انگيزش دروني كودكان مبتال به اختالل يادگيري رياضي اين است كه اين روش زمينه ربازي ب

موفقيت بيشتر آنان را در حل مسئله فراهم نمود. احساس موفقيت در يادگيري زمينه افزايش 

حل  انگيزش دروني و عالقه كودكان به حل مسئله را فراهم نموده است. ويژگي ديگر يادگيري

احساس كنترل  هاي مرتبط با يادگيري،مسئله با روش بازي اين است كه كودكان در انجام فعاليت

هاي بازي را ايفاكنندگان نقش و ساير فعاليت مراحل آن، زيرا كودكان نوع بازي، ،شتنددا

 باالخره يادگيري ازكردند؛  احساسداشتن كنترل بيشتري را خودشان طراحي و اجرا كردند. لذا 

خاص را فراهم نمود. آموزش حل مسئله در كتاب رياضي پايه اول  يتازگي و چالش ،طريق بازي

؛ كه نسبت به بازي شودمحور اعداد انجام مي يا حل مسئله با كمكدبستان از طريق كشيدن شكل 

                                                                                                                            
1 . Chung- Hung 
2 . Saad, Dandashi, Aljaam & Saleh 
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ه تري دارند. در اين مطالعه به جاي كشيدن شكل و استفاده از محور اعداد از بازي كحالت انفعالي

داراي تازگي و چالش خاصي است استفاده شد و اين ويژگي بازي به همراه احساس موفقيت در 

ي افزايش انگيزش هاي يادگيري، زمينهيادگيري حل مسئله و همچنين داشتن كنترل در فعاليت

  دروني را فراهم كرد. 

نگيزش و ا ) گفته است،1390 ،3و هرگنهان 2به نقل از السون ،1988( 1بولس ي،سرابرت 

كند. ما به پذيري در پاسخ را محدود ميانعطاف يادگيري از هم جدا نشدني هستند و انگيزش،

كنيم. در اين پژوهش از بازي كه ها توجه بيشتري ميمان به بعضي محركهاي ذاتيحكم آمادگي

ده شد تمايلي ذاتي است براي آموزش حل مسئله رياضي به كودكان مبتال به اختالل رياضي استفا

و آموزش حل مسئله در قالب بازي زمينه باال رفتن انگيزش دروني و عالقه اين كودكان بر حل 

شود از بازي براي مسئله را فراهم كرد. لذا به معلمان كودكان مبتال به اختالل يادگيري پيشنهاد مي

تر مسئله بيش براي حلاستفاده نمايند تا انگيزش دروني اين كودكان را  حل مسئله رياضي آموزش

  پيشرفت دهند. 

هايي نيز همراه بود. عدم همكاري برخي از والدين تا پايان پژوهش حاضر با محدوديت

پژوهش باعث شد تا برخي از اين كودكان نتوانند تا پايان دوره آموزش در مطالعه شركت كنند. 

گرفت كه تعميم هاي آزمايشي و در يك منطقه صورتاين مطالعه روي حداقل نمونه در پژوهش

تر و در سطح وسيعهاي بزرگتوانند با نمونهكند. مطالعات بعدي ميپذيري نتايج را محدود مي

توانند به مقايسه انگيزش بيروني و انگيزش دروني در تري انجام شوند. پژوهشگران بعدي مي

حث رياضي چون توانند به آموزش ساير مباآموزش حل مسئله رياضي بپردازند. مطالعات بعدي مي

ي توانند به مطالعهپژوهشگران ديگر مي كسرها و غيره بپردازند. چهار عمل اصلي، عدد نويسي،

هاي درسي چون خواندن، امال و مطالعات اثربخشي بازي بر انگيزش دروني براي ساير ماده

                                                                                                                            
1 . Robert c. bolles 
2 . Alson 
3 . Hergenhan 
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ني را روي توانند اثربخشي بازي بر انگيزش دروو باالخره مطالعات بعدي ميتماعي بپردازند؛ جا

/ 1كودكان مبتال به عقب ماندگي ذهني و كودكان مبتال به اختالل نارسايي توجه كودكان عادي،

  .بررسي نمايند كنش،فزون
 منابع

ي (ترجمه راهبرد هايي براي معلمان اختالالت يادگيري،). 2011( آموزش و پرورش ايالت بريتيش كلمبيا

 استرنبرگ، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان ).1394(زادهعبدالحسين ي خسروي و عباسمعصومه

انتشارات  تهران: ).1387(حجازي ي كمال خرازي و الههترجمه شناسي شناختيروان ).2006( رابرت.

   سمت.

، خلقي حسن يعقوبي و ايرج خوش). انگيزش در كالس درس. ترجمه1992اسپالدينگ، چري . ال .(

  علم. . تبريز: دانشگاه تربيت م)1377(

). روان شناسي تربيتي. نظريه ها و كاربست. (ترجمه ي يحيي سيد محمدي). 1387اسالوين، رابرت. اي .(

  تهران: روان.
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ان مبتال به آموزدانشآموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه، حل مسئله و خودكارامدي 

  .41-52). 2(4اختالل يادگيري رياضي. مجله پژوهش در يادگيري آموزشكاهي و مجازي،

ي حامد برآبادي و حميدرضا ترجمه هاي نوين در تحول انسان.). نظريه1385( رابرت موري. تامس،

  به زبان اصلي ندارد). (تاريخ انتشار تهران: ني. آقامحمديان.

 ). تهران: ويرايش.1385(ترجمه ي يحيي سيد محمدي. ). انگيزش و هيجان2005مارشال .( جان ريو،

ز. انطباق و هنجاريابي شيرا كودكان. وكسلر برايمقياس تجديد نظر شده هوش ). 1383( .شهيم، شيما
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The effect of mathematic problem- solving training with 
playing- based method on intrinsic motivation for problem- 

solving in students with mathematic learning disability   

I. Bigdeli1, A. Abdolhoseinzadeh2, M.A Mohammadifar3 & A.M Rezaei4 
 

Abstract  

One of the problems of students with mathematic learning disability is deficit or 
lack of motivation for mathematic problem-solving. The present study intends to 
examine the effect of mathematic problem-solving training with playing-based method 
on intrinsic motivation of problem- solving in students with mathematic learning 
disability. this experimental study included all male and female students with 
mathematic learning disability who studied in primary schools of Torbat Heydarieh 
city in the years 2015-2016. The sample included 36 male and female students with 
mathematic learning disability who were selected through one-stage cluster sampling 
and randomly assigned into an experimental group and a control group. The research 
instruments used in this study included, Wechsler intelligence scale for children and 
key math diagnostic test and a teacher-made questionnaire. The post test was 
administered on both groups. The experimental group received 8 one-hour sessions 
mathematic problem-solving training with playing-based method while the control 
group received no intervention. Univariate analysis of covariance was utilized to 
analyze the data. The results showed that mathematic problem-solving training with 
playing-based method was effective on intrinsic motivation of problem-solving in 
students with mathematic learning disability. Thus, it can be used as a suitable 
intervention method for increasing intrinsic motivation of mathematic problem- 
solving.  

Key words: mathematic learning disability, problem-solving, intrinsic motivation, 
playing-based method 
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