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 اختالل آموزان دانش رياضي ي مسئله روش خودآموزي بر عملكرد حل تأثير
  رياضي

  3زاده حسن غالمحسينو  2فاطمه نصرتي، 1باقر غباري بناب
  

  چكيده
 رياضـي  ي مـسئله  آموزش با روش خودآمـوزي بـر عملكـرد حـل     تأثيرسي  بررهدف باپژوهش حاضر 

آمـوز    بيست دانـش   به اين منظور،  .  انجام شد   ابتدايي  پنجم ي  هپايدر   رياضياختالل  داراي   پسر   آموزان  دانش
، آزمون ريـون و آزمـون       DSM-IVقضاوت معلم، فهرست تشخيصي      (اي  مرحله  چند گيري  نمونه به روش 

طـرح پـژوهش از نـوع       . ند انتخاب شد  ابتدايي شهرستان رفسنجان   م پنج ي  ز دوازده پايه  ا)  رياضي مسئلهحل  
 تقـسيم  گـواه طور تصادفي به دو گـروه آزمـايش و     بهآموزان دانشهاي كالسي      و گروه  است آزمايشيشبه  
 ي   جلـسه  12  در طـي   شده و گروه كنترل     همتاسازيآزمون    آزمون و پس     نمرات پيش  باآموزان    دانش. شدند

نتـايج  .  معمول آموزش ديدنـد ي ه به همان روش سنتي و شيو      گواه گروه   و خودآموزياي با روش       دقيقه 45
 آمـوزان   دانـش  رياضـي در     ي  مـسئله نشان داد كه عملكرد حـل       با استفاده از روش آماري تحليل كواريانس        

جـه گرفـت كـه روش    تـوان نتي   مـي  . افزايش يافته اسـت    گواهطور معناداري نسبت به گروه       گروه آزمايش به  
    .شود آموزان داراي اختالل رياضي مي ي رياضي در دانش خودآموزي باعث بهبود عملكرد حل مسئله

  
  رياضي يادگيري رياضي، اختاللمسئلهخودآموزي، حل  :هاي كليدي واژه

                                                                                                                            
  ي، دانشگاه تهران ئسي و آموزش كودكان استثناشنا رواندانشيار . 1
  (fnosrati@ut.ac.ir)                 اني، دانشگاه تهرئسي و آموزش كودكان استثناشنا رواناستاديار :  رابطي هنويسند. 2
  ي، دانشگاه تهرانئسي و آموزش كودكان استثناشنا روانكارشناس ارشد . 3

  5/4/92: تاريخ دريافت مقاله
  15/12/92: تاريخ پذيرش مقاله



 آموزان احتالل رياضي  ي رياضي دانش تأثير روش خودآموزي بر عملكرد حل مسئله
 

56 

  مقدمه
 فعلي نيازمند ي اعداد در زندگي روزمره وجود دارند و براي عملكرد روزانه در جامعه

نقل، اقتصاد، تغذيه از جمله مواردي هستند كه براي   و  سالمتي، حمل. ي رياضي هستيمها تمهار
 ، كودكاني رشد مهارت رياضي براي همه. ها ارتباط داريم طور روزمره با آن مهارت رياضي به
شان دچار مشكل حسي اوليه در  و برخي از كودكان در فرايند رشد شناختي كار آساني نيست

بر مشكل درك عددي، برخي از   عالوه). 2005، 1گرستن، جردن و فلوجو(اد هستند شناخت اعد
سوانسون، (كودكان در عمل جمع، تفريق، ضرب و تقسيم نيز مشكالت اساسي دارند 

 درصد از كودكان 7 تا 4دهند كه بين  شده نشان مي مطالعات انجام). 2004، 2برگر فرانكن بيب
  ).2005، 3، فوچس، پالسن و بريانتفوچس و كامپتون(ارند رو در درس رياضي مشكل د مدرسه

 براي اولين بار اصطالح احتماالً) 2001، 5، شالو و گروس ترزنقل از روت ؛ به1925 (4چن هنس
او نارسايي در عملكرد رياضي را ناشي از اختالل در . كار برد اختالل يادگيري در رياضي را به

 ي هتقد است كه علت اختالل رياضي اختالل در شبكوي مع. دانست سيستم عصبي مركزي مي
 اختالل هاي گروه ميان از .شود هاي رياضي مي كه مربوط به توانايياست بيروني خودكار عصبي 

 دومين نارساخواني، پس از 6 با اختالل يادگيري رياضي يا اختالل رياضيآموزان دانش ،يادگيري
  ). 2009، 7 و پلرنفمن كا،هاالهان(فراواني را در اين گروه دارد 

 اختالل رياضي، مشكالت درسي خود را به ناتواني نسبت داراي آموزان بسياري از دانش
 كه چگونه ياد كنند نمي فكر وقت هيچها اين است كه   مشكل واقعي آنكه درحالي، دهند مي
. باشد ن ميآموزا ي بارز اين دانشها ويژگي كاركرد ذهن يكي از ي هعدم آگاهي از نحو. دنگير مي

                                                                                                                            
1. Gersten, Jordan & Flojo 
2. Swanson & Beebe-Frankenberger 
3. Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen & Bryant 
4. Hencechen  
5. Ruth, Shalve & Gross-Tsur 
6. Discalculia 
7. Hallahan & Kauffman 
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از جمله .  دارديي در رياضياتشواهد اين پژوهش حاكي از دخالت عوامل متنوع در بروز نارسا
هاي درسي،  زشي متعارف و سنتي، كتابمونظام آ: د زير اشاره كردرتوان به موا اين عوامل مي

، اقتصادي پايين -، فقدان عالقه و انگيزش، پايگاه اجتماعي)2004، 1گري(آموزش ناكافي 
؛ 1392؛ به نقل از آرياپوران، عزيزي و دنياروند، 2003؛ پينتريچ، 2000، 2شالو(هاي شلوغ  كالس

شناختي  ، نواقص عصب)2001، گروس تزر و ، شالوروت(، آمادگي ژنتيكي )1391نريماني، 
) 2005، 4پاتريك(اضطراب رياضي ) 2004گري، (شناختي   نقص يا تأخير) 2000، 3گري و هوارد(

ي شناختي و ها مهارت، ضعف در )2003، 5شارما(نياز  ي پيشها مهارتآمادگي و ضعف در فقدان 
  .است) 2002، 6يزبودا و و(فراشناختي 
طور مؤثري  به هاي موفق، از راهبردهاي فراشناختي  حاكي از آن است كه يادگيرندهها پژوهش
براي تسهيل اين راهبردها . ردتوان خودآموزي كالمي را نام ب  كه از آن جمله ميكنند استفاده مي

 و افكارشان پرسند مي سؤالدهند و از خودشان  يادگيري خود به فرايندهاي فكري خود جهت مي
لي و. كنند دهند و باالخره بين مطالب جديد با تجارب و دانش پيشين رابطه برقرار مي را سازمان مي

شان را  دانند چگونه يادگيري  ميها نآ. هستند ها مهارتآموزان با اختالل رياضي فاقد اين  دانش
، 7لرنر(هايشان را يادآوري كنند  رند و چگونه آموختهودست آ ي بهتر بيشجهت دهند، دانش 

  .هاي شناختي و فراشناختي هستند و براي جبران اين نقيصه نيازمند آموزش) 2000
 رفتار كند مي كمك آموز دانش و به استفراشناختي  - نوعي روش شناختيخودآموزيروش 

طور فعال با تكليف يادگيري درگير شود، اجزا و  به.  را تحت كنترل كالمي درآوردخود
ي مهم تكليف و مسئله را بشناسد، به بازبيني عملكرد خود حين انجام تكليف و پس از آن ها قسمت

                                                                                                                            
1. Geary 
2. Shalve 
3. Hovard 
4. Patric 
5. Sharma 
6. Boudah & Wiss 
7. Lerner 
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ا در ه نتايج پژوهش). 1977، 1مايكنبام(بپردازد و خود را براي انجام صحيح مسئله تشويق كند 
 ها بر پيشرفت درسي و  آموزشگونه اين مثبت تأثيرهاي شناختي و فراشناختي از   آموزشي زمينه

دريافتند كه آموزش فنون ، )2004 (2، ترين و ليهاگز. كاهش اختالالت رفتاري حكايت دارند
ي بر گير چشمنحو  به) خودآموزيو  تقويتي ارزيابي، خود بازبيني، خود دخو (مديريتي خود
ثر ؤم مخصوصاً اختالل رياضي تالالت رفتاري و پيشرفت تحصيلي افراد با اختالالت يادگيرياخ
 بر خودآموزي روش تأثير به بررسي ،)2004 (3، ماستروپير، اسكراگز و پرترالنگ. باشد مي

نتايج نشان داد كه آموزش . آموزان با اختالل رياضي پرداختند  جبر در دانشي عملكرد حل مسئله
  . سه گروه آزمايش را افزايش دادي مسئله  عملكرد حلخودآموزي با روش

هاي زباني و زبان دروني رفتارهاي فرد را سازمان  روش خودآموزي با استفاده از فوايد تكنيك
اند كه اين  تحقيقات زيادي نشان داده. آورد را تحت نظارت و كنترل فرد در مي دهد و آن مي

ريد و (اند  دگيري مفاهيم رياضي كارايي قابل توجهي داشتهتكنيك براي كودكان مختلف در يا
  ).2006، 4لنينمن

 خودآموزي را بر روي ي  مداخلهتأثيردر پژوهشي ) 2012 (5شلرز، ميرز، كوهن و تاچواري
 پژوهش آنان نشان داد ي آموزان دبستاني با مشكالت رياضي مورد بررسي قرار دادند و نتيجه دانش

 بعد از شش ماه تأثير اين ، بااليي در افزايش مهارت رياضي داشتهأثيرتكه خودآموزي كالمي 
  . تعميم يافته است،پايدار بوده است و به مفاهيم ديگري كه مورد آزمايش قرار نگرفته بود

هاي مختلفي را در يادگيري رياضيات مورد  در پژوهش خود روش) 2003 (6كروزبرگن
روش آموزش : ند ازا ها عبارت رگرايي بودند و اين روشبررسي قرار داد كه همگي مبتني بر رفتا

 تأثيرها نشان داد كه  تحليل داده. مستقيم، روش رهنمودهاي تدريجي و روش خودآموزي كالمي
                                                                                                                            
1. Meichanbaum 
2. Hughes, Therrien & Lee 
3. Lang, Mastropieir, Scruggs & Porter 
4. Reid & Lienenman 
5. Schleser, Meyers, Cohen & Thackwary 
6. Krosbergen  
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هر چند نمرات . ها بوده است آموزان بيش از ساير روش خودآموزي كالمي بر يادگيري دانش
ه خط پايه افزايش يافته بود ولي گروهي كه از هاي ديگر بودند نيز نسبت ب افرادي كه در گروه

 . روش خودآموزي كالمي استفاده كرده بودند، پيشرفت باالتري را از خود نشان دادند

اثر روش خودآموزي را در ) 2012 (1پژوهشي نيز آداني، اسكاي و اونيو در پژوهش شبه
آزمون با  آزمون، پس پيشآموزان با مشكالت رياضي با استفاده از طرح  پيشرفت جبر در دانش

 آزمون نشان داد كه خودآموزي كالمي اثر معناداري ي نتيجه. گروه گواه مورد آزمايش قرار دادند
  .آموزان با مشكالت يادگيري داشته است در پيشرفت رياضي دانش

 روش تأثير ي ه پژوهشي در زميندر كشور ايران خألكه نشان داد  ها پژوهشبررسي 
با وجود اين خال . وجود داردآموزان با اختالل رياضي  دانشدر كرد حل مسئله عمل  برخودآموزي

 رياضي ي آموزي بر عملكرد حل مسئله  آموزش روش خودتأثيرپژوهشي، پژوهشگران 
   . آموزان اختالل رياضي را مورد بررسي قرار دادند دانش

  روش 
بر بهبود عملكرد حل جايي كه هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي روش خودآموزي  از آن

، طرح پژوهش حاضر، يك طرح شبه استآموزان داراي اختالل رياضي  ي رياضي دانش مسئله
 .آزمون با گروه گواه انجام شد آزمون و پس آزمايشي با طرح پيش

 آموزان ي آماري اين پژوهش شامل كليه دانش جامعه: گيري ، نمونه و روش نمونه جامعه
ي پنجم ابتدايي شهر رفسنجان   دبستان در پايه38كه در است )  نفر1216(رياضي  اختالل با پسر

ي اول،  در مرحله. ي پژوهش حاضر در پنج مرحله انجام شد انتخاب نمونه. مشغول به تحصيل بودند
ي پنجم آموز در شش دبستان  از دوازده پايه  دانش365گيري در دسترس،  با استفاده از روش نمونه

آموزان كه بر اساس قضاوت معلم در   نفر از اين دانش99ي دوم،  در مرحله. ندابتدايي انتخاب شد

                                                                                                                            
1. Adani, Eskay & Onu  
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ي سوم، فهرست وارسي تشخيصي  يادگيري درس رياضي مشكل داشتند، شناسايي شدند و در مرحله
IV-DSMآموز   دانش48آموزان اجرا و توسط معلم تكميل شد كه در اين مرحله   بر روي اين دانش

 باالتر از پنج ي  نفر در آزمون وارسي نمره27آموزان  ي چهارم از بين دانش در مرحله. انتخاب شد
ي يك  ها در دامنه  نفر از آن20ها انجام شد كه  كسب كردند و آزمون هوشي ريون بر روي آن

 20ي پنجم آزمون حل مسئله رياضي بر روي  انحراف استاندارد هوشي قرار گرفتند و نهايتاً در مرحله
آموزان با اختالل رياضي به  دانش. آموزاني كه به مالك مورد نظر دست نيافتند، اجرا شد نفر از دانش

ي آزمون ريون و  روش انتساب تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند و از نظر نمره
آوري اطالعات نيز از   براي جمع.يك همتاسازي شدند به طور يك آزمون حل مسئله رياضي، به

  :ي زير استفاده شدابزارها
اين فهرست : براي تشخيص اختالل رياضي DSM-IV فهرست تشخيصي )الف

آموزان در فهم دانش كمي  ي متعدد دانشها اختالل ماده است كه به توصيف دوازدهفارسي حاوي 
 مورد پنجآموزاني كه بر مبناي نظر معلمان حداقل در  دانش. پردازد  ثانويه رفتاري ميمسائلو نيز 
فهرست . شوند آموز با اختالل رياضي در نظر گرفته مي عنوان دانش ل داشته باشند، بهمشك

اين فهرست تشخيصي توسط معلم . تشخيصي بعد از معرفي اوليه در اختيار معلم مربرط قرار گرفت
نيز تكميل شد و از معلم خواسته شد تا با توجه به مشاهدات عيني و تجربي خود نسبت به يادگيري 

  .  آموز در درس رياضي اين فهرست را تكميل كند دانش
كالمي هوش  ي غيرها آزموناين آزمون يكي از :  ريوني هاي پيشرونده  ماتريس)ب

 نامه پرسشاين . س انگليسي منتشر شدشنا روان ريون ي وسيله  به1938عمومي است كه در سال 
. باشد  سال مي11ن باالتر از ساال بزرگ ساله و براي نوجوانان و 11-5داراي دو فرم براي كودكان 

ضرايب . گيري عامل عمومي هوش در نظريه اسپرمن ساخته شده است اين آزمون براي اندازه
تر تا   و در سنين پايين90/0 تا /70هاي مختلف در سنين باالتر بين  اعتبار اين آزمون در گروه

هاي درست آزمودني  جوابگذاري اين آزمون به اين نحو است كه  نمره.  استتر كمحدودي 
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. آيد دست مي هوشي به ي  هاي تراز شده با توجه به سن، بهره شود و سپس براساس نمره محاسبه مي
 سال 18 تا 9آموزان گروه سني  اين آزمون طي تحقيق ثنايي در دانشگاه تربيت معلم براي دانش

  )1376شريفي، (هنجاريابي شده است 
اين آزمون كه براي ارزيابي : ساخته ق رياضي محقي آزمون حل مسئله) ج

 سؤالي شامل 10ساخته شد، اين آزمون آموزان توسط محقق هاي حل مسئله رياضي دانش توانمندي
 متناسب با تر بيشهاي جمع، تفريق،  مسئله. هاي جمع، تفرق، ضرب، تقسيم و تناسب بود حل مسئله

 ي  با كتاب رياضي پايهتر بيشسب هاي قبل از سال پنجم و ضرب و تقسيم و تنا محتواي كتاب
 فهرست تشخيصي و آزمون هوش ريون، ي وسيله پس از غربالگري به. پنجم همخواني داشت

گذاري اين آزمون به اين نحو   نمرهي شيوه. ان اجرا شدآموز دانشآزمون حل مسئله رياضي روي 
. و حداقل آن صفر بود 10 ي كردند و حداكثر نمره هاي صحيح يك نمره دريافت مي بود كه پاسخ

 سوال، جواب 5 از تر كمرسيدند، يعني به   نمي50/0آموزاني كه در اين آزمون به مالك  دانش
   .آموزان با اختالل رياضي معرفي شدند عنوان دانش دادند به صحيح مي

بررسي همبستگي بين . براي بررسي پايايي اين آزمون از روش آزمون مجدد استفاده شد
 زماني دو ي هآزمون در فاصل آزمون و پس ن مجدد نشان داد كه همبستگي بين پيشآزمون و آزمو

 ثبات و ي هدهند  رسيد و اين تفاوت نشان92/0 بود كه با تصحيح براون اين مقدار به 875/0اي  هفته
 .باشد پايايي باالي آزمون مي

شده و گروه  همتاسازيآزمون  آزمون و پس  نمرات پيشباآموزان  دانش: ي مداخله شيوه
 به همان روش سنتي و گواه گروه و خودآموزياي با روش   دقيقه45 جلسه 12  در طيكنترل
  . معمول آموزش ديدندي هشيو

هاي روش  ي دوم، تشريح گام مرحله؛ ي اول، برقراري ارتباط و ايجاد انگيزش مرحله
راهنمايي آشكار؛ ي چهارم، خود مرحلهي سوم، راهنمايي بيروني آشكار؛  لهمرح؛ خودآموزي

  .ي پنجم، خودآموزي نهفته مرحله
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خودآموزي كارت حل مسئله رياضي به روش . 1شكل   

 
 اي از مسئله رياضي با استفاده از آموزش خودآموزي   نمونه.2شكل 

هاي دو گروه آزمايش و گواه،  هاي پژوهش از آزمودني  شدن نمونهبعد از مشخص: روش اجرا
جهت تشخيص اختالل  DSM-IVآزمون ريون، قضاوت تشخيصي معلم و فهرست تشخيصي

  مراحل حل مسئله
  ؛خوانم از روي مسئله با صداي بلند مي: چه كار مي خواهم انجام دهم) 1
 ؛كنم كلمات مهم مسئله را مشخص مي: چگونه مي توانم مسئله را حل كنم) 2
  ؛حدس زدن عمليات موردنظر و بلند صحبت كردن و عمل كردن) 3
  ؛بازبيني مسئله:  ه را چگونه حل كردممسئل) 4
 .آفرين به خودم كه مسئله را درست حل كردم: تشويق خود) 5

 كلمات مهم مسئله

 خواهم انجام بدهم كاري كه مي

 ؟چند درخت سيب دارد آن خشك شدند، اكنون اين باغ  درخت112شت سيب دا درخت130ـ باغي 

 از راه تفريق

  130 زدن عمليات رياضي حدس
112-  
18 

ي خـشك شـدند وجـود         ام؟ بله، چـون كلمـه      آيا عمليات را درست انتخاب كرده:ـ مسئله را چگونه حل كردم
كنم، آيـا    عددها را از هم كم ميآيا عددها را درست نوشتم؟ بله، حاال يك بار ديگه   . كردم  داشت بايد تفريق مي   

 !دست آمده درست است؟ بله جواب به

 خود بازبيني

 ـ آفرين به خودم كه مسئله را درست حل كردم

 خود تقويتي
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آموزان  دانش. آزمون اجرا شد ي متغير وابسته جهت پيشها آزمونسپس . عمل آمد رياضي به
اي   دقيقه45ي   جلسه12وه كنترل طي   گر،آزمون همتاسازي شده آزمون و پس توسط نمرات پيش

هاي  داده. ي معمول آموزش ديدند با روش خودآموزي و گروه گواه به همان روش سنتي و شيوه
  و  و با استفاده از روش آماري تحليل كواريانس تجزيه SPSSافزار  ي نرم وسيله دست آمده به به
البته .  مقايسه كندها آزمون  در پس را ها آزمونآزمون را كنترل و  حليل شدند تا اثر پيشت

ها مورد  ها و كواريانس در گروه هاي استفاده از تحليل كواريانس از قبيل تساوي واريانس مفروضه
هاي  هاي غيرپارامتريك نسبت به تحليل تحليل. بررسي واقع شد، مشكلي از اين نظر وجود نداشت

ا با مشورت با اساتيد آمار تصميم گرفته شد تري برخوردارند، لذ پارامتريك از توان آزمون پايين
 10آموزان بين  ي سني دانش دامنه. كه از تحليل كواريانس استفاده شود تا توان آزمون كاهش نيابد

 را 8/1ي  طور متوسط نمره آموزان گروه آزمايشي به دانش.  ماه متغير بود7 سال و 11 ماه و 7سال و 
 45/2 و 8/1هاي  ترتيب نمره آزمون، و به  را در پيش9/1ي  رهآموزان گروه كنترل نم  و دانش10از 

 .آزمون كسب كردند را در پس

  نتايج
  ها در مراحل مختلف هاي حل مسئله گروه ميانگين و انحراف استاندارد نمره. 1جدول 

SD M  
 آزمايشي 8/1 317/1

 كنترل 9/1 197/1
 آزمون پيش

 آزمايشي 1/8 563/1

 كنترل 45/2 958/1
 آزمون پس

 93/53ها با درجه آزادي يك برابر با   گروهتأثيرشده در مورد   محاسبهFكه  با توجه به اين
هاي  هاي گروه  معنادار است به اين معنا كه بين نمره01/0 از تر كمباشد و در سطح خطاي  مي

  .آزمايشي و كنترل تفاوت وجود دارد
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   آزمايشي و كنترلآزمون در دو گروه تحليل كواريانس پس. 2جدول 

P F MS df SS  منابع تغيير 

 آزمون پيش 34019 1 34019 362/20 00/0

 ي هوشي بهره 4953 1 4953 965/2 097/0

 گروه 8843 1 8843 93/52 00/0

 كل 1136/1 18   

 
عنوان همپراش در نظر  ها به ي هوشي آزمودني آزمون و بهره شود پيش كه مشاهده مي طور همان
كنترل اثر . دست آمده است  بهF ،362/20آزمون مقدار با كنترل اثر پيش. ه استشد گرفته
آزمون نشانگر اين مطلب است كه بين دو گروه آزمايشي و كنترل از لحاظ آماري تفاوت  پيش

شود و آموزش روش خودآموزي باعث افزايش   ميتأييد پژوهش ي معناداري وجود دارد و فرضيه
  .زمايشي شده استعملكرد حل مسئله گروه آ

  گيري يجه نتبحث و
 رياضي دچار ي  اغلب در مواجهه با تكاليف حل مسئله، رياضيمشكلآموزان با  دانش
 از راهبردهاي مفيد و مؤثر براي حل مسئله ها آن خاطر استفاده نكردن اين امر بهو  اند مشكل

گيري روش ياد. تواند اين مشكل را برطرف كند  ميخودآموزيآموزش روش . باشد مي
بر افزايش بازده و عملكرد حل مسئله رياضي موجب استقالل يادگيري   عالوهخودآموزي

اين روش اگرچه در ابتدا نياز به . آموزد كه چگونه ياد بگيرد  آموز مي دانش. شود آموز مي دانش
كه هدف اصلي اين روش نيز همين است،  طور كمك و هدايت مربي دارد ولي در پايان، همان

 ي همچنين عالقه، انگيزش و دامنه. پردازد طور مستقل به حل مسئله مي تنهايي و به آموز به شدان
شود و اين امر طي   ميتر بيشهاي رياضي  آموز با اختالل رياضي به يادگيري آموزه توجه دانش

  . مالحظه است خوبي قابل جلسات آموزشي به
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 باعث بهبود عملكرد حل خودآموزيهاي پژوهش حاضر نشان داد روش  كه يافته طور همان
هاي اين  يافته.  پنجم ابتدايي شدي آموزان با اختالل رياضي در پايه  رياضي در دانشي مسئله

 لنينمن ريد و  ،)2009، همكاراننقل از هاالهان و  ؛ به1992هاي كيس و همكاران،  پژوهش با يافته
 كه اين ،)2003(و كروزبرگن ) 2012(، آداني و همكاران )2012(، اشلرز و همكاران )2006(

كار  آموزان با اختالل يادگيري به  رياضي در دانشي لهئمس ي حلها مهارتروش را براي بهبود 
  . ، همخواني دارددتنگرف

كه دريافتند استفاده از راهبردهايي ) 2000(هاي ديگري چون وود و فرانك  همچنين با پژوهش
ها را به  آن، آموزان شده  دانشتر بيشث انگيزش شود، باع كه منجر به تقويت حافظه مي

) 2002 (1تندرا جي. دهد ها را افزايش مي مسئله آن   و توانايي حلكند مييادگيرندگان فعالي تبديل 
آموزان با اختالل  معناداري به دانش طور تواند به كه دريافت آموزش راهبرد بازنمايي تصويري مي

كه دريافتند ) 1997 (2ه با تكليف كمك نمايد، كورال و آنتياهيادگيري در مدارس عادي در مواج
 با خود صحبت كند، موجب اي  اجزاي مسئلهي ها درباره آموزان با روشي كه آن آموزش دانش
  .شود، همخواني دارد ها مي  بهبود انگيزش و تغيير اسناد آن،افزايش عملكرد

كه دريافتند راهبردهاي ) 2003 (3 دي، رويز وسوات هاي دي هاي پژوهش حاضر با يافته يافته
دهد، هاگز و همكاران  طور معناداري افزايش مي  رياضي را بهي فراشناختي عملكرد حل مسئله

ي اختالالت رفتاري و پيشرفت گير چشمنحو  مديريتي به ، كه نشان دادند آموزش فنون خود)2004(
، كه )2004( النگ و همكاران .هدد آموزان با اختالل يادگيري بهبود مي تحصيلي را در دانش

آموزان با اختالل   جبر در دانشي لهئمس   عملكرد حلخودآموزيدريافتند كه آموزش به روش 
  .دهد، همخواني دارد مي يادگيري را افزايش 

                                                                                                                            
1 . Jitendra 
2 . Corral & Antia 
3 . Desoet, Roeyers & De 
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آموزان با   نگهداري روش آموزشي در دانشبررسيهاي اين پژوهش  از جمله محدوديت
آموزان با اختالل رياضي   نفر از دانش20 پژوهش بر روي  اينعالوه به .استاختالل رياضي 

به معلمان مدارس . احتياط شودوراي جامعه موردنظر، الزم است  لذا در تعميم نتايج ،شده انجام
 خودآموزيگيري از روش  شود كه با بهره كاران تدوين كتب درسي توصيه مي اندر ابتدايي و دست

شود كه در  به پژوهشگران نيز پيشنهاد مي.  بهبود بخشندآموزان را  دانشي عملكرد حل مسئله
، اين خودآموزي كالميگواه در روش آزمايش و جاي استفاده از گروه  هاي بعدي به پژوهش

مورد  اثربخشي آن را ، ديگري چون آموزش مستقيم مقايسه كرده آموزشيروش را با روش
 .مطالعه قرار دهند
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 The effect of self-instruction on mathematic problem solving 
performance 

B. Ghobari Bonab1, F. Nosrati2 & H. Golam Hosseinzadeh3 
 

 
Abstract  

The current study aimed to investigate the effect of self instruction on 
mathematics problem solving performance in fifth grade students with 
dyscalculia in Rafsanjan city. Twenty students were selected from twelve 
fifth grade classes based on the following inclusion criteria: Teacher's 
Judgment, Diagnostic Criteria of DSM-IV, Raven progressive matrixes, and 
Math Problem Solving Test. The design of the study was quasi-experimental 
design, with pretest-post test control group design. Twelve “45–minutes 
sessions” of self-instruction were administered for experimental group while 
control group was in neutral condition. Analysis of data using Analysis of 
Covariance (Ancova) revealed that student’s performance in mathematics 
problem solving abilities was increased significantly in the experimental 
condition. We can conclude that self-improvement methods affect 
mathematical problem solving performance of students with dyscalculia.  

                                                                                                                     
Keywords: Self instruction, Math problem solving abilities, math learning 
disorders 
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