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يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله  ءدرماني بر ارتقااثربخشي بازي

 ان با ناتواني يادگيري رياضيآموزدانش

  3و مريم محمدي 2، اعظم زارع1حسن حيدري

  

  چكيده

ي يـادگيري مفـاهيم رياضـي و توانـايي حـل مسـئله       يدرمـاني بـر ارتقـا   پژوهش حاضر با هدف اثربخشـي بـازي  

آزمـون همـراه   پـس  -آزمونان با ناتواني يادگيري رياضي انجام گرفت. اين پژوهش آزمايشي از نوع پيشآموزدانش

دختـر پايـه دوم ابتـدايي شـهر قـم كـه در آزمـون         آمـوز دانـش  60ي تجربي تعـداد  با گروه كنترل بود. در اين مطالعه

-تر از ميانگين دريافـت كردنـد، بـه صـورت نمونـه     ي پايينه رازولد و آزمون حل مسئله گل پرور نمرهعملكرد پيوست

-نفري آزمايش و كنترل قـرار گرفتنـد. پـس از انجـام پـيش       30شده و در دو گروه  اي تصادفي، انتخابگيري طبقه

درمـاني قـرار گرفتنـد و گـروه     دقيقـه اي تحـت آمـوزش بـازي     45جلسه  28ان گروه آزمايش در آموزدانشآزمون، 

هـا نيـز بـا اسـتفاده از     آزمون اجرا گرديد. دادهكنترل همان آموزش مرسوم در كالس درس را ادامه دادند. سپس پس

ها از آمار توصيفي آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهآزمون رياضيات عمكرد پيوسته و آزمون حل مسئله جمع

استفاده  SPSS) به كمك نرم افزار MANCOVAمون تحليل كواريانس چند متغيره (ميانگين، انحراف معيار و آز

ها نشان داد در يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله بـين دو گـروه از نظـر درصـد تغييـرات،      شده است. يافته

كه آموزش مبتني بـر   شودگيري ميتفاوت معناداري به نفع گروه آزمايش وجود دارد. طبق شواهد اين تحقيق، نتيجه

ان بـا نـاتواني يـادگيري رياضـي مـوثر       آمـوز دانـش حل مسئله  ييو توانا ياضير يممفاه درماني بر ارتقا يادگيريبازي
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  قدمهم

ادگيري، آنان را در مسيري از حركت و ي ابتدايي در امر يان دورهآموزدانشفعال بودن 

ها با ان ضمن اين فعاليتآموزدانشهاست. دهد كه موافق طبع كودكانه آنفعاليت قرار مي

شوند و ناچار خواهند بود كه در جهت رفع اين مشكل، احساس مسئوليت مشكالتي مواجه مي

زه و خّلاقي را تجربه كنند كه اين امر كارهاي تاكرده، مراحل پيشرفت كارها را بررسي نمايند و راه

شود. مفاهيم رياضي، يكي از اثربخش ترين و موجب يادگيري آنان در درس مورد نظر مي

گويد: ، در اين زمينه مي1باشد. به طوري كه ريچارد كورانتكارآمد ترين مواد درسي مي

ي انسان ي ارادهكننده ي آدمي است كه منعكسهاي انديشهرياضيات يكي از عالي ترين تراوش«

ي بشر به كمال و زيبايي ي ميزان عالقهچنين بيان كنندهي سير عقل و برهان و همو نشان دهنده

نقش بنيادي علم رياضي در پيشبرد ساير علوم و فنون نيز مورد پذيرش همگان است، به » است.

اتواني و دست نيافتن ي رياضي موجب ضعف، نهاي آموزشي در زمينهطوري كه نرسيدن به هدف

  ).1380به اهداف مربوط به پيشرفت علوم و فنون ديگر خواهد بود (مبيني،

عالقه بـه ايـن درس، منجـر بـه      شود و عدمبنابراين درس رياضي يكي از علوم پايه محسوب مي

شـود، بلكـه بـه    ناتواني يادگيري شده، در نهايت، نه تنها باعث افـت تحصـيلي و اتـالف بودجـه مـي     

ي ضعيف و كاهش عزت نفس آنان انجاميـده و  ان، تشكيل خودپندارهآموزدانشنش و تحقير سرز

هـاي دفـاعي نـاموفق    انـدازد. و چـه بسـا آنـان را بـه مكـانيزم      شان را نيز به مخاطره مـي سالمت روان

ان، بـه خانـه و خـانواده كشـانده شـده و اضـطراب و       آموزدانشبكشاند. اين مشكالت، از مدرسه و 

ها، آسيب سختي اسـت كـه بـه    ي  اينپراكند و حاصل همهدي را در همه فضاي زندگي ميناخشنو

  ).1392شود (تبريزي، بهداشت رواني جامعه وارد مي

رود. اگر بازتاب هاي هاي مهم و تعيين كننده رفتار انسان به شمار  مييادگيري يكي از عامل

زند، محصول هايي كه از او سر ميا و فعاليتفطري انسان كنار گذارده شوند به يقين ساير رفتاره

                                                                                                                            
1. Richard Korant  
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هاي روزانه يادگيري است. فقدان اين توانايي مورد انتظار در رياضي با عملكرد تحصيلي يا  فعاليت

ها، جور كردن، سوا كردن و كند. توانايي شمارش، درك واحد به واحد به كميتتداخل مي

است. كودكي كه دقت محدود، ادراك نارسا و  هاي اشيا وابستهي اعداد همگي به تجربهمقايسه

هايي را كه به دخل و تصرف در اشيا رشد حركتي ضعيف دارند، شايد تجربيات مطلوب در فعاليت

شوند، نداشته باشد. از اين رو، اين آمادگي را هم نخواهد داشت كه به درك واقعي مربوط مي

 ).1379و رخشان،  يار(فريابند هاي فضايي، شكل، نظم، زمان، بعد و كميت دست رابطه

-اي از استعدادها و ويژگيي گيج كننده است؛ زيرا هر فرد مجموعهناتواني يادگيري عارضه

توانند بسياري ان مبتال به ناتواني يادگيري نابينا نيستند، اما نميآموزدانشهاي منحصر به فرد دارد. 

ند، اما در بسياري موارد نمي توانند مانند افراد از چيزها را شبيه همساالن خود ببينند؛ ناشنوا نيست

طبيعي گوش كنند يا صداها را بشنوند. از نظر رشد شناختي عقب ماندگي ندارند، ولي با روشي 

  ).1384گيرند (لرنر، متفاوت ياد مي

رود، استفاده هاي آموزشي به كار ميهايي كه به منظور گسترش و بهبود موقعيتيكي از روش

درماني يكي از رويكردهايي ). بازي1392درتاج، ؛ 1392هاي آموزشي است (مهجور، از بازي

(يارمحمدي  گزينداست كه در آن معلم با توجه به نوع مشكل كودك، ابزار خاصي را بر مي

ان انتخاب نموده و با آموزدانش. نوع بازي را با توجه به نيازهاي )1393واصل، رشيد و بهرامي، 

ان را در نظر گرفته و امكان آموزدانشد ضمن بازي، الگوهاي جديد مورد نياز مشاركت فعال خو

  ). 1385كند (احمدوند، ي بازي براي او فراهم مييادگيري و تمرين اين الگوها را به وسيله

مشاركت ان،آموزدانشباور است كه در بازي، روابط اجتماعي  اين ) بر1386خاني(فضلي

چون شود. بازي، رشد فرآيندهاي يادگيري همي تعاون تقويت ميپذيري، اعتماد و روحيه

كند و مهمتر از همه، ان تقويت ميآموزدانشآموزي، حل مسئله و خالقيت را در مشاهده، تجربه

  سازد. بخش ميان لذّتآموزدانشيادگيري را براي 
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هـا، اسـتعدادها و   يي) نيز بيان داشته است كه با تدريس رياضـيات بـه شـناخت توانـا    1380مبيني(

ها دست خواهيم يافت. بنابراين رشـد و پـرورش   عاليق، همراه با سعي در جهت رشد و پرورش آن

ها، قطعاً با پرورش نظم و دّقت آغاز خواهد شـد. بـا اجـراي بـازي هـا، نظـم و دّقـت در        اين توانايي

هـا،  و رفتـار،  مسـئوليت  توجه به اطراف، نظم و دّقت در شنيدن، نظـم و دّقـت در ديـدن، در گفتـار     

شود. عالوه بر اين وي معتقد ها، نظم و دّقت در توانايي حل مسائل روزمره تقويت ميگيريتصميم

-ان انجام مـي آموزدانشهايي كه از سوي هاي فكري و جسمي و فعاليتي آمادگياست كه نتيجه

ر و نتـايجي را بـه بـار    يابي به آرامش و تعادل رواني است، همگـي آثـا  شود، حل مشكالت و دست

ي نگـرش،  كننـده چگـونگي برخـورد بـا مشـكالت، نحـوه      ساز و تعيينآورد كه در آينده  زمينهمي

) نيـز بـه   1389ان خواهد بود. در همـين راسـتا، ميرزابيگـي(   آموزدانشهاي گيريها و تصميمفعاليت

گيـرد كـه   ايطي قـرار مـي  در شر آموزدانشپرورش دّقت تأكيد فراواني دارد. وي معتقد است وقتي 

رسـد و  دارد، به لذّت ميتر خود، مسائل و مشكالت را از پيش روي  بربتواند با تمركز و دّقت بيش

اي حاصـل  شـود و بـه دنبـال آن نتيجـه    اين لذّت باعث شـكوفايي، خالقيـت و يـادگيري آسـان مـي     

-زي را خـوب نبينـيم نمـي   بنابراين طبق نظر وي تا چي» گردد كه شخص در انتظار آن بوده است.مي

توانيم به خاطر آوريم، پس بايد در ابتدا خوب ديدن را آمـوزش داد. بـراي خـوب ديـدن و خـوب      

شنيدن، حضور ذهني كامل و كنجكـاوي الزم اسـت. تمركـز حـواس، ذاتـي يـا ارثـي نيسـت بلكـه          

ن را يـاد  توانـد داراي تمركـز و دقـت باشـد، فقـط بايـد راه و روش آ      اكتسابي بوده و هر فردي مـي 

كارهـاي الزم جهـت پـرورش دّقـت و     افتد مگر آن كـه راه بگيرد، به كار ببرد و اين مهم اتفاق نمي

هـاي هدفـدار   سـرگرمي  هـا و ريزي جهت انجام بـازي روي فرد قرار گيرد. پس با برنامهتمركز پيش

  ش داد. ان را تقويت نمود و دقت آنان را پرورآموزدانشتوان حافظه ديداري و شنيداري مي

كودكاني كه در يادگيري رياضي ناتوان هستند، فرايند رشد آنها در كسب دقت و توجه طبيعي 

دچار تاخير يا وقفه شده است. كودكان با ناتواني يادگيري رياضي با اين كه عمليات رياضـي را بـه   

معتقدنـد كـه    برخـي انديشـمندان   شوند.دانند، اما به دليل عدم توجه كافي دچار اشتباه ميخوبي مي
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هـاي  ان روابـط فـردي مسـتقيم برقـرار كننـد و در ترتيـب دادن فعاليـت       آمـوز دانـش معلمان بايد بـا  

يادگيري نيازها، قريحه و استعداد آنها را در نظر بگيرند. باالتر از همه، يادگيري بايد رضايت بخش 

هـاي  تمـامي ظرفيـت  تواننـد از  ان زمـاني مـي  آموزدانش). 2001، 1و خود هدايت شده باشد (شانگ

يادگيري خود استفاده كنند كه با عالقه و رغبت وارد محيط يادگيري شوند و يادگرفتن را دوسـت  

  ).1389داشته باشند (يادگار، 

ان وجود آموزدانشدرماني در بهبود يادگيري رياضيات ي تأثير بازيهايي در زمينهپژوهش

)كه تحت 1999( 2ي پدرسوناند. در مطالعهداده دارند كه اثر بخشي اين روش را مورد تأييد قرار

ان صورت گرفت، نتايج به دست آمده نشان داد آموزدانشي بازي با حل مسئله در عنوان رابطه

ي مثبتي وجود دارد (رابين و كه بين بازي و يادگيري مفاهيم رياضي، توانايي زباني، رابطه

ر بازي درماني بر اختالل هاي يادگيري كه بر ). در پژوهش ديگري با عنوان تاثي2010، 3كالسكي

درماني به طور ان پسر در آمريكا انجام شده، نتايج نشان مي دهد كه بازيآموزدانشروي 

  ). 2005،  4شود (باگرلي و پاركرمعناداري منجر به كاهش اختالل يادگيري مي

ي مثبت وجود دارد و هان رابطآموزدانشاي ديگر نشان داد كه بين بازي و يادگيري مطالعه

ريزي و طرز تلقي، خالقيت و تفكر واگرا هاي برنامهتواند سبب بهبود توجه، بهبود مهارتبازي مي

درماني بر اين فرض استوار است كه ادراك و تفسير فرد از موقعيت، پاسخ شود. ديدگاه بازي

  ).1389كند ( يادگارزاده، هيجاني و رفتاري او را به موقعيت تعيين مي

دار و متنوع متناسب با هدف درس هاي هدف) نيز نشان داد كه ارائه بازي1395زارع ( پژوهش

بخشد. ان را نيز تعمق ميآموزدانشمندي به درس رياضي، يادگيري رياضي عالوه بر افزايش عالقه

ت ي بازي نقش مهمي در پيشرف) نيز بيانگر آن است كه آموزش به شيوه1392ي درتاج (مطالعه

                                                                                                                            
1. shang  
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درماني ي ديگري با عنوان اثربخشي گروهچنين در مطالعهان دارد. همآموزدانشتحصيلي رياضي 

ان نشان دادند كه آزمون به شيوه گروهي آموزدانشيادگيري  كوتاه مدت در درمان مشكل

يادگيري آنان گرديد و در نتيجه موجب بهبود عملكرد تحصيلي  موجب كاهش مشكل

  ).1975، 1ت (بارتان شده اسآموزدانش

ها و اثر بخش بودن آن در يادگيري مفاهيم درماني با توجه به نتايج پژوهشبنابراين بازي

ي سودمند باشد. بر اين اساس فرضيه هايي در پژوهش حاضر مطرح تواند يك مداخلهرياضي مي

درماني بر بهبود ان مؤثر است. بازيآموزدانشدرماني بر ارتقا يادگيري مفاهيم رياضي بود: بازي

 ان مؤثر است.آموزدانشتوانايي حل مسئله 

  روش

پژوهش حاضر از نوع آزمايشي است، تالش بر آن بود شركت كنندگان از گروه همگن  روش

  انتخاب شوند و در قالب دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند.

ي ي آماري اين پژوهش شامل تمامجامعهگيري: جامعه، نمونه و روش نمونه

ي اول بود كه در سال ان دختر داراي اختالل يادگيري رياضي مقطع ابتدايي دورهآموزدانش

-كردند. روش نمونهشهر قم و در مدارس عادي دولتي تحصيل مي 2در ناحيه  1394-95تحصيلي 

اي تصادفي بود. به منظور سنجش ميزان يادگيري گيري طبقهگيري اين پژوهش، روش نمونه

  و توانايي حل مسئله از ابزارهاي زير استفاده شد: مفاهيم رياضي

ي يادگيري مفاهيم رياضي از ها، دربارهبه منظور كسب داده آزمون عملكرد پيوسته:

و همكاران  2توسط رازولد 1956اين آزمون اولين بار در سال  آزمون عملكرد پيوسته استفاده شد.

آزمون عملكرد پيوسته براي اهداف درماني و هاي مختلفي از ها و نسخهساخته شد. تاكنون فرم

افزاري است كه با شده است. نسخه فارسي آزمون عملكرد پيوسته يك آزمون نرمپژوهشي تهيه 

                                                                                                                            
1. Barrett  
2. Razold 
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) و توسط آزاد 1379شود. اين نسخه از روي پژوهش هاديانفر و همكاران (كمك رايانه انجام مي

ساخته شده است. اين آزمون  1388در سال فالح، مشهدي، رسول زاده، طباطبايي و سلطاني فر 

محرك تشكيل  150متشكل از دو مجموعه محرك عددي و تصويري است كه هر يك از آنها از 

رود با مشاهده آنها محرك هدف هستند كه از آزمودني انتظار مي 30شده است. از اين تعداد 

، شكركن و مهرابي زاده ساخته به كوشش هاديانفر، نجاريان 1379اي كه در سال پاسخ دهد. نسخه

هاي مختلف آزمون /. را براي قسمت93/. تا 59روزه ضريب اعتبار  20شده، در يك بازآزمايي 

چنين همبستگي معناداري دارند. هم 001/0نشان داده است. تمام ضرايب محاسبه شده در سطح 

پسر دبستاني)  آموزدانش 30روايي آزمون با شيوه رواسازي مالكي بر اساس مقايسه گروه بهنجار (

هاي مختلف آزمون تفاوت مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه آماري ميانگين دو گروه در قسمت

  معني داري را بين عملكرد دو گروه نشان داد.

ان در حل مسئله آموزدانشآوري داده درباره توانايي : براي جمعآزمون حل مسئله رياضي

-89ياضي استفاده شد. اين آزمون توسط گل پرور در سال تحصيلي رياضي از آزمون حل مسئله ر

شده است. و با همكاري چند تن از معلمان با تجربه پايه چهارم ابتدايي در دانشگاه تبريز تهيه  1388

هاي آزمايشي و آزمون، در پژوهشآزمون و پساين آزمون به دليل دارا بودن دو فرم موازي پيش

 10آزمون هر كدام شامل آزمون و پسي مورد استفاده قرار گرفته است. پيشآزمايشي متعددشبه

هاي آزمون را از نظر روايي و نيز مناسب و قابل اجرا بودن، تعدادي از سوال تشريحي است. پرسش

اند. به ي يادگيري شهر تبريز تأييد كردههاناتوانيمعلمان پايه چهارم و متخصصان مراكز توانبخشي 

ان پسر پايه چهارم ابتدايي كه آموزدانشنفر از  40ها، با فاصله يك هفته عيين پايايي آزمونمنظور ت

هاي ان گروه نمونه بودند، به آنها پاسخ دادند. ضريب همبستگي ميان نمرهآموزدانشمتفاوت از 

پايايي /. بود. بنابراين آزمون حل مسئله رياضي از روايي و 79ارز برابر حاصل از دو آزمون هم

  نسبتاً مناسبي برخوردار است.

  



 …آموزان با ناتواني يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانش ءدرماني بر ارتقااثربخشي بازي 

64 

اي تصادفي بود. ابتدا با گيري طبقهگيري اين پژوهش، روش نمونهروش نمونهروش اجرا: 

منطقه انتخاب  7ناحيه و  4شهر قم از ميان  2هماهنگي مسئولين اداره كل آموزش و پرورش، ناحيه 

ي رسه كه فقط سه پايه تحصيلي دوره، دو مد2شد. سپس به پيشنهاد مسئول مقطع ابتدايي ناحيه 

ي اول در دختر مقطع ابتدايي دوره آموزدانش 7570اول را داشتند، انتخاب شد. بر اين اساس از بين

نفر كه داراي باالترين ميزان مشكل يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله  125شهر قم، 

مان مدارس مذكور شناسايي شدند. تعداد هاي مختلف با همكاري مديران و معلبودند، از پايه

نفر و در پايه سوم  60نفر، در پايه دوم  20ان داراي اختالل يادگيري رياضي در پايه اول آموزدانش

ان در پايه دوم نسبت به پايه اول و سوم آموزدانشنفر بودند. با توجه به اين كه تعداد اين نوع  45

نفر) و  30ي انجام اين تحقيق انتخاب شده و درگروه آزمايش (ان پايه دوم براآموزدانشبيشتر بود، 

جلسه و در هر جلسه  28نفر) قرار گرفتند. در اين روش، گروه آزمايش به مدت  30گروه كنترل (

درماني قرار ي بزرگتر در شيفت مخالف تحت روش بازيهاي مدرسهدقيقه در يكي از كالس 45

رفتند. نبوده و طبق همان روش كالسي معمول پيش مي گرفتند ولي گروه كنترل تحت اين روش

درماني به عنوان متغير مستقل و يادگيري مفاهيم رياضي و حل مسئله به عنوان در اين پژوهش بازي

ان هر دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله آموزدانشمتغير وابسته در نظر گرفته شده است. 

ي آزمون، قبل از انجام مداخلهيابي اول با اجراي يك پيشمورد ارزيابي قرار گرفتند: الف) ارز

ي آموزش صورت گرفت. ب) ارزيابي دوم با اجراي يك پس آزمون كه در پايان انجام مداخله

  آموزش انجام گرفت. 

هاي اجراي آن به لحاظ كنترل از لحاظ بزرگي فضا و ساعت امكانات، شرايط و محل بازي

ها ابتدا ساده و به ها يكسان بود. الزم به ذكر است كه فعاليتگروه شرايط حضور در مدرسه براي

ي ي بعد با سطح دشواري بيشتر و گروهي و در مرحلهشد، در مرحلهصورت گروهي انجام مي

  شد. پيشرفته به صورت فردي انجام مي
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  جلسات آموزشي (بازي درماني):

هاي سه نفري، تشويق به همكاري گروه ان با يكديگر، تشكيلآموزدانشي اول: آشنايي جلسه

ي هر عضو و هر گروه، توضيح در مورد چگونگي بازي و هاي گروهي، بيان وظيفهآنان در فعاليت

  هاي مورد نظر بيان شد.هدف از انجام   بازي

بود. در اين  »پيدا كن و بنويس«ي دوم بازي ي دوم، سوم و چهارم: فعاليت انتخابي جلسهجلسه

سبد با چندين توپ كه روي آن تمرين رياضي (جمع يا تفريق يك رقمي) نوشته شده  بازي، يك

گرفت. يكي از اعضاي گروه يك توپ را برداشته سپس با بود در اختيار هر گروه قرار مي

ي سوم جمع يا كردند. در جلسهها حل ميهمكاري و همفكري، تمرين روي آن را در دفتر فعاليت

  شد.ي چهارم جمع و تفريق سه رقمي انجام ميجلسهتفريق دو رقمي و در 

به عنوان فعاليت انتخاب شد.  »يابدقت«ي پنجم بازي ي پنجم، ششم و هفتم: در جلسهجلسه

هايي كه روي آن اعداد مختلف نوشته شده بود، ان با استفاده از مكعبآموزدانشدر اين بازي، 

مرتب كرده و يكي از اعضاي گروه در دفتر  هاي جمع يا تفريق(يك رقمي) را با جوابعبارت

شد و اعضاي گروه با ي ششم، تمرين (دو رقمي) روي تابلو نوشته مينوشت. در جلسهها ميفعاليت

به  آموزدانشي پيشرفته) هر كردند. در جلسه هفتم (مرحلهها را مرتب ميتوجه به آن، مكعب

  داد.م ميهاي يك يا دو رقمي را انجاصورت انفرادي تمرين

بود. در اين  »پانتوميم عددي«ي هشتم، نهم و دهم: فعاليت انتخابي جلسه هشتم بازي جلسه

ان با كمك انگشتان دو دست اعداد يك رقمي، دو رقمي يا سه رقمي را آموزدانشبازي، يكي از 

ي ر جلسهنوشتند. دان عدد مورد نظر را  بيان كرده و روي ورقه ميآموزدانشداده و ديگر نشان 

ان در آموزدانشنهم يكي از عمليات رياضي (جمع يا تفريق) به صورت پانتوميم نشان داده شد. 

ي ي پيشرفتهي دهم(مرحلهدادند. در جلسهگروه با هم مشورت كرده و با همكاري هم پاسخ مي

  شد.اين فعاليت) انجام تمرين به صورت فردي انجام مي

دهم: در جلسه يازدهم يادگيري مهارت حل مسئله مدنظر بود ي يازدهم، دوازدهم و سيزجلسه
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شد. در اين بازي، يك گروه كه از طريق نمايش اجرا مي »ايفاي نقش«و فعاليت انتخابي اين جلسه 

يك مسئله رياضي  كردند كه بيانگربا هم مشورت نموده و نمايشي مرتبط با خريد روزانه اجرا مي

ان ديگر آموزدانشزم التحرير كه نياز به جمع كردن قيمت آنها بود. بود، مانند: خريد چند نوع لوا

دادند. ابتدا در گروه با يكديگر مشورت كرده و مسئله را ابتدا شفاهي سپس روي ورقه پاسخ مي

قيمت لوازم التحرير و اشيا ديگر يك رقمي ولي در جلسه ي بعد عدد دو رقمي و سه رقمي در نظر 

  گرفت.ي سيزدهم به صورت فردي پاسخ مينيز در جلسهگرفته شد. اين فعاليت 

هاي ديداري مد نظر بود. ي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم: بررسي و تقويت تواناييجلسه

ها به صورت گروهي انجام شد. در جلسه كه با توجه به رنگ چينه »الگويابي«فعاليت مورد نظر 

  جلسه شانزدهم بر اساس اعداد انجام شد.  هاي هندسي و درپانزدهم الگويابي بر اساس شكل

با «ي شنيداري و فعاليت مورد نظر ي هفدهم، هجدهم و نوزدهم: هدف، تقويت حافظهجلسه

ان بايد با توجه به آموزدانشيك عدد داده شد.  آموزدانشبود. در جلسه هفدهم به هر  »هم باشيم

آمدند. ود، جلوي كالس ميجمع يا تفريق(يك رقمي) نوشته شده روي تابلو و عدد خ

كرد. در جلسهي كه عدد مربوط به پاسخ را داشت، تمرين را با كمك دوستان حل ميآموزدانش

گرفت. در ي هجدهم همين فعاليت ولي با جمع و تفريق دو رقمي و مشورت گروهي انجام مي

  شد.ي نوزدهم هر دو نوع تمرين ولي به صورت فردي نوشته ميجلسه

هدف اين جلسات و  ،تم، بيست و يكم و بيست و دوم: افزايش مهارت حل مسئلهي بيسجلسه

بود. بر اين اساس قبل از جلسه، جمع يا تفريق (يك رقمي) روي توپ  »توپ جادويي«بازي مربوطه 

داشت، سپس با كمك هاي داخل سبد نوشته شد. از هر گروه يك نفر يك توپ از داخل سبد بر مي

كردند. در جلسه بيست و يكم همين روال ولي با نوشتن راه حل ي تعريف ميدوستان داستان كوتاه

  ي بيست و دوم جمع و تفريق با عددد دورقمي انجام شد. در دفتر فعاليت صورت گرفت. جلسه

ي بيست و سوم، بيست و چهارم و بيست و پنچم: به منظور افزايش دقت و تمركز جلسه
در نظر گرفته شد. در اين بازي چند كارت با  »هاي آشناهمتايابي شكل«ان، بازي آموزدانش

هاي جزئي با تعدادي شكل مربوط به اشكال مختلف (مانند: برگ، درخت و حيوان) كه اختالف
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هاي داده شده ها بايد از ميان شكلگرفت. اعضاي گروهها قرار مييكديگر داشتند، در اختيار گروه
). 1394ونه (در باالي كارت) بود انتخاب كنند (سيف، يك شكل را كه كامال شبيه به شكل نم

در نظر گرفته شد. دو تصوير مشابه با چند اختالف جزئي در اختيار  »يابيمجهول«جلسه بعدي بازي 
ها را پيدا كنند. در جلسه بعد از آن يك تصوير شد تا با كمك هم اختالفها قرار داده ميگروه

ان ابتدا بايد آموزدانشگرفت، ان قرار آموزدانشدر اختيار  حاوي تعدادي تصوير حيوان نهفته،
  كردند.آميزي ميها را رنگدقت تصاوير نهفته را يافته، سپس آن

ي بيست و ششم، بيست و هفتم و بيست و هشتم: هدف اين جلسه نيز تقويت دقت و جلسه
ي تعدادي تصوير ماز در اختيار در نظر گرفته شد. در اين باز »ماز«تمركز بود. به همين منظور بازي 

ان قرار گرفت. آنها ابتدا بايد تقشه شناختي را در ذهن خود طراحي نموده، سپس راه آموزدانش
تر شد كه با ي بعد، طرح ماز كمي پيچيده). جلسه1391كردند (سلحشور، اصلي را پيدا مي

  هايي انجام دادند.ي بعد، طرح ماز را به تنهمكاري و همفكري انجام دادند. در جلسه

  نتايج 

- در پايان جلسه بيست و هشتم ، پس آزمون هم بر گروه آزمايش هم بر كنترل اجرا شد. داده

هاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از روش  SPSSافزار آماريهاي به دست آمده به وسيله نرم

تحليل كواريانس چند تحليل آمار توصيفي ميانگين، انحراف استاندارد و روش آمار استباطي 

  متغيره در اين پژوهش استفاده شد. 
  آزمونآزمون و پس. ميانگين و انحراف معيار متغير يادگيري مفاهيم رياضي دو گروه در پيش1جدول

  

  متغير 
 N   M SD  گروه   آزمون 

  4/2  8/25  30  آزمايش   آزمونپيش

  3/4  33  30  كنترل

  2/3  3/33  30  آزمايش  آزمونپس

  7/2  7/33  30  ترلكن
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آزمون هاي يادگيري مفاهيم رياضي پسدر گروه آزمايش ميانگين نمره 1طبق نتايج جدول 

آزمون نسبت هاي پسدهد و در گروه كنترل نيز نمرهآزمون افزايش نشان مينسبت به گروه پيش

  دهد.  آزمون تغيير چنداني نشان ميهاي پيشبه نمره

  آزمونآزمون و پسمعيار متغير توانايي حل مسئله دو گروه در  پيش. ميانگين و انحراف 2جدول 

  

  

  متغير 

 N   M SD  گروه   آزمون 

  2/3  81/24  30  آزمايش   آزمونپيش

  1/4  17/24  30  كنترل

  1/4  17/31  30  آزمايش  آزمونپس 

  9/3  21/24  30  كنترل

آزمون مربوط به حل مسئله پس نمرات در گروه آزمايش، ميانگين 2چنين طبق نتايج جدول هم

- هاي پسدهد. در حالي كه در گروه كنترل ميانگين نمرهآزمون افزايش را نشان مينسبت به پيش

  دهد.آزمون تغيير چشمگيري را نشان نميهاي پيشآزمون نسبت به ميانگين نمره

بعد از اجراي  هاي حل مسئله، قبل وهاي يادگيري مفاهيم رياضي و نمرهي نمرهبراي مقايسه

هاي تحليل كواريانس برسي شد. چون نتايج آزمون لون براي درماني، ابتدا مفروضروش بازي

) بيش از =207/0P= ،67/1F) و يادگيري مفاهيم رياضي (=761/0P= ،094/0Fحل مسئله (

 چنين باهاي تساوي خطاي واريانس ها را زير سوال نبرده است. همها، مفروضاست، داده 05/0

) و يادگيري =09/0P= ،105/3Fهاي حل مسئله  (آزمون مولفهتوجه به اين كه اثر متقابل بين پيش

هاي ي همگني شيبها از فرضيه) معنادار نيست، داده=156/0P= ،142/23Fمفاهيم رياضي (

دهد كه تعامل معنادار نيست. بنابراين، اجراي كواريانس كند و نشان ميرگرسيون پشتيباني مي

  آزمون حل مسئله و يادگيري مفاهيم رياضي جايز است. راي آزمون اثرات متغيرهاي اصلي پسب

  



     Journal of  Learning Disabilities, spring 2018                                      1397بهار  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله
                  

 Vol. 7, No.3/57-76                                                                                57-3/76ي ، شماره7ي دوره       

69 

  . نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چند متغيره براي بررسي اثر متغير گروه بر متغير وابسته3جدول 

  F P  ارزش  نام آزمون

  001/0  2/71  703/0  آزمون اثر پياليي

  001/0  2/71  265/0  آزمون المبدايي وبلكز

  001/0  2/71  65/2  آزمون اثر هتلينگ

  001/0  2/71  66/2  آزمون بزرگ ترين ريشه روي

چند متغير  F) حاكي از آن است كه مقدار MANCOVAتحليل كواريانس چند متغيره (

توان گفت: بين ) از لحاظ آماري معنادار است. از اين رو، ميP>001/0) و سطح (2/71(

گروه آزمايش و گروه كنترل در يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود  انآموزدانش

) ANCOVAدارد. براي پي بردن به اين تفاوت، در ادامه، از آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (

  استفاده گرديد.

مفاهيم درماني بر افزايش يادگيري . تحليل كواريانس چند متغيره براي بررسي اثربخشي بازي4جدول 

  رياضي

 SS  df MS F  p  منبع تغييرات

  001/0  32/49  65/424  1  387  گروه آزمايش

  001/0  6/94  5/814  1  854  آزمونپيش

      61/8  57  491  خطا

        60  1788  كل

شود، احتمال پذيرش فرض صفر براي تأثير مداخله ي مالحظه مي 4همان گونه كه در جدول 

) از P > 001/0) و 1و  F) ،57=  32/49گيري مفاهيم رياضي (درماني در يادمبتني بر روش بازي

درماني در افزايش يادگيري مفاهيم ي مبتني بر بازيتر است. به اين معني كه مداخلهكوچك 05/0

درماني بر يادگيري رياضي تأثير داشته است. بنابراين فرضيه اول پژوهش، مبتني بر تاثير بازي

   شود.مفاهيم رياضي تاييد مي
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درماني بر افزايش توانايي حل . تحليل كواريانس چند متغيره براي بررسي اثربخشي متغير بازي5جدول 

  مسئله

 SS  df MS F  p  منبع تغييرات

  110/0  82/83  22/66  1  54/62  گروه

  001/0  6/94  765  1  765  آزمونپيش

      79/0  57  2/45  خطا

        60  8/881  كل

- ي مبتني بر بازيپذيرش فرض صفر براي تأثير مداخله مشهود است كه احتمال 5در جدول 

تر است، كوچك 05/0) از p > 001/0) و F) ،57 – 1=  82/83درماني در توانايي حل مسئله (

درماني در افزايش ميزان توانايي حل مسئله تأثير داشته است. بنابراين فرضيه دوم يعني روش بازي

  شود. توانايي حل مسئله تاييد مي درماني برپژوهش مبتني بر تاثير بازي

  گيريبحث و نتيجه

درماني قرار ي آزمايشي بازينتايج پژوهش حاضر نشان داد گروه آزمايش كه تحت مداخله

هاي گرفتند، در يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله در مقايسه با گروه كنترل نمره

درماني در ارتقا يادگيري ل عبارت بود از بازيي اوباالتري كسب نمودند. در اين پژوهش فرضيه

ها نشان داد اين فرضيه ان مؤثر است. نتايج حاصل از تجربه و تحليل دادهآموزدانشمفاهيم رياضي 

ان شده است و آموزدانششود و بازي درماني موجب ارتقا يادگيري مفاهيم رياضي تأييد مي

- هاي آزمايش در موقعيت پسهاي گروهضي آزمودنيهاي متغير يادگيري مفاهيم رياميانگين نمره

توان گفت اي پيدا كرده است. بنابراين ميآزمون در مقايسه با گروه كنترل، افزايش قابل مالحظه

  ان مؤثر بوده است. آموزدانشدرماني بر ارتقا يادگيري مفاهيم رياضي بازي

حل مسئله مؤثر است. نتايج حاصل از  درماني بر ارتقا تواناييي دوم عبارت بود از بازيفرضيه

درماني بر ارتقا توانايي شود، بازيي دوم نيز تأييد ميها نشان داد كه فرضيهتجزيه و تحليل داده
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ان آموزدانشهاي متغير توانايي حل مسئله ان مؤثر بوده است. ميانگين نمرهآموزدانشحل مسئله 

اي نسبت به گروه كنترل پيدا افزايش قابل مالحظه آزمون،گروه آزمايش در مقايسه با موقعيت پس

گوي و )، رضايي شريف، حاجيلو، حق1395هاي زارع(كرده است. نتايج اين تحقيق با پژوهش

)، اهرمي، 1391)، اماني، برهمند و نريماني(1391)، عابدي، پيروزفر و يارمحمديان(1395مرادي(

) كه 2010(3) و  گري2011( 2، كسلرو الكايو)2011( 1)، موهام و گارول1390شوشتري و گلشني(

هاي هاي هدفمند، توان بخشي شناختي و آموزش توجه موجب بهبود مهارتنشان دادند بازي

 شود، همسو است.شناختي مي

درمان مشكالت يادگيري رياضي از اهميت زيادي برخوردار است. آموختن رياضيات يك 

ان با همكاري يكديگر و به طور گروهي دانش و آموزدانشفرايند اجتماعي است و از طريق آن، 

هاي يادگيري نيز از راه گفتگوي جمعي، توضيح، سازند و فرصتهاي رياضي خود را ميمهارت

اند ها نشان داده). پژوهش1386خاني، آيد (فضليي معنا و مفهوم، پديد ميتوجيه و مذاكره درباره

به كودكان بهنجار در يادگيري مفاهيم رياضي ضعيفكه كودكان داراي اختالل يادگيري نسبت 

  ).2012، 4تر هستند (الندرلو و فاسنگر

هاي ناتواني هاي شناختي افرادي با اختاللهاي هدفمند براي بهبود مهارتكاربرد بازي

پذيري و خود ترميمي مغز انسان يادگيري، برخاسته از پيشرفت دانش در زمينه ي ظرفيت شكل

شناختي مانند روان - هاي عصبدهند كه كنشنيرومندي وجود دارد كه نشان مي است كه شواهد

و  هاي شناختي، بهبود بخشيد (اوكاتل، بلگرووتوان با كمك آموزشتوجه و تمركز را مي

ان ميزان يادگيري مفاهيم رياضي و آموزدانش) و در پي افزايش دقت و تمركز 2007، 5روبرتسون

     ز ارتقا بخشيد.توانايي حل مسئله را ني

                                                                                                                            
1. Maugham & Garroll 
2. Kesler   & Lacayo 
3. Geary  
4. Landerl & Fussenegger 
5. O’Connel, Bellgrove & Roberston 
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ها تسلط داشته باشند. كودكان براي يادگيري تكاليف رياضي بايد بر يك سري مهارت

ها را به ها از طريق تجربه، آموزش و يادگيري است. اكثر كودكان اين مهارتاكتساب اين مهارت

ين مهارتها دهند، ولي كودكاني با ناتواني يادگيري رياضي در يادگيري اصورت خودكار انجام مي

شوند و بايد به آنها آموزش ويژه داد.كودك تجارب خود را به طرق گوناگون با مشكل مواجه مي

سازي محيط آورد. بنابراين اگر معلمان در غنيي رشد به دست ميها در طول دورهاز جمله بازي

كودك  هاي هدفمند اقدام كنند، تا حدودي در رشد و بهبود يادگيريآموزش و طراحي بازي

  موثر خواهند بود. 

توان عالوه بر هاي هدفمند، متنوع و جذاب در راستاي اهداف درس رياضي ميبا كاربرد بازي

ان داراي اختالل يادگيري، يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل آموزدانشمند كردن عالقه

زندگي روزمره استفاده كنند و هاي خود در مسئله را نيز ارتقا بخشيد به طوري كه  بتوانند از دانسته

در انجام امور زندگي از دقت و تمركز كافي نيز برخوردار باشند. اين پژوهش نيز مانند برخي 

توان به محدود بودن گروه نمونه هايي برخوردار بود. از جمله اين كه ميها از محدوديتپژوهش

ره نمود. بنابراين براي تعميم ي پژوهش، كه محدود به جنس دختر بود، اشادر شهر قم و جامعه

هاي جغرافيايي ديگر، بهتر است با احتياط عمل شود. همچنين پيشنهاد نتايج اين پژوهش به ناحيه

ي گردد ديگر پژوهشگران  با استفاده از نيروي انساني كارآمدتر و نيروي مادي مناسب، جامعهمي

ان آموزدانشان دختر و هم آموزدانشبين  آماري وسيعتري را در نظر گرفته و گروه نمونه را هم از

توانند تاثير متغيرهاي ديگر مانند شعرخواني و نقاشي را بر يادگيري چنين ميپسر انتخاب نمايند. هم

  مفاهيم رياضي و حل مسئله مورد بررسي قرار دهند.
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The effectiveness of game therapy on improvement of math 
concept learning and ability of problem-solving in students 

with learning disability in math  

H. Heidari1, A. Zare2 & M. Mohammadi3    

Abstract 

The purpose of this research was to consider the effectiveness of game 
therapy on improvement of concept learning and problem-solving in math. 
The research method was a quasi-experimental, pre-test and past-test with a 
control group. In this experimental research, 60 female students of second 
elementary level from Qom city who received scores of lower than average 
in continuous performance test of  Razold (1995) and problem-solving test 
of Golparvar (2008), were chosen by stratified random sampling and were 
divided into one experimental group (N=30) and one control group (N=30). 
After pre-test, the experimental group received game therapy for 28 sessions 
of 45 minutes. The control group continued the traditional methods. The 
data were analyzed using descriptive statistics of mean, standard deviation 
and multivariate covariance analysis (MANCOVA) by means of SPSS 
software. The findings demonstrated that there was a meaningful difference 
between two groups in favor of the experimental group regarding both 
variables. As a result, education on the basis of game therapy can be 
effective on improving of math concept learning and ability of problem-
solving in students with learning disability in math.  

Key words: Math learning disability, game therapy, math concept, problem-
solving. 
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