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 چکیده 

سازی آموزشی و تعیین میزان اثربخشی آن بر گاهگیری از راهبردهای تکیهبهره : هدف پژوهش حاضر بررسیهدف

 بود. ریاضیآموزان با اختالل یادگیری یادگیری و انگیزه پیشرفت دانش

. جامعه استفاده شدآزمون با گروه کنترل آزمون و پسپژوهش از روش نیمه آزمایشی و از نوع پیش این درروش: 

 در سال آبادخرمآموزان پسر پایه پنجم دبستان با اختالل ریاضی در مراکز اختالل یادگیری دانشآماری شامل همه 

 صورتبهآموز دانش 77آباد، آموزان مراکز اختالل یادگیری خرمبودند. بدین منظور از میان کلیه دانش 92-99تحصیلی 

 منظوربهنفر برای هر گروه( گمارده شدند.  11تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ) صورتبهدر دسترس انتخاب و 

( استفاده شد. در 1921ها از آزمون محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس )آوری دادهجمع

سازی گاههبردهای تکیهای تحت طرح درس مبتنی بر رادقیقه وپنجچهلجلسه  1 به مدتفرایند اجرا، گروه آزمایش 

و تحلیل  SPSS-V22افزار با نرم شدهیآورجمعهای ای را دریافت نکرد. دادهآموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخله

 شد.وتحلیل کوواریانس تجزیه

سازی آموزشی بر یادگیری و گاهنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرح درس مبتنی بر راهبردهای تکیهها: یافته

ختالل آموزان دارای ااست، به این صورت که منجر به افزایش یادگیری و انگیزه پیشرفت دانش مؤثرانگیزه پیشرفت 

 .شده استیادگیری ریاضی 
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 و بیان مسئله مقدمه

درصد بوده است که نتایج  85.1 ابتدایی کشورآموزان های یادگیری در دانشنرخ شیوع کلی ناتوانی   

های یادگیری مبتال هستند درصد بیش از دختران به ناتوانی 757تا  151دهد پسران نشان می

(Behrad, 2006.)  میلیون  751تا  .75درصد کودکانی که دارای اختالل در یادگیری هستند تنها  82از

بر طبق  1ریاضی یادگیری ناتوانی (.2019nPeterso ,کنند )کودک خدمات آموزشی دریافت می

 نام نارسایی در به است که یادگیری ناتوانی هایزیرمجموعه از یکی شناسی روانیآسیب هایمالک

باالترین نرخ شیوع اختالالت  (. laurillard, 2011 &Butterworth, Varma) تاسشده شناخته 7حساب

 .(Mousavi, Valinejad & Shirkrami, 2015) ( استدرصد 13/9یادگیری مربوط به اختالل ریاضی )

 ییاشناس ایمتعدد ازجمله در رمزگشایی واژه  یلیتحص یتواند در قلمروهامی یریادگی یناتوان کی

 ) شود انینما ینوشتار انیبابکردن و  یهج ،یاضیحساب، استدالل ر اتیعمل ندن،آن، درک خوا

silver et al, 2008.)  اینکه یادگیری ریاضی یکی از موضوعات بنیادی مرتبط با یادگیری با توجه به

در  درگذشته. (Zorofi, 2010)است  افتهیاختصاصهای بسیاری به آن ها و نظریهعلوم است، بررسی

ی هم تدریج ریاضگرفت اما بههای یادگیری، مشکالت ریاضی کمتر موردتوجه قرار میتشخیص ناتوانی

 تحقیقات تواند اتفاق افتد موردتوجه قرار گرفت.ای که ناتوانی یادگیری در آن میعنوان حوزهبه

میزان شیوع  Sadock & Sadock (2010) .اندنموده اشاره یادگیری هایناتوانی به شیوع مختلفی

ررسی ب مبنایبراند. اختالل یادگیری ریاضی در کودکان سن مدرسه را تقریباً یک درصد گزارش کرده

 ن کودکانریاضی مبتالست. ای اختالل یادگیری تقریباً یک نفر به اختالل مبتالبهآنان از هر پنج کودک 

 ادراک مربوط به مسائل و ریاضی عملیات تا گرفته اعداد شناخت از های ریاضیمهارت یادگیری در

 .(Association American Asychological, 2000) دارند جدی نقص مسئله حل و فضایی

این افراد از هوش طبیعی و حواس بینایی و شنوایی سالم برخوردارند، اما قادر به  نکهیباوجودا   

های متداول آموزشی نیستند لذا فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روش

ر آموزان دشوند. این دانشهای ویژه یادگیری ارجاع داده میبخشی ناتوانیبه مراکز آموزشی و توان

ری که سایر کودکان وضع یادگی ابندییدرمتدریج ولی به خوددارندابتدا اطمینان کافی به پیشرفت 

یابند کم خود را متفاوت با بقیه میکم بهتری نسبت به آنان دارند و باگذشت چند ماه از سال تحصیلی،

به ران و مادران نیز پد شوند.دهند و از درس و مدرسه بیزار مینفس خود را از دست میو اعتمادبه

های سازند و به مقایسهآموزان، وضعیت را دشوارتر میآگاهی کم و با فشار آوردن به این دانش لیدل

 ,Wallace, McLaughlin) زنندها دست میناروا و گاهی تحقیرآمیز بین این کودکان و همساالن آن

Manshiatusi Lotfabadi, Kamiabi, 1997) انگیزه گردند. و درنتیجه باعث کاهش انگیزه آنان می

کنند. اگر ی خاصی رفتار میآموزان به شیوهآموزان در کالس بیانگر آن است که چرا دانشدانش

                                                           
1. mathematics learning disorder 

2. dyscalcalia 
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دهند ممکن است به این دلیل باشد که فاقد انگیزه کافی باشند. آموزان تکالیف خود را انجام نمیدانش

 کنند بر موانعدهند و سعی میدر انجام تکالیف خود پشتکار به خرج می آموزاندر مقابل، اگر دانش

  (.Biabangard, 2014) هستندغلبه کنند، احتماالً دارای انگیزه 

که  آموزیدانش ،آموزان یک کالس را در نظر بگیریموجود انگیزه در افراد مختلف متفاوت است. دانش

تری نسبت به او دارد لزومًا آموزی که توان ذهنی پایینتوان ذهنی باالتری دارد در مقایسه با دانش

تری ندارد، چرا؟ دلیل آن میزان انگیزش است که میزان باالتر انگیزش پیشرفت تحصیلی بهتر و مطلوب

ر ولی آموز باهوش بیشته دانشآموز باهوش کمتر باعث پیشرفت تحصیلی بهتر نسبت بدر یک دانش

اختالل  آموزجهت یادگیری خصوصاً در مورد دانش هبنابراین وجود و میزان انگیزشود؛ کمتر می زهیباانگ

یشتری آموزان اهمیت بتوجه اینکه حفظ انگیزه این دانشنکته قابل یادگیری حائز اهمیت بسیار است.

ر و پیشرفت تحصیلی اثر متقابل بر یکدیگ هراکه انگیزنسبت به وجود آمدن یا افزایش انگیزه دارد، چ

گردد مییلی تحص باال منجر به تالش بیشتر جهت یادگیری و درنتیجه پیشرفت هکه انگیزطوریدارند به

 مبتالبهآموز دانش هشود؛ بنابراین حفظ انگیزو پیشرفت تحصیلی نیز باعث ایجاد انگیزه بیشتری می

واهد تری از متوسط کالس خکه وی احتماالً پیشرفت تحصیلی پایینه ایناختالل یادگیری با توجه ب

 .داشت از نکات مهمی است که باید موردتوجه معلم قرار گیرد

 یارائه و تدوین به منجر ی اخیرسازنده گرایی در چند دهه رویکرد پدید آمدناز طرف دیگر     

 در برای آموزش و یادگیری استفاده کرد. توانشده که از آن می متعددی آموزشی طراحی الگوهای

ی بر تواند نقش مؤثرسازی تأکید شده که میگاهاکثر این الگوها بر راهبرد آموزشی تحت عنوان تکیه

 Rahimi Doust ,Nowruz, Fardanesh, Amir) یادگیری در هر یک از این الگوها ایفا نماید

Teymouri, 2012.) چه داند به آناکنون می ازآنچهفرایند هدایت یادگیرنده برای گذر »سازی گاهتکیه

 یابزار یآموزش سازیگاهتکیه .است (Saif, Ezatullah & Ezatullah, 2011)« قرار است یاد بگیرد

 & Schmidt, Rotgans است یدستورالعمل محور نیآموزان در حاز دانش یبانیپشت یبرا یضرور

Yew, 2011; Wiseman, Lu, Lajoie, 2010; Belland & Glazewski Richardson, 2008)  .) 
موزشی است که بر اساس تعامل و انتقال دانش میان کودک و آیک رویکرد سازی گاهتکیه     

ی هابانامسازی گاهتکیهسازد. آموز را بالفعل میهای بالقوه دانشدهد و تواناییسال رخ میبزرگ

ست( در سکو )دارب با توجه به اینکه .است شدهشناختهنیز  سازیگاهتکیهی و سکو سازمختلفی چون 

یستد یی سرپا باتنهابهساختمان بتواند  که یزمانشود و ساز نصب میهای تازهقسمت خارجی ساختمان

ن شود، بدیوپرورش نیز استفاده میشود به همین قیاس از این اصطالح در آموزشسکو برداشته می

د و کنآموز برای یادگیری بهتر کمک میتر( به دانشمعلم یا همسال آگاه) سالبزرگمعنا که فردی 

سازی به سیستم گاهدر موارد دیگر تکیه. (Hamwood, 2001)شود رسانی کاسته میتدریج از کمکبه

 ,Tsukerman, Obukhova, Ryabinina & Shibanova) کنندهحمایتیا  (White, 2010) بانیپشت

شود ایجاد می سالبزرگبه این صورت که یک سیستم عملکردی بین کودک و  شود،ترجمه می (2017
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ی، تر یادگیرطور تکراری و مشروط ضمن حل یک کار یادگیری خاص و رسیدن به هدف کلیو هر دو به

 (.Wegerif, Bakker, Smit, 2015; Van de Pol,Volman Beishuizen, 2010)هماهنگ هستند باهم

 8توانند در راستای ها میگاهتکیه 2005edo, Moos, Winters & Cromley (Azev)مطابق با دیدگاه 

ی دانش )بیانی(؛ ب( یادگیری در قرار بگیرند: الف( یادگیری حوزه مورداستفادهنوع هدف آموزشی 

 طیمحکارگیری ابزارهای آموزشی و شناختی(؛ ج( یادگیری در مورد به) ادگرفتنمورد چگونه ی

انتقال )های آموزشی ها و بافتروندی(؛ د( یادگیری در مورد چگونگی تطبیق و اصالح ویژگی)

 یادگیری(.

کالیف سازی تکند: آسانسازی از دو طریق به یادگیرندگان در تکمیل تکالیف کمک میگاهتکیه      

یگرند. با مکمل همد ی فرایند تفکر. این دو روش از یکدیگر منفک نیستند بلکه به نحویالگو پردازو 

شوند و با استفاده از دیگری اطالعات مهم برای ها متمرکز میاستفاده از یکی یادگیرندگان بر فعالیت

گاه آموزشی قابلیت آن در کاهش های تکیهترین جنبهیکی از مهمشود. یادگیرنده برجسته می

ختن چنین از طریق مطلع ساپیچیدگی تکالیف یادگیری از طریق روشن ساختن ساختار تکلیف و هم

ها تکالیف یادگیری به اجزاء تر است. در برخی از پژوهشهای سادهیادگیرنده برای شروع فعالیت

ص اند تا به یادگیرندگان در تشخیهای مهم تکالیف برجسته شدهو یا جنبه اندشدهمیتقستری کوچک

 ;Eslinger, Frederiksen & Brobst, 2008)های معین کمک کند و انجام مراحل مختلف فعالیت

 Angeli, 2008 &Valanides .) (2010(et al  McCloskey تواند به گاه سازی میکنند تکیهمی بیان

ریق معلم از ط. ایجاد برقراری تعامل و همکاری یادگیرندگان برای کسب اهداف یادگیری استفاده شود

ها را تشویق کند که در ورد تا آنآیادگیرندگان فراهم میهای مختلف، یک فضای امن را برای روش

 ی تعامل با همتایان و معلم خود به یادگیری مشغول شوند.سایه

« کیمنطقه تقریبی رشد ویگوتس» یمفهومی است که ارتباط نزدیکی با اندیشه سازیگاهتکیه        

 ویگوتسکی اعتقاد به سازی است؛اهگمنطقه تقریبی رشد مفهومی کلیدی برای طراحی تکیه .دارد

 مسائل حل در شاگرد بالفعل و موجود توانایی آن ابتدای که است ایمنطقه رشد تقریبی یمنطقه

 ترقوی همسال یا متخصص یک کمک با مسائل حل در شاگرد یبالقوه توانایی آن انتهای و است

 رشد با زمانهم پردازدمی شناخت و مهارت کسب به که اییادگیرنده رشد تقریبی یمنطقه است.

 یک و یادگیرنده بین اجتماعی تعامالت طریق از بالقوه و واقعی عملکرد بین فضای یابد.می افزایش

سازی، یعنی فن تغییر دادن گاههیتک .شودمی ارزشیابی (و تواناتر همسال والدین، تر )معلم،باتجربه فرد

تر کودک( ی تدریس، شخص ماهرتر )آموزگار یا همتای پیشرفتهسطح حمایت. در طول مدت جلسه

که تکلیف میزان راهنمایی را تنظیم کرده تا مناسب سطح عملکرد جاری کودک گردد. هنگامی

که استفاده کند. همین آموز جدید است، شخص ماهرتر ممکن است از آموزش مستقیمیادگیری دانش

 ,Biabangard)گیرد یابد، راهنمایی کمتری صورت میآموز افزایش میکفایت و شایستگی دانش

ی آن، یادگیرنده از یک موقعیت واسطهسازی فرایندی است که بهگاهدیگر تکیهعبارتبه (.2014
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یرد و در گنی معلم صورت میکه شروع یادگیری و انجام تکالیف در آن با حمایت و پشتیبا -یادگیری

طرف موقعیت یادگیری مستقل، یعنی موقعیتی که به -گویندشده میاصطالح به آن یادگیری حمایت

است، حرکت داده  ییتنهابهدر آن یادگیرنده بدون کمک معلم قادر به انجام تکالیف یادگیری 

 گاهتکیهکه هنگامی انگیز استچالشموزشی آیک تکلیف سازی گاهتکیه (.Lantolf, 2001)شودمی

های الزم و توضیحات معلم شروع به ساخت دانش از طریق طرح سؤاالت دقیق و مهارت ،طراحی شد

هایی ازجمله کند. مهارتآموزان میهای دانشفعالیت یهای مناسب و طرح اندیشمندانههمراه با مثال

سازی گاهتکیههایی است که معلم برای مهارت ،وردبازخ ،سؤاالت برانگیزاننده ،سؤاالت سطوح باالتر

تواند توجه یادگیرندگان را به مفاهیم اساسی معطوف سازی آموزشی میگاهتکیه .کندمی  استفاده

کند، مفاهیم و لغات مبهم را برای یادگیرنده روشن کند و کسب دانش بیانی یک زمینه را از طریق 

  (.Pata et al, 2006) تسهیل نماید شناختی و فراشناختی سازیگاهسازی فنی، تکیهگاهتکیه

سازی اطالعات را و مرتب سازی آموزشی، شناسایی روابط میان مفاهیمگاهعالوه بر این تکیه    

 که کندمی کمک آموزاندانش به شدهریزیبرنامه اجزای این (.Walqui, 2006)سازد پذیر میامکان

 درونی را اطالعات آموزدانش کهطور . همانبزنند پلی رشدشان تقریبی منطقه و خود هاینادانسته بین

آموز کامالً به شایستگی دانش کههنگامی .دهد کاهش را خود حمایت گاه وتکیه تواندمی معلم کندمی

نیز در پژوهش خود به بررسی کاربرد  Meskill (2005) .شودمحو میسازی گاهتکیه ،یافتخود دست

سازی برای تدریس و یادگیری زبان انگلیسی پرداخت. او در این مطالعه، از تعامالت کالمی گاهتکیه

ها در شروع آموزش استفاده کرد های آنهای آموزشی از مکالمهعنوان حمایتمعلم با یادگیرندگان به

ز افزایش توجه و تمرک ها در یادگیری زبان انگلیسی وهای انگیزشی از آنو از رایانه نیز برای حمایت

تواند می های آموزشیها به مفاهیم زبانی بهره برد. او در پایان نتیجه گرفت که استفاده از حمایتآن

در  ) 2006Frederiksen et al ) عملکرد یادگیرندگان را در یادگیری زبان انگلیسی افزایش دهد.

 های مهم تکالیف را برجستهتری تقسیم و جنبههای خود تکالیف یادگیری را به اجزای کوچکپژوهش

های سازی در تشخیص و انجام مراحل مختلف فعالیتگاهها بررسی تأثیر تکیهنمودند؛ هدف آن

 کاررفتههب سازیگاهی تأثیر مثبت تکیهدهندهها درنهایت نشانیادگیری بوده است. نتیجه تحقیق آن

سازی در دستیابی به گاهمشخص شد که تکیه Azevedo et al (2008)پژوهش در  در یادگیری بود.

های یادگیری در سطوح باال همچون تفکر روی اهدافی چون درگیر ساختن یادگیرنده در فعالیت

وضوع و های چندگانه در خصوص مریزی، انتخاب راهبرهای مناسب، کسب دیدگاهها، برنامههدف

 های جدید نیز اثربخش است.کاربرد دانش پیشین در موقعیت

تعیین میزان شیوع اختالل یادگیری ریاضی در  باهدفکه  et al Alipour )2012) در پژوهشی        

آموزان ابتدایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوع اختالل یادگیری ریاضی در نمونه دانش

تفاوت معناداری داشت و میزان شیوع آن در  DSM-IV-TRدر  شدهگزارشپژوهش با میزان شیوع 

استان قم باالتر از مالک موردنظر بود. میزان شیوع اختالل برحسب جنس تفاوت معنادار نداشت اما 
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که  نشان داد پژوهشی در Nguyen (2013) شیوع آن در مناطق مختلف آموزشی متفاوت بود.

هنگام انجام  د تا درکنیها کمک مآن رابهیزمؤثر است  رندگانیادگی یهمساالن برا سازیگاهتکیه

شود که همساالن باعث میسازی گاهتکیهگرفت که  جهینت یو .کارها بر مشکالت مختلف غلبه کنند

   ,Pourjamshidiانجام دهند. ،دهندطور جداگانه انجام میبه ازآنچهخود را بهتر  فیوظا فراگیران

 2014)( , Hossein & Momeni RadZanganeh  سازی آموزشی و گاهعنوان تکیه تحتدر پژوهشی

سازی آموزشی و انواع آن در افزایش گاهاهمیت توجه به تکیه آن بر یادگیری زبان فارسی به تأثیر

 mith, Butcher, Litvin & FrashS .اشاره کردیادگیری زبان فارسی توسط فارسی آموزان غیر ایرانی 

ه اند بسازی آموزشی در کالس درس انجام دادهگاهرویکرد تکیه در تحقیقی که در ارتباط با)2015( 

معتبر  ستدری رویکردهای قیاز طر یواقع یایدر دن یریادگی یهافرصت بیکه ترکاین نتیجه رسیدند 

 ا سازند.بن نظری اهداف عملیدانش بر روی  تا کندیکمک م آموزانبه دانش موثقو 

در مورد نقش  شرویپ اتیاضیادراک چهار معلم ر یبررس باهدف Bature & Jibrin (2015)در پژوهشی 

است  دهشیطراحدر کالس  تیفیباک سیبه تدر یابیها در دستو کمک به آن تیدر حما سازیگاهتکیه

کنند و به معلمان استفاده می سازیگاهتکیهارائه  یبرا یمتنوع یکردهایرو به این نتیجه رسیدند که

قاط مشاهده ن یبرا یرا فرصت سازیگاهتکیهها آن رایمثبت است زسازی گاهتکیهدرک معلمان از نقش 

 ندیها فراهم کرده است که در فراآن یفرصت را برا نیا نیهمچن دانند.می گریکدیقوت و ضعف 

 انیپا در ند.صحبت کن گریکدیگفتگو، بحث و انتقاد از افکار  کالس تیفیباکهای به آموزش یابیدست

 یابیکمک به معلمان در دست یبرا دیروش مف کیتواند می سازیگاهتکیهمحققان اظهار داشتند که 

 هیان توصمحقق نیطورکلی باشد؛ بنابرابه سیدر کالس و داشتن ادراک مثبت از تدر یفیک سیبه تدر

 اتیاضیر سیدرتواند به بهبود تمی اتیاضیدر کالس رسازی گاهتکیههای کنند که اتخاذ استراتژیمی

 یهاکیاثر تکن یبه بررس در پژوهشی Vonna, Mukminatien & Laksmi )2015) کمک کند.

-تکیه یهاکیکه تکن نتایج نشان داد آموزان پرداختند.دانش ینوشتار تیموفق یبر روسازی گاهتکیه

 آموزان را بهبود بخشد.نوشتن دانش تیموفق یتوجهطور قابلتواند بهمیسازی گاه

بر مهارت  سازیگاهتکیهکه در ارتباط با کاربرد   Rozati  &Ahmadi Safa)2017) در تحقیقی     

ر کالس دسازی گاهتکیهاند که اند، به این نتیجه رسیدهشنود در یادگیری زبان انگلیسی انجام داده

درس یک روش مؤثر و کارآمد برای تقویت مهارت شنود است. همچنین نتایج این تحقیق نشان 

تواند در جایگاه خود برای تقویت یادگیری میسازی گاهتکیهدهد که استفاده از راهبردهای ضمنی می

توان در قالب میرا سازی گاهتکیهکنند که می انیمطالعات خود ب جهیدرنت  Goh)2017) .مؤثر باشد

توانند یهستند که م یها ازجمله نکاتریزی قبل از عمل و ارتباط بگنجاند که اینبرنامه ف،یتکرار تکال

 یهاتتواند فرایندها و فعالیاثربخش باشند؛ لذا در کالس درس معلم می یسیمکالمه انگل یریادگیبه 

با  توان در کالس درسمی بیترتنیابه. کندسازی گاهتکیهفرایندهای مکالمه را  طی کردن یالزم برا

دی در بنگروه جادیا نیموزش و همچنآو بعد از  نیبرانگیز به شاگردان در قبل، حچالش فیارائه تکال
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مطلوب  یریادگیشاگردان در جهت خودآموزی و خودارزیابی به  یهادهی فعالیتکالس و سازمان

 یبرا سازیگاهتکیهکه در پژوهش خود نشان دادند  Brownfield & Wilkinson )2018) کمک کنند.

 نیکه بهتردر پژوهش خود نشان داد  Cox (2018) کودکان سودمند است. یسوادآموز ی وریادگی

ه آموزان را بکه دانش یمقدماتسازی گاه، تکیهآموزان سطح متوسطتعامل دانش یبراسازی گاهتکیه

خواندن  شیوهخواندن،  روش. کندکمک میی زمینهبا اطالعات پیش قیعم یکار عملکرد کیانجام 

 آموزان کمکدارند به دانش یمتن اسنادبه پاسخ با  ازیکه ن شدهتیهدانویسی و سؤاالت و حاشیه

-در پژوهش خود اثرات تکیه Dagoc & Tan )2018) .شوند مندعالقه دهیچیموضوعات پبه کند تا یم

های یادگیری مشارکتی بررسی کردند. آموزان در محیطعملکرد ریاضی دانشسازی را بر روی گاه

امل از طور کتا به کندمیآموزان کمک به دانشفراشناختی  سازیگاهتکیهاز  استفادهد نشان دا نتایج

 یهاکیکاربرد تکن زانیم یپژوهش به بررس در Alwahibee )2019) مند شود.ی بهرهمشارکت یریادگی

 .رداخته استپ یسعود عربستان یسیزبان انگل انیدانشجو یگفتار یهاییدر بهبود تواناسازی گاهتکیه

در  et al Ebrahimi )2020) .افتیبهبود  یشیصحبت گروه آزما ییآزمون نشان داد که تواناپس جینتا

میزان اثرگذاری مداخالت موسوم به پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد  لیفرا تحل باهدفشی پژوه

های در چارچوب پاسخ به آموزان در مخاطره اختالل ریاضی نشان داد که پژوهشتحصیلی دانش

آموزان در مخاطره اختالل ریاضی مؤثر است. همچنین متغیرهای مداخله در کاهش مشکالت دانش

 ها )سطح مشکلهای آزمودنیبندی( و ویژگیرویکرد مداخله و نوع گروههای مداخله )مرتبط با ویژگی

 .آموزان در مخاطره اختالل ریاضی نقش دارندو پایه تحصیلی( در بهبود عملکرد ریاضی دانش

ری سازی تأثیگاههای قبلی ارائه شد تکیهها در پاراگرافهای پژوهشی که برخی از آنیافته بر اساس

های سازی ذهن پژوهشگران را در سالگاهتأثیر کلی تکیه عالوه براما آنچه ؛ ادگیری داردانکارناپذیر بر ی

 سازی و راهبرهای آن بوده است.گاهطور خاص بررسی میزان تأثیر انواع تکیهاخیر درگیر ساخته به

اند که انواع راهبردها نیز در آن سازی ارائه کردهگاههای مختلفی را برای تکیهبندیمحققان دسته

 بندیسازی را تدوین کرده و در دستهگاهبندی از تکیهجدیدترین طبقه Wu (2010. )است ذکرشده

برای های قبلی را رفع کند. وی پنج طبقه بندیخود تالش کرده تا نقایص و اشکاالت دسته

 سازی ارائه نموده است:گاهتکیه

 .بفهمند را یادگیری مواد محتوای کنندمی کمک افراد به که هاییپشتیبانی شناختی: گاه سازیتکیه

Clark ) توضیحی و تطبیقی یدهنده پیش سازمان :است مورد 6 سازی شناختی گاهتکیه راهبردهای

, 2011Lyons& )شدهحل هایمثال ؛ (2005Renkel, )متعامل عناصر تفکیک ؛ (2002 ,Pollack et al)؛ 

 مشکل الگو پردازی متخصص؛ هاشنهادیپ؛ (EMcGrgor, 2004) مفهومی هاینقشه اطالعاتی منابع

 به که هاییپشتیبانی فراشناختی: گاه سازیتکیه .(Simon & Klein, 2007) متخصص یک توسط

 رشد را خود رفتارهای به نظم دهی همچنین و خود دانش تشخیص قابلیت کنندمی کمک افراد

ناکامل که سبب  جمالت کننده وتحریک هایپرسش :است مورد . یفراشناختراهبردهای  دهند.
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 هشداردهنده و اطالعاتی هاییادداشت شود یادگیرنده بر روی نقاط قوت و ضعف خود تأمل نمایند؛می

(Jamaludin, 2006 & Lan)باورسنج دیداری ابزارهای ؛ (Lajoie, 2001)الگو پردازی های؛ دستگاه 

 کمک افراد به هایی کهپشتیبانی انگیزشی: گاه سازیتکیه .(Pedersen & liu, 2005) هوشمند

 گاه سازیتکیه دهند. راهبردهای افزایش را خود کار ارزش و هاتوانایی عالیق، شناخت کنندمی

 (Wouters, Paas & Merrienboer, 2008; Mayer, 2009) یآموزش عوامل است: مورد 3 انگیزشی

 قیاس، تمثیل، ؛(Moreno & Valdes, 2007)ای چندرسانه شکل به کاربردی و موردی هایمثال ارائه

 گاه سازیتکیه (.Park & Lim, 2007)درسی  موضوع با مرتبط گرافیک و تصاویر مهیج، داستان

 انجام منظوربه را یادگیری راهبردهای و فرایندها کنندمی کمک افراد به که هاییای: پشتیبانیرویه

 فنی(:) یبافت سازیگاه تکیه .کارگیرندبه مشکل حل یا هدف یک به دستیابی تکلیف، یک

 موجود منابع و ابزارها و کنند فعالیت یادگیری محیط در کنندمی کمک افراد به که هاییپشتیبانی

 که (helpهای کمک )دکمهسازی فنی شامل، گاهی تکیهراهبردها .رندیکارگبهیادگیری را  محیط در

مک دهند. مدرسان به کهای کامپیوتری را نشان میکارگیری ابزارها در برنامهبه یادگیرنده چگونگی به

های مربوط به تکالیف یادگیری را برای یادگیرندگان از طریق استفاده از سازی فنی تمرینگاهتکیه

 ردکنند و عملکها معنادار میها و تشبیهیدیویی درباره موضوع یا با استفاده از تمثیلیک کلیپ و

توان مفاهیم اساسی را برجسته های دیداری میدهند. با استفاده از رسانهیادگیرندگان را افزایش می

 کرد و به یادگیرندگان کمک کرد تا بر مفاهیم کلیدی متمرکز شود.

سازی آموزشی در گاهاستفاده از تکیه نحوهای متعددی در رابطه با با توجه به اینکه پژوهش    

 سازیگاهاثربخشی راهبردهای تکیه ینهیدرزمهایی پژوهش ؛ امااست شدهانجامهای یادگیری محیط

فاده از راین استبناب؛ آموزان با نیازهای ویژه )اختالل یادگیری( تاکنون صورت نگرفته استبرای دانش

تواند افق جدیدی در فرایند آموزشی می ،نوین در جهت آموزش به کودکان دارای اختاللاین شیوه 

ی سازی آموزشگاهلذا پژوهش حاضر در تالش است تا اثربخشی راهبردهای تکیه کشورمان تلقی شود

ه زیر بررسی کند و به فرضی آموزان با اختالل یادگیری ریاضیو انگیزه پیشرفت دانش را بر یادگیری

 پاسخ دهد:

با  آموزاندانشیادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی  سازی آموزشی برگاهاستفاده از راهبردهای تکیه

 ریاضی مؤثر است.ناتوانی یادگیری 

 

 پژوهش شناسیروش

 گروه از با استفاده آزمونپس و آزمونپیش با طرح این پژوهش با استفاده از طرح نیمه آزمایشی

سازی آموزشی بر یادگیری گاهاز راهبردهای تکیه گیریبهره تأثیر شناسایی باهدفآزمایشی و  و کنترل

 آموزان با اختالل یادگیری ریاضی انجام پذیرفت.و انگیزه پیشرفت دانش
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ر دآموزان پسر با ناتوانی یادگیری پایه پنجم دبستان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش    

کنندگان به مرکز اختالل آباد بود. با توجه به اینکه تعداد مراجعهشهر خرم 99-92سال تحصیلی 

گیری در روش نمونه بر اساسهای نمونه، منظور انتخاب گروهیادگیری در دوره پژوهش محدود بود به

ری الت یادگیکه پس از مراجعه به مراکز تشخیص و درمان اختال بیترتنیابه دسترس استفاده شد؛

 11بررسی قرار گرفتند که از این تعداد  آموزان با اختالل در مرحله اول موردنفر از دانش 81مجموعاً 

نمونه آماری  نیبنابراها و شرایط الزم از نمونه آماری حذف شدند، دارا نبودن ویژگی لیبه دلنفر 

آزمایش و کنترل قرار  نفرِ 11صورت تصادفی در دو گروه نفر بود که به 77 پژوهشدر این  شدهیبررس

گرفتند. روش اجرا به این صورت بود که بعد از ایجاد هماهنگی با مرکز ویژه اختالل یادگیری شهر 

سازی های پژوهش، با آگاههای اخالقی و بیان هدفآباد و مشخص کردن نمونه، با رعایت مالحظهخرم

برای شرکت در پژوهش جلب شد. سپس  آموزانها، رضایت دانشمربیان و کسب اجازه از آن والدین و

آزمون یادگیری محقق ساخته و انگیزش پیشرفت هرمنس قبل از شروع تدریس از هر دو گروه پیش

ای گروه آزمایش با استفاده طرح درس مبتنی دقیقه وپنجچهل جلسه 1 به عمل آمد. سپس به مدت

ه ب سازی آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرده وگاهراهبردهای تکیهبر 

آزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت از هر روش سنتی مورد آموزش قرار گرفت. بعد از پایان آموزش پس

ن و انحراف میانگی) یفیتوصآمار  شده با استفاده ازآوریهای جمعدو گروه به عمل آمد. سپس داده

وتحلیل آماری تجزیه مورد SPSS-V22 افزار( با نرمانسیکووارآزمون تحلیل )استاندارد( و استنباطی 

 قرار گرفت.

 

 ابزارهای پژوهشی

 ساخته پرسش 79 با هرمنس توسط 1921 سال در پرسشنامه این فت:پیشر زیانگ پرسشنامهالف( 

 شدهداده گزینه چهار جمله، هر دنبال به و شدهانیب ناتمام جمالت صورتبه پرسشنامه سؤاالت شد.

ش است. پژوه فرد در باال پیشرفت یانگیزه نشانگر باشد، باال فرد کل رهنم کهدرصورتی است.

(Hooman & Asgari (1997 یآزمون انگیزه هنجاریابی و رواسازی ،یابیاعتبار  ساخت، باهدف 

 این در کرده گزارش درصد 11 با برابر کرونباخ آلفای از استفاده با را آزمون اعتبار ضریب پیشرفت

ب( آزمون محقق ساخته  به دست آمد. 11کرونباخ، آلفای روش از استفاده با پایایی ضریب نیز تحقیق

ای با حداقل سؤال چهارگزینه 71کتاب ریاضی پنجم ابتدایی که شامل  .و  8و  3یادگیری: از درس 

به این صورت که به پاسخ  کدگذاری شد 1و  1صورت د. سؤاالت بهبو 71نمره آزمون صفر و حداکثر 

درست نمره یک و پاسخ غلط نمره صفر داده شد. سپس برای بررسی روایی صوری، سؤاالت در اختیار 

 معلم مربوطه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تأیید ایشان تعداد سؤاالت روا مشخص گردید.

 دست آمد.به 21/1 یریادگستفاده از روش آلفای کرونباخ برای آزمون یهمچنین پایایی سؤاالت با ا
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 سازی آموزشیگاهپروتکل جلسات آموزشی با استفاده از راهبردهای تکیه(: 1جدول)

 شرح جلسه جلسات

 آزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلیآموزان و برگزاری پیشمعارفه و آشنایی با دانش اول

 دوم

 های جدیدهایی در رابطه با شناخت کسرها جهت ایجاد ارتباط بین آموختهتوضیحات و راهنماییارائه 

آموزش مفهوم کسرها با استفاده از نقشه مفهومی و چارت آموزشی  -ها آموزان با اطالعات قبلی آندانش

 شده.و ارائه مسائل و تکالیفی در مورد مطالب ارائه

 سوم

 قبل و دادن بازخوردارائه گزارش تکلیف جلسه 

زمینه و آمادگی ذهن شاگرد و وارد شدن به ای از درس قبلی جهت ایجاد پیشارائه مقدمه و خالصه

هایی با سطح دشواری متوسط و های متنوع و تمرینمبحث جدید جمع و تفریق کسرها، ارائه مثال

 موقع.بازخورد به

 چهارم

ها و اطالعات آموزشی در رابطه با حلارائه توضیحات و راهادامه مبحث قبلی )جمع و تفریق کسرها(، 

تذکر و هشدارهای  -موقع به یادگیرندگانهای و بازخوردهای بهجمع و تفریق کسرها، ارائه راهنمایی

 موقع هنگام انجام تکالیفبه

 پنجم

 ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 بع و مطالب اطالعاتی در کنار منبع اصلیآموزش تساوی کسرها با استفاده از منا

گذاری تجربیاتشان، ارائه های متنوع و کاربردی و تشویق شاگردان جهت تعامل و به اشتراکارائه مثال

 هایی برای یادگیرندگان جهت ارزیابی خودشانفرصت و موقعیت

 ششم

 ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد

کسرها، تذکر و هشدارهای معلم برای اصالح اشتباهات، کمک به یادگیرندگان ادامه آموزش تساوی 

 کنند.اند و احساس رضایت میجهت ایجاد اطمینان که مفهوم تدریس شده را یاد گرفته

 هفتم

 ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد

ایی به شاگردان، طرح مسئله و موقع و بازخوردههای بهآموزش ضرب اعداد در کسرها، ارائه راهنمایی

 صورت داستان و رخدادهای جالب جهت افزایش عالقه شاگردبیان آن به

 هشتم

 ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد

های متنوع درباره ضرب اعداد در کسرها، ارائه ادامه آموزش ضرب اعداد در کسرها، استفاده از مثال

متوسط، تشویق مداوم و مستمر معلم هنگام پاسخگویی به سؤاالت جهت هایی با سطح دشواری تمرین

 افزایش انگیزه یادگیرندگان

 آزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت هرمنسبرگزاری پس نهم

 

ی پژوهشهایافته  

در این بخش در دو قسمت جداگانه توصیفی و استنباطی به ارائه نتایج حاصل از اطالعات  

 شود.های توصیفی ارائه میشده است. ابتدا یافتهپرداخته شدهآوریجمع
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 آزمون دو گروهآزمون و پسدر پیش (: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای موردمطالعه پژوهش2جدول )

 آزمونپس   آزمونپیش  هاگروه  

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین    

 آزمایش  یادگیری

 کنترل

 17/1 

11/9  

21/7 

89/7  

 39/11 

72/9  

.1/3 

91/7  

انگیزۀ پیشرفت 

 تحصیلی

 آزمایش 

 کنترل

 72/32 

17/33 

91/11 

91/11 

 ../87 

../38 

23/17 

88/11 

 

آزمون شود میانگین گروه آزمایش در متغیر یادگیری در پسمشاهده می 1طور که در جدول همان    

افزایش داشته است و در متغیر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی  8/1.آزمون است که نسبت به پیش 39/11

افزایش داشته است. برای تعیین این نکته که آیا افزایش  ./71آزمون است که نسبت به پیش 87/..

میانگین در گروه آزمایش ناشی از تأثیر آموزش بوده است یا نه از آزمون کوواریانس چند متغیری 

است. قبل از انجام این آزمون مفروضۀ نرمال بودن  شدهارائه 3و  7ل که نتایج آن در جداو استفاده شد

ها با استفاده از آزمون لوین، مفروضۀ با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف، مفروضۀ برابری واریانس

واریانس کوواریانس با  هایماتریسشیب رگرسیون با استفاده از آزمون واریانس و مفروضۀ برابری 

 تأیید شدند. 1/.1تر از داری بزرگاز آمون ام باکس بررسی شدند و همگی با سطح معنیاستفاده 

صیلی و انگیزۀ پیشرفت تح یادگیری آموزشی برسازی گاهتکیهاستفاده از راهبردهای فرضیۀ پژوهشی: 

 با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است. آموزاندانش

 
در  گروه آزمودنی متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دوکوواریانس چند  (: نتایج آزمون2جدول )

 متغیرهای یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

  F  ارزش  منابع
DF 

 فرضیه
 

DF 
  Sig  خطا

ضریب 

 ایتا

 27/1  111/1  12  7  91/77  27/1  اثر پیالیی

 27/1  111/1  12  7  91/77  72/1  المبدای ویلکز

 27/1  111/1  12  7  91/77  99/7  اثر هوتلینگ

ترین ریشه بزرگ

 روی
 99/7  91/77  7  12  111/1  27/1 

از دو متغیر یادگیری و  یکیدردهد که تفاوت بین دو گروه در حداقل ( نشان می7نتایج جدول )    

با طالعه م متغیر در دو گروه مورد یعنی اثر ترکیب خطی دو؛ است داریمعنانگیزۀ پیشرفت تحصیلی 

 (.p<0.01)دار است. معنی 111/1داری سطح معنی
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 در یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه(: نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در 3جدول )

منبع 

 تغییرات
  متغیر وابسته 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
  میزان تأثیر  معناداری  F  میانگین مجذورات 

توان 

 آماری

 آزمونپیش
 11/1  93/1  111/1  28/798  18/121  1  18/121  یادگیری 

 
انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی
 19/7117  1  19/7117  91/1177  111/1  91/1  11/1 

 

عضویت 

 گروهی

 98/1  88/1  111/1  38/18  98/9  1  98/9  یادگیری 

 
انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی
 12/111  1  12/111  92/31  111/1  91/1  11/1 

 خطا

         92/1  11  11/17  یادگیری 

 
انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی
 77/89  11  .9/7         
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داری بین نمرات آزمون، تفاوت معنیدهد که بعد از کنترل اثرات پیشنشان می 3نتایج جدول 

متغیر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی  و در( P ،38/18 =F< 111/1)یادگیری گروه در متغیر  آزمون دوپس

(111/1 >P ،92/31 =F) آزمون هر دو متغیر در پس های توصیفی که میانگینوجود دارد. با توجه به یافته

توان نتیجه گرفت استفاده از آزمون و میانگین گروه کنترل افزایش داشته، مینسبت به پیش

ان با آموزدانش سازی آموزشی در افزایش یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلیهگاراهبردهای تکیه

و بر متغیر انگیزۀ  88/1مؤثر است. اندازۀ اثر متغیر مستقل بر متغیر یادگیری  ناتوانی یادگیری ریاضی

 بوده است. 91/1پیشرفت تحصیلی 

 

 گیریبحث و نتیجه

 پذیریانطباق افزایش به که دارد اشاره موقتی یادگیری ساختارهای ادیجبه ا سازیگاهتکیه فرایند   

 ارائه طریق از تا دارد سعی ،سازیگاهتکیه فرایند .انجامدمی ویژه یادگیری موقعیت یک با فراگیران

 یادگیری تکالیف به که فراگیرانی برای حتیشده )حمایت یادگیری و مفید هایراهنمایی ها،حمایت

 حالت، ترینابتدایی در نماید. کنترل را فراگیران ناکامی دارند( نیاز تریپیچیده و انگیزچالش

 از ویژه، یادگیری موقعیت یک در یادگیرندگان انواع نیازهای ساختن برآورده برای سازیگاهتکیه

 (است آن بر یافتن تسلط هدفشان اما نداشته یادگیری موقعیت با ایتجربه که )فراگیرانی کارانتازه

 ارائه که اندداده نشان تحقیقات نتایج شود.می طراحی دیگر، سوی از باال سطح فراگیران تا گرفته

 از چه هاداربستاست.  ضروری هامحیط این در یادگیری روند رساندن حداکثر به منظوربه پشتیبانی

 اطالعاتی، ساختارهای شناسایی در را فراگیران فراشناختی نوع از چه و مفهومی نوع از چه ایرویه نوع

 به کمک یادگیری، تجارب از جدیدی فهم به دستیابی اکتشاف، و تحقیق فرایندهای ساختاربندی

 یادگیری فرایند طی در انگیزش حفظ به فراگیر به کمک و یافته نظم خود یادگیری ایجاد در فراگیر

 باانگیزه فراگیر که آنجا تا کنندمی کم یادگیری طول در خود هایحمایت از تدریجبه و دهندمی یاری

لذا با توجه به آنچه مطرح شد هدف پژوهش حاضر بررسی  .شود مستقل یادگیری امر در خود درونی

اختالل  ان باآموزبر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانش سازی آموزشیگاهتأثیر استفاده از راهبردهای تکیه

 در یادگیری ریاضی بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل بود. نتایج پژوهش نشان داد یادگیری ریاضی

گیری از طرح درس مبتنی بر آموزانی که با بهرهتفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنی که دانش

آموزانی که با روش سنتی سازی آموزش دیدند )گروه آزمایش( نسبت به دانشگاهراهبردهای تکیه

توان بود. در تبیین این یافته می افتهیشیافزاشان (، یادگیریآموزش را دریافت کردند )گروه کنترل

ی، ای، فنهیرو سازی آموزشی و راهبردهای آن )شناختی، فراشناختی،گاهاز انواع تکیه که یزمانگفت 

یزان م شودآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی در تدریس استفاده میانگیزشی( برای آموزش دانش

ت به نگرفته اس با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت یابد.میافزایش  یادگیری

 هایپژوهشنتایج های پژوهش حاضر با شود. یافتههای مشابه با پژوهش حاضر اشاره میپژوهش
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;Chiang & dankel(1990) ;Wood, Bruner & Ross (1976) Chen, Sung & Chang (2001)  همسو

 ;,Rozati (2016) & ;Klein  (2008) Valanides&  Brobst Frederiksen مطالعاتبا همچنین  است.

Ahmadi Safa; (2005) Meskill& Simons (2007) ;  Wilkinson (2018) &Brownfield 

Momeni Rad (2014) &Pourjamshidi, Zanganeh,Hossein  است. همسو  

 ای، انگیزشی وهای شناختی، فراشناختی، رویهتوان ادعا کرد که حمایتها میبا توجه به این یافته

آموزان با اختالل یادگیری را در درس ریاضی افزایش دهد. همچنین تواند میزان یادگیری دانشفنی می

اتی های اطالعادداشتکننده، یهای تحریکراهبردهای فراشناختی مانند پرسشگیری از معلمان با بهره

نمایند. عالوه بر این استفاده آموزان تسهیل میو هشداردهنده در حین تدریس یادگیری را برای دانش

 یادگیری مواد محتوای کنندمی کمک آموزاندانش به هایی کهاز راهبردهای شناختی یعنی پشتیبانی

های دهند مثل پیش سازمان دهنده بفهمند و اطالعات جدید را به اطالعات موجود در ذهن ربط را

گو الاطالعاتی،  منابع های مفهومی،شده و ناقص، تمثیل، نقشههای حلتطبیقی و توضیحی، مثال

کند بتوانند مفاهیم پیچیده ریاضی را در آموزان کمک میبه دانش مسئله توسط معلم، یپرداز

  کمتری درک کنند و یاد بگیرند. زمانمدت

 کمک آموزانبه دانش که هاییپشتیبانیای یعنی همچنین با استفاده از راهبرهای فنی و رویه   

کارگیرند به را یادگیری محیط در موجود منابع و ابزارها و کنند فعالیت یادگیری محیط در کنندمی

آموزان تکالیف و مسائل اصیل و معناداری ایجاد نمایند که با زمینه واقعی توانند برای دانشمعلمان می

ی هایی مانند الگو پردازسازی از طریق فعالیتگاهطورکلی استفاده از راهبرهای تکیهبهمطابقت دارد. 

های اطالعاتی، اقص، منابع و یادداشتشده کامل و نهای حلکننده، مثالهای تحریکمسئله، پرسش

آموزان را در درس ریاضی توانند میزان یادگیری دانشها میهای مفهومی، پیش سازمان دهندهنقشه

 دانش کند، معطوف اساسی مفاهیم به را یادگیرندگان توجه تواندمی گاه سازیتکیه افزایش دهد.

 طریق از را زمینه یک بیانی دانش کسب ینهمچن و کند روشن را یادگیرنده برای مبهم مفهومی

 Zumbach, Schmitt & Reimann; همساالن تسهیل کند ومبتنی بر معلم  ابزار بر مبتنی پشتیبانی،

Starkloff, 2006) ;Winters & Azevedo, 2006 (Pata, Lehtinen & Sarapuu, 2006  همچنین نتایج

در انگیزه پیشرفت تفاوت معنادار وجود دارد.  پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل

سازی آموزش گاههای تکیهدگیری از راهبرآموزان با اختالل یادگیری با بهرهبدین معنی که دانش

آموزان با اختالل یادگیری ریاضی که با روش سنتی آموزش را دریافت کردند انگیزه نسبت به دانش

 Wood, Bruner  وHogan Persley (1996) های ایج پژوهشنتیافته با  نیا پیشرفت بیشتری دارند.

& Ross (1976)  یادگیری هایناتوانی کهاین به توجه باتوان گفت در تبیین این یافته می .همسو است 

 غالباً  و (Khani, Ahmad, Khaledian & Massoud, 2009) شوندمی مشخص زندگی در دیرتر کمی

 که ابندییدرم تدریجشوند به نائل آموزشی اهداف به توانندنمی معمولی وپرورشآموزش هایروش با

 کمکم و کنندمی تجربه را حقارت احساس و هستند هاآن از بهتر درسی وضع ازنظر کودکان سایر
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 یادگیری ناتوانی دالیل از اغلب که هاآن والدین آید.می وجود به هاآن در مدرسه و درس از بیزاری

 دشواری آورند،می وارد کودک به که فشارهایی با و کنندمی تربیش را مشکل هستند، خبربی هاآن

کنند  تحصیل ترک است ممکن و کنندمی پیدا تنفر از تحصیل رو همین از کنند.می برابر چند را

(Narimani, Rajabi, Afrooz & Samadi Khoshkhoo, 2001). 

 مواجه انگیزشی و رفتاری مشکالت مختلف عوامل با تحصیلی هایموفقیت عدم دلیل به کودکان این

استفاده از راهبرد  دهند بنابراینمی نشان خود از روانی و روحی و احساسی مشکالت و شوندمی

 عالیق، شناخت خود از کنند تامی کمک افراد به که هاییپشتیبانیسازی انگیزشی یعنی گاهتکیه

 تصاویر مهیج، داستان قیاس، ،لیتمث آموزشی، دهند مانند عوامل افزایش را خود کار ارزش و هاتوانایی

 های مداوم و مستمر توسط معلم،قیتشو انگیز،های چالشپرسش درسی، موضوع با مرتبط گرافیک و

شناختی  ازنظرسازی گاهتکیه دهد.آموزان را افزایش میانگیزه دانش کاربردی و موردی هایمثال ارائه

مهارت و دانش یادگیرنده را بلکه انگیزه و  تنهانهدهد و و انگیزشی یادگیرنده را تحت تأثیر قرار می

انع سازی مگاهانگیزشی، تکیه ازنظردهد. اطمینان او را برای دستیابی به هدف تحت تأثیر قرار می

هم  (.Stevens, 2002) & Bean ی موفقیت استسوبهشود که گامی مؤثر پراکندگی حواس شاگرد می

ارآمد سازی است که به شکلی کگاهها مبتنی بر تکیهانگیزشی این موفقیت ازنظرشناختی و هم  ازنظر

سازی انگیزشی موجب کاهش ناامیدی و افزایش گاهتکیه است. شدهیطراحو متناسب با توانایی شاگرد 

تر وظایف ها بر وظایف مهم و انجام مؤثرتر و کاملانگیزه یادگیرندگان از طریق متمرکز کردن آن

های این بیان و توصیف مفاهیم از طریق داستان، بیان تمثیل، تصاویر و گرافیک عالوه برشود. می

این  هاییافته بر اساس آموزان را افزایش دهد.تواند انگیزه دانشینمایشی مرتبط با موضوع درسی م

رفت افزایش انگیزه پیش برای ارتقای سطح یادگیری درس ریاضی و توانندپژوهش معلمان و مربیان می

و راهبردهای آن جهت آموزش  ای، فنی و انگیزشی(هیرو شناختی، فراشناختی،)سازی گاهاز انواع تکیه

سازی گاهچراکه مقبولیت راهبردهای تکیه دارای اختالل یادگیری ریاضی استفاده نمایند. آموزاندانش

دهد. مربیان این ارزش عملی آن را برای تدریس و تحقیقات آموزشی نشان می اهمیت مفهومی و

آن را مداخله  ازآنچهها این اصطالح با مفاهیم درونی خود آن رایز اند،مفهوم را پرجاذبه یافته

دانند منطبق است و یک مفهوم کارآمد برای کیفیت مداخله آموزان میآمیز در یادگیری دانشوفقیتم

 معلم در فرایند یادگیری است.

     

 شود:ها و پیشنهاد به پژوهشگران آینده اشاره میدر انتهای مقاله به محدودیت

 های تصویریروش از یادگیریآموزان با اختالل آموزش ریاضی دانش در گردد سعی االمکانحتی 

 متنوع و ملموس هایمثال چنینهم و های نمایشی، نمودار(های مفهومی؛ گرافیکنقشه) ینیع و

 گردد. استفاده
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 وزآمدانش که یاگونهبههایی برای یادگیرندگان جهت ارزیابی خودشان ارائه فرصت و موقعیت 

اظهارنظر داشته باشد. در چنین شرایطی است که ت ابراز وجود و فرص بلکه نباشد شنونده تنها

 آموز با دقت و توجه کافی آموزش را دنبال کرده و حداکثر نتیجه عاید وی خواهد شددانش

 د باید توجه خاص نسبت به نآموزان دارتمامی دانش برایعالوه بر اینکه تدریس کلی  انمعلم

 حاصل اطمینان کالس در هاآن یادگیری از  و د ناختالل یادگیری داشته باش با آموزاندانش

در کالس  هدایت و راهنمایی با باشد نشده متوجه را درس آموزدانش کهدرصورتی و نمایند

های مختلف و عینی نمودن تدریس و شده پرداخته و با ارائه مثالتواند به جبران درس ارائهمی

 تثبیت نماید.نیاز، یادگیری را تسهیل و های مرتبط و پیشارائه تمرین

 و وارد شدن  زمینه و آمادگی ذهن شاگردای از درس قبلی جهت ایجاد پیشارائه مقدمه و خالصه

 به مبحث جدید.

 باشد آموزدانش توانایی با متناسب ها بایدآن معلمان باید به این امر توجه نمایند که سطح انتظار 

 ثباع نیز حد از کمتر انتظار و وی تحقیر و ناکامی باعث آموزدانش توان از بیش انتظار چراکه

گردید. تشویق مداوم و مستمر معلم هنگام پاسخگویی به سؤاالت  خواهد آموزش از وی زدگیدل

 گردد.سبب افزایش انگیزه شاگردان می

 ی ازی غنهاپتانسیل بهآموزان کنند تا دانش یرا طراح تیتوانند فعالمعلمان می سازیگاهبا تکیه 

 مدتاز اهداف سوادآموزی طوالنی جهیدرنتهای فعلی متمرکز شود و درون فعالیتتر اهداف بزرگ

 حمایت شود.

  سازی گاهی تکیهراهبردها .ضروری است سازیگاهتکیهپشتیبانی از فراگیران با استفاده از فرایند

سی فراهم نموده و های روزمره کالای و فراشناختی را برای فعالیتهای رویهقادرند، حمایت

 بنابراین جریان یادگیری کالسی را مورد پشتیبانی قرار دهند.

با موضوع  مرتبط گرافیک و تصاویر مهیج، داستان قیاس، گاه سازی؛ تمثیل،استفاده از راهبردهای تکیه

 درسی جهت ایجاد انگیزه در یادگیرندگان.
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