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 چکیده

های حل آن بر یادگیری مهارت اثربخشیتعیین  هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش مستقیم و

آموز پسر با اختالل یادگیری  دانش یادگیری بود. بدین منظور پنج با اختاللآموزان ریاضی در دانش مساله

عنوان شهر کرج به پرورش و  آموزشمدرسه ابتدایی در ناحیه یک  در پایه پنجم ابتدایی از یک ریاضی

پژوهش شامل پرسشنامه تشخیص اختالل یادگیری، کنندگان پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای  شرکت

ریاضی، آزمون هوش وکسلر، مصاحبه با والدین و معلمان و پرونده  مسالهآزمون محقق ساخته حل 

آزمودنی از نوع تغییر مالک با استفاده از طرح پژوهش تک موردنیازی ها دادهآموزان بود.  تحصیلی دانش

در خط پایه، برنامه  ها دادهآوری آوری شد. پس از جمعجمعدر شرایط خط پایه، مداخله و پیگیری 

بود، در شرایط مداخله  شده حی طراآموزش مستقیم که بر اساس محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی 

جلسه آموزش  61تا  7کنندگان بین  کننده اجرا شد. هر یک از شرکتآموزان شرکت بر روی پنج دانش
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دقیقه دریافت کردند.  12 تا 45ی در سه سطحِ ساده، متوسط و دشوار به مدت ریاض مسالهمستقیم حل 

کنندگان در شرایط خط پایه، مداخله و پیگیری نشان داد که آموزش مستقیم در  شرکت مقایسه عملکرد 

کنندگان پس از اجرای برنامه آموزشی توانستند  مثبت داشته است و شرکت ثیرتأ مسالهافزایش مهارت حل 

آموزش مستقیم بر یادگیری  گیری کرد که برنامهنتیجهتوان  می الک موفقیت و رفتار هدف دست یابند.به م

 .بوده استریاضی اثربخش  مسالهحل  های مهارت

 ریاضی مسالهآموزش مستقیم، اختالل یادگیری، مهارت حل : کلیدی واژگان

 مقدمه

 6ویرایش پنجم-ت روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختالال اساس بریادگیری  اختالل

های تحصیلی پایدار مهارت مشکالت( عبارت است از 0261، 0امریکا کیپزش روان)انجمن 

حداقل  باوجود. این اختالل داردهای گوناگون ادامه کمک دیگران و مداخله باوجودکه 

تشخیص داده  اند داشتهماه حضور  1های زیر که به مدت حداقل یک عالمت از عالمت

مشکالت نوشتن  ،هجی ،درک خواندن ،واژهخوانی و روان ییرمزگشامشکل در  د:شومی

 ،حس عدد، حقایق و محاسبه ،دهی و وضوحگذاری، سازمان، عالمتزبان دستور جمله از

از سن  ترپایینبسیار  تحصیلی فرد در یک یا چند درس های مهارت .استدالل ریاضی

زندگی روزمره اختالل  های فعالیتشغلی، یا در تقویمی او هستند و در عملکرد تحصیلی و 

اما ممکن است  شوند میهای مدرسه شروع مشکالت یادگیری در سال .آورندبه وجود می

خودشان را نشان  اند نگرفتهفرد سبقت  های تواناییتحصیلی از  های مهارتتا زمانی که 

 ،شناختی عصبای هی، مشکالت بینایی یا شنوایی، اختاللهوش هاینارسایی .ندهند

 توانند نمی فقدان دستیابی به آموزش کافی و زبانی هایاجتماعی، تفاوت-روانی مشکالت

 .توضیح بهتری برای مشکالت یادگیری باشند

را شامل  ریاضی هایتوانایی های مرتبط بانارسایی از وسیعی دامنه ریاضی اختالل 

رگذار بر عملکرد یادگیری ریاضی یکی از عوامل مهم اث عنوان به. این اختالل شود می

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

2. American Psychiatric Association 
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(. مهمترین ویژگی کودکان دارای اختالل 0225، 6تامسون مازکو و) است شده  فیمعر

دشواری در  ها آنریاضی، اشکال در فراگیری و یادآوری مفاهیم ریاضی و ویژگی دوم 

، زمان طوالنی در کشف مسالهانجام محاسبات، راهبردهای ناکارآمد و نارسا در حل 

 یک تنها (.0224 ،0گیری) استو میزان باالی خطا در انجام محاسبات ریاضی  حل راه

 متفاوت است دیگر فرد به فردی از مشکالت و ندارد وجود ریاضی نارسایی از شکل

( 0264) یادگیری های یناتوانبه گزارش مرکز ملی  (.0221 ،1یادگیری ناتوانی ملی )مرکز

در ریاضیات از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما های ناتوانی یادگیری اگرچه مشخصه

د و مشکالت شمارش، یادگیری مفهوم عدالف(  موارد است:این رایج شامل های  یژگیو

-، زمان، شمارش پول و تخمین کمیتگیری اندازهمشکالت ، ب( انجام محاسبات ریاضی

 .مسالهذهنی و راهبردهای حل  یمحاسبهمشکالت ، ج( عددی های

 شناختهیک مؤلفه اساسی در قابلیت ریاضی  عنوان بهنوشتاری ریاضی  مسالهحل  توانایی

با  آموزاندانشنوشتاری مخصوصا برای  مسالهاند که حل ها نشان دادهاست. پژوهش شده 

ی عمده در ها ضعف( 0262) 5(. اندرسون0264، 4کراوکاست )اختالل یادگیری مشکل 

سوم و چهارم ابتدایی  های یهپادگیری ریاضی را در با اختالل یا آموزاندانش مسالهحل 

های ناکافی برای حل اغلب از راهبرد آموزاندانش. همچنین این گزارش کرده است

شناختی  فرایندکارگیری هر دو کنند که سبب مشکالتی در بهی ریاضی استفاده میها مساله

 انتقالهایی در تعمیم و یآموزان نارسایشود. از سوی دیگر، این دانشو فراشناختی می

-دانششود که برای این به تکالیف جدید دارند. بنابراین توصیه می شده گرفته یاددانش 

برای نیاز مورد های متفاوتِو آشکار به کار گرفته شود تا گام 1آموزش مستقیم آموزان

 (.0262، 7استاکارد) شودروشن و واضح  ها آنتا حد امکان برای  تکالیف

                                                           
1. Mazz Cco & Thompson 

2. Geary 

3. National center of learning disability 

4. Krawec 

5. Andersson 

6. Direct Instruction 

7. Stockard 
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ی ها گروهآموزان در کار با دانش یشدهایت هدهای ستقیم شامل تمرینآموزش م

های یادگیری کوچک است و این آموزش از طریق گام ها آن و آموزشکوچک 

صورت تدریجی شود به بهمسلط می موردنظرآموز در هدف یادگیری دانش  که میهنگا

دهند ( توضیح می6991) 0ون، کارناین و دیکساستین .(0261، 6دوبلر و فین)شود حذف می

آموز را که آموزش مستقیم شامل بازخوردهایی منظم است که چیرگی و تسلط دانش

( بیان 0227) 1وکارناین کامنویی ،کوین کند.و اشتباهاتش را اصالح می تاییدحمایت و 

یابی قوی از سوی معلم برای معرفی ابزار، اهداف کنند در روش آموزش مستقیم مدلمی

آموزان امری ضروری است. همچنین شی و توضیحات مشخص و صریح برای دانشآموز

ی ها مدلی اصلی آموزش مستقیم شامل ها مؤلفه( مطرح نمودند که 0261) فیندوبلر و 

آموزش  الگویهای ریاضی است. در معلم محور و شفاف در آموزش مفاهیم و مهارت

-حفظ کردن و ارزیابی پیوسته، دانش مستقیم فرض بر این است که از طریق تکرار عادتی،

 کندمی کمک تر پیچیدهدر حل مسائل  ها آنبه  که گیرند میآموزان حقایق ریاضی را یاد 

آموزش مستقیم بر این باور هستند که  حامی و مربیانِ معلمان .(0229و همکاران،  4گرستن)

های محاسباتی مسلط تهای اولیه بر مهارهای پرتکرار مهارت آموزان از طریق تمریندانش

 ، منظم،صریح روش تدریس مستقیم آموزش (.0229 گرستن و همکاران،) شوندمی

 را هامهارت مجموعه شفاف تیصور به ها است که در آن معلممهارت مستقیم و روشن

)برساک و  کندمی دهیسازمان آموزش برای منطقی ترتیب یک با هاآن و کرده انتخاب

 طور به اگر و است معلمان سوی از بیشتری یها برنامه نیازمند رویکرد این(. 0227 ،5دامر

 شده آموخته موارد از ها مهارت انتقال برای وسیع صورت به تواند می شود استفاده مؤثر

 (.0262، 1مچینی و )استریکلند شود کاربرده به جدید موارد برای

                                                           
1. Doebler & Fien 

2. Stein, Carnine, & Dixon 

3. Coyne, Kame’enui & Carnine 

4. Gersten 

5. Bursuck & Damer 

6. Strickland., Maccini 
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 ویژه به محور، معلم هایآموزش اثربخشی ازی بسیار کالسی و آزمایشی هایپژوهش

 نیازها آن بر را خود تدریس و باشند حساس آموزاندانش یادگیری نیازهای به معلمان اگر

 کردن فراهم در مستقیم آموزش روش(. 0262 استاکارد،) اند کرده حمایت سازند، منطبق

 این همچنین. است مؤثر بسیار گام  به  گام فنون از استفاده و آموزاندانش برای اطالعات

 آموز دانش کردن آماده برای یا تدریس هایروش سایر برای ایمقدمه عنوان به روش

در مقوله آموزش ریاضیات، اهمیت تدریس  .کندمی عمل خوب دانش، ساخت منظور به

برخوردار است. اغلب  ایویژه یگاهجا ازدر برنامه ریاضیات مدارس  مسالههای حل مهارت

اساس یادگیری ریاضیات است. عموما معلمان و  مسالهاعتقاد بر این است که حل 

ی سنتی و موجود ها روشکارگیری در تدریس و یادگیری ریاضیات از بهآموزان  دانش

. مرور ادبیات این اند دیده بسیاریهای نبودن ابزارهای مناسب تدریس در این حوزه آسیب

وجود دارد. برای تدریس  مسالهحل مینه ز درهای بیشتر دهد نیاز به پژوهشحوزه نشان می

هنوز نیاز به  دلیلبه همین  ؛است شده حیطرادر ریاضیات الگوهای اندکی  مسالهحل 

 (.6114کاظمی، ) استپژوهش در این زمینه بسیار 

 مطرح یادگیری هایاختالل آموزش در که هایی روش از بسیاری اثر اندازه پژوهشگران

: از اند عبارت ترتیب به اثر اندازه باالترین با یها روش. اند کرده مشخص را اند شده 

 مطلب درک آموزش رفتار، اصالح ،6آموزی چیرگی مستقیم، آموزش تکوینی، ارزشیابی

 دهندمی نشان فراتحلیل هایپژوهش. یادیار راهبردهای و تحصیلی رفتار اصالح خواندن،

 کنند ادغام یادگیری اختالل با آموزاندانش به آموزش در را ها روش این باید معلمان که

 کارگیریبه در یادگیری اختالل با آموزاندانش(. 0،0229ساوج و فیگل فرنسیس،)

 دهدمی نشان هاپژوهش دیگر، سوی از. دارند مشکل فراشناختی و شناختی های روش

 کار رفته به های روش بین در آموزی چیرگی و مستقیم آموزش مانند رفتاری هایروش

 .دارند را اثر اندازه و اثربخشی بیشترین یادگیری اختالل با آموزاندانشبرای 

                                                           
1. Mastery teaching 

2. Francis, Figl & Savage 
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 افزون. تاس محدود بسیار در زمینه آموزش مستقیم ایران در شده انجام های پژوهش

در زمینه کاربرد روش آموزش مستقیم در حوزه  پژوهشی، داخلی بر این در ادبیات پژوهش

ای عنوان شده در خصوص روش آموزش ه ویژگی ریاضی یافت نشد. همچنین مسالهحل 

های  آموزان، ارائه بازخورد و روشهای متفاوت دانشمستقیم شامل در نظر گرفتن توانایی

تر، رعایت ترتیب و توالی در ارائه دروس، اصالحی، تنظیم دروس در واحدهای کوچک

 برای تواند این روش راهای جبرانی می بت به یادگیری و آموزشتغییر نگرش نس

-مشکالت دانش یسازد. پیشینه پژوهشبا اختالل یادگیری بسیار مناسب آموزان  دانش

های ریاضی و همچنین خأل  مسالهآموزان با اختالل یادگیری در حل ویژه دانش آموزان و به

 هایجستجو اساس بر اینکه به توجه بابنابراین  دهد؛در این حوزه را نشان می پژوهشی

 خارج و داخل در مساله حل یحوزه در رفتاری رویکرد با دونیم یبرنامه پژوهشگر،

 مستقیم آموزش روش بر مبتنی ای برنامه این بود که به دنبال پژوهشگر نشد، پیدا کشور

 خأل و کند تدوین یادگیری اختالل با آموزاندانش به مساله حل مهارت آموزش جهت

 .نماید برطرف را زمینه این در موجود

 روش

مرحله  باتغییر مالکی بود که  از نوع آزمودنیهای تجربی تکش از جمله طرحاین پژوه

)قبل از شروع مداخله( برای سنجش  این طرح نیازمند یک خط پایهپیگیری انجام شد. 

. در این پژوهش برنامه آموزش مستقیم متغیر مستقل و عملکرد استاولیه رفتار هدف 

 از  پس ریاضی متغیر وابسته بود. مسالهدر آزمون محقق ساخته حل کنندگان  شرکت

مرحله انجام شد. هدف مرحله اول  سهدر خط پایه، مداخله در کنندگان  شرکتسنجش 

هدف مرحله دوم  های ساده شامل یک عملیات اصلی(،مسالهاول )مداخله تسلط بر مالک 

حله های متوسط شامل دو عملیات اصلی( و هدف مرمسالهدوم ) بر مالکمداخله تسلط 

شامل بیش از دو عملیات اصلی( بود.  دشوارهای مسالهسوم مداخله تسلط بر مالک سوم )

سوال مربوط به همان  1 با استفاده ازکنندگان  شرکتبعد از اجرای هر مرحله از مداخله، 

کنندگان  شرکتکه . زمانیشدندریاضی ارزیابی  مسالهساخته حل مالک در آزمون محقق
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یافت یافتند، سطح مالک افزایش میدست می موردنظرمالک  سطحطی چندین تالش به 

رفت. درنهایت بعد از اجرای مرحله سوم مداخله، و مداخله به مرحله بعدی می

هفته از پایان  سه. همچنین بعد از شدند سوال آزمون ارزیابی 61با تمام  کنندگان شرکت

تمامی سواالت آزمون محقق ساخته ارزیابی  وسیله بهجلسه  0 طی کنندگان شرکت مداخله

 .شدند

آموزان پسر یکی از مدارس شهر کرج بودند از دانش نفر پنج کنندگان شامل شرکت

کردند. در اولین پنجم ابتدائی تحصیل می در پایه 6195-91که در مهرماه سال تحصیلی 

با مشکالت ریاضی توسط  آموزانِدانش ،شهر کرجمرحله با مراجعه به یکی از مدارس 

با اجرای آزمون هوش وکسلر، آزمون تشخیصی  سپسمعلمان به پژوهشگر معرفی شدند. 

آموزان با نفر از این دانش پنجاختالل یادگیری و همچنین مصاحبه با والدین و معلمان، 

ان وزآممیانگین سنی این دانش حوزه ریاضیات انتخاب شدند. یص اختالل یادگیریتشخ

هنجار، ب هوششامل رضایت والدین،  پژوهشبه  رودهای وسال و پنج ماه بود. مالک 66

توجهی( و دریافت تشخیص فعالی و بیبه غیر از بیش) همبودهای عدم وجود اختالل

اختالل یادگیری ریاضی توسط پرسشنامه تشخیص اختالل یادگیری )صادقیان، علیزاده و 

هایی ه ذکر است که عدم وجود اختاللپژوهش بود. الزم بتا( در زمان شروع دالور، بی

اختالل نارسایی  به غیر از ، آسیب مغزی و صرعهای زبانی ، اختاللناتوانی ذهنیمانند 

 آموزان بررسی شد.پرونده تحصیلی این دانش فعالی در بیش-توجه

را به تفکیک هر  کنندگان شرکت شناختی جمعیتهای تحولی و ویژگیدر ادامه 

 کنیم.آموز ذکر می دانش

و  بودنفره  پنج ای خانواده. او اولین فرزند بوداز لحاظ هوشی متوسط  علی :1 کننده شرکت

. بررسی پرونده بهداشتی و شناسنامه سالمت او در داشتندتحصیالت ابتدایی  او مادر و پدر

  بوده نجارمدرسه نشان داد که وضعیت بینایی، شنوایی، گفتاری، رفتاری و حرکتی او به

. علی در سال گذشته به علت مشکالت در درس ریاضی به مرکز اختالالت یادگیری است

 .بود ارجاع داده شده
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نفره  شش ای خانواده. او فرزند آخر بود حسین از لحاظ هوشی متوسط: 2 کننده شرکت

اسنامه . بررسی پرونده بهداشتی و شناو دیپلم و پدر سوم راهنمایی بودتحصیالت مادر  بود.

سالمت او در مدرسه نشان داد که وضعیت بینایی، شنوایی، گفتاری، رفتاری و حرکتی او 

. حسین در سال گذشته به علت مشکالت در درس ریاضی به مرکز است  بوده بهنجار

  .اختالالت یادگیری ارجاع داده شده است

نفره  4خانواده  . میالد فرزند اول یکبودمیالد از لحاظ هوشی متوسط : 3 کننده شرکت

که  داشت. میالد یک خواهر بودند. والدین میالد دارای تحصیالت لیسانس و کارمند بود

گونه اختالل و سابقه  . بررسی پرونده بهداشتی و سالمت او هیچبودگتر سال بزراز او یک

ت و داد. مصاحبه با والدین میالد نشان داد که او در خانه پرخاشگر اسبیماری را نشان نمی

 کرد. میبا خواهرش بدرفتاری 

ترین فرزند یک . او دومین و کوچکبود آرش از لحاظ هوشی متوسط :4 کننده شرکت

. آرش در سال گذشته به علت مشکالت در درس ریاضی به مرکز بودنفره  4خانواده 

. پدر خانواده دارای تحصیالت لیسانس و کارمند و بود اختالالت یادگیری ارجاع داده شده

. او همچنین برای مدت دو ماه از طریق معلم خصوصی بوددار مادر خانواده دیپلم و خانه

 .شده بود  اما در زمان پژوهش این آموزش قطع ؛کرده استآموزش دریافت می

. بودنفره  5. او آخرین فرزند یک خانواده بود سینا از لحاظ هوشی متوسط :5 کننده شرکت

رونده پزشکی او سابقه اختالل . در پبود مادر دیپلم و لیسانس فوقتحصیالت پدر او 

مشاهده شد که مراحل درمانی را طی کرده و بهبودی نسبی  توجهو کمبود  فعالی بیش

شده بود. بررسی پرونده بهداشتی او در مدرسه نشان داد که وضعیت بینایی،   حاصل

آموز مشکالت  این دانش . والدینبوده است شنوایی، گفتاری، رفتاری و حرکتی او بهنجار

 توجهی به انجام تکالیف را گزارش کرده بودند. و بی پرخاشگری ،رفتاری

موقعیت اجرای پژوهش اتاق مشاوره یکی از مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرج بود. 

در این پژوهش برای تشخیص اختالل یادگیری ریاضی از پرسشنامه تشخیص اختالل 

تا(، آزمون هوش وکسلر، مصاحبه بالینی و برای بی) دالورو یادگیری صادقیان، علیزاده 
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کنندگان در طی مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری از آزمون محقق سنجش شرکت

 ریاضی استفاده شد. مسالهساخته حل 

این پرسشنامه توسط صادقیان، علیزاده و دالور : پرسشنامه تشخیص اختالل یادگیری

دختر  655پسر و  649نفر و شامل  124حجم نمونه در کل  .استتا( تهیه و هنجار شده  )بی

مقیاسی  این پرسشنامه .پنجم مقطع ابتدایی شهر تهران بودند های اول تا آموز پایه دانش

در آن جنبه بالینی داشته و یک سازه ناهنجار را  شده ذکرسنجشی است که همه عالئم 

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت  کتابکند. این آزمون مبتنی بر می گیری هانداز

و دو پرسشنامه است که  سؤال 19است و شامل  شده ساخته( 0261) پنجمویرایش  -روانی

بعدی  هایسؤال تشخیص اختالل یادگیری ویژه است. برای سؤال 9پرسشنامه اول شامل 

 .استهای خواندن، نوشتن و ریاضیات های همراه شامل اختاللبرای تشخیص شاخص

 نیز آنپایایی  ایی محتوایی این آزمون توسط متخصصان اختالل یادگیری تایید شده ورو

 (.تا بیصادقیان، علیزاده و دالور، ) گزارش شده است 17/2و  70/2ترتیب  به

محقق ساخته، سنجش توانمندی  هدف از تهیه این آزمونِ :ریاضی مسالهآزمون حل 

در سه مالک حل  ها آنارزیابی عملکرد در شرایط خط پایه و همچنین کنندگان  شرکت

ها به این پژوهشگر بود. نحوه انتخاب پرسش موردنظر دشواری ساده، متوسط و ها مساله

در کتاب  شده ارائهها، تکالیف و مباحث که پژوهشگر با توجه به تمرینصورت بود 

از  نفر ودانتخاب کرده و سپس با مشورت و همفکری  مساله 42پایه چهارم تعداد  ریاضی

اول از  سؤالانتخاب شد. شش  ها آناز میان  سؤال 61های چهارم ابتدایی تعداد معلمان پایه

 مسالهبرای حل  کننده شرکت این ترتیب که به؛ ی ساده بودها مسالهشامل  سؤالاین هجده 

ی ها مسالهدوم شامل  سؤالتنها به انتخاب یک عمل اصلی )یک مرحله( نیاز داشت. شش 

دو ) لیاصبه انتخاب دو عمل  مسالهبرای حل کننده  شرکتکه این ترتیب  به؛ ودمتوسط ب

 کهاین ترتیب  به؛ ی دشوار بودها مسالهشامل  سوم هم سؤالمرحله( نیاز داشت و شش 

بیش از دو مرحله( نیاز ) اصلیبه انتخاب بیش از دو عمل  مسالهبرای حل کننده  شرکت

باید این کننده  شرکتعات اضافی نیز بود که ی این بخش شامل اطالها مسالهداشت. 

د. ضریب دشواری و تمیز این سواالت کرتفکیک می مسالهاطالعات را از اطالعات اصلی 
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کننده  شرکتی به این صورت بود که گذار نمرهگزارش شده است. روش  6در جدول 

 ریافت کند.د سؤالپاسخ بدهد تا بتواند یک نمره از آن  سؤالی ها بخشبه همه  بایستی

اول پاسخ  سؤال 1آموزی که به بود. دانش 61ها آزمون داکثر نمرهحداقل نمره صفر و ح

-، دانشبودرسیده  ی آسان و با یک عمل اصلی(ها مسالهحل ) پژوهشدهد به مالک اول 

ی متوسط و با دو ها مسالهحل ) پژوهشدوم پاسخ دهد به مالک دوم  سؤال 1آموزی که به 

سوم پاسخ دهد به مالک سوم  سؤال 1ی که به آموز دانشو  بودده عمل اصلی( رسی

. شیوه اجرای آزمون بودی سخت و با بیش از دو عمل اصلی( رسیده ها مسالهحل ) پژوهش

، آزمون در اختیار کننده شرکتبه این صورت بود که پس از آمادگی پژوهشگر و 

شد. زمان داده می ها آنبه  الهمسگرفت و زمان مناسب برای حل قرار می کنندگان شرکت

بود اما زمان اضافی نیز در صورت نیاز به   دقیقه در نظر گرفته شده 12اجرای آزمون حدود 

ها توسط پنج نفر از معلمان یافت. روایی محتوایی این آزمون آموزان اختصاص می دانش

رای بررسی پایایی شد. ب ییدتاوره ابتدایی و دو نفر از متخصصان حوزه ناتوانی یادگیری د

استفاده شد. به این صورت که این آزمون ابتدا بر روی یک  بازآزماییاین آزمون از روش 

دوباره آزمون بر روی همان  روز 65و پس از  شداز پایه کالس چهارم اجرا  نفره 15کالس 

 به دست آمد. 19/2کالس اجرا شد که ضریب پایایی آزمون بر اساس بازآزمایی 

 ریاضی مسالهیب دشواری و تمیز سواالت آزمون محقق ساخته حل . ضر1 جدول

 ضریب دشواری و تمیز سواالت بعد از انجام پژوهش محاسبه شده است.

 ضریب تمیز ضریب دشواری آموزدانش

6 2816 2802 

0 2890 2869 

1 2815 2806 

4 2814 2867 

5 2895 2809 

1 2816 2800 

7 2859 2812 

1 2815 2814 

9 2855 2849 
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62 2811 2815 

66 2854 2846 

60 2812 2811 

61 2846 2844 

64 2815 2840 

65 2814 2815 

61 2844 2849 

67 2816 2819 

61 2809 2849 

 تعیین نوـمآز نـیا ایرـجا از فدـه کهاینبا توجه به  : نکادکو کسلرو شهو سمقیا

 .شد دهستفااها مقیاس دهخر متما از نیابنابر ؛کنندگان بوده استشرکتکلی  شبهرهو

 سمقیا و عملی ،کالمی بهرهای هوش ایبر دنکر دونیمه روش پایایی یباضر میانگین

بوده  95/2 و 91/2،92/2 ترتیب به بازآزمایی یباضرو  91/2و  92/2، 94/2 ترتیب به کامل

 نموآز با ناکدکو ایبر کسلرو نموآز همبستگی محاسبه از دهستفاا با نموآز ییروااست. 

 و کالمی سمقیا بااالترین همبستگی ـب شده است که گزارش 71/2 هـبین ردتنفوـسا شوـه

، 0226زی،تاـناسآ) است آمده دست به سیـمزنویر نموآز دهخر در همبستگی ترین پایین

توسط عابدی، صادقی و ربیعی  6111همچنین این آزمون در سال  (.6179 ،هنیابر ی ترجمه

ها از طریق آلفای  ضرایب پایایی خرده آزمون و هنجاریابی شده است که ، انطباقترجمه

گزارش شده است.  96/2تا  71/2و از طریق روش تصنیف بین  94/2تا  15/2بین  کرونباخ

روایی آزمون نیز از طریق اجرای همزمان با آزمون ریون در سطح مطلوبی گزارش شده 

 است.

 حیطراژوهش بر اساس اصول آموزش مستقیم در این پ مورداستفادهبرنامه آموزشی 

بود. این برنامه بر اساس محتوای کتاب درسی ریاضی چهارم دبستان بوده و شامل  شده 

که برای حل تنها به یک عمل اصلی نیاز دارد(،  ییها مساله) سادهی ها مسالهآموزش 

 دشواری ها مساله که برای حل به دو عمل اصلی نیاز دارد( و ییها مساله) متوسطی ها مساله

. اساس طراحی این که برای حل به بیش از دو عمل اصلی نیاز دارد( است ییها مساله)
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های فردی جلسه آموزش بود که با توجه به تفاوت 7برنامه آموزشی بر مبنای 

ها تکرار یا مربوط به هریک از مالک ها در فرایند مداخلهبرخی از جلسه کنندگان شرکت

کنندگان  شرکتجلسه برای  61تا  7های آموزشی بین که جلسهطوری؛ بهشدندادغام می

ی ساده است شرح ها مسالهها که مربوط به آموزش حل متغیر بود. در اینجا یکی از جلسه

 شود:های زیر تقسیم میهای معلم به بخششود. بدین منظور فعالیتداده می

ند. سپس در مرحله شروع کاز شروع کالس اهداف خود را مشخص می پیشمعلم 

ساده را بر  مسالهکند. ابتدا یک نمونه آموز ارتباط برقرار میتدریس معلم ابتدا با دانش

آموز، با رسم شکل و توضیح به دانش مساله دادن نویسد و پس از توضیحروی تخته می

-ییر میرا تغ مسالهکند. سپس اعداد آن را حل می مسالهکاربرد عملیات مورد استفاده در 

آموز پاسخ اشتباه دانش که تیدرصورآن پاسخ دهد. به خواهد آموز میدهد و از دانش

-با تغییر اعداد به دانش مسالهشود. سپس بار دیگر همان بدهد بازخورد اصالحی داده می

های مستقل تمرین طور بهآموز بتواند دانش   یابد تا شود. این روند ادامه میموز ارائه میآ

شود و روند باال ادامه آموز داده میجدیدی به دانش مسالهرا انجام دهد و سپس  شده هارائ

آموز مرحله بعد از تدریس، تکالیف مرتبط با موضوع تدریس شده به دانش در یابد.می

 شود.آموز داده میشود و بازخوردهای تشویقی و اصالحی به دانشداده می

 روش اجرا

آزمودنی از نوع تغییر مالکی بود، های پژوهش تکه جزء طرحپژوهشی ک به طرح با توجه

برای این منظور،  کرد.، خط پایه را مشخص کنندگان شرکتپژوهشگر پس از انتخاب 

اجرا چهار جلسه آموزان جلسه آزمون محقق ساخته را از دانش هرکدامپژوهشگر برای 

آموز طی دو دانش پنجر جلسه آزمون برای ه چهاررا ثبت نمود. این  آنکرد و نمرات 

برگزار شد. پس از پایان مرحله خط پایه، پژوهشگر با توجه به  جلسه دوی ا هفتههفته و 

 - 6ی:ها مالکبرای پژوهش در نظر گرفت که شامل  رفتار هدف سه مالک اصلی

نیاز به ) متوسطی ها مساله -0(، مسالهنیاز به یک عملیات اصلی برای حل ) سادهی ها مساله

نیاز به بیش از دو عملیات اصلی ) دشواری ها مساله -1 ( ومسالهملیات اصلی برای حل دو ع
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  تهیهها با توجه به محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم دبستان ( بود. این مالکمسالهبرای حل 

  مطرحیادگیری سه مالک ) هدفکننده زمانی به رفتار پژوهشگر شرکت نظر ازبود و  شده

آزمون محقق ساخته بدون کمک دیگران،  سؤال 61توانست به سید که میرباال(، می شده

رسید که پس از ی ساده میها مسالهآموز زمانی به مالک حل پاسخ دهد. برای مثال دانش

ی همان مالک در آزمون ها مسالهمربوط به  سؤاالتاول به  فرایند مداخله مربوط به مالک

که که داد. سپس زمانیصحیح پاسخ می ورط بهمحقق ساخته، بدون کمک دیگران و 

ی متوسط شروع ها مسالهرسید، آموزش مالک بعدی یعنی حل آموز به این سطح میدانش

ی نوشتاری ها مسالهشد و این فرایند تا مالک سوم که همان رفتار هدف، یعنی یادگیری می

آموز به این دانش یافت. زمانیدر محتوای کتاب چهارم دبستان بود، ادامه می شده  مطرح

در آزمون محقق ساخته،  شده  مطرح سؤاالتتوانست به تمامی  رسید که میمرحله می

بدون کمک دیگران و بدون غلط در چندین مرحله پاسخ کامال صحیح بدهد. الزم به ذکر 

 یاراختو سپس در  شدمی جابجاو اعداد آزمون محقق ساخته در هر اجرا  سؤاالتاست که 

جلوگیری از حفظ پاسخ سواالت  انجام این عمل،دلیل  .گرفت قرار می انکنندگ شرکت

حاصل از انجام مداخله با اطمینان  کنندگان بود تا بدین ترتیب پیشرفت توسط شرکت

اجرای کنندگان با سواالت پژوهش نباشد.  و نتیجه آشنایی شرکت تحلیل شودبیشتری 

 شد.ان حوزه اختالل یادگیری انجام مراحل مداخله توسط پژوهشگر و یک نفر از متخصص

گرفت و  قرار می متخصص اختالل یادگیری چهارچوب جلسات در اختیار بدین منظور

می جلسات مداخله ادر تم پژوهشگر و مشاور دستیار عنوان بهمتخصص اختالل یادگیری 

وجلسه هفته از انجام مداخله، طی د سهاز  بعدکنندگان   شرکت این، افزون بر  حضور داشت.

. همچنین اساس طراحی برنامه شدند ریاضی ارزیابی مسالهبا آزمون محقق ساخته حل 

های فردی تفاوتو د که با توجه به  جلسه آموزش بو هفتآموزشی مورد استفاده بر مبنای 

ها تکرار یا ها در فرایند مداخله مربوط به هریک از مالکبرخی از جلسه کنندگان شرکت

 کنندگان شرکتجلسه برای  61تا  7های آموزشی بین  که جلسهطوریهشدند؛ بادغام می

 متغیر بود.
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 نتایج

 مسالهبا استفاده از آزمون محقق ساخته حل  ریاضی مسالهمهارت حل  در پژوهش حاضر

در سطوح ساده، متوسط و دشوار بود که  مساله 61ریاضی ارزیابی شد. این آزمون شامل 

بنابراین،  اد.دها پاسخ میو پیگیری به آن مداخله یه، سه مرحله.مراحل پا آموز باید دردانش

ر افزایش وص اثربخشی برنامه آموزش مستقیم بپژوهش در خص جهت پاسخ به پرسش

آموزان در نتایج عملکرد دانش آموزان با اختالل یادگیری،ریاضی دانش مسالهمهارت حل 

ریاضی بر اساس  مسالهساخته حل مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری در آزمون محقق 

های آزمون در هر مرحله و همچنین بر اساس تحلیل دیداری مسالهمیانگین پاسخ صحیح به 

 ریاضی و محاسبه اندازه اثر انجام شده است. مسالهمهارت حل  نمودار عملکرد

، سه مرحله مداخله آموزشی و پیگیری خط پایهکنندگان در شرایط  ارزیابی شرکت

سوالی  61آزمون  با جلسه و چهار درکنندگان   شرکت خط پایه د. در شرایطانجام ش

مرحله و در مالک اول با آموزش  سهدر مداخله آزمایشی  .شدندریاضی ارزیابی  مساله حل

متوسط های مسالههای شامل یک عملیات(، مالک دوم با آموزش مسالهآسان )های مساله

با بیش  هایمساله) دشوارهای مسالهسوم با آموزش  های شامل دو عملیات( و مالکمساله)

مربوط به  آزمون سوال 1در مالک اول با  کنندگانشرکت و از دو عملیات( انجام شد

های متوسط و در مالک مسالهمربوط به  آزمون سوال 1ساده، در مالک دوم با  های مساله

پیگیری  در مرحلهاین،  بر ونافز دند.ارزیابی ش آزمون سوال 61سوم یا رفتار هدف با هر 

 .شدندسوالی ارزیابی  61جلسه با آزمون کنندگان طی دو  نیز شرکت
 : علی1 کننده شرکت

های صحیح علی شود خط پایه بر اساس تعداد پاسخمشاهده می 6طور که در نمودار همان

های خاست. میانگین پاس شده  ثبتجلسه ارزیابی و  4آزمون محقق ساخته، در  سؤاالتبه 

بوده است. با توجه به میانگین خط پایه برنامه آموزش  0/1جلسه خط پایه  4صحیح علی در 

جلسه اجرا شد. وضعیت آموزشی علی بعد از اجرای این برنامه، برای مالک  4مستقیم در 

 1جلسه آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمون شامل  1ساده( در  یها مساله) اول

سؤال  5آموزش در جلسه اول به  جلسه 4ن محقق ساخته بود. علی بعد از سؤال اول آزمو
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سؤال پاسخ صحیح داد. میانگین  1پاسخ صحیح داد ولی در جلسات دوم و سوم به هر 

بود. پس از رسیدن علی به مالک اول و چیرگی  1/5های صحیح علی در مالک اول پاسخ

ی ساده، جلسات آموزشی برای رسیدن به مالک دوم برگزار شد. تعداد جلسات ها مسالهبر 

مربوط به  سؤاالت وسیله به جلسه بود که پس از اجرای این جلسات، آزمودنی 5آموزشی 

آزمون محقق ساخته بودند، مورد آزمون قرار گرفت. علی  60تا  7 سؤاالتمالک دوم که 

سؤال  5سؤال و در جلسه دوم به  4ر جلسه اول به جلسه مورد آزمون قرار گرفت که د 5در 

سؤال این بخش پاسخ صحیح داد.  1 میتما بهجلسه بعدی  1پاسخ صحیح داد. علی در 

ی ها مساله) دومعلی در مالک  ینکها از  پسبود.  4/5های علی در این مرحله میانگین پاسخ

 4ن به مالک سوم را در متوسط( به چیرگی رسید، پژوهشگران برنامه آموزشی برای رسید

 61محقق ساخته آزمون  وسیله بهجلسه اجرا و پس از برگزاری جلسات آموزشی علی 

سؤال و در جلسات سوم  67مورد آزمون قرار گرفت. علی در جلسات اول و دوم به  لیسؤا

جلسه آموزش توانست به رفتار  61بنابراین علی در  ؛سؤال پاسخ صحیح داد 61و چهارم به 

سوال و  67رسد. همچنین در دو جلسه پیگیری انجام شده نیز علی در جلسه اول به هدف ب

 سوال پاسخ صحیح داد. 61در جلسه بعدی به 

  مداخلهدر شرایط خط پایه،  کنندگان شرکت مساله. میانگین عملکرد حل 2 جدول 

 های اول، دوم، سوم( و پیگیریمالک)

 پیگیری  الک سومم  مالک دوم مالک اول خط پایه آموزدانش

 (2-61) 6785 (2-61) 6785 (2-1) 584 (2-1) 581 (2-61) 180 علی

 (2-61) 67 (2-61) 6784 (2-1) 5805 (2-1) 1  (2-61) 4875 حسین

 (2-61) 61 (2-61) 67875 (2-1) 1 - (2-61) 1875 میالد

 (2-61) 6785 (2-61) 6780 (2-1) 585  (2-1) 1 (2-61) 485 آرش

 (2-61) 61 (2-61) 67875 (2-1) 1 - (2-61)785 سینا

      

مالک سوم و  ،خط پایهدر  و 1های اول و دوم  و حداکثر نمره در مالک 2حداقل نمره 

 .بود 61پیگیری 
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ریاضی بعد از شروع  مسالهنشانگر این است که عملکرد حل  6 نمودارتحلیل دیداری 

دهد. بنابراین، را نشان میبسیاری ی مداخله آموزشی روندی صعودی داشته و تغییرپذیر

ریاضی و تحلیل دیداری نمودار عملکرد وی در  مسالهنتایج مقایسه عملکرد علی در حل 

 مسالهبر پیشرفت حل  دهد که مداخله آموزش مستقیمو مداخله نشان می خط پایهشرایط 

 تاثیر مثبت داشته است. ریاضی
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 ریاضی مسالهکنندگان در آزمون حل  ضی شرکتریا مساله. عملکرد حل 1 نمودار

 

 مسالههمپوش در عملکرد حل های غیر درصد دادهنتایج محاسبه اندازه اثر به روش 

% است 622نشان داده شده است. این شاخص برای علی  1 آموز در جدولریاضی هر دانش

 (. 1دهد )جدول که اثربخشی بسیار باالی مداخله را نشان می

 ریاضی مسالههای غیر همپوش برای عملکرد حل  د داده. درص3جدول 

 اثربخشی همپوشهای غیر درصد داده آموزدانش

 بسیار باال 622 علی

 بسیار باال 622 حسین

 بسیار باال 622 میالد

 بسیار باال 622 آرش

 بسیار باال 622 سینا
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 : حسین2کننده شرکت

  دادهآزمون محقق ساخته نشان  االتسؤوضعیت حسین در پاسخگویی به  6در نمودار 

بود. شرایط حسین در خط  7/4خط پایه  جلسه 4های حسین در است. میانگین پاسخ شده

سؤال پاسخ صحیح  5جلسه بعدی به  1سؤال، در  4دهد که او در جلسه اول به پایه نشان می

ه آموزشی جلس 0داده است. بر این اساس برنامه آموزشی برای رسیدن به مالک اول در 

جلسه مورد آزمون قرار  1برگزار شد و بعد از برگزاری جلسات آموزشی حسین در 

مورد  6آزمون محقق ساخته مربوط به مالک  1تا  6 سؤاالتها  آزمونین ا درگرفت. 

سؤال پاسخ صحیح داد. سپس  1که آزمودنی در تمامی جلسات به این  گرفت قرارارزیابی 

جلسه آموزشی، حسین بر اساس  4ک دوم شروع شد و پس از برنامه آموزشی مربوط به مال

سؤال،  4در چهار جلسه مورد آزمون قرار گرفت. حسین در جلسه اول به  60تا  7 سؤاالت

سؤال پاسخ صحیح داد و در  1سوم و چهارم به  سؤال و در جلسات 5در جلسه دوم به 

. سپس پژوهشگر برنامه بود 0/5های حسین مالک دوم به چیرگی رسید. میانگین پاسخ

جلسه آموزشی اجرا نمود و پس از برگزاری  4آموزشی برای رسیدن به مالک سوم را در 

مورد آزمون  لیسؤا 61جلسه توسط آزمون محقق ساخته  5جلسات آموزشی، حسین در 

سؤال پاسخ اشتباه داد  یکسؤال و در جلسه دوم به  دورار گرفت. حسین در جلسه اول به ق

همچنین در سؤال آزمون محقق ساخته پاسخ صحیح داد.  61 میتما بهه جلسه بعد ولی در س

 61سوال و در جلسه بعدی به  61دو جلسه پیگیری انجام شده نیز حسین در جلسه اول به 

 سوال پاسخ صحیح داد.

ریاضی بعد  مسالهنشانگر این است که عملکرد حل  6 نمودارتحلیل دیداری حسین در 

مداخله آموزشی  اما در مالک دوم دهد نمیرا نشان بسیاری  تغییرپذیری از شروع مداخله

ریاضی و  مسالهروندی صعودی داشته است. بنابراین، نتایج مقایسه عملکرد حسین در حل 

دهد که مداخله و مداخله نشان می خط پایهتحلیل دیداری نمودار عملکرد وی در شرایط 

تاثیر مثبت داشته است. محاسبه اندازه اثر به  ضیریا مسالهبر پیشرفت حل  آموزش مستقیم

% است 622دهد که این شاخص برای حسین های غیر همپوش نشان می روش درصد داده

 (. 1دهد )جدول که اثربخشی بسیار باالی مداخله را نشان می
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 : میالد3 کننده شرکت

 شده مشخصه آزمون محقق ساخت سؤاالتوضعیت میالد در پاسخگویی به  6در نمودار 

است.  7/1جلسه خط پایه  4های میالد در بینیم که میانگین پاسخاست. با توجه به نمودار می

سؤال اول مربوط به مالک اول پاسخ صحیح داده است. این وضعیت بیانگر این  1او به 

ی ساده( مسلط است. بر این اساس برنامه آموزشی ها مساله) اولاست که میالد به مالک 

 سؤاالتجلسه آموزش، میالد بر اساس  4 سیدن به مالک دوم اجرا شد و پس ازبرای ر

آزمون  60تا  7 سؤاالتمربوط به مالک دوم مورد آزمون قرار گرفت. میالد بر اساس 

سؤال پاسخ  1جلسات به هر  میتما درجلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و  1محقق ساخته در 

های صحیح میالد در این سه ید. میانگین پاسخصحیح داد و در مالک دوم به چیرگی رس

جلسه  4بود. سپس پژوهشگران برنامه آموزشی برای رسیدن به مالک سوم را در  1جلسه 

جلسه بر اساس آزمون  4اجرا کردند و پس از برگزاری جلسات آموزشی میالد را در 

سؤال پاسخ  67 . میالد در جلسه اول بهقراردادندمورد ارزیابی  لیسؤا 61محقق ساخته 

جلسه  1بنابراین میالد در  ؛سؤال پاسخ صحیح داد 61صحیح داد و در سه جلسه بعدی به هر 

سوال  61در دو جلسه پیگیری هم میالد به تمامی  همچنین آموزشی به رفتار هدف رسید.

 آزمون پاسخ صحیح داده است.

ریاضی بعد  مسالهلکرد حل نشانگر این است که عم 6 نمودارتحلیل دیداری میالد در 

روندی صعودی داشته است.  دهد ورا نشان میبسیاری  تغییرپذیریاز شروع مداخله 

ریاضی و تحلیل دیداری نمودار عملکرد  مسالهبنابراین، نتایج مقایسه عملکرد میالد در حل 

 بر پیشرفت حل دهد که مداخله آموزش مستقیمو مداخله نشان می خط پایهوی در شرایط 

های غیر  تاثیر مثبت داشته است. محاسبه اندازه اثر به روش درصد داده ریاضی مساله

% است که اثربخشی بسیار باالی 622دهد که این شاخص برای میالد همپوش نشان می

 (.1دهد )جدول مداخله را نشان می
 : آرش4 کننده شرکت

های صحیح آرش عداد پاسخشود خط پایه بر اساس تمشاهده می 6طور که در نمودار همان

های است. میانگین پاسخ شده ثبتجلسه ارزیابی و  4آزمون محقق ساخته، در  سؤاالتبه 
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بوده است. برنامه آموزش مستقیم برای رسیدن به  4/ 5جلسه خط پایه  4صحیح آرش در 

جلسه اجرا شد. وضعیت آموزشی آرش بعد از اجرای این برنامه، برای  0در  6مالک 

جلسه آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمون  1ی ساده( در ها مساله) ولامالک 

جلسه  1آموزش در  جلسه 0سؤال اول آزمون محقق ساخته بود. آرش بعد از  1شامل 

های صحیح آرش در مالک بنابراین میانگین پاسخ ؛سؤال پاسخ صحیح داد 1آزمون به هر 

ی ساده، جلسات ها مسالهل و چیرگی بر بود. پس از رسیدن آرش به مالک او 1اول 

جلسه بود که  4آموزشی برای رسیدن به مالک دوم برگزار شد. تعداد جلسات آموزشی 

 7 سؤاالتمربوط به مالک دوم که  سؤاالت وسیله بهپس از اجرای این جلسات، آزمودنی 

آزمون  جلسه مورد 4آزمون محقق ساخته بودند، مورد آزمون قرار گرفت. آرش در  60تا 

جلسه بعدی  0سؤال پاسخ صحیح داد و در  5اول و دوم به  در جلساتقرار گرفت که 

 5/5های آرش در این مرحله سؤال این بخش پاسخ صحیح داد. میانگین پاسخ 1 میتما به

ی متوسط( به چیرگی رسید، پژوهشگران ها مساله) دومآرش در مالک  ینکها از پسبود. 

جلسه اجرا و پس از برگزاری جلسات  4ن به مالک سوم را در برنامه آموزشی برای رسید

جلسه مورد آزمون قرار  5در  لیسؤا 61آزمون محقق ساخته  سیلهو بهآموزشی آرش 

سؤال و در جلسات  67سؤال و در جلسات دوم و سوم به  61گرفت. آرش در جلسه اول به 

جلسه آموزش توانست  62 بنابراین آرش در ؛سؤال پاسخ صحیح داد 61چهارم و پنجم به 

 67. همچنین در دو جلسه پیگیری انجام شده نیز آرش در جلسه اول به به رفتار هدف برسد

 سوال پاسخ صحیح داد. 61سوال و در جلسه بعدی به 

ریاضی بعد  مسالهنشانگر این است که عملکرد حل  6 نمودارتحلیل دیداری آرش در 

روندی صعودی  دوماما در مالک  دهد نمیرا نشان بسیاری  تغییرپذیریاز شروع مداخله 

ریاضی و تحلیل دیداری  مسالهدر حل  عملکرد آرشداشته است. بنابراین، نتایج مقایسه 

 دهد که مداخله آموزش مستقیمو مداخله نشان می خط پایهنمودار عملکرد وی در شرایط 

تاثیر مثبت داشته است. محاسبه اندازه اثر به روش درصد  ریاضی مسالهبر پیشرفت حل 

% است که اثربخشی 622دهد که این شاخص برای آرش ی غیر همپوش نشان میها داده

 (.1دهد )جدول بسیار باالی مداخله را نشان می
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 : سینا5 کننده شرکت

 شده مشخصآزمون محقق ساخته  سؤاالتوضعیت سینا در پاسخگویی به  6در نمودار 

است.  5/7جلسه خط پایه  4 درسینا های بینیم که میانگین پاسخاست. با توجه به نمودار می

سؤال اول آزمون مربوط به مالک اول پاسخ صحیح داده است. این وضعیت  1او به 

ی ساده( مسلط است. بر این اساس ها مساله) اولاین است که سینا به مالک  دهنده نشان

آموزشی، سینا بر  جلسه 1برنامه آموزشی برای رسیدن به مالک دوم اجرا شد و پس از 

تا  7 سؤاالتمربوط به مالک دوم مورد آزمون قرار گرفت. سینا بر اساس  سؤاالت اساس

 1جلسات به هر  میتما درجلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و  1آزمون محقق ساخته در  60

های صحیح سینا سؤال پاسخ صحیح داد و در مالک دوم به چیرگی رسید. میانگین پاسخ

هشگران برنامه آموزشی برای رسیدن به مالک سوم را در بود. سپس پژو 1در این سه جلسه 

جلسه بر اساس  4جلسه اجرا کردند و پس از برگزاری جلسات آموزشی سینا را در  4

سؤال  67. سینا در جلسه اول به قراردادندمورد ارزیابی  لیسؤا 61آزمون محقق ساخته 

 7بنابراین سینا در  ؛داد سؤال پاسخ صحیح 61پاسخ صحیح داد و در سه جلسه بعدی به هر 

به  سیناهمچنین در دو جلسه پیگیری انجام شده نیز  آموزشی به رفتار هدف رسید. جلسه

 سوال پاسخ صحیح داده است. 61تمامی 

ریاضی بعد از  مسالهنشانگر این است که عملکرد حل  6 نمودارتحلیل دیداری سینا در 

در مالک دوم روندی صعودی داشته  ده ورا نشان دابسیاری  تغییرپذیریشروع مداخله 

ریاضی و تحلیل دیداری نمودار  مسالهاست. بنابراین، نتایج مقایسه عملکرد سینا در حل 

بر  دهد که مداخله آموزش مستقیمو مداخله نشان می خط پایهعملکرد وی در شرایط 

ش درصد تاثیر مثبت داشته است. محاسبه اندازه اثر به رو ریاضی مسالهپیشرفت حل 

% است که اثربخشی 622دهد که این شاخص برای سینا های غیر همپوش نشان می داده

 (.1دهد )جدول بسیار باالی مداخله را نشان می
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 بحث

بهبود  منظور بهآموزان با اختالل یادگیری ریاضی که پژوهش حاضر نشان داد دانش نتایج

 ای مالحظه قابلگرفتند، افزایش  ریاضی از مداخله آموزش مستقیم بهره مسالهمهارت حل 

در این مهارت در مقایسه با خط پایه نشان دادند که این افزایش در مرحله پیگیری نیز قابل 

، روش موثری بوده و کاربرد اهده بود. نتایج حاکی از آن بود که برنامه آموزش مستقیممش

این پژوهش با  است. نتایجآموزان شده دانش مسالهآن منجر به افزایش مهارت حل 

 ،(0225) 0جان و (، سوزان، باربارا0227) 6، فلورنس و گنز(0262) استاکارد های پژوهش

 5وتراور کارناین، سیلبرت، تامی و (0224) 4اسلوکام و واتکینز ،(0221) 1کارناین و آدامز

 اختاللیژه و به یادگیری هایبهبود اختالل رب مستقیم آموزش تأثیر خصوص در (0224)

نژاد پژوهش نصرتی، غباری بناب، وکیلی همچنین با نتایج نتایجاین  همخوانی دارد. یریاض

آموزان با آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش شیاثربخ( با موضوع 6195) کشاورزو 

ثیر تأ( در خصوص 6191) همکارانبناب و پژوهش غباریاختالل یادگیری و همچنین 

. هستم ریاضی در کودکان با اختالل ریاضی همسو آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهی

 روش ( که نشان داد6117) میراخورلی و بناب غباری پژوهشاین نتایج با  این،افزون بر

 به نسبت بیشتری اثربخشی از هوشی توانکم آموزاندانش یرو بر مستقیم آموزش

 همسو است. نیز است برخوردار مدارس در متداول آموزش

اختالل ریاضی  با آموزان های دانش ویژگی به توان می پژوهش حاضر های هیافت تبیین در

شناسی اختالل  در مورد سبب کرد. اشاره مستقیم روش آموزش های ویژگی و همچنین

 و همکاران 1و روت( 0224) گیری یادگیری دالیل مختلفی عنوان شده است. برای مثال،

اند. برخی از  و آموزش ناکافی دانسته امحتو آموزشی، نظام را اختالل این علت( 0226)

 اند مطرح کرده ن به مطالب درسی رااآموز این دانشعدم عالقه و انگیزش  نیز ها پژوهش
                                                           
1. Flores & Ganz 

2. Susan G.M., Barbara B.L., & John 

3. Adams, G,. & Carnine 

4. Watkins, C.L,. & Slocum 

5. Carnine, D., Silbert, J., Kame, E., & Traver 

6. Ruth 
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های دیگری نحوه تدریس را از عوامل مهم  پژوهش این  بر  . افزون(0222شالو و همکاران،)

(. با 6115کاری، ، ترجمه پوراف0221کاپالن و سادوک، ) اند این اختالل گزارش کرده

 با آموزان دانش مشکالت عمده گیری کرد که توان نتیجه ی، متوجه به موارد ذکر شده

 به توجه عدم و نادرست تدریس های روش آموزشی شامل: مشکالت ریاضی اختالل

است که با توجه به  انگیزش عدم و درسی محتوای مطالب، ارائه نادرست ترتیب نیاز، پیش

پژوهش حاضر را  نتایج، این اساسبر باشد.  میستقیم قابل جبران های آموزش م ویژگی

آموزان با اختالل یادگیری، های مثبت دانشتوان بر مبنای افزایش انگیزش و تجربهمی

شناختی  جمعیتهای آموزان، ویژگیفراهم آوردن فرصت پاسخ بیشتر برای دانش

یاضی که با روش آموزش ر مسالهگام حل بهو همچنین آموزش گام کنندگان شرکت

 مستقیم انطباق دارد، تبیین کرد.

های در مقایسه با کالس شود،هایی که به روش آموزش مستقیم تدریس میدر کالس

گیرد، معلمان قرار می مدنظرهای درسی هدف های انفرادی و ارزیابیسنتی که تمرین

 دوبلر هایپژوهش .کنندآموزان فراهم میپاسخ به دانش ارائههای بیشتری برای فرصت

 روش به که هاییکالس در اندکرده بیان و حمایت مستقیم آموزش مدل از( 0261) وفین

 و انفرادی هایتمرین که سنتی هایکالس با مقایسه در شود،می تدریس مستقیم آموزش

 خپاس ارائه برای بیشتری هایفرصت معلمان گیرد،می قرار مدنظر درسی هایهدف ارزیابی

 توالی در مشکالتی دارای آموزاندانش این مشابه، طور به .کنندمی فراهم آموزان دانش به

 آموزش دارا بودن ماهیت لیلد به آموزش مستقیم برنامه دارند که پیچیده مراحل گام به گام

 مساله، با مراحل حل بسیار تکرار و تمرین با همراه و منظم کوچک هایگام با همراه

استفاده از این روش و برنامه آموزشی را در جهت افزایش  اثربخشیق داشته و ریاضی انطبا

 کند.آموزان با اختالل یادگیری تبیین میریاضی در دانش مسالهمهارت حل 

آموزان با اختالل یادگیری را های مثبت دانشتجربهبرنامه مبتنی بر آموزش مستقیم 

های دلیل تجربه شکستختالل یادگیری بهآموزان با ااز دانش بسیاریدهد. افزایش می

 و تشویقی های برنامه از استفادهبرند. متوالی از فقدان عالقه و انگیزش رنج می

 دشوار، به ساده از آموزشی محتوای دقیق سازماندهی با همراه اصالحی پسخوراندهای
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 یرندگانیادگ انگیزشی سطح افزایش و یادگیری آمیز موفقیت های تجربه ایجاد به منجر

 الیوتاست. برای مثال  شده تایید نیز پژوهشگران از برخی توسط شود. این موضوعمی

آموزان با اختالل ( عنوان نموده است که آموزش مستقیم سطح انگیزش دانش0225)

دلیل ایجاد آموزش مستقیم به کندمی بیان( 0224) تاروردهد. یادگیری را افزایش می

درپی های پیآموزان با اختالل یادگیری که تجربه شکستدانش های متوالی برایموفقیت

ز ا مثبتشانهای منفی آنها کاهش و تجارب شود تجربهدارند مناسب است و سبب می

 یادگیری افزایش یابد.

نشده در افزایش درمان فعالی بیش -نارسایی توجهمیزان تحصیالت والدین و اختالل 

مستقیم اثرگذار  زشو اثربخشی درمان مبتنی بر آمو مسالههای حل جلسات آموزش مهارت

)میالد، آرش و سینا( که  5و  4، 1کنندگان  شرکتهای پژوهش نشان داد بود. یافته

تحصیالت پدر، مادر و یا هردوی آنها لیسانس یا باالتر بود، به جلسات مداخله کمتری نیاز 

بود. افزون براین، بسیار مداخله  آنها از خط پایه به تغییرپذیریداشتند و همچنین میزان 

مهارت حل  )علی، حسین( به جلسات بیشتری بر نارسایی توجه با اختالل  کنندگان شرکت

که برنامه آموزش مستقیم بر  دنشان دا نتایج پژوهش  درنهایتریاضی نیاز داشتند؛ اما  مساله

وع مداخله در با توجه به اینکه پیش از شرآموزان نیز اثربخش است.  روی این دانش

آموزان به والدینشان  خصوص نحوه انجام و چگونگی اثربخشی آن بر مشکالت این دانش

های بیشتری با پژوهشگر و متخصص  کرده همکاری توضیحاتی داده شد، والدین تحصیل

در جلسات مداخله  فرزندانشان موقع بهحضور  افزایش انگیزه و منظور بهاختالل یادگیری 

 دارند که پیچیده مراحل گام به گام توالی در مشکالتی دارای آموزانشدان این داشتند.

 و منظم کوچک هایگام با همراه آموزش دارا بودن ماهیتلیل د به آموزش مستقیم برنامه

استفاده از این  اثربخشیریاضی انطباق داشته و  مسالهحل  ، بابسیار تکرار و تمرین با همراه

آموزان با ریاضی در دانش مسالهجهت افزایش مهارت حل روش و برنامه آموزشی را در 

 .کنداختالل یادگیری تبیین می

توان به عدم امکان مقایسه برنامه آموزش مستقیم با سایر های پژوهش میاز محدودیت

 موقع بهمنظور حضور مسئوالن مدرسه به ضعیف های درمانی، همکاریروش
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همبودی اختالل نارسایی عدم بررسی خله، های مدادر برخی از جلسه کنندگان شرکت

آزمودنی و عدم انجام پژوهش بر روی محدود روش تک پذیری تعمیم، فعالیتوجه و بیش

 دختران اشاره کرد.

شود به معلمان در خصوص تاثیر روش آموزش به متخصصان آموزشی توصیه می 

زان با اختالل یادگیری آموویژه دانشآموزان بهبهبود فرایند یادگیری دانش مستقیم بر

های درسی برای آموزش ریاضی های الزم داده شود و این روش در کالسریاضی آگاهی

-هشوپژدر که شود مید نیز پیشنهاان هشگروبه پژکارگرفته شود. آموزان بهبه این دانش

های مساله محور و ی مانند روشیگردشی زموهای آی این روش را با روشبعدهای 

 .ریاضی بررسی کنند مسالهرا بر یادگیری حل  آنثربخشی و امقایسه زی مودآخو
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 منابع

 انتشارات :تهران(. 6179) براهنی نقی محمد ترجمه .آزمایی روان (.0226) .آ آناستازی،

 .تهران دانشگاه

 با کودکان ریاضی مفاهیم یادگیری بر مستقیم تاثیر آموزش .(6119) ا اردانی، شریفی

 .تهران انشگاه. دارشد کارشناسی نامه ایانپ .یریاض اختالل

(. انطباق، هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی 6111) .عابدی، م. صادقی، ا. و ربیعی، م

و بختیاری. سازمان آموزش و  چهارمحالآزمون هوش وکسلر چهار در استان 

 پرورش چهارمحال و بختیاری.

(. 6191، ح. )یرزادیو پا. ، اردانی یفیشر، ف. یاریاری، م. یکتاشکوهی، ب. بنابغباری

تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتال به اختالل 

 .51-62،46،های کاربردی روانشناختیپژوهشریاضی. 

 .مستقیم روش با ریاضی مفاهیم آموزش(. 6117. )ا میراخورلی، وب.  بناب،غباری

 .یسطرون نشر :تهران

 و شناختی واج آگاهی مستقیم، آموزش یهشیو سه اثربخشی (.6119) ب. کریمی،

 . دانشگاهدکتری نامه پایان .دبستان آموزاننشدا امالی مشکالت کاهش بر ترکیبی

 .تهران طباطبایی عالمه

 (.6115) یپورافکارترجمه نصرت اله  (.0221) یرجینیاو سادوک، و هارولد کاپالن،

 .شهرآب انتشارات: تهران. افکاری پور اله نصرت ترجمه. پزشکیروان خالصه

 ریزی برنامه در پژوهش (. فرایندهای حل مساله در آموزش ریاضیات.6114) .س ،کاظمی
 .7-17 ،12 ،درسی

 اثربخشی (.6195) ح. افشار، کشاورز م. و نژاد،وکیلیب.  بناب،غباریف.  نصرتی،

خاص.  یادگیری اختالل با آموزان دانش ریاضی عملکرد بر مستقیم آموزش

 .621-600، 5(4، )های یادگیریمجله ناتوانی
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