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 چکیده
کار گرفته  فراد دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی بهرویکردهای درمانی مختلفی برای کمک به ا

هدف پژوهش حاضر  کالمی مبتنی بر طرحواره یکی از این مداخالت است. مسئله حلشده است. آموزش 
کالمی مبتنی بر طرحواره  مسئله حلها، و شواهد پژوهشی پیرامون موثر بودن آموزش معرفی ماهیت، ویژگی

از طریق پژوهش مروری نظامند و  های یادگیری ویژه است. در پژوهش حاضر ییدر ارتباط با نارسا
 مسئله حلیادگیری ویژه با آسیب ریاضی و آموزش  های تخصصی مرتبط با اختاللجستجوی کلیدواژه

ها یافته 1996-2017های  های اطالعاتی تخصصی ایران و جهان بین سالگاهیپاکالمی مبتنی بر طرحواره در 
پژوهش انجام شده،  36از  جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت.عات مورد نظر اطالو 

 6-1و در پایه  12تا  5های دارای اختالل ریاضی از سن  پژوهش( بر روی آزمودنی 25) ها غالب پژوهش
کالس . پژوهش( 25با فراوانی ) باشند از نوع مطالعات آزمایشی میها  انجام شده است که بیشتر این پژوهش

 9با فراوانی ) های یادگیری پژوهش(، مراکز استثنایی یا توانبخشی اختالل 15با فراوانی ) آموزش فراگیر
پژوهش( به ترتیب  4با فراوانی ) پژوهش(، و مراکز فعالیت 8با فراوانی ) پژوهش(، کالس مجزا

در شیوه اجرای آموزش اند.  گرفته های کارآموزی هستند که مورد استفاده قرار پرکاربردترین موقعیت
با فراوانی ) بیشترین فراوانی برخوردار استاز  "آموزش در کل کالس، و انفرادی"مبتنی بر طرحواره، ارائه

دقت و ) "سیالی"وابسته هایمتغیرکالمی مبتنی بر طرحواره بر  مسئله حلاثربخشی آموزش  پژوهش(. 26
پژوهش مورد سنجش قرار  11و  16، 36به ترتیب در  "متعمی"و  "اکتساب"صحت حل مساله ریاضی(، 

ها حکایت از اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره بر متغیرهای  گرفته است که نتایج این پژوهش
های تفکر برای  مبتنی بر طرحواره به واسطه ایجاد و انعطاف در روش مسئله حلوابسته دارند. روش 

ها  وزان دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی و همچنین سایر گروهآم تواند برای دانش می مسئله حل
 مورد استفاده قرار گیرد. 

                                                 
نویسنده مسئول( ) شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. دانشیار روان1

Sh.Nemati@Tabrizu.ac.ir  
 . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران2
  ن شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز. کارشناسی ارشد روا3
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کالمی مبتنی  مسئله حلاختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی، آموزش  واژگان کلیدی:
 بر طرحواره، مطالعه مروری نظامند.

 مقدمه

است که به صورت  2تحولی-اختاللی عصب 1با آسیب ریاضیات اختالل یادگیری ویژه
های  خاطرسپاری واقعیت ، به4شامل؛ فهم عدد) ریاضیات مشکالتی را در حوزه3مداوم

انجمن ) آوردوجود می( به8، و استدالل صحیح ریاضی7، محاسبه6، صحت یا سیالی5ریاضی
آموزان دارای ناتوانی دانش(. 2014، 10کرنی -؛ شولت2013، 9پزشکی آمریکاروان

 مسئله حلعمده مشکالت جدی در یادگیری ریاضیات باالخص در  طورژه بهیادگیری وی
-آموزان عادی، این دانش(. در قیاس با دانش2005باچمن،  -خین، جیتندرا و داتلین) نددار

ی مراحل آموزان در حل مسائلی که در آنها اطالعات اضافی گنجانده شده و یا دارا
پاول، ) شوندباهات بیشتری را مرتکب میحل هستند اشت متعددی جهت رسیدن به راه

ای، دامنه لغات، پردازش زبان، ها دچار نقص در حافظه، توجه، دانش زمینهآن (.2011
بصری و خودتنظیمی  -دانش مربوط به راهبردها و نحوه استفاده از آنها، پردازش فضایی

هایی رد در حوزههستند. اختالل در هریک از این موارد آثار نامطلوبی را در عملکرد ف
(. این گروه از 2011جیتندرا و استار، ) همچون ریاضیات و خواندن برجای خواهد گذاشت

پور ماراالنی، نعمتی و مهدی) های تحولی و ذهنیآموزان مانند افراد دارای نارساییدانش
( از درصد 1396نعمتی و علیزاده، ) فعالی( و افراد دارای اختالل نقص توجه/بیش1395

 یوع باالتری برخوردارند.ش
صورت صحیح هم برای موفقیت تحصیلی و هم برای  کالمی ریاضی به مسئله حلتوانایی 

آموزان در دانش مسئله حلهای  عملکرد خوب در جامعه ضروری است. بهبود مهارت
های اساسی محسوب عنوان یکی از چالش دارای ناتوانی یادگیری ویژه، به دالیل متعدد به

                                                 
1. specific learning disabilities with impairment in mathematics 
2. neurodevelopmental disorder 
3. maintained 
4. Number sense 
5. Memorization facts 
6. Accurate or fluent 
7. Calculation 
8. Accurate math reasoning 
9. American Psychiatric Association  
10. Schulte-Koerne 
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کالمی ریاضی، مشکلی دایمی برای  مسئله حلدر این راستا، مشکالت  شود؛می
 (.2011، 1پاول) های ریاضی استآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب دانش

های شناختی برانگیز، مهارتآموزان جهت مقابله با تکالیف چالشبرای این گروه از دانش
دن کلمات، فهم اعداد، و تکمیل صحیح چندگانه ریاضی شامل رمزگشایی کلمات، فهمی

کالمی  مسئله حلمحاسبات الزم است. در حال حاضر غالب متون نوشتاری برای آموزش 
، و بازبینی یا بازگشت به گذشته برای مسئله حلاز چهار گام؛ فهمیدن مسئله، ابزار طراحی، 

؛ جتندرا و 2008 ،2جتندرا و گریفین) کنندوارسی پاسخ و معنی دار کردن را استفاده می
آموزان، با وجود اینکه تاکید (. برای توانبخشی شناختی این گروه از دانش2011، 3استار
ای بر یادگیری مبتنی بر استدالل و نگاه فکورانه به مسائل ریاضی شده است، اما در ویژه

در  .شدبا ای متداول میهای پایههای درسی یادسپاری و استفاده از تمرینبسیاری از کالس
این راستا، بی آنکه به یادگیری مفهومی و کاربرد مسائل ریاضی در زندگی واقعی توجه 

های معمول و نادیده انگاشتن مفاهیم نهفته در ای که تاکید ویژه بر روشگونه شود. به
 -آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژهبه ویژه در رابطه با آموزش دانش -مسائل ریاضی

آموزان به یادگیرندگانی غیر فعال در سیستم آموزشی شده است که این دانشمنجر به این 
کالمی،  آموزان مشکالت قابل توجهی را در بازنمایی مسئلهدر واقع این دانش .تبدیل شوند

کینگزدورف ) داشته حل راهتشخیص اطالعات مرتبط، و عملیات صحیح جهت رسیدن به 
جیتندرا ) زندخواندن بر مشکالت پیشین دامن می( و در مواردی اختالل 2016و کراوک، 

 (.2002و دیپیپی، 
آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه در مدارس عادی، از با توجه به حضور غالب دانش

آموزان از کالس درس کار گیرند که غالب دانش رود راهبردهایی را بهمعلمان انتظار می
است  مسئله حلیکی از راهبردهای جایگزین  4مند شوند، آموزش مبتنی بر طرحوارهبهره

ریاضی افراد  مسئله حلطرحواره( که مشکالت کالمی ) که برای شناسایی ساختارهای مهم
رود. در این شود، بکار میواسطه آن ناشی میاختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی به

 پردازندمی مسئله حلشکل دیاگرام به  آموزان با تبدیل اطالعات مهم بهروش دانش

                                                 
1. Powell 
2. jetendra & Griffin 
3. jetendra & Starr 
4. schema- based instruction 
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اشاره دارد، به لحاظ پشتوانه  3یا طرح کلی 2(. مفهوم طرحواره به چارچوب2008، 1جتندرا)
ویژه نظریه طرحواره است. نظریه به 4نظری این روش برگرفته از دیدگاه شناختی پیاژه

هایی است که در آن رفتارهای هوشمند اساسی برای  شناختی پیاژه مبتنی بر طرحواره
توالی "شوند. این طرحواره در دیدگاه پیاژه تحت عنوان کار برده می هی دانش بهسازماند
صورت  ها به های به هم پیوسته و قابل تکرار است که هر کدام از عناصر آن فعالیت فعالیت

شود.  ، تعریف می"یابند خورند و در نهایت در معنای واحد شکل می درونی به هم پیوند می
های جدید شود و در موقعیتجهان در ذهن کودک ذخیره می این بازنمایی ذهنی از

(. این نظریه طرحواره پیاژه همچنین 2009، 5لود مک) گیردمورد استفاده قرار می مسئله حل
کار گرفته شود. در  کالمی در ارتباط با حوزه ریاضیات به مسئله حلتواند در راهبردهای می
دن اینکه مشکالت کالمی ساختارهای مهم و کالمی مبتنی بر طرحواره، فهمی مسئله حل

هستند از اهمیت خاصی برخوردار است،  مسئله حلمتفاوت یا نوعی گام مجزا در چگونگی 
آموزان قادر به رشد این طرحواره از طریق شناسایی این ساختارهای مهم و اگر دانش

اضی بپردازند. در ری مسئله حلتوانند به گامهای متفاوت در ریاضیات باشند آنان بهتر می
برای اطالع از طراحی راهبردهای  این راستا خیلی از پژوهشگران از نظریه طرحواره پیاژه

آموزان در این روش به دانش (.2015، 6لیم) کنندکالمی استفاده می مسئله حلخود جهت 
 مسئله حلای به مشکالت های طرحوارهشود تا با استفاده از دیاگرامآموزش داده می

ردازد. این چهار گام شامل شناسایی طرحواره مشکل، بازنمایی مشکل با استفاده از بپ
حل با اجرای دیاگرام طرحواره، طراحی و نوشتن عبارات سئوالی ریاضی، و پیدا کردن راه

 (.2008گریفین و جتندرا، ) طرح است
؛ 2016، 8؛ کاسنر2016؛ جیتندرا و همکاران، 2017، 7بندیت) های مختلفیپژوهش

؛ 2015و همکاران،  11؛ فانگ2015، 10؛ دسماریس2016، 9کینگزدورف و کراوک
                                                 
1. jitendra 
2. framework 
3. outline 
4. Paget’s cognitive theory  
5. McLeod 
6. Lim 
7. Benedict 
8. Casner 
9. Kingsdorf & Krawec 
10. Desmarais 
11. Fang 
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 مسئله حل( به بررسی اثربخشی روش 2011، 2؛ پاول2012، 1؛ جیتندرا و استار2015لیم؛
 اند. به عنوان مثال؛ نتایج پژوهش کینگزدورف و کراوککالمی مبتنی بر طرحواره پرداخته

کالمی مبتنی بر طرحواره یکی از  مسئله حلد که روش ( نشان دادن2011) ( و پاول2016)
وزان با آسیب ریاضی در حل مسائل آم دانشهای سودمند جهت بهبود عملکرد  روش

خود با مقایسه اثربخشی  ( در پژوهش2007) باشد. همچنین، جیتندرا، و همکارانکالمی می
ای پویا در  ر مرحلهچها مسئله حلکالمی مبتنی بر طرحواره و روش  مسئله حلدو روش 

آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی در مقطع سوم به این نتیجه دست یافتند که دانش
عبارت  باشد. به مبتنی بر طرحواره بر یادگیری درس ریاضی اثربخش می مسئله حلروش 

آموزان مبتنی بر طرحواره از طریق تدریس آشکار به دانش مسئله حلدیگر، آموزش روش 
های مربوط به مسائل کالمی در ذهن آنها ناتوانی یادگیری به ایجاد طرحواره دارای

 بخشد. انجامد، بازنمایی و ارائه راهبرد را در کودکان دارای ناتوانی یادگیری بهبود می می
کالمی مبتنی بر طرحواره  مسئله حلبا وجود پیشینه پژوهشی در ارتباط با اثربخشی آموزش 

جیتندرا و  ؛2009جیتندرا و همکاران، ) ویژه با آسیب ریاضیدر اختالل یادگیری 
امیری پور،  ؛2013جیتندرا و همکاران،  ؛2016؛ جیتندرا و همکاران، 2011همکاران، 

؛ 2015؛ لیم، 2015؛ فانگ و همکاران، 2017بندیت،  ؛2017آرثور دوسی، و شاهورانی، 
ر روی این گروه از کودکان ( و مشاهده گزارش اثربخشی آن در پژوهشی ب2015جیمز، 

(، مطالعه مروری نظامند این 2017امیری پور، آرثور دوسی، و شاهورانی، ) در ایران
عنوان خالء پژوهشی و ضرورت رویکرد برای معرفی آن به جامعه پژوهشی ایران زمین به

مبتنی بر های شود. در این راستا، این مقاله تالشی است برای معرفی یافتهانجام آن توجیه می
کالمی مبتنی بر طرحواره در اختالل یادگیری ویژه با آسیب  مسئله حلشواهد از آموزش 

ای آن به جامعه علمی ایران و روشن ساختن ماهیت ریاضی و تعیین وضعیت فواید مداخله
های متغیر نظری و شیوه اجرای آن. به لحظ اهمیت نظری، ارایه نظامند و تحلیل یافته

در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه با آسیب  کالمی مبتنی بر طرحواره مسئله حلآموزش 
کند. و به لحاظ های نظری مرتبط با این متغیرها کمک میریاضی به بسط و تعدیل دیدگاه

های پژوهش محوری را اهمیت تجربی، گزارش شواهد پژوهشی موجود در این زمینه افق

                                                 
1. Jitendra & Star 
2. Powell 
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روی متخصصان نیازهای آموزشی ویژه و یژه پیشبرای مداخله در حوزه اختالل یادگیری و
 دهد. معلمان قرار می

 روش
های یافته2است که از طریق الگوی پریسما 1پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظامند

یادگیری   کالمی مبتنی بر طرحواره و اختالل مسئله حلپژوهشی مرتبط با متغیرهای آموزش 
 (. 2009و همکاران،  3لیبراتی) قرار داده است ویژه با آسیب ریاضی را مورد بررسی

 راهبردهای جستجو
 Specific learningهای تخصصی ، با استفاده از جستجوی کلیدواژهرضپژوهش حا در

disabilities ،Schema-Based Instruction ،Math Problem Solving ،Efficacy of 
Schema-Based Instruction in Learning Disabilities ،Schema-Based 

Instruction In Learning Disabilities ،Schema-Based Instruction Treatment in 
Learning Disabilities ،Schema-Based Intervention on the Mathematical 

Word Problem Solving Skills  شاملهای اطالعاتی گاهیپادر Pupmed ،Springer ،

Scopus ،ProQuest ،Elsevier ،Science direct ،Google Scholar ،Magiran ها و یافته
ها، و جهت دستیابی به هدف پژوهش که شامل معرفی ماهیت، ویژگیاطالعات مورد نظر 

کالمی مبتنی بر طرحواره در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه با  مسئله حلاثربخشی آموزش 
ی شناسایی و پوشش بیشتر مقاالت منتشر آسیب ریاضی بود، مورد واکاوی قرار گرفت. برا

های اطالعاتی، تعدادی مجالت معتبر در این زمینه نیز  شده بعد از جستجوی پایگاه
 مورد جستجو قرار گرفت.  (Hand Searching) صورت دستی به

 معیارهای ورود و خروج
 مسئله حلمعیارهای ورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با کاربرد آموزش 

یادگیری ویژه با آسیب ریاضی، و یا موضوعات   کالمی مبتنی بر طرحواره در حوزه اختالل
پژوهشی انتشار یافته به زبان فارسی و انگلیسی بودند.  -مرتبط با آن، و مقاالت علمی

ها، و مقاالت مرتبط با ها، و کنفرانسمعیارهای خروج نیز مقاالت ارایه شده در همایش

                                                 
1. systematic review study  
2. PRISMA 
3. Liberati 
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های کودکان استثنایی  کالمی مبتنی بر طرحواره در سایر گروه مسئله حلش کاربرد آموز
 التین و فارسی پژوهش شده بود.  2017تا  1996های  بودند. مجموعه این موارد در بین سال

 ارزیابی کیفیت مقاالت
های تخصصی  های موردنظر، با استفاده کلیدواژه تمامی مقاالت، بعد از استخراج از پایگاه

یادگیری ویژه با آسیب   کالمی مبتنی بر طرحواره و حوزه اختالل مسئله حلش آموز
ریاضی، توسط دو تن از مولفان حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارتقای کیفیت 
بیشتر مقاالت، بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف پژوهش، و انتخاب مقاالت اصلی، 

ان از شناسایی و بررسی مقاالت موجود، فهرست منابع بار دیگر برای باال بردن اطمین
 36طور جداگانه محتوای هر یک از  دو محقق بهمقاالت انتخاب شده نیز جستجو گردید. 

طور جداگانه مطالعه  اند. هر یک از محققان هر مقاله را به مقاله را تجزیه و تحلیل کرده
فرم تحلیل محتوا وارد ساختند. در نمودند، و پس از آن داده مربوط به هر مقاله را به 

صورت  درصد مقاالت( مقاله به 15) 6بین کدگذاران،  1راستای محاسبه پایایی درونی
( استفاده شد. این فرمول 1982) 2تصادفی انتخاب شد و برای محاسبه آن از فرمول کزدین

یسم نتیجه حاصله ها، و تق ها و عدم توافق ها تقسیم بر مجموع تعداد توافق شامل تعداد توافق
 84.04، و با میانگین 0/0 87.63تا  0/0 80.18است. میزان پایایی درونی مقاالت از  100بر 
 بدست آمد.  0/0

 استخراج اطالعات
کالمی مبتنی بر  مسئله حلمقاله موجود در ارتباط با کاربست کاربرد آموزش  218از 

ی، بعد از حذف مقاالتی که یادگیری ویژه با آسیب ریاض  طرحواره در حوزه اختالل
مقاله کامالً مرتبط وارد پژوهش گردید و  36ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند، در نهایت 

مقاله  36گیری(. همه  ، درخت تصمیم1شکل) طور کامل و دقیق مطالعه و بررسی شدند به
ل فرم تحلیپژوهشی انگلیسی زبان چاپ شده بود. سپس،  -انتخاب شده در مجالت علمی

ای از هر مقاله فراهم گردد. این فرم تحلیل شامل:  ( ایجاد شد تا خالصه1جدول ) محتوا
مستقل، ( های) تحصیلی، متغیر ها، پایه آزمودنی انتشار، سن سال(/ گان) طبقات نویسنده

                                                 
1. interrater reliability 
2. Kazdin 
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 اجرای کارآموزی، شیوه پژوهش، موقعیت وابسته، نوع مخاطبان، طرح( های) متغیر
خالصه و تحلیل  1در جدول  ها بود. در ادامه، مجموعه یافته آموزش، و نتایج مطالعات

 استفاده شد. Excel 2013افزار  شدند. برای رسم نمودارها، از نرم

 
 گیری( درخت تصمیم) . فرایند بررسی و انتخاب مقاالت1شکل 

 نویسنده ردیف
گان(/ سال )

 انتشار
 محتوای مقاله

جیتندرا و  1
 (2009) همکاران

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(7پایه ) تحصیلی ، پایه(15میانگین ) ها آزمودنی سن
اکتساب و حل دقیق و ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره، و آموزش متداول
وزان عادی و دارای آم دانش) مخاطبان ، نوع(صحیح مسائل کالمی تناسب و نسبت

آزمون با گروه  پس -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(اختالل ریاضی
 آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی ، موقعیت(کنترل

اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(انفرادی، و آموزش در کل کالس)
 (.طرحواره

جیتندرا و  2
 (2011) همکاران

 آموزش مبتنی) مستقل( های) ، متغیر(7پایه ) تحصیلی ، پایه(16-15) ها آزمودنی سن
درک و حل دقیق و صحیح ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

وزان آم دانش) مخاطبان ، نوع(ها، درصد و...، و تعمیم مسائل تناسب شامل نسبت
پس آزمون  -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(عادی و دارای اختالل ریاضی

 آموزش اجرای ، شیوه(راگیرکالس آموزش ف) کارآموزی ، موقعیت(با گروه کنترل
اثربخشی مثبت بر درک و حل مسائل ریاضی، و ) ، نتایج(آموزش در کل کالس)

 (.عدم تاثیر درازمدت آن بر تعمیم.
جیتندرا و  3

 (2016) همکاران

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(7پایه ) تحصیلی ، پایه(16-14) ها آزمودنی سن
، (درک و حل مسائل تناسب) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

 پژوهش ، طرح(وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان نوع
کالس ) کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون)
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های کوچک با  آموزش انفرادی، و گروه) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش فراگیر
اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره بر متغیرهای وابسته ) ، نتایج(پشتیبانی معلم

 (.بدون توجه به سطح تجربه معلمان
 جیتندرا و استار 4

(2012) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(7پایه ) تحصیلی ، پایه(14-11) ها آزمودنی سن
و حل مسائل کالمی یادگیری ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

 پژوهش ، طرح(وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(درصد
کالس ) کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون)

آموزش در کل کالس، انفرادی با پشتیبانی ) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش فراگیر
 دوی هر یادگیری بر مثبت اثربخشی) ، نتایج(ی بلندمعلم و الگوسازی با تفکر با صدا

 بر اثربخشی در روش دو بین معنادار تفاوت عدم پایین، و و باال سطح یادگیرندگان
 (.باال سطح در یادگیرندگان توسط مسائل حل

خین، جیتندرا، و  5
 (2005) بوچمن

آموزش ) قلمست( های) ، متغیر(8-6پایه ) تحصیلی ، پایه(16-13) ها آزمودنی سن
دقت و صحت ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره، و آموزش استراتژی عمومی
وزان دارای آم دانش) مخاطبان ، نوع(عملکرد حل مساله کالمی ریاضی، و تعمیم

پس آزمون با گروه  -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(اختالل ریاضی
 آموزش اجرای ، شیوه(رسه عادیکالس مجزا در مد) کارآموزی ، موقعیت(کنترل

، (آموزش در کل کالس، و آموزش انفرادی با هدایت معلم و بازخورد اصالحی)
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) نتایج

 گریفین و جیتندرا 6
(2009) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
عملکرد محاسبه و ) وابسته( های) ، متغیر(آموزش استراتژی عمومی بر طرحواره، و

، (وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(حل مساله ریاضی
 ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش طرح

س، آموزش در کل کال) آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی
 (.اثربخشی یکسان هر دو روش) ، نتایج(های کوچک انفرادی، و گروه

جیتندرا و  7
 (2013) همکاران

مداخالت ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
های کوچک شامل آموزش مبتنی بر طرحواره، و برنامه درسی مبتنی  آموزشی گروه

یادگیری خواندن، شمارش، و محاسبه، و حل ) وابسته( یها) ، متغیر(بر استاندارد
 پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(مساله ریاضی

مدارس ) کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون)
بخشی اثر) ، نتایج(های کوچک با پشتیبانی معلم گروه) آموزش اجرای ، شیوه(ویژه

 (.مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره
امیری پور، آرثور  8

دوسی، و 
 (2017) شاهورانی

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(3-2پایه ) تحصیلی ، پایه(11-9) ها آزمودنی سن
حل مسائل ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره، و رویکرد کتاب درسی متداول

 پژوهش ، طرح(ن دارای اختالل ریاضیوزاآم دانش) مخاطبان ، نوع(کالمی
مرکز ) کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون)

آموزش در کل کالس، و آموزش انفرادی با ) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش ویژه
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(هدایت معلم

 دسماریس 9
(2015) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(2پایه ) تحصیلی ، پایه(8-7) ها آزمودنی سن
حل مسائل کالمی جمع و تفریق، و ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره اصالح شده

 پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(تعمیم آن
کالس ) وزیکارآم ، موقعیت(پس آزمون تک گروهی -آزمایشی: پیش آزمون)

آموزش در کل کالس، انفرادی، و ) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش فراگیر
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اثربخشی مثبت روش بر متغیرهای وابسته و یادگیرندگان ) ، نتایج(های کوچک گروه
 (.های مختلف با توانایی

موزش آ) مستقل( های) ، متغیر(10پایه ) تحصیلی ، پایه(16میانگین ) ها آزمودنی سن (2017) بندیت 10
 ، نوع(درک، و حل مسائل کالمی ریاضیات) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره

طراحی خط پایه ) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان
آموزش در ) آموزش اجرای ، شیوه(مدرسه استثنایی) کارآموزی ، موقعیت(چندگانه

 (.بت آموزش مبتنی بر طرحوارهاثربخشی مث) ، نتایج(کل کالس، و انفرادی
 فانگ و همکاران 11

(2015) 

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(2پایه ) تحصیلی ، پایه(7میانگین ) ها آزمودنی سن
درصد دقت عملکرد حل مساله ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره اصالح شده

وزان دارای اختالل مآ دانش) مخاطبان ، نوع(کالمی عملیات جمع و تفریق ریاضیات
کالس ) کارآموزی ، موقعیت(طراحی خط پایه چندگانه) پژوهش ، طرح(ریاضی

، (آموزش در کل کالس، و انفرادی) آموزش اجرای ، شیوه(مجزا در مدرسه عادی
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره اصالح شده) نتایج

تحلیل ) مستقل( های) ، متغیر(10پایه ) تحصیلی ایه، پ(17میانگین ) ها آزمودنی سن (2002) چیناپان 12
اکتساب، و ) وابسته( های) ، متغیر(طرحواره مبتنی بر مساله، و آموزش متداول

وزان دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(عملکرد حل مساله کالمی ریاضیات
 ، شیوه(مرکز آموزش ویژه) کارآموزی ، موقعیت(آزمایشی) پژوهش ، طرح(ریاضی
اثربخشی مثبت آموزش ) ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی) آموزش اجرای

 (.مبتنی بر طرحواره
آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(8-6پایه ) تحصیلی ، پایه(14-11) ها آزمودنی سن (2012) هیل 13

افزایش درک، و دقت و صحت حل مسائل ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره
 پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(اضیکالمی ری

 آموزش اجرای ، شیوه(اتاق منبع) کارآموزی ، موقعیت(طراحی خط پایه چندگانه)
اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی)

 (.طرحواره
آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(5پایه ) لیتحصی ، پایه(15-13) ها آزمودنی سن (2015) لیم 14

، (درک، و حل مسایل ریاضی) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول
، (آزمایشی) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان نوع

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی موقعیت
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(های کوچک و گروه کالس،

آموزش مبتنی بر ) مستقل( های) ، متغیر(8پایه ) تحصیلی ، پایه(14) ها آزمودنی سن (2012) خا 15
توانایی حل دقیق ) وابسته( های) ، متغیر(طرحواره، و آموزش استراتژی شناختی

 ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) انمخاطب ، نوع(مساله کالمی ریاضیات
کالس مجزا در مدرسه ) کارآموزی ، موقعیت(طراحی خط پایه چندگانه) پژوهش

آموزش در کل کالس، و انفرادی با پشتیبانی و ) آموزش اجرای ، شیوه(عادی
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(بازخورد معلم

و جیتندرا، دیپیپی،  16
 (2002) جونز

آموزش حل ) مستقل( های) ، متغیر(8پایه ) تحصیلی ، پایه(14-13) ها آزمودنی سن
یادگیری، حل مساله کالمی ) وابسته( های) ، متغیر(مساله کالمی مبتنی بر طرحواره

 ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(ریاضی، و تعمیم آن
کالس عمومی با پشتیبانی ) کارآموزی ، موقعیت(گانهطراحی خط پایه چند) پژوهش

آموزش در کل کالس، و ) آموزش اجرای ، شیوه(یادگیری برای آموزش ریاضیات
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اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(انفرادی با پشتیبانی و بازخورد معلم
 (.طرحواره

 جیتندرا و استار 17
(2011) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(7پایه ) یتحصیل ، پایه(17-15) ها آزمودنی سن
یادگیری و عملکرد حل مساله ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

 ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(کالمی درصد و نسبت
 کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش

های  آموزش انفرادی، و گروه) آموزش اجرای ، شیوه(کالس ریاضیات فراگیر)
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(کوچک

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(7و  6پایه ) تحصیلی ، پایه(16-14) ها آزمودنی سن (2009) اون نا 18
و حل مساله کالمی ریاضی ضرب  اکتساب) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره

 ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(و تقسیم، و تعمیم
 اجرای ، شیوه(اتاق منبع) کارآموزی ، موقعیت(طراحی خط پایه چندگانه) پژوهش
 ، نتایج(آموزش در کل کالس، و آموزش انفرادی با پشتیبانی معلم) آموزش

 (.تنی بر طرحوارهاثربخشی مثبت آموزش مب)
 فوچز و همکاران 19

(2010) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(2پایه ) تحصیلی ، پایه(9-7) ها آزمودنی سن
توانایی بازنمایی ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره گسترش یافته، و آموزش متداول
زان عادی و وآم دانش) مخاطبان ، نوع(ساختار مساله، و عملکرد حل مساله کالمی

پس آزمون با گروه  -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(دارای اختالل ریاضی
 آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی ، موقعیت(کنترل

اثربخشی مثبت ) ، نتایج(های کوچک، و انفرادی آموزش در کل کالس، گروه)
 (.آموزش مبتنی بر طرحواره گسترش یافته

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(8-3پایه ) تحصیلی ، پایه(16-9) ها آزمودنی سن (2016) کاسنر 20
 ، نوع(عملکرد و تعمیم حل مساله کالمی) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره

مطالعه ترکیبی: ) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان
 آموزش اجرای ، شیوه(آموزش ویژهمرکز ) کارآموزی ، موقعیت(و کیفی -کمی

تایید نتایج مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی)
 (.طرحواره در هر دو روش پژوهش

 چریستو و فیلیپو 21
(2014) 

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(4-2پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
حل مسائل کالمی جمع ) وابسته( های) ، متغیر(اولمبتنی بر طرحواره، و آموزش متد

 ، طرح(وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(و ضرب
 کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش

 ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی) آموزش اجرای ، شیوه(مدارس فراگیر)
 (.مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره اثربخشی)

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(5پایه ) تحصیلی ، پایه(12-10) ها آزمودنی سن (2010) فد 22
 وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و برنامه درسی ریاضیات مبتنی بر مدرسه

، (ریاضی وزان دارای اختاللآم دانش) مخاطبان ، نوع(اکتساب و عملکرد حل مساله)
 ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش طرح

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(کالس مجزا در مدرسه عادی) کارآموزی
 (.عدم وجود تفاوت معنادار بین دو گروه) ، نتایج(کالس، و انفرادی با پشتیبانی معلم



 1398پاییز ، 35، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال  فصلنامة روان  152

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(9پایه ) تحصیلی پایه، (15-14) ها آزمودنی سن (2015) جیمز 23
عملکرد حل مساله کالمی ریاضی ضرب و ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره

طراحی ) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(تقیسم
 ، شیوه(کالس مجزا در مدرسه عادی) کارآموزی ، موقعیت(خط پایه چندگانه

اثربخشی ) ، نتایج(های کوچک آموزش در کل کالس، و گروه) آموزش اجرای
 (.مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(5پایه ) تحصیلی ، پایه(12-11) ها آزمودنی سن (2013) تابر 24
اکتساب، دقت و صحت عملکرد حل مساله ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره

، (وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(می ریاضی، و تعمیم آنکال
کالس مجزا در ) کارآموزی ، موقعیت(طراحی خط پایه چندگانه) پژوهش طرح

 ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی) آموزش اجرای ، شیوه(مدرسه عادی
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره)

جیتندرا و  25
 (2007) مکارانه

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(9-8) ها آزمودنی سن
عملکرد حل مساله ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش استراتژی عمومی

وزان عادی و دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(های محاسبه ریاضی، و مهارت
، (پس آزمون با گروه کنترل -ایشی: پیش آزمونآزم) پژوهش ، طرح(ریاضی

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی موقعیت
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(کالس، و انفرادی

جیتندرا و  26
 ( 2016) همکاران

آموزش مبتنی ) مستقل( یها) ، متغیر(7پایه ) تحصیلی ، پایه(13-12) ها آزمودنی سن
عملکرد حل مساله ریاضی ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

وزان دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(تناسب، درصد، و نسبت، و تعمیم آن
، (پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(ریاضی

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(ویژه مرکز آموزش) کارآموزی موقعیت
اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(های کوچک کالس، انفرادی، و گروه

 (.طرحواره
 جیتندرا و هوف 27

(1996) 

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(4و  3پایه ) تحصیلی ، پایه(9-8) ها آزمودنی سن
 مخاطبان ، نوع(رد حل مساله کالمیعملک) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره

، (طراحی خط پایه چندگانه) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش)
آموزش در کل کالس، و ) آموزش اجرای ، شیوه(اتاق منبع) کارآموزی موقعیت
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(انفرادی

 مینگ و همکاران 28
(2015) 

های  دیاگرام) مستقل( های) ، متغیر(4پایه ) تحصیلی ، پایه(10-9) ها دنیآزمو سن
 وابسته( های) ، متغیر(انیمیشنی و ویدئویی مبتنی بر طرحواره، و آموزش متداول

وزان دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(عملکرد حل مساله کالمی ریاضی)
، (ن با گروه کنترلپس آزمو -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(ریاضی

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(مرکز آموزش ویژه) کارآموزی موقعیت
 (.های ویدئویی مبتنی بر طرحواره اثربخشی مثبت دیاگرام) ، نتایج(کالس، و انفرادی

جیتندرا، هوف، و  29
 (1999) بک

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(7و  6پایه ) تحصیلی ، پایه(14-13) ها آزمودنی سن
 ، نوع(عملکرد حل مساله کالمی ریاضی) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره

طراحی خط پایه ) پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان
آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(اتاق منبع) کارآموزی ، موقعیت(چندگانه

 (.موزش مبتنی بر طرحوارهاثربخشی مثبت آ) ، نتایج(کالس، و انفرادی
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جیتندرا و  30
 (2007) همکاران

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(11-8) ها آزمودنی سن
دقت و صحت عملکرد حل ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول

ی اختالل وزان داراآم دانش) مخاطبان ، نوع(مساله کالمی ریاضی، و محاسبه
، (پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(ریاضی

آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(مرکز آموزش ویژه) کارآموزی موقعیت
 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(کالس، و انفرادی

جیتندرا و همکارا  31
 (2007) ن

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ه، پای(11-8) ها آزمودنی سن
دقت و صحت عملکرد حل ) وابسته( های) ، متغیر(بر طرحواره، و آموزش متداول
وزان عادی و دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(مساله کالمی ریاضی، و محاسبه

، (پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(ریاضی
آموزش در کل ) آموزش اجرای ، شیوه(کالس آموزش فراگیر) کارآموزی موقعیت

 (.اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره) ، نتایج(کالس، و انفرادی
 فوچز و همکاران 32

(2004) 

آموزش انتقال ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
یافته، آموزش انتقال مبتنی بر طرحواره، و آموزش  مبتنی بر طرحواره گسترش

دقت و صحت عملکرد حل مساله کالمی ریاضی، و ) وابسته( های) ، متغیر(متداول
، (وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(تعمیم حل مسائل

 ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش طرح
آموزش در کل کالس، ) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش فراگیر  کالس) زیکارآمو

اثربخشی مثبت آموزش انتقال مبتنی بر طرحواره گسترش یافته در ) ، نتایج(و انفرادی
مقایسه با آموزش مبتنی بر طرحواره، و اثربخشی هر دو روش آزمایشی در مقایسه با 

 (.آموزش متداول
 فوچر و همکاران 33

(2006) 

آموزش مبتنی ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
بر طرحواره گسترش یافته، آموزش مبتنی بر طرحواره گسترش یافته در ترکیب با 

عملکرد حل مساله ) وابسته( های) ، متغیر(مسایل زندگی واقعی، و آموزش متداول
، (وزان عادی و دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(ریاضی زندگی واقعی

 ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش طرح
آموزش در کل کالس، ) آموزش اجرای ، شیوه(آموزش فراگیر  کالس) کارآموزی
 و سوم، و گروه با قیاس در دوم و اول گروه هردو مثبت اثربخشی) ، نتایج(و انفرادی
 (.اول روش با قیاس در دوم شرو بیشتر اثربخشی

 فوچز و همکاران 34
(2008) 

آموزش ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(10-8) ها آزمودنی سن
عمومی مبتنی بر طرحواره گسترش یافته، آموزش خصوصی مبتنی بر طرحواره 

قت د) وابسته( های) ، متغیر(گسترش یافته، ترکیب این دو روش، و آموزش متداول
وزان آم دانش) مخاطبان ، نوع(و صحت عملکرد حل مساله ریاضی، و تعمیم آن

پس آزمون با گروه  -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(دارای اختالل ریاضی
 اجرای ، شیوه(های مجزا در مدارس عادی کالس) کارآموزی ، موقعیت(کنترل

اثربخشی ) نتایج ،(های کوچک آموزش در کل کالس، انفرادی، و گروه) آموزش
یکسان هر دوی آموزش عمومی و خصوصی مبتنی بر طرحواره یافته، و اثربخشی 
مثبت هر یک از آنها در مقایسه با آموزش متداول، و اثربخشی بیشتر ترکیب این دو 

 (.روش آموزش عمومی و خصوصی
 لین و همکاران 35

(2008) 

آموزش روش ) مستقل( های) ر، متغی(3پایه ) تحصیلی ، پایه(9-8) ها آزمودنی سن
دقت و ) وابسته( های) ، متغیر(مبتنی بر طرحواره گسترش یافته، و آموزش متداول

وزان دارای اختالل آم دانش) مخاطبان ، نوع(صحت عملکرد حل مساله، و تعمیم آن
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، (پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون) پژوهش ، طرح(ریاضی
 آموزش اجرای های مجزا در مدارس عادی(، شیوه کالس) کارآموزی موقعیت

اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر ) ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی)
 (.طرحواره گسترش یافته

 فوچز و همکاران 36
(2009) 

آموزش جمع ) مستقل( های) ، متغیر(3پایه ) تحصیلی ، پایه(9-8) ها آزمودنی سن
به روش مبتنی بر طرحواره گسترش  مسئله حلنفرادی طور انفرادی، آموزش ااعدادبه

دقت و صحت عملکرد حل مساله، و ) وابسته( های) ، متغیر(یافته، آموزش متداول
 پژوهش ، طرح(وزان دارای اختالل ریاضیآم دانش) مخاطبان ، نوع(تعمیم آن

مراکز ) کارآموزی ، موقعیت(پس آزمون با گروه کنترل -آزمایشی: پیش آزمون)
 ، نتایج(آموزش در کل کالس، و انفرادی) آموزش اجرای ، شیوه(زش ویژهآمو

اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر طرحواره گسترش یافته در مقایسه با دو روش )
 (.دیگر

 ها یافته

ها، متغیرهای  های آزمودنی های انجام شده در ارتباط با ویژگی در این بخش، نتایج تحلیل

کار رفته، نتایج اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره،  به  پژوهشوابسته، تعداد و نوع طرح 

 موقعیت کارآموزی، و شیوه اجرای آموزش مبتنی بر طرحواره آورده شده است. 

ها براساس سن و پایه تحصیلی،  ها: در این بخش به تحلیل داده های آزمودنی ویژگی -الف

 شود:  و نوع مخاطبان پرداخته می

های از  درصد( شامل آزمودنی 44/69) مطالعه 25ها:  و سن آزمودنی سطح پایه تحصیلی  -

 مطالعه 7، و 15تا  13های در سن  درصد( شامل آزمودنی 66/41) مطالعه 15، 12تا  5سن 

شامل   ای باشد. مطالعه می 21تا  16های در سن  درصد( شامل آزمودنی44/19)

ساله وجود ندارد. مجموع این درصدها  4تا  2های  سن به باال، و آزمودنی 22های  آزمودنی

هایی بود که سن آنها در بیش از  است، زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنی 100بیش از 

های  درصد( شامل فقط آزمودنی 44/69) مطالعه 25یک طیف سنی طبقه بندی گردید. 

ول های دوره ا درصد( شامل آزمودنی 44/44) مطالعه 16(، 6-1پایه ) مدرسه ابتدایی

پایه ) های دوره دوم متوسطه درصد( شامل آزمودنی 5.55) مطالعه 2(، و 9-7پایه ) متوسطه

های  های تحصیالت تکمیلی، و آزمودنی ای که شامل آزمودنی باشد. مطالعه ( می10-12

است، زیرا چندین  100پیش دبستانی باشد، وجود نداشت. مجموع این درصدها بیش از 
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ها در بیش از یک طیف پایه تحصیلی  یی بود که پایه تحصیلی آنها مطالعه شامل آزمودنی

 طبقه بندی گردید. 

های عادی و دارای اختالل  درصد( شامل هر دوی آزمودنی 31) مطالعه 11نوع مخاطبان:   -

های دارای اختالل ریاضی  درصد( شامل صرفاً آزمودنی 69) مطالعه 25ریاضیات، و 

 (. 1نمودار ) باشد می

 
های کاربرد آموزش مبتنی بر طرحواره در یادگیری ریاضیات با توجه به نوع  . تعداد پژوهش2ر نمودا

 مخاطبان

، تاثیر آموزش حل مساله کالمی مبتنی بر طرحواره 2براساس نمودار متغیرهای وابسته:  -ب

انجام شده   پژوهش 36دقت و صحت حل مساله ریاضی( در هر ) "سیالی"بر متغیر وابسته

نیز به  "تعمیم"و  "اکتساب"ررسی قرار گرفته است. و سنجش متغیرهای وابسته مورد ب

 پژوهش انجام شده است. 11و  16ترتیب در 
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 . متغیرهای وابسته 3نمودار 

درصد( بیشترین  69با ) ، مطالعات آزمایشی3های پژوهش: براساس نمودار  طرح  -ج

مطالعه از طرح آزمایشی استفاده  25در  های انجام شده دارند، و فراوانی را در بین پژوهش

باشد، و  ها( نیز از نوع مطالعه تک آزمودنی می درصد پژوهش 28) مطالعه 10شده است. و 

 های پژوهشی ترکیبی استفاده شده است.  درصد( از طرح 3) مطالعه 1در 
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 کار رفته  به  . نوع و تعداد طرح پژوهش4نمودار 

، 4براساس نتایج نمودار ریاضی:   رحواره در اختاللاثربخشی آموزش مبتنی بر ط -د

 ) "اکتساب"توان گفت که اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره بر متغیرهای وابسته  می

( مثبت 11از  10فراوانی  ) "تعمیم"(، و 36از  35فراوانی  ) "سیالی"(، 16از  15فراوانی 

آموزش مبتنی بر طرحواره بر  ها، اثربخشی باشد. فقط در تعداد معدودی از پژوهش می

  صورت برابر بدست آمده است. متغیرهای وابسته به

69% 

28% 

3% 

 (1/36)طرح های ترکیبی (15/36)طرح های تک آزمودنی (25/36)طرح های آزمایشی
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  های انجام شده در ارتباط با اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره در اختالل نتایج پژوهش -4نمودار 

 ریاضی

کالس آموزش فراگیر پرکاربردترین موقعیت ، 5موقعیت کارآموزی: براساس نمودار   -ه

مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، مراکز  15ی است که در کارآموز

در مدارس عادی( ) مطالعه، کالس مجزا 9های یادگیری در  استثنایی یا توانبخشی اختالل

 4های درمانی( در  از قبیل؛ اتاق ارزیابی، اتاق منبع، و کالس) مطالعه، و مراکز فعالیت 8در 

 ر گرفته است. مطالعه مورد استفاده قرا
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ریاضی از طریق آموزش مبتنی بر   ها در زمینه بهبود اختالل . موقعیت کارآموزی آزمودنی5نمودار 

 طرحواره

، اجرای آموزش مبتنی بر 6شیوه اجرای آموزش مبتنی بر طرحواره: براساس نمودار   -و

ه است. انجام شد "آموزش در کل کالس، و انفرادی"صورت مطالعه به 26طرحواره در 

های  آموزش در کل کالس، انفرادی، و گروه"صورت مطالعه به 4این نوع آموزش در 

 2، در "های کوچک آموزش در کل کالس، و گروه"صورت مطالعه به 2، در "کوچک

مطالعه  1، در "های کوچک آموزش انفرادی، و گروه"صورت مطالعه به

اجرا  "زش در کل کالسآمو"صورت مطالعه به 1، و در "های کوچک گروه"صورت به

 شده است. 
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 شیوه اجرای آموزش مبتنی بر طرحواره -6نمودار 

 بحث و نتیجه گیری

ها، و شواهد پژوهشی پیرامون اثربخشی هدف پژوهش حاضر، معرفی ماهیت، ویژگی

کالمی مبتنی بر طرحواره در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه با آسیب  مسئله حلآموزش 

های انجام  دهد که پژوهش این راستا، مطالعه مروری نظامند حاضر نشان میبود. در ریاضی 

کالمی مبتنی بر طرحواره در ارتباط با اختالل یادگیری  مسئله حلآموزش شده کاربست 

و  12تا  5های دارای اختالل ریاضی از سن  آزمودنیبیشتر بر روی ویژه با آسیب ریاضی 

ی اخیر، با تغییر الگوی تشخیص و مداخله از رویکرد ها تمرکز دارد. در سال 6-1در پایه 

پیشرفت تحصیلی به رویکرد جدید پاسخ به مداخله، شروع  -سنتی ناهمترازی بین توانایی

(. شواهد پژوهشی نشان 2013اسکانلون، ) رسد مداخله در این دوره سنی منطقی به نظر می

، سیالی، و تعمیم ریاضیات بهتر دهد که کاربست این مداخله در سنین پایین به اکتساب می

؛ امیری پور، آرثور دوسی، و 2013جیتندرا و همکاران، ) کند این گروه از افراد کمک می

؛ مینگ و همکاران، 2013؛ تابر، 2010؛ فد، 2015؛ فانگ و همکاران، 2017شاهورانی، 

2015) 
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لی از عملکرد آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی به لحاظ تحصیدانش

تری نسبت به همساالن خود برخوردار هستند. آنان حتی اگر چنانچه از انگیزه کافی پایین

طور مداوم مشکالتی را در حل مسائل کالمی ریاضی نشان  نیز برخوردار بوده باشند، به

دهند. دالیل اصلی این است که در بسیاری از کتب مربوط به ریاضیات، آموزش می

طور مناسب گنجانده نشده است. بسیاری از متون مربوط به ریاضیات، تمایزی به مسئله حل

-اند. چرا که در اینهای متفاوتی دارند قائل نشدهحلبین مسائل گوناگونی که نیاز به راه

جیتندرا و استار، ) شوندها، همه مسائل به وسیله راهبردی یکسان حل میگونه کتاب

های سطحی همچون لل دیگر در این رابطه، استفاده از سرنخ(، افزون براین، یکی از ع2011

باشد. امروزه ثابت شده است که کلیدواژه اطالعات بسیار جزئی و در مواردی کلیدواژه می

تواند دهد و اتکاء به آن می کالمی در اختیار یادگیرنده قرار می مسئله حلاشتباه در رابطه با 

انجامد. در روش کلمه کلید، هیچ توجهی بر معنا و بی مسئله حلدار در به خطاهای نظام

آموز جهت درک مفهوم و منطق موجود در ساختار مسئله نشده و همچنین کمکی به دانش

 (.2004وندوال، کارپ، و ویلیامز، ) شودمسئله کالمی ارائه نمی

، (1993میلر و مرسر، ) های سنتی آموزش ریاضی مثل راهبردهای یادیارعدم کارایی روش

(، و 1997و اسکراج،  ماستروپری) دهی شده به وسیله کامپیوترآموزش گام به گام جهت

( تایید 2000مونتاگو، وارگر و مورگان، ) مسئله حللیست در طول مراحل استفاده از چک

هایی است که در طی بیست سال گذشته شده است. استفاده از طرحواره یکی از روش

آموزان کالمی برای دانش مسئله حلهای آموزش وشهای موجود در رجهت رفع ضعف

دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی ابداع شده است. در آموزش مبتنی بر 

از قبیل؛ ) های سنتی متداولشود که متفاوت با روشهایی استفاده میطرحواره از روش

آموزان ه، دانشکلمه کلید و چک لیست مراحل( است. در روش کالمی مبتنی بر طرحوار

کار  های مرتبط با آن نوع مسئله را بهکنند و سپس طرحوارهابتدا نوع مسئله را شناسایی می

؛ پاول، 2016کینگزدورف و کراوک، ) نمایندبرند و به این ترتیب مسئله را حل میمی

وزان از راهبردهای ثابت آم دانشهای سنتی آموزش ریاضیات،  (. حال آنکه در روش2011
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طور سطحی  عنوان مثال، اطالعات مربوط به مسئله را به کنند. بهغیر منعطف استفاده میو 

سازماندهی نموده و یا از راهبردهایی همچون راهبردهای یادیار جهت حل گام به گام 

آموزان  (. در این راهبردها، به دانش2011جیتندرا و استار، ) نمایند مسئله استفاده می

سازی نموده و با توجه به نوع مسئله و طرحواره که مسئله را مفهومشود آموزش داده نمی

مبتنی بر  مسئله حلمربوط به آن راهبرد متناسب را انتخاب و اجرا نمایند. در روش آموزش 

؛ پاول، 2016کینگزدورف و کراوک، )شود های سنتی برطرف می طرحواره معایب روش

2011.) 

آموزان دارای اختالل یمرخ شناختی از دانششواهد پژوهشی موجود در ارتباط با ن

دهد که این کودکان مشکالتی در حافظه کاری، یادگیری ویژه با آسیب ریاضی نشان می

عالوه،  نزدیکی به تکلیف، بازدارندگی اطالعات نامرتبط، و فهم مسائل انتزاعی دارند. به

های ویابی به سمت روشهای سنتی الگآنان در تغییر رویه خود در مورد استفاده از روش

-اثربخش مبتنی بر یادآوری مطالب از حافظه خود مشکل دارند. به عبارتی، آنان در ذخیره

باشند. سازی و بازیابی حقایق حساب از حافظه بلندمدت خود با چالش جدی مواجه می

ای و درک مفاهیم دچار ضعف بوده و مجموعه این عوامل به همچنین آنان در دانش زمینه

(. در آموزش کالمی 2004گری، ) انجامدمی مسئله حلتفاده نادرست آنان از راهبردهای اس

ریاضی به حل ضعف این گروه از  مسئله حلمبتنی بر طرحواره، راهبردهای مورد نظر برای 

کالمی در  مسئله حلکند. در این راستا در پژوهشی که به اثربخشی آموزان کمک میدانش

ختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی انجام شده است، میزان بین دو گروه عادی و ا

استفاده دو گروه از دو راهبرد یعنی راهبرد بازگشت به عقب و راهبرد مبتنی بر یادآوری 

های ملموس همچون شمارش با دهد که در راهبرد بازگشت به عقب از روشنشان می

یادآوری، اطالعات مورد نیاز جهت  گردد، اما در راهبردهای مبتنی برانگشتان استفاده می

گردد و این راهبردها به طور معمول ارجح بر از حافظه بلندمدت بازیابی می مسئله حل

تر بوده و فشار کمتری را بر حافظه باشند، چرا که سریعهای بازگشت به عقب می روش

دارای ناتوانی درکودکان  مسئله حلنمایند. نتایج حاکی از آن بود که الگوی فعال وارد می
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(. با 1997استاد، ) باشدطور غالب مبتنی بر راهبردهای بازگشت به عقب مییادگیری ویژه به

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب ریاضی در بازنمایی توجه به اینکه دانش

دچار  مسئله حلمناسب جهت  حل راهصحیح مسئله دچار مشکل هستند، آنان در ارائه 

(، بنابراین از طریق آموزش 1993؛ مونتاگو و اپلگیت، 1993هاچینسون، ) باشندمشکل می

توان به افراد دارای اختالل یادگیری ویژه کالمی مبتنی بر طرحواره بهتر می مسئله حل

های انجام شده حکایت از اثربخشی مثبت آموزش مبتنی بر  کمک کرد. نتایج پژوهش

و  "اکتساب"دقت و صحت حل مساله ریاضی(، ) "الیسی"طرحواره بر بر متغیرهای وابسته

؛ جیتندرا 2011؛ جیتندرا و همکاران، 2009جیتندرا و همکاران، ) ریاضیات دارند"تعمیم"

؛ امیری پور، آرثور دوسی، و شاهورانی، 2013؛ جیتندرا و همکاران، 2016و همکاران، 

؛ جیتندرا و 2015ز، ؛ جیم2015؛ لیم، 2015؛ فانگ و همکاران، 2017؛ بندیت، 2017

 (.2016همکاران، 

های انجام شده بیشتر شامل موقعیت کارآموزی؛  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش

های یادگیری بود. این شرایط  کالس آموزش فراگیر و مراکز استثنایی یا توانبخشی اختالل

ه از با توجه به شدت اختالل، خدمات در دسترس، و همچنین نیازهای این گرو

 (. 2005کافمن و همکاران، ) آموزان در آموزش ویژه در نوسان است دانش

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در شیوه اجرای آموزش مبتنی بر طرحواره، 

از بیشترین فراوانی برخوردار است. دامنه  "آموزش در کل کالس، و انفرادی"ارائه

نیازهای هر کدام از یادگیرندگان در های فردی، شدت، مسائل زبانی و فرهنگی، و  تفاوت

این حوزه باعث شده است که از نسخه آموزشی واحد برای این گروه از کودکان پرهیز 

آموزش در کل "عمل آید. در نتیجه برای برآورده شدن نیازهای هر کدام از آنان، از ارائه به

ها  های اکثر پژوهش (. یافته2005کافمن و همکاران، ) شود استفاده می "کالس، و انفرادی

 کنند کالمی مبتنی بر طرحواره را تایید می مسئله حلاثربخشی این شیوه اجرای آموزش 

؛ امیری پور، آرثور دوسی، و 2005؛ خین، جیتندرا، و بوچمن، 2012جیتندرا و استار، )

؛ 2015؛ فانگ و همکاران، 2017؛ بندیت، 2011ول و همکاران،  ؛ راک2017شاهورانی، 
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؛ مینگ و همکاران، 2013؛ تابر، 2009نا،  ؛ اون2002؛ جیتندرا، دیپیپی، و جونز، 2012خا، 

شود که برای رسیدن به  طور کلی، توصیه می (. به2009؛ فوچز و همکاران، 2015

کالمی مبتنی بر طرحواره در ایران  مسئله حلمحور، کاربرد آموزش -های شواهد فعالیت

یادگیری ویژه با آسیب ریاضی   های اختالل روههای آزمایشی بر روی گ صورت طرح به

اجرا شود. نتایج حاصل از این پژوهش برای معلمان، والدین، و متخصصان آموزش ویژه 

های مشابه  که عالقمند به استفاده از این روش آموزش برای این گروه از افراد، و اختالل

های اجرایی آن به کند. به لحاظ کاربردی از طریق آموزش فرایند هستند، کمک می

توان از مزایای این روش برای آموزش معلمان آموزش ویژه و همچنین به سایر معلمان می

 آموزان با مشکالت ریاضی بهره جست. دانش

ترین کالمی مبتنی بر طرحواره از اصلی مسئله حلمحور بودن آموزش شناخت

های های با آسیبوههای موجود است که عمال مداخله برای گرهای پژوهش محدودیت

های تحولی و ذهنی های نارساییآموزان دارای ویژگیشناختی قابل مالحظه از جمله دانش

 کند. یادگیری ویژه با سطوح شناختی مرزی را با مشکل مواجه میو اختالل

 منابع

(. واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختالل نقص 1396) نعمتی، ش. علیزاده، ح.

 .1-20(، 4) 28شناسی افراد استثنایی، فعالی. فصلنامه روانتوجه/بیش

های دلبستگی به خدا، یابی ساختاری سبک(. مدل1395) نعمتی، ش. علیزاده ماراالنی، ف.

های رشدی و هوشی. آوری و سالمت روانی در والدین دارای کودکان نارساییتاب

 .40-26(، 2) 22شناسی افراد استثنایی، فصلنامه روان
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