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Abstract  

Background and Objective: Today, different teaching approaches have been 

offered to solve word problems. Schema-based instruction is one of these 

new approaches. This study aimed to identify and determine the nature, 

stages, research evidence, and effectiveness of schema-based instruction on 

resolving students’ word problems. 

Materials and Methods: This is a review study. Studies and resources 

related to the study titles were found searching such keywords as “Schema”, 

“Schema-Based Instruction”, “Word Problems”, “Story Problems”, and 

“Problem Solving” in internal and external databases, such as Pubmed, 

Springer, Scopus, ProQuest, Elsevier, Science Direct,  Google Scholar, 

Magiran,  SID in the article abstracts from 2009 to 2019. 

Results: Based on the findings, the schema-based instruction on word 

problem-solving consists of four stages including problem structure 

identification, visual representation, problem-solving, and metacognitive 

strategies that can enhance the problem-solving performance of students 

with math learning disorders through the promotion of their conceptual and 

procedural knowledge. 

Conclusion: The schema-based instruction has been designed to eliminate 

the existing shortcomings in the methods of teaching to students with a 

specific learning disorder in the subject of mathematics and can be helpful 

to teachers, parents, and professionals working in the field of special learning 

disorders. 

 

Keywords: Learning Disorder; Problem Solving; Schema 

  

 Received: 13/05/2021 

 Accepted: 08/05/2021 

  How to Cite this Article: 

Badri R, Nemati S, Hashemi  

T, Ebrahimi O. Schema-based 

Instruction an Effective Approach 

to Word Problem Solving in 

Students with Specific Learning 

Disorders: A Review Study. 

Pajouhan Scientific Journal. 

2021; 19(3): 56-64. DOI: 

10.29252/psj.19.3.56 

 
 

 

  

 

 

 

 

Review Article 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ps

j.1
9.

3.
56

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sj
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               1 / 9

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:omidebrahimi660@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7196-6601
https://orcid.org/0000-0001-6627-2891
http://dx.doi.org/10.52547/psj.19.3.56
http://psj.umsha.ac.ir/article-1-726-fa.html


  
 57                                                                                                                                      1400، بهار 3، شماره 19دوره ، علمی پژوهانمجله 

 

 
 

  

 : 10.29252/psj.19.3.56 
 

آموزان دارای رویکردی مؤثر در حل مسائل کالمی در دانش آموزش مبتنی بر طرحواره

 اختالل یادگیری خاص: مطالعه مروری

 ،*3یمیابراه دی، ام1ی، تورج هاشم2ی، شهروز نعمت 1رحیم بدری

  یرانا یز،تبر یز،دانشگاه تبر ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب ،شناسیو روان یتیگروه علوم ترب ،استاد 1
 یران ا یز،تبر یز،دانشگاه تبر ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب ی،شناسی و آموزش کودکان استثنائگروه روان یار،دانش 2
 یرانا یز،تبر یز،دانشگاه تبر ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب ،شناسیو روان یتیگروه علوم ترب ،استاد 3
  رانیا ،زیتبر ز،یتبر دانشگاه شناسی،روان و یتیترب علوم دانشکده ،شناسیو روان یتیگروه علوم ترب ،یتیترب شناسیروان یدکتر یدانشجو 4

 .ایران تبریز، تبریز، دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده، یشناسو روان یتیگروه علوم ترب ،یمیابراه یدام * نویسنده مسئول:

 omidebrahimi660@gmail.comایمیل:  

 
 

 01/02/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 18/02/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 چکیده

 نیاز ا یکیارائه شده است.  یحل مسائل کالم یبرا یآموزش متفاوت یهاروش امروزه سابقه و هدف:

 شواهد مراحل، ت،یماه یمعرف حاضر پژوهش هدفبر طرحواره است.  یآموزش مبتن د،یجد یهاروش

 .بود طرحواره بر یمبتن یکالم مسائل حل آموزش یاثربخش و یپژوهش

 عنوان با مرتبط منابع و مطالعات یافتن منظورپژوهش از نوع مرور متون است. به نیا ها:مواد و روش

 یمسائل داستان ،یبر طرحواره، مسائل کالم یآموزش مبتن طرحواره، یدواژهایکل از استفاده با پژوهش،

 Pubmed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Scienceی اطالعات یهاگاهیپا درمسئله  حل و

direct، Google Scholar، Magiran  وSID 2019 تا 2009 سال از مقاالت دهیچک و نیعناو  

 شد. یبررس

 اختارس ییشناساچهار مرحله شامل بر طرحواره  یمبتن یحل مسائل کالم آموزش ها،افتهی اساس بر ها:یافته

 در ی،اهیرو و یمفهوم دانش یارتقا با که است یفراشناخت یراهبردها و مسئله حل ،یریتصو ییبازنما مسئله،

 .است ثرؤم یاضیر اختالل یدارا آموزاندانش مسئله حل عملکرد شیافزا

 یکالم مسائل حل آموزش یهاشرو در موجود یهاضعف رفع منظوربه طرحواره از استفاده گیری:نتیجه

 و نیوالد معلمان، یبراکه  است شده ابداع یاضیر بیآس با خاص یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش

 .است کنندهککم خاص یریادگی اختالل متخصصان

 

 طرحواره ؛مسئله حل ی؛ریادگی اختالل               واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
-یعصب اختالالت از یاگسترده گروه خاص یریادگی اختالل

 ادجیا یمرکز یعصب ستمیس در نقص لیدل به که است یتحول

 ،یعاد هوش سطح از آموزاندانش یبرخوردار یا وجود و شودمی

 ریتأث اطالعات انتقال ای پردازش، ینگهدار در هانآ ییتوانا یرو

 مسائل ،یاضیر یهامسئله انواع نیترممه از یکی[. 1] گذاردیم

 و شودمی طرح سوال چند ای کی هانآ در که[ 2] هستند یکالم

 یعدد یهاهداد و یاضیر اعمال از استفاده با را جواب آموزدانش

 به یکالم مسائل حل[. 3] آوردمی دست به مسئله متن در موجود

 همچنین و ریاضی هایتمهار مطلب، درك توانایی به نیاز علت

 بیشتر برای مناسب عملیات به اعداد و کلمات برگردان توانایی

 است دشوار خاص یریادگی اختالل یدارا افراد       خصوصا  آموزاندانش

 آموزاندانش یزندگ اتیتجرب با مسائل گونهنیا که یزمان .[4]

 ربراب چندها آن حل در آموزاندانش مشکالت باشد، نداشته یارابطه

 8تا  4 تنها ،آموزدانش 649هزار و  12 یبررس در[. 5،6] شودمی

 یهابا استفاده از روش یها قادر به حل مسائل کالمآن از درصد

 آموزاندانش به نسبت و بودند یواقع یایمعمول در دن یمحاسبات

 با افشک نیاو  داشتند اتیاضیر در یکمتر شرفتیپ اختالل بدون

 [. 7] شدیم شتریب زمان گذشت

 مجله علمی پژوهان  64 تا 56 صفحات ،1400بهار  ،3شماره  ،19دوره          

 مروریمقاله  
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               ِ                      آموزش حل مسائل  کالمی مبتنی بر طرحواره                                  

 
 در مرسوم آموزش یهاوهیش ،[2،8،9] یپژوهش متون مطابق

 رد یکم تیموفق و است متمرکز مسئله حل مرحله بر       معموال  مدارس

 یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش یکالم مسائل حل عملکرد بهبود

[. 10ندارند ] یمسئله توجه چندان یبر ساختار مفهوم رایز دارد؛ خاص

 ركد یبرا مسئله ییمعنا ساختار شناخت طرحواره، یتئور با سازگار

معمول و  یهاروش بر ژهیو دیکأت[. 11] است مهم اریبس مسئله متن

 انآموزدر دانش ژهیوبه- یاضیدر مسائل ر ییمعنا ساختار گرفتندهیناد

 به آموزاندانش نیا است شده باعث -صخا یریادگی اختالل یدارا

 [. 12] شوند لیتبد یآموزش ستمیس در رفعالیغ یرندگانیادگی

 یکالم مسائل حل آموزش یبرا    را یاخ که ییکردهایرو از یکی

 بر یمبتن آموزش ،شده مطرح یاضیر بیآس با آموزاندانش

 است مسائل از یگروه از یکل یفیتوص طرحواره. است طرحواره

[. 13] دارند یمشابه حلمشترك و راه ییربنایکه ساختار ز

 میترس در حیصر دستورالعمل شاملبر طرحواره  یمبتن آموزش

 که[ 14] است کیشمات ینمودارها از استفاده با مسئله ساختار

 به    حا ی[ و صر15] کندیم لیتسه را یاضیر مسائل حل و ترجمه

 فیوظا از مستقل مسائل، حل یبرا را ییراهبردها آموزاندانش

 بر یمبتن آموزش از استفاده[. با 16] دهدیم آموزش یلیتحص

 ندچ در را یکالم مسائل ابتدا رندیگیم ادی آموزاندانش، طرحواره

 از، حلراه دنیفهم یبرا سپس و[ 17] یبندطبقه مختلف نوع

 [. 18] کنند استفاده متناسب برنامه با طرحواره کی

[ نشان 12-15، 19،20] هاپژوهش ی برخی ازهاافتهی

 آموزاندانش عملکرد بهبود باعث طرحواره آموزش دندهیم

 اثر اندازه یحت و شده است یریادگی یهایناتوان با ییابتدا

 در هک کندیم دیتول یآموزش یهاروش ریسا به نسبت یترگبزر

 در هاپژوهش یبرخ[. 21] است آمده دستبه یقبل یهالیفراتحل

 طرحواره بر یمبتن یکالم مسائل حل آموزش مداخالت طهیح

 هک انجام شده است یریادگی اختالالت یبعض بهبود منظوربه

 آموزاندانش یاضیر اختالل بهبود بر آن یاثربخش به توانیم

 آموزاندانش یکالم مسائل حل مهارت بهبود ،[22،23] سمیاوت

 یکالم مسائل حل ،[7] یجانیه-یرفتار اختالل یدارا

 یدارانوجوانان  ،[12-15، 24] یاضیر اختالل با آموزاندانش

 خطر معرض در کودکان ،[13،25] خاص یریادگی اختالل

 [ اشاره کرد.26،27] رشد حال در کودکان و اتیاضیر در شکست

 یامدهایو پ یپژوهش نهیشیمجموع با توجه به پ در

 ایهفرصت شخصیت، تحولبر  یریادگیمدت اختالل یطوالن

 یهایکاست و هاچالش و[ 28،29] فرد شغلی و تحصیلی

 حل یهاشروبهبود  برای مدارس یموجود در آموزش رسم

 با کارآمد یامداخله از استفاده ،[2] انآموزدانش نیا مسئله

 سئلهم حل یریادگیبه بهبود  ممکن است یقاتیتحق پشتوانه

منجر شود. با  خاص یریادگی اختالل یدارا انآموزدر دانش

 حل زمینه در مالحظه قابل یمرور و یپژوهش هنیشیپ وجود

 اتیدبا در ،یسیانگل زبان به طرحواره بر یمبتن یکالم مسائل

 نهیزم نیا در ضعف و کمبود ینوع رانیا یمرور و یپژوهش

 جبران خأل برای کندیم تالش مقاله نیا. شودمی مشاهده

 یهاچالش و هایژگیو ت،یماه یمذکور و معرف یپژوهش

حل  آموزشپاسخ دهد که  هاپرسش نیا به ،مرتبط با آن

 ای عناصرکدام  و ستیبر طرحواره چ یمبتن یمسائل کالم

  ؟را دارد یامداخله دیفوا و یآموزش مراحل
 

 هامواد و روش
 یافتن منظوربهمتون است.  مرور نوعپژوهش از  نیا

 از استفاده باپژوهش،  عنوان با مرتبط منابع و مطالعات

بر طرحواره، مسائل  یآموزش مبتن طرحواره، یدواژهایکل

 یاطالعات یهاگاهیپا درحل مسئله،  ،یمسائل داستان ،یکالم

Pubmed ،Springer ،Scopus ،ProQuest ،Elsevier ،

Science Direct ، Google Scholar ، Magiran وSID 

. شد یبررس 2019تا  2009سال  از مقاالت دهیچک و نیعناو

 یبرا شدهانجام یهاورود به مطالعه شامل مداخله یارهایمع

 بر یمبتن آموزش از استفاده با یاضیر یحل مسائل کالم

 یریادگیاختالل  آموزاندانش به محدود مطالعات طرحواره،

و مالك  کشور خارج و داخلشده در چاپ و ییدوره ابتدا خاص

 مقاالت زین و هاسکنفران ها،یشهما در شدهئهارا مقاالتخروج 

 ییاستثنا کودکانهای گروه ریسا دربا هدف پژوهش  مرتبط

 حذف از بعد، پژوهش دامنه در موجود مقاله 108 از. بود

 12 تیدرنها، نداشتند پژوهش اهداف با یارتباط که یمقاالت

 و مطالعه قیدق و کامل طوربه و انتخاب مرتبط      کامال  مطالعه

 .شدند یبررس

 

 آموزش مبتنی بر طرحواره در مطالعات منتخب :1جدول

 نتایج پایه/ آزمودنی سن/ مخاطبان هدف/ پژوهش نوع انتشار سال/ نویسنده

Jitendra همکاران و 

(2013) 

 بر مبتنی آموزش اثربخشی/ تجربینیمه

 مسئله حل بر طرحواره

 /ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 سوم پایه/ ساله 10 تا 8

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 مسائل حل بر طرحواره

Desmarais (2015) 
 بر طرحواره بر مبتنی آموزش/ تجربینیمه

 مسائل حل

/ ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 دوم پایه/ ساله 8 تا 7

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 ریاضی مسائل حل بر طرحواره

Lim (2015) 
 و طرحواره بر مبتنی آموزش/ تجربینیمه

 مسائل حل و درك بر متداول آموزش

/ ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 پنجم پایه/ ساله 13

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 وابسته متغیرهای بر طرحواره

Fuchs همکاران  و

(2010) 

 رب مبتنی آموزش/ کنترل گروه با تجربینیمه

 مسائل حل و ساختار بازنمایی بر طرحواره

 فراگیر و اختالل دارای آموزاندانش

 دوم پایه/ ساله 9 تا 7/ کالس

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 مسائل حل و بازنمایی بر طرحواره
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 انو همکار بدری 

 .1ادامه جدول 

Peltier همکاران  و

(2020) 

 بر طرحواره بر مبتنی آموزش/ تجربینیمه

 کالمی مسائل

/ ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 پنجم و چهارم پایه/ ساله 12 تا 11

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 کالمی مسائل حل بر طرحواره

Fede (2010) 
 و طرحواره بر مبتنی آموزش/ تجربینیمه

 مسئله حل و اکتساب بر مدرسه درس برنامه

/ ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 پنجم پایه/ ساله 12 تا 10

 روش دو بین معنادار تفاوت نبود

 انفرادی روش در آموزشی

 همکاران و مینگ

(2015) 

 رب مبتنی ویدئویی هایدیاگرام/ تجربینیمه

 کالمی مسائل حل بر طرحواره

 تا 9/ اختالل دارای آموزاندانش

 چهارم پایه/ ساله 10

 هایدیاگرام مثبت اثربخشی

 لح بر طرحواره بر مبتنی ویدئویی

 مسائل

Fuchs همکاران  و

(2009) 

 مبتنی مسائل حل انفرادی آموزش/ آزمایشی

 طرحواره بر

 /ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 سوم پایه/ ساله 9 تا 8

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 مسائل حل دقت بر طرحواره

Griffin و Jitendra 

(2009) 

 و طرحواره بر مبتنی آموزش/ تجربینیمه

 متداول آموزش

 اختالل دارای و عادی آموزاندانش

 سوم پایه/ ساله 10تا  8/ ریاضی

 رب مبتنی آموزش بیشتر اثربخشی

 مسئله حل و محاسبه بر طرحواره

پور و همکاران امیری

(2017 ) 

 بر طرحواره بر مبتنی آموزش/ آزمایشینیمه

 آن تعمیم و تفریق و جمع مسائل

/ ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 سوم و دوم پایه/ ساله 11تا  9

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 تفریق و جمع مسائل بر بر طرحواره

 آن تعمیم و

Christou  وPhilippou 

(2001) 

 و طرحواره بر مبتنی آموزش /آزمایشی

 ضرب و جمع مسائل بر متداول آموزش

 اختالل دارای و عادی آموزاندانش

 دوم، پایه/ ساله 10 تا 8/ ریاضی

 چهارم و سوم

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 دیگر روش به نسبت طرحواره

Taber (2013) 
 بر مبتنی آموزش/ چندگانه پایه خط طراح

 کالمی مسائل عملکرد صحت و دقت

 /ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

 پنجم پایه/ ساله 12تا  11

 رب مبتنی آموزش مثبت اثربخشی

 آن تعمیم و مسائل حل طرحواره

 هایافته
 منظوربهصورت مدون به متون مرور جینتا بخش، نیا در

 یاثربخش و یپژوهش شواهد مراحل، ها،یژگیو ت،یماه یمعرف

 .است آمده طرحواره بر یمبتن یکالم مسائلحل  آموزش
 

 طرحواره بر یمبتن یکالم مسائل حل
 شناسیروان طرحواره یتئور در طرحواره بر یمبتن آموزش

 یاضیر مسئله حل یشناخت یهامدل با و دارد شهیر یشناخت

 ساختار شناخت، طرحواره یتئور با سازگار. شودمی تیهدا

، 30] است مهم اریبس مسئله درك یبرا یاضیر مسئله ییمعنا

 یاضیر یریادگی است داده نشان اژهیپ شگامانهیپ یکارها[. 31

 از ،یجهان اتیچند در ادبهر. است افراد موجود دانش ریتأث تحت

 یتآن اطالعا رهیذخ یبه آن و چگونگ ینحوه دسترس ،یدانش قبل

 قابل تیحما اژهیپ طرحواره مفهوم انیم نیا در ،ستیدر دست ن

 [.33، 32محققان به خود جلب کرده است ] یسو از را یتوجه

 فرد که است افراد یشناخت ای یذهن یساختارها هاطرحواره

 کند و بدانیم منطبق رامونشیپ طیها خود را با محآن لهیوسهب

له مقاب یکه فرد برا استی تفکر یالگو ایدهد یسازمان م طیمح

 پس[. 34] کندیم استفاده آن از طیمح در خاص یتیبا موقع

 هب مرتبط روابط یا هااندیشه از هاییصورت شبکهطرحواره را به

 افراد هحافظ در که اندکرده فیتعر مفاهیم از هاییشبکه یا، هم

 جذب و درك را تازه اطالعات سازدمی قادر را آنان و دارند وجود

 به اشاره یبرا       معموال  طرحواره اصطالح یطورکل[. به35] کنند

. درویم کار به میمفاه از یخاص طبقه یبرا شخص دانش ساختار

 شده داده قرار نمودارهاخرده از یمراتب سلسله طرحواره کی درون

 در اطالعات یسازمانده طرحواره کی، کامل یمعنا به. است

 هک کندیم فیتوص یمفهوم شبکه کی نظر از را انسان حافظه

 دارد وجود یارتباط دهندهلیتشک میمفاه انیم در رودیم گمان

 هاطرحواره از استفاده طرحواره بر یمبتن، راهبرد نیبنابرا ؛[36]

 شامل که دهدیم شکل یشناخت دهیچیپ یکارها انجام در را

 مراتب سلسله توسعه، مفهوم یهاحوزه در اطالعات یبندطبقه

 نیب روابط یبندفرمول و اطالعات پردازش یبرا یمفهوم

دانش عمل  افتهینسازما ساختار صورتبه و است میمفاه

 [. 37] کندیم

 گفت وانتیم اژهیپ دگاهید بر اتکا با و یمقدمات حیتوض نیا با

 ییبازنما صورتبه را آن ،ردیگیفرام را یدانش یکودک یوقت که

 نآ بتواند لزوم صورت در تا کندیم ثبت ییهاطرحواره در یذهن

 فتهاینسازما علم که موضوع نیا درك با ی،طرف از. ردیگ کار به را

 ،دارند یمشترک ییربنایز ساختار ی،کالم مسائل       خصوصا  یاضیر

 یریادگیآموزش و  یکه برا دهدیم سوق سمت نیا به را ذهن

( هاطرحواره) ییربنایالزم است به ساختار ز یحل مسائل کالم

 توجه شود. یمسائل کالم

 یهاطرحواره جادیا به قادر آموزاندانشاگر  Powellبه نظر 

 بود خواهند قادرها ، آنباشند یکالم مسائل انواع یبرا مختلف

 توانندیم چگونه که بدانند و بشناسند را مسئله یاساس ساختار

 طرحواره کی از استفاده بدون اما[. 12] کنند تالش آن حل یبرا

 را یکالم مسائل آموزاندانش، یکالم مسائل یسازمانده یبرا

آموزش  فی[. در تعر38 ،26] کنندیم درك داستان صورتبه

 هطرحوار بر یمبتن آموزش که گفت توانیبر طرحواره م یمبتن

 و مسئله ییمعنا ساختار بر هم که است مسئله حل یبرا یمدل
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               ِ                      آموزش حل مسائل  کالمی مبتنی بر طرحواره                                  

 
 تیوقعم و یدیکل واژگان بر دیکأت با مسئله یاضیر ساختار بر هم

 استفاده با کندیم کمک رندهیادگی به و[ 39] دارد دیکأت مسئله

 خود اطالعات و یبندطبقه را مسائل انواع ،ینمودار یالگوها از

 آموزش[. 19] کند یسازمانده حلراه نیترمناسب نییتع یبرا را

 خاص یکیگراف ینمودارها از استفاده شامل طرحواره بر یمبتن

    حا یصر و ندنکیم لیتسه را یاضیر مسائل حل و ترجمه که است

 فیوظا از مستقل مسائل، حل یبرا را ییراهبردها آموزاندانش به

  [.14] دهندیم آموزش یلیتحص
 

 طرحواره بر یمبتن آموزش مراحل
 مسئلهساختار  ییشناسا

 را مسئله طرح ای مسئله نوع رندیگیم ادی آموزاندانش

 یشناسای را یکالم مسائل اساسی انواع محققان. دهند صیتشخ

 یحساب، مسائل کالم یکه شامل سه دسته مسائل کالم اندکرده

 یمسائل کالم[. 41، 40هندسه است ] یجبر و مسائل کالم

 رانیفراگ و شودمی طرح انآموزدانش یواقع یایدن یحساب بر مبنا

 با جبر یکالم مسائل[. 42] کنندیم حل یاصل عمل چهار با را آن

عادله م لیتشک ازمندین حلشان و شودمی انیب رهایمتغ از استفاده

 یهندس میمفاهبا استفاده از  یهندس یمسائل کالم .[43ست ]ا

 [.34شود ]... طرح می و طیمانند سطح، مح

بر اساس  و یبعد مطالعات طول درحساب  یکالم مسائل

( و ضرب یاسهیمقا و یرییتغ ،یبیترک)ی افزودنبه مسائل  تیموقع

 مسائل، حل در شدههاستفاد اتیعمل یوقت[. 45، 44] شدند میتقس

 از هکی زمان .است یافزودن مسائل ءجز مسئله ،باشد قیتفر ای جمع

 مسائل ءجز ، مسئلهشود استفاده مسائل حل در میتقس و ضرب

 هیاول حالتاز  یراتیینوع مسائل شامل تغ نیا[. 46] ستا ضرب

 هم به مجموعه دو لیتبد و بیترک ،(رییتغ)یی نها حالت به

 وعهمجم تکرار ای( سهیمقا) ایاش ایدو مجموعه  سهی( و مقابیترک)

 همراه به 2 جدول در خالصه طوربه که[ 47] ستا)ضرب(  ها

 . است آمده مثال و نمودار ح،یتوض

 

 و مثال هاطرحواره خالصه :2 جدول

 طرحواره حیتشر و فیتوص طرحواره نوع

 رییتغ طرحواره

 

 قراری نضم ای میمستق عمل کی تحت و شودمی شروع مقدار کی با یکالم مسائل رییتغ مشکالت

 بخش سه. دیآیم وجود به یدیجد مقدار و شودمی شروع مقدار کاهش ای شیافزا باعث و ردیگیم

 .است انیپا و رییتغ، آغاز مقدار شامل رییتغ مسائل در اطالعات

 مداد 15 یعل اکنون. داد نیحس به راها آن از تا 5 او. داشت مداد یتعداد یعل :ناشناخته شروع

 ؟داشت مداد چند ابتدا در او. دارد

. دارد مداد 20 یعلبه او داد. اکنون  گریمداد د چند نیحس. داشت مداد 15 یعل :ناشناخته رییتغ

 ؟است داده او به مداد چند نیحس

 ؟دارد مداد چند    کال  یعل. داد او به گرید مداد 5 نیحس. داشت مداد 15 یعل :ناشناخته انیپا

 بیترک طرحواره

 

 و شوندمی بیترک هم با که است زیمتما ترککوچ یهاگروه از یتعداد شامل بیترک مشکالت

 لشام کی هر مسائل نیا به مربوط اطالعات یهاشبخ. دهندمی لیتشک را یدیجد ترگبزر گروه

 .است آن کل و مجزا یهاقسمت

. است داده قرار مداد 15 یعل. گذاشتند یاسهیک در را مداد 20 نیحس و یعل: ناشناخته یاجزا

 ؟است داده قرار مداد چند نیحس

 دارد؟ خودکار دارد. او در کل چند مداد و خودکار 5مداد و  15 یعل :ناشناخته کل

 سهیمقا طرحواره

 
 

 تقسم سه. استهآن نیب رابطه بر دیتأک و جداگانه مجموعه دو سهیمقا شامل سهیمقا مشکالت

 .است تفاضل و مرجع، شدهسهیمقا یهامجموعه شامل سهیمقا مسئله کی در موجود اطالعات

 ؟دارد نیحس از شتریب مداد چند یعل. دارد مداد 15 نیحس و مداد 20 یعل :ناشناخته تفاضل

 ؟دارد مداد چند یعل. دارد مداد 15 نیحس. دارد نیحس از شتریب مداد 5 یعل: ناشناخته ترگبزر

 مداد چند نیحس. دارد مداد 20 یعل. دارد یعل از کمتر مداد 5 نیحس :ناشناخته ترککوچ

 ؟دارد

 ضرب  طرحواره

 
 

 کی در اطالعات بخش سه. کندیم فیتوص را یمساو واحد ای مجموعه یتعداد ضرب مشکالت

 ای جهینت و واحدها ای گروه تعداد واحد، کی یفراوان ای نرخشامل  برابر یهاگروه ضرب مسئله

 .است محصول

 در یعل. دارد وجود کلوچه عدد 3 کارتن هر در. دارد کلوچه کارتن 5 یعل :ناشناخته محصول

 دارد؟ کلوچه چند کل

 5 به یمساو طوربه را خود کلوچه 15 خواهدیم یعل :ناشناخته واحد کی یفراوان ای نرخ

 رسد؟یم کلوچه چند دوست هر به. بدهد دوست

 یچند جامداد یعل .مداد قرار داد 3 یمداد داشت. او در هر جامداد 15 یعل :ناشناخته یهاگروه

 دارد؟
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 انو همکار بدری 

 مسئله یکیگراف ییبازنما
 کی به را کلمات از مسئله متن کی رندیگیم ادی آموزاندانش

 نیا یبرا. کنند لیتبد( نمودار) منظم و داریمعن یکیگراف شینما

 فردمنحصربههای یژگیو اموزندیب آموزاندانش به دیبا معلمان میمفاه

 با ار مسئله تیوضع در مربوطه اطالعات شینما نحوه و مسئله نوع هر

 [.48] کنند ییشناسا نمودارها از استفاده

 یسازمانده( الف) ؛دارد یگوناگون اهداف یریتصو یهاشینما

کردن  یرانتزاعیغ ای انضمام( ب) مسئله، اطالعات یبندجمع و

 یهایتموقع زمینه در لیدلدن کرنروش( ج) و یانتزاع روابط

 و مسئله قیعم درك به ییهاییبازنما نیچن[. 49] یکالم مسائل

 یابزار عنوانبه که شودمی منجر دیجد مسائل به یریادگی انتقال

 [.50] شودمی استفاده کلمات در یمعن جادیا یبرا یآموزش

 

 مسئله حل
 مسئله، نوع و نمودار اساس بر رندیگیم ادی آموزاندانش 

 اتنک. رندیگ کاره ب و کنند انتخاب را مناسب یاضیر اتیعمل

 یابر یزیربرنامه( الف: از است عبارت مسئله حل آموزش یدیکل

( ب الزم؛ مراحل بیترت و عمل روش ییشناسا با مسئله حل

 .مشکل حل یبرا شدهییشناسا اتیعمل دادنانجام و کردنکامل

 مسائل حل یبرا خود دانش از آموزاندانش نکهیا یبرا

 همف قابل یذهن شینما کی به را مسئله دیبا کنند، استفاده

 به خود نوبه به نمودار. کنند یسازمانده و ترجمه( نمودار)

 مربوطه اطالعات به مسئله حل یبرا کندیم کمک آموزاندانش

 پردازش بار کاهش یبرا نمودارها نیا. کنند دایپ یدسترس

 یراب یذهن منابع قراردادن دسترس در و رندهیادگی کی یشناخت

 [.27،36] است آن حل و مسئله لیوتحلیهتجز در رکردنیدرگ

 

 یفراشناخت یراهبردها آموزش
 رب یمبتن مسئله حل آموزش مهمهای یژگیو از گرید یکی

 آموزش[. 51] است یفراشناخت یراهبردها آموزش طرحواره،

 لیحلتویهتجز مانند یفراشناخت یهایتفعال طرحواره بر یمبتن

 در ار جهینت یابیارز و یاستراتژ از استفاده بر نظارت مسئله،

 یبرا را آموزاندانش خود االتؤس با معلمان[. 52] دارد خود

 درك( الف: کنندیم قیتشو مرحله چهار در تأمل و نظارت

 ییمابازن( ب(، است؟ رییتغ مسئله کی دیدانیم کجا از) مسئله

 مسئله در اطالعات ارائه یبرا ینمودار نوع چه) مسئله

 ئلهمس نیا دیتوانیم چگونه) یزیربرنامه( ج(، است؟ ترمناسب

 حیصح شما محاسبات ایآ) مسئله حلراه( د(، د؟یکن حل را

 یریکارگهب دهدیم نشان یپژوهش یهاافتهی(. است؟

 مسئله زیآمیتموفق حل با شدتبه یفراشناخت یراهبردها

 [.53،54] دارد ارتباط

 

 بر طرحواره یآموزش مبتن یاثربخش
 شانن قاتیتحق نیچند دربر طرحواره  یمبتن آموزش یاثربخش

 بهبود در تواندیم آموزش نیا افتندیدر محققان. است شده داده

 یدارا آموزاندانش ،یعیطب شرفتیپ با آموزاندانش عملکرد

 یماندگبعق ،یعاطف یجد اختالالت خاص، یریادگی اختالالت

 رثؤم یافراد و توجه کمبود با یفعالیشب اختالالت ف،یخف یذهن

 رد یمشکالت ای هستند یاضیر شکست خطر معرض در که باشد

 هر[. 12-21] دارند حافظه دراطالعات  یسازمانده توجه، ،یریادگی

 کنند که حل را یاضیر یکالم مسائل بخواهند آموزاندانش زمان

 از توانندیم است، ایمرحله چند یا ایمرحله یک عملیات شامل

 نیا هددیم نشان قاتیتحق. کنند استفاده طرحواره بر مبتنی آموزش

 اریبس خاص یریادگیاختالل  یدارا آموزاندانش ینوع آموزش برا

 [.36] ستاجرا قابل کوچک گروه در ای منفرد صورتهبو  ستا ثرؤم
 

  بحث

 یپژوهش شواهد مراحل، ت،یماه یمعرف حاضر پژوهش هدف

 در طرحواره بر یمبتن یکالم مسائل حل آموزش یاثربخش و

 اتیدبا مرور. بود یاضیر بیآس با خاص یریادگی اختالل با ارتباط

 یشناختطرحواره  یروش آموزش با تئور نیا داد نشان قیتحق

 بر ار خود دانش کودکان اژه،یپ یشناخت هینظر طبق. استهمسو 

 سازمان (هوشمند رفتار سازنده یاساس عناصر) هاطرحواره اساس

 یهاطرحواره به اتکا با زین طرحواره بر یمبتن آموزش. دهندیم

 به ملزمو  بیها را ترغآن ران،یفراگ حافطه در موجود یشناخت

 یضایر یکالم همسئل هر که کندیم یاطرحواره ای نوع ییشناسا

 نیچند که یهنگام[. 55] دارد تعلقطرحواره  آن به حل، از قبل

 یبندممفهو و یبندهگرو واحد طرح کی در اطالعات از عنصر

 و کارآمدتر حل امکان و ابدییم کاهش فعال حافظه بار شوند،یم

 . [30] کندیم فراهم را مسئله ثرؤم

بر طرحواره  یمبتن آموزش مداخله داد نشان پژوهش یهاافتهی

 مسئله حل عملکرد شیافزا در ی،ایهرو و یمفهوم دانش یارتقا با

 هاافتهی نیا[. 200-15] است مؤثر یاضیر اختالل یدارا آموزاندانش

 یمؤثر طوربهمسئله   با متناسب استدالل دهدیم نشان نیهمچن

 [.36] شودمی یبانیپشتبر طرحواره  یمبتن آموزش توسط

 که یینمودارها از استفاده یبرا طرحواره بر یمبتن آموزش

 یقراردادن اطالعات برا و سازگار نمودار ای طرحواره کی شامل

 از درخواست با است،نوع مسئله در طرحواره مربوط به خود  هر

 سئلهم کی دادننشان یبرا ریتصو کی میترس یبرا آموزاندانش

 دادننشان یبرا آموزاندانش دادنآموزش اگرچه. است متفاوت

 بر آموزاندانش تسلط مستلزم ،یکیگراف نظر از مشکالت

 از مکرر استفاده از فراتر نیا است، حساب یادیبن اتیعمل

 به آموزش نیا. است میتقس و ضرب ق،یتفر جمع، در هامهارت

 یابر یستمیس داشتن اریاخت در با کندیم کمک آموزاندانش

 نیا از یزمان چه بفهمند حساب، مسئله ییشناسا و یسازمانده

 بر یمبتن دستورالعمل خالصه، طوربه. کنند استفاده اتیعمل

 یمفهوم دانش شیافزا یبرا یمناسب کردیرو طرحواره

 رشتیب آموزش نیا رایز ؛است مسئله حل زمینه در آموزاندانش
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 نیا کاربست نیهمچن. دارد دیتأک مسئله ساختار درك بر

 اتیاضیر بهتر میتعم و یالیس اکتساب، به کم نیسن در مداخله

 [.12-15] کندیم کمک افراد از گروه نیا در

 هم را طرحواره بر یمبتن آموزش ق،یتحق اتیادب مرور نیا

 خاص یریادگی اختالالت یدارا آموزاندانش با یانحصار طوربه

 مثبت جینتا. است کرده یبررس ریفراگ یهاطیمح در هم و

 رب یمبتن آموزش از استفاده دهدیم نشان مطالعه نیا از حاصل

  کوچک گروه کی در هم و کالس کل طیمح در هم طرحواره

  یبرا یتوجه قابل زانیم به ی،مورد مطالعه یو حت

 اصالحات که طورنهما[. 56] بود خواهد سودمند رانیفراگ

 را آموزاندانش از یمتنوع تیجمع دارد یسع وپرورششآموز

ر ب یآموزش مبتن ،اوردیدرب خود میتعل تحت اختالل انواع با

 دتواننیم معلمان و کندمی لیتسه را یندیفرا نیچنطرحواره 

 یدرس برنامه کنار در خاص، یریادگیاختالل  یبا افراد دارا

 . کنند کار ،خود کالس یفعل

 دو طرحواره، بر یمبتن آموزش یبرا مثبت شواهد وجود با

 مثبت اثرات اگرچه نکهیا اول ؛دارد وجود همچنان یاساس چالش

 جودو هاآموزش ریبا سا یاسهیمقا طیشرا به نسبت یتوجه قابل

 یکالم مسائل حل مداخله از پس آموزاندانش از یاریبس دارد،

 کنند دایپ یراه دیبا مدارس لذا[. 15] شوندیم اختالل دچار باز

 اختالل یدارا آموزاندانش همه که کنند حاصل نانیاطم تا

 شاهدهم قابل شرفتیپ بهتا  نندیبمی آموزش مداومطور هب یاضیر

 .شود منجر آموزاندانش در

 تاس ترهدیچیپ یکالم مسائل حل ییتوانا شامل دوم چالش

 اگرچه[. 57] است جیرا معاصر اتیاضیرهای کالس در که

 دموجو ریمقاد نیب روابط و مسئله ساختار یریتصو یهاشینما

 کاهش را مسئله درك مشکالت و سازدیم انینما را مسئله در

 در یزیچ چه فهمندیم معلمان نکهیا از نانیاطم دهد،یم

 استفاده یبرا یزمان چه و است لیدخ هاطرحواره از استفاده

 ،شرو نیکاربست ا منظوربه پس. است مهم اریبس ،است مناسب

 اساس نیا بر. دارد ضرورت معلمان یاآموزش توسعه حرفه

 یهابا مدنظر قراردادن چالش یآت قاتیتحق شود،می شنهادیپ

 در را معلمان آموزش و طرحواره بر یمبتن مداوم آموزشمذکور، 

 .کنند یریگیپ روش نیا از استفاده
 

 گیرینتیجه
 از یکی طرحواره از استفاده داد نشان پژوهش جینتا

 یهاضعف رفع منظوربه ریاخ دهه دو در که است ییهاروش

 آموزاندانش یبرا یکالم مسئله حل آموزش یهاشرو در موجود

 .است شده ابداع یاضیر بیآس با خاص یریادگی اختالل یدارا

طرحواره مربوط  میبا ترس رندیگیم ادی آموزاندانش روش نیا در

ا آن ر ،ینیع ینمودارهابه  مسائل یهاداده لیبه هر مسئله و تبد

و  یدانش مفهوم مسئله، ساختار بر دیکأت با روش نیا. کنندحل 

مرسوم  یهاآنکه در روش حال .بخشدیم ارتقا را رانیفراگ یاهیرو

 صورتبه را مسئله در موجود اطالعات آموزاندانش ،مدارسدر 

 از حاصل جینتا. کنندیم آن حل به اقدام و یسازمانده یسطح

 که ژهیو آموزش متخصصان و نیوالد معلمان، به پژوهش نیا

 و افراد از گروه نیا یبرا آموزش روش نیا از استفاده به عالقمند

 .دهنده استیاری هستند، مشابه یهااختالل

 

 نتیجه گیری
توصیه می شود تحقیقات آینده برای رسیدن به نتایج  شواهد 

کاربرد آموزش حل مسئله های آزمایشی، محور با استفاده از طرح

کالمی مبتنی بر طرحواره را بر روی گروه های اختالل یادگیری 

ا توان بویژه با آسیب ریاضی اجرا نمایند. به لحاظ کاربردی می

استفاده از این روش آموزشی به بهبود اختالل یادگیری ویژه 

 آموزان با آسیب ریاضی کمک نمود.دانش
 

 تشکر و قدردانی
به  یمیابراه دیام یحاضر مستخرج از رساله دکتر پژوهش

اه اخالق دانشگ تهیکم هیدأییبا ت ی وبدر میدکتر رح ییراهنما

 امکه  یکسان تماماز  لهیوسین. بداست/د 3798به شماره  زیتبر

 .شودمی یقدردان، یاری کردند پژوهش نیا انجام دررا 
 

 تضاد منافع
 .ندارند یمنافع تعارض مقاله سندگانینو
 

 اخالقی مالحظات
داری در تحلیل متون و استناددهی رعایت صداقت و امانت

 .شده است

 

 نویسندگان سهم
ه مقال نیا یریگیدر نگارش، ارسال و پ سندگانینو یتمام

 اند.نقش داشته

 

 مالی حمایت
برخوردار  ینهاد خاص ایسازمان  یمال تیپژوهش از حما نیا

 نبوده است.
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