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 کودکان یتوانمندساز یۀنشر
 ییاستثنا

  6046 بهار، 13شماره پیاپی ، 6 ةشمار ،61 سال

 61-61 صفحة

ادگیری در کودکان با اختلال ی بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضینقش مهارت حل مسئله در پیش 
 ویژه از نوع ریاضی

  * انسیه بابایی

 ** داود درویشی

 *** معصومه یاراحمدی

 **** طاهره گلستانی بخت
 

 چکیده
بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع بررسی نقش مهارت حل مسئله در پیش هدف بااین پژوهش  

لا به آموزان مبتجامعه آماری پژوهش را کلیه دانش. انجام گرفتتوصیفی از نوع همبستگی به صورت . روش تحقیق، شد ریاضی شهر تهران انجام
 هاآن تعداد و که به دلیل شرایط کرونا در دسترس بودند 0911-0011 یلیتحصهای شهر تهران در سال ی اول دبستانریاضی دوره اختلال یادگیری

ها ری دادهآو. جمعگرفتند قرار انتخاب مورد نمونه یبرا ،گیری در دسترسآموز مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی با روش نمونهدانش 11 .بودنفر  021
مت آزمون ریاضی ایران کی (،MMکورتر )انگیزش ریاضی   ،(MS-E) (، خودکارآمدی ریاضیPSIهای مهارت حل مسئله هپنر )پرسشنامه از طریق

(IKM )وِنیرِ روندهشیپ یهاسیماتر و (RPM) ها یافته وها از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل های حاصل از اجرای پرسشنامه. دادهشد انجام
ت و ی و خودکارآمدی ریاضی رابطه مثباضیر زشیانگاجتناب و کنترل شخصی با  -، سبک گرایشمسئلههای اعتماد به حل مؤلفهبین  داد،نشان 

مهارت حل  نقش توجه به باقوی برای انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی است. کننده ینیبشیپمهارت حل مسئله  ،. همچنینداشتمعنادار وجود 
 موقعبا شناسایی به توانمی یادگیری ویژه از نوع ریاضی، اختلال دارای آموزاندانش مسئله در ایجاد و بروز انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در

 .کرد از نوع ریاضی اقداماختلال یادگیری ویژه  از پیشگیری برای هاآن
 :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه
 نظام کارایی ارزیابی جهت مهم بسیار آموزشی متغیرهای از

 آموزان،دانش عملکرد کیفیت و میزان سنجش و آموزشی
 یلی،تحص انگیزش ابعاد از یکی و است تحصیلی انگیزش
 رد نقص به منجر آن در اشکال که است ریاضی انگیزش
 و کلزلومرن، اک) گرددمی آموزاندانش ریاضی عملکرد
 خرایم، علایی و نریمانخرایم،  علایی ؛2102 ، 0پیکرون

 دیمنعلاقه اغلب بالا درونی انگیزش با آموزاندانش(. 0910
 ،کوشیسخت بالاتر، نفساعتمادبه ها،فعالیت به زیادی

 شانن خود از تکالیف انجام در تریمطلوب عملکرد و استمرار
 لاتیمشک با آموزشی سیستم وقتی علت همین به. دهندمی

 هانگیز از شود،می مواجه آموزاندانش تحصیلی اُفت نظیر
 یاد تحصیلیفت اُ مهم علل از یکی عنوانبه آموزدانش

 عسگری، و صعادی روز، نادری، پاشا، افتخار آتش) شودمی
 یاربس گروه یادگیری اختلال به مبتلا آموزاندانش (.0912

 ود،شمی فرض که هستند کسانی شامل: هستند متنوعی
 و دارند یادگیری یپایه شناختیعصب مشکلات

 ی،انگیزش ضعف نظیر دیگر دلایلی به که آموزانیدانش
ن و کالاگر کرک،) ندارند خوبی عملکرد  ؛2100، 2کولم
 (.0911 محمدی، ملک و مشکانی ترجمه

 یادآوری و یادگیری در ریاضیات مشکلات دارای کودکان
 عدادا به مربوط پایه واقعیات توانندنمی دارند، مشکل اعداد

 در. دهستن غیردقیق و کند محاسبه در و بسپارند خاطر به را
 شناسایی مهارت گروه چهار در نقایصی ریاضیات، اختلال

 :است شده
 درک به مربوط که هاییمهارت) زبانی هایمهارت( 0

 ینمادها به نوشتاری مسائل تبدیل و ریاضی اصطلاحات
 ؛(است ریاضی

 و نمادها درک و شناسایی توانایی) ادراکی هایمهارت( 2
 (اعداد مجموعه کردن مرتب

 و تقسیم ضرب، تفریق، جمع،) ریاضی هایمهارت( 9
 ( فوق اصلی عمل چهار هایتوانایی

 و اشکال صحیح کردن کپی) توجهی هایمهارت( 0
 و سادوک سادوک،( )عملیاتی نمادهای درست یمشاهده
 (. 0911 رضاعی، ترجمه ؛2102روئیز، 

 ستا خودکارآمدی یادگیری، برای انگیزشی متغیر نوع یک
 یک انجام برای هایشتوانایی از فرد ادراک یا باور به که

 وییرویار در فرد رفتار و نگرش بر و دارد اشاره خاص تکلیف
 رتأثی آن انجام برای اعتماد و انگیزش نیز و تکالیف با

 و مارک، یو هان، لیو ؛2101 همکاران، و 9کلاسن) گذاردمی

                                                                                                                                                                                                                               
Lauermann, Eccles & Pekrun 1. 

2. Kirk, Gallagher & Coleman  
3. Klassen  

 متغیرهای ترینمهم از یکی خودکارآمدی، (.2101 ،0زنگ
 و آموزاندانش عملکرد بین تفاوت یکنندهتبیین

 آموزاندانش در ریاضی پیشرفت از قوی یکنندهپیشگویی
 با آموزاندانش (.0912 محمودی، و نژادسلطانی) است

 د،خو ضعف و قوت نقاط از بهتری شناخت بالا خودکارآمدی
 بر بیشتر مرکزت بالا، پشتکار و تلاش تکالیف، به بیشتر علاقه

 دارند بالاتری عملکرد و کمتر اضطراب یادگیری، اهداف
 تکارپش و تلاش پایین خودکارآمدی با آموزاندانش کهدرحالی

 و فدریسی اسکال ویک،) دارند ضعیفی عملکرد و کم
عظیمی،  لطفی ؛2101 ، 1چیو و کلاسین ؛2101 ، 1کلاسن
 ریاضی خودکارآمدی (.0910 طاووسی، نعمت و درتاج افروز،

 یادگیری برای هاتوانایی مورد در قضاوت معنی به
 از بیارزیا یا است؛ شده تعریف ریاضی درس در آمیزموفقیت
 توانایی به نسبت را فرد اطمینان که خاص مسئله یا موقعیت

 ئلهمس یا تکلیف یک آمیزموفقیت اجرای یا انجام برای او
 احمدی، سلطان عبدلی و زادهتقی) دهندمی نشان ریاضی
 ریاضی خودکارآمدی نمود، مطرح توانمی رو،این از (.0911

 ملکردع بینیپیش در را سهم بیشترین درونی، انگیزش و
 زاده، عبدتقی ؛0910 پورشافعی، و اسدیبنی) دارند ریاضی
 مختلف پژوهشگران اعتقاد به (.0919 کارشکی، و خدایی

 دارد ثیرتأ تحصیلی انگیزش بر که فردیدرون عوامل از یکی
 شود،می آموزاندانش در خودکارآمدی افزایش به منجر و

 ؛0911 ویسکرمی، و پورقدم گراوند،) است مسئله حل مهارت
 هایرکن ترینمهم از که( 0911 بوشهری، زادهمحزون
 اهداف ترینمهم از یکی عنوانبه و است ریاضیات آموزش
 آموزش امر مجریان مورد توجه مدرسه در ریاضی آموزش

 دچار مسئله حل با مهارت ناآشنا آموزاندانش. دارد قرار
 کهدرحالی شوندمی ریاضی مسائل با کار در ناامیدی

 بیشتری یانگیزه مسئله حل با مهارت آشنا آموزاندانش
 پور،یتق و پور، پورتقیموسی) دارند ریاضی یادگیری برای

 و اصول سند در ریاضی معلمین ملی شورای (.0911
 دندرگیرش را مسئله حل مدرسه، ریاضیات برای استانداردها

 پیش زا آن حل روش که داندمی فعالیتی و تکلیف وظیفه، در
 حل،اهر جستجوی برای دلیل همین به. نیست شده شناخته
 ندبکش بیرون خودشان دانش درون از را آن باید آموزاندانش

 جدید هایفهم و درک اغلب هاآن فرایند، این مسیر از و
 دنکر حل دیدگاه، این از. داد خواهند توسعه و رشد را ریاضی
 یک هبلک نیست، ریاضی یادگیری هدف یک فقط هامسئله

 به) است ریاضیات دادن انجام فراگیر و اصلی روش و ابزار
 آموزاندانش(. 0911 حبیبی، و نژادعالمیان، لطفی از نقل

4. Han, Liou-Mark, Yu, & Zeng  

5. Skaalvik, Federici & Klassen  
6. Klassen & Chiu  
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 هیجاناتی یتجربه دلیل به ریاضی یادگیری اختلال به مبتلا
 همسالان، با مقایسه در درسی ماندگیعقب احساس همچون
 خود هب داشتن شک و عصبانیت مشکلات، مقابل در ناکامی

 زتمرک از ناشی اضطراب و کم پیشرفت مشاهده صورت در
 اهمیت هاآن به که زمانی خودشان یادگیری مشکلات بر

 سئلهم حل برای انگیزش عدم یا کمبود با شود،می داده کمی
 باورهای از پایینی سطوح و هستند روبرو ریاضی

 بریتیش آموزش و پرورش) کنندمی تجربه را خودکارآمدی
 ؛0910 زاده،عبدالحسین و خسروی ترجمه 2100، 0کلمبیا

 (.0911 رضایی، و فرزاده، محمدیعبدالحسین بیگدلی،

 درصد 1 تا که دهندمی نشان گیرشناسیهمه مطالعات
 و نددار مشکل ریاضیات در نوعیبه مدرسه سنین کودکان

 درصد 1 تا 1/9 پریشیمحاسبه یکنندهمختل انواع میزان
 ترجمه ؛2102روئیز،  و سادوک سادوک،) است شده گزارش

 ییادگیر اختلال شیوع که است شده برآورد(. 0911 رضاعی،
 ، 2تانگ و وانگ، هو) است درصد 1 الی 1 بین ریاضی
2100.)  

 هایمهارت رسدمی نظر به شده مطرح مطالب به توجه با
 ارک محیط و کودک آموزشی محیط در موفقیت برای ریاضی

 علم تنها نه ریاضیات .است ضروری آینده در بزرگسالان
 ،مسافت و زمان محاسبه از روزمره زندگی در بلکه است اعداد

 یریگتصمیم برای هاداده تحلیل و تجزیه و پول کنترل از
 در و شودمی استفاده بیمه خرید و مالی ریزیبرنامه در

 ضروری ریاضیات و مهندسی فناوری، علمی، هایزمینه
 عیفیض و متوسط عملکرد ریاضی، مشکلات با کودکان .است

 دچار ریاضی مشکلات با کودکان همه اما دارند، ریاضی در
 اشین که است این بر فرض که شد نخواهند ریاضی ناتوانی

 اجتماعی علل به و است ریاضی شناخت در ذاتی ضعف از
، 9پاتل و سوارز، ایونز) نیست انتساب قابل محیطی یا فرهنگی

 ابتدایی هایسال در ریاضی یادگیری اختلال (.2101
 هایشکست همچون ناگواری عواقب به تواندمی تحصیلی

 دیگر و نفسعزت ضعف خودپنداره، ضعف درپی،پی
 دارد؛ همراه به والدین و آموزدانش برای را روانی هایناراحتی

 داربرخور شایانی اهمیت از اختلالات حیطه این به توجه لذا
(. 0911 شیری، و شیری امانی، فدایی، توکلی،) است

 ریاضی، خودکارآمدی و ریاضی انگیزش کهازآنجایی
 جمله زا بسیاری عوامل از که هستند شناختیروان متغیرهایی

 راستا مینه در. تأثیرپذیر باشند توانندمی مسئله حل توانایی
 لح توانایی که است شده مشخص اندداده نشان هابررسی
 ی،ماون چانگ، رامیرز،) دارد رابطه ریاضی اضطراب با مسئله

                                                                                                                                                                                                                               
1. education of the state of british columbia  

2. Wong, Ho & Tang  
3. Soares, Evans & Patel  

 بالا مسئله حل توانایی دارای افراد(. 2101 ،0بیلوک و لوین
 ریبهت عملکرد زندگی زایتنیدگی هایرویدادی با مواجه در
 در(. 2101 همکاران، و  1کورتیس) دهندمی نشان خود از

 این حاضر پژوهش سؤال عوامل، این شناسایی راستای

 در یاضیر یخودکارآمد و یاضیر زشیانگ ایآ که است
 بر اساس یاضیر نوع از ژهیو یریادگی اختلال با کودکان
 است؟ ینیبشیپ قابلحل مسئله  مهارت
 روش
 انگیزشبینی پیشاهداف آن که  به توجه با پژوهش طرح

حل مسئله  مهارتبر اساس و خودکارآمدی ریاضی  یاضیر
است،  ریاضی نوع از ویژه یادگیری اختلال با کودکان نیدر ب

جامعه باشد. همبستگی می نوع ازدارای ماهیت توصیفی 
 آموزان مبتلا به اختلال یادگیریآماری پژوهش را کلیه دانش

-0011 یلیتحصی اول دبستان تهران در سال ریاضی دوره
که  به  که به دلیل شرایط کرونا در دسترس بودند 0911
 مدارس این هایمعلم از .دهدمینفر تشکیل  021تعداد 

 هداشتی،ب و تحصیلی آمادگی دفترچه به توجه با شد خواسته
 و عادی هوش، لحاظ به که کنند معرفی را آموزانیدانش
 یریاض درس در اما باشند، حسی و جسمی خاص مشکل فاقد

 نریو هوش آزمون سپس. باشند داشته پایین پیشرفت
 اطمینان آنان هوش بودن عادی از و اجرا آنان روی کودکان
 ریاضی آزمون آموزاندانش این روی بر آنگاه. گردید حاصل
 یریاض یادگیری اختلال تشخیص برای که متکی ایران

 رغمعلی که آموزانیدانش. شد انجام است تهیه شده
 و جسمی سلامت و بالاتر یا متوسط هوش از برخورداری

 معیار انحراف دو متکی ایران آزمون در آنان نمره حسی،
 اختلال هب مبتلا آموزاندانش عنوانبه بود، میانگین از ترپایین

 هب ورود هایملاک. شدند گرفته نظر در ریاضی یادگیری
 ات اول پایه) دبستان اول دوره در تحصیل: از عبارت پژوهش

 از برخورداری حسی، و جسمی خاص مشکل عدم ،(سوم
 ابحدنص از ترپایین نمره کسب و بالاتر یا متوسط هوش
 معد خروج، هایملاک و متکی ریاضی آزمون در شدهتعیین

 بین از. پژوهش در آموزدانش شرکت بر مبنی والدین رضایت
 اختلال به مبتلا آموزدانش 11 شده، شناسایی آموزدانش 021

 تبصور خروج و ورود معیارهای به توجه با ریاضی یادگیری
 . شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش

 
 
 

 سنجش ابزار

4. Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock  

5. Curtis  
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 پرسشنامه این :(PSI)  0مسئله حل مهارت پرسشنامه. 0
 9 و سؤال 91 دارای و( 0111)  2هپنر توسط ساخته شده

 و اجتناب -گرایش سبک مسائل، حل به اعتماد مقیاسخرده
 1 نایمب در پرسشنامه این گذارینمره. است شخصی کنترل
 یدهندهنشان که پایین نمرات با لیکرت مقیاس سطح

 پایه رب. است مسئله حل هایتوانایی از آگاهی سطح بالاترین
 ینب پرسشنامه این پایایی هفته، دو فاصله در اجرا بار دو
 آلفای ضریب به توجه با و است گزارش شده 11/1 تا 19/1
 -گرایش سبک ،11/1 مسائل حل به اعتماد) دست آمدهبه

 درونی سازگاری ،(22/1 شخصی کنترل و 10/1 اجتناب
 فروغی، و احمدی اخوت،) است قبولقابل و مطلوب هاعامل
کرونباخ بر اساس آلفای  ضریب حاضر، پژوهش در(. 0911

 -گرایش سبک ،12/1 مسائل حل به اعتماد) واریانس
 درونی سازگاری ،(21/1 شخصی کنترل و 10/1 اجتناب
 .شد حاصل هاعامل

 آزمون :(RPM) 9رِیوِنرونده های پیشماتریس آزمون .2
 و 0191 سال در آن اول فرم که است فرم دو دارای ریون
 آزمون این است. ساخته شده 0102 سال در آن دوم فرم

 سنجش برای کودکان ریون نسخه. باشدمی نسخه 2 دارای
 سنجش برای بزرگسال ریون و ساله 1 تا 1 کودکان هوش
 آزمون پژوهش این در که است سال 1 بالای افراد هوش
 رنگی کودکان ریون تصاویر. شد گرفته نظر در کودکان ریون
 تصویر 1 میان از باید آزمودنی کودکان ریون آزمون در. است

 انتخاب ار است ماتریس کنندهتکمیل که را تصویری مستقل،
 و زمانی فواصل در و بازآزمایی روش از استفاده با. کند

 11/1 دامنه در آزمون این اعتماد قابلیت مختلف، هایگروه
 از دیگری شاخص همچنین،. است شده گزارش 11/1 تا

 و وکسلر هایآزمون با آزمون این همبستگی ضریب روایی،
 گزارش شده 11/1 تا 10/1 دامنه در که است بینه -استنفورد

 (.0919 مهاجرانی، و خواهرفیع از نقل به) است
آزمون ریاضیات : (IKM) 0متکی ایران ریاضی آزمون. 9

استاندارد گردید و در سال  0111و  0111مت در سال کی
 که مورد تجدید نظر قرار گرفت 1توسط توسط کنولی 0111

 و عملیاتی محتوایی، بخش سه شامل آزمونخرده 00 از
 تا ستاندب از قبل سنین برای کاربردی تشکیل شده است و

-ملاک هم و مرجعفرم هم آزمون این. دارد کاربرد سالگی 00

 در کرونباخ آلفای روش از استفاده با آن اعتبار و است مرجع
و  لیاسماع محمد) است گزارش شده 10/1 دبستان پایه پنج

 پایایی حاضر، پژوهش در ایران نیز در(. 0910هومن، 
 حاصل 10/1 کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه

 .شد

ی خودکارآمدی پرسشنامه. 0   این :E)-(M S  1ریاض
 که شد ساخته( 2111) 2پاجارس و یوشر توسط پرسشنامه

 ریاضی خودکارآمدی میزان که است گویه 20 دارای
 کاملاً از ایدرجه 1 لیکرت طیف از استفاده با را آموزاندانش

 پرسشنامه روایی. سنجندمی( 1) درست کاملاً تا( 0) نادرست
 ضریب محاسبه از پس پرسشنامه سازندگان توسط

 و خودکارآمدی هایشاخص با پرسشنامه همبستگی
 یپایای. کردند گزارش معنادار را ضرایب تمامی انگیزشی،
 شد گزارش 19/1 کرونباخ آلفای از استفاده با نیز پرسشنامه

 پژوهش در نیز ایران در(. 0912 محمودی، و نژادسلطانی)
 آمد دست به 11/1 پرسشنامه پایایی( 0910) همکاران و خیر

 این پایایی نیز( 0912) محمودی و نژادسلطانی پژوهش در و
 نای بالای پایایی از نشان که آمد دست به 12/1 پرسشنامه
 اب پرسشنامه پایایی حاضر، پژوهش در. است پرسشنامه

 . آمد بدست 11/1 کرونباخ آلفای روش از استفاده
 که ایپرسشنامه :(MMS) 1ریاضی انگیزش پرسشنامه. 1
 ریاضی انگیزش سنجش منظوربه پژوهش این در

-خرده 9 و ماده 01 شامل است، کار رفتهبه آموزاندانش

 و «ریاضی نفسعزت» ،«ریاضی به علاقه» مقیاس
 01 مرهن ترینکم پرسشنامه این در. است «درونی انگیزش»
-خرده پایایی سنجش منظوربه. است 12 نمره بیشترین و

 شد هاستفاد کرونباخ آلفای روش از ریاضی به علاقه مقیاس
؛ به 0911)تعمتی و نوری،  .گردید حاصل 20/1 ضریب که

 حاضر، پژوهش در (.0911نقل از خانزاده و همکاران، 
 رونید انگیزش مقیاسخرده پایایی ضریب سنجش منظوربه
 حاصل 20/1 ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای روش از

 .شد

 هایافته
 و دختر( نفر 01) درصد 0/10 کننده،شرکت کودکان بین از
 یتحصیل پایه همچنین،. بودند پسر( نفر 00) درصد 1/01

 اول، پایه( نفر 21) درصد 9/92 شامل کنندهشرکت کودکان
 پایه( نفر 21) درصد 1/22 دوم، پایه( نفر 91) درصد 01/1

 .داشتند سوم

 

                                                                                                                                                                                                                               
1. problem solving skills 

2. Hepner  

3. Raven's Progressive Matrices test  
4. Iran Key Math  

5. Connolly  

6. Mathematical Self-Efficacy  

7. Usher & Pajares  
8. Mathematic Motivathion Scale  

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a

n
j.

ir
 



 ...بینی انگیزش نقش مهارت حل مسئله در پیش

 

 6046 بهار(، 13، )6 ةشمار ،61، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 64

 پژوهش متغیرهای در معیار انحراف میانگین،. 0 جدول

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

 کشیدگی کجی

 19/0 -00/1 11/1 21/91 اعتماد به حل مسائل

 01/1 00/1 29/1 11/01 اجتناب -سبک گرایش

 10/0 -91/1 02/9 29/02 کنترل شخصی

 -00/1 11/1 10/00 12/019 مهارت حل مسئله

 01/1 -110/1 10/1 21/21 خودکارآمدی ریاضی

 11/1 -01/1 11/1 12/01 انگیزش ریاضی

 در متغیرها تمامی کجی نمرات دهد،می نشان 0 جدول نتایج
 پذیرفت توانمی رو،از این دارد. قرار -2 و+ 2 بین محدوده

 بررسی منظوربه .کند پیروی نرمال توزیع از هاآن نمرات که
 و ریاضی انگیزش بینیپیش در مسئله حل مهارت نقش

 از هویژ یادگیری اختلال با کودکان در ریاضی خودکارآمدی
رسیون رگ تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از ریاضی، نوع

 و 2 جدول در آن نتایج که است استفاده شده چندمتغیری
 .شودمی ارائه 9

 کودکان در ریاضی انگیزش با مسئله حل مهارت بین همبستگی. 2 جدول

 بینپیشیر غمت متغیر ملاک ضریب همبستگی سطح معناداری

11/1 **92/1 

 انگیزش ریاضی

 اعتماد به حل مسائل

 اجتناب -سبک گرایش 92/1** 11/1

 کنترل شخصی 02/1** 10/1

 نمره کل مهارت حل مسئله 11/1** 10/1

 .                         است معنادار 10/1 سطح در**                             
 .است معنادار 11/1 سطح در*                                   

 حل به اعتماد بین دهدمی نشان 2 جدول که طورهمان
 اجتناب -گرایش سبک ،(r=92/1) ریاضی انگیزش با مسائل

 انگیزش با شخصی کنترل ،(r=92/1) ریاضی انگیزش با
 ریاضی انگیزش با مسئله حل مهارت و( r=02/1) ریاضی

(11/1=r )دارد وجود معنادار ارتباط (11/1< p .)،همچنین 

 حل به اعتماد شامل آن هایمؤلفه و مسئله حل مهارت بین
 نگیزشا با شخصی کنترل و اجتناب -گرایش سبک مسائل،
 یریاض نوع از ویژه یادگیری اختلال دارای کودکان ریاضی

 .دارد وجود معنادار مثبت همبستگی

 مسئله حل هایمهارت اساس بر ریاضی انگیزش بینیپیش رگرسیون در چندگانه همبستگی. 9 جدول

  متغیر
 ملاک

 همبستگی ضریب
 R چندگانه

  مجذور
 همبستگی

 همبستگی مجذور
 شدهتعدیل

  دوربین
 واتسون

 12/0 21/1 21/1 12/1 ریاضی انگیزش

 همبستگی ضریب است، نمایان R مقدار از که طورهمان
 با مسئله حل هایمهارت خطی ترکیب برای چندگانه
 2R=21/1 با برابر تعیین ضریب و R= 12/1 ریاضی انگیزش

 ریاضی انگیزش واریانس درصد 21 حدود نتیجه در. است

 شده نتبیی ،(مسئله حل هایمهارت) بینپیش متغیر توسط
 شده بهمحاس رگرسیون کلی نتیجه و رگرسیون ضریب. است

 :است آمده 0 جدول در نیز

 بر اساس مهارت حل مسئله یاضیر زشیانگ ینیبشیبررسی معناداری رگرسیون پ انسیوار لیتحل .0جدول 

  متغیر
 نیبشیپ

 متغیر
 منبع

 تغییرات

 مجموع 
 مجذورات

 درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

 اعتماد به حل مسائل
انگیزش 
 ریاضی

 21/910 9 11/0119 رگرسیون

 01/90 11 21/2212 باقیمانده اجتناب -سبک گرایش 110/1 01/00

  11 11/9210 مجموع کنترل شخصی
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 سطح اینکه به توجه با که است آن از حاکی فوق جدول
 11/1 از رگرسیون تحلیل در شده محاسبه معناداری
 شده انجام رگرسیون بنابراین، F =01/00 است ترکوچک

 امعهج به تعمیم قابلیت آن نتایج نتیجه در و بوده معنادار
 همبستگی نیز 1 جدول. است دارا را بررسی مورد آماری

 .دهدیم نشان رگرسیون تحلیل در را متغیرها بین چندگانه
 زمانهم روش به چندگانه رگرسیون ضرایب به مربوط نتایج. 1 جدول

 B متغیر
خطای 

 استاندارد
Beta T  تلورانس معناداریسطح VIF 

   46/4 51/1  04/5 60/61 ثابت

 41/6 11/4 46/4 14/6 66/4 64/4 60/4 اعتماد به حل مسائل

 66/6 36/4 40/4 41/6 64/4 41/4 61/4 اجتناب -سبک گرایش

 61/6 31/4 441/4 41/1 14/4 64/4 11/4 کنترل شخصی

 متغیرهای معناداری سطح ،1 جدول اطلاعات به توجه با
 کنترل و اجتناب -گرایش سبک مسائل، حل به اعتماد

 عبارت دیگر،به. معنادارند و است 11/1 از کمتر شخصی
 کنترل و اجتناب -گرایش سبک مسائل، حل به اعتماد

 با انکودک در ریاضی انگیزش بینیپیش به قادر شخصی
 بتا زنو به توجه با. است ریاضی نوع از ویژه یادگیری اختلال

بر  مسئله حل هایمهارت اثر معادله( رگرسیون ضرایب)
 :است زیر شکل به ریاضی انگیزش

= انگیزش ریاضی 00/01( + 20/1( + اعتماد به حل مسائل )21/1( + اعتماد به حل مسائل )91/1کنترل شخصی )  

 کودکان در ریاضی خودکارآمدی با مسئله حل مهارت بین همبستگی. 1 جدول

  سطح
 معناداری

 ضریب 
 همبستگی

 متغیر 
 ملاک

  متغیر
 بینپیش

45/4 **91/1 

خودکارآمدی 
 ریاضی

 اعتماد به حل مسائل

 اجتناب -سبک گرایش 01/1** 46/4

 کنترل شخصی 02/1** 46/4

 نمره کل مهارت حل مسئله 11/1** 46/4

 معنادار است. 11/1معنادار است.                         * در سطح  10/1** در سطح                                         

 حل به اعتماد بین دهدمی نشان 1 جدول که طورهمان
 -گرایش سبک ،(r=91/1) ریاضی خودکارآمدی با مسائل
 با شخصی کنترل ،(r=01/1) ریاضی خودکارآمدی با اجتناب

 با مسئله حل مهارت و( r=02/1) ریاضی خودکارآمدی
 از. دارد وجود معنادار ارتباط( r= 11/1) ریاضی خودکارآمدی

 و مسئله حل مهارت بین که نمود مطرح توانمی رو،این
 -گرایش سبک مسائل، حل به اعتماد شامل آن هایمؤلفه

 با نکودکا ریاضی خودکارآمدی با شخصی کنترل و اجتناب
 معنادار مثبت همبستگی ریاضی نوع از ویژه یادگیری اختلال
 .دارد وجود

 مسئله حل هایمهارت اساس بر ریاضی خودکارآمدی بینیپیش رگرسیون در چندگانه همبستگی. 2 جدول

 متغیر 
 ملاک

 همبستگیضریب 
 R چندگانه

 مجذور 
 همبستگی

  همبستگی مجذور
 شدهتعدیل

 دوربین 
 واتسون

 11/0 90/1 91/1 11/1 خودکارآمدی

 همبستگی ضریب است، نمایان R مقدار از که طورهمان
 با مسئله حل هایمهارت خطی ترکیب برای چندگانه

 با برابر تعیین ضریب و R=11/1 ریاضی خودکارآمدی

91/1=2R انگیزش واریانس درصد 91 حدود نتیجه در. است 
 تبیین ،(مسئله حل هایمهارت) بینپیش متغیر توسط ریاضی

 .است شده

 مسئله حل مهارت اساس بر ریاضی خودکارآمدی بینیپیش رگرسیون معناداری بررسی واریانس تحلیل. 1 جدول

 یر غمت
 بینپیش

 رتغیم
 منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

  درجه
 آزادی

 میانگین 
 مجذورات

F 
 سطح 

 معناداری

 اعتماد به حل مسائل
خودکارآمدی 

 ریاضی

 11/101 9 10/2101 رگرسیون

 19/11 11 11/0920 باقیمانده اجتناب -سبک گرایش 110/1 20/01

  11 12/112 مجموع کنترل شخصی
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 سطح اینکه به توجه با که است آن از حاکی فوق جدول
 11/1 از رگرسیون تحلیل در شده محاسبه معناداری
 هشد انجام رگرسیون بنابراین، .است F= 20/01 و ترکوچک

 وردم آماری جامعه به تعمیم قابلیت آن نتایج و بوده معنادار
 .است دارا را بررسی

 زمانهم روش به چندگانه رگرسیون ضرایب به مربوط نتایج. 1 جدول

 B متغیر
خطای 

 استاندارد
Beta T 

سطح 
 معناداری

 VIF تلورانس

   1110/1 22/0  12/1 01/92 ثابت

 12/0 19/1 111/1 11/2 21/1 09/1 91/1 اعتماد به حل مسائل

 20/0 12/1 111/1 10/2 21/1 02/1 91/1 اجتناب -سبک گرایش
 01/0 19/1 110/1 92/9 90/1 21/1 11/1 کنترل شخصی

 متغیرهای معناداری سطح 1 جدول اطلاعات به توجه با
 کنترل و اجتناب -گرایش سبک مسائل، حل به اعتماد

 به اعتماد واقع، در. معنادارند و است 11/1 از کمتر شخصی
 ادرق شخصی کنترل و اجتناب -گرایش سبک مسائل، حل

 الاختل با کودکان در ریاضی خودکارآمدی بینیپیش به
 بتا وزن به توجه با. است ریاضی نوع از ویژه یادگیری

 بر مسئله حل هایمهارت اثر معادله( رگرسیون ضرایب)
 : است زیر شکل به ریاضی خودکارآمدی

 ریاضی خودکارآمدی =01/92( + 21/1) مسائل حل به اعتماد( +21/1) مسائل حل به اعتماد( + 90/1) شخصی کنترل

 -رایشگ سبک مسائل، حل به اعتماد که گفت باید همچنین،
 ثبتم معنادار کنندهبینیپیش شخصی کنترل و اجتناب

 .است ریاضی خودکارآمدی
 گیرینتیجه و بحث

نقش مهارت حل مسئله در  یبررس با هدف حاضر پژوهش
ودکان در ک یاضیر یو خودکارآمد یاضیر زشیانگ ینیبشیپ

 .است گرفته انجام یاضیاز نوع ر ژهیو یریادگیبا اختلال 
 زشیاعتماد به حل مسائل با انگ نیب که دهدیم نشان جینتا
نترل ک ،یاضیر زشیاجتناب با انگ -شیسبک گرا ،یاضیر

 زشیو مهارت حل مسئله با انگ یاضیر زشیبا انگ یشخص
 حل مهارتمعنا که  نیبدارتباط معنادار وجود دارد.  یاضیر

آن شامل اعتماد به حل مسائل، سبک  یهامؤلفهمسئله و 
 زشیانگ یطور معناداربه یاجتناب و کنترل شخص -شیگرا

را  یاضیاز نوع ر ژهیو یریادگیبا اختلال  کودکان یاضیر
 قاتیتحق جیپژوهش با نتا نیا جهی. نتکنندیم ینیبشیپ
( و 2101) 0یل و فنگ ان،یت(، 0911) همکاران و یگدلیب

 هافتی نییاست. در تب همسو( 2101همکاران ) و کیواسکال 
 به دیشد ازین یکرد که افراد دارا انیب توانیم نیفوق چن

ن نسبتاً دشوار و گرفت یهاهدف نییبه تع لیتما شرفتیپ
 کهیهنگام ،مثال یدارند. برا زیآمنسبتاً مخاطره یهامیتصم

حلقه  پرتاب یبرا شودیپرتاب حلقه به افراد گفته م یدر باز
 قیوفبه ت ازیکه ن یافراد ستند،یکه دوست دارند با ییهرجا
 یالشکه چ ستندیایهدف م کینزد اریبس ایها کم است در آن
 یمکه احتمال ک ستندیایدور م اریبس اینخواهد بود،  انیدر م
افتادن حلقه در چنگ )برخورد به هدف( وجود خواهد  یبرا

 یار فاصلهد دارند، قیتوف به دیشد ازیکه ن یکسان یداشت. ول
                                                                                                                                                                                                                               

Tian, Fang & Li 1. 

 زیرا ن یدرپیپ یهاتیموفق یبوده ول یکه چالش ستندیایم
 کهیفقط هنگام شرفتیپ زهیانگ یممکن سازد. افراد دارا

فراد اخواهند کرد.  نیچن بگذارند اثر کار جهیبتوانند بر نت
دارای انگیزش پیشرفت بالا از کسانی که انگیزش سطح 

کالیفی را ت شتریو ب کنندیپایین دارند خود را تواناتر تصور م
که از نظر دشواری در حد متوسط باشد و از  کنندیم انتخاب

. یعنی نندکیان و یا بسیار دشوار خودداری متکالیف بسیار آس
 دهندیتکالیفی که این افراد در آن حداکثر جدیت را نشان م

ها مستلزم قدری تقبل تکالیفی هستند که انجام دادن آن
ها با انجام دادن تکالیف بسیار آسان احساس خطر است. آن

 و تکالیف بسیار دشوار معمولاً منجر به شکست کنندیغرور نم
ها در یک تکلیف دشوار از موفقیت در . موفقیت آنشودیم

ه . این گروندیآفرییک تکلیف ساده غرور بیشتری را م
خود را به شخص خود )کوشش و  یهاو شکست هاتیموفق

 یورسلحش ،یذاکر د،یدهند )رشیتوانایی شخصی( نسبت م
 که یرانیفراگ گفت توانیم یطورکلبه (.0910، یکردنوقال و
 ودخ دهند،یم نشان مسائل حل برابر در استقامت و یداریپا
 دگاهید و کنندیم     یابیارز مثبت و یقو یاضیر درس در را

 .دارند درس نیا به نسبت یمثبت

اعتماد به  نیب دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا ن،یهمچن
اب اجتن -شیسبک گرا ،یاضیر یحل مسائل با خودکارآمد

 یبا خودکارآمد یکنترل شخص ،یاضیر یبا خودکارآمد
 ارتباط یاضیر یمهارت حل مسئله با خودکارآمد و یاضیر

حل مسئله و  مهارتمعنا که  نیبدمعنادار وجود دارد. 
 -شیگرا سبکآن شامل اعتماد به حل مسائل،  یهامؤلفه

 یخودکارآمد یطور معناداربه یاجتناب و کنترل شخص
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 ینیبشیپ را یضایاز نوع ر ژهیاختلال و کودکان یاضیر
 و نژادیطانسل قاتیتحق جینتا با پژوهش نیا جهینت. کنندیم

(، گراوند 0911) یبوشهر زادهمحزون(، 0912) یمحمود
( 2101همکاران ) و کیو( و اسکال 0910) یاثی(، غ0911)

کرد  انیب توانیم نیفوق چن افتهی نییتب در. باشدیم همسو
 واندتیم تفکر یالگوها بر یرگذاریتأث با یخودکارآمد که

 ییکارا به که یکسان. دهد کاهش ای شیافزا را عملکرد
 هنگام معتقدند، دارند؛ اعتقاد مسائل حل در خودشان

 .نندمایم کارآمد یلیتحل تفکر نظر از زا،استرس یدادهایرو
 ودشانخ مسئله حل ییتوانا به مشکوک که یافراد مقابل در

 ییکارا احساس. کنندیم فکر یاآشفته طرز به هستند،
 با شدن روروبه صورت در دهدیم امکان فرد به رومندین

 بر را ودخ تمرکز مسئله، حل یهابستبن و یتیموقع استرس
 حل ای فیتکل کی کردن کامل تیموفق با. دهد ادامه فیتکل

ه ک گرددیم مثبت یجانیه یتجربه به منجر مسئله، کی
 یاهشدن در تلاش ریبه درگ لیتما جادیخود باعث ا ینوبهبه

 توانیم یطورکل. بهشودیمدر فرد  ندهیآ یدر حد تسلط برا
 تواناترند مسائل حل به اعتماد در که یآموزاندانش گفت

 دخو از مشکلات با مواجهه در یترمناسب یرفتار یراهبردها
 شیپ یهاتیموقع با یترفعالانه طوربه زیرا دهند؛یم نشان
ئل مسا تیریکنترل و مد ییو توانا کنندیمقابله م آمده

جهت  یتوانمند نی. اابدییم شیدر آنان افزا یزندگ دهیچیپ
 یکه اگر در راستا گرددیموضوع م نیبه ا هاآن یریباورپذ

تلاش کنند، مسائل قابل حل هستند و بر  شدهنییاهداف تع
 عنوانبه مسئله حل مهارت از آموزاناساس دانش نیا

 جهت یمهارت و یخودکارآمد شیافزا جهت مناسب یراهبرد
 مجموع در .کنندیم استفاده مشکلات حل و ییشناسا

آن  یهامؤلفه وحل مسئله  مهارتگفت نقش  توانیم
 کنترلاجتناب و  -شیسبک گرا ،اعتماد به حل مسائل)

 یرآمدو خودکا یاضیر زشیانگ ینیبشی( قادر به پیشخص
 یاضیاز نوع ر ژهیو یریادگیدر کودکان با اختلال  یاضیر

 است.
 مبتلا آموزاندانشپژوهش به  نیا یبودن جامعه آمار محدود

 به توجه با که تهران شهر یاضیر ژهیو یریادگی اختلال به
 باید شهرها ریسا روی بر آن نتایج تعمیم ،یفرهنگ اختلافات

روش  به هاداده یآورجمع و ردیگ صورت اطیبا احت
 بر .بودند پژوهش نیا یهاتیمحدود از یاپرسشنامه

 پژوهش این که شودیم شنهادیپ پژوهش نیا جینتا اساس
قرار  یمورد بررس ،متفاوت یهاشهرها با فرهنگ ریدر سا

 یاهکارگاه یبرگزار قیمدارس از طر شودیم شنهادیپ. ردیگ
مهارت حل مسئله در جهت بالا  آموزشبه  مبادرت یعمل

 زشیانگ و آموزاندر دانش یاضیر یرفتن حس خودکارآمد

 و یدرس زانیربرنامه پژوهشگران، ،نی. همچنندینما آنان در
 یرهایمتغ نیارتباط ب گرفتن نظربا در  یآموزش مؤسسات
 که را یعوامل تا رندیبگ نظر در را مهم نیا دیبا پژوهش،

 یزیرهبرنام در و ییشناسا گرددیم ارتباط نیا تیتقو باعث
 .دهند قرار یدرس یآموزش
 قدردانی و تشکر

 شهر سطح در کودکان و والدین معلمان، مدیران، کلیه از
 ایصمیمانه همکاری پژوهش این اجرای در که تهران
 .شودمی قدردانی اند،داشته
 منابع
 روش تأثیر(. 0911. )ا. ع فروغی، و غ. ر.، احمدی، م.، ع. اخوت،

 ی وتحصیل پیشرفت بر پژوهش بر مبتنی علوم آموزش
 یهناح ابتدایی ششم پایه آموزاندانش مسئله حل مهارت

 ،(22)00 ،درسی یزیربرنامه در پژوهش. یزد شهر یک
011-002. 

 (.0911. )و ،شیری .، وا، شیری .،م، توکلی .،ا ،فدایی .،ا، امانی
 یریپذانعطافو  انتخابی توجه ریزی،برنامه مقایسه
 اصخ یادگیری اختلال بدون و با آموزاندانش در شناختی

، (2)2 ،یادگیری یهایناتوانمجله . (خواندن نارسایی)
000-10. 

و عسگری،  .،روز، ب.، نادری، ف.، پاشا، ر.، افتخار صعادی، زآتش
ارزش بر  -(. تأثیر الگوی انگیزشی انتظار0912پ. )

انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، اشتغال آموزشی و 
فصلنامه سلامت روان عملکرد تحصیلی درس ریاضی. 

 .19-11، (2)1 ،کودک
 اختلالات(. 2100). کلمبیا بریتیش ایالت پرورش و آموزش

 معصومه . مترجممعلمان برای راهبردهایی یادگیری،
: سمنان(. 0910) .زادهنیعبدالحسعباس  و خسروی
 . سمنان دانشگاه انتشارات

(. نقش انگیزش، 0910. )هی، ع.، و پورشافعی، اسدیبن
خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت 

های علوم تجربی و ریاضی آموزان رشتهریاضی دانش
، (0)1 ،تربیتی های نویناندیشهمقطع متوسطه شهر قائن. 

012- 10. 
. م. ع رضایی، و م. ع.، ،فریمحمد ع.، ،زادهنیعبدالحس ا.، بیگدلی،

 روش با مسئله ریاضی حل آموزش اثربخشی(. 0911)
 تلامب آموزاندانش در مسئله حل درونی انگیزش بر بازی

 یپژوهش -یعلم فصلنامه. ریاضی یادگیری اختلال به
 .21 -00 ،(0)2 ،یریادگی یهایناتوان

 روش (. اثربخشی0911. )ج ،عبدلی سلطان احمدیو  .،زاده، رتقی
 و اضطراب ریاضی خودکارآمدی بر ساو جیگ تدریس

 آموزاندانش بین در یسازمدل و آمار درس ریاضی در
، (2)1 ،روانشناسی مدرسهمتوسطه.  دوم دوره انسانی علوم

21-2 . 
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 نقش(. 0919. )ح کارشکی، و م. س.، عبدخدایی، ه.، ،زادهیتق
خودکارآمدی  و پیشرفت اهداف شناختی، یهاسبک

 یاهرستانیدب آموزاندانش ریاضی پیشرفت در ریاضی
 رد پژوهش پژوهشی -فصلنامه علمی. مشهد شهر دولتی

  .00-11 ،(1)2 ،آموزشگاهی یادگیری
 .ف وخداکرمی، .،ش حسینی، ابراهیمی، ش.، ع.، حسین خانزاده،

 هایبرنامه طریق از ریاضی تأثیر آموزش (.0911)
 یریاض علاقه به و ریاضی یادگیری بر ایرایانه آموزشی

نشریه توانمندسازی کودکان . دیرآموز آموزاندانش
  .001-010 ،(2)01 ،استثنایی

    (. رابطه 0910خیر، م.، حسین چاری، م.، و بحرانی، م. )
عواطف و خودکارآمدی ریاضی با انگیزش،  یهایریسوگ

آموزان دوره راهنمایی شهر عملکرد تحصیلی در دانش
 .009 -011، (1)20 ،شناسی تربیتیفصلنامه روانشیراز. 

(. 0910ر. ) نوقابی، کرد ا.، و سلحشوری، ذاکری، ع. ر.، خ.، رشید،
 اب در رابطه متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی انگیزه
 ،آموزش فناوری علمی پژوهشی نشریه محیطی. عوامل

2(2)، 012 -11. 
 بازداری تمرین اثربخشی(. 0919. )م مهاجرانی، و م.، خواه،رفیع

ی ناتوان با آموزاندانش ذهنی پذیریانعطاف بر شناختی
 ،(1)01 ،توانبخشی علوم در پژوهش مجله .یادگیری

122-102. 
-روان  (. خلاصه 2102سادوک، ب. ج.، سادوک، و. ا.، و روئیز، پ. )

پزشکی. مترجم فرزین علوم رفتاری/ روانپزشکی: 
 (. تهران: انتشارات ارجمند.0911رضاعی. )

ای ارزش (. نقش واسطه0912نژاد، م.، و محمودی، ک. )سلطانی
تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به 

-11، (01)02 ،های آموزشیپژوهش در نظامریاضی. 
011. 

کارگیری (. تأثیر به0911حبیبی، م. )، ع.، و نژادیلطفعالمیان، و.، 
         مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای نیومن 

در حل مسائل مربوط به ترکیبات پایه دهم  آموزاندانش
 ،فصلنامه پویش در آموزش علوم پایهرشته ریاضی. 

1(01) ،91-21. 
 مقایسه(. 0910. )س خرایم، علایی و م.، نریمانی، ر.، خرایم، علایی

 میان در انگیزه پیشرفت و ورهای خودکارآمدیبا
 -فصلنامه علمی. یادگیری ناتوانی بدون و با آموزاندانش

 .11 -010 ،(9)0 ،یادگیری هایناتوانی پژوهشی
 با مساله حل هایسبک و نفسعزت رابطه(. 0910. )ع غیاثی،

 منابع و کشاورزی دانشجویان خودکارآمدی باورهای
 ،آموزش کشاورزی مدیریت پژوهش. زابل دانشگاه طبیعی

90، 10- 19. 
 و روانشناسی(. 2100و کولمن، م.ر. ) گالاگر، ج.، کرک، س.،

 . مترجمDSM-5اساس  بر استثنایی کودکان آموزش
(. تهران: 0011. )حسین ملک محمدیو  محمد مشکانی

 ارسباران.

 علّی مدل ارائه(. 0911. )ح. ع ی،سکرمیو و .،ع ،پورقدم ه.، گراوند،
 با مسئله حل یهامهارت و خلاق آموزشی جو از ادراک

 لنامهفص. تحصیلی یاواسطه نقش: تحصیلی انگیزش
 .11 -020 ،(01)09 ،تربیتی یشناسروان

. م طاووسی، نعمت و ف.، درتاج، غ. ع.، افروز، ا.، ی،میعظیلطف 
 در خودکارآمدی و مهارگری مسند نقش(. 0910)

 امهفصلن. آموزاندانش تحصیلی انگیزش بینیپیش
 .0-01 ،(90)1 ،آموزشی یهانظام در پژوهش

(. رابطه بین مهارت حل مسئله و 0911بوشهری، ف. ) زادهمحزون
گری خودکارآمدی خلاقیت دانشجویان با نقش واسطه

 -فصلنامه علمییابی معادلات ساختاری. تحصیلی: مدل
 .22 -11، (0)1 ،ابتکار و خلاقیت در علوم انسانیپژوهشی 
 هنجاریابی و (. انطباق0910.، و هومن، ح. ع. )محمداسماعیل، ا

 ،فصلنامه کودکان استثنایی مت.کی ایران ریاضیات آزمون
2(0) ،992-929. 

(. 0911. )آ ،پوریتق و ب.، کوهبنه، پورتقی م.، ،پوریموس
. ریاضی در مسئله حل توانایی ارتقای برای راهبردهایی

 .91-01، (02)1 ،پایه علوم آموزش در پویش فصلنامه
Curtis, J., Watkins, A., Rosenbaum, S., 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of problem-solving skills in predicting mathematical motivation 

and mathematical self-efficacy in children with Special Learning Disorders such as mathematics in Tehran. The 

research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all students 

with learning disabilities in the first year of elementary school in Tehran in the academic year 2020. For the 

research sample, 90 students with math learning disabilities were selected by convenience sampling method. Data 

were collected through Hepner Problem Solving Skills Questionnaires (1988), Usher & Pajares Mathematical 

Self-Efficacy (2009), Corter Mathematical Motivation (2005) and Iran Mathematical Test by K Matt Grenus, Naji 

Man and Pritchett (1976). The data obtained from the implementation of the questionnaires were analyzed by 

regression statistical method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the 

components of problem-solving confidence, attitude-avoidance style and personal control with mathematical 

motivation and mathematical self-efficacy. The results of regression analysis also showed that problem solving 

skills are strong predictors of mathematical motivation and mathematical self-efficacy. Considering the role of 

problem-solving skills in creating and expressing mathematical motivation and mathematical self-efficacy in 

students with special learning disabilities such as math, it is possible to prevent math-specific learning disabilities 

by identifying them in a timely manner.                   

Keywords: problem solving, math motivation, math self-efficacy, math learning disorder. 
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