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Introduction
Students with math learning disabilities, despite having natural
intelligence, and perfect health in vision and hearing, are poor at
performing computational skills. In this group of children, there is a
serious defect in learning math skills, such as recognizing numbers,
mathematical operations, and problems related to spatial perception and
problem solving. Although some research has suggested that direct
training can be effective in improving some active memory processes,
but researchers have recently emphasized the importance of boosting
memory, particularly active memory with the help of computers.
Computers have changed the lives of people with learning disabilities,
motivating them to work, providing information in both visual and
auditory dimensions, and increase active memory capacity. Therefore,
the purpose of this study was to compare the effectiveness of computerbased training with traditional teaching on mathematical performance of
students with the mathematical disorders in Ahvaz city.
Method
This research was an experimental-field method, with pretestposttest design and control group. The statistical population of the
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study included all students with the mathematical learning disorder in
the age range of 8-9 years. The sample of the present study consisted
of 60 subjects assigned into three groups (two experimental groups
and one control group) that were selected by simple random sampling
from students with mathematical learning disorder, referred to four
centers of learning disorders in Ahvaz. The data were collected using
the Iranian Key-Mathematical Test.
Results
The findings showed that both traditional and computer-based
teaching methods improve the mathematical performance of students
with mathematical disorders (F = 8.052, p < 0.01). However,
descriptive data and averages indicated a more effective role of
computer-based training in improving students' math performance.
Conclusion
In general, the findings of this study showed that using computer
and educational software can be effective in memory improvement,
mathematical combination, and mathematical performance of students
with learning disabilities.
Keywords: Computer-based training, Traditional teaching,
Mathematical learning disorder, Mathematical performance.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر رايانه با آموزش به روش سنتی بر عملکرد
رياضی دانشآموزان دارای اختالل رياضی پايه سوم شهرستان اهواز بود .روش پژوهش از لحاظ هدف
کاربردی ،از نظر مدت اجرا مقطعی و از نظر روش اجرا آزمايشی -ميدانی با طرح پيشآزمون -پس-
آزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دچار اختالل يادگيری رياضی،
در طيف سنی  0-9سال شهرستان بود ،که نمونهای متشکل از  08آزمودنی و سه گروه (دو گروه
آزمايشی و يک گروه گواه) که به روش نمونهگيری تصادفی ساده از ميان دانشآموزان دارای اختالل
يادگيری رياضی معرفیشده به مراکز چهارگانه اختالالت يادگيری شهر اهواز ،انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از آزمون رياضی ايران کیمت جمعآوری شدند .يافتهها نشان داد که هر دو روش آموزش به
روش سنتی و آموزش مبتنی بر رايانه بر بهبود عملکرد رياضی دانشآموزان دارای اختالالت رياضی
تأثير دارند ( ،)F)1،20(=0/821، P>8/82اما دادههای توصيفی و ميانگينها حاکی از نقش مؤثرتر آموزش
به کمک رايانه در بهبود عملکرد رياضی اين دانشآموزان بود.
کلید واژگان :آموزش مبتنی بر رايانه ،آموزش سنتی ،اختالل يادگيری رياضی ،عملکرد رياضی.
 دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
 استاد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)

shehniyailaghm@yahoo.com

 استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
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مقدمه
رياضی به خاطر ماهيت انتزاعی و ذهنی که دارد ،مؤثرترين ابزاری است که میتواند
ساختارهای منطقی و فرايندهای ذهنی را گسترش و پرورش دهد (

Mammarella, Caviola,

 ،)Giofrè & Szűcs, 2018اما بعضی از دانشآموزان هستند که مشکالتی در حساب و درک
اعداد دارند يا در رشد شناختی و مشکالت حسی اوليه دچار مشکالتی میشوند و در چهار عمل
اصلی رياضی (جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم) با چالش مواجه میشوند و به اصطالح مبتال به
اختالل يادگيری رياضی 2هستند .اين اختالل که در زمره اختالالت يادگيری قرار میگيرد ،يکی
از شايعترين اختالالت دانشآموزان است ( .)Carr, 2015کودکان مبتال به اختالالت يادگيری در
يک يا چند مورد از توانايیهای تحصيلی مانند خواندن ،نوشتن و رياضيات مشکالت جدی
دارند ( .)Butterworth, Varma & Laurillard, 2011برای اينکه بتوان گفت دانشآموزی مبتال
به اختالل رياضی است ،بايد عملکردش در حساب کردن پايينتر از سن ،توانايیهای هوشی و
تحصيلی موردانتظار باشد و اين اختالل باعث مشکل در پيشرفت تحصيلی يا زندگی روزمرهاش
گردد .از طرفی اينگونه اختالل نبايد به دليل نقص بينايی ،شنوايی ،جسمانی و شرايط نامناسب
محيطی ،فرهنگی و يا آموزشگاهی باشد (.)Hayerifar & Andishmand, 2017
شواهد نشان میدهد داليل گوناگونی وجود دارد که میتواند بر عملکرد رياضی دانش-
آموزان تأثير گذاشته و منجر به ايجاد اختالل رياضی در آنان شود .از جمله اين عوامل میتوان
به آموزش ستنی و ناکافی ( ،)Geary, 2004فقدان عالقه و انگيزش ،وضعيت اقتصادی-
اجتماعی پايين ( ،)Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2018استعداد ژنتيکی و تأثير محيط
( ،)Erbeli, Hart & Taylor, 2018نقص يا تأخير شناختی (،)Deloche & Seron, 2018
اضطراب آزمون ( ،)Korhonen, Nyroos, Jonsson & Eklöf, 2018خودکارآمدی (
 )Karamzadeh, Hejazi, Khanzadeh & Hejazi, 2010و حافظه کاری

Shehni

( Valinejadghanati,

 )Birami, Fathi Azar, Vahedi & Mirnasab, 2015اشاره کرد.
از سوی ديگر ،برای آنکه بتوان از رياضی در زندگی روزانه جهت منظم کردن دانستههای
مختلف و نيز باال بردن توان دانشآموزان استفاده کرد ،انجام دادن فعاليتها و محاسبات ساده
و شفاهی رياضی ،پرورش قوای ذهنی و هماهنگی بين اين قوا از طريق باال بردن توانايیها و
1- math learning disability
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دانستههای قبلی،گسترش مفاهيم زبانی و خزانه لغات و فرهنگ لغات رياضی کودکان و کاربرد
اين فرهنگ در زندگی روزانه ،فراهم آوردن پيشنيازهای الزم و مفيد به منظور سرعت
بخشيدن به آموزش رياضی در آينده تحصيلی کودکان از اصيلترين اهداف آموزش رياضی
محسوب میشود ( .)Darash, Shahi & Razavi, 2018لذا ،آمادهسازی ذهنی دانشآموزان برای
درک برخی از مفاهيم ساده و اساسی رياضی مقدماتی ،ايجاد پرورش نظم فکری و درست
انديشيدن از طريق آشنايی با مفاهيم منطقی رياضی بسيار ضروری به نظر میرسد (

Norozi,

.)Zade Bayani & Agha Barati, 2011
متأسفانه اکثر دانشآموزان از جمله دانشآموزان دارای ناتوانی يادگيری در رياضيات با
چالش مواجه هستند .با اين وجود به نظر میرسد روشهای سنتی تدريس رياضيات نتوانسته
است در آموزش و يادگيری اين درس برای دانشآموزان و به ويژه کسانی که به نوعی دچار
مشکالت يادگيری هستند نقش خود را به خوبی ايفا کند .آموزش و تدريس رياضی بايد به
گونهای باشد که حواس مختلف شاگردان را درگير کرده و انگيزه آنان را برای فعاليتهايی
چون گوش دادن به معلم ،با استفاده از ساير روشهای عينیتر از روشهای مرسوم کالسی
ترغيب نمايد ( .)Lewis & Lynn, 2018در اين راستا آموزش درس رياضی به دانشآموزان
مبتال به ناتوانی يادگيری رياضی با وجود مشکالتی در تشخيص شکل و اندازه ،مجموعه و
اعداد (مفهوم اعداد) ،تناظر (يک با يک) ،ارزش مکانی اعداد ،مهارتهای محاسباتی ،مفهوم و
ارزش پول ،خواندن و سرعت حل مسئله و درک زبان رياضی ،عدم تعميم در مباحث آموخته
شده و همچنين ناتوانی در برنامهريزی ،سازماندهی و حل مسئله همواره از مسائل دغدغه
برانگيز بوده و هست ( .)Geary, 2011از طرفی در چند دهه اخير دنيا نظارهگر گرايشهای
جديدی به سمت آموزش مفيدتر و مؤثرتر بوده است .اين گرايشها مانند فرديت بخشيدن به
آموزش ،توزيع وسيعتر آموزش ،بهرهگيری از فنآوری و به ويژه رايانه ،توانايی معلم را در
ارتباط مؤثر با دانشآموزان باال برده و از رويکردهای سنتی يادگيری کاسته است .بهرهگيری از
رايانه از چنان نقش و اهميتی برخوردار گرديده است که شايد بتوان عظيمترين پيشرفت فنی
در زمينه آموزش را با اتکا به رايانه ميسر نمود (.)Gharekhani & Khaledian, 2009
يکی از روشهای نوين آموزش به کودکان دچار اختالل رياضی ،آموزش به واسطه رايانه
است که بخش مهمی از فنآوری برای کودکان با نيازهای ويژه محسوب میشود و منابع
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مختلفی از اطالعات از قبيل متن ،موضوع ،صدا و تصوير را بهطور همزمان و هماهنگ در کنار
هم ارائه داده و باعث کسب تجربه و مشوقی برای کودکان است ،تا بتوانند مهارتهای کالمی
و ارتباطی خود را رشد دهند و بهبود بخشند ( .)Keane, 2018در آموزش و پرورش استفاده از
فنآوریها به دليل تخصصی بودن حوزه کاری ،تعيينکننده موفقيت است .به نظر میرسد
آموزش ويژه در صورتی که در جهت اين تغييرات و نگرشها گام بردارد با استفاده از امکانات
جديد و به ويژه رايانه و نرمافزارهای آموزشی میتواند پاسخگوی نيازهای دانشآموزان
استثنايی باشد .آموزش مبتنی بر رايانه استعدادها و توان بالقوه کودکان دارای نيازهای ويژه،
مانند کودکان دارای اختالل رياضی ،را به ظهور میرساند و آموزش را از حالت سنتی و رايج
خود خارج میسازد (.)Shin & Bryant, 2017
پژوهشهای صورت گرفته در اين حوزه نيز نشان میدهد آموزش با رايانه تأثيرگذاری
مهمی در کودکان دارای اختالل رياضی داشته است .برای مثال

Baglama, Yikmis and

) Demirok (2017در بررسی خود با عنوان استفاده از فنآوری اطالعات مبتنی بر تمرين
چندرسانهای در تدريس رياضيات به دانشآموزان فلج مغری و کمتوانذهنی در مقطع ابتدايی
به اين نتيجه رسيدند که استفاده از آموزش چندرسانهای به جای دفتر برای تمرين مسائل
رياضی ،منجر به نگرش مثبتتر به يادگيری درس رياضی در دانشآموز میشود؛ همچنين
پژوهشگران در مطالعه موردی مشاهده کردند که از طريق ابزار چندرسانهای حل و تمرين،
دانشآموزان ،خودمختارتر ،عالقهمندتر و فعالتر شدهاند و به آسانی توانستهاند مفاهيم رياضی
را ياد بگيرند و اشتياق بيشتری را برای ادامه به کار ،از خود نشان دادهاند.
) Kim and Chang (2010با بررسی بازیهای رايانهای در پيشرفت رياضی دانشآموزان
مختلف نشان دادند دانشآموزانی که به زبان انگليسی صحبت میکنند و از بازیهای رايانهای
رياضی استفاده کرده بودند ،در مقايسه با دانشآموزانی که از بازی استفاده نکرده بودند،
عملکرد ضعيفتری را در درس رياضی داشتند .افزون بر اين ،نتايج پژوهشی نشان داد که
دانشآموزان انگليسی زبان دختر نسبت به دانشآموزان انگليسی زبان پسر ،عملکرد بهتری را
در درس رياضی داشتند Li and Ma (2010) .در يک بررسی نشان دادند آموزش با استفاده از
رايانه سبب میشود يادگيری رياضی تسهيل شده و دانشآموزان در درک اعداد موفقتر عمل
کنند Calhoon, Fuchs, and Hamlett (2000) .به اين نتيجه دست يافتند که آموزش توسط
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رايانه عملکرد رياضی را در دانشآموزان مبتال به ناتوانی يادگيری تحت تأثير قرار داده و عالوه
بر تسهيل عمليات جمع و تفريق ،میتواند يادگيری را در آنان تقويت کند Keane (2018) .با
بررسی تأثير آموزش به واسطه رايانه بر يادگيری دانشآموزان دارای اختالالت يادگيری به اين
نتيجه دست يافت که اين شيوه آموزشی موجب تقويت تفکر انتقادی و تسهيل در خواندن
درک مطلب آنان میشود Weigelt-Marom and Weintraub (2018) .با بررسی تأثير آموزش
رايانهای و استفاده از کيبورد در نوشتن برای کودکان دچار اختالالت يادگيری نشان دادند
دانشآموزانی که از اين روش استفاده کردهاند در نوشتن خيلی سريعتر عمل کرده و موجب
تقويت دست خط آنان شد Arefi, Danesh, and Safiyari (2009) .با بررسی نقش نرمافزار
آموزشی رياضی در پيشرفت رياضی دانشآموزان کمتوانذهنی به اين نتيجه رسيدند که استفاده
از نرمافزار رياضی ،منجر به بهبود يادگيری دانشآموزان کمتوانذهنی در درس رياضی میشود.
) Zaraii Zavaraki and Gharibi (2012در بررسی تأثير آموزشی چندرسانهای بر ميزان
يادگيری و يادداری رياضی دانشآموزان نشان دادند که ميزان يادگيری و يادداری دانشآموزانی
که مطالب را از طريق چندرسانهای آموزشی در مقايسه با روش ستنی دريافت کردند بيشتر
است.

SoltaniKouhbanani, Alizadeh, Hashemi, Sarami and SoltaniKouhbanani

) (2013در پژوهشی با عنوان اثربخشی برنامه رايانهيار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای
اجرايی دانشآموزان با اختالل رياضی نشان دادند که آموزش رايانهيار حافظهکاری تأثير معنی-
داری بر کارکرد اجرايی دانشآموزان با اختالل رياضی داشته است و موجب تقويت حساب و
عمکرد رياضی شده است Motamedi, Bargi Irani and Karimi (2013) .با مقايسه اثربخشی
سه شيوه آموزش مستقيم ،آموزش به کمک کامپيوتر و ترکيبی بر کاهش مشکالت دانشآموزان
دارای اختالل رياضی به اين نتيجه رسيدند که برنامه آموزش مستقيم و آموزش به کمک
کامپيوتر در کاهش مشکالت اختالالت رياضی دانشآموزان مؤثر بوده و از روشهای سنتی
مرسوم مفيدترند.
با توجه به اينکه رياضی از دروس بسيار مهم و تأثيرگذار در پيشرفت و ادامه تحصيل
میباشد ،لذا کمک به تسهيل يادگيری و تقويت عملکرد رياضی دانشآموزان بسيار ضروری
است .از آنجايی که آموزش صحيح از مهمترين عوامل تقويت يادگيری میباشد مهم است که
به اين موضوع پرداخته شود و نيز با توجه به اينکه در نتايج پژوهشها مشاهده شد ،دو روش
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ستنی و آموزش به کمک رايانه به طور جداگانه در مورد اختالالت يادگيری به طور کل و
اختالل رياضی به طور اخص بررسی شده است ،اما مقايسه تأثير اين دو روش به طور همزمان
در تحقيقات مشاهده نشده است؛ لذا در اين پژوهش هدف مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر رايانه
با آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانشآموزان (دختر و پسر) دارای اختالل رياضی
پايه سوم شهرستان اهواز بود و در پی اين سؤال بود که آيا بين اين دو روش تفاوتی وجود
دارد يا خير؟

روش
طرح پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر مدت اجرا ،مقطعی و از نظر روش اجرا،
آزمايشی -ميدانی با طرح پيشآزمون -پسآزمون و گروه گواه است.

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
به منظور همتاسازی آزمودنیها ،جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر و
پسر دچار اختالل يادگيری رياضی ،پايه سوم ابتدايی شهر اهواز بود که از مهرماه تا اسفندماه
سال تحصيلی  90-97پس از مراجعه به مراکز آموزشی چهارگانه اختالالت يادگيری و انجام
ارزيابیهای الزم ،در مورد آنها تشخيص قطعی اختالالت يادگيری رياضی داده شده بود ،اما
تحت درمان آموزشی قرار نگرفته بودند .اين تعداد  120نفر و شامل  210پسر و  212دختر
بود .نمونه مورد نظر به تعداد  08نفر ( 08دختر و  08پسر) بهطور تصادفی از ميان تمام دانش-
آموزان يادشده ،انتخاب شده و هر کدام به سه گروه  28نفری تقسيم و بهطور تصادفی در سه
گروه ،دو گروه آزمايشی و يک گروه گواه جايگزين شدند .پس از اجرای پيشآزمون (آزمون
رياضی ايران-کیمت) ،گروههای آزمايشی در معرض مداخلههای آموزشی (آموزش با استفاده
از رايانه و آموزش به روش سنتی) قرار گرفتند و در آخر نيز پسآزمون روی هر سه گروه
اجرا شد .دادهها نيز با استفاده از آمار توصيفی (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی
(تحليل کواريانس و آزمون تعقيبی بنفرونی) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .مالکهای ورود
به پژوهش عبارت بودند از:
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 -2سن :بين  0سال و  0ماه الی  9سال و  0ماه
 -1وضعيت :طبقه اجتماعی -اقتصادی متوسط
 -0تحصيالت دانشآموز :پايه سوم ابتدايی
همچنين مالکهای خروج از پژوهش شامل موارد زير بودند:
 -2دانشآموزانی که خود يا والدينشان از بيماری حاد روانی رنج میبردند.
 -1دانشآموزانی که مواد مخدر يا داروی روانگردان استفاده میکردند.
 -0دانشآموزانی که تکسرپرست بودند.
 -4غيبت بيش از يک جلسه در جلسات آموزشی.
 -2شرکت همزمان در کالسهای آموزشی يا دريافت مداخالت ديگر از قبيل نوروفيدبک يا غيره.

ابزار سنجش
ابزار گردآوری دادهها آزمون رياضی ايران -کیمت 2بود ،اين آزمون با هدف شناسايی
دانشآموزانی که در درس رياضی مشکل دارند توسط ) Connolly (1988طراحی و تهيه شده
است و برای دانش آموزان  0تا  22سال کاربرد دارد .اين آزمون برای تعيين نقاط قوت و
ضعف دانشآموزان در حوزههای مختلف رياضی ،نشان دادن اثر آموزش رياضی در يک برنامه
ترميمی ،سنجش آمادگی دانشآموزان برای آغاز درس رياضی و ارائه اطالعات به معلمان
جهت برنامهريزی و ارزشيابی از برنامههای آموزشی به کار میرود .اعتبار اين آزمون با استفاده
از روش آلفای کرونباخ برآورد و ميزان آن برای پنج پايه بين  8/08تا  8/04گزارش شده است
( .)Mohammad Esmaeil & Hooman, 2008پايايی اين ابزار در پژوهش حاضر نيز با استفاده
از ضريب آلفای کرونباح محاسبه و برابر با  8/79به دست آمد.
روش اجرا پژوهش
پروتکل درمانی برای گروههای آزمايشی توسط محقق و بر اساس طرح درمان آموزشی
مراکز اختالالت يادگيری تدوين شده بود .الزم به ذکر است که طرح درمانی که در مراکز
اختالالت يادگيری مورد استفاده قرار میگيرد ،از طريق بخش کارشناسی اختالالت يادگيری
1- Iranian-Key Mathematical Test
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سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور در اختيار مراکز قرار گرفته و بنا بر نياز ،در
نشستهای علمی کارشناسان اختالالت يادگيری کشور بهروز شده و به مراکز ابالغ میگردد.
طرح درمان مذکور ،بهعنوان يک چارچوب اصلی ،شامل فرايندهای اساسی (مانند سازماندهی،
ادراک ،حافظه و غيره) است که در آن برای هر کدام از فرايندها موارد و مثالهای کاربردی
برای درمانگران ذکر شدهاست .درمانگران میتوانند عالوه بر استفاده از تمرين و مثالهای طرح
درمان ،خودشان نيز تمرينهايی را بر مبنای چارچوب ارائهشده تدوين و مورد استفاده قرار
دهند .مثال تمرينهای (مداد-کاغذی و نرمافزاری) بسياری مربوط به حافظه عددی در طرح
درمانهای مراکز اختالالت يادگيری وجود دارد .جهت تدوين پروتکل درمانی ،با مشورت
درمانگران مراکزی که در پژوهش همکاری داشتند ،از ميان مجموعه تمرينها ،تعدادی بهعنوان
فعاليتها و تمرينهای هر دو بسته آموزشی توسط محقق انتخاب و تمرينها متناسب با زمان-
بندی جلسات آموزشی تنظيم شد .در ادامه ،ضمن رعايت اخالقيات و پس از گرفتن مجوزهای
الزم ،پروتکل تدوينشده ،طی  1ماه و در  28جلسه  42دقيقهای روی دانشآموزان در
گروههای آزمايشی  18نفره اجرا شد .همچنين ،در جلسه اول و جلسه آخر آزمون رياضی
ايران-کیمت به عنوان پيشآزمون و پسآزمون اجرا و نتايج جهت تحليل دادهها مورد استفاده
قرار گرفت .مجموع آزمودنیهای گروههای آزمايشی و کنترل  08نفر (هر گروه  18نفر؛ شامل،
 28دختر و  28پسر) بود .محتوای جلسات آموزشی برای گروه آزمايشی ( 2آموزش مبتنی بر
رايانه) و گروه آزمايشی ( 1آموزش به روش سنتی) به ترتيب در ذيل ذکر شده است"
فعالیتهاي آموزشی گروه آزمایشی ( 9آموزش با استفاده از رایانه)
 قبل از شروع جلسات آموزشی :معرفی طرح و آگاه کردن آزمودنیها از چگونگی برگزاریکالسهای آموزشی و ارزيابی اوليه آنها از طريق بررسی نمرههای حاصل از پيشآزمون.
 جلسه اول و دوم آموزشی :انجام بازی رايانهای و تمرينهای مربوط به حافظه (شنيداری وديداری) ،مفاهيم رياضی و همراه کردن آن با تکليف مربوط به درس رياضی متناسب با
پايه گروه.
-

جلسه سوم و چهارم آموزشی :انجام تمرين با هدف بهبود حافظه فعال کالمی ،مفاهيم و
عمليات رياضی از طريق تمرينها ،کارتها و تکاليف مربوط به درس رياضی متناسب با
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پايه گروه آزمودنی با استفاده از برنامه رايانهای.
 جلسه پنجم و ششم آموزشی :ارائه تمرينهای رايانهای مربوط به تقويت حوزههای مفاهيم،عمليات و کاربرد رياضی همراه با تکاليف متناسب با پايه آزمودنیها.
 جلسه هفتم و هشتم آموزشی :ارائه تمرينهای رايانهای مربوط به استدالل کمّی کالمی(کاربرد رياضی) با توجه به سطح پايه گروه.
 جلسه نهم و دهم آموزشی :انجام تمرينهای رايانهای با هدف بهبود استدالل کمّیغيرکالمی و همزمانی تمرينها با اجرای تکاليفی مربوط به هر سه حوزه عملکرد رياضی
متناسب و در سطح پايه هر گروه.
 جمعبندی نهايی :انجام تمرينهای ترکيبی با استفاده از تکاليف رياضی در هر سه حوزهمربوط به عملکرد رياضی متناسب و مربوط به پايه هر گروه با بهرهگيری از رايانه.
 پس از پايان جلسات آموزشی :اجرای پسآزمون و بررسی دادهها.فعالیتهاي آموزشی گروه آزمایشی ( 7آموزش به روش سنتی)
 قبل از شروع جلسات آموزشی :معرفی طرح و آگاه کردن آزمودنیها از چگونگی برگزاریکالسهای آموزشی و ارزيابی اوليه آنها از طريق بررسی نمرههای حاصل از پيش آزمون
(آزمون رياضی ايران-کیمت).
 جلسه اول و دوم آموزشی :انجام تمرينهای مداد-کاغذی مربوط به حافظه (شنيداری وديداری) ،مفاهيم رياضی و همراه کردن آن با تکليف مربوط به درس رياضی متناسب با
پايه گروه.
 جلسه سوم و چهارم آموزشی :انجام تمرين با هدف بهبود حافظه فعال کالمی ،مفاهيم وعمليات رياضی از طريق تمرينها ،کارتها و تکاليف مربوط به درس رياضی متناسب با
پايه گروه آزمودنی با استفاده از جزوه آموزشی.
 جلسه پنجم و ششم آموزشی :ارائه تمرينهای مداد-کاغذی مربوط به تقويت حوزههایمفاهيم ،عمليات و کاربرد رياضی همراه با تکاليف متناسب با پايه آزمودنیها.
 جلسه هفتم و هشتم آموزشی :ارائه تمرينهای مربوط به استدالل کمّی کالمی (کاربردرياضی) با توجه به سطح پايه گروه با استفاده از تمرينهای جزوه آموزشی.
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 جلسه نهم و دهم آموزشی :انجام تمرينهای مداد-کاغذی با هدف بهبود استدالل کمّیغيرکالمی و همزمانی تمرينها با اجرای تکاليفی مربوط به هر سه حوزه عملکرد رياضی
متناسب و در سطح پايه هر گروه.
 جمعبندی نهايی :انجام تمرينهای ترکيبی با استفاده از تکاليف رياضی در هر سه حوزهمربوط به عملکرد رياضی متناسب و مربوط به پايه هرگروه با بهرهگيری از جزوه آموزشی.
 -پس از پايان جلسات آموزشی :اجرای پس آزمون و بررسی دادهها.

یافتهها
در اين قسمت ابتدا نمرههای پيشآزمون و پسآزمون گروهها و شاخصهای توصيفی
(ميانگين ،انحراف استاندارد ،کمترين و بيشترين نمره) ارائه و در قسمت استنباطی به بررسی
فرضيه ها پرداخته شده است.
Table 1.
Descriptive indicators of mathematical performance variables in experimental and
control groups
Groups
Stage
N
Mean
S.D.
Skewness
Kurtosis
-1.09

-0.21

5.25

77.55

20

Pre-test

-0.88

-0.42

4.91

83.20

20

post-test

-0.73

-0.46

5.48

73.35

20

Pre-test

-0.40

-0.46

6.67

76.10

20

post-test

-0.50

0.98

5.11

78.10

20

Pre-test

-0.67

-0.37

3.38

79.75

20

post-test

Computerbased
Traditional
Control

با توجه به نتايج جدول  ،2ميانگين نمره های عملکرد رياضی دانشآموزان گروه آموزش
مبتنی بر رايانه از  77/22در مرحله پيشآزمون به  00/18افزايش يافته است و در آموزش سنتی
نيز نمرههای اين متغير از  72/48در مرحله پيشآزمون به  71/72در مرحله پسآزمون افزايش
يافته است .در گروه گواه نيز نتايج نشان میدهد که ميانگين نمرههای دانشآموزان اين گروه
در مرحله پيشآزمون نسبت به مرحله پسآزمون تغيير اندکی يافته است.
فرضیه پژوهش
بين آموزش مبتنی بر رايانه با آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانش آموزان
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(دختر و پسر) دارای اختالل رياضی پايه سوم شهرستان اهواز تفاوت وجود دارد .برای بررسی
اين فرضيه از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شده است و در ابتدا پيشفرضهای تحليل
کواريانس مورد بررسی قرار گرفت.

Sig
0.104

Table 2.
Analysis of variance to investigate the homogeneity of regression slopes
Source of
Sum of
Mean
Variable
df
F
variation
squares
Square
Group, gender,
Math
pre-test, math
119.324 50,5 23.865 1.942
performance
performance

با توجه به نتايج جدول  ،1سطح معنیداری مقدار  Fبه دست آمده باالتر از  8/82است
( .)F)2،28(=2/941، P>8/284بنابراين شيبهای رگرسيون پيشآزمون و پسآزمون نمرههای
عملکرد رياضی در سه گروه آموزش مبتنی بر رايانه ،آموزش به روش سنتی و گروه گواه
تفاوت معنیداری نداشته و فرض همگنی شيبهای رگرسيون تأييد میشود.
Table 3.
)Levene test results (homogeneity of variances
Sig

df 2

df 1

F

Variable

0.054

54

5

2.337

Math performance

نتايج آزمون لوين نشان داد بين واريانس نمرههای گروههای آموزش مبتنی بر رايانه،
آموزش به روش سنتی و گروه گواه در نمرههای عملکرد رياضی ()F)2،24(=1/007، P>8/824

تفاوت معنیداری ديده نمیشود ،بنابراين ،میتوان گفت واريانسها همگن هستند.
Table 4.
Summary of analysis of covariance to compare the effectiveness of computer-based
training with traditional teaching on students' mathematical performance
Source of
Effect
SS
df
MS
F
Sig
variation
size
Gender
13.108
1
13.108 1.001
0.322
0.019
Group
210.889
2
105.445 8.052 0.0018
0.233
GenderGroup 39.577
2
19.788 1.511
0.230
0.054
Error
694.039 53
13.095

نتايج تحليل کواريانس نشان میدهد که پس از تعديل اثر پيشآزمون شرکتکنندگان در
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پژوهش حاضر ،بين ميانگين نمرههای عملکرد رياضی سه گروه آموزش مبتنی بر رايانه،
آموزش به روش سنتی و گروه گواه تفاوت معنیداری وجود دارد (.)F)1،20(=0/821، P>8/82
ميزان تأثير  8/100بود .بنابراين ،میتوان گفت که بين اثربخشی آموزش مبتنی بر رايانه و
آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانشآموزان (دختر و پسر) دارای اختالل رياضی
پايه سوم تقاوت معنیداری وجود دارد .همچنين نتايح نشان داد که اثر اصلی جنسيت
( )F)2،20(=2/882، P>8/011و اثر تعامل گروه و جنسيت ( )F)1،20(=2/222، P>8/108معنیدار
نيست .بنابراين ،میتوان گفت که اثربخشی آموزش مبتنی بر رايانه و آموزش به روش سنتی بر
عملکرد رياضی در دانشآموزان دختر و پسر يکسان بوده است .در ادامه نيز برای پی بردن به
اين نکته که دقيقاً بين کدام دو گروه تفاوت وجود دارد ،از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد که
نتايج آن در ادامه ارائه شده است.
Table 5.
Tukey test for pairwise comparison of experimental and control groups
95% Confidence
Mean
S.D.
level
Group
Sig
difference
error
down
up
Traditional
4.249
1.212
0.001
1.819
6.679
Computerbased
Control
3.823
1.146
0.002
1.526
6.121
Computer-4.249
1.212
0.002 -6.679
-1.819
Traditional
based
Control
-0.425
1.230
0.731 -2.892
2.041
Computer-3.823
1.146
0.001 -6.121
1.526
Control
based
Traditional
0.425
1.230
0.731 -2.041
2.892

با توجه به جدول  ،2همانطور که مالحظه میشود بين اثربخشی آموزش مبتنی بر رايانه و
گروه آموزش به روش سنتی و گروه گواه بر عملکرد رياضی دانشآموزان تفاوت معنیداری
ديده میشود ( .)P<8/82با توجه به تفاوت ميانگينهای به دست آمده میتوان گفت که
آموزش مبتنی بر رايانه از آموزش به روش سنتی نيز اثربخشی بيشتری بر عملکرد رياضی
دانشآموزان دارد .در ضمن نتايج نشان میدهد که بين ميانگين نمرههای عملکرد رياضی گروه
آموزش به روش سنتی و گروه گواه تفاوت معنیداری وجود ندارد ( ،)P=8/702بنابراين،
میتوان گفت که آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانشآموزان اثر ندارد.
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بحث و نتیجهگیري
هدف از اجرای پژوهش حاضر مقايسه اثربخشی آموزش مبتنی بر رايانه با آموزش به
روش سنتی بر عملکرد رياضی دانشآموزان دارای اختالل رياضی پايه سوم شهرستان اهواز
بود .نتايج نشان داد که هر دو شيوه آموزش به روش ستنی و با رايانه بر عملکرد رياضی
دانشآموزان دارای اختالل رياضی تأثير دارد اما با توجه به دادههای توصيفی و مقايسه
ميانگين ها آموزش به شيوه رايانه تأثير بيشتری از شيوه ستنی داشته است .پژوهشهای
پيشين نيز که نشان از کارايی آموزش به شيوه رايانه بر عمکرد کودکان دارای اختالل رياضی
داشتهاند همسو با نتيجه پژوهش حاضر است؛ برای مثال میتوان به پژوهشهای
Weigelt-Marom and Weintraub (2018); Keane (2018); Baglama, Yikmis, and
Demirok (2017); SoltaniKouhbanani et al. (2013); Motamedi et al. (2013); Zaraii
and Gharibi (2012); Li and Ma (2010); Kim and Chang (2010); Arefi, Zavaraki

) Danesh, and Safiyari (2009و ) Calhoon, Fuchs, and Hamlett (2000اشاره کرد که نشان
دادند آموزش به کمک رايانه میتواند عمکرد رياضی را در دانشآموزان دارای اختالل رياضی
بهبود بخشد.
آموزش به شيوه رايانهای به خوبی توانسته است تمامی بخشهايی که در آزمون رياضی
ايران کی-مت (شامل بخش مفاهيم ،عمليات و کاربرد) است را پوشش دهد و با آموزش
مناسب و ايجاد يادگيری معنیدار و برقراری ارتباط با دانش قبلی فرد پيشرفت تحصيلی را در
دانشآموزان تقويت کند .آموزش به کمک رايانه از آنجايی که عامل مشوق و محرکی در رشد
مهارتهای کالمی و ارتباطی کودکان است ( )Moradi & Zaraii Zavaraki, 2014و نيز چون
با ترکيب متن و تصاوير ديداری عملکرد حافظه کوتاهمدت را تقويت میکند و موجب رشد
يادگيری میشود ( )Cirino at al., 2007در کودکان دارای اختالل يادگيری مؤثرتر است .با
استفاده از آموزش به کمک رايانه به دانشآموزان مبتال به اختالالت يادگيری میتوان در
افزايش فراخنای توجه ،ايجاد لذت و شادی ،تقويت انگيزه و عمکرد حافظه کوتاهمدت در رفع
مشکالت رياضی و عالقهمند کردن آنان به درس رياضی گامهای مهمی برداشت
) .)Delf Echresh, 2010توجه به عملکرد رياضی در دانشآموزان دارای اختالل میتواند اصلی
اساسی در درمان اختالالت يادگيری باشد .آموزش رياضی به شيوههای نوين میتواند موجب
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تقويت حافظه کاری شده و به پيشرفت تحصيلی بينجامد ( .)Loper, 1982با استفاده از آموزش
به کمک رايانه میتوان يادگيری را لذتبخش کرد و با تحت تأثير قرار دادن کارکردهای
اجرايی به فعاليتهای حل مسئله کمک کرد؛ لذا تأکيد بر اين نوع آموزش میتواند به بهبود
مهارتهای عملکردی رياضی بينجامد و میتوان با بهبود اين روشها از پيدايش ناکامی
جلوگيری کرد.
بهطور کلی ،میتوان گفت فنآوریهای کمکی به ويژه آموزش رايانهای برای دانشآموزان
نيازهای آموزشی ويژه و به خصوص دانشآموزان دارای اختالل رياضی مؤثر واقع شدهاند .اين
فنآوریها در جهت ايجاد انگيزه ،عزتنفس ،تقويت توجه ،به عنوان پاداش و تقويت بيرونی،
افزايش عملکرد و تعامل اجتماعی ،واسطه تعامل اجتماعی بين درمانگر و دانشآموز با نياز
ويژه ،در درمان اين دسته از افراد مؤثر هستند ( .)Costa at al., 2009از طرفی اين فنآورهای
آموزشی ،ناکامی و شکست تحصيلی را در دانشآموزان دارای اختالل رياضی کاهش میدهند
و موجبات ثبات در عملکرد را فراهم میکنند .بنابراين ،بر اساس يافتههای پژوهش حاضر
پيشنهاد میشود در آموزش کودکان با نيازهای ويژه به خصوص کودکان دارای اختالل رياضی
از آموزش به شيوه رايانه و نيز فنآوری های آموزشی بهره گر فته شود و نيز مدارس بهتر
است که تجهيزات آموزشی خود را به روز کرده و از تکنولوژی آموزشی جهت تسهيل و
تقويت يادگيری بهترين استفاده را ببرند.
پژوهش حاضر با محدوديتهايی همراه بوده است؛ اين پژوهش روی دانشآموزان پايه
سوم مقطع ابتدايی انجام شده است ،لذا قابل تعميم به ساير پايههای تحصيلی و ديگر مقاطع
تحصيلی نيست .همچنين ،برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده و ساير ابزارهای
اندازهگيری مانند مصاحبه مشاورهای به دليل عدم همکاری و نداشتن زمان الزم از سوی
پاسخگويان استفاده نشده است .در پژوهشهای آزمايشی ممکن است اثر هاثورن پيش بيايد که
در اين صورت آزمودنیها عملکرد خود را بهتر از آنچه واقعاً هستند نشان میدهند.
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 ارسال و، تدوين محتوا و تحليل مطالب، طراحی چارچوب کلی، آنوشا نيکوبخت:سهم مشارکت نویسندگان
 انتخاب رويکردهای آموزش، همکاری در طراحی چارچوب کلی،اصالحات مقاله؛ دکتر منيجه شهنی ييالق
، مقايسه رويکردهای آموزشی و مداخله، بررسی اوليه و نويسنده مسئول؛ دکتر عليرضا کيامنش،و مداخله
نتيجهگيری و سازواری پژوهش؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد
.نمودهاند
 نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر:سپاسگزاري
.بودهاند اعالم میدارند
 اين مقاله مستخرج از. نويسندگان اذعان می کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد:تضاد منافع
. با راهنمايی دکتر منيجه شهنی ييالق و مشاورت دکتر عليرضا کيامنش است،رساله دکتری
.براي انجام اين مقاله از طرف هيچ سازمانی حمايت مالی دريافت نشده است:منابع مالی
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