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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 computer-

based 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 pretest-

posttest 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
عملکرد  بربا آموزش به روش سنتی  آموزش مبتنی بر رايانه تأثيرمقايسه هدف پژوهش حاضر 

ز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف پايه سوم شهرستان اهوا دارای اختالل رياضی آموزانرياضی دانش
-سپ -آزمونپيشبا طرح  ميدانی -یآزمايشاز نظر مدت اجرا مقطعی و از نظر روش اجرا  ،کاربردی
آموزان دچار اختالل يادگيری رياضی، پژوهش شامل تمامی دانش جامعه آماری .بود گروه گواه وآزمون 

گروه  آزمودنی و سه گروه )دو 08از ای متشکل سال شهرستان بود، که نمونه 0-9در طيف سنی 
ارای اختالل آموزان داز ميان دانش گيری تصادفی ساده( که به روش نمونهگروه گواهآزمايشی و يک 

ها با اختالالت يادگيری شهر اهواز، انتخاب شدند. داده گانهشده به مراکز چهاريادگيری رياضی معرفی
ها نشان داد که هر دو روش آموزش به آوری شدند. يافتهجمع متیک رانيا یاضيآزمون راستفاده از 

آموزان دارای اختالالت رياضی آموزش مبتنی بر رايانه بر بهبود عملکرد رياضی دانش روش سنتی و
ها حاکی از نقش مؤثرتر آموزش های توصيفی و ميانگيناما داده(، P ،821/0=(20،1)F<82/8) تأثير دارند

 آموزان بود.عملکرد رياضی اين دانش به کمک رايانه در بهبود
 

 .آموزش مبتنی بر رايانه، آموزش سنتی، اختالل يادگيری رياضی، عملکرد رياضی کلید واژگان:
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 مقدمه
تواند رياضی به خاطر ماهيت انتزاعی و ذهنی که دارد، مؤثرترين ابزاری است که می

 ,Mammarella, Caviola) ساختارهای منطقی و فرايندهای ذهنی را گسترش و پرورش دهد

Giofrè & Szűcs, 2018 آموزان هستند که مشکالتی در حساب و درک دانش(، اما بعضی از

شوند و در چهار عمل اعداد دارند يا در رشد شناختی و مشکالت حسی اوليه دچار مشکالتی می

تال به شوند و به اصطالح مباصلی رياضی )جمع، تفريق، ضرب و تقسيم( با چالش مواجه می

گيرد، يکی هستند. اين اختالل که در زمره اختالالت يادگيری قرار می 2اختالل يادگيری رياضی

(. کودکان مبتال به اختالالت يادگيری در Carr, 2015آموزان است )ترين اختالالت دانشاز شايع

دی های تحصيلی مانند خواندن، نوشتن و رياضيات مشکالت جيک يا چند مورد از توانايی

آموزی مبتال که بتوان گفت دانش(. برای اينButterworth, Varma & Laurillard, 2011دارند )

های هوشی و تر از سن، توانايیبه اختالل رياضی است، بايد عملکردش در حساب کردن پايين

اش تحصيلی موردانتظار باشد و اين اختالل باعث مشکل در پيشرفت تحصيلی يا زندگی روزمره

گونه اختالل نبايد به دليل نقص بينايی، شنوايی، جسمانی و شرايط نامناسب د. از طرفی اينگرد

 (.Hayerifar & Andishmand, 2017محيطی، فرهنگی و يا آموزشگاهی باشد )

-تواند بر عملکرد رياضی دانشدهد داليل گوناگونی وجود دارد که میشواهد نشان می

توان ايجاد اختالل رياضی در آنان شود. از جمله اين عوامل میآموزان تأثير گذاشته و منجر به 

-(، فقدان عالقه و انگيزش، وضعيت اقتصادیGeary, 2004به آموزش ستنی و ناکافی )

(، استعداد ژنتيکی و تأثير محيط Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2018اجتماعی پايين )

(Erbeli, Hart & Taylor, 2018نقص يا تأخي ،)( ر شناختیDeloche & Seron, 2018 ،)

 Shehni) (، خودکارآمدیKorhonen, Nyroos, Jonsson & Eklöf, 2018اضطراب آزمون )

Karamzadeh, Hejazi, Khanzadeh & Hejazi, 2010)  و حافظه کاری(Valinejadghanati, 

Birami, Fathi Azar, Vahedi & Mirnasab, 2015) .اشاره کرد 

های که بتوان از رياضی در زندگی روزانه جهت منظم کردن دانستهاز سوی ديگر، برای آن

ها و محاسبات ساده  آموزان استفاده کرد، انجام دادن فعاليتبردن توان دانش مختلف و نيز باال

ها و  يیو شفاهی رياضی، پرورش قوای ذهنی و هماهنگی بين اين قوا از طريق باال بردن توانا
                                                           
1- math learning disability 
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های قبلی،گسترش مفاهيم زبانی و خزانه لغات و فرهنگ لغات رياضی کودکان و کاربرد  دانسته

نيازهای الزم و مفيد به منظور سرعت  اين فرهنگ در زندگی روزانه، فراهم آوردن پيش

ترين اهداف آموزش رياضی  بخشيدن به آموزش رياضی در آينده تحصيلی کودکان از اصيل

آموزان برای  سازی ذهنی دانشآماده لذا،. (Darash, Shahi & Razavi, 2018) شود محسوب می

از مفاهيم ساده و اساسی رياضی مقدماتی، ايجاد پرورش نظم فکری و درست  درک برخی

 ,Norozi) رسدانديشيدن از طريق آشنايی با مفاهيم منطقی رياضی بسيار ضروری به نظر می

Zade Bayani & Agha Barati, 2011.) 

ضيات با دارای ناتوانی يادگيری در ريا آموزان دانشآموزان از جمله  متأسفانه اکثر دانش

های سنتی تدريس رياضيات نتوانسته رسد روشچالش مواجه هستند. با اين وجود به نظر می

آموزان و به ويژه کسانی که به نوعی دچار آموزش و يادگيری اين درس برای دانش است در

مشکالت يادگيری هستند نقش خود را به خوبی ايفا کند. آموزش و تدريس رياضی بايد به 

هايی شد که حواس مختلف شاگردان را درگير کرده و انگيزه آنان را برای فعاليتای باگونه

ی مرسوم کالسی ها روشتر از  ينیعی ها روشگوش دادن به معلم، با استفاده از ساير چون 

آموزان  در اين راستا آموزش درس رياضی به دانش(. Lewis & Lynn, 2018ترغيب نمايد )

وجود مشکالتی در تشخيص شکل و اندازه، مجموعه و  رياضی بامبتال به ناتوانی يادگيری 

های محاسباتی، مفهوم و اعداد )مفهوم اعداد(، تناظر )يک با يک(، ارزش مکانی اعداد، مهارت

درک زبان رياضی، عدم تعميم در مباحث آموخته  ارزش پول، خواندن و سرعت حل مسئله و 

زماندهی و حل مسئله همواره از مسائل دغدغه ريزی، سا شده و همچنين ناتوانی در برنامه

های گر گرايشاز طرفی در چند دهه اخير دنيا نظاره. (Geary, 2011) برانگيز بوده و هست

ها مانند فرديت بخشيدن به  جديدی به سمت آموزش مفيدتر و مؤثرتر بوده است. اين گرايش

ويژه رايانه، توانايی معلم را در  آوری و به گيری از فن تر آموزش، بهره آموزش، توزيع وسيع

گيری از  برده و از رويکردهای سنتی يادگيری کاسته است. بهره آموزان باال ارتباط مؤثر با دانش

ترين پيشرفت فنی خوردار گرديده است که شايد بتوان عظيمرايانه از چنان نقش و اهميتی بر

 (.Gharekhani & Khaledian, 2009در زمينه آموزش را با اتکا به رايانه ميسر نمود )

های نوين آموزش به کودکان دچار اختالل رياضی، آموزش به واسطه رايانه يکی از روش

شود و منابع آوری برای کودکان با نيازهای ويژه محسوب میاست که بخش مهمی از فن

http://psychac.scu.ac.ir/?_action=article&au=11016&_au=sakineh++shahi
http://psychac.scu.ac.ir/?_action=article&au=34544&_au=seyed+abbas++razavi
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در کنار طور همزمان و هماهنگ به مختلفی از اطالعات از قبيل متن، موضوع، صدا و تصوير را

های کالمی هم ارائه داده و باعث کسب تجربه و مشوقی برای کودکان است، تا بتوانند مهارت

(. در آموزش و پرورش استفاده از Keane, 2018و ارتباطی خود را رشد دهند و بهبود بخشند )

رسد کننده موفقيت است. به نظر میليل تخصصی بودن حوزه کاری، تعيينها به د آوری فن

با استفاده از امکانات ها گام بردارد زش ويژه در صورتی که در جهت اين تغييرات و نگرشآمو

آموزان  تواند پاسخگوی نيازهای دانش میافزارهای آموزشی  ژه رايانه و نرموي جديد و به

استثنايی باشد. آموزش مبتنی بر رايانه استعدادها و توان بالقوه کودکان دارای نيازهای ويژه، 

رساند و آموزش را از حالت سنتی و رايج  کودکان دارای اختالل رياضی، را به ظهور می دمانن

 (.Shin & Bryant, 2017سازد ) خود خارج می

دهد آموزش با رايانه تأثيرگذاری های صورت گرفته در اين حوزه نيز نشان میپژوهش

 Baglama, Yikmis andبرای مثال .مهمی در کودکان دارای اختالل رياضی داشته است

Demirok (2017) آوری اطالعات مبتنی بر تمرين در بررسی خود با عنوان استفاده از فن

در مقطع ابتدايی  ذهنی توان کمفلج مغری و  آموزان دانشی در تدريس رياضيات به ا چندرسانه

ل ی به جای دفتر برای تمرين مسائا چندرسانهبه اين نتيجه رسيدند که استفاده از آموزش 

چنين همشود؛ می آموز دانشبه يادگيری درس رياضی در  تر مثبترياضی، منجر به نگرش 

ی حل و تمرين، ا چندرسانهپژوهشگران در مطالعه موردی مشاهده کردند که از طريق ابزار 

اند مفاهيم رياضی اند و به آسانی توانستهشده ترفعال و مندتر عالقه، خودمختارتران، آموز دانش

 اند.بگيرند و اشتياق بيشتری را برای ادامه به کار، از خود نشان داده را ياد

Kim and Chang (2010)  آموزان دانشای در پيشرفت رياضی  يانهراهای  یبازبا بررسی 

ای  يانهراهای  یبازکنند و از  یمی که به زبان انگليسی صحبت آموزان دانشمختلف نشان دادند 

ی که از بازی استفاده نکرده بودند، آموزان دانشدر مقايسه با  رياضی استفاده کرده بودند،

تری را در درس رياضی داشتند. افزون بر اين، نتايج پژوهشی نشان داد که  يفضععملکرد 

انگليسی زبان پسر، عملکرد بهتری را  آموزان دانشانگليسی زبان دختر نسبت به  آموزان دانش

در يک بررسی نشان دادند آموزش با استفاده از  Li and Ma (2010)در درس رياضی داشتند. 

تر عمل آموزان در درک اعداد موفقشود يادگيری رياضی تسهيل شده و دانشرايانه سبب می

به اين نتيجه دست يافتند که آموزش توسط  Calhoon, Fuchs, and Hamlett (2000)کنند. 
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توانی يادگيری تحت تأثير قرار داده و عالوه آموزان مبتال به نارايانه عملکرد رياضی را در دانش

با  Keane (2018) تواند يادگيری را در آنان تقويت کند.  بر تسهيل عمليات جمع و تفريق، می

آموزان دارای اختالالت يادگيری به اين بررسی تأثير آموزش به واسطه رايانه بر يادگيری دانش

ويت تفکر انتقادی و تسهيل در خواندن نتيجه دست يافت که اين شيوه آموزشی موجب تق

با بررسی تأثير آموزش  Weigelt-Marom and Weintraub (2018)شود. درک مطلب آنان می

ای و استفاده از کيبورد در نوشتن برای کودکان دچار اختالالت يادگيری نشان دادند رايانه

تر عمل کرده و موجب ريعاند در نوشتن خيلی سآموزانی که از اين روش استفاده کردهدانش

 افزار رمبا بررسی نقش ن Arefi, Danesh, and Safiyari (2009)تقويت دست خط آنان شد. 

به اين نتيجه رسيدند که استفاده  ذهنی توان کم آموزان دانشآموزشی رياضی در پيشرفت رياضی 

شود.  یمر درس رياضی د ذهنی توان کم آموزان دانشرياضی، منجر به بهبود يادگيری  افزار نرماز 

Zaraii Zavaraki and Gharibi (2012)  ميزان  ای بر چندرسانهآموزشی تأثير در بررسی

ی آموزان دانش نشان دادند که ميزان يادگيری و يادداری آموزاندانشرياضی يادگيری و يادداری 

ی آموزشی در مقايسه با روش ستنی دريافت کردند بيشتر ا چندرسانهکه مطالب را از طريق 

 SoltaniKouhbanani, Alizadeh, Hashemi, Sarami and SoltaniKouhbananiاست. 

يار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اثربخشی برنامه رايانهدر پژوهشی با عنوان  (2013)

-ثير معنیأکاری تحافظه يارموزش رايانهنشان دادند که آ آموزان با اختالل رياضیانشاجرايی د

داشته است و موجب تقويت حساب و  آموزان با اختالل رياضیداری بر کارکرد اجرايی دانش

مقايسه اثربخشی با  Motamedi, Bargi Irani and Karimi (2013)عمکرد رياضی شده است. 

آموزان آموزش مستقيم، آموزش به کمک کامپيوتر و ترکيبی بر کاهش مشکالت دانش سه شيوه

آموزش به کمک  و برنامه آموزش مستقيميدند که به اين نتيجه رس دارای اختالل رياضی

های سنتی روشو از  ثر بودهؤآموزان مکامپيوتر در کاهش مشکالت اختالالت رياضی دانش

 مفيدترند.مرسوم 

که رياضی از دروس بسيار مهم و تأثيرگذار در پيشرفت و ادامه تحصيل با توجه به اين

آموزان بسيار ضروری ويت عملکرد رياضی دانشباشد، لذا کمک به  تسهيل يادگيری و تق می

باشد مهم است که جايی که آموزش صحيح از مهمترين عوامل تقويت يادگيری میاست. از آن

ها مشاهده شد، دو روش که در نتايج پژوهشبه اين موضوع پرداخته شود و نيز با توجه به اين

http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=26020&_au=Farzaneh++Gharibi
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=9621&_au=Z++Bargi+Irani
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=16126&_au=B++karimi
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اختالالت يادگيری به طور کل و ستنی و آموزش به کمک رايانه به طور جداگانه در مورد 

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 

دارای اختالل رياضی  )دختر و پسر(آموزان با آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانش

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
 اجرا، روش نظر از و یمقطع اجرا، مدت نظر از و یکاربرد هدف، لحاظ از حاضر پژوهش

 . است واهگروه گ و آزمونپس -آزمونپيش طرح با یدانيم -یآزمايش

 

 گیرينمونهجامعه آماري، نمونه و روش 
 و دختر آموزاندانش تمامی شامل پژوهش یآمار جامعهها، آزمودنیبه منظور همتاسازی 

 اسفندماه تا مهرماه از که بود اهواز شهر يیابتدا سوم هيپا ،یاضير یريادگي اختالل دچار پسر

 انجام و یريادگي اختالالت چهارگانه یآموزش مراکز به مراجعه از پس 90-97 یليتحص سال

 اما بود، شده داده یاضير یريادگي اختالالت یقطع صيتشخ هاآن مورد در الزم، هاییابيارز

 دختر 212 و پسر 210 شامل و نفر 120 تعداد نيا. بودند نگرفته قرار یآموزش درمان تحت

-دانش تمام انيم از یتصادف طوربه( پسر 08 و دختر 08) نفر 08 تعداد به نظر مورد نمونه. بود

طور تصادفی در سه نفری تقسيم و به 28م به سه گروه هر کدا وشده  انتخاب ادشده،ي آموزان

 آزمون) آزمونشيپ یاجرا از پس. شدند نيگزيجا گروه گواه کي و یشيآزما گروه دو گروه،

 استفاده با آموزش) یشآموز هایمداخله معرض در یشيآزما هایگروه ،(متکی-رياضی ايران

 گروه سه هر روی آزمونپس زين آخر در و گرفتند قرار( یسنت روش به آموزش و انهيرا از

 یاستنباط آمار و( استاندارد انحراف و نيانگيم) یفيتوص آمار از استفاده با زين هاداده. شد اجرا

 ورود هایمالک. گرفتند قرار ليتحل و هيتجز مورد( یبنفرون یبيتعق آزمون و انسيکوار ليتحل)

 : از بودند عبارت پژوهش به
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 ماه 0 و سال 9 یال ماه 0 و سال 0 نيب: سن -2

 متوسط یاقتصاد -یاجتماع طبقه: تيوضع -1

 يیابتدا سوم هيپا: آموزدانش التيتحص -0

 :بودند ريز موارد شامل پژوهش از خروج هایمالک نيهمچن

 .بردندمی رنج روانی حاد بيماری از انشوالدين يا خود که آموزانیدانش -2

 .کردندمی استفاده گردانروان داروی يا مخدر مواد که آموزانیدانش -1

 .بودند سرپرستتک که آموزانیدانش -0

 .یآموزش جلسات در جلسه کي از شيب بتيغ -4

 .رهيغ اي دبکينوروف ليقب از گريد مداخالت افتيدر اي یآموزش هایکالس در همزمان شرکت -2

 

 ابزار سنجش
 يیشناسا هدف با آزمون نيا بود، 2متیک -رانيا یاضير آزمون هاآوری دادهبزار گردا

 شده هيته و یطراح Connolly (1988) توسط دارند مشکل یاضير درس در که یآموزاندانش

 و قوت نقاط نييتع یبرا آزمون نيا. دارد کاربرد سال 22 تا 0 آموزان دانش یبرا و است

 برنامه کي در یاضير آموزش اثر دادن نشان ،یاضير مختلف یهاحوزه در آموزاندانش ضعف

 معلمان به اطالعات ارائه و یاضير درس آغاز یبرا آموزاندانش یآمادگ سنجش ،یميترم

 استفاده با آزمون نيا اعتبار. رودیم کار به یآموزش یهابرنامه از یابيارزش و یزيربرنامه جهت

 است شده گزارش 04/8 تا 08/8 نيب هيپا پنج یبرا آن زانيم و برآورد کرونباخ یآلفا روش از

(Mohammad Esmaeil & Hooman, 2008 .)استفاده با زين حاضر پژوهش در ابزار نيا يیايپا 

 .آمد دست به 79/8 با برابر و محاسبه کرونباح یآلفا بيضر از

 

 روش اجرا پژوهش

 یآموزش درمان طرح اساس بر و محقق توسط یشيآزما هایگروه یبرا یدرمان پروتکل

 مراکز در که یدرمان طرح که است ذکر به الزم. بود شده نيتدو یريادگي اختالالت مراکز

 یريادگي اختالالت یکارشناس بخش قيطر از رد،گيیم قرار استفاده مورد یريادگي اختالالت

                                                           
1- Iranian-Key Mathematical Test 
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 در از،ين بر بنا و گرفته قرار مراکز ارياخت در کشور يیاستثنا پرورش و آموزش سازمان

. گرددیم ابالغ مراکز به و شده روزبه کشور یريادگي اختالالت کارشناسان یعلم های نشست

 ،یسازمانده مانند) یاساس یندهايفرا شامل ،یاصل چارچوب کي عنوانبه مذکور، درمان طرح

 یکاربرد هایمثال و موارد اندهيفرا از کدام هر یبرا آن در که است( رهيغ و حافظه ادراک،

 طرح هایمثال و نيتمر از استفاده بر عالوه توانندیم درمانگران. استشده ذکر درمانگران یبرا

 قرار استفاده مورد و نيتدو شدهارائه چارچوب یمبنا بر را هايینيتمر زين خودشان درمان،

 طرح در یعدد حافظه به بوطمر یاريبس( افزارینرم و یکاغذ-مداد) هاینيتمر مثال. دهند

 مشورت با ،یدرمان پروتکل نيتدو جهت. دارد وجود یريادگي اختالالت مراکز هایدرمان

 عنوانبه یتعداد ها،نيتمر مجموعه انيم از داشتند، یهمکار پژوهش در که یمراکز درمانگران

-زمان با متناسب هانيتمر و انتخاب محقق توسط یآموزش بسته دو هر هاینيتمر و هاتيفعال

 یمجوزها گرفتن از پس و اتياخالق تيرعا ضمن ادامه، در. شد ميتنظ یآموزش جلسات بندی

 در آموزاندانش یرو ایقهيدق 42 جلسه 28 در و ماه 1 یط شده،نيتدو پروتکل الزم،

رياضی  آزمون آخر جلسه و اول جلسه در ن،يهمچن. شد اجرا نفره 18 یشيآزما های گروه

 استفاده مورد هاداده ليتحل جهت جينتا و اجرا آزمونپس و آزمونشيپ عنوان بهمت کی-ايران

 شامل، نفر؛ 18 گروه هر) نفر 08 کنترل و یشيآزما هایگروه هاییآزمودن مجموع. گرفت قرار

 بر یمبتن آموزش) 2 یشيآزما گروه یبرا یآموزش جلسات یمحتوا. بود( پسر 28 و دختر 28

 "تاس شده ذکر ليذ در بيترت به( یسنت روش به آموزش) 1 یشيآزما گروه و( انهيرا

 

 (انهیرا از استفاده با آموزش) 9 یشیآزما گروه آموزشی هاي فعالیت

 برگزاری چگونگی از ها آزمودنی کردن آگاه و طرح معرفی: یآموزش جلسات شروع از قبل -

 آزمون.شيپ از حاصل هاینمره یبررس طريق از هاآن اوليه ارزيابی و آموزشی های کالس

 و یداريشن) حافظه به مربوط هاینيتمر و ایانهيرا یباز انجام: یآموزش دوم و اول جلسه -

 با متناسب رياضی درس به مربوط تکليف با آن کردن همراه و ، مفاهيم رياضی(یداريد

 ه.گرو پايه

ی، مفاهيم و مکال فعال حافظه بهبود هدف با نيتمر انجام: یآموزش چهارم و سوم جلسه -

  با متناسب رياضی درس به مربوط تکاليف و ها کارت ها، تمرين قيطر از عمليات رياضی
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 ای.انهيرا برنامه از استفاده با آزمودنی گروه پايه

مفاهيم،  هایحوزه تقويت به مربوط ایانهيرا های تمرين ارائه: یآموزش ششم و پنجم جلسه -

 ا.ه آزمودنی پايه با متناسب تکاليف با همراه عمليات و کاربرد رياضی

 یکالم یکمّ استدالل به مربوط ایانهيرا های تمرين ارائه: یآموزش هشتم و هفتم جلسه -

 ه.گرو پايه سطح به توجه با)کاربرد رياضی( 

 یکمّ استدالل بهبود هدف با ایانهيرا هایتمرين انجام: یآموزش دهم و نهم جلسه -

 رياضی عملکرد هر سه حوزه به مربوط تکاليفی اجرای با اه تمرين همزمانی و یرکالميغ

 ه.گرو هر پايه سطح در و متناسب

 حوزه سه هر در رياضی تکاليف از استفاده با یبيترک هاینيتمر انجام: يینها بندیجمع -

 ه.انيرا از یرگيبهره با گروه هر پايه به مربوط و متناسب یاضير عملکرد به مربوط

 ها.داده یبررس و آزمونپس یاجرا: یآموزش تجلسا انيپا از پس -

 

 (یسنت روش به آموزش) 7 یشیآزما گروه آموزشی هاي فعالیت

 برگزاری چگونگی از ها آزمودنی کردن آگاه و طرح معرفی: یآموزش جلسات شروع از قبل -

 آزمون شيپ از حاصل هاینمره یبررس طريق از هاآن اوليه ارزيابی و آموزشی های کالس

 مت(.کی-رياضی ايران ونآزم)

 و یداريشن) حافظه به مربوط کاغذی-های مدادتمرين انجام: یآموزش دوم و اول جلسه -

 با متناسب رياضی درس به مربوط تکليف با آن کردن همراه و یاضير ميمفاه ،(یداريد

 ه.گرو پايه

 و مياهمف ،یکالم فعال حافظه بهبود هدف با نيتمر انجام: یآموزش چهارم و سوم جلسه -

 با متناسب رياضی درس به مربوط تکاليف و ها کارت ها، تمرين قيطر از یاضير اتيعمل

 جزوه آموزشی. از استفاده با آزمودنی گروه پايه

 هایحوزه تقويت به مربوط کاغذی-مداد های تمرين ارائه: یآموزش ششم و پنجم جلسه -

 ا.ه آزمودنی پايه با متناسب تکاليف با همراه یاضير کاربرد و اتيعمل م،يمفاه

 کاربرد) یکالم یکمّ استدالل به مربوط های تمرين ارائه: یآموزش هشتم و هفتم جلسه -

 های جزوه آموزشی.با استفاده از تمرين گروه پايه سطح به توجه با( یاضير
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 یکمّ استدالل بهبود هدف باکاغذی -های مدادتمرين انجام: یآموزش دهم و نهم جلسه -

 رياضی عملکرد حوزه سه هر به مربوط تکاليفی اجرای با ها تمرين زمانیهم و یرکالميغ

 ه.گرو هر پايه سطح در و متناسب

 حوزه سه هر در رياضی تکاليف از استفاده با یبيترک هاینيتمر انجام: يینها بندیجمع -

 ز جزوه آموزشی.ا یرگيبهره با هرگروه پايه به مربوط و متناسب یاضير عملکرد به مربوط

 .هاداده یبررس و آزمون پس یاجرا: یآموزش جلسات انيپا از پس -
 

 ها یافته
های توصيفی و شاخص ها آزمون گروه آزمون و پس پيش های نمرهدر اين قسمت ابتدا 

)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 

Computer-
based 

Pre-test 20 77.55 5.25 -0.21 -1.09 

post-test 20 83.20 4.91 -0.42 -0.88 

Traditional 
Pre-test 20 73.35 5.48 -0.46 -0.73 

post-test 20 76.10 6.67 -0.46 -0.40 

Control 
Pre-test 20 78.10 5.11 0.98 -0.50 

post-test 20 79.75 3.38 -0.37 -0.67 
 

آموزان گروه آموزش عملکرد رياضی دانش ه هایميانگين نمر، 2با توجه به نتايج جدول 

نتی در آموزش س افزايش يافته است و 18/00آزمون به در مرحله پيش 22/77بر رايانه از مبتنی 

آزمون افزايش در مرحله پس 72/71آزمون به در مرحله پيش 48/72 اين متغير از های نمرهنيز 

آموزان اين گروه نشدا های نمرهدهد که ميانگين نيز نتايج نشان می گروه گواهست. در يافته ا

 آزمون تغيير اندکی يافته است.آزمون نسبت به مرحله پسدر مرحله پيش
 

 پژوهشفرضیه 
 بين آموزش مبتنی بر رايانه با آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانش آموزان 
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بررسی  برای تفاوت وجود دارد.تالل رياضی پايه سوم شهرستان اهواز دارای اخ )دختر و پسر(

های تحليل فرضدر ابتدا پيشت و کوواريانس استفاده شده استحليل از آزمون اين فرضيه 

 .فتکواريانس مورد بررسی قرار گر
Table 2. 

Analysis of variance to investigate the homogeneity of regression slopes 

Variable 
Source of 

variation 

Sum of 

squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig 

Math 

performance 

Group, gender, 

pre-test, math 

performance 

119.324 50,5 23.865 1.942 0.104 

 

است  82/8دست آمده باالتر از ه ب Fداری مقدار سطح معنی، 1با توجه به نتايج جدول 

(284/8>P ،941/2=(28،2)F) .های نمرهآزمون آزمون و پسهای رگرسيون پيشبنابراين شيب 

 گروه گواهعملکرد رياضی در سه گروه آموزش مبتنی بر رايانه، آموزش به روش سنتی و 

 شود. های رگرسيون تأييد میداری نداشته و فرض همگنی شيبتفاوت معنی

 

Table 3. 

 Levene test results (homogeneity of variances) 

Variable F df 1 df 2 Sig 

Math performance 2.337 5 54 0.054 

 

آموزش مبتنی بر رايانه، های  گروه های نمرهن نشان داد بين واريانس ينتايج آزمون لو

 (P ،007/1=(24،2)F<824/8) عملکرد رياضی های نمرهدر  گروه گواهآموزش به روش سنتی و 

 ها همگن هستند. توان گفت واريانس می ،بنابراين شود، داری ديده نمی تفاوت معنی
Table 4. 
Summary of analysis of covariance to compare the effectiveness of computer-based 

training with traditional teaching on students' mathematical performance 

Source of 

variation 
SS df MS F Sig 

Effect 

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    
 

 کنندگان در آزمون شرکتپس از تعديل اثر پيش دهد که نتايج تحليل کواريانس نشان می
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عملکرد رياضی سه گروه آموزش مبتنی بر رايانه،  های نمرهبين ميانگين  پژوهش حاضر،

. (P ،821/0=(20،1)F<82/8)داری وجود دارد  تفاوت معنی گروه گواهآموزش به روش سنتی و 

بخشی آموزش مبتنی بر رايانه و بين اثرتوان گفت که می ،. بنابراينبود 100/8ميزان تأثير 

ختالل رياضی آموزان )دختر و پسر( دارای اد رياضی دانشآموزش به روش سنتی بر عملکر

تايح نشان داد که اثر اصلی جنسيت داری وجود دارد. همچنين نپايه سوم تقاوت معنی

(011/8>P ،882/2=(20،2)F) و اثر تعامل گروه و جنسيت (108/8>P ،222/2=(20،1)F) دار معنی

وش سنتی بر مبتنی بر رايانه و آموزش به ر توان گفت که اثربخشی آموزشمی ،نيست. بنابراين

برای پی بردن به  نيز در ادامهآموزان دختر و پسر يکسان بوده است. عملکرد رياضی در دانش

، از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد که دو گروه تفاوت وجود دارد کدام اين نکته که دقيقاً بين

 نتايج آن در ادامه ارائه شده است.
Table 5. 

 Tukey test for pairwise comparison of experimental and control groups 

Group 
Mean 

difference 

S.D. 

error 
Sig 

95% Confidence 

level 

down up 

Computer-

based 

Traditional 4.249 1.212 0.001 1.819 6.679 

Control 3.823 1.146 0.002 1.526 6.121 

Traditional 

Computer-

based 
-4.249 1.212 0.002 -6.679 -1.819 

Control -0.425 1.230 0.731 -2.892 2.041 

Control 

Computer-

based 
-3.823 1.146 0.001 -6.121 1.526 

Traditional 0.425 1.230 0.731 -2.041 2.892 
 

بر رايانه و بخشی آموزش مبتنی شود بين اثرمانطور که مالحظه میه، 2با توجه به جدول 

داری آموزان تفاوت معنیبر عملکرد رياضی دانش گروه گواهگروه آموزش به روش سنتی و 

توان گفت که های به دست آمده می(. با توجه به تفاوت ميانگين>82/8Pشود )ديده می

بخشی بيشتری بر عملکرد رياضی نه از آموزش به روش سنتی نيز اثرآموزش مبتنی بر رايا

عملکرد رياضی گروه  های نمرهدهد که بين ميانگين ضمن نتايج نشان می ان دارد. درآموزدانش

 ،(، بنابراينP=702/8داری وجود ندارد )تفاوت معنی گروه گواهآموزش به روش سنتی و 

 آموزان اثر ندارد.توان گفت که آموزش به روش سنتی بر عملکرد رياضی دانش می
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 گیري بحث و نتیجه
با آموزش به  آموزش مبتنی بر رايانهبخشی اثر مقايسهپژوهش حاضر هدف از اجرای 

پايه سوم شهرستان اهواز  دارای اختالل رياضی آموزانعملکرد رياضی دانش برروش سنتی 

بر عملکرد رياضی  با رايانه دو شيوه آموزش به روش ستنی و بود. نتايج نشان داد که هر

های توصيفی و مقايسه داده بهدارد اما با توجه ثير آموزان دارای اختالل رياضی تأدانش

های  ها آموزش به شيوه رايانه تأثير بيشتری از شيوه ستنی داشته است. پژوهشميانگين

پيشين نيز که نشان از کارايی آموزش به شيوه رايانه بر عمکرد کودکان دارای اختالل رياضی 

 هایتوان به پژوهشل میهمسو با نتيجه پژوهش حاضر است؛ برای مثا اندداشته

Weigelt-Marom and Weintraub (2018); Keane (2018); Baglama, Yikmis, and  
 

Demirok (2017); SoltaniKouhbanani et al. (2013); Motamedi et al. (2013); Zaraii  
 

Zavaraki and Gharibi (2012); Li and Ma (2010); Kim and Chang (2010); Arefi,  
 

Danesh, and Safiyari (2009) و Calhoon, Fuchs, and Hamlett (2000)  اشاره کرد که نشان

ضی آموزان دارای اختالل رياتواند عمکرد رياضی را در دانشدادند آموزش به کمک رايانه می

 بهبود بخشد.

هايی که در آزمون رياضی ای به خوبی توانسته است تمامی بخشآموزش به شيوه رايانه

مت )شامل بخش مفاهيم، عمليات و کاربرد( است را پوشش دهد و با آموزش -ايران کی

دار و برقراری ارتباط با دانش قبلی فرد پيشرفت تحصيلی را در مناسب و ايجاد يادگيری معنی

جايی که عامل مشوق و محرکی در رشد آموزان تقويت کند. آموزش به کمک رايانه از آندانش

( و نيز چون Moradi & Zaraii Zavaraki, 2014های کالمی و ارتباطی کودکان است )مهارت

کند و موجب رشد مدت را تقويت میصاوير ديداری عملکرد حافظه کوتاهبا ترکيب متن و ت

کودکان دارای اختالل يادگيری مؤثرتر است. با  ( درCirino at al., 2007شود )يادگيری می

توان در آموزان مبتال به اختالالت يادگيری میاستفاده از آموزش به کمک رايانه به دانش

مدت در رفع قويت انگيزه و عمکرد حافظه کوتاهافزايش فراخنای توجه، ايجاد لذت و شادی، ت

 های مهمی برداشتدن آنان به درس رياضی گامکر مندهمشکالت رياضی و عالق

Delf Echresh, 2010)تواند اصلی آموزان دارای اختالل می(. توجه به عملکرد رياضی در دانش

تواند موجب های نوين میشيوهاساسی در درمان اختالالت يادگيری باشد. آموزش رياضی به 

http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=9182&_au=sakineh++SoltaniKouhbanani
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=16198&_au=A++Motamedi
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=Esmail++Zaraii+Zavaraki
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=Esmail++Zaraii+Zavaraki
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=Esmail++Zaraii+Zavaraki
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=Esmail++Zaraii+Zavaraki
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=Esmail++Zaraii+Zavaraki
http://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=26020&_au=Farzaneh++Gharibi
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=286162
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=286162
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(. با استفاده از آموزش Loper, 1982تقويت حافظه کاری شده و به پيشرفت تحصيلی بينجامد )

ثير قرار دادن کارکردهای أت بخش کرد و با تحتتوان يادگيری را لذتبه کمک رايانه می

تواند به بهبود می های حل مسئله کمک کرد؛ لذا تأکيد بر اين نوع آموزشاجرايی به فعاليت

ا از پيدايش ناکامی هتوان با بهبود اين روشهای عملکردی رياضی بينجامد و میمهارت

 جلوگيری کرد.

آموزان ای برای دانشآموزش رايانه ويژهبه  کمکی هایآوریفن توان گفتمی ،طور کلیبه

اند. اين واقع شده ثرمؤرياضی  اختالل دارای آموزاندانش خصوص به و ويژه آموزشی نيازهای

 بيرونی، تقويتو  پاداش عنوان به توجه، تقويت نفس،تعز انگيزه، ايجاد جهتها در آوریفن

 نياز با آموزدانشر و درمانگ بين اجتماعی تعامل واسطه اجتماعی، تعامل و عملکرد افزايش

آورهای طرفی اين فن از .(Costa at al., 2009هستند ) ثرؤم افراد از دسته اين درمان در ويژه،

دهند رياضی کاهش می اختالل دارای آموزاندانش در را تحصيلی شکست و ناکامی ،آموزشی

های پژوهش حاضر اساس يافته برکنند. بنابراين، ثبات در عملکرد را فراهم میو موجبات 

ياضی شود در آموزش کودکان با نيازهای ويژه به خصوص کودکان دارای اختالل رپيشنهاد می

 آوری های آموزشی بهره گر فته شود و نيز مدارس بهتراز آموزش به شيوه رايانه و نيز فن

است که تجهيزات آموزشی خود را به روز کرده و از تکنولوژی آموزشی جهت تسهيل و 

 يادگيری بهترين استفاده را ببرند.تقويت 

 پايه آموزاندانش رویپژوهش  يناهايی همراه بوده است؛ پژوهش حاضر با محدوديت

مقاطع  يگرو د يلیتحص هایيهپا يربه سا يمانجام شده است، لذا قابل تعم يیسوم مقطع ابتدا

آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده و ساير ابزارهای  برای جمع همچنين، .يستن يلیتحص

 یزم از سوو نداشتن زمان ال یعدم همکار يلبه دل ایمشاوره گيری مانند مصاحبه اندازه

که  يايدب يشممکن است اثر هاثورن پ يشیآزما هایدر پژوهش استفاده نشده است. يانپاسخگو

 .دهندمی نشان هستند واقعاً چهعملکرد خود را بهتر از آن هایصورت آزمودن يندر ا
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ارسال و ، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، آنوشا نيکوبختسهم مشارکت نویسندگان: 
، همکاری در طراحی چارچوب کلی، انتخاب رويکردهای آموزش منيجه شهنی ييالقاصالحات مقاله؛ دکتر 

، مقايسه رويکردهای آموزشی و مداخله، عليرضا کيامنشو مداخله، بررسی اوليه و نويسنده مسئول؛ دکتر 
بررسی قرار داده و تائيد  گيری و سازواری پژوهش؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد نتيجه
 اند. نموده

از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاري: 
 دارند. اند اعالم می بوده

از  در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 
 است. عليرضا کيامنشو مشاورت دکتر  منيجه شهنی ييالقدکتر رساله دکتری، با راهنمايی 

 اين مقاله از طرف هيچ سازمانی حمايت مالی دريافت نشده است.منابع مالی:براي انجام 
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