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  چكيده

بـر   گـرا سـاخت لوح دانـش مبتنـي بـر ديـدگاه      ايرسانهدتعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چن اين پژوهش با هدف

ان داراي ناتواني يادگيري رياضي صورت گرفته است. روش پـژوهش نيمـه تجربـي بـوده و در     آموزدانشبهبود عملكرد رياضي 

اتواني ان دختـر داراي نـ  آمـوز دانـش آن از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه پژوهش، كليه 

 20اي تصادفي از ميان آنها تعـداد  بود، كه به روش خوشه 1396-97شهر تهران در سال تحصيلي  10يادگيري سوم ابتدايي منطقه 

بود، انتخـاب شـدند.    115تا  85شان بين كه دامنه هوشي به عنوان گروه گواه آموزدانش 20به عنوان گروه آزمايش و  آموزدانش

روز طول كشيده است، آموزش داده  81جلسه كه به مدت  41در  ايرسانهفاده از نرم افزار آموزشي چند به گروه آزمايش با است

هاي آموزش سنتي و مرسوم در مدارس قرار گرفت. براي گردآوري اطالعات از هوشـي ريـون   شد. گروه گواه در معرض روش

شـي، از آزمـون تحليـل كواريـانس چنـد متغيـري و تـك        هاي پژوهمت استفاده شد. به منظور بررسي فرضيهو آزمون رياضي كي

نسـبت بـه روش سـنتي بـر عملكـرد       ايرسـانه ها نشان داد كه آموزش رياضي با استفاده از نرم افزار چند متغيري استفاده شد. يافته

 ايرسـانه آموزش چنـد  شود كه ها استنباط مي. با توجه به يافته)p>05/0ان داراي ناتواني يادگيري موثر است(آموزدانشرياضي 

  .ان داراي ناتواني يادگيري استآموزدانشروشي موثر جهت بهبود عملكرد رياضي 

  ، عملكرد رياضي، ناتواني يادگيريگراساخت، ديدگاه ايرسانهزش چند آمو هاي كليدي:واژه
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  قدمهم

 با الكترونيكي يهافناوري ديگر و كامپيوترها. شدند عرضه بازار به 1951 سال در هارايانه اولين

 كه 1971 سال در. شدند فراگير جامعه مختلف آحاد بين در و يافتند ارتقا زيادي بسيار سرعت

 بادله، و عباسي(شد  آغاز پرورش و آموزش بر كامپيوتر اثر شدند، بازار وارد ميكروكامپيوترها

گيري افزايش يافته و هاي اخير به طور چشماستفاده از رايانه در آموزش و پرورش در سال ).1393

هاي مرتبط در بسياري از مدارس در سراسر جهان استفاده ميها و فناوريدر حال حاضر از رايانه

ان، آموزدانشامروزه در نحوه فراگيري دروس مختلف ). 2013، 1گردد (اولگا پيلي و مرال اكسا

راي يادگيري سريعتر و بهتر ها در پي آنند تا بطوري كه آنتحوالت زيادي به وجود آمده است، به

هاي جديد و كارآمدتري را دست آمده روشمطالب درسي و آموزشي و حفظ اطالعات به

هاي جديد تحول بنيادي در چگونگي اي بر اين باورند كه با استفاده از اين روشعدهنند. گزيرب

، ايرسانه. چند تكنولوژي به سرعت رو به پيشرفت است آيد.ان به وجود ميآموزدانشيادگيري 

شود. بسياري از كه نوعي از تكنولوژي است، امروزه به عنوان ابزاري براي آموزش استفاده مي

-با هدف دست ايرسانههاي مناسبي را براي طراحي نرم افزارهاي چند پژوهشگران و معلمان راه

، 2پان پاالنياپانسالنا واند (پاوالستي دانانجايا گوناواردهايابي به نتايج آموزشي مفيد پيدا كرده

2016 .( 

رايانه بخش گرانبهايي از فناوري، براي كودكان با نيازهاي ويژه است كه منابع مختلفي از 

صدا و تصوير را به صورت همزمان و هماهنگ در كنار هم ارائه اطالعات را از قبيل متن، موضوع، 

هاي كالمي و بتوانند مهارت داده، باعث كسب تجربه و عامل محركي براي كودكان است، تا

). تركيب متن و تصاوير 3،2010ارتباطي خود را رشد داده، بهبود بخشند (ويزنيتزر و اسپيفل

موجب يادگيري و تعريف واقعي و عيني از اين لغات ديداري و صوت براي ارائه و آموزش لغات، 

                                                                                                                            
1. Olga Pilli& Meral Aksu 
2. Pulasthi Dhananjaya Gunawardhana& Sellappan Palaniappan 
3. Wiznitzer& Scheffel 
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بخشد و ن افراد را بهبود ميي ديداري ( فراخناي توجه ) ايي كوتاه مدت و حافظهشده و حافظه

-هاي يادگيري را افزايش ميرشد يادگيري ، يادسپاري و يادآوري لغات در افراد دچار نارسايي

ان از طريق ابعاد آموزدانشدهد و باعث تقويت توانايي تجسم ديداري و آموزش با كيفيت باال در 

  ). 0720، 1فاچس و مارسيا گيرد (جك، فلتچر، لين، مختلف صورت مي

ها، اصول مبتنـي بـر رويكـرد    ايرسانهترين اصول طراحي چند ي پركاربردترين و جامعاز جمله

اصـل مجـاورت   « ،»ايرسـانه اصل چنـد  : «ي ماير شامليادگيري ساخت گرايان و اصول هفت گانه

اصـل  «، »هـاي حسـي  اصـل كانـال  «، »اصـل پيوسـتگي يـا انسـجام    «، »اصل مجاورت زماني«، »مكاني

است كه مـورد توجـه پـژوهش حاضـر اسـت. اسـاس       » هاي فردياصل تفاوت«و » ي يا مازادافزونگ

يي اين است كـه اگـر يادگيرنـدگان بخواهنـد اطالعـات پيچيـده را       گراساختآموزش در رويكرد 

گرايي آن است كـه  متعلق به خودشان كنند، بايد شخصاً به آن پي ببرند. اعتقاد پيروان نظريه ساختن

سازند و ايـن كـار را بـه طـور فعـال انجـام       يمبر اساس تجارب شخصي خود دانش را يادگيرندگان 

ان واقعاً بفهمند و بتوانند دانش خود را بـه كـار ببرنـد،    آموزدانشدهند. بر اين اساس براي اينكه يم

و بـا مفـاهيم دسـت و پنجـه نـرم       بايد روي حل كردن مسائل كار كنند، خودشان به مسائل پي ببرند

هايي كه در فرآيند يادگيري و بر ). تكنولوژي1385؛ ترجمه سيد محمدي، 2006،  2اسالوينكنند (

 3هايي باشد چنانكـه سـيمونز  شوند بايد داراي ويژگيگرايي به كار گرفته مياساس رويكرد سازنده

از  دانـد گرايي الزم مـي هاي مبتني بر رويكرد سازندهايرسانههاي زير را براي چند ) ويژگي1993(

متفكرانـه بـودن و هـدف مـداري، گـانون و       -يـك پارچـه بـودن   -تراكمي بودن -جمله: فعال بودن

انـد كـه پـنج عنصـر آن     گرايانه پيشنهاد كـرده ) نيز شش عنصر براي يادگيري ساختن2001( 4گالي

ي گروهـي بـودن بـه ايـن نكتـه      است. مؤلفه» گروهي بودن«و عنصر ششم آن  مشابه عناصر ياد شده

                                                                                                                            
1. Jack, Fletcher, Lynn, Fuchs& Marcia 
2. Slavin 
3. Simmons 
4. Gannon & Glay 
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ي دارد كه به اشتراك گذاردن معنا و تبديل آن از معناي فردي بـه معنـاي مشـترك، در سـايه    اشاره 

  ).1390شود (رضوي، هاي كوچك انجام ميفرآيند ساخت اجتماعي دانش و در قالب گروه

؛ يعني ارايه مطالب در قالب كلمات و تصاوير را ايرسانه) دليل منطقي ارايه چند 2001( 1ماير

برهمين اساس، تصميم داند.ل ظرفيت شناختي انسان براي پردازش اطالعات ميككارگيري به

بازتاب دهنده استنباط و برداشت بنيادي از  ايرسانههاي چندگيري در مورد نحوه طراحي پيام

 ايهسه فرضيه اساسي درباره نظريه شناختي يادگيري چندرسانچگونگي يادگيري انسان است. 

معتقد  ايرسانههاي شناختي چنداز نظريه 2گانهدوند از: فرضيه كانال كه عبارت شده است مطرح

هاي اطالعاتي كه به شكل مواد ديداري و شنيداري ارائه شده كانال 3ها براي پردازشانسان است:

ها در اين فرضيه حاكي از آن است كه انسان :4فرضيه ظرفيت محدود .ي دارنديجداگانه و مجزا

 .محدوديت دارند، توانند در هر كانال و در يك زمان واحد پردازش كنندهميميزان اطالعاتي كه 

براي ايجاد  پردازش شناختيها در انسان ،فعال پردازشبر اساس اين فرضيه  :5پردازش فعال فرضيه

اين  .شوندبه صورت فعاالنه درگير مي ، يك بازنمايي ذهني منسجم و فهم پذير از تجارب خود

سازماندهي اطالعات وارد شده و يكپارچه سازي اطالعات با  ،توجه: فعال شاملپردازش شناختي 

  .باشددانش قبلي يادگيرنده مي

تري اختالل رياضيات كه يكي از اختالالت يادگيري است، از شكل و سبب شناختي متنوع

). اختالل 1388؛ ترجمه گنجي، 2006، 6برخوردار است(كرك، گاالگر، آناستازيوف و كلمن

). محاسبه پريشي 2011، 8شناخته شده است (باتروث، وارما و الريالرد 7اضي به نام ديسكلكولياري

-هاي يادگيري رياضي فرد را تحت تاثير قرار مييكي از اشكال ويژه در يادگيري است كه مهارت

                                                                                                                            
1. Mayer 
2. Dual-Channel assumption 
3. Process 
4. Limited caoacity assumption 
5. Active processing assumption 
6. Kirk, Gallagher, Anastasiow& Colman 
7. Dyscalculia 
8. Butterworth, varma& laurillard 
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هاي محيطي و همچنين عدم توانايي مغز در پردازش و مفهوم دهد. آموزش ضعيف، محروميت

ان حساب آموزدانش). مهمترين مشكالت 2004، 1ز داليل حساب پريشي هستند (شالواعداد ا

توان چنين برشمرد: وجود مشكالتي در تشخيص شكل و اندازه، مجموعه و پريش را مي

هاي محاسباتي، مفهوم و ارزش اعداد(مفهوم اعداد) تناظر يك با يك، ارزش مكاني اعداد، مهارت

  ئله.پول، خواندن ساعت و حل مس

در عصر حاضر با توجه به رشد فناوري و تحوالتي كه در انتقال و سرعت يادگيري و تنوع آن 

آنچه در نظام آموزش  واستفاده از رويكرد نرم افزارهاي آموزشي جايگاهي مهم يافته ، ايجاد شده

. نهاستبردن آ اركچگونگي ب وافزارهاي آموزشي استفاده از رايانه و نرم ،شودو پرورش مطرح مي

نشان دهنده پيشرفت اين ابزارها در مدارس و اثربخشي آنها در  ،تحقيقات انجام شده در اين زمينه

 ايرسانه) در تحقيقي با عنوان توليد چند1393پور (احمدعلي و موسوي. باشديادگيري مي

ان آموزدانشآموزشي حساب آموز و اثربخشي آن بر پيشرفت تحصيلي عمليات جمع و ضرب 

آموزشي حساب  ايرسانهر با ناتواني يادگيري رياضي، به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از چنددخت

ان دختر با ناتواني آموزدانشل در پيشرفت تحصيلي جمع وز در مقايسه با روش آموزش متداوآم

يادگيري موثر بوده است؛ اما در پيشرفت تحصيلي ضرب تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايش و 

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه آموزش به كمك 2007( 2ترل مشاهده نشده است. لياوكن

) 1393تر است. در پژوهش احمدي و نخستين روحي (كامپيوتر نسبت به آموزش سنتي اثربخش

نامه آموزش تلفيقي نسبت به دو شيوه سنتي و الكترونيكي بر يادگيري بر نتايج نشان داده شد

) صورت 2010( 3ان موثرتر بوده است. در پژوهشي ديگر كه توسط خانموزآدانشرياضي 

براي كودكان داراي ناتواني يادگيري  ايرسانهگرفت، نتايج نشان داد آموزش از طريق چند

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه موضوع 1390تر است. سادات ابطحي (رياضي مناسب

                                                                                                                            
1. Shalev 
2. Liao  
3 Khan 
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ان ناتوان در آموزدانشواند به عنوان مواد تدريس موثر براي تمي 1تعاملي ايرسانهيادگيري چند 

) در پژوهش خود دريافت كه استفاده از 1389( يادگيري رياضي، به كار گرفته شود. آخوندي

 پورمحمدرضاي بهرامي،اخواست، بر كاهش سطح ناتواني يادگيري امالء تاثير دارد.  ايرسانهچند

هاي آموزشي براي يادگيري برخي از شي با عنوان تأثير بازيدر پژوه )1388( بيگلريان و تجريشي

 پذير پرداختند و نتايج بيانگر اين بود،ان پسر كم توان ذهني آموزشآموزدانشمفاهيم رياضي در 

ان شود. آموزدانشتواند موجب ارتقاي ميزان يادگيري رياضي در اين هاي آموزشي ميكه بازي

سي تاثير آموزش از طريق نرم افزار برر) جهت 1391(در پژوهشي كه توسط علي باوي 

ان پسر حساب پريش شهرستان تهران، انجام گرفته آموزدانشبر عملكرد رياضي  ايرسانهچند

هاي در آموزش، توانايي آزمودني ايرسانهاست نتايج نشان دادند كه استفاده از نرم افزار چند

 د. بخشحساب پريش را در عملكرد رياضي بهبود مي

ان آموزدانشدر بررسي تاثير آموزش به كمك رايانه بر پيشرفت تحصيلي  )2012(2آديمي

دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعي به اين نتيجه رسيد كه كاربرد رايانه تاثير معناداري در 

تاثير آموزش رياضيات ) 2005( 3ونو برا فاراگران در اين درس دارد. آموزدانشپيشرفت تحصيلي 

افراد را بررسي كردند در اين مطالعه،  22-28بزرگسال با نشانگان داون سنين  5 ر كيفيت زندگيب

گيري وزن، خريد از فروشگاه و بودجه قادر به اندازهبا نشانگان داون، بوسيله آموزش رياضيات، 

سازد كه ر ميافراد با نشانگان داون را قادها شدند. آنها نتيجه گرفتند كه رياضيات، بندي هزينه

دوران كودكي را با رياضيات طي كنند و دوران بزرگسالي را با استفاده از گسترش رياضيات 

هاي پسر (پايه آموزدانش) در پژوهشي كه بر روي سه 2002( 4تعديل سازند. كينجي و بتلهم

صورتيكه  در دريافتند چهارم، پنجم و ششم ابتدايي) مبتال به نقص توجه و پيش فعالي انجام دادند،

درگيري  از نرم افزارهاي آموزشي از نوع بازي در آموزش رياضيات به اين كودكان استفاده شود،

                                                                                                                            
1. Interactive Multimedia Learning Object 
2. Adeymi 
3. Farager& Brown 
4. Kenji& Betlhem 
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نتيجه پژوهش عارفي، دانش  در تكليف و عملكرد رياضي آنها پيشرفت چشمگيري خواهد داشت.

اضي ) با عنوان نقش نرم افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي در پيشرفت ري1388و صفي ياري (

تواند در ان كم توان ذهني پايه اول نشان داد كه استفاده از نرم افزارها و فناوري روز ميآموزدانش

مومني مهموئي، پاكدامن و يادگيري بهتر كودكان كم توان ذهني اثربخشي الزم را داشته باشد. 

خالقيت و بر ميزان  »ويكي و نيكي«) پژوهشي در خصوص تاثير نرم افزار آموزشي 1391الري (

پيشرفت تحصيلي درس رياضي انجام دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد، نرم افزار آموزشي ويكي 

ان پسر پايه پنجم ابتدايي آموزدانشو نيكي بر ميزان خالقيت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي 

  تاثير مثبت دارد.

ز فناوري اطالعات و )، تحت عنوان استفاده ا1389در پژوهش انجام گرفته توسط ميرزايي (

هاي سنتي نتايج نشان داد كه فناوري اطالعات ارتباطات براي آموزش رياضي و مقايسه آن با روش

ي در پژوهشي ديگر كه براي مقايسهگردد. باعث اثر بخشي آموزش رياضي و درك شهودي مي

مشكالت ي آموزش مستقيم، آموزش به كمك كامپيوتر و تركيبي بر كاهش اثربخشي سه شيوه

گيري ان داراي اختالل رياضي انجام گرفته بود، بر اساس نتايج بدست آمده، نتيجهآموزدانش

هاي آموزش مستقيم، آموزش به كمك كامپيوتر و روش تركيبي مي تواند شدكه استفاده از روش

هاي سنتي مرسوم موثرتر باشد ان داراي اختالل رياضي از روشآموزدانشدر كاهش مشكالت 

نژاد و هاي پژوهش نصرتي، غباري بناب، وكيلي). يافته1391تمدي، برقي ايراني و كريمي، (مع

ان با آموزدانش) با عنوان اثربخشي آموزش مستقيم بر عملكرد رياضي 1395كشاورز افشار (

ان با اختالل آموزدانشاختالل يادگيري خاص، نشان دادند كه آموزش مستقيم بر عملكرد رياضي 

خاص گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه در پس آزمون موثر بوده است و معلمان يادگيري 

ان استفاده كنند. آموزدانشمي توانند از روش آموزش مستقيم براي بهبود عملكرد رياضي در اين 

) به بررسي تاثير برنامه آموزش مستقيم بر يادگيري مفاهيم 1389در پژوهشي شريفي ارداني (

ان با اختالل رياضي پرداخت. نتايج نشان داد كه برنامه آموزش مستقيم در آموزنشدارياضي در 
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در پژوهش ديگري استفاده از يادگيري مفاهيم رياضي كودكان با اختالل رياضي تاثير مثبت دارد. 

ان در مقايسه با روش سنتي تفاوت معنيآموزدانشافزاركمك آموزشي در افزايش يادگيري نرم

با عنوان مقايسه تاثير آموزش به كمك نرم افزار  پژوهشيدر ). 1383 گلزاري،( شتداري دا

توان آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي با توجه به نتايج بدست آمده مي

اند، در مقايسه با اني كه به وسيله نرم افزار آموزشي، آموزش ديدهآموزدانشنتيجه گرفت عملكرد 

در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي به طور قابل مال  اندشيوه سنتي آموزش ديده اني كهآموزدانش

 ).1388 اي بهتر بوده است (ذاكري،حظه

هـاي موجـود در سـه    هاي آموزشي با توجـه بـه رويكردهـا و ديـدگاه    ايرسانهبراي ساخت چند

هـايي بـراي   ؤلفـه گرايان، اصول و مگرايان و ساختنشناسي رفتارگرايان، شناختگروه بزرگ روان

ها موجود است. آنچه مـورد نظـر پـژوهش حاضـر اسـت توجـه بـه        ايرسانهساخت و توليد اين چند

رياضـي و   ايرسـانه گرايان در تهيـه محتـواي و سـاخت نـرم افـزار چند     _هاي ساختناصول و مؤلفه

اني ماير كه هر كدام از اين اصول ريشه در يكـي از مكاتـب بـزرگ رو   همچنين اصول هفت گانه

تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامـه   با هدف حاضر هشوپژ ،ينابنابرباشد. شناسي دارد، مي

ان داراي آمـوز دانـش بر بهبود عملكرد رياضي  گراساختلوح دانش مبتني بر ديدگاه  ايرسانهچند

  .گرفت منجااپايه سوم ابتدايي ناتواني يادگيري رياضي دختر 

  روش

 آزمون با گروه گواهآزمون و پسربي بوده و در آن از طرح پيشروش پژوهش نيمه تج

آموزش داده شد.  ايرسانهستفاده شده است. به گروه آزمايش با استفاده از نرم افزار آموزشي چندا

) و مرسوم در ايرسانههاي آموزش سنتي (بدون استفاده از چندگروه گواه در معرض روش

 مدارس قرار گرفت.

ان دختر آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش، كليه گيري: و روش نمونهجامعه، نمونه 

آموزش و پرورش شهر تهران در  10داراي ناتواني يادگيري سوم ابتدايي مدارس دولتي منطقه 
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مدرسه ابتدايي دولتي دخترانه بود كه با استفاده از  21بود. در اين منطقه  1396-97سال تحصيلي 

كالس سوم ابتدايي و در  9مدرسه انتخاب شدند كه داراي  2دفي، تعداد اي تصاگيري خوشهنمونه

هاي ورود به پژوهش، كه شامل دارا بودن سالمت بودند. بر اساس مالك آموزدانش 280مجموع 

بينايي و شنوايي بر اساس مدارك موجود در پرونده تحصيلي، بررسي سوابق معلمان از لحاظ 

ي و عدم وجود فقر محيطي و آموزشي، دارا بودن رايانه در منزل، تسلط و مهارت بر مفاهيم آموزش

 1راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني نسخه پنجمهاي مالكمصاحبه باليني بر اساس 

تر از پزشك و نيز داشتن بهره هوشي يك انحراف استاندارد باالتر و پايينشناس و روانتوسط روان

به منظور سنجش داراي ناتواني يادگيري انتخاب و  آموزدانش 60داد ) بود، تع115تا  85ميانگين (

 هيان از لحاظ دانش و معلومات پاآموزدانشو چون از تفاوت و عدم تفاوت  هياول يهاتفاوت

به  هااز آن ونير يهوشآزمون  كي كسانيكامال  طيهمزمان و تحت شرا ،نبوددر دست  ياطالعات

 20به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه  آموزدانش 40تعداد ا، هپس از تحليل داده .عمل آمد

هاي خروج از پژوهش كه ان بر اساس مالكآموزدانشباقي  نفري آزمايش و گواه تقسيم شدند.

تر از يك انحراف استاندارد از ميانگين و نيز نظر شامل دارا بودن بهره هوشي باالتر و يا پايين

 هاداده دآوريگر ايبرپزشكي بود، از پژوهش كنار گذاشته شدند. نشناسي و روامتخصصين روان

  شد:  دهستفاا يرز يهااربزا از

هـاي هوشـي   هـاي پيشـرونده ريـون يكـي از آزمـون     آزمـون مـاتريس   :2الف) آزمون ريون

) اسـپيرمن سـاخته   gغيركالمي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي (

اكثـر آنهـا    تصـوير دارد و  36هاي پيشرونده رنگـي اسـت كـه    م دوم آزمون، ماتريسشده است. فر

بزرگسـاالن عقـب مانـده ذهنـي      سـال و  11تا  5براي آزمايش كودكان  1947در سال ، رنگي است

). ايـن آزمـون در سـال    1381تهيه شد. از آن موقع تا بحال اين فرم تغييري نكـرده اسـت. (شـريفي،    

                                                                                                                            
1. DSM-V 
2. Raven Intelligentce Test 
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عابدي هنجاريابي شده اسـت. روايـي ايـن آزمـون در همبسـتگي بـا تسـت        توسط رحماني و  1386

بـه   93/0تـا   83/0گزارش شده است. پايايي آن در تحقيقات متعـدد بـين   86/0 هوش وكسلر برابر با

؛ به نقل از عابدي، قادري، شوشـتري، نجـف آبـادي و    1386دست آمده است (توكلي و همكاران، 

  ).  1390گلشني، 

ان با اختالالت رياضي آموزدانشاين آزمون به منظور شناسايي  :1ب) آزمون كي مت

 8/11تا  6/6ان آموزدانش) تهيه شده است. در ايران براي 1988( 2كاربرد دارد كه توسط كانولي

حوزه مفاهيم -1 بخش است: 3ساله هنجار گزيني شده است كه از لحاظ گستره و توالي شامل 

حوزه عمليات كه -2. شود: شمارش، اعداد گويا و هندسهمي آزمون فرعي تشكيل 3اساسي كه از 

 .ضرب، تقسيم و محاسبه ذهني تفريق، ،عبارتند از : جمع

دادهتفسير  زمان و پول، تخمين، ،گيريهايي است كه اندازهحوزه كاربرد كه شامل پرسش -3

تا  80/0پايه  5باخ در پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرون سنجند.ها و حل مساله را مي

  ).1378گزاش شده است (محمداسماعيل،  86/0

از هش وپژ منجاا ايبر هاآن لدينوا ضايتر جلب و زانموآنشدا بنتخاا از پس روش اجرا:

مت به يآزمون ك ،ياضير ناتواني يادگيري ارايد گواهو  شيآزما يهاان گروهآموزدانش يتمام

در كنار  شيگروه آزما ،عمل نيبعد از انجام ا .ديثبت گرد جيآزمون گرفته شد و نتا شيعنوان پ

جلسه كه به  41در  لوح دانش)نرم افزار ( ايرسانهچند  آموزش سنتي، با استفاده از روش آموزش

ي مرسوم در فقط با روش سنت  گواهو گروه طول كشيد تحت آموزش قرار گرفتند  روز 81مدت 

 يان داراآموزدانشمايش و گواه زآاز هر دو گروه  ،موزشبعد از اتمام آند. ديد آموزش مدارس،

 زانيم يبررس يعنوان پس آزمون برا بهمت يكرياضي آزمون ي، مجددا اضير يريادگي يناتوان

هاي در نهايت دادهبعمل آمد. آنان  ي و عملكرد رياضيدرس شرفتيو نشان دادن سطح پ يريادگي

هاي آمار توصيفي چون ميانگين و ريق شاخصآزمون از طآزمون و پسبدست آمده از پيش

                                                                                                                            
1. Keymath 
2. Connolly 
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انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي، از طريق آزمون تحليل كواريانس چند متغيري و تك 

  تجزيه و تحليل شدند. SPSSمتغيري و با استفاده از نرم افزار كامپيوتري 

  شيوه مداخله: 

به  اي،طي جلسه كه دبو رتصو نيا بهرياضي لوح دانش  ايرسانهآموزش چند ايجرا هنحو

 اتيحيتوض ايرسانهچند ياستفاده از برنامه آموزش ياز پژوهش و نحوه والدين درخصوص هدف

لوح دانش و يك برنامه زمانبندي  ايرسانهيك سي دي نرم افزار چند آموزدانشو به هر  شد داده

ه كنند و به تمرينات پاسخ گويند. با ها را مشاهدداده شد و از آنان خواسته شد تا طبق برنامه، درس

دقيقه تا  30ان، زمان يادگيري و پاسخ گويي به تمرينات، بين آموزدانشهاي فردي توجه به تفاوت

  دقيقه در طي جلسات آموزشي متغير بود. 60

هاي پيش دبستان، اول، دوم و نرم افزار رياضي لوح دانش شامل مفاهيم و تمرينات رياضي پايه

، اول ابتدايي هيپاتمرين،  139انيميشن آموزشي و  10دبستان،  باشد. براي پايه پيشايي ميسوم ابتد

 هيپا يبراو  نيتمر 59و  يآموزش شنيميان 20 ،ييابتدا دوم هيپا ،نيتمر 149و  يآموزش شنيميان 25

               ساخته شده است.  نيتمر 64و  يآموزش شنيميان 15 ،ييابتدا سوم

 6و  5تا  0اعداد  ، تشخيص9تا  0آموزش اعداد از جلسه مفاهيم  11دبستاني طي  در پايه پيش

 هماني، سينو معكوس، قبل و بعد يعددهاي، سينو بيشمارش و ترت، هوم دستهدرك مف، 9تا 

، با اعداد يزيآمرنگ، شتريكمتر و ب مفهومي، مساو يهاو دسته يمساو، كيبه  كي ، تناظرقدر

، كن دايپ راهتوالغر،  و چاق – شتريكمتر و ب - و بلند كوتاه، هاخط يايند، فضا شناخت، حافظه

 هاها و تفاوتشباهت، باش نيزبيت، تقارن، هاشكل يايدن، هارنگ يايدن، ها رو دنبال كنشكل

  آموزش داده شد.

 يدسته صيتشخجلسه آموزش داده شد. در جلسات اول تا دوم،  13طي ميمفاهدر پايه اول،  

 هيشكل با بق كيتفاوت  صيتشخ ،ادامه دادن الگو و تكرار شونده يالگو مشخص، الگو يدارا

شمارش و نشان دادن  ،ناقص ريتصو ليتكم ،ها)مثل هم( جفت خونه يهاشكل صياشكال و تشخ
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آموزش  ،با انگشت ديدسته و نشان دادن عدد جد اءياضافه كردن به تعداد اش؛ اعداد با انگشت

جلو و عقب؛ وسط،  ،نييپا و آموزش جهات (آموزش باال ،اءياز تعداد اش قبل يكيبعد و  يكي

 ي،اشكال هندس صيتشخ ،شكل قياز طر يرقم كيجمع  عملچپ و راست؛ داخل و خارج)؛ 

كامل كردن  ،عدد كيمختلف  يهاشيبا نما ييآشنا ي،شمردن اشكال و تطابق با نماد عدد

اشكال با توجه به تعداد  ليكمت ،اشكال مختلف يگوشه و لبه برا آموزشسودوكو؛  يجدول عدد

، آموزش داده شد. در جلسات سوم تا آنها يبا نماد عدد ءيتعداد هر ش قيتطب ،خواسته شده

نشان  ،شكل قياز طر يرقم كيعمل جمع  ،اشكال مختلف يتعداد گوشه و لبه برا نييتعچهارم، 

 يكردن الگو دايپو  الگو ليتكم ؛يرقم كيعدد  4جمع  ،دادن اشكال با استفاده از چوب خط

 يسينو نماد نه؛يمفهوم تقارن و خط قر ر؛يتصو ليو تكم يتكرار شونده؛ وصل كردن نقاط عدد

 يريگاندازه ،4و 3عدد  يسينو نمادزوج؛  اءيانتخاب اش يي ودوتا يهاجفت صيتشخ ،2و1عدد 

آموزش داده شد. در جلسات  ؛ردرستيمس صيتشخو پازل انتخاب  ،گريد اءيبا استفاده از اش اءياش

آموزش مفهوم صفر و نماد  ،5عدد  يسيو جمع آنها با هم، نماد نو اءياش شمارشپنجم تا ششم، 

اشكال و جفت كردن آنها  يهانهيانتخاب قر ،مانده يو اعالم باق اءيكم كردن اش ،0عدد يسينو

نشان   ،7و6عدد  يسيونماد ني؛ جدول سودوكو عدد ليتكم ،گوشه 4 ياء داراياش صيتشخ، باهم

برابر  مفهوم انتخاب عدد قبل و بعد اعداد؛ ،با استفاده از چوب خط يكيو  ييتا 5 يهادادن دسته

آموزش مفهوم داخل و خارج، جهات راست و ،8عدد  يسينماد نو ،و نماد عالمت = يهم و مساو

وچكتر(كمتر) و عدد دادن مفهوم عددك نشان؛ اشكال با تعداد خواسته شده يهادسته ليتكم ،چپ

 <= >انتخاب عالمت مناسب ،9 عدد يسينماد نو ،شتريكمتر و ب يهادسته صيتشخ ،)شتريبزرگتر(ب

عالمت + و  مفهوم، ياد داده شد. در طي جلسات هفتم تا هشتم، و وزن كردن با ترازو اءياش يبرا

مختلف  يهامدل ،10عدد  يسينماد نو ،و شكل يبا استفاده از نماد عدد يرقم كيجمع اعداد 

با استفاده از  يرقم كياعداد  قتفري و –عالمت  مفهوم اعداد؛ يبيشمارش ترت ،عدد كي يهاجمع

با هم با استفاده از شكل و نماد  يرقم كيعدد  3جمع  ،و شكل و انگشتان دست ينماد عدد
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صورت به  يبيشمارش ترت ،مناسب با توجه به شكل اتيانتخاب عمل ،قيحل مساله تفر ي،عدد

 يگذاريجا ي ومفهوم جدول ارزش مكاني، كيو  ييتاده يهاو بسته ييتاده مفهوممعكوس؛ 

جدول سودوكو  ليتكم ،محور اعداد دنيكش،هاشكل ياز رو ياعداد دو رقم شمردن؛ اعداد

دو  نيب اءياندازه اش نييمختلف، تع يهابا استفاده از شكل ءيش كيطول  يريگ اندازه ؛يعدد

آموزش ها با استفاده از عدد و شكل؛ يجمع چند رقم ،به كمك محور اعداد قيتفر جمع و ،عدد

 يچند تا چند تا و اضافه كردن الگو شمردنداده شد. در جلسات نهم تا دوازدهم به آموزش 

 يكيو  ييتاده يهابا استفاده از دسته 90تا  10 نيب ياعداد دو رقم  قيو تفر معجبه اعداد؛  يعدد

 يكيو  ييتاده يهادسته ليتشك ،ياعداد در جدول ارزش مكان يگذاريجا ،ياد عددو نم اءياش

؛ 90تا  10اعداد از  يبيشمارش ترت ي،عدد يتا به اعداد و ادامه الگو 10تا  10اضافه كردن  ،اءياش

عدد خاص به اعداد و ادامه الگو چند تا  كيكردن  اضافهجمع؛  مسالهحل  ؛يچند رقم يهاجمع

 يتطابق نماد عدد ي،دو رقم قيها؛ تفرزمان شيموزش خواندن ساعت در حد ساده و نماآ ،چند تا

مساله با استفاده از محور اعداد و نوشتن  كيبا هم در  قياعداد؛ حل مساله جمع و تفر يو حرف

 ،نقص در صورت مساله صيمساله و تشخ كيحل  ياطالعات الزم برا نييتع ي،اضيمعادله ر

 ؛ياشكال هندس صيتشخ ،حساب؛ خواندن ساعت نيدر ماش يسيانگل 9تا  0آموزش اعداد 

 يسينو بيترت ي،در جدول ارزش مكان يگذاريو جا ييبه صدتا ييتاده يهادسته ليتبد آموزش

هاي آموزشي ان كليه انيميشنآموزدانش، پرداخته شده است. در جلسه سيزدهم تعيين شد تا اعداد

 جلسات قبل را دوره كنند. 

جلسه، مفاهيم رياضي آموزش داده شد. در طي جلسات اول تا  9يه دوم ابتدايي طيدر پا

 تعداد قيشمارش اشكال و تطب ي،با دو رقم يرقم كي قيجمع و تفرچهارم مفاهيم عدد و رقم: 

و  كانيستون  رياعداد در ز يجاگذار و و دهگان كانيمفهوم  ي،وحروف ينماد عدد با لاشكا

 و خواندن ساعت آموزش ،شكل و با استفاده از محور اعداد يرقم كي قيجمع و تفر ،دهگان

 كياضافه كردن  ،اءيتعداد اش نيب > <و ربع در ساعت، انتخاب عالمت مناسب  مي، مفهوم نقهيدق
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-ده يهادسته جمع؛ جمع و تفريق اعداد دو رقمي: عدد خاص به اعداد و ادامه الگو چند تا چند تا

به صورت معادله  ياعداد دو رقم قيو تفر جمع ،يكيو  ييتاده يهادرست كردن دسته و ييتا

كردن  دايپ ي،كيبه  ييتاده يهادسته ليباز كردن و تبد ؛حل مساله جمع ي،سيهم نو ريو ز يافق

 قيجمع و تفر، لبا توجه به شك قيجمع و تفر اتيانجام عمل ،به كمك جدول اعداد قيجواب تفر

آموزش گوشه و ضلع،  ي،اشكال هندس ميو ترس صيتشخهندسي: ي؛ اشكال بياعداد به صورت تقر

 ،خط تقارن مناسبترسيم  و نصف كردن اشكال ي،كردن شكل نمونه در صفحه شطرنج يكپ

 آموزشي؛ عددهاي سهرقمي: تاليجيد يهاقطر، خواندن ساعتيو ب يو چند قطر ياشكال دو قطر

 يهاده از سكهابا استف ياعداد سه رقمنشان دادن  ،انواع يبا ارزش كم ييآشناو  مفهوم پول

 ،يمكانارزش در جدول  يگذاريجاو  با حروف ينوشتن اعداد سه رقمو  قيمختلف، جمع و تفر

ي، تحت آموزش قرار بيتقر ينوشتن اعداد سه رقم، مختلف با سه عدد يسه رقم يساخت عددها

 ،قيدقو  قيدق ريغ يريگاندازه مفهومگيري: گرفتند. در جلسات پنجم تا هشتم نيز مفاهيم اندازه

متر  يليم ومتر  يمفهوم سانت، مفهوم طول و عرض ،استفاده از آن يساخت خط كش و نحو قهيطر

 ليتبد ،با اندازه مشخص ءيش كي لهيبه وس ءيش كيحدس زدن اندازه ، طول يرياندازه گ يبرا

 ي:اعداد سه رقم قيو تفر جمع ؛شكسته يهاخط گيرياندازه، متر و بالعكس يليمتر به م يسانت

روش شروع  و از صدگان اتيبه دو روش شروع عمل ياعداد سه رقم قيآموزش جمع و تفر

و  قيتفر يي،تاده يهاها به دستهيكي ليتبد يي وتابه ده ييصدتا يهادسته ليتبد، كانياز  اتيعمل

 كيقسمت از  كال: ي؛ كسر و احتمنوشتن اعداد به صورت باز شدهي، اعداد سه رقم يجمع انتقال

 ي،و نامساو يمساو يهااشكال به قسمت ميتقس، تطابق كسر و شكل و كسرها شينما ،واحد

حل ي و تصويري، با نمودار ستون ييرسم و آشنا ي،سرشمارو آمار و نمودار: احتمال و شانس؛ 

هاي انيميشنمورد آموزش قرار گرفت. در جلسه نهم كليه  معادله كيدر  قيجمع و تفر مساله

 ان دوره شدند. آموزدانشآموزشي جلسات قبل توسط 

جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. در جلسات اول تا سوم  8پايه سوم ابتدايي مفاهيم در طي   در
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شمارش  يالگو و عدد خاص به اعداد و ادامه الگو چند تا چند تا كياضافه كردن مفاهيم الگوها: 

 ي،اضيمعادله ر كيدر  قيجمع و تفر ،ليكب مربع و مستطمع ميآموزش مفهوم و ترس ،رو به عقب

 ؛يقسمت 4خط تقارن، تقارن و  متقارن يالگوها ز،شبانه رو كيآموزش خواندن ساعت در 

در جدول  يرقم 4اعداد  يگذاريجا ي ورقم 4 يمفهوم عددها آموزشعددهاي چهار رقمي: 

 ي،رقم 4و  3 قياله جمع و تفرحل مس يي،به هزارتا ييصد تا يهادسته ليتبد ،يارزش مكان

 كينشان دادن  ،مختلف يهاشمردن سكه و با ارزش پول ييآشنا ،اعداد يسيگسترده نو

شكل باز  صيتشخ ،به تومان و بالعكس الير ليمختلف، تبد يهاكهبا استفاده از س يمقدارعدد

 يهاليام، تبدفاصله و موارد استفاده هر كد يريگاندازه يبا واحدها ييآشنا ،مكعب كيشده 

 يريگاندازه يبا واحدها ييآشنا ،و بالعكس لومتريمتر به متر، متر به ك يمتر، سانت يمتر به سانت يليم

، و بالعكس لوگرميگرم به گ ليتبد لوگرم،يبا گرم و ك ييجرم و موارد استفاده هر كدام، آشنا

 يشنمادهاي كسري: عد ؛يبيتقر يعددها ي،ساخت اشكال هندس يها براتيبا چوب كبر يباز

محور اعداد، حل مساله كسرها،  يكسرها رو شيرنگ شده، نما يهاكسرها با استفاده از شكل

مخرج  ادو كسر ب و و مخرج متفاوت كسانيدو كسر با صورت  سهيمقا ،حل مساله با رسم شكل

 ي،ريگكاربرد كسر در اندازه، آنها نيب <=>و صورت متفاوت و انتخاب عالمت مناسب  كساني

با  ييآشنا ه،يبا مفهوم زاو ييآشنا ،استفاده از آن، مفهوم شعاع و قطر يبا پرگار و نحو ييآشنا

هاي آموزشي سه جلسه آموزش داده شدند. در جلسه چهارم كليه انيميشن ،راست هيو زاو ايگون

ا بو تقسيم عمل ضرب  آموزشاول دوره شدند. در جلسات پنجم تا هفتم مفاهيم ضرب و تقسيم: 

شمارش چند تا چند تا،  يجدول ضرب، ارتباط ضرب با الگو و استفاده از شكل و محور اعداد

خط و پاره  ميخط، ن آموزشمحيط و مساحت:  ؛و تقسيم ضرب، حل مساله ضرب يهاتيخاص

 ينحو ي واشكال هندس و مساحت طيآموزش مفهوم مح ي،با اشكال چند ضلع ييآشنا ،خط

هم و  ريبه صورت ز يرقم 4اعداد  قيجمع و تفرو حل مساله محاسبه جمع و تفريق:  ؛آنمحاسبه 

مورد آموزش قرار  با انواع مثلث با اضالع مختلف ييآشنا ي،در جدول ارزش مكاني و امرحله
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  ان دوره شدند.آموزدانشهاي آموزشي جلسات قبل توسط گرفتند. در جلسه هشتم كليه انيميشن

  نتايج

ارائه  1مت به تفكيك گروه و نوع آزمون در جدول اي آزمون كيههاي توصيفي مؤلفهآماره

  شده است. 
 مت به تفكيكي گروه و نوع آزمونهاي آزمون كيهاي توصيفي مؤلفهآماره. 1جدول

  آزمونپس  آزمونپيش  هاگروه هامؤلفه

M SD M SD 
  67/1  20/17  45/2  10/13  آزمايش  شمارش

  71/3  95/12 02/3  55/12  گواه

  16/2  40/12  83/2  00/6  آزمايش  ندسهه

  33/3  05/7  49/2  75/7  گواه

  51/0  95/2  87/0  35/1  آزمايش  اعداد گويا

  08/1  30/1  22/0  05/0  گواه

  89/0  80/9  14/2  40/7  آزمايش  جمع

  31/1  40/7  68/1  75/6  گواه

  19/1  60/9  05/3  60/5  آزمايش  تفريق

  23/2  70/6  02/3  10/6  گواه

  03/1  00/4  64/0  90/0  شآزماي  ضرب

  54/1  05/3  73/0  30/1  گواه

  05/1  40/4  10/1  55/1  آزمايش  تقسيم

  50/1  60/3  87/0  15/2  گواه

  30/1  70/3  85/0  75/1  آزمايش  محاسبه ذهني

  34/1  70/2  14/1  60/1  گواه

  27/2  25/13  32/2  15/8  آزمايش  گيرياندازه

  12/2  25/9  34/2  25/8  گواه
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  72/1  70/8  32/1  55/3  آزمايش  زمان و پول

  54/1  20/4  83/1  00/4  گواه

  81/0  15/5  97/0  10/2  آزمايش  تخمين

  64/0  75/2  32/2  70/2  گواه

  83/0  80/7  93/1  55/4  آزمايش  هاتفسير داده

  82/1  40/5  67/1  20/4  گواه

  35/1  15/5  17/1  00/3  آزمايش  حل مسئله

  27/1  15/3  26/1  70/2  گواه

  35/3  05/32  10/4  45/20  آزمايش  مفاهيم

  66/6  35/21  67/4  35/20  گواه

  58/3  50/31  15/6  20/17  آزمايش  عمليات

  24/6  45/23  15/4  00/18  گواه

  19/4  00/40  01/7  95/20  آزمايش  كاربرد

  83/4  75/24  91/4  75/21  گواه

  69/12  90/104  66/14  05/59  آزمايش كل

  41/15  05/70  60/10  05/60  گواه

ها در پس آزمون  مشاهده مي شود، با توجه به تفاوت ميانگين 1همانگونه كه در جدول 

اند، آموزش ديده ايرسانهاني كه با روش چند آموزدانششود مت، نتيجه گرفته ميرياضي كي

  نسبت به گروه گواه داراي ميانگين باالتري هستند.

زمون تحليل كوواريانس چند متغيري براي بررسي اثربخشي آموزش در بخش مفاهيم  از آ

هاي خطاست. نتايج آزمون لون نشان هاي اين تحليل برابري واريانساستفاده شد. يكي از مفروضه

اين مفروضه  )=p070/2 F,<05/0(و هندسه  )=p 022/4F,<05/0هاي شمارش ( داد در مؤلفه

باشد. مفروضه برقرار نمي ) اين=p 968/6 F,>05/0(برقرار است ليكن در مولفه اعداد گويا 

هاست. نتايج آزمون باكس حكايت از هاي ديگر اين تحليل برابري ماتريس كواريانسمفروضه
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با توجه به ). P 642/3 ,F= 919/23=   BOX, > 001/0( عدم برقراري اين مفروضه داشت 

استفاده شود. بايستي از شاخص اثر پياليي به جاي المبداي ويلكز ها ميعدم برقراري مفروضه

بنابراين آزمون تحليل كواريانس چند متغيري انجام شد و نتايج حكايت از تفاوت معنادار تركيب 

 =306/8P >001/0=اندازه اثر،438/0گانه بخش مفاهيم در دو گروه داشت (هاي سهخطي مؤلفه

تك متغيري  =اثر پياليي). براي بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل كواريانس F= 438/0, 306/8و 

  به شرح جدول ذيل استفاده شد. 
  هاي بخش مفاهيمنتايج تحليل كواريانس تك متغيري براي بررسي اثربخشي آموزش بر مؤلفه .2جدول

  اندازه اثر SS  df  MS  F P  هامؤلفه

  248/0  002/0  233/11  93/58  1  93/58  شمارش

  249/0  002/0  269/11  43/61  1  43/61  هندسه

  311/0  0005/0  333/15  56/9  1  56/9  اعداد گويا

هاي بخش مفاهيم تفاوت معنادار شود، در تمام مؤلفههمانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

. با توجه به آمار توصيفي مندرج )p >01/0( بين دو گروه آموزش ديده و گروه گواه وجود دارد 

هاي شمارش، هندسه و فهتوان نتيجه گرفت كه آموزش باعث ارتقاي نمرات مؤلمي 1در جدول 

  ان داراي ناتواني يادگيري شده است. آموزدانشاعداد گويا در 

مت از آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي اثربخشي آموزش در بخش عمليات آزمون كي

هاي خطاست. نتايج هاي اين تحليل برابري واريانسچند متغيري استفاده شد. يكي از مفروضه

)، =p 070/2 F,<05/0)، تفريق ( =p 423/2 F,<05/0هاي جمع ( د در مؤلفهآزمون لون نشان دا

 p 434/0,<05/0) و محاسبه ذهني ( =p 001/0 F,<05/0)، تقسيم (=p 128/0F,<05/0ضرب (

F=هاست. هاي ديگر اين تحليل برابري ماتريس كواريانس) اين مفروضه برقرار است. مفروضه

 p354/1 ,F=691/23 ,<05/0راري اين مفروضه داشت (نتايج آزمون باكس حكايت از برق

BOX= بنابراين آزمون تحليل كواريانس چند متغيري انجام شد و نتايج حكايت از تفاوت .(

=المبداي ويلكز).براي  p700/12 ,F=314/0 ,>001/0=اندازه اثر،686/0معنادار دو گروه داشت (
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  ري به شرح جدول ذيل استفاده شد. بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل كواريانس تك متغي

  هاي بخش عملياتنتايج تحليل كواريانس تك متغيري براي بررسي اثربخشي آموزش بر مؤلفه .3جدول

  اندازه اثر  SS  df  MS  F P  هامؤلفه

  507/0 0005/0  985/33  07/42  1  07/42  جمع

  511/0 0005/0  450/34  62/67  1  62/67  تفريق

  -   063/0  704/3  53/5  1  53/5  ضرب

  -   116/0  604/2  75/3  1  75/3  تقسيم

  197/0  008/0  074/8  60/8  1  60/8  محاسبه ذهني

هاي جمع، تفريق و شود، تفاوت معناداري در مؤلفهمشاهده مي 3همانگونه كه در جدول 

هاي ضرب و تقسيم تفاوت معنادار وجود وجود دارد. ليكن در مؤلفه )p>001/0( محاسبه ذهني 

مي توان نتيجه گرفت كه آموزش  1با توجه به آمار توصيفي مندرج در جدول ).  p<05/0( ندارد 

ان داراي ناتواني آموزدانشهاي جمع، تفريق و محاسبه ذهني در باعث ارتقاي نمرات مؤلفه

هاي ضرب و تقسيم نيز آموزش باعث ارتقاي نمرات شده ليكن يادگيري شده است. در مؤلفه

  ست.تفاوت معنادار نبوده ا

براي بررسي اثربخشي آموزش در بخش كاربرد آزمون كي مت  از آزمون تحليل كوواريانس 

هاي خطاست. نتايج هاي اين تحليل برابري واريانسچند متغيري استفاده شد. يكي از مفروضه

  p,<05/0)، زمان و پول( =p  066/0 F,<05/0هاي اندازه گيري ( آزمون لون نشان داد در مؤلفه

675/1F= ) 05/0)، تخمين> ,p  753/3F=(  و حل مساله )05/0> ,p225/0 F= ( اين مفروضه

باشد. ) اين مفروضه برقرار نمي=p 276/4 F,>05/0ها ( ي تفسير داده. ليكن در مؤلفهبرقرار است

هاست. نتايج آزمون باكس حكايت از هاي ديگر اين تحليل برابري ماتريس كواريانسمفروضه

با توجه به عدم برقراري ). =p 904/0 ,F=818/15 BOX,<05/0(مفروضه داشت  برقراري اين

شود. هاي چند متغيري استفاده ميهاي خطا در يك مؤلفه از شاخص اثر پياليي از شاخصواريانس

بنابراين آزمون تحليل كواريانس چند متغيري انجام شد و نتايج حكايت از اثر بخشي آموزش در 



  …گرا اي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساختتعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانه 

26 

 p081/35,F= 858/0 , >001/0=اندازه اثر،858/0اي بخش كاربرد داشت ( هتركيب خطي مؤلفه

براي بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل كواريانس تك متغيري به شرح جدول ذيل  =اثر پياليي).

  استفاده شد.
  هاي بخش كاربردنتايج تحليل كواريانس تك متغيري براي بررسي اثربخشي آموزش بر مؤلفه .4جدول

  اندازه اثر SS  df  MS  F P  هامؤلفه

  498/0 0005/0  747/32  17/153  1  17/153  گيرياندازه

  661/0 0005/0  316/64  04/170  1  04/170  زمان و پول

  737/0 0005/0  662/92  58/54  1  58/54  تخمين

  464/0 0005/0  596/28  03/54  1  03/54  هاتفسير داده

  414/0 0005/0  276/23  66/36  1  61/36  حل مسئله

 هاي بخش كاربرد تفاوت معناداريمشاهده مي شود، در تمام مؤلفه 4مانگونه كه در جدول ه

ها نمرات را بهبود . به بيان ديگر آموزش توانسته است در تمام مؤلفه)p >001/0( وجود دارد 

  دهد.

  گيريبحث و نتيجه

لوح دانش مبتني  يارسانهتعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چند اين پژوهش با هدف

ان داراي ناتواني يادگيري رياضي آموزدانشبر بهبود عملكرد رياضي  گراساختبر ديدگاه 

 هايتكنولوژيست و ابتدايي معلمان نظر از دانش لوح رياضي افزار درسصورت گرفته است. 

 عملكرد افزايش هدف با و ايرسانه چند اصول و گراساخت ديدگاه به توجه با آموزشي

 هاييافته نتايج. است شده طراحي رياضي درس در يادگيري اختالل داراي سوم پايه انآموزانشد

 شآموزدانش لوح افزار درس با كه انيآموزدانش رياضي نمرات كه است داده نشان پژوهش

 مفاهيم هايبخش در پژوهش اين نتايج. است داشته گواه گروه به نسبت معناداري افزايش اند،ديده

 حل و داده تفسير تخمين، وپول، زمان گيري،اندازه( و كاربرد) اعدادگويا و هندسه ارش،شم(

 نمرات افزايش سبب هابخش تمامي در دانش لوح رياضي افزار درس كه است داده نشان) مسئله
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 مورد خوبي به را هابخش تمام و شده رياضي يادگيري ناتواني داراي دختر انآموزدانش بين در

ها تفاوت بين گروه )ذهني محاسبه و تفريق، جمع،(در  دهد، اما در بخش عملياتمي رارق حمايت

تقسيم) تفاوت بين گروه آزمايش و گواه در  دار بوده ولي در (ضرب،مت معنيدر آزمون كي

  مت معني دار نيست.نمرات آزمون كي

 در آموزشي افزارهاي درس دانداده نشان كه ديگر پژوهشگران هاييافته با تحقيق اين هاييافته

 هايبخش در ناتواني يادگيري ان دارايآموزدانش نمرات افزايش سبب ايرسانهچند محيط قالب

براي كودكان داراي ناتواني  ايرسانهآموزش از طريق چند  شود و همچنينمي رياضي مختلف

 همكاران، و مومني ؛1395 همكاران، و نصرتي(است  همسوتر است، يادگيري رياضي مناسب

 سادات ؛1393روحي، نخستين و احمدي ؛1393 پور،موسوي و علي احمد ؛1391 باوي، ؛1391

 و عارفي ؛1389 ارداني، شريفي ؛1389 ميرزايي، ؛1389، آخوندي ؛2010 خان ؛1390 ابطحي،

 و ؛كئونگ2005 براون، و فاراگر ؛2007 لياو، ؛1388 اخواست، ؛1388 ذاكري، ؛1388 همكاران،

 افزار درس كه كه كرد اشاره بايد پژوهش هاييافته نتببي در ). 2002بتلهم، ؛2005اران،همك

 گراساخت ديدگاه حيطه در آموزشي هايتكنولوژيست و ابتدايي معلمان نظر از دانش لوح رياضي

 در را انآموزدانش اينكه ضمن كه است داشته سعي و است شده ساخته  ايرسانه چند اصول و

 بر امر اين كه نمايد استفاده يادگيري براي آنها حواس تمام از كند، درگير رياضي هيممفا ساخت

 درس محتواي  ،ايرسانه چند مؤلفه در. است استوار) 2003( ماير اي رسانه چند يادگيري نظريه

 است الزم كيفيت داراي شده ارائه تصاوير و مناسب تمرينات و انيميشن تصوير، متن، داراي افزار

  . شود مي اجرا آساني و سهولت به افزار درس و

مت مورد هاي كه در آزمون رياضي كياين درس افزار به خوبي توانسته است تمامي بخش

 دهد گيرد شامل بخش مفاهيم، بخش عمليات و بخش كاربرد را تحت پوشش قرارارزيابي قرار مي

تحصيلي پيش بيني شده (پيش هاي هاي مناسب در مفاهيم مختلف رياضي در پايهو با آموزش

دار (ارتباط با دانش قبلي فرد) آنها را در بين دبستاني تا پايه سوم) و برقراري يادگيري معني
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داري مفهوم ضرب و تقسيم در ان بهبود ببخشد. اما شايد يك دليلي كه براي عدم معنيآموزدانش

باشد كه مفاهيم ضرب و تقسيم با توان ارائه داد اين امر ان ميآموزدانشبخش عمليات در بين 

) شمارش چند تا چند تا يارتباط ضرب با الگوتر (مانند هاي پايينهاي قبلي كه در پايهدانسته

چند تا «دار به وجود آورد، هرچند كه اين مفاهيم در قالب شمارش نتوانسته است يادگيري معني

هاي بارز است. از طرفي يكي از ويژگيهايي در اين زمينه حل شده آموزش داده و تمرين «چند تا

در طي آموزش مفاهيم درس رياضي  »تكرار و تمرين مفاهيم«افزار نگاه ويژه به اصل اين درس

بوده و توانسته است اين اصل را در حين آموزش مفاهيم به خوبي به اجرا درآورد، يعني در 

رياضي با يك ديد طولي با  طراحي و ساخت اين درس افزار سعي بر اين بوده است كه مفاهيم

هاي مفاهيم، ان داده شود. اين امر در تمامي بخشآموزدانشآموزش گام به گام در طي مراحلي به 

هاي مربوط به اين سه بخش از پايه پيش عمليات و كاربرد به خوبي رعايت شده و تمامي آموزش

  دبستاني تا پايه سوم را مورد پشتيباني قرار داده است.

 چند طراحي اصول طبق آموزشي، طراحي مؤلفه است شده سعي افزاراين نرم در همچنين

 نيازهاي پيش دانستن براي آموزدانش آمادگي ميزان افزايش جهت آموزش امكان. باشد ايرسانه

 از تا شده ارائه جزئي مفاهيم ابتدا. است شده داده آموزش زنجيروار مطالب و شده ارائه جديد درس

است  و  شده ارائه مشكل به ساده از آموزشي مطالب. شود يافته دست كلي مفاهيم به ها،آن پيوند

 شده گرفته نظر در كند، بروز آن تحت بايد عملكرد كه امكاناتي و هامحدوديت شرايط، همچنين

ونرم افزار  شده مطرح يادگيري نتايج براي قبول مورد عملكرد سطح يا گيرياندازه معيارهاي. است

ان در اختيار آموزدانشارنامه است و نتايج جهت بررسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف داراي ك

 از يادگيرندگان تمام براي افزاردرس اين در آموزش شروع طرفي از گيرد.ها قرار ميوالدين آن

ا ب دارد سعي افزارو اين نرم بوده منطبق شود،مي داده آموزش دبستاني پيش دوره از كه پايه، مفاهيم

 سبب مفاهيم تكرار سبب به امر اين كه دهد آموزش را رياضي مفاهيم تمامي ايرسانهشيوه چند

  .است شده مت كي آزمون در آنها نمرات رفتن باال و انآموزدانش بهتر يادگيري
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 به. كرد ويژه توجه ارائه آن نحوه و محتوا بودن جذاب مسئله به بايد رياضي آموزش بحث در

 رياضي آموزش هايروش و كرد توجه انگيزشي عوامل نقش به بايد رياضي، شنگر بهبود منظور

 همين به ).1393 بهرامي، و رشيد محمدي، يار( داد سوق درس اين به عالقه ايجاد مسير در را

 كه متنوع تمرينات و آموزشي هايانيميشن طراحي با است شده سعي افزار نرم اين خاطردر

 به كمي لحاظ از محتوا همچنين. باشد جالب و جذاب محتوا ست،ا انآموزدانش سن با متناسب

 با افزار درس محتواي دشواري نيز و باشد شده توزيع درس طول در مناسبي شكل به و كافي طور

 كه است شده سعي همچنين. باشد كافي هماهنگي و تطابق داراي انآموزدانش سني گروه و سطح

 در آن از پس محتوا آن به مربوط تمرينات و شود ارائه درسي مفهوم يك فصل/ بخش هر در

-تفاوت با متناسب عملكرد سرعت و محتوا انتخاب قابليت نيز و شود داده قرار آموزدانش اختيار

 نظريه برطبق افزاركه درس اين هايويژگي از ديگر يكي. است دارا را انآموزدانش فردي هاي

 صحيح / غلط هايپاسخ به بالفاصله و مناسب خوردباز ارائه است، تبيين قابل نيز رفتارگرايي

 / مثبت بالفاصله بازخورد (تقويت رفتار يك زماني رفتارگرايي نظريه طبق بر. است انآموزدانش

 خوبي به افزار درس اين در امر اين. شودمي رفتار كاهش /افزايش سبب داده شود )منفي تقويت

 فعاليتي با متناسب و بالفاصله بازخوردها كه ستا شده سعي مراحل تمامي در و است شده لحاظ

  .شود داده دهد،مي انجام افزار درس با كار حين در آموزدانش كه

داراي ناتواني  انآموزدانش يادگيري افزايش سبب كه افزار درس اين ويژگي بارزترين اما

 اين. ستا يادگيري هايفعاليت در انآموزدانش كردن درگير است، شده رياضي يادگيري

 انجام از دارند خواندن و مطالب درك زمينه در كه ايعمده ضعف به توجه با انآموزدانش

 نظريه به توجه با است شده سعي افزار درس اين در اما ورزند،مي امتناع رياضي تكاليف

 يادگيري محيط در انآموزدانش كردن درگير ضمن ايرسانه چند نظريه همچنين و ييگراساخت

  . ببرد بهره يادگيري براي هاآن حواس تمامي از درسي، توايمح به

 نيبه ا يقبل را با پشتوانه پژوهشهاي قيتحق جهينت توان،ي م ييو نها يبندي كلجمع كيدر 
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جذاب و سبب  را رييادگي طيقادرند، مح ديهاي جدايو چندرسانه انهيكرد كه را انيصورت ب

اي به روند آموزش و كننده تيتقو هايمحرك وند،ش رييادگي نديان به فرآآموزدانشجذب 

 تيفيكمك و منجر به بهبود ك يمواد درس دارييپا ها وآموخته تيكنند و به تثب قيتزر رييادگي

تالش و كوشش آنان براي  جهيو در نت رانيفراگ زهيانگ شيباعث افزا نيچنآموزش شوند. هم

ان نسبت به خود و آموزدانشمثبت در  نگرش تيو كسب نمرات بهتر و تقو شتريب رييادگي

  .را سبب گردند يليتحص شرفتيپ تيشده در نها)خود پنداره مثبت( شانيهاييتوانا

 به ييابتدا سوم پايه زان داراي ناتواني يادگيري دخترموآنشدا از فقط ،حاضر هشوپژ در

ان بدون آموزدانشو تحصيلي  طعساير مقا به نتايج تعميم در ينابنابر ،شد دهستفاا نمونه انعنو

درس  بر وهعال تيآ ايههشوپژ در دميشو دپيشنها ،چنيند. همكر طحتياا بايد ناتواني يادگيري

ان داراي ناتواني آموزدانش بر هاي آموزشيايرسانهدروس از طريق چند ساير ثربخشيا رياضي،

يافتهبا  آن نتايج و دشو سيربران بدون ناتواني يادگيري در هر دو جنس آموزدانشيادگيري و 

  د.شو مقايسه حاضر هشوپژ هاي
 منابع

آموزشي حساب آموز و اثربخشي آن  ايرسانهتوليد چند  ).1393احمد علي، امير و موسوي پور، سعيد (

ان دختر با ناتواني يادگيري رياضي. مطالعات آموزدانشبر پيشرفت تحصيلي عمليات جمع و ضرب 

   .67-82)، 18(10شناسي تربيتي، روان

). بررسي تمايز يادگيري با يادگيري الكترونيكي و 1393احمدي، غالمعلي و نخستين روحي، ندا (

  . 7-26)، 2( 3شناسي مدرسه، روان ييادگيري سنتي (چهره به چهره) در آموزش رياضي. مجله

). تاثير بازي1388( اكبر بيگلريان، و معصومه تجريشي، پورمحمدرضاي هادي؛ بهرامي، ؛خواست، آسيها

ان پسر كم توان ذهني. فصلنامه آموزدانشهاي آموزشي بر يادگيري برخي از مفاهيم رياضي در 

 .8-18)، 3(10توانبخشي، 
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جمه يحيي سيد محمدي. تهران: ). روانشناسي تربيتي: نظريه و كاربست. تر1378اسالوين، رابرت ايي (

  روان.

ان مبتال به ناتواني آموزدانشدر راستاي آموزش امال به  ايرسانه). آموزش موثر چند1389آخوندي، آذر (

  .1951-1954)، 15(3يادگيري در ايران. مجله علوم اجتماعي و رفتاري، 

ان آموزدانشبر عملكرد رياضي  ايرسانه). بررسي تاثير آموزش از طريق نرم افزار چند 1391باوي، علي (

  .55-69)، 25(8شناسي، هاي نو در روانپسر حساب پريش شهرستان تهران. يافته

مقايسه تاثير آموزش به كمك نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي  ).1388( ذاكري، اعظم

  م.دانشگاه تربيت معل، تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد درس رياضي.

، 5). روندهاي اخير و آتي طراحي آموزشي. مجله رشد تكنولوژي آموزشي، 1390رضوي، سيد عباس (

21-18. 

) براي كودكان مبتال به IMLO( ايرسانه). تعليم و تربيت چند1390سادات ابطحي، معصومه (

  . 1206-1210)، 1(47علوم اجتماعي و رفتاري، -نارساخواني. مجله پروسديا

). تاثير آموزش مستقيم بر يادگيري مفاهيم رياضي كودكان با اختالل رياضي. 1389، احمد (شريفي ارداني

  پايان نامه كارشناسي ارشد،  دانشگاه تهران.

ي ). اثر آموزش برنامه1390عابدي، احمد؛ قادري نجف آبادي، مريم؛ شوشتري، مژگان وگلشني، فرشته (

ان با آموزدانشل مساله دانش و مهارت فراشناخت فراشناخت پانورا وفيليپو بر بهبود عملكرد ح

  .125-145، 5شناسي افراد استثنايي، نارسايي ويژه در رياضي. فصلنامه روان

). نقش نرم افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي 1388عارفي، محبوبه؛ دانش، عصمت و صفي ياري، زهرا (

تمع دخترانه شهيد صياد شيرازي تهران. ان كم توان ذهني پايه اول مجآموزدانشدر پيشرفت رياضي 

 . 27-44)، 1( 3شناسي كاربردي، فصلنامه روان

توليد محتواي الكترونيكي(نرم افزار آموزشي): استانداردها، 	).1393( ضاعلير و بادله،سيف اله  ،عباسي

  .انتشارات ديباگران تهران :چاپ اول، تهران .ابزارها، نرم افزارها

). آموزش و پرورش كودكان 2006، جيمز؛ آناستازيوف، نيكوال و كلمن، ماري (كرك، ساموئل؛ گاالگر

 )، تهران: انتشارات ساواالن. 1388استثنائي. ترجمه مهدي گنجي،  (
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ها و نرم افزارهاي محقق ساخته تاثير به كارگيري طراحي آموزشي دست سازه ).1383( گلزاري، زينب

ان دختر شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، آموزانشددرس رياضي دوره راهنمايي بر يادگيري 

  دانشگاه تربيت معلم.تهران، 

مت. -). انطباق و هنجارگزيني آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي ايران كي1378محمد اسماعيل، الهه (

 تهران: پژوهشكده كودكان استثنائي.

ي آموزش مستقيم، مقايسه اثر بخشي سه شيوه). 1391معتمدي، عبداهللا؛ برقي ايراني، زيبا وكريمي، بهروز (

 يان داراي اختالل رياضي. مجلهآموزدانشآموزش به كمك كامپيوتر و تركيبي بر كاهش مشكالت 

  . 76-100)، 2( 2ي يادگيري، هاناتواني

 »ويكي و نيكي«). تاثير نرم افزار آموزشي 1391مومني مهموئي، حسين؛ پاكدامن، محبوبه و الري، مجتبي (

بر ميزان خالقيت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي. فصلنامه فن آوري اطالعات و ارتباطات در علوم 

 . 127-143)، 2( 3تربيتي، 

مقاله با عنوان ميزان اثر بخشي نرم افزارآموزش  ).1383( شيخ زاده، مصطفي و مهر محمدي، محمود

  پاييز.دوره ي آموزشي. هارياضي ابتدايي براساس رويكرد سازندگي. فصل نامه نوآوري

). استفاده از فناوري اطالعات بر آموزش رياضي و مقايسه آن با روش سنتي. پايان 1389ميزرايي، رحيم (

  نامه كارشناسي ارشد، كرمان، دانشكده رياضي و كامپيوتر.

وزش ). اثربخشي آم1395نصرتي، فاطمه؛ غباري بناب، باقر؛ وكيلي نژاد، مريم وكشاورز افشار، حسين (

)، 4( 5ي يادگيري، هاناتوانيان با اختالل يادگيري خاص. مجله آموزدانشمستقيم بر عملكرد رياضي 
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The effectiveness of Phono-Graphix method on reading 
performance of dyslexic students in elementary schools 

Z. Vafa1 & F.S. Hoseini2 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of phono-
Graphix method on reading performance of dyslexia elementary school 
students. The present study was carried out using a pre-test and post-test and 
follow-up phase with an equivalent control group. Statistical population 
included 30 dyslexic students who had referred to Boshehr's LD center. 
Using random sampling, 30 children were selected as the final sample and 
were randomly divided into two experimental and control groups (10 
students to phono graphix method, 10 students to LD center method and 10 
students to control group). After the intervention, the post-test was used in 
each group and the follow-up test was conducted 4 months after the end of 
intervention in phono-graphix group. Data was analyzed using non-
parametric ANCOVA analysis (analysis of variance on the remaining values 
of non-standard). The results showed that phono-graphix intervention 
method increases the ability of phonemic awareness (the sound of the word) 
and the skills of segmentation and blending. This training method stabilized 
the effects of treatment (after four months), that show the effect of this 
method was instable. Based on the results of this study, we can use the 
phenographic training method to help dyslexic children in elementary 
schools. 

Key words: Phono-Graphix, Dyslexic, Learning disorders, Elementary school student, 
Reading performance. 
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