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اثربخشی روش آموزش مستقیم، روش آموزش به کمک کامپیوتر و روش یادگیری تا حد 

 آموزان با اختالل ریاضیتسلط بر کاهش مشکالت دانش

 5، حسین داوودی4، علی خالقخواه3، شیوا علیپور کتیگری2، غزل سادات پورنسایی1فرزانه آسیایی

 چکیده

 یادگیری تا حد تسلط بر و کامپیوتر کمك به آموزش مستقیم، وزشآم ی شیوه سه اثربخشی ی مقایسه حاضر پژوهش هدف

 شامل این پژوهش، آماری ی جامعه. است دبستان چهارم و سوم مقاطع در ریاضی اختالل دارای آموزاندانش مشكالت کاهش

 مراکز به و هستند اضییادگیری ری اختالل دارای که است شهرستان سبزوار دبستان چهارم و سوم پایه پسر و دختر آموزاندانش

 از نفر 22 تعداد. بوده اند تحصیل به مشغول 34-33 تحصیلی سال در و اند شده داده ارجاع یادگیری های اختالل توانبخشی

ریاضی و آزمون  اختالل تشخیص شده آزمون استاندارد و وکسلر هوش آزمون بالینی، مصاحبه ی طریق از که آموزانیدانش

این  سپس و شدند انتخاب داوطلبانه صورت به بودند، کرده دریافت را هایت مقیاس ارزشیابی معلمادارکی فضایی و در ن

 سه هفته جلسه، درهر 12 مدت به کدام هر آزمایش گروه سه. شدند جایگزین نفری پنج گروه چهار در تصادف به آموزاندانش

 اختالالت درمان در مرکز مرسوم آموزش همان نیز کنترل گروه و نمودند دریافت را خود خاص آموزش دقیقه ای 45 جلسه

 واریانس تحلیل از استفاده با ها داده و سپس آمد عمل به آزمون پس و آزمون پیش گروه چهار هر از. دادند ادامه را ویژه یادگیری

 کاهش ر حد تسلط درآموزش به کمك کامپیوتر و یادگیری د مستقیم، آموزش برنامه که داد نشان پژوهش این نتایج. شد تحلیل

روش یادگیری در حد تسلط  از استفاده که شود می نتیجه گیری اساس این است. بر مؤثر آموزاندانش ریاضی اختالالت مشكالت

 .مؤثرتر باشد مرسوم، سنتی روشهای از ریاضی اختالل دارای آموزاندانش مشكالت کاهش در

 ریاضی یادگیری تا حد تسلط، اختالل وتر،کامپی کمك به آموزش مستقیم، آموزش : کلیدواژه ها
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 مقدمه

به معنای اختالل در یك یا چند فرایند روانشناختی پایه است که به کاربرد زبان بیانی و نوشتاری مربوط می شود  1ناتوانی یادگیری

ا محاسبات آشكار و می تواند به شكل عدم توانایی کامل درشنیدن، فكر کردن، صحبت کردن، خواندن،نوشتن، هجی کردن و ی

بر طبق مالک های آسیب شناسی روانی یكی از زیر مجموعه های ناتوانی یادگیری است که در  2شود. اختالل یادگیری ریاضی

)درک اصطالح های ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی(؛  3برگیرنده چهار گروه اختالل است: مهارت های زبانی

)توانایی انجام چهارعمل  5اسایی ودرک نمادها و مرتب سازی مجموعه اعداد(؛ مهارت های ریاضی)شن 4مهارت های ادراکی

)کپی کردن درست شكل ها و مشاهده درست نمادهای عملیاتی(. این ناتوانی، عملكرد تحصیلی یا  1اصلی( و مهارت های توجه

از اختالل های مرتبط با نارسایی های حسی یا عصبی موجود فعالیت روزمره فرد را با مانع مواجه می سازد و مشكالت حاصل از آن 

آموزان با اختالل ریاضی، پژوهشگران (. به منظور کمك به رفع مشكالت یادگیری دانش2227فراتر است)سادوک وسادوک، 

وثر در (. یكی از روش های م2222معتقدند متناسب با مشكالت موجود باید مداخالت خاصی اعمال شود)شلو وگراس تسور، 

 آموزان مبتال به اختالل یادگیری آموزش مستقیم می باشد.بهبود یادگیری دانش

با رویكردی رفتار گرایانه با ویژگی های خاصی نظیر: اهداف مشخص، سازماندهی دقیق، گام های کوچك، ارائه  7آموزش مستقیم

و هدایت شده، ارزیابی مكرر و تقویت که آن به یك شیوه  مطالب از ساده به دشوار، ارائه پیش سازمان دهنده، تمرین سازمان یافته

 8آموزان دارای اختالل های یادگیری تبدیل می کند. برای مثال سوزان، باربارا و جانکامل کار آمد و موثر برای کمك به دانش

ر برنامه های آموزشی، در (. برنامه های آموزش مستقیم بر اساس ادبیات تحقیق، نسبت به دیگ2223) 3( وآدامز و کارنین2225)

در بررسی  12پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارای اختالل های یادگیری ویژه اثر بخش تر بوده است. تام، میشل، کتی، و روزن

روز(  4الی 3هفته و هفته ای11ساله)به مدت  14تا  1.5آموزدانش 57آزمایشی تاثیر آموزش مستقیم بر عملكرد خواندن و ریاضی 

ی صرع و اختالل یادگیری داشتند دریافتند که شیوه ی آموزش مستقیم به طور کامال معناداری به بهبود عملكرد این که بیمار

                                                           
1.Learning disability 

.Mathematics learning disorder2 

.Languistic skills3 

.Perceptual skills4 

.Mathematics skills5 

.Attention skills1 

.Direct instruction7 

.Susan, Barbara& Johan 8 

.Adams& carnine3 

12.Rosane 
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( برنامه آموزش مستقیم برای 2227) 1آموزان در تمام حیطه های تحصیلی منجر می شود. مارگارت، فلورس و کی لردانش

 ریاضی هستند بسیار اثربخش و سودمند می باشد. آموزانی که در معرض خطر افت تحصیلی در زمینهدانش

درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری به وسیله حس بینایی انجام می شود.  75بر اساس تحقیقات انجام شده 

 3درصد حس بساوایی و حواس بویایی و چشایی نیز هر کدام  1درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و 13درصورتی که تنها 

صد در یادگیری تاثیر دارند. به همین دلیل امروزه کامپیوتر به عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه در

آموزش برای کودکان با نیازهای ویژه که منابع مختلفی از اطالعات از قبیل متن موضوع صدا و تصویر را به صورت همزمان 

(. آموزش مبتنی بر رایانه به  2212ند مهارت های کالمی و ارتباطی را رشد و بهبود بخشند)ویزنتز، هماهنگ ارائه نموده، تا بتوا

وسیله تحقیقات آزمایشی مورد تایید و حمایت می باشد از جمله به کارگیری شیوه های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود 

(شواهدی نیز دال بر وجود اثرات مثبت آموزش های 2221نگ باتر، آموزان دارای اختالل دیكته شده است )وعملكرد نوشتن دانش

رایانه ای بر تقویت مهارت های خواندن، امال و بهبود مهارت های شناختی، توجه، تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذت، شادی و 

 (.  2222کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش شده است )برگر، روبرت وپاسنر، 

تحقیق، نشان داد که کابرد رایانه اثر مثبتی در رشد  31به نقل از مك کولوگ( برمطالعه  1332) 2وسط جونزدر فراتحلیلی که ت

آموزان دارای اختالل های یادگیری وبژه که آموزش های رایانه ای را تحصیلی از دبستان تا دانشگاه دارد. در این بررسی ها دانش

و خواندن وریاضی به نحو معنا داری تقویت شده و به طور قابل توجهی مهارت دریافت کرده بودند عملكرد شان در درس امال 

(اگر فرصت یادگیری و کیفیت آموزش برای همه یكسان باشد تعداد  1313)3های نگرشی بهتری را نشان داده اند. اما به اعتقاد بلوم

ژه یادگیری که در یك یا چند فرایند روانشناختی آموزان دارای ناتوانی ویکمی از آنها به حد تسلط خواهد رسید، مخصوصا دانش

آموزان دیگر قرار می گیرند. بلوم روش یادگیری در حد تسلط را های عادی در جوار دانش پایه دچار اختالل بوده، در کالس

آموزان به به دانش پیشنهاد نموده که براساس این روش هر چه زمان یادگیری بیشتر باشد مقدار یادگیری نیز بیشتر خواهد بود. اگر

درصد آنها در یادگیری  51طور انفرادی فرصت یادگیری داده شود و کیفیت آموزشی نیز متناسب با نیاز فردی آنها باشد، حدود

آموزان به سطح باالیی از مطالب درسی به حد تسلط خواهند رسید لذا می توان در آموزشگاه ها شرایطی فراهم کرد که همه دانش

(. جدید ترین بررسی ها که اسالوین 1387لی برسند و تفاوت های آنها در یادگیری به حداقل کاهش یابد )سیف،پیشرفت تحصی

( درباره اثر بخشی روش آموزش یادگیری در حد تسلط انجام داده اند 2225( و کازو و ازومیر )1332(، کولیك وهمكاران )1387)

 آموزان اثر مثبت دارد. صیلی دانشو عموما نشان داده است که این روش در پیشرفت تح

                                                           
1. Margaret & Flores & kaylor 

2.Jones 

3.Blum 
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 در آموزش تا حد تسلط و کمك کامپیوتر به آموزش مستقیم، آموزش که است روشن نكته این گذشته تحقیقات بر با مروری

 دنبال به حاضر تحقیق رو این از. هستند و بوده موفقی شیوه های ریاضی فوق العاده اختالل ویژه یادگیری اختالل های رفع و ترمیم

 که آموزش مستقیم روش های از بنابراین باشد، داشته را اثربخشی بیشترین که است ریاضی اختالل اصالحی برای روش بررسی

 که کامپیوتر کمك به آموزش روش و کند برطرف می را محاسبه و عددی تولید عددی، فهم های مهارت در موجود کمبودهای

 تقویت و یادسپاری و یادگیری رشد ،(توجه فراخنای)دیداری حافظه مدت، فظه کوتاهحا بهبود بیشتر، انگیزه ایجاد و تشویق موجب

بهبود  شود، و روش یادگیری در حد تسلط که منجر به دستیابی به مهارت بر مفهوم، می آموزاندانش در تجسم دیداری توانایی

از  .کند کمك مبتال در کودکان ریاضی یادگیری مشكالت رفع به تا است شده عملكرد و افزایش اعتماد به نفس می شود، استفاده

این رو تحقیق حاضر به دنبال برسی اثر بخش ترین روش اصالحی برای اختالل ریاضی است. بنابراین از روش های آموزش مستقیم 

ریاضی آموزان استفاده شده است تا به رفع مشكالت و روش آموزش به کمك کامپیوتر و روش یادگیری در حد تسلط در دانش

 در کودکان مبتال کمك کند.

 روش

 یك و آموزشی سه برنامه)سطح چهار دارای که آزمایشی متغییر یك با آزمایشی نوع از پژوهش ایننوع و طرح پژوهش: 

 کمك به آموزش روش مستقیم، آموزش روش متغیر مستقل و ریاضی مهارت وابسته متغیر پژوهش این در. بود( کنترل گروه

 مستقیم، آموزشی های شیوه .داد می ادامه را سنتی روش معمول همان گروه کنترل و بود آموزش در حد تسلط روش و کامپیوتر

 گروه سه دقیقه برای 45 جلسه هر جلسه و 3 هفته هر در جلسه، 12 مدت به یادگیری تا حد تسلط، و کامپیوتر کمك به آموزش

 اختالالت آموزشی مراکز در معمول سنتی همان آموزش گواه گروه انعنو به چهارم گروه و شد اعمال محقق وسیله به آزمایشی

 به گروه چهار هر از ریاضی شده استاندارد آزمون مجموعه آموزشی ی اتمام دوره از بعد و قبل. کردند دریافت را یادگیری

 اجرا آموزاناضی دانشری یادگیری مشكالت رفع در آموزشی روش های تأثیر بررسی منظور به آزمون و پس آزمون پیش صورت

 .شد

 پرورش و کل آموزش اداره ی از استعالم طبق حاضر ی مطالعه ی جامعه :گیری نمونه روش و نمونه جامعه آماری،

از  است. سبزوار شهر ابتدایی مقطع و چهارم سوم ی پایه ریاضی اختالل دارای آموزدانش 188 کلیه شامل استثنایی کودکان

 و بالینی مصاحبه ی بودند، شده داده ارجاع یادگیری اختالالت مراکز به 34-33سال  در که ریاضی اختالل به مشكوک کودکان

همچنین مقیاس ارزشیابی معلم از کودک  .گرفت حرکتی انجام -آزمون ادراکی ریاضی، آزمون وکسلر، تحصیلی هوش – آزمون

 و بررسی شیوه به باید ویژه اختالل های یادگیری درمان که این به توجه توسط مربیان مراکز اختالالت یادگیری، پاسخ داده شد. با

 ؛ 1372 ماهر، فرهاد هی ترجم تا، بی لورناچان، و کله)گیرد نفر صورت 12 تا 5 کوچك های گروه در آموزش یا و موردی مطالعه

؛ 1332 کریمی،) قبلی شده مانجا های پژوهش به باتوجه و( 1313 طوسی، منشی ترجمه تا، بی جیمز؛ و جرالد ؛ 1387 تبریزی،

 22 این پژوهش آماری ی نمونه بنابراین(. 1331؛ معتمدی، 1331 علیزاده، قوام، ابراهیمی جانه، ؛ 1332 کیامرثی، مومنی، کاظمی،
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 در بودند، تراز شده هم حرکتی-ریاضی و آزمونی ادراکی تحصیلی پیشرفت و هوش آزمون براساس که( نفری 5 گروه چهار)نفر

 هوش متوسط، سطح: بود زیر موارد شامل نمونه ورود های مالک. گرفتند جای ها گروه در بودند شده. گرفتند جای اه گروه

 و سلوکی هیجانی، اختالالت حسی، نورولوژیكی، معلولیت فقدان دبستان، چهارم یا سوم های پایه از یكی در تحصیل به اشتغال

 است. 5/31و انحراف استاندارد  98/33با میانگین  123تا  83نمونه حاضر، بین ریاضی. دامنه هوشی  یادگیری در اختالل داشتن

 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش به شرح زیر است. 

 ابزار پژوهش

ساله 11تا  1این مقیاس چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر کودکان  (:WISC-IVمقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار)

شده است. این مقیاس نسبت به سه مقیاس قبل، تغییرات زیادی کرده است. این تغییرات تنها در تغییر  منتشر 2223است که در سال 

 WISC-IVسواالت و به روز کردن سواالت نیست بلكه در مفاهیم و سازه های اصلی آزمون نیز تجدید نظر شده است. درآزمون

المی، استدالل ادراکی، حافظه فعال، سرعت پردازش و پنج نوع هوشبهر محاسبه می شود که عبارت اند از: درک مطلب ک

توسط عابدی، صادقی و ربیعی با حمایت مالی سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و  1381هوشبهرکل. این آزمون درسال 

و از طریق  2.34ا ت 2.15بختیاری ترجمه، انطباق و هنجاریابی شد که ضرایب پایایی خرده آزمون ها از طریق آلفای کرونباخ بین 

( و ریون درسطح 1331گزارش شده است. روایی آزمون از طریق اجرای همزمان با وکسلر شهیم) 2.31تا  2.71روش تنصیف بین 

 مطلوبی گزارش شده است.

این آزمون برای بررسی و مقایسه عملكرد آزمون تشخیصی اختالل یادگیری ریاضی برای پایه سوم ابتدایی: 

تهیه شده است و  1373در سال  پور ای اختالل در محاسبه درکالس های سوم ابتدایی شهر مشهد توسط ملكآموزان داردانش

شامل زیر مقیاس های اشكال هندسی، تشخیص اندازه ها، تناظر یك به یك، شمارش اعداد، پیوستگی دیداری و شنیداری، ارزش 

د است. روایی صوری بر طبق نظر متخصصان منعكس کننده مكانی، چهار عمل اصلی، حل مسئله و تشخیص مجموعه ها و اعدا

هدف های تشخیصی در اختالل ریاضی است. از لحاظ روایی تفكیكی نیز با توجه به این که آزمون بین دو گروه دارای اختالل و 

به  2.31ون موازی فاقد اختالل در تمام زیر مقیاس ها تفكیك قائل شده، دارای روایی باالیی است. ضریب اعتبار به روش آزم

 به دست داد. 2.81(. در پژوهش نیز برآورد آلفای کرونباخ ضریب اعتبار همسانی درونی 1333دست آمده است)ملك پور،

ماده است که هر ماده آزمون بیانگر  32این پرسشنامه دارای پرسشنامه مایکل راتر )مقیاس ارزشیابی معلم از کودکان(: 

ل رفتاری می باشد. هدف از این آزمون جمع آوری اطالعات درباره نحو رفتار و عادات هر یك از عالمت و نشانه ای از یك اختال

( به کار گرفته شده و پنج 1385کودکان بوده که توسط معلمان تكمیل می شود. این پرسشنامه در ایران توسط مهریار و همكاران)

ماعی، رفتارهای ضد اجتماعی و اختالل کمبود توجه تقسیم افسردگی، ناسازگاری اجت-پرخاشگری، اضطراب–عامل بیش جنبشی 

 گزارش شده است. 2.77شده و پایایی آن
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دراین آزمون آزمایشاتی جهت تعیین برتری حرکتی و حافظه: -دیداری–آزمون بررسی مهارت های ادراکی 

لگدزدن( تعیین -3شوت کردن، -2لی لی کردن، -1دردست گرفتن قیچی( تعیین برتری پا)-3پرتاب توپ، -2نوشتن، -1دست)

به  صدای تیك تیك ساعت(انجام می گیرد.-3شنیدن صدای پچ پچ، -2نگاه کردن به داخل استوانه باریك و بلند، -1برتری چشم)

لی -4چهار دست و پا رفتن، -3سینه خیز رفتن، -2ایستادن روی یك پا با چشمان باز و بسته،-1بررسی میزان تعادل وتوازن:  منظور

درحال حرکت جفت -8جفت پا پریدن، -7روی یك خط صاف به سمت جلو وعقب گام برداشتن، -1طناب بازی، -5لی کردن، 

گرفتن -14پرتاب اشیا به هدف، -13باال پریدن، -12باال و پایین رفتن از پله، -11رژه رفتن، -12ضربدری راه رفتن، -3پا پریدن، 

-3اشاره به باال و پایین، رو و زیر میز، -2عقب، -جلو-راست–قدم برداشتن به سمت چپ - 1به منظور بررسی جهت یابی:و  توپ

آیا - 1ور مهارت های حرکتی ظریف:به منظ گذاشتن دست راست روی چشم چپ و برعكس و-4نشان دادن مداد بلند وکوتاه، 

دکمه های لباس یا بند -3با هر دو چشم نور چراغ قوه راتعقیب کند، -2می تواند مداد را به درستی در دست بگیرد وکنترل کند،

با استفاده از خمیر بازی یك توپ گرد درست کند، -5به محرک های صوتی به درستی پاسخ دهد، -4کفش را به راحتی ببندد، 

نقطه -3در امتداد خط راست قیچی کند، -8صفحات کتاب را یكی یكی ورق بزند، -7هره های سوراخ دار را به نخ بكشد، م-1

-پنج-چهار-سه–حافظه عددی مستقیم)تكرار دو -1به منظور بررسی حافظه شنیداری: چین ها را پر رنگ و شكل را کامل کند.

به منظور بررسی حافظه . شش عدد به صورت برعكس(-پنج-چهار-هس-حافظه عددی معكوس)تكرار دو-2شش عدد به ترتیب(

حافظه دیداری معكوس)کارتهای -2پنج تصویر رابه ترتیب بیان کن-چهار-سه-حافظه دیداری مستقیم)کارت های دو-1دیداری:

حرکتی -یدارید-پنج تصویر را برعكس تكرارکن(. دراین تحقیق آزمایش های مربوط به آزمون مهارتهای ادراکی-چهار-سه-دو

به جز آزمون های  ( بدست آمد.0/88و حافظه با استفاده از روش آلفای کودرریچاردسون درحد بسیار باال و رضایت بخش)

آموز از والدین به کاررفته است و مذکور، مصاحبه ابزاری دیگر است که در این تكنیك جمع آوری و ارزیابی بالینی دانش

 (. 1331آموز ازمعلم و والدین صورت گرفته است)شهیم، بررسی وضعیت حساب دانشهمچنین از سیاهه غیر رسمی جهت 

و با تحلیل آماری واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی  SPSSداده های با استفاده از نرم افزار روش تجزیه و تحلیل داده ها: 

 شفه، تجزیه و تحلیل شدند.

 نتایج

 یافته های استنباطی

 یکطرفه نمره های چهار گروه مورد بررسی واریانس تحلیل (1 جدول        

     SS       df   MS   P       Fمنابع تغییرات      

 25/2     53/3    529/49     3    1372/23بین گروهی      

       119/28     16    2690/29درون گروهی      
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برای چهار گروه تحقیق در  13( با درجه آزادی 3/53به دست آمده) F که شود می مشاهده 1 جدول در موجود مندرجات براساس

  .دارد وجود دار معنی تفاوت آماری نظر از پژوهشی گروه بین چهار که معنا به این. است ( معنادارP<0/05سطح) 

 شفه تعقیبی آزمون از دارد معنادار وجود تفاوت آماری لحاظ از ها گروه جفت از یك کدام بین که این تعیین منظور به ادامه در

  شد. استفاده

 کنترل گروه و آزمایشی های گروه تفاوت بررسی برای شفه آزمون (3 جدول     

 Pاندازه گیری    تفاوت میانگین  خطای معیار   M   SS   Fگروه ها       

 25/2       53/8      24     5    22   21گروه یادگیری در حد تسلط   

 25/2       4/4      17     5   28/1   15آموزش به کمك کامپیوتر    

 25/2       3/5      18     5   23/11  17آموزش به شیوه مستقیم     

 5    8/2   1    گروه کنترل     

 

 P<0/05( از لحاظ آماری در سطح 24بین میانگین نمرات در گروه یادگیری در حد تسلط و گروه کنترل) 2با توجه به جدول 

( از لحاظ 17بین میانگین نمرات در گروه آموزش به کمك کامپیوتر و گروه کنترل) 2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول 

 بین میانگین نمرات در گروه آموزش مستقیم و گروه 2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول  P<0/05آماری در سطح 

تفاوت معنادار وجود دارد. پس فرض صفر رد و فرض تحقیق مورد تایید قرار می  P<0/05( از لحاظ آماری در سطح 18کنترل)

 اطمینان میتوان گفت که تفاوت ها معنی دار است.  0/95گیرد و با احتمال 

امپیوتر، آموزش مستقیم( از به منظور پاسخ به تفاوت اثر بخشی سه شیوه آموزشی)آموزش در حد تسلط، آموزش به کمك ک

 آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

 آموزشی ی شیوه سه بخشی اثر تفاوت بررسی جهت شفه (آزمون2جدول      

   p تفاوت میانگین    خطای معیار میانگین   گروه آزمایشی     گروه آزمایشی  

     0/002       6/1        4/9        3 آموزش در حد تسلط

     0/566       13/5        6/4       1به کمك کامپیوتر     آموزش

     0/333       12/5        11/6        2آموزش مستقیم        
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میانگین گروه آزمایش در حد تسلط با دو گروه آموزش به کمك یادگیری و  بین شفه آزمون تحلیل اساس بر 3با توجه به جدول 

معنادار وجود دارد. به این ترتیب آموزش در حد تسلط بر بهبود عملكرد ریاضی  تفاوت P<0/05آموزش مستقیم، در سطح 

شیوه آموزشی)آموزش مستقیم و آموزش به کمك کامپیوتر( تفاوت معنادار  دو اثربخشی میزان آموزان تاثیر گذار است. دردانش

 ریاضی از در ویژه یادگیری های اختالل دارای آموزاندانش ریاضی محاسبات خطاهای تعداد مشاهده نشد، بنابراین در کاهش

 ندارد. بین دو گروه آموزش ومستقیم و آموزش به کمك کامپیوتر وجود معناداری تفاوت آماری لحاظ

 بحث و نتیجه گیری

 در حد تسلط و یادگیری از کامپیوتر استفاده با مستقیم، آموزش روش های تحت ریاضی اختالل به مبتال کودکان حاضر تحقیق در

 سنتی آموزشی روش که کنترل گروه با آموزشی های پیش آزمون گروه و پس آزمون نمرات تفاوت ی مقایسه گرفتند، قرار

 به طور اصالحی روشهای از هرکدام ی ارائه داد نشان می کردند، دریافت را های یادگیری ناتوانی آموزشی مراکز در مرسوم

 ،( 2005)جان و سوزان باربارا و فلورس ،(2010 )استوکارد مطالعات با نتایج این می شوند. اضیری عملكرد بهبود معنی داری باعث

 )زیروتوماس ،(2005)سولر و مارتال ،(2004)و تراور کارنین، سیلبرت، تامی ،( 2004)اسلوکام و اتكینز ،( 2003 )کارنین و آدامز

 اختالالت بهبود در مستقیم آموزش تأثیر خصوص در ( 1389 )ارانهمك و از کریمی نقل به ؛( 2001 )مارگنر و ،کیندر( 2008

 است. همسو ریاضی به ویژه اختالل یادگیری

 آموزاندانش برای جذابی و بسیار مطلوب ی شیوه آموزشی راهبرد این تا شود می موجب مستقیم آموزش ی برنامه ویژگی های

 آموزش برای اساسا مستقیم آموزش نماید کمك اولیه های ادگیری مهارتی در را ها آن و باشد ویژه یادگیری های اختالل دارای

 ارائه گام، به گام آموزش) خاصی های ویژگی به توجه با مستقیم آموزش شیوه بنابراین، است. طراحی شده آموزاندانش همین به

 همچنین بازخوردی، ی تقویت ارائه مكرر، هایی ارزیابی غلط، پاسخ اصالح یا صحیح پاسخ ی رائه ا از بعد فوری های تقویت

 اختاللهای دارای دانشآموزان برای آموزشی شیوه ی دارد، بهترین که(  والدین نظارت و همكاری جلب و منزل برای تكلیف تعیین

 .است ویژه یادگیری

 پژوهش با ریاضی، اختالل به کودکان مبتال ریاضی یادگیری مشكالت کاهش در کامپیوتر کمك به آموزش تأثیر درخصوص

 از .می باشد همسو(  2222) پوسنر و روبرت برگر، جونز، ،( 2227) و مارسیا فلتچر ،( 1383) عچرش ،( 1383) فتاحیان چون هایی

 و کالمی های مهارت بتواند تا است برای کودکان محرکی عامل و تجربه کسب باعث رایانه کمك به آموزش( 2224) میچاد نظر

 حافظه عملكرد بهبود با دیداری تصاویر و متن ترکیب(  2227)  مارسیا و نظر فلتچر طبق.  بخشند بهبود و هداد رشد را خود ارتباطی

 .شود یادگیری می های نارسایی دچار افراد در لغات یادآوری و یادسپاری یادگیری، رشد توجه، و فراخنای مدت کوتاه ی

( نشان می دهد روش یادگیری 2228( و اسالوین)2223الک و برونز)(، ب2212(، کیم و چان)2211پژوهش های مارزانو و برانت)

در حد تسلط بر بهبود اختالالت یادگیری کودکان موثر است. سطوح پایین یادگیری دربرگیرنده طبقات پایین شناختی است و در 

شود. بنابراین، دستیابی به این طبقات بیشتر بر اهدافی مانند یاداوری، حفظ، نگهداری و درک مطالب آموخته شده تاکید می 
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اهداف آموزشی این سطح که توانایی ها و مهارت های سطحی و معلومات حافظه ای را شامل است و پیچیدگی چندانی ندارد با به 

کارگیری معمول ترین روشهای تدریس امكان پذیر است، در مقابل دستیابی به توانایی ها و مهارت های پیچیده ذهنی مانند کار 

 اصول، مهارت حل مساله و تجزیه و ترکیب و ارزشیابی است، برای ارائه به روشی ویژه نیاز داردبستن 

 منابع:

 ترجمه علی اکبر سیف. چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی.(1313بلوم، بی اس)

 تهران: نشر آگاه وآموزش(.چاپ دهم،روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری (1387سیف ،علی اکبر)

 چاپ ششم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز مقیاس تجدید نظر شده ی هوشی وکسلر برای کودکان /انطباق ،هنجاریابی.(1331شهیم ، سیما)

  35-1.33( 5)،آموزشی یفناور پژوهشی ی علمی نشریه .علوم درس در تحصیلی پیشرفت بر کامپیوتر کمك به آموزش تأثیر(  1383) هادی عچرش،

 چاپ پنجم، تهران: انتشارات هوشمند.  .ICTآموزش در (1383فتاحیان حسام الدین )

آموزان دارای اختالل درکالس های سوم و چهارم تهیه وتنظیم آزمون تشخیصی واستفاده از آن جهت بررسی ومقایسه عملكرد دانش( 1333ملك پور،ز.س)

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده روانشناسی وعلوم تربیتی: دانشگاه عالمه طباطبایی .73-72رسال تحصیلی ابتدایی دبستان های شهر مشهد د
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learning disabilities(pp.403-416).NewYork:Guil ford press. 
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