
 

 

ای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی تأثیر بازی آموزشی رایانه

 آموزان دارای اختالل یادگیری خاص ریاضیدانش

 4میری اهللحرو، 3مرتضی رضایی زاده، 2شبنم رحمانی، 1تقی پورابراهیم

 فناوری آموزش و یادگیری

 300 تا 331 ، ص69، زمستان 31سال چهارم، شماره  

 01/33/68تاریخ دریافت: 

 31/21/66تاریخ پذیرش: 

 چکیده
موزان آای بر بهبود درك مفاهیم ریاضی دانشتعیین تأثیر بازی آموزشی رایانه، هدف از پژوهش حاضر

ی با پژوهش نیمه تجرب طرح .بودبا نقص ریاضی در پایه سوم ابتدائی دارای اختالل یادگیری خاص همراه 

از میان جامعه ، آموز دارای اختالل یادگیری ریاضیدانش 01تعداد ، بود. به این منظور گروه آزمایش و گواه

ای هپس از اجرای آزمون، آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدائی شهرستان میانهنفر دانش 30912آماری 

تا  12/2پایایی ) یونر روندهیشپ هاییسماتر( و آزمون هوشی 80/2تا  82پایایی مت )شخیصی ریاضی کیت

روه تصادفی در دو گ صورتبه هاآنای تصادفی انتخاب شدند. سپس گیری خوشهبه شیوه نمونه، (62/2

 11جلسه  32دت انفرادی به م صورتبههای گروه آزمایش آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی

های معمول ای میشا و کوشا قرار گرفتند اما گروه کنترل فقط از آموزشتحت آموزش بازی رایانه، ایدقیقه

رل معناداری باالتر از گروه کنت طوربهمدرسه استفاده نمود. نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش 

ود درك ای موجب بهبگرفت که بازی آموزشی رایانهتوان نتیجه بنابراین بر مبنای این پژوهش می؛ است

ان دارای اختالل یادگیری خاص آموزدانشعملیات اساسی و کاربرد( در ، مفاهیم ریاضی )مفاهیم اساسی

 شود.همراه با نقص در ریاضی می

 مفاهیم ریاضی، یاانهیراآموزشی  یباز ،اختالل یادگیری خاص ریاضی :های کلیدیواژه

                                                           
3. تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی شناسی بالینی و سالمت،، گروه رواناستادیار ، 

t_pourebrahim@sbu.ac.ir 
 ران، ایران. ، تهکارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .0
 ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی استادیار، گروه آموزش عالی، .1
 ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد .0

mailto:t_pourebrahim@sbu.ac.ir
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 مقدمه
از  یو فراگرفتن مطالب درس یریادگیعلت مشکل در  هآموزان باز دانش یاریله بسهرسا

باالتر  ایآموزان از هوش متوسط دانش نیاست که ا یدر حال نیا .مانندیباز م لیتحص

 یلیآموزان عملکرد تحصدانش رینسبت به سا یآموزش کسانی طیو در شرا برخوردارند

 عنوانبه 3خاص یریادگی(. اختالل 0226، ند و همکاران)کارا دهندیماز خود نشان  یفیضع

 زانیرا به م 0یریادگیآموزان شناخته شده است و دانش یلیافت تحص یاز علل مهم برا یکی

اختالل  یاختالل نوع نی(. ا0230، و همکاران لی)مگاس دهدیقرار م ریتحت تأث توجهیقابل

ر سطح د هاییناهنجاری یاست برا ییاست و مبنا شناختیزیستبا منشأ  تحولی– یعصب

. (0231، اکیآمر پزشکیرواناختالل ارتباط دارند )انجمن  نیا یرفتار عالئمکه با  یشناخت

 رینظ یمشخص هایاختالل ابیکه در غ کندیمی اشاره ریادگیمشکالت آن به  الحاصط نیا

آموزان با (. دانش3160، )مش و وولف کندیمبروز  یمغز بیو آس یذهن یماندگعقب

، اللاستد، نوشتن، مانند خواندن یلیمختلف تحص یهامهارتدر ، خاص یریادگیاختالل 

و  یشمارش و درك عدد، مسئلهحل ، یاضیمحاسبات ر، صحبت کردن، گوش دادن

 ونیل، )فلچر آورندیرا به دست نم ی توانایی الزماضیر یخواندن و نوشتن نمادها نیهمچن

 (.0233، و همکاران باتروث، 0229، و همکاران

در دوران  یادیاست که در زمره دروس مهم و بن ییهادرس ازجمله یاضیدرس ر 

اند آموزان در آن با مشکل مواجهدانش شتریب کهطوریبه شودیممحسوب  لیتحص

عنوان  یادهیعدرا از مشکالت  یاضیر می( تسلط بر مفاه3682) 1(. فلشنر3169، یلی)اسمع

 با آن یاضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیاختالل  یآموزان داراکرده است که دانش

 هیپا میمفاه یریادگیدر  ریموجب تأخ تواندیم خودیخودبه مسئله نیا وروبرو هستند 

با وجود تجربه در  اتیاضیر سیتدر یسنت هایروش (.3688، گردد )گلدمن اتیاضیر

                                                           
 شیرایو یروان یهادر پژوهش حاضر از واژه اختالل یادگیری خاص، بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختالل 0.

 پنجم استفاده شده است.
2. Learning 
3. Fleischner 
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و  آموزانعموم دانش یرا برا شآموز و یریادگی ریخط فهینتوانسته وظ، یمتماد انیسال

انجام دهد  یهستند به نحو مطلوب یریادگیاختالل  یکه دارا یآموزاندانش خصوصاً

الل نفر به اخت کی، خاص یریادگیآموز مبتال به اختالل (. از هر پنج دانش3169، یلی)اسمع

 ارنددمشکل  یاضیدر ر ینوعبهمبتالست و شش درصد کودکان در سن مدرسه  یاضیر

 (.3161، و سادوك ادوك)س

 یهامهارت یریادگی یکه برا یانآموزدانشکمک به  منظوربهامروزه  خوشبختانه 

و  ابندیلط تس یاضیر یهامهارتتا بر  شودیم یشتریتوجه ب کنندیتالش م یاضیر یاساس

واع ان تالیجید یهارسانه(. 0221، یرا حل کنند )پدروت یاضیر یبتوانند مسائل کاربرد

 ادی یفناور نیتریتعاملو  نیسودمندتر عنوانبه یاانهیرا هایبازیدارند که از  یمختلف

برخوردار باشند و  یکه از چارچوب آموزش یاانهیرا هایبازی (.0230، )بکر شودیم

 یآموزش هایبازی عنوانبهشده باشند  یطراح یخصشبه اهداف آموزش م دنیرس منظوربه

و  قیعم یریادگیموجب  هایباز(. 3161، و همکاران یمی)عظ شوندیم شناخته یاانهیرا

 تیموقع کی جادیا قیاز طر یاانهیرا یآموزش ی(. باز0230، تونی)و شوندیمماندگار 

 رایز شودیآموزان مدانش یریادگی ندیبه فرآ دنیباعث سرعت بخش یتعامل یریادگی

 ندیآدر فر میمستق طوربهو  ستین یریادگیعنصر منفعل در امر  کی گریآموز ددانش

 (.3163، و همکاران پوری)عل شرکت فعاالنه دارد یریادگی

 یبرا هاحلراه نیو بهتر نیترکنندهسرگرماز  یکی عنوانبه یآموزش یاانهیرا هایبازی

 شتریردن بک ریبه درگ تواندیم یبا آموزش سنت سهیکودکان در مقا یدانش ییبهبود توانا

 (.0228، و همکاران کرامر، در امر آموزش کمک کند )بوت یان در کنار سرگرمآموزدانش

 ییهایژگیو یدارا یاانهیرا آموزشی هایبازی دهندیمنشان  هاپژوهشمطالعات و 

 زشیگو ان تیکه رضا یزیبرانگچالشفراهم کردن تجارب  قیاز طر توانندیهستند که م

 یارا بر ییهافرصتکرده و  لیآموزان را تسهدانش یریادگی بخشدیرا بهبود م یدرون

کارداق  نهیزم نی(. در ا0233و معتبر فراهم کنند )فروسارد و همکاران  یواقع یریادگی

ان آموزدانش یبرا یاانهیرای آموزش هایبازیبر  یمبتن یریادگی کندیم انی( ب0231)

ستند که ه یمقطع در سن نیآموزان ادانش رایهستند ز یشتریب ریتأث یدارا ییمدارس ابتدا
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خود  یامور زندگ ریفعال درگ صورتبهباشند و هم  حیو تفر یدارند هم در سرگرم لیتما

 ریسا ان را نسبت بهآموزدانش تیرضا، یاانهیرا یآموزش هایبازی قیاز طر یریادگی باشند.

 هایبازیز (. استفاده ا3160، یو ملک ی)مراد آوردیبه همراه م یریادگیدر امر  هاروش

و  راآقالشود )یان مآموزدانشو عملکرد در  زهیانگ، تمرکز، توجه شیباعث افزا یآموزش

 یهاجنبه شودیباعث م ی که داردو سرگرم تیذابدر کنار ج، نیعالوه بر ا، (0233، دیتمج

ك و در زمانهم صورتبهانجام کارها ، یریتصو مدتکوتاهمثل حافظه  یریادگیمتعدد 

، یتوجه و حافظه کار زانیو همگام با باال رفتن م (0230، ریو بول نی)گر ابدی شیزااف ییفضا

(. 0231، و همکاران کاستلر) گرددآموزان در دانش یعملکرد حساب کردن عدد شیبه افزا

در بهبود کمبود توجه و  یاانهیرا یآموزش هایبازینشان از آن دارند که  یشواهد علم

 یهامهارت شیموجب افزا نیبوده و همچن مؤثر( 0239، و همکاران یلواندوسکی )فعالشیب

، رانو همکا تسمای)س شودیآموزان مدر دانش یو پردازش بصر ییو تجسم فضا یحرکت

در  یاانهیرا یهاافزارنرم نیو همچن یآموزش هایبازی یاثربخش .(0220، مریکر، 3661

( و 3160، )باعزت و فالح مسئلهل ح تیتقو یبرا یریادگیاختالل  یدارا آموزانانشد

؛ شده است دییتأان آموزدانش( 3160، صدق پور، 3160، یو ملک ی)مراد یلیتحص زشیانگ

 میدر بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش یباز ریتأث یهدف مطالعه حاضر بررس نیبنابرا

وم ر پایه سی داضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیاختالل  یآموزان دارادر دانش یاضیر

 های پژوهش به شرح زیر است:بر این اساس فرضیه .است ابتدایی

 یاضیدرس ر یاساس میمفاه یریادگیموجب بهبود  یاانهیرا یآموزش ی. استفاده از باز3

خاص همراه با  یریادگیاختالل  یآموزان داراو هندسه( در دانش ای)شمارش و اعداد گو

 .شودیم در پایه سوم ابتدایی یاضینقص در ر

 یاضیر درس یاساس اتیعمل یریادگیموجب بهبود  یاانهیرا یآموزش ی. استفاده از باز0

خاص  یریادگیاختالل  یان داراآموزدانش( در یو محاسبه ذهن میتقس، ضرب، قیتفر، )جمع

 .شودیم ی در پایه سوم ابتداییاضیهمراه با نقص در ر
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 یاضیکاربرد درس ر یریادگیبهبود  موجب یاانهیرا یآموزش ی. استفاده از باز1

ل اختال یآموزان دارا( در دانشمسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه)

 .شودیم ی در پایه سوم ابتداییاضیخاص همراه با نقص در ر یریادگی

 میمفاه درك یریادگیاثرات بهبود  یداریموجب پا یاانهیرا یآموزش ی. استفاده از باز0

م ی در پایه سواضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیاختالل  یآموزان دارادر دانش یاضیر

 .شودیم ابتدایی

 روش
روش  .است گواه گروه با آزمونپس – آزمونپیشبا طرح  یتجرب مهیپژوهش از نوع ن نیا

 صیشخن تان با استفاده از آزموآموزدانشبود که ابتدا دو گروه از  صورتبدینپژوهش  نیا

و کنترل  شیگروه آزما عنوانبه ونیر یو آزمون هوش مت یک یاضیر یریادگیاختالل 

از  ارائه شد و گروه کنترل یاانهیرا یآموزش یباز شیگروه آزما یانتخاب شدند. سپس برا

و  آزمونپیش، و کنترل شیمعمول مدرسه استفاده کرد. از هر دو گروه آزما یهاآموزش

 جینتا، شیگروه آزما یگرفته شد و پس از انجام مداخله بر رو یریگیو پ آزمونپس

ت بعد از گذش نیو همچن دیگرد سهیمقا گریکدیهر دو گروه با  آزمونپسو  آزمونپیش

 هر دو گروه انجام گرفت. یبر رو یریگیماه آزمون پ کی

 نفر 3091، ییسوم ابتدا هیان دختر و پسر پاآموزدانش هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار

 -61 یلیکه در سال تحص دادند لیتشک یاضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیبا اختالل 

 بودند. لیمشغول به تحص انهیدر شهر م 69

 یریادگیاختالل  یدارا یهاینکه آزمود ییهاکالسانتخاب  یپژوهش برا نیدر ا

 نیه اب، اده شداستف یاخوشه یریگاز روش نمونهابتدا  کنندیم لیدر آن تحص یاضیر

)به  یشهرك مسکون 9 نیاز ب انهیشهرستان م وپرورشآموزشصورت که ابتدا با مراجعه به 

 32سپس  شده و انتخاب یتصادف صورتبه( دو شهرك انهیشهرستان م یبند هیعدم ناح لیدل

از د. یدو شهرك انتخاب گرد نیاز ا یتصادف صورتبهدبستان دخترانه  32دبستان پسرانه و 

 صورتبه هر کالسانتخاب شد و از  یتصادف صورتبهکالس  32، یمدارس ابتدائ 02 نیا
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ند را داشت یاضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیکه عالئم اختالل  یآموزدانش 0 هدفمند

 و انتخاب شدند. یبه پژوهشگر معرف

سه  و ساخته است و شامل ی( طراح3688) 3یآزمون را کانل نیا :متیک یاضیر آزمون

، میقست، ضرب، قیجمع و تفر) اتیعمل، هندسه(، ایاعداد گو، )شمارش یاساس میبخش مفاه

، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه یبرا ییهاپرسش( و کاربرد )یمحاسبه ذهن

آزمون را  نی. اشوندیم میخرده آزمون تقس 31به  درمجموع هابخش نی( است. امسئلهحل 

 ییروا قیآن از طر ییکرده است و روا یابیهنجار( 3183) و هومن لیمد اسماعمح رانیدر ا

به دست آمده  91/2تا  11/2 نیب زمانهم ییو روا نیبشیپ ییو روا یکیتفک ییروا، ییمحتوا

گزارش  80/2تا  82/2 نیکرونباخ ب یبا استفاده از روش آلفا زیآن ن ییایپا نیهمچن. است

 نیدر پاسخ به ا نیانگیاز م ترنییپاانحراف استاندارد  351 شده است. کسب نمره حداقل

 یاضیر میدرك مفاه یابیارز یآزمون برا نی. از ااست یاضیآزمون نشانگر اختالل ر

 استفاده شد. آزمونپسو  آزمونپیشپژوهش در  هایکنندهشرکت

هدف و  شدهساخته ونیدر انگلستان توسط ر، ونیهوش ر : آزمونونیر هوش آزمون

ه ک انددادهمطالعات نشان ، و اعتبار ییروا ازلحاظاست.  یعامل هوش عموم گیریاندازهآن 

 توانیماز آن  یپژوهش یهانهیزمدر  ویژهبهاست و  سنجیروانو  یفن طیحائز شرا سیماتر

ست که نشان داده ا وتحلیلتجزیه نیاستفاده کرد. عالوه بر ا اطمینانقابل اسیمق عنوانبه

آزمون  ییایپا بیضر نیباالست. همچن اریبس یعامل هوش کل صیآزمون در تشخ نیبار ااعت

(. در 3116، یبه دست آمده )آناستاز 62/2تا  12/2 نیب یمختلف سن هایگروهدر  ونیر

و سپس با در نظر گرفتن جمع  شودیم ادهنمره د 3 حیآزمون به هر پاسخ صح نیا یاجرا

 .شودیماو بر اساس جدول نمرات معلوم  یدرصد رتبه، و سن او ینمرات آزمودن

 برای کالس سوم «0میشا و کوشا» یاانهیراکوشا: بازی  و میشا ایرایانه آموزشی بازی

ان بوده و ویرا پارسی پردازاندادهدبستان طراحی شده است که تولیدکننده و ناشر آن شرکت 

وشا در اصل یک پکیج آموزشی است. میشا و ک وپرورشآموزشدارای مجوز رسمی از 

                                                           
1. Connolly 
2. Misha & Koosha 
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آسمانی مطابق با آخرین  یهاهیهد، قرآن، علوم اجتماعی، ریاضی، است که آموزش فارسی

بازی آموزشی منطبق بر  009درسی طراحی شده است و همچنین دارای  هایکتابتغییرات 

آزمایشگاه مجازی و ، انیمیشن، بخش آموزشی شامل فیلم 012کتاب درسی و  یهانیتمر

-یارزشیابی کیف، ریاضی یهامسئلهان با راهبردهای حل آموزدانشآشنایی ، لش کارتف

امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج ، در پایان هر درس آموزدانشتوصیفی 

ظیر امکانات جانبی ن، بدنستان جهت آشنایی با بدن انسان یهاشنیمیان، از کتاب درسی

. برنامه درسی و استفاده از فلش کارت برای یادگیری بهتر است ثبت، کتاب فارسی یهاترانه

 ایهبازیپژوهش ما در جهت اختالل یادگیری ریاضی بود فقط با بخش  کهازآنجایی

آموزشی ریاضی سروکار داشتیم. در بخش ریاضی این پکیج مطابق با کتاب درسی ریاضی 

بازی  بخش آموزشی و سپس با هشت فصل روبرو هستیم که در هر فصل یک، سوم دبستان

. بازی دارای گرافیکی رنگی بوده و شودیمآموزشی در رابطه با آن بخش ارائه 

هر بازی دارای یک هدف بوده که با انجام ، کارتونی هر بخش متفاوت است یهاتیشخص

را در  موزآدانش، با صدای کودکانه یاندهیگو. رسندیمتکالیف مرتبط به آن به آن هدف 

در صورت اشتباه  هایبازو همچنین در برخی از  کندیمبه هدف مربوطه کمک رسیدن 

 .شودیمدر جهت حل درست مسئله ارائه  ییهانشانهبه او ، آموزدانش یدرپیپ

 یصادفت گیرینمونهروش  و با استفاده از انهیشهر م وپرورشآموزشابتدا با مراجعه به 

سوم خواسته شد  هیاز آموزگاران پاسپس ، ان انتخاب شدندآموزدانش یاخوشه

ده مطرح ش یارهایرا بر طبق مع یاضیخاص ر یریادگیان مشکوك به اختالل آموزدانش

پنجم )نقص در درك  شیرایدر و یروان هایاختالل یو آمار یصیشخت یتوسط راهنما

( یاضیصحت استدالل ر، روان بودن محاسبات ایدقت ، یاضیر اتیواقع یادسپاری، اعداد

اختالل  صیمت جهت تشخ یو آزمون ک ونیر یمرحله آزمون هوش نیدر ا کنند. یرفمع

هوشبهر متوسط در آزمون  بودندارا  هایآزمودنمالك انتخاب ، اجرا شد هاآن یرو یاضیر

 ترنییپاانحراف استاندارد  351و کسب حداقل  (3181، ی)رجب ونیر روندهشیپ یهاسیماتر

 یی. بعد از شناسااست( 3183، و هومن لیمت )محمداسماع یک یاضیدر آزمون ر نیانگیاز م

انتخاب و  هساد یتصادف صورتبه هاآننفر از  00، یاضیاختالل ر یان داراآموزدانش
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 دختر( 9پسر و  9) شیآزماو  دختر( 1پسر و  9کنترل )در دو گروه  یتصادف صورتبه

آزمون از ادامه پژوهش پس آموز پسر از گروه کنترل در مرحلهدانش کیگمارده شد )

دو  یاهفتهجلسه ) 32به مدت  مجزا صورتبههر نفر  شیگروه آزمااز انصراف داد(. سپس 

ر نظارت و آموزش پژوهشگ با در مدرسه را یاانهیرا یآموزش یباز، یاقهیدق وپنجیسجلسه( 

سط تو طورمعمولبهکه  مدرسه یهاآموزشگروه کنترل فقط  یبرا یول کردیم افتیدر

 .وجود داشت، شدیم ارائه معلم

 یاطو آمار استنب یفیتوص یآمار هایروش به دست آمده از یهاداده وتحلیلتجزیه یراب

 د.انحراف استاندارد استفاده ش و نیانگیهمچون م یهاشاخص، یفیاز آمار توص، استفاده شد

و  رلکنتو گروه  شیگروه آزما یاضینمره ر نیانگیم یسهیمقا یبرا یآمار استنباط در

و آزمون  رهیتک متغ کوواریانس لیآزمون تحل، یاانهیرا یآموزش یباز یاثربخش

 شد. استفاده ی مکررریگاندازه

 هایافته

ر د خاص یریادگیاختالل  یان داراآموزدانشدر  یاضیر میمفاه ریمتغ یفیتوص یهاشاخص .1جدول 

 شیگروه کنترل و آزما

 گروه متغیر
 پیگیری زمونآپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 مفاهیم اساسی
 4.96 16.66 4.99 16.58 3.33 10.75 آزمایش

 2.11 7.90 2.14 8.72 2.70 9.09 کنترل

 عملیات
 2.74 16.41 3.36 16.08 4.07 10.75 آزمایش

 3.20 9.09 3.57 10.00 4.69 11.36 کنترل

 کاربردها
 5.34 17.75 5.10 16.41 4.07 10.41 آزمایش

 3.51 10.81 3.72 11.90 3.41 11.45 کنترل

 مفاهیم ریاضی
 11.23 50.83 12.12 49.08 10.08 31.91 آزمایش

 7.24 27.90 7.65 30.63 8.56 31.90 کنترل
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د شمارش و اعدا) یاساس میموجب بهبود مفاه یاانهیرا یآموزش یاول: آموزش باز هیفرض

 .شودیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشو هندسه( در  ایگو

 قرار گرفت: یابیمورد ارز لیبه شرح ذ هیاول دو فرض هیبا فرض متناظر

 ایوگ )شمارش و اعداد یاساس میموجب بهبود مفاه یاانهیرا یآموزش ی: آموزش بازالف

 .شودیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشو هندسه( در 

 یاساس میدر بهبود مفاه اییانهرا یآموزش یباز یرتأث کوواریانس لیآزمون تحل جیخالصه نتا. 2جدول 

 و هندسه( ای)شمارش و اعداد گو

منابع  شاخص

 تراییتغ

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 اریمعناد

 مجذور

 اتا

22. 002501 1919590 3 1919590 همپراش اثر  .60  

22. 01539 110502 3 110502 گروه اثر  .10  

    31506 03 103526 خطا

 ƞ2= 101/2) استمعنادار  α=21/2در سطح  Fچون مقدار  0جدول  یهابا توجه به داده

 یاانهیرا یآموزش یکه باز گرفت جهینت توانیلذا م .F( 3و  03) = P  )01/391= 223/2 و

 یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشو هندسه( در  ای)شمارش و اعداد گو یاساس میدر بهبود مفاه

 یآموزش یباز ریتأث که دهدیدارد و مقدار اتا نشان م ریتأث یاضیر یریادگیاختالل  همبتال ب

وم س هیان پاآموزدانشدر و هندسه(  ای)شمارش و اعداد گو یاساس میدر بهبود مفاه یاانهیرا

 نمرات نیانگیم نکهی. با توجه به ااستدرصد  1/10 یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یابتدائ

دهد یرا نشان م شیافزا آزمونپسبا گروه کنترل در مرحله  سهیدر مقا شیآزما روهگ

عنوان  نیتوان چنیپس م .گرددیم دییتأ نانیاطم %61با  قیفرض تحق نیبنابرا، (0جدول)

 ای)شمارش و اعداد گو یاساس میموجب بهبود مفاه یاانهیرا یآموزش ینمود که آموزش باز

 شود.یم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیپا انآموزدانشو هندسه( در 

 ایوگ )شمارش و اعداد یاساس میبهبود مفاه در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأثب: 

د از گذشت بع یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشر و هندسه( د

 مانده است. داریماه پا کی
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 تیمفروضه کرو یبررس منظوربه یآزمون موچل .3جدول 

 یگروهدرونآزمون 

 متغیر

 موچلی آزمون

W سطح معناداری درجه آزادی خی یک یموچل 

 00. 2 17.30 17. مفاهیم اساسی

توان می نیبنابراچون نتیجه آزمون موچلی معنادار است؛ ، 1 ق با اطالعات جدولمطاب

 یهاآزمونجه توانیم از نتینتیجه گرفت که مفروضه کرویت برقرار نیست و به همین خاطر می

 هوین فلت استفاده کنیم. آزمونبا تعدیل درجات آزادی  یگروهدرون

مکرر در مورد آزمون  هاییریگاندازه لیط به تحلمربو Fچهارگانه  یهامشخصه جنتای .4جدول 

دسه( و هن ای)شمارش و اعداد گو یاساس میبهبود مفاه در اییانهرا یآموزش یآموزش باز یرتأث یریگیپ

 (شیك ماه )گروه آزمایبعد از گذشت 

 منابع تغییرات شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری

 اثر زمان

 000. 22.69 138.08 2 276.16 کرویت فرض شده

 000. 22.69 251.70 1.09 276.16 گیسر -گرین هاوس

 000. 22.69 244.91 1.12 276.16 فلت -هوین 

 001. 22.69 276.16 1.00 276.16 باند باال

 خطا

   6.08 22 133.83 کرویت فرض شده

   11.08 12.06 133.83 گیسر -گرین هاوس

   10.79 12.40 133.83 فلت - هوین

   12.16 11.00 133.83 باند باال

عامل زمان  966/00با مقدار  F یمقدار مشخصه آمار شودیفوق منتج م چنانچه از جدول

گرفت که  جهینت توانیدرصد م %61با احتمال  یعنیمعنادار است  α=%1 یدر سطح معنادار

 نادار است.( در مراحل مختلف آزمون معشیافزا) رییتغ
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 یریگیمکرر در آزمون پ یهااندازه لیتحل جیدر مورد نتا یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا .5جدول 

I J اختالف میانگین (I – J) سطح معناداری انحراف معیار 

 آزمونپیش
 002. 1.24 5.83- آزمونپس

 001. 1.18 5.91- پیگیری

 آزمونپس
 002. 1.24 5.83 آزمونپیش

 1.00 313. 083.- ریپیگی

 پیگیری
 001. 1.18 5.91 آزمونپیش

 1.00 313. 083. آزمونپس

نشان  زین شیدر مراحل مختلف آزمون در گروه آزما 1جدول در  یبیآزمون تعق جینتا

؛ دارد یتفاوت معنادار زین یریگیو پ آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدیم

 ایاد گو)شمارش و اعد یاساس میبهبود مفاه در یاانهیرا یآموزش یازآموزش ب ریتأث نیبنابرا

د از گذشت بع یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش رو هندسه( د

 ماندگار است.، یریگیماه پ کیماه بعد از  کی

، قیرتف ،)جمع یاساس اتیموجب بهبود عمل یاانهیرا یآموزش یدوم: آموزش باز هیفرض

 یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیآموزان پا( در دانشیو محاسبه ذهن میتقس، ضرب

 .شودیم یاضیر

 قرار گرفت: یابیمورد ارز لیبه شرح ذ هیدو فرض، دوم هیبا فرض متناظر

، قیتفر، )جمع یاساس اتیموجب بهبود عمل یاانهیرا یآموزش ی: آموزش بازالف

 یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یبه ذهنو محاس میتقس، ضرب

 .شودیم یاضیر

بهبود  در اییانهرا یآموزش یباز یرتأث موردبررسیدر  کوواریانس لیآزمون تحل جیخالصه نتا .6جدول 

 (یو محاسبه ذهن میتقس، ضرب، قیتفر، )جمع یاساس اتیعمل

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 مجذور

 اتا

 93. 000. 324.20 3904.56 1 3904.56 اثر همپراش

 0159 000. 17.63 212.38 1 212.38 اثر گروه
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 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 مجذور

 اتا

    12.04 21 252.91 خطا

     23 4457.00 کل

 ƞ2=  01/2) استمعنادار  α=21/2در سطح  Fچون مقدار  9جدول  یهابا توجه به داده

در  یاانهیرا یآموزش یگرفت که باز جهینت توانیلذا م .F( 3و  03)= P )31/91=  223/2 و

 هین پااآموزدانش( در یو محاسبه ذهن میتقس، ضرب، قیتفر، )جمع یاساس اتیبهبود عمل

 ریتأث که دهدیدارد و مقدار اتا نشان م ریتأث یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ

اسبه و مح میتقس، ضرب، قیتفر، )جمع یاساس اتیدر بهبود عمل یاانهیرا یآموزش یباز

. استدرصد  9/01 یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یذهن

 آزمونسپبا گروه کنترل در مرحله  سهیدر مقا شینمرات گروه آزما نیانگیم نکهیبا توجه به ا

 توانیم. پس گرددیم دییتأ نانیاطم %61با  قیفرض تحق نیبنابرا، دهدیم را نشان شیافزا

، )جمع یاساس اتیموجب بهبود عمل یاانهیرا یآموزش یعنوان نمود که آموزش باز نیچن

ه اختالل مبتال ب یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یو محاسبه ذهن میتقس، ضرب، قیتفر

 .شودیم یاضیر یریادگی

، ضرب، قیتفر، )جمع یاساس اتیبهبود عمل در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث: ب

 یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یو محاسبه ذهن میتقس

 مانده است. داریماه پا کیبعد از گذشت 

 تیمفروضه کرو یبررس منظوربه یآزمون موچل .7جدول 

 یگروهدرونآزمون 

 تغیرم

 موچلی آزمون

W سطح معناداری درجه آزادی خی یک یموچل 

 001. 2 13.50 25. عملیات اساسی
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 توانیم نیبنابرامعنادار است؛  یآزمون موچل جهیچون نت، فوق مطابق با اطالعات جدول

 یهاآزمون جهیتاز ن میتوانیخاطر م نیو به هم ستیبرقرار ن تیگرفت که مفروضه کرو جهینت

 .میفلت استفاده کن نیهو آزمون یدرجات آزاد لیبا تعد یگروهدرون

مکرر در مورد آزمون  هاییریگاندازه لیمربوط به تحل Fچهارگانه  یهامشخصه جنتای .8جدول 

و  میقست، ضرب، قیتفر، )جمع یاساس اتیبهبود عمل در اییانهرا یآموزش یآموزش باز یرتأث یگیریپ

 (شیماه )گروه آزما كیاز گذشت  بعد( یمحاسبه ذهن

عامل زمان  10/01با مقدار  F یمقدار مشخصه آمار شودیفوق منتج م چنانچه از جدول

گرفت که  جهینت توانیدرصد م %61با احتمال  یعنیاست  معنادار α=%1 یدر سطح معنادار

 ( در مراحل مختلف آزمون معنادار است.شیافزا) رییتغ

 یپیگیرمکرر در آزمون  یهااندازه لیتحل جیدر مورد نتا یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا .9جدول 

I J اختالف میانگین (I – J) سطح معناداری انحراف معیار 

 مونآزپیش
 001. 1.06 5.33- آزمونپس

 001. 1.06 5.66- پیگیری

 آزمونپس
 001. 1.06 5.33 آزمونپیش

 1.00 33. 333.- پیگیری

 پیگیری
 001. 1.06 5.66 آزمونپیش

 1.00 33. 33. آزمونپس

 منابع تغییرات شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 اثر زمان

 00. 25.34 121.33 2 242.66 کرویت فرض شده

 00. 25.34 211.23 1.14 242.66 گیسر -گرین هاوس

 00. 25.34 202.83 1.19 242.66 فلت -هوین 

 00. 25.34 242.66 1.00 242.66 باند باال

 خطا

   4.78 22 105.33 کرویت فرض شده

   8.33 12.63 105.33 گیسر -گرین هاوس

   8.00 13.16 105.33 فلت -هوین 

   9.57 11.00 105.33 باند باال
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نشان  زین شیدر مراحل مختلف آزمون در گروه آزما 6جدول در  یبیآزمون تعق جینتا

؛ دارد یتفاوت معنادار زین یریگیو پ آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدیم

، ضرب، قیرتف، )جمع یاساس اتیبهبود عمل در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث نیبنابرا

 یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یذهن اسبهو مح میتقس

 ماندگار است.، ماه کیبعد از گذشت 

 ار گرفت:قر یابیمورد ارز لیبه شرح ذ هیدو فرض، سوم هیبا فرض متناظرسوم:  هیفرض

 یبرا ییهاپرسشموجب بهبود کاربرد آزمون ) یاانهیرا یآموزش ی: آموزش بازالف

 یبتدائسوم ا هیان پاآموزدانش( در مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه

 .شودیم یاضیر یریادگیبه اختالل مبتال 

ر د اییانهرا یآموزش یباز یرتأث موردبررسیدر  کوواریانس لیآزمون تحل جیخالصه نتا .11جدول 

 (مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه یبرا ییهاپرسشبهبود کاربرد آزمون )

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

یانگین م

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا

 6351 000. 227.08 4604.78 1 4604.78 اثر همپراش

 0351 026. 5.75 116.60 1 116.60 اثر گروه

    20.27 21 425.82 خطا

     23 5220.00 کل

 ƞ2=031/2) استمعنادار  α=21/2در سطح  Fچون مقدار  32جدول  یهابا توجه به داده

در  یاانهیرا یآموزش یگرفت که باز جهینت توانی(. لذا مF( 3و  03) = P) 1/11 =209/2 و

حل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه یبرا ییهاپرسشبهبود کاربرد آزمون )

دارد و مقدار  ریتأث یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در مسئله

 یبرا ییهاپرسشدر بهبود کاربرد آزمون ) یاانهیرا یآموزش یباز ریتأث که دهدیماتا نشان 

 یبتدائسوم ا هیان پاآموزدانش( در مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه

نمرات گروه  نیانگیم نکهی. با توجه به ااستدرصد  1/03 یاضیر یریادگیبه اختالل  مبتال

، (3دهد )جدول یمرا نشان  شیافزا آزمونپسبا گروه کنترل در مرحله  سهیقادر م شیآزما

عنوان نمود که  نیچن توانیم پس .گرددیم دییتأ نانیاطم %61با  قیفرض تحق نیبنابرا
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، یریگاندازه یبرا ییهاپرسشموجب بهبود کاربرد آزمون ) یاانهیرا یآموزش یآموزش باز

تال به مب یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در مسئلهحل ، هادهدا ریتفس، نیتخم، پول، زمان

 .شودیم یاضیر یریادگیاختالل 

 یراب ییهاپرسشبهبود کاربرد آزمون ) در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث: ب

 یبتدائسوم ا هیان پاآموزدانش( در مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان، گیریاندازه

 مانده است. داریماه پا کیبعد از گذشت  یاضیر یریادگیبه اختالل مبتال 

 تیمفروضه کرو یبررس منظوربه یآزمون موچل .11جدول 

 آزمون درون گروهی

 متغیر

 موچلی آزمون

W سطح معناداری درجه آزادی خی یک یموچل 

 000. 2 32.15 04. عملیات اساسی

 توانیم بنابراینمعنادار است؛  یون موچلآزم جهیچون نت، 33مطابق با اطالعات جدول 

 یهاآزمون جهیتاز ن میتوانیخاطر م نیو به هم ستیبرقرار ن تیگرفت که مفروضه کرو جهینت

 .میفلت استفاده کن نیهو آزمون یدرجات آزاد لیبا تعد یدرون گروه

ر مورد آزمون مکرر د هاییریگاندازه لیمربوط به تحل Fچهارگانه  یهامشخصه جنتای .12 ولجد

، یریگاندازه یبرا ییهاپرسشبهبود کاربرد آزمون ) در اییانهرا یآموزش یآموزش باز یرتأث پیگیری

 یریادگیبه اختالل  مبتال یسوم ابتدائ هیپا آموزاندانش( در مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، زمان

 (شیماه )گروه آزما كیبعد از گذشت  یاضیر

 شاخص

 ییراتمنابع تغ

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 اثر زمان

 000. 14.75 183.11 2 366.22 کرویت فرض شده

 003. 14.75 358.87 1.02 366.22 گیسر -گرین هاوس

 002. 14.75 356.70 1.02 366.22 فلت -هوین 

 003. 14.75 366.22 1.00 366.22 باند باال

 خطا

   12.41 22 273.11 ت فرض شدهکروی

   24.33 11.22 273.11 گیسر -گرین هاوس

   24.18 11.29 273.11 فلت -هوین 

   24.82 11.00 273.11 باند باال
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عامل زمان  11/30با مقدار  F یمقدار مشخصه آمار شودیفوق منتج م چنانچه از جدول

گرفت که  جهینت توانیدرصد م %61ال با احتم یعنیمعنادار است  α=%1 یدر سطح معنادار

 ( در مراحل مختلف آزمون معنادار است.شیافزا) رییتغ

 ریپیگیمکرر در آزمون  یهااندازه لیتحل جیدر مورد نتا یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا .13جدول 

I J اختالف میانگین (I – J) سطح معناداری انحراف معیار 

 آزمونپیش
 013. 1.67 6.00- آزمونپس

 006. 1.82 7.33- پیگیری

 آزمونپس
 013. 1.67 6.00 آزمونپیش

 001. 256. 1.33- پیگیری

 پیگیری
 006. 1.82 7.33 آزمونپیش

 001. 256. 1.33 آزمونپس

نشان  زین شیدر مراحل مختلف آزمون در گروه آزما 31جدول در  یبیآزمون تعق جینتا

؛ دارد یتفاوت معنادار زین یریگیو پ آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدیم

 یبرا ییهاپرسشبهبود کاربرد آزمون ) در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث بنابراین

 یبتدائسوم ا هیان پاآموزدانش( در مسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم، پول، مانز، گیریاندازه

 ماندگار است. کیگذشت بعد از  یاضیر یریادگیمبتال به اختالل 

 رار گرفت:ق یابیمورد ارز لیبه شرح ذ هیدو فرض، چهارم هیبا فرض متناظرچهارم:  هیفرض

در  یاضیر میموجب بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش ی: آموزش بازالف

 شود.یم یاضیر یریادگی مبتال به اختالل یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش

ر د اییانهرا یآموزش یباز یرتأث موردبررسیدر  کوواریانس لیون تحلآزم جیخالصه نتا .14جدول 

 یاضیر میبهبود درک مفاه

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا

 943. 00. 347.60 36473.49 1 36473.49 اثر همپراش

 47. 00. 18.61 1952.97 1 1952.97 اثر گروه

    104.92 21 2203.46 خطا

     23 41438.00 کل
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 ƞ2=  01/2) استمعنادار  α=21/2در سطح  Fچون مقدار  30جدول  یهابا توجه به داده

در  یاانهیرا یآموزش یگرفت که باز جهینت توانی. لذا مF( 3و  03) = P) 38/93= 223/2 و

 ریتأث یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یتدائسوم اب هیان پاآموزدانشدر  میبهبود درك مفاه

 یاضیر میدر بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش یباز ریتأث که دهدیدارد و مقدار اتا نشان م

. با توجه استدرصد  01 یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشدر 

 شیافزا آزمونپسمرحله  با گروه کنترل در سهیدر مقا شینمرات گروه آزما نیانگیم نکهیبه ا

. پس گرددیم دییتأ نانیاطم %61با  قیفرض تحق نیبنابرا، (30جدول دهد )یمنشان  ار

 میموجب بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش یعنوان نمود که آموزش باز نیچن توانیم

 .ودشیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشدر  یاضیر

ان موزآدانشدر  یاضیر میبهبود درك مفاه در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأثب: 

 مانده است. داریماه پا کیبعد از گذشت  یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیپا

 تیمفروضه کرو یبررس منظوربه یآزمون موچل .15جدول 

 آزمون درون گروهی

 متغیر

 چلیمو آزمون

w سطح معناداری درجه آزادی خی یک یموچل 

 00. 2 26.71 069. عملیات اساسی

 توانیم بنابراینمعنادار است؛  یآزمون موچل جهیچون نت، فوق مطابق با اطالعات جدول

 یهاآزمون جهیتاز ن میتوانیخاطر م نیو به هم ستیبرقرار ن تیگرفت که مفروضه کرو جهینت

 .میفلت استفاده کن نیهو آزمون یدرجات آزاد لیبا تعد یدرون گروه

مکرر در مورد آزمون  هایگیریاندازه لیمربوط به تحل Fچهارگانه  یهامشخصه جنتای .16جدول 

سوم  هیان پاآموزدانشدر  یاضیر میبهبود درک مفاه در اییانهرا یآموزش یآموزش باز یرتأث پیگیری

 (شیماه )گروه آزما كیبعد از گذشت  یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یابتدائ

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 اثر زمان
 00. 26.53 1311.19 2 2622.38 کرویت فرض شده

 00. 26.53 2531.74 1.03 2622.38 گیسر -گرین هاوس
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 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 00. 26.53 2505.36 1.04 2622.38 فلت -هوین 

 00. 26.53 2622.38 1.00 2622.38 باند باال

 خطا

   49.40 22 1086.94 کرویت فرض شده

   95.39 11.39 1086.94 گیسر -گرین هاوس

   94.40 11.51 1086.94 فلت -هوین 

   98.81 11.00 1086.94 باند باال

عامل زمان  11/09با مقدار  F یمقدار مشخصه آمار شودیفوق منتج م چنانچه از جدول

گرفت که  جهینت توانیدرصد م %61با احتمال  یعنیمعنادار است  α=%1 یدر سطح معنادار

 ( در مراحل مختلف آزمون معنادار است.شیافزا) رییتغ

 ریپیگیمکرر در آزمون  یهااندازه لیتحل جیدر مورد نتا یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا .71جدول 

I J اختالف میانگین (I – J) سطح معناداری نحراف معیارا 

 آزمونپیش
 001. 3.49 17.16- آزمونپس

 001. 3.49 18.91- پیگیری

 آزمونپس
 001. 3.49 17.16 آزمونپیش

 023. 538. 1.75- پیگیری

 پیگیری
 001. 3.49 18.91 آزمونپیش

 023. 538. 1.75 آزمونپس

نشان  زین شیزمون در گروه آزمادر مراحل مختلف آ 31جدول در  یبیآزمون تعق جینتا

؛ دارد یتفاوت معنادار زین یریگیو پ آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدیم

ختر و ان دآموزدانشدر  میبهبود درك مفاه در یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث بنابراین

 .ماندگار است، اهم کیت بعد از گذش یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یابتدائ ومس هیپسر پا
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 گیریبحث و نتیجه
 میبر بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش یباز یاثربخش یپژوهش حاضر با عنوان بررس

م ی در پایه سواضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیاختالل  یآموزان دارادر دانش یاضیر

ه با ک یآموزاندانش از آن است که یپژوهش حاضر حاک یهاافتهیانجام گرفت.  ابتدایی

از  فاًصرکه  یآموزانبا دانش سهیدر مقا انددهیآموزش د، یاانهیرا یآموزش یاستفاده از باز

و  یاضیر میدر مفاه یشتریو بهبود ب یریادگی زانیاز م اندبردهمدرسه بهره  یآموزش سنت

 ثموردبحوهش پژ نیا یهاهیاند. در ادامه فرضبرخوردار بوده یریادگی یماندگار نیهمچن

 قرار خواهند گرفت.

وزان آمدانش در یاساس میموجب بهبود مفاه یاانهیرا یآموزش یاول: آموزش باز هیفرض

معنادار  α=21/2در سطح  F. مقدار شودیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیپا

گرفت که  جهینت توانیم، نیبنابرا ؛F( 3و  03) = 01/39(  P=  223/2 و ƞ2 = 10/2بوده )

و هندسه( در  ای)شمارش و اعداد گو یاساس میدر بهبود مفاه یاانهیرا یآموزش یباز

 یاانهیرا هایازیب دارد. ریتأث یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش

ش به زآمو هایروشمحتوای آموزشی و  یسازکپارچهیبسیاری را برای  یبالقوهقابلیت 

 یاانهیراآموزشی  هایبازیاستفاده از  .ان دارای اختالل یادگیری خاص دارندآموزدانش

ک رویکرد که ی شودیمشدن امر یاددهی و یادگیری و بهبود فرآیند یادگیری  ترفعالباعث 

با توجه به  .آموزشی هستند یهاطیمحابداعی و نو برای ارتقای عالقه و یادگیری در 

ای بودن گنجاندن چالش طلبی ه ریپذامکانمبنی بر  یاانهیراآموزشی  هایبازی یهاتیقابل

لگوهای ا، انعطافقابلکودکانه در سطوح و مراحل ساده تا پیچیده و به دلیل ارائه تفکر 

 یهایگژیوبا دارا بودن  هایباز گونهاین درواقع. کنندیمجدیدی را برای اندیشیدن طراحی 

محتوای  ،خودپویایی، پذیریانعطاف، مشاهده شدنی، زمایش پذیریآ، پیچیدگی، رقابتی

یری مفاهیم بر یادگ ایمالحظهقابل ریتأث، غنی و توانایی پاسخگویی به نیازهای فراگیران

حساب و همچنین افزایش انگیزه  یهامهارتآموزش مفاهیم پیچیده ریاضی و ، ریاضی

نیز ( 0239و همکاران ) یوهش لواندوسکپژ جینتا. گذارندیمان آموزدانشیادگیری در 
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خاص و  یریادگیاختالل  یان داراآموزدانشکمک به  یبرا یآموزش ینشان داد فناور

د موجب بهبو یآموزش طیبا فراهم کردن شرا یاست و فناور مؤثر یفعال شیاختالل ب

( در 0230. بورنز و همکاران )گرددیماختالل  یافراد دارا در یو مشکالت تکانش یریادگی

، یاضیمشکل در ر یان داراآموزدانش یبرای اضیبر ر یمبتن یاانهیارائه مداخالت را مورد

کرده و  توجهیقابل شرفتیآموزان پدانش نیا یاضیر یهامهارتکه  دندیرس جهینت نیبه ا

 نمودند. یابیارز دیمف اریمداخالت را بس نیا

ر د یاساس اتیموجب بهبود عمل یاانهیرا یآموزش یباز از طریق دوم: آموزش هیفرض

در سطح  F. چون مقدار شودیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیآموزان پادانش

21/2=α  استمعنادار (01/2  =ƞ2 223/2 و  =P) 31/91 = (03  3و )Fگرفت  جهینت توانی. م

محاسبه  و میتقس، ضرب ،قیتفر، )جمع یاساس اتیدر بهبود عمل یاانهیرا یآموزش یکه باز

د. دانش دار ریتأث یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش( در یذهن

افرادی که دارای نیازهای ویژه هستند دیده  عنوانبهدر این پژوهش  کنندهشرکت آموزان

ن نیاز پاسخ به ای تهکه دارد توانس ییهایژگیوبه علت  یاانهیرابازی  رسدیمو به نظر  شوندیم

 یهایباز( از 3160زاده و همکاران )دهقان، (3160) انی( و عباس3160) یو ملک یمراددهد. 

 ین دارااآموزدانش( در میتقس، ضرب، قیتفر، )جمع یاضیر میمفاه یریادگی یبرا یاانهیرا

 نیه اد و باستفاده نمودن یاضیخاص همراه با نقص در ر یریادگیو اختالل  سمیاوت ختاللا

رد. بهره ب توانیم ژهیو یازهایان با نآموزدانشدر آموزش  یفناور نیکه از ا دندیرس جهینت

ان شکل نگرفته است و با توجه آموزدانشدر این  یاهیپا یهامهارتگفت  توانیم، همچنین

-لیات عینییادگیری را در بستر عم تواندیم یاانهیرا هایبازی «3پیاژه»به نظریه رشد شناختی 

 نافتیدر تسلط  یاانهیرا هایبازینشان داد نیز ( 0231) ترزیپژوهش پ جینتاتجسمی میسر سازد. 

 یهامهارتو  میدر مفاه، یاضیخاص همراه با نقص ر یریادگیاختالل  یان داراآموزدانش

ر درس د یادیکه با مشکالت ز یانآموزدانش. داشتند ییبسزا ریتأثضرب  ازجمله یاضیر

و  0نزیاست )هاچ رفتهشکل نگ هاآندر  یاضیر یاهیپا یهامهارتروبرو هستند اغلب  یاضیر

                                                           
1. Pigjet 
2. Houchins 



037 

 ... یمبر بهبود درک مفاه اییانهرا یآموزش یباز یرتأث 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
31 ،

ن 
ستا

زم
69

 

 

ان سطوح توانایی خود را آموزدانش، یاانهیرادر حین بازی آموزشی  (.0220، همکاران

که این موضوع هم  کنندیمو پسخوراند عملکرد شخصی خود را دریافت  دهندیمافزایش 

 .شودیم هاآنی ریاضی در باعث بهبود عملیات اساس

در  یاضیبر بهبود کاربرد آزمون ر یاانهیرا یآموزش یسوم: آموزش باز هیفرض

در سطح  Fاست. مقدار  مؤثر یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش

21/2=α  استمعنادار (031/2  =ƞ2 209/2 و =P )1/113 (=03  3و )Fگرفت  جهینت توانی(. م

، پول، مانز، گیریاندازه یبرا ییهاپرسشدر بهبود کاربرد آزمون ) یاانهیرا یآموزش یکه باز

 یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیآموزان پا( در دانشمسئلهحل ، هاداده ریتفس، نیتخم

کاربرد  ورازاین. کندیمبه تقویت تفکر واگرا کمک  یاانهیرا هایبازی. دارد ریتأث یاضیر

ان باید بدانند مفاهیم آموزدانشآزمون در این کودکان بهبود یافته است. از طرف دیگر 

اوت جدید یا متف یهاتیموقعدر  یامحاسبه یهامهارتریاضیات را چگونه به کار گیرند و از 

، دآورنیماهم را فر ینیبشیپثبات و قابلیت  هایبازاین  کهازآنجاییچگونه استفاده کنند. 

 جینتا .دهدیمافزایش  مسئلهو حل  را در استقالل در انجام تکالیف آموزدانشتوانایی  زمانهم

و چن  ویچ، هوانگ، (0231) و همکارانکاستلر ، (0231) و همکارانکاسکالز  یهاپژوهش

. پژوهش هوانگ و همکاران اندبودههمسو  موردنظر هیفرض جهی( با نت3189) یموریت، (0231)

 و شودیمان آموزدانشتفکر واگرا در  شیموجب افزا یاانهیرا ینشان داد که باز (0231)

 .بخشدیمآنان کمک کرده و آن را بهبود  مسئلهبه حل  نیهمچن

ر د یاضیر میبر بهبود درك مفاه یاانهیرا یآموزش یچهارم: اثر آموزش باز هیفرض

ل؛ آموزش او .است داریپا یاضیر یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش

 یدائسوم ابت هیان پاآموزدانشدر  یاضیر میمفاه دركموجب بهبود  یاانهیرا یآموزش یباز

 ƞ2=01/2) استمعنادار  α=21/2در سطح  F. مقدار شودیم یاضیر یریادگیمبتال به اختالل 

 ( در مراحلشیافزا) رییتغگرفت که  جهینت توانی(. مF( 3و  03) = P  )38/93=223/2 و

در مراحل مختلف آزمون در گروه  یبیآزمون تعق جیمختلف آزمون معنادار است. نتا

تفاوت  زین یریگیو پ آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدینشان م زین شیآزما

آموزشی نوعی رویکرد نوین در جهت پیشرفت یادگیری  هایبازیچون دارد.  یمعنادار
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یک فراگیر در  عنوانبهان در آن آموزدانشآموزشی هستند که  یهاطیمحکودکان در 

شند. آموزشی پایدارتری داشته با تأثیرات توانندیم، کنندیمفعاالنه عمل ، گیریتصمیم

و حافظه فعال  داریرا بر توجه پا یاانهیرا هایبازی ریتأث( 3161نژاد و همکاران ) یسیع

دادند که  قرار موردپژوهشرا  یفعال شیتوجه و ب ییتالل نارساان پسر مبتال به اخآموزدانش

ان آموزدانشو حافظه فعال  داریتوجه پا شیافزا ثباع یاانهیرا هایبازی نشان داد هاافتهی

 یاانهیرا یآموزش یآموزش باز ریتأث. دوم؛ شودیم یفعال شیتوجه و ب ییاختالل نارسا یدارا

 یریادگیمبتال به اختالل  یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانش در یاضیر میبهبود درك مفاه در

 11/09با مقدار  F یمانده است. مقدار مشخصه آمار داریماه پا کیبعد از گذشت  یاضیر

 جهینت توانیدرصد م %61با احتمال  یعنیمعنادار است  α=%1 یعامل زمان در سطح معنادار

در  یبیآزمون تعق جیمعنادار است. نتا ( در مراحل مختلف آزمونشیافزا) رییتغگرفت که 

، آزمونپیشسه مرحله  نیانگیکه م دهدینشان م زین شیمراحل مختلف آزمون در گروه آزما

 یاانهیرا یزشآمو یآموزش باز ریتأث بنابراین؛ ددار یتفاوت معنادار زین یریگیو پ آزمونپس

 یاضیر یریادگیتال به اختالل مب یسوم ابتدائ هیان پاآموزدانشدر  میدر بهبود درك مفاه

معمولی  انآموزدانشبیشتر ماندگار است. ، یریگیماه پ کیماه بعد از  کیبعد از گذشت 

ان دارای اختالل آموزدانش، ریاضی را به زندگی واقعی تعمیم دهند یهاآموزش توانندیم

 از دارندرین نیخود به زندگی واقعی به آموزش و تکرار و تم یهاآموختهیادگیری در تعمیم 

 قعیت داردبرای تعمیم به وا یابالقوهقابلیت ، واقعیت یسازهیشببه علت  یاانهیرا هایبازیو 

 یادگیری حاصل از آن پایدار باشد. تواندیمو 

را که از اعداد و ارقام خسته و  یآموزدانش، یاانهیرا یآموزش یباز قیاز طر آموزش

الب مط یریادگیفرصت آموزش و ، کردن یو در کنار بازشده است را به وجد آورده  دیناام

 یریادگی ندیمعلم در فرآ ایپژوهشگر و  ی. نظارت فردآوردیمشکل را به دست م

 یسختبهآموزان در کالس درس دانش یبا حجم باال یسدر روند کال عتاًیطب، آموزدانش

 شیخاص پ یریدگایاختالل  یآموزان دارابه مسائل دانش یفرد یدگیرس یبرا یفرصت

 یکالس دروس یهاکه متناسب با سرفصل هایبازاز  لیقب نیا یمعرف لیدل نیبه هم. آوردیم

 یهازماندر  یفرد وهیش هآنان و کار کردن با ب نیآموزان و والدشده است به دانش میتنظ
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 تیاهماز  برسد تیتثبآموزان به مرحله دانش نیا یبرا یریادگیکه  یخارج از مدرسه تا زمان

 یحوهن نسبی بودن آن در ارتباط با یعنی، . عینی نبودن متغیر مستقلبرخوردار است یادیز

 .رودیمبه شمار  ییهاپژوهشچنین  یهاتیمحدوداز ، آزمونگر تأثیراتاجرا و 

 منابع
 ویراست) روانی هایاختالل آماری تشخیصی راهنمای(. 3161) .آمریکا پزشکیروان انجمن

، داود، قهستانی عرب و حسن، میناباد هاشمی هامایاك؛، یانس یسآوادا(. پنجم

 .رشد :تهران

ه تحت شبک یاانهیرا یآموزش هایبازیاستفاده از  ریتأث(. 3169) .صالح، گوجار یلیاسمع
مقطع  نامهانپای ،شهر تهران یسوم ابتدائ هیان پسر پاآموزدانش زشیو انگ یریادگیبر 

و علوم  یدانشکده روانشناس، یآموزش یتکنولوژ شیراگ یتیدکترا. رشته علوم ترب

 تهران.، ییاطبادانشگاه عالمه طب، یتیترب

 حل تقویت بر یار مسئله حل آموزشی افزارنرم اثربخشی(. 3160. )لیال، فالح فرشته و، باعزت

 روان المتس فصلنامه. ریاضی یادگیری اختالل به مبتال ابتدایی انآموزدانش مسئله
 .16-96، (3)0، کودك

(. 3160. )حجت، دهقانزاده و هادی، نژاد جعفری داریوش،، نوروزی حسین،، دهقانزاده

 ریاضی درس در یادداری و یادگیری در اعداد جمع یاانهیرا بازی اثربخشی میزان

 .03-11، (08)6، تربیتی روانشناسی فصلنامه. ابتدائی اول

 کاپالن پزشکیروان خالصه(. 3161. )وپدر، روئیز و ویرجینیا، سادوك بنجامین،، سادوك
 .اواالنس: تهران، مهدی، گنجی ترجمه. بالینی پزشکیروان/ رفتاری علوم سادوك و

 مالج، عاشوری، حسین، یآبادسلم، مهری، پورآهنگر داداش، سولماز، بوشهری نژاد عیسی

 عالف حافظه و پایدار توجه بر ایرایانه هایبازی ریتأث(. 3161. )زهرا، بزرگی دشت و

 دانشکده لهمج. فعالیبیش/توجه نارسایی اختالل به مبتال ابتدایی پسر آموزاندانش
 .103-133 (،16)1 ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی



041 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
31 ،

ن 
ستا

زم
69

 

 در ضربجدول بر یادگیری کامپیوتری هایبازی یاثربخش(. 3160مینا. )، عباسیان

 پزشکیروانالمللی گره بینششمین کن، ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز.، کودك و نوجوان

 هایبازی(. 3163. )علیرضا، باغبان ندا و، گلچین مژگان،، هریس آگاه احمد،، پور علی
 .ارجمند: تهران. تهدید؟ یا فرصت یاانهیرا

 هایازیب اثربخشی(. 3161. )سعید، پور موسوی و رضا، هرندی جعفری اسماعیل،، عظیمی

 نشریه .علوم درس یادگیری به نگرش و تحصیلی پیشرفت بر یاانهیرا آموزشی
 .10-00، (31)33، درسی ریزیبرنامه در پژوهش

، عدل الدین فروغ. کودك مرضی روانشناسی(. 3160. )دیوید، وولف جی و اریک، مش

 .رشد: تهران، محمد، آبادی مکی مظفری، اصغر

 یلیتحص انگیزش بر یاانهیرا آموزشی هایبازی تأثیر(. 3160). حسن، ملکی رحیم و، مرادی

، استثنایی ادافر فصلنامه. ریاضی یادگیری ناتوانی با پسر انآموزدانش ریاضی مفاهیم

1(38) ،00-01. 

(. انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران 3183حیدرعلی. )، هومن الهه و، محمداسماعیل

 .101-110، (0)0، کودکان استثنایی، متکی
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