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بررسی تاثير آموزش ازطریق نرم افزارچندرسانه ای

 برعملکرد ریاضی دانش آموزان پسرحساب پریش شهرستان تهران  
  

علی باوی*

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چندرسانه ای بر عملکرد ریاضی دانش 
آموزان پسرحساب پریش شهرستان تهران بود. این مطالعه ازنوع آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه 
انجام شد. دراین پژوهش،  جامعه آماری مورد مطالعه، مشتمل برکلیه دانش آموزان پسر کالس چهارم ابتدایی 
شهرستان تهران بود.بدین منظور باروش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 26 دانش آموز پس از همتاسازی 
از لحاظ دامنه سنی، بهره ی هوشی وحساب پریشی انتخاب و سپس این دانش آموزان به صورت تصادفی 
در دوگروه آزمایش و گواه ) هرگروه 13نفر( جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش بوسیله نرم افزار 
چندرسانه ای بکاربرده شد و گروه گواه با روش آموزشی معلم )روش معمولی یا سنتی( آموزش می دید. سپس 
آزمون ریاضی از هردوگروه به عمل آمد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضیات 
ایران کی- مت، آزمون ریاضی دردوفرم )پیش آزمون و پس آزمون( و نرم افزار چندرسانه ای درس ریاضی 
بودند .برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کواریانس استفاده شد که تحلیل نتایج نشان داد بین میانگین گروه 
آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد   )F=4/627, P> 0/05(. طبق این نتایج، استفاده از نرم افزار 

چندرسانه ای در آموزش، توانایی آزمودنیهای حساب پریش را در عملکرد ریاضی بهبود می بخشد.

واژه های کلیدی: نرم افزار چند رسانه ای، عملکرد ریاضی، حساب پریش

) Bavi1387@gmail.com :دانشگاه عالمه طباطبایی ،کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،تهران،ایران.)نویسنده مسئول*

یافته های نو در روان شناسی
سال هشتم، شماره 25، زمستان1391
صفحات مقاله: 55-69 
تاریخ وصول: 1391/3/10 ـ تاریخ پذیرش: 1391/11/2
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یافته های نو در روان شناسی56

مقدمه
برای  متنوع  و  با طرق مختلف  بیشماری  مطالب  انسان،  اجتماعی  و  فردی  درگستره ی حیات 
یادگیری وجود دارند. یادگیری را به جرئت، می توان بنیادی ترین فرایندی دانست که درنتیجه 
آن موجودی ناتوان و درمانده، درطی زمان ودر طی تعامل با رشدجسمی، به فرد تحول یافته ای 
تبدیل می شود که تواناییهای شناختی وقدرت اندیشه ی وی حدومرزی نمی شناسد. تنوع زیاد و 
گستره ی زمانی یادگیری انسان که به گستردگی طول و عمر اوست، باعث شده است که علی 
یادگیری  افراد در روند عادی  برخی  باهم دارند،  یادگیری  انسانها در  تفاوتهای زیادی که  رغم 
و آموزش دچار مشکل شوند )احمدی و اسدی،1376 به نقل ازسیف نراقی ومیرمهدی،1382(. 
مشکل کودک دارای اختالالت یادگیری در خواندن و نوشتن، ربطی به تیزهوش بودن یا نبودن 
وی ندارد. بیشتر افرادی که مشکل یادگیری دارند، دارای هوش متوسط به باال هستند و بنابراین 
این شایستگی  به  اغلب  اما  برای موفقیت در مدرسه و شغل خود هستند،  دارای شایستگی الزم 
نمی رسند. در حالیکه تالش و انگیزه برای کسب موفقیت مهم است،  نمی توان با قاطعیت گفت 
افراد دارای ناتوانی یادگیری فقط باید تالش خود را بیشتر کنند )ریچ و شاپیرو1999،1(.  ناتوانی 
یادگیری خاص2 یا ناتوانی آموزشی خاص، یعنی نقص در یك یا تعداد بیشتری از فرایندهای روان 
شناختی پایه که ممکن است خود را به صورت عدم توانایی کامل برای شنیدن، فکر کردن، حرف 
زدن ، نوشتن و یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. اختالالت ویژه ی یادگیری از دو بخش عمده 
تشکیل می شوند: اختالالت یادگیری تحولی واختالالت یادگیری تحصیلی. اختالالت یادگیری 
تحولی ، شامل مشکل در گروهی از مهارتهای پیش نیاز است که کودک برای کسب یادگیری 
موضوعهای درسی به آنها نیاز دارد. مانند: توجه، ادراک، تفکر)کرک و چالفانت1995،3، ترجمه 
داده می شوند  یادگیری تحصیلی، زمانی تشخیص  اختالالت  رونقی خانجانی و وثوقی،1377(. 
که پیشرفت فرد در آزمونهای استاندارد شده فردی برای خواندن و بیان نوشتاری درریاضیات به 
طور اساسی پایین تر )تفاوت بیش از 2 انحراف بین پیشرفت تحصیلی وهوشبهر( ازسطح هوشی 

وتحصیلی مورد انتظار باشد )کاپالن، سادوک و گرپ1994،4،ترجمه پورافکاری، 1376(. 
یادگیری ریاضیات یعنی زبان نمادینی که بشر را قادر می سازد تا به صورت کمی در مورد پدیده ها 
بیندیشد و روابط بین آنها را تشخیص دهد، سابقه ای طوالنی در تاریخ بشر دارد )لرنر1997،5(. در 
حال حاضر شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد، مشکالت ریاضیات یك اختالل ناهمگون 

است. ممکن است مشکالتی در حساب ، هندسه ، جبر...وجود داشته باشد.از سوی دیگر 
حساب نیز یك ماهیت مجزا نیست واز قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. برای مثال: شناخت 
حقایق مربوط به حساب ، توانایی انجام امور مربوط به حساب، کاربرد اصول مربوط به حساب 

1. Rich & Shapiro
2. specific learning disabilities
3. Kirk & Chalfant
4. Kaplan, Sadok  & Gerp
5. Lerner
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57 یافته های نو در روان شناسی

همانند: خاصیت جابجایی و شرکت پذیری، تخمین زدن، کاربرد حساب در حل مسئله و مسائل 
علمی)داوکر1، 2005(. بطور کلی کم توانی یادگیری حساب یك اختالل شناختی است که در آن 
مهارتهای حساب آسیب دیده است )اردیال و رزلی2 ، 2002(.                                                                                               

اختالل ریاضیات که یکی از اختالالت یادگیری است، از شکل و سبب شناختی متنوع تری 
اختالالت  دارند،  ویژه  یادگیری  اختالالت  که  کودکانی  سوم  یك  حدود  است.  برخوردار 
غیرکالمی نشان می دهند که از لحاظ عصب شناسی، مرکزآنها درنیمکره راست مغزقراردارد. این 
افراد با مسائل بساوایی و تجسم فضایی مشکل دارند. وقتی درس به صورت شفاهی ارائه می شود، 
پریشی3  محاسبه  ریاضی،  اختالالت  برای  تکنیکی  اصطالح  می گیرند.  بهتریاد  آموزان  دانش 

است)کرک، گاالگر، آناستازیوف وکلمن2006،4، ترجمه گنجی ، 1388( .
محاسبه پریشی یکی از اشکال ویژه دریادگیری است که مهارتهای یادگیری ریاضی فرد را تحت 
تاثیر قرار می دهد. آموزش ضعیف، محرومیتهای محیطی و همچنین عدم توانایی مغز درپردازش 
و مفهوم اعداد از دالیل حساب پریشی هستند )شالو2004،5(. مهمترین مشکالت دانش آموزان 
حساب پریش را می توان چنین برشمرد: وجود مشکالتی در تشخیص شکل و اندازه ، مجموعه و 
اعداد )مفهوم عدد(، تناظر یك با یك، ارزش مکانی اعداد، مهارتهای محاسباتی، مفهوم و ارزش 

پول، خواندن ساعت و حل مسئله. 
با ورود رایانه ها به عرصه آموزش و پرورش، تحول عظیمی درانتقال و سرعت یادگیری و تنوع 
یادگیری ایجاد شد، آنچه امروز در نظام آموزش و پرورش مطرح می شود، استفاده از فناوریهای 
جدید بویژه رایانه و نرم افزارهای آموزشی وشیوه بهره گیری از آنهاست. طبق یافته های جدید، 
اکثر کودکان دارای اختالالت یادگیری، توانایی یادگیری دارند،اما برای دستیابی به این توانایی 
نیازمند آموزش منظم و ویژه هستند )لوگان2003،6(. در روش سنتی فعلی، تاکید آموزش برهوش 
زبانی بصورت گروهی وتاحدودی با مجسم سازی و با تکرار بدون تنوع است. ارزیابی، متناسب 
با توانایی و نیازهای فردی هریك ازافراد نیست، لذا سبب نادیده گرفتن خصوصیات فردی افراد 
می شود.بنابراین دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری به روشهاو راهبردهای آموزشی نیاز دارند 
که با آنچه مدارس بطور معمول فراهم می کنند، متفاوت است. نرم افزارهای آموزشی در بدو ورود 
رایانه به محیط درسی، از نوع نرم افزارهای تمرین و مشق7 بوده اند که تفاوت قابل مالحظه ای با 

شیوه های تدریس سنتی داشته اند. 

1. Dowker 
2. Ardila & Rosselli
3. dyscalculia
4. Kirk, Gallagher, Anastasiow & Colman
5. Shalev
6. Logan
7. drill and practice
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یافته های نو در روان شناسی58

الرسن1) 1995، به نقل از هال2 و همکاران، 2000( در مطالعه ای که در زمینه اثر بخشی وسایل 
کمك آموزشی کامپیوتری برای کودکان مبتال به خوانش پریشی3 به عمل آورد، به این نتیجه 
دست یافت که نرم افزارهای تمرین و مشق، تاثیر بسزایی در آموزش کودکان مبتال به خوانش 
پریشی دارند. در این روش آموزش رایانه، انواع تمرین های وابسته به درس را برای درک بهتر 
و عمیق تر مطالب درسی ارائه می دهد. اگر یادگیرنده در انجام تمرینی به مشکلی برخورد کند 
،کامپیوتر تمرینات ساده تر اما مشابه به او می دهد و کار را تا آنجا پیش می برد که یادگیری حاصل 
شود. در این برنامه ها بر مرور و ثبت مهارتهایی که از قبل در خزانه رفتاری و ذهنی دانش آموزان 
وجود داشته باشد تاکید می شود.آموزشهای مبتنی بر رایانه در مقایسه با آموزشهای سنتی )معلم 
محور( دارای مزایایی نظیر: ارائه بازخورد4فوری، اجتناب از قضاوتهای ذهنی و سوگیرانه )اسکری 
و اکانر1997،5(، تناسب آموزش با توانمندیهای یادگیرندگان، ایجاد محیط یادگیری برانگیزاننده و 

به دور از رقابتهای نا سالم )هال و همکاران،2000( است. 
امروزه بسیاری از برنامه های آموزشی به کمك رایانه در قالب موسوم به چند رسانه ایها اجرا 
می شوند. آموزش به کمك رایانه با قابلیت چندرسانه ای می تواند ،حواس گوناگون راهمزمان 
در فرایند تجربه چندحسی6 بکارگیرد و برای افراد با ویژگیهای متفاوت محیط مطلوب یادگیری 
ایجاد نماید )عالمی، 1379(. پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مبتنی بر چند رسانه ای می تواند 
نظام رسانه  از جمله  یادداری کمك کند. در واقع چند رسانه های آموزشی  به درک مطلب و 
ای هستند که با توجه به ماهیتشان، می توانند براحتی با انواع سبکهای یادگیری سازگار شده و 
با شکلهای گوناگون یادگیری، تعامل آسان و پایداری را فراهم نمایند؛ به نحوی که در مراکز 
یادگیری از نوع جبرانی می توان برخی فعالیتها و تمرین ها را بگونه ای طراحی کرد که برخی از 
مشکالت آموزشی این افراد را کاهش داد ) شارپ2006،7، ترجمه یارزنجانی، 1387(. مفهوم چند 
رسانه ای8 به استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیك، صدا، تصاویر ثابت ویدئویی برمی گردد 

)هاینیچ، مولندا و راسل1993،9(. 
مایر10)2001( دلیل منطقی ارائه چند رسانه ای را چنین بیان می دارد: » منطق ارائه چند رسانه ای 
مطالب - ارائه مطالب در قالب کلمات و تصاویر – در این است که کل ظرفیت شناختی انسان برای 

پردازش اطالعات به کار گرفته شود «.

1. Larson
2. Hall
3. dyslexia
4. feedback
5. Sochery & Oconnor
6. Multisensory Experience
7. Sharp
8. Multimedia 
9. Heinich, Molenda & Russell     
10. Mayer
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59 یافته های نو در روان شناسی

 سه فرضیه اساسی درباره نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای مطرح شده است که عبارتنداز:
مواد  شکل  به  که  اطالعاتی  پردازش2  برای  انسانها  فرضیه،  این  مطابق  دوگانه1:  کانال  فرضیه 
این  ارائه شده کانالهای جداگانه و مجزایی دارند. فرضیه ظرفیت محدود3:  دیداری و شنیداری 
فرضیه حاکی از آنست که انسانها در میزان اطالعاتی که می توانند در هر کانال و در یك زمان 
واحد پردازش کنند، محدودیت دارند. فرضیه پردازش فعال4: بر اساس این فرضیه پردازش فعال، 
انسانها در پردازش شناختی برای ایجاد یك بازنمایی ذهنی منسجم و فهم پذیر از تجارب خود، به 
صورت فعاالنه درگیرمی شوند. این پردازش شناختی فعال شامل : توجه، سازماندهی اطالعات وارد 

شده و یکپارچه سازی اطالعات با دانش قبلی یادگیرنده می باشد.     
ازمزایای چندرسانه ای می توان به ایجاد خالقیت، صرفه جویی در زمان، حذف فعالیتهای غیر 
مفید، افزودن زمان برای ارتباط با شاگرد، یادگیری فعال5 همراه با بازخورد، امکان تکرار و برقراری 
با کاربرمی توان اشاره کردکه همین فعاالنه بودن دانش آموز در فرایند  تعامل و رابطه دوسویه 
یادگیری، دلیل مهم برای افزایش به یادسپاری دانش آموزان است ) زارعی زوارکی و جعفرخانی، 

.)1388
درعصرحاضر با توجه به رشد فناوری و تحوالتی که درانتقال وسرعت یادگیری و تنوع آن ایجاد 
شده، استفاده از رویکرد نرم افزارهای آموزشی، جایگاهی مهم یافته وآنچه درنظام آموزش پرورش 
مطرح می شود، استفاده از رایانه و نرم افزارهای آموزشی و چگونگی بکاربردن آنهاست. تحقیقات 
انجام شده در این زمینه، نشان دهنده پیشرفت این ابزارها در مدارس واثربخشی آنها دریادگیری 

می باشد. 
تحقیقی توسط آدیم6 )2010(، باعنوان تدریس و یادگیری با استفاده ازنرم افزارهای ریاضی انجام 
گرفت و نتایج حاکی از آنست که استفاده از نرم افزارهای آموزشی دردرس ریاضی می تواند موثر 
و مفید باشد. سوبهی7 )2009( در پژوهشی که به منظور بررسی اثرات لوگو برخالقیت و پیشرفت 
افزایش  نتیجه دست یافت که لوگو، ازطریق  این  به  انجام داد،  تیز هوش  ریاضی دانش آموزان 
مهارتهای حل مسئله، پیشرفت ریاضی و خالقیت و مهارتهای کالمی آنها را افزایش می دهد.                                                           
کبریتچی8  توسط  ریاضی  برموفقیت  ای  رایانه  بازیهای  تاثیر  بررسی  منظور  به  که  درپژوهشی 
)2008( انجام شد، مشخص گردید که استفاده ازاین نوع بازیها تا حد چشمگیری، مهارتهای ریاضی 
دانش آموزان را بهبود می بخشد. فاراگر و براون9)2005(  تاثیر آموزش ریاضیات برکیفیت زندگی 

1. dual-channel assumption
2. Process
3. limited capacity assumption
4. active processing assumption
5. active learning
6. Adem 
7. Subhi
8. Kebritchi
9. Farager&Brown
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5 بزرگسال با نشانگان داون سنین 22-28 را بررسی کردند. دراین مطالعه، افراد با نشانگان داون 
، بوسیله آموزش ریاضیات، قادر به اندازه گیری وزن، خرید از فروشگاه و بودجه بندی هزینه ها 
شدند.آنها نتیجه گرفتند که ریاضیات، افراد بانشانگان داون را قادر می سازد که دوران کودکی را 
با ریاضیات طی کنند و دوران بزرگسالی رابااستفاده ازگسترش ریاضیات تعدیل سازند. کینجی و 
بتلهم1)2002( درپژوهشی که برروی سه دانش آموز پسر )پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی( 
مبتال به نقایص توجه و بیش فعالی انجام دادند، دریافتند در صورتیکه از نرم افزارهای آموزشی 
ازنوع بازی در آموزش ریاضیات به این کودکان استفاده شود، درگیری در تکلیف و عملکرد 

ریاضی آنها پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.
به  انجام دادند  اتیسیك )8-4(  موری وکالورت2)2000( درتحقیقی که برروی14دانش آموز 
این نتیجه رسیدند که این کودکان پس ازپایان مداخالت آزمایشی کامپیوتر)روش زنجیره ای3( 
نسبت به کودکانی که تحت آموزشهای سنتی )معلم محور ( قرارگرفته بودند، دراکتساب لغت ، 
موفقیتهای بیشتری بدست آورده اند به گونه ای که این دانش آموزان نسبت به دانش آموزان گروه 

کنترل ، اسامی و لغات بیشتری را آموخته بودند و در تکلیف یادآوری نیز عملکردبهتری داشتند.
با  از هال و همکاران،2000( در پژوهش خود دریافتند که  نقل  به  الینگتون والمزلی4 )1995، 
استفاده از کامپیوتر، می توان اثرات ماتیو5 را خنثی کرد. اثر ماتیو در مورد کودکان مبتال به خوانش 
پدیده، دانش  این  به موجب  )معلم محور(روی می دهد.  پریشی و در شیوه های سنتی تدریس 
برای خواندن فرصت کمتری  به سایر همساالن خویش  نسبت  ناتوانی خواندن،  به  مبتال  آموزان 
بدست می آورند. در نتیجه افرادی که خواندن آنها قویتر است، به این سبب ، در کالس درس  
بیشتر به خواندن تشویق می شوند و خواندنشان قویتر و بهتر می شود و برعکس، افراد ضعیف بدلیل 
اینکه تکالیف خواندنی کمتری از جانب معلم به آنها محول می شود و خواندنشان رفته رفته ضعیف 
می گردد. این محققان پیشنهاد می کنند که از طریق استفاده از وسایل کمك آموزشی کامپیوتری 

می توان بر پیامدهای اثر ماتیو غلبه نمود. 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  عنوان   تحت   ،)1389( میرزایی  توسط  گرفته  انجام  درپژوهش   
و ارتباطات6 برای آموزش ریاضی و مقایسه آن باروشهای سنتی نشان داد که فناوری اطالعات 
باعث اثربخشی آموزش ریاضی و درک شهودی می گردد. اخواست )1388( درتحقیقی با عنوان 
تاثیر بازیهای آموزشی7 بر یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 
آموزش پذیر پرداخت و نتایج بیانگراین است، که بازیهای آموزشی می تواند موجب ارتقای میزان 

1. Kenji & Betlhem 
2. Moore & Clavert
3. chaining method
4. Elinghton & Almozeli
5. Mattew Effect
6. Information Communications Technology
7. Educational Games
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یادگیری ریاضی در این دانش آموزان شود. فرهادیان )1386( در پژوهشی، آموزش مشارکتی به 
کمك رایانه در آموزش ریاضی، آموزش مشارکتی و آموزش به کمك رایانه و ترکیب این دو 
روش آموزشی را مورد مطالعه قرار داد که نتایج پژوهش، تاثیر مثبت استفاده از رایانه دریادگیری 

مشارکتی در درس ریاضی را نشان می دهد. 
سعادتمند )1381( درتحقیقی با عنوان مطالعه تاثیر آموزش به کمك کامپیوتر1 بریادگیری زبان 
انگلیسی سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روشهای سنتی که با دوکالس اول هرکدام 20 نفر دریك 
دبیرستان درمنطقه 12 آموزش و پرورش تهران و به روش شبه تجربی با دوگروه آزمایش و کنترل 
انجام داد به این نتیجه دست یافت که آموزش به کمك کامپیوتر دریادگیری زبان انگلیسی تاثیر 

دارد و همچنین فناوریهای جدید مانند کامپیوتر به بهبود فرایند یادگیری کمك می کند.
باتوجه به مشکالت یادگیری دانش آموزان حساب پریش و نیاز این دانش آموزان به آموزشهای 
نرم  بکارگیری  آنها،  و هوشی  ذهنی  باسطح  مناسب  تدریس  روشهای  از  استفاده  منظم،  و  ویژه 
افزارهای چندرسانه ای در آموزش اینگونه دانش آموزان بیش از پیش احساس می شود. از اینرو 
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد ریاضی دانش 

آموزان پسرحساب پریش می باشد.
باتوجه به هدف مطرح شده فرضیه پژوهش عبارتست از: آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای 

برعملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش تاثیر دارد .

روش پژوهش
دراین پژوهش از روش نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد 
. گروههای گواه و آزمایش به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و قبل از اعمال مداخله 
ای ، پیش آزمونی از آنها گرفته شد و پس آزمونی نیز در پایان مداخله اجراگردید. بدین صورت 
آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای به عنوان متغیر مستقل بر روی گروه آزمایش اعمال گردید 

تا تاثیر آن بر عملکردریاضی دانش آموزان حساب پریش،  به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد.

جامعه آماری وروش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی شهرستان تهران درسال91-

90 که مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. جهت انتخاب نمونه ازنمونه گیری تصادفی چندمرحله 
ای استفاده شد. در ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان تهران، فهرست دبستانهای پسرانه 
این شهرستان تهیه وسپس با روش قرعه کشی از فهرست اسامی مدارس 4 مدرسه ابتدایی پسرانه 
انتخاب و ازاین مدارس 4کالس ازپایه های چهارم به شیوه تصادفی ساده برگزیده شدند. سپس 
از بین این کالسها با توجه به نظرآموزگاران ومطابق با فهرست وارسی تشخیصیDSMIV ) این 

1. Computer Assisted Instruction)CAI)
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فهرست شامل 12 ماده است که براساس مشکالت یادگیری حساب طراحی شده وبه فهم دانش 
کمی و نیز مسائل ثانویه رفتاری می پردازد . طبق این فهرست، دانش آموز به ازای هر مشکل یك 
نمره دریافت می کند . دانش آموزانی که برمبنای نظر معلمان ،حداقل نمره 4راکسب کنند، به عنوان 
دانش آموزان دارای اختالل ویژه اکتساب حساب شناخته می شوند( دانش آموزانی که دردرس 
ریاضی ویادگیری حساب مشکل داشتند، شناسایی وپس ازاجرای آزمونهای تشخیصی )آزمون 
هوشی ریون  وآزمون ریاضیات ایران کی مت(، 26 دانش آموزکه دارای اختالالت حساب پریشی 
تشخیص داده شده اند، انتخاب و سپس بصورت تصادفی ساده در گروه گواه وگروه آزمایش جای 
گرفتند. پس از مشخص شدن 2 گروه پیش آزمونی از مطالب موجود در کتاب ریاضی به عمل 
آمد، سپس متغیر آزمایشی تحقیق ) روش تدریس ازطریق نرم افزارچندرسانه ای (  در14جلسه 40 
دقیقه ای درطی 5 هفته برروی دانش آموزان گروه آزمایش اجراگردید که عناوین جلسات در 
این قسمت آمده است. الزم به توضیح است که گروه گواه همین مطالب و مباحث راباهمان روش 

معمول )سنتی( آموزش می دیدند وتغییری در روش تدریس به آنهاداده نشد.

عناوین جلسات
از  پیش آزمون وهدف  – برگزاری  دانش آموزان  معرفی و آشنایی وگروهبندی  اول:  جلسه 

اجرای طرح
جلسات دوم وسوم : هدف از یادگیری ریاضیات و تشریح با اهمیت بودن کاربرد آن درزندگی 
وسپس توضیح چگونگی حل مسائل ریاضی و معرفی گامهای حل آن نظیر خواندن، تفسیرسازی، 

مجسم سازی، فرضیه سازی، حدس زدن، محاسبه کردن، بازبینی کردن بیان شد.
جلسات چهارم و پنجم: بیان مفاهیم جمع وتفریق نظیراشتراک دو مجموعه و ترکیبی بودن آنها، 
تفریق و سپس آموزش  و  مقایسه و جمعی و همچنین خواص جمع  افرازی،  و  مفاهیم کاهشی 
اعداد  ، جمع  ستونی  بصورت  تدریس جمع   ، اساسی  تفریقهای  و  ) جمع  اعداد  تفریق  و  جمع 
چندرقمی )بدون انتقال و با انتقال ( ، تفریق اعداد چند رقمی از چند رقمی )بدون انتقال وبا انتقال ( 

وحل تمرینات مربوط به آنها.
جلسه ششم: حل مسائل مربوط به این حیطه ها با استفاده از گامهای حل مسئله توسط دانش 

آموزان با نظارت کامل معلم
جلسه هفتم: مروروجمعبندی مطالب گفته شده در جلسات قبل

جلسات هشتم، نهم و دهم: توضیح مفاهیم عمل ضرب مانند: زوج های مرتب، حاصلضرب 
دو مجموعه وخواص عمل ضرب و سپس آموزش عمل ضرب شامل: ضربهای اساسی ، ضرب 
در یك یا صفر، رابطه ضرب با جمع، ضرب عدد چند رقمی در یك رقمی و ضرب عدد چند 

رقمی در چند رقمی
جلسه یازدهم: حل تکالیف وتمرینات مربوط به عمل ضرب، برای تثبیت مفاهیم درذهن

جلسات دوازدهم وسیزدهم: تشریح مفاهیم تقسیم که شامل: مراحل تدریس آن ، تعیین تعداد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

63 یافته های نو در روان شناسی

ارقام خارج قسمت، رابطه تقسیم با تفریق و خاصیت اصلی و بخش پذیری آن و مرحله بعد آموزش 
عمل تقسیم مانند: تقسیم یك عدد بر یك و بر خودش، تقسیم چند رقمی بر یك رقمی و تقسیم 

چند رقمی بر چند رقمی  وانجام تمرینات مربوط به آن
جلسه سیزدهم: مرور و جمع بندی تمام مطالب و مباحثی که درتمامی جلسات قبل ارائه شده بودند.

جلسه چهاردهم: انجام پس آزمون

ابزار پژوهش 
آزمون هوشی ریون1

این آزمون اندکی بعد از جنگ جهانی دوم تهیه شده است. فرم های تجدید نظر شده ی این 
آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه ی سطوح توانایی ازکودکان 5 ساله تا بزرگساالن بکار 
می رود. سوالهای مطرح شده در ماتریسها همه از یك نوع اند و همگی الگوهایی از تصاویر را نشان 
می دهندکه براساس منطق خاصی تنظیم شده اند. برخورداری ازشرایط بهتر اجتماعی و آموزشی 
در پاسخ دادن به سوالهای آن چندان تاثیر ندارد )شریفی،1381(. آزمون ریون کودکان باالتر از 
9سال 60 سوال دارد و زمان اجرای آن 45 دقیقه است . به هر پاسخ درست یك نمره داده می شود 
و سپس مجموع نمرات خام آزمودنی بادر نظر گرفتن سن وی از روی جدول هنجار به هوشبهر 
انحرافی با میانگین 100 و انحراف معیار15تبدیل می شود. پایایی2 این آزمون 0/80 و همبستگی آن 

با آزمون وکسلر0/76 گزارش شده است )شریفی،1381(.
آزمون ریاضیات ایران کی- مت3

با اختالالت ریاضی کاربرد دارد .در ایران برای  این آزمون به منظور شناسایی دانش آموزان 
دانش آموزان 6/6 تا 11/8 ساله هنجارگزینی شده است که ازلحاظ گستره و توالی شامل 3 بخش 

زیر است:
- حوزه مفاهیم اساسی که از 3 آزمون فرعی تشکیل می شود: شمارش، اعداد گویا و هندسه

- حوزه عملیات که عبارتند از: جمع و تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه ذهنی
- حوزه کاربرد که شامل پرسشهایی است که اندازه گیری زمان و پول ، تخمین ، تحلیل داده ها 
و حل مسئله را می سنجند .پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ در 5 پایه 0/80 تا 0/84 

گزارش شده است )محمداسماعیل، 1378(.
آزمون محقق ساخته ریاضی

آزمون ریاضی دردوفرم )پیش آزمون و پس آزمون( برای ارزیابی و سنجش میزان یادگیری فرد 
ازمطالب درسی قبل و بعد از اجرای آزمایش می باشد، که این آزمون را محقق براساس مسائل و 
موضوعات کتاب و مهارتهای مورد نظر در اهداف آموزشی کتاب ریاضی چهارم طراحی نموده 

1. Raven Intelligentce Test
2. reliability
3. Keymath
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فاصله اطمینان%95
خطای استاندارد انحراف استاندارد  میانگین تعداد آزمودنیها گروه

کران پایین کران باال

9/15 11/76 0/62 2/74 10/47 13 گواه

14/25 16/86 0/62 1/63 15/53 13 آزمایش

 جدول1. میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای استاندارد،
 فاصله اطمینان گروه های آزمایش و گواه درآزمون عملکرد ریاضی    

است که برای بدست آوردن روایی1 آن ازبرخی اساتید ریاضی و آموزگاران دوره ابتدایی مدارس 
عادی و استثنائی نظرخواهی شد که مجموعا نظر مساعد خود را اعالن نمودند. همچنین پایایی 

آزمون مذکور برحسب آلفای کرونباخ 0/76 بدست آمد.
نرم افزار چندرسانه ای درس ریاضی

نرم افزار چندرسانه ای درس ریاضی، برای آموزش مسائل و مباحث درس ریاضی شامل مطالب 
ومباحث موجود در کتاب )جمع ، تفریق، ضرب وتقسیم( به دانش آموزان حساب پریش توسط 
محقق طراحی و تولید شد که برای بدست آوردن روایی آن از لحاظ محتوایی و آموزشی، توسط 
معلمان دوره ابتدایی واساتید ریاضی و از نظر فنی توسط متخصصین و تولیدکنندگان نرم افزارهای 
نرم  این  از دیدگاه آنان مناسب تشخیص داده شد.  قرار گرفت که  چندرسانه ای مورد مشاهده 
افزار شامل 200 صفحه است که درصفحه اول آن موضوع و محتوای مورد تدریس، مخاطبان، 
اهداف آموزشی و معرفی نرم افزارچندرسانه ای و چگونگی استفاده از آن ذکر گردیده شده است. 
همچنین دارای صفحات اصلی رنگی است که دارای دکمه ها و نقاط مهم وحساسی می باشد که 
وقتی ماوس و مکان نما روی آن برده شود عملی انجام می گیرد. دراین نرم افزارچندرسانه ای که از 
نوشته ،صدا،تصاویر متحرک و رنگ استفاده شده است، امکان توقف موقت برنامه، خروج ازبرنامه 
و ورود مجدد به آن ازهمان محل خروج ، رفتن به صفحات جلوتر ویا بازگشت به مطالب وجود 
دارد. در هرصفحه نیز یك راهنمایی مربوط به محتوای همان صفحه وجود دارد. همچنین عالوه بر 
ارائه درس، انجام فعالیتهای مختلف مانند حل مسئله ،تمرین و تکرار در برنامه پیش بینی شده است.

ارائه بازخورد، یکی از ویژگیهای مثبت این نرم افزار چندرسانه ای است .به دانش آموز به هنگام 
سنجش یادگیری بازخورد فوری در مورد درستی یا نادرستی پاسخ داده می شود و تا دانش آموز 

پاسخ درست را ارائه ندهد وارد بخش بعدی نخواهد شد. 
 

یافته های پژوهش
در جدول 1 میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد، فاصله اطمینان ودرجدول2 آزمون 
لوین برای بررسی همگنی ماتریس واریانس و درجدول 3 تحلیل کواریانس برای تفاوت گروهها 

آمده است.

1. validity
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همانطورکه در جدول شماره )1( مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش15/53 و میانگین گروه 
گواه 10/47می باشد.   

 )P>0/05( حاصل برابر با4/111است که در سطح Fنشان می دهد )همانطوری که جدول )2
معنی دار نیست. بنابراین شرط تساوی واریانسها برقرار است.

باتوجه به اطالعات مندرج در جدول)3( بین میانگین گروه آزمایش و گواه از نظرعملکرد ریاضی 
تفاوت معنی داری وجود دارد)P>0/05 وF=4/627(. بعبارتی دانش آموزان گروه آزمایش در 
ریاضی عملکرد بهتری نسبت به گروه گواه داشته اند و میانگین نمره های آنان در پس آزمون بیشتر 
از میانگین نمره های دانش آموزان گروه گواه است )با توجه به جدول 1(.بنابراین فرضیه پژوهش 
مبنی بر آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش 

  .) F=4/62 و P=0/043(تاثیر دارد مورد تاییدقرارگرفت

بحث و نتیجه گیری
هدف ازپژوهش حاضر، مشخص کردن تاثیر آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد 
این  از  یافته های حاصل  براساس  بود.  تهران  ریاضی دانش آموزان پسرحساب پریش شهرستان 
پژوهش ،آموزش از طریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد ریاضی دانش آموزان حساب پریش 
موثر است. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد. براساس اطالع بدست آمده، گروه آزمایش 
پس از دریافت متغیر مستقل )استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی( عملکرد ریاضی 
بهتری نسبت به گروه گواه بدست آورده است. این نتایج با نتایج میرزایی)1389(، اخواست)1388(، 
 ،)2005( براون  و  فاراگر  کبریتچی)2008(،  سوبهی)2009(،   ،)2010( آدیم  فرهادیان)1386(، 
کینجی و بتلهم )2002(، موری و کالورت )2000(، الینگتون و المزلی )1995 به نقل از هال و 
همکاران ،2000( هماهنگ است.  در نتایج پژوهشهای ذکرشده به موثر بودن آموزش بوسیله نرم 

F Df1 Df2 P

111/4 1 24 0/054

جدول2. نتایج آزمون لونز

P F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات
شاخص آماری

منابع           
0/043
0/302

4/627
1/117

23/725
5/725
5/127

1
1

22

23/725
5/725

112/797

گروه
پیش آزمون

خطا

جدول3. خالصه نتایج تحلیل حاصل از کواریانس
 بر روی عملکرد ریاضی دانش آموزان دو گروه
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افزار برعملکرد ریاضی تاکید شده است. همچنین طبق مشاهدات محقق دانش آموزان حساب 
پریشی که از طریق نرم افزارچندرسانه ای آموزش دیده بودند، در جریان آموزش باعالقه به درس 
توجه می کردند و تمایل بیشتری به یادگیری از خود نشان می دادند و به صورت فعال با نرم افزار 
کار می کردند و همکاری و مشارکت دانش آموزان بسیار قابل مالحظه بود.                                                                
 در دهه های اخیر، رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور فناوریهای نوین نظیر چندرسانه ایها، 
فرارسانه ها و ارتباطات از راه دور  دستخوش  تغییرات اساسی شده است)گریسون و آندرسون2003،1، 
ترجمه ی زارعی زوارکی و صفایی موحد،1384(. امروزه برنامه های خوب چندرسانه ای رایانه 
ای، به مسائل مورد عالقه ی دانش آموزان پاسخ می گویند، در ارائه مطالب بسیار انعطاف پذیر 
هستندوامکان کنش متقابل با مواد و منابع را فراهم می سازند .از همه مهم تر، اینگونه برنامه ها بیش 
از هر زمان دیگر دانش آموزان را قادر می سازند تابریادگیری خود کنترل و تسلط داشته باشند. 
تحقیق نشان داده است که اگر برنامه های چندرسانه ای بطور صحیح ارزشیابی و در تدریس و 
یادگیری تلفیق شوند، ابزار آموزشی بسیار موثری را تشکیل می دهند. نتایج پاره ای از تحقیقات، 
حاکی از آن است که دانش آموزان تقریبا 20 درصد آنچه را که می بینند حفظ می کنند، 30 درصد 
آنچه را می شنوند نگه می دارند و50 درصد آنچه را که می بینند و می شنوند حفظ می کنند. وقتی 
دانش آموزی شانس این را دارد که بشنود، ببیند و با محیط یادگیری واکنش متقابل داشته باشد، 
می تواند تا80 درصد اطالعات را به خاطر بسپارد و برنامه های چندرسانه ای محیط یادگیری تعاملی 
را فراهم می سازند و به همین جهت، ابزار قدرتمندی برای آموزش و یادگیری هستند )ذوفن و 

لطفی پور،1380(.
رسانه ایهای آموزشی یکی از نوید بخش ترین راهبردهای آموزشی برای دانش آموزان دارای 
اینکه از ظرفیتها و امکانات خوبی برای آموزش و  به  با توجه  اختالالت یادگیری می باشند که 
یادگیری برخوردارند، دارای نقش و اهمیت بسزایی می باشند. بابهره گیری همزمان از کلمات و 
تصاویر در چندرسانه ای، عالوه برافزایش میزان یادگیری به یادداری آموخته ها هم می توان کمك 
کرد. چندرسانه ای ها با افزایش میزان درک شنیداری، کنترل سرعت ارائه ،انجام ارزیابی و ایجاد 
محیطی آرام و مطلوب، یادگیری را تسهیل کرده و باعث عمق بخشیدن به آموخته ها می گردد. 
محیط های چندرسانه ای که اطالعات را به صورت تصویر متحرک، صدا، عکس، گرافیك و 
متن و نقاشی متحرک در اختیار کاربر قرار می دهد، با افزایش بهره وری، تغییری کیفی و اساسی 
در فرایند یادگیری ایجاد می کند. رشد انفجاری دیسك های فشرده و نرم-   افزارهای چندرسانه 
ای و حضور گسترده رایانه ها در خانه ها، دانشگاهها و سازمانهای آموزشی و همچنین خدمات 
عمومی مورد نیاز مردم به این معنی است که اجتماع ما، دارای عوامل فرهنگ کامپیوتری جوانی 

است که می تواند استفاده کامل از امکانات آموزشی متناسب را در پی داشته باشد. 
باتوجه به نتایج پژوهش و تاثیر قابل توجه نرم افزارهای چندرسانه ای آموزشی در تحقق اهداف 

1. Garrison & Anderson

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

67 یافته های نو در روان شناسی

آموزشی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری،  شایسته است که 
مسوالن امر تعلیم و تربیت با بررسی راهکارها و راه حلها و انجام متناسب سازیهای الزم، زمینه برای 
بکارگیری بیشتر یا کامل ازاین رسانه مفید در مدارس مهیا گردد. بر این اساس واضح است که در 
سایه استفاده از این رسانه، کودکان دارای اختالالت یادگیری و متولیان امر آموزش و پرورش 
خواهند توانست بر مسائل ومشکالت همیشگی و مبتال به آموزش و تدریس این کودکان نظیر: 
کندی سرعت فراگیری آنها، کمبود فرصت کافی در کالس برای آموزش گام به گام متناسب با 
توانایی آنها، تشویق های اغراق آمیز یا اندک معلمان، تواناییهای محدود مربیان آموزش و پرورش 
فایق آیند . بدلیل موثر بودن نرم افزار چندرسانه ای در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و 
تقویت کننده مهارتهای ریاضی وحل مساله، می تواند جایگزینی مناسب برای روشهای تدریس 
سنتی در مدارس باشد. الزم به ذکراست که در این نوع آموزش، نقش معلمان هرگز کمرنگ 
نخواهد شد. معلمان با آشنا شدن با اصول کلی این رویکرد و آگاهی از نرم افزارهای مختلف 
آموزشی در ایجاد بسترهای الزم جهت تسهیل ورود نرم افزارها به مدارس و فرهنگ سازی  و 
طراحی مطالب و قسمتهای کتابهای درسی به صورت نرم افزار آموزشی وگنجاندن آن دربرنامه 

اصلی شان نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
درنهایت از آنجاکه این نرم افزارهای آموزشی بدلیل اثربخش بودن آنها در عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان و تعاملی که در جریان آموزش با نرم افزار انجام می گیرد و همراه بودن آن با دریافت 
بازخورد می بایست، در شروع آموزش در مدارس ابتدایی و مقاطع و سنین پایین تر استفاده گردد. 
همچنین این پژوهش فقط روی دانش آموزان حساب پریش صورت گرفته و فقط دانش آموزان 
پسر پایه چهارم را در برگرفته، لذا ضروری است که چنین پژوهشی روی سایر گروههای دچار 
اختالالت یادگیری وهمچنین دانش آموزان دختر و دیگر پایه ها و مقاطع انجام گیرد. عالوه براین 
موارد، بدلیل محدودیت زمانی، قسمتهایی ازکتاب برای آموزش در این تحقیق انتخاب شده، لذا 

توصیه می گردد، در پژوهشهای بعدی قسمتهای دیگر نیز مدنظر قرار گیرند.
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