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اثربخشي روش آموزش مستقيم، روش آموزش به كمك كامپيوتر و روش يادگيري تا حد 

  ان با اختالل رياضيآموز دانشتسلط بر كاهش مشكالت 

  5حسين داوودي، 4، علي خالقخواه3، شيوا عليپور كتيگري2، غزل سادات پورنسايي1زانه آسياييفر

  چكيده

 يادگيري تا حد تسلط بر و كامپيوتر كمك به آموزش مستقيم، آموزش ي شيوه سه اثربخشي ي مقايسه حاضر پژوهش هدف

 شامل اين پژوهش، آماري ي جامعه. است دبستان چهارم و سوم مقاطع در رياضي اختالل داراي انآموز دانش مشكالت كاهش

 مراكز به و هستند يادگيري رياضي اختالل داراي كه است شهرستان سبزوار دبستان چهارم و سوم پايه پسر و دختر انآموز دانش

 از نفر 20 تعداد. بوده اند تحصيل به مشغول 94- 93 تحصيلي سال در و اند شده داده ارجاع يادگيري هاي اختالل توانبخشي

رياضي و آزمون  اختالل تشخيص شده آزمون استاندارد و وكسلر هوش آزمون باليني، مصاحبه ي طريق از كه انيآموز دانش

اين  سپس و شدند انتخاب داوطلبانه صورت به بودند، كرده دريافت را اداركي فضايي و در نهايت مقياس ارزشيابي معلم

 سه هفته جلسه، درهر 12 مدت به كدام هر آزمايش گروه سه. شدند جايگزين نفري نجپ گروه چهار در تصادف به انآموز دانش

 اختالالت درمان در مركز مرسوم آموزش همان نيز كنترل گروه و نمودند دريافت را خود خاص آموزش دقيقه اي 45 جلسه

 واريانس تحليل از استفاده با ها داده و سپس آمد عمل به آزمون پس و آزمون پيش گروه چهار هر از. دادند ادامه را ويژه يادگيري

 كاهش آموزش به كمك كامپيوتر و يادگيري در حد تسلط در مستقيم، آموزش برنامه كه داد نشان پژوهش اين نتايج. شد تحليل

د تسلط روش يادگيري در ح از استفاده كه شود مي نتيجه گيري اساس اين است. بر مؤثر انآموز دانش رياضي اختالالت مشكالت

  .مؤثرتر باشد مرسوم، سنتي روشهاي از رياضي اختالل داراي انآموز دانش مشكالت كاهش در

  رياضي يادگيري تا حد تسلط، اختالل كامپيوتر، كمك به آموزش مستقيم، آموزش : كليدواژه ها
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  alipourshiva29@yahoo.com  ،09127387260.دانشجوي دكتراي روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد خمين، 3
  alikhaleq@gmail.com  ،09143536756.دكتراي علوم تربيتي، استاديار دانشگاه محقق اردبيلي، 4
 .عضو هيات علمي، گروه مشاوره واحد خمين، دانشگاه آزاد خمين5
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  مقدمه

ه كاربرد زبان بياني و نوشتاري مربوط مي شود به معناي اختالل در يك يا چند فرايند روانشناختي پايه است كه ب 1ناتواني يادگيري

و مي تواند به شكل عدم توانايي كامل درشنيدن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن،نوشتن، هجي كردن و يا محاسبات آشكار 

ر يادگيري است كه د بر طبق مالك هاي آسيب شناسي رواني يكي از زير مجموعه هاي ناتواني 2شود. اختالل يادگيري رياضي

(درك اصطالح هاي رياضي و تبديل مسائل نوشتاري به نمادهاي رياضي)؛  3برگيرنده چهار گروه اختالل است: مهارت هاي زباني

(توانايي انجام چهارعمل  5(شناسايي ودرك نمادها و مرتب سازي مجموعه اعداد)؛ مهارت هاي رياضي 4مهارت هاي ادراكي

ت شكل ها و مشاهده درست نمادهاي عملياتي). اين ناتواني، عملكرد تحصيلي يا (كپي كردن درس 6اصلي) و مهارت هاي توجه

فعاليت روزمره فرد را با مانع مواجه مي سازد و مشكالت حاصل از آن از اختالل هاي مرتبط با نارسايي هاي حسي يا عصبي موجود 

ان با اختالل رياضي، پژوهشگران آموز شدان). به منظور كمك به رفع مشكالت يادگيري 2007فراتر است(سادوك وسادوك، 

). يكي از روش هاي موثر در 2000معتقدند متناسب با مشكالت موجود بايد مداخالت خاصي اعمال شود(شلو وگراس تسور، 

  ان مبتال به اختالل يادگيري آموزش مستقيم مي باشد.آموز دانشبهبود يادگيري 

يژگي هاي خاصي نظير: اهداف مشخص، سازماندهي دقيق، گام هاي كوچك، ارائه با و با رويكردي رفتار گرايانه 7آموزش مستقيم

مطالب از ساده به دشوار، ارائه پيش سازمان دهنده، تمرين سازمان يافته و هدايت شده، ارزيابي مكرر و تقويت كه آن به يك شيوه 

 8بديل مي كند. براي مثال سوزان، باربارا و جانت ان داراي اختالل هاي يادگيريآموز دانشكار آمد و موثر براي كمك به  كامل

). برنامه هاي آموزش مستقيم بر اساس ادبيات تحقيق، نسبت به ديگر برنامه هاي آموزشي، در 2003( 9) وآدامز و كارنين2005(

در بررسي  10نپيشرفت تحصيلي يادگيرندگان داراي اختالل هاي يادگيري ويژه اثر بخش تر بوده است. تام، ميشل، كتي، و روز

روز)  4الي 3هفته و هفته اي16ساله(به مدت  14تا  6.5آموز دانش 57آزمايشي تاثير آموزش مستقيم بر عملكرد خواندن و رياضي 

كه بيماري صرع و اختالل يادگيري داشتند دريافتند كه شيوه ي آموزش مستقيم به طور كامال معناداري به بهبود عملكرد اين 

                                                             

1.Learning disability 
.Mathematics learning disorder2 
.Languistic skills3 
.Perceptual skills4 
.Mathematics skills5 
.Attention skills6 
.Direct instruction7 
.Susan, Barbara& Johan 8 
.Adams& carnine9 
10.Rosane 
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) برنامه آموزش مستقيم براي 2007( 1م حيطه هاي تحصيلي منجر مي شود. مارگارت، فلورس و كي لران در تماآموز دانش

  اني كه در معرض خطر افت تحصيلي در زمينه رياضي هستند بسيار اثربخش و سودمند مي باشد.آموز دانش

له حس بينايي انجام مي شود. درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و تصويري به وسي 75بر اساس تحقيقات انجام شده 

 3درصد حس بساوايي و حواس بويايي و چشايي نيز هر كدام  6درصد يادگيري از طريق حس شنوايي و 13درصورتي كه تنها 

درصد در يادگيري تاثير دارند. به همين دليل امروزه كامپيوتر به عنوان مربي در تركيب با آموزش سنتي براي تعليم و تمرين و ارائه 

وزش براي كودكان با نيازهاي ويژه كه منابع مختلفي از اطالعات از قبيل متن موضوع صدا و تصوير را به صورت همزمان آم

). آموزش مبتني بر رايانه به  2010هماهنگ ارائه نموده، تا بتواند مهارت هاي كالمي و ارتباطي را رشد و بهبود بخشند(ويزنتز، 

د و حمايت مي باشد از جمله به كارگيري شيوه هاي آموزشي مبتني بر رايانه موجب بهبود وسيله تحقيقات آزمايشي مورد تايي

)شواهدي نيز دال بر وجود اثرات مثبت آموزش هاي 2006ان داراي اختالل ديكته شده است (ونگ باتر، آموز دانشعملكرد نوشتن 

تي، توجه، تمركز، كنترل حركات، ايجاد لذت، شادي و رايانه اي بر تقويت مهارت هاي خواندن، امال و بهبود مهارت هاي شناخ

  ).  2000كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه گزارش شده است (برگر، روبرت وپاسنر، 

تحقيق، نشان داد كه كابرد رايانه اثر مثبتي در رشد  36به نقل از مك كولوگ) برمطالعه  1990( 2در فراتحليلي كه توسط جونز

ان داراي اختالل هاي يادگيري وبژه كه آموزش هاي رايانه اي را آموز دانشاه دارد. در اين بررسي ها تحصيلي از دبستان تا دانشگ

دريافت كرده بودند عملكرد شان در درس امال و خواندن ورياضي به نحو معنا داري تقويت شده و به طور قابل توجهي مهارت 

)اگر فرصت يادگيري و كيفيت آموزش براي همه يكسان باشد تعداد  1363(3هاي نگرشي بهتري را نشان داده اند. اما به اعتقاد بلوم

ان داراي ناتواني ويژه يادگيري كه در يك يا چند فرايند روانشناختي آموز دانشكمي از آنها به حد تسلط خواهد رسيد، مخصوصا 

د. بلوم روش يادگيري در حد تسلط را ان ديگر قرار مي گيرنآموز دانشهاي عادي در جوار  پايه دچار اختالل بوده، در كالس

ان به آموز دانشپيشنهاد نموده كه براساس اين روش هر چه زمان يادگيري بيشتر باشد مقدار يادگيري نيز بيشتر خواهد بود. اگر به 

يادگيري  درصد آنها در 51با نياز فردي آنها باشد، حدود طور انفرادي فرصت يادگيري داده شود و كيفيت آموزشي نيز متناسب

ان به سطح بااليي از آموز دانشمطالب درسي به حد تسلط خواهند رسيد لذا مي توان در آموزشگاه ها شرايطي فراهم كرد كه همه 

). جديد ترين بررسي ها كه اسالوين 1387پيشرفت تحصيلي برسند و تفاوت هاي آنها در يادگيري به حداقل كاهش يابد (سيف،

) درباره اثر بخشي روش آموزش يادگيري در حد تسلط انجام داده اند 2005) و كازو و ازومير (1990)، كوليك وهمكاران (1987(

  ان اثر مثبت دارد. آموز دانشو عموما نشان داده است كه اين روش در پيشرفت تحصيلي 
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 در ش تا حد تسلطآموز و كمك كامپيوتر به آموزش مستقيم، آموزش كه است روشن نكته اين گذشته تحقيقات بر با مروري

 دنبال به حاضر تحقيق رو اين از. هستند و بوده موفقي شيوه هاي رياضي فوق العاده اختالل ويژه يادگيري اختالل هاي رفع و ترميم

 كه آموزش مستقيم روش هاي از بنابراين باشد، داشته را اثربخشي بيشترين كه است رياضي اختالل اصالحي براي روش بررسي

 كه كامپيوتر كمك به آموزش روش و كند برطرف مي را محاسبه و عددي توليد عددي، فهم هاي مهارت در ودموج كمبودهاي

 تقويت و يادسپاري و يادگيري رشد ،)توجه فراخناي(ديداري حافظه مدت، حافظه كوتاه بهبود بيشتر، انگيزه ايجاد و تشويق موجب

بهبود  يادگيري در حد تسلط كه منجر به دستيابي به مهارت بر مفهوم، شود، و روش مي انآموز دانش در تجسم ديداري توانايي

از  .كند كمك مبتال در كودكان رياضي يادگيري مشكالت رفع به تا است شده عملكرد و افزايش اعتماد به نفس مي شود، استفاده

بنابراين از روش هاي آموزش مستقيم اين رو تحقيق حاضر به دنبال برسي اثر بخش ترين روش اصالحي براي اختالل رياضي است. 

ان استفاده شده است تا به رفع مشكالت رياضي آموز دانشدر  و روش آموزش به كمك كامپيوتر و روش يادگيري در حد تسلط

  در كودكان مبتال كمك كند.

  روش

 يك و آموزشي امهسه برن(سطح چهار داراي كه آزمايشي متغيير يك با آزمايشي نوع از پژوهش ايننوع و طرح پژوهش: 

 كمك به آموزش روش مستقيم، آموزش روش متغير مستقل و رياضي مهارت وابسته متغير پژوهش اين در. بود) كنترل گروه

 مستقيم، آموزشي هاي شيوه .داد مي ادامه را سنتي روش معمول همان گروه كنترل و بود آموزش در حد تسلط روش و كامپيوتر

 گروه سه دقيقه براي 45 جلسه هر جلسه و 3 هفته هر در جلسه، 12 مدت به دگيري تا حد تسلط،يا و كامپيوتر كمك به آموزش

 اختالالت آموزشي مراكز در معمول سنتي همان آموزش گواه گروه عنوان به چهارم گروه و شد اعمال محقق وسيله به آزمايشي

 به گروه چهار هر از رياضي شده استاندارد آزمون عهمجمو آموزشي ي اتمام دوره از بعد و قبل. كردند دريافت را يادگيري

 اجرا انآموز دانشرياضي  يادگيري مشكالت رفع در آموزشي روش هاي تأثير بررسي منظور به آزمون و پس آزمون پيش صورت

  .شد

 شپرور و كل آموزش اداره ي از استعالم طبق حاضر ي مطالعه ي جامعه :گيري نمونه روش و نمونه جامعه آماري،

از  است. سبزوار شهر ابتدايي مقطع و چهارم سوم ي پايه رياضي اختالل داراي آموز دانش 188 كليه شامل استثنايي كودكان

 و باليني مصاحبه ي بودند، شده داده ارجاع يادگيري اختالالت مراكز به 94- 93سال  در كه رياضي اختالل به مشكوك كودكان

همچنين مقياس ارزشيابي معلم از كودك  .گرفت حركتي انجام - آزمون ادراكي ياضي،ر آزمون وكسلر، تحصيلي هوش – آزمون

 و بررسي شيوه به بايد ويژه اختالل هاي يادگيري درمان كه اين به توجه توسط مربيان مراكز اختالالت يادگيري، پاسخ داده شد. با

 ؛ 1372 ماهر، فرهاد هي ترجم تا، بي لورناچان، و لهك(گيرد نفر صورت 10 تا 5 كوچك هاي گروه در آموزش يا و موردي مطالعه

؛ 1390 كريمي،( قبلي شده انجام هاي پژوهش به باتوجه و) 1369 طوسي، منشي ترجمه تا، بي جيمز؛ و جرالد ؛ 1387 تبريزي،
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 20 اين پژوهش آماري ي نمونه بنابراين). 1391؛ معتمدي، 1391 عليزاده، قوام، ابراهيمي جانه، ؛ 1390 كيامرثي، مومني، كاظمي،

 در بودند، تراز شده هم حركتي- رياضي و آزموني ادراكي تحصيلي پيشرفت و هوش آزمون براساس كه) نفري 5 گروه چهار(نفر

 هوش متوسط، سطح: بود زير موارد شامل نمونه ورود هاي مالك. گرفتند جاي ها گروه در بودند شده. گرفتند جاي ها گروه

 و سلوكي هيجاني، اختالالت حسي، نورولوژيكي، معلوليت فقدان دبستان، چهارم يا سوم هاي پايه از كيي در تحصيل به اشتغال

  است. 5/31و انحراف استاندارد  98/33با ميانگين  103تا  89رياضي. دامنه هوشي نمونه حاضر، بين  يادگيري در اختالل داشتن

  ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش به شرح زير است. 

  زار پژوهشاب

ساله 16تا  6اين مقياس چهارمين ويرايش مقياس هوشي وكسلر كودكان  ):WISC-IVمقياس هوشي وكسلر كودكان چهار(

منتشر شده است. اين مقياس نسبت به سه مقياس قبل، تغييرات زيادي كرده است. اين تغييرات تنها در تغيير  2003است كه در سال 

 WISC-IVست بلكه در مفاهيم و سازه هاي اصلي آزمون نيز تجديد نظر شده است. درآزمونسواالت و به روز كردن سواالت ني

پنج نوع هوشبهر محاسبه مي شود كه عبارت اند از: درك مطلب كالمي، استدالل ادراكي، حافظه فعال، سرعت پردازش و 

مان آموزش و پرورش استان چهارمحال و توسط عابدي، صادقي و ربيعي با حمايت مالي ساز 1386هوشبهركل. اين آزمون درسال 

و از طريق  0.94تا  0.65 بختياري ترجمه، انطباق و هنجاريابي شد كه ضرايب پايايي خرده آزمون ها از طريق آلفاي كرونباخ بين

طح ) و ريون درس1391گزارش شده است. روايي آزمون از طريق اجراي همزمان با وكسلر شهيم( 0.91تا  0.76روش تنصيف بين 

  مطلوبي گزارش شده است.

اين آزمون براي بررسي و مقايسه عملكرد آزمون تشخيصي اختالل يادگيري رياضي براي پايه سوم ابتدايي: 

تهيه شده است و  1373در سال  پور ان داراي اختالل در محاسبه دركالس هاي سوم ابتدايي شهر مشهد توسط ملكآموز دانش

، تشخيص اندازه ها، تناظر يك به يك، شمارش اعداد، پيوستگي ديداري و شنيداري، ارزش شامل زير مقياس هاي اشكال هندسي

مكاني، چهار عمل اصلي، حل مسئله و تشخيص مجموعه ها و اعداد است. روايي صوري بر طبق نظر متخصصان منعكس كننده 

ين كه آزمون بين دو گروه داراي اختالل و هدف هاي تشخيصي در اختالل رياضي است. از لحاظ روايي تفكيكي نيز با توجه به ا

به  0.96فاقد اختالل در تمام زير مقياس ها تفكيك قائل شده، داراي روايي بااليي است. ضريب اعتبار به روش آزمون موازي 

  به دست داد. 0.81). در پژوهش نيز برآورد آلفاي كرونباخ ضريب اعتبار همساني دروني 1393دست آمده است(ملك پور،

ماده است كه هر ماده آزمون بيانگر  30اين پرسشنامه داراي رسشنامه مايكل راتر (مقياس ارزشيابي معلم از كودكان): پ

عالمت و نشانه اي از يك اختالل رفتاري مي باشد. هدف از اين آزمون جمع آوري اطالعات درباره نحو رفتار و عادات هر يك از 

) به كار گرفته شده و پنج 1985شود. اين پرسشنامه در ايران توسط مهريار و همكاران( كودكان بوده كه توسط معلمان تكميل مي
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افسردگي، ناسازگاري اجتماعي، رفتارهاي ضد اجتماعي و اختالل كمبود توجه تقسيم - پرخاشگري، اضطراب–عامل بيش جنبشي 

  گزارش شده است. 0.77شده و پايايي آن

دراين آزمون آزمايشاتي جهت تعيين برتري حركتي و حافظه: -يديدار–آزمون بررسي مهارت هاي ادراكي 

لگدزدن) تعيين - 3شوت كردن، - 2لي لي كردن، - 1دردست گرفتن قيچي) تعيين برتري پا(- 3پرتاب توپ، - 2نوشتن، - 1دست(

به  مي گيرد.صداي تيك تيك ساعت)انجام - 3شنيدن صداي پچ پچ، - 2نگاه كردن به داخل استوانه باريك و بلند، - 1برتري چشم(

لي - 4چهار دست و پا رفتن، - 3سينه خيز رفتن، - 2ايستادن روي يك پا با چشمان باز و بسته،- 1منظور بررسي ميزان تعادل وتوازن: 

درحال حركت جفت - 8جفت پا پريدن، - 7روي يك خط صاف به سمت جلو وعقب گام برداشتن، - 6طناب بازي، - 5لي كردن، 

گرفتن - 14پرتاب اشيا به هدف، - 13باال پريدن، - 12باال و پايين رفتن از پله، - 11رژه رفتن، - 10 ضربدري راه رفتن،- 9پا پريدن، 

-3اشاره به باال و پايين، رو و زير ميز، - 2عقب، - جلو- راست–قدم برداشتن به سمت چپ -  1به منظور بررسي جهت يابي:و  توپ

آيا -  1به منظور مهارت هاي حركتي ظريف: و برعكس و گذاشتن دست راست روي چشم چپ- 4نشان دادن مداد بلند وكوتاه، 

دكمه هاي لباس يا بند - 3با هر دو چشم نور چراغ قوه راتعقيب كند، - 2مي تواند مداد را به درستي در دست بگيرد وكنترل كند،

گرد درست كند، با استفاده از خمير بازي يك توپ - 5به محرك هاي صوتي به درستي پاسخ دهد، - 4كفش را به راحتي ببندد، 

نقطه - 9در امتداد خط راست قيچي كند، - 8صفحات كتاب را يكي يكي ورق بزند، - 7مهره هاي سوراخ دار را به نخ بكشد، - 6

- پنج- چهار- سه–حافظه عددي مستقيم(تكرار دو - 1به منظور بررسي حافظه شنيداري: چين ها را پر رنگ و شكل را كامل كند.

به منظور بررسي حافظه . شش عدد به صورت برعكس)- پنج- چهار- سه- معكوس(تكرار دو حافظه عددي- 2شش عدد به ترتيب)

حافظه ديداري معكوس(كارتهاي - 2پنج تصوير رابه ترتيب بيان كن- چهار- سه- حافظه ديداري مستقيم(كارت هاي دو- 1ديداري:

حركتي - ديداري- مهارتهاي ادراكيپنج تصوير را برعكس تكراركن). دراين تحقيق آزمايش هاي مربوط به آزمون - چهار- سه- دو

به جز آزمون هاي  ) بدست آمد.0/88و حافظه با استفاده از روش آلفاي كودرريچاردسون درحد بسيار باال و رضايت بخش(

از والدين به كاررفته است و  آموز دانشمذكور، مصاحبه ابزاري ديگر است كه در اين تكنيك جمع آوري و ارزيابي باليني 

  ). 1391ازمعلم و والدين صورت گرفته است(شهيم،  آموز دانشاهه غير رسمي جهت بررسي وضعيت حساب همچنين از سي

و با تحليل آماري واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي  SPSSداده هاي با استفاده از نرم افزار روش تجزيه و تحليل داده ها: 

  شفه، تجزيه و تحليل شدند.

  نتايج

  يافته هاي استنباطي

  يكطرفه نمره هاي چهار گروه مورد بررسي واريانس تحليل )1 جدول        

      SS       df   MS   P       F      منابع تغييرات
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  05/0     53/3    529/49     3    1372/23      بين گروهي

        119/28     16    2690/29      درون گروهي

       19    3488/51         كل

  

براي چهار گروه تحقيق در  19) با درجه آزادي 3/53به دست آمده( F كه شود مي مشاهده 1 جدول در موجود مندرجات اسبراس

   .دارد وجود دار معني تفاوت آماري نظر از پژوهشي گروه بين چهار كه معنا به اين. است ) معنادارP<0/05سطح( 

 شفه تعقيبي آزمون از دارد معنادار وجود تفاوت آماري لحاظ از ها گروه جفت از يك كدام بين كه اين تعيين منظور به ادامه در

   شد. استفاده

  كنترل گروه و آزمايشي هاي گروه تفاوت بررسي براي شفه آزمون )2 جدول     

  P   اندازه گيري خطاي معيار  تفاوت ميانگين   M   SS   F       گروه ها

  05/0       53/8      24     5    22   26   گروه يادگيري در حد تسلط

  05/0       4/4      17     5   28/6   15    آموزش به كمك كامپيوتر

  05/0       3/5      18     5   09/11  17     آموزش به شيوه مستقيم

  5    8/2   1         گروه كنترل

  

 P<0/05) از لحاظ آماري در سطح 24سلط و گروه كنترل(بين ميانگين نمرات در گروه يادگيري در حد ت 2با توجه به جدول 

) از لحاظ 17بين ميانگين نمرات در گروه آموزش به كمك كامپيوتر و گروه كنترل( 2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول 

وزش مستقيم و گروه بين ميانگين نمرات در گروه آم 2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول  P<0/05آماري در سطح 

تفاوت معنادار وجود دارد. پس فرض صفر رد و فرض تحقيق مورد تاييد قرار مي  P<0/05) از لحاظ آماري در سطح 18كنترل(

  اطمينان ميتوان گفت كه تفاوت ها معني دار است.  0/95گيرد و با احتمال 

ط، آموزش به كمك كامپيوتر، آموزش مستقيم) از به منظور پاسخ به تفاوت اثر بخشي سه شيوه آموزشي(آموزش در حد تسل

  آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.

  آموزشي ي شيوه سه بخشي اثر تفاوت بررسي جهت شفه )آزمون3جدول      

   p   خطاي معيار ميانگين    تفاوت ميانگين   گروه آزمايشي     گروه آزمايشي

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

      0/566       13/5        6/4       1    آموزش به كمك كامپيوتر
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      0/333       12/5        11/6        2        آموزش مستقيم

  

ميانگين گروه آزمايش در حد تسلط با دو گروه آموزش به كمك يادگيري و  بين شفه آزمون تحليل اساس بر 3با توجه به جدول 

معنادار وجود دارد. به اين ترتيب آموزش در حد تسلط بر بهبود عملكرد رياضي  تفاوت P<0/05ش مستقيم، در سطح آموز

شيوه آموزشي(آموزش مستقيم و آموزش به كمك كامپيوتر) تفاوت معنادار  دو اثربخشي ميزان ان تاثير گذار است. درآموز دانش

 رياضي از در ويژه يادگيري هاي اختالل داراي انآموز دانش رياضي حاسباتم خطاهاي تعداد مشاهده نشد، بنابراين در كاهش

  ندارد. بين دو گروه آموزش ومستقيم و آموزش به كمك كامپيوتر وجود معناداري تفاوت آماري لحاظ

  بحث و نتيجه گيري

 و يادگيري در حد تسلط امپيوتراز ك استفاده با مستقيم، آموزش روش هاي تحت رياضي اختالل به مبتال كودكان حاضر تحقيق در

 سنتي آموزشي روش كه كنترل گروه با آموزشي هاي پيش آزمون گروه و پس آزمون نمرات تفاوت ي مقايسه گرفتند، قرار

 به طور اصالحي روشهاي از هركدام ي ارائه داد نشان مي كردند، دريافت را هاي يادگيري ناتواني آموزشي مراكز در مرسوم

 ،( 2005)جان و سوزان باربارا و فلورس ،(2010 )استوكارد مطالعات با نتايج اين مي شوند. رياضي عملكرد بهبود ثمعني داري باع

 )زيروتوماس ،(2005)سولر و مارتال ،(2004)و تراور كارنين، سيلبرت، تامي ،( 2004)اسلوكام و اتكينز ،( 2003 )كارنين و آدامز

 اختالالت بهبود در مستقيم آموزش تأثير خصوص در ( 1389 )همكاران و از كريمي قلن به ؛( 2001 )مارگنر و ،كيندر( 2008

 است. همسو رياضي به ويژه اختالل يادگيري

 انآموز دانش براي جذابي و بسيار مطلوب ي شيوه آموزشي راهبرد اين تا شود مي موجب مستقيم آموزش ي برنامه ويژگي هاي

 آموزش براي اساسا مستقيم آموزش نمايد كمك اوليه هاي يادگيري مهارت در را ها آن و دباش ويژه يادگيري هاي اختالل داراي

  ارائه گام، به گام آموزش( خاصي هاي ويژگي به توجه با مستقيم آموزش شيوه بنابراين، است. طراحي شده انآموز دانش همين به

 همچنين بازخوردي، ي تقويت ارائه مكرر، هايي زيابيار غلط، پاسخ اصالح يا صحيح پاسخ ي رائه ا از بعد فوري هاي تقويت

 اختاللهاي داراي دانشĤموزان براي آموزشي شيوه ي دارد، بهترين كه)  والدين نظارت و همكاري جلب و منزل براي تكليف تعيين

  .است ويژه يادگيري

 پژوهش با رياضي، اختالل به كودكان مبتال رياضي يادگيري مشكالت كاهش در كامپيوتر كمك به آموزش تأثير درخصوص

 از .مي باشد همسو)  2000( پوسنر و روبرت برگر، جونز، ،) 2007( و مارسيا فلتچر ،) 1389( عچرش ،) 1383( فتاحيان چون هايي

 و كالمي هاي مهارت بتواند تا است براي كودكان محركي عامل و تجربه كسب باعث رايانه كمك به آموزش) 2004( ميچاد نظر

 حافظه عملكرد بهبود با ديداري تصاوير و متن تركيب)  2007(  مارسيا و نظر فلتچر طبق.  بخشند بهبود و داده رشد را خود طيارتبا

 .شود يادگيري مي هاي نارسايي دچار افراد در لغات يادآوري و يادسپاري يادگيري، رشد توجه، و فراخناي مدت كوتاه ي

) نشان مي دهد روش يادگيري 2008) و اسالوين(2009و برونز( )، بالك2012يم و چان()، ك2011پژوهش هاي مارزانو و برانت(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

118 

 

در حد تسلط بر بهبود اختالالت يادگيري كودكان موثر است. سطوح پايين يادگيري دربرگيرنده طبقات پايين شناختي است و در 

خته شده تاكيد مي شود. بنابراين، دستيابي به اين طبقات بيشتر بر اهدافي مانند ياداوري، حفظ، نگهداري و درك مطالب آمو

اهداف آموزشي اين سطح كه توانايي ها و مهارت هاي سطحي و معلومات حافظه اي را شامل است و پيچيدگي چنداني ندارد با به 

ي مانند كار كارگيري معمول ترين روشهاي تدريس امكان پذير است، در مقابل دستيابي به توانايي ها و مهارت هاي پيچيده ذهن

  بستن اصول، مهارت حل مساله و تجزيه و تركيب و ارزشيابي است، براي ارائه به روشي ويژه نياز دارد
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  تهران: نشر آگاه وانشناسي يادگيري وآموزش).چاپ دهم،روانشناسي پرورشي (ر)1387سيف ،علي اكبر(

  چاپ ششم، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز مقياس تجديد نظر شده ي هوشي وكسلر براي كودكان /انطباق ،هنجاريابي.)1391شهيم ، سيما(

  35-1.39 )5(،آموزشي فناوري پژوهشي علميي  نشريه .علوم درس در تحصيلي پيشرفت بر كامپيوتر كمك به آموزش تأثير)  1389( هادي عچرش،

  چاپ پنجم، تهران: انتشارات هوشمند.  .ICTآموزش در )1383فتاحيان حسام الدين (

ان داراي اختالل دركالس هاي سوم و چهارم آموز دانشتهيه وتنظيم آزمون تشخيصي واستفاده از آن جهت بررسي ومقايسه عملكرد ) 1393ملك پور،ز.س(

 كارشناسي ارشد. دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: دانشگاه عالمه طباطبايي پايان نامه .73-72ان هاي شهر مشهد درسال تحصيلي ابتدايي دبست

Adams,G,&Carnine,D.(2003)Direct instruction.In H.L.Swanson,K.R.Harris, & S.Graham(Eds.)Hand book of 

learning disabilities(pp.403-416).NewYork:Guil ford press. 

Berger,A,Jones,L.,Rothbart,M.K.,&Posner,M.I.(2000)Computerized games to study the development of attention 

in childhood.Behavior Researh Methods,Instruments ,and Computers, 30(3),297-303  

Block, J .H & R.B. Burns,(1976)Mastery learning. In: L.S.Shulman (ed.), Review of research in education, vol 4, 

pp 3-49.  

Chung.Y.P, (1979)Mastery Learning Strategy in the Teaching of Secondary school Biology, Education Journal, 

No.7. 

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. (2007)Learning Disabilities, 

from Identification to Intervention. New York: The Guilford Press. 

Kazu,I.Y,Kazu&O.ozdemir,(2005)The Effects of Mastery Learning Model on The Success of the student Who 

Attended,Usage of Basic Information Technologies,Course.Edu.Technol Soc.&(4).:233-243 

 Kim, H(1971)Mastery Learning in the Korean Middle School, UNESCO Reginal Office for Education in Asia, 6, 

no. 1, Sept. 

Kulik ,C.L.C,J.A.Kulik&R.L.Bangert-Drowns,(1990)Effectiveness of mastery learning programs:a meta-

analysis.In,Review of Educational Research,Vol60,2.pp265-299 

Margaret ,M.,M.,Flores,M.,and Kaylor.,(2007)The Effects of aDirect instruction and The teaching of early 

Reading ,Wisconsins teacher-led insurgency ,14(3),1-29  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

119 

 

Marzano,Rj, Rs.Brandt,Cs.Hughers,Bf.Jones.Bz.Oressersen.S.C.Rankin & c.Suhor(1988) Dimensions of Thinking 

A Framework For Curriculum and InStruction. Alexandia.Va, Association For Super vision and curri culum 

development. 

Sadock,B.J,& Sadock,V.A.(2007)Synopsis of Psychiatry:Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry(10th ed.)New 

York:LippinCott Wittiams &Wilkins 

Shalr,S.R.,&Gross-Tsur,V.(2000)Developmental dyscaluia.P.ediatric Nerology.24(3),337-342  

Slavin, R.E, (1987)Mastery learning reconsidered, Review of Educational Research, 57(2), 175-213. 

Susan,G.Magliaro,B.Lockee.& Burton.K.(2005)Direct Instruction Revisited:A Key Model for Instructional 

Technology,ETR&D,53(4),41-50 

Wizniter,M.& Scheffel,D.L.(2010)Learning disabilities.In R.B.David,J.B.BodensTeiner, D.E.Mandelbaum, & 

B.oslon(Eds.) ,C:inCial pediatric neurology(PP.478-492)Newyork :Demos medical puslishing. 

Wong,B.Y.L.,Butler,D.L.,Ficzere,S.A.,& Kuperis.(2006)Teaching a dolescents with learning disabilities and low 

achievers to plan,write and revise opinion essays produced on a word process or computer based teaching 

.Journal of learning disabilities,29(2):197-212 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

