
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)علومتربیتی(ختگانیامهپیامفرهفصلن 
6931،زمستان8شماره،سالدوم



 

یاضیریریادگییآموزانباناتواندانشیریادگیبریآموزشبهکمکنرمافزارآموزشریتأث

   انیگیزهرا ب



 چکیده
آموزان  تأثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی بر یادگیری دانش تأثیرپژوهش حاضر با هد  بررسی 

آزمون  پس –آزمون  ریاضی انجام گرفته است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش با ناتوانی یادگیری

ی پنجم  آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه ی آماری شامل دانش کنترل است. جامعه با گروه

 36که از بین آنها است  1313-14 تحصیلی مرکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری شهر نورآباد در سال

ای  خوشه گیری از نقطه برش گرفتند با روش نمونه تر پایینمت نمره  –نفر که در آزمون ریاضیات کی 

 گروه نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 10ای، انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه  چند مرحله

ی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( ها های ریاضی )مهارت ای آموزش مهارت دقیقه  36جلسه  8آزمایش 

مت و آزمون  از آزمون ریاضی کی ها دادهآوری  ای را دریافت کردند. به منظور جمع در محیط چندرسانه

یادگیری محقق استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که 

آموزان مبتال به  ایش یادگیری دانشای بر افز های ریاضی در محیط چندرسانه آموزش مهارت

های  (. بنابراین با توجه به پیشرفت فناوریP< 661/6) استهای یادگیری ریاضی ماثر بوده  ناتوانی

 ای تهیه شده در این حوزه، ها در مراکز ویژه یادگیری و محتوای چندرسانه نوین آموزشی و رایانه

تواند افق جدیدی را  آموزان با ناتوانی یادگیری می شاستفاده از این شیوه نوین در جهت آموزش به دان

 در فرایند آموزشی کشورمان تلقی شود.

 ریاضی. ناتوانی یادگیری  ای آموزشی، یادگیری، نرم افزار چندرسانه واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یاهلل بروجرد تینرم افزار، دانشگاه آ شیگرا وتریکامی یکارشناس رشته مهندس 
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 مقدمه
های ناتوانی  شناسی روانی یکی از زیر مجموعه های آسیب برطبق مالک 1ناتوانی یادگیری ریاضی

ها  های بنیادی مرتبط با یادگیری علوم است که بررسی یادگیری ریاضی یکی از موضوع دگیری است.یا

ناتوانی یادگیری ریاضی به نام  (.2616، 2های بسیاری به آن اختصاص یافته است )زوروفی و نظریه

از  0(. درس ریاضیات2611، 4شناخته شده است )باترورث، وارما و الریالرد 3نارسایی در حساب

شود که  هایی است که در زمره دروس مهم و بنیادی در دوران تحصیل محسوب می جمله درس

آموزان با ناتوانی یادگیری در آن با مشکل مواجه هستند.  آموزان از جمله دانش متاسفانه اکثر دانش

ر شوند، اما اغلب د مشکالت مربوط به یادگیری ریاضی در برخی کودکان از سنین پایین شروع می

)گرستن، جوردن و  یابد میکند و تا دوره راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه  دوره دبستان بروز پیدا می

(. ناتوانی یادگیری ریاضی دربرگیرنده چهار گروه ناتوانی است: 2660، 6؛ دوکر2660، 7فلوجر

(؛ های ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی )درک اصطالح 8زبانی های مهارت

 16های ریاضی  )شناسایی و درک نمادها و مرتب سازی مجموعه اعداد(؛ مهارت 1های ادراکی مهارت

و مشاهده درست  ها شکل)کیی کردن درست  11توجه  های مهارتو  ()توانایی انجام چهار عمل اصلی

، هیجانی اجتماعی های زمینههای یادگیری سبب ایجاد مشکالتی در  نمادهای عملیاتی(. همچنین ناتوانی

 (.2616، 12شود )فریلیچ و شتمن آموزان می و تحصیلی برای دانش

، پیشرفت تحصیلی باشد میاز سوی دیگر یکی از مواردی که درآموزش و یادگیری حائز اهمیت  

اصالحات آموزشی   هایی در خصوص های اخیر جنبش آموزان با ناتوانی یادگیری است در سال دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. mathematics learning disorder 

2 . Zorofi 

3. dyscalcalia 

4. Butterworth, varma &laurillard 

5. Mathematics lesson 

6 . Gerston, Jordan & Flojo 

7 . Dowker 

8 . linguistic skills 

9 . perceptual skills 

10 . mathematics skills 

11 . attention skills 

12 . Freilich & Shechtman 
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ی کمک به  بنابراین الزمه (.2613، 1یاضی وجود داشته است )شارمادر جهان در خصوص آموزش ر

های  (. نظریه1388آموزان استفاده از راهبردهای یادگیری ویژه است )قره خانی و خالدیان،  این دانش

آموزان با ناتوانی یادگیری وجود  های درمانی برای آموزش و بازپروری دانش مختلفی راجع به روش

باشد. زیربنای این روش به  ای می های چند رسانه ی آنها روش آموزش در محیط دارد که از جمله

های نوین مورد استفاده زیادی قرار گرفت.  با ظهور فناوری که گردد، پردازش شناختی بر می نظریه

هایی همچون انفرادی کردن آموزش و تطبیق آموزش با نیازها و  اطالعات و ارتباطات با ویژگی فناوری

آموزان با  های دانش گیری دانش و مهارت تواند نقش مهمی را در شکل های یادگیرندگان می ویژگی

های کمکی مبتنی بر رایانه، ناکامی و  (. فناوری2616، 2آدام و تاتنال) کندهای یادگیری ایفا  ناتوانی

آموز  دانشآورند و توانایی  می بینی را فراهم دهند، ثبات و قابلیت پیش شکست تحصیلی را کاهش می

(. این خود باعث تقویت خودپنداره 2613نئوتن، ) دهد را در استقالل در انجام تکالیف افزایش می

 شود. دانش آموزان می

در نظریه پردازش شناختی فرض بر این است که سیستم پردازش اطالعات در انسان از دو کانال  

ها از  دار است. هریک از این کانالجداگانه )پردازش دیداری/ تصویری و شنیداری/ کالمی( برخور

ای نسبت به اشکال دیگر ترین مزیت چندرسانه مهم (.2663، 3مایر) هستندظرفیت محدودی برخوردار 

یابی سریع آن در فراهم آوردن بازخورد است. هد   پذیری در ارائه اطالعات و دست آموزش، انعطا 

(. 1388آموزان و ارتقای سواد آنهاست )غریبی،  ای، کمک به یادگیری دانشاصلی از کاربرد چندرسانه

عنوان  های آموزشی به ای دهند که کاربرد رایانه، فناوری و بخصوص چندرسانهها نشان می پژوهش

مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری و 

آموزان دارای  ( نشان داد دانش1313) پوری و موسوی شود. برای نمونه عظیمای میهای پایهمهارت

آموزانی که به  ای دیکته یار آموزش دیدند نسبت به دانش ناتوانی یادگیری در امالء که با چندرسانه

صورت معناداری پیشرفت تحصیلی باالتری در درس امال داشتند.  روش متداول آموزش دیدند به

های اجتماعی به کمک  آموزش مهارت تأثیر» عنوانتحت  ( پژوهشی1312مرادی و زارعی زوارکی )

انجام دادند. نتیجه اینکه « آموزان با اختالل یادگیری ریاضی ای آموزشی بر عزت نفس دانش چندرسانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sharma 

2 . Adam & Tatnall 

3 . Mayer 
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ای در کنار روش  آموزان با اختالل یادگیری از چندرسانه اجتماعی به دانش های جهت آموزش مهارت

( پژوهشی تحت 1388شود. غریبی ) آموزان می نفس دانش بهبود عزت سنتی استفاده شود، زیرا موجب

توان  آموزان کم ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی در دانش تأثیر چندرسانه"عنوان 

با استفاده از روش پژوهشی شبه آزمایشی انجام داد. نتایج  "ی چهارم ابتدایی پذیر پایهذهنی آموزش

آموزانی را نشان داد که مطالب را از  ین پژوهش، برتری میزان یادگیری و یادداری دانشآمده از ا دست به

( در پژوهش خود 1380) آور ای آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند. مژده طریق چندرسانه

آموزان دختر سال دوم  با عنوان آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش و یادگیری درس ریاضی دانش

ریاضی به این نتیجه دست یافت که استفاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با روش تدریس 

های خود،  ( در پژوهش2667. میرندا و تورودو )شود میسنتی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان 

رانجام به س آموزان با ناتوانی را بررسی کردند و بر یادگیری دانش بین اثربخشی نرم افزار واژه پیش

همچنین پژوهشی تحت عنوان  های نوشتاری رسیدند. آموزان در مهارت نتایج مثبتی در کمک به دانش

( انجام 2616)2و چانگ 1توسط کیم "آموزان مختلف ای برای پیشرفت ریاضی دانش رایانه های بازی"

کنند و از  صحبت می آموزانی که به زبان انگلیسی پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش

آموزانی که از بازی استفاده نکرده  ای ریاضی استفاده کرده بودند، در مقایسه با دانش های رایانه بازی

( یک پژوهش 2616را در درس ریاضی داشتند. واینر و ایز و همکاران ) تری ضعیفبودند، عملکرد 

ای در تدریس مرین چندرسانهاستفاده از فناوری اطالعات مبتنی بر ت"موردی را تحت عنوان 

انجام دادند. در این  "ی ذهنی در مقطع ابتدایی مانده و عقب آموزان فلج مغری ریاضیات به دانش

جای حل و تمرین مسائل ریاضی بر روی کاغذ مورداستفاده قرار  ای، بهموردی این چندرسانه ی مطالعه

تر به  مسائل ریاضی، منجر به نگرش مثبت جای دفتر برای تمرین ای بهگرفت. استفاده از چندرسانه

ای استفاده کرده بود. همچنین پژوهشگران آموزی شد که از چندرسانه یادگیری درس ریاضی در دانش

مندتر،  آموز، خودمختارتر، عالقه ای حل و تمرین، این دانشمشاهده کردند که از طریق چندرسانه

ی را یاد بگیرد و اشتیاق بیشتری را برای ادامه به کار، آسانی توانست مفاهیم ریاض تالشمندتر شد و به

آموزان با  ای بر یادگیری دانشتأثیر چندرسانه "( پژوهشی در زمینه 2616خان ) .از خود نشان داد

ای که اهدا  ویژه انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم چندرسانه "نیازهای یادگیری متفاوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. kim 

2. chang 
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با توجه  دهد. معین باشد در یادگیری تأثیر مثبت دارد و یادگیری را افزایش می آن بر اساس یک ناتوانی

های  های ذکرشده و هد  پژوهش حاضر که عبارت است از بررسی تاثیرآموزش مهارت به پژوهش

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی  ای بر یادگیری دانش ریاضی در محیط آموزشی چندرسانه

ای بریادگیری  های ریاضی در محیط آموزشی چندرسانه تدوین است. آموزش مهارت زیر قابل  فرضیه

 آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی ماثر است. دانش

 روش

شد.  آزمون با گروه کنترل( استفاده  پس -آزمون در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی و طرح )پیش 

و خودپنداره و یادگیری به عنوان متغیرهای وابسته ای به عنوان متغیر مستقل  محیط آموزشی چندرسانه

 .باشند می

آموزان پسر با  ی دانش ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه جامعه :گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

ی پنجم ابتدایی در مرکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری شهر  ناتوانی یادگیری ریاضی بودکه در پایه

نفر که در آزمون  36ها  مشغول به تحصیل بودند که از بین آن 1313-14نورآباد در سال تحصیلی 

ای،  مرحله چند ای گیری خوشه تر از نقطه برش گرفتند با روش نمونه مت نمره پایین –ریاضیات کی 

نفر( جایگزین شدند. جهت  10) کنترلنفر( و  10) آزمایشانتخاب و به روش تصادفی در دوگروه 

 های زیر استفاده شد: ابزار آوری اطالعات از جمع

گیری ناتوانی یادگیری ریاضی از آزمون ریاضی کی مت که  برای اندازه :1الف( آزمون ریاضی کی مت

آموزان  ی اجرا کرد، استفاده شد. این آزمون به منظور شناسایی دانش ( آن را تهیه و آماده1188) 2کانولی

لحاظ محتوا و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی  ناتوان یادگیری ریاضی کاربرد فراوان دارد و از

 ی محاسبهجمع، تفریق، ضرب، تقسیم و ) عملیات)سه خرده آزمون شمارش، اعدادگویا و هندسه(، 

و حل مسئله( است. این آزمون در  ها دادهگیری، زمان، پول، تخمین، تفسیر  ذهنی( و کاربرد )اندازه

روایی این آزمون از طریق  .هنجار یابی شده است 1381ل ایران توسط محمد اسماعیل و هومن در سا

به دست  76/6و  00/6 روایی محتوا، روایی تفکیکی، روایی پیش بین محاسبه و روایی همزمان بین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Key Math 

2 . Connolly 
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گزارش شده  87/6تا  86/6 پایهآمده است. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پنج 

 (.1381است )محمد اسماعیل و هومن، 

 26: برای سنجش یادگیری درس ریاضی از آزمون یادگیری محقق ساخته که مشتمل بر یادگیری( ب

 6به صورت  سااالتکتاب ریاضی پنجم ابتدایی استفاده شد.  0 و 4 و 3ای از درس  گزینه چهار ساال

برای داده شد.  6و پاسخ غلط نمره  1به این صورت که به پاسخ درست نمره  کدگذاری شد به 1 و

بررسی روایی آزمون با محتوای کتاب ریاضی از چهار نفر از معلمان خواسته شد نظر خود را در این 

زمینه بیان کنند که بعد از اصالحات مختصر بیان شده توسط آنها، ابزار مورد نظر مورد بازبینی مجدد 

نفر از افراد  36ن بر روی گیری و افزایش اعتبار، آزمو قرار گرفت. همچنین جهت باال بردن دقت اندازه

 .به دست آمد ٪ 80نمونه به صورت مقدماتی اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر 

آموزشی  ای چندرسانهگونه بود که بعد از اتمام طراحی و تولید  شیوه اجرای پژوهش به این :اجرا روش

گیری  ورت نمونهتوسط محققان، ابتدا از مرکز آموزشی مشکالت ویژه یادگیری شهر نورآباد به ص

نفر در  10نفر در گروه آزمایش و  10طور تصادفی  شده و به نفر انتخاب 36ای  مرحله ای چند خوشه

آزمون یادگیری در هر دو گروه آزمایش  آزمون خودپنداره و پیش داده شد. سیس پیش گروه کنترل جای

دو گروه بود صحبت کرده و  و کنترل اجرا شد. در مرحله بعد، پژوهشگر با معلم ریاضی که معلم هر

ای آموزشی برای ایشان توضیح داده شد. بعد از آشنایی معلم با نحوه استفاده  نحوه استفاده از چندرسانه

ای به ایشان گفته شد که برای گروه کنترل با روش سنتی خودشان آموزش را ارائه کند و  از چندرسانه

های جمع، تفریق،  ای ارائه دهد )که مهارت رسانهچند برای گروه آزمایشی، آموزش را از طریق محیط

(. بعد از اینکه تجهیزات الزم دهد میای آموزش  ضرب و تقسیم را از طریق محیط آموزشی چندرسانه

های ریاضی در محیط  ای آموزش مهارت دقیقه 36جلسه  8آموزان گروه آزمایش  تهیه شد دانش

ه کنترل با همان شیوه مرسوم به آموزش پرداخت. در ای را دریافت کردند. معلم برای گرو چندرسانه

وتحلیل  آزمون خودپنداره و آزمون یادگیری اجراء شد. در مرحله آخر به تجزیه  مرحله بعدی، پس

 ها پرداخته شد. های حاصله از آزمون داده
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 نتایج

آوری  عات جمعدر این بخش در دو قسمت جداگانه توصیفی و استنباطی به ارائه نتایج حاصل از اطال 

 .شود میتوصیفی ارائه  های یافتهشده پرداخته شده است. ابتدا 

 

در پیش آزمون و پس آزمون دو  مورد مطالعه پژوهش متغیرهای: میانگین و انحرا  استاندارد 1جدول 

 گروه

  پس آزمون  پیش آزمون ها گروه 

 انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین  

 یادگیری
 آزمایش

 کنترل

86/8 

66/1 

31/2 

26/2 

46/16 

61/1 

67/3 

46/2 

 

آزمون گروه آزمایش در هر دو متغیر یادگیری  میانگین پس شود میمشاهده  2همان طور که در جدول  

آزمون گروه کنترل افزایش داشته است. برای  آزمون و میانگین پس تحصیلی نسبت به پیش و خودپنداره

ش میانگین در گروه آزمایش ناشی از تأثیر آموزش بوده است یا نه از آزمون تعیین این نکته که آیا افزای

شده است. قبل ازانجام این  ارائه 4و  3کوواریانس چند متغیری استفاده شد، که نتایج آن در جداول 

ها با  آزمون مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگرو  اسمیرنف، مفروضۀ برابری واریانس

ه از آزمون لوین، مفروضۀ شیب رگرسیون با استفاده از آزمون واریانس بررسی شدند و همگی با استفاد

 تأیید شدند. 60/6داری بزرگتر از  سطح معنی

گروه  کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو : نتایج آزمون2جدول 

 در متغیر یادگیری آزمودنی

 F ارزش منابع
DF 
 فرضیه

DF خطا Sig ضریب ایتا 

 68/6 661/6 20 2 00/44 68/6 اثر پیالیی

 68/6 661/6 20 2 00/44 21/6 المبدای ویلکز
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 68/6 661/6 20 2 00/44 07/3 اثر هوتلینگ

ریشه  ترین بزرگ

 روی
07/3 00/44 2 20 661/6 68/6 

است. یعنی اثر دهد که تفاوت بین دو گروه در متغیرو یادگیری معنی دار ( نشان می3نتایج جدول )

معنی دار است.  661/6متغیر در دو گروه مورد مطالعه با سطح معنی داری  ترکیب خطی دو

(p<0.01.) 

 

در متغیر  گروه آزمودنی کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو : نتایج آزمون3جدول 

 یادگیری

 F ارزش منابع
DF 
 فرضیه

DF خطا Sig ضریب ایتا 

 64/6 661/6 23 3 62/22 64/6 یاثر پیالی

 64/6 661/6 23 3 62/22 20/6 المبدای ویلکز

 64/6 661/6 23 3 62/22 17/2 اثر هوتلینگ

ریشه  ترین بزرگ

 روی
17/2 62/22 3 23 661/6 64/6 

 

 3دهد که تفاوت بین دو گروه در متغیر معنی دار است. یعنی اثر ترکیب خطی نشان می 0 جدولنتایج 

 (.p<0.01معنی دار است. ) 661/6در دو گروه مورد مطالعه با سطح معنی داری  مالفه

 بحث و نتیجه گیری:

آموزشی بر  ای های ریاضی در محیط چندرسانه این پژوهش با هد  بررسی تأثیر آموزش مهارت 

ی کمک های آموزشی برا انجام گرفت. یکی از راهبرد  آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی یادگیری دانش

های مبتنی بر فناوری بخصوص چند  آموزان با ناتوانی یادگیری، روش آموزش در محیط به دانش

های  ای دهند که کاربرد رایانه، فناوری و بخصوص چندرسانهها نشان می . پژوهشباشد میای  رسانه
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باعث افزایش عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش،  آموزشی به

 (.1381شود )عچرش، ای میهای پایهیادگیری و مهارت

ای به  های ریاضی در محیط آموزشی چندرسانه نتایج فرضیه پژوهش نشان داد که آموزش مهارت 

آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی ماثر بوده است. که این یافته با  داری بر یادگیری دانش صورت معنی

(، صفاریان و 1313(، عظیمی و موسوی پور )1313راحمدعلی و موسوی پور )های پو نتایج پژوهش

(، میرندا و تورودو 1380(، یاوری و همکاران )1380آور ) (، مژده1388(، غریبی )1381همکاران )

( خان 2616(، رایز و همکاران )2616(، اینگرسول و واینر )2616(، سی او و وو )2666(، لیاو )2667)

. بر اساس باشد میهمسو  (2612) 1(، سادات ابطحی2612(، آخوندیا )2616چانگ ) (، کیم و2616)

 (1316، به نقل از طالب زاده نوبریان، ابوالقاسمی، عشوری نژاد و موسوی، 2664)های نابشیما  پژوهش

توان گفت یادگیری به عنوان یک رفتار آموزشی تحت تأثیر خودپنداره کلی فرد است. وقتی که فرد  می

حس پایداری از خود دست یابد و بتواند در سطح شخصی، خانوادگی، اجتماعی و هویتی برداشت  به

که یکی از  شود میمثبتی از خود داشته باشد، این باعث کارایی بیشتر وی در سطوح مختلف زندگی 

( در پژوهش خود تحت عنوان تولید 1313. پوراحمدعلی و موسوی پور )باشد میاین سطوح تحصیلی 

 آن بر پیشرفت تحصیلی تفریق و تقسیم نشان دادند که تأثیرآموزشی حساب آموز و  ای درسانهچن

آموزشی حساب آموز در مقایسه با روش آموزش متداول در پیشرفت  ای رسانهاستفاده از چند 

همچنین سادات ابطحی  تحصیلی تفریق دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی ماثر بوده است.

به عنوان مواد تدریس ماثر برای دانش  تواند میتعاملی  ای چندرسانه( به این نتیجه رسید که 2612)

( در پژوهشی 1381آموزان ناتوان در یادگیری ریاضی به کار گرفته شود. صفاریان، فالح و میرحسینی )

در مقایسه با  اند دیدهافزار آموزشی، آموزش  ی نرم آموزانی که به وسیله نشان دادند که عملکرد دانش

ای  در آزمون پیشرفت تحصیلی به طور قابل مالحظه اند دیدهسنتی آموزش  ی شیوهآموزانی که به  دانش

( نشان دادند که به کارگیری نرم افزار آموزشی طراحی شده در 1380بهتر بود. یاوری و همکاران )

 یری ریاضی تأثیر مثبت دارد.آموزان دچار ناتوانی یادگ یادگیری شمارش، جمع و تفریق، در دانش

های شنیداری  ها به این صورت است که وقتی اطالعات از طریق کانال ای چندرسانهمنطق تأثیرگذاری  

توان از حافظه حداکثر استفاده را برد. در نهایت اطالعات وارد شده از  و دیداری وارد حافظه شوند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sadat Abtahi 
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و منجر به ساخت اطالعات جدید و پایدار در های مختلف با دانش پیشین ترکیب شده  طریق کانال

 ی ترجمه، 2661ای دارد )مایر،  ی یادگیری شناختی چندرسانه شود. این منطق ریشه در نظریه حافظه می

ی  جذاب و متناسب با سن کودک و نیز ارائه های صوتو  ها آهنگبا اضافه شدن  (.1384موسوی، 

و توان یادگیری وی باال  شود میرگیر جریان یادگیری های گوناگون ذهن کودک د و انیمیشن ها بازی

های جدید آموزشی  (. با توجه به پیشرفت فناوری1313رود )عبداللهی، کیان ارثی و رحیمیان بوگر،  می

استفاده از  ای تهیه شده در این حوزه، ها در مراکز ویژه ناتوانی یادگیری و محتواهای چندرسانه و رایانه

تواند افق جدیدی را در فرایند آموزان با ناتوانی یادگیری می جهت آموزش به دانشاین شیوه نوین در 

های پژوهش حاضر عدم تجهیز کامل مراکز ویژه  آموزشی کشورمان تلقی شود. از جمله محدودیت

سخت افزاری، محدود شدن نمونه آماری به  -مشکالت یادگیری به رایانه و امکانات نرم افزاری 

سر، عدم امکان انتخاب تصادفی کامل شرکت کنندگان، همچنین با توجه به آموزان پ دانش

زمانی، در این بررسی تنها دانش آموزان پایه پنجم مرکز مورد ارزیابی قرارگرفتندکه به  های محدودیت

های مراکز دیگر در شهرهای دیگر نیز  رسد جهت تکمیل نتایج پژوهش و به صورت مقایس نظر می

 گیرند. مورد بررسی قرار
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 منابع:

ی ابعاد  (. رابطه1313آریاپوران، سعید؛ امیریمنش، مرضیه؛ تقوایی، داود و حق طلب، طاهره. )

 های ناتوانیآموزان ابتدایی دارای  خواندن، نوشتن و ریاضی( دانش) تحصیلیخودپنداره با انگیزش 

 .120-111(، 1)4، های یادگیری پژوهشی ناتوانی -فصلنامه علمی یادگیری. 

هوش هیجانی و خودپنداره  ی مقایسه. (1386)آقاجانی، سیف اهلل؛ نریمانی، محمد و آسیایی، مریم 

 .323-316، 3، ی کودکان استثنایی ی پژوهش در حیطه مجلهدانش آموزان تیزهوش و عادی. 

 . تهران: سمت.های آموزشی طراحی پیام(. 1316امیرتیموری، محمد. حسن. )

 . تهران: ساواالن.یادگیری –یاددهی  های رسانه(. 1381)امیرتیموری، محمدحسن. 

تهران:  .اختالالت یادگیری رویکرد تشخیصی و درمانی. (1386باباپور، ج؛ و صبحی قراملکی، ن. )

 سروش.

ادراک از خود و رفتارهای  ی مقایسه(. 1312بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد. )

ی روان شناسی  فصلنامهاختالل اضطراب اجتماعی و بهنجار.  های نشانهرای ایمنی در دانش آموزا دا
 .61-72(، 1)2، مدرسه

. تهران: انجمن اولیاء نفس در کودکان و نوجوانان های افزایش عزت روش(. 1316بیابانگرد، اسماعیل. )

 و مربیان.

بر رشد  ای رایانه های بازیهای اجتماعی و  (. بررسی تطبیقی تأثیر بازی1316تمجیدتاش، الهام )

 .38-41(، 380) ی پیوند مجله کودکان.

ای آموزشی حساب آموز وتأثیر آن  (. تولید چندرسانه1313پور احمد علی، امیر و موسوی پور، سعید. )

 .36-20(، 3)3. های یادگیری ناتوانی بر پیشرفت تحصیلی تفریق و تقسیم. مجله

ای های آموزشی و فرایند یاددهی و  (. چندرسانه1380ج. )زارعی زوارکی، اسماعیل و عوض زاده، ایر

 .26-17(، 4)22 ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی،یادگیری. 

ها و  اختالالت طیف اوتیسم: مفاهیم، نظریه(. 1313)ارکی، اسماعیل؛ و مرادی، رحیم. زارعی زو

 ات دانشگاه عالمه طباطبائی.. تهران: انتشارراهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات
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(. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از 1311زمانی، بی بی عشرت؛ سعیدی، م؛ و سعیدی، ع. )

فصلنامه فن آوری اطالعات و ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی.  ای چندرسانه

 76- 86(، 4)2، ارتباطات در علوم تربیتی

خالصه روا نیزشکی علوم رفتاری، روا . (2666)جینیا، آلکورت سادوک. سادوک، بنیامین جیمز و ویر
 . تهران، انتشارات ارجمند.(1388)ی رضاعی، فرزین  : ترجمهنیزشکی بالینی

 تهران: انتشارات ویرایش. (،1368) ی گنجی. . ترجمهنفس عزتتا(.  شیهان، آ. )بی

ان شیوع نارساخوانی در دانش آموزان طبیعی بررسی میز (.1381صداقتی، ل؛ فروغی، ر؛ و مراثی، م ر.)

 .161-14(، 1)11، شنوایی شناسیهای اصفهان.  دبستان پایه اول تا پنجم

تأثیر آموزش به کمک نرم  ی مقایسه. (1381)صفاریان، سعید؛ فالح، وحید و میرحسینی، حمزه 

ات و ارتباطات در فن آوری اطالعافزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. 
 .37-21(، 2)1، علوم تربیتی

. (1316) طالبزاده نوبریان، محسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عشورینژاد، فاطمه و موسوی، سیدحسین.

ها و  روشبررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و مافقیت تحصیلی دانشجویان. 

 .86-70(، 4)1، های روان شناسی مدل

(. نقش راهبردهای فراشناختی 1312و سیفی، زهرا. ) راضیه؛ عابدی، احمد؛ نصرآزادانی، سحرعباسیان، 

(، 1)3. مجله روانشناسی مدرسههای مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر.  خواندن و عادت

22-37. 

زشی (. طراحی بسته آمو1313عبداللهی، سمیرا؛ کیان ارثی، فرحناز و رحیمیان بوگر، اسحق. )

بنیادی یادگیری دیکته و بررسی اثربخشی آن در کاهش عالئم  های مهارتبا تأکید بر  ای چندرسانه

 .04-38(، 3)3. یادگیری های ناتوانیمجله اختالل دیکته. 

ی  نشریه. تأثیر آموزش به کمک کامییوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم. (1381)عچرش، هادی. 
 .31-30(، 0)1، علمی پژوهشی فناوری آموزشی

راهبردهای  ی مجله. ای چندرسانه ی شیوه. آموزش به (1388)عسگری، علی و خاقانی زاده، مرتضی 
 .167-163(، 4)2، آموزش



 

 

 

 

 

 

 

 

 699 ــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان  دانش یریادگیبر  یزار آموزشآموزش به کمک نرم اف ریتأث

 

ای آموزشی دیکته یار و اثربخشی  (. تولید چندرسانه1313عظیمی، اسماعیل؛ و موسوی پور، سعید. )

فصلنامه ناتوانی ناتوانی یادگیری امالی شهر اراک.  ی دوم با آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه

 .88-63(، 1)4. یادگیری

سبک  ای چندرسانه(. بررسی تأثیر آموزش 1310عمادی، سید رسول و مظفری مکی آبادی، منصوره. )

های  ناتوانی مجلهیادگیری.  های ناتوانیتبیین بر درماندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با 

 .171-140(، 3)0، یادگیری

آموزان  ای آموزشی بر یادگیری یادداری مفاهیم ریاضی دانش تأثیر چندرسانه(. 1388)غریبی، فرزانه. 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  . پایانتوان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهر اراک کم

 طباطبایی.

 تهران: سمت. .مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. 1316فردانش، هاشم. )

 (، تهران: ویرایش.1386ی گنجی ) . ترجمهنفس برای زنان عزتتا(.  فیلدا، ل. )بی

(. آموزش راهبردهای یادگیری دانش آموزان دارای ناتوانی 1388قره خانی، احمد و خالدیان، مسعود )

 .31-23(، 17-10)، ماهنامه تعلیم وتربیت استثنایییادگیری باهوش. 

 . کرج: سرافراز.شناخت، آموزش و درمان اختالالت اوتیسم(. 1388)کاکاوند، علیرضا. 

. تهران: ها، الگوها و راهبردهای آموزشی آموزش مستقیم به همراه نظریه. (1387)کردنوقانی، رسول 

 نشر دیدار.

آموزش و پرورش (. 2661کرک، ساموئل؛ گاالکر، جمیز جی؛ کولمن، ماری رد و آناستازیو، نیک )

 : سرافراز.کرج (. چاپ اول.1316. علیرضا کاکاوند )ناییکودکان استث

، چاپ اول، تهران: (1384)مهسا موسوی  ی ترجمه. ای یادگیری چندرسانه. (2661)مایر، ریچارد ای 

 عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. ی ماسسهنشر 

. آزمون ریاضیات ایران کی متانطباق و هنجاریابی (. 1381محمد اسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی. )

 تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور.

های اجتماعی به کمک  آموزش مهارت تأثیر(. 1312مرادی، رحیم؛ و زارعی زوارکی، اسماعیل. )

فصلنامه روان ریاضی.  ای آموزشی بر عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل یادگیری چندرسانه

 زیرچاپ() ستثناییاشناسی افراد 
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تأثیر آموزش ریاضی با کمک کامییوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی (. 1380مژده آور، فاطمه. )
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  .دانش آموزان دختر سال دوم رشته ریاضی دبیرستان شهر هشتگرد

 تربیت معلم تهران.

(. بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی 1380، حسن. )یاوری، ماه نیا؛ یاریاری، فریدون و رستگارپور

(، 3)7. پژوهش در حیطه کودکان استثناییآموزان حساب نارسا.  حساب یار بر یادگیری ریاضیات دانش

613-634. 
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