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و روش  رايانهاثربخشي روش آموزش مستقيم، روش آموزش به كمك 

  ان با اختالل رياضيآموزدانشهاي ادگيري تا حد تسلط بر كاهش مشكلي

 3و شيوا عليپور كتيگري 2،  حسين داوودي1علي خالق خواه
  

  چكيده

يـادگيري تـا حـد     و رايانه كمك به آموزش مستقيم، آموزش ي شيوه سه اثربخشي يمقايسه پژوهشاين  هدف

 ي جامعـه . بـود  دبسـتان  چهـارم  و سـوم  مقـاطع  در رياضـي  اخـتالل  داراي آموزاندانش مشكل هاي كاهش تسلط بر

 داراي كـه  هسـتند  شهرسـتان سـبزوار   دبسـتان  چهارم و سوم پايه پسر و دختر آموزانشدان شامل اين پژوهش، آماري

 94-93 تحصيلي سال در و شده داده ارجاع يادگيري هاياختالل توانبخشي مراكز به و بوده يادگيري رياضي اختالل

 و وكسـلر  هـوش  آزمـون  ،بـاليني  يمصـاحبه  طريـق  از كـه  آموزانيدانش از نفر 20 تعداد. اندبوده تحصيل به مشغول

 را كـي فضـايي و در نهايـت مقيـاس ارزشـيابي معلـم      ارياضـي و آزمـون ادر   اخـتالل  تشـخيص  شده آزمون استاندارد

 پـنج  گـروه  چهـار  در تصـادف  بـه  انآمـوز دانشاين  سپس و شدند انتخاب داوطلبانه صورت به بودند، كرده دريافت

 آمـوزش  دقيقـه اي  45 جلسـه  سـه  هفتـه  جلسه، درهـر  12 مدت به كدام هر آزمايش گروه سه. شدند جايگزين نفري

 را ويـژه  يادگيري هاياختالل درمان در مركز مرسوم آموزش همان نيز كنترل گروه و نمودند دريافت را خود خاص

 واريـانس  تحليـل  از اسـتفاده  بـا  هـا داده و سپس آمد عمل به آزمون پس و آزمون پيش گروه چهار هر از. دادند ادامه

و يادگيري در حـد تسـلط    رايانهآموزش به كمك  مستقيم، آموزش برنامه كه داد نشان پژوهش اين نتايج. شد لتحلي

 از اسـتفاده  كـه  شـود مي گيرينتيجه اساس اين است. بر مؤثر آموزاندانش رياضي هاياختالل هايمشكل كاهش در

 مرسـوم،  سـنتي  هـاي روش از رياضـي  لاختال داراي آموزاندانش مشكالت كاهش روش يادگيري در حد تسلط در

  .مؤثرتر باشد

  رياضي يادگيري تا حد تسلط، اختالل ،رايانه كمك به آموزش مستقيم، آموزش هاي كليدي:واژه

                                                                                                                            
aall(    ط: استاديار  گروه علوم تربيتي، دانشگاه محقق اردبيليي راب. نويسنده١ iikkhhaalleeqq@@ggmmaaii ll ..ccoomm((   

  . استاديار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين٢

 واحد خمين اسالمي سي تربيتي، دانشگاه آزادشنارواني . دانشجوي دكتر٣

  13/4/95   تاريخ دريافت: 

  21/8/95   تاريخ پذيرش: 
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  قدمهم

ختي پايه است كه به كاربرد شناروانبه معناي اختالل در يك يا چند فرايند  1ناتواني يادگيري

تواند به شكل عدم توانايي كامل در شنيدن، فكر و ميزبان بياني و نوشتاري مربوط مي شود 

كردن و يا محاسبات آشكار شود. اختالل يادگيري كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، هجي

هاي ناتواني  يادگيري است شناسي رواني يكي از زير مجموعههاي آسيببر طبق مالك 2رياضي

هاي رياضي و تبديل (درك اصطالح 3اي زبانيهكه در برگيرنده چهار گروه اختالل است: مهارت

(شناسايي ودرك نمادها و مرتب سازي  4هاي ادراكيمسائل نوشتاري به نمادهاي رياضي)؛ مهارت

(كپي  6هاي توجه(توانايي انجام چهارعمل اصلي) و مهارت 5هاي رياضيمجموعه اعداد)؛ مهارت

اين ناتواني، عملكرد تحصيلي يا  ها و مشاهده درست نمادهاي عملياتي).كردن درست شكل

هاي مرتبط با سازد و مشكالت حاصل از آن از اختاللمانع مواجه ميفعاليت روزمره فرد را با 

كمك به  ). به منظور2007، 7سادوك (سادوك و نارسايي هاي حسي يا عصبي موجود فراتر است

هاي عتقدند متناسب با مشكلوهشگران مآموزان با اختالل رياضي، پژرفع مشكالت يادگيري دانش

براي آموزش و ترسيم عقب ماندگي  . بطوريكهخاصي اعمال شود هايموجود بايد مداخله

هاي مختلفي به كار گرفته شده است كه از آن جمله روش تحصيلي اين كودكان و نوجوانان روش

    ).2006، 8آموزش مستقيم مي باشد (كارناين، سيلبرت، كام، تراور و كاتلن

باشد كه در آن آموزگار اطالعات را مستقيم و بدون روش آموزشي مي 9وزش مستقيمآم

شود كند و وقت طوري تنظيم ميان منتقل ميآموزدانشواسطه و در مراحل مشخص و مرتب به 

                                                                                                                            
1. Learning disability 
2. Mathematics learning disorder 
3. Languistic skills 
4. Perceptual skills 
5. Mathematics skills 
6. Attention skills 
7. Sadock & Sadock 
8. Carnin, Silbert, Kame, Traver & Kathleen  
8. Direct  instruction 
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گرايانه با رفتاربا رويكردي  آموزش مستقيم ان به هدف هاي مشخصي برسند.آموزدانشكه تمام 

هاي كوچك، ارائه مطالب از اهداف مشخص، سازماندهي دقيق، گامر: هاي خاصي نظيويژگي

ساده به دشوار، ارائه پيش سازمان دهنده، تمرين سازمان يافته و هدايت شده، ارزيابي مكرر و 

هاي آموزان داراي اختاللوثر براي كمك به دانشتقويت كه آن به يك شيوه كامل  كار آمد و م

هاي آموزش مستقيم براساس ادبيات تحقيق، نسبت به ديگر برنامهامهكند. برنيادگيري تبديل مي

تر هاي يادگيري ويژه اثربخشهاي آموزشي، در پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان داراي اختالل

 3تام، ميشل، كتي، و روزن ) و2003( 2) وآدامز و كارنين2005( 1سوزان، باربارا و جانبوده است. 

كه بيماري اني آموزدانشموزش مستقيم بر عملكرد خواندن و رياضي در بررسي آزمايشي تاثير آ

معناداري به  طور كامالًصرع و اختالل يادگيري داشتند دريافتند كه شيوه ي آموزش مستقيم به

ان در تمام حيطه هاي تحصيلي منجر مي شود. مارگارت، فلورس و آموزدانشبهبود عملكرد اين 

اني كه در معرض خطر افت تحصيلي در آموزدانشمستقيم براي ) برنامه آموزش 2007( 4كي لر

هاي بيشتري از اين رويكرد نيازمند برنامه باشد.زمينه رياضي هستند بسيار اثربخش و سودمند مي

تواند به صورت وسيع براي انتقال مهارت ها سوي معلمان است و اگر به طور مؤثر استفاده شود مي

  ).2010، 5ستريكلند و مچينيامسائل جديد به كاربرده شود (از موارد آموخته شده براي 

درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و  75 تحقيقات نشان داده است كهاز سوي ديگر 

درصد يادگيري از طريق  13تصويري به وسيله حس بينايي انجام مي شود. درصورتي كه تنها 

درصد در  3چشايي نيز هر كدام درصد حس بساوايي و حواس بويايي و  6حس شنوايي و 

يادگيري تاثير دارند. به همين دليل امروزه كامپيوتر به عنوان مربي در تركيب با آموزش سنتي براي 

تعليم و تمرين و ارائه آموزش براي كودكان با نيازهاي ويژه كه منابع مختلفي از اطالعات از قبيل 

                                                                                                                            
1. Susan, Barbara& Johan  
2. Adams& carnine 
3. Rosane 
4. Margaret & Flores & kaylor 
5. Strickland & Maccini 
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هاي كالمي گ ارائه نموده، تا بتواند مهارتمتن موضوع صدا و تصوير را به صورت همزمان هماهن

). آموزش مبتني بر رايانه به وسيله تحقيقات 2010، 1و ارتباطي را رشد و بهبود بخشند (ويزنتر

هاي آموزشي مبتني بر رايانه گيري شيوهباشد از جمله به كارآزمايشي مورد تاييد و حمايت مي

 .)2006، 2اختالل ديكته شده است (ونگ باترآموزان داراي موجب بهبود عملكرد نوشتن دانش

هاي خواندن، امال و اي بر تقويت مهارتهاي رايانهشواهدي نيز دال بر وجود اثرات مثبت آموزش

هاي شناختي، توجه، تمركز، كنترل حركات، ايجاد لذت، شادي و كاهش رفتارهاي بهبود مهارت

 4). در فراتحليلي كه توسط جونز2000، 3پرخاشگرانه گزارش شده است (برگر، روبرت و پاسنر

تحقيق، نشان داد كه كابرد رايانه اثر مثبتي در رشد تحصيلي از دبستان تا  36مطالعه  ) بر1990(

هاي ژه كه آموزشيآموزان داراي اختالل هاي يادگيري وها دانشسيدانشگاه دارد. در اين برر

داري رياضي به نحو معناس امال و خواندن واي را دريافت كرده بودند عملكردشان در دررايانه

 اند. تقويت شده و به طور قابل توجهي مهارت هاي نگرشي بهتري را نشان داده

) اگر فرصت يادگيري و كيفيت آموزش براي همه يكسان باشد تعداد 1363( 5به اعتقاد بلوم

ني ويژه يادگيري كه آموزان داراي ناتوادانش كمي از آنها به حد تسلط خواهد رسيد، مخصوصاً

دانش كنارهاي عادي در ختي پايه دچار اختالل بوده، در كالسشنارواندر يك يا چند فرايند 

گيرند. بلوم روش يادگيري در حد تسلط را پيشنهاد نموده كه براساس اين آموزان ديگر قرار مي

آموزان به . اگر به دانشروش هرچه زمان يادگيري بيشتر باشد مقدار يادگيري نيز بيشتر خواهد بود

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

توان در لذا مي .درصد آنها در يادگيري مطالب درسي به حد تسلط خواهند رسيد 51 حدود

فت تحصيلي برسند آموزان به سطح بااليي از پيشرها شرايطي فراهم كرد كه همه دانشآموزشگاه

                                                                                                                            
1. Wizniter  
2. Wong & Butler 
3. Berger, Rothbart & Posner 
4. Jones 
5. Blum 
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ها كه ). جديد ترين بررسي1387 و تفاوت هاي آنها در يادگيري به حداقل كاهش يابد (سيف،

بخشي روش ) درباره اثر2005( 3) و كازو و ازدمير1990وهمكاران ( 2)، كوليك1987( 1اسالوين

ر پيشرفت نشان داده است كه اين روش د آموزش يادگيري در حد تسلط انجام داده اند و عموماً

  ان اثر مثبت دارد. آموزدانشتحصيلي 

كمك  به آموزش مستقيم، آموزش كه است روشن نكته اين گذشته تحقيقات بر با مروري

رياضي فوق اختالل ويژه يادگيري هاياختالل رفع و ترميم در آموزش تا حد تسلط و كامپيوتر

 اصالحي براي روش بررسي دنبال به ضرحا تحقيق رو اين از. هستند و بوده موفقي هايشيوه العاده

 كه آموزش مستقيم هايروش از بنابراين باشد، داشته را اثربخشي بيشترين كه است رياضي اختالل

 روش و كندبرطرف مي را محاسبه و عددي توليد عددي، فهم هايمهارت در موجود كمبودهاي

 مدت، حافظه كوتاه بهبود ر،بيشت انگيزه ايجاد و تشويق موجب كه كامپيوتر كمك به آموزش

 در تجسم ديداري توانايي تقويت و يادسپاري و يادگيري رشد ،)توجه فراخناي( ديداري حافظه

 شود، و روش يادگيري در حد تسلط كه منجر به دستيابي به مهارت بر مفهوم، مي انآموزدانش

 يادگيري هايمشكل رفع هب تا است شده بهبود عملكرد و افزايش اعتماد به نفس مي شود، استفاده

ترين روش از اين رو تحقيق حاضر به دنبال برسي اثربخش .كند كمك مبتال در كودكان رياضي

روش آموزش  ياثربخشهدف اين پژوهش بررسي اصالحي براي اختالل رياضي است. بنابراين 

 يتا حد تسلط بر كاهش مشكل ها يريادگيو روش  انهيروش آموزش به كمك را م،يمستق

   .است ياضيان با اختالل رآموزدانش

                                                                                                                            
1. Slavin 
2. Kulik 
3. Kazu & ozdemir  
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  روش

 آموزشي سه برنامه( سطح چهار داراي كه آزمايشي متغيير يك با آزمايشي نوع از پژوهش اين

  .بود) كنترل گروه يك و

كل  ياداره از استعالم طبق حاضر يمطالعه يجامعه :گيري نمونه روش و نمونه جامعه،

 سوم ي پايه رياضي اختالل داراي آموزدانش 188 كليه شامل استثنايي كودكان پرورش و آموزش

-93سال  در كه رياضي اختالل به مشكوك از كودكان است. سبزوار شهر ابتدايي مقطع و چهارم

تحصيلي  – آزمون و باليني مصاحبه ي بودند، شده داده ارجاع يادگيري اختالل هاي مراكز به 94

چنين مقياس ارزشيابي  هم .گرفت حركتي انجام - آزمون ادراكي رياضي، آزمون وكسلر، هوش

 كه اين به توجه يادگيري، پاسخ داده شد. با اختالل هايمعلم از كودك توسط مربيان مراكز 

 هاي گروه در آموزش يا و موردي مطالعه و بررسي شيوه به بايد ويژه اختالل هاي يادگيري درمان

 تبريزي، ؛1372 ماهر، فرهاد هي ترجم تا، يب لورناچان، و كله( گيرد نفر صورت 10 تا 5 كوچك

 شده انجام هاي پژوهش به باتوجه و) 1369 طوسي، منشي ترجمه تا، بي جيمز؛ و جرالد ؛1387

؛ 1391 عليزاده، و قوامابراهيمي جانه، ؛1390 كيامرثي، مومني، ؛ كاظمي،1390 كريمي،( قبلي

 براساس كه) نفري 5 گروه چهار( نفر 20 اين پژوهش آماري ي نمونه بنابراين). 1391معتمدي، 

گروه در بودند، تراز شده هم حركتي- رياضي و آزموني ادراكي تحصيلي پيشرفت و هوش آزمون

: بود زير موارد شامل نمونه ورود هاي مالك. گرفتند جاي هاگروه در بودند شده. گرفتند جاي ها

 معلوليت فقدان دبستان، چهارم يا مسو هايپايه از يكي در تحصيل به اشتغال هوش متوسط، سطح

رياضي. دامنه  يادگيري در اختالل داشتن و سلوكي هيجاني، هاياختالل حسي، نورولوژيكي،

  است.  31/5 و انحراف استاندارد  33/98 با ميانگين 103تا  89هوشي نمونه حاضر، بين 

  ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش به شرح زير است:

اين مقياس چهارمين ويرايش مقياس  ):WISC-IV( كودكان چهار مقياس هوشي وكسلر

منتشر شده است. اين مقياس نسبت به  2003ساله است كه در سال 16تا  6هوشي وكسلر كودكان 
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يرات زيادي كرده است. اين تغييرها تنها در تغيير سوال ها و به روز كردن سوالسه مقياس قبل، تغي

-WISC آزمون هاي اصلي آزمون نيز تجديد نظر شده است. درهنيست بلكه در مفاهيم و ساز ها

IV  ،پنج نوع هوشبهر محاسبه مي شود كه عبارت اند از: درك مطلب كالمي، استدالل ادراكي

توسط عابدي، صادقي و  1386سال  حافظه فعال، سرعت پردازش و هوشبهركل. اين آزمون در

تان چهارمحال و بختياري ترجمه، انطباق و ربيعي با حمايت مالي سازمان آموزش و پرورش اس

و از  94/0تا  65/0هنجاريابي شد كه ضرايب پايايي خرده آزمون ها از طريق آلفاي كرونباخ بين  

گزارش شده است. روايي آزمون از طريق اجراي همزمان  91/0تا  76/0طريق روش تنصيف بين 

  ه است.) و ريون درسطح مطلوبي گزارش شد1391( با وكسلر شهيم

اين آزمون براي آزمون تشخيصي اختالل يادگيري رياضي براي پايه سوم ابتدايي: 

ان داراي اختالل در محاسبه دركالس هاي سوم ابتدايي شهر آموزدانشبررسي و مقايسه عملكرد 

تهيه شده است و شامل زير مقياس هاي اشكال هندسي،  1373در سال  پورمشهد توسط ملك

تناظر يك به يك، شمارش اعداد، پيوستگي ديداري و شنيداري، ارزش مكاني،  ها،تشخيص اندازه

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

هاي تشخيصي در اختالل رياضي است. از لحاظ روايي تفكيكي متخصصان منعكس كننده هدف

ها گروه داراي اختالل و فاقد اختالل در تمام زير مقياس نيز با توجه به اين كه آزمون بين دو

به دست  96/0تفكيك قائل شده، داراي روايي بااليي است. ضريب اعتبار به روش آزمون موازي 

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

  به دست داد. 81/0

ماده  30اين پرسشنامه داراي تر (مقياس ارزشيابي معلم از كودكان): پرسشنامه مايكل را

باشد. هدف از اين اي از يك اختالل رفتاري مياست كه هر ماده آزمون بيانگر عالمت و نشانه

آوري اطالعات درباره نحو رفتار و عادات هر يك از كودكان بوده كه توسط معلمان آزمون جمع

) به كار گرفته شده و پنج 1985( مه در ايران توسط مهريار و همكارانتكميل مي شود. اين پرسشنا
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افسردگي، ناسازگاري اجتماعي، رفتارهاي ضد  -پرخاشگري، اضطراب - جنبشي عامل بيش

  گزارش شده است.77/0اجتماعي و اختالل كمبود توجه تقسيم شده و پايايي آن 

اين آزمون  درحافظه: حركتي و  -  ديداري –هاي ادراكي آزمون بررسي مهارت

دردست گرفتن قيچي) تعيين -3پرتاب توپ، -2نوشتن، - 1( آزمايشاتي جهت تعيين برتري دست

نگاه كردن به داخل -1( لگدزدن) تعيين برتري چشم- 3شوت كردن، -2لي لي كردن، -1( برتري پا

به  رد.گيانجام مي صداي تيك تيك ساعت)-3شنيدن صداي پچ پچ، -2استوانه باريك و بلند، 

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

روي يك خط صاف به سمت جلو -6طناب بازي، -5لي لي كردن، -4چهار دست و پا رفتن، -3

ضربدري راه رفتن، - 9درحال حركت جفت پا پريدن، -8جفت پا پريدن، -7وعقب گام برداشتن، 

گرفتن -14پرتاب اشيا به هدف، -13باال پريدن، - 12باال و پايين رفتن از پله، -11ژه رفتن، ر- 10

اشاره به -2عقب، -جلو- راست–قدم برداشتن به سمت چپ -  1به منظور بررسي جهت يابي: و توپ

گذاشتن دست راست روي چشم چپ -4نشان دادن مداد بلند وكوتاه، -3باال و پايين، رو و زير ميز، 

آيا مي تواند مداد را به درستي در دست بگيرد - 1به منظور مهارت هاي حركتي ظريف:  عكس وو بر

دكمه هاي لباس يا بند كفش را به -3با هر دو چشم نور چراغ قوه راتعقيب كند، -2وكنترل كند، 

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

صفحات كتاب را يكي يكي ورق بزند، - 7هاي سوراخ دار را به نخ بكشد، مهره-6ند، درست كگرد 

به منظور بررسي  ها را پررنگ و شكل را كامل كند.نقطه چين-9در امتداد خط راست قيچي كند، -8

حافظه -2 شش عدد به ترتيب)-پنج- چهار-سه–(تكرار دو  حافظه عددي مستقيم-1حافظه شنيداري: 

به منظور بررسي حافظه . شش عدد به صورت برعكس)- پنج-چهار- سه-(تكرار دو عكوسعددي م

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

كس تكراركن). دراين پنج تصوير را برع- چهار- سه-هاي دو(كارت حافظه ديداري معكوس-2

حركتي و حافظه با استفاده از -ديداري- هاي ادراكيزمون مهارتهاي مربوط به آتحقيق آزمايش
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به جز  ) بدست آمد.88/0روش آلفاي كودرريچاردسون درحد بسيار باال و رضايت بخش(

هاي مذكور، مصاحبه ابزاري ديگر است كه در اين تكنيك جمع آوري و ارزيابي باليني آزمون

ن از سياهه غير رسمي جهت بررسي وضعيت حساب چني آموز از والدين به كاررفته است و همدانش

  ).1391(شهيم،  آموز ازمعلم و والدين صورت گرفته استدانش

 آموزش روش متغير مستقل و رياضي مهارت وابسته متغير پژوهش اين درروش اجرا: 

 همان گروه كنترل و بود آموزش در حد تسلط روش و كامپيوتر كمك به آموزش روش مستقيم،

 و كامپيوتر كمك به آموزش مستقيم، آموزشي هايشيوه .داد مي ادامه را سنتي روش معمول

 گروه سه دقيقه براي 45 جلسه هر جلسه و 3 هفته هر در جلسه، 12 مدت به يادگيري تا حد تسلط،

 معمول سنتي همان آموزش گواه گروه عنوان به چهارم گروه و شد اعمال محقق وسيله به آزمايشي

 آموزشي ي اتمام دوره از بعد و قبل. كردند دريافت را يادگيري هاياختالل يآموزش مراكز در

 به آزمون و پس آزمونپيش صورت به گروه چهار هر از رياضي شده استاندارد آزمون مجموعه

 .شد اجرا انآموزدانشرياضي  يادگيري هايمشكل رفع در آموزشي هايروش تأثير بررسي منظور

و با تحليل آماري واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي  SPSSاز نرم افزار هاي با استفاده داده

  شفه، تجزيه و تحليل شدند.

  نتايج

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

 SS  df  MS  F  P منابع تغييرات 

  05/0 53/3 49/529 3 23/1372  بين گروهي

      28/119  16  29/2690  درون گروهي

        19  51/3488  لك

براي چهار  19با درجه آزادي  53/3 به دست آمده F كه شودمي مشاهده، 1 جدول براساس



  و روش يادگيري تا حد تسلط بر كاهش... رايانه كمك اثربخشي روش آموزش مستقيم، روش آموزش به

 

92 

 نظر از پژوهشي گروه بين چهار كه معنا به اين. است معنادار P>05/0 گروه تحقيق در سطح

 هاگروه تجف از يك كدام بين كه اين تعيين منظور به ادامه در .دارد وجود دارمعني تفاوت آماري

   شد. استفاده شفه تعقيبي آزمون از دارد معنادار وجود تفاوت آماري لحاظ از

  كنترل گروه و آزمايشي هايگروه تفاوت بررسي براي شفه آزمون .2 جدول

  M SS F  T  SEM  P  هاگروه

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

  05/0  4/4  17  5  28/6  15  رايانهآموزش به كمك 

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

        5  8/2  1  گروه كنترل

) 24( در گروه يادگيري در حد تسلط و گروه كنترل ميانگين نمره ها بين 2با توجه به جدول 

 بين ميانگين 2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول  P>05/0از لحاظ آماري در سطح 

) از لحاظ آماري در سطح 17( به كمك كامپيوتر و گروه كنترل نمرات در گروه آموزش

05/0<P  بين ميانگين نمرات در گروه آموزش  2تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به جدول

تفاوت معنادار وجود دارد. پس  P>05/0) از لحاظ آماري در سطح 18مستقيم و گروه كنترل (

توان گفت اطمينان مي 95/0گيرد و با احتمال ر ميفرض صفر رد و فرض تحقيق مورد تاييد قرا

(آموزش در  به منظور پاسخ به تفاوت اثر بخشي سه شيوه آموزشيها معني دار است. كه تفاوت

  ، آموزش مستقيم) از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.رايانهحد تسلط، آموزش به كمك 

  آموزشي ي شيوه سه بخشي اثر تفاوت بررسي جهت شفه آزمون .3جدول

 T SEM  P  گروه آزمايشي گروه آزمايشي 

 002/0 1/6 9/4  3  آموزش در حد تسلط

  566/0  5/13  4/6  1  رايانهآموزش به كمك 

  333/0  5/12  6/11  2  آموزش مستقيم
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ميانگين گروه آزمايش در حد تسلط با دو  بين شفه آزمون تحليل اساس بر 3با توجه به جدول 

معنادار وجود  تفاوت P>05/0ي و آموزش مستقيم، در سطح گروه آموزش به كمك يادگير

ان تاثير گذار است. آموزدانشدارد. به اين ترتيب آموزش در حد تسلط بر بهبود عملكرد رياضي 

(آموزش مستقيم و آموزش به كمك كامپيوتر) تفاوت  شيوه آموزشي دو اثربخشي ميزان در

 داراي انآموزدانش رياضي محاسبه هاي خطاهاي تعداد معنادار مشاهده نشد، بنابراين در كاهش

بين دو گروه آموزش  معناداري تفاوت آماري لحاظ رياضي از در ويژه يادگيري هاياختالل

   .ندارد وجود رايانهومستقيم و آموزش به كمك 

  گيريبحث و نتيجه

 روتيكامپ كمك به آموزش روش م،يمستق آموزش روش ياثربخشتعيين  پژوهش با هدفاين 

انجام گرفت. ي اضير اختالل با انآموزدانش هايمشكل كاهش بر تسلط حد تا يريادگي روش و

از  استفاده با مستقيم، آموزش روشهاي تحت رياضي اختالل به مبتال كودكان حاضر تحقيق در

پيش آزمون  و پس آزمون هانمره تفاوت يمقايسه گرفتند، قرار تسلط حد در يادگيري و كامپيوتر

هاي ناتواني آموزشي مراكز در مرسوم سنتي آموزشي روش كه كنترل گروه با آموزشي هايهگرو

داري معني به طور اصالحي هايروش از هركدام يارائه داد نشان كردند،مي دريافت را يادگيري

 جان و ، بارباراسوزان و فلورس مطالعه هاي با نتايج اين شوند.مي رياضي عملكرد بهبود باعث

 2كابين كيندر، )2004(1و تراور كامي سيلبرت، كارنين، )،2003( كارنين و آدامز )،0520(

اختالل بهبود در مستقيم آموزش تأثير خصوص )در1389همكاران ( و از كريمي نقل به )؛2005(

  است. همسو رياضي به ويژه اختالل يادگيري هاي

ان عادي، آموزدانشيادگيري خاص با  ان با اختاللآموزدانشهاي از آنجايي كه يكي از تفاوت

                                                                                                                            
1. Carnine, Silbert, Kame & Tarver 
2. Kinder & Kubina  
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ايجاد انگيزه و جلب توجه آنها براي آموزش و فراگيري مي باشد، چرا كه يكي از داليل اين ناتواني 

باشد كه در روش آموزش مستقيم اين موضوع به خوبي در نظر گرفته فقدان عالقه و انگيزش مي

بسيار  يشيوه آموزشي راهبرد اين تا شود مي موجب مستقيم آموزش يبرنامه هايويژگيشده است. 

يادگيري  در را ها آن و باشد ويژه يادگيري هاياختالل داراي آموزاندانش براي جذابي و مطلوب

طراحي  انآموزدانش همين به آموزش براي اساسا مستقيم آموزش .نمايد كمك اوليه هايمهارت

ارائه  گام، به گام آموزش( خاصي هاي ويژگي هب توجه با مستقيم آموزش شيوه بنابراين، است. شده

ي ارائه مكرر، هاييارزيابي غلط، پاسخ اصالح يا صحيح پاسخ يارائه از بعد فوري هايتقويت

دارد،  كه) والدين نظارت و همكاري جلب و منزل براي تكليف تعيين همچنين بازخوردي، تقويت

توجه به اصول  .است ويژه يادگيري هايختاللا داراي آموزاندانش براي آموزشي يشيوه بهترين

هايي است كه كاربرد آن را دهد كه اين روش داراي ويژگيكلي روش آموزش مسـتقيم نشـان مـي

ها شامل داشتن اهداف مشخص هاي يادگيري اثـربخش مـي سـازد. ايـن ويژگيدر حوزه ناتواني

هـاي  ين تـدريس، تنظـيم درس در گـامدهنده، فعال بودن معلم حودقيق، ارائه پـيش سازمان

ســـازماندهي دقيـــق محتـــوا، ارزيـــابي مـــداوم  كوچـك، ارائـه محتـوا از سـاده بـه دشـوار، 

هاي صحيح و اصالح  ، تقويـت پاسخآموزدانشعملكـــرد يادگيرنده، تعامل شفاف بين معلـم و 

(ماننـد مشكل در  ي كودكان بـا نـاتواني يـادگيريهاهاي نادرست اسـت. ايـن اصول با ويژگيپاسخ

انگيزشي و مشكل در سازماندهي)  هايت، حافظه كوتاه مدت ضـعيف، مشكلپردازش اطالعا

  ).2004، 1شـود (تـارورمنطبـق اسـت و منجر به موفقيت در آنها مي

ازماندهي دقيـق سـ خوراندهاي اصالحي همراه باسهــاي تشــويقي و پاســتفاده از برنامــه

آميـز يـــادگيري و هـاي موفقيـتمحتـواي آموزشـي از ساده به دشوار، منجربـه ايجـاد تجربـه

شود. اين مساله توسط برخـي از پژوهشـگران  افـــزايش ســـطح انگيزشـــي يادگيرنـــدگان مي

آموزش مستقيم در تسلط  گــزارش كــرده اســت كــه ) 2005( 2نيـز تاييـد شــده اســت. اليــوت

                                                                                                                            
1. Tarver  
2. Eliot  
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بخش مــي باشــد. او  ان بـر محتـواي درس و افــزايش ســطح انگيزشــي آنــان اثــرآموزدانش

ان ارائه كرده آموزدانشچنين شواهدي را مبنـي بـر تـاثير ايـن روش بـر افـزايش عزت نفس  هم

هاي ـردي اســت كــه موفقيتكنــد آمــوزش مســتقيم رويكـبيــان مــي )2004تـارور( .اسـت

 و يــادگيري دارنــد، اغلــب مدرســه هاي اني كـه مشــكلآموزدانش كند. مي پي ايجاد پي در

كننـد. شـركت  دوست ندارند، زيرا كمترين ميزان موفقيـت را تجربـه مـي تكــاليف يادگيري را

 زمـاني كـه .منفـي را تغييـر دهـد تواند اين تجاربآميـز يادگيري ميهـاي موفقيـتدر فعاليـت

هاي  دارد كه مهارت ان احسـاس موفقيـت و شايسـتگي كننـد، احتمال بيشتري وجودآموزدانش

   .)2003، 1(ساگور مفاهيم را ياد گيرند بـراي تسلط بر نياز مورد

كودكان  رياضي يادگيري مشكل هاي كاهش در كامپيوتر كمك به آموزش تأثير در خصوص

و  فلتچر ،)1389( عچرش ،)1383( فتاحيان پژوهشهاي يافته با اين نتايج رياضي، اختالل به مبتال

) 2004( 4ميچاد نظر از .مي باشد همسو) 2000( 3پوسنر و روبرت برگر، جونز، ،)2007( 2مارسيا

مهارت بتواند تا است براي كودكان محركي عامل و تجربه كسب باعث رايانه كمك به آموزش

 تركيب) 2007(  مارسيا و نظر فلتچر طبق. بخشند بهبود و داده رشد را خود ارتباطي و ميكال هاي

 يادگيري، رشد توجه، و فراخناي مدت كوتاه ي حافظه عملكرد بهبود با ديداري تصاوير و متن

پژوهش هاي مارزانو و  .شود يادگيري مي هاي نارسايي دچار افراد در لغات يادآوري و يادسپاري

) نشان مي دهد روش 2008) و اسالوين(2009)، بالك  و برونز(2012( 5)، كيم1988( برانت

يادگيري كودكان موثر است. سطوح پايين يادگيري  يري در حد تسلط بر بهبود اختالل هاييادگ

دربرگيرنده طبقات پايين شناختي است و در اين طبقات بيشتر بر اهدافي مانند ياداوري، حفظ، 

طالب آموخته شده تاكيد مي شود. بنابراين، دستيابي به اهداف آموزشي اين نگهداري و درك م
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سطح كه توانايي ها و مهارت هاي سطحي و معلومات حافظه اي را شامل است و پيچيدگي 

چنداني ندارد با به كارگيري معمول ترين روش هاي تدريس امكان پذير است، در مقابل دستيابي 

يچيده ذهني مانند كار بستن اصول، مهارت حل مساله و تجزيه و به توانايي ها و مهارت هاي پ

تركيب و ارزشيابي است، براي ارائه به روشي ويژه نياز دارد. به اعتقاد بلوم، يك فرض اساسي در 

روش يادگيري تا حد تسلط اين است كه اگر شرايط مناسب فراهم شود و زمان كافي باشد، همه 

همه هدف هاي آموزشي يك درس را بياموزند و بر آن تسلط يابند.  يادگيرندگان مي توانند تقريباً

ان آموزدانش) در روش يادگيري تا حد تسلط هدف اين است كه همه 2001(1به گفته لي داك

ان داراي اختالل يادگيري به سطوح عالي يادگيري برسند، بنابراين بايد در ضمن آموزدانشحتي 

ر مهارت ها، فرايندهاي ذهني سطوح باال تمركز بيشتري آموزش و اجراي اين روش آموزشي، ب

توان گفت سطوح پايين يادگيري دربرگيرنده طبقات شود. در تبيين يافته هاي اين پژوهش مي

پايين شناختي است و در اين طبقات بيشتر بر اهدافي مانند يادآوري، حفظ، نگهداري و درك 

ي اين سطح كه توانايي ها ستيابي به اهداف آموزشمطالب آموخته شده تاكيد مي شود. بنابراين، د

اي را شامل است و پيچيدگي چنداني ندارد با به كارگيري هاي سطحي و معلومات حافظهو مهارت

معمول تريت روش تدريس و ساده ترين امكانات آموزشي امكان پذير است. در مقابل، دستيابي به 

ات باالي حوزه شناختي هستند و دربرگيرنده اهداف آموزشي سطوح باالتر يادگيري شامل طبق

توانايي ها و مهارت هاي پيچيده ذهني مانند كار بستن اصول، مهارت حل مساله و تجزيه و تركيب 

و ارزشيابي است براي ارائه محتوا به روشي ويژه نياز دارد. در پژوهش هاي انجام شده در زمينه 

) در بررسي هاي 2009(3 )، مورچ2011( نو و برانت)، مرزا1976(2 انواع يادگيري؛ بالك و برونز

خود نشان دادند كه شيوه هاي يادگيري تا حد تسلط، رفتارهاي سطوح باالتر شناختي را بيشتر از 

) كه اين خود دليل 2013، 4(جنتيل و اللي رفتارهاي سطوح پايين شناختي تخت تاثير قرار مي دهند
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  تاييد بر نتايج به دست آمده است. 

آموزشي، اين مداخالت به منظور افزايش توانايي - درمانيهاي شيوه نيتوجه به اثربخشي ابا 

سان، مشاوران، معلمان، والدين و شناروانبه  ،يريادگياختالل  يان داراآموزدانشيادگيري در 

هايي مواجه بود از جمله پژوهش حاضر با محدوديت شود.دست اندركاران آموزشي توصيه مي

را  دبستان چهارم و سوم مقاطع در رياضي اختالل داراي آموزاندانش هايمشكلاً اينكه صرف

   .بررسي كرده بود، لذا در تحقيقات آتي بهتر است ساير مقاطع سني نيز مورد بررسي قرار گيرد
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The effectiveness of direct instruction, computer-aided 
teaching methods and mastery learning on reducing the 

problems of students with mathematics disorder 

    A.Khaleghkhah1, H. Davoudi2 & Sh. Alipour katighari3   

Abstract        

The aim of this study was to compare the efficacy of three methods of direct 
instruction, computer assisted instruction and mastery learning on reducing 
the problems of students with dyscalculia in primary third and fourth grades. 
The population of this study included male and female students in third and 
fourth grades in Sabzevar city who have math learning disability and 
learning disorders and referred to rehabilitation centers and enrolled in the 
academic year 2015-2016. Twenty students were selected on a voluntary 
basis through clinical interviews, Wechsler Intelligence Scale cognitive 
tests, standardized tests of math and spatial disorder and finally received 
teacher evaluation scale, and then the students were randomly divided into 
four five-people groups. Three experimental groups received the treatment 
for 12 sessions, three 45-minute sessions each and the control group 
received traditional training normal in learning disorders treatment center. 
All four groups sat for the pre-test and post-test and the data were analyzed 
using analysis of variance. The results of this study showed that direct 
instruction, computer-aided teaching and mastery learning were effective in 
reducing students' math problems. Accordingly, it can be concluded that the 
mastery learning approach is more effective in reducing the problems of 
students with mathematics disorder than conventional traditional methods. 

Key words: direct instruction, computer assisted instruction, mastery 
learning, mathematic disorder 
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