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 چکیده

مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود  آموزش افزارنرمطراحی دف از انجام پژوهش حاضر ه
 آموزان دارای اختالل ریاضی و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش ادراک دیداری فضایی دانش

کنترل  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه بوده است.سنتی 
  های دبستان در تحصیل به مشغول پسر آموزاندانش  کلیه شامل پژوهش این آماری بوده است. جامعه

نمونه این  است. حجم بوده96-1۳95 تحصیلی  سال در تهران شهر پانزده منطقه ابتدایی  اول دوره دولتی 
دانش آموز  15میان انجام گرفت که در این  نفر است که به روش نمونه گیری هدفمند 45پژوهش شامل 

دانش آموز   15دانش اموز در گروه ازمایش به روش سنتی و  15،افزارنرمبا  در گروه آزمایشی آموزش 
 –های این پژوهش از آزمون کولموگروف در گروه گواه جای گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده

شامل ازمون ادراک   ابزار پژوهشاسمیرنف و شاپیروویلک، تی مستقل و کواریانس استفاده شده است. 
بوده است. نتایج  71/0ی با سطح پایایی آموزش افزارنرمو  69/0 دیداری فضایی فراسنیگ با سطح پایایی 

های تعدیل شده نمرات ادراک همانگونه که نتایج نشان داد مقایسه میانگین تحلیل کواریانس نشان داد که
دهد که در  می نمره ای را نشان  9۳/22کنترل اختالف نمره های الکترونیکی با فضایی گروه -دیداری
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معنی دار می باشد. با جمع بندی این نتایج می توان بیان نمود این فرضیه تایید شده است و  001/0سطح 
 فضایی  - دیداری ادراک بهبود بر رایانه بر مبتنی  ریاضی  مفاهیم یآموزشافزارنرم طریق از آموزش 

های فضایی گروه -های تعدیل شده نمرات ادراک دیداریبوده است. مقایسه میانگین موثر آموزاندانش
معنی دار  001/0دهد که در سطح می نمره ای را نشان  1۳0/11ی اختالف نمره آموزش افزارنرمسنتی با 

 ست. ها به شکلی است که همواره میانگین گروه الکترونیکی بیشتر از گروه سنتی امی باشد. این تفاوت

 .اختالل ریاضی، ادراک دیداری فضاییآموزشی،  افزارنرم  واژگان کلیدی:

 مقدمه
در کودکان اشاره  1یاضیر ریی ادگی اختاللهای یادگیری می توان به ازجمله انواع اختالل

شناخته  4لکولیاادیسک به نام ۳اختالل ریاضی(. امروزه 2016، 2داشت )کاواناگ و تروس
یادگیری و به کارگیری مفاهیم و  که توانایی(. 2016، 5وارما و الریالرد)باترورث، شود می

های ریاضی، دهد و با توجه به اینکه مهارتتأثیر قرار می های ریاضـی را تحـتمهارت
مهم در زندگی روزمره است، فرد مبتال به آن بـا  های اجتماعی بسیاریکی از مهارت

به اعتقاد  (.2015، 6مک کلوسکی، کارانازا، باسیلی ) شودمـشکالت متعـددی مواجـه مـی
 نقص لی به دل یاضیآموزان با اختالل رپردازش اعداد دانش  در پژوهشگران، مشکل یبرخ

در  معموالً گروه از کودکان ن یا (.2015، 7میلر، هریس و مریکزها است )آن یکینورولوژ
 دییدچار مشکالت شدثبات شکل  درک و دارییحافظه د، یدرک روابط فضائ نهی زم

توجه داری، ید ادراک به مشکالت دیگروه با ن یا یاضیی رهادشواری یبررس هستند و در
، ینائیچون ضعف در پردازش اطالعات ب یعوامل اوقاتی و تفکر آنان توجه کرد و گاه

که به صورت  یحل مسائل برای ژهیو به، ینارساخوان ایو دشواری درخواندن  یتوجه کم
محاسبه  عددی هایو مهارت یاضیاختالل در حل مسائل ر سببشود، می نای ب یحیتشر
 (. 2015، 8زایدل) ودشمی
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 صیدر تشخ ی می توان گفت این کودکاناضیر ریی ادگی یناتوان یسبب شناس بارهدر
و یی کودکان معموالً در ادراک فضا ن یا (.201۳، 1)اگراوال دارند مشکلیی نای ک بادراو 

عقب، دور  -جلو ان، یپا -رو، شروع-ریزراست، –چپن، ییپا-د باالمانن  یمی ادراک مفاه
از نظام اعداد، اختالل  یذهن تصور مشکالت در نیشوند. ا یم یدچار سردرگم کنزدی –
اعداد و مکان  ن ی ب فاصله صیگروه از کودکان درتشخ ن یا ودشمی سبب کند ومی جادیا

   (.201۳، 2این، سولتز، نوبز و بابریل سزوکس، دیو) ها با مشکل روبرو شوندمربوط به آن
 در ناتوانی دارای کودکان دهدمی نشان که دارد وجود شواهدیدر همین ارتباط 

 چپ - راست تفکیک و فضایی گیریدیداری، جهت - ادراکی فرایندهای در یادگیری

 کودکانادراک بینایی فضایی  توانایی زمینه در(. 2015) ۳گیریهستند،  مشکالتی دچار

 مشکالت رواج که دهدمی نشان گرفته انجام هاییادگیری، بررسی اختالل دارای

 .است سالم کودکان از بیشتر یادگیری ناتوانی دارای کودکان در فضایی -ادراکی

 عملکرد به دارد زیادی اهمیت یابی جهت و محاسبه در که فضایی روابط ادراک توانایی

 7-۳0=2۳عمل  نخست ۳1 از 7 عدد کردن ای کم، برمثال  است وابسته مغز از ییهابخش 
 صورت در .دارد وجود فضایی  عامل جا این دهد آنگاه یک را به آن می افزاید  میانجام  را

.همین کند حل را مسئله این تواندمین فرد (.چپ)آهیانه  لب پایین  قسمت دیدن لطمه
کند. فرد بازی می دلیل است که عامل ادراک فضایی بینایی نقشی موثر در دانش ریاضی

 ری (. تاث2012، 4اسچارنوفسکی، هوتونف جوزف، نیکوالس و ریس) همطالع کی جینتا
پژوهشگران  گروه نیا ؛را نشان داد یینایادراک ب شیبر افزا های تصویری عددیآموزش

 حضورهای حاصل ازتی خود به خودی مغز و فعال یهاتی فعال ن ی معتقدند ادراک به تعامل ب
 کیتحر احتمال را که آموزش ن یا، فرض ن یدارد. ا یبستگ یر کرتکس حسها دمحرک

را  فضایی -بینایی  ادراک تیحساس تواندمی ییبه خودی مغز به تنها خود هایتی فعال
به بهبود درک ریاضی که متاثر از  تواندمی. در نتیجه این امر بخشد یدهد قوت م ش یافزا

 از پژوهشگران یگروه نیچنهم .ودساختار تجسم فضایی در ذهن است منجر ش
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 گرییدر مطالعه د(. 2014، 1اسچارنوفسکی، رزا، گلستانی، هوتان، جوزپس و ویسکوپف)
کرتکس  تی فعال تصویری و نمایشی اعداد و مواد ریاضی که آموزش دندی رس جهی نت نیبه ا

  دارد. یگهای سطح کرتکس بست تیموفق به فعال یینای ب دهد و ادراکمی ش یرا افزا یینای ب
امروزه با توجه به گسترش نقش رایانه در زندگی بشر، باید به دنبال استفاده از کامپیوتر 

)عابدی و  پیشینهای تحقیقات یافته در درمان اختالل ریاضی کودکان بود، و از آنجا که
، 4؛ ویت2012، ۳؛ دیویس201۳، 2؛ داهلین1۳92؛ نریمانی و سلیمانی، 1۳89بابایی، آقا

اند که کودکان با اختالل ریاضی، عملکرد (. نشان داده 2015، 5اشمایکل و دیمر  ؛2011
(. و  1۳91قوام و علیزاده، ؛ جانه، ابراهیمی2012، 6ضعیفی در حافظه دارند )ماتیسون و مایز 

محدودیت ظرفیت حافظه باعث ایجاد مشکالتی در این زمینه و یادگیری ریاضیات 
عنوان مهارت اساسی و زیربنایی یادگیری ریاضیات به افظهح توجه به آموزشلذا شود. می
نوبه خود تواند رویکردی مؤثر در درمان اختالل یادگیری ریاضی باشد و این امر نیز بهمی
تورل، ) پژوهشی یهاافتهی (.2015، 7)لوپر تواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی شودمی

 وبینایی فضایی  یحافظه پذیری انعطاف بر (. مبنی2012، 8نیلیندکویست، برگمن، و بوهل
 یهابرنامه (.201۳) ستربرگ وکلینبرگ، فرسبرگ، ، آن عملکرد بهبود ارتقاء و قابلیت
بینایی و فضایی حافظه  جمله از شناختی هایمهارت ارتقای یزمینه در متنوعی و متعدد

 این  ترین  محبوب و پرکاربردترین  جمله از .است شده طراحی گوناگون قالبهای در

 پژوهشگران از بسیاری نیز زمینه این  در .است شناختی ای رایانه یهابرنامه هابرنامه
 مثال برای .اند داده قرار سیبرر مورد را هایرایآن هایتمرین  گونه این  اثربخشی

 بهبود بر را آموزشی افزارهاینرم  و فناوری از استفاده تأثیر(. 2015) 9چاب و پیکرینگ

 و بریانت، بریانت) اندداده قرار تأیید موردآموزان دارای اختالل ریاضی دانش  عملکرد
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ارای کودکــان د(. در پزوهشی معتقدند 2016ساتین و الن ) .(2016، 1راسکیند
الزم برخوردار  یادگیری، علی رغم اینکه از دید کافی یا قـدرت بینـایی هایاخــتالل

مشکل دارنـد. ایـن کودکـان معمـوالً در ادراک  هستند، اما در تشـخیص و درک بینـایی
 -پایان، جلـو -رو، شروع-راسـت، زیر–پایین، چپ-و ادراک مفاهیمی مانند باال فضـایی

تصور  شـوند. ایـن مشـکالت درمابین دچـار سـردرگمی می ـک ونزدی –عقـب، دور
با خود  در پژوهش (. 2016)هوپ .همچنین کنـدذهنی از نظام اعـداد، اخـتالل ایجـاد می

های چند رسانه ای افزارآموزان بواسطه نرمانتقال رفتار در ناتوانی دانش  گسترش "عنوان
افزاربازی ریاضی استفاده کرده ی که از نرمآموزاندانش که کمک آموزشی نشان داد که 

بر های ریاضی نشان داده اند. آموزان عملکرد بهتری در تمرین دیگر دانش  در مقایسه بااند 
 را ای اولیه شواهدخارج کشور،  شده انجام هایپژوهش  هایافتهیباید گفت همین اساس

 قابلیتمبنی بر اینکه با توجه به  دکنن  می گذاری پایههای رایانه ای افزارنرم هایمزیت از

 که زمانی مدت و توجه میزان توان مرحله، می هر یهاش شکو تعداد نیز و زمانی افزایش 

را افزایش داده و دانش  دهند می اختصاص تکلیف هر به دچار اختالل ریاضی کودکان
ادراک  تقویتدر حوزه ذکر شده، با توجه به مطالعات لذا  ریاضی آنان را تقویت نمود

و ارتباط تنگاتنگ آن با مشکالت بینایی و فضایی کودکان بواسطه فناوری رایانه ای 
گردد و انجام چنین خوبی روشن می، اهمیت تحقیق در این زمینه بهریاضییادگیری 

آموزان و درنهایت زمینه کاهش تواند زمینه پیشرفت تحصیلی این دانش مداخالتی می
های و با توجه به استقبال کودکان از بازی را فراهم آورد هامشکالت هیجانی مخرب آن

افزاری رایانه ای و فضاهای انگیزشی گرافیکی آن که عمدتا وارداتی هستند، طراحی نرم
 داخلی و بومی سازی شده که بتواند مفاهیم ریاضی را بصورت بازی به کودکان آموزش

 ۳گترکول 2هولمزهای پیشین )پژوهش به همین دلیل و با توجه موکد به  دهد ضروری است.
اسچارنوفسکی، هوتون، جوزف، ، 2012شل، کولپ، ادوراد و می، 42014و دنینگ

، اسچارنوفسکی، رزا، گلستانی، هوتان، جوزپس و ویسکوپف، 2012، نیکوالس و ریس 
تصویری و نمایشی اعداد که امروز برای  (. پژوهش حاضر درصدد است تا آموزش2014

 

1. Bryant, Bryant & Raskind 
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4. Dunning 
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های نقاشی اعداد را ریاضی این کودکان بکار می رود از شکل سنتی و برگه تقویت دانش 
های رایانه ای که افزار بازیبا استفاده از دنیای فناوری اطالعات و رایانه و از طریق تهیه نرم

 نماید، طراحی و فصلی از آموزشبرای کودکان ترغیب کننده و بسیار انگیزشی عمل می
 ها بگشاید. ریاضی آن این کودکان و آموزشریاضی را در پیش روی 

 روش 
است.  و طرح نیمه آزمایشی آزمایشی پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن از نوع

بر همین اساس در پزوهش حاضر طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی و 
دراک دیداری فضایی )آزمون ا کنترل اجرا شد که اندازه گیری اول با اجرای پیش آزمون

فراستیگ( و اندازه گیری دوم با پس آزمون )آزمون ادراک دیداری فضایی فراستیگ( 
انجام گرفت. در این طرح متغیر وابسته، قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری 

 به مشغول پسر آموزاندانش  پژوهش شامل کلیه این  جامعه آماری (.1۳88شود )دالور، می
 تحصیلی سال در تهران شهر پانزده منطقه ابتدایی اول دوره دولتی هایدبستآن در تحصیل

 ریاضی اختالل نبخشی توا مراکز به مدرسه از بار کیکه دست کم است بوده1۳95-96

در پژوهش حاضر، روش نمونه گیری هدفمند بوده و حجم نمونه  .شده باشند داده ارجاع
سنتی برای درمان اختالل  ه نفری )گروه آموزشنفر که در سه گروه پانزد 45شامل 

 افزار برای درمان اختالل ریاضی( و گروه گواه بوده است.نرم و )گروه آموزش ریاضی(
پژوهش، های هبراساس نظریاین نرم افزار محقق  ساخته  :افزار آموزشی بازی و ریاضینرم 

آموزان تحت ه از دانش افزار آموزشی تعاملی برای این گرویک نرمطراحی و ساخت
در این نظارت متخصصان برنامه نویس و متخصصان آموزشی در این زمینه اجرایی شد. 

 زمینه با نظارت استادان راهنما و مشاور پژوهش، گروهی متشکل از متخصصین این حوزه
ی شن ساز(. و گروه ارزیابنفر انیمی 1نفر گرافیست و 1افزار، نفر مهندس کامپیوتر و نرم2)
نفر از آموزگاران وکارشناسان حوزه آموش و پرورش و 5نفر از متخصصین روانشناسی،  ۳)
نفر درمانگر حوزه اختالل یادگیری(. که در مجموع یک گروه پانزده نفره با هدایت 2

افزار را به عهده گرفتند. در ابتدای کار الگویی از مباحث اصلی پژوهشگر، ساخت نرم
با اختالل یادگیری منطبق با الگوی پیشنهادی فراستیگ توسط  ریاضی مورد نیاز کودکان

تیم ارزیابی )متخصصین روانشناسی، معلمان وکارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و درمانگران 



 7/   ...به منظور بهبود انهیرابر  یمبتن یاضیر میافزار آموزش مفاهنرم یطراح

 

شامل هشت مبحث اصلی ریاضی شامل حوزه اختالل یادگیری(. تدوین شد این الگو 
یابی، کوچک و  ر، جهتشمارش اعداد، جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، مساوی و کس

بزرگ، باال پایین، وزن و رسم اشکال و بر اساس تقویت حافظه دیداری کودک با تکیه بر 
در نظر گرفته شد. سپس با راهنمایی اساتید پژوهش،  فضایی -اصول ادراک دیداری

افزار، مباحث مذکور تحویل تیم طراحی که شامل افرادی با تخصص، مهندسی رایانه و نرم
در  یادگیری مباحث ریاضی، آموزشمنظور سهولت  به داده شد. شن سازت و انیمیگرافیس

یک  تهیهشد. در ادامه کار گروه تخصصی اقدام به طراحی رایانه ای قالب یک بازی 
افزار بازی، اقدام به تدوین سپس گروه طراحی نرمانجام دادند.  برای کل بازی 1فلوچارت
)پرده گرافیکی( مرحله اصلی بازی و همچنین  54ان شامل نمودند. این داست  2هاکات سین 

های جداکننده، هشت مرحله بازی اصلی طراحی پرده گرافیکی ورود و خروج و پرده 11
شد. سپس سناریو نوشته شده به گروه ارزیاب برگشت داده شد و بعد از بررسی اولیه 

های گرافیکی تشویقی پرده توسط گروه ارزیاب، سناریو اولیه بازنویسی و پیشنهاد شد تا
همزمان با پیشرفت در هر مرحله توسط کودک در طول بازی ارائه شود. لذا بعد از هر گام 
پیشرفت )درست/غلط(. یک پرده گرافیکی )تشویقی/ تنبیهی( توسط گروه طراحی بازی 

 پرده گرافیکی )تشویقی/ تنبیهی( می باشد. بعداز طراحی گرافیکی 60نوشته شد که دارای
ها توسط، کارشناسان روانشناسی، آموزگاران و درمانگران بازی، گام دوم ارزیابی بازی

افزار حوزه اختالل یادگیری انجام شد. پس از بررسی، پیشنهادهایی در راستای بهبود نرم
مورد نظر ارائه شد. از جمله پیشنهاد شد جهت تشویق، سکه و ستاره هنگام انجام درست 

های آموزان در پردهای کارتونی محبوب و جذاب به دانش هبازی توسط شخصیت
ها توسط دانش پرده گرافیکی تهیه شد. اتمام بازی 1۳5جداگانه ارائه شود. در انتها، بازی با 

د. روایی محتوایی آن به تایید کارشناسان دقیقه به طول انجامی ۳5تا  ۳0آموز حدود 
افزار طراحی شده قبل از اجرا کسب اعتبار نرم ارزیاب قرارگرفت. بعد از این گام به منظور

در نمونه اصلی پژوهش حاضر، با هماهنگی صورت گرفته توسط آموزگاران گروه 
افزار در اختیار همکاران خود در مدارس مختلف قرار نسخه از لوح نرم  ۳0ارزیاب، تعداد 

افزار به دست آید. دادند تا یک پیش آزمون مقدماتی به منظور استخراج پایایی آزمون نرم 

 

1. Flochart 

2. Cut scense  
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آموزان نمره گذاری شده و پایایی آن های )درست/ غلط(. دانش سپس نمرات تعداد اجرای
افزار باید گفت های دیگر نرممحاسبه شد. پیرامون ویژگی 71/0ضریب آلفای کرانباخ  با

افزار شامل یک صفحه اصلی است که از طریق این صفحه، کاربر امکان حرکت در بین نرم 
افزار به شکل غیرخطی طراحی کند. با توجه به اینکه این نرم ی مختلف را پیدا میهاش بخ

ی اصلی این هااز ویژگی هر بخش برای کاربر وجود دارد. شده است، امکان حرکت در
ی رایانه ای ویژه کودکان طراحی شده است. هاافزار این است که براساس ساختار بازینرم 

از لحاظ بینایی و  آموزاندانش های خاص این گروه از به ویژگیدر این زمینه، با توجه 
 برجسته یهاروش ی بزرگ، و همچنین ازهابقای توجه تالش شده است از اعداد در اندازه

 -سازی، رنگهای مشخص از زمینه و درخشان، تصاویر متحرک همراه با عبارات تشویقی
زخورد و ارایه جایزه تشویقی به انگیزشی به شکل نوشتاری و صوتی، ارائه صفحات با

 آموز استفاده شده است.  دانش 

های فراستیگ برای سنجش انواع مهارت فضایی فراستیک: –آزمون ادراک دیداری 
: 2آزمون ، : هماهنگی چشم و دست1:آزمون تست فرعی درنظرگرفته است5دیداری 

: روابط 5آزمون ، : ادراک فضایی4آزمون ، : ثبات شکل۳آزمون ، تشخیص شکل از زمینه
 448برای تعیین هنجار و محاسبه پایایی وروایی آزمون ادراک دیداری فراستیگ،  فضایی.

( مورد بررسی قرار گرفتند. 1۳88آموزان شهر تهران توسط نوقابی و درتاج )نفر از دانش 
 برای این آزمون به دست آمد. 67/0آلفای کرونباخ 

خرده آزمون به   5ن به صورت جداگانه برای هر نمرات هنجار نیز برای نمره کل آزمو 
در پژوهش حاضر، جهت  همچنین تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی تعیین شد. 

برای بررسی نرمال بودن نمرات وبرریس پیش به دست آمده  یهاوتحلیل دادهتجزیه
ویلک، لوین، ام  –اسمیرنوف، شاپیرو  –های ازمون اماری، از آزمون کولموگروف فرض

، MANCOVAچندمتغیره  ها از کوواریانسوجهت تحلیل فرضیه Fس، ازمون باک
 .شد استفاده، های مستقلآزمون تفاوت گروه

 نتایج
های اصلی پژوهش با توجه به وجود سه گروه و دو متغیر وابسته از به منظور بررسی فرضیه

یانس روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. قبل از انجام تحلیل کووار
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های مورد نیاز بررسی و گزارش های مورد نیاز این آزمون برای دادهچندمتغیری مفروضه
شد. در اولین مرحله پیش فرض عدم انحراف از توزیع نرمال در متغیر وابسته با روش 

گزارش  1ویلک آزمون شد که نتایج آن در جدول -اسمیرنوف و شایپرو-کالموگروف
 شده است.

 ویلک-اسمیرنوف و شایپرو-یع نرمال بر اساس آزمون کالموگروفبررسی توز  .1جدول  

 هاگروه  متغیر
 ویلک-شایپرو اسمیرنوف-کالموگروف

 شاخص
درجه 
 آزادی

معنی 
 داری

 شاخص
درجه 
 آزادی

معنی 
 داری

 کی مت

 ۳68/0 15 9۳9/0 200/0 15 172/0 سنتی

 840/0 15 969/0 200/0 15 114/0 افزارینرم

 9۳6/0 15 976/0 200/0 15 108/0 کنترل

ادراک 
 دیداری

 فضایی 

 8۳1/0 15 968/0 200/0 15 121/0 سنتی

 627/0 15 956/0 200/0 15 150/0 افزارینرم

 79/0 15 9۳1/0 09۳/0 15 219/0 کنترل

شود سطح معنی داری به دست آمده در آزمون  مشاهده می 1همانگونه که در جدول 
است  05/0ها بزرگتر از ها از دادهویلک همه گروه-رواسمیرنوف و شایپ-کالموگروف

(05/0<p ) همچنین پیش فرض ام باکس، شیب رگرسیون و پیش فرض لوین برای تمامی .
. در ادامه از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده (p>05/0)متغیرهای پژوهش برقرار بود 

 شده است.

 نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری  .2جدول 

 ع تغییرمناب
المبدا 
 ویلکز

F مقدار 
درجه 
 1آزادی

درجه 
 2آزادی

معنی 
 داری

η2 

پیش آزمون ادراک بینایی 
 فضایی

926/0 566/1 2 ۳9 222/0 074/0 

 1۳4/0 421/0 ۳۳ 5 022/1 866/0 پیش ازمون موقعیت فضایی

 169/0 272/0 ۳۳ 5 ۳۳9/1 8۳1/0 پیش ازمون ارتباط فضایی
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 109/0 55۳/0 ۳۳ 5 806/0 891/0 پیش ازمون درک ثبات شکل

 ۳90/0 004/0 ۳۳ 5 227/4 610/0 پیش ازمون تشخیص شکل

 154/0 ۳29/0 ۳۳ 5 204/1 846/0 پیش ازمون هماهنگی

 942/0 001/0 66 10 78/106 00۳/0 گروه

-ادراک دیداری برای نمرات گروهشود اثر مشاهده می 2در جدول همانگونه که در 
 نمراتتغییرات معنی دار کلی در  کنداین معنی داری تایید می .استمعنی دار فضایی 

 .رخ داده است فضایی-ادراک دیداری

 ها )آزمون تعقیبی توکی(ی زوجی میانگینهای تعدیل شده و مقایسه. میانگین3جدول  

 2میانگین گروه  1میانگین گروه  2گروه  1گروه  متغیر
تفاوت 

 هاگروه 
انحراف 

 معیار
 معنی داری

ادراک 
 بینایی

 001/0 5۳7/0 *-1۳0/11 456/61 ۳25/50 الکترونیکی سنتی

 001/0 558/0 *805/11 521/۳8 ۳25/50 کنترل سنتی

 001/0 587/0 *9۳5/22 521/۳8 456/61 کنترل الکترونیکی

 هماهنگی
چشم و 

 دست

 001/0 26/0 *-060/4 ۳99/25 ۳۳9/21 الکترونیکی سنتی

 001/0 27۳/0 *7۳7/6 602/14 ۳۳9/21 کنترل سنتی

 001/0 25۳/0 *797/10 602/14 ۳99/25 کنترل الکترونیکی

 تشخیص
شکل و 

 زمینه

 001/0 209/0 *-966/2 ۳6۳/16 ۳97/1۳ الکترونیکی سنتی

 001/0 218/0 000/48 ۳97/9 ۳97/1۳ کنترل سنتی

 001/0 202/0 *966/6 ۳97/9 ۳6۳/16 کنترل الکترونیکی

درک 
ثبات 
 شکل

 001/0 19۳/0 *-06۳/2 611/11 547/9 ترونیکیالک سنتی

 001/0 202/0 *071/۳ 476/6 547/9 کنترل سنتی

 001/0 187/0 *1۳5/5 476/6 611/11 کنترل الکترونیکی

ارتباط 
 فضایی

 001/0 159/0 *-088/۳ ۳72/7 284/4 الکترونیکی سنتی

 001/0 166/0 *849/2 4۳5/1 284/4 کنترل سنتی

الکترونیک
 ی

 001/0 154/0 *9۳7/5 4۳5/1 ۳72/7 نترلک

 001/0 2۳6/0 *-081/2 5۳8/6 457/4 الکترونیکی سنتیموقعیت 
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 001/0 247/0 *014/۳ 44۳/1 457/4 کنترل سنتی فضایی

 001/0 229/0 *095/5 44۳/1 5۳8/6 کنترل الکترونیکی

شده گروه  های تعدیل شود مقایسه میانگین مشاهده می فوقهمانگونه که در جدول 
معنی  001/0دهد که این اختالف در سطح میسنتی با گروه الکترونیکی اختالف را نشان 

دار است. این اختالف به شکلی است که نمرات گروه الکترونیکی بیشتر از سنتی است. با 
 آموزاندانش ادراکی  -متغیر هماهنگی دیداریجمع بندی این نتایج می توان بیان نمود 

 که هاییآن و اند قرارگرفته یآموزش افزارنرم  با آموزش تحت که ریاضی تاللاخ به مبتال 
 .دارد وجود تفاوت، اند دیده آموزش سنتی روش با

 گیریو نتیجه  بحث
 -های تعدیل شده نمرات ادراک دیداریهمانگونه که نتایج نشان داد مقایسه میانگین 

دهد که در مینمره ای را نشان  9۳/22های الکترونیکی با کنترل اختالف نمره فضایی گروه
معنی دار می باشد. با جمع بندی این نتایج می توان بیان نمود این فرضیه تایید  001/0سطح 

 بهبود بر رایانه بر مبتنی ریاضی مفاهیم آموزشی افزارنرم  طریق از زششده است و آمو
بوده است. مقایسه  موثر آموزان دارای اختالل ریاضیدانش  فضایی - دیداری ادراک
افزاری های سنتی با نرمفضایی گروه  -های تعدیل شده نمرات ادراک دیداریمیانگین 

معنی دار می باشد. این  001/0دهد که در سطح مینمره ای را نشان  1۳0/11اختالف نمره 
ها به شکلی است که همواره میانگین گروه الکترونیکی بیشتر از گروه سنتی است. با تفاوت

جمع بندی این نتایج می توان بیان نمود این فرضیه تایید شده است و بین اثر بخشی جلسات 
سنتی درمان  با روش آموزشی فزارانرم آموزان از طریقبهبود ادراک دیداری فضایی دانش 

  تفاوت وجود دارد.
کار .باید گفت که  ( همسومی باشد2015) 2و لوسلی 1داهلین هاینتایج با نتایج پژوهش  این 

ادراک نهایت افزایش  و در حافظه دیداریدر رشد منابع مغزی و ی آموزشی هاافزاربا نرم 
دادند که (.نشان 2015)همکاران مؤثر است و در این زمینه سوزان و دیداری فضایی 

میشود. براثر تقویت ادراک دیداری باعث افزایش هوش سیالی افزار نرمهای آموزش

 

1. Loosli 

2. Dahli 
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بر  عالوه بر رسیدن به نتیجه افزایش هوش سیال بر اثر آموزش(. 201۳)جیگی و همکاران 
ه میزان افزایش به شدت ب اضافه میکند که میزان این افزار بجای روشهای سنتی، اثر نرم 

ادراک دیداری افزار را در تقویت بستگی دارد. نتایج حاضر اهمیت کار با نرم آموزش
 یکوتاهی دامنه یدهد. طرفداران نظریهنشان میدچاراختالل ر یاضی آموزان دانش فضایی 

یادگیری دچار کودکـان بـا نارساییهای ویژه یـادگیری معتقدنـد کـهیهاتوجـه در نـاتوانی
عالوه بر بهبود و  ی کامپیوتریهاافزارنرم ل در تمرکز، توجه و دقت هستند و کار بااشکا

دچار اختالل دیگری که کودکان  یهااین مزیت را دارد که زمینه ظرفیت حافظه افزایش 
مشکالت همراه با  ترین  در آن مشکل دارند را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از عمده ریاضی

تارویان و ) ضعیف راهبردهای شناختیاک دیداری فضایی و ضعف ادر، اختالل ریاضی
تنبیهی  -ی تشویقیافزاریک جریان آموزشاست و از آنجا که این نرم( 2007، همکاران

شود و سکه ازمرحله ای به سالمت عبور کند تشویق می میباشد؛ بدین صورت که اگر
افزار نرمل هر چه بهتر تکالیف رو تکمی  از این کند، پاداش میگیرد وبه مرحله بعد صعود می

ادراک دیداری مشکالت در در ادامه باید گفت  مستلزم دقت و صبر و توجه باالیی است.
ها از راهبردهای مختلف عدم استفاده آن یادگیری بهکودکان مبتال به ناتوانیفضایی 

 ستی ازفهرجهتهای مختلف جغرافیایی،  میباشد. برای مثال افراد عادی به هنگام شنیدن
 بندی میکنند ها را مقولهیا آنوهای مختلف را نزدخود و بصورت ذهنی تصورمیکنند جهت

احتماال از این راهبردها به طور خودبه خودی  ریاضی یادگیریولی دانشآموزان با ناتوانی
که  افزار به این دلیل استنمیکنند. نتایج این پژوهش نشان داده که اثربخشی نرم استفاده

دهد که با تمرین و ممارست به طور یادگیری میآموزان ناتوانامکان را به دانش این 
حافظه شنیداری و دیداری خود را تقویت بخشیده و همچنین میزان گنجایش  همزمان

افزاربه تدریج میزان حافظه ی بیشتر افزایش دهند. این نرمهانگهداری مؤلفه حافظه را برای
ای خطی بین میزان تقویت  ی تکلیف افزایش داده و نیز رابطهادگیریرا از طریق تمرین و

اختصاص داده شده به تمرین به وجود میآورد. به بیان  با مقدار زمانادراک دیداری فضایی 
میشود. از آنجایی که ادراک دیداری فضایی دیگر تمرین بیشتر منجر به افزایش تقویت 

ر مستلزم توجه و تمرکز فراوان میباشد، افزار مذکودسترسی به این هدف در کار با نرم 
اختالل مشکالت شناختی دیگر کودکان  میتوان گفت به تدریج این موارد که از جمله

افزار این است که به آسانی قابل از مزیتهای این نرم .میباشد نیز تقویت میشوند ریاضی
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افزار آموزشی نرمکه  حتی در منازل میباشد. از آنجا یااستفاده در مراکز درمانی، مدارس و
زیادی را در اختیار درمانگران، مربیان  برای انتخاب نوع و تعداد محرکها تنوع طراحی شده

قالب بازی به کودک ارایه میشود،  در دهد و نیز به این خاطر که آموزشو والدین قرار می
محدودیتهای  از .محقق نماید را میتواند به نحو مؤثرتر و بهتری اهداف درمانی و آموزش

دریافت  توانایی ضعیفی در کنترل عوامل مؤثر دیگری، همچون امکان، پژوهش حاضر
 افزار پیشینهخدمات درمانی جانبی دیگر داشت. به دلیل جدید بودن موضوع و نرم

تحقیقاتی کمی به ویژه مطالعات فارسی در این راستا موجود بود. چون استفاده سودمند از 
و باید فرهنگ استفاده از ان درجامعه شکل بگیرد که این امر  انبر بودهبسیار زم افزارنرم 

استدالل کرد  ی پژوهش حاضر میتوان این چنین هایافتهبا توجه به زمان زیادی را می طلبد.
دیداری فضایی منجر خواهد شد؛ بهبود ادراک ای بر رایانه افزاراز طریق نرم آموزشکه 

دار  طور معنی میتواند به افزاردرنرم داری فضاییانجام تکالیف دیو  اگرچه صرف
ی کاربردی متاثر از هاانتها پیشنهاد در.کودکان نارساخوان را رفع کند ریاضی مشکالت

های پژوهش حاضر می توان این چنین یافتهبا توجه بهپژوهش را می توان چنین بیان نمود: 
ی بربهبود ادراک دیداری فضایی منجر افزار رایانه انرم یقاز طر استدالل کرد که آموزش

افزار می تواند به طور نرم اگرچه صرف و انجام تکالیف دیداری فضایی در .خواهد شد
 شود که با توجه به آموزشکودکان را رفع کند. لذا پیشنهاد می یاضیمعنی دار مشکالت ر

به ارتقای عملکردهای های رایانه ای و لزوم نیازمندی کودکان سادة اجرای این قبیل برنامه
های رایانه ای را در برنامة اوقات شناختی در مدارس، مسئوالن مدارس اجرای این برنامه

ه درمانگران جهت بآموزان در مدارس قرار دهند. آموزان سالم و سایر دانش فراغت دانش 
 رییداجا که مشکالت در ادراک دآناز  .شودمی یشنهادپ یاضیدرمان کودکان با اختالل ر

ها از راهبردهای به عدم استفاده آن یاضییادگیری رکودکان مبتال به ناتوانی ییفضا
 راکزافزار این است که به آسانی قابل استفاده در مهای نرمباشد با توجه به مزیتمختلف می

شده برای  یافزار طراحیا حتی در منازل می باشد و از آنجا که نرم درمانی، مدارس و
مربیان قرار و ها تنوع زیادی را در اختیار درمانگران، والدین و تعداد محرکانتخاب نوع 

شود، می تواند به در قالب بازی به کودک ارایه می که آموزش دلیل دهد و نیز به این  می
شود با توجه به پیشنهاد می. را محقق نماید اهداف درمانی و آموزش بهتریمؤثر و  شکل

های رایانه ای و لزوم نیازمندی کودکان سالم به ارتقای قبیل برنامهسادة اجرای این  آموزش
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های رایانه ای را در برنامة عملکردهای شناختی در مدارس، مسئوالن مدارس اجرای برنامه
آموزان بـه آموزان در مدارس قرار دهند. با توجه به عالقه وافـر دانش اوقات فراغت دانش 

یک وسیله کمک آموزشی می تواند افزار عالوه برلی این نرمهای رایانه ای کاربرد اصبازی
مناسب در  ییهایک بازی رایانه ای به مربیان و والدین توصیه شود. آموزشبه صورت

آموزان مورد استفاده دانش  با استفاده اشکال، اعداد در آموزش یداریو شن یدارید ینهزم
توان  یم یگراندن شد. به عبارت دآموزان در خوقرار گرفت، که موجب مهارت دانش 

 بهبودمنجر به  یعصب روان شناخت  یازن یش پ یکبه عنوان  یحافظه یتگفت که تقو
اساس، به پژوهشگران  ین . بر همودشمی یاضیآموزان با اختالل رعملکرد خواندن در دانش 

 یحافظه ییکارا یش افزا یبرا ییهاشود که راهمی یشنهادآموزشی پ مسئولین و 
قرار دهند.از آنجا که  یها ر ا مورد بررسراه ین ا یکنند و کار آمد یداآموزان پنش دا
 یا یوهمدارس ما در حال حاضر به ش یرسم و آموزش یدرس حتواهایحجم م یشترین ب

است  توالی – یداریشن یادگیریسبک  یآموزان دارامناسب دانش  یشترشود که بمی یهارا
شود هم به منظور در نظر گرفتن می یهوصت ین بنابرا فضایی، – یداریسبک د یتا دارا
کمک به کاهش مشکالت  همدارند و  یمتفاوت یادگیریکه سبک  یآموزاندانش 
در  فضایی – یداریبر ادراک د یآموزشی مبتن یهاشود از روش یآموزان، سعدانش 

 استفاده شود. یشترمدارس ب یرسم آموزش

 منابع 
 هایروش اثربخشی بررسی (.1۳90)  .نریمانی، محمد و برهمند، اوشا امانی، مالحت؛
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