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 چکيده

های آموزشی نرم افزاری شکوه بر آگاهی واج شناختی و حس اثر بخشی بستهپژوهش حاضر با هدف 

عدد در کودکان پیش دبستانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش 

ردآوری اطالعات در پژوهش پس آزمون بوده است و ابزار گ –اجرا نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون 

آزمون هوشی وکسلر کودکان حاضر بسته ی نرم افزاری شکوه که شامل: آزمون حس عدد جردن، 

WISC – IV نرم افزار (۱۳۸۲، آزمون آگاهی واج شناختی )سلیمانی و دستجردی، نسخه چهارم ،

مل کلیه دانش جامعه آماری پژوهش شا. است میشا و کوشا و اپلیکیشن آگاهی واج شناختی بوده

ای تصادفی بود. گیری خوشهو روش نمونه ۱۳9۸در سال  ۱9آموزان مقطع پیش دبستانی منطقه 

 یهفرض است. یافته های پژوهش نشان داد که همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس

 و شناختیواج هیآگا بر شکوه افزاری نرم آموزشی ها مورد پذیرش قرار گرفته است و اثربخشی بسته

 دبستانی به صورت مثبت بوده است. کودکان پیش در عدد حس

های آموزشی، نرم افزار شکوه ، آگاهی واج شناختی، حس عدد، کودکان بسته واژگان کليدی:
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 3فرناز کشاورزی ارشدی، 2نفيسه سادات باب الحوائجی ،1سعود قاسمیم

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ۱
 .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز ۲
 .دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ۳

 

  نام نویسنده مسئول:

 مسعود قاسمی

 یشکوه بر آگاه ینرم افزار یآموزش یهابسته یاثر بخشبررسی 

 یدبستان شيو حس عدد در کودکان پ یواج شناخت

 ۱۳/۳/۱۳99 تاریخ دریافت:

 ۲5/5/۱۳99 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 تکامل سرعت به دگیرییا و آموزش مورد در غالب هایایده و کرده تغییر جهان سراسر در آموزشی هایبرنامه جدی ظهور

 غیرمستقیم ایجاد با معموالً است مجازی مربی نوعی کودکان آموزش افزار نرم. کندمی برجسته را غیرمستقیم آموزش نقش و یافته

کند، این نرم افزارها در یادگیری کودکان نقش می منتقل کودک به را آموزشی هایپیام کودک برای کننده سرگرم محیط یک

از طرفی سال های اولیه زندگی کودک از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا از یکسو، در این دوره رشد و (. ۱۳94 دارند )حبی،

یادگیری با سرعت انجام می گیرد و از سوی دیگر، تجربه این دوره پایه و اساس یادگیری های دوره بعد و به ویژه دوره دبستان 

ه صورت عینی انجام شود زیرا آنها هنوز توانایی اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی را به است. آموزش مهارت ها به کودکان بهتر است ب

نرم افزارها و بازی های آموزشی می توانند به عنوان رسانه ای مفید و کارآمد در سطوح رسمی و  طور کامل کسب نکرده اند .

بازی ها فقط تفنن یا پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه  غیررسمی مورد استفادة معلمان قرار گیرند. هدف غایی این نرم افزارها و

چنین نرم افزارهای آموزشی، در ضمن ایجاد لحظاتی لذت بخش و فرح انگیز برای مخاطبان، با فراهم ساختن تجربه هایی نزدیک 

بازی ها به ویژه بازی  (. کودکان در خالل۱۳9۳به تجربه های دست اول، یادگیری سریعتر و پایدارتر را سبب می شوند )جعفری، 

های آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می کنند. آنان به کمک 

بازی و این نرم افزارها، با رنگ های مختلف، اشکال گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می گردند و تجارب ارزنده ای را به دست 

ر حین بازی مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود . پژوهشگران بر این باورند، با انتخاب می آورند و د

بازیهای سازماندهی شده )با کمک نرم افزارهای آموزشی( مناسب و به موقع، یادگیری برای هر دانش آموزی با هر اندازه استعداد 

گیری شخصیت است که با حساسیت های شکلسالگی( سال 6الی  4) های پیش دبستانیلسا و توانایی امکان پذیر خواهد بود .

های آموزشی بستهو  شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای آموزش در این مقطع سنی، بازیباالی کودکان نسبت به محیط مشخص می

بازی موجب . محیطی محرک و برانگیزنده دارد ها نیاز بهپرورش کامل استعدادهای کودک به ویژه در این سال .است نرم افزاری

شود و دنیای اجتماعی او را گسترش داده و موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خالقیت ارتباط کودک با محیط بیرون می

ه فراگیری خواندن نیاز ب .(۱۳9۳ کشتکار و جعفری، جعفری،) یابدشود. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه میمی

کودکانی که در  شوند، نسبت بهها وارد مدرسه میخورداری از این مهارتهای شناختی اولیه دارد. کودکانی که با برمهارت

های شوند. بسیاری از تحقیقات در زمینه مهارتتر و بهتر در یادگیری خواندن موفق میشده ضعیف هستند، راحت های یادمهارت

 (۱۳9۳)جعفری ، است.شناختی متمرکز  ندن، بر روی مسئله آگاهی واجاولیه و الزم در فراگیری خوا

 بیمهارت به ترت یارتقا یاز مولفه ها یکیمورد استفاده وحرف اول  یازنرم افزارها کیبا استفاده از حروف اول هر  

با توجه به  . نتخاب شدا یبسته آموزش یحروف کلمه شکوه برا نیا بیو:واج ، ه:هوش  که با ترک  شا،ی، ک:کوشاومی:ش:شناخت

ان و حس عدد در کودک یواج شناخت یشکوه  بر آگاه ینرم افزار یآموزش یبسته یاثر بخش" یبه بررس مطالب مطرح شده تیاهم

 .میاپرداخته "یدبستان شیپ

 و یا با صدای« سیب، سیر»هایی چون تشخیص کلمات با صدای آغازین یکسان مثل شامل مهارت ۱شناختی آگاهی واج

، تشخیص صدای اول و انتهای کلمه و تغییر بافت آوایی کلمه با حذف یا اضافه کردن صدای «موش، گوش»یکسان مانند  انتهایی

یکی از مسائل مهم که در یادگیری خواندن مؤثر است و در طی دو دهه اخیر تحقیقات زیادی پیرامون آن انجام شده  .خاص است

آگاهی و وقوف بر ساختمان آوایی و واجی و هجایی کلمات  ،شناختی آگاهی واج .تی استشناخ شناختی و واج آگاهی زبان ت،سا

است یعنی دانستن اینکه یک کلمه از چند هجا درست شده و یا اولین آوای آن چیست؟ این وقوف و آگاهی به این مهارت خوانداری 

کودکان قبل از ورود به مدرسه سطوحی از . وجود دارد شده رابطه و تناسبی شده و کلمات گفته انجامد که میان کلمات نوشتهمی

 رشد.  آیدشناختی را دارند، اما این آگاهی در ورود به مدرسه و هنگام یادگیری خواندن به صورت کامل به وجود میآگاهی واج

دی، مسلم پور و )اح  دارد الفبایی سیستم یک در نوشتن و خواندن یادگیری در اساسی نقش کودکان در واج شناختی آگاهی

 هنگام و مدرسه در آگاهی این اما را دارا هستند واج شناختی آگاهی میزان مدرسه به ورود از قبل کودکان (.۱۳9۸مدرسی، 

ل الدارای اختافراد است و  اثربخشهای خواندن بر مهارت شناختی واج آگاهی. گیردشکل می به صورت کامل خواندن یادگیری
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آنها و شامل توجه،  یاز معنا یجدا یگفتار یدرک صداها ،یواج شناخت یآگاه. برندی واجی رنج میگاهآاز مشکل  ،خواندن

ت که اس یفرا زبان ییتوانا ینوع یواج شناخت یآگاه نیبنابرا .و تفکر در مورد صداها به صورت مجزا و در کلمات است  یورزدست

ارت مه شرفتیدر مورد آن است. آموزش آن منجر به پ دنیشیدو ان یزبان گفتار یصوتنسبت به ساختار  تیمربوط به حساس

 (.۱۳95)پهلوان نشان و همکاران،  . شودیدر کودکان مبتال به اختالل خواندن م ییرمزگشا

 پیش دبستانیاز موضوعات مهم در سطح  یکیتر از خواندن است و است که انجام آن برجسته یدر اصل موضوع اتیاضیر

که مهارت ریاضی که کودکان قبل و در طی  تعداد محدودی از پژوهشگران بیان داشتند(.۲0۱۸ران، و همکا ۲)آدنیجی است

که این  سازدتر میآساناعداد را این آنها از معنای اعداد و ارتباط  شناخت آورندبه دست میپیش دبستانی  های مهدکودک ودوره

 تر مسائل کمیا که دوره پیش دبستانی زمانی است که کودکان راحتارتباط دارد، چردر ریاضیات  دیگر هایپیشرفتحس عدد با 

ترین آنهااست.از طرف دیگر عددی، شناخت مفاهیم کمی ریاضیات و دانش در اعداد از اساسی هایکه واقعیتکنند، را تجربه می

کنند )کالرک، دو آبلر، ب میهای غیر رسمی اکتساهای عدد بنیادی را از طریق تجربهکودکان در دوران اولیه رشد، مهارت

های بعدی در دوره ابتدائی در ریاضیات همبستگی های عدد با پیشرفتاین مهارت(. ۲0۱6، ۳اسمولفسکی، بکر، فین و استرند کری

هایی از قبیل شمارش، اند که اشاره به زیر مهارتتعریف کرده 4ها را تحت عنوان حس عددپژوهشگران این مهارت، باالئی دارد 

 د،شهو و بینش ،گاهیآ دعد حس(.۲0۱۱، 5عملیات عدد، ارتباطات عدد، کمیت و دانش عدد دارد )جردن، دیسون و گلوتینگ

 درک و فهم به دسترسی دعد حس. ستا هنیذ ادعدا خط و مفهومی رساختا دازش،پر س،حساا ،سالیق ،یینااتو رت،مها ،نشدا

 تا کوچک یردمقا و ادعدا یهامقایسهاز  ،یاضیر هپیچید مسایل حل منظوربه  پیشرفت لحادر  هایاتژیسترا تا ادعدا یمعنا

حس عدد در بر گیرنده شناختی از عدد است که در آن اعداد معرف .  دگیرمیرا در بر  دیعد تعملیا منجاا ایبرروش  اعخترا

تر های ریاضی پیچیدهتحول توانائی عنوان یک پیش نیاز برایه پژوهشگران بر اهمیت حس عدد ب .ها است ها و قدر نسبتکمیت

های عدد بنیادی شناخته عنوان یک چارچوب مفهومی برای مهارته امروزه حس عدد ب(.۲0۱5، و همکاران 6اند )کالرکتاکید کرده

 باشد تا درک عمیقی از اعداد و روابط عدد برای حل مسائل ریاضی پیدا کند )سود وشده است، که بر اساس آن شخص قادر می

جوی وعنوان یک نتیجه از جسته بیان کردند حس عدد به تدریج در طی زمان ب همانطور که سود و جیتندرا (. ۲0۱۳، 7جیتندرا

کند. همچنین حس عدد ساختاری تحولی داشته و مربوط به سیالیت و های مختلف رشد میاعداد و تجسم آنها در زمینه

دهد و یک توانائی برای انجام عملیات ذهنی و رد به واسطه آن به اعداد معنی میپذیری کودک با اعداد است، حسی که فانعطاف

عبارت از یک توانائی برای انجام عملیات ریاضی ذهنی و انجام  همچنین حس عدد را( ۲0۱۱گرستن ) .یابد نگریستن به دنیا می

دارد اعالم می عمومی اما دیدگاه  د،کننمی را بیان دعد حسبه اشکال متعدد  گرچه. ا(۱۳96و همکاران،  قاسمی) داندها میمقایسه

عدد در باشد . می دیعد تبدیلو  تخمین دی،عد یمقایسهها دی،عد یلگوهاا رش،شما با مربوط یناییهااتو شامل دعد حسکه 

بیان  تندرایج(. ۲0۱۱ها است )جردن و همکاران، و قدر نسبت هاتیاز عدد است که در آن اعداد معرف کم یشناخت رندهیبر گ

. کندیمختلف رشد م یهانهیاعداد و تجسم آنها در زم یاز جست و جو جهینت کیزمان بعنوان  یدر ط جیکرد حس عدد به تدر

و همکاران،  ی)قاسم داندیم هاسهیو انجام مقا یذهن یاضیر اتیانجام عمل یبرا یتوانائ کیحس عدد را عبارت از  نیهمچن

چگونه آنها  نکهیفکر کردن در مورد اعداد و فهم ا ی، حس عدد را عبارت از توانان(۲005و همکاران )گرستن  گری(.از طرف د۱۳96

حس عدد را  زین( ۲009)  رچاند. بکرده فیباشد، تعر یاضیر یهاهمه مهارت یبرا یبنائ ریکه ز یبه نحو شوند؛یبه کار گرفته م

 گریبا د ابدییکه تحول م یو اعتقاد دارد همان طور داندیم هیاول نیدر حوزه عدد در سن یو اساس یادیبن دهیا کیبه عنوان 

است و  یذات یتوانائ کیباور که حس عدد  نیا ،ی. به طور کلکندیبه واسطه تجربه و آموزش ارتباط برقرار م یشناخت یساختارها

 تیرا حما ابدییو تجربه بهبود م یرسم ریو غ یآموزش رسم قیرا که حس عدد از طر دهیا نیا تواندیم ابد،ییبا تجربه تحول م

و  میتعل ندیدر فرآ یتوانائ نیدر مورد حس عدد، فقدان ا یپژوهش یهاافتهیذکر شده و  یهاتیبا توجه به واقع(. ۲005کند )برچ، 
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(. ۲0۱۱ان، پژوهشگران )جردن  و همکار ریاخ یطول قاتیدر تحق. اثر گذار باشد  اتیاضیشرفت ریدر پ تواندیکودک م تیترب

از دبستان به  شیدر دوره پ (و ارتباطات  یعدد ، بازنمائ اتیشمارش ، دانش عدد ، عمل یهامولفه ریبا ز که حس عدد افتندیدر

 ینیب شیپ زیدر مهد کودک را ن یاضیو عالوه بر آن عملکرد ر کندیم ینیب شیرا پ یدر دوره ابتدائ یاضیر شرفتیپ یادیز زانیم

منجر  ،یکودک هیاول نیدارد که مشکل در حوزه حس عدد در سن نیداللت بر ا یپژوهش یهاافتهی(. ۲0۱0،  دنی)وندر ه کندیم

 (. ۲0۱۳و بک ،  رزیمهد و دبستان خواهد شد )اندروز، سا نیسندر  یاضیبه خصوص در ر یشماریبه مشکالت ب

 ردازیم:در این قسمت به پژوهش هایی که مشابه پژوهش حاضر انجام شده است می پ

 "مقایسه نارساخوانی دانش آموزان قبل و بعد استفاده از اپلیکیشن آگاهی واج شناسی"( در پژوهشی به بررسی ۱۳9۸)دشتی 

انجام پس آزمون با یک گروه از دانش آموزان  -ای با طرح پیش آزمونمطالعه علی مقایسه به به روشپژوهش این روش پرداخت.

اد که بین نارساخوانی دانش آموزان قبل و بعد استفاده از اپلیکیشن آگاهی واج شناسی تفاوت نشان دپژوهش  نتایجشده است و 

ب بهبود بس بعد از استفاده از اپلیکیشن آگاهی واج شناسی نارساخوانی دانش آموزان کاهش یافته است و، معناداری وجود دارد

 .توانایی خواندن دانش آموزان شده است

اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر حافظه فعال "در پژوهشی به بررسی  (۱۳9۸مکاران )تجریشی و ه پورمحمدرضای

آزمون و گروه آزمون، پستجربی با پیشطرح پژوهش از نوع شبه پرداختند. "دیداری فضایی دانش آموزان با اختالل بیان نوشتاری

کنندگان در گروه آزمایشی، حافظه فعال دیداری فضایی شرکت ییرات در بهبودتغ از درصد ۳۲ حدودا که داد نشان نتایج گواه بود.

 نتایج حاکی از آن است .بود پایدار ماه، ۲ شناختی بوده است، حتی این بهبود پس از گذشتناشی از مداخله آموزشی آگاهی واج

ری شده است و تاثیر آن پس آموزان با اختالل بیان نوشتاکه آموزش آگاهی واجی سبب ارتقاء حافظه فعال دیداری فضایی دانش

آموزان با اختالل بیان دانش فضایی دیداری فعال حافظه تقویت در برنامه این اجرای و معرفی بنابراین، از گذشت دو ماه پایدار بود.

  .شودمی نوشتاری، پیشنهاد

نارساخوانی داویس بر  مقایسه اثربخشی راهبرد آگاهی واج شناختی و"در پژوهشی به بررسی  (۱۳96و همکاران ) خوشرو

پرداختند. این پژوهش با روش نیمه تجربی  "های خواندن دانش آموزان دارای اختالل خواندن در پایه دوم دبستانبهبود مهارت

های درمانی آگاهی واج شناختی و داویس و هم آموزش سنتی )گروه کنترل( که هم مداخله حاکی از آن است نتایج انجام شد.

های نیز نشان داد که روش LSD اندن دانش آموزان شده است. عالوه بر آن، نتایج تحلیل واریانس یک طرفه وموجب بهبود خو

)گروه کنترل( منجر به بهبود بیشتری در نارساخوانی دانش آموزان  آزمایشی آگاهی واج شناختی و داویس، نسبت به روش سنتی

اهی واج شناختی و داویس اضافه بر آموزش سنتی به معلمان و روانشناسان گهای آاند. براساس نتایج حاصل، استفاده از روششده

 .شودهای اجتماعی پیشنهاد میجهت کاهش مشکالت خواندن و در نتیجه پیشگیری از عدم موفقیت در سایر دروس و آسیب

 دقت بر شناختیزبان رویکرد با افزارینرم هایبازی بر مبتنی یبرنامه اثربخشی"( در پژوهشی به ۱۳94کالنی و همکاران )

 گروه نمرات میانگین بین که آن نشان داد از حاصل پرداختند. نتایج "خواندن اختالل با آموزاندانش مطلب درک و خواندن

 کمک به آموزش حاکی از آن است که پژوهش نتایج. دارد وجود معناداری تفاوت مطلب درک خواندن، دقت در گواه و آزمایش

 است. بوده تراثربخش مطلب درک و خواندن دقت عملکرد بر مرسوم هایروش به نسبت زبانشناختی هایبازی وزشیآم نرم افزار

های زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازی"به  ( در پژوهشی۱۳94) نکاح و بروک

اصل از حنتایج اختند. این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام شد. پرد "کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم شیرخوارگاه

های زبان شناختی را دریافت کرده بودند، در پس آزمون افزایش معناداری در آگاهی واج نشان داد کودکانی که بازی پژوهش

توانبخشی در قالب  -های آموزشیامهه برنئکه ارا داردهای این پژوهش حکایت از آن شناختی در مقایسه با گروه گواه داشتند. یافته

های زبان شناختی کودکان مقیم شبه خانواده شود تواند موجب افزایش آگاهی واج شناختی و ظرفیتهای زبان شناختی میبازی

 ارکه ها و مهدهای کودک بتواند در کار بالینی در قلمرو پیشگیری و ترمیم زمینه سازهای مشکالت خواندن در پرورشگاهو می

  .گرفته شود

 کودکان در ریاضی عدد از پیش مفاهیم یادگیری بر آموزشی افزارهای نرم تاثیر بررسی"( در پژوهشی به ۱۳۸9تیموری )

 عدد از پیش مفاهیم یادگیری در آموزشی افزارهای نرم تاثیر تعیین پژوهش این از پرداختند. هدف "تبریز شهر دبستان از پیش
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 پیش دوره کودکان در کوچک بزرگ، -سنگین سبک، -نزدیک دور، -بلند کوتاه، -باریک پهن، -کمتر بیشتر،: مفاهیم شامل ریاضی

 یشپ در مفاهیم این یادگیری بین معناداری تفاوت حاکی از آن بودند که پژوهش نتایج. بود ۸9-90 سال در تبریز، شهر دبستان از

 است.  شده بهتر انددیده آموزش آموزشی افزارهای نرم با که یآموزان دانش یادگیری وضعیت و دارد وجود آزمون پس و آزمون

 در خوانندگان برای بیشتر درک و تسلط: آوایی آگاهی در کودک مهد آموزش"( در پژوهشی ۲0۱9و همکاران ) ۸کلدسن

 اییابتد مدرسه در خواندن یادگیری بر مثبتی تأثیرات واجی آگاهی آموزش که شده ثابتپرداختند.  "9-۱ نمرات در خطر معرض

 حالی در است، پایدار رمزگشایی دستاوردهای که دهندمی نشان دهد،می پوشش را سال 5 حداقل که طولی مطالعه چندین. دارد

 فنالندی آموز دانش ۲09 بررسی هدف با لذا این مطالعه. است کرده ایجاد دوقطبی نتایج یا نشده مطالعه یا خواندن در تأثیرات که

 گروه. کردند شرکت کودک مهد در ماهه ۸ واجی مداخله یک در آنها از نیمی که شد انجام 9 کالس تا کودک مهد از سوئدی

 بود. کنترل گروه از بهتر مطلب درک نظر از مداخله

 یهاپس از کنترل مهارت اتیاضیر یریادگی جیبر نتا ییو هوش فضا یآموزش یهامدل ریتأث"( ۲0۱9سالم  و همکاران )

 یریادگی جهینشان داد که نت جیشده است. نتا یطراح یتجرب مهیپژوهش با استفاده از روش ن نیپرداختند. ا "آموزاندانش هیاول

 تیپس از کنترل صالح میکه با آموزش مستق یباالتر از کسان ،شوندیم سیتدر کپارچهیکه با آموزش  یدانش آموزان اتیاضیر

 جهیوجود دارد. نت اتیاضیر یریادگی جهیبر نت یو هوش مکان یمدل آموزش نیابل بباالتر است. اثر متق ،شوندیم سیتدر هیاول

باالتر از آن است که با  شوندیم سیتدر کپارچهی سیبرخوردار بوده و با تدر ییباال ییکه از هوش فضا یدانش آموزان یریادگی

 سیتدر کپارچهیکم برخوردارند و با آموزش  ینکه از هوش مکا یدانش آموزان یریادگی جهیو نت شوندیم سیتدر میآموزش مستق

 .شدندیم سیتدر میبود که با آموزش مستق یاز کسان ترنییپا شوندیم

 

 ابزار و روش
با گروه آزمایش پس آزمون  –پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون 

آموزش وپرورش شهر تهران ۱9ژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پیش دبستانی منطقه جامعه آماری پ و کنترل استفاده شد.

وپرورش در ابتدا نواحی آموزش ۱9در این روش در منطقه . ای تصادفی بودگیری خوشهبود. روش نمونه99-9۸سال تحصیلی 

هر ناحیه تعدادی بلوک وجود دارد که  بندی شدند، دری شمال، جنوب، غرب، شرق تقسیممنطقه 4مشخص شدند، این نواحی به 

ها به طور تصادفی یک بلوک انتخاب شد و سپس از هر بلوک ی بعدی از این بلوکها همگی لیست شدند و در مرحلهاین بلوک

های موجود در ای داشتیم که از بین کالسمدرسه به طور تصادفی خوشه 4 ما  ۱9یک مدرسه انتخاب شد و در نهایت در منطقه 

بینی شد دانش آموز باشد پیش ۲0تا  ۱5ر مدرسه یک کالس به طور تصادفی انتخاب شد. با احتساب به اینکه در هر کالس ه

ابزار  نفر( جایگزین شدند. ۳5یا  ۳0نفر( و )آزمایش   ۳5یا  ۳0نفر است که در دو گروه )کنترل  70تا 60حجم نمونه به میزان 

 – WISCکودکان  وکسلر هوشی آزمون، آزمون حس عدد جردنی شکوه بود که از  گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر بسته

IV دبستانی بوبو و اپلیکیشن ، نرم افزار میشا و کوشا پیش(۱۳۸۲آزمون آگاهی واج شناختی )سلیمانی و دستجردی، ، چهارم نسخه

 آگاهی واج شناختی استفاده شده است.

 

 9آزمون حس عدد جردن

های بنیادی عدد کودکان در قبل از ورود به مدرسه برخوردار ه از پایائی قوی برای بررسی مهارتآزمون حس عدد جردن ک

های سنجش حس عدد است ساخته شد و از معتبرترین مقیاس( ۲007) ۱0است توسط جردن، کاپالن، لو کونیاک، و رامینی نی

نیادی شمارش، دانش عدد و عملیات با اعداد که از مولفه ب ۳این آزمون با سنجش (. ۲0۱0)جردن، گلو تینگ، و رامی نینی، 

های عنوان یک ابزار غربالگری برای ارزیابی کودکان مشکوک به ناتوانیه توان بباشند را میهای بنیادی عدد کودکان میمهارت

                                                           
8 Kjeldsen 
9 Jordan's Number Sense Test 
10 Jordan, Kaplan, Le Cognac, And Ramin Ney 
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درونی( مقیاس به  سازندگان مقیاس ضریب پایائی )همسانی(. ۲0۱0یادگیری ریاضی مورد استفاده قرار داد )جردن و همکاران، 

 اند. ( گزارش کردهP<00۱/0در سطح )  r= ٪95و ضریب پایایی آن را به روش باز آزمائی  %9۳روش آلفای کرونباخ را 

 

                      نسخه چهارم  IV –WISC ۱۱آزمون هوشی وکسلر کودکان

تا متخصصان از نسخه چهارم تحت عنوان ، باعث شد حذف سه آزمون و تدوین پنج آزمون درتحول نسخه سوم به چهارم

، حذف کردن و استدالل کلمه ، استدالل ماتریسحرف –های مفاهیم تصویر، توالی عددنسخه بازنگری نسخه سوم یاد کنند. آزمون

های شوند که در نسخه سوم مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان مطرح میهای جدید مقیاسدر نسخه چهارم، به عنوان آزمون

های جانشین به وجود های اصلی یا هسته و آزمون، گنجانده نشده بودند. و تغییرات قابل توجهی در آزمونوشی وکسلر کودکانه

های اصلی، تنها هوشبهر کل و با نمره توانایی ذهنی عمومی حاصل گذاری آزمونآمد. الزم به ذکر است، از طریق اجرا و نمره

توان اطالعات بالینی تکمیلی را در راستای غربالگری، تشخیص و های تکمیلی میده از آزمونشود، در حالی که که با استفامی

 شناسایی کسب کرد. 

 

 (13۸2آزمون آگاهی واج شناختی )سليمانی و دستجردی، 

طراحی شده که  اناین بازی با هدف ایجاد مهارت واج شناختی در کودک باشد.مؤلفه می ۱0گویه و  ۱00این آزمون دارای 

های کلمه، صدای اول و آخر، حذف کردن صداها و در نهایت آگاهی الزم از بخش ،بدون خواندن و یا دیدن شکل نوشتاری کلمه

تست آگاهی واج شناختی دکتر  هایمهارت اساسی و اولیه مورد نیاز خواندن را کسب کند. این بازی اقتباسی است از خرده آزمون

 شده است. صورت بازی طراحیه کلمات و تصاویر جدید ب که با( ۱۳۸9ا سلیمانی )سال مهدی دستجردی و زهر

 

 نرم افزار ميشا و کوشا پيش دبستانی بوبو

سال بوده و به لحاظ محتوایی تماما زیر نظر کارشناسان مجرب آموزش و پرورش مطابق با  6تا  ۳مختص گروه سنی 

آموزش و  یهاهدفمند مطابق با سرفصل یهایشامل باز. ه تولید رسیده استها و اهداف آموزشی آن سازمان محترم بسرفصل

دبستان، آموزش  شیپ یورود به دوره یکودک، آماده کردن ذهن کودک برا یو اجتماع یپرورش، موثر در رشد و آموزش فکر

ها، ا رنگب ییاعداد، آشنا بیداد و ترتبا اع ییآشنا ،یبا اشکال هندس ییآشنا ،یو خواندن کلمات فارس یاضیر یاصل میاعداد و مفاه

 یبا اسام ییبا مشاغل، آشنا ییآن، آشنا تیخواندن و تقو ییتوانا ق،یتفر وبا حاصل جمع  ییآشنا شتر،یکمتر و ب میبا مفاه ییآشنا

 تیقوت ،یردایو د یداریشن یبا الگوها ییآشنا ،ییهوش فضا تیو تقو یداریشن ،یداریتوسعه حافظه د وانات،یح یو محل زندگ

 .باشدیم  اآزمون و خط یبرا ییفضا جادیا ل،یقدرت تخ تیتقو ،یریحافظه تصو تیتقو ،یدارید زیتم

 

 اپليکيشن آگاهی واج شناختی

 یمانیو زهرا سل یدستجرد یدکتر مهد یواج شناخت یتست آگاه یهااز خرده آزمون یاقتباس یواج شناخت یآگاه شنیکیاپل

ده تا ش یطراح یدبستان شیدر کودکان پ یمهارت واج شناس جادیو با هدف ا یبصورت باز دیجد ریو( که با کلمات و تصا۱۳۸9)

 یکلمه، واج اول و آخر، حذف و دستکار یهاو مهارت الزم از هجاها و بخش یو آواها آگاه اصداه صیدانش آموز با شناخت و تشخ

 ه،یتجانس و قاف صیکه شامل سرفصل سواالت: تشخ کندیا کسب مخواندن ر ازیمورد ن هیو اول یمهارت اساس تیها و در نهاواج

گردد پیشنهاد می کلمات. یانیو م انیو پا غازوحذف واج آ دنینام کسانی یانیو پا نیواج آغاز یکلمات دارا صیتشخ

 به ترتیب اولویت انجام پذیرد. آگاهی واجی هایمولفه

 

 

                                                           
11 Wechsler Intelligence Test for Children 
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 یافته ها
پروتکل دوباره  نیا یاجرا شد و پس از اجرا یاقهیدق 45جلسه  ۱۲ یزشها طآزمون انجام شد و سپس آمو شیابتدا پ

 می باشد: ۱جلسات به شرح جدول شد. لیتحل جیشدند، پس از آن هم نتا عیها در دو گروه توزپرسشنامه

 تکلیف عنوان جلسات

 اول

 آشنایی با کودکان

 آشنایی کودکان با روش کار

 نرم افزار میشا وکوشا

 حیوانات و بازی موسیقی

 کی چه لباسی می پوشه

 آشنایی با اشکال هندسی

 تقویت هوش فضایی

 آشنایی با الگوهای شنیداری ودیداری

 ایجاد فضایی برای آزمون وخطا

 دوم
نرم افزار میشا  و تساوی شمارش

 وکوشا

 (۱0تا  ۱)شمارش با صدای بلند -

 شمارش پرشی-کوچک هایشمارش مجموعه-

 شمارش معکوس-ویهای مساشمارش مجموعه-

 مساوی کردن دو مجموعه شی-مساوی کردن دو ردیف شی-

 سوم

 بازی تناظر یک به یک و یتوال

نرم افزار میشا  اردک ها را بشمار

 وکوشا

-ترنامساوی و تعیین مجموعه چهارم توالی بزرگ هایشمارش مجموعه-

 ۱0تا  ۱اعداد از  نمرتب کرد

 یک توالی تعیین عدد قبل یا بعد از یک عدد در-

 -تعیین عدد جا افتاده در یک دنباله عددی-

 کردن اشیا با تعداد رمتناظ-اشیا تناظر کردن اعداد بام

 متناظر کردن عدد با اشیا-

 چهارم

 گیریزهاندا و بندیطبقه

 نرم افزار میشا و کوشا

 غواصی بازی سفینه های فضایی و

 

 دازهان هایی از اشیا بر اساس رنگ، شکل ویجاد طبقها-

 شی ۸های دوتایی از ساخت گروه -

گیری طول، وزن وحجم و دمای ندازها-شی 9های سه تایی از ساخت گروه-

تر و سبک تر،اشیا بدون وسیله اندازه گیری با استفاده از کلمات بلندترو کوتاه

ادگیری روش استفاده از ی-تر و سردترگرم ،ترتر و کوچکتر، بزرگسنگین

 کش خط

 گیری طول یک خط با استفاده از خط کشاندازه -

 پنجم

 دخط اعدا وتخمین 

 مسایل عبارتی آسان

 حدس بزن بازی

 از نرم افزار میشاوکوشا

 خمین وزن اشیات-تخمین دمای اشیا-خمین تعداد اشیات-

 تخمین طول اشیا نشان دادن موقعیت اعداد-

 کم کردن با استفاده از اشیا واشکال فیزیکی-

 دن با استفاده از تصاویرضافه و کم کرا-

 تغییر ناپذیری تعداد با تغییر اندازه اشکال-

 تغییر ناپذیری تعداد با تغییر آرایش اشکال-

 -کسان ماندن تعداد با شمارش افراد مختلفی-
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 1جدول 
در گروه  یشناختواج یحس عدد کودکان وآگاه نیانگیم شیافزا لیشود دل یها مشاهده م نیانگیم ۳و  ۲در جدول 

بسته  یاز اجرا یآزمون، ناش  شیو کنترل پ شیدو گروه آزما ی)پس آزمون( نسبت به گروه کنترل)پس آزمون( و حتشیآزما

که از دو جدول بدست آمده است، نرمال بودن  یگرید جهیباشد. نتیم شیکودکان گروه آزما یشکوه بر رو یافزارنرم یآموزش

 قرار گرفته است. ۲تا  -۲در بازه  رهایمتغ نیا یدگیشو ک یچولگ ریمقاد رایز باشدیپژوهش م یرهایمتغ

 یپروتکل درمان یپژوهش قبل از اجرا یهامولفه یفيتوص یهاآزمون (: آماره شي)پ 2جدول 

متغيرهای پژوهش 

 پژوهش
 ميانه ميانگين بيشينه کمينه حجم نمونه

انحراف 

 استاندارد
 کشيدگی چولگی

   گروه کنترل

 -۳90/0 -۳5۲/0 ۸7/۲ ۲0 ۱۱/۱9 ۲5 ۱۳ ۳5 حس عدد

 ششم

 عددنگهداری  و جمع و تفریق

نرم افزار میشا  ها بادکنک بازی

 وکوشا

 ددرک معنای اضافه کردن با شمارش تمام موار-

 درک معنای برداشتن با شمارش موارد باقیمانده-

تغییر ناپذیری اعداد وقتی که یک ردیف از -جمع و تفریق در حد یک رقم-

 حد یک رقم با استفاده از اشکال و اشیاکندمی اشیا تغییر

 هفتم

نقاشی  کوشای ماهیگیر و بازی

 نرم افزار میشا وکوشا و پنهان

 نکبازی شعبده بازی وبگردوپیدا 

 اپلیکیشن واج شناختی

 معرفی وپرسش رنگهایی که در بازی می بیند .

 معرفی حیواناتی که در برکه زندگی می کنند

 معرفی غذای هر حیوان ومعرفی حیوانات دیگر

 –آشنایی با اشکال هندسی –پروش توانایی استدالل وتجسم فضایی 

 تقویت حافظه تصویری–پیکره شناسی کلمه از روش گشتالتی 

 شتمه

 تشخیص تجانس وقافیه

 ۲و۱بازی سطح 

 از اپلیکیشن واج شناختی

 تشخیص کلمات

 واج آغازین وپایانی

 انتخاب تصاویری که با یک صدا شروع میشود)گرگ وگربه(

 دو تصویر تمرین می شود۱درسطح 

 سمنو(-سبز-سه تصویر تمرین می شود )سبد۲در سطح 

 ۱یخ(سطح -یا برای تمرین قافیه )نخ

 ۲کرکره(سطح-سرهسر-)قرقره

 نهم
 نامیدن وحذف واج آغازین

 )اپلیکیشن واج شناختی(

 صدای اول کلمه را بردار وبگو چی باقی می مونه ؟

 مثال )گوش (حذف گ )وش(ماهی)حذف م(اهی

 می باشد۲و۱بازی شامل  دو سطح 

 دهم
 نامیدن وحذف واج پایانی

 )اپلیکیشن واج شنا ختی(

 بگویی پی باقی می مونه ؟باید صدای آخر کلمه رابرداری و

 مثال )قاشق(خذف ق)قاش(سیب )حذف ب(سی

 می باشد۲و۱بازی شامل دو سطح 

 یازدهم
 حذف واج میانی

 )اپلیکیشن واج شناختی(

 به تصویر نگاه کن واسم آن را بگو

 )پرچم(حاال حرف )ر(راحدف کن بگو چی باقی می مونه

 می باشد۲و۱)پچم(این بازی شامل دو سطح 

 دوازدهم
 تشخیص تفاوت صدا

 اپلیکیشن واج شناختی

 صدای )او(در کدام یک از کلمات فرق دارد ؟

 -پرواز-پوست-پرونده-پیوند

 می باشد۲و۱پاسخ )پوست(این بازی شامل دوسطح 
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 ۲۸9/0 -707/0 ۸0/۳ ۳0 ۸9/۲9 ۳6 ۲0 ۳5 آگاهی واج شناختی

 595/0 -0۱/۱ 75/۲ ۲۱ 05/۲0 ۲4 ۱۳ ۳5 عددحس 

 -۳65/0 -۳90/0 ۸4/۲ ۳0 4۳/۳0 ۳5 ۲4 ۳5 آگاهی واج شناختی

 یپروتکل درمان یپژوهش پس از اجرا یهامولفه یفيتوص یها)پس آزمون (: آماره 3جدول 

متغيرهای پژوهش 

 پژوهش
 ميانه ميانگين بيشينه کمينه حجم نمونه

انحراف 

 استاندارد
 کشيدگی یچولگ

   گروه کنترل

 -۲70/0 ۱۱۲/0 76/۲ ۲۱ 97/۲0 ۲7 ۱5 ۳5 حس عدد

 674/0 -770/0 ۲4/۳ ۳0 ۸0/۲9 ۳5 ۲۲ ۳5 آگاهی واج شناختی

   گروه آزمایش

 -۲77/0 057/0 9۲/۱ ۲6 ۳4/۲6 ۳0 ۲۲ ۳5 حس عدد

 -۳75/0 -۱46/0 7۳/۳ ۳۸ ۸۳/۳7 45 ۲9 ۳5 اهی واج شناختیآگ

 

 برای بررسی فرضیه های این پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

ها برقرار شود. این فرض با استفاده از آزمون لون انجام قبل از پرداختن به بررسی این فرضیه باید فرض همگنی واریانس

 ها برقرار است.شذه است، بنابراین فرض همگنی واریانس 05/0شود. و از آنجا که سطح معناداری آزمون لون بیش از می

  دارد. اثربخشی دبستانی پیش شناختی واج آگاهی بر شکوه افزاری نرم آموزشی فرضیه اول: بسته

 ليز کوواریانس فرضيه اولانا 5جدول

 سطح معناداری Fآماره  منبع تغییرات

 005/0 05۲/۸۳ مدل تصحیح شده

 000/0 40۸/۲4 اثر ثابت

 ۳۱4/0 0۸۲/0 شناختی واج آگاهی

 00۱/0 ۳۳4/9 گروه

 ۱۸5/0 474/۱ شناختی واج گروه* آگاهی

 _______ ______ خطا
 _____ ______ کل

 

، آماره شناختی واج رض همگنی شیب رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ در قسمت گروه آگاهیدر اینجا نیز باید پیش ف

باشد. بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیونی می 05/0شده است که بیش از  ۱۸5/0و سطح معناداری ان نیز  F ،474/۱آزمون 

شده است؛ نتیجه  00۱/0و  ۳۳4/9ی آن که به ترتیب برابر با سطر گروه جدول باال و سطح معنادار Fبرقرار است. با توجه به آماره 

شناختی در دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد زیرا این سطح  واج گیریم که تفاوت معناداری بین میانگین نمره آگاهیمی

تاثیر  دبستانی پیش ختیشنا واج آگاهی بر شکوه افزاری نرم آموزشی شده است. به عبارتی دیگر، بسته 05/0معناداری کمتر از 

 شود.داشته است. بنابراین فرضیه پذیرفته می

 .دارد اثربخشی دبستانی پیش کودکان در عدد حس بر شکوه افزاری نرم آموزشی فرضیه دوم: بسته

سطح  ارائه شده است و از آنجا که 6ها پرداختیم. نتایج در جدول برای این فرضیه نیز ابتدا به بررسی فرض همگنی واریانس

 ها برقرار است.شده است، بنابراین فرض همگنی واریانس 05/0معناداری آزمون لون بیش از 
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 : اناليز کوواریانس فرضيه فرعی سوم6جدول

 سطح معناداری Fآماره  منبع تغییرات

 000/0 ۲۱4/4۲ مدل تصحیح شده

 000/0 7۱5/۲۱ اثر ثابت

 ۱75/0 0۸۸/0 کودکان عدد حس

 0۲9/0 ۲4۸/۱0 گروه

 ۲۲4/0 ۱۳6/0 کودکان عدد گروه* حس

 _______ ______ خطا
 _____ ______ کل

 

کودکان ، آماره  عدد در اینجا نیز باید پیش فرض همگنی شیب رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ در قسمت گروه حس

نابراین فرض همگنی شیب رگرسیونی باشد. بمی 05/0شده است که بیش از  ۲۲4/0و سطح معناداری ان نیز  F ،۱۳6/0آزمون 

شده است؛  0۲9/0و  ۲4۸/۱0سطر گروه جدول باال و سطح معناداری آن که به ترتیب برابر با  Fبرقرار است. با توجه به آماره 

 کودکان در دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد زیرا این سطح عدد گیریم که تفاوت معناداری بین میانگین نمره حسنتیجه می

تاثیر  دبستانی پیش کودکان در عدد حس بر شکوه افزاری نرم آموزشی شده است. به عبارتی دیگر، بسته 05/0معناداری کمتر از 

 شود.معناداری داشته است. بنابراین فرضیه پذیرفته می

 

 بحث و نتيجه گيری

 باشد.ی مثبت و معنادار میدبستانشناختی کودکان پیشواج بر آگاهی شکوه افزاری منر آموزشی اثربخشی بسته

( و ۱۳94( و کالنی )۲0۱9(،کلدسن و همکاران)۱۳94(، نکاح و بروک )۱۳9۸نتیجه این فرضیه همراستا با نتایج دشتی)

 دانش ها درو شناسایی حروف و واج مشکالت دیکته ها بر کاهشباشد. نتایج این پژوهش( می۱۳94( و کالنی )۱۳96خوشرو )

توانند با رفع های آموزشی میاند. درواقع بستهنوین حضور داشته آموزشی های شیوه درس هایکالس در که آموزانی حکایت دارد

دیداری،  توالی در شنیداری، اشکال حساسیت بودن دیداری، ناکافی حافظه در دقت، اشکال و توجه در مشکالتی نظیر مشکل

ها و آوا مله مشکالت پرتکرار و شایع کودکان در زمینه شناسایی واجدیداری که از ج ادراک در دیداری و اشکال تمیز در اشکال

 باشد، زمینه پیشرفت کودکان را فراهم نمایند و حتی به کمک کودکان دارای اختالل در دیکته و روخوانی بیاید.آنها می

 باشد.میدبستانی مثبت و معنادار کودکان پیش در عدد حس بر شکوه افزاری منر آموزشی اثربخشی بسته

 باشد. ( می۲0۱9( و سالم و همکاران)۱۳۸9نتیجه این فرضیه همراستا با نتایج تیموری)

و یادگیری بیشتر  مبتنی بر فناوری، باعث مـشارکت هایها مشخص گردیده است که روشبنابر نتایج این پژوهش

و چنین  گیری از رایانهبهرهاس نظر این افراد، گردد. بر اسهای آموزشی مربوط به اعداد و شمارش میآموزان در فعالیتدانش

باشد و پیشرفت تحصیلی موثر میبا یکدیگر در زمینه ریاضی آنان  افزایش تعامل و آموزاندر افزایش یادگیری دانشافزارهایی نرم

 آنها را در این حوزه در پی خواهد داشت.

باشند کودک که درواقع مقاطع تحصیلی قبل از مدرسه میبنابراین وقتی در مقاطع پیش دبستانی و حتی کودکستان و مهد

های آموزش و پرورش پرداخته شود و با استفاده از بازی و سرگرمی های کتابهایی مطابق و منطبق با اهداف و سرفصلبه ارائه بازی

 کند تان آمادگی پیدا میشود تا ذهن کودکان در مسیر رشد فکری گام بردارد و ذهبه آموزش کودکان پرداخته شود، موجب می

های تحصیلی پیش رو برود. همچنین در همین بین است که جنبه رشد تر و با یک زمینه قبلی به استقبال دورهبهتر و آسان

های خود در های صورت گرفته ارتقا یافته و کودک را برای حضور در جمع هم سن وسالاجتماعی کودک نیز به وسیله بازی

ی بینند با سبیاری از کلمات فارسافزارها مینماید. عالوه براین کودکان طی آموزشی که از اینگونه نرمیاری می محیطی به جز خانه

ای اعداد را فراگرفته و برخی موارد به خاطر و خواندن و حتی نا حدودی نوشتن آنها آشنا شده و به طور کامال ملموس و مشتاقانه

http://www.psyj.ir/


 44 -56، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

آموزند. همچنین با برخی یه و اصلی ریاضی آشنا شده و کاربرد آن را در قالب روزمرگی میسپارند، با برخی مفاهیم اولنیز می

شوند تا کودکان برخی از کلمات افزارهای طراحی شده باعث میها و نرمشوند. از این دست بازیهای هندسی براحتی آشنا میشکل

در افزارها این گونه نرمگیری از بهرهه خاطر سپرده و یاد بگیرند. افزار بو حروف را به واسطه در ذهن ماندن در زمان کار با نرم

 .در آنان تأثیر معناداری دارد آموزان، افزایش تعامل آنان با یکدیگر و تقویت روحیه انجام دادن کار گروهـیافزایش یادگیری دانش

 (.۱۳96و همکاران،  ی)قاسم

م ها را بشناسند و اطالعات پیرامون استوانند برخی شغلرهایی، کودکان میافزاعالوه براین و با توجه به گستردگی چنین نرم

 هایی باهای آموزشی دارای قسمتهای مختلف و محل زندگی آنها و حتی غذای آنها را بشناسند. عالوه براین چنین بستهحیوان

وجو و برطرف نمایند. کودکان اموزش یش را جستتوانند ابهامات خود و فرزندان خوباشند که بوسیله آن والدین مینام راهنما می

های آموزشی، نسبت به سایر همساالن خود تمایل بیشتری به تفکر و تامل در تصاویر خواهند داشت و براحتی و دیده با این بسته

های معمولی روزمره اننگرند. در واقع در اینگونه افراد قدرت تغییر و اصالح در محیط و مکگذرا به مناظر و محیط اطراف خود نمی

 (.۱۳97بیش از سایر کودکان خواهد بود)نیرو و غفاری شریف، 

ز سایرین تر اتر و درستاز طرفی اینگونه کودکان در تشخیص حروف الفبا و تکرار شدن یا نشدن آن توسط پرسشگر سریع

ها را تشخیص دهند. بر یند و صدای حروف کلمهها اقدام نماتوانند در زمینه هجا و بخش نمودن کلمهدهند و براحتی میپاسخ می

 این با نامید زیرا یادگیرندگان معنادار توان یادگیریها را میاساس نظر برخی از محققین، یادگیری حروف بر اساس این بسته

 فیلم کسب و ای رایانه بازی انیمیشن، تصویر، صدا، اطالعات یعنی چندگانه منابع ذهنی از منسجم تصویر یک توانندمی روش

گردد. همچنین با توجه در آنها فراهم می یادگیری تثبیت موجبات دهند و به این صورت است که معنا شده ارائه به مطالب و کنند

تی توانند براحتری از اعداد داشته و میتر و واضحافزاری، تصور روشنهای نرمبه رویارویی این کودکان با اعداد و ارقام در قالب بازی

(. با توجه به تاثیر مثبت بسته ۱۳96قدام به انجام اموری از قبیل جمع و تفریق ذهنی دو یا چند عدد نمایند)قاسمی و همکاران، ا

افزارهایی از این دست که مورد تائید افزار یا نرمشود که این نرمآموزشی نرم افزاری شکوه بر عملکرد کودکان، پیشنهاد می

 ها قرار گیرد.دبستانیها و پیشپرورش باشد در اختیار مهد کودکمتخصصین و وزارت اموزش و 
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 و مراجع منابع

 شناختی و خواندن در کودکان فارسی ارتباط آگاهی واج(، ۱۳9۸احدی، حوریه، مسلم پور، محبوبه، مدرسی، یحیی، ) [۱]

 .۱زبانی، شماره  ، نشریه جستارهایزبان مبتال به اُتیسم

اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر دقت خواندن دانش (، ۱۳95پهلوان نشان، پهلوان نشان و رستمی راوری، ) [۲]

 . 94-۱07، صص ۲سال سوم، شماره ، مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، آموزان نارسا خوان پسر

در کودکان  یاضیاز عدد ر شیپ میمفاه یریادگیبر  یآموزش ینرم افزارها ریتاث ی(، بررس۱۳۸9) ؛یموریت نب،یز [۳]

 .7۸ -65(، ص ۱۱) ۳(، یتی)علوم ترب یابیآموزش و ارزش هینشر ز،یاز دبستان شهر تبر شیپ

 دبستانیپیش کودکان خالقیت افزایش در بازی آموزش (، تاثیر۱۳9۳علیرضا؛ ) الهه؛ جعفری، کشتکار، اصغر؛ جعفری، [4]

 .6۸-55(، ص ۱9)6رفتاری،  مهدکودک، فصلنامه علوم در

 اسیروانشن، فصلنامه دبستانیهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیشاثربخشی بازی(، ۱۳9۳؛ )علیرضا ،جعفری [5]

 . ۳۳ ،تربیتی

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد.ویژه کودکان در ایرانارتباطی نرم افزارهای آموزشی  تحلیل (،۱۳94حبی، زهرا، ) [6]

های زبان شناختی بر رشد آگاهی واج بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازی (،۱۳94، )فاطمه بروک م ؛ نکاح، [7]

 .۸6 ه،های روانشناسی بالینی و مشاورپژوهش ،شناختی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شیرخوارگاه

کودکان  طهیپژوهش در ح ؟چیست شناختیواج  گاهی(، آ۱۳۸5زهرا، ) ،یمانیو سل یدمه ،یکاظم یدستجرد [۸]

 .9۳۱-954، صص 4سال ششم، شماره  ،ییاستثنا

 سومین. مقایسه نارساخوانی دانش آموزان قبل و بعد استفاده از اپلیکیشن آگاهی واج شناسی (،۱۳9۸)ع .، دشتی [9]

 .ه و علوم تربیتیکنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاور

اثر بخشی آموزش حس  (،۱۳96) ؛صدیقه سرابی، ؛علی ،ورالد ؛اسماعیل ،سعدی پور ؛فریبرز ،درتاج؛ مسعود ،قاسمی [۱0]

، ثناییتاسافراد  سیفصلنامه روانشنا ،ت ریاضیالمشک های عدد کودکان پیش از دبستان در خطرعدد بر بهبود مهارت

 . ۲9-۱(، ص ۲7)7

 هایبازی بر مبتنی یبرنامه (، اثربخشی۱۳94آباد، علی؛ ) چمن غنایی محسن؛ کاح، سیدن اصغری کالنی، سارا؛ [۱۱]

های خواندن، فصلنامه ناتوانی اختالل با آموزاندانش مطلب درک و خواندن دقت بر شناختیزبان رویکرد با افزارینرم

 .۸4-66(، ص 4)4یادگیری، 

مقایسه اثربخشی راهبرد آگاهی واج شناختی و نارساخوانی  (،۱۳96) س .،طالع پسندع، محمدرضایی، م؛ خوشرو،  [۱۲]

اولین همایش ملی ، های خواندن دانش آموزان دارای اختالل خواندن در پایه دوم دبستانداویس بر بهبود مهارت

 .آسیب های اجتماعی

ختی بر حافظه اثربخشی آموزش آگاهی واج شنا (،۱۳9۸)ف .، گل کارس؛ پهلوان نشان،  م، ،تجریشی پورمحمدرضای [۱۳]

 .۳66-۳55 . روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی .فعال دیداری فضایی دانش آموزان با اختالل بیان نوشتاری

، فصلنامه رشد معلم،  فضایی –های هوش دیداریتجسم قوی نشانه(، ۱۳97؛ )مسعود ،غفاری شریف؛ نیرو، محمد [۱4]
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