
 1 -10، ص  1399 پاییز، 23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده

ه بر استدالل ادراکی و حافظ کیالکترون یاستفاده از امکانات آموزش ریتأث نییهدف پژوهش حاضر، تع

 -آزمونشیبا طرح پ شی،یپژوهش آزما نیبود. روش ا اضییر یریادگیاختالل  یکودکان دارا یکار

دوم  هیپا اضییر یریادگیاختالل  یآن را کودکان دارا آماری جامعه و بود کنترل گروه با آزمونپس

صورت به و ،ییشناسا اضییاختالل ر صییآزمون تشخ اجرای با که اندداده لیتشک شهر بجنورد ییابتدا

 8 شیگروه آزما هایشدند.آزمودنی نیگزیو کنترل جا شینفره آزما 30تصادفی ساده در دو گروه 

ردند. نک افتیدر یامداخله چیاستفاده نمودند و گروه کنترل ه کیالکترون یجلسه از امکانات آموزش

 یحافظه کار اسیمقآزمون ریون، استدالل ادراکی وکسلر چهار،  اسیمق زا هاداده آوریجمع یبرا

 انسیوار لتحلی روش از استفاده با هاداده لیمت استفاده شد. تحل -کی یهاو آزمون نهیب -استنفورد

بر استدالل ادراکی و  کیرونالکت یمکرر، نشان داد که امکانات آموزش یرگیبه همراه اندازه ختهیآم

مؤثر بوده است.  یطور معنادارآزمون بهپس ۀدر مرحل شییدانش آموزان گروه آزما یحافظه کار زانیم

 یبر استدالل ادراکی و حافظه کار کیالکترون یگرفت که امکانات آموزش جهنتی تواناساس می نیبر ا

مؤثر در  یروش آموزش کیعنوان به تواندمی ومؤثر بوده  اضییر یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش

 .ردیمورداستفاده قرار گ اضییر یریادگیبهبود اختالل 

 یریدگایاختالل ی، حافظه کار ،استدالل ادراکی ،کیالکترون یامکانات آموزش واژگان کليدی:
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 مقدمه
رود که تشویش و نگرانی را برای کودک و والدین آن به جزو مشکالت تحصیلی به شمار می معموالً 1ناتوانی در یادگیری

، فرد یصمد و مباحاتی، آقاجانرود)ی بالینی به شمار میهاکینیکلعلت اصلی مراجعات مکرر والدین به  عموماًهمراه دارد و 

ا ریاضیات با مشکل آموزان در حساب کردن و امور مرتبط بدر میان مشکالت مرتبط با یادگیری، شمار وسیعی از دانش (.1396

 اختالالتاین اختالل در زمره  (.1397شوند)آسیایی، شناخته می 2روبرو هستند که تحت عنوان کودکان دارای اختالل ریاضی

شود که از وجود یک اختالل در یک یا بیش از یک فرایند شناختی حکایت دارد)ارجمند نیا، ی میبندطبقه 3یادگیری خاص

بدون داشتن  ریتأخ، به باشدیم(. اختالل ریاضی که یکی از موضوعات بنیادی مرتبط با یادگیری 1395ان، اسبقی، افروز و رحمانی

 (. 1391شود)دالوند و الهی، درصد تخمین زده می 8تا  5نماید که میزان شیوع آن بین دلیل در توانایی حساب کردن اشاره می

جزء اختالالت شود، نیز خوانده میو اختالل در حساب  یشیاب پر، حس4سندرم گرستمن این اختالل که بعضاً تحت عنوان

ی بوده و آموزش یهوش تیتر از ظرفنییپاای همحاسب یهابه مهارت تبطمر یعملکردهادر کودک که در آن  شدهیبندطبقه ژهیو

دهد که کودکان بالینی نشان میهای (. بررسی5،2015باشد)گیوفر و کارنولدیمشکل در یادگیری ریاضیات روبرو می با شدتبهو 

 کهییازآنجاگردند و میمشکل دچار  یاضیر میشمردن، نوشتن اعداد و کار با مفاه هایدر فرایند معموالًبا اختالل ویژه ریاضی، 

نگاه  گردد، توجه به آنرا شامل می شرفتهیپ یهارشد مهارت یمبنا بوده و های دانش ریاضیاتمهارت نیتریاساس این موارد از

-درک اصطالحی که شامل زبان یهااختالل مهارتی، اضیر ژهیو یریادگیاختالل (. 2014، 6طلبد)برتلیتی، پرادو و بوتای را میویژه

 ،شودرا شامل می و درک نمادها ییشناسای، که ادراک یها، مهارتی استاضیر یبه نمادها یمسائل نوشتار لیو تبد یاضیر یها

که هر یک  ردیگیبرمرا در  توجه یهامهارت تاً ینهای را در خود دارد و اضیر یانجام چهار عمل اصل ییواناتی که اضیر یهامهارت

 .(1396یی، نایحس ی ونوفرست ،یازغند یاحمدیی، شقاق علیپور،)گرددبه طریقی باعث افت تحصیلی در درس ریاضی می

اره یی اشهانقص های پیشین به وجودشود پژوهشعلت مشکالت ویژه یادگیری شناخته می عنوانبهفارغ از همه مواردی که 

ا یو محاسبه،  یاضیاستدالل ر یذهن ندهاییفرا دهدینشان م و ارتباط دارند یشناختروان با رشد و کارکرد عصب که اندداشته

( در پژوهشی نشان دادند 2016)7مهلر و شوچارت کهیطوربه(. 1396، ، زارع، عطار قصبهیاورک)انددهیدبیآسیا و  اندافتهیرشدن

رتبط های مبا اختالل ریاضی در ارتباط است. در حقیقت بررسی پژوهش ییدر طرح بصری  فضا نقصو کاری،  حافظه که نقص در

یورطبهمشهودتر است آن  در ینقش حافظه کار نظر قرار داده کهرا مدهای اجرایی کنشمرتبط با  مشکالتبا اختالالت ریاضی، 

 ،10ویت؛ 2012، 9؛ دیویس2013، 8داهلیناند)مشکل اصلی در نظر گرفته عنوانبهرا  یحافظه کار ضعف در هانتایج اغلب آن که

، نمایدمی حذفیا  رهیها را ذخآن نموده،ذهن اطالعات را پردازش  یحافظه کاردر  درواقع. (2010، 11؛ اشمایکل و دیمر2011

 یکار پردازش و میکنترل، تنظ دهد کهرا شکل می یذهن یکاری فضاسازد و یمرتبط م یگریبه اطالعات دیا دهد و یسازمان م

نقص در حافظه  (. 12،2010چیراقوبار، بارنز و هسازد)را ممکن می دهیچیپ یشناخت فیجواب در تکالیک به  رسیدن جهتاطالعات 

ا مرتبط ب مشکالت در بروز گردد که همین عاملمی فضایی-دیداری حافظه فعال ناحیه و انطباق مشکل در انتقال کاری، باعث

اطالعات در کودکان با  پردازش سرعت و کاهش کالمیمدت در حافظه کوتاه ضعف تقریبی، و حساب بیان زمان حساب کردن،

 حافظه هاینظام فرد از که زدسارا فراهم می امکان این یحافظه کار (.2017، 13نگیهانگچهو)گرددمشکل یادگیری ریاضی می

                                                           
1 -Inability to learn 
2 -Dyscalculia 
3 -specific learning disorder 
4 -Gerstmann Syndrome 
5 -Giofre, Cornoldi 
6 Berteletti, Prado, Booth 
7 -Maehler, Schuchardt 
8 -Dahlin 
9 -Davis 
10 -Witt 
11 -Schmeichel, Demaree 
12 -Raghubar, Barnes, Hecht 
13 -Ho-Hong Ching 
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تا بتواند  ارتباط ایجاد نماید خود قبلی و دانش هاآنو بین  دارد نگه خوددر ذهن  را و مطالب نماید استفاده منعطفطور به

سبب ضعف در یادگیری  ماًیمستقتواند ی میحافظه کارنماید؛ بر همین اساس ضعف در  ریزیرا طرح خود بعدی هایفعالیت

 (.1397؛ به نقل از آسیایی، 14،2002التهام)گردد

یطوربهنیز نقش اساسی در ایجاد مشکالت مرتبط با یادگیری دارد.  15یاستدالل ادراکاما شواهد دیگری نشان از این دارد که 

 ژهیو یریادگیبا اختالل  یاستدالل ادراکآموزان دارای مشکل در ( نشان داد، دانش1397)انیمهد و ینیمی ،ییایآسپژوهش  که

آموزان دارای مشکل ( نیز در پژوهش خود نشان دادند بین دانش1396ی)مرادی و گندمان یاسد ان،ینسائروبرو هستند. همچنین 

 استداللآموزان دارای مشکل در ای تفاوت وجود دارد و دانشادراکی و حافظه استداللآموزان عادی، در یادگیری خاص و دانش

نیز در پژوهشی که به مقایسه کودکان عادی و  (1391)زادهیعلو قوام یمیجانه، ابراه واجه هستند.ادراکی، با ضعف یادگیری م

-سازمان ی،زیراستدالل، برنامه کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی پرداختند نشان دادند، کودکان با مشکل یادگیری ریاضی، در

( نیز به 2006)17ماسورا ( و2010)؛ مالتون (2015)16کارنولدی های گیوفر وپژوهش دچار مشکل هستند. یو حافظه کار یده

و  هنیادراک زم ی،یهوش فضا ،استدالل ادراکی درواقع. اندداشتهادراکی و اختالالت یادگیری ویژه اشاره  استداللرابطه ضعف در 

 تواندنیز مطرح است که میدهی ادراکی تحت عنوان سازمانکه  گرددرا شامل میو استدالل مهندسی  ذهنیی رسازیمتن، تصو

ی سروانشنا ی درشاخص عنوانبه استدالل ادراکی (.1392شکر زاده و حلت،  ،یافروز،کامکاردر یادگیری محسوب گردد) مؤثرعاملی 

ی و منطق اتتفکر ی،یتجسم فضا ،یسازمفهومنمودن،  انتزاع، ساختن و خلق و دیمبتنی بر تأکباشد که می 18نییعصب نگر بال

 یهاه آزمونخرد قیطر که از دانست الییاستدالل س ییبر توانا ندهیفزا دیبازتابی از تأک توان آن راکه می فنی هست هاییتوانمند

(. اهمیت استدالل ادراکی در یادگیری 1389شود)کشاورز ارشدی، ه میدیسنج هوشی وکسلر اسیمقی در ریتصو میو مفاه سیماتر

تواند اختالل در ریاضیات را برای باشد، میی استدالل ادراکی میهارمجموعهیزبه حدی است که ناتوانی در مفاهیم تصاویر که جزو 

و  نیتانشیگراست)انتزاعی  رکالمییغ میمفاه و الیاستدالل س ازمندین ،اسیخرده مق نیا یاجرا چراکهفرد به همراه داشته باشد 

 (.1397، انیو مهد ینیمی ،ییایاز آس؛ به نقل 2002 ،19کریب

کارهایی هستند که ضمن تقویت کارکردهای اجرایی در کودکان دارای بر اساس آنچه گفته شد، درمانگران به دنبال راه

 نکهیه ابا توجه باختالل یادگیری، بتواند سطح عملکرد تحصیلی آنان را افزایش داده و مشکالت یادگیری را در آنان کاهش دهند و 

افته ای یاهمیت ویژه یاز تکنولوژ یفاده ابزارو است کیالکترون یآموزش که مباحث مربوط به امکانات میاز زمان قرار دار یادر برهه

برخوردار  از محبوبیت باالیی کیالکترون یاطالعات و استفاده از امکانات آموزش یفناور، زین یتیو ترب یآموزشدرمانی، در نظام است؛ 

ها آورینف گونهنیازا مؤثرستفاده ارا مهم دانسته و به دنبال  کیالکترون یاستفاده از امکانات آموزشدرمانگران  رونیازاشده است؛ 

بوده که  آموزشیمدرن های یکی از روش کیالکترون یامکانات آموزشاستفاده از  (.1396 ،مالزهی دشتوکباشند)یمدر درمان 

 عنوانبه آموزدانشاست که با محور قرار دادن ای های رایانهی رایانه و برنامهریکارگبهو مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

و به چالش حاصل از میزان  ختهمتحول سا عصر حاضروپرورش و یادگیری را در تواند تمامی اشکال آموزشیادگیرنده فعال، می

 ینبات وزاده  نیحس ی،رینص؛ به نقل از 2009، 20)مالیشآموزشی پایان دهد امکاناتفقدان یا و  رفع نقص ، جهتتقاضای اجتماعی

، صورت صوت، تصویر، متنانتقال اطالعات بهسازد تا این امکان را فراهم می کیالکترون یاز امکانات آموزشاستفاده . (1390،محتاج

پذیری در طراحی محتوا، استفاده از انعطافد و گرد افرادایجاد عالقه و انگیزه در  باعثنقاشی و با استفاده از اصول طراحی وب 

 (.2008، 21بتی)آموز نمایدسازد تا اثربخشی بیشتری را عاید دانش همفرا رامستقل اجرای فردی و  و مشارکت گروهی

                                                           
14 -Latham 
15 -perceptual reasoning 
16 -Giofre, Cornoldi 
17 -Masoura 
18 -Clinical neuropsychological psychology 
19 -Greenstone, Baker 
20 -MillSh 
21 -Bete  
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کالت ی در رفع مشمؤثرتواند نقش ی امکانات آموزشی الکترونیکی میریکارگبهشواهد پژوهشی زیادی نشان از این دارد که 

ده از امکانات آموزشی الکترونیک ( در پژوهشی نشان دادند استفا1396مقصودی و اسماعیلی شاد) کهیطوربهیادگیری داشته باشد 

مثبت استفاده از  ریتأثدر پژوهشی به  (1394فالح) و باعزت گردد. همچنینهای یادگیری کودکان میموجب ارتقای توانمندی

 ی ورادمی اشاره نمودند. اضیر یریادگیمبتالبه اختالل  ییآموزان ابتداحل مسئله دانش تیحل مسئله بر تقو یافزار آموزشنرم

آموزان پسر دانش یاضیر میمفاه یلیتحص زشیانگبر یاانهیرا یآموزشی هایبازاستفاده از  ریتأثنیز در پژوهشی به  (1394)یملک

یادگیری  تواند مشکالتای میی اشاره نموده و نشان دادند استفاده از امکانات الکترونیک مثل بازی رایانهاضیر یریادگی یبا ناتوان

 ( نیز در پژوهشی1394)رستگار ی وپور جوان، فرامرز یتق ،یجلودار جنتا آموزان با نقص یادگیری کاهش دهد.انشریاضی را در د

عصب  یریادگی یهایمبتالبه ناتوان یدبستانشیکودکان پ ییاجرا یهابرکنش را شناخت محور استفاده از امکانات الکترونیک ریتأث

تواند موجب کاهش مشکالت یادگیری در امکانات می گونهنیازاداد، استفاده که نشان می قراردادندی موردبررسی، شناختروان

آموزان دانش یکارآمدو خود یریادگیبر  کیالکترون یآموزش نشان داد ی( در پژوهش2011) 22نیچا چنهمچنین  کودکان گردد.

یادگیری مبتنی بر الکترونیک و رایانه بر مهارت  ریتأث( در پژوهشی به 2011) 23است. و مونیکا،کاست، مارکو، لوتزجانکه و مایر مؤثر

استفاده از امکانات الکترونیک  ریتأث(نیز به 2007)24تویمور-لوپزآموزان دارای اختالل یادگیری اشاره نمودند. ی در دانشسیامالنو

تواند موجب تسهیل ای میهای رایانهد استفاده از بازینشان دادن (2006)25پییکوان و بر کاهش مشکالت یادگیری اشاره نمودند و

 فرایند یادگیری در کودکان گردد.

ادراکی  داللاست تیبه تقوتواند منجر استفاده از امکانات آموزشی الکترونیک می رسدبه نظر می شدهگفتهبا استناد به موارد 

 یاستفاده از امکانات آموزش ریتأث نییتع پژوهش باهدف این کودکان دارای اختالل ریاضی گردد؛ به همین دلیل یحافظه کارو 

ی انجام پذیرفته تا نشان دهد آیا استفاده از اضیر یریادگیاختالل  یکودکان دارا یو حافظه کار یبر استدالل ادراک کیالکترون

  د؟باش مؤثری اضیر یریادگیاختالل  یکودکان دارا یو حافظه کار یاستدالل ادراکتواند بر می کیالکترون یامکانات آموزش

 

 روش پژوهش

 یاستفاده از امکانات آموزشدر آن  آزمون با گروه کنترل بوده کهپس – آزمونشیاز نوع پ شییپژوهش، آزما این طرح

 جامعهاست.  قرارگرفته وابسته مدنظر ریعنوان متغبه یحافظه کارو  ادراکی استداللی اهریمتغ مستقل و ریعنوان متغبه کیالکترون

 از طریق اجرایکه  باشدیمپایه دوم ابتدایی شهر بجنورد  اضییر یریادگیاختالل دارای  کودکان هیکل، پژوهش نیادر  یآمار

عدم  همچون یهاها مالکآنانتخاب شدند همچنین در انتخاب  25میت، و دریافت نمره زیر کی اضییر اختالل صییآزمون تشخ

نفر  50 تیدرنهاو... رعایت گردید.  زمانهمقرار نداشتن تحت درمان  ،و رفتاری ذهنی، عدم ابتال به اختالالت روانی یماندگعقب

تصادفی ساده انتخاب و  صورتبهنفر  30های پژوهش را دارا بودند انتخاب شدند که از بین آنان از این افراد که تمامی مالک

 ،ونیر آزمون ،استدالل ادراکی اسیمق قیهر دو گروه از طرو کنترل گمارده شدند. در ادامه  نفره آزمایش 15در دو گروه  تصادفبه

 شیو گروه آزما قرار گرفتند آزمونشیپو آزمون تشخیص اختالل ریاضی کی میت مورد  نهیب -استنفوردی حافظه کار اسیمق

اما گروه کنترل   جلسه در هفته قرار گرفتند 1 صورتبهجلسه  8به مدت  کیالکترون یامکانات آموزشطریق از  آموزش تحت

ها توسط دادهآزمون اخذ گردید. در انتها نیز از هر دو گروه پس مجدداًخدماتی دریافت نکردند. در پایان آخرین جلسه،  گونهچیه

ر این د مورداستفادهابزارهای . قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  مکرر یریگبا اندازه ختهیآم انسیوار لیتحلبه روش Spss25 افزارنرم

 باشد.ذیل می قراربهپژوهش 

 2000بوده که در سال کودکان  وکسلر هوشی اسیمق شیرایو نیاستدالل ادراکی چهارم اسیاستدالل ادراکی: مق اسیمق

 ریتصو لیو تکم سیاستدالل ماتر ،یریتصو میطراحی با مکعب، مفاههایی مثل مقیاس خردهکه شامل  تدوین گردیده است

 56/0های آن این آزمون  توسط عبادی و همکاران هنجاریابی شد و ضرایب پایایی خرده مقیاس 1386باشد.  در ایران در سال می

                                                           
22 -Chen Chien  
23 -Monika, Gian-Marco, Markus, Martin  
24 -Lopes-Morteo 
25 -Kwan, Yip 

http://www.psyj.ir/


 1 -10، ص  1399 پاییز، 23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

با آزمون ریون، مطلوب گزارش گردید. در این مقیاس نمره  زمانهمگزارش گردید. روایی این آزمون نیز از طریق اجرای  94/0تا 

ماتریس و تکمیل تصویر است که در  استداللهای آزمون طراحی با مکعب، مفاهیم تصویر، خرده مقیاسادراکی شامل  استدالل

 (.1393شکرزاده و حلت، ،یافروز،کامکارشود)آموزان به نمره تراز تبدیل میهای خام با توجه به سن دانشآن نمره

 دینمایمایجاد توالی منطقی را  کیکه  باشدیم انتزاعی ریتصاو تعدادی روندهشیپی هاسیماترآزمون ریون یا : ونیآزمون ر

 یهاوهدر گر ونیآزمون راین اعتبار  بی. ضرتدوین گردیدعامل هوش عمومی  یریگاندازه باهدفو  انگلستان که اولین بار در کشور

( 1386ز رحمانی و عبادی). در ایران نیدهدیمرا نشان  90/0تا  70/0است که ضریب بین  قرارگرفتهی موردبررسسنی  مختلف

بوده است)عابدی  93/0تا  83/0و پایایی آن بین  86/0این آزمون را هنجاریابی نموده که روایی آن در همبستگی با آزمون وکسلر 

 (.1391و یارمحمدیان،

این  گردید استانداردهنجاریابی و  ،2000در سال دیاستنفورد توسط رو یحافظه کار اسیاستنفورد: مق یحافظه کار اسیمق

 ییضاف یداریدانش، استدالل کمی، پردازش د ال،یاستدالل سکه  گردید عامل مطرح پنجو  رکالمییکالمی و غ طهیحدو آزمون در 

و برای هر شاخص  98/0تا  95/0بهر کل از هوش نهیدرزم تجانس درونی رب دیبا تأکشود. این آزمون را شامل می یو حافظه کار

 .باشدیممتغیر  89/0تا  48/0و برای هر ده خرده آزمون از  92.0تا  90/0از  گانهپنج

( 1988به سال ) مت کنولی کیتوسط  اضییر یریادگیاختالل  جهت سنجش تمکی اضییمت: آزمون رکی اضییآزمون ر

و ازلحاظ محتوا  گیردقرار می مورداستفاده اضییر یریادگی اختاللدارای   آموزاندانش ییشناسا جهتآزمون  نیاتدوین گردید. 

و  میضرب، تقس ق،یجمع، تفر)اتیعمل (و هندسه ایسه خرده آزمون شمارش، اعداد گو)اساسی میسه بخش مفاهشامل و توالی 

و هومن  رانیآزمون در ا نی. ااست )ها و حل مسئلهداده ریتفس ن،یزمان، پول، تخم ،سنجش) و کاربرد (محاسبه ذهنی

 ییرداوگردیده محاسبه  نیبشیپ ییروا و کییتفک ییمحتوا، روا ییروا قیاز طر آن ییروا دیده و( هنجاریابی گر1381همکاران)

بوده است.  86/0تا  80/0کرونباخ   یآزمون با استفاده از روش آلفا این اعتباراست.  آمدهدستبه 76/0تا  55/0آن بین  زمانهم

 قراربه( تدوین گردیده 1397مقدادی) یزیربرنامه هیپژوهش که بر پااین مورداستفاده در  کیالکترون یاستفاده از امکانات آموزش

 باشدذیل می

 شرح مختصری از جلسات آموزشی :1جدول 

 محتوا موضوع جلسات

 1جلسه 
 ریتصو نیجورچ

 کلمات

که  دیآیدرمبزرگ از چند کلمه  به نمایش  نیجورچیک  وتریکامپدر سیستم 

 مرتب نماید نیجورچهای آن کلمات را با جابجا کردن خانه ستیبایمکودک 

 یکارت باز 2جلسه 
که  گرددکامپیوتری به کودک ارائه می سستمهای رنگی با اشکال مختلف در کارت

 را بسازد موردنظربچیند و شکل  همیرورا به  هاآن ستیبایم

 جوجه کیشل 3جلسه 
ا به بایست تنهکنند که کودک میپرواز می سبزرنگپرندگان مختلف در یک زمینه 

 است شلیک نماید. شدهمشخصهایی که با اعداد زوج سمت جوجه

 ییفضا کیشل 4جلسه 

 پرندهبشقابدر فضا و در بین ستارگان به فواصل زمانی مختلف و به تعداد متفاوت 

نشان هایی که اعداد فرد را شود که کودک باید به سمت آنروی تصویر ظاهر می

 دهد شلیک نماید.می

 گلوله برفی 5جلسه 
هایی که حرکت بایست خرسهای قطبی میبا پرتاب گلوله برفی به سمت خرس

 کنند را مورد هدف قرار دهد.می

 یوصل کردن 6جلسه 
دیگری است و  کنندهکاملشود که هر یک هایی روی مانیتور نمایش داده میشکل

 به هم معادله را حل نماید هاآنکودک باید بتواند با وصل کردن 

 7جلسه 
مرتب کردن 

 ریتصاو
 موردنظر ساخته شود ریتصو دیها باشود که با مرتب کردن آنیارائه م یریتصاو
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 8جلسه 
کردن  دایپ

 ریتصو

قرار  رتویمان ریکه در ز یریتصاو نیاز بدر یک تصویر شده حذفپیدا کردن تصویر 

 .دارد

 

 جینتا
ی اقتصاد تیو وضعی هوشضریب سن،  های جمعیت شناختی همچونبر اساس داده اعضای گروه نمونهپژوهش، این در 

 سانیوار لیتحل روش شده، ازمطرح یهاهیفرض در ادامه برای بررسی. ها داشتبررسی گردید که نتایج نشان از همتا بودن گروه

 یاستدالل ادراکی و حافظه کاری رهایدر متغ هاینمرات آزمودن نیانگیم. ابتدا به مکرر استفاده شد یریگهمراه با اندازه ختهیآم

 است. تیرؤقابلکه نتایج آن در جدول ذیل  شدهپرداخته

 یحافظه کاری و استدالل ادراکات ميانگين و انحراف استاندارد نمر :2جدول 

 حافظه کاری)غيرکالمی( حافظه کاری)کالمی( استدالل ادراکی متغير

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 انحراف استاندارد میانگین

 آزمونشيپ
 56/2 62/18 36/2 70/15 36/16 62/61 آزمایش

 92/1 32/17 42/2 42/16 51/11 29/52 کنترل

 آزمونپس
 91/2 52/22 11/3 52/18 80/19 52/83 آزمایش

 98/1 63/17 40/2 23/16 72/11 58/54 کنترل

 

و حافظه کاری)کالمی و استدالل ادراکی ات متغیرهای نمری هانیانگی، ماستمشاهده قابل 2که در جدول  گونههمان

در بر همین اساس  .باشدمی آزمونشیپمرحله از  بیشترآزمون پسمرحله به گروه کنترل در  نسبت شیدر گروه آزمای( رکالمیغ

شود که نتایج آن در می استفاده مکرری ریگهمراه با اندازه ختهیآم انسیوار لیتحلروش از  ی،ادامه جهت آزمون فرض معنادار

 است. مشاهدهقابلجدول ذیل 

 پژوهش یتأثير زمان و گروه بر نمرات متغيرها یبررس ینتایج تحليل واریانس آميخته برا :3جدول 

  

η2 P f ms df Ss ريمتغ منبع تغييرات 

 زمان 47/12384 2 22/6191 68/11 0001/0 37/0

 بین گروهی
 13/2555 104/1 89/2313 46/43 0001/0 52/0 استدالل ادراکی

 زمان

 *گروه

 یگروهدرون گروه 20/1390 208/2 42/628 83/11 0001/0 37/0

 زمان 47/165 2 72/83 90/5 006/0 232/0

 حافظه کاری بین گروهی

 )کالمی(
461/0 0001/0 70/33 63 82/1 61/116 

 زمان

 *گروه

 یگروهدرون گروه 47/66 64/3 23/18 59/9 0001/0 329/0

 زمان 45/163 2 73/83 91/5 006/0 233/0

 یفظه کاراح بین گروهی

 (یرکالمی)غ
462/0 0001/0 71/33 64 82/1 59/114 

 زمان

 *گروه

 یگروهدرون گروه 45/64 64/3 24/18 60/9 0001/0 330/0
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= η2 ،0001/0P< 68/11 37/0 [ادراکی استدالل نمرات بر گیریاندازه زمان تأثیر شود کهبر اساس جدول فوق مشاهده می

آزمون، پس آزمون وپیش ی دراستدالل ادراک نمرات میانگین عنوان داشت که بین توانیم . بنابراینباشدیم دارمعنیF] (2و  44)

 نمرات نشان از تفاوت میانگین که باشدمی دارمعنی نیز گروه و زمان بین تعامل اثر همچنین دارد.  وجود داریتفاوت معنی

ها، نمره بر گروه عامل بودن دار_باشد. بر همین اساس معنیگروه می متغیر سطوح به توجه با مختلف هایزمان ی دراستدالل ادراک

 مالحظهقابلتفاوت  کنترل و آزمایش ی گروهاستدالل ادراک نمرات میانگین بین گیری،زمان اندازه جدای از که دهدمی نشان

و  η2 ،0001/0P< 90/5( =34 232/0 [کاری)کالمی و غیرکالمی( حافظهبر نمرات  یرگیزمان اندازه ریتأثهمچنین  .دارد وجود

2) [Fو] 233/0 η2 ،0001/0P< 91/5( =34  2و) [F نمرات در میانگین بین دارمعنی تفاوت ۀدهندنشان باشد کهمی معنادار 

 هاینمره میانگین بین گیری،اندازه زمان از که جدای دهدمی ها نشاننمره بر گروه تأثیر داریاست. معنی آزمونپس آزمون وپیش

متغیر  هر در گروه و زمان بین تعامل اثر بودن دارمعنی دیگر طرف از دارد. وجود داریتفاوت معنی کنترل آزمایشی و هایگروه

 بنابراین جهت است. گروه، متفاوت متغیر سطوح به توجه با مختلف هایزمان در هانمره میانگین تفاوت این است که کنندهانیب

 گروه آزمونپیش هاینمره میانگین بین بود کهنتایج گویای این  شد و استفاده فرنی بن تعقیبی آزمون از تعامل نحوۀ بررسی

، >0001/0P) ی(رکالمیغکاری)کالمی و  ( و حافظه=0001/0P< ،78/9Mdiff) ادراکی استدالل آزمونپس هاینمره با آزمایش

119/2Mdiff=و ) (0001/0P< ،07/2Mdiff=تفاوت ) دوگروه کنترل در  هایهنمر نیانگیمدر  اما دارد وجود داریمعنی 

ته است توانس کیالکترون یاستفاده از امکانات آموزشاین بدان معنی است که  .گردیدمشاهده ن یتفاوت معنادار یریگاندازه ۀمرحل

 ی پژوهش اثربخش باشد.رهایمتغبر 

 

 گيرینتيجه و بحث

 یاراکودکان د یو حافظه کار یبر استدالل ادراک کیالکترون یاستفاده از امکانات آموزش ریپژوهش باهدف بررسی تأث نیا

 یافظه کارح زانیبر استدالل ادراکی و م کیالکترون یپژوهش نشان داد امکانات آموزش جینتا. انجام گرفت یاضیر یریادگیاختالل 

 ی مقصودیهاپژوهش جیهمسو با نتا هاافتهی نیمؤثر بوده است. ا یطور معنادارآزمون بهپس ۀدر مرحل شییدانش آموزان گروه آزما

(، 1394)رستگار ی وپور جوان، فرامرز یتق ،ینتاج جلودار، (1394)یملک ی ومراد، (1394فالح) و باعزت (،1396و اسماعیلی شاد)

در  بود. (2006)29پییکوان و (و2007)28تویمور-لوپز(، 2011) 27، مونیکا،کاست، مارکو، لوتزجانکه و مایر(2011) 26نیچا چن

و معتقد است هر فردی  دینمایم، مفهوم مسیرهای ادراکی را مطرح (2011)نیچا چنگفت، همچنان که  توانیمتبیین این یافته 

کنند، بر اساس دیدگاه پردازش های حسی مختلف خود همچون، گوش، چشم، المسه و .... اطالعات دریافت میاز میان کانال

ان توگردد، به همین دلیل میی پردازش میتررموث طوربهاطالعات، هر درون دادی که مسیرهای بیشتری را در مغز درگیر نماید، 

که تجارب یادگیری بیش از یک حس کودک را  شدهدهیدگفت با توجه به اینکه امکانات آموزشی الکترونیک به نحوی تدارک 

ناتوان کودکان  انیدر مبا توجه به اینکه  درواقع. شودیمنماید، موجب یادگیری بیشتر و کاهش مشکالت ریاضی در آنان درگیر می

حرکتی مشاهده  -یبصر یهااختالل در هماهنگی ایحرکتی  -حسیحسی،  ،یدارید ،یداریادراک شن مشکالتی دری، ریادگی در

ی دارید ،یداریشن یهااز محرک افتییاطالعات درتوانند نمی زیرا شودیممیزان موفقیت آنان در یادگیری با نقص روبرو  گردد،می

 یهاخرده مهارت برخی از تواندمناسب آموزشی می یهاروش ؛ بر همین اساسدینما ریو تفس ریو تعب یدهالمسه را سازمان و

(. بر 1392و کاکاوند، یاحدنماید)و اصالح دهد  رییتغ ادراکی صیرا در ارتباط با نقا یریادگی ندیفرآ ایو  افزایش دادهرا  یادراک

ی ادراک هایمهارتها را پوشش داده و در جهت تقویت این نقصتواند و امکانات آموزشی می هابرنامههمین اساس تدوین و طراحی 

ا و هزمانی بهتر ایجاد خواهد شد که گزینه ریاضی که یادگیری ی مشخص گردیدهشناختروانواقع گردد. در تحقیقات عصب  مؤثر

 یهابا گزینه وزشی الکترونیکی آمهابرنامهلذا  درگیر نماید، زمانهم صورتبهگردد که مسیرهای مغزی را فراهم  ییدروندادها

                                                           
26 -Chen Chien  
27 -Monika, Gian-Marco, Markus, Martin  
28 -Lopes-Morteo 
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از طرفی استدالل  (.2007، 30تویمور-لوپزگردد)یادگیری به افزایش تواند منجر شود و میبیشتر موجب رشد مغز میبیشتر و تنوع 

مهارت  تیضمن تقو تواندیم کیالکترون یافزارهانرم لهیوسبه شدهنیتدو هایکه برنامه باشدیمهارت حل مسئله م ازمندیادراکی ن

ادراک شکل، ادراک روابط  تیتقو قیتا از طر دیکمک نما یداریادراک د یدهو سازمان یسازکپارچهیو  بیحل مسئله به ترک

حرکتی،  یداردی هماهنگی ،زمانهم پردازش توازن، و تعادل ادراک دست، و چشم هماهنگی لمسی، –ادراک جنبشی  ی،یفضا

 مداخله توانست نیا را کاهش دهد. یریادگیگردد و مشکالت مرتبط با  استدالل ادراکی تیباعث تقو نهیشکل از زم یجداساز

آموزش  هایبرنامه را،یاستدالل ادراکی را بهبود بخشد زی آموزشی الکترونیک، هابرنامهاز طریق اجرای  متعدد طی جلسات،

ه گردیده و همین عامل توانستحرکتی معطوف  -یرداید هماهنگی ادراک جنبش و ی،ینایپردازش ب کی، به ارتباط نزدالکترونیک

 ادراکی را تقویت نماید. استداللاست سطح 

ر ی را نیز به دنبال داشته است. که دحافظه کارتقویت  کیالکترون یآموزش یهاپژوهش نشان داد برنامهاین  گرید یهاافتهی

شده و با  ریدرگافراد آن  ندیاثرگذار و بادوام باشد که در فرا تواندیم یزمان یریادگعنوان داشت که ی گونهنیاتوان تبیین آن می

 هایدر برنامه درواقعی منجر شود. حافظه کارتواند به تقویت پردازش نمایند و همین عامل می را لمس کرده و اطالعاتتمام وجود 

ه از گردد. استفادتقویت می های سمعی و بصری حافظه فعال کودک به چالش کشیده شده والکترونیک ضمن تقویت جذابیت

ادراک  ندیفراتقویت حافظه فعال،  باهدفتواند های آموزشی الکترونیکی میامکانات آموزشی الکترونیک و ساخت و طراحی برنامه

 گونهنیااین مسئله را  توانیمگردد. همچنین آغاز و انجام  یبا شدت و قدرت و حس بهتر افتیو در ییو رمزگشا یداریدرست د

رفتن قرار گآموزان مبتالبه اختالالت یادگیری، دانش و نقص در ادراک عالوه بر مشکالت حافظه و پردازش اطالعات تبیین نمود که

د باعث ایجاد حس منفی شونفعاالنه درگیر نمیکالس درس و سیستم آموزشی رسمی یادگیرندگان منفعل که در  در زمره هاآن

ملکرد ع یبه ارتقا سمعی و بصری مناسب یهازهیانگایجاد با  های آموزشی الکترونیکاز برنامهشود که استفاده از یادگیری می

تواند به بهبود عملکرد حافظه کمک نماید به همین دلیل استفاده رسد که تمرکز مینماید. همچنین به نظر میکمک می یادگیری

کودکان را  ،است مثل گلوله برفی، شلیک فضایی و ... شدهیحطراافزایش تمرکز  باهدفکه  کیالکترونهای آموزشی از برنامه

این و  دنماینطور فعال مشارکت به ،یریادگی ندیاستفاده کنند و در فرا شتریب یریادگی یسازد که از حواس خود برایتوانمند م

منظور به پژوهشی شود کهمی شنهادیپ تیدرنها نماید.ریاضی کمک می یریادگی شرفتیپ عامل ضمن تقویت حافظه کاری به

 سهیقام نیانجام شود. همچن امال نیزو عملکرد خواندن و  وکسلری هاخرده آزمون ریبر سا ی آموزشی الکترونیکهااثربخشی برنامه

 .ردیتر صورت گبزرگ یهانمونه در ها وروش ریروش با سا نیا
  

                                                           
30 -Lopes-Morteo 
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