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 :مولف  مقدمه

ها و نقاط مبهم در حوزه علم و فناوری و ی است برای دستیابی به پاسخ پرسشبدیه

و مقاالت ارائه آخرین نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی، باید به مطالعه دستاوردها 

های پویا و جدید های نو و اندیشهها، ایدهشده محققین پرداخت، خواندن پژوهش و مقاله

دهد. برای نیل به پیشرفت سریع و جلوگیری از در ذهن انسان بوجود آورده و شکل می

در حوزه تحقیق را شناسایی و  نظر صاحباتالف وقت الزم است پژوهشگران و اساتید 

 تمرکز نمائیم. شان علمی روی عملکرد

 برای مطالعه یک پژوهش و مقاله الزم است به موارد مطروحه بیشتر توجه کنیم:

  با مشخص کردن موضوع، دامنه مقاله محدودتر شده بر اساس عنوان، مورد بررسی

 گردد.تر میگزیده

 در ابتدا در جستجوی مسأله هستیم نه جواب، پس جزئیات را در قدم اول کنار می-

شویم که انتخاب موضوع مورد نظر چه کمکی گذاریم و با یک مرور سریع متوجه می

 در نیازها و ابهامات ما دارد.

 ترشده و با پی بردن به سودمندی و مفید بودن آن باید در مرحله بعد در آن عمیق

آدرس و نکات مهم و برجستة یادداشت گردیده تا پس از مطالعه سایر مقاالت مسیر 

 نشود. تحقیق گم

  ،گردیده باید برجسته و پررنگ شود. ارائه یها حل راهمفاهیم مهم، مسائل و ابهامات 
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 های دیگر ارجاع داده شده باید فواید و ها و تحقیقپژوهش اگر در مقاله به دیگر

 علت اهمیت این ارجاع مشخص شود.

اختالالت در این کتاب و مجموعة گردآوری شده، تالش گردیده با محدود کردن موضوع 

های مقاالت، درباره یادگیری خاص در حوزه تربیتی و آموزشی، از طریق ارائه چکیده

وه عمل و منابع و نتایج تحقیق، ی، نظرات و ابعاد مختلف این اختالل و بررسی شها نگرش

عمیق و تمرکز هر  بامطالعهتر و را در دستیابی سریع نیمحققتوانسته باشم دانشجویان و 

تر به ر مفاهیم اساسی و کلیدی یاری رسانده و در دادن دامنه اختصاصیچه بیشتر ب

 .گزار باشمریو تاث دیمف موضوع

ها در ضمن تالش گردیده مفاهیم کلیدی و اصطالحات فنی و تخصصی در انتهای چکیده

واقع  مندان عالقهگردد. امید است که مورد توجه و استفاده  ارائهتوضیح هر چند مختصر 

 گردد.
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 :مقاله پژوهشی

آموزان مبتال به اختالل یادگیری و بررسی و مقایسه میزان خطاهای درس ریاضی دانش

 پایه ششمعادی 

 1، لیال خادمی عادل1، مریم درویشی1نازنین کریمزاده

 :چکیده :مشخصات مقاله

 ها:کلیدواژه

 الل اخت

 یادگیری

 درس ریاضی 

  تشخیص

 چهار عمل

 شکل 

  مقیاس حل

 مسأله

 .زمان و پول 

-هدف این پژوهش بررسی و مقایسه میزان خطاهای درس ریاضی دانش

آموزان عادی پایه ششم ابتدایی دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری و 

 -شهرستان لردگان بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی

-تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش

 1111 -11آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان لردگان در سال تحصیلی 

ز مبتال به اختالل یادگیری( آمودانش 111آموز عادی و -نفر دانش 1111)

 10آموز عادی و دانش 10گیری تصادفی ساده، بوده که به روش نمونه

آموز مبتال به اختالل یادگیری از میان آنان انتخاب گردیده است. دانش

های  پژوهش چند کاربرگ پژوهشگرساخته و ابزار گردآوری داده

مت،  -ت ایران کیپرسشنامه اختالالت یادگیری ریاضی )آزمون ریاضیا

بوده است. روایی ابزار در این پژوهش توسط پنج متخصص در امر ( 1111

های روانی و اختالالت یادگیری و پایایی پرسشنامه به روش آلفای آزمون

ها از آمار توصیفی و محاسبه شده است. برای تحلیل داده 11/0کرانباخ 

                                                           

عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، گروه علوم  :مسئولی نویسنده - 1

 تربیتی، دانشگاه پیام نور چهارمحال بختیاری، چهارمحال بختیاری، ایران.

عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور  -2 

 ایران.چهارمحال بختیاری، چهارمحال بختیاری، 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران،  - 3

 ایران.
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استفاده شده است. های تی و تحلیل واریانس استنباطی شامل آزمون

های پژوهش حاکی است که بین میزان خطاهایی درس ریاضی یافته

آموزان عادی در مقیاس آموزان مبتال به اختالل یادگیری با دانشدانش

حل مسأله، تشخیص شکل، تشخیص چهارعمل، تشخیص پول و تشخیص 

 آموزان مبتال به اختاللزمان تفاوت وجود دارد. بین میزان خطای دانش

های ها( با توجه به ویژگیدر درس ریاضی )کل و خرده مقیاس

داری دموگرافیک آنان )جنسیت، معدل و تحصیالت والدین( تفاوت معنی

 وجود نداشته است. 

 

 دانند، کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی با این که عملیات ریاضی را به خوبی می

توجه به توجهی دچار اشتباهاتی مثل عدممسأله و بیاما به دلیل مشکل مقیاس حل

ها، عدم توجه به ستون یکان، دهگان، صدگان، عدم توجه به نوشتن کامل عالمت

شوند که این مشکالت در اثر اعداد، محاسبه نکردن یک عدد و جا انداختن اعداد می

 گیرد. توجهی شکل میبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 11نامه پاییز سال هشتم، ویژه - پزشکی ی آموزش علومی مرکز مطالعات و توسعهفصلنامه
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 مقاله پژوهشی:

 کاری و عملکرد ی بر اضطراب ریاضی، حافظهکاریار حافظهاثربخشی مداخله رایانه

 آموزان دارای اختالل یادگیریریاضی دانش

 1اکبر رضایی، 1وحیده  زلفی

 چکیده: مشخصات مقاله:

 ها:کلیدواژه

 کاریحافظه 

 اضطراب ریاضی 

 یارمداخله رایانه 

 

کاری بر یار حافظههدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله رایانه

آموزان با اضطراب ریاضی، عملکرد ریاضی و ظرفیت حافظه کاری دانش

با استفاده از  نیمه آزمایشیاختالل ریاضی بود. این پژوهش به صورت 

معه آماری آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جاپس -آزمونطرح پیش

آموزان پایه چهارم دارای اختالل ریاضی پژوهش حاضر را دانش

دادند. در تشکیل می 11 -11شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 

گیری آموز با اختالل ریاضی به شیوه نمونهدانش 10این پژوهش 

های ای انتخاب و به روش تصادفی در گروهتصادفی چند مرحله

ها از آزمون آوری دادهده شدند. به منظور جمعآزمایشی و کنترل گمار

مت، مقیاس اضطراب رونده ریون، آزمون ریاضی کیهای پیشماتریس

و آزمون عملکرد  N-backریاضی بای و همکاران، آزمون حافظه کاری 

های گروه ریاضی پایه چهارم محقق ساخته استفاده شد. آزمودنی

 10جلسه  11کاری را در حافظهیار آزمایش برنامه آموزشی رایانه

های ای و به صورت انفرادی دریافت کردند. در حالی که آزمودنیدقیقه

های به کردند. دادههای مدرسه را دریافت میگروه کنترل فقط آموزش

با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. دست آمده 

                                                           

آموخته کارشناسی ارشد گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، دانش -1 

 ایران

 نورشناسی دانشگاه پیامدانشیار گروه روان -2 
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کاری،  ن نمرات حافظهداری بینتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی

عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی دو گروه پس از اعمال مداخله 

تواند به کاری میکاری وجود دارد. در نتیجه، آموزش حافظهحافظه

ای در پیشرفت ریاضی و کاهش اضطراب عنوان یک روش مداخله

 آموزان با اختالل ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.ریاضی دانش

 

 کاری با استفاده از رویکرد بدلی در تبیین حافظه-ای حافظهو برنامه آموزش رایانه-

ای تمرینات متنوعی جهت های آن ساخته شده و در قالب یک بازی رایانهکاری و مؤلفه

شود که شامل تکالیفی مرتبط با حافظه کاری به شکل ی ارائه میکاربهبود حافظه

های شنیداری و دیداری و تثبیت )دیداری و لفهجلو در مؤتمرین معکوس و روبه

 تنظیم شده است. 1-1شنیداری( و همچنین با درجات دشواری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 -11ص.ص.  1111تابستان  -10شماره  -سال هشتم - «پژوهشی آموزش و ارزشیابی -نشریه علمی»
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 مقاله پژوهشی:

 والدینی مادران دارایبررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی 

 کودکان اختالل یادگیری در خواندن و نوشتن

 1مهین کرامتی، 1دکتر صمد کریم زاده، 1پوردکتر حسن شهرکی

 چکیده: مشخصات مقاله:

 ها:کلیدواژه

 تنیدگی والدینی 

  آموزش زندگی

 خانوادگی

 اختالل یادگیری 

 

 1(FLEزندی خانوادگی ) اثر آموزشهدف اساسی این پژوهش بررسی 

بر کاهش تنیدگی مادران دارای کودکان اختالل یادگیری خواندن و 

های موردنیاز تحقیق از طرح باشد. برای به دست آوردن دادهنوشتن می

آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. آزمون و پسآزمایشی پیش

 1(LDنفر از مادران دارای کودکان اختالل یادگیری) 10بدان معنا که 

نفر، مادرانی که از تاریخ  111طور تصادفی از جامعه آماری هکه ب

به هنگام اجرای پژوهش به مراکز اختالل  1/10/11لغایت  10/1/11

یادگیری در شهرستان رشت مراجعه کرده بودند و اختالل یادگیری 

کودکانشان توسط این مراکز تأیید شده بود، انتخاب گردیده و در دو 

گمارش تصادفی شدند. کلیه مادران قبل و بعد گره آزمایشی و کنترل 

سؤال مربوط به  11از اجرای متغیر مستقل )آموزش زندگی خانوادگی( 

تنیدگی والد را در چهار زیر مقیاس افسردگی، احساس صالحیت، 

 1(PSLانزوای اجتماعی و سالمت والدینی از شاخص تنیدگی والدینی)

ها از آزمون ه و تحلیل دادهمتغیر وابسته را تکمیل کرده و برای تجزی

                                                           

 Dr_shahraki@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  - 1

 karimzadeh-samad@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دانشیار  - 2

 کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن - 3

keramaty_m@yahoo.com 
4-Family Life Education  

5-Learningdisorder 

6-Parenting Stress Index 
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استیودنت برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده شده  tپارامتریک 

است. نتایج تحقیق نشان داده است به کمک برنامه و مدل آموزشی 

های مربوط به والد توان ویژگیزندگی خانوادگی در پژوهش حاضر، می

. بدین معنا که شوند، تغییر دادرا که علت افزایش تنیدگی والدینی می

های مادران دارای کودکان مبتال به اختالل یادگیری از افزایش مهارت

از  یفرزند پرورفنون ای برای آشنایی مادر با طریق محتوای برنامه

یکسو و با تغییر ادراک مادر از طریق محتوایی جهت آشنایی با اختالل 

افسردگی و توان باعث کاهش تنیدگی، های آن مییادگیری و ویژگی

انزوای اجتماعی و بهبود احساس صالحیت و سالمت مادران دارای 

 کودک اختالل یادگیری خواندن و نوشتن شد.

 

 های ناشی از زندگی اجتماعی، اقتصادی که والدین در قرن حاضر با وجود اضطراب

آموزان نوعی تنیدگی را در هستند، و وجود اختالل یادگیری در دانش ها آندچار 

در رفع مشکالت فرزندانشان منجر  ها آنآورد که به عدم همکاری والدین به وجود می

های الزم به والدین، کودک تنها با گردد. با ایجاد نگرش مناسب و دادن آگاهیمی

 بسا چهجنبی را ندارد و  مسائلی اختالل یادگیری دست به گریبان است و دیگر دغدغه

 کودک با کمک و حمایت خانواده بتواند موفقیت چشمگیری به دست آورد.

 

 

 

 

 

 1111چهارم، شماره سوم، تابستان سال  - های تازه در علوم تربیتیاندیشهی فصلنامه
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 مقاله پژوهشی:

 1فکری لگو بر میزان یادگیری کودکان مبتال به اختالل خواندن -اثربخشی بازی مهارتی

 1حسن احدی، 1بیوک تاجری، 1سارا سالکی

 چکیده: مشخصات مقاله:

 ها:کلیدواژه

  بازی مهارتی فکری

 لگو

 نارساخوانی 

 اختالل یادگیری 

 

ها نشان از اثربخشی انواع بازی مهارتی و مرور پژوهش زمینه:

فکری به صورت جداگانه بر بهبود مهارت خواندن کودکان مبتال 

به اختالل خواندن دارد؛ اما آیا تلفیق بازی مهارتی و فکری بر 

پژوهش  هدف:یادگیری کودکان اختالل خواندن اثربخش است؟ 

یزان فکری لگو بر م -بازی مهارتی تأثیرحاضر با هدف بررسی 

 روش:یادگیری در کودکان مبتال به اختالل خواندن انجام شد. 

آزمون پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع شبه

ی آماری، شامل کلیه کودکان دبستانی با گروه گواه بود. جامعه

 10پایه سوم و دارای اختالل خواندن و نوشتن شهر تهران بود. 

در دسترس انتخاب شدند. سپس، گیری کودک به شیوه نمونه

کودک که دارای تراز باالیی در نارساخوانی بودند، به  10تعداد 

نفری )یک گروه آزمایشی و یک  11تصادف انتخاب و در دو گروه 

 11گروه گواه( جایگزین شدند. هر یک از کودکان گروه آزمایش، 

فکری لگو شروع با داستان توسط گروه  -جلسه بازی مهارتی

طور شناختی را به( به همراه آگاهی واج1011آموزشی ) الگوی

دقیقه دریافت کردند. ابزار  10بار در هفته به مدت گروهی، یک
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و نارساخوانی )کرمی نوری و مرادی، پژوهش شامل آزمون خواندن 

ها از طریق تحلیل ( که به صورت انفرادی اجرا شد. داده1111

ها: لیل قرار گرفتند. یافتهواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تح

ها نشان داد میزان یادگیری کودکان مبتال به اختالل خواندن یافته

فکری لگو( نسبت به گروه گواه  -در گروه آزمایش )بازی مهارتی

آزمون افزایش یافته استدر مرحله پس p /0 005 . 

برآمدهای این پژوهش نشان داد، استفاده از بازی  گیری:نتیجه

مسأله، تواند با پرورش قدرت تحلیل و حلفکری لگو می -مهارتی

واجی، بهبود کارکردهای اجرایی، افزایش  یآگاهسرعت پردازش، 

توجه، تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری به عنوان یک سیستم 

 یادگیری نوین منجر به بهبود یادگیری گردد.

 

 انگیز، شاد و رقابتی کند تا یک محیط یادگیری چالشبازی درمانگری کمک می

م مختلف، مقدمات الزم در جهت کمک به کودکان ها و مفاهیشایجاد شده و با کم رو

شناختی  -سازد. بازی به عنوان یک توانش روانیدارای ناتوانی یادگیری را فراهم می

تر کند و مشکالت موجود در شناسایی واژگان، ادای اشتباه تواند یادگیری را آسانمی

 را کاهش دهد. ها آنکلمات و تشخیص معنای 
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