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 Background and Purpose: Mathematical learning disability is one of the most common 

neurodevelopmental disorders which causes math education in elementary school to be one of the 

most highlighted problems that teachers face; a problem that turned into a serious challenge in the 

COVID-19 pandemic virtual education. The current research was implemented with the aim of 

investigating the effectiveness of virtual teaching based on manipulative mathematical learning of 

5th grade male students with learning disabilities during the pandemic period. 

Method: The current research was a semi-experimental study with a pretest-posttest control group 

design. The statistical population includes all elementary school boys in the 5th grade of Karaj city 

in the academic year of 2021-22 with a math learning disability. The statistical sample includes 20 

5th-graders from “Bistom-e-Farvardin” primary school in Karaj city, randomly selected and placed 

in two experimental and control groups (10 in each). The tools for collecting research data included 

the Wechsler IQ test for children (1949), Keymath test (1988), and researcher-made math learning 

test. The data was examined using univariate covariance analysis, and analyzed by SPSS26. 

Results: The results showed that virtual teaching based on manipulative mathematical learning 

method significantly affects the mathematical learning of students with this specific disability who 

participated in this program as when compared to students who had not received it, resulting in an 

81% increase in the math scores of the experimental group compared to the control group 

(P>0.0001, F=8.946).. 

Conclusion: Applying manipulative mathematical learning method is effective on math learning of 

students with this disability in the 5th grade of elementary school in virtual education period. 
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Extended Abstract 
Introduction 

Mathematical learning disability is considered as a neurodevelopmental disorder (9) with a prevalence of 5- 8% (12) and 

is the most common type of learning disorders (11). Children with mathematical learning disability often have significant 

problems in four skills: numerical magnitude perception, arithmetic fact, accuracy and fluency of calculation, and 

precision in mathematical reasoning (13). A significant factor affecting the quality of students' mathematical learning is 

the teaching method (6, 20, and 21). In this regard, virtual education is the most important application of information 

technology presented in the form of different systems such as computer-mediated teaching, online teaching, distance 

education, and network-based teaching. For students with learning disability, a way to gap the bridge between students' 

experiences and informal knowledge and their formal mathematical knowledge is the manipulative mathematical teaching 

(26 and 27). Manipulations and physical objects are one of the effective ways to activate students in the learning process 

to help them grasp mathematical relations and concepts (28-30). Since manipulations strengthen sensory-motor 

integration, they are useful in improving learning in students with math learning disabilities (31). Manipulations exist in 

various forms and are often defined as physical objects such as teaching tools used to engage students with practical 

mathematical learning (27, 32 and 33). The purpose of their use in math classes is to provide concrete models for abstract 

mathematical ideas (34). Results of researches that have previously examined the effect of using manipulative method in 

teaching different math topics in different grades, especially at the elementary level, show the efficiency of this method 

(26-47). Also, the results of the few researches regarding the effect of using this method on students' with mathematical 

learning disabilities shows the efficiency of this method (14-16). Considering no research has been conducted so far 

regarding the effectiveness of using manipulative method in virtual education for students with math learning disabilities, 

there exists a clear research gap in this field. Due to the corona pandemic, the educational staff was faced with virtual 

education and this necessities the addressing of this issue. The present study aims to investigate the effectiveness of 

virtual mathematics teaching based on manipulative mathematical learning in 5th grade elementary male students with 

mathematical learning disabilities in the COVID-19 pandemic. 

 

Method  

A. Research plan and participants 

The current research was a semi-experimental study with a pretest-posttest control group design. The statistical 

population includes all elementary school boys in the 5th grade of Karaj city in the academic year of 2021-22 with a math 

learning disability. Considering that in the experimental research method, the minimum sample size for each group has 

been suggested as 15[48], the statistical sample includes 20 5th-graders from “Bistom-e-Farvardin” primary school in 

Karaj city, randomly selected and placed in two experimental and control groups (10 in each). Entry criteria include the 

teacher's report, a normal IQ, and diagnostic criteria for math learning disability based on DSM-5, a low score in the 

Keymath test, receiving no simultaneous education and treatment in learning disorder centers, age range of 10 - 12, 

parental consent, student readiness and the necessary conditions, whereas the exit criteria included receiving educational 

or treatment programs by the centers for treatment of learning disorders simultaneously, diagnosed with a disorder other 

than the learning disorder, missing out more than two sessions of the educational and research intervention program, and 

unwillingness of the student to continue participating in the research project. 

B. Tools 

Wechsler Intelligence Scale for Children–Fourth Edition (WISC-IV): The tool for measuring intelligence in this 

research is the Wechsler Children's Test, 4th edition. This test, created in 1949 by David Wechsler, aims at measuring 

visual-spatial intelligence, fluid reasoning, visual working memories, naming ability, and visual and verbal memories 

devised for ages 6 to 16. There exists a lot of evidence on the validity of the Wechsler IQ test. Different factor analysis 

results assign the four-factor model for this test. Also, the Wechsler IQ test has a high correlation with other tests that 

measure intelligence, showing the convergent validity of this test. The reliability of the test was reviewed using test-retest 

and halving. Reliability obtained was 0.91 for the overall intelligence score and 0.81 to 0.88 for the indicators, which are 

high values of correlation. 

Keymath Test: This test was designed in 1981 by Kennedy and was standardized in 1985 and 1986 and finally revised in 

1988. This test is an individual tool with 258 questions. The total validity of this test is estimated at 0.90 to 0.98 at 

different levels and holds both content and structural validity. The reliability of this test was measured by retest method 

and it was reported and confirmed in the range of 0.86 to 0.86 [52]. 
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Mathematical learning test: The students' mathematical learning was measured by a teacher-made math test. Its validity 

was verified by the teachers and its reliability was confirmed by halving method.  The tests contain 5 questions in 

descriptive, multiple-choice and short-answer types which were designed based on the rules governing descriptive 

evaluation. However, instead of using descriptive expressions, its scoring was based on traditional scoring and was 

calculated out of 20 points.  Content validity was obtained using teachers' comments and the reliability of the test was 

calculated by halving method.  A correlation coefficient of 0.83 was obtained which indicated that the reliability of the 

designed tool was confirmed (51). 

 

Results 

The results showed that the significance level of the analysis of covariance was less than 0.05; therefore, it is concluded 

that the manipulative method in virtual mathematics education has a significant effect on the mathematics learning of 

students with learning disabilities, increasing their learning by 0.83% compared to the regular method. Eta squared shows 

that the effect of the intervention of using manipulative method in the virtual education of mathematics compared to the 

traditional method of virtual education is increased by 81%.  Also, the statistical power of intervention using manipulative 

method in virtual mathematics education is more than 0.9 which shows the appropriateness of the sample size in verifying 

the effectiveness of this intervention. 

 

Conclusion  

The findings of the research showed that the virtual education program based on manipulative mathematical learning of 

5th grade male elementary students with learning disabilities has had a significant impact during the corona pandemic.  

The results obtained are consistent with Vijaban's results (53), Sajiman et al., (54), and Lafi et al. (14). Mathematics is 

one of the most important subjects in elementary school which has become a serious challenge following the 

virtualization of education in the conditions of the COVID-19 pandemic. Therefore, it is necessary that new measures be 

taken to improve the teaching and learning of this topic. One of the methods of teaching mathematics that leads to the 

conceptual understanding of mathematical topics and stabilizes learning is manipulative teaching method. Manipulations 

are tools for teaching mathematics that lead to practical learning and active understanding through participation in the 

learning process. It is important for students to be provided with a variety of tools of manipulation to have an opportunity 

to sort, categorize, measure, and discover what they construct their own mathematical knowledge with. For this purpose, 

students need first-hand experiences in mathematics, interaction with other students and adults and an also an opportunity 

to reflect on these experiences. 
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 مقاله پژوهشی 

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل  ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانشاثربخشی آموزش مجازی ریاضی با دست

 یادگیری ریاضی در پاندمی کرونا 
   *3، ابوطالب سعادتی شامیر 2، اصغر میرمحرابی1الهه مهدی

 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران .1
 شخصیت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانکارشناسی ارشد رشته روانشناسی  .2
 . استادیار روانشناسی تربیتی، دپارتمان روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران3

 

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل

 آموزش مجازی،  
 ورزی، دست

 آموزش ریاضی،  
 اختالل یادگیری ریاضی،  

 کرونا پاندمی

 
 
 

 

 

 
 
 

 19/02/1401 دریافت شده: 

 31/02/1401 پذیرفته شده: 

 29/03/1401 منتشر شده: 

از شایع  زمینه و هدف:  ریاضی یکی  یادگیری  اختالالت عصبیاختالل  ریاضی در دوره -ترین  آموزش  لذا  است،  تحولی 

که منجر به آموزش مجازی شد، به    19-معلمان است که این مسأله در پاندمی کوویدترین مشکالت  ابتدایی یکی از مهم
ورزی بر میزان یادگیری چالشی جدی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی با دست

 . کرونا اجرا شدآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل یادگیری در پاندمیریاضی دانش

نیمه:  شرو نوع  از  با طرح پیشپژوهش حاضر  تمام پس  -آزمونآزمایشی  آماری شامل  بود. جامعه  و گروه کنترل  آزمون 

بود که اختالل یادگیری ریاضی داشتند.   1400-1401آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی  دانش
-دبستان بیستم فروردین شهر کرج به روش دردسترس انتخاب و به  آموزان پایه پنجمنفر از دانش  20نمونه آماری شامل  

نفر گروه کنترل( جایگزینی شدند. ابزار گردآوری   10نفر گروه آزمایش و    10صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )
)داده وکسلر کودکان  آزمون هوش  شامل  پژوهش  ریاضی کی1949های  آزمون   ،)( یادگیری1988مت  آزمون  و  ریاضی   ( 

 تحلیل شدند.   SPSS26افزار متغیری و با استفاده از نرمها به روش تحلیل کواریانس تکساخته بود. دادهمحقق

آ  ها:یافته  که  داد  نشان  دستبه    مجازی  موزشنتایج  دانشبر    ورزیروش  ریاضی  یادگیری یادگیری  اختالل  با  آموزان 

کرده  ریاضی دریافت  را  برنامه  این  در  بود  که  دانش ند  با  نکرده  یآموزان مقایسه  دریافت  را  برنامه  این  تأثیر  بود  که  ند، 
  شد   نسبت به گروه کنترل  یادگیری ریاضی گروه آزمایش  درصدی نمرات  81  طوریکه موجب افزایشهب  ،داری داشتمعنی

(0001/0> P ،946/8=F) . 

پنجم ابتدایی  پایه    با اختالل یادگیری ریاضی  آموزاندانش   یادگیری ریاضیبر    ورزیروش دستکارگیری  هب  گیری:نتیجه

    مؤثر است. در آموزش مجازی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  گروهاستادیار روانشناسی تربیتی، ، ابوطالب سعادتی شامیر   نویسنده مسئول:  * 

 .seadatee@srbiau.ac.irرایانامه: 

 02146137598 تلفن: 
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 مقدمه 

گیرری شخصریت و چراکه پایه و بنیان آموزش و پرورش بوده و زمینه و شرایط شکل( 1های آموزش و پرورش برخوردار است )ای در نظامدوره ابتدایی از اهمیت ویژه
(. یکی از دروسری 4ترین فرصت برای تحصیل و یادگیری و رشد استعدادهای فردی است )(. این دوره مناسب3و  2شود ]رشد همه جانبه افراد، در این دوره فراهم می

-تواند زمینه( چراکه پیشرفت در ریاضی می5، 3ای برخوردار است، درس ریاضی است )بتدایی از جایگاه و اهمیت ویژههای تحصیلی خصوصا دوره اکه در تمامی دوره
انتزاعی بودن علم ریاضریات امکران  (.7و  4) با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ،ریاضیات علمی(. 6های علمی و توسعه صنعتی جامعه باشد )ساز پیشرفت در سایر زمینه

(. با توجه به اینکه یادگیری ریاضری یکری از موضروعات بنیرادی 8و    7)  کرده است  با چالش مواجهرا دشوار و در نتیجه آموزش و یادگیری آن را    آن  س مفاهیماحسا
چراکره ریاضریات و یرادگیری آن در (. 9های بسیاری به آن اختصاص یافته است )ها و نظریهمرتبط با یادگیری علوم است، اخیرا مورد توجه ویژه قرار گرفته و بررسی

الشرعاع قررار آموزان را به حاشیه رانده و زندگی تحصیلی و شغلی آنها را تحرتتواند دانشآموزان دخیل است و عدم یادگیری آن میهای زندگی دانشبسیاری از جنبه
رود، اختالل یادگیری شمار میآموزان بهن علل ضعف در یادگیری ریاضی دانشتریافزاید و یکی از مهمهای یادگیری ریاضی می(. یکی از عواملی که بر چالش8دهد )

 (. 11و  10است ) 1ریاضی
(. کودکران برا 11رود )شمار مریترین نوع اختالل یادگیری به( و شایع9است ) 2های عصبی تحولی( یکی از اختالل12درصد ) 8تا  5اختالل یادگیری ریاضی با شیوع 

محاسبه و دقت در استدالل   6و روانی  5، دقت4خاطر سپردن قواعد ریاضی، به3ریاضی اغلب دچار مشکالت قابل توجهی در چهار مهارت؛ درک عددیاختالل یادگیری  
برخوردارنرد و صررفا قرادر بره فراگیرری آموزان دارای اختالل یادگیری از هوش طبیعی و حواس بینایی و شنوایی سالم  (. با توجه به آن که دانش13هستند )  7ریاضی

هایشان را (، به راهکارها و مداخالتی نیاز دارند که امکان استفاده از توانایی14های متداول آموزشی نیستند )مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روش
(. شواهد متعدد گویای آن است که با مداخلره 15های یادگیری در آنان شده، جبران نماید )انیهموار نموده و ضعف در کارکردهای اجرایی آنها را که منجر به بروز ناتو

آموزان ای مهم در زمینه بازپروری دانش(. یکی از راهبردهای مداخله16-14آموزان شد )توان مانع تثبیت مسائل و مشکالت یادگیری ریاضی در این دانشبه موقع می
دسرت شناختی است که طی آن مغز اطالعات حسری برهحرکتی فرآیندی عصب  -(؛ یکپارچگی حسی  12است )  8حرکتی  -کپارچگی حسی  با اختالل ریاضی تقویت ی

در هایی را های متعددی وجود نارسایی(. پژوهش17گیرد )کار میدهی نموده و برای کاربرد مؤثر و مناسب بدن در محیط بهآمده از بدن فرد و محیط را تفسیر و سامان
حرکتی باید از مراحل خاصی عبور کند تا بره   -های حسی(؛ کودک در کسب مهارت18اند )حرکتی کودکان با اختالل یادگیری ریاضی تایید کرده  -های حسی  مهارت

(. بنرابراین 12انرد )خوبی طی نکردهرا به اند و یا برخی از مراحل(؛ افراد دارای اختالل یادگیری ریاضی در یکی از این مراحل متوقف شده19و    17مرحله بعدی برسد )
آموزان را مردنظر قررار حرکتی دانش  -و یکپارچگی حسی  9هایی نوین در تدریس ریاضی که پیشایندهای یادگیری ریاضی همچون حافظه فعالکارگیری روشلزوم به

-(. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت یادگیری ریاضری دانرش18یات است )حرکتی کودکان باشد، از ضرور  -های حسیداده و مبتنی بر بهبود حافظه فعال و مهارت
هرای درس ویژه در درس ریاضی لزوم تجدیردنظر در برنامرهآموزان در کشورهای مختلف به( و افت تحصیلی دانش21و  20، 6آموزان تأثیر دارد، روش تدریس است )

های آموزشی سنتی ناکارآمد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفراهیم شتاب کنونی بسیاری از روش( در دنیای پر22و    8سازد )ریاضی ابتدایی را برجسته می
(. در 20و  7نحو احسرن اسرتفاده گرردد )دهند، در این زمینه بههای نوین در اختیار قرار می(. بنابراین الزم است که از ابزارهایی که فناوری4جدید به فراگیران ندارند )

و   13محور، آموزش شبکه12، آموزش برخط11محورهای مختلف مثل آموزش رایانهترین کاربرد فناوری اطالعات است که در قالب نظاممهم  10راستا آموزش مجازی  این
-آموزش برای همه و زمینههای آموزش حضوری، تحقق آرمان بدیل برای رویارویی با محدودیت(. آموزش مجازی فرصتی بی22شود )ارائه می  14آموزش تحت شبکه

دهد که آموزش مجازی به عنوان یک روش جدید، کارآمرد و مرؤثر برر یراددهی و ها نشان می(. نتایج بررسی4و  3سازی برای توسعه پایدار و متوازن در کشور است )

 
1. Mathematical Learning Disorder 
2. Neurodevelopmental Disorder 
3. Numerical Magnitude Perception 
4. Arithmetic Fact 
5. Accurate 
6. Fluent 
7. Reasoning 
8. Sensory-Motor Integration 
9. Working Memory 
10. Virtual Teaching 
11. Computer Mediated Teaching 
12. Online Teaching 
13. Distance Teaching 
14. Network Based Teaching 
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تر شدن محتوا، و در نتیجه جذاب  1ایدروس در محیط چندرسانههایی همچون افزایش کیفیت یادگیری، امکان ارائه  یادگیری در نظام آموزش ابتدایی با داشتن ویژگی 
آوری سریع بازخوردها و تجزیه و تحلیرل آنهرا، نظرارت و کنتررل پذیری باال، جمعهای آموزشی، انعطافسهولت دسترسی به حجم باالیی از اطالعات و کاهش هزینه

جرویی در وآمرد و صررفههای مربوط به رفتبانی تعداد زیادی محصل در یک کالس، کاهش هزینهدقیق بر نظام آموزشی و اطالعات، برقراری عدالت آموزشی، پشتی
(. البتره توسرعه آمروزش مجرازی 24و    23های آموزش سرنتی اسرت )مندی از آموزش در هر زمان و هر مکان و ... در حال جایگزین شدن با شیوهزمان، امکان بهره

ها جامع آموزشری مشیتوان به موانع ناشی خطهایی نیز مواجه است که از آن جمله می، در مقطع ابتدایی با موانع و چالش2رمحوعنوان یک روش یادگیرندهخصوصا به
هرای رنامرهای، لزوم وجود محتوای آموزش الکترونیکی، لزوم وجود استانداردهای خاص برای ارزیابی یادگیری فراگیران و بریزی، نیاز مخاطبان به سواد رایانهو برنامه

ها؛ اختالل در سرعت شربکه، تآموزشی و نیاز به استفاده از ابزار و تجهیزات، نبود امکان تعامل حضوری میان یاددهنده و یادگیرنده و یادگیرندگان با یکدیگر، زیرساخ
و   5های تکنولروژیکیو چالش  4های سازمانی، چالش3ی پداگوژیکیهاای، چالشدشواری تولید محتوای استاندارد و باکیفیت، نیاز فراگیران به برخورداری از سواد رایانه

در شررایط پانردمی دوره ابتردایی   یمشکالت آموزش ریاضها و  (. تشدید چالش25ویژه در ریاضی اشاره کرد )دشواری اعمال این نوع از آموزش برای برخی دروس به
ی نوین آموزشی و راهبردها هادنبال روشسازد که بهرا ملزم می  ریزان آموزشین برنامهاعلمماست،   که آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری نموده  196-کووید

ای (. یادگیری و درک ریاضیات در هرر پایره22)  ریاضی را درک کرده و بفهمنددروس باالخص  آموزان ابتدایی از همان ابتدا  دانش  ،هاکارگیری این روشهبا ب  تا  ندباش
یعنری در هنگرام  ،محرور هسرتندهای سنتی آمروزش ریاضری، معلرمبیشتر روش(. 23طلبد )آموزان با موضوع است و حضور فعال آنان را مینیازمند درگیر شدن دانش

-(. برای دانش24و    22)  افتداتفاق نمیآموزان  برای دانش  7یادگیری عمیقی  لذا  ،کندآموزان نقش فعالی در یادگیری ندارند و فقط معلم فعالیت میتدریس معلم، دانش
کنرد، آموزان با دانش رسمی ریاضی آنها در آموزش ریاضی ارتباط برقرار مریهایی که بین تجربیات و دانش غیررسمی دانشآموزان با اختالل یادگیری. یکی از روش

آموزان در فرآیند یرادگیری اسرت های مؤثر در فعال نمودن دانشها و اشیاء فیزیکی یکی از روشورزی(. استفاده از دست27 و 26است ) 8ورزیآموزش به روش دست
-آموزان فرراهم مریحرکتی را برای دانش -ها از آن جهت که زمینه تقویت یکپارچگی حسیورزی(. دست28-30کند )که به درک روابط و مفاهیم ریاضی کمک می

صورت شوند و اغلب بههای متنوعی ظاهر میها در شکلورزی(. دست31آموزان با اختالل یادگیری ریاضی کمک نمایند )توانند به بهبود یادگیری در دانشمی  نمایند،
(. هردف 33و  32، 27ریاضی درگیر کنند )  آموزان را با یادگیری عملیگیرند تا دانشعنوان ابزارهای تدریس مورد استفاده قرار میشوند که بهاشیاء فیزیکی تعریف می

(. زمانی که نمایش مستقیم یک مفهوم ریاضی برا 34های مجرد ریاضی است )های عینی از ایدههای ریاضی فراهم آوردن مدلها در کالسورزیکارگیری دستاز به
ها در یک محیط کراری ورزیوجود دارد که بتواند از طریق کاربرد مناسب دست  ورزی شده واقعا غیرممکن است، برای یادگیرنده این احتمالاستفاده از ابزارهای دست

هرا بررای شرناخت درک جراری ورزیتوان از دسرتبر تدریس مفاهیم جدید می(. عالوه36و  35معنادار، یک مفهوم ریاضی بسازد یا یک رابطه ریاضی را کشف کند )
(. 30و  28آموزان مفید واقرع شرود )تواند برای بهبود و پالودن تعاریف ریاضی دانشها میورزی(. همچنین دست27  و  26آموزان از مفاهیم ریاضی استفاده نمود )دانش
هرای ورزی( دسرت2شوند. )آموز ساخته میهای ساخته نشده که با ابزارهای در دسترس توسط معلم و دانشورزی( دست1شوند: )ها به سه شکل یافت میورزیدست

های فیزیکی دارنرد و در محریط رایانره ورزیهای مجازی که شباهت زیادی به دستورزی( دست3شوند. )های صنایع آموزشی تهیه میکه توسط شرکتساخته شده  
 (.38-40شوند )یافت می

مختلف تحصیلی باالخص مقطرع ابتردایی در مقاطع    بر یادگیری ریاضی  مباحث مختلف ریاضی را  آموزشدر    ورزیتأثیر استفاده از روش دست  ی کههاینتایج پژوهش
را برر   ورزیاسرتفاده از روش دسرتهایی که در خصوص ترأثیر  (. همچنین نتایج معدود پژوهش26-47)  کارایی و اثربخشی این روش استبررسی کرده بودند، مبین  

 (.14-16آموزان با اختالل ریاضی انجام شده، گویای کارایی و اثربخشی این روش است )یادگیری دانش
هرای زیرادی طور مؤثر در آموزش مباحث ریاضی مورد استفاده قررار گرفتره و پرژوهشهایی است که بهورزی یکی از روشچنانکه اشاره شد یادگیری به روش دست

آموزان با اختالل ریاضی حرکتی را در بازپروری دانش –های یکپارچگی حسیهای متعددی تأثیر تقویت مهارتاند. همچنین پژوهشاثربخشی این روش را تایید نموده
آموزان با اختالل ریاضی انجام نشده و خالء ورزی در آموزش مجازی به دانشاند. با این حال تاکنون پژوهشی در خصوص اثربخشی استفاده از روش دستتایید نموده

ترر پاندمی کرونا آموزش مجازی به کادر آموزشی تحمیل شد، لزوم پرداختن به این مسرأله ضرروریدلیل وضوح وجود دارد. در شرایطی که بهپژوهشی در این زمینه به

 
1. Multimedia 
2. Learner centered 
3. Pedagogical Challenges 
4. Organizational Challenges 
5. Technological Challenges 
6. Pandemic COVID-19 
7. Deep Learning 
8. Manipulative 
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آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل یادگیری در ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانشنماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی با دستمی 
 پاندمی کرونا اجرا شد.

 

  شرو

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
آمروزان پسرر پایره پرنجم دوره آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانرشپس  -آزمون  آزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع نیمه

که دارای اختالل یادگیری ریاضی بودند. با توجه به آن که در روش پرژوهش آزمایشری، حجرم   1400-1401ساله شهر کرج در سال تحصیلی    10-12ابتدایی سنین  
-روش دردسترس انتخاب و به  ل یادگیری ریاضی که بهآموز دارای اختالنفر دانش  20، حجم نمونه شامل  [48]نفر توصیه شده است    15نمونه برای هر گروه حداقل  

های ورود شامل گرزارش معلرم، داشرتن بهرره هوشری طبیعری، داشرتن نفر( جایگزین شدند. مالک 10صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه شامل 
مت، عردم ، نمره پایین در آزمون ریاضی کی1های روانیاختالل  و آماری  های تشخیصی اختالل یادگیری ریاضی بر اساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصیمالک

-آموز و داشتن شرایط الزم برای ورود به پژوهش برود و مرالکسال، رضایت والدین، آمادگی دانش  12تا    10آموزش و درمان در مراکز اختالل یادگیری، دامنه سنی  
صورت همزمان با مداخله آموزشی و پژوهش، داشتن اختالل دیگری به سط مراکز درمانی اختالالت یادگیری بههای خروج شامل دریافت برنامه آموزشی یا درمانی تو

  آموز برای ادامه شرکت در طرح پژوهش بود.جز اختالل یادگیری، غیبت بیش از دو جلسه از برنامه مداخله آموزشی و پژوهش وعدم تمایل دانش

 ب( ابزار

 1949بود. این آزمرون کره در سرال   4گیری هوش در این پژوهش آزمون وکسلر کودکان نسخه  ابزار اندازه  :2آزمون هوش وکسلر کودکان ویراست چهارم 

طراحی   8کالمی  -توأم بصریحافظه  و    7گذاریقابلیت نام،  6ی فعال بصریحافظه،  5استدالل سیال،  4بصری  -قابلیت فضاییگیری  ، با هدف اندازه3توسط دیوید وکسلر
 10مقیاس مکمل تشکیل شده است. هر مقیاس دارای میرانگین  5مقیاس اصلی و  10مقیاس شامل خرده 15شود و از  سال استفاده می  16تا    6شد، برای دامنه سنی  

، 11، اسرتدالل مفهرومی10گرذاری شرامل درک کالمریمررهبرای کل مقیاس و چهار شاخص ن 9بهر کلیاست. این آزمون دارای یک نمره هوش  3و انحراف استاندارد  
(. شواهد زیادی در مورد روایی آزمون هوش وکسلر وجرود دارد. 49است ) 15و انحراف استاندارد  100است. میانگین نمره کل برابر  13و سرعت پردازش  12حافظه فعال

هایی کره هروش را دهد. همچنین آزمون هوش وکسلر همبستگی باالیی با سایر آزمونمی های مختلف مدل چهار عاملی را برای این آزمون نشاننتایج تحلیل عاملی
 89/0برابر  14عنوان مثال همبستگی آن با آزمون هوش سیال متبلور کافمن برای کودکانکنند، دارد که این نشان از روایی همگرای این آزمون دارد. بهگیری میاندازه

شرود و هرای براالیی محسروب مریاست که همبستگی 84/0برابر  16های افتراقیو نیز با مقیاس توانایی 88/0برابر   15برای کودکانو با آزمون پردازش ذهنی کافمن  
هرای مقیراساسرت. بررای خررده 9/0ترا   8/0مقیاس برابر  ها به جز دو خردهمقیاسدست آمده برای تمامی خردهنشان از روایی باالی آن دارد. مقدار ضریب پایایی به

-و بررای خررده  93/0ترا    84/0و برای چهار شاخص اصلی برابرر    92/0است. ضریب بازآزمایی برای نمره کل آزمون برابر    79/0برابر    18و نمادیابی  17زنیتکمیل خط
اد که بین ویرایش چهرارم آزمرون وکسرلر و مقیراس ساله نشان د 16تا  6. در ایران هنجاریابی آزمون در کودکان  [50]است    92/0تا    74/0ای از  ها برابر دامنهمقیاس

 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5) 
2. Wechsler Intelligence Scale for Children–Fourth Edition (WISC-IV) 
3. David Wechsler 
4. Visual – Spatial Intelligence 
5. Fluid Reasoning 
6. Visual Working Memories 
7. Naming Ability 
8. Visual and Verbal Memories 
9. Full Scale IQ (FSIQ) 
10. Verbal Comprehension Index (VCI) 
11. Perceptual Reasoning Index (PRI) 
12. Working Memory Index (WMI) 
13. Processing Speed Index (PSI) 
14. Kaufman Assessment Battery for Children- Fluid- Crystalized Index 
15. Kaufman Assessment Battery for Children- Mental Processing Index 
16. Differential Ability Scales- General Conceptual Ability 
17. Cancellation 
18. Symbol Search 
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کردن استفاده شد. پایایی و دونیمه 2های بازآزماییهمبستگی معنادار وجود دارد. برای بررسی پایایی آزمون از روش 1تجدیدنظر شده هوش وکسلر و آزمون هوش ریون 
شوند. بود که  مقادیر باالیی از همبستگی محسوب می  88/0تا    81/0ها از  و برای شاخص  91/0دست آمده با استفاده از روش بازآزمایی برای نمره کلی هوش برابر  به

نیرز   5سازیبود. در روش دو نیمه  65/0با    4ترین آن مربوط به مفاهیم تصویریو پائین  94/0با    3مقیاس واژگانها نیز باالترین پایایی مربوط به خردهمقیاسبرای خرده
و کمتررین پایرایی  86/0 6ها باالترین پایایی برای واژگران و اسرتدالل تصرویریبود. در خرده مقیاس 83/0تا  91/0ها از و برای شاخص 95/0ابر پایایی کل هوش بر

 (.49بود ) 71/0با  7مربوط به فراخنای ارقام

مرورد  1988اسرتاندارد گردیرد و سررانجام در سرال   1986و    1985هرای  طراحی شد و در سال  9توسط کندی  1981این آزمون در سال    :8متآزمون ریاضی کی 

(. 51کنرد )سئوال است. این آزمون چارچوبی را برای تسهیل ارزیابی، تشخیص و طراحی آموزشی فراهم مری  258تجدیدنظر قرار گرفت. این آزمون ابزاری انفرادی با  
باشد. پایرایی ایرن آزمرون بره روش بازآزمرایی های مختلف برآورد شده است و دارای روایی محتوایی و سازه میدر پایه  98/0تا    90/0اعتبار کل این آزمون به میزان  

لیات و کاربرد و هر بخش شامل سه یا بخش مفاهیم اساسی، عم 3[. از لحاظ گستره و توالی، شامل 52گزارش و تأیید شده است ]  86/0تا    86/0سنجیده و در گستره  
های مختلف مقطع ابتدایی برآورد گردید و ضرایب آن برای پایه 10پاسخ -چهار حیطه است. اعتبار این آزمون به روش هماهنگی درونی و روش مبتنی بر تئوری سئوال

آمروزان در ایرن آزمرون بررای های دانشاستفاده شد. همبستگی نمره  11کاغذی  -منظور بررسی روایی همگرا از آزمون ریاضی مداددست آمد. بهبه  84/0تا    80/0بین  
دهنرد. همچنرین دهد هر دو آزمون سازه مشترکی را مورد سنجش قرار مریبرآورد شد که نشان می  55/0و    56/0،  67/0،  62/0،  57/0ترتیب  های اول تا پنجم بهپایه
ترا  74/0دست آمده برین های اول تا پنجم محاسبه شد که نتایج بهگانه و نمره کل آزمون در پایههای سها، حیطههآزمونمنظور بررسی روایی سازه همبستگی خردهبه

 (.51متغیر بود که حاکی از وجود درجات باالیی از همبستگی بود که این مسأله تأییدکننده روایی سازه این آزمون است ) 91/0

وسیله روش وسیله معلمان و پایایی آن بهگیری شد که روایی آن بهساخته اندازهوسیله آزمون ریاضی معلمآموزان بهیادگیری ریاضی دانش آزمون یادگیری ریاضی:

ه پاسخ بود که بر اساس قوانین حاکم بر ارزشیابی توصیفی طراحی شدای و کوتاهسئوال از انواع تشریحی، چندگزینه  5ها حاوی  سازی بررسی و تأیید شد. آزموندونیمه
شود. برای طراحری سرئواالت از جردول نمره محاسبه می 20گذاری سنتی بود و امتیاز آن از جای استفاده از عبارات توصیفی بر اساس نمرهگذاری آن بهبود، ولی نمره

گیرری قررار شناختی بلوم مورد انردازه دوبعدی هدف و محتوا برای انعکاس متناسب محتوا در سئواالت استفاده شد. در طراحی سئواالت سعی شد سطوح باالی حیطه
لحاظ دشواری شبیه به هم باشند تا امکان مقایسه نمررات های اخذ شده بهآموزان پرهیز شود. معلم سعی نمود تا حد امکان آزمونگیرد و از بررسی سطح دانش دانش

معلم ابتدایی پایه پنجم ارائه داد تا نظرات خود را در خصوص روایی محتوایی سئواالت   5آزمون فراهم آید. در ادامه محقق آزمون طراحی شده را به  آزمون و پسپیش
نفر از  2نظر تری جایگزین شد و یکی دیگر از سئواالت بهآموزان سخت بود که با سئوال سادهنفر از معلمان مذکور برای دانش 3نظر مطرح نمایند. یکی از سئواالت به

دسرت بره 83/0سازی محاسبه شد و ضریب همبسرتگی آموزان بود که اصالح و رفع ابهام شد. در نهایت پایایی آزمون به روش دونیمهانشمعلمان دارای ابهام برای د
 (.51آمد که نشان از مورد تأیید بودن پایایی ابزار طراحی شده داشت )

 ایج( معرفی برنامه مداخله
با استفاده از    تواند می  معلمی همراه است که  هایبدفهمیجم ابتدایی مورد سنجش قرار گرفت. این مبحث با  در پژوهش حاضر مبحث کسر از فصل دوم ریاضی پایه پن

گونه که  مبحث شود. همان  آموزان در این پویایی دانشبرطرف نماید و موجب  آموزان  دانش  رای صورت شهودی بهآن را ب  در روند تدریس  ورزی دست  یتولید محتوا
از دانشگفته شد دست ... قابل اجرا است. معلم  را  آموزان میورزی به کمک وسایل ساده و دردسترسی مثل کاغذ، مقوا، قیچی، چسب و  نیاز  خواست وسایل مورد 

اموش نکنند. در ادامه  های خود، مفاهیم و قواعد ریاضی را کشف کرده و از نتایج آن لذت ببرند و هرگز فرسازههای معلم و توسط دستفراهم نمایند و با راهنمایی
آموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد در منزل فیلم آموزشی را به دفعات دیده و پس از های محتوای آموزشی تدارک دیده توسط معلم در اختیار دانشها و فیلم کلیپ

های بخش کار در کالس  در مرحله بعد در کالس درس معلم فعالیت  ها بپردازند و سپس فعالیت، کار در کالس و تمرینات را حل کنند.سازهآن به ساخت مجدد دست
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دهد و ایرادات و مشکالت آنها را یادداشت کرده که در کالس توضیح دهد. صورت انفرادی بازخورد توصیفی میآموزان بهو تمرینات کتاب را بررسی کرده و به دانش 
آموزان  اند، سئوال بپرسند و روند سئوال پرسیدن دانشسئوالی دارند یا بخشی از درس را درست متوجه نشدهآموزان خواسته شد که اگر  پس از ارائه توضیحات از دانش

ادامه می  بیان مییافت که دانشتا جایی  را آموختهآموزان  با مشاهده عملکرد دانشکردند تمام مطالب  نیز  از یادگیری اند و معلم  آموزان در حل تمرینات و مسائل، 
آموزان و نیز لحاظ  منظور اجتناب از خستگی دانشگرفت که بهای ریاضی را دربر میدقیقه  45کرد. این روند در مجموع دو جلسه  ان اطمینان حاصل میآموزدانش

 ه شد. آموزان ارائهفته به دانش 4ای طی  دقیقه 45جلسه  4آموزان، محتوای مذکور طی ها توسط دانشورزینمودن زمان الزم برای اجرای دست
باشد و با استعانت از ویدئوهای آموزشی بازنشر شده در سایت و صفحه  محتوای برنامه آموزشی توسط نویسنده دوم مقاله که از دبیران باسابقه پایه پنجم ابتدایی می 

دایی، تهیه شده است. در ادامه این محتوا در  های آموزشی مرتبط با مبحث کسر در پایه پنجم ابتورزیدر خصوص دست  1های ریاضی مقطع ابتدایی ورزیرسمی دست
ورزی مطرح نمایند. عنوان پانل خبرگان قرار گرفت تا نظراتشان را درخصوص روایی محتوای برنامه آموزش دستنفر از معلمان باسابقه پایه پنجم ابتدایی به  5اختیار  

 4های انتخاب شده برای آموزش مبحث کسر و نحوه اجرای آنها، محتوای مذکور طی یورزدرنهایت پس از اعمال نظرات و پیشنهادات پانل خبرگان درخصوص دست 
ورزی مذکور آموزان گروه آزمایش، آموزش داده شد. محتوای برنامه آموزشی دستصورت مجازی به دانشای یک جلسه( بههفته )هفته  4ای در طی  دقیقه  45جلسه  

 ( ارائه شده است. 1در جدول شماره )
 

 ورزی مبحث کسر به تفکیک جلسات. محتوای برنامه آموزشی دست1اره  جدول شم

 محتوای برنامه آموزشی  هدف برنامه آموزشی مدت زمان  جلسه 

 
 اول

 
 دقیقه  45

 
 جمع و تفریق کسرها 

 ورزی. جمع و تفریق عدد صحیح با عدد صحیح به کمک دست •

 ورزی. جمع و تفریق عدد کسری با عدد صحیح به کمک دست •

 ورزی. تفریق عدد کسری با عدد کسری به کمک دستجمع و  •

 
 دوم

 
 دقیقه  45

 
 ضرب و تقسیم کسرها 

 ورزی.ضرب و تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح به کمک دست •

 ورزی.ضرب و تقسیم عدد صحیح بر عدد کسری به کمک دست •

 ورزی.ضرب و تقسیم عدد کسری بر عدد صحیح به کمک دست •

 ورزی.عدد کسری به کمک دستضرب و تقسیم عدد کسری بر  •

 جمع و تفریق دقیقه  45 سوم
 عددهای مخلوط  

 ورزی. جمع اعداد مختلط به کمک دست •

 ورزی.تفریق اعداد مختلط به کمک دست •

ضرب و تقسیم عددهای   دقیقه  45 چهارم 
 مخلوط 

 ورزی. ضرب اعداد مختلط به کمک دست •

 ورزی.تقسیم اعداد مختلط به کمک دست •

 

 ها یافته

 آزمون اشاره شده است. آزمون و پس (، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش2در جدول شماره )
 

 . آمار توصیفی یادگیری ریاضی 2جدول شماره  

 انحراف معیار  میانگین  گروه

 132/2 10/5 گروه کنترل آزمونپیش
 251/2 20/5 گروه آزمایش 

 173/2 50/8 گروه کنترل آزمون پس
 826/1 00/15 گروه آزمایش 

 

آزمون افزایش داشرته و نیرز میران نمررات دو آزمون نسبت به نمرات پیششود در هر دو گروه آزمایش و کنترل نمرات پس( دیده می2طورکه در جدول شماره )همان
 تواند ناشی از تفاوت در روش تدریس باشد. میهایی وجود دارد که آزمون تفاوتگروه آزمایش و کنترل در پس

 
1. Math Manipulatives for Elementary School 
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آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل یادگیری ریاضی  ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانشریاضی با دست   مجازی  آموزش  منظور بررسی اثربخشیبه 
پاندمی کرونا )  در  کواریانس  تحلیل  دو  ANCOVAاز  وجود  به  توجه  با  شد.  استفاده  تحلیل  (  انجام  از  قبل  پژوهش،  این  در  کنترل(  گروه  و  آزمایش  )گروه  گروه 

ها نشان داد که سطح معناداری مربوط به  های آن بررسی شود. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن داده فرض کواریانس، الزم است که پیش
های  نتایج آزمون  شود.ها پذیرفته می( بیشتر است در نتیجه فرض طبیعی بودن توزیع داده 05/0زمایش و کنترل از )گیری برای گروه آهای مورد اندازهتوزیع تمام داده

ها تایید شده (. بنابراین فرض همگنی واریانسP≥  05/0دار نیست )همگنی واریانس لوین بین متغیر وابستة پژوهش )میزان یادگیری ریاضی( را نشان داد که معنی
 (، نتایج تحلیل کوواریانس متغیر پژوهش ارائه شده است. 5( و )4جدول شماره )است. در 

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانشبررسی اثربخشی آموزش مجازی ریاضی با دست  پژوهش درخصوص  یافته
 ( به نمایش درآمده است. 3به تحلیل کوریانس این یافته در جدول شماره )مؤثر بود. نتایج مربوط یادگیری ریاضی در پاندمی کرونا 

 
 آزمون و مداخله آموزشی. نتایج تحلیل کواریانس اثر متقابل پیش3جدول شماره  

 سطح معناداری  آماره آزمون  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات نوع سوم  منبع تغییرات 

 759/0 097/0 287/0 1 287/0 آزمونپیش

   951/2 16 216/47 خطا 

    20 000/3045 کل 
 

درصد همگنی شیب خط رگرسریون تأییرد   95دست آمد بنابراین با احتمال  به  05/0آزمون بیشتر از  شود سطح معناداری  ( مالحظه می3طورکه در جدول شماره )همان
-ها مورد تأیید قرار گرفت، بنابراین در ادامه بهفرضدست آمده صحت پیشتصادفی است. بر اساس نتایج بهآزمون بر مداخله آموزشی شود. بدین معنی که اثر پیشمی

آموزان پسر پایه پنجم ابتردایی برا اخرتالل یرادگیری ریاضری تحلیرل ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانشمنظور بررسی اثربخشی آموزش مجازی ریاضی با دست
 ارائه شده است. 6تایج آن در جدول شماره کواریانس اجرا شد که ن

 
 آزمون و مداخله آموزشی . نتایج تحلیل کواریانس اثرات اصلی پیش4جدول شماره  

 توان آزمون  ضریب اتا  سطح معناداری  آماره آزمون  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات نوع سوم  منبع تغییرات 

 000/1 814/0 000/0 312/74 650/207 1 650/207 مداخله آموزشی 

 805/0 345/0 008/0 946/8 997/24 1 997/24 آزمونپیش

     794/2 17 503/47 خطا 

      20 000/3045 کل 
 

آمروزش ورزی در  توان گفرت کره روش دسرتدست آمد، لذا میبه  05/0شود سطح معناداری تحلیل کواریانس کمتر از  ( مالحظه می4طورکه در جدول شماره )همان
افرزایش بیشرتری را در یرادگیری ریاضری  83/0آموزان با اختالل یادگیری داشته و در مقایسه با روش معمرول مجازی ریاضی اثر معناداری بر یادگیری ریاضی دانش

ر آموزش مجازی ریاضی نسبت به روش سنتی ورزی ددهد که تأثیر مداخله استفاده از دستآموزان با اختالل یادگیری ریاضی رقم زده است. مجذور اتا نشان میدانش
است که مبین مناسب بودن حجم  9/0ورزی در آموزش مجازی ریاضی بیشتر از درصد است. همچنین توان آماری مداخله استفاده از دست  81آموزش مجازی ریاضی  

 باشد.نمونه برای بررسی اثربخشی این مداخله می
 

 گیری  نتیجهبحث و 

میرزان یرادگیری نمررات  نیانگیم باشد. بدین معنی کهآموزان متفاوت میهای مورد پژوهش میزان یادگیری ریاضیات دانشحاضر نشان داد که در گروهیافته پژوهش  
میرزان یرادگیری ریاضریات ورزی برر گیریم برنامه آموزش مجازی با دسرتبنابراین نتیجه می  است.  افتهی  افزایشطور معناداری  بهمورد آموزش  در گروه    آموزاندانش
و همکراران،   سراجیمان  (53دست آمده با نترایج ویجابران )دار داشته است. نتایج بهآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختالل یادگیری در پاندمی کرونا تاثیر معنیدانش

به چالشی  19ست که در پی مجازی شدن آموزش در شرایط پاندمی کووید های دوره ابتدایی اترین درس(، همسو بود. ریاضی یکی از مهم14الفی و همکاران )  (،54)
شناسی اخرتالل یوعجدی تبدیل شده است. لذا ضرورت دارد که برای بهبود وضعیت آموزش و یادگیری این درس تدابیری اندیشیده شود. همچنین با توجه به اینکه ش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 14

http://jndd.ir/article-1-18-en.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

80 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

دهنرد و اهمیرت درس ریاضری در تقویرت آموزان را تشکیل مییادگیری ریاضی تعداد قابل توجهی از دانشآموزان پسر با اختالل یادگیری حاکی از آن است که دانش 
های (. یکی از روش53آموزان کمک کند، از ضروریات است )های آموزشی که به بهبود یادگیری ریاضی این دانشالعمر، پرداختن به روشفکر کودک و یادگیری مادام

هرا ابزارهرایی ورزیورزی اسرت. دسرتزند، روش دستگیری درک مفهومی مباحث ریاضی شده و ماندگارترین یادگیری را رقم میه شکلآموزش ریاضی که منجر ب
ائز آمروزان حرشوند. بررای دانرشآموزان در فرآیند یادگیری میبرای تدریس ریاضی هستند که منجر به یادگیری عملی و فهم فعاالنه از طریق مشارکت فعاالنه دانش

هرا برا آن بندی کردن، اندازه گرفتن و کشف کرردن آنچره کره آنورزی داشته باشند تا فرصتی برای مرتب کردن، طبقهاهمیت است که ابزارهای متنوعی برای دست
آمروزان و بزرگسراالن و ل با سرایر دانرشآموزان نیازمند تجربیات دست اول در ارتباط با ریاضی، تعامسازند فراهم شود. بدین منظور دانشدانش ریاضیاتی خود را می

ورزی را در آموزش ریاضیات طی چند دهه مورد تشویق قرار داده ( استفاده از دستNCTMفرصتی برای بازتاب بر این تجربیات هستند. انجمن ملی معلمان ریاضی )
سازی منظور پیادهش مجازی ریاضیات دوره ابتدایی توسط معلمان است. بهورزی در آموزکارگیری روش دست(. در این راستا پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر به53است )

شود در آموزش ریاضی به پیشرایندهای های آموزشی برای معلمان فراهم شود. به معلمان ابتدایی توصیه میجمله فیلمهایی منمطلوب این روش الزم است زیرساخت
آموزان برا اخرتالل یرادگیری ریاضری توجره ویرژه نمروده و برا کمرک آموزان خصوصا دانشحرکتی دانش -یادگیری ریاضی همچون حافظه فعال و یکپارچگی حسی

حرکتی طراحی نموده تا از طریق تقویت آن به بهبود یادگیری  -های آموزشی در زمینه حافظه فعال و یکپارچگی حسیمتخصصان، محیط آموزشی غنی همراه با بازی
های ضمن خدمت برای معلمان در این زمینه تدارک دیده شود. همچنین با توجه به نقرش مهرم شود دورهدر این راستا پیشنهاد میآموزان کمک نمایند.  ریاضی دانش

انجام   شود بروشورهای آموزشی علمی و مستند جهت آشنایی والدین با این روش و کارایی آن در اختیار والدین قرار گیرد.آموزان پیشنهاد میوالدین در یادگیری دانش
-ینیکتواند گام مثبتی جهت کمک به معلمان و والدین کودکان با اختالل یادگیری باشد لذا مراکز مشکالت خاص یادگیری، مدارس دوره ابتدایی، کلاین پژوهش می

 مند خواهند شد.های آموزشی و توانبخشی از نتایج این پژوهش بهره

 اند. ها و یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز نمودهکامل از اخالق نشر از جمله سرقت ادبی، سوءرفتار، جعل دادهطور پژوهشگران بهپیروی از اصول اخالقی پژوهش: 

 پژوهش حاضر تحت حمایت مالی و غیرمالی سازمان یا نهاد خاصی انجام نشده است.حامی مالی: 

آوری مبانی نظرری و ها و تفسیر نتایج، نویسنده دوم مسئول جمعو تحلیل داده  نویسنده اول مقاله مسئول انجام محاسبات و تجزیهنقش هر یک از نویسندگان:  

ها بود و نویسنده سوم این مقاله مسئول تدوین طرح پرژوهش و نظرارت برر مبرانی نظرری مقالره، انجرام آوری دادهنگارش مقاله و نیز اجرای صحیح آزمایش و جمع
 ج بود و نهایتا همه نویسندگان نسخه نهایی را خوانده و تأیید کردند.ها و تفسیر نتایمحاسبات و تجزیه و تحلیل داده

گونه تعرارض منرافع هیچاند. »هیچ منافع تجاری در راستای اجرای پژوهش حاضر وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننمودهتضاد منافع:  

 «توسط نویسندگان بیان نشده است

شهر کرج که در این پژوهش حضور داشرتند و پژوهشرگران را یراری   2آموزان و پرسنل آموزشی دبستان پسرانه بیستم فروردین منطقه  از دانش  تشکر و قدردانی:

 .آیدنمودند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می

 
References  

1. Hassani H, Asadi S. Challenges of Iranian Elementary Education System. New Approach in Educational Sciences. 

2020; 1(2): 30-38. [Persian] [Link]  

2. Dashti SS, Shakeri M, Kian M. Challenges of Teaching-Learning Mathematics in Elementary Education: A Basic 

Theory Research. Studies in Learning and Intruction. 2020; 12(2): 207-230. [Persian] [Link] 

3. Meeter M. Primary school mathematics during the COVID-19 pandemic: No evidence of learning gaps in adaptive 

practicing results. Trends in Neuroscience and Education. 2021; 25: 100163. [Link] 

4. Andriyono A, Herman T. Problematic Elementary School Teachers in The Process of Learning Mathematics Online 

during covid-19 Pandemic. International Conference on Elementary Education. 2021; 3(1): 536-544. [Link] 

5. Bevan D, Capraro MM. Posing Creative Problems: A Study of Elementary Students’ Mathematics Understanding. 

International Electronic Journal of Mathematics Education. 2021; 16(3): em0654. [Link] 

6 Engledowl Ch, Webel C, Yeo Sh. Profiles of Elementary Teachers’ Use of Mathematics Curriculum Materials and the 

Influence of Teacher Expertise. International Electronic Journal of Mathematics Education. 2021; 16(2): em0626. [Link] 

7. Borba MC. The future of mathematics education since COVID-19: humans-with-media or humans-with-non-living-

things. Educational Studies in Mathematics. 2021; 108: 385–400. [Link] 

8. Pellegrini M, Lake C, Neitzel A, Slavin RE. Effective Programs in Elementary Mathematics: A Meta-Analysis. SAGE 

Publishing. 2021; 7(1): 1-29. [Link] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 14

http://doi:10.22034/naes.2020.102445
http://doi:10.22099/jsli.2021.6062
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22119493
http://doi.org/10.1016/j.tine.2021.100163
http://proceedings.upi.edu/index.php/icee/article/view/1512
http://doi.org/10.29333/iejme/11109
https://www.iejme.com/article/profiles-of-elementary-teachers-use-of-mathematics-curriculum-materials-and-the-influence-of-teacher-9702
https://www.iejme.com/article/profiles-of-elementary-teachers-use-of-mathematics-curriculum-materials-and-the-influence-of-teacher-9702
http://doi.org/10.29333/iejme/9702
https://link.springer.com/journal/10649
http://doi.org/10.1007/s10649-021-10043-2
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Pellegrini%2C+Marta
http://doi.org/10.1177/2332858420986211
http://jndd.ir/article-1-18-en.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

81 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 9 Sabzeh B, deylamypour S. The Effect of Teacher's Attention and Feedback on the Level of Learning of Mathematicals 

in Students with Mental Disorders. A bi-Quarterly journal of New Strategies for Teacher Education. 2020; 6(9): 49-68. 

[Persian] [Link] 

10.  Esmailzadeh Roozbahani A, Behroozi N, Omidian M, Maktabi G. Effect of computerized cognitive rehabilitation on 

executive function and problem-solving of students with a mathematic learning disability. Empowering Exceptional 

Children. 2022; 12(4): 98-87. [Persian] [Link] 

11. Satsangi R, Bouck EC. Using Virtual Manipulative Instruction to Teach the Concepts of Area and Perimeter to 

Secondary Students With Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly. 2015; 38(3): 174–186. [Link] 

12. karimi Bahrasemany A, Chorami M, Sharifi T, Sharifi A. Comparison of the effectiveness of working memory 

intervention and sensory-motor integration on mathematical performance of students with Mathematical Learning 

Disability. Empowering Exceptional Children. 2021; 12(1): 43-53. [Persian] [Link] 

 13 Sarazdan Z, Seif MH. Investigating the effects of manipulative learning style in facilitating elementary students' 

mathematical education. First National Conference on Social and Psychological Injuries with Emphasis on Behavioral 

Sciences: 2021. Shiraz. Iran. [Persian] [Link] 

14. Lafay, A., Osana, H. & Valat, M. (2019). Effects of Interventions with Manipulatives on Immediate Learning, 

Maintenance, and Transfer in Children with Mathematics Learning Disabilities: A Systematic Review. Education 

Research International. 1: 1-21. [Link] 

15. Satsangi R, Miller B. The case for adopting virtual manipulatives in mathematics education for students with 

disabilities. Preventing School Failure. 2017; 61(4):1-8. [Link] 

16. Bouck EC, Park J. A Systematic Review of the Literature on Mathematics Manipulatives to Support Students with 

Disabilities. Education and Treatment of Children. 2018; 41(1): 65-106. [Link] 

17. Shahmohamadi M, Entesar Fomani Fomani Gh, Hejazi M, Asadzade, H. The effect of sensory integration program on 

non-verbal intelligence, focus attention and academic performance of students with mathematical learning disorder. 

Journal of Learning Disability. 2019; 9(1): 93-115. [Persian] [Link] 

18. Stenneken P, Egetemeir J, Schulte-Korne G, Müller HJ, Schneider WX, Finke K. Slow perceptual processing at the 

core of developmental dyslexia: A parameter-based assessment of visual attention. Neuron psychologies. 2011; 49: 3454-

3465. [Link] 

19. Geary DC. Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, neuropsychological and genetic components. Learning 

and Individual Differences. 2010; 20(2): 130-133. [Link] 

20. Bringula R, Reguyal JJ, Tan DD, Ulfa S. Mathematics self-concept and challenges of learners in an online learning 

environment during COVID-19 pandemic. Smart Learn. Environ. 2021; 8(22): 261-275. [Link] 

21. Russo J, Bragg LA, Russo T. How primary teachers use games to support their teaching of mathematics. International 

Electronic Journal of Elementary Education. 2021; 13(4): 407-419. [Link]  

22. Wolfgang M, Spitzer H, Musslick S. Academic performance of K-12 students in an online-learning environment for 

mathematics increased during the shutdown of schools in wake of the COVID-19 pandemic. PLoS One. 2021; 16(8): 

e0255629. [Link] 

23. Ariyanti G, Santoso FGI. The Effects of Online Mathematics Learning in the Covid-19 Pandemic Period: A Case 

study of Senior High School Students at Madiun City,Indonesia. MATHEMATICALEMATICS TEACHING 

RESEARCH JOURNAL. 2020; 20(3): 4-11. [Link] 

24. Moreno-Guerrero AJ, Aznar-Díaz I, Cáceres-Reche P, Alonso-García S. E-Learning in the Teaching of Mathematics: 

An Educational Experience in Adult High School. Mathematics. 2020; 8(5): 840.  [Link] 

25. Howard JP, Beyers JF. Teaching and Learning Mathematics Online. 1st Edition. New York: Chapman and Hall/CRC; 

2020. [Link] 

26. Kiani Dehkiani B, Salehi Landeh Y, Kiani Dehkiani F, Hosseini SM. Using manipulative and visual methods in sixth 

grade mathematical. First National Conference on Applied Studies in Education Processes: 2021, Bandar Abbas, Iran. 

[Persian] [Link]    
27. Komeyli Z, Komeyli Z, Derakhshandeh H. Mathematical and manipulative Skills for the First Grade: Content 

Analysis. Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research: 2019, Mahmudabad, Iran. 

[Persian] [Link] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 14

http://itt.cfu.ac.ir/article_1407.html
http://doi:10.22034/ceciranj.2021.264495.1512
http://www.jstor.org/stable/24570063
http://doi:10.22034/ceciranj.2021.243352.1428
https://civilica.com/doc/1412307
https://www.researchgate.net/profile/Helena-Osana
https://www.researchgate.net/journal/Education-Research-International-2090-4010
https://www.researchgate.net/journal/Education-Research-International-2090-4010
http://doi.org/10.1155/2019/2142948
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Rajiv-Satsangi-2009120524
https://www.researchgate.net/profile/Bridget-Miller
https://www.researchgate.net/journal/Preventing-School-Failure-1940-4387
http://doi.org/10.1080/1045988X.2016.1275505
http://doi.org/10.1353/etc.2018.0003.
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=16834&_au=M++shahmohamadi&lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=18983&_au=Gh++Entesar+Fomani+Fomani&lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=18984&_au=M++Hejazi&lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?_action=article&au=15860&_au=H++Asadzade&lang=en
http://doi.org/10.22098/jld.2019.835
http://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.08.021
http://doi.org/10.1016%2Fj.lindif.2009.10.008
http://doi.org/10.1186/s40561-021-00168-5
https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1302
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0255629
http://doi/org/10.1088/1742-6596/1657/1/012011
http://doi.org/10.3390/math8050840
http://doi.org/10.1201/9781351245586
https://en.symposia.ir/ListCity/400/1
https://civilica.com/doc/1293548
https://en.symposia.ir/ListCity/380/1
https://civilica.com/doc/981941
http://jndd.ir/article-1-18-en.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

82 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 28. Rezaei M. A review of the application of manipulative teaching methods in teaching science, spelling and 

mathematics to elementary students. 5th National Conference on Modern Approaches to Education and Research: 2020. 

Mahmudabad, Iran. [Persian] [Link] 

29. Zeinivandneghād F. The validation of an instrument using the activity theory for the evaluation of the students’ 

comprehension of virtual manipulatives in mathematics learning. Educational Innovations. 2018; 17(2): 105-130. 

[Persian] [Link] 

30. Movahedeian M, Safari A. How could I improve my poor mathematical learning ability in a third grader Primary 

(Yas)?. National Conference on Professional Research in Psychology and Counseling with a Teacher Perspective; 2021, 

Minab, Iran. [Persian] [Link] 

31. Hoseinkhanzadeh A, Shojaeei S, Amiri P, Sadeghi S, Azadimanesh P, Azadimanesh S. The Effect Of Attention 

Strengthen And Perception Of Sensory-Motor Training Program On Mathematical Performance Of Male Students With 

Mathematical Learning Disability. JOURNAL OF COGNITIVE STRATEGIES IN LEARNING. 2017; 4(7): 139-156. 

[Persian] [Link] 

32. Momivand Sh, Mashhodi Sh, Afshin manesh M. Simple and creative patterns for participatory teaching in the 

classroom while teaching elementary school geometric concepts with the help of manipulation. Second Conference on the 

Education and Applications of Mathematics: 2018, Kermanshah, Iran. [Persian] [Link] 

33. Samimi far M, Ghassemi kiya A, Khanjariyan M. Lesson study on the topic of solving the challenges of teaching 

congruent modes.  Second National Conference on Modern Approaches to Education and Research In date: 2017, 

Mahmudabad, Iran. [Persian] [Link] 

34. Ramezanian V, Mohammadi Gondareh H, Abyar H. The importance and necessity of benefiting from manipulations 

in improving mathematics education. Second Conference on the Education and Applications of Mathematics: 2018, 

Kermanshah, Iran. [Persian] [Link] 

35 Khojasteh S, Damilouli nezhad F. The effectiveness of using the manipulation method to teach the course of 

environment and area in mathematics of the first elementary school of Bandar Khamir in the academic year 2020-2021. 

First National Conference on Applied Studies in Education Processes: 2021, Bandar Abbas, Iran. [Persian] [Link]  

36. Heidari M, Zarei E. How I was able to enhance my students' learning and interest in trigonometry. Fifth Scientific 

Research Conference from the Teacher: 2019, Minab, Iran. [Persian] [Link] 

37. Abd Al-Hosseini F, Bazgir T, Shabak M. The effect of manipulative activities on learning geometry skills 

(environment and area) of male students. The 3rd national conference on primary mathematics education: 2021, Semnan, 

Iran. [Persian] [Link] 

38. Rezaei M, Ghafari Mojalaj M. Investigating the method of teaching based on manipulative in the primary students' 

understanding mathematical concepts. 4th National Conference on New Approaches in Education and Researc: 2019. 

Mahmoudabad. Iran. [Persian] [Link] 

39. Akbari F. The effect of applying manipulative learning style on strengthening problem-solving skills in mixed school 

students. First National Conference on Sustainable Development in Iranian Education and Psychology: 2018, Tehran, 

Iran. [Persian] [Link] 

40. Etemad olama N, Rezapour Y. Manipulative, method that facilitate mathematical learning. The first national 

conference on new education in the Iranian educational system: 2016. Ardakan. Iran. [Persian] [Link] 

41. Parungao RC. Manipulative Approach in Teaching Fractions. International Journal of Multidisciplinary: Applied 

Business and Education Research. 2021; 2(5): 435-447. [Link] 

42. Goldenberg EP, Carter CJ, Mark J. et al. Programming as Language and Manipulative for Second-Grade 

Mathematics. Digit Exp Mathematical Educ. 2021; 7: 48–65. [Link] 

43. Güneş H, Genç Z. The effect of lego manipulative ıse on student performance in the mathematical skills of the 2nd 

grade: Parents ‘and students’ views. Malaysian Online Journal of Educational Technology. 2021; 9(4): 50-67. [Link] 

44. Sarama J, Clements DH. Physical and Virtual Manipulatives: What Is “Concrete”?. International Perspectives on 

Teaching and Learning Mathematics with Virtual Manipulatives. 2016: 71-93. [Link] 

45. Ulyani O, Qohar A. Development of manipulative media to improve students’ motivation and learning outcomes on 

the trigonometry topic. AIP Conference Proceedings 2330, 040035 (2021). [Link] 

46. Bouck EC, Anderson RD, Long H, Sprick J. Manipulative-Based Instructional Sequences in Mathematics for 

Students with Disabilities. Teaching Exceptional Children. 2021. [Link] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

https://en.symposia.ir/ListCity/380/1
https://civilica.com/doc/1152838
http://noavaryedu.oerp.ir/article_79141.html
https://civilica.com/doc/1244255
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=28295
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=578056
https://civilica.com/doc/811672
https://en.symposia.ir/ListCity/380/1
https://civilica.com/doc/701757/
https://civilica.com/doc/811680
https://en.symposia.ir/ListCity/400/1
https://civilica.com/doc/1294033
https://en.symposia.ir/CFTP05
https://en.symposia.ir/CFTP05
https://civilica.com/doc/866636
http://emconf400.cfu.ac.ir/paper?manu=12945
https://civilica.com/doc/981784
https://civilica.com/doc/783649
https://civilica.com/doc/646546
http://doi.org/10.11594/ijmaber.02.05.10
http://doi.org/10.1007/s40751-020-00083-3
http://doi.org/10.52380/mojet.2021.9.4.260
https://www.researchgate.net/profile/Julie-Sarama
https://www.researchgate.net/profile/Douglas-Clements-2
http://doi.org/10.1007/978-3-319-32718-1_4
https://doi.org/10.1063/5.0043142
https://www.sciencegate.app/source/240515
http://doi.org/10.1177/0040059921994599
http://jndd.ir/article-1-18-en.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

83 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 47. Sulistyaningsih D, Mawarsari VD, Hidayah I, Wijanto D. Manipulatives Implementation For Supporting Learning Of 

Mathematics For Prospective Teachers. Published under licence by IOP Publishing Ltd. Journal of Physics: Conference 

Series. J. Phys.: Conf. Ser. 824 012047. 2017. [Link] 

48. Delavar A. Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Fifth Edition. Tehran: Virayesh; 2022, pp: 

39-40. [Persian] [Link] 

49. Karami A, Karami R, Alipour A. The investigation of psychometric properties of fifth version of Wechsler Children's 

Intelligence in Iran. Quarterly of Educational Measurement. 2020; 11(41): 97-125. [Persian] [Link] 

50. Wahlstrom D, Breaux KC, Zhu J, Weiss LG. The Wechsler preschool and primary scale of intelligence–third edition, 

the Wechsler intelligence scale for children–fourth edition, and the Wechsler individual achievement test–.Contemporary 

intellectual assessment: Theories, tests, and issues. Guilford Press. 2012; 224-248. [Link] 

51. Mohammadesmaeil E, Hooman H A. Adaptation and Standardization of the IRAN KEY-MATHEMATICAL Test of 

Mathematics. JOEC. 2003; 2(4) :323-332. [Persian] [Link] 

52. Kim H, Schmidt KM, Murrah W, Cameron CE. A Rasch Analysis of the KeyMathematical-3 Diagnostic Assessment. 

Journal of Applied Measurement. 2015; 16(4): 365-378. [Link] 

53. Vijiyan, V. Assistive technology for children with mathematical learning disability. AEGAEUM Journal. 2020; 8(4): 

32-40. [Link] 

54. Sugiman H, Suyitno R, Junaedi I. Utilization of manipulative teaching aids to grow the numerical ability of students 

with disabilities. Journal of Physics: Conference Series: 2019. 5th ICMSE2018. [Link] 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/824/1/012047
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022
doi:%2010.22054/jem.2021.51727.2036
https://psycnet.apa.org/
http://joec.ir/article-1-477-fa.html
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Applied-Measurement-1529-7713
https://www.researchgate.net/publication/286447486
https://www.google.com/search?q=Assistive+technology+for+children+with+mathematical+learning+disability&sxsrf=ALiCzsa5jS8sez-jdSX5BHe5fdFOz8uR7w%3A1655472005639&ei=hX-sYsnBJsiflwTuyaSICg
file:///C:/Users/GATE/Downloads/%5bhttp:/doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022097
http://jndd.ir/article-1-18-en.html
http://www.tcpdf.org

