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استفاده  ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی میزان چکیده: 

آموزشی در تقویت مهارت نوشتاری  یافزارها نرماز 

ر کرمانشاه انجام گرفت. روش پایه سوم شهآموزان  دانش

مورد مطالعه، تجربی  یها گروهاین تحقیق با توجه به 

 صورت  به چهار دبستان از میان جامعه آماری،است. 

 و هیاز تجز. پس اند دادهتصادفی نمونه آماری را تشکیل 

 ثیرتأ هاو مقایسه بین میانگین نمرات گروهتحلیل 

 تأییدت نوشتاری تقویت مهار افزاری درنرم  یها آموزش

 طور بهشد. نمرات در دو درس امال و بنویسیم فارسی 

افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای  یدار یمعن

سوی دیگر  از نداشته است. یمعنادار تأثیرفارسی 

به را آموزان  دانش یمند عالقههای الکترونیکی آموزش

 ه است.افزایش دادنوشتاری  یها مهارت

فناوری  انشا، امال، آموزشی، افزاررمن ها:كلیدواژه

 مهارت نوشتاری آموزشی،
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Abstract: This study investigates the 

effects of using educational software on 

improving the writing skills of third 

graders in Kermanshah, Iran. This study 

was conducted through an experimental 

method. From the statistical population, 

four schools were selected as the 

reseach sample through random sample. 

The mean scores of the students were 

gathered, analyzed, and compared in 

order to measure the effects of 

educational software on writing skills. 

The findings of this study indicated that 

the mean scores of the students 

increased significantly in dictation and 

reading writing lessons. However, there 

was no significant difference in essay 

writing. On the other hand, the e-

learnin raised students' interest in 

writing skills. 
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 مقدمه

مختلف زندگی بشر تنها در طول چند دهه  های زمینهروند رو به رشد و پرشتاب تحوالت در 

ه تغییرات شگرفی در عرصه زندگی و گستره فکر او به وجود آورده و حتی دور نمای گذشت

 یها یتکنولوژهای اخیر انسان در علوم و آینده را نیز به کلی دگرگون کرده است. پیشرفت

 یافزارها نرمو  ها دستگاه، سینما، تلویزیون، ایانهمختلف از قبیل تکنولوژی ارتباطات، ر

 ها عرصهاطالعاتی مختلف در همه  یها شبکهگسترده در  یها دادهرسی به و دست ای چندرسانه

یاددهی و یادگیری را ایجاد  یها روشکلی در  تجدیدنظر، نیاز به وپرورش آموزش خصوص به

ورود  با انجام تحقیقات آموزشی در این زمینه، ضرورتی مسلم است. خصوص بهکرده است و 

و مدارس نحوه آموزش در شرف تحوالت  مراکز آموزشیآموزشی به  یافزارها نرمرایانه و 

امروز انفجار اطالعات است.  عصر بارز یژگیو .(4601، ذوفنون) است قرارگرفتهعظیمی 

اطالعات، فضایی را ایجاد کرده است که ضروری است  آوری فنتوسعه  انگیز حیرتسرعت 

باشند ا برای مواجهه با آن را داشته و مراکز آموزشی با تمام توان آمادگی الزم ر ها تمامی سازمان

 اگر محتوای. (4600)سیف الهی، بازنماننداین حرکت پویا  از در مسیر رشد و توسعه تا

و  تعامل گیری، بهره ارائه شود، ... های درسی با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم و برنامه

 و کیفیت شود می اگردان ایجادشارتباطات دوسویه و چند سویه بین معلم و شاگرد و نیز بین 

که یکی از اهداف عالی  دانیم می و یادگیری را به باالترین سطح خودمی رساند. یاددهیفرآیند 

است نظام آموزشی به دنبال  دهیپسند لذا .باشد مینظام تعلیم و تربیت، افزایش کیفیت یادگیری 

، با وپرورش آموزشل بنیادین های ابالغی خود از جمله برنامه درسی ملی یا سند تحو سیاست

 هدف اصلی گام بردارد رشد و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس در جهت این

 .(4600، ی)سراج

، کنند میبا توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا     

فرهنگی یادگیرندگان  های ارزشو  ها اندیشه، باید با نیازها، باورها شود میهر آنچه که طراحی 

الزم را برای ادامه و تکمیل دوره پیدا  ی انگیزهعالقه آنان جلب شود و  باشد تاسازگاری داشته 

مهم یادگیری الکترونیکی آن است که روند تداوم دروس باید بر  های ویژگیکنند. یکی دیگر از 

به دلیل اینکه در بسیاری موارد، یادگیرندگان یادگیرندگان تنظیم شود.  های توانایی اساس

آنان  نیازهایبرای ادامه دوره ضروری است، کشف  ها آنو اراده و پشتکار  آموزند می تنهایی به
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اطالعات به دست آمده از نیازها و باورهای . کند مینقش بسزایی در طراحی دوره ایفا 

ه شود تا امکان عرض و متعادل ردیقرار گیری آموزشی و یادگ یها هینظریادگیرندگان باید در کنار 

 .(4600 )شعاری نژاد،آموزش با کیفیت بهتر فراهم شود 

آموزشيی   یهيا  ینيوآور یکيی از   شک یباز تکنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن  گیری بهره   

سيمعی و   یهيا  دسيتگاه کياربرد   صيرفا  . تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی شود میمحسوب 

ست. آموزش امروزه مفهوم جدیدی پیدا کرده است. مواد و وسایل آموزشی هيم تنيو    بصری نی

. نقش معلم هم بیشتر راهنمایی دیآ یم حساب به ها آنو کتاب درسی تنها یکی از  اند افتهیبیشتری 

اخیر رویکرد سنتی یادگیری با ظهور  یها دهه در و رهبری و هدایت است تا متکلم وحده بودن.

و ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات  ها یاها، فرارسانهیا چندرسانهجدید مانند  یها یفناور

اساسی شده است. فناوری همواره فرآیند تدریس و یيادگیری را دچيار تغییير و تحيول سياخته      

( در تحقیقی بيا  4608) یمسعود .کند می تأییدفناوری بر یادگیری را  تأثیرجدید  یها افتهیاست. 

به ایين   "دوره ابتداییآموزان  دانشتلویزیون آموزشی در فراگیری درسی  یها برنامه ریثتأ"عنوان 

تحصيیلی   شيرفت یو پتلویزیيون آموزشيی در میيزان یيادگیری      یها برنامهنتیجه رسیده است که 

توسيعه   یراهبردهيا "  ( در مقاليه 4601) یعبيداله پيور و   رسيتگار  بوده است. مؤثرآموزان  دانش

که بعضی از والدین معتقدند تلویزیيون آموزشيی بير     کنند یمبیان  "و ارتباطات اطالعات یفنّاور

( در تحقیقيی بيا عنيوان    4600) یدیي مج .گيذارد  یمي فرزندانشان اثر منفيی   تحصیلی یها مهارت

نتایج بیان نميوده   "پیشرفت تحصیلی دختران زهیبر انگ یآموزش کمک یافزارها نرم تأثیربررسی "

آميوزان   دانيش آموزشی انتخاب شده قادر بودند انگیيزه پیشيرفت تحصيیلی    -تربیتی  یها لمیفکه 

 اميین  دختر دبستانی را باال برده و سبب افزایش مقاومت آنان در برابر مشکالت تحصیلی شيوند. 

 هندسيه  افزارهای نرم کمک به هندسی های مهارت یادگیری بررسی به( 4600) یمینی الرعایایی

 کميک  با هندسی مهارتهای یادگیری بودن مؤثر و است پرداخته یتحصیل راهنمایی دوره در پویا

( در 4638و همکياران )  انیضراب .کرد تأیید متداول کالسهای به نسبت پویا، هندسه افزارهای نرم

کيه جهيت    دهند مینشان  "طراحی آموزشی برنامه یادگیری امالی فارسی"تحقیق خود با عنوان 

اولین اقيدام طراحيی   آموزان  دانشلکترونیکی مطلوب ویژه طراحی آموزشی یک برنامه یادگیری ا

ظياهری وب   یهيا  یژگي یویک الگوی طراحی مناسب است. این الگيو شيامل    انتخابآموزشی، 

 ( بيا 4634) غميین و نيوروزی  پيژوهش  نتایج  .باشد میو ارتباطی  یبانیپشت سایت و عناصر فنی،
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  از حياکی  "فارسيی  نویسی لوحه درس ارییادد و یادگیری میزان بر ایچندرسانه تأثیر " عنوان

 و دسيت  و چشيم  همياهنگی  مهيارت  شناسيی،  سيمت  حیطيه  در آموزاندانش یادگیری افزایش

 افزار نرم کاربرد موازات به شده ذکر هایمقوله در فراگیران یادگیری. است لوحه شکل تشخیص

 چند این تأثیر مچنینه و است بوده سنتی روش از بیشتر و بهتر مراتب به نویسی لوحه آموزشی

 یيادداری  حیطه در آموزاندانش عملکرد .باشدمی تأیید مورد شناسی سمت یادداری بر اینهرسا

 و آزميایش  گيروه  دو هير  در لوحيه  شکل تشخیص یادداری و دست و چشم هماهنگی مهارت

-دانيش  یادگیری افزایش بر ایچندرسانه کاربرد تأثیر نهایت، در. ندارد چشمگیری تفاوت کنترل

 .است تأیید مورد آموزان

و  4آموزش الکترونیکی بير یيادگیری اسيت. هورسيلی     تأثیر دیمؤتحقیقات متعدد خارجی نیز    

 گیيری  نتیجيه از روی فيیلم   یيادگیری درباره  و مطالعه ( پس از بررسی تحقیقات9886) 9ریچارد

 هيای  آميوزش ون، فيیلم و  تلویزیي  تيأثیر  .گیرنيد  ميی از روی فیلم بهتر یاد آموزان  دانشکردند که 

( 9881) 6گيادفری  با تکرار آن و توضیحات معلم افيزایش داد.  توان میتصویری و نرم افزاری را 

به این نتیجه رسيید کيه درصيد نسيبتا      "دیداری–وضعیت فن آوریشنیداری"تحقیقی با عنوان  در

اسيتفاده از   تيأثیر ( 9881) 1ییميو یت باالیی از این فناوری باید در دوره ابتيدائی روا  پیيدا کنيد.   

زبانی را مهم ارزیابی نموده و تلفیق کامپیوتر و برنامه  های مهارتآموزشی در یادگیری  های شبکه

نسبت به تميرین نوشيتن و هجيی کيردن بیيان      آموزان  دانشدرسی زبان را موجب بهبود نگرش 

که مشاهده بعضی  پژوهشی که انجام داده به این نتیجه رسیده است ( در9882) 1نموده است. بال

 (9883) 3کيارن  بيوده اسيت.   مؤثرساله  1 تا 6واژگان کودکان  یادگیریآموزشی بر  های برنامهاز 

در تلفي  صيحیح    خصوصيا  نیز کاربرد اینترنت را در آموزش زبان منجر به رشد مهيارت زبيانی   

انجام داده اسيت   اه رسانه تأثیرتحقیقی در زمینه  9883دانشگاه کالیفرنیا در سال . داند یمکلمات 

بيا   آموزش آموزشی مؤثر بوده است. های رسانه ها نمونهاز  درصد 69اطمینان در  درصد 31که با 

مثبيت داشيته اسيت ماننيد: افيزایش در        تأثیربا اختالل یادگیری آموزان  دانشکامپیوتر بر روی 

                                                 
1. Horsley 

2. Richard 

3. Gadferi 

4. Timoie 

5. Ball 

6. Karen 
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ش روخيوانی بيه   و آميوز  9882و همکاران در سال  4خواندن در کودکان ناتوان یادگیری میراچر

، و آموزش مهارت هجی کردن توسي   9880در سال  9مبتال به نارسا خوانی موسلیآموزان  دانش

و  6خوانييدن توسيي  مونتييالی  دوگانييه هييای مييدلو کيياربرد  9883هييال و همکيياران در سييال  

بيودن آميوزش    اثربخشصورت گرفته است که نتایج این تحقیقات  9883در سال  1لیواندوسکی

 یاثربخشي ایين پيژوهش کيه     یها افتهیبا  ها پژوهش. نتایج این اند کرده تأییدپیوتر را از طریق کام

مشابه به هيم هسيتند و بيا یکيدیگر همسيو       کند یم را ثابت رایانهدرمانی با استفاده از  یها روش

1لورنز .باشند یم
 پیش فرآیند بر گرافیکی ایرسانه چند تأثیر از که تحلیلی با (9844) همکاران و 

 گرافیکی ایچندرسانه از استفاده که است معتقد است داشته ابتدایی دوره آموزاندانش نوشتاری 

 .بردارد در دبستانی آموزاندانش برای نوشتن مهارت درافزایش مزایایی

 
 ، در زمینه کاربرد فناوری اطالعات در مدارسچهارگانه یها نقش: 4جدول

 اهداف رویکرد

 اول: ارتباط دهنده
 آموز دانشاری ارتباط میان معلم و برقر -

 زمانی و مکانی یها تیمحدودکاهش  -

 آموزشی کننده تیهدادوم: 
 دسترسی آسان به منابع جدید -

 باالتر از پیش یتیفیباکآموزشی  مواددستیابی به  -

 آموز دانشسوم: تسهیل کننده 
 افزایش کیفیت یادگیری -

 آموز دانشو  معلم مدیر دروس، انیارتباط متسهیل  -

 چهارم: ابزار طراحی و تولید تعاملی
 ایجاد مواد آموزشی تعاملی -

 ایجاد مواد آموزشی با کیفیت باال -

 

آموزشی بر یادگیری دروس نوشتاری  افزارهای نرم تأثیرتعیین میزان  پژوهشهدف کلی این    

بین استفاده  -1 ت:مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرارگرفته اس دو فرضیهاست. در این تحقیق 

پایه سوم آموزان  دانش بنویسیم( و امال، انشا) ینوشتار های مهارتآموزشی در  یافزارها نرماز 

                                                 
1. Miracher 

2. Mosli 

3. Montali 

4. Livandoski 

5. Lorenz 
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آموزشی  یافزارها نرماستفاده از  -9وجود دارد. یدار یمعنتفاوت  ها آنعدم استفاده از  ابتدایی و

به مهارت آموزان  انشدمندی دروس نوشتاری پایه سوم ابتدایی موجب عالقه هایدر کالس

 .شود مینوشتاری 

 روش تحقیق

مورد مطالعه، تجربی  های گروهاین تحقیق چون در حوزه تحقیقات شبه تجربی است، با توجه به 

شهر کرمانشاه  گانه سهدختر پایه سوم ابتدایی مناطق آموزان  دانشجامعه آماری کلیه است. 

دبستان  چهار نمونه، جامعه .اند بوده تحصیلمشغول به  4638-34تحصیلی که در سال  باشند می

پایه سوم  آموز دانشنفر  469کل  به تعدادکالس  1نفری و جمعا   66هر دبستان دو کالس  و در

 عنوان بهگروه آزمایشی و دو کالس  عنوان بهکالس  دو است که به روش تصادفی انتخاب شدند.

الکترونیکی و سنتی  های آموزش دو سطحمستقل دارای  ریمتغ گروه گواه در نظر گرفته شدند.

اول، آموزش  الف( گروه اختصاص داده شده است. ها گروهبه یکی از  ها آناست که هر کدام از 

مورد آزمایش با استفاده  معلم مدرسه عنوان بهخود محقق و با همکاری آموزگار هم پایه  لهیوس به

 یافزارها نرموم، آموزش بدون استفاده از د ( گروهگروه آزمایشی(. ب) یآموزش یافزارها نرماز 

است چون این متغیر  یهیبد گروه گواه(.) گریدآموزشی توس  معلمین مربوطه در مدرسه 

اسمی  یا طبقه یها اسیمقآموزش با دو سطح مختلف( یک متغیر کیفی است در مقوله مستقل )

و  ها آنز بررسی اعتبار پیشرفت تحصیلی معلم ساخته است که پس ا یها آزمون .ردیگ یمقرار 

و روایی درونی و بیرونی  االتسؤ)شورای متخصصین بررسی  لهیوس به داشتن روایی مناسب

با توجه به مواد  سؤاالت یمحتوا انجام شد. آزمون پسو  آزمون شیپدر  ها گروه( برای تمام ها آن

 آزمون شیپه در گرفت موردنظر قرارمورد مطالعه در درس امال تعدادی لغت  یها کتابدرسی 

 پرسیده شدند تا مجددا  ها آنهمان لغات و یا لغات مشابه  آزمون پسپرسیده شدند و سپس در 

تمرینات کتاب درسی  سؤاالت یمحتوا زینبر آن بررسی شود. در درس بنویسیم  آموزش ریتأث

ون انشا هم داشتند با نظر کارشناسان انتخاب شد. در آزم یتر مهم تأثیرکه در یادگیری این درس 

 افزارهای نرم استفاده گردید. شده مطرحاز تمرینات نوشتاری کتاب درسی و نیز موضوعات 

وزارت  دشدهییتأفشرده  یها لوحقرار گرفتند از بین انوا   مورداستفادهآموزشی که 

 بازار کهموجود در  افزارهای نرمنیز برخی از  بودند و شده ارسالکه به مدارس  وپرورش آموزش
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محتوا ساز استفاده شد.  افزارهای نرمرسیده بودند و نیز از  وپرورش آموزشوزارت  تأییدبه 

تدریس در کالس با استفاده از  -9 آزمون شیپ -4پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شد:

دو ) یشیآزما های گروهمدت شش هفته برای  به یسنتآموزشی و تدریس به روش  یافزارها نرم

 وئپرده وید ی لهیوس بهاز مطالب آموزشی که از طریق رایانه و دیتا و آموزان  دانش (گروه

درسی هر درس کتاب  یافزارها نرماستفاده کردند. در زمان نمایش  شد یمپروژکتور نمایش داده 

 -6.کرد یمنیاز به توضیحات اضافی است، توضیحات الزم را بیان  کرد یمهر جا معلم احساس 

و  کدگذاری، آوری جمعبدست آمده،  ها پرسشنامهآزمون و  اجرای که از اطالعاتی .آزمون پس

در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و  SPSSوارد رایانه شد و با استفاده از نرم افزار 

 تحلیل قرار گرفت.

 

تحقیق های يافته  

ف های پراکندگی به توصی های مرکزی و شاخص با استفاده از جداول توزیع فراوانی، شاخص

 نتایج پرداخته شده است.

 به تفکیک گروه کنترل و آزمایشآموزان  دانش: میانگین و انحراف استاندارد میزان اضطراب امتحان 9جدول 

 ها گروه (=33n) شیآزما (=33nکنترل )
 

 متغیر
SD M SD M 

 آزمون شیپ 014/41 860/9 013/41 329/4
 امال

 آموزشی افزارهای نرماستفاده از 

 آزمون پس 383/41 11/4 010/41 826/9

 آزمون شیپ 90/41 003/4 90/41 064/4
 انشا

 آزمون پس 14/41 319/4 624/41 842/9

 آزمون شیپ 383/41 803/9 341/41 831/9
 نوشتن

 آزمون پس 91/41 369/4 106/41 843/9
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آموزشی در  یافزارها منراستفاده از  آزمون شیپبر اساس اطالعات جدول باال، اگرچه نمرات    

افراد گروه آزمایش در  آزمون پسیکسان است اما نمرات  تقریبا کالس گروه کنترل و آزمایش 

 یافته است. شیانشا افزامقایسه با گروه کنترل، بجز در رابطه با مهارت 

دختر سوم آموزان  دانشآموزشی در کالس درس، نمرات امالی  یافزارها نرماستفاده از    

درصد  9/18 تقریبا . میزان آن نیز بیانگر آن است که دهد یمافزایش  یدار یمعن طور بهیی را ابتدا

در  یخوب به. این نتایج کند یمگروه )آزمایش و کنترل( تغییر  تأثیرتحت آموزان  دانشاز نمرات 

 نمودار تعاملی زیر نیز نمایان است.

 آزمون پسو  آزمون شیپآزمایش و گروه کنترل در  یها گروهنمرات مهارت امالی  ینمودار خط :4نمودار 

 
 تقریبا  آزمون شیپشود نمرات امال هر دو گروه در  مشاهده می 4که در نمودار  طور همان   

آموزشی در گروه آزمایش  یافزارها نرمپس از استفاده از آموزان  دانشیکسان است، اما نمرات 

حالی است که در گروه کنترل چنین نیست. شیب  است این در افتهی شیافزا یتوجه قابل طور به

 تند خ  مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.

پس از استفاده از آموزان  دانش انشای نمرات مهارتگردد  مالحظه می 9چنانکه در نمودار    

و قابل  ریگ مچشآموزشی در گروه آزمایش افزایش یافته است اما این مقدار افزایش  افزارهای نرم

 . شیب تند خطوط مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.باشد نمیمالحظه 
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 آزمایش و گروه کنترل های گروهدر  نمرات مهارت انشا ینمودار خط :9نمودار 

 
 تقریبا  آزمون پیششود نمرات درس بنویسیم هر دو گروه در  می مشاهده 6چنانکه در نمودار    

آموزشی در گروه آزمایش  افزارهای نرمپس از استفاده از آموزان  دانشن است، اما نمرات یکسا

قابل توجهی افزایش یافته است این در حالی است که در گروه کنترل چنین نیست. شیب  طور به

 تند خ  مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.

 آزمایش و گروه کنترل های گروهر نمرات درس نوشتن د نمودار خطی-6نمودار 
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 گیری نتیجهبحث و 

بودند نکته قابل بیان  برخوردارتا حدودی از کیفیت خوبی  افزارها نرمتمرینات درس بنویسیم در 

تصاویر آموزان  دانش قبال این است که همان تمریناتی را که  افزارها نرم یلهوس بهدر حین آموزش 

همان تصاویر  گرفتند یمرا فرا  ها آنبه سختی و یا تعداد کمی آن را در کتاب درسی دیده و 

جذابیت بیشتری به همراه آورده و یادگیری را بسیار  شد یموقتی به شکل متحر  نمایش داده 

درباره  و مطالعه ( پس از بررسی تحقیقات9886) 9و ریچارد 4هورسلی آسان و سریع کرده است.

 .گیرند میاز روی فیلم بهتر یاد آموزان  دانشردند که ک گیری نتیجهاز روی فیلم  یادگیری

 یها آموزشایجاد عالقه و انگیزه در دروس نوشتاری توس  فرضیه افزایش  تأیید     

و تلویزیون آموزشی در میزان یادگیری  یها برنامه .باشد میالکترونیکی با تحقیق زیر همسو 

(. همچنین نظرات معلمان و 4608دی، )مسعو بوده است آموزان مؤثر دانشتحصیلی  شرفتیپ

 در پژوهش تلویزیون آموزشی بوده است. یها برنامهبودن  مؤثرسایر افراد نمونه تحقیق، بیانگر 

نتیجه این تحقیق بود در طول مدت  ینبارزترو  ینمشهودترحاضر ایجاد عالقه و انگیزه 

اری لحظه شماری برای رسیدن ساعت دروس نوشتآموزان  دانشالکترونیکی  های آموزش

و با  گرفتند یمدر ساعت شرو  کالس برای رفتن به سالن سمعی بصری بر هم پیشی  کردند یم

و حتی اصرار داشتند که در ساعت تفریح و  کردند یمدقت به دروس و تمرینات آن توجه 

 استراحتشان هم در کالس بمانند و به بحث ادامه دهند.

انجام شده و تجربیاتی که برای محقق در حین انجام این نابراین با توجه به تحقیقات ب     

و تدابیر دیگر  دهایاسالبا استفاده از تصاویر  توان یمتحقیق به دست آمد حاکی از آن است که 

بنویسیم  امال ورا در دروس آموزان  دانشممکن یادگیری  یافزار نرم های آموزش لهیوس بهکه 

چندانی نداشته است که  تأثیرحاضر بر یادگیری درس انشا  افزارهای نرمفارسی افزایش داد ولی 

 چراکهممکن است یکی از دالیل آن مربوط به تفاوت درس انشا با سایر دروس نوشتاری باشد 

و تجارب آموزان  دانشفردی  یها تفاوتانشا عالوه بر نوشتن، نوعی خالقیت بوده که با 

 نویسی رابطه مستقیم دارد. داستان ،یسینو خاطره ازجملهدر موضوعات مختلف  ها آنشخصی 

                                                 
50. Horsley 

51. Richard 
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دروس  یریادگی درآموزان  دانشبیشتر  یمند عالقهباعث به وجود آوردن  افزارها نرماین  نیهمچن

 نوشتاری گردیده است.

سایر  یراستا همبدست آمده از این پژوهش که  یها دادهدر مجمو  با توجه به تحلیل     

آموزشی  افزارهای نرمتیجه گرفت که روش آموزش با ن توان یممرتب  نیز بود  یها پژوهش

در  تواند یم باشد نیز مؤثرمعمولی در مدارس عادی آموزان  دانشدر یادگیری امالی  تواند یم

با اختالل امال مفید باشد و میزان موفقیت آموزان  دانش یادگیری ویژه درمان اختالل یادگیری

 که: شود یمرا افزایش دهد. بنابراین پیشنهاد  ها آن

بر و آموزان  دانشمتناسب با توان و نیاز  را یمتنوعآموزشی  افزارهای نرممسئوالن آموزشی،  -

 تهیه و تدوین نمایند. ها آنتحصیلی و کتب درسی  یها هیپا اساس

درسی، استفاده از  یها کتابآموزشی و  یها برنامهدر زمینه تدوین  مسئوالن آموزشی، -

 آموزشی قرار دهند. یها برنامهجزء  افزارها را نرم

 برگزارضمن خدمت  یها کالس آشنایی و تسل  هر چه بیشتر معلمان با رایانه، منظور به -

 گردد.

 افزارهای نرمسمعی بصری و تهیه وسایل و  یها کالسمدیران مدارس در آماده کردن  -

 آموزشی با آموزگاران کالس همکاری الزم را داشته باشند.

، یسینو خاطره، یسینو گزارشی با توجه به انوا  انشا، ارهایافز نرمبرای درس انشا،  -

 ، پرورش خالقیت و...تهیه شود.ییگو قصه
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