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 انآموزدانش ریاضی نگرش بهبود بر بازی طریق از آموزشتاثیر

  شهرستان فردوس ابتدایی مقطع دختر

 

 اشرف قلیچ بیکی

 

  استان خراسان جنوبی-شهرستان فردوسشاغل در آموزش و پرورش 

 کارشناس ارشد علوم تربیتی

  
 سیستم هر در زیادی بسیار اهمیت پایه، دروس ترین مهم از یکی عنوان به ریاضی آموزش :چکیده

 هک است فعالیتی ریاضی، بنیادی علم خصوص به علوم آموزش در نوین هایی روش ابداع. دارد آموزشی

 هک است بازی با ریاضی ادغام ها روش این از یکی. ورزند می اهتمام آن به دنیا سرتاسر از پژوهشگرانی

 اثربخشی بررسی پژوهش این هدف .است گرفته ارزیابی مورد کشورمان از محققینی توسط آن اثربخشی

 پژوهش این روش. بود ابتدایی مقطع دختر آموزان دانش ریاضی نگرش بهبود بر بازی طریق از آموزش

: شامل پژوهش آماری یجامعه. است کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نوع از

 آزمایش نفرگروه 2۱شامل پژوهش ینمونه. است فردوس شهرستان پنجم پایه دختر آموزان دانش یکلیه

 آموزش و شدند انتخاب تصادفی ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با که است کنترل نفرگروه 2۱و

 ریاضی نگرش یپرسشنامه از استفاده با ها داده. شد انجام آزمایش گروه برروی بازی طریق از

 بهبود باعث بازی طریق از آموزش که داد نشان کوورایانس تحلیل نتایج. شد آوری جمع( 23۱2)ایکن

 ظورمن به که است آن از حاکی پژوهش نتایج بنابراین. است شده ریاضی درس به  آموزان دانش نگرش

 آموزشی های روش و کرد توجه ریاضی نگرش ویژه به انگیزشی عوامل نقش به باید ریاضی، نگرش بهبود

 .داد سوق درس این به عالقه ایجاد مسیر در را ریاضی

  ابتدایی آموزاندانش ریاضی؛ نگرش بازی؛ طریق از آموزش: کلیدواژگان
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The effectiveness of instruction through the play in improving 

mathematics attitude of primary girl students 

 

 [Abstract ] چکیده

The purpose of this study was to examine the effectiveness of 

instruction through the play in improving mathematics attitude 

in primary school girl students. Research method was the 

experimental method with pretest-posttest with control 

group. Research Statistics population was constituted of all 

fifth grade girl students in بferdos city. The sample of the 

research is consisted of 82 subjects in the experimental group 

and 82 subjects in the control group, who were selected by 

random cluster sampling and the subjects in the experimental 

group were given instruction through the play. Data were 

collected using Mathematics Attitude Questionnaire of Aiken 

(7417). Results of covariance analysis showed that mathematic 

instruction through the play was effective in improving the 

students' attitudes towards mathematics. Therefore the result 

of the present study indicate that in order to improve 

mathematic attitudes, it should be considered to the role of 

motivational factors, particularly attitudes to mathematics and 

methods of teaching mathematics in this lesson led to the 

creation of interest. 

 

 key words] ] کلیدواژگان

Learning through play- Math attitude- Math attitude. 

 

 مقدمه

 رد تحصیلی افت: جمله از گوناگون هایصورتبه تحصیلی افت یمسأله آنها بین از که است متعددی مسائل دارای آموزشی نظام

 اثرات شود،می جامعهانسانی و مالی منابع اتالف موجب که این بر عالوه ساله همه که است گریبانگیر مسائل مهمترین از یکی ریاضی،

 ریاضی از وجهی با مدرسه در آموزان دانش(. 29۱1 سیف،) سازدمی وارد آنها هایخانواده و آموزاندانش بر زیادی روانی و روحی سوء

 ینا که می آید وجود به ها آن در ریاضی از بیزاری زمینه حالتی، چنین در. ندارد ارتباط آنان واقعی زندگی با که کنند می برخورد

 نگرش بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی دهد می نشان ها یافته(. 292۱ پور، موسی و خاکباز) است ریاضی یادگیری موانع بزرگترین از

 (1322 ،[2]مارچیس) دارد آنان واقعی زندگی در کاربردی چه ریاضی بدانند که است این آموزاندانش
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 أثیرت اطالعات پردازش فرایندهای و دانش ساختارهای از تنها نه ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت است داده نشان متعدد های یافته

 ینیلماز،(. 2331 ،[1]بسانت) شود می مربوط اضطراب و ها ارزش ها، نگرش باورها، جمله از انگیزشی عوامل به بلکه پذیرد، می

 احساس راینبناب. یافتند قوی یرابطه ریاضی عملکرد با پایین اضطراب و مثبت نگرش باال، انگیزش بین( 133۱[ )9]اوزون و جورجینر

 ریاضی، از لذت ،[1]ریاضی هراس و اضطراب قبیل از عواملی تواند می و است مهم بسیار موضوعی ریاضی، آموزش در[ 4]عاطفه و

 دادند نشان( 133۱[ )6]لویز و ایکن همچنین(. 2923 صفوی،) کند ایجاد ریاضی در شکست و موفقیت ریاضی، نفس به اعتماد

 اند کرده تأکید کانادا و آمریکا در[ ۱]ریاضی معلمان ملی شورای .است ریاضی در تحصیلی موفقیت کننده بینیپیش ریاضی نگرش

 ریاضی آموزش در شورا این. بپردازند ریاضی مفاهیم ساخت به خودشان آموزان دانش که است آن ریاضی آموزش روش بهترین که

 طبیعی ابزار بازی، از استفاده(. 1333 ،[2]منن. )اند کرده تأکید مؤثر روش عنوان به بازی بر دبستانی، پیش و دبستانی کودکان به

 توجه اب و است کودکان دنیای و مدرسه بین تعامل برای آرمانی ای گزینه بازی. است یادگیری خصوص در مثبت نگرش ارتقاء برای

 ادق،صپهلوان) است تحصیلی های پایه همه در ایرانی آموزان دانش رایج مشکالت از ریاضی درس در تحصیلی افت میزان اینکه به

 ریاضی آموزش از توان می است مؤثر آموزان دانش ریاضی عملکرد و نگرش روی که مهمی عوامل از بنابراین ،(2924 نادری، و فرزاد

 آموزان دانش ریاضی عملکرد در بازی یشیوه به آموزش که داد نشان( 133۱[ )3]باربارا و فنگفنگ پژوهش .برد نام بازی طریق به

 که دهد می نشان( 1323) الکون و آلتون یلماز، هاییافته همچنین. است سنتی آموزش روش از مؤثرتر آنان ریاضی نگرش بهبود و

 ظریاتن براساس. است مؤثر ریاضی به آموزان دانش نگرش بر زندگی با شده غنی هاینمونه و واقعی زندگی به توجه با ریاضی آموزش

 کنترل و ها¬واقعیت درک با بازی قالب در کودکان. است کودک شناختی رشد عامل تریناصلی بازی،[ 23]ویگوتسکی و پیاژه

 دست جدیدی ذهنی مفاهیم به آموزشی، های بازی ویژهبه بازی، خالل در کودکان. یابند می دست تعادل به شخصی های¬مهارت

 به بازی نقش به پرورش و آموزش مربیان از بسیاری(. 2921  عسگری، و انگجی) کنندمی کسب را بهتری های مهارت و یابند می

 کسانی جمله از[ 22]گانیه و پیاژه دکرولی، فروبل، سوری، مونته. اند کرده اشاره پرورش و آموزش عوامل ترینمطلوب از یکی عنوان

 یلهوسی ترین عمده عنوانبه را آن از استفاده و کردند می استفاده آموزشی های بازی از کودکان به مفاهیم آموزش برای که هستند

 (.2922 اخواست،) اند قرارداده تأکید مورد مختلف موضوعات یادگیری برای کودک آموزش

 آنها می کنند شروع کردنصحبت و رفتن راه از قبل را کردن بازی آنها. هستند مند عالقه مختلف هایبازی به همیشه کودکان

 ادگیریی در مهم ابزار یک عنوان به تواند می کودکان برای بازی. برخوردارند بیشتری توجه و تمرکز از هستند بازی مشغول کهوقتی

 می فادهاست بازی  هنگام فراوانی ریاضی فرآیندهای از و کنند می رشد ریاضی با و کنند می زندگی ریاضی با روزانه کودکان. باشد

 زودتر آموزاندانش بگیرد، صورت بازی طریق از آموزش اگر(. 2933 تکلوی، از نقل به ؛1331 لندرت، ؛1322 ،[21]اوزدوگان) کنند

 ماا کند، می تر¬طوالنی را تدریس هرچند ریاضی درس تدریس در بازی از استفاده. کنند می فراموش دیرتر و فهمند می را مطالب

 (.2921 کرامتی،) نماید می تر عملی و تر دلپذیر تر، عمیق را یادگیری

 ریاضی جدید های مهارت و مفاهیم یادگیری برای ها بچه به مناسب آموزشی بازی که دریافتند( 2334[ )29]اسنادیر و پولوس

 هب آنها. شود لحاظ کمکی فعالیت عنوان به ریاضی درس آموزش برنامه در ها بازی که کردند توصیه محققان این. کند می کمک

 .شود می منجر تر طوالنی یادآوری و بهتر درک به ریاضی، دروس در آموزشی های بازی از استفاده که دریافتند تجربه

 می تربیش توجهی قابل طور به ریاضی به منفی نگرش سنین این در است، مهم ریاضی به نگرش توسعه در سالگی 29-22 سنین

 نبی. باشد ریاضی در انتزاعی مواد شیوع است ممکن آن احتمالی دالیل اما ندارد وجود موضوع این برای روشنی دلیل اگرچه. شود
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 االتریب درسی پیشرفت باشد، تر مثبت ریاضی نگرش چه هر دارد، وجود مثبت همبستگی ریاضی درس پیشرفت و ریاضی نگرش

 کالس در توجهی قابل علمی رشته یک ریاضی اینکه به توجه با (.1333 ،[21]اسچنکل از نقل به ؛2332 ،[ 24]چونگ)رود می انتظار

 پیش مشابه های¬فعالیت و ها بازی ها، طرح همراه باید ریاضی های کالس که کنند می ادعا محققان است، مدارس درسی های

 زمانی ستا حاکی تحقیقات. کند پیدا افزایش آموزان دانش انگیزه تا شود انجام ها کالس در باید مختلف های فعالیت نوع این. بروند

 نقل به ؛1333 ،[26]کورل) دهند می نشان خود از ریاضی یادگیری برای بیشتری تمایل ببرند لذت ریاضی درس از آموزان دانش که

 موضوع یک و کار روی بر را خود عالقه تا کند می کمک آموزان دانش به بازی انگیزشی خصوصیات(. 1323 ،[2۱]کاراسل و تزر از

 .کند می کمک یادگیری هایفعالیت در آنان فعال مشارکت و آموزگاران به همچنین بازی. کنند حفظ آموزشی محیط در خاص

 آموزشی های روش و کرد توجه ریاضی به نگرش ویژه به انگیزشی عوامل نقش به باید ریاضی پیشرفت بهبود منظور به بنابراین

 ماماهت ریاضی فراگیری برای شناختی تالش به صورتی در آموزان دانش چون. داد سوق درس این به عالقه ایجاد مسیر در را ریاضی

 طریق زا آموزش اثربخشی بررسی پژوهش این هدف بنابراین. کنند تلقی جذاب و جالب را آن و ببرند لذت تالش این از که ورزند می

 ایستب می آموزشی نظام هر که است مسائلی ترین مهم از یکی تحصیلی، افت .است ریاضی به آموزاندانش نگرش بهبود بر بازی

 یلیتحص افت های جنبه ترین مهم از یکی ریاضی درس در افت میان، این در. نماید اندیشی چاره آن زیانبار اثرات از جلوگیری برای

 توجه .گذارد می جای بر ها آن های خانواده و آموزان دانش بر روانی و روحی سوء اثرات انسانی، و مالی منابع اتالف بر عالوه که است

 که آن دلیل به آموزان دانش از بسیاری که دهد می نشان ها بررسی. دارد زیادی اهمیت ریاضی آموزش در عاطفه و احساس به

 یکی ،مسئله این و گیرد می شکل ها آن در درس این از بیزاری های زمینه یابند، نمی واقعی زندگی و ریاضی بین مشخص ارتباطی

 صورتی در طبعا. است بازی کودکی، هر های مندی عالقه ترین مهم از یکی دیگر سوی از .است ریاضی یادگیری موانع ترین بزرگ از

 به یتحول کودکان یادگیری در که داشت انتظار توان می بگیرد، شکل نوین ای رابطه ریاضی آموزش و مختلف های بازی بین که

 در .اند داده قرار آزمایش بوته در را آن همدان سینای بوعلی دانشگاه از پژوهشگرانی که است ای فرضیه همان این و بپیوندد وقوع

 در. ستا گردیده بررسی ابتدایی مقطع دختر آموزان دانش ریاضی نگرش بهبود بر بازی طریق از ریاضی آموزش تاثیر ، در این مقاله

 دانش 94مرحله، چند طی و ای خوشه گیری نمونه از استفاده با گردیده انجام آزمون پس-آزمون پیش طرح روش به که مطالعه این

 از ریاضی آموزش آزمایش، گروه برای .گرفتند قرار آزمون مورد( شاهد) کنترل و آزمایش نام به نفری 2۱ گروه دو در و انتخاب آموز

 ادهد آموزش متر سانتی و متر طول، اندازه، مثل مفاهیمی پرش، مسابقه طریق از مثال برای. گردید انجام گوناگون های بازی طریق

 این های یافته .پرداختند یکدیگر قد گیری اندازه به مربیان کمک با آموزان دانش قیچی، و کاغذی نوار از استفاده با همچنین و شد

. دگرد می ریاضی درس به آموزان دانش نگرش بهبود باعث معناداری طور به بازی، طریق از ریاضی آموزش که دهد می نشان پژوهش

 فزایشا آموزشی شیوه این با آن به نسبت انگیزش و دادن اهمیت ریاضی، درس از بردن لذت نظیر عواملی که است آن از حاکی نتایج

 به همیشه کودکان، که این به توجه با .است داشته توجهی قابل کاهش درس این از نگرانی و ترس دیگر سوی از و یافته داری معنی

 نسبت ار ها آن نگرش توانیم می دهیم، پیوند ریاضی درس به را بازی از حاصل لذت بتوانیم اگر هستند، مند عالقه مختلف های بازی

 روش سایر کنار در تا داد آموزش ریاضی معلمان به زمینه این در را هایی روش است الزم راستا این در. نماییم مثبت درس این به

  .گیرند کار به ریاضی آموزش در ها،

  

 روش
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 مایشآز گروه.شد استفاده تصادفی جایگزینی و کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی روش از پژوهش این در    

 یجامعه: گیری نمونه روش و نمونه جامعه، .کردند دریافت را مدارس متداول آموزش کنترل گروه و بازی طریق از ریاضی آموزش

 از استفاده با تحقیق ینمونه. بود فردوس شهرستان در2934 سال ابتدایی، پنجم یپایه دختر آموزان دانش یکلیه: شامل آماری

 ینا از سپس. شد انتخاب تصادفی طور به فردوس شهر ابتدا که صورت این به. شد انتخاب تصادفی ای خوشه گیرینمونه روش

 اطالعات آوریجمع برای. شدند انتخاب تصادفی صورت به کنترل گروه برای نفر 2۱تعداد و آزمایش گروه برای نفر 2۱ تعداد مدرسه

 یپرسشنامه از ریاضی به نسبت آموزان دانش نگرش سنجش منظور به: ریاضی به نگرش یپرسشنامه :شد استفاده زیر پرسشنامه از

 دانش نظر که است ریاضی درس به نسبت نظر اظهار یا گویه 14 شامل مقیاس این. شد استفاده( 23۱2)ایکن ریاضی به نگرش

 درجه روش با مقیاس این. دهد می قرار سنجش مورد نگرانی و ترس و دادن اهمیت انگیزش، بردن، لذت های مؤلفه در را آموزان

 سیف، رضویه، و است آمده دستبه ۱3/3 آن کرونباخ آلفای ضریب( 2922) خدادادنژاد پژوهش در. است شده ساخته لیکرت بندی

 21/3 آن کرونباخ آلفای ضریب پژوهش این در اند، کرده ذکر 39/3  را پرسشنامه این کرونباخ آلفای ضریب( 2924) طاهری و

 ریاضی آموزش سپس. آمد عمل به آزمون پیش آزمایش و کنترل گروه دو از پژوهش ابزار از استفاده با ابتدا: اجرا روش .آمد دستبه

 آموزاندانش به زیر صورت به جلسه یک ای هفته جلسه، هشت در پژوهشگر همکاری با و معلم کمک با گروهی صورت به بازی طریق از

 جهت در صمیمی و مناسب محیطی ایجاد و آشنایی منظور به: انگیزه ایجاد و ارتباط برقراری ابتدا: اول یجلسه:  شد داده آموزش

: ومد یجلسه. بازی طریق از ریاضی آموزش اهداف توضیح سپس آزمونپیش اجرای و دوره کلیات معرفی و انگیزش میزان بردن باال

 قد گیری اندازه برای معلم راهنمایی با و شدند تقسیم نفری سه هایگروه به کودکان متر؛ سانتی و متر طول، اندازه، مفهوم آموزش

 با ولط گیری اندازه و زدن تخمین. آموختند را تر کوتاه و بلندتر مفاهیم هااندازه مقایسه با و کردند استفاده قیچی و کاغذی نوار از

 می معلم پرش؛ مسابقه طریق از متر به طول گیری اندازه نهایت در و( کردن وجب) بدنی هایمقیاس مانند اختیاری های مقیاس

 که مقداری خواهد می آموز دانش از. دهد آموزش آموزان-دانش به را متر با گیری اندازه رقابتی فعالیت این برقراری طریق از تواند

 به بازی شیوه به ترتیب همین به هشتم تا سوم یجلسه. کند گیری اندازه سانتیمتری 93 هایکشخط هم و متر وسیله به پریده

 کواریانس تحلیل آزمون با هاداده و آمد عملبه آزمون پس آزمایش و کنترل گروه دو هر از نهایت در شد، داده آموزش آموزاندانش

  .شدند تحلیل متغیره چند و متغیره یک

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج
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 اهمیت انگیزش، بردن، لذت شامل آن هایمؤلفه و نگرش بهبود نمرات میانگین آزمون پس در که داد نشان هاداده تحلیل نتایج

 (.2 جدول)است کرده پیدا کاهش آزمون پس در نگرانی و ترس مؤلفه و کرده پیدا افزایش دادن

 آزمایش و کنترل گروه در نگرش های مؤلفه و نگرش بهبود نمرات معیار انحراف و میانگین.  2جدول

 آزمون                       

 گروه

 آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD 

 گروه

 کنترل

 23/4 22/11 21/4 13/19 لذت بردن

 34/9 96/13 22/4 91/13 انگیزش

 33/9 31/14 13/9 42/11 اهمیت دادن

 44/1 36/11 21/1 11/19 ترس و نگرانی

 32/29 21/32 94/24 11/31 بهبود نگرش

 گروه

 آزمایش 

 11/9 44/11 1۱/9 22/11 لذت بردن

 62/1 12/11 2۱/4 31/12 انگیزش

 ۱1/1 31/11 43/4 24/11 اهمیت دادن

 ۱۱/9 16/11 32/4 22/11 ترس و نگرانی

 14/22 13/33 33/21 11/39 بهبود نگرش

  

 این داری معنی سطح که است 36/11 آمده دستبه F مقدار گروه، اثر قسمت در داد نشانمتغیر یک کواریانس تحلیل همچنین

 میانگین تفاوت گفت توان می بنابراین .() 2F و p، 36/11= (4۱=332/3) است 31/3 از کمتر 4۱ و 2 آزادی یدرجه با مقدار

 باعث داریمعنا طوربه بازی طریق از ریاضی آموزش کهطوری به است، دار معنا آزمایش و کنترل گروه دو در نگرش بهبود نمرات

 (.1 جدول،)است درصد 91 تأثیر این مقدار اتا مجذور به توجه با. شود می ریاضی درس به نسبت آموزان دانش نگرش بهبود

 بازی بر بهبود نگرش. نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش ریاضی از طریق 1جدول
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. است شده استفاده متغیره چند کواریانس تحلیل از نگرش بهبود های مؤلفه بر بازی طریق از ریاضی آموزش تأثیر بررسی برای

 و 4 آزادی درجه با مقدار این داری معنا سطح که است 62/6 موارد همه در آمده دستبه F مقدار که داد نشان هاداده تحلیل نتایج

 لذت) نگرش بهبود متغیر های مؤلفه از یکی در حداقل کنترل و آزمایش های گروه بنابراین ،(>31/3P) است 31/3 از کمتر 42

 از اضیری آموزش تأثیر کهاین به بردن پی برای ادامه در. دارند داری معنا تفاوت یکدیگر با( نگرانی  و دادن اهمیت انگیزش، بردن،

 تحلیل در F آزمون نتایج تأثیرات، شدت مقایسه همچنین و است دار معنا نگرش بهبود های مؤلفه از کدامیک بر بازی طریق

 که است 44/6 آمده دستبه F مقدار بردن لذت مؤلفه در( 9) جدول به توجه با بنابراین. است شده آورده متغیره چند کواریانس

 انگیزش مؤلفه در ،() 2F و p، 44/6= (44= 31/3) است 31/3 از کمتر 44 و 2 آزادی درجه با مقدار این داری¬معنا سطح

  است 31/3 از کمتر 44 و 2 آزادی درجه با مقدار این داریمعنی سطح که است 24/11 آمده دستبه F مقدار شود، می مشاهده

(332/3 =p، 24/11= (44 2 وF ()، مقدار شود، می مشاهده دادن اهمیت مؤلفه در F معنا سطح که است 4۱/۱ آمده دستبه 

 نگرانی و ترس مؤلفه در و () 2F و p، 4۱/۱= (44= 333/3)  باشد می 31/3 از کمتر 44 و 2 آزادی یدرجه با مقدار این داری

 است 31/3 از کمتر 44 و 2 آزادی درجه با مقدار این داری¬معنا سطح که است 99/4 آمده دستبه F مقدار شود، می مشاهده

(34/3 =p، 99/4= (44 2 وF()، همیتا ریاضی، درس به نسبت انگیزش بردن، لذت نمرات میانگین تفاوت گفت توان می بنابراین 

 آموزش کهطوریبه است دار معنا آزمایش و کنترل گروه دو آزمون پس در ریاضی درس از نگرانی و ترس و ریاضی درس به دادن

 موزانآ   دانش انگیزش افزایش ریاضی، درس از آموزاندانش بردن لذت افزایش باعث داری معنا طور به بازی طریق از ریاضی

 .گردد می ریاضی درس از آموزان دانش نگرانی و ترس کاهش  و ریاضی درس به آموزاندانش دادن اهمیت افزایش ریاضی، درسبه

 بر ار تأثیر بیشترین بازی طریق از ریاضی آموزش که گفت توان می فوق جدول در اتا مجذور مقادیر به توجه با کلی طوری به    

 به دادن اهمیت بر ترتیب به را تأثیر بیشترین آن از پس و( درصد 94) دارد ریاضی درس به نسبت آموزان دانش انگیزش افزایش

  .دارد( درصد 3) ریاضی درس از نگرانی و ترس کاهش و( درصد 29) ریاضی از بردن لذت ،(درصد 21) ریاضی درس

 

 

 

 

 نگرش های مؤلفه بر بازی طریق از ریاضی آموزش تأثیر متغیره چند کواریانس تحلیل نتایج. 9جدول

  

آموزش ریاضی از 

 طریق بازی

 91/3 332/3 36/11 92/662 4۱/2 92/662 بهبود نگرش

 - - - 33/13 4۱ 1۱/2433 خطا

 - - - - 13 463424 کل
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 SS df MS F P Partial Eta Sd های نگرشمؤلفه منبع تأثیر

آموزش ریاضی از 

 طریق بازی

 29/3 31/3 44/6 24/91 44/2 24/91 لذت بردن

 94/3 332/3 24/11 33/291 44/2 33/291 انگیزش

 21/3 333/3 4۱/۱ ۱9/92 44/2 ۱9/92 اهمیت دادن

 33/3 34/3 99/4 ۱3/14 44/2 ۱3/14 ترس و نگرانی

 

 

 گیرینتیجه و بحث

 بهبود باعث داری معنا طوربه آزمایش گروه در بازی طریق از ریاضی آموزش که داد نشان ها داده تحلیل نتایج پژوهش این در     

 گرشن بهبود موجب تواند می بازی طریق از آموزش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. شود می ریاضی به نسبت آموزان دانش نگرش

 تاهمی ریاضی، درس به نسبت انگیزش بردن، لذت نمرات میانگین تفاوت است حاکی ها داده همچنین شود، ریاضی به نسبت

 آموزش کهطوری به است دار معنا آزمایش و کنترل گروه دو آزمون پس در ریاضی درس از نگرانی و ترس و ریاضی درس به دادن

 به آموزان دانش انگیزش افزایش ریاضی، درس از آموزان دانش بردن لذت افزایش باعث داری معنا طور به بازی طریق از ریاضی

. گردد می ریاضی درس از آموزان دانش نگرانی و ترس کاهش و ریاضی درس به آموزان دانش دادن اهمیت افزایش ریاضی، درس

 .است هماهنگ زیر های پژوهش های یافته با نتایج این

 ارتباط، توجه،) انگیزشی یمؤلف ها  چهار بر داری معنا طور به آموزشی های بازی دادکه نشان( 2332[ )22]فریتج و کلین    

 که داد نشان پنجم یپایه آموزدانش 211 ریاضی یادگیری برای( 133۱) باربارا و فنگفنگ همچنین. دارد تأثیر( رضایت و اعتماد

 رمؤث فردی های تفاوت به توجه بدون ریاضی به مثبت های نگرش ارتقاء در و مؤثرتر ریاضی عملکرد در بازی با ریاضی آموزش

 را آموزان دانش نگرش کامپیوتری آموزشی های بازی از استفاده که دادند نشان( 1333[ )23]کارامتی و سانکایا همچنین. است

 و تجریشی پورمحمدرضای بهرامی، اخواست، همچنین. کرد مثبت کامپیوتری آموزشی های بازی هم و ریاضی های دوره به هم

 نسبت بودند آموخته را ریاضی مفاهیم آموزشی های بازی روش به که ذهنی توان کم آموزان دانش دادند نشان( 2922) بیگلریان

 ریاضی در باالتری نمرات میانگین و داشتند بیشتری یادگیری بودند آموخته را مفاهیم این تدریس جاری روش با که کسانی به

 و ریاضیات سمت به آموزان دانش اشتیاق و انگیزه آموزشی های بازی که داد نشان (1332[ )13]ونکوس تحقیق. کردند کسب

 دعاا گان دهنده آموزش. کند کمک ریاضی های-مهارت در پیشرفت برای یادگیرنده به تواند می بازی. بخشد می بهبود را آموختن

 .داد توسعه را ریاضی های مهارت بازی، از استفاده با توان می کنند می

 رغبتی انگیزه هم تواند می ایرایانه بازی بر مبتنی یادگیری روش که دادند نشان( 2932) دباغ زاده و پورصادق صالح فر،امینی     

 انشد ریاضی نگرش در یادگیری، روش این نتیجه در. دهد افزایش را آنها تحصیلی پیشرفت هم و ریاضی به نسبت آموزان دانش

 همچنین. داد افزایش و ایجاد را آموزان دانش ریاضی نگرش و داشت تأثیر ریاضی فراگیری باالتر سطوح به رسیدن برای آموزان
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 و دیمیر از نقل به ؛1332 ،[12]کی) کند می کمک انگیزه ایجاد به ریاضی یادگیری در کاغذی و مداد های فعالیت از بیشتر هابازی

 (.1323،[ 11]تامر

 هب وکودک خورد می پیوند نظر مورد درس با بازی از حاصل خوشایندی باشد، همراه درسی فعالیت یک با بازی اگر بنابراین    

 می نشان زیادی مندی عالقه بازی به آموزان دانش دربردارد، لذت ایجاد و آفرینی انگیزه ارزش بازی،. شود می مند عالقه درس

 است یادگیری روش اساسی جزء آموز، دانش فراگیری درگیری و مشارکت. گیرند می قرار فعالیت جریان در خودشان زیرا دهند؛

 که را هایی مهارت همه باشد کار در اجباری آنکه بی دهد، انجام را ها بازی انواع آموز دانش وقتی(. 292۱ منش، عالی عرفانیان)

 خود زندگی طول در را ریاضی آموز دانش شود می باعث ریاضی های بازی. کند می تمرین است، الزم ریاضی در بودن خبره برای

 روش بهترین از یکی کودکان، عالقه مورد های بازی قالب در تدریس. ببرد کار به خود زندگی طول در را آن و باشد داشته دوست

 (.2921 سلیمی،)است ریاضی یادگیری تسریع و تثبیت های

 از اصلح لذت بتوانیم اگر هستند مند عالقه مختلف های بازی به همیشه گفت،کودکان توان می پژوهش های یافته تبیین در      

 وحانیر کارگر، های یافته مطابق. کنیم مثبت درس این به را آموزان دانش نگرش توانیم می بدهیم، پیوند ریاضی درس به را بازی

 الیفتک انجام ریاضی، به کردن فکر برای بیشتری یانگیزه داشتند، ریاضی به مثبت نگرش که آموزانی دانش( 1323) بیات و

 و تالش باعث و کند مثبت را آموزان دانش نگرش بتواند بازی اگر بنابراین. داشتند درس های کالس به شدن متعهد و ریاضی

 .داشت انتظار آنان از باالتری تحصیلی عملکرد توان می شود، ریاضی درس به نسبت بیشتری تعهد و انگیزه

 دنبر لذت افزایش باعث و ریاضی به نسبت نگرش بهبود موجب تواند می بازی طریق از ریاضی آموزش گفت توان می مجموع در

 و ریاضی درس به آموزان دانش دادن اهمیت افزایش ریاضی، درس به آموزان دانش انگیزش افزایش ریاضی، درس از آموزان دانش

 موفقیت که( 1334) کیامنش و کبیری پژوهش نتایج به توجه با بنابراین. گردد ریاضی درس از آموزان دانش نگرانی و ترس کاهش

 در متغیر سه این است، شده خودکارآمدی افزایش و ریاضی درس به مثبت نگرش افزایش موجب درس در آموز دانش پیشین

 ریاضی، درس به مثبت نگرش ریاضی، درس در آموز دانش پیشین موفقیت متغیر، چهار نهایت در و دارد اثر ریاضی اضطراب

 در پیشرفت بهبود منظور به پس. شود می آموزان-دانش ریاضی عملکرد بهبود موجب ریاضی اضطراب و خودکارآمدی افزایش

 القهع ایجاد مسیر در را ریاضی آموزش های روش و کرد توجه ریاضی به نگرشی ویژه به انگیزشی عوامل نقش به باید ریاضی، درس

 انشد نگرش بهبود بر توجهی قابل تاثیر ، بازی طریق از آموزش که پژوهش این نتایج به توجه با همچنین. داد سوق درس این به

 در تا داد آموزش معلمان به را ها آن توان می هستند آموزش قابل ها روش این که این به توجه با و دارد ریاضی درس در آموزان

 .کنند استفاده ریاضی آموزش های روش سایر کنار

 مراجع

  [2 .]Marchis 

[1 . ]Bassant 

[9 .]Yenilmez, Girginer & Uzun 

[4 .]Affect 
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 مجله. پذیر آموزش ذهنی توان کم آموزاندانش یادگیری -یاددهی فرایند بر تأثیرآن و آموزشی های بازی(. 2922) آسیه اخوست،

 .32-231 ،(1)4 استثنایی، وتربیت تعلیم

 میزان بر آموزشی های بازی تأثیر(. 2922)اکبر بیگلریان، و معصومه تجریشی، پورمحمدرضای هادی؛ بهرامی، اخوست،آسیه؛

 .11-42 ،(9) 1 توانبخشی، فصلنامه پذیر، آموزش ذهنی توان کم پسر آموزان¬دانش در ریاضی مفاهیم از برخی یادگیری

 دانش ریاضی پیشرفت و انگیزه بر ای رایانه های بازی تأثیر(. 2932) حسین دباغ، زاده و بهرام پور، صادق صالح الهه؛ فر، امینی

 .۱3-33 ،(9)6 آموزش، فناوری پژوهشی و علمی نشریه. آموزان

 .ایماژ طراحان انتشارات: تهران. اول چاپ. کودک رشد بر آن تأثیر و بازی(. 2921) عزیزه عسگری، و لیلی انگجی،

 محمد یترجمه. دبستانی کودکان به ریاضی آموزش(. 1331) آزموند پتی، و آگاتا جیمز، گلنروی؛ کامبرباچ، دزموند؛ برومز،

 .رشد انتشارات: تهران(. 2921)رضاکرامتی

 ایرانی پسر و دختر آموزان دانش ریاضی پیشرفت ارتباط(. 2924) اله عزت نادری، و اهللولی فرزاد، اعظم؛ صادق، پهلوان

 .21 -11 ،(4) ۱ شناختی، علوم های تازه. خانوادگی و فردی متغیرهای با 1339 تیمز مطالعه در کنندهشرکت

 هایناتوانی. یادگیری هایناتوانی دارای کودکان رفتاری مشکالت بر مادران درمانی بازی آموزش تأثیر(. 2933) سمیه تکلوی،

 .44-13 ،(2)2 یادگیری،

 در یادگیری های فرصت طراحی برای غیررسمی ریاضی از گیری بهره(. 292۱) اهلل نعمت پور، موسی و السادات عظیمه خاکباز،

 .44 -43 ،22 درسی، برنامه مطالعات فصلنامه. ریاضی درسی برنامه

 اییابتد پنجم پایه آموزاندانش ریاضی درس تحصیلی پیشرفت و نگرش بر همیاری تدریس روش تأثیر(. 2922) علی خدادادنژاد،

 .۱9-24 ،2۱ تربیتی، علوم در تازه های اندیشه. گچساران شهرستان

 تحصیلی پیشرفت بر ریاضی نگرش و اضطراب های¬مولفه تأثیر بررسی(. 2924) عبدالمحمد طاهری، و دیبا سیف، اصغر؛ رضویه،

 .۱ -21 ،21 تربیت، و تعلیم فصلنامه. ریاضی درس در دبیرستانی آموزاندانش

 انسانی منابع علمی ارتقای دفتر انتشارات: تهران. ریاضی آموزش در ریاضی دار هدف های بازی نقش(. 2921) یاسمین سلیمی،

 .پرورش و آموزش وزارت

 ،(2)1 وپرورش، آموزش در مدیریت مجله. آموزان¬دانش روان سالمت بر تحصیلی شکست و موفقیت تأثیر(. 29۱1)اکبر علی سیف،

62-42. 

 .رشد انتشارات: تهران. پیشرفته کشورهای روش با دبستانی کودکان به ریاضی آموزش(. 2923) اهلل امان صفوی،

 .62-۱3 ،(1)16 ابتدایی، آموزش رشد. اعداد محور آموزش(. 292۱) منصوره منش، عالی عرفانیان

 .تربیت آئین نشر: تهران. اول چاپ مشارکتی، رویکرد به متفاوت و نو نگاهی(.  2921)  رضا محمد کرامتی
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