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The effect of education through motor games on the learning math concepts and
interest to mathematics in slow learner students
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چكيده
 ویژگیهای خاص بازیهای حرکتی و فواید متعدد آن در رشد همهجانبة کودکان باعث توجه متخصصان به نقش بازی در آموزي شده:زمينه
، پژوهش حاضر: اما آیا آموزي از طریو بازیهای حرکتی میتواند کمکی به بهبود یادگیری ریاضی در دانشآموزان دیرآموز کند؟ هدف،است
.به منظور بررسی ت ثیر آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و عالقه به ریاضی دانشآموزان دیرآموز انجام شد
 پسآزمون با گروه گواه بود و جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان دیرآموز-  پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون:روش
 نفر از این کودکان بود که از طریو نمونهگیری هدفمند31  نمونه شامل. تشکیل میدهند0372-72 پایه دوم ابتدایی شهر سنگر در سال تحصیلی
 گروه آزمایش برنامه محقوساختة آموزي از طریو بازیهای.انتخاب و به صورت گماري تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند
 ابزار پژوهش شامل پرسشنامه توانمندیهای یادگیری ریاضی پایه دوم. دقیقهای دریافت کردند62  جلسه01 ) را طی0372 ،حرکتی (ابراهیمی
 نتایج حاصل از آزمون: يافتهها.) بود0388 ،) و پرسشنامه عالقه به ریاضی (نعمتی0767 ، آزمون هوشی وکسلر کودکان (وکسلر،)0387 ،(تبریزی
تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه در یادگیری مفاهیم ریاضی و تمامی مؤلفههای عالقه به ریاضی تفاوت معنادار وجود
 آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی باعث بهبود: نتيجهگيری.)P>1/110(  بهطوریکه نمره گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه است،دارد
، مفاهیم ریاضی، آموزي بازیهای حرکتی: واژه كليدها.یادگیری مفاهیم ریاضی و افزایش عالقه به ریاضی در دانشآموزان دیرآموز شده است
 دانشآموزان دیرآموز،عالقه به ریاضی
Background: Special features of motor games and its many benefits to the all-round development of children
have drawn the attention of experts to the role of play in education, but can learning through motor games help
improve maths learning in slow learner students? Aims: The present study was conducted to investigate the
effect of mathematical education through motor games on the learning of math concepts and interest to
mathematics of slow learner students. Method: The research method is a quasi-experimental study with pretest and post-test design with control group. The sample consisted of 30 children who were selected through
purposeful sampling and randomly replaced into experimental and control group. The experimental group
received 10 minutes of 45-minute motor games training program (Ebrahimi, 2017). The research tools were
Mental Learning Ability Questionnaire of Secondary Grade (Tabrizi, 2010), Wechsler IQ Scale for Children
(Wechsler, 1949) and Mathematics Interest Questionnaire (Nemati, 2009). Results: The results of analysis of
covariance showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in learning
mathematical concepts and all components of mathematical interest, so that the experimental group scored
higher than the control group (P<0/001). Conclusions: Math instruction through motor games has improved
the learning of mathematical concepts and increased interest in mathematics in late students.
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مقدمه

میشوند و به ندرت در پژوهشها مورد بررسی قرار میگیرند

اغلب رفتارها و فعالیتهای روزمره انسان وابسته به آموزي است.

(عزیزیان ،اسدزاده ،علیزاده ،درتاج ،و سعدیپور .)0372 ،نارسایی

یکی از واقعیتهایی که در سامانه آموزشی باید مورد توجه قرار

این کودکان در توانشهای شناختی میانفردی ،ممکن است موجب

گیرد ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی آموزندگان در آموزي است.

سازيیافتگی ضعیف در مدرسه و نیز بروز رفتارهای برانگیختگی و

آموزندگان از لحاظ تواناییهای ذهنی ،رويهای آموزي ،سرعت

پرخاشگرانه شود (شکوهییکتا ،زمانی ،پورکریمی ،و شریفی،

یادگیری ،عالقه و انگیزي نسبت به کسب دانش ،با یکدیگر تفاوت

 .)0373پژوهشها حاکی از آن است که در دانشآموزان با هوي

دارند (اخوان تفتی ،رباط جزی ،و هاشمی .)0372 ،آموزي نقش

مرزی ،مشکالت مربوط به پیشرفت تحصیلی ،سالمتروان و

مهمی در ارائه دانش دنیای اطراف ما دارد و آموزي برای همه افراد،

سازيیافتگی اجتماعی مشاهده میشود .در زمینه مشکالت پیشرفت

آموزشی است که حتی دانشآموزان با نیازهای ویژه را نیز در بر

تحصیلی نیز ،این دانشآموزان بیشتر در درسهای ریاضی و خواندن

بگیرد و برای آنها نیز مناسب باشد (متیکاساری ،ماردیانا ،و تریانوتو،

با مشکل مواجه میشوند (گیجی و همکاران2106 ،؛ وننیوونجن و

.)2107

راینز2102 ،؛ ویلند ،نیجهاف ،آتن ،ورمیس ،و بایتالر.)2109 ،

تعداد دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری 0هر ساله در حال

ریاضیات به عنوان علمی که منطو و محاسبه کمی را در بر

افزایش است .در این بین ،دانشآموزان دیرآموز 2از جمله

میگیرد و رشد آن به گستري انتزاع و اندیشهگرایی کمك میکند،

دانشآموزان با ناتوانی یادگیری هستند که سن ذهنیشان کمتر از سن

پایهای برای درک جهان و بهویژه برای پیشرفت تکنولوژی است و به

واقعی آنهاست .به عنوان مثال ،دانشآموز  02سال سن دارد ،اما سن

شدت در زندگی روزمره مورد نیاز است .این علم ،الگوهای تفکر

ذهنی او فقط  7سال است ،بنابراین ،دانشآموزان دیرآموز به احتمال

انسان شامل تفکر منطقی ،تجزیه و تحلیل ،تفکر خالق ،منظم ،انتقادی

زیاد در محاسبات ،نوشتن و خواندن با مشکل مواجه میشوند.

و فعال را شامل میشود (متیکاساری و همکاران .)2107 ،یادگیری

دیرآموزان ،دانشآموزانی هستند که در گروه یاد گیرندگان

مفاهیم ریاضی به درک دانشآموزان از مفاهیم ریاضی و روابط بین

مشکلدار گنجانده میشوند و از سطح خودکارآمد پنداری ضعیفی

این مفاهیم اشاره دارد .در این زمینه ،همواره تالي بر این است تا

به ویژه در طی فرآیند یادگیری برخوردارند .این به دلیل وضعیت

مفاهیم در ذهن دانشآموز به درستی بازسازی شود و هرگونه

ذهنی کمتر رشد یافته آنهاست؛ آنها احساس میکنند قادر به انجام

سوءبرداشت نسبت به مفاهیم از میان برود و دانشآموزان رويهای

یك کار پیچیده نیستند (زینالدین ،اشاری ،و کوزنین.)2107 ،

صحیح و کارآمدی را در انجام انواع محاسبات بهکارگیرند (یه،

ضریب هوشی دانشآموزان دیرآموز ،که  03/2درصد از کل

چنگ ،چن ،لیائو ،و چان .)2107 ،عالوهبر این ،پژوهشها به روشنی

جمعیت را تشکیل میدهند ،برابر با  91-82است که کارکرد هوي

نشان دادهاند که در سالهای اخیر ،عالقه دانشآموزان به درس

مرزی 3نامیده میشود ،در واقع این دانشآموزان مشکلی در حوزه

ریاضی کاهش یافته است و معلمان و سایر افراد همواره در تالشند تا

رفتارهای سازشی مانند برقراری ارتباط یا رفتارهای اجتماعی ندارند،

راهی برای ایجاد انگیزه و در نتیجه کاهش اضطراب و افزایش

اما هوي آنها در محدوده  91تا  82است و مشکل اصلی آنها در

عملکرد ریاضی دانشآموزان بیابند .وقتی دانشآموزان برانگیخته

زمینههای تحصیلی است (سیف نراقی و نادری0372 ،؛ گیجی و

باشند ،به فعالیتها عالقهمندند ،سختکوي هستند ،اعتمادبهخود

همکاران .)2106 ،طبو آمار منتشر شده از طرف آموزي و پروري

دارند و در انجام تکالیف استمرار نشان میدهند و عملکرد

استثنائی کشور ،جمعیت دانشآموزان دیرآموز در ایران در سال

مطلوبتری دارند (آتشروز ،نادری ،پاشا ،افتخار صعادی ،و

 0372حدود  2/2درصد برآورد شده و علیرغم اینکه این کودکان

عسگری.)0379 ،

گروه بزرگی از دانشآموزان را تشکیل میدهند ،به دلیل قرار گرفتن

پژوهشها حاکی از آن است که بین انگیزي و نگري مثبت با

در شکاف بین آموزيوپروري عادی و استثنائی ،اغلب فراموي

عملکرد ریاضی رابطه قوی وجود دارد (مونیکیا و زاهد  -بابلن،

1.

3.

Learning disability student
Slow learner student

Borderline Intellectual Functioning

2.
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عباسعلی حسینخانزاده و همکاران

ت ثیر آموزي از طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم و عالقه به...

2101؛ سیرماچی )2101 ،و عالقه به ریاضی 0نقش مهمی در عملکرد

احساسات ،عالیو و خالقیت حرکتی توسط کودکان نیز مؤثر است.

ریاضی دارد (چینگ .)2109 ،موضوع نگري نسبت به ریاضی از

همچنین بازی فرصتی برای رشد و توسعه مهارتهای حرکتی درشت

ظرفیت و توانمندی مهمتر است .زمانیکه دانشآموزان نسبت به

و ظریف است و زمینه ت مین سالمت جسمی کودک را فراهم میکند

درس ریاضی نگري منفی دارند و در یادگیری و فهم آن احساس

(قاسمیان مقدم ،سهرابی ،و طاهری.)0378 ،
نتایج برخی مطالعات همچون برزگر بفروبی ،میرجلیلی ،و

ناامیدی میکنند ،انگیزه یادگیری در آنها کاهش مییابد و فرایند

شیرجهانی ( )0376حاکی از ت ثیر بازیهای حرکتی بر مشکالت

یادگیری کند میشود (کلومیسچی و کلومیسچی.)2102 ،
آموزي ریاضی به عنوان یکی از مهمترین دروس پایه ،اهمیت

رفتاری و یادگیری دانشآموزان بوده است .پژوهش محمودی

بسیار زیادی در هر سیستم آموزشی دارد .ابداع رويهایی نوین در

( ) 0372نیز نشان داد که آموزي از طریو بازی باعث بهبود نگري

آموزي علوم ،به خصوص علم بنیادی ریاضی ،فعالیتی است که

دانشآموزان به درس ریاضی و یادگیری این درس میشود .نتایج

پژوهشگرانی از سرتاسر دنیا به آن اهتمام میورزند .یکی از این

پژوهش رفیعی کلهرودی ( )0372نیز حاکی از ت ثیر روي تدریس

رويها ،ادغام ریاضی با بازی است که اثربخشی آن توسط محققینی

مبتنی بر بازی در آموزي ریاضی بر یادگیری دانشآموزان بوده

از کشورمان مورد ارزیابی گرفته است (محمودی.)0372 ،

است .همچنین پژوهش فنگفنگ و گرابووسکی ( )2119و یلماز،
آلتون ،و الکون ( )2101نشان داد آموزي به شیوه بازی در عملکرد

شورای ملی معلمان ریاضی در آمریکا و کانادا ت کید کردهاند که

ریاضی دانشآموزان و بهبود نگري ریاضی آنان مؤثر است.

بهنرین روي آموزي ریاضی آن است که دانشآموزان خودشان به
ساخت مفاهیم ریاضی بپردازند .این شورا در آموزي ریاضی به

با توجه به ویژگیهای شناختی ،شخصی ،و عاطفی کودکان

کودکان دبستانی و پیشدبستانی ،بر بازی به عنوان روي مؤثر ت کید

دیرآموز ،آنها به زمان ،تکرار ،و منابع بیشتری برای یادگیری و اشکال

کرده است .در واقع بازی آموزشی مناسب برای یادگیری مفاهیم و

دیگر پشتیبانی و انگیزه نیازمندند که به آنها این اطمینان را دهد که

مهارتهای ریاضی بسیار کمكکننده است و بازیها باید در برنامة

قادر به یادگیری خواهند بود .بازخورد فوری و نظارت مداوم،

آموزي درس ریاضی به عنوان فعالیت کمکی لحاظ شوند زیرا

شناسایی و بر طرف کردن سوءتفاهمهای اساسی ،ارائه تمرین مناسب

استفاده از بازیهای آموزشی در درس ریاضی ،به درک بهتر و

برای آمادگی این کودکان ،و ایجاد انگیزه در تنظیم رفتار و تالي

یادآوری طوالنیتر منجر میشود (به نقل از یارمحمدی واصل و

برای تطبیو دستورالعملهای کالس با سرعت یادگیری ،سبكهای

بهرامی .)0373 ،بازیهای ریاضی باعث می شود دانشآموز آن را در

یادگیری و سطح درک آنها ،از جمله عناصری است که مربیان سراسر

طول زندگی خود به کار ببرد و تدریس در قالب بازیهای مورد

جهان به عنوان استراتژیهای مناسب آموزشی برای کودکان دیرآموز

عالقه کودکان ،یکی از بهترین رويهای تثبیت و تسریع یادگیری

میتوانند به کار بگیرند (ترن ،نگوین ،لو ،و فان .)2107 ،کودکان

ریاضی است (سلیمی .)0382 ،بازی از جمله عوامل اصلی زندگی

دیرآموز ،زمان بیشتری برای مطالعه الزم دارند و کندی آنها باعث

کودکان است و کودکان از طریو بازی میتوانند مهارتهای پایه را

میشود تا همواره میزان درک و فهمشان آهسته باشد .از اینرو،

یاد بگیرند و رشد کنند .استفاده مطلوب از موقعیتها و فرصتهای

آموزي ریاضی به این دانشآموزان یکی از بزرگترین چالشهای

خوشایند بازی برای انتقال پیام آموزشی ،به صورت مستقیم و

معلمها محسوب میشود .با توجه به پژوهشهای ذکرشده و هدف

غیرمستقیم ،به شیوه کالمی و یا غیرکالمی و گستري کنشهای

پژوهش حاضر که عبارت است از بررسی ت ثیر آموزي ریاضی از

شناختی ،توسعه مهارتهای حرکتی و تعمیو مسئولیتپذیری

طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و عالقه به ریاضی

اجتماعی ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است (حمیدیان جهرمی،

دانشآموزان دیرآموز ،فرضیههای زیر تدوین شدند:
 .0آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم

رضاییان ،و حقیقت .)0370 ،در این زمینه ،فعالیتهای حرکتی و بدنی

ریاضی دانشآموزان دیرآموز مؤثر است.

در بازیها عالوه بر تسهیل یادگیری به کودک ،در بیان تمایالت،

1
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شد و طی  01جلسه  62دقیقهای (به مدت  2هفته) توسط محقو به

 .2آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی بر عالقه به ریاضی

صورت گروهی به دانشآموزان گروه آزمایش ارائه شد .در این

دانشآموزان دیرآموز مؤثر است.
روش

برنامه سعی شد که تمامی مراحل آموزشی ،شامل هدف گذاری ،ارائه

پژوهش حاضر یك مطالعة شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -

پیش سازمان دهنده ،مثالها ،تکالیف ،تمرینها ،برنامههای مروری،

پسآزمون با گروه گواه بوده و جامعة آماری آن را تمامی

روي تدریس ،و ارائه بازخوردها بر اساس اصول روي آموزشی

دانشآموزان دیرآموز (دختر و پسر) پایة دوم ابتدایی که در سال

باشد .محتوای این برنامه بر گرفته از کتاب ریاضی پایة دوم دبستان،

تحصیلی  0372-72در شهر سنگر مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل

تمرینات کتاب «چگونه توان یادگیری کودک خود را با تمرینات

دادند .نمونة مورد مطالعه شامل  31نفر از دانشآموزان مذکور بود

حافظه فعال تقویت کنیم؟» (فنایی و همکاران ،)0376 ،تمرینات

که از طریو نمونهگیری هدفمند و بر حسب شرایط ورود به پژوهش

کتاب «رويها و راهبردهای تقویت دقت و توجه» (محمودپور،

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 02نفر) و گواه

 )0373و تمرینات محقو ساخته طراحی شد و در نهایت توسط چند

( 02نفر) جایدهی شدند .شرایط ورود افراد نمونه عبارتاند از)0 :

نفر از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی مورد بررسی کامل قرار

دامنة هوشی  91تا  82بر اساس مقیاس هوشی وکسلر کودکان)2 ،

گرفت و هم روایی صوری و هم روایی محتوایی برنامه توسط آنها

دامنة سنی  9تا  8سال )3 ،پایة تحصیلی دوم ابتدایی ،و  )6داشتن

ت یید شد .مراحل ارائه برنامه شامل :جلسة اول :معارفه ،تعریف و بیان

مشکالت معنادار در ریاضی بر اساس آزمون مهارتهای ریاضی

ضرورت آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی و فواید آن در

متناسب با دامنة سنی دانشآموز .مالکهای خروج نیز عبارتاند از:

زندگی روزمره ،آموزي روزهای هفته ،ماه و سال در شروع همة

 )0غیبت بیش از  3جلسه )2 ،دارا بودن اختالل هیجانیرفتاری

جلسات در نظر گرفته شد .آموزي عدد و رقم با استفاده از نوشتن با

مشخص مانند اختالل نارساییتوجه  /فزونکنشی ،و  )3دارا بودن

انگشت روی جعبة شنی ،هوانویسی و بولینگ اعداد ،پري پروانه.

اختالل همبود .برنامه محقوساختة آموزي از طریو بازیهای حرکتی

جلسة دوم :آموزي اعداد دو رقمی و سه رقمی با استفاده از چارت

طی  01جلسه  62دقیقهای (به مدت  2هفته) توسط محقو به صورت

آموزي و بستههای یکی ،دهتایی و صدتایی ،پري پروانه .جلسة سوم:

گروهی به دانشآموزان گروه آزمایش ارائه شد ،در حالیکه گروه

آموزي جمع با استفاده از روي نمایشی ،توپ و راکت ،حلقة کمر،

گواه هینگونه مداخلهای دریافت نکردند .شیوة اجرای مداخله به

پرتاب حلقه ،بازی کارت اعداد ،توپ و سبد ،بازی با کارتهای

صورت گروهی بوده و محیط اجرای مداخله در مرکز اختالالت

حافظة جفتی ،بازی جمع دوکارتی ،بازی جمع نخ جادویی ،ماز.

یادگیری شکوفههای امید شهر سنگر بود که امکانات الزم جهت

جلسة چهارم :آموزي تفریو با استفاده از روي نمایشی ،بولینگ،

انجام تمرینات طراحی شده را داشت .در تمامی مراحل پیشآزمون،

بازی کارت اعداد و نی و بادکنك ،بازی تفریو نخ جادویی ،ارزیابی

پسآزمون و طی اجرای برنامه مداخلهای ،به معلمان ،کودکان و

پایانی ،اهدای جوایز و دادن تکلیف .جلسة پنجم :آموزي جمع و

والدین آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها کامالً محرمانه میماند

تفریو روی محور اعداد با استفاده از بازی پري قورباغه با زدن

و فقط به منظور کاربرد پژوهشی استفاده میشود .پس از تکمیل

ماسك قورباغه در حیاط و راهروی مدرسه و لیلی ،ارزیابی پایانی،

پرسشنامهها ،دادهها جمعآوری و از طریو نرمافزار  SPSS 16تحلیل

اهدای جوایز و دادن تکلیف .جلسة ششم :آموزي اشکال هندسی با

شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از فنون آمار توصیفی شامل توزیع

استفاده از بازیهای گروهی ،نشستن یا ایستادن دانشآموزان به

فراوانی ،درصد فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی و همچنین

صورت گروهی .جلسة هفتم :آموزي اندازهگیری طول و خطوط

از روي آمار استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس تكمتغیره (آنکوا)

شکسته با استفاده از متر و سانتیمتر با روي نمایشی و حلمسئله،

و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) استفاده شد.

ارزیابی پایانی ،اهدای جوایز و تکلیف به صورت اندازهگیری قد و

معرفی بسته آموزشی :برنامة آموزي ریاضی از طریو بازیهای

وسایل مختلف با کمك اولیا .جلسة هشتم :آموزي ضرب با استفاده

حرکتی :برنامة آموزشی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،توسط

از بازیهای کیسه و مهرههای رنگی ،دستهبندی کردن ،دستهبندی

پژوهشگر و بر اساس اصول اساسی و بنیادی آموزي ریاضی طراحی

میوههای فومی ،توپ و سبد ،بازی رابطهها و بازی ضرب نخ جادویی،
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فرخی.)0372 ،

ارزیابی پایانی ،اهدای جوایز و دادن تکلیف .جلسة نهم :آموزي
حلمسئله با روي نمایشی و حلمسئله ،مسئلهسازی با مواجهسازی

پرسشنامه عالقه به ریاضی :3این پرسشنامه از  08ماده و 3

کودکان با مسائل مختلف و پیدا کردن راهحل برای آن به صورت

خردهمقیاس تشکیل شده که شامل «عالقه به ریاضی» و «حرمتخود

بازی .جلسة دهم :آموزي روزهای هفته ،ماه و سال ،ارائه گزاري

ریاضی» و «انگیزي درونی» است .در این پرسشنامه کمترین نمره 08

تکلیف جلسه قبل و دادن پسخوراند ،مروری بر مطالب ارائه شده در

و بیشترین نمره  82است .مادههای  0تا  01مربوط به خردهمقیاس

نه جلسة قبل و تکرار بازیهای گروهی و اهدای جوایز.

عالقه به ریاضی است که توسط نعمتی با عنوان «عوامل مؤثر بر میزان

ابزار

عالقهمندی دانشآموزان در درس ریاضی» تدوین شده است (نعمتی

پرسشنامه توانمندیهای یادگیری ریاضی پایه دوم :0به منظور

و نوری .)0388 ،در خردهمقیاس عالقه به ریاضی کمترین نمره  01و

برآوردن یکی از مالکهای ورود به پژوهش حاضر ،میزان وجود

بیشترین نمره  21است .مادههای  00تا  02مربوط به خردهمقیاس

مشکالت معنادار در درس ریاضی با این ابزار سنجیده شد .این ابزار

حرمتخود ریاضی و مادههای  02تا  08مربوط به خردهمقیاس

توسط تبریزی ( )0387به منظور سنجش تواناییهای ریاضی کالس

انگیزي درونی میباشد که از مقاله اوم ،کورتر ،و تاتسووکا ()2112

دوم ساخته شد که به صورت فردی اجرا میشود و دارای 61

با عنوان «انگیزي ،استقالل و عملکرد ریاضی» گرفته شده است .در

خردهمقیاس بوده و شخص محقو ،آزمونگر میباشد .شیوة

خردهمقیاسهای انگیزي درونی و حرمتخود ریاضی از یك مقیاس

نمرهگذاری سؤاالت این ابزار که توسط دانشآموز تکمیل میگردد،

لیکرت  6درجهای استفاده شده است .روایی پرسشنامه خوب گزاري

بلی  /خیر بوده که به بلی نمره  0و به خیر نمرة  1تعلّو میگیرد .این

شده است .پایایی خردهمقیاس عالقه به ریاضی از روي آلفای

پرسشنامه فاقد نمره بري بوده و هر چه نمره کسب شده سطح باالتری

کرونباخ ( ،)1/96انگیزي درونی ( ،)1/90و حرمتخود ریاضی

داشته باشد به معنای عدم اختالل در یادگیری ریاضی است .از

( )1/83گزاري شده که نشاندهنده همسانی درونی باالی این آزمون

همینرو هر دانشآموزی که پایینترین نمرات را در این پرسشنامه

است (اوم و همکاران.)2112 ،

کسب میکند به عنوان فرد دارای اختالل در یادگیری ریاضی شناخته

يافتهها

میشود .این پرسشنامه توسط تبریزی ( )0387اعتباریابی شده است

با استفاده از اطالعات به دست آمده و وارد کردن آنها در نرم

که روایی تخصّصی و محتوایی آن را توسط متخصّصین این حوزه

افزار  SPSSدادههای توصیفی زیر حاصل شد .میانگین و انحراف

مورد سنجش قرار داده و پایایی آن را نیز با آلفای کرونباخ باالتر از

استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به

 ./9به دست آورد (به نقل از تبریزی ،تبریزی ،و تبریزی.)0372 ،

تفکیك دو گروه آزمایش و گواه در جدول  0ارائه شده است.

مقیاس هوشی وکسلر کودکان( 2ویرایش چهارم) :این مقیاس در

همچنین در این جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف برای

سال  0767توسط وکسلر و به منظور سنجش هوي کودکان تهیه شده

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروهها گزاري شده است .با

است و روی  0611کودک  2تا  8سال هنجاریابی شده است .میانگین

توجه به این جدول آماره کلموگروف اسمیرنف برای تمامی

این آزمون  011و انحراف استاندارد آن  02است .مالک دیرآموز

متغیرهای پژوهش معنیدار نیست لذا میتوان نتیجه گرفت که توزیع

بودن هوشبهر آزمودنیها کسب نمره  91تا  82در این آزمون است.

این متغیرها نرمال است ( )P<1/12و میتوان از آزمونهای

این مقیاس دارای  02خردهآزمون بوده و پایایی بازآزمایی آزمون

پارامتریك آنکوا و مانکووا استفاده نمود.

 1/66تا  1/76و پایایی دونیمه کردن آن  1/62تا  1/78گزاري شده
است .روایی همزمان آن با استفاده از همبستگی نمرات با نمرات
بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیش دبستانی ،برابر با 1/96
گزاري شده است (شهیم0382 ،؛ به نقل از صفائیان ،علیزاده ،و
. Mental learning ability questionnaire of secondary grade
. Wechsler IQ Scale for Children
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جدول .0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیك گروه آزمایش و گواه ()n=31
پیشآزمون

متغیر
آزمایش
میانگین
یادگیری
مفاهیم ریاضی
عالقه به
ریاضی
حرمتخود
ریاضی
انگیزي درونی
ریاضی

پسآزمون
گواه

انحراف

آزمایش
انحراف

انحراف

انحراف

پسآزمون

آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

آزمایش

2/19

0/38

2/03

0/31

30/69

2/22

06/23

3/89

1/27

1/81

1/97

1/80

1/92

1/23

1/22

1/22

20/21

6/72

21/19

2/36

66/33

3/09

29/73

6/21

1/22

1/22

1/22

1/89

1/72

1/70

1/72

1/62

7/29

0/70

00

0/72

09/21

0/12

06/03

0/31

1/22

1/22

1/86

1/82

1/98

1/98

1/69

1/67

6/81

0/96

6/69

0/12

00/21

1/70

9/23

0/12

1/80

0/03

0/12

0/03

1/22

1/02

1/26

1/02

معیار

میانگین

گواه
میانگین

پیشآزمون

پیشآزمون

پسآزمون
گواه

معیار

میانگین

آماره  Zکلموگروف اسمیرنف

سطح معناداری

معیار

معیار

در تحلیل استنباطی ،به منظور بررسی ت ثیر آموزي ریاضی از

کولموگروف  -اسمیرنف استفاده شد که نتایج این آزمون حاکی از

طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در دانشآموزان

آن است که متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی از مفروضه نرمال بودن

دیرآموز از تحلیل کوواریانس تكمتغیری استفاده شد .قبل از اجرای

پیروی میکند ( .)P>1/12نتایج آزمون بررسی همگنی شیب

این آزمون ،پیشفرضهای آن مورد بررسی و ت یید قرار گرفت .نتایج

رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی در

آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها

گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه

نشان داد که واریانس متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی در دو گروه برابر

برابر است (=3/12آماره  Fشیب رگرسیون .)P=1/12 ،دادههای

است ( .)P>1/12یکی دیگر از مفروضههای آزمون آنکووا ،نرمال

مربوط به تحلیل کوواریانس تكمتغیره در جدول  2ارائه شده است.

بودن توزیع دادههاست .برای بررسی این فرضیه از آزمون
جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس تكمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در یادگیری مفاهیم ریاضی
منبع

مجموع مجذورات

p

اندازه اثر

درجهآزادی

میانگین مجذورات

1/110

1/92

1/110

1/72

پیشآزمون

626/86

0

626/86

91/22

عضویت گروهی

2211/28

0

2211/28

332/26
-

-

-

خطا

098/22

29

-

F

با توجه به جدول  ،2میتوان نتیجه گرفت که تفاوت مشاهده شده

لوین نشان داد که واریانس متغیر عالقه به ریاضی در تمامی خرده

در بین میانگین نمرات یادگیری مفاهیم ریاضی در گروه آزمایش و

مؤلفهها در دو گروه برابر است ( .)P>1/12نتایج آزمون

گواه ( )P= 1/110 ،F= 332/26معنادار است .به عالوه ،اندازه اثر

کولموگروف  -اسمیرنف نیز حاکی از آن است که خرده مقیاسهای

نشان میدهد که  72درصد از تغییرات مشاهده شده در نمرات

عالقه به ریاضی از مفروضه نرمال بودن پیروی میکنند (.)P>1/12

پسآزمون به دلیل دریافت آموزي از طریو بازیهای حرکتی بوده

نتایج آزمون باکس نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس

است.

خردهمؤلفه های عالقه به ریاضی در دو گروه برابر است (2/09

همچنین به منظور بررسی ت ثیر آموزي ریاضی از طریو بازی

= .)P>1/12 ،Box’s Mپس از بررسی پیشفرضهای تحلیل

های حرکتی بر عالقه به ریاضی در دانشآموزان دیرآموز از تحلیل

کوواریانس چندمتغیری ،نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در

کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .قبل از اجرای آزمون،

خردهمؤلفههای عالقه به ریاضی (27/38، Wilk's Lambda=1/00

پیشفرضهای آن مورد بررسی و ت یید قرار گرفت .نتایج آزمون

= ) P<1/110،Fتفاوت معنیدار وجود دارد .به عبارت دیگر ،بین دو
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ت ثیر آموزي از طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم و عالقه به...

گروه آزمایش و گواه حداقل در یکی از مؤلفههای عالقه به ریاضی

در کدام یك از مؤلفههای عالقه به ریاضی با یکدیگر تفاوت دارند

تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج بررسی اینکه گروه آزمایش و گواه

در جدول  3گزاري شده است.

جدول .3نتایج تحلیل کوواریانس تكمتغیره تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای عالقه به ریاضی
مؤلفه

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

P

اندازه اثر

عالقه به ریاضی

2823/32

0

2823/32

002/28

1/110

1/80

حرمتخود ریاضی

021/61

0

021/61

21/21

1/110

1/91

انگیزي درونی ریاضی

038/21

0

038/21

010/62

1/110

1/81

جدول  3نشان میدهد که دو گروه از نظر تمامی خرده مؤلفههای

را آموزي داد و بسیاری از نابهنجاریهای کودک را از طریو خود

عالقه به ریاضی باهم تفاوت معنیدار دارند چرا که آماره  Fبرای

او درمان کرد .بازی میتواند مفاهیم انتزاعی را برای یادگیرندگان

خردهمقیاسهای عالقه به ریاضی ( ،)002/28حرمتخود ریاضی

عینی و محسوس کند .در فرآیند بازی یادگیرندگان با فعالیتهای

( )21/21و انگیزي درونی ریاضی ( )010/62در سطح  1/110معنادار

موجود در بازیها درگیر میشوند و به صورت فعال به یادگیری

است .این یافتهها نشان میدهد که بین دو گروه آزمایش و گواه در

میپردازند (دهقانزاده ،نوروزی ،جعفرینژاد ،و دهقانزاده.)0372 ،

این خردهمقیاسها تفاوت معنادار وجود دارد .حجم اندازه اثر نشان

کودکان وقتی مشغول بازی هستند از تمرکز و توجه بیشتری

میدهد که  80درصد از تغییرات عالقه به ریاضی 91 ،درصد از

برخوردارند و بازی برای کودک میتواند به عنوان یك ابزار مهم

تغییرات حرمتخود ریاضی ،و  81درصد از تغییرات انگیزي درونی

یادگیری باشد (آزدوگان .)2100 ،بنابراین اگر آموزي از طریو بازی

ریاضی ناشی از دریافت آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی

صورت گیرد دانشآموزان مطالب را زودتر میفهمند.

بوده است .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که آموزي ریاضی

بازیهای حرکتی در بهبود عملکرد دانشآموزان در یادگیری

از طریو بازیهای حرکتی بر افزایش عالقه به ریاضی در

مفاهیم ریاضی مؤثر است و باعث کاهش مشکالت یادگیری شده و

دانشآموزان دیرآموز مؤثر است.

در نتیجه به عنوان یك بسته کمك آموزشی در بستر مدرسه از

بحث و نتيجهگيری

دشواری و حجم فعالیت معلم میکاهد و فرصت تکرار و تمرین و

پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر آموزي ریاضی از طریو

مهارتورزی را در بستر بازی و سرگرمی برای دانشآموزان دیرآموز

بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و عالقه به ریاضی

فراهم میکند.

دانشآموزان دیرآموز انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل کووارنس

در دیگر یافتة پژوهش حاضر ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

تكمتغیره برای فرضیه اول نشان داد که آموزي ریاضی از طریو

چندمتغیری نشان داد که آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی

بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی مؤثر بوده است .این

بر افزایش عالقه به ریاضی دانشآموزان دیرآموز مؤثر است که این

یافته با نتایج پژوهش مسعودنیا ( ،)0389اخواست ،بهرامی،

یافته با نتایج پژوهش محمودی ( ،)0372فنگفنگ و گرابووسکی

پورمحمدرضای تجریشی ،و بیگلریان ( ،)0388کارگر شورکی،

( ،)2119ونکوس ( ،)2118و یلماز و همکاران ( )2101همسو بود.

ملكپور ،و احمدی ( ،)0387درتاج و عاصمی ( ،)0370برزگر

همچنین دادهها حاکی از آن است که تفاوت میانگین نمرات عالقه

بفرویی و همکاران ( ،)0376رفیعی کلهرودی ( ،)0372و جوهنسن

به ریاضی ،حرمتخود ریاضی و انگیزي درونی نسبت به ریاضی در

( )2108همسو است.

پسآزمون دو گروه گواه و آزمایش معنادار است بهطوریکه

بازیهای کودکان به منزله هسته حیاتی ،برای همه دورههای

آموزي ریاضی از طریو بازیهای حرکتی به طور معناداری باعث

زندگی است ،زیرا موجب بروز استعداد و شخصیت کودک می شود.

افزایش عالقه به ریاضی ،حرمتخود ریاضی و انگیزي درونی نسبت

کودک از طریو آن مهارتهای گوناگون کسب میکند ،بنابراین

به ریاضی میگردد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،بازی ،و به

بازی بهترین وسیلهای است که از طریو آن ،میتوان بسیاری از مفاهیم

خصوص آموزي ریاضی از طریو بازی ،میتواند موجب بهبود
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نگري و عالقه به ریاضی ،افزایش لذت از درس ریاضی ،افزایش

منابع

احساس خودکارآمدپنداری در این درس و افزایش انگیزي

اخوان تفتی ،مهناز؛ رباط جزی ،فاطمه؛ و هاشععمی ،زهرا ( .)0372بررسععی

دانشآموزان به یادگیری در این درس گردد و در نهایت منجر به

اثربخشعععی بازی های توجهافزا بر کارکرد ریاضعععی دانشآموزان

پیشرفت تحصیلیشان در این درس شود (داواداس و لی .)2108 ،در

دارای ناتوانی یادگیری ریا ضی .ناتوانیهای یادگیری-22 ،)2(2 ،
.31

این راستا ،یافتههای کارگر ،ترمیزی ،و بیات ( )2101نشان داد،

اخواسععت ،آسععیه؛ بهرامی ،هادی؛ پورمحمدرضععایتجریشععی ،معصععومه؛ و

دانشآموزانی که نگري مثبت به ریاضی داشتند ،انگیزه بیشتری برای

بیگلریان ،اکبر ( .)0388ت ثیر بازیهای آموزشی بر میزان یادگیری

فکرکردن به ریاضی و انجام تکالیف ریاضی داشتند.

برخی از مفاهیم ریاضعععی در دانشآموزان پسعععر کمتوان ذهنی

در تبیین یافتههای حاصل از این فرضیه میتوان گفت که

آموزيپذیر .مجله توانبخشی.8-08 ،)3(01 ،

یادگیری مبتنی بر بازی ،یك فعالیت تعاملی است که پایه و اساس آن

آتشروز  ،بهروز؛ نادری ،فرح؛ پاشعععا ،رضعععا؛ افتخار صععععادی ،زهرا؛ و

را بازیها ،که ذاتاً جذاب هستند ،تشکیل میدهند و یادگیری را از

ع سگری ،پرویز ( .)0379ت ثیر الگوی انگیز شی انتظار  -ارزي بر

طریو یك تجربة احساسی مثبت ،افزایش میدهند .بازیها فقط

انگیزي تحصععیلی درونی و بیرونی ،اشععتغال آموزشععی ،و عملکرد

سرگرمکننده نیستند ،بلکه میتوانند ارتباطات را عمیوتر کرده و

تحصیلی درس ریاضی .فصلنامه سالمتروان کودک-76 ،)2(2 ،

امکان یادگیری بیشتر را فراهم آورند .از طریو معرفی فعالیتهای

.83

چالشبرانگیز که برای دانشآموزان جذاب است و عالقة آنها را به

برزگر بفرویی ،کاظم؛ میرجلیلی ،مرضععیه؛ و شععیرجهانی ،اعظم (.)0376

کاوي تسهیل میکند ،بازیهای آموزشی میتوانند به تمرکز

نقش بازیهای حرکتی ،نقا شی و مو سیقی در کاهش م شکالت

رفتاری  -تحصععیلی کودکان دارای مشععکالت یادگیری .تعلیم و

آموزي ریاضیات بر درک مفهومی و حلمسئله کمك کنند و

تربیت استثنایی.22-22 ،)032(9 ،

مهارتهای ارزشمندی مانند تفکر منطقی ،برنامهریزی ،ارتباط،

تبریزی ،مصعععطفی؛ تبریزی ،نرگس؛ و تبریزی ،علیرضعععا ( .)0372درمان

استفاده از اعداد ،مهارتهای مذاکره ،تصمیمگیری گروهی ،و

اختالالت ریاضی .تهران :فراروان.

دستیابی به دادهها را ایجاد کنند (جوهنسن.)2108 ،

حمیدیان جهرمی ،نادر؛ رضاییان ،فیروز؛ و حقیقت ،شهربانو ( .)0370ت ثیر

پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز مواجه بود از جمله اینکه از

بععازی هععای بومی و محلی بر رشععععد ادراک بصعععری حرکتی

آزمون پیگیری استفاده نشد که در پژوهشهای آتی بهتر است

دانشآموزان کم توان ذهنی آمادگی و سعععال اول ابتدایی شعععهر

دورههای پیگیری به عنوان شاخص دقیوتر از وضعیت بهبود افراد

شیراز .تعلیم و تربیت استثنایی.27-38 ،000 ،

لحاظ شود .روي نمونهگیری نیز در این پژوهش هدفمند بود که

درتاج ،فریبرز؛ و عاصعععمی ،سعععهیال ( .)0370بررسعععی میزان ت ثیر برنامهی

نوعی نمونهگیری در دسترس است و تعمیمدهی آن را محدود

منتخععب حرکتی بر توانمنععدی ادراکی  -حرکتی و پیشعععرفععت

میکند .پیشنهاد میشود که با انتخاب حجم نمونة باال ،روي

تحصععیلی دانشآموزان دیرآموز پایه دوم .روانشععناسععی مدرسععه،

نمونهگیری تصادفی ،و نیز شهرها و گروههای تحصیلی متعدد قابلیت

.37-22 ،)6(0
ده قانزاده ،حسعععین؛ نوروزی ،داریوي؛ جعفرینژاد ،هادی؛ و ده قانزاده،

تعمیمدهی نتایج را باال برد .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و

ح جت ( .)0372میزان اثربخشعععی بازی را یا نهای جمع ا عداد در

پژوهشهای مشابه در این زمینه پیشنهاد میشود که فعالیت درسی ،به

یادگیری و یادداری در درس ریاضععی اول ابتدایی .روانشععناسععی

خصوص ریاضی ،به همراه بازی باشد تا خوشایندی حاصل از بازی

تربیتی.62-22 ،)28( 7 ،

با درس پیوند بخورد و دانشآموز به درس عالقهمند شود .بنابراین از

رفیعی کلهرودی ،صدیقه ( .)0372ت ثیر تلفیو رويهای تدریس فرآیندی

برنامههای آموزشی بازیهای حرکتی به منظور آموزي مفاهیم

و مبتنی بر بازی با درس ر یاضعععی بر یادگیری دانش آموزان

ریاضی ،افزایش انگیزي درونی ،عالقه به ریاضی ،و حرمتخود

(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه الزهرا (س) ،تهران.

ریاضی توسط معلمان در مدارس استفاده شود.

سعععلیمی ،یاسعععمین ( .)0382نقش بازیهای هدفدار ریاضعععی در آموزي
ریا ضی .تهران :دفتر ارتقای علمی منابع ان سانی وزارت آموزي و
پروري.
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ت ثیر آموزي از طریو بازیهای حرکتی بر یادگیری مفاهیم و عالقه به...

سیف نراقی ،مریم؛ و نادری ،عزتاهلل ( .)0372روان شنا سی کودکان عقب

مرادی ،رحیم؛ و ملکی ،حسععن ( .)0376ت ثیر بازیهای آموزشععی رایانهای

مانده ذهنی و رويهای آموزي آنها .تهران :سمت.

بر انگیزي تح صیلی مفاهیم ریا ضی دانشآموزان پ سر با ناتوانی
یادگیری ریاضی .روانشناسی افراد استثنائی.29-66 ،)08(2 ،

شعععکوهییکتا ،محسعععن؛ زمانی ،نیره؛ پورکریمی ،جواد؛ و شعععریفی ،علی
( .)0373ت ثیر مداخالت شناختی به شیوة حلم س له اجتماعی در

نظری ،سمیه؛ کوتی ،الهام؛ و سیاحی ،حیدر ( .)0370مالکهای تشخیصی

بهبود روابط بین فردی و کععارکردهععای اجرایی دانش آموزان

اختالالت یادگیری در مقیاس هوشععی تجدید نظر شععده وکسععلر

دیرآموز .مجلة علوم روانشناختی.671-216 ،)22(03 ،

کودکان .تعلیم و تربیت استثنایی.32-62 ،)017(0 ،

صعععفائیان ،الهه؛ علیزاده ،حمید؛ و فرخی ،نورعلی ( .)0372پیشبینی کنش

نعمتی ،زهرا؛ و نوری ،مریم ( .)0388مقایسعععه و تحلیل میزان عالقهمندی

اجرایی بر نا مه ریزی و خودم هارگری در کود کان دارای اختالل

دانشآموزان به درس ریاضععی در پایه ابتدایی شععهرسععتان زنجان.

کمبود توجه  /فزونکنشععی بر اسععاس سععبكهای والدگری .مجلة

اقدام پژوهی ،نسعععخه خطی منتشعععر نشعععده قابل دسعععت یابی از:

علوم روانشناختی.391-382 ،)23(02 ،

http://pelleh20.blogfa.com/category/1

ویسععمه ،علی اکبر ( .)0386رابطه برخی عوامل با نگري معلمان نسععبت به

عزیزیان ،مرضعععیه؛ اسعععدزاده ،حسعععن؛ علیزاده ،حمید؛ درتاج ،فریبرز؛ و

آموزي تلفیقی دانشآموزان دیرآموز در مدارس تلفیقی .پژوهش

سعدیپور ،اسماعیل ( .)0372طراحی بسته آموزشی کارکردهای

در حیطه کودکان استثنایی.620-626 ،)6(2 ،

اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

یارمحمدی واصعععل ،مسعععیب؛ و بهرامی ،رشعععید ( .)0373آموزي از طریو
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