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  هچكيد
 بازي و سنتي برانگيزه و پيشرفت ي  دو روش آموزش به شيوهتأثير ميزان ي مقايسههدف از انجام اين پژوهش 

 طرحاز  و مايشي نيمه آز، بوده است، روش تحقيقآموزان پسر سال سوم ابتدايي شهر تهران تحصيلي رياضي دانش
 پسر سال سوم ابتداييآموز   نفر دانش60، حجم نمونه متشكل ازاستفاده گرديدآزمون با گروه گواه  پس-آزمون پيش

. ي در دسترس انتخاب شدندگير نمونه نفر گروه گواه بوده است و با روش 30هاگروه آزمايش و نفرآن 30است كه
 يك مدرسه، سپس از ميان چهاركالسِ سوم اين مدرسه دو كالس را 7ابتدا محقق از ميان مدارس ابتدايي منطقه 

ابزارهاي . بعد از آن يك كالس را به گروه آزمايش و كالس ديگر را به گروه گواه واگذار كرد، انتخاب كرد
 و آزمون هوش آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته انگيزه رياضي، ي نامه پرسشدر اين پژوهش شامل سنجش 

تحليل تجزيه و در بخش استنباطي از  و ي آمار توصيفيها روشها از  براي تجزيه وتحليل داده. ده استبوريون 
هاي انگيزه و   بين ميانگينكهد  نشان دا ها  از تجزيه و تحليل دادهنتايج به دست آمده. كوواريانس استفاده گرديد
از نظر وزان آموزش ديده با روش سنتي، آم آموزان آموزش ديده با روش بازي و دانش پيشرفت تحصيلي دانش

آموزاني كه به روش  دانشانگيزه و پيشرفت تحصيلي  ميزان دارد؛ بدين صورت كهدار وجود  اآماري تفاوت معن
 .بود بيشتر ديده بودند،آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش  نسبت به دانشديده بودند  آموزش بازيتدريس 

 بازي نقش پررنگ و با اهميتي در افزايش انگيزه و پيشرفت ي گرفت كه آموزش به شيوهتوان نتيجه  بنابراين، مي
  .آموزان دارد تحصيلي دانش
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  مقدمه
اين دانش . ر بوده استيي است كه همواره مورد توجه بش ها ترين دانش رياضيات يكي از كهن

اهميت اين دانش در حدي . كند  زندگي روزمره ايفا ميخصوص بهاهميت بسزايي در زندگي بشر، 
ي اول آموزش، ساعات زيادي از برنامه آموزشي به آن اختصاص يافته است  ها است كه از همان سال

 شود كه مي صيهتو معلمان به و است انديشيدن رياضي آموزش مهمترين هدف). 1379صفوي، (

 معلم امروز مسئوليت و وظيفه به اين دليل. ببرند باال خود شاگردان در را انديشيدن توانايي سطح

 افراد جامعه و سنتي ي ها روش با توان نمي ديگر .است شده تر پيچيده و تر سنگين گذشته به نسبت

 دارد احتمال كمتر يي ها روش چنين داد، با سوق پيشرفته و تحول پيچيده يك سوي به را آن

 پرورش و آموزش كه يي ها تالش تمامي با و اين تفاسير تمام با .دهد رخ آموزان دانش در يادگيري

 نمرات و رياضي آموزش وضعيت است، باز انجام داده  ها درس آموزشي وضعيت بهبود براي

 وزشآم پرورشي يها هدف ديگر طرف و از است نبوده مطلوب درس اين در آموزان دانش

  ).1382شعباني، (شود  نمي است، برآورده منطقي و خالق تفكر داشتن كه رياضي
ي  وسيله كه اين عين در بازي. است بازي از فعال، استفاده يادگيري ي ها روش از يكي
 بازي به كودك اشتغال موارد در برخي و دارد نيز سازندگي و آموزندگي است، جنبه سرگرمي

آموزشي، به  يها بازي ويژه به ها بازيخالل  در است، كودكان كتاب خواندن از ارزش بيش
 آنان. ندكن مي كسب را بهتري و بيشتر يها مهارتو  كنند مي پيدا دسترسي جديدي ذهني مفاهيم

 فشار آموختني، بدون مطالب بازي حين در. آورند ميدست  به اي ارزنده تجارب بازي كمك به
 تربيت و تعليم اندركاران دست مربيان از برخي دليل به همين .شود ميفراگرفته  رغبت و ميل با و

 بهتر اصوالً و آموخت كودك به بازي با همراه فقط بايد را مطالب درسي هرگونه كه معتقدند
كرد  تبديل آموزنده و خالق يها بازي ساعات به را ابتدايي دروس مدارس رسمي ساعات است

  ).1383محمداسماعيل، (
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 عوامل مختلفي است كه اگر اين عوامل و تأثيرآموزان تحت  دانش 1پيشرفت تحصيلي
توان  آموزان مورد شناسايي قرار گيرد، به خوبي مي  آنها در پيشرفت تحصيلي دانشتأثيرچگونگي 

 كه در است روش تدريس معلمان ،يكي از اين عوامل. به اهداف نظام تعليم وتربيت دست يافت
 حتي  راتوان پذيرفت كه رياضيات امروزه نمي. كند ا ميدرسي چون رياضي بيشتر نمود پيد

، كنند ميتوجه به اصول و مباني آموزش رياضي ارائه   افراد ناآگاه و بي،رياضيات قبل از دبستان
ويژه در دوران رياضيات  هي آموزش و يادگيري آن، ب ها زيرا طبيعت دانش رياضي و پيچيدگي

ين بدآموزي موجب انحرافات جدي فراگيران در مدرسه داللت بر اين مهم داردكه كمتر
  ).      1381الهدايي،  علم(ي بعدي رياضي و نقصان رفتار رياضي خواهد شد  ها يادگيري

ي يادگيري  ها كالسي ساكت و بي تحرك،  ها كالسدر گذشته اعتقاد بر اين بود كه تنها 
زدند و با شنيدن  دم ميدر آن زمان مديران مدارس در راهروهاي خاموش ق. واقعي هستند

 افرادي منفعل و پذيرنده عنوان بهآموزان  دانش. پرداختند  مي ها كالسكوچكترين صدا به كنترل 
ي درسي مختلف  ها كالس ساعت در 8 الي 6شدند كه مجبور بودند  صرف معلومات، تلقي مي

  ).1386كرامتي، (ي معلمان خود باشند  ها نشسته و شنونده محض سخنراني
ي سنتي تدريس، علي الخصوص در رياضي، فرايند و جريان تدريس و يادگيري به  ها روشدر 
 معلم متكلم .شود آموز در تجارب يادگيري مي اي است كه مانع از فعاليت و درگيري دانش گونه

 يكنواختي صورت به، استعدادها و عاليق شاگردان،  ها وحده بوده و بدون درنظر گرفتن توانايي
از نتايج رويكرد سنتي . دهد  انتقال مي ها ي طوالني مدت به آن ها اب را در قالب سخنرانيمحتواي كت

 فقط به حفظ  ها آموزان و توجه آن ي آموزشي، افت تحصيلي شديد در دانش ها در تدريس در سيستم
 باشد، اين مشكالت، دامنگيرِنظام آموزشي كشورمان نيز مي. استو تكرار مطالب و محتواي دروس 

  ).1380كيامنش و نوري،  (ي كه نظام آموزش و پرورش را دچار چالش جدي كرده است طور به

                                                                                                                            
1. academic achievement   
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دهد كه  نتايج به دست آمده از گزارش سومين مطالعات بين المللي رياضي و علوم نشان مي
برون دادهاي آموزشي كشور، حتي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه، تفاوت فاحش و 

) ي صحيح ها  درصد تفاوت در متوسط پاسخ8يا ( نمره رياضي پايه سوم 32ت تفاو. گير دارد چشم
با اولين ) ي صحيح ها  درصد تفاوت در متوسط پاسخ10يا ( چهارم ي  نمره در رياضي پايه36و 

 درصد تفاوت 21يا ( نمره رياضي پايه سوم 92كشور قبل از ايران در جدول رده بندي يا تفاوت 
ي  ها  درصد تفاوت در متوسط پاسخ21( نمره در پايه چهارم 100و ) حيحي ص ها در متوسط پاسخ

 قرن بيست و ي  كشورشركت كننده در آستانه26 يا 24آموزان  با متوسط عملكرد دانش) صحيح
ي اثرگذار  ها يكي از متغير. يكم در سال جهاني رياضيات هشداري است كه بايد جدي گرفته شود

رياضي و علوم به منظور فراهم آوردن يك المللي  ين مطالعه بينبر عملكرد تحصيلي كه در سوم
زمينه آموزشي مناسب براي تفسير نتايج آزمون رياضي مورد بررسي قرار گرفت ميزان عالقه 

 سئوالنتايج به دست آمده از . آموزان به رياضي و نگرش آنها نسبت به رياضي بوده است دانش
و ) رياضي خسته كننده است (ن توافق آنها با دو عبارت و ميزا)  رياضي را دوست داريدرچقد(
 ي  مثبت بين متغير ميزان عالقهي  رابطهي نشان دهنده) برم من از يادگيري رياضي لذت مي(

 مثبت بين متغير نگرش مثبت به ي آموزان به رياضي و پيشرفت تحصيلي و همچنين رابطه دانش
آموزان داراي نگرش مثبت نسبت   دانشمعموالًگر  ديعبارت به. استرياضي و عملكرد در رياضي 

 تر هستند آموزان داراي نگرش منفي ناموفق تر و دانش به يك موضوع درسي در آن درس موفق
   .)1377كيامنش، (

ي تدريس و  ها  درسي، شيوهي ي اين نتيجه نامطلوب را در وضعيت برنامه ها توان ريشه مي
ي درسي در اين دروس تا حد  ها آن جايي كه محتواي برنامهاز . ريزي آموزشي جستجو كرد برنامه

ي نامناسب آموزش و يادگيري  ها روشزيادي با ديگر كشورها يكسان است، اين ضعف بيشتر از 
نتيجه اين . دهد آموزان را به سوي يادگيري حافظه اي سوق مي شود كه عمالً دانش ناشي مي
ي فعال  ها روشزش و يادگيري و چرخش به سمت ي آمو ها روش ضرورت بازنگري در  ها پژوهش
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  .)1380كيامنش و نوري، (سازد  را بيش از هر زمان ديگري خاطر نشان مي
 اخير بيش از پيش ي  مطالعه عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي، طي سه دهه

 نشان داده است ي تحقيقات متعدد ها يافته. مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است
 تأثيركه پيشرفت تحصيلي در رياضي نه تنها از ساختارهاي دانش و فرايندهاي پردازش اطالعات 

 .شود  نيز مربوط ميها ارزش و ها نگرش، »1باورها«پذيرد، بلكه به عوامل انگيزشي از جمله  مي
  )1390، نقل از غالمرضايي، 1995، 2بسانت(

مله متغيرهايي است كه با پيشرفت تحصيلي رياضي رابطه و انگيزش يادگيري رياضي نيز، از ج
ي  ها توان با شيوه آموزان امروزي را نمي دانش). 1385كيامنش و پوراصغر، (همبستگي بااليي دارد 

.  مفاهيم رياضي را تدريس كرد ها  منفعل در كالس نشاند و براي آنصورت بهقديمي تدريس 
.  سطحي بوده و قابل اعتماد نيست ها روشدگيري در اين تجربه و تحقيق نشان داده است كه يا

ي تدريس به  ها روشتوان با بهبود  لذا مي. كند انتزاعي بودن رياضي يادگيري را سخت تر مي
  ).1383كريمي،  (تدريس يادگيري رياضي كمك كرد 

حس  آوري فن و علم افزون روز پيشرفت به توجه با تدريس نوين ي ها روش به نياز امروزه
 به وار طوطي حفظ از را آموزان دانش بتوان تا بود تدريسي ي ها روش دنبال به شود، بايد مي

 كمك كه است يي ها روش از تدريس فعال ي ها روش از استفاده. داد سوق سوي يادگيري

 فعاليت كه هستند يي ها روش تدريس فعال ي ها روش. كند مي معلمان و آموزان به دانش شاياني

 فراهم بر عالوه  ها روش اين در . انگيزند برمي وي عمومي نيازهاي زمينه در را آموز نشذهني دا

 ايجاد آنان در آموزان دانش تحريك و ترغيب طريق از را يادگيري بايد گوناگون كردن شرايط

 نمود منتقل كودكان عالقه و رغبت كانون با متناسب را آموزشي و تربيتي ي ها پيام وتمام نمود

 رغبت و دروني ميل از اينكه مگر دهد نمي رخ يادگيرنده رفتار در تغييري هيچ ه اصوالًچراك

                                                                                                                            
1. Beliefs  
2. Bessant 
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  .)1383كريمي، (باشد  گرفته آنان سرچشمه طبيعي
بازي از جمله امكاناتي است كه . است بازي از فعال، استفاده يادگيري ي ها روش از يكي

 يكي عنوان بهبازي . ن از آن بهره مند شدآموزا  و ايجاد انگيزه در دانش1توان به منظور آموزش مي
 و هنجارهاي  ها از مهمترين عوامل پيشرفت و يادگيري در كودكان شناخته شده است كه نقش

را به ... ي زباني و فيزيكي، سازگاري با جامعه و ها مهارت، مسألهي حل  ها مهارتاجتماعي و نيز 
  ).1392زاده و تيرگري،  حسن؛ ملك، 2010، 2مك نامي و اندرسن (آموزد  آنان مي
 كلي با توجه به تحقيقات انجام گرفته در خصوص نقش روش تدريس مبتني بر بازي در طور به

آموزان، نتايج حاكي از آن است كه استفاده از بازي در آموزش  انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش
نتايج . كند  ايفا ميآموزان رياضي نقش بسزايي در فرايند يادگيري و ايجاد انگيزه در دانش

 تجريشي، بيگلريان ، بهنامي، پورمحمدرضاي، اخواست)1387(تحقيقات اسماعيلي و رنجگر 
، نقش بازي را در بهبود فرايند )2007  (3 فنگ و باربارا و)1998(اندرسون ، )1390(، بهور)1388(

  .دكن  ميتأييدآموزان  تدريس و پيشرفت تحصيلي در دانش
آموزان ونقش كليدي بازي در يادگيري مفاهيم  ياضي در زندگي آينده دانشبا توجه به اهميت ر

 اصلي در اين پژوهش آن است كه آيا روش تدريس مبتني بر بازي در مقايسه مسألهمختلف، اكنون 
  شود؟   آموزان مي با روش تدريس سنتي باعث افزايش انگيزه و پيشرفت تحصيلي رياضي در دانش

. اضي مطرح بوده، روش تدريس آن نيز مورد بحث و مطالعه بوده استاز هنگامي كه تدريس ري
روش تدريس رياضي و اصول آن در ضمن تبعيت از اصول كلي تعليم و تربيت مسائل خاص خود را 

ي خود رياضي و نيز رابطه اي كه رياضي  ها ي تدريس رياضي با توجه به پيچيدگي ها روش. نيز دارد
  ).  1382آرا،  چمن (دارد از اهميت خاصي برخوردار است آموزان  با فكر و فهم دانش

                                                                                                                            
1 . traning 
2 . Anderson-Mcnamee 
3 . Fengfeng & Barbara 
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سي و علوم تربيتي، همزمان با علمي شدن آموزش و يادگيري، شنا رواني  ها بر اساس يافته
ي علمي جديد، ديگر ها ديدگاهبر اساس . تدريس و يادگيري مفهوم ديگري را به خود گرفته است

ي سطحي و ابتدايي، يادگيري كامل محسوب ها مهارتاي و يا برخي  كسب معلومات حافظه
ديگر سخنراني معلم . دهد شود و هدف اصلي آموزش و پرورش را به خود اختصاص نمي نمي
آيد، بلكه آموزش اثربخش آن است كه با   تنها عامل مؤثر در آموزش به حساب نميعنوان به

لزوم در نظر . شود منجر ميي مثبت يادگيرنده همراه باشد و به كسب تجربيات سازنده ها فعاليت
ي مختلف يادگيري شامل دانش افزايي،  ها داشتن اين نكات، همچنين ضرورت توجه به جنبه

ي متعدد در زمينه نقش و  ها مهارت ورزي و تغيير نگرش منجر به انجام اقدامات و بحث و بررسي
  ).1379شعباني، (شده است ) تدريس(يادگيري -ي ياددهي ها روشاهميت 
با توجه به تحوالت سريع در آموزش و فن آوري و در نتيجه تغيير نقش رياضيات اين جود با و

در . شود ي جديد بيشتر احساس مي ها آموزان به استفاده از تكنيك در زندگي روزمره، نياز دانش
آموزان را  توان و نبايد دانش دنيايي كه با پيشرفت فن آوري به سرعت در حال تغيير است، نمي

  .ي گذشته آموزش داد ها ل از شرايط موجود و با شيوهمستق
زيرا به . ي توضيحي در حوزه توسعه نگرشي مؤثر نيستند ها روشدهد   تحقيقات نيز نشان مي

رسد كه ايجاد تغيير در نگرش نيازمند مشاركت فعال فراگيران، بيان نظريات و مورد انتقاد  نظر مي
تواند در  يك معلم برجسته به تنهايي نمي  واستن قرار گرفتن از طرف همساالن و همكالسا

آقازاده و (را، به نحو احسن ايفا كند ) ايجاد تغيير در نگرش(موقعيت يادگيري معمولي اين نقش
  ).1385احديان، 

اي كه اين علم در آموزش عمومي افراد جامعه ايفا  ي رياضي و نقش ارزندهها ويژگيبا توجه به 
شود،  آموزان خالصه نمي ي رياضي، فقط در انتقال مفاهيم و تعاريف به دانشكند، تدريس و يادگير مي

ريزي رياضي، همچنين مسئول توسعه و تعميم مفاهيم رياضي، ايجاد انگيزه، پرورش قدرت  بلكه برنامه
  ). 1388قاسمي، (آموزان است   در دانش ها خالقيت، بكارگيري و ايجاد ارتباط بين آموخته
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سان و علماي شنا رواني اخير توجه بسياري از  ها وضوعات تربيتي كه در ساليكي از بهترين م
 وسيله بهاي است كه كودك  بازي تنها وسيله. تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است بازي است

بازرسان سلطنتي انگلستان، ترجمه  ( حواس مختلف درك كند از طريقتواند جهان خارج را  آن مي
  ).1375قاضي، 
.  بسياري در رشد بدني و ذهني كودكان داردتأثيرحقيقات جديد نشان داده است كه بازي  ت

كودك از طريق بازي . كند كند و تجربه مي گيرد، ابداع مي كودك از طريق بازي بازي ياد مي
 و نكات مثبت و منفي خود پي ببرد لذا او  ها ، ضعف ها ، خواست ها تواند به استعدادها، توانايي مي
 ). 1377كالن،  زاده قلي (ي خود ساخت شخصيتي خود را تحكيم بخشد  ها ويژگيتواند با شناخت  يم

. گيرند دهند ياد مي آموزان در بازي از آنچه انجامش مي دانش. بازي صورت تجربي يادگيري است
ازي به ميزان ب.  در بازي بيش از آنكه حالت انفعالي داشته باشند، فعال، انباشته از تالش هستند ها آن

براي مثال كودكان در فرايند بازي لزوم بهره گيري از . كند زيادي بخشي از واقعيت را تصوير مي
يادگيري از طريق  . آموزند  و رخدادهاي ملموس زندگي را مي ها نمادهاي انتزاعي رياضي براي پديده

 فشرده ودر چارچوب تصور بهاي از تجارب  چون در بازي مجموعه. گيرد بازي سريع تر صورت مي
  ).1385آقازاده،   (شود  گردد يعني به يادگيري شتاب داده مي زماني كوتاهي ارائه مي

 در  ،ي آموزشـي   هـا   بـاالخص بـازي    ،نتايج تحقيقات انجام شـده حـاكي از آن اسـت كـه بـازي              
اهميـت پـژوهش حاضـر در مقايـسه دو          . كنـد  آموزان نقش بسزايي ايفا مـي      پيشرفت تحصيلي دانش  

آموزان در يكي از مفاهيم رياضي و همچنـين تعيـين ميـزان              ش تدريس در ميزان يادگيري دانش     رو
داند تا اثربخشي بازي بر انگيزه و        بنابراين محقق بر خود الزم مي     . استانگيزه آنان نسبت به رباضي      

 تا بـه نقـش و جايگـاه هريـك از          . آموزان را مورد آزمون قرار دهد      پيشرفت تحصيلي رياضي دانش   
تواند راهگشاي معلمان در آمـوزش       و پيشنهادهاي اين پژوهش مي     ها يافته. متغيرهاي تحقيق پي ببرد   

آموزان  عالقه و رغبت بيشتري نسبت به يادگيري مفهوم مورد نظر را ايجاد كند و                 باشد تا در دانش   
 أثيرتـ با توجه به آنچه گفت شد هدف كلي پژوهش مقايـسه            . دكنبه پيشرفت تحصيلي آنان كمك      
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آموزان پسر سال    دو روش آموزش به شيوه بازي و سنتي برانگيزه و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش             
  .سوم ابتدايي بود

  روش 
ي سنتي را بر ها روش روش تدريس مبتني بر بازي و تأثيراز آنجايي كه اين تحقيق مقايسه 

شود و از  سوب ميدهد، جزء تحقيقات كاربردي مح پيشرفت تحصيلي را مورد مطالعه قرار مي
آنجايي كه در پي آن است كه روش بازي را با روش سنتي بر پيشرفت تحصيلي بسنجد، نوع روش 

. آزمون با گروه گواه استفاده نموده است پس-آزمون  از نوع پيشتحقيق نيمه آزمايشي است كه
  .دشدن متغير مستقل، مقايسه ارائهبعد از  اين طرح مشتمل است بر دو گروه كه قبل و

  

هاي مورد  گروه
  آزمون پس  متغير مستقل  آزمون پيش  تعداد  مطالعه

 T1 X1 T2  30  گروه آزمايش
 T1 X2 T2  30  گروه گواه

  
ي آماري در اين پژوهش شامل  جامعه :گيري ي آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

 مشغول به 91 -92كه در سال تحصيلي است  سوم ابتدايي شهر تهرانسال پسر آموزان  ي دانش كليه
 نفرگروه آزمايش و 30 (سوم ابتداييآموز  نفر دانش 60 اين پژوهش شاملي نمونه. بودندتحصيل 

ي  ها مدرسهي در دسترس انتخاب شدند، از ميان گير نمونهبوده، كه با روش ) فرگروه گواه ن30
كالس  2تان سوم اين دبسي ها كالسو سپس از بين   انتخاب شد كرج يك مدرسه 4ابتدايي ناحيه 

 گروه آزمايش و يك عنوان به يك كالس  همكالس 2  از اين. انتخاب شدبراي حجم نمونه
  . گروه گواه انتخاب شدعنوان بهكالس 

همچنين براي  در اين پژوهش براي بررسي همگني هوش دو گروه از آزمون هوش ريون و
ي پيشرفت تحصيلي گير اندازه و براي رياضي ي انگيزه نامه پرسشآموزان، از   دانشانگيزهسنجش 
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       .د استفاده ش آزمون محقق ساخته  ازرياضيآموزان در درس  دانش
محقق با كمك مشاور مدرسه از هر دو گروه كنترل و آزمايش اين : زمون هوش ريونآ

 واز اين طريق متغير  استفاده نمود ها آزمون به عمل آمد و از نتايج آن براي همسان كردن گروه
ي پيشرونده ريون  ها  اين آزمون فرم دوم ماتريس.هاي مورد بررسي كنترل گرديد ر گروههوش د

.  اكثر آنها رنگي استو تصوير 36داراي كه  ريون تهيه شده است دست به 1947است كه در سال 
 معمول طور بهاين فرم . ي ذهني كاربرد دارد ها  ساله و عقب مانده9 تا 5اين فرم  روي كودكان 

 يا يك سري تصاوير انتزاعي تشكيل شده  ها آزمون ريون از ماتريس. شود  فردي اجرا ميرتصو به
. آورد و با درجه دشواري فزاينده اي چيده شده اند است كه يك توالي منطقي را به وجود مي

 تصوير جداگانه پايين، تصويري را انتخاب كند كه ماتريس بااليي را 6آزمودني بايد از ميان 
 دقيقه است و اگر زودتر انجام شود، زمان صرف شده 30زمان اجراي آزمون . ندتكميل ك

 G  نشان داده است كه اعتبار اين آزمون در تشخيص عامل ها تجزيه و تحليل. شود يادداشت مي
  ).   1377كرمي،   (بسيار باالست ) هوش  كلي (

دهد   مورد مطالعه قرار ميي را رياضي  انگيزه،نامه پرسشاين :  انگيزه رياضيي نامه پرسش
 به روش نامه پرسشپايايي اين . اند كردهپاياسازي و رواسازي آن را ) 1389(پور فر و صدق امينيو 

روايي آن نيز از طريق محاسبات تحليل عامل . به دست آمده است) α=709/0( تسئواالهماهنگي 
 كه شامل سئوال با هشت انگيزه رغبتي. است 2دو عامل را شناسايي كرد كه به قرار جدول 

 با نمره گذاري معكوس 1 سئوال با نمره گذاري مستقيم و 23، 19، 14، 11، 10، 3، 2ي  ها سئوال
 با نمره گذاري مستقيم و 22، 20، 12، 9، 6، 4ي  ها سئوال كه شامل سئوالانگيزه اجتنابي با نه . است
 از طريق محاسبه آلفاي نامه پرسش پايايي اين. است با نمره گذاري معكوس 13 و 8، 5ت سئواال

 و پايايي  ها  پايايي عامل1جدول .  محاسبه شدنامه پرسشكرونباخ ابتدا براي هر عامل و سپس كل 
الزم به ذكر است كه در اين پژوهش از انگيزه رغبتي استفاده شده . دهد  را نشان مينامه پرسشكل 
  .است
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  ابي و پيشرفت رياضي رغبتي، اجتني ضرايب پايايي انگيزه. 1جدول 
  ضرايب آلفا   ها عامل

  876/0   رغبتيي انگيزه
  935/0   اجتنابيي انگيزه

  709/0   پيشرفت رياضيي انگيزه
  

شود كه قبل از  در اين تحقيق از آزمون محقق ساخته استفاده مي: آزمون پيشرفت تحصيلي
طي آموزش به دو گروه، شود و پس از  آزمون گرفته مي اجراي روش مذكور از هر دو گروه پيش

ي رايج و  ها روشي آزمون از  ها سئوالبراي تدوين . شود آزمون گرفته مي از هر دو گروه پس
 طراحي سئوال 15براي آزمون مقدماتي . ت آزمون رياضي در مدارس استفاده شده استسئواال
يي دبستان شهيد آموزان پسر سال سوم ابتدا  نفري از دانش30ت بر روي يك گروه سئواالاين . شد

سپس بر اساس ضريب دشواري و .  تصادفي انتخاب شدند به اجرا درآمدصورت بهشهسواري كه 
ت آن حذف يا اصالح سئواالت مبهم، برخي از سئواالضريب همبستگي و همچنين شناسايي 

 سئوال 9در خاتمه ) 2جدول (ت سئواالپس از تعيين ضريب دشواري و ضريب همبستگي . گرديد
با توجه به اين كه محتواي يك آزمون بايد شامل نمونه دقيق از . زمون نهايي تعيين شدبراي آ

ت آزمون بايد شبيه به سئواالي آموزشي باشد از نظر صوري  ها محتواي برنامه درسي وهدف
 سنجش اعتبار محتوايي و صوري برايلذا . اند ي آن تهيه شدهگير اندازهموضوعي باشد كه براي 

 راهنما و مشاور استفاده شد، از نظر تعدادي از استادانورد نظر عالوه بر اينكه از نظر ي م ها آزمون
 عنوان به كرج 4 سوم ابتدايي ناحيه ي  پايهي  معلمان برجستهمخصوصاًكارشناسان آموزش ابتدايي 

هاي مقدماتي برروي  سئوالاين پژوهش براي سنجش پايايي آزمون،  در. متخصص بهره گرفته شد
 سپس  محاسبه گرديد نفري اجرا وپايايي آزمون با استفاده ازضريب آلفاي كرونباخ30روه يك گ

، 2جدول . آزمون براساس آلفاي كرونباخ محاسبه شد آزمون وپس پايايي آزمون نيز در پيش
دهد، نتايج در هر سه مرحله حاكي از پايايي باالي آزمون  ضرايب به دست آمده را نشان مي
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                                                               . مذكور است
  

  آزمون آزمون وپس در مقدماتي، پيشپيشرفت تحصيلي يب پايايي آزمون ضر.2جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ  ها سئوالتعداد   آزمون  همؤلف

  84/0  15  مقدماتي
  پيشرفت تحصيلي  87/0  9  آزمون پيش
  91/0  9  آزمون پس

  نتايج
   در متغير انگيزه رياضي ها ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني. 3جدول

  تعداد  متغير  گروه  آزمون پس  آزمون پيش
M  SD  M  SD  

  620/7  27/39  631/7  80/37  30   رياضيي انگيزه  آموزش سنتي
  400/7  50/43  552/8  57/39  30   رياضيي انگيزه  آموزش با بازي
  857/2  483/15  908/3  350/12  30  پيشرفت تحصيلي  آموزش سنتي
  066/2  183/17  843/3  217/12  30  پيشرفت تحصيلي  آموزش با بازي

  

آزمون متغير انگيزش تحصيلي در  شود، ميانگين پس  مشاهده مي3 كه در جدول طور همان
آزمون   در پس ها  كه در مقايسه با ميانگين نمره آزمودني27/39گروه آموزش سنتي برابر است با 

تري است و اين افزايش در نمرات   مقدار كم50/43روه آموزش با بازي در اين متغير با مقدار گ
آزمون متغير  همچنين ميانگين پس. آزمون آموزش رياضي با بازي نيز نمايان است گروه پس

 ي  كه در مقايسه با ميانگين نمره483/15پيشرفت تحصيلي در گروه آموزش سنتي برابر است با 
 مقدار كم تري 183/17آزمون گروه آموزش با بازي در اين متغير با مقدار   در پس ها آزمودني

  .آزمون آموزش رياضي با بازي نيز نمايان است است و اين افزايش در نمرات گروه پس
  بررسي شده، باپيشرفت تحصيلي متغير روش تدريس بر ميزان تأثير اول چون ي فرضيهدر 

 بر كه اطالعات آوري جمع روش نوع و است اي فاصله نوع از كه يگير اندازه مقياس به توجه
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 است، براي كنترل گروه با آزمون پس-آزمون پيش هاي طرح نوع از پژوهش آزمايشي مبناي
 دوم نيز ي  در فرضيه.است شده كوواريانس استفاده تحليل از حاصل هاي داده تحليل و تجزيه
ررسي شده، همانند فرضيه اول از تحليل كوواريانس  روش تدريس بر ميزان انگيزه بتأثيرچون 

. ي آزمون كواريانس برقرار بوده است ها پيشفرض،  ها تحليلبا توجه به نتايج . استفاده شده است
   .شود بنابراين، در جدول زير نتايج آزمون تجزيه و تحليل كوواريانس ارائه مي

  

  زه رياضينتايج آزمون تحليل كوواريانس متغير انگي.  4جدول 
  SS df  MS  F P  منبع واريانس

  0001/0  169/41  258/251  1  258/251  آزمون پيش
  001/0  047/6  204/22  1  204/22  گروه
      672/3  57  284/209  خطا
        60  250/15919  كل

  

هاي دو گروه از نظر آماري تفاوت  توان گفت بين ميانگين مي، 4با توجه به نتايج جدول 
 آموزش بازيآموزاني كه به روش تدريس   دانشانگيزه رياضي و ميزان دارددار وجود  امعن
لذا فرضيه . بينند بيشتر است آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش مي نسبت به دانش بينند مي

  .شود  ميتأييدپژوهش 
  نتايج آزمون تحليل كوواريانس متغير پيشرفت تحصيلي رياضي.  5جدول 

  SS  df  MS  F P  منبع واريانس
  0001/0  893/131  745/251  1  745/251  آزمون پيش

  001/0  040/13  889/24  1  889/24  گروه
      909/1  57  796/108  خطا
        60  250/15919  كل

هاي دو گروه از نظر آماري تفاوت  توان گفت بين ميانگين مي، 5با توجه به نتايج جدول 
 آموزش بازياني كه به روش تدريس آموز  دانشپيشرفت تحصيلي و ميزان دارددار وجود  امعن
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لذا فرضيه . بينند بيشتر است آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش مي نسبت به دانش بينند مي
  .شود  ميتأييدپژوهش 

  گيري يجه نتبحث و
 بازي و سنتي بر ي  دو روش آموزش به شيوهتأثير ميزان ي مقايسه ،هدف از انجام اين پژوهش

ي  فرضيه.  بودآموزان پسر سال سوم ابتدايي شهر تهران صيلي رياضي دانشانگيزه و پيشرفت تح
آموزان آموزش ديده با روش  اول پژوهش عبارت بود از اينكه بين ميزان انگيزه تحصيلي دانش

با توجه به نتايج . آموزان آموزش ديده با روش سنتي، تفاوت وجود دارد تدريس بازي و دانش
 و دارددار وجود  اهاي دو گروه از نظر آماري تفاوت معن ميانگينتوان گفت بين  مي، 4جدول 
نسبت به  بينند  آموزش ميبازيروش تدريس  آموزاني كه به  دانشانگيزه رياضيميزان 
ش با نتايج هنتيجه اين پژو.  بيشتر است،بينند آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش مي دانش

) 2007(1 مورتو و لوپز-و لوپز) 2007(، فنگ و باربارا )1390( بهور ،)1388(اخوست و همكاران
 فراوان شده تأكيدي تدريس فعال  ها روشدر كليه اين تحقيقات براي استفاده از . همسو است

در نتيجه نتايج اين تحقيقات با نتيجه تحقيق حاضر كامال همسو است؛ زيرا نتيجه به دست . است
اند  آموزاني كه با روش بازي آموزش ديده  تحصيلي دانشآمده در اين تحقيق نشان داد كه انگيزه

  .اند بيشتر است نسبت به گروه كنترل كه با روش سنتي آموزش ديده
توان گفت كه روش تدريس بازي  موجب افزايش  ي پژوهش حاضر مي ها در تبيين يافته

الس از حالت شود، زيرا در اين روش ك آموزان براي يادگيري مي رغبت، عالقه و انگيزه دانش
شود و طراوت ذهني خاصي  شود و به يك صحنه تفريحي تبديل مي خشك و معمول خارج مي

در اين روش . شود كه در يادگيري بسيار مهم و با اهميت است آموزان ايجاد مي بين دانش
يابد هرچه فعاليت و  آموزان در فرايند تدريس افزايش مي مشاركت، فعاليت و تعامل دانش

                                                                                                                            
1 . Lopes-Morteo & Lopes 
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آموزان در كالس بيشتر باشد يادگيري آنان بيشتر و به تبع از انگيزه باالتري  نشمشاركت دا
آموزان به  دانش. بازي ارزش انگيزه آفريني را در بر دارد). 1390بهور،  (برخوردار خواهند بود 

گيرند و بازي راهي آسان  دهند زيرا در جريان فعاليت قرار مي بازي عالقمندي زيادي نشان مي
شود زيرا  كودك از كارهاي جدي خيلي زود خسته مي). 1385آقازاده، (دگيري است براي يا

كند و روح لطيف او چندان تحمل  محدوديت را ندارد اما از بازي به خصوص  محدوديت پيدا مي
بازي فعاليتي اختياري، دلپذير، ). 1366بهشتي، (شود  ي متنوع بسيار دير خسته مي ها از بازي

 با شوق و رغبت در  ها به همين دليل همه بچه. از هرگونه كشاكش و پرخاش استخوشايند و آزاد 
يادگيري مبتني بر بازي، . شود كنند و فرصت يادگيري براي همه آنها فراهم مي آن شركت مي

اي  كند و تغييرات نگرشي و رفتاري عمده درگير مي جذاب و تعاملي است و به شدت افراد را
بنا به نتايج به دست آمده از تحقيقات ذكر شده بين انگيزه و ). 1386د، احمدون  (دكن ايجاد مي

پيشرفت تحصيلي همبستگي وجود دارد و هرچه انگيزه فرد براي آموختن و تحصيل علم بيشتر 
  . باشد فعاليت و تالش بيشتري براي رسيدن به هدف نهايي انجام خواهد داد

آموزان آموزش  ميزان پيشرفت تحصيلي دانشي دوم پژوهش عبارت بود از اينكه بين  فرضيه
با . آموزان آموزش ديده با روش سنتي، تفاوت وجود دارد ديده با روش تدريس بازي و دانش

دار  اهاي دو گروه از نظر آماري تفاوت معن توان گفت بين ميانگين مي، 5توجه به نتايج جدول 
 بينند  آموزش ميبازيروش تدريس آموزاني كه به   دانشپيشرفت تحصيلي و ميزان داردوجود 

 نتيجه اين تحقيق با . بيشتر است،بينند آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش مي نسبت به دانش
، بهور )1388(، اخواست و همكاران )1387(، اسماعيلي و رنجگر )1386(نتايج تحقيقات امامي 

ي  ها روشاند كه كارآمدي  دادههمه اين تحقيقات نشان . همسويي دارد) 1998 (1، سالي)1390(
 به اثرات مثبت بازي  ها ي غيرفعال است و همچنين در برخي از آن ها روشتدريس فعال بيشتر از 

توان در مجموعه  روش تدريس مبتني بر بازي در آموزش رياضي را مي (اشاره شده است 
                                                                                                                            
1 . Sally 



   Journal of school psychology, winter 2014                                     1392شناسي مدرسه، زمستان  رواني  مجله     
                  

 Vol.2, No.4/62-80                                                                                62-4/80ي  ، شماره2ي  دوره       

 77

شي كارآمد بحث شده  روعنوان بهدر كليه اين تحقيقات از بازي ). ي فعال لحاظ كرد ها روش
 همسو است؛ زيرا نتايج به دست  تحقيق حاضر كامالًي  اين تحقيقات با نتيجهي   نتيجهلذا. است

بينند  آموزاني كه با روش بازي آموزش مي آمده از اين تحقيق نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانش
  .  اند، بيشتر است نسبت به گروه كنترل كه با روش سنتي آموزش ديده

توان براي بروز چنين نتايجي  دست آمده، داليلي را مي  به ها ا توجه به نتايجي كه از بررسيب
امروزه يكي از اصول مهم در يادگيري، موضوع فعال بودن فراگيران : ذكر نمودكه عبارتند از

يادگيري ارتباطي دو طرفه و تعاملي است و بديهي است كه اگر يادگيرندگان منفعل باشند . است
 فعال در صورت بهدر اين روش همه افراد نقش دارند و . وجود نخواهد آمد كان يادگيري بهام

بازي يك تمرين مفيد در غلبه بربعضي از  روش. پردازند فعاليت مي جريان آموزش به
ي سنتي با وجود يك معلم آگاه  ها روشي سنتي است، در حالي كه در  ها روشي  ها محدوديت

آموز و   دانش–يابد، بازي به هر دو روابط معلم  زان كامالً منفعل انتقال ميآمو اطالعات به دانش
 به وسيله  ها بازي راهي است كه بچه). 1390بهور، (آموز نياز دارد درگيري هدفمند و فعال دانش

اموري كه هيچ فردي و از هيچ راهي قادر به آموزش آن به . گيرند  امور مختلف را ياد مي،آن
بازي در واقع . گيرد ي كودك از طريق بازي صورت مي ها سياري از يادگيريب. كودك نيست

بازي يكي از ). 1377زاده كالن،  قلي (ي خارج از كودك  ها دريچه اي است براي كشف واقعيت
 برخورد و بهترين عواملي است كه بايد مورد نظر قرار گيرد، زيرا كودك آنچه را كه در اثر

ي آن به باز انديشي  با اين تكرار درباره ضمن بازي تكرار كرده و دآموز تعامالت با محيط مي
آموز منفعل  روش سنتي دانش در حالي كه در، كند  را بهتر درك مي ها پرداخته واز اين طريق آن

  ).1380موثقي،  (كند ميومطالب درسي را همواره طوطي وار حفظ 
آموزان باشد، به   فعاليت بيشتر دانشيي كه همراه باها روش كيفيت يادگيري در ، كليطور به

انجامد، شايان ذكر است يادگيري فعال در مقايسه با يادگيري منفعل  باالتري مي پيشرفت تحصيلي
ي غير رسمي ها كالس كلي طور به. هاي بيشتري براي ياد گيرنده ايجاد شود شود ارتباط موجب مي
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  .گذارند يا فعال تأثير بيشتري در عملكرد تحصيلي مي
 تأثيرآموزان   دانشانگيزه رياضي بر ميزان بازيروش تدريس  نتايج اين پژوهش نشان داد كه

  در يادگيري جدول ضربآموزان  بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانشبازيوش تدريس  رمثبت دارد
موفقيت روش  ي تدريس سنتي وها روشناتواني  نتايج اين تحقيق، ضعف و.  مثبت داردتأثير

ها به يادگيري و   آني و همچنين افزايش عالقه و انگيزه فزايش يادگيريا در  ربازيتدريس 
 هاي نگراني ترين با توجه به اين كه يكي از اساسي. دده شكوفايي استعدادهاي خالقانه، نشان مي

 در نوآوري و پرورش، اصالحات و آموزش اخير ي دهه چند و پژوهشگران اندركاران دست

پرورش موفقيت  در را بازي ي شيوه به تدريس نقش  نتايج اين پژوهش، .است بوده معلم ي شيوه
    . است داده قرار مكرّر تأكيد مورد آموزان تحصيلي دانش
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Comparing the effects of game-based and traditional 
teaching methods on students’ learning motivation and math 

progress 
  

F. Dortaj 1 
  

Abstract 
 

The current study is an attempt to compare the effects of game-based and 
traditional teaching methods on third grade male students' motivation and progress 
in math in Tehran City. The research method is quasi-experimental and it is based 
on pretest-posttest procedure involving a control group. The sample included 60 
third grade male students which were equally divided into experimental and control 
groups through available sampling method. The researcher first selected a primary 
school in District 7 of Tehran, and then two classes out of its four third grade 
classes were selected. Afterwards, one of the classes was detrmined as the control 
group and the other as the experiment group. The measurement tools of the 
research comprised (1) math motivation questionaire, (2) researcher-made 
achievement test and (3) Ryan's IQ test. Descriptive statistical mehtods (mean, 
standard deviation, etc.) were applied to analyze data, and covariance was applied 
in drawing conclusions. The results found through data analysis indicated that there 
is statistically significant diference between the means of motivation and 
educational progress of the students trained through game-based method and the 
students trained through traditional method. That is to say, motivation and 
achievement levels of students who had been trained through game-based teaching 
methods were more campared to motivation and achievement levels of the students 
who had been trained through the traditional methods. Thus, it can be concluded 
that the teaching style plays a substantial role in increasing students’ motivation 
and academic achievement. 
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