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 چکيده
( برسازگاری اجتماعی، GBLازپژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر بازی) هدف

ابتدائی است.این  یادگیری و نگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم

 بررسی تأثیر برنامه مذکور منظوربه.دیآیمازنوع تحقیقات شبه آزمایشی به شمار پژوهش

شهر  دوم ابتدایی پسرانه آموزان پایهآماری این پژوهش که کلیه دانش جامعهبر روی 

ای گیری خوشهباشندازطریق روش نمونهمی( 94-95) نفر(در سال تحصیلی926قاین)

طورتصادفی های پسرانه شهرقاین بهای استفاده شدکه ابتدا ازمیان دبستانچندمرحله

نفری(پایه دوم ازمدارس مذکوربرگزیده  20)عددوکالسدودبستان انتخاب ودر مرحله ب

(وپرسشنامه محقق ساخته پیشرفت 1939وپرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا)

تحصیلی درس ریاضی قبل وبعداز اجرای برنامه یادگیری مبتنی بر بازی برای دانش آموزان 

 مورد spssافزارآوری و به کمک نرمآمده جمعدستدردرس ریاضی اجرا و اطالعات به

با استفاده از آمار توصیفی و  حاصل هایدادهنهایی  مرحلهوتحلیل قرار گرفت.درتجزیه

ونتایج نشان داد  قرارگرفته وتحلیلتجزیهنمونه مستقل وتحلیل کوواریانس مورد  Tآزمون

(برسازگاری اجتماعی، یادگیری GBLکه: اجرای برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی)

ابتدائی تأثیردارد، لذا می توان  نسبت به درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم ونگرش

نتیجه گرفت که استفاده ازبرنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی باعث می گرددکه 

 سازگاری اجتماعی، یادگیری ونگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان افزایش یابد.

دگیری مبتنی بر بازی، نگرش نسبت به سازگاری اجتماعی، یا اژگان کليدي:و 

 .درس ریاضی
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 3 محمد عظيم طالیی ، 2 ، مریم طالب دوست 1 هادي محمدپور
 .دیس شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان خراسان رضویدکتری مدیریت آموزشی و مدرس پر 1
 .کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچاندانشجوی  2
 .کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاین، گروه آموزشی علوم تربیتی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 هادي محمدپور

 ري اجتماعی، یادگيري( بر سازگاGBLتأثير یادگيري مبتنی بر بازي)

 نگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان پسر  پایه دوم ابتدایی و
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 مقدمه
از  یكی یاضیر مفاهیم .نددار ییابسز تأثیر زانموآ نشدا یناییهااتوو  هاادستعدا شكوفاییو  شددر ر شیورپرو  شیزموآ یفعالیتها کلیه

 ندگیز بات یاضیار که باشدآن  ت،یاضیار یگیردای علت ردمودر  توضیح ترین دهسا شاید .هاستدوره  یندر ا شیزموآ ادمو  ترین بخش ثرا

 دبو وربا ینا گالیله برو  دشو می بمحسو نجهادرك  صلیا یکلیدهااز  یكی تیاضیار .ستا هشد عجین ما افطرا نجها با کلی رطو بهو  ما

 (.1390شریعتمداری و همكاران، )"گوید می سخن تیاضیار نباز با طبیعت"که 

 رکاو  آموزندیرا م مختلف مفاهیم سمحسو رموو ا ءشیاا با مستقیمکردن  رکاو  یگیردر طریقاز  ییاتدبا نخست یهاسال نکادکو

 بكوشند باید معلمو  شیزموآ منظا ینابنابر. کندینم دیجاا یگیردیا نکادکودر  سمحسو رموو ا ءشیاا یخوببه هادنما سایرو  تکلما با دنکر

 زانموآ نشدا ایبر رامختلف  مفاهیمدرك  هاتیفعال گونهنیا .رندیفراگ تا کنند یکاردست ،ببینندا ر مختلف رموو ا ءشیاا زانموآ نشدا تا

 ایبر هندد ارقرآموز ر دانشختیادر ا کالمی تتوضیحاراه  ازو  مستقیمصورت را به تطالعاا ینكها یجابه توانندیم نمعلما. سازندیم میسر

 همافر هانیا مانندو  معماهااسباب،  زیبا ،چوبی یهامكعب ، ستید ی،هنر مختلف سایلازجمله و عمتنو یهاتیاز فعال ییهامجموعه نناآ

 (. 1388، به نقل از اخواست، 2000برك، ند)دازبپر  نشدا کشف بهو  دهکردرك  بهتر را یاضیر مفاهیم نندابتوها آن تا ندآور

 زانموآ نشدا کهییدارد، ازآنجا مزیت چند زیبااز راه  زشموآ ستا نکادوک به زشموآ یهاراه بهترینو  نیاز مؤثرتر یكی( Play)زیبا

 یاگونهرا به شیزموآ مشكل مفاهیمو  ندگیز هپیچید یهاتیموقع زیباو  هستند گیردر دخو زیبا موقعیتدر  نیزو  نددار سترا دو زیبا

 لتحوو  شدر مرحله باالترین بلوفرازنظر  زیبا، آموزندیم یراحترا به مفاهیم جهیو درنت شوندینم تخور رچاد نناآ کند،یم ننمایا دهسا

عنوان به زیبا به توسل با بلوفر .دانستیدهنده مو آموزش هندزساو آن را  کردیم تلقی ییجوو لذت تفریحاز  بیشرا  زیبااو  .ستا دكکو

 دبو زیبا بر مبتنی که دخو صخااز روش  دهستفاا باو  نهد نبنیا زیبارا بر اساس  دخو شیزموآ حطر نستاتو سیدر برنامهو  زشموآ یلگوا

 بهو  گرفتهافر بهتررا  تیاضیاها ربچه که شوند موجب توانندیم یاضیر یهایباز ،ستا نکادکو همه عشق زیهد. باد زشموآ نکادکو به

 (.1382، ترجمه کرامتی، برونر و همكارانهند)د قسومسئله  حل یهادهبررا یسورا به نناورزند  و آآن عشق یگیردیا

 با اههمر ی،گیردیا .شودیم  میختهآ سرگرمی و تلذ با یگیردیا و ستامؤثر  ربسیا عیانتزا مفاهیم یگیردیا در شیزموآ یهایباز  

 یشافزا ایبر مناسبی روش توانندیم شیزموآ یهایباز پس .کنند دهستفاا یكدیگر ربتجا از توانندیها مآن وشده انجام انگیرافر کترمشا

از دیگر تأثیرات بازی رشد اجتماعی کودك است که در این راستا کودك نحوه ارتباط با سی باشند. در مطالب تحلیل و دبررکا درك، رتقد

ا تر سازگاری با جمع و فراگیری این نكته که همیشه بآموزد و چون هر بازی قاعده خاص خود را دارد انضباط و از همه مهمدیگران را می

 (. 1390)مرعشی،توان بیان کردهای خود رسید، از نكات مهم پذیرش کودك از راه منطقی را میتوان به خواستهزورگویی و خشم نمی

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش بازی های آموزشی بر یادگیری مفاهیم آموزش و مقایسه اعداد 1390شریعتمداری وهمكاران)

در  یاضیر سیدر برنامه مفاهیم یگیردیا بر شیزموآ ییهازباه اول ابتدایی شهر ری؛ به نتایج زیر دست یافت: ریاضی دانش آموزان دختر پای

 ست.ا مؤثر زانموآ نشدر دا ویمساو  بیشتر ،کمتر ،نویسیدعد مفاهیم مینهز

ادگیری و یادداری در درس ریاضی ( در پژوهشی تحت عنوان میزان اثربخشی بازی رایانه ای جمع اعداد در ی1392دهقانزاده و همكاران)

 05/0اول ابتدایی شهرستان ورزقان به نتایج زیر دست یافت: تفاوت میان نمرات یادگیری و یادداری گروه کنترل و آزمایشی در سطح آلفای

كاوی یادگیرندگان معنی دار می باشند. در نتیجه می توان گفت مواجه شدن با چالش های موجود در بازی های رایانه ای موجب تحرك کنج

ایند و افزایش انگیزه یادگیرندگان در فرایند یادگیری شده و افزایش انگیزه یادگیری نیز موجب درگیری بیشتر و فعال بودن یادگیرندگان در فر

 یادگیری می شود.

ورد بررسی قرار داده است مطالعه تأثیر استفاده از بازی در کالس درس بر موقعیت دانش آموزان را م60( در بیش از 2007مارزانو)

 درصد در هدایت آنها برای بدست آوردن موفقیت اثر داشته است.20نتیجه مطالعات او نشان می دهد که استفاده از بازی در تدریس 

 پس از بررسی تحقیقات صورت گرفته و با توجه به اهمیت و فواید بسیار مطلوب بازی و در نظر گرفتن شرایط یادگیری دانش آموزان،

ی آموزشی در آموزش مفاهیم درس ریاضی با افزایش میزان نگرش و اشتیاق دانش آموزان موجب ارتقاء میزان یادگیری هایبازاستفاده از 

( بر سازگاری اجتماعی، GBL. بنابراین در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد به بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر بازی)شودیمدانش آموزان 

 رش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم بپردازد.یادگیری و نگ

 

 اهداف پژوهش

( بر سازگاری اجتماعی، یادگیری و نگرش نسبت به درس ریاضی دانش GBLبررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر بازی)  هدف کلی:

 .94-95ابتدائی شهر قاین، سال تحصیلی آموزان پسر پایه دوم
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 فرضيات پژوهش

 .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش اجتماعی سازگاری بر( GBL)بازی بر نیمبت یادگیری.1

 .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس یادگیری بر( GBL) بازی بر مبتنی یادگیری.2

 .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس به نسبت نگرش بر( GBL) بازی بر مبتنی یادگیری.3

 

 روش پژوهش 
 پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی است و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه

ن پژوهش، از می باشند. در ای 94-95نفر( در سال تحصیلی926ی دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهر قائن) کلیه حاضر پژوهش آماری

دانش آموز  40روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود. به این صورت که از بین دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شاغل به تحصیل، 

بر  ابزار پژوهش ، در این پژوهش یادگیری مبتنی نفر( قرار گرفتند. 20نفر(  و کنترل ) 20انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش )

و  ؛(جلسه یک هفته هر) ای با گروه آزمایشی صورت پذیرفتدقیقه 30جلسه 10به مدت  دیدهعنوان برنامه درسی توسط مربی تعلیمبازی به

آزمون  و spss16داده ها با استفاده از نرم افزارهمچنین  آموزان گروه کنترل در روند عادی مدرسه و هیچ آموزشی را دریافت نكردند.دانش

دو  tاز آزمون  لیو در بخش تحل یفراوان عیتوز یاز جداول و نمودارها یفی؛ در بخش توصقرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد مناسب  یآمار یها

 .گرفته شد نظرگرفته در p ≤05/0  یدار یسطح معنگروه مستقل و تحلیل کوواریانس با 

 :به منظور سنجش متغیرهای پژوهش، آزمون های زیر استفاده شده است

 آزمون سازگاري اجتماعی

را است استفاده شده است، کاغذی خود اج-برای اندازه گیری سازگاری اجتماعی از آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا که یک آزمون مداد

( رخی -بله ای از نوع )سؤال دو گزینه 180و شامل  قرار گرفت نظر مورد تجدید 1953در سال . ساخته شد 1939در سال این پرسشنامه 

 زندگیافراد در  سازگاریهای مختلف جنبهاین آزمون به منظور سنجش سؤالی آن استفاده شده است.  90، اما در این تحقیق از فرم است

فرعی که هر یک  در زمینه سازگاری اجتماعی شش مقیاس .دارای دو قطب سازگاری شخصی و سازگاری اجتماعی استشود. بكار برده می

های اجتماعی، عالیق ضد های اجتماعی، مهارتقالب هایشش نمره اختصاصی مربوط به عامل، بنابراین است وجود دارد.دارای پانزده سؤال 

های ی از نمرهعنوان سازگاری اجتماعی کله یک نمره ب، چنینو هم و روابط اجتماعی دارد ، روابط خانوادگیایاجتماعی، روابط مدرسه

گاری اجتماعی و برای مقیاس ساز 91/0تا  89/0 برای مقیاس سازگاری شخصی در حدود اعتبار و پایایی. آیددست میه های فرعی بمقیاس

 . استگزارش شده  91/0 تا 87/0در حدود 

 

 آزمون پيشرفت تحصيلی

االت توسط ایی، سواین آزمون جهت )روایی و پایایی( مورد بررسی دقیق قرار گرفت. به این معنی که جهت روبرای جمع آوری اطالعات 

متغیر نمونه ای از  چند نفر از مدرسان دوره ضمن خدمت پایه دوم به همراه تعدادی ازمعلمان این پایه کمک گرفته شد و برای پایایی این

 آزمون به یک گروه از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی داده و میزان پایایی آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

 

 ریاضینگرش نسبت به پرسشنامه 
و به روش لیكرت ساخته شده است که چهار فرایند  1ابزار دیگر پژوهش مقیاس نگرش نسبت به ریاضی است. این مقیاس توسط ایكن

 گیرد که عبارتند از:عاطفی نسبت به درس ریاضیات را اندازه می

 21، 17، 13، 9، 5، 1های الف( لذت بردن، شامل ماده

 22، 18، 10، 6، 2های ب( انگیزش شامل ماده

 23، 19، 15، 11، 7، 3های ج( اهمیت دادن شامل ماده

 20، 16، 14، 12، 8، 4های د( ترس و نگرانی، شامل ماده

باشد که می« موافقم»و «موافقم کامالً»، «مخالفم»، «مخالفم کامالً»باشد که هر ماده، دارای چهار گزینه ماده می 23این مقیاس دارای 

شوند و یک ها با یكدیگر جمع میشود. در پایان این نمرهگذاری مینمره 4تا  1ماده به ترتیب ذکر شده یا عكس آن از  با توجه به مضمون هر

نقطه برش این مقیاس است، نمرات پایین آن بیانگر نگرش منفی و نمرات  58آید. نمره نمره کل برای نگرش نسبت به ریاضی به دست می

                                                           
1 Aiken 
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موز ریاضیات انجام داد ضریب آ دانش 287بر روی  1983در بررسی که واتسون در سال  بت به ریاضی هستند.باالی آن نشان دهنده نگرش مث

( با استفاده از روش آلفای 1378کرامتی ) (.1983گزارش داده است که ضریب پایایی باالیی می باشد )واتسون،  %88آلفای این مقیاس را 

است و همچنین برای روایی محتوایی آن از نظر معلمان ریاضی دوره راهنمایی و دانشجویان  دهگزارش کر %91کرانباخ پایایی این مقیاس را 

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه،  های تكمیلی ریاضی بهره جسته است که آن را از لحاظ محتوا روا داشته است. دوره

 بدست آمد. 84/0

 

 یافته ها
 دارد. تأثير ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش اجتماعی سازگاري بر( GBL)بازي بر مبتنی فرضيه یک: یادگيري

که آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته و ازآنجاییآزمون و پسدر این پژوهش جهت بررسی بهتر فرضیه موردنظر با کمک پیش

تست -اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع دو متغیر و آزمون تی -ای بوده لذا آزمون کولموگرفسطح سنجش متغیرهای موردبررسی فاصله

ها و آزمون اصلی پژوهش یعنی تحلیل برای بررسی تفاوت میانگین در بین دو گروه آزمایش و کنترل و آزمون لوین برای تجانس واریانس

آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل شده پسای تعدیلهشده و در انتها نیز میانگینطرفه برای مقایسه نمرات دو متغیر استفادهکوواریانس یک

 شده است.ها را بررسیو تفاوت بین آن

 

 نرمال بودن توزیع متغيرها
جهت تفسیر این آزمون به دو  اسمیرنوف بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه، است. -یكی از کاربردهای آزمون کولموگروف

 عمل کرد: توانیمصورت 

رأی به  توانیم+ قرار داشته باشد 96/1تا  -96/1اگر این میزان بین  اسمیرنوف است.-کولموگروف Zتوجه به میزان ضریب راه اول  

 نرمال بودن توزیع داد.

آمده باید بر دو تقسیم گردد اگر میزان حاصله بیشتر دستداری بهصورت که سطح معنیبدین داری است.راه دوم توجه به سطح معنی

 ( ارائه گردیده است.1نتایج این تحلیل در جدول ) خواهد بود. غیر نرمالباشد، توزیع نرمال و در غیر این صورت توزیع  025/0از 

 اسميرنوف )نرمال بودن توزیع متغير( -(: نتایج آزمون کولموگروف1جدول )

 داریمعنی آماره کولموگروف انحراف معیار میانگین نوع آزمون متغیر

 عیسازگاری اجتما
 062/0 31/1 76/8 02/70 آزمونپیش

 23/0 03/1 75/9 77/72 آزمونپس

 

آزمون نرمال آزمون و پسسازگاری اجتماعی در پیش عیاستنباط کرد که توز نیچن توانیم (1)شده در جدول درج جیبر اساس نتا

 نیست.

 

 هاي دو متغيرتفاوت ميانگين
با دو نمونه  tگیرد، آزمون با دو گروه یا نمونه مورداستفاده قرار می های تفاوتی در رابطهتنها آزمون پارامتری که برای آزمون فرضیه

کند، از این آزمون برای محاسبه این آزمون، میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یكدیگر مقایسه می دارای دو حالت )مستقل و همبسته( هست.

های آمده از نمونهدستهای بهبه عبارتی در این آزمون، میانگین شود.نگین دو جمعیت استفاده میفاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میا

 گیرند.تصادفی مورد قضاوت قرار می

 هاگروهبه تفکيک  آزمونشيپ(: ميانگين و انحراف معيار نمرات سازگاري اجتماعی در 2جدول شماره )

 t df P انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
 45/6 50/72 20 آزمایش

84/1- 38 183/0 
 14/10 55/67 20 کنترل
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داری های پژوهش نشان داد که میانگین سازگاری اجتماعی قبل از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنییافته 

 (.p=183/0نداشت )

 هاگروهبرحسب  هانيانگيمتفاوت  سازگاري اجتماعی براي مقایسه آزمونپس(: نتایج 3جدول )

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 13/7 55/76 20 آزمایش

 70/10 69 20 کنترل

 

 69±70/10و در دانش آموزان گروه کنترل  55/76±13/7میانگین سازگاری اجتماعی بعد از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش     

و برای اینكه اطمینان  داشته است شیافزا نسبت به گروه کنترل شیوه آزمارگ نیانگیکه م دهدیمنشان   3جدول  یهاافتهبه دست آمد و ی

همسان باشند با استفاده از آزمون لوین مورد آزمون  موردمطالعهپارامترهای  ازنظرحاصل کنیم که گروه کنترل و آزمایش معادل باشند یعنی 

 است. شدهارائهی پیشرفت ریاضی هانمرهبری واریانس قرار گرفتند که نتایج آن در جدول برا

 

 هاانسیواربررسی فرض تجانس 

اند یا شدههای مساوی انتخابیی با واریانسهاجامعهاز  هانمونهمسئله است که آیا  نیابه دنبال بررسی  اهانسیوارفرض تجانس پیش

داری اساس سطح معنی ی لوین استفاده شد. برهاانسیوارن برابری خطای نه. جهت بررسی متجانس بودن واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمو

داری قضاوت نمود. بدین طریق که اگر سطح معنی هاانسیواردر خصوص تجانس یا عدم تجانس  توانیمآمده در این آزمون، دستبه

( 4برای دو گروه نمونه در جدول ) هاانسیوارتجانس برابرند و بالعكس. بررسی فرض  هاانسیوارباشد،  P= 05/0از  تربزرگآمده دستبه

 شده است.ارائه

 ي بهبود سازگاري اجتماعیهاانسیوار(: نتایج آزمون لوین براي بررسی تجانس 4جدول )

 داریمعنی شاخص لوین متغیر

 03/0 528/2 بهبود سازگاری اجتماعی

 

( محقق P ،528/2=F=03/0در مورد بهبود سازگاری اجتماعی ) هاانسیوارس که فرض تجان دهدیمشده در جدول فوق نشان نتایج درج

 کنیم.پوشی میاند از این فرض چشمنگردید، بنابراین به دلیل اینكه که دو گروه همتا و همسان بوده

شود. جهت وزان میباعث افزایش سازگاری اجتماعی دانش آم( GBL)بازی بر مبتنی فرضیه اول این تحقیق حاکی از آن بود یادگیری

ای( و اختالفی بودن فرضیه و نیز لزوم تعدیل اثر گروه در بررسی تفاوت گیری )فاصلهبررسی صحت این فرضیه با توجه به مقیاس اندازه

حلیل آزمون اجرای برنامه درسی برای دانش آموزان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی در دو گروه آزمایش و کنترل، از تآزمون و پسپیش

 نتایج تحلیل کوواریانس در جدول ذیل گزارش گردیده است. کوواریانس استفاده گردید.

 (: خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس افزایش سازگاري اجتماعی5) جدول شماره

 سطح معناداری F میانگین مجذورها درجه آزادی منابع تغییرات

 000/0 15/46 01/162 19 آزمون(متغیر همراه )نمرات پیش

 000/0 29/5 59/18 1 کنترل( -اثر گروه )آزمایش 

   51/3 19 خطا

    39 شدهجمع کل اصالح

 

یعنی تفاوت  دار است؛اثر متغیر همراه معنی (p=  000/0و  F= 15/46دهد، با توجّه به )( نشان می5گونه که نتایج جدول شماره )همان

دار است یعنی تفاوت دو گروه معنی (p=  000/0و  F= 29/5) همچنین اثر گروه نیز با توجه به ت.دار اسآزمون معنیآزمون و پسنمرات پیش

 دار است.برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی معنی آزمایش و کنترل ازنظر اجرای
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برنامه درسی یادگیری  بودن میزان اثربخشی اجرایتوان از بیشتر یا کمتر دار نبودن( فرضیه، نمیبا توجه به دو دامنه بودن )جهت

ها استفاده آزمون گروهشده پسهای تعدیلتوان از مقایسه میانگینمبتنی بر بازی دریكی از دو گروه آزمایش و کنترل صحبت نمود اما می

 نمود.

 شده در تحليل کوواریانس افزایش سازگاري اجتماعی(: ميانگين تعدیل6جدول شماره)

 آزمونشده پسميانگين تعدیل

 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

61/71 516/0 79/69 557/0 

 

داری بیشتر از گروه کنترل بوده است که به طور معنیشده گروه آزمایش بهدهد میانگین تعدیلطوری که جدول فوق نشان میهمان

 یادگیری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی است.معنی تأثیر اجرای برنامه درسی 

 

 .دارد تأثير ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس یادگيري بر( GBL) بازي بر مبتنی فرضيه دوم: یادگيري

 نرمال بودن توزیع متغيرها

 اسميرنوف )نرمال بودن توزیع متغير( -(: نتایج آزمون کولموگروف7جدول)

 داریمعنی اسمیرنف -آماره کولموگروف انحراف معیار میانگین ننوع آزمو متغیر

یادگیری درس 

 ریاضی

 62/0 75/0 47/1 15/17 آزمونپیش

 23/0 03/1 75/9 88/17 آزمونپس

 

ال آزمون نرمآزمون و پسیادگیری درس ریاضی در پیش عیاستنباط کرد که توز نیچن توانیم (7)شده در جدول درج جیبر اساس نتا

 نیست.

 

 هاي دو متغيرتفاوت ميانگين

 هاگروهبه تفکيک  آزمونشيپ: ميانگين و انحراف معيار نمرات یادگيري درس ریاضی در 8جدول شماره 

 t df P انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
  27/1 52/17 20 آزمایش

64/1- 

 

38 

 

 60/1 77/16 20 کنترل 109/0

 

نشان داد که میانگین یادگیری درس ریاضی قبل از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت های پژوهش یافته    

 (.p=109/0داری نداشت )معنی

 هاگروهبرحسب  هانيانگيمیادگيري درس ریاضی براي مقایسه تفاوت  آزمونپس(: نتایج 9جدول )

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 09/1 77/18 20 آزمایش

 45/1 17 20 کنترل
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به 17±45/1و در دانش آموزان گروه کنترل  77/18±09/1میانگین یادگیری درس ریاضی بعد از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش  

كه اطمینان و برای این داشته است شیافزا نسبت به گروه کنترل شیوه آزمارگ نیانگیکه م دهدیمنشان  9جدول  یهاافتهدست آمد و ی

همسان باشند با استفاده از آزمون لوین مورد آزمون  موردمطالعهپارامترهای  ازنظرحاصل کنیم که گروه کنترل و آزمایش معادل باشند یعنی 

 است. شدهارائهی پیشرفت ریاضی هانمرهقرار گرفتند که نتایج آن در جدول برابری واریانس 

 

 هاانسیواربررسی فرض تجانس 

 ي بهبود یادگيري درس ریاضیهاانسیوار(: نتایج آزمون لوین براي بررسی تجانس 10جدول )

 داریمعنی شاخص لوین متغیر

 07/0 99/1 بهبود یادگیری درس ریاضی

 

( P ،99/1=F=07/0در مورد بهبود یادگیری درس ریاضی ) هاانسیوارکه فرض تجانس  دهدیمشده در جدول فوق نشان نتایج درج   

 کنیم.پوشی میاند از این فرض چشمگردید، بنابراین به دلیل اینكه که دو گروه همتا و همسان بودهمحقق ن

شود. باعث افزایش یادگیری درس ریاضی دانش آموزان می( GBL)بازی بر مبتنی فرضیه دوم این تحقیق حاکی از آن بود یادگیری

ای( و اختالفی بودن فرضیه و نیز لزوم تعدیل اثر گروه در بررسی تفاوت )فاصله گیریجهت بررسی صحت این فرضیه با توجه به مقیاس اندازه

آزمون اجرای برنامه درسی برای دانش آموزان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی در دو گروه آزمایش و کنترل، از تحلیل آزمون و پسپیش

 زارش گردیده است.نتایج تحلیل کوواریانس در جدول ذیل گ کوواریانس استفاده گردید.

 (: خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس افزایش یادگيري درس ریاضی11) جدول شماره

 سطح معناداری F میانگین مجذورها درجه آزادی منابع تغییرات

 000/0 61/40 5 12 آزمون(متغیر همراه )نمرات پیش

 000/0 59/83 29/10 1 کنترل( -اثر گروه )آزمایش 

   12/0 26 خطا

    39 شدهجمع کل اصالح

 

یعنی  دار است؛اثر متغیر همراه معنی (p=  000/0و  F= 61/40دهد، با توجّه به )( نشان می11گونه که نتایج جدول شماره )همان    

دار است یعنی تفاوت معنی (p=  000/0و  F= 59/83) همچنین اثر گروه نیز با توجه به دار است.آزمون معنیآزمون و پستفاوت نمرات پیش

 دار است.برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی بر یادگیری درس ریاضی معنی دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر اجرای

 شده در تحليل کوواریانس افزایش یادگيري درس ریاضی(: ميانگين تعدیل12جدول شماره )

 آزمونشده پسمیانگین تعدیل

 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین راف معیارانح میانگین

30/18 102/0 15/17 08/0 

 

داری بیشتر از گروه کنترل بوده است که به طور معنیشده گروه آزمایش بهدهد میانگین تعدیلطوری که جدول فوق نشان میهمان   

 معنی تأثیر اجرای برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی بر یادگیری درس ریاضی است.

 

 تأثير ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس به نسبت نگرش بر( GBL) بازي بر مبتنی يه سوم: یادگيريفرض

 .دارد
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 نرمال بودن توزیع متغيرها

 اسميرنوف )نرمال بودن توزیع متغير( -(: نتایج آزمون کولموگروف13جدول)

 داریمعنی یرنفاسم -آماره کولموگروف انحراف معیار میانگین نوع آزمون متغیر

 

 نگرش نسبت به درس ریاضی

 43/0 87/0 47/1 35/105 آزمونپیش

 56/0 79 46/19 82/108 آزمونپس

 

آزمون آزمون و پسنگرش نسبت به درس ریاضی در پیش عیاستنباط کرد که توز نیچن توانیم (13)شده در جدول درج جیبر اساس نتا

 نرمال نیست.

 

 تغيرهاي دو متفاوت ميانگين

 هاگروهبه تفکيک  آزمونشيپ(: ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش نسبت به درس ریاضی در 14جدول شماره )

 t df P انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
 16/47 08/1 20 آزمایش

14/1- 38 26/0 
 39/20 02/1 20 کنترل

    

نسبت به درس ریاضی قبل از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت های پژوهش نشان داد که میانگین نگرش یافته

 (.p=26/0داری نداشت )معنی

 هاگروهبرحسب  هانيانگيمنگرش نسبت به درس ریاضی براي مقایسه تفاوت  آزمونپس(: نتایج 15جدول )

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 43/16 14/1 20 آزمایش

 21 03/1 20 کنترل

   

و در دانش آموزان گروه کنترل  14/1±43/16میانگین نگرش نسبت به درس ریاضی بعد از مداخله در دانش آموزان گروه آزمایش  

و برای اینكه  داشته است شیافزا نسبت به گروه کنترل شیوه آزمارگ نیانگیکه م دهدیمنشان  15جدول  یهاافتهبه دست آمد و ی21±03/1

همسان باشند با استفاده از آزمون لوین  موردمطالعهپارامترهای  ازنظرن حاصل کنیم که گروه کنترل و آزمایش معادل باشند یعنی اطمینا

 است. شدهارائهی پیشرفت ریاضی هانمرهمورد آزمون قرار گرفتند که نتایج آن در جدول برابری واریانس 

 

 هاانسیواربررسی فرض تجانس 

 ي بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیهاانسیوارزمون لوین براي بررسی تجانس (: نتایج آ16جدول)

 داریمعنی شاخص لوین متغیر

 001/0 88/6 بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی

 

، P=001/0در مورد بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی ) هاانسیوارکه فرض تجانس  دهدیمشده در جدول فوق نشان نتایج درج

88/6=Fکنیم.پوشی میاند از این فرض چشمقق نگردید، بنابراین به دلیل اینكه که دو گروه همتا و همسان بوده( مح 

باعث افزایش نگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان ( GBL)بازی بر مبتنی فرضیه سوم این تحقیق حاکی از آن بود یادگیری

ای( و اختالفی بودن فرضیه و نیز لزوم تعدیل اثر گروه در بررسی گیری )فاصلهدازهشود. جهت بررسی صحت این فرضیه با توجه به مقیاس انمی
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آزمون اجرای برنامه درسی برای دانش آموزان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی در دو گروه آزمایش و کنترل، از آزمون و پستفاوت پیش

 دول ذیل گزارش گردیده است.نتایج تحلیل کوواریانس در ج تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

 (: خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس افزایش نگرش نسبت به درس ریاضی17) جدول شماره

 سطح معناداری F میانگین مجذورها درجه آزادی منابع تغییرات

 000/0 80/108 48/704 19 آزمون(متغیر همراه )نمرات پیش

 000/0 87/20 67/141 1 کنترل( -اثر گروه )آزمایش 

   78/6 19 خطا

    39 شدهجمع کل اصالح

 

یعنی  دار است؛اثر متغیر همراه معنی (p=  000/0و  F= 80/108دهد، با توجّه به )( نشان می17گونه که نتایج جدول شماره )همان

دار است یعنی تفاوت معنی (p=  000/0و  F= 87/20) همچنین اثر گروه نیز با توجه به دار است.آزمون معنیآزمون و پستفاوت نمرات پیش

 دار است.برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی بر نگرش نسبت به درس ریاضی معنی دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر اجرای

 شده در تحليل کوواریانس افزایش نگرش نسبت به درس ریاضی(: ميانگين تعدیل18جدول شماره )

 آزمونشده پسمیانگین تعدیل

 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

66/110 72/0 03/106 67/0 

 

داری بیشتر از گروه کنترل بوده است که به طور معنیشده گروه آزمایش بهدهد میانگین تعدیلطوری که جدول فوق نشان میهمان

 گرش نسبت به درس ریاضی است.معنی تأثیر اجرای برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی بر ن
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 بحث و نتيجه گيري

 هابررسی فرضيه

جهت بررسی صحت  .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش اجتماعی سازگاری بر( GBL)بازی بر مبتنی یادگیری فرضيه اول:

برنامه درسی یادگیری مبتنی  ش و کنترل ازنظر اجراینتایج نشان داد که تفاوت دو گروه آزمای این فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

 های نتایج پژوهش های زیر است :دار است که این نتایج هم سو با یافتهمعنی اجتماعی بر بازی برافزایش سازگاری

د که بین بازی آباد انجام داده است. نتایج نشان داوپرورش کودکان نجف( پژوهشی با عنوان بررسی نقش بازی در آموزش1377قاسمی)

 ها رابطه معناداری وجود دارد.کودکان و رشد اجتماعی آن

آموزان دانشجتماعی ا -شد عاطفیر و یگیردیا در زیتأثیر با ردمو در ارسمد نسی نظر معلماربر انهشی با عنوو( پژ1378محمدی)

 و دارد دجوو داریی معنیرابطههنی ذ ةعقبماندودکان ک یادگیری و زیکه بین با داد ننتایج نشا .ستاداده  منجاابستانی دهنی ذتوان کم

 .شودمی ذهنی انکمتونکادکو جتماعیاشد عاطفی ریش افزاموجب  زیبا

های های آموزشی بر کاهش شاخصبازیها و اسباب(. در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر استفاده از بازی1392جمینی و همكاران)

های آموزشی با در شهرستان کرمانشاه؛ به نتایج  زیردست یافت: روش آموزشی استفاده از بازیADHDفعالاختالل سلوك در کودکان بیش

های آموزشی نسبت به روش مرسوم توجه به دارا بودن طرح درس و همچنین توجه به ساختار ذهنی کودکان در این سنین و استفاده از بازی

های آموزشی در اختالل رفتارهای تكانشی در مقیاس معلم و در گروه بازیموزش با اسبابای که روش آگونهدارای تأثیرگذاری بهتری است به

 آزمایش نسبت به گروه کنترل به شكل معناداری باعث کاهش این اختالالت گردیده است.

 

نتایج نشان داد  .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس یادگیری بر( GBL) بازی بر مبتنی یادگیری فرضيه دوم:

 دار است.معنی برنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی برافزایش یادگیری درس ریاضی که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر اجرای

 های نتایج پژوهش های زیر است :این نتایج هم سو با یافته 

 نبستاد ازپیش  نکادکو در دعد ازپیش  ،مفاهیم یگیردیا انمیز شی برزموآهای بازیاسبابتأثیر  انبا عنو هشیو(. پژ1386تیموری)

 در و دارد دجوو زانموآ نشدا ازگروه  دو در دعد ازمفاهیم پیش  یگیردبین یاداری معنی وتتفاداد که  نهش نشاوست. نتایج پژاداده  منجاا

 .دبو هبهتر شد دندبودیده آموزش ،شیزموآهای بازیاسبابکه با  آموزانیدانش یگیردحقیقت یا

های آموزشی بر یادگیری مفاهیم آموزش و مقایسه اعداد (. در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش بازی1390شریعتمداری وهمكاران)

در  یاضیر سیدر برنامه مفاهیم یگیردیا بر شیزموآ هایریاضی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهرری؛ به نتایج زیردست یافت: بازی

 ست.ا مؤثر زانموآ نشدر دا ویمساو  بیشتر ،کمتر ،نویسیدعد مفاهیم همینز

مطالعه تأثیر استفاده از بازی در کالس درس بر موقعیت دانش آموزان را موردبررسی قرار داده است 60( در بیش از 2007زانو) مار

 دست آوردن موفقیت اثر داشته است. ها برای بهدرصد در هدایت آن20دهد که استفاده از بازی در تدریس نتیجه مطالعات او نشان می

 

نتایج  .دارد تأثیر ابتدایی دوم پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس به نسبت نگرش بر( GBL) بازی بر مبتنی یادگیری فرضيه سوم:

 ریاضی درس به نسبت نگرشبرنامه درسی یادگیری مبتنی بر بازی برافزایش  نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر اجرای

 دار است.معنی

 

 هاي نتایج پژوهشهم سو با یافته
ای جمع اعداد در یادگیری و یادیاری در درس (. در پژوهشی تحت عنوان میزان اثربخشی بازی رایانه1392زاده و همكاران)دهقان

یادگیری و یادداری گروه کنترل و آزمایشی در سطح ریاضی اول ابتدایی شهرستان ورزقان به نتایج زیردست یافت: تفاوت میان نمرات 

ای موجب تحرك کنجكاوی های رایانههای موجود در بازیشدن با چالشتوان گفت مواجهباشند. درنتیجه میدار میمعنی 05/0آلفای

ب درگیری بیشتر و فعال بودن یادگیرندگان و افزایش انگیزه یادگیرندگان در فرایند یادگیری شده و افزایش انگیزه یادگیری نیز موج

 شود.یادگیرندگان در فرایند یادگیری می

های به نتایج زیردست یافت: با بازی "تدریس شیمی فعالیت محور، مورد عناصر و ترکیبات"( در پژوهش خود با عنوان 2010دووارسی)

همچنین در دانش آموزان نسبت به درس شیمی نگرش  تر و ماندگارتر بودهای عناصر عمیقتر بود. یادگیری نشانهبخشآموزشی درس لذت

 وجود آورد. مثبت ایجاد شد. تعامل و مشارکت فعاالنه در دانش آموزان به
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دهد که یادگیری مبتنی بر بازی باعث افزایش سازگاری اجتماعی، یادگیری و نگرش نسبت ها پژوهش حاضر نشان میمطابق با یافته

تفریحی  یهایو سرگرم هایاستفاده از باز دهد کهشده نشان میهای انجامپژوهششود.  از سویی دیگر یآموزان مبه درس ریاضی در دانش

آموزش مبتنی  وپرورش به دنبال داشته باشد.منافعی برای آموزش تواندیایجاد کرده است که م یررسمیپلی میان آموزش رسمی و آموزش غ

 سوکیتواند از ثیرگذار باشد. این نوع آموزش میأاز دو جنبه بر سیستم آموزشی ت تواندیبر بازی در صورت استفاده مناسب و منسجم م

عالوه بر آن،  .کندیدر تجربه یادگیری را فراهم م یسازیبرای نحوه یادگیری فراهم کند و از سوی دیگر امكان شخص یترشیب یهانهیگز

فواید استفاده مناسب از آموزش مبتنی بر بازی  ادگیری از دیدگاه فراگیر باشد.یک روش سامانمند برای ی تواندیآموزش مبتنی بر بازی م

که این استفاده معموالً زمانی بهترین نتیجه را خواهد داشت که فراگیران عالقه زیادی به یادگیری  دهدیتأمل است، اما مطالعات نشان مقابل

ها( و مهارت هاییخاص فراگیران )سطح یادگیری، توانا یهایازمندیموزش بر اساس نبنابراین الزم است این نوع آ. از طریق بازی داشته باشند

تا بتوانند بدون  کندیبرای فراگیران فراهم م خطریجذاب برای یادگیری است که فضایی امن و ب یاوهیآموزش مبتنی بر بازی ش. طراحی شود

 توانندیم هایسوی دیگر، باز از تصمیم بگیرند، خطا کنند و بیاموزند.  شدهیسازهیترس از عواقب و مشكالت دنیای واقعی، در دنیایی شب

 لمس نمایند.ها قابلمتنوع مواجه کرده و مسیر پیشرفت را برای آن یهافراگیران را با چالش

 

 هاي پژوهشپيشنهاد
 این کردن عملی برای رسدمی نظر کنند. به یقتلف مدارس آموزشی و درسی هایدر برنامه ها رابازی شود کهمیتوصیه به آموزگاران  -

 فنّاوری مثل هاییرشته متخصصان از که متشكل آموزشی هایبازی تولید و طراحی گروه نام به گروهی وپرورشآموزش باید وزارت مورد

 دهد. تشكیل را افزار، گرافیکنرم مهندسی درسی، برنامه آموزشی،

 وپرورش باهدف آشنایی آموزگاران با مبحث یادگیری مبتنی بر بازی.وسط وزارت آموزشهای آموزش ضمن خدمت تبرگزاری کالس -

 عنوانبه را هابازی این انجام نمایند، آموزش استفاده و یادگیری فرایند در هابازی این از شود عالوه بر آنكه معلمان همواره توصیه می -

 بگیرند. در نظر دانش آموزان خانگی تكالیف از بخشی
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