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Abstract: Researchs have shown that the using of various games such as: intellectual, 

computer helps a lot in learning mathematics deeply. One of the reasons  that students 

avoid mathematics is not paying attention to the application of mathematics in their real 

life. The teacher should change this view. The teacher can develop students' talents and 

abilities, as well as their interest in math lessons, through using a variety of creative 

games and teaching methods. The type of games and how to use them is importance 

particularly. In this article, which is a conceptual study, the games and their active 

efficacy in the teaching process and how to learn elementary math lessons are discussed 

among students. The present study also shows a variety of appropriate games to help 

mathematics teachers and shows how using games can reduce learning disabilities in 

mathematics lessons for elementary students. 
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بازی:  هچکید از  استفاده  که  است  داده  نشان  مانند:تحقیقات  مختلف  فانهیرا  ی،فکر  های  کمک  یادگیری  ای  به  راوانی 

درس ریاضی عدم توجه به کاربرد ریاضی در زندگی است.  آموزان از  کند. یکی از علل گریز دانشعمیق ریاضی می 

یس خالقانه باعث  های تدرها و روشتواند با انواع بازیین دیدگاه را تغییر دهد. معلم میاین بر عهده معلم است که ا

نگی  ها و چگو ها به درس ریاضی شود. نوع بازین آآموزان و همچنین و عالقه  توانایی دانشها و  شکوفایی استعداد

به بررسی بازی و ها، از اهمیت ویژهاستفاده از آن کارکرد    ای برخوردار است. در این مقاله که مطالعه مفهومی است 

آموزان در روند تدریس و نحوه یادگیری دروس ریاضی ابتدایی پرداخته شده است. همچنین  فعاالنه آن در میان دانش

بازی نمایش  به  به آموزش ریاضی میهای متنوع و مپژوهش حاضر که  دهد که  پردازد و نشان میناسب برای کمک 
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 مقدمه 

 اتالف موجب كه  اين بر ساله عالوه  همه كه  است نظام آموزشي  مسائل  مهمترين از  يكي رياضي در  تحصيلي افت  ي مسأله

جامعه و مالي منابع بر رواني و روحي سوء اثرات شود،مي انساني   سازدمي وارد آنها هايخانواده  و آموزاندانش زيادي 

 چنين ندارد. در ارتباط آنان واقعي زندگي با كه مي كنند برخورد از رياضي وجهي با مدرسه در آموزاندانش(.  1372،  )سيف

(.  1387)خاک باز ، است  رياضي يادگيري موانع بزرگترين از اين كه آيدمي وجود به آنها در از رياضي بيزاري زمينه  حالتي،

نشان تحقيقات  در   است  اين آموزاندانش نگرش بر مؤثر عوامل مهمترين از يكي دهدمي نتايج  رياضي  كاربرد  از  آنها  كه 

 (. 2011، 1)مارچيس  زندگي روزمره خود آگاه شوند

هاي الزم را به  هدف اساسي هر نظام آموزشي اين است كه مهارت( معتقدند كه  1397اكبري و جهانگيرزاده ككاور )

هاي جامعه امروز، رياضيات  عضوي مفيد، نقش مؤثري در جامعه ايفا كنند. با توجه به ويژگي  عنوانافراد ارائه كند تا بتوانند به

-ليل، استنباط، قياس، اثبات و پيشدر ارائه اين مهارتها سهم بسزايي دارد. چرا كه رياضيات با مشاهده، سنجش محاسبه، تح

دست  هم دقيق و درستي از اطالعات، الگوها و استدالل بهكند تا فبيني سر و كار دارد و به عنوان يک نظام ارتباطي كمک مي

آموزان در دوره ابتدايي اين است كه آنها بتوانند با مجموعه لغات و  هدف از آموزش رياضيات به دانش  .(1971،  2آيكان آيد )

آنها در زندگي روزمره، مفاهيم و مهارتهاي عددي،  اصطالحات رياضي جهت به دن مفاهيم عددي، كار بربه  قدرتكارگيري 

هايي از قبيل استفاده از  گيري و با بعضي از مباحث هندسي آشنا شوند تا در سنين باالتر بتوانند فعاليت اندازه  متنوعواحدهاي  

خريد  دسته زندگي    كردنچک،  در  را  آنها  و  گرفته  ياد  را  ماشين حساب  با  كردن  )به   اجتماعييا حساب  گيرند  ،  آيكانكار 

2007.)  

هاي خاص بازي و فوايد گوناگون آن در رشد همه جانبه قواي ذهني، جسمي، شخصيتي و اجتماعي  به علت ويژگي

از دست  زيادي  تعداد  توجه  به  كودک،  تربيت  تعليم و  كودكان معطوف شده  اندركاران  امر آموزش  در  بازي  نقش  چگونگي 

مي ميان  اين  در  ميان  است.  از  و  غزالي  محمد  امام  طوسي،  نصيرالدين  خواجه  روسو،  ارسطو،  افالطون،  نظريات  از  توان 

يكي از   عنوانياد كرد. متأخرين با صراحت بيشتري به نقش بازي به  5و دكرولي  4، فروبله 3متأخرين از نظريات مونته سوري 

كردهموثر اشاره  تربيت  و  تعليم  عوامل  حتي  ترين  عنوان    آموزشگراناز    بعضياند.  به  را  بازي  از  وسيله  رايجاستفاده  ترين 

داده قرار  تأكيد  مورد  مختلف  موضوعات  يادگيري  براي  كودک  )آموزش  بررسي     پژوهشاين    ،بنابراين(.  1995،  6بسانت اند 

 دهد. ي به كودكان را مورد كاوش قرار ميموضوع تاثير بازي در آموزش رياض

با    كودک   كه  آگاه شوند  و مادران  پدران  كه  شودمي  درباره تاثير بازي در رفع اختالالت يادگيري رياضي باعث  پژوهش

  بازي و    بازي  را از  كودكي  والدين  هرگاه  كه  شودمي  آشكار  تحقيق  اين  درنتيجه  .كنددست پيدا مي  هدفهايي  به  استفاده از بازي 

  سعي   گاهي  شودمي  توصيه  والدين  سازند و بهمي  دور  و يادگيري  كردن  كردن، رشد  زندگي  او را از پويايي،  كنند  منع  كردن

  اجازه   خود  كودک   به  اوقات  گاهي  .كنند  برقرار  عاطفي  و  كالمي   ارتباط  با او  بازي  طريق  از  و  كنند  بازي  خود  با فرزند  كنند

  كودک  و   است   كودک  نياز  بازي  كه  باشند  داشته  ياد  به  را  نكته  اين  همواره   .كند  برتري   واحساس  شود  غالب   بازي  در  كه  دهند

 .كندمي  بودن  احساس و شود مي  بزرگ كند،مي رشد كردن  بازي با

 
1 Marcheeps 
2 Iekan 
3 Montessori 
4 Froble 
5 Decroly 
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 ازی و اهمیت آنب

را بازي  توان  مي  مختلف  ههاي  ديدگاه   بازي،   به  شدن  كردن، سرگرم  بازي  لعب   تفريح،  مشغوليت،  چيزي،  به  سرگرمي  از 

  بازي  ابزارهاي  ها و   بازي نيز به وسيله  اسباب  . وقت تعبير كرد  گذراندن  براي   چيزي   به  شدن  سرگرم  چيزي،   به  شدن  مشغول

  . شودگفته مي   كندمي  بازي   ديگر   اشخاص   يا   شخص  با   كه  كسي  به  شود و همبازي گفته مي  كودک   بازي   كودكان، بازيچه، افزار 

يا    عمل  گذارد اطالق مي شود. همچنين يادگيريمي  اثري  كودک   بر   كه  و اجتماعي  فرهنگي  مناسبات  مجموعه  بازي به  محيط

است  و   گرفتن  فرا  و  آموختن  موجب  كه  فرآيندي  مهارتي  اطالعات   شود  وارد ساختار  يا  و    جاندار  رفتاري  را  )اكبري  كند 

 (. 1397جهانگيرزاده ككاور، 

  و   حالل  سال  هفت   و  بياموزند  كتاب  سال  هفت   و  كنند  بازي  سالگي  تا هفت   بايد  كودكان  معتقد است كه(  ع)صادق  امام

 از  بخشي  صورت  به  دهد  مي  انجام  كودک   كه  بيان كارهايي  7همچنين پياژه  .(1390بگيرند )بهشتي و منطقي،    ياد  را  خدا  حرام

شود كه    مي   دروني  كودک  نزد  در  عملي   وروش   راه  يا   تصويرذهني  يک  صورت   به   تجربه  هر  آيد، زيرامي  در   او  هاي   دانسته

 نبايد   هرگز  بيان مي كند  8آدلر  . (1372دارد )سيف،    بستگي  آنان  ذهني  تكامل  مراحل  به  مختلف  موقعيتهاي  در  بازي  چگونگي

به   به بازي  كرد  نگاه   كشيوقت   براي   روشي   عنوان  بازيها    يک  براي  كردن  صحبت   با  است   مساوي  كودک   براي  كردن  چون 

  .سازد  آرام  را  وآن  داده  نشان  سادگي  رابه  خويش  خودنمايي  و  جوييبرتري  به  ميل  كه  دهد  مي  امكان  كودک   به  بازي  .بزرگسال

 . (1398آموزند )كديور،  مي خود مطالبي  بازيهاي از چيزي هر از بيش عنوان مي كند كه كودكان 9فروبل 

  كودكان   نزد  در  يادگيري  نيرومند  اهرم  به  شود  مي  تلقي  كودكان  پرورش  و   آموزش  عناصر  از  يكي   عنوان  به  بازي  اكنون 

-مي  ارزش  خاصي  رفتارهاي  براي  فرهنگ  باشد و هر  مي   شده  آموخته  رفتاري  بازي  ابراز مي كند  10ثرانديک  .است   درآمده

)گنجي،  مي  منعكس  را  ارزشها  اين  كودكان  و  گذارد است.    خود  اظهار  بيان  براي   كودک   طبيعي  وسيله  بازي  .(1396كنند 

كنند )اكبري    تقويت   من را  و  حل   را   فراخود  و   نهاد   بين   تعارضهاي   بازي  راه  از  توانندمي  كودكان  گويدمي  11همچنين فرويد 

ككاور،   جهانگيرزاده  است   12اريكسون   .(1397و  معتقد    كردن   هماهنگ  جهت   كوششي  است،  خود  عملكرد  بازي  نيز 

كند  13شاتو  .خويشتن  با  واجتماعي  جسمي  هايفرآيند مي    و   بوده  برخوردار  ايويژه  ازاهميت   كودكي  دوران  در  بازي  بيان 

  از   كودكان  رفتار  شناخت   نشانة   تنها   را  آنها  توانمي  كه   است   حد  آن  تا   كودک   هايوانديشه  رفتار  به  دادن  شكل  در  بازي  ارزش

 . (1398؛ كديور، 1396دانست )گنجي،  بزرگساالن

 

 بازی اهداف

معلمين و والدين به تاثير بازي در رشد همه جانبه كودكان، در اين قسمت به  با توجه به عدم آگاهي يا كم توجهي  برخي  

از    كودک   جانبه  همه  رشد  به  معتقد است كه بازي   (1396شود. گنجي )نقش بازي در جنبه هاي مختلف رشد كودک اشاره مي 

-مياي گذرا به آنها  ه اشارهدر ادام  كه  انجامدقبيل رشد جسمي، رشد ذهني، رشد اجتماعي، رشد عاطفي و رشد خالقيت مي

 . شود

 

 
7 Piaget 
8 Adler 
9 Frobel 
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11 Freud 
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13 Chateau 
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                                                                      جسمي رشد (الف

  خود   وقت   از  متمادي  ساعتهاي  جنبه تاثير بازي رشد و بهبود مهارتهاي حسي و حركتي فراگيران است. كودكان  ترينابتدايي

.  كنند  برانگيزتر  رقابت   و  دشوارتر   را  تكليف  تا  برند،  بازيهارا باالمي  دشواري  و سطح  كنندخود مي  فعاليتهاي  اصالح  راصرف

  فيزيكي  مهارتهاي  كسب   در  را  آنها  ناپذير  خستگي  اسرار  باشند،  كرده  كار  يا  و  باشند  تماس  در   ساله  يک  كودكان  با  كه  كساني

  فكري   و  ذهني  رشد  در  آن  نقش  و  بازي  اهميت   نمايانگر  خود  كودكان،  در  تكراري  و  فيزيكي  فعاليتهاي  اين.  آورندمي  ياد  به

 . (1397)اكبري و جهانگيرزاده ككاور،   است  كودكان

 ذهني رشد (ب

او    آتي  هاي  يادگيري  پايه  را به كودک بدهد كه  هاييآگاهي  آن  تا در طول  آوردبه وجود مي  كودک  را براي  هايي موقعيت   بازي

توان آموزش داد.  برابري را مي  و  تعادل  مفهوم  ها،  ومكعب   چوبي  هاي   جعبه  دستكاري  طريق  از  نمونه،براي    كنند.را ايجاد مي

  پي  حجم  علم شناختن  به  بازي،  آب  و يا از روش  يابدمي  دست  است   بزرگتر  مكعب   با يک  برابر  كوچک  مثال دو مكعب   يعني

  (. 1372است )سيف،  كودک  فكريو  ذهني در رشد آن و نقش بازي اهميت  نمايانگر خود برد كهمي

 اجتماعي  رشد( پ

( مي 1398كديور  بيان  كه(  بازيهايي  نمايشي  بازيهاي  بين  تفاوتهايي  كند    كه   معني  بدين  .دارد  وجود  اجتماعي  -نمايشي  و 

به   تنهايي  به  است   ممكن  و  شودمي  شامل  را  تقليد  چون  مواردي،  نمايشي  بازيهاي در  اجرا  نيز    بازيهاي  كه  حالي  درآيد 

افراد  دو  شركت   و  كالمي  ارتباطات  اجتماعي، شامل  -نمايشي وانمود   تقليد  بازيها،  گونه  اين  در  البته  .شودمي  بيشتري  يا    و 

  جاي  به خود را   تا كندمي كمک   كودک  به  اجتماعي -نمايشي بازيهاي.  است  بارزتر   موقعيتها  و  و اعمال اشيا  با رابطه در سازي

كند )بهشتي و منطقي،   كمک  درخود  ديگران  حال  در  كردن  و مالحظه  همدردي  رشد  به  وسيله  اين  به  بگذارد  ديگري  شخص

ككاور،  1390 جهانگيرزاده  و  اكبري    تجربه  به  او.  بشناسد  را  اجتماعي  هاي  نقش  تا  كندمي  كمک  كودک   به  بازي  .(1397؛ 

 ديگر    اجتماعي  مهارتهاي  كسب   براي  را  شماريبي  صتهايفر   سرانجام  و  است   چگونه  شدن  پرستار  يا  مادر  يا  بچه  كه  آموزدمي

  موفقيت  كليه  واقع  در  كه  اجتماعي  مشكالت  حل  چگونگي  و  ديگران  بوسيله  پذيرش  و  گروه   به  ورود  چگونگي  قبيل  از

 . (1398آورد )يمني، مي فراهم  كودک  براي است، گروهي هايو واكنش دركنش

 عاطفي رشد(ت

  نسبت  بهتري  و پذيرش   شناخت  بازي   عاطفي  ارزش  اكنون .  است   كودک  براي   باري   پر   و  عاطفي  ارزشهايكردن حاوي    بازي

  ابراز  براي  ايوسيله عنوان  به را  بازي درمانگران  كه  است  طوالني يزيرا مدتها است، كرده پيدا آن يا اجتماعي هوشي ارزش به

ابراز   بيان  حال  در  توانمي  را  كودكاني ....  و  پارک  كودک،  مهد  خانه،  محل،  هر  در  تقريبا  .اندگرفته  بكار  عواطف  و تخليه   و 

 سوزن  تزريق  درحال  را  آنها  در بازي هاي خود،  كودكان.  (1390كرد )بهشتي و منطقي،    مشاهده  دكترها  درباره  شاناحساسات

 منفي  احساسات   بيان  به  لزوما  بازي   كه   دانست   اما بايد  .كشندمي  تصوير  به   شده،  تزريق   عروسک  و ناراحتي  وگريه   عروسک  به

  بعد  لحظاتي  بود،  گرفته  و آزار قرار   تنبيه  مورد  قبل  اي  لحظه  كه  عروسكي  چون  شود.نمي  محدود  كودكان  كننده  و ناراحت 

 .(1398رود )كديور، مي فرو عميقي خواب  به كودک   وسيله به اشكالسكه در  ويا گيردقرار مي  كودک  درآغوش

 خالقيت رشد (ث

  شخصيتي  پاسخ   نشان دهنده  برمي خيزد  كودک  درون  از  كه   بازي.  دهد  مي   را رشد  كودک  شخصيت  خالق  هاي   جنبه  بازي

به  و واقعي  ذاتي اطرافش  او  به    كودک   تخيلي  هايو قدرت  قابليت   كه   است   بياني  خود  فعاليتي  بازي  زيرا  است،  فضاي  را 
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كنش و    اين  خالقانه  برخوردارند ابعاد  بداعت و  از گوناگوني  خيالي   بازيهاي  با توجه به اينكه   .(2004،  14د )تال ارگذنمايش مي

به  ها  كردن.  است   مشاهده  قابل  سادگي واكنش  زيادتر  كودک  پاسخهاي  ظرفيت   بازي  واگرمي   را  تفكر  با    كه   يا خالق  كند. 

يک  بيشتر  توليد  توانايي  چون  هاييويژگي ازطريقمي  تبيين  پاسخ  از  است   گيرد،مي   شكل  بازي  شود  واضح    بازي  كه  زيرا 

  بسياري  مروزها  ،هرحال  به.  آوردمي  را به وجود  مشابه  موقعيتهاي  به  نسبت   و واكنش  مختلف  رشد راههاي  براي  هاييفرصت 

  كودكان   در .  دارند  يكديگر  با  نزديكي  بسيار  ارتباط  ياخالق،  واگر  تفكر  و  بازي  كه  اند  عقيده  براين   آموزشي  اندركاران  دست   از

از    و دوم  و وسايل   اشياء  معمول  و غير   زياد  استفاده  ازطريق  يكي  گيرند؛مي   شكل  دو طريق  به   معموال  خالق  بازيهاي   خردسال

 . (1395تخيلي )كائدي و روماني،  بازيهاي به آفريني نقش طريق

  بازيها ازطريق   در  كودكان  كنند اصوال پيشرفت ( بيان مي1397( و اكبري و جهانگيرزاده ككاور )1395كائدي و روماني )

-مي  بازي   به   تنهايي  به  و  شوندمي   جذب  خود   بازيهاي  در  خردسال معموال  كودكان  گيردمي  صورت  رشد  مراحل   زنجيره   يک

  اين  در. كنندمي كودكان بازي  ديگر دركنار  كه معنا  اين به. شوندمي سرگرم موازي هايفعاليت  به  آنها بعدي مرحله در پردازند.

  كيفيت  دهندة  تغيير   كه  اجتماعي  هايواكنش  از   كمتر  و  كنندمي   استفاده  يكساني   و   مشابه   از اسباب بازي و ابزار  اغلب   حال،

  از   بيشتري  تعداد  دو يا  هنگام  در اين  كه   شوندمي  مشغول  اجتماعي   بازيهاي  به  كودكان  كنند. سرانجاممي   استفاده  است   بازي

  .(1396باشد )گنجي،  تخيلي بازيهاي نوع از بازيها نوع اين سراسر است  دارند و ممكن شركت  در فعاليت  كودكان

و   يادگيري  مناسب براي وسايل  باشند ويژگي پنج داراي اگر بازي ( معتقد است كه وسايل و اسباب1392حاج سعيدي )

  در  مواد  مهمترين  كند كه  خود كمک   اطراف  و دنياي  طبيعت   كشف  اندوزي،  در تجربه  كودک   . اول، بههستند  كودكان  آموزش

  تصورات   براي  سوم، محركي  .باشد  كودک   خالقه  قوة  دوم، محرک   .باشد  و نقاشي  رس   گل  آب، زمين،  تواند  مي   قسمت   اين

پنجم،    .و چسب بياموزند  قيچي  از  استفاده  دارند مانند  بزرگساالن  را كه  تا مهارتهايي  كند  كمک  كودک   باشد. چهارم، به  كودک 

 . كند او را ياري كودک  و رواني  فيزيكي توانائيهاي تكامل درجهت  مستقيم غير تا باشد  اي وسيله

 

 ریاضی و روشهای آموزشییادگیری  اختالالت

  آموزشي   سطح   و  هوشي  ظرفيت  به  توجه   با   حساب   به  مربوط  مهارتهاي  انجام  در   ناتواني  از  است  عبارت  رياضيات  در  اختالل

  شده   ميزان  آزمونهاي   طريق  از  حساب  به  مربوط  مهارتهاي .  (  1397جهانگيرزاده ككاور،  رود )اكبري و  مي  انتظار  كسي   از  كه

  و   كند،مي  تداخل  روزمره  فعاليتهاي  با  تحصيلي  عملكرد  با  رياضي  در  انتظار  مورد  توانايي  فقدان.  شودمي  ارزيابي  فردي

 گرستمن،  سندروم :  از  عبارتند  اختالل  اين  براي  قبلي  اصطالحات.  گرفت   خواهد  دربر   را  وسيعي  دامنه  آن   به  مربوط  مشكالت

  سال   تا  رياضيات  در  اختالل  حساب،  در  رشدي  اختالل  و  حساب  در  ناتواني  حساب،  در  مادرزادي  اختالل  پريشي،  محاسبه

 سال  در  تشخيصي  و  آماري  راهنماي  ويرايش  سومين  انتشار  با  شد،نمي   شناخته  پزشكي  روان  اختالل  يک  عنوان  به  1980

)ميسون   بندي   طبقه  پزشكي   روان  مشكل   يک   عنوان  به  اختالل  اين  ،1980 همكاران،    15شد  كاپالن .  (2010و  و   16سادوک 

  مثل )  زبان  گروه اول، مهارتهاي  .است   شده  مشخص  رياضيات  اختالل  در  مهارتها  از  گروه  چهار  تخريب   كلي  طور( به1998)

دوم، )نمادها  به  آنها  تبديل  و  رياضي  مفاهيم  و  اعمال  بردن  نام  و  فهميدن  رياضي،  اصطالحات  بردن  نام  و  فهميدن گروه   .

  . گروه سوم، مهارتهاي )ارقام  بندي  گروه  و  حسابي  هاي  نشانه   يا  عددي  نمادهاي  خواندن  و   شناخت   مثل)  ادراكي  مهارتهاي

 
14 Tall 
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16 Sadock& Kaplan 
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  كپي  مثل)  توجه  به  مربوط  مهارتهايضرب( و گروه چهارم،    جدول  يادگيري  و  شمارش  رياضي،  مراحل  رعايت   مثل)  رياضي

 شده(.   داده انتقال ارقام سپردن خاطر به ارقام، درست  كردن

 18لكسيا   ديس  شبيه  واژه  اين.  است   رياضيات  از  استفاده  و  يادگيري  در  شديد  ناتواني  كننده  تشريح  ،17كلكوليا   ديس  واژه 

.  است  شده  تعريف مركزي عصبي سيستم كاركرد خيلي بد  با همراه محاسبه و رياضي  موضوعات يادگيري در اختالل عنوان به

 ناتواني  لكسيا ديس.  اشاره دارند  پزشكي  ضمني  معناي  با  شديد  ناتواني  كلكوليا به  ديس  هم  و  لكسيا ديس  هم  ديگر،  عبارت  به

است و    عصبي  سيستم  در  نقص  با  رياضيات  در  شديد  ناتواني  كلكوليا،  ديس  و  است   عصبي  كردي   كار  بد  با  خواندن  در  شديد

 .(1997 ،19لرنر)اين دو در ايجاد اختالالت يادگيري رياضيات نقش مهمي دارند 

 

 رياضيات  مناسب  آموزش

 يا   نادرست   ضعيف،  آموزش  دارند   تاكيد  آن  بر   فن  متخصصان  اكثر  كه  رياضي  اختالل   در  مهم   عوامل  از  يكي  گفت   توانمي

  يا   مناسب   آموزشي  وسايل  از  استفاده  عدم  و.  انددهرنب  بهرمند  كافي  آموزش  از  خود  كه  است   مربياني  ضعف  همچنين  و  ناكافي

  قرار  نظر  مد  يادگيري،   بودن  ناكافي  براي   عواملي   عنوان  به  توانمي  را  آن  مانند  و   مدرسه  از  كودک  مكرر  و   طوالني  هايغيبت 

 از  بارزي  هاي  مثال  كودكان  برخي  مورد  در  آموزشي  مواد  از  نادرست   استفاده  و  صحيح  ترتيب   به  مطالب   ارائه  عدم.  داد

 هر   صحيح  آموزش  كه  باورند  اين  بر(  1393)  (. يارمحمدي واصل و همكاران1399  نيكبخت،  )هستند    صحيح  نا  هايآموزش

  كافي   عمل، زمان  هر  يادگيري  براي  كافي  و  مستقيم  عامل آموزش  سه  به  ديگر،   كودک   هر  يا  يادگيري،  ناتواني  به  مبتال  كودک

 نظر بستگي دارد. مورد عمل حفظ و رشد  براي  كافي  تشويق عمل و در نهايت  آن بر تسلط و تمرين براي

  
  

 رياضيات  در ناتواني بازسازي

اين .  است   عددي  روابط  استفاده  در  مهارت  تحكيم  رياضيات،  در  ناتواني  بازسازي  از  مقصود  قوائد  آموزش  از  برنامه  غالبا 

  قوه   تقويت  و  ايجاد   براي   غايت   در  و  شودمي   آغاز  كالم  و  ملموس  مواد  از  استفاده   با  فاصله  و  فضا  اندازه،  تربيت،:  مانند  عددي

  هايطرح  توان مي  آنها  در  پالستيكي   هاي  ميله  كردن  فرو   با  كه  دار  سوراخ  صفحات  و   معماها  از  منطقي  تفكر  و  برهان  هاي

 پس بايد در كودكان رياضيات مشكل بازسازي. (1397استفاده برده است )اكبري و جهانگيرزاده ككاور،  ،كرد ايجاد را مختلف

  وجود   از  رياضي  در  مشكالت  از  برخي.  شود  آغاز  اختالل  علت   احتماالً  و  آن  شدت  و  ميزان  اختالل،  دقيق نوع  تشخيص  از

  يادگيري   فرايندهاي  در  بنايي  زير  نقايص  به  مراجعه  با  بايد  آموزدانش  مشكل.  است   پايه  محاسباتي  مهارتهاي  در  نقايصي

  از   دارند   نقص   آنها در  كه  را  پايه  محاسباتي  مهارتهاي  بايد  آموزاندانش(.  حافظه  يا  ادراكي  فضايي،  كالمي،  عوامل)  شود  ارزيابي

 .(1997 لرنر،) بگيرند ياد درصد و اعشار اعداد، كسر تقسيم، ضرب،  جمع، جمله

بيان مي كند تعدادي1399)نيكبخت    به  اما  دانند،مي  خوبي  به  را  رياضي  به  مربوط  عمليات  اينكه  با  آموزاندانش  از  ( 

  از   هايينمونه  زير   مثالهاي.  دهدمي  كاهش  رياضي  درس  در  را   آنها  نمره  كه   شوندمي  اشتباهاتي  دچار  كافي،  توجه  عدم  علت 

 : هستند اشتباهات اين

 .كنندمي تقسيم ضرب جاي  به يا  جمع تفريق جاي به ها،عالمت  به كافي توجه عدم  علت  به -

 
17 Dyscalculia 
18 Dyslexia 
19 Lerner 
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 انجام   اشتباه  را  تفريق  يا  جمع  عمل  نتيجه  در  و  نويسندنمي  مربوطه  ستون  در  دقت   به  را  صدگان  و  دهگان  و  يكان -

 .دهندمي

 (. نويسندنمي كامل  صورت  به را جواب) بنويسند را آخر عدد كنند  مي فراموش  گاهي كافي، توجه عدم  علت  به -

 . اندازندمي  جا تفريق يا جمع هنگام را اعداد از يكي -

 . نويسدمي را آن عدد يک محاسبه بدون -

 .كنندمي قاطي هم با اندنوشته هم كنار را رياضي عمل دو اعداد -

  دادن   بنابراين.  ندارند  كافي  دقت   و  توجه  اما  دانند،مي  را  رياضي  به  مربوط  عمليات  واقع  در  آموزاندانش  قبيل  اين

  اصلي   مشكل  چون  عالوهبه .  است   كننده  خسته  كار  يک  بلكه  نيست   مفيد  تنها  نه  برايشان  مجدد  تدريس  يا  رياضي  هايتمرين

  اشتباه  انجامبه  واقع  در  و  كنند مي  تكرار  را  اشتباهات  همان  باز  نيز  جديد  هايتمرين  در.  است   نشده  درمان  دقتي،  كم  يعني  آنها،

 . (1399كنند )نيكبخت،  تكرار را اشتباهاتشان تا شده است   داده تمرين آنها به حقيقت  در. كنندمي بيشتري عادت

 

 بازی های آموزشی  

اكنون اختالالت رياض در ميان كودكان مشخص شده است و در بخش قبل به جزئيات اين اختالالت پرداخته شده است. با  

آنها   عالقه  و  كودكي  ذات  به  ميتوجه  )ايوانز بازيها  شود  شده  اشاره  اختالالت  از  بعضي  رفع  براي  مناسبي  كمک  ، 20تواند 

اخواست و همكاران )2005 كرده1388(.  معرفي  را  هايي  بازي  نمونه  تحقيق خود  در  ياد  (  در  داري  معنا  به صورت  كه  اند 

 :بوده اند گيري رياضي تاثيرگذار

نياز    ان. محققاست   5ا تا    و نوشتن اعداد آموزش مفهوم    آن  هدف  .بازي پرتاب حلقهالف(   با استفاده از چند    راابزار مورد 

هايي كه زير هر كدام عددي نوشته شده بود و در زير هر عدد نيز يک ک تخته مستطيل شكل همراه با ميلهحلقه يک رنگ، ي

به آموزش  تامين كرده بودند و  كشوي كوچكي بود كه متناسب با هر عدد در داخل آن دكمه تحت عنوان امتياز وجود داشت  

آموزان به نوبت با توجه به فاصله استاندارد شده از دانش  بود.   روش اجرا مرحله مجسماولين مرحله در  .  نداين مفاهيم پرداخت

پرتاب حلقه   5توانست  كردند. هر دانش آموز ميسانتي متر( حلقه ها را به طرف ميله هدف پرتاب مي  100وسيله آموزشي )

هر دور بازي داشته باشد. حلقه در داخل هر ميله اي مي افتاد، محقق عدد زير ميله را مي خواند و شكل عدد را به او نشان  در 

گذاشت، دكمه  كرد و تعداد دكمه هايي كه به عنوان امتياز گرفته بود در دستش ميمي داد و همچنين كشوي زير عدد را باز مي 

-آموز در هر ميله فقط يک بار مي خواست كه امتيازش را با صداي بلند بازگو كند. هر دانششمرد و از او مي ها را برايش مي

بار حلقه پرتاب مي اگر در داخل يک ميله دو  بايست پرتاب مجدد داشته باشد. بعد از شد، ميتوانست حلقه پرتاب كند و 

ها به خودشان  شمارش تعداد دكمه  ازكردن در كشو وآموزان با روال بازي آشنا شدند، خواندن امتياز و همچنين باينكه دانش

 . (1388)اخواست و همكاران،  واگذار شد

داد. در صورت  آموزي را كه از همه بهتر بود مورد تشويق و تمجيد قرار ميدر پايان هر دور بازي محقق عملكرد دانش

ز كمتري مي گرفتند فرصت بيشتري براي بازي  آموزاني كه امتياداشتن وقت كافي در همان جلسه وگرنه در جلسه بعد دانش

مي همه  داده  با  تا  دانشاشد  يادگيري  ميزان  با  متناسب  بازي  ببرند.  پي  آنها  مفهوم  به  و  آشنا شده  در جلسات  عداد  آموزان 

مي تكرار  دانشبيشتري  اينكه  از  بعد  هر جلشد.  آخر  شناختند،  را  اعداد  و  آشنا شدند  مفهوم عدد  با  تا حدي  به  آموزان  سه 

آموزان از نوشتن اعداد لذت ببرند و با عيني كردن اعداد آنها را زودتر  شد. براي اينكه دانشنوشتن يک عدد اختصاص داده مي
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به    3. مثال براي نوشتن عدد  استفاده كردند  مي باشد  2صفحات عددنويسي ساير اعداد نيز مشابه عدد  از روش    تداعي كنند

از دانش3آموزان گفته شد كه عدد  دانش پاي يكي  به سه دندان و يک  اشاره  با  پا دارد،  تا دندون + يک  آموزان براي  ، سه 

به    4آموزان براي نوشتن عدد  يک پا دارد، با اشاره به يک پاي يكي از دانش  1آموزان گفته شد كه عدد  به دانش  1نوشتن عدد  

آموزان.  با اشاره به سر، گردن و يک پاي يكي از دانش  ، يک سر + يک گردن + يک پا دارد،4آموزان گفته شد كه عدد  دانش

از  ، يک سر + يک دندون دارد، با اشار5آموزان گفته شد كه عدد  به دانش  5براي نوشتن عدد   ه به سر، و يک دندان يكي 

اين روش براي دانشدانش آنها راحت آموزان.  آموزان از دانشتر بود و وقتي  آموزان بسيار لذت بخش و تداعي اعداد براي 

دومين    دادند.شد كه كدام عدد يک دهان و يک پا دارد يا كدام عدد سه تا دندون و يک پا دارد به راحتي پاسخ ميسئوال مي

اجرا  مرحله   مجسمدر روش  كه  نيمه  دانش  بود  اينكه  از  اعداد  بعد  نوشتن  و  مفهوم  با  تا حدي  آشنا شدند،   5تا    1آموزان 

آموزان ارائه شد كه در منزل حل نموده و در  به دانش  ر ارتباط با مفهوم و نوشتن اعدادي اول ابتدايي دتمريناتي از كتاب رياض

تكليف خانگي   هر جلسه  در  آموزان  دانش  به  ارائه شده  )تمرينات  بياورند  كالس  به  با خود  بعد  بود(.    3تا    2جلسه  برگ 

آموزان چند  ت يكجا ياد گرفتند، كه بسته به ميزان يادگيري دانشآموزان در بازي پرتاب حلقه مفهوم پنج عدد را به صوردانش

آموزان در ارتباط با مفهوم و نوشتن مربوط به هر عدد براي جلوگيري  جلسه به طول انجاميد. اما تمرينات ارائه شده به دانش

 است كه   مجرد  . سومين مرحلهاست آموزان ارائه شده  آموزان به صورت جداگانه به دانشاز انباشت تمرينات و خستگي دانش

  كه   كاربرديچهارم مرحله  مرحله    سه را بنويس و سه تا دايره بكش.  روي تخته عدد   آموز گفته شدمثال به دانش  در اين مرحله

متناسب با ميزان توانايي ذهني دانش آموزان و در مورد مسائل بسيار ساده اعمال شد. مثال در مورد درک مفهوم عدد به يكي  

دان بروشاز  دفتر  به  كه  گفته شد  بياور  دآموزان  گچ  تا  همكاران،  و سه  و  )اخواست  ككاور، 1388د  و جهانگيرزاده  اكبري  ؛ 

1397). 

با    مرحله اول  آن را در  ابزار مورد نياز  است.   5تا    1موقعيت مرتبه اي اعداد    آموزشهدف آن    .بازي جاگذاريب(   محقق 

حكاكي شده بود و    5تا    1كه روي هر يک از آنها اشكال اعداد  درست كرد  ي متر  سانت  12استفاده از پنج مربع چوبي به ضلع  

محقق آموزش   مرحله دومدر  به آموزش اين مفاهيم پرداخت.    و  كه در بيرون از مربع ها قرار داشتند  5تا    1اعداد بريده شده  

متري مسطح  سانتي 12در   12همچنين پنج مربع چوبي نوشته شده بود و  5تا  1را با استفاده از شش كارت كه روي آنها اعداد 

ي آن به كه زير آنها آهن ربا نصب شده و بيرون از مربع ها قرار داشتند به دانش آموزان ارائه كرد. روش اجرا  5تا    1و اعداد  

ولين عدد را با  را جلوي دانش آموز روي ميز گذاشت و از او خواست كه ا  5تا    1محقق اعداد بريده شده    اين صورت بود كه

را در جلوي وي گذاشت و از او    1صداي بلند بگويد و آن را بردارد و در دستش بگيرد. سپس مربع چوبي مربوط به عدد  

خواست عددي را كه انتخاب كرده در مربع چوبي قرار دهد. اگر دانش آموز شمارش را به طرز ناصحيح انجام ميداد، عمال 

.  داد كه در انتخابش اشتباه كرده است ي تواند در داخل مربع جاي دهد و محقق به او نشان ميكرد كه آن عدد را نممشاهده مي

-بگذارد مشاهده مي  1ا در جاي عدد  خواست آن ركرد، وقتي مي را به عنوان اولين عدد بازگو مي   2مثال اگر دانش آموز عدد  

ز به خوداصالحي مي پرداخت( و محقق راهنمايي را  سپس دنبال عددي بود كه در خانه خودش قرار بگيرد )دانش آمو ،  كرد

آموز گفته مي شد كه با نگاه كردن به مربع  داد. بعد از چيدن هر عدد به دانشدر صورت نياز تا جاگذاري عدد پنج ادامه مي

( بشمارد  ترتيب  به  است،  داده  قرار  خودش  جاي  در  را  عدد  آخرين  كه  جايي  تا  اول  از  را  اعداد  چوبي  و  اخواس هاي  ت 

 (. 1388همكاران، 

خواست كه در صورت عملكرد صحيح بازيكن مورد نظر آموزان ديگر نيز به بازي توجه داشتند و محقق از آنها ميدانش

او را تشويق كرده و در صورت اشتباه، دانش آموز ديگري عملكرد صحيح را به او نشان دهد تا به اشتباه خود پي ببرد. بازي  
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كارتي داد    ، محقق به هر دانش آموزبعد  مرحله  درمتناسب با ميزان يادگيري دانش آموزان در جلسات بيشتري تكرار مي شد.  

كه روي آن عددي نوشته شده بود و هر دانش آموز با آن شماره شناسايي مي شد. سپس پنج مربع چوبي را در كنار هم قرار  

جاي خالي بعد گذاشت و به  هارا در داخل مربع  2و    1آموزان پرداخت. براي مثال، محقق عدد  داده و به آزمون يادگيري دانش

-داده شده بود بايد مي  3آموزي كه به او عدد  داي بلند گفت حاال كي بايد اينجا بشينه، هر دانش اشاره كرد و با ص  2از عدد  

داد. محقق اعداد را در حالت داشت و در جاي مناسب خود قرار ميمي  كرد و آن عدد را برگفت من و يا دستش را بلند مي

داد و بازي به طور  نش آموزان را در بازي مشاركت ميگذاشت. در هر جلسه محقق همه داهاي مختلف در داخل مربع ها مي

يافت. محقق تمريناتي در ارتباط با مفهوم مورد نظر به دانش آموزان داد كه در منزل انجام داده و با خود در  چرخشي ادامه مي

قطع بعد از آموزش جلسه بعد به كالس بياورند. موقعيت مرتبه اي عدد صفر نيز با توجه به محتواي كتاب رياضي در اين م

كارت  و  مربع چوبي  مرحله  اين  در  كه  بدين صورت  داده شد.  آموزش  مرحله  آخرين  در  و  مساوي  و  بيشتر  كمتر،  مفهوم 

مربوط به عدد صفر نيز به مربع هاي چوبي و كارت هاي قبلي اضافه شد و به همان روش بازي جاگذاري موقعيت مرتبهاي  

اينكه دانش آموزان تا حد زيادي مفهوم مورد نظر را ياد گرفتند، براي نوشتن اعداد با    عدد صفر نيز آموزش داده شد. بعد از

ترتيب صحيح، محقق صفحه اي را كه روي آن اعداد صفر تا پنج نوشته شده بود طراحي كرد و به هر دانش آموز يک نمونه 

ند و در بين اعداد آن را پيدا كرده و پررنگ نمايند و  خواست كه اولين عدد را با صداي بلند بازگو كناز آن را داد و از آنها مي

 يک خط از آن عدد را بنويسند. سپس گفت، دومين عدد كدام است؟ و اين عمل تا عدد پنج ادامه يافت. 

محقق با استفاده از چهل دكمه و به    را  . ابزار مورد نيازاست   آموزش مفهوم و نوشتن عدد صفر آن هدف  .بازي پر و خالي  پ(

آموزش اين مفهوم به روش بسيار    ي آن برايبه آموزش مفهوم عدد صفر پرداخت. روش اجرافراهم كرد و  گروهي    صورت

آموزان يک عدد ساده انجام شد. به اين صورت كه همه دانش آموزان در كنار هم قرار گرفتند و محقق به هر يک از دانش

آموزان جواب دادند، يک دكمه داريم و سپس يک دكمه ديگر به  دانشدكمه داد و از آنها پرسيد، چند دكمه در دستتان داريد؟  

آموزان دكمه هايشان را شمردند و جواب دادند. محقق به آنها  همه آنها داده و دوباره از آنها پرسيد، حاال چند تا داريد؟ دانش

آموزان پر  كمه رسيد. بعد از اينكه دانشگفت انگار دستتان در هر مرحله پر و پرتر مي شود و اين روش ادامه يافت تا به پنج د

شدن دستانشان را به طور عيني مشاهده كردند، محقق گفت: هركدام از شما يكي از دكمه هايتان را به من پس بدهيد و از  

كدام آموزان جواب دادند. دوباره از هر  همه دانش آموزان يک دكمه گرفت و گفت: چند تا دكمه به من پس داديد؟ همه دانش

يادآوري مي شد    يک دكمه ديگر گرفت و از آنها پرسيد تا حاال چند تا دكمه به من پس داديد؟ در هر مرحله به دانش آموزان

آموزان شود و به همين روش مثل مرحله قبل بازي ادامه يافت تا جايي كه هيچ كدام از دانشتر ميكه دستشان خالي و خالي

در نهايت محقق به آنها گفت: حاال چند دكمه داريد كه به من پس بدهيد، همه جواب دادند؛  هيچ دكمه اي در دست نداشتند.  

هيچي نداريم، محقق گفت: پس صفر داريد، صفر يعني هيچي در همين موقع يک كارت مقوايي كه روي آن يک بسته خالي 

آموزان با زير آن هم عدد صفر. دانش  نيست وآموزان نشان داد و به آنها گفت در اين بسته هم هيچي  كشيده شده بود به دانش

پر و خالي شدن دست هايشان و در نهايت با نداشتن هيچ دكمه اي در دست به راحتي به مفهوم عدد صفر پي بردند. بازي  

اي را  شد. براي آموزش نوشتن عدد صفر، محقق صفحهآموزان در جلسات بيشتري تكرار ميمتناسب با ميزان يادگيري دانش

آموزان خواست كه عدد صفر را در داخل  نوشته شده بود و از دانش 5تا  1احي كرد كه در آن عدد صفر نيز عالوه بر اعداد طر

رنگ نمايند. چون دانش آموزان اعداد ديگر را قبال ياد گرفته بودند، شناسايي و نوشتن عدد صفر    برگه پيدا كرده و آن را پر

آموزان به حد كافي با  شود )يک دايره كوچولو(. بعد از اينكه دانشر يک مرحله نوشته مي تر بود. عدد صفر دبراي آنها راحت 

 . (1388)اخواست و همكاران،  مفهوم و نوشتن عدد صفر آشنا شدند، محقق تمريناتي براي انجام دادن در منزل به آنها داد
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. ابزار مورد نياز براي  است   ( 5تا    1وي )اعداد  آموزش مفهوم كمتر، بيشتر و تساآن    هدف  . بازي كمتر، بيشتر و مساويت(  

آموزش مفهوم كمتر و بيشتر، محقق با استفاده از يک تخته مستطيل مانند همراه با ميله هايي كه تعداد مكعب هاي داخل اين  

روي هر   هايي كهعدد سيب پالستيكي براي طراحي يک داستان و كارت  10ميله ها نشان دهنده شماره زير آن بود و همچنين  

روي آنها نوشته شده بود، به آموزش اين مفاهيم پرداخت. براي آموزش مفهوم مساوي، عالوه بر تخته    5تا    1كدام عددي از  

عدد مكعب رنگي و يک سري ديگر از كارت هاي    10از    5تا    1چوبي، سيب هاي پالستيكي و كارت هاي مقوايي اعداد  

اين بازي،ساوي استفاده شد.  براي وجود دو عدد م  5تا    1مقوايي اعداد   به آموزش    براي اجراي  محقق در طي سه مرحله 

با اعداد    1مفهوم كمتر، بيشتر و مساوي پرداخت. ابتدا محقق براي آموزش مفهوم كمتر از روي وسيله آموزشي به مقايسه عدد  

ک از همه آنها كمتر است و سپس به  ميله ها( و توضيح داد كه عدد ي   پرداخت با انداختن تک تک مكعب ها به داخل  5تا    2

اعداد    2مقايسه عدد   ترتيب    2پرداخت و توضيح داد كه عدد    5تا    3با تک تک  آنها كمتر است و به همين  از  از هر يک 

 .ها را انجام دادمقايسه

شخيص كمتر و آموزان در تهاي داخل ميله ها با توجه به كوتاه تر و بلندتر بودن نسبت به يكديگر به دانشظاهر مكعب 

آموزان ادامه داد. مثال محقق گفت:  كرد(. سپس بازي را به صورت داستان و دو به دو با دانشبيشتر بودن آن عدد نيز كمک مي

بچه ها، حسن ميره به مامانش ميگه، مامان به من سه تا سيب بده، من خيلي سيب دوست دارم، مامانش بهش سه تا سيب 

تا سيب جلوي حسن روي ميز گذاشت، بعد گفت: محمد حسين مي ره به مامانش ميگه، مامان ميده، در اين لحظه محقق سه  

به من چهار تا سيب بده، در اين لحظه محقق چهار سيب جلوي محمد حسين روي ميز گذاشت. سپس از آنها پرسيد، بچه ها 

پاسخ دادند و به اين ترتيب بازي با  آموزان سيب هاي همديگر را شمردند و  به من بگين چه كسي سيب كمتري دارد؟ دانش

اينكه دانشهمه دانش از  اينكه به صورت  آموزان تكرار شد. بعد  كمتر را ياد گرفتند، براي  آموزان به صورت مجسم مفهوم 

مجرد نيز با اين مفهوم آشنا شوند، محقق دو كارت را كه روي هر كدام عددي نوشته شده بود جلوي دو دانش آموز گذاشت  

آنها پرسيد، بچه ها به من بگين، عدد (. در حالي كه دانش3و    2كارت شماره  )مثال   آموزان كارتها را مشاهده مي كردند از 

آموزان زي متناسب با ميزان يادگيري دانشروي كارت چه كسي كمتر؟ به اين ترتيب بازي با همه دانش آموزان تكرار شد. با

از   پس  شد.  مي  تكرار  بيشتري  براي  در جلسات  داده شد.  آموزش  همين روش،  با  نيز  بيشتر  مفهوم  كمتر،  مفهوم  يادگيري 

وسيله   هاي  ميله  از  كدام  هر  به  سپس  گذاشت.  مكعب  تعدادي  آموزان  دانش  هر  در جلوي  محقق  مساوي  مفهوم  آموزش 

با اين ميله مساوي است  هاي چه كسي  اشاره كرد و از دانش آموزان پرسيد، مكعب   5آموزشي اشاره كرد، مثال به ميله شماره  

مكعب    5شمردند و كسي كه  را مي  5هاي خودشان و مكعبهاي ميله شماره  يا به تعداد هم مكعب دارند. تک تک افراد مكعب 

يافت. بعد از اين مرحله، گفت مكعب هاي من مساوي آن ميله است و بازي به طور چرخشي ادامه ميدر اختيار داشت، مي 

ا گرفتن سيب  بازي  كارتهمان  و  شد  انجام  مساوي  به صورت  مامان  نيز  ز  عددي  به  هاي  مجرد  به صورت  آموزش  براي 

 . (1388)اخواست و همكاران،  آموزان ارائه شددانش

 

 بحث و نتیجه گیری 

  آموزشي درس   ارتقا يادگيرياست  آشكار كرده  هاي متعدد    (، نتايج پژوهش1393با توجه به يارمحمدي واصل و همكاران )

اطالعات تأثير مي پذيرد، بلكه به عوامل انگيزشي از جمله باورها،    تحليل  پروسه هاي دانش و    بنيان هايه تنها از  رياضي ن

( بين انگيزش باال، نگرش مثبت  2007)و همكاران     21(. ينيلماز 1995شود )بسانت،  ها، ارزش ها و اضطراب مربوط مينگرش
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ياضي، موضوعي بسيار مهم قوي يافتند. بنابراين احساس و عاطفه در آموزش رو اضطراب پايين با عملكرد رياضي رابطه ي  

تواند عواملي از قبيل اضطراب و هراس رياضي، لذت از رياضي، اعتماد به نفس رياضي، موفقيت و شكست در  -است و مي

كند   ايجاد  لويز 1389صفوي،  )رياضي  و  ايكن  همچنين  پيش2007)  22(.  رياضي  نگرش  دادند  نشان  موفقيت  ب(  كننده  يني 

 . (1393)يارمحمدي واصل و همكاران،  تحصيلي در رياضي است 

شوراي ملي معلمان رياضي  اند بر اساس نتايج منتشر شده از تحقيقات  ( تاكيد كرده1393اصل و همكاران )يارمحمدي و

موضوعات و  به ساخت    نخود يادگيرندگا كه بهترين روش آموزش رياضي آن است كه    بيان شده است در آمريكا و كانادا  

در آموزش رياضي به كودكان دبستاني و پيش دبستاني بر بازي به عنوان روش  ي مذكور  . شورااقدام كنندرياضي    مفهوم هاي

(. استفاده از بازي، ابزار طبيعي براي ارتقاء نگرش مثبت در خصوص يادگيري است. بازي  2009،    23منن )  مؤثر تأكيد كرده اند

براي تعامل بين مدرسه و دنياي كودكان است و با توجه به اينكه ميزان افت تحصيلي در درس رياضي از   گزينه اي آرماني

از عوامل مهمي كه   آموزش رياضي با استفاده از بازي بنابراين .دانش آموزان در همه پايه هاي تحصيلي است  معمولمشكالت 

 . رياضي دانش آموزان مؤثر است  يادگيريو  بينشروي 

  افزايش آموزان و ي بازي در عملكرد رياضي دانش از طريقكه آموزش  كرد  مشخص( 2007) 24پژوهش فنگفنگ و باربارا 

آنان    بينش كاراتررياضي  آموزش    خيلي  تحقيقاتاست. همچنين    قديمياز روش  همكاران    25يلماز   نتيجه    تبيين (  2010)و 

زندگي بر نگرش دانش آموزان به رياضي مؤثر    از  تاثيرپذيركه آموزش رياضي با توجه به زندگي واقعي و نمونه هاي    كندمي

همكاران،    است  و  واصل  ويگوتسكي  (1393)يارمحمدي  و  پياژه  كه  .  كنند  مي  شناختي  بيان  رشد  عامل  ترين  اصلي  بازي 

ترل مهارت هاي شخصي به تعادل دست مي يابند. كودكان در كودک است. كودكان در قالب بازي با درک واقعيت ها و كن

مفاهيم   به  آموزشي،  بازي هاي  به ويژه  بازي،  مهارتخالل  يابند و  كنند ذهني جديدي دست مي  را كسب مي  بهتري  هاي 

به( عنوان مي كنند  1393يارمحمدي واصل و همكاران )(.  1385  )انگجي و عسگري،    بسياري از مربيان آموزش و پرورش 

اند. مونته سوري، فروبل، دكرولي، پياژه و   نقش بازي به عنوان يكي از مطلوب ترين عوامل آموزش و پرورش اشاره كرده 

كردند و استفاده از آن را به  مي   گانيه از جمله كساني هستند كه براي آموزش مفاهيم به كودكان از بازي هاي آموزشي استفاده

 (. 1388ک براي يادگيري موضوعات مختلف مورد تأكيد قرار داده اند )اخواست، ي آموزش كود عنوان عمده ترين وسيله

هاي مختلف عالقه مند هستند. آنها بازي كردن را قبل از راه رفتن و صحبت كردن شروع مي  كان هميشه به بازيكود

ان مي تواند به عنوان يک ابزار  كنند آنها وقتي كه مشغول بازي هستند از تمركز و توجه بيشتري برخوردارند. بازي براي كودك 

مهم در يادگيري باشد. كودكان روزانه با رياضي زندگي مي كنند و با رياضي رشد مي كنند و از فرآيندهاي رياضي فراواني  

(. اگر آموزش از طريق بازي صورت بگيرد، دانش آموزان زودتر مطالب را مي  1380هنگام بازي استفاده مي كنند )تكلوي،  

اما يادگيري   يرتر فراموش مي كنند. استفاده از بازي در تدريس درس رياضي هر چند تدريس را طوالني تر مي كند،فهمند و د 

 (. 1382نمايد )كرامتي، تر ميرا عميق تر، دلپذيرتر و عملي

اسنادير  و  درياف 1994)  26پولوس  بچه(  به  مناسب  آموزشي  بازي  كه  مهارتتند  و  مفاهيم  يادگيري  براي  جها  ديد هاي 

كند. اين محققان توصيه كردند كه بازي ها در برنامه آموزش درس رياضي به عنوان فعاليت كمكي لحاظ  رياضي كمک مي 

تر و ياد آوري طوالني تر منجر شود. آنها به تجربه دريافتند كه استفاده از بازي هاي آموزشي در دروس رياضي، به درک به
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نگر  13-11سنين    شود.-مي توسعه  در  قابل  سالگي  به طور  رياضي  به  منفي  نگرش  اين سنين  در  مهم است،  رياضي  به  ش 

مواد   آن ممكن است شيوع  احتمالي  اما داليل  ندارد  اين موضوع وجود  براي  دليل روشني  اگر چه  بيشتر مي شود.  توجهي 

نگ دارد، هر چه  مثبت وجود  پيشرفت درس رياضي همبستگي  رياضي و  نگرش  بين  باشد.  رياضي  در  رياضي  انتزاعي  رش 

 (.2009، 27)اسجنكل  رود، پيشرفت درسي باالتري انتظار ميمثبت تر باشد

ست، محققان ادعا مي كنند كه  با توجه به اينكه رياضي يک رشته علمي قابل توجهي در كالس هاي درسي مدارس ا 

هاي مختلف بايد در كالس  فعاليت مشابه پيش بروند. اين نوع  هاي رياضي بايد همراه طرح ها، بازي ها و فعاليت هاي  كالس

ها انجام شود تا انگيزه دانش آموزان افزايش پيدا كند. تحقيقات حاكي است زماني كه دانش آموزان از درس رياضي لذت 

يزشي بازي به  (. خصوصيات انگ2010،  28ببرند تمايل بيشتري براي يادگيري رياضي از خود نشان مي دهند )تزر و كاراسل

كند تا عالقه خود را بر روي كار و يک موضوع خاص در محيط آموزشي حفظ كنند. بازي همچنين به مک ميدانش آموزان ك 

بنابراين به منظور بهبود پيشرفت رياضي بايد به نقش    هاي يادگيري كمک مي كند.ان و مشاركت فعال آنان در فعاليت آموزگار

اي آموزشي رياضي را در مسير ايجاد عالقه به اين درس سوق  هژه نگرش به رياضي توجه كرد و روشعوامل انگيزشي به وي

ورزند كه از اين تالش لذت ببرند و آن تي براي فراگيري رياضي اهتمام مي داد. چون دانش آموزان در صورتي به تالش شناخ

 را جالب و جذاب تلقي كنند. 

فرينج  بازي1991)  29كلين و  كه  داد  نشان  معناداري  (  به طور  آموزشي  ارتباط،  هاي  )توجه،  انگيزشي  مؤلفهي  بر چهار 

ي پنجم نشان داد دانش آموز پايه  125( براي يادگيري رياضي  2007اعتماد و رضايت( تأثير دارد. همچنين فنگفنگ و باربارا )

ارتقاء نگرش هاي م بازي در عملكرد رياضي مؤثرتر و در  با  تفاوتكه آموزش رياضي  به  به رياضي بدون توجه  هاي  ثبت 

كارف و  سانكايا  همچنين  است.  مؤثر  ها2009)  30امتي ردي  بازي  از  استفاده  كه  دادند  نشان  نگرش  (  كامپيوتري  آموزشي  ي 

اخواست دانش همچنين  كرد.  مثبت  كامپيوتري  آموزشي  هاي  بازي  هم  و  رياضي  هاي  دوره  به  هم  را  همكاران   آموزان    و 

ش بازي هاي آموزشي مفاهيم رياضي را آموخته بودند نسبت به ( نشان دادند دانش آموزان كم توان ذهني كه به رو1388)

كساني كه با روش جاري تدريس اين مفاهيم را آموخته بودند يادگيري بيشتري داشتند و ميانگين نمرات باالتري در رياضي  

مت رياضيات و  ( نشان داد كه بازي هاي آموزشي انگيزه و اشتياق دانش آموزان به س2008)  31كسب كردند. تحقيق ونكوس 

گان  هاي رياضي كمک كند. آموزش دهنده هارتبخشد. بازي مي تواند به يادگيرنده براي پيشرفت در م آموختن را بهبود مي

 استفاده از بازي، مهارت هاي رياضي را توسعه داد. توان باادعا مي كنند مي

بازي    براساسشان دادند كه روش يادگيري  ن  1391  و همكاران در سالاميني فر(،   1393به نقل از يارمحمدي واصل )

دانش آموزان نسبت به رياضي و هم پيشرفت تحصيلي آنها را افزايش دهد. در نتيجه    و عالقهمي تواند هم انگيزه    كامپيوتري

نگرش  و  داشت  تأثير  رياضي  فراگيري  باالتر  به سطوح  رسيدن  براي  آموزان  دانش  رياضي  نگرش  در  يادگيري،  روش  اين 

ري رياضي به  . همچنين بازي ها بيشتر از فعاليت هاي مداد و كاغذي در يادگيبخشيد  بهبودآموزان را ايجاد و  انشرياضي د

ز  بنابراين اگر بازي با يک فعاليت درسي همراه باشد، خوشايندي حاصل ا  (.  2010،  32ديمير و تامر)كند  ايجاد انگيزه كمک مي

ني و ايجاد لذت در بر شود. بازي، ارزش انگيزه آفريكودک به درس عالقه مند ميخورد و  بازي با درس مورد نظر پيوند مي
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آموزان به بازي عالقه مندي زيادي نشان مي دهند؛ زيرا خودشان در جريان فعاليت قرار مي گيرند. مشاركت و  دارد، دانش

انواع  با انجام  آموز  (. وقتي دانش1387عرفانيان عالي منش،  )  درگيري فراگيري دانش آموز، جزء اساسي روش يادگيري است 

-تمرين ميرا  بودن در رياضي الزم است   مسلطهايي را كه براي هارتدر كار باشد همه م تحكميبي آنكه  پردازدميبازي ها 

زندگي خود   مسيرآن در از باشد و  عالقمندكند. بازي هاي رياضي باعث مي شود دانش آموز رياضي را در طول زندگي خود 

 سرعت بخشيدنو    ماندگاريكودكان، يكي از بهترين روش هاي    اقبال و تمايلبازي هاي مورد    با روش. تدريس  اده كنداستف

  (.1393؛ يارمحمدي واصل و همكاران، 1382 يادگيري رياضي است )سليمي،

اعث افزايش  اضي و ب توان گفت آموزش رياضي از طريق بازي مي تواند موجب بهبود نگرش نسبت به ريدر مجموع مي

آموزان از درس رياضي، افزايش انگيزش دانش آموزان به درس رياضي، افزايش اهميت دادن دانش آموزان به  لذت بردن دانش

پژوهش   نتايج  به  توجه  با  بنابراين  گردد.  رياضي  از درس  آموزان  دانش  نگراني  ترس و  كاهش  رياضي و  يارمحمدي درس 

خود    نگرش مثبت به درس رياضي و افزايش  بهبوددانش آموز در درس موجب    يقبلكه موفقيت    (1393واصل و همكاران )

دانش آموز در درس    قبليموفقيت  ويژگي  كار آمدي شده است، اين سه متغير در اضطراب رياضي اثر دارد و در نهايت چهار  

آموزان مي عملكرد رياضي دانش  افزايشرياضي موجب    ترس ازخودكار آمدي و    بهبودمثبت به درس رياضي،    بينشرياضي،  

  دقت به رياضي    بينش  خصوصبه    انگيزه بخش  موضوعاتشود. پس به منظور بهبود پيشرفت در درس رياضي، بايد به نقش  

يار    . همچنين با توجه به نتايج پژوهشكرد  متمايلهاي آموزش رياضي را در مسير ايجاد عالقه به اين درس  كنيکتكرد و  

آموزان در  دانش  يادگيري  افزايش تاثير قابل توجهي بر  تواند  مي  كه آموزش از طريق بازي   (1393ان )محمدي واصل و همكار

تا در كنار ساير    وخت توان آنها را به معلمان آممي  ،دادآموزش  توان  را ميها  درس رياضي دارد و با توجه به اين كه اين روش

 هاي آموزش رياضي استفاده كنند. روش
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