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 مهارت محور   ف یو تکال  یاستفاده از ابزار کمک آموزش ،یباز س،ی فعال تدر  یهاروش ریتاث

 ییدر دوره اول ابتدا یاض یمحاسبات ر یریادگیبر 

 
 2، فریده نصیری1یخدیجه سادات طباطبای 

 

 وکارمند اداره اموزش و پرورش شهرستان سمنان  انیمدرس دانشگاه فرهنگ1

 و کارمند اداره اموزش و پرورش شهرستان سمنان  انیمدرس دانشگاه فرهنگ2

 

ابتدایی است.  ه:  چکید آموزان دوره اول  ایجاد مهارت محاسبات ریاضی در دانش  از پژوهش حاضر چگونگی  هدف 

باشد. جامعه آماری این پژوهش را  روش این پژوهش به صورت نیمه تجربی و بر اساس پیش آزمون و پس آزمون می

ابتدایی شهر سمنان می باشند که  تمامی معلمان و دان مدرسه با روش نمونه گیری طبقه ای   22ش آموزان دوره اول 

همچنین   گردید.  توزیع  معلمان  بین  در  معلمان«  ای  حرفه  صالحیت  »سنجش  پرسشنامه  و  شدند  انتخاب  تصادفی 

آموزان دانش  اختیار  در  و  گردید  طراحی  پایه  هر  با  متناسب  ریاضی،  محاسبات  حاوی  جهت    آزمونی  گرفت.  قرار 

ای استفاده شد. نتایج تحلیل آماری  بیانگر آن است که یادگیری  تک نمونه  tوابسته و    tهای  تحلیل داده ها از آزمون

آموزان توان نتیجه گرفت که سطح یادگیری دانشآموزان قبل و بعد از مداخله افزایش معناداری داشته است و میدانش

ها به زندگی  ها در مراحل تدریس و ارتباط آموزشمستقیم از طریق بازی، ورزش و درگیرکردن آنهای غیر  با آموزش

 روزمرۀ آنها از طریق تکالیف مهارت محور به صورت معناداری افزایش یافته است.   

 

 محاسبات ، ییدوره اول ابتداهای فعال تدریس، روش ،یاضی، رابزار کمک آموزشی واژگان کلیدی:

 
 رایانامه: مسئول نویسنده ،sadattabatabaee@gmail.com 
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 مقدمه 

  با  مواجهه  هنگام  مناسب   های حلراه  یافتن  ها،آن  بین  موجود  روابط  و  ممکن  هایپدیده   فهم  طریق  از  پیرامون  جهان  درک 

  آگاهی   یک  مستلزم  روزمره،  زندگی  در  فرد  موردنیاز  پیچیده  و  تازه  هایمحاسبه  انجام  توانمندی  کسب   مشکالت،  و  مسائل

  معاصر   دنیای  سریع  تغییرهای  از  ناشی  نشدهبینیپیش  پیچیده  هایموقعیت   تعدد   اینکه  ضمن  است؛  ریاضیات  علم  از  نسبی

  ،   برونینگ  و  گالور)  است   ساخته  ضروری  را  هاموقعیت   این   با  مواجهه  از  ناشی  مسائل  حل  جهت   در  افراد  باالی  توانمندی

 دسترس، در آسان،  آموزش شیوۀ انتخاب  بنابراین است؛ روبرو اساسی مشکالت با آن یادگیری و  یاددهی  حالبااین اما  ؛(1382

  کند،   تسهیل را یادگیری-یاددهی فرایند بتواند که اهداف اساس  بر گیری اندازه و  سنجشقابل درنهایت  و ارزان و پذیر انعطاف

 (. 1390 حمیدزاده،  و نژاد مالیی) است  ناپذیراجتناب

ریاضیات.  است   شده  تعریف  مختلف،  صورتهای   به  نظری،  رویکردهای  و  دیدگاهها  در  ریاضیات  مفهوم  علم  را  آنها 

-تعریف کرده  Ball, 1990) واقعیات )  انتزاع  و نیز   (Murray, 1996)مندنظام  ، تفکّرAdams, 1995))قیاسی    استدالل

 انسان  به  ریاضیات  زیرا  است   همگانی  و  عمومی  آموزش  برنامه   در  ریاضی  وجود  دارد  اهمّیّت   زمینه  این  در  آنچه  اما  اند.

  در   درس  این  آموزش  از  که  است   انتظاری  کمترین  خلّاقیّت،  و  تفکّر  قدرت  پرورش  لذا  آموزد؛   می  را  کردن  فکر  چگونه

 .(2011می گیرد )نجفی خواه و دیگران،  قرار مدّنظر ذکرشده تواناییهای پرورش

  سازی، نظریه   و  سازیفرضیه  استدالل،  و  کشف  مسئله،  حل:  از  اندعبارت  ریاضی  دانش  آموزش  در  تأکید  مورد  مهارتهای

  الگو  ذهنی،   عملیات  و  عددی  محاسبات  ابزارها،  از  استفاده  گیری،اندازه  عددی،  تقریب   و  تخمین   فناوری  و   ابزار  از  استفاده

 (. 1389همکاران، و داوودی)می باشد   شمارش ذهنی، مدل و یابی

  و  کنندهکسل  شدهگرفته  کار  به  هایروش  و  تمرینات  زیرا  است؛  محاسبات  توانایی  عدم  کودکان،  ریاضی  عمده  مشکل

  نمود   ارائه  ریاضیات  یادگیری  به  کودکان  تشویق  برای  راهی  و  کوشید  مشکل  این  رفع   در  بایستی  لذا.  گیرندوقت 

 (. 1389صابری،)

  ریاضی  مفاهیم  از  آنان  صحیح   درک   و  آموزان  دانش  موثر   و  مفید  یادگیری  در  ریاضی یکی از راههایی است که  هایبازی

 دانش  تحصیلی  پیشرفت   که  دریافتند(  1398)  دیگران  و  ریزی  امامی  دیگر،  پژوهشی  در  .(1388دارد )اخواست،    معناداری  تاثیر

  .است   باالتر  معناداری  صورتبه  بودند،  دیده  آموزش  مسئله  حل  و   بازی  روش  به  که  ریاضی،  درس  در  سوم  پایۀ  آموزان

  طریق   از  ریاضی  موضوعات  و  آموزش مفاهیم  رسید  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  ( در1390خواه و همکاران )نجفی  ،همچنین

  میگردد   سبب   امر  این  و  میکند   فراهم  مختلف ریاضی  هایایده   و  موضوعات  مفاهیم،  از  عمیق  درک   فرصتی برای  مسئله،  حل

دانش اتصال  ارتباط  به  مسائل،  حل  در  شدن  درگیر  ضمن  آموزانکه   همچنین  .بپردازند  ریاضی  موضوعات  و  مفاهیم  بین  و 

  ای پیمانه  تدریس  و  هاسازه  دست  و   محوری  روش  از  استفاده  که   داد  نشان(  1394)  همکاران  و  انصاری  پژوهی   درس  گزارش

 . دارد سزایی به تأثیر مفهوم این  یادگیری در دروس

به  بیان  در  که   هستند  داری  سابقه  معلمان  که   دریافت  در پژوهش خود،  بال   مشکالت  با   آموزان  دانش  مفاهیم ریاضی 

 .(Ball, 1990)دانست   درسی کتاب در مفهوم بیان ینحوه در را آن محاسبات تدریس مشکل هستند و علت  مواجه زیادی

خوبی فرا گرفته  که در دوره دبستان بهعدم یادگیری محاسبات پایه، مانند جمع، تفریق، ضرب و محاسبات به دلیل این

آورد به وجود می  متوسطه  در مقاطع  را  بسیاری  در   .نشدند؛ مشکالت  از محاسبات  استفاده  به درک و  نیاز  دیگر،  از طرف 

 . (2001و به افزایش است )بنیاد ملی معلمان ریاضی،گاه تمام نشده و رزندگی روزمره و محل کار هیچ
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بهاهمیت    با توجه به ابتدایی،درس ریاضی و  پایۀ  تا پژوهشی دراین  ویژه مبحث محاسبات در  انجام بر آن شدیم  باره 

آموزان در  ابتدایی ایجاد و تقویت کنیم تا دانش  آموزانتوانیم مهارت ت محاسبات را در دانشدهیم و دریابیم که چگونه می

مفاهیم سال مشکلیادگیری  با  آتی،  راهگشای   های  بتواند  پژوهش  این  از  نتایج حاصل  که  است  امید  مواجه شوند.  کمتری 

 بهتر همکاران محترم باشد. عملی برای رفع مشکل و تدریس هر چه

ریاضی در    دروس  از  ها،آن  اولیای  و  آموزان  دانش  همکاران،  بین  از  متعدد  هایمصاحبه  و  هانظرسنجی  نتایج حاصل از

  اساسی   مشکل  دچار  ریاضی  درس  در  هاپایه  اکثر  آموزان  دانش  حاکی از آن است که  ابتدایی،  ششم  تا  اول  پایه های مختلف

از  تهیه  را  فرمی  منظور  بدین.  شودمی  حادتر  مشکل  این  آیندمی  باالتر  پایۀ  به  آموزان  دانش  چه  هر  و  هستند؛   همکاران  و 

  متوجه   آمده،عملبه  هایتحلیل  اساس  بر.  نمایند  تکمیل  را  مربوطه  فرم  که  شد  خواسته  هاآن  اولیای   و  آموزان  دانش  محترم،

سبب مشکالت بعدی آنها  در درس ریاضی در پایه های    دارند؛که  بسیار  مشکل  محاسبات ریاضی  در   آموزان  دانش  که  شدیم

 باالتر می شود. 

 

 روش تحقیق

را  باشد  می   آزمون  پس  و  آزمون  پیش  اساس  بر  و  تجربی  نیمه  صورت  به  پژوهش  این  روش پژوهش  این  آماری  . جامعه 

ابتدایی شهر سمنان تشکیل می مشکل موجود در سطح شهر از  دهد؛ به منظور ارزیابی دقیق تر از  معلمان و اولیای مدارس 

ابتدایی مقطع  در  مدرسه  دو  و  هفتاد  مدرسه چهل  )  مجموع  چهار  غیردولتی،  مدرسه  نوزده  عادی،  دولتی  مدرسه  هفت  و 

هیئت هیئت  مدرسه  غیردولتی، یک  مدرسه  عادی، شش  دولتی  مدرسه  تعداد چهارده  مدرسه خاص(،  دو  یک  امنایی،  امنایی، 

های نظرسنجی و انتخاب شد و سپس فرم   ای تصادفی،گیری طبقهبا روش نمونه  و دو مدرسه،مدرسۀ خاص و مجموعاً بیست  

 ها توزیع شد. پرسشنامه بین آن

فرم  ابتدا  پژوهش،  انتخاب درس مورد  آماری، جهت  نمونه  از مشخص شدن  اختیار همکاران، پس  در  نیازسنجی  های 

ها از طریق  های مورد نظر و تحلیل آن آوری فرم ر گرفت و پس از جمعآموزان در پایۀ اول تا ششم ابتدایی قرااولیا و دانش

درس برای دانش آموزان شناخته شد. پس از مشخّص شدن عنوان درس،   ترین ، درس ریاضی به عنوان مشکلSPSSافزار نرم

تا فرم تهیّه  تصمیم گرفته شد  اولیاء محترم،  از همکاران و  نظر سنجی  برای  پایه  تفکیک  به  مباحث مختلف ریاضی  از  هایی 

ت و  آوری  با جمع  گیرد.  قرار  آماری  نمونۀ  اختیار  در  پژوهش،  مورد  موضوع  منظورتعیین  به  و  فرمگردد  مذکور،  حلیل  های 

محترم، اولیای  و  همکاران  نظر  از  که  گردید  خواهند   مشخّص  گیرند  فرا  خوبی  به  را  ریاضی  محاسبات  اگر  آموزان  دانش 

توانست مباحث محتلف ریاضی را به خوبی درک کنند ومسائل مشکل را با انجامیه عمل اصلی فرا گیرند. با توجّه به اینکه  

، از پایۀ اول شروع و تا سوم ادامه دارد ینابراین تصمیم گرفته شد آزمونکی از انجام مجاسبات  آموزش اصلی محاسبات ساده

دراین سه پایه برگزار گردید و میزان وسعت مشکل، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده آزمونک ها، موید مشکل  

در دوره اول ابتدایی ریشه یابی گردد ودر صدد حل آن  مورد نظر در پژوهش بودند. بنابراین تصمیم گرفته شد که این مشکل  

 .آییمبر

به این منظور عوامل احتمالی وجود مشکل شامل صالحیت های حرفه ای معلمان، پیش دانسته های مورد نیاز دانش  

 گردید. آموزان پیرامون موضوع مشخص شده، روش تدریس و وسایل کمک آموزشی استفاده شده مورد بررسی قرار 
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ابتدایی  جهت سنجش صالحیت حرفه معلمان  بین    -شناختی )ای  ای  پرسشنامه  مدیریتی(  و  رفتاری  نگرشی،  مهارتی، 

گیری  بتوانیم در مورد حل مشکل موجود بهتر تصمیم  ای معلّمان،های حرفهنمونه آماری توزیع گردید تا با سنجش صالحیت 

این  نام خانوادگی ندارد. قسمت دوم    م وقسمت اول پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک است که نیازی به نوشتن نا  کنیم.

انجام   پنج گزینه.  دهدمی پرسشنامه حاوی مطالبی است که یک مدرس، در کالس درس  لیکرت  این پرسشنامه در طیف  ای 

(،  1ی  گذاری به ترتیب به خیلی کم یا هرگز )نمرهی نمرههای آن از خیلی کم تا خیلی زیاد است و شیوه که گزینه  تنظیم شده

-( می 5ی  زیاد یا همیشه )نمرهو خیلی  (4ی  (، زیاد یا اغلب )نمره3ی  (، متوسط یا بندرت )نمره2ی  یا تقریباً هرگز )نمره  کم

های  باشد که درواقع مؤلفه ( می1391)  نژادمالئی   تحقیق  از  برگرفتهه  پرسشنام  نیا  اصلیی  هامؤلفه باشد و نمره معکوس ندارد.  

پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی برخوردار بوده و دارای    جام شده در این زمینه وجود دارد.مذکور در بیشتر تحقیقات ان

 تمیآ  14  که  باشدیم  اسیسه خرده مق  یماده است و دارا  39شامل    پرسشنامه  سؤاالت  می باشد.0/   96ضریب آلفای کرانباخ  

و    صالحیت نگرشیمربوط به    (23تا    15)به ترتیب سؤاالت    تمیآ  9،صالحیت شناختی  مربوط به  (14تا    1)به ترتیب سؤاالت  

باشد. برای بررسی روایی صوری و محتوایی آن از یم  صالحیت مدیریتیمربوط به  (  39تا    24)به ترتیب سؤاالت    تمیآ  16

نفر    32وی  در یک مطالعه مقدماتی بر ر  پرسشنامهیی این  ا یپا برای بررسی  .  نظرات اساتید و متخصصان آموزشی استفاده شد

 دست آمد. به 0/ 90و صالحیت مدیریتی   0/ 90صالحیت نگرشی رفتاری  0/ 91اجرا گردید و صالحیت شناختی مهارتی، 

در ادامه قرار شد در مورد چگونگی روش تدریس، استفاده از وسایل کمک آموزشی و به طور کلی چگونگی آموزش  

تر صورت   بیش  تحقیق  بررسی و  آموزان،  دانش  به  گرفته شد پسمحاسبات  بنابراین تصمیم    صاحب  با  مشورت  از  پذیرد. 

تهیه شده  مورد  موضوع  پیرامون  بیشتر  مطالعه  و  کارشناسان  اساتید،  نظران، ابزار    پژوهش، سناریوی آموزشی  از  استفاده  با  و 

حاکی از    یج کمک آموزشی، بازی و ارائه تکالیف مهارتی مرتبط با سطح زندگی دانش آموزان اموزشها صورت گرفت و نتا

 . است  یافته افزایش معنادار ایگونهبه یادگیری روند که این بود

  از  داشتیم،  را  مداخله  از  بعد  و  قبل  نمرات  مقایسۀ  قصد  چون  پژوهش،  هایسؤال  آزمون  و  آماری  های  داده  تحلیل  برای

  آیا   شود،  مشخص  اینکه  و  معلمان  ایحرفه  صالحیت   پرسشنامۀ  های  داده  تحلیل  برای  گردید. همچنین  استفاده  وابسته  t  آزمون

  استفاده   اینمونه  تکt   آزمون   از  است،  باالتر  متوسط  حد  از  معلمان  ایحرفه  صالحیت   هایمقیاس  خرده  از  یک  هر  میانگین

 . است  شده

 

 هایافته

معلمان نمونه    نیانگیم  .ای معلمان باالتر از حد متوسط است صالحیت حرفهپس از تحلیل نتایج پرسشنامه مشخّص گردید که  

ای با  تک نمونه  tدست آمد و از طریق آزمون  ه  ای معلمان بپرسشنامه صالحیت حرفه  یهااسیمقاز خرده    هرکدامآماری در  

  بهای  تک نمونه  tآن خرده مقیاس( مقایسه شد. نتایج آزمون    سؤاالتضربدر تعداد    سؤالمیانگین فرضی )حد وسط نمره هر  

 : زیر است شرح
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 نتایج پرسشنامه صالحیت علمی معلمان .1جدول 

میانگین  میانگین متغیر 

 فرضی 

انحراف 

 استاندارد 

خطای 

استاندارد 

 میانگین

درجه 

 آزادی 

t Sig. 

 001/0 57/10 21 78/1 37/8 45 8636/63 شناختی 

 001/0 25/22 21 67/0 16/3 27 42 نگرش 

 001/0 92/16 21 40/1 59/6 48 77/71 مدیریت 

 

معنادار    یاگونهبه، میانگین معلمان نمونه آماری در هر سه خرده مقیاس شناختی، نگرش و مدیریت  1جدول    اساس  بر

شناختی،    ی هااسیمقای معلمان در خرده  حرفه   ی هات یصالحیعنی میانگین    ؛ باالتر است   هااسیمقاز میانگین فرضی این خرده  

 معنادار باالتر از حد متوسط است.  یاگونهبهنگرش و مدیریت 

ی پژوهش، چون قصد مقایسه نمرات قبل و بعد از مداخله را داشتیم؛ از  هاسؤالهای آماری و آزمون  برای تحلیل داده 

 است:  شده استفاده، به شرح زیر وابسته tآزمون 

 

 آزمون پایه اولآزمون و پسهای یادگیری محاسبات در پیشنگین خرده مقیاسوابسته برای مقایسه میا tآزمون  .2جدول 
 

  انحراف تعداد  میانگین  آزمون  متغیر  پایه 

 استاندارد 

درجه 

 آزادی 

t Sig.  حجم اثر 

 006/1 002/0 4 26 99/0 27 4/22 آزمون پیش تشخیص مرتبۀ رقم  اول 

 45/0 27 75/3 آزمون پس

جدول  قرار دادن در 

 ارزش مکانی 

 36/1 001/0 71/4 26 96/0 27 25/2 آزمون پیش

 38/0 27 83/3 آزمون پس

انجام محاسبات 

 جمع  

 68/0 039/0 34/2 26 98/0 27 33/3 آزمون پیش

 0 27 4 آزمون پس

انجام محاسبات 

 تفریق

 70/1 001/0 86/5 26 90/0 27 08/2 آزمون پیش

 45/0 27 75/3 آزمون پس

 

پیش2اساس جدول    بر نمرات  میانگین  بین  یادگیری محاسبات،  مقیاس  در هر چهار خرده  نمرات  ،  میانگین  آزمون و 

  که از جدول باال مشهود است، میانگین نمرات هر چهار خرده مقیاس در  طور آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همانپس

بهپس پیشگونهآزمون  در  نمرات  میانگین  با  مقایسه  در  معنادار  مداخلهای  اثر  حجم  است.  باالتر  محاسبات    آزمون  آموزش 

کا به  آموزشی  کمک  ابزار  و  وسایل  مشارکتی،  یادگیری  تدریس،  فعال  روشهای  طریق  از  بر  گرفتهریاضی  خرده  ر  بر  شده، 

( رقم،  مرتبۀ  تشخیص  )1/ 006مقیاس  مکانی  ارزش  تبدیل  مقیاس  خرده  بر  باال،  بسیار  مقیاس  1/ 36(  خرده  بر  باال،  بسیار   )

 ( بسیار باال است. 1/ 70( در حد متوسط به باال و بر خرده مقیاس انجام تفریق، )0/ 68محاسبات جمع، )
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 های یادگیری محاسبات در پیش آزمون و پس آزمون تدریس در پایه دوم وابسته برای مقایسه میانگین خرده مقیاس tآزمون   .3جدول 

انحراف   تعداد  میانگین  آزمون  متغیر  پایه 

 استاندارد 

درجه 

 آزادی 

t Sig.  حجم اثر 

 99/0 00/0 05/5 25 23/1 26 19/2 آزمون پیش تشخیص مرتبۀ رقم  دوم

 86/0 26 5/3 پس آزمون 

 25/1 00/0 36/6 25 29/1 26 92/1 آزمون پیش تبدیل ارزش مکانی 

 80/0 26 57/3 پس آزمون 

 71/1 00/0 68/8 25 87/0 26 73/1 آزمون پیش انجام محاسبات جمع  

 64/0 26 57/3 پس آزمون 

محاسبات  انجام 

 تفریق

 27/1 00/0 45/6 25 84/0 26 92/1 آزمون پیش

 94/0 26 19/3 پس آزمون 

 

و میانگین نمرات پس آزمون    آزمون، در هر چهار خرده مقیاس یادگیری محاسبات بین میانگین نمرات پیش3براساس جدول  

تفاوت معنادار وجود دارد و همانطور که از جدول باال مشهود است، میانگین نمرات هر چهار خرده مقیاس در  پس آزمون به 

ای معنادار در مقایسه با میانگین نمرات در پیش آزمون باالتر است. حجم اثر مداخله  آموزش محاسبات ریاضی بر از  گونه

ی فعال تدریس، یادگیری مشارکتی، وسایل و ابزار کمک آموزشی به کار گرفته شده، بر خرده مقیاس تشخیص  طریق روشها

( بسیار باال، بر خرده مقیاس انجام محاسبات جمع،  1/ 25( بسیار باال، بر خرده مقیاس تبدیل ارزش مکانی )0/ 99مرتبۀ رقم، )

 ( بسیار باال است. 1/ 27محاسبات تفریق،  )( در حد متوسط به باال و بر خرده مقیاس انجام 1/ 71)

و میانگین نمرات پس    آزمون، در هر چهار خرده مقیاس یادگیری محاسبات بین میانگین نمرات پیش4براساس جدول  

آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همانطور که از جدول باال مشهود است، میانگین نمرات هر چهار خرده مقیاس در  پس  

گونه به  محاسبات  آزمون  آموزش  مداخله   اثر  حجم  است.  باالتر  آزمون  پیش  در  نمرات  میانگین  با  مقایسه  در  معنادار  ای 

روشها طریق  از  بر  خرده  ریاضی  بر  گرفته شده،  کار  به  آموزشی  کمک  ابزار  و  وسایل  مشارکتی،  یادگیری  تدریس،  فعال  ی 

رقم، ) مرتبۀ  ارزش مکانی )1/ 135مقیاس تشخیص  تبدیل  مقیاس  بر خرده  باال،  بسیار  مقیاس  1/ 312(  بر خرده  باال،  بسیار   )

( رسم شکل،  با  وتفریق  محتسبات جمع  و2/ 044انجام  باال  به  متوسط  در حد  و    (  محاسبات ضرب  انجام  مقیاس  بر خرده 

 ( بسیار باال است. 1/ 488تقسیم، )
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 های یادگیری محاسبات در پیش آزمون و پس آزمون تدریس در پایه سوم وابسته برای مقایسه میانگین خرده مقیاس tآزمون   .4جدول 

انحراف   تعداد میانگین آزمون متغیر  پایه

 استاندارد 

درجه 

 آزادی 

t Sig.  حجم

 اثر

 1/ 135 0/ 00 5/ 56 27 1/ 28 28 2/ 20 آزمونپیش تشخیص مرتبۀ رقم سوم

 0/ 81 28 3/ 66 پس آزمون

 1/ 312 0/ 00 6/ 43 27 1/ 31 28 2 آزمونپیش تبدیل ارزش مکانی

 0/ 75 28 3/ 70 پس آزمون

 2/ 044 0/ 00 10/ 01 27 0/ 88 28 1/ 79 آزمونپیش انجام جمع وتفریق 

 0/ 50 28 3/ 79 پس آزمون

انجام محاسبات  

 ضرب و  تقسیم

 1/ 488 0/ 00 7/ 29 27 0/ 88 28 1/ 91 آزمونپیش

 0/ 95 28 3/ 29 پس آزمون

 

مقایسۀ  پایه های  پیشرفتهای  درصد  با  در  تدریس،   سوم  و  دوم  اول،  تدریس  فعال  از روشهای  استفاده  بازی،  به شیوه 

محور، مهارت  تکالیف  طریق  از  آموزان  دانش  روزمرۀ  زندگی  با  آموزشها  کردن  عجین  و  مشارکتی    که   یابیمدرمی  یادگیری 

 اول در پایه    تدریس  آزمونپس   و  آزمونپیش   در  آموزان  دانش  رشد  درصد  که  زیرا  موثر بوده  تدریس  در  شده  ارائه  راهکارهای

  سوم   تدریس  آزمونپس   و  آزمونپیش   در  و  درصد  68/ 32  در پایه دوم    تدریس  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  در  درصد،  52/ 08

باشد می شدهارائه  راهکارهای نتایج بودن مثبت  و دانش آموزان مالحظۀ قابل پیشرفت  دهندۀ  نشان که باشد؛ می درصد 82/ 78

  برای   را کالس  جذابیت  و  شود   آموزان دانش یادگیری  در  تحول   سبب   تدریس،  در  متنوع  روشهای  از  استفاده  و توانسته است با

 سازد. دوچندان آنان

با پژوهش اخواست و دیگران ) بازی در یادگیری،  تاثیر  امامی ریزی ودیگران )1388این پژوهش در حوزه   ،)1391  )

(  1394آموزشی ودست سازه ها نیز با پژوهش انصاری وهمکاران ) مطابقت دارد. همچنین در درحوزه استفاده از ایزار کمک

   .(2007همخوانی دارد )

 

 منابع داخلی

پذیر،    آموزش  ذهنی  توان  کم  آموزاندانش  یادگیری  –بازیهای آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاددهی  (.  1388اخواست، آسیه )

 .48-40، صفحه ISC 91شماره  - 1388تعلیم و تربیت استثنایی تیر 

  بر   هندسه  درس   در  آموزشی  های  بازی  کارگیری  به  تاثیر   (. بررسی1398امامی ریزی، کبری؛ حقانی، فریبا و یوسفی، علیرضا )

 ، 16:  دوره  درسی،  ریزی  برنامه  در  پژوهش  ابتدایی. فصلنامه  سوم  پایه  دختر  آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت   و  خالقیت 

 . 64-74 صفحه، 61: شماره
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 .پزوهی سازمان آموزش و پرورش استان همدان، منطقه نهاوند
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 . (. راهکارهای حل مشکالت ریاضی، کنفرانس ریاضی داراب1389صابری، علی )

 (. مترجم علی نقی خرازی. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ چهارم.1382گالور، جان؛ برونینگ، راجر )

 ای الکترونیکی تهیه کنیم. انتشارات مدرسه.(. چگونه محتو 1390مالیی نژاد، اعظم. حمیدزاده، غالمرضا )

(. دورنمایی از خالقیت در آموزش ریاضی، نشریه فناوری  1390زاده، شهرناز )تجفی خواه، مهدی؛ یافتیان، نرگس و بخشعلی
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