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هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر استفاده از بازیهای رایانه ای آموزشیی بیر ییادییری مفیاهیی پاییه ریاضیی شیامم مفیاهیی
طبقهبندی ،ردیف کردن ،نگهداری ذهنی ،تشخیص شباهتها و تفاوتها و هندسیه در کودکیان دوره پییش از دبسیتان شیهر
کرمان ،در سال  6931بوده است .پژوهش حاضر ،از نوع شیبهآزمایشیی بیود .مام یه آمیاری متشی م از  983دانیشآمیوز
چهار مرکز پیشدبستانی شهر کرمان انجام شد .نمونه آمیاری پیژوهش نییز بیا اسیتفاده از رو نمونیهیییری ییراحتمیا ی ردر
دسترس) و با انتخاب  44نفر دانشآموز پیشدبستانی بریزیده شیده اسیت .مهیت ممی آوری اطالعیات از آزمیون سینجش
مهارت های پایه ریاضی کودکان استفاده شد .این پیژوهش در چهیار مرح یه امیرا شید ،در مرح یه اول بیا اسیتفاده از آزمیون
سنجش ریاضی پیشآزمون بر روی هر دو یروه رآزمایش و کنترل) به عمم آمد ،در مرح ه دوم ،یروه آزمیایش بیه میدت 2
ماه و  2م سه در هفته با استفاده از بازیهای رایانه ای آموزشی طراحیی شیده میورد آمیوز یرار یروتنید و در مرح یه سیوم
پسآزمون به عمم آمد .در مرح ه چهارم آزمون پیییری یروته شد و نمرات هر کودک به تف یک هر مؤ فه ثبیت یردیید.
سپس ،با استفاده از رو تح یم واریانس اندازهییری م رر ،دادهها مورد تجزیه و تح یم یرار یروتنید .نتیایر میرتب بیا هیر
مهارت به صورت مستقم نشان دادنید کیه انجیام بیازیهیای رایانیهای بیر اویزیش مهیارتهیای طبقیهبنیدی ،ردییف کیردن و
نگهداری ذهنی مؤثر بوده و ی این تأثیر در مورد مهارتهای هندسه و تشخیص شیباهتهیا و تفیاوتهیا پاییدار نبیوده اسیت.
هیچنین ،نتایر حاصم از تح یمها نشان دادند که استفاده از بازیهای رایانهای به طور ک ی بر اوزایش میزان مهارتهیای پاییه
ریاضی مؤثر بوده است.
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مقدمه

اهمیت آموز

و پرور

در دوران او یه کودکی 6را از دو منبه حساسیت و تأثیرپذیری کودکیان

از محی های آموزشی و دوام و عمق یادییری آنها در این دوران ،میتوان مورد بررسیی یرار داد.
به عبارت دیگر ،یادییری او یه ،زمینه مناسبی برای کسب تجارب ب دی کودکان وراهی مییآورد و
آنچه در نخستین سالهای زندیی و دوران پیشدبسیتانی آموتتیه مییشیود ،پاییدارتر اسیت و بیه
آسانی از بین نمیرود ر .)Mofidi, 2004در همین راسیتا ،در سیالهیای اتییر اهمییت و ضیرورت
آموز

کودکان در سنین پیشدبستانی بیش از پیش مورد تومه محققان ،م مان و سیاستیذاران

آموزشی رار یروته است ر .)Kohan Sedgh, 1997بیه عیالوه ،تیأثیر آموتتیههیای ییک ویرد در
دوران کودکی بر تواناییها و اب یتهای وی در بزریسا ی از دیرباز میورد تومیه بشیر بیوده اسیت
ر .)Ghasem Tabar et al., 2011ذا ،تومه کاوی به برنامههای آموزشی مربیو بیه ایین سینین و
هیییچنییین ،بییهکییارییری بهتییرین و پیشییروتهتییرین ابزارهییا و ونییاوریهییا بییرای آمییوز

کودکییان

پیشدبستانی اهمیت ویژهای دارد ،زیرا بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که سیرمایهییذاری بیشیتر
در این دوره ،میتواند تضمین کننده مووقیت کودکان در سالهای تحصی ی ب د از یذرانیدن دوره
پیش دبستانی باشد ر.)Amini Far et al., 2012
با تومه به هدف ووق ،نظامهای آموزشی و و ا یتهای حاکی بر آنها ،بیر اسیاس پیشیروت موامی ،
همواره دستخو

تغیییر و تحیول بیودهانید .از سیوی دیگیر ،تحیول آموزشیی ،م یول تحیولهیای

امتماعی ،ع وم و ت نو وژی است ر .)Teimori, 2011به عالوه ،در رن مدید شاهد ظهور و نفوذ
ورهنگی به نام «ورهنگ دیجیتال »2میباشیی .این ورهنگ رو هیای و ا ییت ،ارتباطیات امتمیاعی،
رو های سریرمی و هیچنین ،رو های یادییری نسم امروزی را تحت تأثیر رار داده اسیت .بیه
عباراتی این ورهنگ در رو

زندیی انسان امروزی تغییرات زیادی را ایجاد کرده اسیت .آمیوز

و یادییری نیز ی ی از مروهایی است که از تأثیرات «ورهنگ دیجیتال» ،بیینصییب نمانیده اسیت
ر .)Hamidi, 2014در این راستا ،بازیهای رایانهای آموزشی 9به د یم مذابیتهای ویراوان سیم ی
و بصری مورد استقبال بیش از اندازه دانشآموزان رار یروتهاند .ا بته به صورت طبی یی ایین اویراد
او ین یروه از اوراد مام ه هسیتند کیه بیا چنیین پدییدههیای نوظهیوری موامیه بیوده و از آن متیأثر
1. Early Childhood
2. Digital Culture
3. Educational Computer Games
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میشیوند ر .)Atashak et al., 2013یذا ،اسیتفاده از چنیین بیازیهیایی بیه منظیور ارتقیاف کیفییت
آموز

کودکان ،به ویژه در سنین پیش دبستانی که تمرکز و عال ه کودک نسبت بیه بیازی بسییار

بیشتر از آموز

میباشد ،طروداران بسیاری یاوته است ر.)Teimori, 2011

از طروی ،یادییری ریاضیات در سنین پیش دبستانی ،تأثیرات و نتایر ب ندمدت مط وبی بیر مووقییت
آنها در مدرسه و مام یه دارد ر .)Mofidi, 2009تحقیقیات و مطا یات نشیان دادهانید کیه ارتبیا
پویایی بین رشد و توس ه مام ه و کاربرد ریاضیات ومیود دارد .حیال آنکیه وضی یت مومیود در
درس ریاضی ،ح ایت از اویت بیا ی تحصیی ی در ایین درس دارد .بیه عیالوه ،حیوزههیای وسیی
کاربرد ریاضی ،تف ر ریاضی و محاسباتی ،در سراسر دنیا امری بغرنر ت قی میشیود و تیدریس آن
هی م مو ً کار دشواری است .دشواری آن ،هی از حاظ ساتتار آن و پیش داوری و تیرس دربیاره
آن است ر .)Hamidi, 2014هیچنین ،پیشروت تحصی ی ریاضیات میتواند ی ی از عوامیم مهیی و
مؤثر در پیشروت مام ه باشد ر )Zadeh Dabagh, 2011به طوری که پژوهشهای انجیام شیده در
تصوص ناتوانی ییادییری ریاضیی ،نشیان دادهانید کیه مشی م کودکیان در ییادییری ریاضیی در
سالهای بم از دبستان شروع میشود ر )Abedi & Aghaei, 2010و یادییری ریاضیات در سنین
پیشدبستانی ،تأثیرات و نتایر ب ندمدت مط وبی بر مووقیت آنها در مدرسه و مام ه دارد (Mofidi,

) . 2009به همین د یم ،نیاز به آمیوز

ریاضییات بیرای تمیام کودکیان در سینین پییشدبسیتانی از

او ویت با یی برتوردار است .ذا ،با تومه به حساسیت ایین موضیوع و اویزایش مییزان اسیتفاده از
بازیهای رایانهای بسیاری از محققان درصدد حم مش م آمیوز

ریاضیی و تسیهیم ییادییری آن

با استفاده از این بازیها برآمدهاند ر.)Hamidi, 2014
در این راستا ،مرادی و م ی ر )Moradi & Maleki, 2015پژوهشی بیا هیدف «تیأثیر بیازیهیای
آموزشی رایانهای برانگیز

تحصی ی مفاهیی ریاضی دانشآموزان پسر پایه سوم ابتدایی بیا نیاتوانی

یادییری ریاضی در شهر ترمآباد» انجام دادند .نتایر حاصم از این پژوهش نشیان داد کیه اسیتفاده
از بازیهای رایانهای آموز

ریاضی در مفهوم مم  ،تفریق ،ضرب وتقسیی باعث اوزایش انگیز

تحصی ی دانشآموزان با ناتوانی ییادییری ریاضیی در مقایسیه بیا رو

سینتی و م میول مییشیود.

هیچنیین ،حیامیزاده و هم یاران ر« )Haji Zadeh et al., 2014تیأثیر بیازی رایانیهای آموزشیی
برسطوح شناتتی ب وم در یادییری و یادداری مفاهیی ریاضی دانشآموزان پاییه اول ابتیدایی» را بیه
رو

شبهتجربی در ا ب طرح دویروهی رآزمایش و کنترل) با پیشآزمیون و پیسآزمیون میورد
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بررسییی ییرار دادنیید .نتییایر نشییان داد کییه بییازی رایانییهای آموزشییی بییر یییادییری مفییاهیی ریاضییی
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد .از سیویی دیگیر ،بیازی رایانیهای آموزشیی بیر سیطا دانیش مفیاهیی
ریاضی دانشآموزان تأثیر دارد .اما ،بر سطا وهی مفاهیی ریاضی دانیشآمیوزان دتتیر و پسیر تیأثیر
ندارد .هیچنین ،بازی رایانهای آموزشی تنها بر یادداری دانشآموزان دتتر اثر دارد .نتایر پیژوهش
نشان داد که بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناتتی ب وم در یادییری و یادداری مفاهیی ریاضیی
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
و یتیی ر ،)Velayati, 2013پژوهشیی تحیت عنیوان «تیأثیر بیازیهیای رایانیهای آموزشیی بیر
یادییری ،یادداری و انگیزه پیشروت تحصی ی دانشآموزان دتتر کیتوان ذهنی» انجام داد .در ایین
پژوهش ،در یروه آزمیایش ،نخسیت م یی درس تیود را در مفهیوم میورد نظیر بیه طورکامیم بیه
دانشآموزان ارایه داد و از بازی رایانهای به عنوان تمرینی برای مفهوم آموز
کرد .اما م ی در یروه کنترل برای آموز

مفهیوم ممی  ،بیه رو

داده شیده ،اسیتفاده

مرسیوم تیود ادامیه داد .نتیایر

حاصم از این پژوهش نشان داد که بازی رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم مم  ،باعیث اویزایش
یادییری و انگیزه پیشروت تحصی ی دانشآموزان کی تیوان ذهنیی در درس ریاضیی مییشیود ،امیا
باعث اوزایش یادداری در آنها نمیشود .به عالوه ،دهقانزاده و هم اران (Dehghan Zadeh, et

) al., 2013پژوهشی با عنوان «میزان اثربخشی بازی رایانهای ممی اعیداد در ییادییری و ییادداری
درس ریاضی اول ابتدایی» انجام دادند .نتایر به دست آمیده نشیان دادنید کیه تفیاوت مییان نمیرات
یادییری و یادداری یروه کنترل وآزمایش م نادارمیباشد .یاوتههای آنها نشان داد کیه ییادییری و
یادداری دانشآموزان سال اول ابتدایی که از طریق بیازی رایانیهای آمیوز
دیده بودند ،نسبت به دانشآموزان آموز

ممی اعیداد آمیوز

دیده به شیوه متداول آموزشی به صورت م ناداری بهتر

بوده است.
زمانی و هم اران ر )Zamani et al., 2012پژوهشی تحت عنوان «اسیتفاده از چندرسیانهایهیا
برتودکارآمییدی و انگیییز

تحصییی ی درس ریاضییی» انجییام دادنیید .در اییین پییژوهش 44نفییر از

دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای دو تیی بیا رو
شدند و به رو

نمونیهیییری توشیهای چندمرح یهای انتخیاب

تصادوی در دو یروه کنترل و آزمیایش یرار یروتنید .ییروه آزمیایش ،سیه هفتیه

درس ریاضی را به صورت ا ترونی ی و چندرسیانهای و ییروه کنتیرل درس ریاضیی را بیه رو
سنتی آموز

دیدند .پس از آموز  ،هر دو یروه از نظر میزان تودکارآمدی و انگیز

تحصی ی
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آزمون شدند .آزمون مجدد دو ماه ب د از آموز

به عمم آمد .تح یم دادههای پژوهش بیا اسیتفاده

از اندازهییری م رر نشان داد که پس از آموز

تفیاوت م نیاداری در تودکارآمیدی و انگییز

تحصی ی یروه آزمایش در مقایسه با یروه کنترل ایجاد شد .بنابراین ،نتیایر پیژوهش ،بییانگر تیأثیر
مثبت استفاده از چندرسانهایهیا برتودکارآمیدی وانگییز

تحصیی ی بیود .هییچنیین ،امینییویر و

هم اران ر )Amini Far et al., 2012به «بررسی تأثیر بازی رایانهای برانگییزه و پیشیروت ریاضیی
دانشآموزان» پرداتتند .نتیجه بیه دسیت آمیده نشیان مییدهید کیه رو
رایانهای بر پیشروت تحصی ی ریاضی ،انگیزه پیشروت ریبتی و نگر

تیدریس مبتنیی بیر بیازی
به ریاضی مؤثر است .اما ،بیر

انگیزه امتنابی تأثیری ندارد.
تیموری ر )Temiori, 2011در پژوهشی بیا هیدف «بررسیی تیأثیر نیرماوزارهیای آموزشیی بیر
یادییری مفاهیی پیش از عدد ریاضی ربیشتر ،کمتر -پهین ،بارییک -کوتیاه ،ب نید -دور ،نزدییک-
سبک ،سنگین -بزرگ ،کوچک) در کودکان پیش از دبستان شهر تبرییز» انجیام داد کیه نتیایر آن
نشان دهنده تفاوت م نادار بین یادییری این مفاهیی در پیشآزمون و پسآزمون بود و بر اساس آن
شید.

وض یت یادییری دانشآموزانی که با نرماوزارهای آموزشی آموز

دییدهانید بهتیر ییزار

که در سیال ر )Ke, 2013تحقیقیی تحیت عنیوان «بررسیی آمیوز

ریاضیی مبتنیی بیر بیازیهیای

رایانهای» پرداتته است .دادههای ایین تحقییق از دانیشآمیوزان دوره راهنمیایی منیاطق روسیتایی و
مناطق محروم شهری و بر اساس مشاهده ،تح یم محتوا و آزمون مم آوری شدهاند .یاوتیههیا نشیان
دادند که آموز

مبتنی بر بازیهای رایانهای تأثیر چشیییری بر کارآیی آموزشیی دانیشآمیوزان

مناطق روستایی داشت ،و ی این تأثیر در دانش آمیوزان منیاطق محیروم شیهری چنیدان ابیم تومیه
یزار

نشده است.

کبریتچیی و هم یاران ر ،)Kebritchi et al., 2010در تحقیقیی «تیأثیر اسیتفاده از بیازیهیای
کامپیوتری در آموز

ریاضی در درک اعداد توس دانشآموزان پاییه چهیارم» را میورد بررسیی

رار دادند .برای رسیدن به این هدف 86 ،دانشآموز پایه چهیارم انتخیاب شیدند .ایین اویراد بیه دو
یروه تقسیی شدند .یک یروه آزمایش که به صورت تصیادوی انتخیاب شیده و تحیت آمیوز

بیا

استفاده از بازی رار یروتند .یروه کنترل نیز با استفاده از رو های سنتی و بیدون کیامپیوتر میورد
آموز

رار یروتند .موضوع مطا ه تست درک اعداد بود .ب د از تح یم دادهها مشخص شید کیه

تأثیر بازیهای کامپیوتری در آموز

ریاضی مثبت بوده است .به عالوه ،(Ke, 2008) ،در تحقییق
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تود به بررسی تأثیر بازیهای رایانهای بر بهبود دانش ریاضیی دانیشآمیوزان پاییه چهیارم و پینجی
پرداتت .نتایر نشان دادند که دانیشآمیوزان ب ید از ییک دوره آموزشیی  3هفتیهای بیا اسیتفاده از
بازیهای رایانهای نگر

مثبتتری نسبت به آموز

ریاضی داشته و ی این آمیوز

تیأثیر زییادی

بر کارآیی آزمون شناتتی ایشان نداشته است.
در همین راستا ،وپز مورتئیو و یوپز ر ،)Lopez-Morteo & Lopez, 2007در پیژوهش تیود بیه
بررسییی اسییتفاده از کییامپیوتر بییر آمییوز

ریاضییی پرداتتنیید .نتییایر اییین پییژوهش کییه بییر روی

دانشآموزان دبیرستانی در م زیک انجام شده اسیت ،نشیان مییدهنید کیه اسیتفاده از محیی هیای
ت ام ی مبتنی بر رایانه تأثیر مثبتی بیر نگیر

دانیشآمیوزان نسیبت بیه ریاضیی و اویزایش کیارآیی

آموزشی ایشان داشته است .هیچنین ،بر اساس این یزار  ،انگییزه دانیشآمیوزان بیرای ییادییری
ریاضی در چنین محیطی اوزایش یاوتیه اسیت .بیه عیالوه ،در پژوهشیی دیگیر روسیاس و هم یاران
ر )Rosas et al., 2003بیه بررسیی تیأثیر اسیتفاده از بیازیهیای رایانیهای بیر عم یرد آموزشیی
دانشآموزان پایه اول و دوم پرداتتند .در این تحقیق 6224 ،دانشآموزان از مناطق محیروم کشیور
شی ی مورد بررسی رار یروته و اهداف آموزشی ت ریف شده به صورت عمده بر ریاضیی و درک
مط ب توانداری متمرکز بودند .ییروه آزمیایش ایین تحقییق در ییک دوره  9ماهیه از  94سیاعت
آموز

مبتنی بر بازیهای رایانهای بهره بردند .نتایر حاصم از تح یم دادههیا بیه رو هیای کمیی

مصاحبه ،نشان دادند که انگیزه و کارآیی آموزشی یروه آزمایش نسبت به ییروه کنتیرل پیشیروت
چشیییری داشته است.
با تومه به اهمیت این موضوع ،این تحقیق بر آن است که تأثیر بازیهای رایانهای آموزشیی بیر
یادییری مفاهیی پایه ریاضی در کودکان دوره پییشدبسیتانی را میورد بررسیی یرار دهید .در ایین
راستا ،سؤال اص ی این پژوهش به صورت زیر تواهد بود
 .6آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر میزان یادییری مهارتهای پایه ریاضیی در کودکیان
پیشدبستانی تأثیر دارد؟
این سؤال ،دارای پنر سؤال ویژه نیز میباشد که عبارتند از
 .6آیا انجام بازیهیای رایانیهای آموزشیی بیر مییزان ییادییری مهیارت طبقیهبنیدی در کودکیان
پیشدبستانی تأثیر دارد؟
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 .2آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر میزان یادییری مهارت نگهیداری ذهنیی در کودکیان
پیشدبستانی تأثیر دارد؟
 .9آیییا انجییام بییازیهییای رایانییهای آموزشییی بییر میییزان یییادییری مهییارت هندسییه در کودکییان
پیشدبستانی تأثیر دارد؟
 .4آیا انجام بیازیهیای رایانیه ای آموزشیی بیر مییزان ییادییری مهیارت تشیخیص شیباهتهیا و
تفاوتها در کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
 .3آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر مییزان ییادییری مهیارت ردییف کیردن در کودکیان
پیشدبستانی تأثیر دارد؟
روش

این پژوهش از نظر نتیجه و هدف ،از نوع کاربردی و از ب ید رو

تحقییق و ماهییت ،از نیوع نیمیه

آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیییری با یروه کنترل میباشد .به این صورت
که ابتدا ،پیش آزمون بر روی اعضای دو یروه آزمایش و کنترل امرا شد .سپس ،نسبت به طراحیی
سناریو و پیادهسازی بازیهای رایانهای مناسب ا دام یردید که در مجموع  26بازی طراحیی شیدند
که هر بازی از چند مرح ه تش یم شده و بر آموز

ی ی از مفاهیی پایه ریاضی متمرکز مییباشید.

در ادامه یروه برای هر موضوع ،براساس ت داد تردهآزمونهیا و میواد آن ،م سیههیای آمیوز

بیا

استفاده از بازیهای رایانهای طراحی شده ،انجام شده به طوری که در مجموع  63م سه آموز

به

صییورت انفییرادی و  2م سییه در هفتییه در یییروه آزمییایش بریییزار یردییید .در انتهییای هییر م سییه،
بازیرهای) مربوطه از طریق توزی یوحهیای وشیرده بیه کودکیان داده مییشید تیا هیر کیودک در
واص هی بین دو م سه آموز  ،بازیرها) را در منزل برای  2بار دیگر انجام دهد .در انتهیا از تمیامی
اعضای یروههای آزمایش و کنترل پسآزمون یروته شد و سپس ب د از یک میاه آزمیون پیگییری
به عمم آمد .مام ه آماری این پژوهش شیامم  983دانیشآمیوز مقطی پییشدبسیتانی چهیار مرکیز
پیشدبستانی در شهر کرمان در سال  6931میباشید .نمونیه آمیاری ایین پیژوهش شیامم  44نفیر از
کودکان مقط پیشدبستانی می باشیند کیه بیه د ییم مشی م بیودن نمونیهیییری تصیادوی ،بیا رو
ییراحتما ی رنمونهییری در دسترس) انتخاب شدند .برای نمونهیییری ،انیدازه نمونیه بیا اسیتفاده از
م اد ه زیر و اطالعات مقا ه «تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر سطوح شناتتی ب یوم در ییادییری
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و یادداری مفاهیی ریاضی دانشآموزان» ر )Haji Zadeh, et al., 2014با احتمال تطیای نیوع اول
)  84درصید حیدا م  26نفیر در هیر ییروه کنتیرل و آزمیایش

ر )  3درصد و توان آزمون ر

رمم اً  42نفر) ت یین شد .و ی در زمان امرا از  22دانشآموز در هر یروه استفاده شد.
2
) 2 d2 ( Z1  Z1 
2
n
2



در این م اد ه n ،برابر با اندازه نمونه،

واریانس مم ییت اول،

وارییانس میییم یت دوم،

مطابق م اد ه زیر به دست آمده ،ضریب همبستگی دو مم یت Z ،مقدار توزی نرمیال اسیتاندارد
تطای نوع اول ،

توان آزمون  ،تفاضم دو میانگین میباشد.

 d2   12   22  2 1 2
در این پژوهش ،برای یردآوری دادهها از آزمون «سنجش مهارتهیای پاییه ریاضیی کودکیان در
بدو ورود به دبستان» م روی شده در پژوهش کهن صیدق ر )Kohan Sedgh, 1997اسیتفاده شیده
است .این آزمون در کیم دارای  34سیؤال بیوده و بیرای سینجش پینر متغییر طبقیهبنیدی رشیامم 1
سؤال) ،ردیف کردن رشامم  4سؤال) ،نگهداری ذهنی رشامم  23سؤال) ،هندسه رشامم  66سیؤال)
و تشخیص شباهتها و تفاوتها رشامم  8سؤال) بر روی کودکان شش سا ه هنجار شده اسیت .در
این آزمون به ازای پاسخ دانشآموز به هر سؤال ،امتیازی بین صفر تا سه بیر اسیاس د یت پاسیخ بیه
وی ت ق یروته و در انتها مجموع امتیاز سؤا ت هر متغیر ،نمیره نهیایی متغییر را مشیخص مییکنید
ر .)Kohan Sedgh, 1997پایایی 6اصم این آزمون کیه از طرییق بازآزمیایی محاسیبه شیده اسیت،
 ،4/81اعتبار پیشبین آزمون 4/18 ،و همبستگی آن با آزمون پیشیروت تحصیی ی در درس ریاضیی
 4/14بوده است ر .) Kohan Sedgh, 1997در این پیژوهش بیار دیگیر پاییایی ایین ابیزار بیه رو
آزمون -بازآزمون 2سنجیده شد و ضریب همبستگی نهایی آزمون  4/83به دست آمید کیه ضیریب
پایایی توب و ابم بو ی میباشد.

1. Reliability
2. Test-Retest
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برای بررسی روایی محتوایی از دو م یار نسبت روایی محتوا 6و شاتص روایی محتیوا 2اسیتفاده
شده است .از ب د نسبت روایی محتوا ،اعتبار روایی تمیام میوارد آزمیون از نظیر  62نفیر متخصیص
تأیید شد .از منظر شاتص روایی محتوا نیز روایی این ابزار سنجیده شد که روایی تمام مواد آزمیون
بیشتر از  4/23و مورد تأیید بوده است.
برای تح یم دادههای پژوهش در آمار استنباطی از رو

تح یم واریانس با انیدازهیییری م یرر ربیا

انجام اصالحات در موا نیاز) در نرماوزار  SPSS 16استفاده شد تا ام ان تح یم هیر سیه وضی یت
پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری ومود داشته باشد.
یافتههاي

سؤال اص ی آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر میزان یادییری مهیارتهیای پاییه ریاضیی در
کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار است ر ،)P=4/444ذا مفروضه ماتریس کوواریانس بر یرار نیسیت و در نتیجیه ،در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)6اثرپیالیی یزار

مییشیود .هییچنیین ،بیا تومیه بیه م نیادار بیودن

آزمون موش ی 9ر ،)P=4/446بنابراین در میدول اثیرات درون یروهیی رمیدول  )2اصیالح درمیه
آزادی یزار

میشود.
جدول  . 1آزمون چندمتغیره برای متغیر مفاهیم پایه ریاضی

درجه

سطح

آزادی خطا

معناداری
4/446

4/248

4/446

4/433

اثر

ارزش

F

درجه آزادی فرضیه

زمان

4/248

14/326

2

46

زمان×یروه 4/433

62/918

2

46

اندازه اثر

همانیونه که در مدول  2مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پیییییری تفیاوت
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/446ا بته بیا تومیه بیه ایینکیه در آزمیون اثیرات درون

1. Content validity ratio
2. Content validity index
3. Mauchly test
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یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام میشوند و الً نمیتوان نتیجهییری کیرد
ک ه متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتیب باید مقایسههای زومی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )9انجام شود.
جدول  . 7آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مفاهیم پایه ریاضی

منبع

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

سطح

F

اندازه اثر

معناداری

زمان

6926/823

6/448

342/332

14/224

4/446

4/143

زمان×یروه

141/242

6/448

468/223

28/923

4/446

4/449

تطا رزمان)

832/262

14/848

64/233

همانیونه که در مدول  9مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون بین ییروه آزمیایش و کنتیرل بیه
حاظ آماری تفاوت م نادار ومود ندارد ر )P=4/236و ی در مرح ه پیسآزمیون و پیییییری بیین
یروه آزمایش و کنترل تفاوت م نادار ومود دارد ر .)P=4/446بنابراین ،میتوان چنین نتیجهییری
کرد که انجام بازیهای رایانهای بر اوزایش مفاهیی ریاضی مؤثر است.
جدول  .9مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر مفاهیم پایه ریاضی

زمان
6
2
9

زمان

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد
اندازه گیری

فاصله اطمینان  36درصد برای
تفاوتها

سطح
معناداری

پایین ترین
حد

باالترین حد

آزمایش کنترل

9/222

2/334

4/263

-2/942

3/216

کنترل آزمایش

-9/222

2/334

4/263

-3/216

2/942

آزمایش کنترل

64/436

2/334

4/446

8/698

24/444

کنترل آزمایش

-64/436

2/334

4/446

-24/444

-8/698

آزمایش کنترل

64/914

2/333

4/446

3/622

63/144

کنترل آزمایش

-64/914

2/333

4/446

-63/144

-3/622
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سؤال ویژه اول آیا انجام بازیهای رایانیهای آموزشیی بیر مییزان ییادییری مهیارت طبقیهبنیدی در
کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار نیست ر ،)P=4/444ذا مفروضه ماتریس کوواریانس بر یرار اسیت و در نتیجیه ،در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)4آزمون چند متغیره مبدای وی س 6یزار

میشود .هیچنین ،بیا

تومه به م نادار بودن آزمون موش ی ر ،)P=4/446بنابراین در مدول اثرات درون یروهی رمیدول
 )3اصالح درمه آزادی یزار

میشود.

جدول  .7آزمون چندمتغیره برای متغیر مهارت طبقهبندی

ارزش

F

زمان

4/928

99/229

2

زمان×یروه

4/422

63/283

2

اثر

اندازه اثر

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

46

4/446

4/122

46

4/446

4/422

همانیونه که در مدول  3مالحظه می شود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پییییری تفیاوت
نکیه در آزمیون اثیرات درون
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/446ا بته بیا تومیه بیه ایی 
یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام میشوند ،نمیتوان نتیجهییری کیرد کیه
متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتییب بایید مقایسیههیای زومیی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )1انجام شود.
جدول  .6آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مهارت طبقهبندی

منبع

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

زمان

622/288

6/436

83/943

42/222

4/446

4/344

زمان×یروه

24/324

6/436

42/331

29/842

4/446

4/449

تطارزمان)

623/626

12/198

6/338

1. Wilks Lambda
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بر اساس مدول  ،1در مرح ه پیش آزمون بیین ییروه آزمیایش و کنتیرل بیه حیاظ آمیاری تفیاوت
م نادار ومود نداردر )P=6و یی در مراحیم پیسآزمیون و پیگییری بیین ییروه آزمیایش و کنتیرل
تفاوت م نادار ومود دارد ر .)P=4/446بنابراین ،میتوان چنین نتیجهییری کرد که انجام بازیهای
رایانهی بر اوزایش مهارت طبقهبندی کودکان پیشدبستانی مؤثر است.
جدول  .5مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر مهارت طبقهبندی

زمان
9
2
3

تفاوت

زمان

میانگینها

خطای

فاصله اطمینان  36درصد برای

سطح

استاندارد
اندازه گیری

معناداری

تفاوتها
پایینترین حد

باالترین حد

آزمایش کنترل

4

4/114

6

-6/944

6/944

کنترل آزمایش

4

4/114

6

-6/944

6/944

آزمایش کنترل

9/443

4/226

4/446

6/334

4/814

کنترل آزمایش

-9/443

4/226

4/446

-4/814

-6/334

آزمایش کنترل

2/182

4/386

4/442

6/343

9/833

کنترل آزمایش

-2/182

4/386

4/446

-9/833

-6/343

سؤال ویژه دوم آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر میزان یادییری مهارت نگهداری ذهنی در
کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار است ر ،)P=4/424ذا مفروضه ماتریس کوواریانس بر یرار نیسیت و در نتیجیه ،در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)2اثرپیالیی یزار

مییشیود .هییچنیین ،بیا تومیه بیه م نیادار بیودن

آزمون موش ی ر ،)P=4/446بنیابراین در میدول اثیرات درون یروهیی رمیدول  )8اصیالح درمیه
آزادی یزار

میشود.
جدول  .7آزمون چندمتغیره برای متغیر مهارت نگهداری ذهنی

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

46

4/446

4/426

46

4/446

4/221

اثر

ارزش

F

زمان

4/426

68/213

2

زمان×یروه 4/221

2/864

2

اندازه اثر

بررسی تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر یادگیری … 77/

همانیونه که در مدول  8مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پیییییری تفیاوت
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/446ا بته بیا تومیه بیه ایینکیه در آزمیون اثیرات درون
یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام میشوند ،نمیتوان نتیجهییری کیرد کیه
متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتییب بایید مقایسیههیای زومیی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )3انجام شود.
جدول  .1آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مهارت نگهداری ذهنی

منبع

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

زمان

628/222

6/941

38/634

63/483

4/446

4/962

زمان×یروه

83/132

6/941

18/139

69/942

4/446

4/246

تطارزمان)

282/626

34/841

3/644

همانیونه که در مدول  3مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون بین ییروه آزمیایش و کنتیرل بیه
حاظ آماری تفاوت م نادار ومود ندارد ر )P=4/261و ی در مرح ه پیسآزمیون و پیییییری بیین
یروه آزمایش و کنترل تفیاوت م نیادار ومیود دارد ر P=4/446و  .)P=4/449بنیابراین ،مییتیوان
چنین نتیجهییری کرد که انجام بازیهای رایانهای بر اوزایش مهارت نگهداری ذهنیی در کودکیان
پیشدبستانی مؤثر است.
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جدول  .3مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر نگهداری ذهنی

زمان

زمان

6
2
9

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد

فاصله اطمینان  36درصد
برای تفاوتها

سطح
معناداری

پایینترین

باالترین

حد

حد

آزمایش کنترل

2/229

6/864

4/261

-6/986

3/321

کنترل آزمایش

-2/229

6/864

4/261

-3/321

6/986

آزمایش کنترل

1/222

6/129

4/446

2/836

3/144

کنترل آزمایش

-1/222

6/129

4/446

-3/144

-2/836

آزمایش کنترل

4/333

6/326

4/449

6/283

8/624

کنترل آزمایش

-4/333

6/326

4/449

-8/624

-6/283

اندازهگیری

سؤال ویژه سوم تحقیق آیا بیازیهیای رایانیهای آموزشیی بیر مییزان ییادییری مهیارت هندسیه در
کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار نیست ر ،)P=4/22ذا مفروضه میاتریس کووارییانس بر یرار اسیت و در نتیجیه ،در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)64آزمون چند متغیره مبدای وی س یزار

میشود .هیچنین ،بیا

تومه به م نادار بودن آزمون موش ی ر ،)P=4/442بنابراین ،در مدول اثرات درون یروهی رمدول
 )66اصالح درمه آزادی یزار

میشود.

جدول  .17آزمون چندمتغیره برای متغیر مهارت هندسه

اثر
زمان
زمان×یروه

ارزش

F

درجه آزادی

درجه

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

64/398 4/383

2

46

4/446

4/463

2/184

2

46

4/486

4/661

4/884

اندازه اثر

همانیونه که در مدول  66مالحظه می شود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پیییری تفاوت
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/446ا بته بیا تومیه بیه ایینکیه در آزمیون اثیرات درون

بررسی تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر یادگیری … 73/

یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام میشوند نمیتوان نتیجه ییری کیرد کیه
متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتییب بایید مقایسیههیای زومیی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )62انجام شود.
جدول  .11آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مهارت هندسه

منبع

F

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

اندازه اثر

سطح
معناداری

زمان

22/923

6/332

62/634

63/691

4/446

4/213

زمان×یروه

4/132

6/332

2/326

2/322

4/433

4/438

تطارزمان)

23/324

11/822

6/691

همانطور که در مدول  62مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون و پیییری بین یروه آزمایش و
کنترل به حاظ آماری تفیاوت م نیادار ومیود نیدارد ر ر P=4/223و  )P=4/611و تنهیا در مرح یه
پس آزمون بین یروه آزمایش و کنترل تفاوت م نادار ومود دارد ر .)P=4/424بنیابراین ،مییتیوان
چنین نتیجیهیییری کیرد کیه انجیام بیازیهیای رایانیهای بیر اویزایش مهیارت هندسیه در کودکیان
پیشدبستانی مؤثر است ،اما این تأثیر تداوم ندارد.
جدول  .17مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر هندسه

زمان
6
2
9

زمان

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد
اندازه گیری

فاصله اطمینان  36درصد برای
تفاوتها

سطح
معناداری

پایین ترین
حد

باالترین حد

آزمایش کنترل

6/691

4/322

4/223

-4/224

2/332

کنترل آزمایش

-6/691

4/322

4/223

-2/332

4/224

آزمایش کنترل

6/343

4/281

4/424

4/929

9/431

کنترل آزمایش

-6/343

4/281

4/424

-9/431

-4/929

آزمایش کنترل

6/436

4/224

4/611

-4/426

2/139

کنترل آزمایش

-6/436

4/224

4/611

-2/139

4/426
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سؤال ویژه چهارم تحقیق آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بر میزان یادییری مهارت تشیخیص
شباهتها و تفاوتها در کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار است ر ،)P=4/442ذا مفروضه ماتریس کووارییانس بر یرار نیسیت و در نتیجیه در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)69اثرپیالیی یزار

میشود .هییچنیین ،بیا تومیه بیه م نیادار بیودن

آزمون موش ی ر ،)P=4/446بنابراین در مدول اثیرات درون یروهیی رمیدول  )64اصیالح درمیه
آزادی یزار

میشود.
جدول  .19آزمون چندمتغیره برای متغیر مهارت تشخیص شباهتها و تفاوتها

ارزش

اثر
زمان
زمان×یروه

F

درجه آزادی

درجه

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

63/433 4/496

2

46

4/446

4/496

4/424

2

46

4/423

4/614

4/614

اندازه اثر

همانیونه که در مدول  64مالحظه می شود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پیییری تفاوت
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/446ا بته بیا تومیه بیه ایینکیه در آزمیون اثیرات درون
یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام میشوند نمیتوان نتیجهیییری کیرد کیه
متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتییب بایید مقایسیههیای زومیی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )63انجام شود.
جدول  .17آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مهارت تشخیص شباهتها و تفاوتها

منبع

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

F

سطح

اندازه اثر

معناداری

زمان

43/333

6/319

23/448

24/268

4/446

4/911

زمان×یروه

66/463

6/319

2/443

3/843

4/443

4/626

تطارزمان)

23/324

11/822

6/691

بررسی تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر یادگیری … 11/

همانیونه که در مدول  63مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون و پیییری بین ییروه آزمیایش
و کنترل به حاظ آماری تفیاوت م نیادار ومیود نیدارد ر P=4/816و  )P=4/483و تنهیا در مرح یه
پسآزمون بین یروه آزمایش و کنترل تفاوت م نادار ومود دارد ر .)P=4/443بنیابراین ،مییتیوان
چنین نتیجهییری کرد کیه انجیام بیازیهیای رایانیهای بیر اویزایش مهیارت تشیخیص شیباهتهیا و
تفاوتها در کودکان پیشدبستانی مؤثر است ،اما این تأثیر تداوم ندارد.
جدول  .16مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر تشخیص شباهتها و تفاوتها

زمان
6
2
9

زمان

خطای

تفاوت
میانگینها

استاندارد
اندازه گیری

فاصله اطمینان  36درصد برای
تفاوتها

سطح
معناداری

پایین ترین
حد

باالترین حد

آزمایش کنترل

-4/436

4/368

4/816

-6/691

4/334

کنترل آزمایش

4/436

4/368

4/816

-4/334

6/691

آزمایش کنترل

6/968

4/441

4/443

4/468

2/268

کنترل آزمایش

-6/968

4/441

4/443

-2/268

-4/468

آزمایش کنترل

4/222

4/468

4/483

-4/662

6/326

کنترل آزمایش

-4/222

4/468

4/483

-6/326

4/662

سؤال ویژه پنجی تحقیق آیا انجام بازیهای رایانهای آموزشی بیر مییزان ییادییری مهیارت ردییف
کردن در کودکان پیشدبستانی تأثیر دارد؟
با تومه به اینکه آماره  Box’s Mبیرای آزمیون همگنیی میاتریس کووارییانس بیه حیاظ آمیاری
م نادار نیست ر ،)P=4/489ذا مفروضه ماتریس کوواریانس بر یرار اسیت و در نتیجیه ،در میدول
آزمون چند متغییره رمدول  ،)61آزمون چند متغیره مبدای وی س یزار

میشود .هیچنین ،بیا

تومه به م نادار بودن آزمون موش ی ر ،)P=4/446بنابراین ،در مدول اثرات درون یروهی رمدول
 )62اصالح درمه آزادی یزار

میشود.
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جدول  .15آزمون چندمتغیره برای متغیر مهارت ردیف كردن

درجه آزادی

درجه

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

46

4/469

4/636

46

4/661

4/6

اثر

ارزش

زمان

4/823 4/843

2

زمان×یروه

2/213 4/343

2

F

اندازه اثر

همانطور که در مدول  62مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون ،پسآزمون و پییییری تفیاوت
م نادار به حاظ آماری ومود دارد ر .)P=4/444ا بته بیا تومیه بیه ایینکیه در آزمیون اثیرات درون
یروهی نتایر دو یروه آزمایش و کنترل با ی دیگر ادیام می شوند نمیتوان نتیجهییری کیرد کیه
متغیر مستقم بر یروه آزمایش تأثیر م نادار داشته است .به این ترتییب بایید مقایسیههیای زومیی بیا
ت دیم بونفرونی رمدول  )68انجام شود.
جدول  .17آزمون اثرات درون گروهی برای متغیر مهارت ردیف كردن

منبع

مجموع مجذورات

درجه

مجذور

نوع سوم

آزادی

میانگین

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

زمان

8/288

6/313

3/284

2/426

4/444

4/649

زمان×یروه

4/691

6/313

2/192

9/344

4/443

4/422

تطارزمان)

43/321

13/823

4/239

همانیونه که در مدول  68مالحظه میشود در مرح ه پیشآزمون بین یروه آزمایش و کنتیرل بیه
حاظ آماری تفاوت م نادار ومود نیداردر )P=4/932و یی در مرح یه پیسآزمیون و پیگییری بیین
یروه آزمایش و کنترل تفیاوت م نیادار ومیود دارد ر P=4/442و  .)P=4/463بنیابراین ،مییتیوان
چنین نتیجهییری کرد که انجام بازیهای رایانهای بر اویزایش مهیارت ردییف کیردن در کودکیان
پیشدبستانی مؤثر است.
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جدول  .11مقایسههای زوجی با تعدیل بونفرونی برای متغیر ردیف كردن

زمان
6
2
9

زمان

تفاوت
میانگینها

فاصله اطمینان  36درصد

خطای
استاندارد
اندازه گیری

برای تفاوتها

سطح

معناداری پایین ترین
حد

باالترین حد

آزمایش کنترل

4/443

4/493

4/932

-4/418

6/218

کنترل آزمایش

-4/443

4/493

4/932

-6/218

4/418

آزمایش کنترل

6/229

4/922

4/442

4/366

2/494

کنترل آزمایش

-6/229

4/922

4/442

-2/494

-4/366

آزمایش کنترل

4/343

4/933

4/463

4/683

6/194

کنترل آزمایش

-4/343

4/933

4/463

-6/194

-4/683

بحث و نتیجهگیري

بر اساس دادههای مدول  9میتوان ادعا کرد که استفاده از بازیهای رایانیهای آموزشیی بیر مییزان
یادییری مهارتهای پایه ریاضیی در کودکیان پییشدبسیتانی تیأثیر دارد .بیرای تبییین ایین نتیجیه،
میتوان به این ن ته اشاره کرد که بازیهای رایانهای آموزشی عمدتاً با ییک هیدف از پییش ت ییین
شده طراحی میشوند و این ن ته در مورد بازی هیای طراحیی شیده بیرای ایین پیژوهش نییز صیادق
میباشد .در نتیجه ،این بازیهای از طریق تسهیم و اوزایش مذابیت ورآینید ییادییری در کودکیان
پیشدبستانی مومب تمرکز و تومه بیشتر ایشان بر هر ییک از مفیاهیی پاییه ریاضیی میورد نظیر ،بیه
صورت مدایانه شدهاند .هیچنین ،با تومه به اینکه مطابق نظر پییاژه بیازی نیوعی ابیزار ییادییری
است و از سوی دیگر ،کودکان عال ه بیشتری به انجام م رر بیازیهیای رایانیهای نسیبت بیه ت یرار
رو های تدریس سنتی دارند .ذا ،با ت رار ورآیند بازی و درییر شیدن کودکیان بیا ییک محیی
ترکیبی که در آن هی زمان با انجام بیازی ،آمیوز

نییز بیه صیورت عم یی و ت یام ی و ییرمسیتقیی

توس بازیهای رایانهای آموزشیی انجیام میییییرد ،کیارآیی ورآینید آمیوز

و مییزان ییادییری

مفاهیی پایه ریاضی در کودکان اوزایش یاوته است .به عالوه ،ترکیب مناسب مفاهیی پایه ریاضی در
سناریوهای بازی های متفاوت طراحی شده ،میزان پذیر

و مقبو یت آنهیا در کودکیان را اویزایش

داده و انگیزه آنها نسبت به یادییری را تقویت میکند .به عالوه ابم ذکر اسیت کیه ،ایین نتیایر از
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مفاهیی پییش از عیدد ریاضیی بیه کودکیان پییشدبسیتانی بیا اسیتفاده از نیرماوزارهیای

آموزشی با نتایر پژوهش تیموری ر )Teimori, 2011هیسویی دارند .هیچنین مطابق نظر امینیویر
و هم اران ) (Aminifar et al., 2012وناوری نقش ویژهای در آمیوز

ریاضییات دارد کیه ایین

نتیجه با نتایر حاصم از این پژوهش در رابطه با تأثیر مثبت بازیهیای رایانیهای آموزشیی بیه عنیوان
نمونهای ویژه از وناوری های نوین بر آمیوز

ریاضیی ،مطابقیت دارد .بیه عیالوه ،بیر اسیاس نتیایر

حاصییم از پییژوهش حییامیزاد و هم ییاران ر )Haji Zadeh et al., 2014بییازیهییای رایانییهای
آموزشی اثر مثبتی بر یادییری و یادداری ریاضی در دانشآموزان دارند که این نتیجه نییز بیا نتیایر
حاصم از پژوهش حاضر هیسویی دارد .در همین راستا ،نتیاج حاصم از پیژوهش حاضیر در زمینیه
تأثیر مثبت بازیهای رایانهای آموزشی بر کیفیت آموز

ریاضی به دانشآموزان بیا نتیایر حاصیم

از پژوهشهای حمییدی ر )Hamidi, 2014و میرادی و م یی ر )Moradi & Maleki, 2015در
رابطه با تأثیر بازیهای رایانهای بیر آمیوز

ریاضیی و اوزاشیی انگییزه دانیشآمیوزان در رابطیه بیا

یادییری ریاضی هیتوانی دارد.
هیچنین ،نتایر پژوهش روساس و هم اران ر )Rosas et al., 2003نشان میدهد کیه بیازیهیای
رایانهای مومب بهبود ورآیند یادییری دروس مخت ف در دانیشآمیوزان دبسیتانی و پییشدبسیتانی
شده است .این نتیجه با نتایر حاصم از پژوهش حاضر در رابطیه بیا اهمییت بیازیهیای رایانیهای در
بهبود ورآیند آموز

ریاضی به دانشآموزان پیشدبستانی هیراستا میباشید .بیه عیالوه ،بیر اسیاس

نظر کبریتچی و هم اران ر )Kebritchi et al., 2010استفاده از بازیهای رایانیهای مناسیب بیرای
آموز

ریاضی مومب اوزایش انگیزه دانشآموزان و در نتیجه بهبود ورآیند ییادییری ریاضیی در

آنها شده است که این نظر نیز با نتیجه حاصم از پژوهش میاری در رابطیه بیا اثیر مثبیت بیازیهیای
رایانهای بر بهبود ورآیند آموز

ریاضی بیه دانیشآمیوزان پییشدبسیتانی مطابقیت دارد .در همیین

راسییتا ،در پییژوهشهییای کییه ر )Ke, 2008و کییه ر )Ke, 2013بییازیهییای رایانییهای بییه عنییوان
ابزارسودمندی برای آموز

ریاضی به دانشآموزان م روی شده است و این نتیجه ،با نتایر حاصیم

از سؤال اص ی این پژوهش هیسویی دارد.
بر اساس دادههای مدول  1میتوان ادعا کرد که استفاده از بازیهای رایانیهای آموزشیی بیر مییزان
یادییری مهارت طبقهبندی در کودکان پیشدبستانی تیأثیر دارد .در تبییین ایین سیؤال مییتیوان بیه
مو یتهای بسیار زیادی اشاره کرد که کودک برای کسب مووقیت در بازیهای رایانهای نیازمنید
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طبقهبندی اشیا به دستههای مخت یف مییباشید .بیه عنیوان مثیال ،در بسییاری از بیازیهیای رایانیهای
کودک بایستی اشیا رمانند ط ات پازل یا عروسکها) را بر اساس م یارهای مخت ف رمانند شی م،
اندازه و رنگ) طبقه بندی کند تا مووق به اتمیام بیازی ییردد .چنیین و ا ییتهیایی کیه بیه صیورت
مستقیی یا ییرمستقیی کودک را با موضوع طبقهبندی درییر کرده و انون اص ی مهارت طبقهبندی
ی نی ،شناتت ویژییهای متفاوت اشیا و تمایز ایم شدن بین اشیا مخت ف بر اساس این ویژیییهیا
را به کودک میآموزند.
دادههای مدول  3نشان می دهند بین ییروه آزمیایش و ییروه کنتیرل در مییزان ییادییری مهیارت
نگهداری ذهنی اتتالف م ناداری ومود دارد .ذا ،نتیایر حاصیم از ایین سیؤال بیا نتیجیه پیژوهش
دهقیانزاده و هم یاران ر )Dehghan Zadeh et al., 2013هییتیوانی دارد .بیرای تبییین آن نییز
می توان به ایین ن تیه اشیاره کیرد کیه در ای یب بیازیهیای رایانیهای کیودک بایید مجموعیهای از
دستورات یا وض یتها را به تاطر بسپارد تا مووق به اتمام بازی ییردد .ایین امیر بیا تیداوم و ت یرار
مومب میشود که کودک مهارت بیشتری در نگهداری ذهنی به دست آورد.
دادههای مدول  62نشان میدهند بین یروه آزمیایش و ییروه کنتیرل در مییزان ییادییری مهیارت
هندسه اتتالف م نادار ماندیاری ومود ندارد .برای تبیین این نتیجیهیییری مییتیوان بیه ایین ن تیه
اشاره کرد که در مرح ه پس آزمون ایین ورآینیدمؤثر بیوده اسیت .بیه عبیارت دیگیر ،ایین بیازیهیا
می توانند در یادییری مهارت هندسه به کودکان کمیک کننید .و یی ،مانیدیار نبیودن اثیرات آنهیا
احتما ً به ع ت نیاز به تمرین و ت رار بیشتر ،زمان بیشتر برای ماندیارتر کردن یادییری ،استفاده از
بازیهای متنوعتر و اوزایش ت داد م سات آموزشی میباشد.
دادههای مدول  63نشان میدهند بین یروه آزمیایش و ییروه کنتیرل در مییزان ییادییری مهیارت
تشخیص شباهتها و تفاوت ها اتتالف م نادار ماندیاری ومود ندارد .به عبارت دیگر ،اسیتفاده از
بازیهای رایانیهای بیر اویزایش مهیارت تشیخیص شیباهتهیا و تفیاوتهیا در کودکیان در مرح یه
پسآزمون مؤثر بوده و ی این اثر ماندیاری نداشته اشت .از سوی دیگر ،بیرای تبییین ایین نتیجیه از
دیدیاه بازیهای رایانهای ،می توان به این ن ته اشاره کرد که بخش عمدهای از بازیهای رایانهای،
در ژانرهای مخت ف ،متمرکز بر استفاده از تصاویر بوده ر )Firestone, 2006و بازی ن برای انجیام
بازی بایستی به مزییات این تصاویر و تفاوتها و شباهتهای آنها تومیه داشیته باشید (Rogers,

) . 2014در نتیجه ،این امر بیه صیورت ییرمسیتقیی ،بیر توانیایی کیودک در تشیخیص شیباهتهیا و
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تفاوتها تأثیر داشته و مهارت وی در این زمینه را اویزایش مییدهید .و یی بیه د ییم محیدود بیودن
دورهی بازیها این تأثیر تدوام نداشته و از بین میرود.
دادههای مدول  68نشان میدهند بین یروه آزمیایش و ییروه کنتیرل در مییزان ییادییری مهیارت
ردیییف کییردن اتییتالف م نییاداری ومییود دارد کییه بییا نتیجییه پییژوهش شییری تمداری و هم ییاران
ر )Shariatmadari et al., 2011هیتوانی دارد .برای تبیین تأییید ایین ورضییه بایید تومیه داشیته
باشیی که ردیف کردن به م نی مرتیب کیردن ییا ییروهبنیدی ت یدادی شیی بیر اسیاس ییک م ییار
مشخص رمانند اندازه ،نوع ،ترتیب ا فبایی یا عددی) میباشید .در وا ی  ،کیودک زمیانی مییتوانید
مهارت ردیف کردن را بیاموزد که بتواند تمایز ایم شدن بین اشیا بر اساس یک م ییار مشیخص را
ورابگیرد .از سوی دیگر ،باید به این ن ته اشاره کرد کیه بیازیهیای رایانیهای عمیدتاً مو ییتهیای
مت ددی برای ورایییری مفهیوم ردییف کیردن از طرییق ایجیاد تمیایز بیین اشییا مخت یف مبتنیی بیر
ویژییهای مشترک و ی مخت فا مقدار وراهی میکنند و بازی ن باید دنبا ه و ترتییب مشخصیی از
و ا یتها برای رسیدن به هدف بازی را رعایت کند.
براساس یاوتههای تحقیق موارد زیر به عنوان و ا یتهای پژوهشی آتی پیشنهاد مییردند
 انجام تحقیق مشابه بر روی کودکان دبستانی ربه ویژه پایه اول).
 انجام تحقیق مشابه در ارتبا با کودکان کیتوان ذهنی.
 انجام تحقیق مشابه بر روی مام ه کودکان مناطق محروم و روستایی
 انجام تحقیق مشابه با استفاده سایر رو های نمونهییری ربه ویژه نمونهییری تصادوی).
بر اساس نتایر حاصم از این تحقییق و هییچنیین ،بازتوردهیایی کیه در طیی دوره آمیوز

و

آزمایش آزمودنیها به دست آمد ،موارد ذیم را میتوان به عنوان برتی از مهییتیرین پیشینهادهای
کاربردی به منظور اوزایش کیفیت آموز

مفاهیی پایه ریاضی در دوره پیشدبستانی ارایه کرد

 بر اساس نتایر حاصم از بررسی سؤال اص ی پژوهش ،استفاده از مذابیت بازیهیای رایانیهای
برای کودکان و به کارییری آنها در برنامههای درسی آموز

ریاضی در دوره پیشدبسیتانی

پیشنهاد مییردد.
 بر اساس نتایر حاصم از سؤال ویژه اول پیژوهش حاضیر ،پیشینهاد مییییردد بیرای آمیوز
مهارت طبقهبندی به دانشآموزان پیشدبستانی از بازیهای رایانیهای آموزشیی مناسیب بهیره
یروته شود.
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 بر اساس نتایر حاصم از سؤال ویژه دوم پژوهش حاضر ،پیشنهاد مییردد بازیهای رایانیهای
مناسبی بیرای آمیوز

مهیات نگهیداری ذهنیی بیه کودکیان پییشدبسیتانی تو یید شیده و در

برنامهدرسی مراکز پیشدبستانی مورد استفاده رار ییرد.
 بر اساس نتایر حاصم از سؤال ویژه پنجی پژوهش حاضر ،پیشنهاد مییییردد مهیارت ردییف
کردن به کمک بازیهای رایانهای آموزشی به دانشآموزان پیشدبستانی آموز

داده شود.

 بیا تومییه بییه کمبییود ام اتیات مناسییب ،تجهیییز مییدارس بیه زیرسییاتتهییا و ابزارهییای زم و
هیچنین ،آموز

استفاده صحیا از رایانه به م مان دوره پیشدبستانی پیشنهاد مییردد.

 پیشنهاد مییردد کاریروههای وییژهای در ادارات آمیوز
منطقییهای یییا کشییوری) متشی م از متخصصییان آمییوز

و پیرور

ربیه صیورت اسیتانی،

پیییشدبسییتانی ،متخصصییان رایانییه و

متخصصان برنامه ریزی درسی به منظور ت رییف ،طراحیی و پییادهسیازی بیازیهیای رایانیهای
آموزشی مناسب برای کودکان پیشدبستانی ت ریف یردد.

1937  بهار/ شماره سوم/  سال هشتم/تربیتی
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