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Abstract 

Background & Objectives: Anxiety is among the most prevalent preschool psychological disorders that can disrupt socio-cognitive 
development. Anxiety adversely impacts academic, cognitive, emotional, communicative, and social functions. Mathematics is among the major 

academic courses which require math skills. Social skills are defined as a set of purposeful, observable, and learnable behaviors that include 

cooperation, assertiveness, self-control, responsibility, self-management, empathy, and sympathy. An optimal manner of teaching preschoolers 
is applying educational games. The game motivates children to learn without pressure. Educational games include coherent and organized 

concepts. In educational games, the learner is active, makes decisions, solves problems, and reacts to others' behaviors. Considering the limited 

effect of educational games on learning math concepts and social skills on preschoolers, the present research aimed to investigate the effect of 
educational games on learning math concepts and social skills in anxious preschoolers. 

Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and control group. The research population included anxious preschoolers 

in district 1 of Mashhad City, Iran, in 2018-2019. Considering the study's inclusion criteria, 30 eligible volunteers entered the study by the 
purposive sampling method and were assigned into two groups by the simple random method using lottery (n=15/group). The inclusion criteria 

included the age of 5-6 years, obtaining a minimum score of 35 in the anxiety preschoolers scale, not receiving psychological services in the 

preceding 6 months and no history of receiving educational games. The exclusion criteria included absence from >2 sessions, the lack of active 
participation, and withdrawal from continuing cooperation. The experimental group participated in ten 45-minute sessions two times a week. 

Sessions included training by researcher-made educational games; however, the control group received no training. The content validity of 

training sessions was confirmed by the Delphi method and 15 experts of educational sciences of Mashhad Branch, Islamic Azad University. 
These 5 core skills were trained in the sessions: reading numbers one to nine, skills of zero understanding, the skill of improving understanding 

of one-digit numbers, the skill of sorting numbers, and skill of understanding less, more and equal, and each axis was practiced in two sessions. 

The intervention was performed by a preschool teacher in a preschool center in district 1 of Mashhad City, Iran. The required data were collected 
using the Anxiety Preschooler Scale (Spence et al., 2001), Social Skills Questionnaire (Gresham & Elliott, 1990), and Teacher-made Math 

Concepts Test. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics in SPSS at a significance level of 0.05. Central tendency 

and scatter indices were used to describe the distribution of variables at the level of descriptive statistics. At the level of inferential statistics, 
Chi-square and Independent Samples t-tests and univariate Analysis of Covariance (ANCOVA) were used to test the statistical hypotheses. 

Results: The Independent Samples t-test data revealed no significant difference between the study groups in the pretest scores of learning math 

concepts (p=0.734) and social skills (p=0.378); however, the posttest results revealed significant differences between the study groups concerning 
learning math concepts (p<0.001) and social skills (p=0.003). The univariate ANCOVA results indicated that educational games significantly 

increased the capacity of learning math concepts (p<0.001) and social skills (p<0.001) in anxious preschoolers. According to the effect size, 78% 

of these changes in learning math concepts and 88% in social skills were induced by our intervention. 
Conclusion: According to the present study results, educational games play an effective role in increasing the capacity of learning math concepts 

and social skills. Therefore, teachers can use educational games to improve anxious preschoolers' cognitive and social characteristics, especially 

learning math concepts and social skills. 
Keywords: Educational games, Learning math concepts, Social skills, Anxious preschoolers. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 8

mailto:fhhashemi@yahoo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://jdisabilstud.org/article-1-2428-fa.html


1 

  .۳1۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دنفسا برخط انتشار   

های اجتماعی در کودکان های آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتبازیثیر أبررسی ت
 دبستانی مضطربپیش
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اختالل ایجاد کند. ازآنجاکه از  کودکانتواند در رشد شناختی و اجتماعی می انیدبستپیش شناختی در دورٔهشایع روانبسیار های اختاللعنوان یکی از بهاضطراب  زمینه و هدف:
های های آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتثیر بازیأهای آموزشی است، پژوهش حاضر با هدف بررسی تدبستانی استفاده از بازیهای بهتر آموزش به کودکان پیششیوه

 دبستانی مضطرب انجام شد.پیش اجتماعی در کودکان
یک شهر مشهد در سال  دبستانی ناحیٔهکودکان مضطرب پیش را پژوهش آزمون با گروه گواه بود. جامعٔهآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشاین مطالعه نیمهروش  بررسی:روش

و با روش تصادفی شدند گیری هدفمند وارد مطالعه های ورود به مطالعه با روش نمونهداوطلب واجد شرایط پس از بررسی مالک سی. تعداد تشکیل دادند 1۳۹۷-۹۸تحصیلی 
مک مقیاس اضطراب ها با ک. دادهارائه نشدگروه گواه آموزشی برای های آموزشی شرکت کرد و ای در جلسات بازیدقیقه۴۵ جلسٔه ده. گروه آزمایش قرار گرفتنددر دو گروه مساوی 

شد. تحلیل آوری ( جمع1۹۹۰، گریشام و الیوت)های اجتماعی مهارت نامٔهمفاهیم ریاضی و پرسش ساختٔه(، آزمون معلم۲۰۰1، اسپنس و همکاران)دبستانی کودکان پیش
 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها سطح معناداری آزمون .صورت گرفت ۲۲ نسخٔه SPSSافزار تی مستقل در نرم و دوخیهای آزمون ،متغیریتحلیل کوواریانس تک با روش هاداده

( باهم تفاوت معناداری p=۰٫۳۷۸های اجتماعی )( و مهارتp=۰٫۷۳۴آزمون از نظر یادگیری مفاهیم ریاضی )پیش گواه در مرحلٔهگروه آزمایش و  گروه ،ها نشان دادیافته ها:یافته
داشتند. براساس ( تفاوت معناداری p=۰٫۰۰۳های اجتماعی )( و مهارتp<۰٫۰۰1آزمون از نظر هر دو متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی )پس مرحلٔهدر مذکور  گروهدو اما  ؛ندشتندا

شد  دبستانی مضطربپیش های اجتماعی در کودکانافزایش معنادار هر دو متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارت سببهای آموزشی بازی، متغیرینتایج تحلیل کوواریانس تک
(۰٫۰۰1>p.)   

توانند از بنابراین معلمان می رد؛های اجتماعی داثری در افزایش یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتؤهای آموزشی نقش م، استفاده از بازیاین پژوهش براساس نتایج گیری:نتیجه
 های اجتماعی استفاده کنند.ویژه یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتدبستانی مضطرب بهیشهای شناختی و اجتماعی کودکان پهای آموزشی برای بهبود ویژگیبازی

 .دبستانی مضطربهای اجتماعی، کودکان پیشهای آموزشی، یادگیری مفاهیم ریاضی، مهارتبازی ها:کلیدواژه
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               2 / 8

mailto:fhhashemi@yahoo.com؛
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://jdisabilstud.org/article-1-2428-fa.html


۲ 

 مقدمه ۱
ب یروان شایعبسیار های از اختالل ، 1اضطرا  در دورٔه  ۲شناخت

 کودکانتواند در رشد شناختی و اجتماعی دبستانی است که میپیش
(. اضطراب، ترس و ناراحتی کلی، مبهم و 1اختالل ایجاد کند )

بر عملکردهای تحصیلی، شناختی، هیجانی،  وناخوشایند است 
 (. ۲گذارد )ثیر منفی میأارتباطی و اجتماعی ت

تر پایه اهمیت بسیار زیادی در عنوان یکی از دروس مهمدرس ریاضی به
نظم و مدیریت، تفکر  ( و موجب ارتقای۳هر سیستم آموزشی دارد )

(. ۴شود )می 6و توانایی تحلیل 5، تفکر انتقادی4، تفکر خالق۳منطقی
یادگیری مفاهیم ریاضی به درک و فهم فراگیران از مفاهیم ریاضی و 

(. همچنین، اضطراب ۵روابط موجود بین این مفاهیم اشاره دارد )
های باعث افت عملکردهای ارتباطی و اجتماعی ازجمله مهارت

ی ای از مجموعه ،های اجتماعی(. مهارت۲شود )می  ۷اجتماع
ی ، ۸رفتارهای هدفمند، قابل مشاهده و یادگرفتنی شامل همکار

یتئجر ی۹ورز ی، مسئولیت1۰، خودکنترل ، 1۲، خودمدیریتی11پذیر
 دهندٔههای اجتماعی نشان(. مهارت۶) است 14و همدلی 1۳همدردی

فردی و متناسب با هنجارهای رفتارهایی است که در تعامالت میان
بسیار از دستاوردهای  ؛ همچنینرودکار میهها باجتماعی و موقعیت

سازد با دیگران تعامل مثبت، دوران کودکی است و فرد را قادر می مهم
 (.۷ثر و سازگارانه داشته باشد )ؤم

دبستانی استفاده از پیش آموزش به کودکان های بهتریکی از شیوه
جدید برای  ابداعی و نسبتاً ی( که رویکرد۸) است 15های آموزشیبازی

فراگیر فعال  رود. در این شیوهشمار میبهارتقای عالقه و یادگیری 
نماید و به رفتارهای کند، مسائل را حل میگیری میاست، تصمیم

کند تا می (. بازی به کودکان کمک۹دهد )دیگران واکنش نشان می
بگیرند و مسائل و  مطالب یادگیری را بدون فشار و با میل و رغبت یاد

های (. بازی۸مند، کنترل و مدیریت کنند )همحیط را بهتر بشناسند، بف
سری مفاهیم ها یکهایی هستند که افراد در خالل آنآموزشی، بازی

های یگیرند. به عبارت دیگر، بازمی یافته را یادمنسجم و سازمان
های هدفمند و ها در قالب فعالیتها و نقشهطرح آموزشی مجموعٔه

کنندگان از آن های استفادهند ویژگینتواکه میهستند  شدهریزیبرنامه
 (.1۰د )ن)کودکان( را بهبود بخش

های آموزشی بر یادگیری مفاهیم ثیر بازیأت های اندکی دربارٔهپژوهش
برای مثال نتایج  ؛انجام شده استهای اجتماعی ریاضی و مهارت

های آموزشی باعث بازی ،پژوهش ونبیسیلیر و همکاران نشان داد
آموزان افزایش یادگیری مفاهیم شناختی و غیرشناختی ریاضی دانش

های پژوهشی به این نتیجه رسید که بازی در(. مرادی 11) شودمی

                                                      
1. Anxiety 
2. Psychological disorders 
3. Rational thinking 
4. Creative thinking 
5. Critical thinking 
6. Ability of analyze 
7. Social skills 
8. Collaboration 
9. Assertiveness 

اختالل طیف آموزان با در دانش را یادگیری مفاهیم ریاضی ،آموزشی
(. در پژوهشی دیگر اخواست و همکاران 1۲) دهدافزایش میاوتیسم 

افزایش یادگیری مفاهیم  سببهای آموزشی بازی ،گزارش کردند
کارداس و سادیک  مطالعٔه(. همچنین، نتایج 1۳)شود میریاضی 

های اجتماعی های آموزشی بر افزایش مهارتثیر بازیأاز تحاکی
(. پورروستائی اردکانی 1۴ختالل طیف اوتیسم بود )کودکان مبتال به ا

دارای های آموزشی بازی دریافتند،عیلی گوجار ضمن پژوهشی او اسم
های شناختی های اجتماعی و تواناییثری در افزایش مهارتؤنقش م

(. در پژوهشی دیگر آتشک و همکاران گزارش 1۵) استآموزان دانش
های اجتماعی داری بر مهارتر معناتأثیهای آموزشی بازی ،کردند
 (.1۶) داردآموزان دانش

ها از سوی دیگر بازی .سازان جامعه هستندسو کودکان آینده از یک
آموزشی یا درمانی  و جنبٔه استویژه کودکان بسیار جذاب برای همه به

های ثیر بازیأت ها کمتر برای کودکان مشخص است. همچنین دربارٔهآن
ها نیز پژوهش عمدٔه است. ندکی انجام شدههای اآموزشی پژوهش

آموزان ابتدایی را بررسی شناختی دانشهای تحصیلی و روانویژگی
دبستانی یافت نشد. ثیر آن بر کودکان پیشأت کردند و پژوهشی دربارٔه

دبستانی مضطرب درمقایسه حائز اهمیت دیگر اینکه کودکان پیش نکتٔه
ا اضطراب با مشکالت تحصیلی و دلیل درگیری ببا همتایان خود به

ثیر أدر پژوهش حاضر تالش شد ت .اجتماعی بیشتری مواجه هستند
های تحصیلی و اجتماعی این کودکان های آموزشی بر ویژگیبازی

 های برای همٔهثیر آن، آموزش این بازیأبررسی شود تا در صورت ت
ازجمله شناختی های روانویژه کودکان مبتال به اختاللکودکان به

بنابراین، باتوجه به لزوم مداخله با هدف بهبود  ؛اضطراب توصیه شود
های آموزشی و ثیر بازیأدبستانی مضطرب، جذابیت و تکودکان پیش

ثیر آن، پژوهش حاضر با هدف أت ارزیابی های اندک دربارٔهپژوهش
های های آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتثیر بازیأبررسی ت

 دبستانی مضطرب انجام شد.اعی در کودکان پیشاجتم

 بررسیروش 2
همراه آزمون آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشنیمهه، این مطالعروش 

دبستانی کودکان مضطرب پیشرا پژوهش  گواه بود. جامعٔه با گروه
. تشکیل دادند 1۳۹۷-۹۸یک شهر مشهد در سال تحصیلی  ناحیٔه

( با مقادیر 1۲راساس پژوهش مرادی )حجم نمونه طبق فرمول زیر و ب
۳٫۴۲=𝝈  ،)۴٫۰۵)انحراف معیار=d آزمون )اختالف میانگین پس
 α=۰٫۰۵)توان آزمون( و  Power=۰٫۹۰های آزمایش و گواه(، گروه

داوطلب واجد شرایط پس از  سیتعداد  شد. برآورد 1۴٫۹۷)آلفا(، 
گیری هدفمند وارد های ورود به مطالعه با روش نمونهبررسی مالک

10. Self-control 
11. Responsibility 
12. Self-management 
13. Sympathy 
14. Empathy 
15. Educational games 
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۳ 

 مطالعه شدند.

n1 = n۲ =
۲σ۲(z1−

α
۲+

z1−β)۲

d۲= 
۲(۳.۴۲)۲(1۰.۴۹۷۶)

۴.۰۵۲ =
(۲۳.۳۹۲۸)(1۰.۴۹۷۶)

1۶.۴۰۲۵ = 1۴٫۹۷ 

 ۶تا۵داشتن سن  عبارت بود از: پژوهشبه کودکان های ورود مالک
تر در مقیاس اضطراب کودکان یشو ب ۳۵ کسب نمرٔه ؛سال
شناختی در شش ماه خدمات روان نکردندریافت(؛ 1۷) 1دبستانیپیش

های مالک .های آموزشیبازی دریافت دورٔه سابقٔه نداشتن ؛گذشته
 نداشتناز مطالعه شامل غیبت بیشتر از دو جلسه، کودکان خروج 

 همکاری بود.  مشارکت فعال و انصراف از ادامٔه
بهزیستی و  برای انجام این پژوهش پس از هماهنگی با مسئوالن ادارٔه

گیری شد و یک شهر مشهد اقدام به نمونه وپرورش ناحیٔهآموزش ادارٔه
داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند. حداقل برای یکی  سیتعداد 

هدف، اهمیت و ضرورت  دربارٔهتوضیحاتی  ان بیاناز اولیای این کودک
رعایت نکات اخالقی  ، دربارٔههمچنین صورت گرفت؛پژوهش 

ها ماندن اطالعات شخصی و غیره( به آن)ازجمله رازداری، محرمانه
شرکت آگاهانه در پژوهش  نامٔهخاطر داده شد و فرم رضایت اطمینان

به امضای آنان رسید. سپس، به هر کودک یک کد اختصاص داده شد 
یکی از  شدند.نفری تقسیم پانزدهو با روش تصادفی ساده به دو گروه 

عنوان گروه گواه در نظر عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر بهها بهگروه
های لسات بازیای در جدقیقه۴۵ جلسٔه دهگرفته شد. گروه آزمایش 

و  ارائه نشدها بازی گروه گواه آموزشبرای  ؛ اماآموزشی شرکت کرد
 .دبستانی شرکت کردهمانند گروه آزمایش در دوره آموزشی رایج پیش

آزمون از نظر یادگیری مفاهیم آزمون و پسهر دو گروه در مراحل پیش
های اجتماعی ارزیابی شدند. ازآنجاکه براساس ریاضی و مهارت

های محتوایی برای بازیمطالعٔه حاضر های پژوهشگران بررسی
توسط پژوهشگران  ادبستانی یافت نشد، این محتوآموزشی کودکان پیش

ساخته شد و روایی محتوایی آن با روش دلفی توسط مطالعٔه حاضر 
نفر از متخصصان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد  پانزده

پنج محور اصلی شامل بازی آموزش اعداد،  احتود. این مرسییید أتبه 
بازی گل یا پوچ، بازی پرتاب حلقه، بازی جاگذاری هدف و بازی کمتر، 
بیشتر و مساوی داشت که هر محور در دو جلسه تمرین شد )جدول 

1.) 

 تفکیک جلساتهای آموزشی به. نام و روش اجرای بازی1جدول 
 روش اجرا بازی نام اتجلس

اول و 
 دوم

بازی آموزش 
 اعداد

های رنگی استفاده شد. پس از آشنایی کلی کودکان از بازی با توپ ۹ تا 1یادگیری اعداد  منظوربهدر بازی آموزش اعداد، 
کیسه ه توپ داخل از کودکان خواسته شد تا یکی از نُ شد. هریک از اعداد روی یک توپ نوشته ، شمارٔه۹ تا 1با اعداد 

 آن را بلند بگویند. و شمارٔه رندرا بردا

سوم و 
 چهارم

 بازی گل یا پوچ
. در این روش پس از آشنایی کودکان گرفتصورت دونفری انجام آموزش مفهوم عدد صفر به منظوربهبازی گل یا پوچ 

با مربی اقدام به بازی کرد. پس از حدود ده  نیزو نفر آخر  شدند های دونفری تقسیمبه گروه ها، آنبا بازی گل یا پوچ
 و اقدام به بازی کردند.شدند های دونفری تقسیم دقیقه بازی، دوباره کودکان به گروه

پنجم و 
 ششم

 بازی پرتاب حلقه
. در این روش از کودکان خواسته شد که از گرفتانجام  ۹ تا 1بازی پرتاب حلقه برای تقویت و بهبود یادگیری اعداد 

 ها را بلند بشمارند.عدد( را داخل میله بیندازند و تعداد آن نُهها ها )تعداد کل حلقهمتری حلقهیک فاصلٔه
هفتم و 
 هشتم

بازی جاگذاری 
 هدف

. کار رفتبههای رنگی برای آموزش مکعب ،و در این بازیگرفت بازی جاگذاری هدف برای یادگیری ترتیب اعداد انجام 
 ترتیب مرتب کنند.ها بهروی آن شدٔههای رنگی را براساس اعداد نوشتهان خواسته شد تا مکعبدر این روش از کودک

نهم و 
 دهم

بازی کمتر، بیشتر 
 و مساوی

ترتیب کمتر، بیشتر و مساوی آموزش داده . در این روش بهکار رفتبهها بازی صندلی ،در بازی کمتر، بیشتر و مساوی
و در جایی مشخص تعدادی صندلی )چهار عدد( صورت گرفت تعدادی کودک )پنج نفر(  انتخاب برای این منظور .شد

ه از آنان خواسته شد روی صندلی بنشینند. این فرایند برای دو گروه جمعی یک تا نُپس از شمارش دسته .گذاشته شد
ها و کودکان ر سوم تعداد صندلیها بیشتر از کودکان و در دوو در دور بعدی بازی تعداد صندلیشد نفری دیگر تکرار پنج

 برابر در نظر گرفته شد.

دبستانی که خود مربی پیشمقالٔه حاضر اول  مداخله توسط نویسندٔه
یک شهر مشهد در ماه آذر و  دبستانی ناحیٔهدر یکی از مراکز پیش بود،
انجام  )دو جلسه در هفته( 1۳۹۷-۹۸در سال تحصیلی اول دی  هفتٔه
 شد. 

 .کار رفتبهها ابزارهای زیر آوری دادهبرای جمع
اسپنس و توسط این مقیاس  :دبستانیمقیاس اضطراب کودکان پیش-

گویه  ۲۸این مقیاس دارای  (.1۷ساخته شد ) ۲۰۰1در سال همکاران 
از فرم والدین  حاضر های کودک و والدین است که در پژوهشو فرم

                                                      
1. Anxiety Preschoolers Scale 

ای لیکرت از صفر تا درجهها براساس طیف پنجآن استفاده شد. گویه
برش  و نقطٔه 11۲ تانمرات بین صفر  دامنٔه شود.می گذاریچهار نمره

دهد را نشان میاضطراب بیشتر  ،تریشب نمرٔه است.تر یشیا ب ۳۵ نمرٔه
و پایایی رسید  ییدأتبه ابزار با روش تحلیل عاملی  . روایی سازٔه(1۷)

. همچنین در ایران (1۷گزارش شد ) ۰٫۹۲آن را با روش آلفای کرونباخ 
با روش آلفای کرونباخ  را موسوی و خدابخشی کوالیی پایایی ابزار

 .(1) دست آوردندبه ۰٫۸۲و با روش بازآزمایی  ۰٫۸۸
توسط  در این پژوهش : این آزمون۲مفاهیم ریاضی ساختٔهآزمون معلم -

2. Teacher-Made Math Concepts Test 
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۴ 

یک شهر مشهد در دو فرم الف  ناحیٔه مربیان برجستٔه از سه نفر
 بیستآزمون( طراحی شد که هر فرم دارای آزمون( و ب )پس)پیش

ها، مربی کودکان الؤگویی به سپاسخ بود. در هنگام پاسخال بستهؤس
گویی پاسخ برایخواند و به آنان  هاها را با صدای بلند برای آنالؤس

ی اخواند. روایی محتوال بعد را ؤسپس مربی س .فرصت کافی داده شد
 ییدأدو شهر مشهد ت ساخته توسط پنج نفر از مربیان ناحیٔهآزمون معلم

و پایایی با روش  ۰٫۷۶های الف و ب ضریب همبستگی فرم شد.
 .دست آمدبه ۰٫۸۰و  ۰٫۷۷ترتیب ها بهریچاردسون برای فرم-کودر

گریشام و توسط نامه ین پرسش: ا1های اجتماعیمهارت نامٔهپرسش-
 آموز، معلمان و والدین طراحیسه فرم دانش رد 1۹۹۰در سال الیوت 
گویه در دو  ۵۵که  کار رفتبهدر این پژوهش فرم والدین  (.1۸شد )

 1۷آفرین )گویه( و رفتارهای مشکل ۳۸های اجتماعی )بخش مهارت
عی استفاده های اجتماو در پژوهش حاضر از بخش مهارت ردگویه( دا
گذاری ای لیکرت از صفر تا دو نمرهدرجهها براساس طیف سهشد. گویه

های مهارت ،تریشب نمرٔه است. ۷۶ تانمرات بین صفر  دامنٔهشود. می
ابزار با روش تحلیل  . روایی سازٔه(1۸دهد )را نشان میاجتماعی بیشتر 

گزارش  ۰٫۹۴و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ رسید یید أت به عاملی
با فرمول را . همچنین در ایران امیدی و همکاران پایایی ابزار (1۸)شد 

 .(1۹)د کردنگزارش  ۰٫۸۶اسپیرمن براون 
آزمون و در مراحل پیش مذکورهای حاصل از اجرای ابزارهای داده
 SPSSافزار توصیفی و استنباطی در نرمآمار در دو سطح  ،آزمونپس

آمار تحلیل شدند. در سطح  ۰٫۰۵در سطح معناداری  ۲۲ نسخٔه
های گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع شاخص ،توصیفی

 بررسی منظوربه ،استنباطیآمار در سطح  کار رفت.بهمتغیرها 
 از آزمونکوواریانس، های روش تحلیل فرضپیش

 منظوربهلون از آزمون  و بودناسمیرنف برای بررسی نرمالکولموگروف
اثر متقابل بین گروه و استفاده شد و ها بررسی همگنی واریانس

بررسی شد. بررسی همگنی شیب رگرسیون  منظورنیز بهآزمون پیش
تحلیل کوواریانس روش تی مستقل و  و دوخی هایعالوه، آزمونبه

  .کار رفتبههای آماری متغیری برای آزمون فرضتک

 هایافته ۳
های گروه ،دو نشان دادفراوانی براساس آزمون خی نتایج مقایسٔه

( تفاوت p=۰٫۷1۳( و جنسیت )p=۰٫۶۹۰آزمایش و گواه از نظر سن )
 (.۲)جدول  نداشتندمعناداری 

 دبستانیفراوانی سن و جنسیت در کودکان پیش دو برای مقایسٔهیج آزمون خی. نتا۲جدول 

 طبقات متغیرها
 گروه آزمایش

 فراوانی )درصد(
 گروه گواه

 فراوانی )درصد(
 مقدار احتمال

 سن
 (۳۳٫۳۳) ۵ (۲۶٫۶۷) ۴ سال پنج

۰٫۶۹۰ 
 (۶۶٫۶۷) 1۰ (۷۳٫۳۳) 11 سال شش

 جنسیت
 (۴۰) ۶ (۴۶٫۶۷) ۷ پسر

۰٫۷1۳ 
 (۶۰) ۹ (۵۳٫۳۳) ۸ دختر

 گروه ،ها براساس آزمون تی مستقل نشان دادمیانگین نتایج مقایسٔه
آزمون از نظر یادگیری مفاهیم پیش گواه در مرحلٔه آزمایش و گروه

( تفاوت p=۰٫۳۷۸های اجتماعی )( و مهارتp=۰٫۷۳۴) ریاضی

آزمون از نظر هر دو متغیر پس ها در مرحلٔهاما گروه شتند؛معناداری ندا
های اجتماعی ( و مهارتp<۰٫۰۰1یادگیری مفاهیم ریاضی )

(۰٫۰۰۳=p ) (.۳ند )جدول بودتفاوت معناداری دارای 

 مضطرب دبستانیمیانگین متغیرها در کودکان پیش . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسٔه۳جدول 

 مراحل هامتغیرها/گروه
 گروه گواه گروه آزمایش

 مقدار احتمال
 معیار انحراف یانگینم معیار انحراف میانگین

 یادگیری مفاهیم ریاضی
 ۰٫۷۳۴ ۲٫۴۸ 1۰٫۸۰ ۲٫۸۲ 1۰٫۴۶ آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۲٫1۹ 11٫۵۳ ۲٫۲1 1۵٫۰۶ آزمونپس

 های اجتماعیمهارت
 ۰٫۳۷۸ ۵٫۸۷ ۳۷٫۲۶ ۵٫۵۲ ۳۵٫۴۰ آزمونپیش
 ۰٫۰۰۳ ۴٫۹۹ ۳۷٫۷۳ ۴٫۶۷ ۴۳٫۵۳ آزمونپس

متغیری، کوواریانس تکتحلیل ها با روش پیش از تحلیل داده
اسمیرنف نشان های آن بررسی شد. نتایج آزمون کولموگروففرضپیش

فرض نرمالیتی برای متغیرهای یادگیری مفاهیم ریاضی و  ،داد
 بودآزمون برقرار آزمون و پسهای اجتماعی در مراحل پیشمهارت

(۰٫۰۵<p نتایج آزمون لون .)،ها فرض همگنی واریانس مشخص کرد

                                                      
1. Social Skills Questionnaire 

اثر متقابل بین گروه و  (. همچنین مقدار آمارٔهp>۰٫۰۵) بودبرقرار 
گنی شیب رگرسیون برای متغیرهای فرض هم ،آزمون نشان دادپیش

های ( و مهارتp ،۲٫۶۴1=F=۰٫11۲یادگیری مفاهیم ریاضی )
بنابراین شرایط استفاده  بود؛( برقرار p ،۳٫۹۰۵=F=۰٫۰۷۵اجتماعی )

 متغیری وجود داشت.از روش تحلیل کوواریانس تک
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۵ 

 مشخص کرد،های چندمتغیری نتایج آزمون الندا از مجموعه آزمون
موزشی حداقل باعث تغییر معنادار یکی از متغیرهای های آبازی

های اجتماعی در کودکان یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارت
(. نتایج تحلیل p<۰٫۰۰1) ه استدبستانی مضطرب شدپیش

افزایش  سببهای آموزشی بازی ،متغیری نشان دادکوواریانس تک

اجتماعی  هایمعنادار هر دو متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارت
 ،اثر که باتوجه به اندازٔه شده است دبستانی مضطربدر کودکان پیش

تغییرات از درصد ۸۸تغییرات یادگیری مفاهیم ریاضی و از درصد ۷۸
های روش مداخله یعنی بازی نتیجٔه ،های اجتماعی در آنانمهارت

 (.۴( )جدول p<۰٫۰۰1) استآموزشی 

ی یادگیری مفاهیم ریاضی و های آموزشی بر هریک از متغیرهاثیر بازیأمتغیری برای بررسی تنتایج تحلیل کوواریانس تک. ۴جدول 
 دبستانی مضطربدر کودکان پیش های اجتماعیمهارت

 منبع متغیرها
مجموع 
 مجذورات

 درجٔه
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 F آمارٔه
مقدار 
 احتمال

 اندازٔه
 اثر

توان 
 آزمون

یادگیری مفاهیم 
 ریاضی

 1٫۰۰ ۰٫۷۸ <۰٫۰۰1 ۹۲٫۴۹ 1۰۳٫۷۴ 1 1۰۳٫۷۴ آزمونپیش
 1٫۰۰ ۰٫۷۸ <۰٫۰۰1 ۹۵٫۷۵ 1۰۷٫۴۰ 1 1۰۷٫۴۰ گروه
     1٫1۲ ۲۶ ۲۹٫1۶ خطا

های مهارت
 اجتماعی

 1٫۰۰ ۰٫۹۲ <۰٫۰۰1 ۳۲۳٫۲۸ ۶۰۳٫1۳ 1 ۶۰۳٫1۳ آزمونپیش
 1٫۰۰ ۰٫۸۸ <۰٫۰۰1 ۲۰۸٫۷۲ ۳۸۹٫۴۰ 1 ۳۸۹٫۴۰ گروه
     1٫۸۶ ۲۶ ۴۸٫۵۰ خطا

 بحث 4
دلیل دبستانی بههای تحصیلی در کودکان پیشازآنجاکه بهبود مهارت

های آموزشی از کشور اهمیت زیادی دارد و بازی ها در آیندٔهنقش آن
های بهتر آموزش به کودکان است، پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه

های آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارتهای ثیر بازیأت
 دبستانی مضطرب انجام شد.اجتماعی در کودکان پیش

های آموزشی باعث افزایش بازی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد
 شود.میدبستانی مضطرب یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان پیش

های ثیر بازیأبر تونبیسیلیر و همکاران مبنی با نتایج پژوهش یافتهاین 
آموزشی بر افزایش یادگیری مفاهیم شناختی و غیرشناختی ریاضی 

ر افزایش یادگیری بهای آموزشی ثیر بازیأبر تمرادی مبنیمطالعٔه (، 11)
مطالعٔه ( و 1۲آموزان با اختالل طیف اوتیسم )مفاهیم ریاضی در دانش

ش یادگیری های آموزشی بر افزایثیر بازیأبر تاخواست و همکاران مبنی
 ،(1۳پذیر )توان ذهنی آموزشآموزان کممفاهیم ریاضی دانش

 . ستهمسو
های آموزشی، توان گفت که بازیمی یافتٔه پژوهش حاضردر تبیین این 

و متون متعددی  استثر برای آموزش و یادگیری ؤراهبردی هدفمند و م
 های آموزشی را عنصر کلیدی انگیزش و یادگیریوجود دارد که بازی
نو برای ارتقای عالقه و  یرویکرد ،گیرد. این شیوهکودکان در نظر می

های آموزشی های آموزشی است و بازییادگیری کودکان در محیط
مانند بازی را زمان چندین راهبرد فعال یادگیری طور همتواند بهمی

گروهی کوچک،  های یادگیری مشارکتی، بحثنقش، بحث، فعالیت
بهبود یادگیری بهره  برایها آمیزد و از آن هم در ،نکردنوشتن و صحبت

های آموزشی امکان گنجاندن (. همچنین در بازی1۲برد )
های کودکانه در سطوح ساده تا پیچیده وجود دارد و طلبیچالش

هایی تازه تا فرصت کرد پذیر طراحیصورت انعطافها را بهتوان آنمی
دارای انگیزش  ها عمدتاً این بازیهبر ایجاد شود. ابرای یادگیری خودر

های مختلف )تحصیلی و و زمینه را برای چالش استذاتی یا درونی 
های ها و مهارتتا کودکان بتوانند دانشکند میغیرتحصیلی( فراهم 
های آموزشی (. عالوه بر آن، استفاده از بازی۸خود را رشد دهند )

ارتقای نگرش مثبت به تحصیل  تواند زمینٔهتوسط معلمان و مربیان می
ها کمتر برای آموزشی این بازی جنبٔه ازآنجاکهو مدرسه را فراهم آورد. 

ها ها بازیاست و آن شدنیدبستانی( درکویژه کودکان پیشکودکان )به
یادگیری  منظوربهرفتارهایی هدفمند  منزلٔهعنوان بازی، نه بهرا فقط به

دلیل های آموزشی بهفاده از بازیاست ،پندارندمطالب آموزشی می
جذابیت ازطریق افزایش میزان انگیزه و اشتیاق کودکان باعث افزایش 

ثری ؤهای آموزشی نقش مدرنتیجه، بازی ؛(۲۰شود )یادگیری آنان می
های آموزشی این پژوهش ازآنجاکه بازی رد.در افزایش یادگیری دا

ثری در افزایش ؤد نقش مبر مفاهیم ریاضی بود، منطقی است بتوانمبتنی
دبستانی مضطرب داشته یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان پیش

 باشد.
افزایش  سببهای آموزشی بازی ،دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد

این  شود.میدبستانی مضطرب های اجتماعی در کودکان پیشمهارت
های آموزشی ثیر بازیأبر تکارداس و سادیک مبنی با نتایج پژوهش یافته

مطالعٔه (، 1۴ان مبتال به اوتیسم )کهای اجتماعی کودبر افزایش مهارت
های آموزشی ثیر بازیأبر تعیلی گوجار مبنیاپورروستائی اردکانی و اسم

( و 1۵ابتدایی ) آموزان دورٔههای اجتماعی دانشبر افزایش مهارت
های مهارت های آموزشی بر افزایشثیر بازیأبر تآتشک و همکاران مبنی

 . ستهمسو (1۶آموزان پنجم ابتدایی )اجتماعی دانش
بازی کودک را به سطح  ،توان گفتمی یافتٔه پژوهش حاضردر تبیین این 

های رشد، تعامل با محیط که در رساند و طبق نظریهرشد بالقوه می
نقشی مهم و اساسی در  ،شودکودکان بیشتر ازطریق بازی انجام می

به این ترتیب که کودکان ازطریق بازی بسیاری از  ؛ردزندگی کودکان دا
ن است آمهم دیگر  گیرند. نکتٔهمی ها و رفتارهای اجتماعی را یادمهارت

صورت گروهی و ها را بهتوان آنها این امکان را دارند که میکه بازی
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ها کمک دیگر کودکان بتوانند چالشانگیز ساخت تا کودکان بهچالش
فردی خود را بهبود بخشند های بیناز این طریق مهارتند و کنرا حل 

اصلی شامل تحریک  ها سه انگیزٔهبازی دادن(. همچنین برای انجام1۰)
تحریک  ذهنی، چالش فیزیکی و تعامل اجتماعی وجود دارد. انگیزٔه

های فکری و ذهنی بازی برای دستیابی به چالش ذهنی همان انگیزٔه
له مثل پازل ئبر حل مسهای مبتنینجام بازیبرای مثال هدف از ا ؛است

چالش فیزیکی همان انگیزه  کشد. انگیزٔهباین است که ذهن را به چالش 
 منظوربهبرای دستیابی به اهداف فیزیکی مثل تالش برای قهرمانی 

بازی با  تعامل اجتماعی همان انگیزٔه دستیابی به مدال است. انگیزٔه
 ،برای مثال ؛صورت رقابتی یا همکاری استها بهدیگران و تعامل با آن

بنابراین  ؛ای استهای تیمی و گروه دارای چنین انگیزهبازی دادنانجام
تعامل اجتماعی است و این  ها انگیزٔههای اصلی در بازییکی از انگیزه

(. عالوه 1۵های اجتماعی شود )تواند باعث بهبود مهارتها میبازی
در قالب  که عمدتاً استتمرین رفتارهایی های آموزشی بر آن، بازی

شود می سبباین امر  .دهدهای گروهی و مشارکتی روی میبازی
های ارتباطی سری مفاهیم بتوانند مهارتبر یادگیری یککودکان عالوه

ها و اجتماعی خود را بهبود بخشند و در زندگی روزمره از این مهارت
شود های آموزشی باعث مییمهم دیگر اینکه باز بهره برند. نکتٔه

بگیرند چگونه با دیگران ارتباط  سری قوانین یادکودکان با کمک یک
(. کودکان مضطرب درمقایسه با 1۴ها بازی کنند )برقرار سازند و با آن

های تری دارند و بازیهای اجتماعی ضعیفمهارت ،همساالن خود
ختلف های مبهبود مهارت برایآموزشی کمک زیادی به آنان 

های تواند باعث افزایش مهارتهای آموزشی میبازی ؛بنابراینکندمی
 دبستانی مضطرب شود.اجتماعی در کودکان پیش
تر این های مهممحدودیت .هایی مواجه استهر پژوهشی با محدودیت

گیری غیرتصادفی هدفمند، پژوهش شامل استفاده از روش نمونه
پژوهش  ه و محدودشدن جامعٔهثیر روش مداخلأتداوم ت نشدنبررسی

بنابراین  ؛شهر مشهد بود یک دبستانی مضطرب ناحیٔهبه کودکان پیش
های ثیر بازیأگیری تصادفی، بررسی تداوم تهای نمونهاستفاده از روش

های اجتماعی در آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی و مهارت
مدت و بلندمدت و انجام این پژوهش بر کودکان های کوتاهپیگیری

ثیر أت شود. پیشنهاد دیگر مقایسٔهمی توصیهدبستانی سایر شهرها پیش
دبستانی مضطرب با سایر های آموزشی در کودکان پیشروش بازی

های اجتماعی، آموزش مله روش آموزش مهارتها ازجروش
 ثر و غیره است.ؤهای زندگی، آموزش ارتباط ممهارت

 گیرینتیجه ۵
های آموزشی بازیشود که نتیجه گرفته مینتایج پژوهش حاضر براساس 

در های اجتماعی مهارتافزایش بر افزایش یادگیری مفاهیم ریاضی و 
درنتیجه، معلمان و  ؛ددار اثربخشیدبستانی مضطرب کودکان پیش

های تحصیلی های آموزشی برای بهبود ویژگیتوانند از بازیمربیان می
ویژه یادگیری مفاهیم دبستانی مضطرب بهو اجتماعی کودکان پیش

 های اجتماعی استفاده کنند.ریاضی و مهارت

 قدردانی و تشکر 6
 ادارٔهبهزیستی و  نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از مسئوالن ادارٔه

دلیل همکاری با پژوهشگران یک شهر مشهد به وپرورش ناحیٔهآموزش
دبستانی مضطرب( کنندگان در پژوهش )کودکان پیشاز شرکت نیز و

 ،شرکت در پژوهش برایدلیل مشارکت و موافقت ها بهو اولیای آن
  ند.کناعالم می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی نامٔهحاضر برگرفته از پایان مقالٔه
دبستانی و دارای کد اخالق وپرورش پیشآموزش واحد مشهد در رشتٔه

اخالق در  از کمیتٔه IR.IAU.MSHD.REC.1398.026 با شناسٔه
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد است. فرم های زیستپژوهش
شرکت در پژوهش حداقل توسط یکی از والدین کودکان  نامٔهرضایت

رعایت نکات  دربارٔههمچنین  دبستانی مضطرب امضا شد.پیش
ماندن اطالعات شخصی و غیره( اخالقی )ازجمله رازداری، محرمانه

 .خاطر داده شد اطمینان والدینبه 
 انتشار برای رضایت
 قابل اجرا است. غیراین امر 

 ا و موادهدادهبودن دسترسدر
 ها و مواد وجود دارد.در پژوهش حاضر امکان دسترسی به داده

 منافع ضادت
 د.نتضاد منافعی ندارگونه کنند هیچمی اعالمنویسندگان 
 منابع مالی

شخصی و بدون حمایت مالی از سوی هیچ سازمان  این مقاله با هزینٔه
 یا نهادی انجام شد.
 مشارکت نویسندگان

اول مسئول نگارش پروپوزال، اجرای مداخله  حاضر نویسندٔه در مقالٔه
ها و نگارش دوم مسئول تحلیل داده ها و نویسندٔهآوری دادهو جمع

 .بودمقاله 
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