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 چکیده

به  یآموزش یها یباز .دنامنیم یآموزش یهایباز ،رندیبگ ادیتر را ساده میها بتوانند مفاهکه کودکان با کمک آن ییهایباز

 .دهد شیآموزان را افزادانش یریادگیتواند یشود میکودک م یو اجتماع یذهن یحواس و رشد قوا تیوقنکه موجب تآسبب 

خود را  یهادهیآزادانه ا توانند یپس م ندارند ،رندیقرار بگ یابیمورد قضاوت و ارزش نکهیاز ا یکودکان ترس یکه در باز ییاز آنجا

این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای مطالعات  .شودمی نادانش آموز تیخالق تقویتسبب  نیا هکنند ک انیب

  .موزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی بپردازدآهای ای صورت گرفته است در پی آن است که به بررسی تأثیر بازیکتابخانه

 

 . تیخالق ،یلیتحص شرفتیپ ،یریادگی ،زهیانگ ،یآموزش یهایبازهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 جادیا ،و آموزش یریادگی یعامل برا نیبتوان گفت مهمتر دیشا. برد یم شیاست که که مارا به سمت کارها پ ییروین زهیانگ

 یباز ،زهیانگ جادیا یابزار معلمان برا نیبهتر میسروکار دار ییآموزان ابتداکه ما با دانش یآموزان است و زماندانش یبرا زهیانگ

 کی.  دید میرا خواه ییآموزان ابتداشگرف دانش شرفتیو پ یریادگیمعجزه  میکن قیتلف یرا با باز مختلف ساگر درو. است 

 یکند و باز هیخود را تخل جاناتیو ه یانرژ دیشاد باشد با دیکودک با کیبرد و یبه سر م یدر دوره کودک ییابتداآموز دانش

  .کند

سن  نیکودکان در ا اژهیاز نظر پ نیهمچن .شودیترشح م نیدرنالآ یزهنگام با وکودک است  یعمل برا نیزتریانگ جانیه یباز

 . اموزندیمطالب را ب یهمراه باز یورزو دست یبه صورت عمل ددوست دارن یعنیهستند  ینیتفکر ع یدارا

 تواند یم ردیگ یجام منا ییابتدامقطع که در  ییهایباز ایآ میکن یاست که بررس نیموضوع ا نیو هدف ما از انتخاب ا زهیانگ

با  میکرد یپژوهش سع نیدر ا ؟موثر باشد ییآموزان ابتدادانش یلیتحص شرفتیتواند در پیم ایآ ؟را باال ببرد یریادگیسطح 

و  میقرار ده یرا مورد بررس یلیتحص شرفتیو پ یریادگیبر  یباز ریثأکه ت میبرس یمثبت جینتابه  یا توجه به منابع کتابخانه

 . باشد یریادگیعامل  کیو  یریادگینوع  کی تواند یم یکه باز میبرسان نیمعلمان و والد ،به نظر همکاران ت آن رابثنقاط م

 

 پژوهش نهیشیپ

و کسب  تیبه انسان دنیرس یشود و برا لیانسان تبد کیکند که به یبه کودک کمک م یباور است که باز نیچامپ بر ا یلیم

 . کودک برقرار شود یریادگیو  یباز نیب یتعادل دیبا ،مطلوب یتیشخص یهایژگیو

خود  یهایهمکالس ٪24از  ،یاضیآموزش ر یباز یلهیبه وس یناتوان یآموزان با اندککه دانش افتندی( در3112) نیو الگوز یتیب

-یهج یخطاهاکاهش  هقادر ب یبه نحو بهتر ،ناتوان خود ریغ یهایبا همکالس سهیدر مقا ،باالتر یهاتر بوده و در کالسموفق

 . شوندیکردن م

 ،یهایو باز یسازهیخود را در استفاده از شب قاتیتحق کایمهم است که ارتش آمر یها در آموزش به قدرینقش استفاده از باز 

 ( 2442 ،یکند) .قرار داده دیکأمورد ت ،یاز راه باز یمهارت آموز یهاتیتوسعه قابل یو هم برا شیافزا یهم برا

که به مدرسه  یکودکان .دارد یادیسابقه ز ،یعنوان ابزار آموزشبهها یدارند که استفاده از باز دهی( عق311۱) گرانیو د یدمپس

مشکل  ،سیتدر میمستق یهاتیو موقع یاضیر انیداشته باشند با ارتباط م یعدد یهایاز باز یابدون آن که تجربه ندیآیم

  .دارند

و رشد همه جانبه کودکان گزارش  کودک یو انتخاب ابتکار یقبل یهاانتقال دانش ،یماعمل اجتاعرا در ت یباز ریثأت لدیکفیو

 حسینی) .استفاده کنند یاضیاز اهداف آموزش ر یبانیآشنا به منظور پشت یهایاز باز نیبهتر است معلم یزعم وبه .کرده است

 (3111، دینی و همکاران شریف ،زینعلی ،ثابت

 

  یشتعریف بازی آموز

ک آن مفاهیم را یاد توانند انجام دهند و به کمهای روزانه یا در اوقات فراغت میهایی که کودکان ضمن انجام دادن کاربازی 

-مانند مکعب ،است استفاده از وسایل بازی مناسب ،ترین وسیلة آموزش کودکمهم .شودهای آموزشی نامیده میبازی ،بگیرند

از  .اما ساده و آسان ریاضی آشنا شود ،تواند با مسائل اساسیبندی کردن آنها میو دسته چوبی که کودک با جور کردنهای 
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حقانی و  ،ریزیامامی). توان استفاده کردهای موجود زندگی میواقعیتی برای آشنا کردن کودک با بازخانه کوچک اسباب

 (3111، یوسفی 

بازی آن نوع  باشد های آموزشی میآموزان در دوره ابتدایی بازیشهای جلب توجه دانترین و موثرترین محرکیکی از اساسی

  .گرددموجب لذت و آرامش میگیرد و فعالیتی است که در اوقات فراغت و با میل و اختیار انجام می

 (یرییادگ) بازی راهی است که ممکن است کودک را از معلوم به مجهول: کندمحقق آمریکایی نظر خود را این گونه بیان می

بازی  .چنان استحکام علمی برخوردار است که اکثر روانشناسان در پذیرش آن اتفاق نظر دارند ی جرسیلد ازنظریه .هدایت کند

هایی که در ماهیت بازی آنان رشد شخصیت کودکان با دگرگونی .رشد روان و شخصیت کودک ،ای است برای پرورش تنوسیله

ها به عنوان ابزار تدریس به گران معتقدند که بازیپژوهش .یابدتکامل می ،دهدرخ می ندو تغییراتی که در روابط اجتماعی ش

مسائل را حل کنند؛ انجام بازی با آنان شانس سر و کله زدن با مسائل و تدوین راهبردهایی را کند که آموزان کمک میدانش

؛ به نقل از بلوم و 3112 ،؛ اولسون و پالت3113 ،تیجفری وکلین ). سازددور از تهدید فراهم میت در محیطی بهالبرای حل مشک

 . (3113 ،یاکوم

 

 آموزان ثیر بازی در یادگیری دانشأت

کودکان در سن دبستان در مرحله تفکر عینی هستند که یادگیری مفاهیم انتزاعی در این مرحله دشوار  ،بر اساس نظریه پیاژه

شود و آموز در کالس میباعث ایجاد عالقه و فعالیت دانش بیت زیادی دارد وجذا نآموزاهای آموزشی برای دانشبازیاما  ،است

 (3111یحقانی و یوسف ،امامی ریزی). شودعینی با مفاهیم درگیر میآموز به صورت ملموس ودانش

ل اصلی رتنکه سعی کنیم کنبه شرط آ ،شوندرشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک میهای آموزشی موجب تقویت حواس و بازی

 dnhlm همچنین ،(aharhdbmhrhab, 2441)او تعیین کند ،اختیار کودک باشد و جهت و مسیر آن را ربازی د

 .آموزان تأکید داشتها برای آموزش دانشای آموزشی مستقیمی هستند و بر استفاده از آنها وسیلهدریافت که بازی(31۱۱)

(244۱ ,oMlibnnM) زش قادر به ایجاد های آموبخش نمودن محیطوزشی به دلیل لذتآم هایفرض بر این است که بازی

ای مفید و قدرتمند برای یادگیری لووالن معتقد است که بازی وسیله (ddrBlaBbmB ,244۱) .آموزان هستنددانشانگیزه در 

-استفاده از بازی ،تانیدبس نآموزادر نظر گرفتن شرایط یادگیری دانشاست و با توجه به اهمیت و فواید بسیار مطلوب بازی و 

-و موجب ارتقا میزان یادگیری دانشآموزان میزان انگیزه و اشتیاق دانش زایشهای آموزشی در آموزش مفاهیم درسی با اف

-بازی .شوندآموزان میاربرد مهارتی دراز مدت توسط دانشهای آموزشی موجب افزایش حفظ مطالب و کبازی .شودآموزان می

مدار های قانونر به کاربرد آتی مهارتایند و منجکنند تا فاصله بین نظریه و تجربه را بپیمآموز کمک میدانش ههای آموزشی ب

 (3111، حقانی و یوسفی  ،ریزیامامی) .شوندمی

هم به عنوان  ،اجتماعی کودکعنوان وسیله یادگیری و با تقویت قدرت یادگیری و پیشرفت هم به ،که بازی قابل ذکر است

ودک فرصت رشد و سازندگی نقش قابل توجهی دارد و به کهای دارای رقابت تربیتی و ای برای بیان عواطف و احساسیلهسو

  (3111. کوالیی نژاد، امامی) .دهدسازی را میبالندگی و خویشتن

معلمین متداول بوده  انیها مسال ،یریادگی لیها در کالس درس به منظور تسهیدهد که استفاده از بازیها نشان مپژوهش"

 یریادگی طیشرا لی( تسه311۱ ،لدیکفیو)موضوع  انیب لیهمانند تسه ،کندیفراهم م یکه باز یطیشرا .(لچ و همکاران) .است

و  رندهیپذیطیراهبردها در مح نیشانس سر و کله زدن با مسائل و تدو ،یارتباط یهامهارت( بهبود 3112 ،نیگوزو ال یتیب)
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 نی( و هم244۲ ،نیبونک و دن)سازد یبدل م طیشناخت ابزار و مح یلهیها را به وسیباز ،(311۱، کوم ایوم و لب) دیبدون تهد

استفاده از آن به عنوان  یها براها و نهادکه اقدام سازمانراستا به دست آمده است موجب شده  نیکه در ا یگریموارد و موارد د

 ییها( و متخصصان به دنبال راه244۲ ،مبرانو؛ 2441 ،ی؛ کند2440 ،زیو بلوو ریک). دبای شیروز افزاروزبه یآموزش یلهیوس کی

  .باشند ریثأتیو ماندگار کردن ب یاثرگذار نیها به دنبال بهبود ایباز نیتر کردن انیآفر یباشند که با شاد

عی و احساسی به رشد اجتما هسدهد که محیط مدرناپذیر محیط آموزشی است و در واقع اطمینان میبازی عضو جدایی

آورند و متوجه بسیاری از کودکان ضمن بازی تجارب زیادی به دست می .ها توجه داردکودکان و همچنین رشد شناختی آن

سازی یادگیری بازی در وفق گرفتن کودکان با محیط مدرسه و حتی در بهبود آماده .دشونهای طبیعی میو پدیده لمساِئ

، دینی و همکاران شریف ،زینعلی ،ثابت حسینی) .کندها کمک میمشکل به آنهای حل و مهارتتارها فریادگیری  ،کودکان

3111) 

 

 تحصیلیأثیر بازی بر پیشرفتت

یل و مدرسه از داشتن انگیزه و عالقه به تحص .تحصیلی از مسائل مهم آموزشی است که رابطه تنگاتنگی با انگیزه داردپیشرفت

عواملی  ،شودکه موجب ارتقا موفقیت تحصیلی می در ایجاد انگیزه به تحصیل ،شودتحصیلی محسوب میدالیل اصلی پیشرفت

تواند در بهبود شرایط کالس تأثیرگذار اشاره کرد که استفاده از بازی میتوان به شرایط کالس آن جمله می دخیل هستند از

بازی  ،ه و پیشرفت تحصیلی اشاره شده استنگیزهای آموزشی بر اینیز به تأثیر باز( 3111)باشد و در مقاله عظیمی و دیگران 

تواند باعث رشد همه می ،های کودکی استخوشیهای آموزش به کودکان و کلید تمام نظیرترین روش یکی از بزرگترین و بی

 . جانبه کودک شود

 

 آموزان ای آموزشی بر یادگیری دانشهای رایانهثیر بازیأت

-واقع برخی از بازی در .های اینترنتی استیادگیری استفاده از بازی-آموزان در جریان یاددهیدانشکردن  العفهای یکی از راه

ها در آموزش وجود یل فراوانی برای استفاده از بازیدال .کندتابی یادگیری کودکان را تقویت میها بیشتر از هر کها و فعالیت

ارتقاء یادگیری فعال ( 1آموزان های مختلف یادگیری فردی دانشبکاسب با سنت( 2آموزان تشویق دانش( 3: دارد از جمله

کند و به تصمیماتش واکنش مسائل را حل می ،کندیری میگتصمیم ،وان یک مشارکت کننده فعالکودکان به عن هنگام بازی

توانند در می ،دهندان میآموزدانش ها بازخورد ثابتی درخصوص عملکردبه دلیل این که بازی( 0: 311۲ ،ولف) .دهدنشان می

قابلیت کنترل ( ۲: 3111 ،"آندرسون) .آموزان مورد استفاده قرار گیرندهای آموخته شده توسط دانشبازبینی دانش و مهارت

رندگان احساس این ویژگی در یادگی ،کاربران در حین بازی قادر به تغییر و دست کاری فرایندها هستند: توسط کاربر

 . (2433 ،مالون و لیپر)کند جاد میی ایراخودمخت

شناختی و کنترلای معتقد است بازی مکانیزمی را برای هدایت و های رایانهردازان بازیهمچنین ساتن اسمیت یکی از نظریه  

 ،ایهبازی رایانتعاملی بودن هر نوع ( ۱: 2440 ،ساتن اسمیت) .دهدی زندگی در اختیار کاربر قرار میهاروان شناختی چالش

 های علمی فرد راذهنی فرد را و برخی دیگر تواناییتوانایی های  ،هابرخی از بازی .دهدها را مدنظر قرار مینوع خاصی از توانائی

صرفا به  ،اهبرخی از بازی .آموزش را نیز به دنبال دارد ،هر بازی آموزشی خارج از جنبه سرگرمی .دهندمورد هدف قرار می

 (311۱. پورروستایی، علی ابادی، گوجار). توان یافتهایی از آنها را مینمونه ،اند که در علوم مختلفموزش ساخته شدهخاطر آ

ای ایجاد حالت عاطفی مثبت است که های رایانهاند که یکی از مزایای بازیشمندان بارها به این نتیجه رسیدهمعلمان و دان

جایا ). شودو بهبود مشارکت و موفقیت می ،(3111 ،ریبر وهمکاران)تجارب یادگیری  باعث ایجاد انگیزه و جذابیت در کسب
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-دانش .(2444 ،تنر و جونز) .آموزان در یک محیط سنتی کمک کنداد انگیزه در دانشتواند به ایجبازی می .(2442 ،کانتان

هایی هستند که از عینیت بیشتری برخوردار روشورداری از تفکر عینی نیازمند آموزانی که در سنین پایین هستند به دلیل برخ

کننده به دانش آموزان ارائه جذاب و سرگرم ،نیای از جمله ابزارهایی هستند که درس را به صورت عیهای رایانهبازی .باشند

همچنین  ،دتوانند یادگیری را تسهیل کرده و سرعت آن را افزایش دهندر این است که می های جدیدقدرت فناوری .دهندمی

نشان ( 311۱)کول . (3112 ،یغما). تری را برای یادگیری ایجاد کنندکاهش داده و شرایط مطلوب و مناسبزمان یادگیری را 

کرا و  ،گرینفیلد ،به نقل از سابراهمانیام) .ردمدت بازی بر یادگیری یادگیرندگان تأثیری مثبت داداده است که انجام دراز

های آکادمیک به دست هنگام انجام بازی"های ذهنی و راهبردهای شناختی کند که مهارتهار میاظ "گردلر .(2443 ،"گروس

های مهارت» ،«بازنمایی فضایی»های دیداری شامل ها مهارتها مدعی هستند که بازیازیطراحان ب. (311۱ ،گردلر)آیند می

 .(2443 ،؛ سابر اهمانیام و همکاران2443 ،نقل از پرنسکی؛ 3110 ،گرینفیلد)تأثیرات شناختی دارند  «توجه بصری»و  «نمادین

امر موجب افزایش انگیزه که این  ،کنندودشان تشویق میهای یادگیری خن را برای بر عهده گرفتن مسئولیتها یادگیرندگابازی

آموزان با ط یادگیری دانشفواید بسیار مطلوب بازی و در نظرگرفتن شرایبا توجه به اهمیت و  .(311۱ ،رایبر) .شوددرونی می

جب آموزان موتیاق دانشهای آموزشی در آموزش مفاهیم درسی با افزایش میزان انگیزه و اشاستفاده از بازی ،ناتوانی یادگیری

 . (3110 ،ملکیمرادی و ) .شودارتقاء میزان یادگیری آنان می

 

 ثیر بازی در یادگیری برخی از دروس ابتدایی أت

این تأکید اشتباه  .های اشکال تأکید داردادگیری فهرستی از تعاریف و ویژگیهندسه ابتدایی بر ی ،مدارسدر برنامه درسی 

های معناداری بفهمند و روشا به صورت آموزان باید مفاهیم هندسی ردانش ،ها و تعاریفبه جای حفظ کردن ویژگی .است

در دهه های گذشته نارضایتی از برنامه درسی هندسه توانا های موقعیته آنها را در فهم مسائل و استدالل کردن را یاد بگیرند ک

مند کردن و یکی از راهکارها برای عالقه .های زیادی بوده استکند و افت عملکرد تحصیلی فراگیران در هندسه موضوع پژوهش

ی ارتقا و برانشی یک رویکرد ابداعی و های آموزبازی .تر هندسه در دوران ابتدایی استفاده از بازی استادگیری بهتر و عمیقی

مسائل را  ،کندگیری میآموز تصمیمدانش ،دة فعالکننبه عنوان یک مشارکت .های آموزشی هستندعالقه و یادگیری در محیط

 (ohewBnn ,oBriBlmMnnBr & aBnnblbdM ،2440). دهدمیکند و به تصمیماتش واکنش نشان حل می

ای بیشتر و هکنند و مهارتفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا میبه م ،های آموزشیه ویژه بازیها بکودکان در خالل بازی

گردند و تجارت های متفاوت آشنا میجهت ،گوناگوناشکال  ،های مختلفآنان به کمک بازی با رنگ ،نمایندبهتری را کسب می

 . (dadhmahlm, 2432) .آورندای به دست میارزنده

شوند و به علت برخی مربیان معتقدند که هرگونه ار و با میل و رغبت فرا گرفته میبدون فش ،ی مطالب آموختنیدر هنگام باز 

مدارس ابتدایی را به  کودکان آموخت و اصوال بهتر است ساعات رسمی دروسمطالب درسی را باید فقط همراه با بازی به 

بفهمد  ،کند بشناسدتا دنیایی را که در آن زندگی می کنددک کمک میبازی به کو .ها خالق و آزمونده تبدیل کردساعات بازی

-اش با آنها چیز یاد میران و رابطهدیگ ،ازی درباره خودشکودک هنگام ب .و کنترل کند و میان واقعیت و تخیل فرق بگذارد

-های گروهی بر پیشرفتیتحقیقی را با عنوان بررسی باز( 3110)محدث  .(3111، حقانی و یوسفی  ،ریزیامامی) .گیرد

ن پیشرفت تحصیلی نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که بین میزا .آموزان دوم ابتدایی انجام دادتحصیلی درس زبان آموزی دانش

آموزانی که در این تحصیلی دانششوند با میزان پیشرفتها شرکت داده میآموزان دختری که در این بازیزبان آموزی دانش

-ی از آن است که بین میزان پیشرفتهمچنین نتایج تحقیق حاک .شوند تفاوت معناداری وجود داردت داده نمیها شرکبازی
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( آموزیزبان)شوند با میزان پیشرفت تحصیلیدر بازی گروهی شرکت داده میی که آموزان پسرآموزی دانشی زبانتحصیل

 (3111. کوالیی نژاد، امامی) .بیشتر است ،شوندها شرکت داده نمیآموزان پسری که در این بازیدانش

 

 آموزان ثیر بازی در رشد خالقیت دانشأت

در حقیقت  .های مشترکی دارندبازی و خالقیت ویژگی .بسیاری وجود داردهای ها و همپوشیارتباطبین فرایند خالقیت و بازی 

 ،وضعیت ذهنی و آمادگی ،یک نگرش و یک فرایند: ردگیهر دو این موارد را در بر می .بازی غالبأ بخشی از فرایند خالق است

های ایی نگاه کردن به یک مشکل از راهیعنی توان ،واگراتفکر  ،توانایی کاوش در مفاهیم تازه ،اطمینان توانایی کنار آمدن با عدم

-بازیارند و روحیه تخیل و خالقیت در بازی عمیق ریشه د ،آفرینیآفرینش و باز ،فرصت انتخاب داشتن ،عدم اجبار ،مختلف

های حل مسئله را پذیری و مهارتعطافبازی ان .ماندبخش خالق وجود ما در ما باقی می عنوانکردن در طول دوران زندگی به

ود اگر ما به عنوان بزرگساالن همچنان روحیه بازی کردن را در خ .کنندبات تازه و خالق با مواد بازی میکه برای کشف ترکی

قادر خواهیم بود از طریق تمام حواس خود اطالعات را به دست  ،های بازی را به کار بریمی آگاهانه ویژگیحفظ کنیم؛ یعن

 .دهدزی کردن به تخیل پر و بال میروحیه با .اطالعات دست دوم یا نتایج از قبل تعیین شده نباشیمآوریم و محدود به 

-ار بگیرند ندارند و آزادانه ایدهآموزان ترسی از اینکه مورد ارزشیابی قرها دانشدر بازی .(3111، حقانی و یوسفی  ،ریزیامامی)

های بازی این است که در آن اجبار وجود خالقیت منجر شودیکی دیگر از مزیتتواند به ین میکنند و اهای خود را بیان می

 تواند باخالقیت می .شودت است میر بازی که بخشی از خالقیهای نو دآزادی انتخاب باعث ایجاد کشف روشندارد و این 

توانند قوه خالقیت شدن میآموزان با سرگرمدانش اند در پرورش خالقیت مؤثر باشد وتوآموزش رشد یابد و شیوه آموزش می

 (dnhab nhlirMmb ehjhB, 243۱) .خود را رشد دهند

 

 گیرینتیجه

که  میدیرس جهینت نیبه ا میکرد یبررس ییآموزان ابتدادانش یریدگایرا بر  یباز ریثأو ت میکه انجام داد یبا توجه به پژوهش

 جادیا و یریادگی طیشرا لیتسه موجب ،دنداریفعال نگه م یریادگی- یاددهی ندیآموزان را در فرآ دانشهای اموزشی یباز

در  .شودیم ییان ابتداآموزدانش یریادگیت یامر سبب تقو نید و همنشویآموزان نسبت به درس مدانش اقیو اشت زهیانگ

 تیعالوه بر تقو یآموزش یها یو باز شوند یو رغبت فرا گرفته م لیبدون فشار و با م یمطالب درس موزشیآی هنگام باز

 طیو بهبود شرا یعمل ییو توانا یذهن یینااتو شیافزا ،یشناخت یها مهارت شیفزاا ،یاجتماع شرفتیپ شیافزا سبب یریادگی

ارزنده و ماندگاری را برای  تجارب و تناسب دارند یریادگیمختلف  یهابا سبک ها یاز آنجا که بازشوند و یم رسکالس د

 . شوند یم ییآموزان ابتدادر دانش یریادگیقدرت  شیباعث افزا کنندآموزان فراهم میدانش

 

 پیشنهادات کاربردی

های درس را جدید داشته باشند و بتوانند کالسهای و مهارت الزم را برای اجرای روش جذب معلمان و مربیانی که شناخت-3

  .دآموزان جذاب کنندرآورده و کالس درس را برای دانشهای آموزشی خشک با استفاده از بازیت رسمی و از حال

 . را فراهم سازند (با تأکید بر بازی)عمل  مدارس امکانات و تجهیزات و فضای کافی برای اجرای روش تجربه و-2

  .های آموزشی آن را تغییر دادکه بتوان هنگام استفاده از بازی را طوری ترتیب دهندکالس  -1
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  و مأخذ منابع

تحت وب بر یادگیری و ای آموزشی چند کاربره  های رایانه تاثیر بازی .(311۱) و همکارانگوجاراسمعیلی .3

 33های نوین سال سوم شماره نامه مطالعات رسانهصلفآموزان و انگیزش دانش

 ای رایانه های بازی از استفاده و هابازی چیستی بر مروری .!بگیرید جدی را بازی .(3111)سعید ،کوهی الوند .2

 . اندیشه میعاد: تهران ،آموزش برای

بر خالقیت  درس هندسه در آموزشی هایبازی بکارگیری تاثیر بررسی .(3111) و همکاران کبری، یزیرامامی .1

. 10شماره  ،دوره دوم ،سال شانزدهم ،ریزی درسپژوهش و برنامه ،سوم ابتدایییهدختر پان آموزاتحصیلی دانشو پیشرفت

 ۱0-۱0ص

 با بازی بر تاکید با عمل و تجربه روش به آموزش مقایسه .(3111) یندالجمال ،نژادکوالیی ،کبری ،امامی• .0

-1۲سال تحصیلییه دوم شهرستان زرین شهر درسر پاآموزان پ دانشتحصیلی ریاضی و تاثیر آنها بر پیشرفت زبانی هایروش

 . 31۲-330 صص، 30سال پنجم شماره ،شناسی تربیتیفصلنامه روان .1۱

 ،آموزان ابتدایییادگیری و رشد اجتماعی دانش با بازی رابطه .(3111) .و همکاران فاطمه سیده ،ثابتحسینی .۲

 0۱-04 صص ۱شماره  ،0جلد  ،مجله نخبگان علوم و مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


