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Abstract
The goal of the research is the The comparison of
guided Play, free play, and direct instruction effects in
children's learning of first grade science. The current
research methodology is quantitative experimental
study with an inter group plan and frequent
measurement. The research society is the all of the
boy students of first grade in Tehran primary schools
located in 11 district, and in the year 2019. A school
was chosen through available sampling method from
the research society and 24 students were chosen
randomly as subjects, amuong the students of first
grade in that school, through sortition and divided into
3 groups, with contain 8 students. The research tool is
a researcher made test about topic of Magnet in the
first grade science book.The tool stability was
investigated by “Kuder-Richardson” method and the
amount was 0.86. The tool salability was examined by
teachers through context stability and confirmed. Data
analyzing was done by Analysis of variance (one in
between) used spss software version 20. The result
refer there is a meaningful variance in 0.05 level
amoung the three types of learning ways:guided Play,
free play and direct instructions.Also the groups
comparison in learning, with considering the
interactive effect express that the guided play method
is more effective than the other three methods in the
magnet topic learning (p<05/0). The reduce of
learning in the guided play group is less than the other
two methods. Up the gained results guided play
method helps to learn The magnet topic for students.
Keywords: Free play, guided play, Direct
Instruction, learning
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چکیده
 ب ا ی آ اد و،  بررسی مقایس ۀ اث را ب ا ی ه دایتش د،هدف پژوهش
آمو ش مستقیم بر ی ادگیری کودک ا در در لو وت ربرب ی پای ۀ اول
 کمی و ا ن و مااعا ا آ مای ی ب ا، روش پژوهش حاضر.ابتدایی بود
 هم ۀ، ماما ۀ پ ژوهش.طرح بین گروه ی ب ا ان دا گی ری مک رر ب ود
دانشآمو ا پسر پایۀ اول مدار ابتدایی مناق ی ا د ش تر رت را در
 یک مدرس ب روش نمون گی ری در، ا ماماۀ آماری. بود8931 سال
42 دستر انتخاب شد و ا میا دانشآم و ا ک س اول آ مدرس
1 آ مودنی ب صور رصادفی انتخاب و در س گرو ب صور (ه ر گ رو
 آ مو محقق ساخت مبحث آه نرب ا، ابزار پژوهش.آ مودنی) قرار گرفتند
 پای ایی اب زار ب ا روش ک ودر.کتاب لووت ربرب ی پای ۀ اول ابت دایی ب ود
 روای ی اب زار ب وس یوۀ،0/18 ریچاردسو بررسی شد و مقدار آ برابر با
 ب منظور رحوی.روایی محتوا روسط ماوما بررسی و روایی آ رائید شد
داد ها ا رحوی واریانس ررکیبی (ی ک ب ین و ی ک درو ) ب ا ن رتاف زار
 نتایج پژوهش ن ا داد ک بین س روش آمو ش ی. استفاد شدSpss20
 همچن ین. رف او مان اداری وم ود دارد0/00 در باب یادگیری در ساح
 ح اکی ا آ ب ود، مقایسۀ گرو ها در یادگیری با روم ب اثر رااموی ما
ک روش با ی هدایتشد در افزایش یادگیری مبحث آهنربا نس بت ب
) و می زا ک اهش ی ادگیریP>0/00( س روش دیگر مؤثررر بود است
در گرو با ی هدایتشد نسبت ب دو روش دیگر دارای وضایت بتت ری
 بر اسا نتایج ب دستآمد روش با ی هدایتشد م یروان د بال ث.بود
.افزایش یادگیری مبحث آهنربا در دانشآمو ا شود
، آم و ش مس تقیم،  با ی هدایتش د، با ی آ اد:واژههای کلیدی
.یادگیری
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مقدمه
امروزه یادگیری علوو تجربوی ،همچوون سووادوموزی و
حساب کردن امری اساسی ،ضروری و مورتب بازنو گی
روزمرۀ ماست که با پیشرفت فناوری اهمیت این مسوئله
بیشتر قابلدرک است .فراگیری علو تجربی به کودکوان
کمک میکن تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را
بهبووود ببنشوون  .ای ون شووناخت و درک باعووا افووزایش
توانایی کودکان در تصمیم گیریهای هوشمن انه و حول
مسائل زن گیشان مویشوود ( Educational Research
 .)and Plannin Organization,2017:1از سوال 1390
برنامه درسی ج ی ی برای وموزش علو تجربی در ایران
تولی ش که تحقق اه اف ایون برناموه درسوی نیازمنو
اسوووتهاده از شووویوههوووای نووووین ومووووزش اسوووت
(.)Assare,Emam Jom’e and Asadpour, 2015:152
بووا توجووه بووه ویژگ ویهووای کودکووان در دوره ابت و ایی،
روشهووای وموووزش علووو تجربووی بایوو متناسووب بووا
ویژگویهووای رشو و تحووول و عالیوق کودکووان فرصووت
یادگیری فعوال را بورای ونهوا ایجواد کنو ( & Krajcik
 .)Czerniak, 2014بوازی بوهعنووان یکوی از روشهوای
وموزشی کودک محور میتوانو فرصوت ننوی یوادگیری
فعال را برای کودکان فوراهم کنو  .بوا کواربرد یوادگیری
مبتنی بر بازی در وموختن علو به کودکان این فرصوت
را میده تا با کنجکاوی و لذت ،به یادگیری و اکتشواف
نقووشهووا و فراین و های علم وی بپردازن و ( & Briggs
Hansen,2012؛ &Wolfe, Cummins, Myers,
 .)Cedillos,2015روش ی وادگیری مبتن وی بوور بووازی در
یادگیری علو باعا میشوود توا کودکوان بوه تجربیوات
روزمره خود معنا داده و کشو مهواهیم علوو بپردازنو
(.)Sliogeris & Almeida, 2019
امروزه در بیشوتر نظوا هوای وموزشوی دنیوا ،بور بوازی
بهعنوان روشی ننی ،کودک محور و مبتنی بر کش تأکیو
م ویشووود ( .)Hansen,2018:2جایگوواه سووازن ه دوران اوان
کووودکی و نقووش محوووری بووازی ،باعووا ش و ه تووا یکووی از
پرکاربردترین رویکردهای وموزشوی در دوران اوان کوودکی،
رویکردهای مبتنی بور بوازی ()Play-Based Approaches

باشن  .اهمیت بازی بهگونهای است که امروز در بسویاری از
کشورهای دنیا ازجمله استرالیا ،کانادا ،دانموارک ،نیوزیلنو ،
اسکاتلن و سوئ  ،بازی به یک سازوکار وموزشی اجبواری در
دوران اوان کووودکی تبوو یلشوو ه اسووت ( & Parker
 )Thomsen,2019:18بووازی مهوومتوورین و اثرگووذارترین
فعالیتها برای کودکان است ونها از طریق بازی مهارتهای
اجتماعی ،عاطهی و شناختی را در خود پورورش مویدهنو
(.)Catalano,2018:1
اهمیت بازی باعا شکلگیری پژوهش های بسویاری
برای تبیین رابطه بازی و یوادگیری شو ه کوه بور انووا
رواب و بازیها در فراین یاددهی-یادگیری تأکی دارنو
(.)Nilsson, Ferholt, & Lecusay,2018:234
(Weisberg, Hirsh-Pasek, & Golinkoff )2013
سووه ن وو بووازی وزاد ( ،)Free playبووازی ه و ایتش و ه
( )Guided playو وموووووزش مسووووتقیم ( Direct
 )instructionرا به عنوان رویه های وموزشی مورداستهاده
در برنامه درسی بیان میکنن  .بوازی وزاد یکوی از انووا
پرکاربرد بازی در فراین یاددهی-یوادگیری اسوت .بوازی
وزاد فرصت یک کودک برای کش و بازی اسوت کوه در
ون میتوان فعالیتی را که خودش میخواهو  ،انتنواب و
اجرا کنو و بوزر سوانن در انتنواب کودکوان دخالوت
نکرده و فراینو بوازی ونهوا را اداره نمویکننو ( Frost,
 .)Wortham, & Reifel, 2012بازی وزاد فعالیتی مبتنی
بر ونازگری ،کش و ه ایتگری خود کودک اسوت کوه
دربردارن ه مؤلهه های داشتن انگیوزه درونوی ،داوطلبانوه
بودن ،سیالیت قانون ،داشتن مشوارکت فعوال ،تنیلوی و
نمادین بوودن ،خوشواین ی ،فراینو محور بوودن و فوار
بودن از زمان و مکان اسوت (.)Abdolmaleki,2017:49
Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Singer & Berk

( )2011در یافتههای خود بیان کردن بازی وزاد بهتورین
راه برای دستیابی به نتایج وموزشوی نیسوت .یافتوههوای
Dickinson, Hirsh-Pasek,
پژوهشوووووی ()2013
 Golinkoff, Nicolopoulou, and Collinsنشوان داد،
بازی ه ایتش ه در یادگیری لغات نسبت بوه بوازی وزاد
باعا یادگیری بیشتر ش ه است.
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بازی ه ایت ش ه یک رویکرد متعادل در مورد نوعی
از بازی است که دربرگیرنو ه فعالیوتهوای یوادگیری بوا
م یریت کودک و بزر سال است و یوادگیری پرتعامول
تری برای کودکان به همراه دارد ( Jensen, Pyle, Alaca
 .)& Fesseha,2019:2بووازی ه و ایتش و ه جنبووههووای
لذتبنش و کودکمحور بازی وزاد را در کنار تمرکوز بور
یک ه ف وموزشی خاص ،تحت ه ایت بوزر سوانن را
مرکز توجوه و تعامول خوود قورار مویدهو  .ایون بوازی
فرصتهای کش محتوایی را ایجاد میکن که میتوانو
دسووتیابی بووه یووک هوو ف وموزشووی را ممکوون کنوو
( & Weisberg, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Kittredge,
 .)Klahr,2016:177بووازی هوو ایتشوو ه وقتووی اتهووا
میافت که معلمان عمو ا بوه کودکوان اجوازه دهنو توا
فعاننه در محیطی طراحیش ه کنجکواوی کننو توا بوه
اهو اف یوادگیری تعیوینشو ه برسون ( Hirsh-Pasek,
 )Golinkoff, Berk, & Singer,2009:27مربیوان بوازی
هوو ایتشوو ه را در دو حالووت در فراینوو یوواددهی –
یادگیری به کوار مویبرنو در حالوت اول مربوی ونوازگر
فراین بازی است و شورای و موواد نز را متناسوب بوا
موضو موردنظر ،برای کودکان طراحی و وماده میکنو
و در ادامه به کودکان اجازه میدهو بوازی را اداره و بوه
اکتشافات خود بپردازنو  .در طوول فراینو بوازی مربوی
اه اف یادگیری موضو مووردنظر را برجسوته مویکنو
درحالی که اطمینان حاصل می کن کوه اختیوار فعالیوت
بازی را از کودکوان نمویگیورد .در حالوت دو مربوی در
جریان بازی کودکان را مشواه ه مویکنو و بور مبنوای
تهسیر مشاه ات ،به ونها نزدیک ش ه و شرو به تعامول
میکن  .او متناسب با سوط توانوایی و عالیوق کودکوان
تعامالت سازن های را با ونها ایجاد مویکنو ماننو ارائوۀ
بازخورد و اظهارنظرهای مثبت در مورد اکتشوافات ونهوا،
همراه ش ن در بازی؛ پرسی ن پرسش های بوا پایوان بواز
در مورد ونچه کش کردهان و یا ارائۀ کاربردهای ج یو
تجهیزات بازی به طریقی که ممکون اسوت کودکوان در
موووووورد ون کووووواربرد فکووووور نکووووورده باشووووون
(.)Abdolmaleki,2018:39

وموزش هوای مسوتقیم بورعکف فعالیوتهوای بوازی
هوو ایتشوو ه و وزاد اسووت (Fisher, Hirsh‐Pasek,
) .Newcombe, & Golinkoff,2013در روش وموووزش
مستقیم ،مربی نقش اصلی و فعالی در انتقوال معلوموات
به یادگیرن گان را دارد و بیشتر یادگیرنو ههوا منهعول و
(Palma, & Pereira, and
گیرنووو ه هسوووتن
) .Valentini,2014:178وموزش مسوتقیم شوامل زموان
یادگیری بسیار سازمانیافتوه بورای کودکوان در هنگوا
دریافت اطالعات از معلم اسوت ( & Thomas, Warren,
.)De Vries, 2011
علیرنم اهمیت و نقش بازی متأسهانه همۀ بوازیهوا
دارای تأثیراتی یکسانی در تحقق اهو اف برناموه درسوی
نیسوتن (Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Singer,
) Gray (2013,2011) .& Berk, 2011بیان میکن کوه
کودکان از جستوجوها و بازیهایی که خودشان ونهوا را
میسازن (بازی وزاد) بیشتر ،مهارتها و تواناییها را یواد
می گیرن  .از طرف دیگر ،در حمایت از وموزش مسوتقیم
) Geary(2007به ما یادووری مویکنو کوه یوادگیری از
طریق بازی وزاد ما را تا یکجایی پیش می برد و در قالوب
ون کودکان نمی توانن همه مهارت ها و توانایی هوا را یواد
بگیرنو  .در ایون میوان & Weisberg, Hirsh-Pasek,
)Golinkoff (2013اعتقاددارن بازی ه ایتش ه نسوبت
بووه دو روش بووازی وزاد و وموووزش مسووتقیم ،اثربنشووی
بیشتری در یادگیری اه اف برنامه درسوی دارد .چراکوه
بازی ه ایتش ه شرای یادگیری را ایجاد میکننو کوه
کودک در ون مشتاقانه درگیر فراینو یوادگیری شو ه و
فعاننه مشارکت میکن (104) .
مرور یافته های پژوهش های منتل درزمینۀ این سوه
روش که بیشتر ونها در خوار از کشوور انجوا شو ه بوود،
نشان میداد که ایون سوه روش در یوادگیری موضووعات
منتلو دارای اثووربنشهووای متهوواوتی هسووتن Zosh, .
)Brinster, & Halberda, (2013در یافتههوای پوژوهش
خووود نشووان دادن و کودکووانی کووه در بووازی وزاد بودن و ،
یادگیری واژگان بیشتری نسبت بوه کودکوان در ومووزش
مستقیم داشوتن  .همچنوین نتوایج پوژوهش Ogan, and
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) Laura (2009بووور اثربنشوووی بوووازی وزاد در ارتقوووای
مهارت های خودتنظیمی نسوبت روش ومووزش مسوتقیم
تأکی داشت .بورعکف ایون نتوایج بیوانشو ه Yeboah,
)(2015در یافتههای پژوهشوی خوود بیوان مویکنو کوه
اثربنشووی روش وموووزش مسووتقیم در یووادگیری بعضووی
مهاهیم و مهوارتهوا بیشوتر از بوازی وزاد اسوت .در کنوار
یافتووههووای پووژوهشهووای بی وانش و ه قبلووی ،تع و ادی از
پژوهشها بر اثربنشی بوازی هو ایتشو ه نسوبت بوه دو
روش بازی وزاد و ومووزش مسوتقیم تأکی دارنو Toub, .
Hassinger-Das, Nesbitt, Ilgaz, Weisberg, Hirsh-

) Pasek, ... & Dickinson, (2018در پژوهشی نشان داد
کودکان در بازی ه ایتش ه نسبت به دو روش بوازی وزاد
و بووازی م و یریتش و ه لغووات را عمی وقتوور و بیشووتر یوواد
موویگیرنوو Ferrara, Hirsh-Pasek, Newcombe, .
) Golinkoff, & Lam, (2011در یافتههای پژوهش خوود
نشان دادن  ،کودکان در بازی ه ایتش ه نسبت بوه بوازی
وزاد و بازی م یریتش ه دارای بوانترین میوزان تعامول و
بیشترین کاربرد زبان دارای واژگان فضایی در بازی با لگوو
بودنو Eason, & Ramani, (2018) .در پوژوهش خوود
نشان دادن  ،کودکان در گروه بازی ه ایتش ه و ومووزش
رسمی نسوبت بوه گوروه بوازی هو ایت نشو ه ،گهتگوو و
تبادنت کالمی ریاضی ننی بیشتری بین کودک و وال ین
شکلگرفته اسوت و همچنوین یافتوههوا نشوان داد لوذت
یادگیری و جذابیت بوازی بورای کودکوان در گوروه بوازی
ه ایتش ه نسبت بوه دو گوروه ومووزش رسومی و بوازی
هو ایت نشو ه (بوازی وزاد) بیشوتر بوودFisher, Hirsh- .
)Pasek, Golinkoff, Singer, & Berk, (2011در نتوایج
پژوهش خود نشان دادن بین سه روش بوازی وزاد ،بوازی
ه ایت شو ه و روش ومووزش مسوتقیم بیشوترین میوزان
یادگیری اشکال هن سوی ،در هنگوا بوازی هو ایتشو ه
اتها میافت  ،جوایی کوه فراینو یواددهی -یوادگیری بوا
مشارکت و داربست معلم شکلگرفته بود.
بررسی یافته های ایون پوژوهش هوا نشوان مویدهو
علیرنم اثربنشی بیشتری که روش بوازی هو ایتشو ه
در یووادگیری موضوووعات منتل و دارد ولووی یافتووههووای

پووژوهشهووایی بوور اثربنشووی بیشووتر دو روش وموووزش
مستقیم و بوازی وزاد در یوادگیری تأکی دارنو کوه ایون
مسئله باعا ایجواد نووعی چنو گانگی تهکور در جریوان
مقایسه این سوه روش در یوادگیری موضووعات منتلو
ش ه است و این سوؤال را ایجواد مویکنو در یوادگیری
ک ا روش میتوان اثوربنش تور باشو همچنوین ایون
مسئله هوم در بسویاری از پوژوهشهوا موردتوجوه قورار
نگرفته است که میزان یوادگیری موضووعات منتلو در
هر سه روش در دورههای زموانی چوه میوزان مویتوانو
تغییر میکن
روش
پژوهش حاضر ،کمی و از نو مطالعات وزمایشی با طور
بین گروهی با ان ازهگیری مکرر (سه گوروه وزمایشوی در
سه مرحله ان ازهگیری ش ن ) بود.
جامعۀ وماری پژوهش حاضر ،همۀ دانشومووزان پسور
پایۀ اول م ارس ابت ایی منطقه یازده شهر تهران در سوال
 99-99بود .روش نمونهگیری در دسوترس انتنواب شو .
برای طر های وزمایشی داشتن موالک ورود و خورو بوه
مطالعه یک الزا است در پژوهش حاضر مالکهوای ورود
عبارتان از :الو  :ضوریب هوشوی بوین  90توا  ،111ب:
مبحا وهنربا را در یک دوره یا کالس وموزشی نگذرانو ه
باشن  : ،طبوق پرونو ه سوالمت دارای توانوایی حسوی و
حرکتووی نرمووال بوووده و همچنووین مووالکهووای خوورو
عبارتان از :ال  :ع تمایل به ادامه همکاری در پژوهش
ب :نیب حتی یک جلسه از جلسات وموزشی .درنهایوت از
کل شرکتکنن گان تع اد  24وزمودنی بهصورت تصوادفی
انتناب ش ن همچنوین در اداموه سوه گوروه (بوازی وزاد،
بازی ه ایتشو ه ،ومووزش مسوتقیم) مشون شو ن و
دانشوموزان به بهصورت تصادفی دریکی از سه گروه (هور
گروه  9وزمودنی) قرار داده ش ن .
ابزار اندازهگیری :در پژوهش حاضر بورای گوردووری
دادهها از وزمون معلم سواخته ارزیوابی مبحوا وهونربوا
استهاده شو بوه ایون منظوور ،ابتو ا بور مبنوای مبحوا
وهنربا در کتواب علوو تجربوی پایوۀ اول دبسوتان یوک
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وزموون طراحووی و در اختیووار معلموان درس علووو قوورار
گرفت تا ون را مطالعه و نظر خود را ارائه نماین  .ایشوان
پیشنهادانی برای اصال ون که شامل حذف سؤانتی (به
خاطر تکوراری بوودن و همپوشوانی داشوتن بوا سوؤانت
دیگر) و تغییر در بعضی از سؤانت بود ارائه دادن  .بع از
اعمال اصالحات دوباره وزمون یادش ه ،در اختیار معلمان
قرار داده ش و این فراین تا تائی نهایی وزموون توسو
معلمان ادامه داشت .درنهایت به طراحی یک وزموون 10
سؤالی منجر ش که هر پرسش دارای یوک نموره اسوت.
درمجمو  ،نمره وزمون  10ش  .بع از تائی روایی محتوا
توس و متنصصووان ،پایووایی ابووزار هووم بووا روش کووودر
ریچاردسون بررسی ش و مق ار ون برابر با  0/98ش که
بیانگر پایا بودن وزمون بود.
شیوه اجرای پژژوهش :محتووا و فراینو جلسوات
وموزشی بر مبنای پروتکلهوای Fisher, Hirsh-Pasek,
)Golinkoff, Singer, & Berk, (2011و Ferrara,
Hirsh-Pasek, Newcombe, Golinkoff, & Lam,

) (2011در مقایسووه بووازی وزاد ،هو ایتشو ه و وموووزش
مستقیم ارائهش ه است .تعو اد جلسوات فراینو اجورا 4
جلسه است که در هر جلسه هر گروه متناسوب بوا نوو
روش خود (بازی وزاد ،ه ایتشو ه و ومووزش مسوتقیم)
در فعالیت شرکت میکنن و مو تزموان جلسوات بوین
30تا  10دقیقه است .در جریان پژوهش ابت ا از هر سوه
گروه پیشوزمون به عمل وم  .سپف اعضوای هور گوروه
مبحا وهنربا را در فعالیت و بوازی خواص گوروه خوود
دریافت کردهان گروه اول به بازی وزاد پرداختنو مربوی
در این حالت مواد و وسایل بوازی را در اختیوار کودکوان

قرارداد و ونها وزاد بودن توا بوه هور روشوی کوه دوسوت
داشتن با ون شرو بوه بوازی کننو و مربوی در جریوان
بووازی ونهووا دخووالتی نموویکوورد .گووروه دو بووه بووازی
ه ایتش ه پرداختن که در ون مربی فراین بوازی را بوا
ارائۀ یک مسئله ،توضی پیرامون مبحا وهنربوا ،نشوان
دادن یکی از کارکردهای وهنربا و  ...وناز مویکنو و در
ادامه ابزار و وسایل بازی (همان مواد و اسباببوازیهوای
گروه بازی وزاد) را در اختیار کودکان قرارداد تا کودکوان
با ونها ،به روش موردعالقه خود بازی ونازشو ه را اداموه
دهو بعو از ون مربووی بووه مشوواه ه رفتووار کودکووان در
بازیهایشان پرداخت سپف با تهسویر نتوایج مشواه ات
خود و متناسب با سط کوودک بوه تعامول و مشوارکت
مبتنی بر سؤانت بواز پاسوب بوا کودکوان در بوازیشوان
پرداخت و در این جریان تالش مویکورد ضومن کنتورل
میزان م اخله و تعامول خوود فراینو بوازی را از اختیوار
کودکان خار نکنو  .گوروه سوو بوه ومووزش مسوتقیم
پرداختن در این روش مربی مبحا وهنربا (ویژگویهوا،
کارکردها ،اشکال و )..را بو ون بوازی و بور مبنوای ارائوۀ
روش ت ریف سننرانی و با استهاده از فیلم و عکوف بوه
کودکان وموزش داد.
شیوه تجزیه وتحلیل داده ها :به منظور تجزیه وتحلیل
داده ها و وزمون فرضیه های پوژوهش از تکنیوک تحلیول
واریانف ترکیبی (طر یک بین :گوروه هوا و یوک درون:
ان ازهگیریها) برای ارزیابی رونو پیشورفت گوروههوا بوا
نر افزار  Spss20استهاده ش .
الف) یافتههای توصیفی

جدول  .8وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی
گروه

بازی آزاد

بازی هدایتشده

شاخصها

پیشآزمون

پسآزمون 8

میانگین
انحراف استان ارد
فراوانی
میانگین
انحراف استان ارد

3/21
1/03
9
2/33
1/40

4/33
0/918
9
3
1/08

پیگیری
پسآزمون 2

پسآزمون 9

4/21
1/18
9
8/31
1/18

2/82
1/08
9
8/82
0/918

کل

3/82
1/04
32
1/89
1/13
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آموزش مستقیم

کل

فراوانی
میانگین
انحراف استان ارد
فراوانی
میانگین

9
2/82
1/19
9
2/31

9
8/1
1/19
9
1/91

9
8/12
0/934
9
1/30

9
3/31
1/29
9
4/33

32
4/31
1/12
32
4/89

انحراف استان ارد

1/22

1/14

1/49

2/01

1/18

فراوانی

24

24

24

24

98

الف) مفروضات
جدول  .2آزمون مچولی همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس
متغیر

مچولی

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

چهار بار اندازهگیری

0/329

8/242

1

0/294

بیانگر همگنی ماتریف واریوانف کوواریوانف چهوار بوار
ان ازهگیری است.

مق ار مچولی برابر بوا  0/329دارای خوی دو 8/242
در درجووه وزادی  1در سووط  0/01معنووادار نیسووت و

جدول  .9آزمون لوین همگنی واریانسها
متغیر

F

درجه آزادی 8

درجه آزادی 2

سطح معناداری

پیشآزمون

0/294

2

21

0/311

پسآزمون 8

0/111

2

21

0/194

پسآزمون 2

0/329

2

21

0/324

پسآزمون 9

0/433

2

21

0/823

مقادیر لوین در دامنه  0/294الی  0/111برای چهار
بار ان ازهگیری در  3گروه در سط  0/01معنادار نیست
و بیانگر همگنی واریوانف چهوار بوار انو ازهگیوری در 3
گروه است.

پ) فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین اثرات سه روش وموزشی بازی ه ایتش ه،
بازی وزاد و وموزش مستقیم بر یادگیری دانشوموزان پایۀ اول
ابت ایی در درس علو تجربی تهاوت وجود دارد.

جدول  .0آزمون تفاوت اثرات بین گروهها در یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مقدار ثابت

2109/331

1

2109/331

181/809

0/000

گروه

89/210

2

34/121

9/098

0/001

خطا

39/931

21

3/318
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مق ار  Fبرابر با  9/098که این مق ار در سط 0/01
معنادار و بیانگر وجود تهواوت معنوادار بوین اثورات سوه
روش وموزشی بازی هو ایتشو ه ،بوازی وزاد و ومووزش
مستقیم بر یادگیری دانشومووزان پایوۀ اول ابتو ایی در

درس علو تجربی است .بهمنظوور تشوری تهواوت بوین
گروهها از وزمون تعقیبی سی اک استهاده ش کوه نتوایج
ون در ج ول زیر ارائه میشود.

جدول  .5آزمون تعقیبی سیداک برای مقایسۀ دوبهدو گروهها در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در
درس علوم تجربی
گروه 8

گروه 2

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

بازی وزاد ()3/821
بازی وزاد ()3/821
بازی ه ایتش ه ()1/899

بازی ه ایتش ه ()1/899
وموزش مستقیم ()4/31
وموزش مستقیم ()4/31

-2/083
-1/121
0/939

0/000
0/030
0/083

با توجه به نتایج وزموون تعقیبوی سوی اک مویتووان
گهت بین بازی وزاد با بازی ه ایتش ه در باب وضوعیت
یادگیری دانشوموزان پایوۀ اول ابتو ایی در درس علوو
تجربی تهاوت معنادار در سوط  0/01وجوود دارد ولوی

بین بازی ه ایتش ه و وموزش مستقیم در باب وضعیت
یادگیری دانشوموزان پایوۀ اول ابتو ایی در درس علوو
تجربی در سط  0/01تهاوت معنادار وجود ن ارد.

نمودار  .8بررسی وضعیت سه گروه در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی

فرضیۀ فرعی اول :بوین چهوار مرحلوۀ انو ازهگیوری
وضعیت یادگیری دانشوموزان پایۀ اول ابت ایی در درس

علو تجربی تهاوت وجود دارد.

جدول  .6آزمون تفاوت مراحل اندازهگیری وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

عامل اندازهگیری

118/931
21/331

3
83

12/292
0/403

129/929

0/000

خطا

 / 860پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 04پیاپی  ،)66سال هفدهم ،زمستان 8911

مق ار  Fبرابر با  129/929که ایون مقو ار در سوط
 0/01معنادار و بیانگر وجود تهاوت معنادار بژین چهژار
مرحله اندازه گیری وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ

تشری تهاوت بین چهار بار ان ازهگیری از وزمون تعقیبی
سی اک استهاده ش که نتوایج ون در جو ول زیور ارائوه
میشود.

اول ابتدایی در درس علژوم تجربژی اسوت .بوه منظوور
جدول  .6آزمون تعقیبی سیداک برای مقایسه دوبهدو چهار بار اندازهگیری در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول
ابتدایی در درس علوم تجربی
گروه 8

پیشوزمون ()2/31

پفوزمون )1/919(1
پفوزمون )1/309(2

گروه 2

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

پفوزمون )1/919(1

-3/209

0/000

پفوزمون )1/309(2

-2/919

0/000

پفوزمون )4/333(3

-1/193

0/000

پفوزمون )1/309(2

0/210

0/094

پفوزمون )4/333(3

1/821

0/000

پفوزمون )4/333(3

1/331

0/000

با توجه به نتایج وزموون تعقیبوی سوی اک مویتووان
گهت بین پیشوزمون با پوفوزموون  1و  2و  3در بواب
وضعیت یادگیری دانشوموزان پایۀ اول ابت ایی در درس
علو تجربی تهاوت معنادار در سوط  0/01وجوود دارد.
بین پف وزمون  1با پفوزمون  2در سط  0/01تهواوت

معنادار وجود ن ارد .بین پفوزمون  1با پفوزمون  3در
سط  0/01تهاوت معنادار وجود دارد .بین پف وزمون 2
با پفوزموون  3در سوط  0/01تهواوت معنوادار وجوود
دارد.

نمودار  .2بررسی وضعیت چهار بار اندازهگیری در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی

فرضیۀ فرعی دوم :بوین حوانت تعواملی سوه روش
وموزشی و چهار مرحلوۀ انو ازهگیوری در بواب وضوعیت

یادگیری دانشوموزان پایوۀ اول ابتو ایی در درس علوو
تجربی تهاوت وجود دارد.
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جدول  .1وضعیت میانگین دوازده حالت تعاملی وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علوم تجربی
گروه

پیشآزمون

پسآزمون 8

بازی آزاد

3/21
2/33
2/82

4/33
3
8/1

بازی هدایتشده
آموزش مستقیم

پی گیری
پسآزمون 2

پسآزمون 9

4/21
8/31
8/12

2/82
8/82
3/31

جدول  .1آزمون اثر تعاملی سه روش آموزشی و چهار مرحلۀ اندازهگیری وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در
درس علوم تجربی
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مق ار  Fبرابر بوا  21/341کوه ایون مقو ار در سوط
 0/01معنادار و بیانگر وجود اثر تعاملی معنادار بین سوه
روش و چهار بار ان ازهگیری در بواب وضعیت یژادگیری
دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس علژوم تجربژی

است .به منظور تعیین تهاوت بوین حوانت ترکیبوی سوه
روش و چهار بار انو ازهگیوری از وزموون تعقیبوی تووکی
استهاده ش نتایج مقایسات دوبهدو در نمودار  3و نتوایج
تهاوت در مجموعهها در ج ول  10ارائه میشود.

نمودار  .9بررسی وضعیت اثر تعاملی روش* اندازهگیری در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی در درس
علوم تجربی
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جدول  .84آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ مجموعههای حالت تعاملی در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول
ابتدایی در درس علوم تجربی
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نمودار  .0بررسی وضعیت میانگین دوازده حالت تعاملی روش* اندازهگیری در باب وضعیت یادگیری دانشآموزان پایۀ اول
ابتدایی در درس علوم تجربی

بحث و نتیجهگیری
ه ف پژوهش بررسی مقایسۀ اثرات بوازی هو ایتشو ه،
بازی وزاد و وموزش مسوتقیم بور یوادگیری کودکوان در

درس علوو تجربوی پایوۀ اول ابتو ایی بوود .در بررسوی
فرضیه بین اثرات سه روش وموزشی بازی هو ایتشو ه،
بازی وزاد و وموزش مستقیم بر یوادگیری دانوشومووزان

مقایسۀ اثرات بازی هدایتشده ،بازی آزاد و آموزش مستقیم بر یادگیری کودکان در درس علومتجربی پایۀ اول ابتدایی866 /

پایۀ اول ابت ایی در درس علو تجربی تهاوت وجود دارد
یافتووههووا نشووان داد بووین سووه گووروه وموزشووی در بوواب
یادگیری مبحا وهنربا تهاوت وجود دارد کوه در سوط
گروهها بین بازی وزاد با بازی ه ایتش ه تهاوت معنوادار
در سط  0/01وجود دارد ولی بین بازی هو ایتشو ه و
وموزش مستقیم در سوط  0/01تهواوت معنوادار وجوود
ن ارد.
این نتایج با یافتههای پژوهشهای (Fisher, Hirsh-
Pasek, Golinkoff, Singer, & Berk,2011, Toub,
Rajan, Golinkoff, & Hirsh-Pasek,2016, Ferrara,
Hirsh-Pasek, Newcombe, Golinkoff, & Lam,

 )Ji, 2019, 2011همسو اسوت .کودکوان زموانی کوه در
فراین یاددهی -یادگیری ،مشوارکت فعوال داشوته و در
حال کش بوده و از انجا ون فعالیت لذت ببرن میوزان
یادگیری بیشتری را تجربوه مویکننو ( .)Chi,2009در
بازی ه ایتش ه مربی شرای  ،موواد و ابوزار بوازی را در
راستای اه اف درس فراهم و کودکان را به بازی بوا ایون
مواد و ابزارها دعوت میکن  .کودکان وزادن توا در کنوار
هم (بهصورت انهرادی یوا گروهوی) ،متناسوب بوا سوط
تواناییهایشان بازی کنن  .کودکان در این جریوان بوازی
چون وزاد هستن مواد را دستکاری و به هرگونه ای که
دوست دارن با ون تعامل کنن به اکتشواف کارکردهوای
بیشتری از این مواد و ابزارهوا و روابو بوین ونهوا بواهم
دست پی ا میکنن و از این کار لذت میبرن و میول بوه
تکرار و درگیری بیشتر در این بوازی را دارنو همچنوین
در طی این فراینو مربوی بعو از فوراهم ووردن شورای
بازی کودکان را رها نمویکنو و در اداموه بوه مشواه ه
کودکان در جریوان بوازی مویپوردازد کوه در ون ضومن
تهسیر رفتار کودکان در بازی متناسب با تهکور ،سواختار
بازی و سط توانایی کودک به حالت های منتل با ونها
تعامل برقورار مویکنو  .در بوازی هو ایتشو ه معلموان
دریافت ها و یادگیری کودکان را از طریق اظهارنظرهوای
مثبت در مورد اکتشافات ونها و یا همراه شو ن در بوازی
ونها ،پرسی ن پرسوش هوای بوا پایوان بواز دربواره ونچوه
دریافتهان و یا کش کاربرد تجهیزات بوازی بوه طریقوی

که ونها ممکن است درباره اش فکر نکرده باشن  ،تقویوت
میکنن ( Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Singer,
 )& Berk,2011در جریان این تعامل معلم بو ون ونکوه
جریان بازی کودکان را از ونها بگیورد ونهوا را بوه سومت
اه اف برنامه درسی سو میدهو کوه ایون کوار باعوا
میشود کودکان ضمن ونکه تجربوه لوذتبنوش و پور از
کش بازی را تجربه میکنن بوه اهو اف برناموه درسوی
همدست پی ا کنن  .همچنین بازی ه ایتش ه میتوانو
کش توابع ناشناخته را افزایش ده  ،درحالیکه وموزش
توس دسوتورالعملهوای مسوتقیم مویتوانو ایون نوو
اکتشوواف را مهووار کنوو ( Weisberg, Hirsh-Pasek,
.)Golinkoff, Kittredge, & Klahr,2016
در فراین و وموووزش مسووتقیم ،معلووم عاموول فعووال و
انتقال دهن ه اطالعات است و فق مطالب یا عملوی کوه
قص وموزش ون را بو ون هویچگونوه خالقیوت و امکوان
دستکاری به کودکوان کوه گیرنو گان مطالوب هسوتن
انتقال میده در این حالت کودکوان بوا اهو اف برناموه
درسی وشنا میشون و ب ون داشتن نقش سوازن های در
فراین یادگیری مطالب را دریافوت مویکننو Alfieri, .
)Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, (2011در فورا
تحلیل  184مقالوه بوه مقایسوه یوادگیری در روشهوای
مبنی بر کش و وموزش مستقیم پرداختن که یافتوههوا
نشان داد کش افوزایشیافتوه ()Enhanced discovery
به نتوایج یوادگیری بهتوری از ومووزش مسوتقیم منجور
میشود.
در بازی وزاد نقوش معلوم منهعول اسوت و کودکوان
وزادن با ابزارها و مواد موجود به بازی بپردازن اگرچه در
این نو بازی کودکان بانترین میزان وزادی دارد که این
زمینووه باعووا ایجوواد فرصووتهووای یووادگیری اکتشووافی
نامح ود میشود که این کار باعا میشود ونهوا بور روی
موارد زیادی تمرکز دارن که بسویاری از ایون اکتشوافات
در راسووووووتی اهوووووو اف یووووووادگیری نیسووووووت
()Abdolmaleki,2018؛ اما بازی هو ایتشو ه ،بوهطوور
وشکار کودکان را تشویق به تمرکوز بور ابعواد مورتب بوا
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اه اف یادگیری موردنظر مویکنو (Weisberg, Hirsh-

.)Pasek, & Golinkoff,2013
در فرضیه بین چهوار مرحلوه انو ازهگیوری وضوعیت
یادگیری دانشوموزان پایوۀ اول ابتو ایی در درس علوو
تجرب وی تهوواوت وجووود دارد .یافتووههووا نشووان داد بووین
پیش وزمون با پفوزموون  1و  2و  3تهواوت معنوادار در
سط  0/01وجود دارد .بین پفوزمون  1با پوفوزموون
 2در سووط  0/01تهوواوت معنووادار وجووود ن و ارد .بووین
پف وزمون  1بوا پوفوزموون  3در سوط  0/01تهواوت
معنادار وجود دارد .بین پفوزمون  2با پفوزموون  3در
سط  0/01تهاوت معنادار وجود دارد.
ایوون نتووایج بووا یافتووه پووژوهشهووای ( & Sawyer,
)Goldstein,2019, Basilio, & Rodríguez,2017
همسو است .تجارب یادگیری خالی از هیجانوات نیسوت
زمانی کوه هیجانوووات در یوادگیری درگیور مویشوون ،
بازیابی اطالعات و صحت ونهوا سوریعتور و دقیوقتور رخ
میده  .یادگیری در شرای چالشی تقویت و در شورای
ته ی و ترس متوقو مویشوودTalkhabi Bagheri ( .
and

Sahafi

Bozorgi

Noaparast

 )Mohammadi,2016در بازی کودکان با ورامش خواطر
و به دوراز هرگونه فشار و تنشی به روش خاص خود کوه
مبتنی بر عالیق و تجربیات قبلی ونها است بوه کواوش و
تعامل با محی (مواد و ابزارهای بازی و )..میپردازن .
در بازی ،کودکان فراین تعامل و اکتشوافات خوود را
به سواختهوای شوناختی موجودشوان ربو داد و ون را
برای خود معنیدار میکنن این کار باعوا ارتبواب بوین
یادگیری قبلی و ج ی در کودکوان مویشوود و مطالوب
بهصوورت منسوجمتور و بوادوا توری را در حافظوه قورار
میگیرن ( )Shuell,1990این کار همچنین بوار حاصول
بر حافظه فعال را کمتر میکن و باعا میشوود فراینو
دریافت اطالعوات منسوجم و عمیوقتور باشو  .در بوازی
ه ایت شو ه ارتباطوات معنوادار بورای اطالعوات ج یو
میتوان از طریق ارائۀ شرایطی که بهصورت ذاتی جالب،
منسجم یا وشنا هستن تسهیل میشود ( Hirsh-Pasek,
)Zosh, Golinkoff, Gray, Robb, & Kaufman,2014

یادگیری زمانی بیشترین کارایی را دارد که یک شون
بتوان بروی اطالعوات مورتب تمرکوز کنو و اطالعوات
اضافی را در نظور نگیورد ( )Mayer, 2014در بوازی وزاد
کودک در جریان تعامول بوا محوی در بوین انبووهی از
محرکها و دادههوا قورار دارد کوه ایون باعوا مویشوود
همزمان دادههای پراکن ه بسویاری وارد حافظوه کوودک
شود که این کار بار حافظه را در تحلیول دادههوا دشووار
میکن در بازی ه ایت ش ه و وموزش مسوتقیم کوودک
در معرض دادههای مرتب با مسئله قرار دارد در وموزش
مستقیم مربی ب ون توجه به سط توانایی هر کوودک و
بر اساس سط رده سنی ونها شرو به انتقوال اطالعوات
بسیاری مرتب با موضو به کودکان میده و کودکوان
گیرن گان منهعل اطالعوات هسوتن و هویچ واکونش یوا
تعاملی در این فراین که نشواندهنو ه درک کودکوان از
مسئله باش وجود نو ارد ایون یعنوی درسوت اسوت کوه
اطالعات مرتب با موضو است ولوی در بسویاری مووارد
چون این اطالعات زیاد و متناسب با سط کودک نیست
یووادگیری در کووودک اتهووا نموویافتوو امووا در بووازی
ه ایتش ه مربی فراین و شرای یوادگیری را متناسوب
با موضو یادگیری طراحی میکن یعنی تالش میکنو
کودک در معرض داده های پراکن ه زیوادی قورار نگیورد
همچنوووین در جریوووان تعامووول بوووا کوووودک در قالوووب
داربست هایی که ایجاد میکن تالش میکنو متناسوب
با سط درک و توانایی کودک او را سوؤانت بواز پاسوب،
چووالشهووا ،مشووارکت در بووازی و  ...بووه سوومت اه و اف
یادگیری سو ده و در این جریوان بوازی را از کوودک
نمیگیرد.
یافتههوای فرضویه بوین حوانت تعواملی سوه روش
وموزشی و چهار مرحلوه انو ازهگیوری در بواب وضوعیت
یادگیری دانشوموزان پایوۀ اول ابتو ایی در درس علوو
تجربی تهاوت وجود دارد نشان داد که اثر تعواملی روش
وموزشی و ان ازهگیریهای چن گانه معنوادار اسوت .اثور
تعاملی بیوانگر وضوعیت بوانی یوادگیری درروش بوازی
ه ایتش ه در سه پفوزموون اسوت ،همچنوین مقو ار
یادگیری از پف وزمون اول به سمت پف وزمون سوو در
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هر سه روش وموزش کاهش مییاب اموا همچنوان روش
یادگیری بازی ه ایتشو ه دارابوی بهتورین وضوعیت و
روش وموووزش مسووتقیم دارای اولویووت دو و درنهای وت
روش بازی وزاد است.
این نتایج با یافته پژوهشهوای (Weisberg, Hirsh-
Pasek, & Golinkoff,2013, Weisberg, & Zosh,

 )2018همسو است .در فراین یاددهی -یادگیری زموانی
که کودکوان فعاننوه نقشوی در حول یوک مسوئلهدارنو
بهترین یادگیری اتها می افت در مقایسوه بازموانی کوه
فق راهحل بوه ونهوا معرفوی مویشوود (Zosh, Hirsh-
 )Pasek,Golinkoff, & Dore, 2017درروش ومووزش
مستقیم مربی اطالعات پیرامون اینکه مسئله چیسوت و
چگونه ون را حل کنن به کودکان ارائه کورد و کودکوان
گیرن ه اطالعات بودنو و نقشوی در سواختن و اکتشواف
کردن ن اشتن  .درروش بازی وزاد کودکان بوا مسوئلهای
روبووهرو نش و ن و در بووازی بیشووتر بووه دنبووال عالیووق و
نیازهای خود بودن که در ایون تعامول بوا محوی شوای
اکتشافی توس کودک همشکل مویگرفوت و همچنوین
امکان داشت این کش در راستای ه ف درسی باش یوا
نباش و مربی در جریوان ایون اکتشواف بوا کوودک وارد
تعامل نمیش و کودک در ساختن و اکتشواف وزاد بوود.
در بازی ه ایت ش ه مربی کودکان را بوا مسوئله روبوهرو
میکن ولی راهکاری به ونها ارائوه نمویدهو (در بعضوی
موارد شای کارکردی از ابزار را ارائه کن ولی در ادامه بوا
سؤانت باز پاسب ذهون کودکوان را بوه سومت اکتشواف
کارکردهای دیگر سو میده ) و با شرایطی کوه ایجواد
میکن ذهن ونها را به چالش میکش و هر کوودک وزاد
است متناسب با سط تواناییهایشان به اکتشاف و حول
مسئله بپوردازد و در ایون فراینو مربوی بوا تهکور نقوش
داربستی با جریان بازی کودک همراه میشود و با تعامل
سازن ه با کودکان ضمن توجه و حمایت از بازیشان ونها
را به سمت اه اف یادگیری سو میده  .یوادگیری بور
اساس کش دانشوموزی کوه توسو معلومهوا تسوهیل
می شود ،هم از روشهای مستقیم و هم از دریافوتهوای

ب ون کمک دانشوموزان بهتور اسوت ( & Honomichl,

.)Chen, 2012
مربی در بازی ه ایتش ه استقالل کودکان در بوازی
و فراین کش توس او را حمایت میکن این امر باعا
عالقهمن ی کودکان به ومووزش و یوادگیری مویشوود و
درعینحال ،کسب دانش را ارتقاء بنش  .بوهایونترتیوب،
بازی هو ایتشو ه محول درسوتی را ایجواد مویکنو -
ترکیبووی از عواموول محیطووی و روانشووناختی اسووت کووه
به ورامی نهتنها نتایج مطلوب یادگیری را شکل میدهو ،
بلکه نگرش مثبتتری نسوبت بوه خوود یوادگیری ارائوه
مویدهو ( &Weisberg, Hirsh-Pasek, Golinkoff,
.)McCandliss, 2014
این پژوهش هم ماننو سوایر پوژوهشهوای دیگور بوا
مح ودیتهایی روبهرو بوده است .با توجه به اینکه جامعۀ
پژوهش حاضر دانشوموزان پسر پایۀ اول م ارس ابتو ایی
تهران بود لذا تعمیم نتایج پژوهش به دانشومووزان سوایر
پایه های تحصویلی و شوهرهای دیگور نیازمنو مطالعوه و
پژوهش بیشتر بوده و این کار بای بااحتیاب و با توجوه بوه
عوامل بافتی صوورت گیورد .ازلحوا پژوهشوی پیشونهاد
میشود پوژوهش هوای درزمینوۀ مقایسوۀ ایون سوه روش
درزمینۀ یادگیری موضوعات منتل و دورههای تحصویلی
بانتر هم انجا شود همچنین پوژوهشهوایی در مقایسوه
این سه روش درزمینۀ میزان انگیوزش و مشوارکت فعوال
دانشوموزان در کالس انجا گیورد .ازلحوا کواربردی در
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود با توجه به اثربنشی بازی
ه ایتش ه در فراین یواددهی-یوادگیری دوران ابتو ایی،
دورههای ویژهای برای وموزش و کاربرد بازی ه ایتشو ه
در کالس درس برای معلمان طراحی و اجرا شود تا بتوان
از بازی ه ایتش ه بهعنوان روشی ننی و لوذتبنوش در
ارتقای یادگیری استهاده کرد.
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