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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازی رایانهای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری
مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانشآموزان است .جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی
معماری هنرستانهای شهر قائمشهر در سال تحصیلی  8931-39تشکیل داده است .نمونه موردمطالعه
بهصورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد  55نفر انتخاب و بهصورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفته است .روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون
با گروه کنترل بوده است .پس از طراحی بازی آرشیتکت ،ابتدا پیشآزمونهای انگیزش و یادگیری بر هر دو
گروه اجرا شد ،سپس محتوای معمول تدریس در هر دو گروه انجامشده و گروه آزمایش طی دو جلسه بازی
آموزشی را نیز انجام دادند و مصاحبههایی با تعدادی از آنها انجام گرفت .در پایان ،پسآزمونهای انگیزش
و یادگیری از هر دو گروه به عمل آمد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای انگیزش کلر و آزمون
یادگیری محقق ساخته بود .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای کمی به روش آنکوا نشاندهنده تأثیر مثبت
بازی بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان و تحلیل تفسیری دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها ،نشاندهنده
عالقه و رضایت اکثریت دانش آموزان از انجام بازی در محیطهای یادگیریشان بود.
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بر انگیزش و یادگیری دانشآموزان
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مقدمه
در نظریههای آموزشی جدید چنین بیان و تصدیق میشود که فرایندهای آموزش و یادگیری
باید مبتنی بر عالئق ،نیازها و رضایتمندی یادگیرندگان باشد (زنگنه ،)8938 ،از طرفی
یادگیرندگان امروزی عمدتاً با انواع فناوریها و ابزارهای پیشرفته آشنایی کامل داشته و در
بیشتر فعالیتهای خود از آنها بهره میبرند ،آنها حاضرند ساعتها وقت و انرژی خود را
صرف درگیر شدن با یک ابزار یا فناوری مدرن کرده و بدون خستگی از آن لذت ببرند
(گیلیسپی)1551 ،9؛ بنابراین مربیان و آموزشدهندگان امروزی نیز باید به چنین ویژگیها و
سالیق یادگیرندگان توجه کامل کرده و با برنامهریزی صحیح بتوانند از آنها در جهت
مقاصد و راهبردهای آموزشی خود بهره مناسب را ببرند .یکی از مهمترین سرگرمیها و
عالئق کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن در عصر مدرن بازیهای رایانهای
است (واتسون ،)1552 ،4جذابیت که مهمترین ویژگی این نوع بازیهاست موجب نگهداشتن
افراد حتی ساعتهای متمادی در مقابل رایانهها و ابزارهای دیگر بازی میشود (کیک مایر
و آلبرت( )1581 ،5آنتا .)1551،6تحقیقات نشان داده است که اکثر بازیهای مهیج و جذاب
نهتنها اهداف و راهبردهای مناسب و صحیحی نداشته بلکه بعضاً مخرب بوده و موجب افت
تحصیلی و اخالقی یادگیرندگان نیز گشته است (قطریفی ،رشیدی و دالور( )8915،وانگ و
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چن( )1585 ،2گروس .)1552 ،با توجه به این حقیقت انکار ناپذیر ،اگر بتوان با بکارگیری
 .8دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول.)ezaraii@yahoo.com ،
 .1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی (.)zeinabgorzin@gmail.com

3 Gillispie
4 Watson
5 Kickmeier & Albert
6 Anetta
7 Wang & Chen
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راهبردهای صحیح از بازیهای رایانهای برای مقاصد آموزشی بهره برد ،می توان به تأثیرات
مثبت آن در امر آموزش و یادگیری خوش بین بود (هیرومی .)1585 ،8در حوزه
آموزشوپرورش امروز دنیا یادگیری مبتنی بر بازی یک موضوع شناختهشده و مشهور است
(وانگ و چن .)1585،این نوع یادگیری درواقع نوع خاصی از بازی است که بر مبنای مقاصد
و نتایج یادگیری طراحیشده است (پاروتا و همکاران .)1589 ،1بازیهای رایانهای آموزشی
درواقع تلفیقی از بازی و آموزش است (ژائو و ژو ،)1556 ،9یکی از مهمترین مزایای این
نوع یادگیری انگیزش بیشتر یادگیرندگان است (امینی فر ،صالح صدق پور و زاده دباغ،
( )8938دوستال )1553 ،4و همچنین شواهد زیادی دال بر این امر وجود دارد که بازیها
موجب افزایش تمرکز یادگیرندگان بر موضوع مورد آموزش شده و یادگیری عمیقتر و
پایدارتری را موجب میشوند (والیتی.)8938 ،
البته در نظر گرفتن این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بازی آموزشی باید بر مبنای
اهداف یادگیری مشخص و از پیش تعیینشده و ساختارمند و با دقت باالیی طراحی و تولید
شود (نوروزی و دهقانزاده )8938 ،و همچنین با نیازها ،عالئق و سلیقههای افراد مطابقت
داشته باشد ،چراکه در غیر این صورت ممکن است نهتنها بازده مناسبی دربر نداشته باشد
بلکه تأثیر نامناسب داشته و موجب دلزدگی یادگیرندگان نسبت به موضوع مورد آموزش
توسط بازی گردد (گروس.)1552 ،5
پرنسکی (نقل از نوروزی و دهقانزاده )8938 ،یادگیری مبتنی بر بازی را ارتباط ساده بین
یک بازی و آموزش میداند .او اعتقاد دارد که در محیطهای یادگیری سنتی ادغام بازیها
در فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان نتایج مفیدی به همراه دارد ،در یادگیری مبتنی
موقعیتهای چالش زا و پرانگیزه در مورد یک موضوع آموزشی خاص قرار میدهند .او
اعتقاد دارد دلیل مؤثر بودن چنین یادگیری این است که:
1 Hirumi
2 Perrotta, et al
3 Zhao & Zho
4 Dostal
5 Gros
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 .8بازیها موجب افزایش درگیری یادگیرندگان میشوند.
 .1بازیها فرایند یادگیری تعاملی را بکار میگیرند.
 .9روشهای متنوعی برای همراه کردن بازیها و یادگیری باهم وجود دارد.
مطابق نظر او باید در طراحی چنین محیطهایی به هر دو جنبه بازی و یادگیری توجه کرد،
نباید اهداف یادگیری ما را از جنبه دیگر آن یعنی درگیر کردن بازیکنان غافل کرده یا
بالعکس.
یکی از الگوهایی که امروزه در زمینه طراحی بازیهای رایانهای شهرت و محبوبیت
زیادی داراست ،الگوی طراحی بازیهای رایانهای آموزشی محیط مؤثر یادگیری ،تجربه و
انگیزش است ،این الگو که بر مبانی نظری الگوی طراحی انگیزشی آموزش کلر (توجه،
ارتباط ،اطمینان و رضایت) بنانهاده شده است حول سه محور اساسی محیط مؤثر یادگیری،
جریان تجربه و انگیزش در طراحی بازی میگردد ،در این الگو؛ در طراحی بازی رایانهای
آموزشی ،عامل انگیزش یادگیرندگان نقش اساسی ایفا کرده و در کنار تدارک یک محیط
یادگیری مؤثر و جریان دانش و تجربیات فرد میکوشد یادگیری او را بسیار مؤثرتر و عمیقتر
سازد (سانگ و ژانگ.)1551 ،8
بر طبق این الگو ،بازیهای آموزشی میتوانند بهعنوان یک محیط یادگیری عمل کنند،
به علت گرایشی که این الگو برای خلق یک محیط یادگیری مؤثر دارد ،بازیهای آموزشی
مبتنی بر آن با توجه به لوازم و پیشنیازهای یک محیط یادگیری مؤثر طراحی میشوند .برای
تحقق این امر که یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مؤثر مبتنی بر بازی؛ کسب تجربه
کنند ،از انگیزههای خود الهام گرفته و کیفیت یادگیری خود را بهبود ببخشند .به کمک این
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الگو در جریان بازیهای آموزشی ،یادگیرندگان میتوانند در یک محیط یادگیری مؤثر
کسب تجربه کرده و این جریان تجربه میتواند مشخصات محرک انگیزش آنها باشد(همان
منبع).
برای بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان پژوهشهایی
در داخل و خارج کشور انجامشده است که بهطور خالصه مرور میشوند :امینی فر ،صالح
1 Song & Zhang
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صدق پور و زاده دباغ ( )8938در پژوهش خود تأثیر روش تدریس مبتنی بر بازی رایانهای
را بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند
که دانشآموزانی که بهوسیله بازی رایانهای آموزشدیدهاند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت
به دانشآموزانی که به روش معمول آموزشدیدهاند داشتند ،همچنین نتایج پژوهش آنها
نشان داده که بازی رایانهای باعث پیشرفت انگیزه رغبتی ریاضی دانش آموزان شده و بر
انگیزه اجتنابی تأثیری نداشته است و افزایش انگیزه رغبتی ریاضی و پیشرفت تحصیلی
ریاضی باعث نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ریاضی شده است .والیتی ( )8938نیز
تأثیر بازی رایانهای آموزشی را بر یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان کمتوان ذهنی پایه دوم ابتدایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بازی
رایانهای آموزشی ریاضی باعث افزایش یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
کمتوان ذهنی در درس ریاضی شده اما موجب افزایش یادداری آنها نمیشود .چنگ و
سو )1581( 8در پژوهش خود با توسعه یک محیط یادگیری بازی محور از طریق کاربرد
نرمافزارهای بازیهای سهبعدی رایانهای خوب طراحیشده ،عمالً تأثیر بکارگیری چنین
بازیهایی را در محیطهای یادگیری ،مؤثر بر یادگیری دانش آموزان ارزیابی کرده است.
نتایج حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که بکارگیری بازیهای رایانهای در
محیطهای یادگیری بر انگیزه یادگیری دانش آموزان تأثیر مثبت داشته و این انگیزش تأثیر
معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد به این معنا که نمرات آزمونهای پیشرفت
تحصیلی دانشآموزانی که در محیطهای یادگیری بازی محور آموزشدیدهاند بهتر از
دانشآموزانی است که به روشهای معمول و یا آموزشهای چهره به چهره و مستقیم
شبیهساز را در یک دوره کارآموزی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که همراه شدن
چنین بازیهایی با آموزش معمول محتوا به فعالتر شدن کارآموزان کمک شایانی کرده و
آنها را از انفعال و تشویش رها میکند .همچنین کبریتچی ،هیرومی و بای )1585( 9در
1 Ching & Su
2 Sitzmann
3 Kebritchi, Hirumi 7 Bai
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پژوهشی تأثیرات بازیهای رایانهای آموزشی را بر انگیزه و پیشرفت کالسی ریاضی دانش
آموزان دبیرستان بررسی کردهاند و چنین نتیجه گرفتهاند که دانشآموزانی که بازیهای
رایانهای ریاضی را انجام داده بودند نسبت به دانشآموزانی که این بازیها را انجام نداده
بودند ،نمرات باالتری در آزمونهای پیشرفت ریاضی کسب کردند اما ازنظر انگیزشی
تفاوتی باهم نداشتند و نتایج مصاحبه با معلمان و دانش آموزان شرکتکننده در پژوهش
نشان داد که اکثریت مصاحبهشوندگان :چهار معلم از پنج معلم و هر  85دانشآموز
شرکتکننده ،معتقد بودند که مهارتها و درک ریاضیات درنتیجه انجام بازی ریاضی
افزایش پیداکرده است .توزون و همکاران )1553( 8در پژوهشی با طراحی یک بازی
سهبعدی تأثیرات بازیهای رایانهای را روی پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان ابتدایی
در درس جغرافیا بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که بازی رایانهای مذکور تأثیر مثبتی
روی پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان داشته است.

روش تحقیق
هدف این پژوهش طراحی و تولید یک بازی رایانهای آموزشی بر مبنای الگوی محیط
یادگیری مؤثر و آزمودن فرضیات -8 :بکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی
محیط یادگیری مؤثر موجب تقویت انگیزش دانش آموزان میشود و  -1بکارگیری بازی
رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر موجب افزایش یادگیری
دانشآموزان میشود ،بوده است .ابتدا بازی موردنظر به کمک یک گروه آموزشی و طراحی
بازی ،بر مبنای الگوی موردنظر طراحی و سپس بهمنظور اجرا برای بررسی تأثیرات انگیزشی
و آموزشی بازی بر روی دانش آموزان از روش آزمایشی با گروه کنترل و پیشآزمون-
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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پسآزمون استفاده گردیده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را ،کلیه دانش آموزان دختر
رشته طراحی معماری هنرستانهای شهر قائمشهر که در سال تحصیلی  8931-39مشغول
تحصیل بودند ،تشکیل داده است .با مراجعه به اداره کل آموزشوپرورش استان مازندران،
مدرسه کاردانش شیخ بهایی بهعنوان نمونه هدفمند برای اجرای پژوهش انتخاب گردید .به
1 Tuuzun, et al
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این دلیل که بازی طراحیشده برای مباحث طراحی معماری داخلی منزل بوده است ،این
مدرسه که دارای دانش آموزان مشغول به تحصیل در این رشته بوده است بهصورت هدفمند
انتخاب شد ،از میان دانش آموزان رشته معماری این مدرسه  55نفر بهطور تصادفی انتخاب
شدند .برای تشکیل گروهها ،نیمی از شرکتکنندگان بهطور تصادفی در گروه آزمایش و
نیمی دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند .دوگروهی که بهاینترتیب تشکیل شد ،هرکدام
برابر  15نفر بود و اندازهگیری متغیرهای وابسته برای هر دو گروه در یکزمان و تحت شرایط
مساوی صورت گرفت .در اجرای این پژوهش از پرسشنامههای انگیزش مواد آموزشی و
عالقه به درس 8کلر و پیشآزمون و پسآزمونهای یادگیری استفاده شد .روایی
پرسشنامههای انگیزش مواد آموزشی و عالقه به درس کلر نیز توسط او تأییدشده و پایایی
آنها به ترتیب  5/35و  5/36گزارششده است (کلر )1585 ،و در این پژوهش نیز با روش
آلفای کرونباخ 1به کمک نرمافزار  spssپایایی آنها به ترتیب  5/31و  5/33بهدستآمده
است که با ضریب پایایی بهدستآمده توسط کلر همخوانی داشته است ،روایی آزمون
یادگیری با استفاده ازنظر متخصصان موردبررسی و تأیید قرار گرفت و همچنین آزمون
تهیهشده قبل از اجرای اصلی ،برای تعیین پایایی ،با استفاده از روش کودر -ریچاردسون،9
بر روی یک نمونه  14نفره اجراشده و پایایی آن  5/24به دست آمد .شیوه اجرای پژوهش
نیز به این صورت بود که ابتدا پیشآزمونهای انگیزش و یادگیری بر هر دو گروه آزمایش
و کنترل انجام شد ،سپس آموزش در هر دو گروه به کمک محتوای معمول تدریس ارائه
شد .از یک گروه دانش آموزان (گروه آزمایش) پس از ارائه محتوای معمول درسی خواسته
شد؛ بازی طراحیشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر را انجام دهند تا تأثیر متغیر
یادگیری در هر دو گروه اجرا شد .هر گروه چهار بار مورداندازهگیری قرار گرفتند.
اندازهگیری اول با اجرای پیشآزمون یادگیری ،اندازهگیری دوم با اجرای پیشآزمون
انگیزش ،اندازهگیری سوم با اجرای پسآزمون یادگیری و اندازهگیری چهارم با اجرای
1 CIS: Course Internet Survey, IMMS: Instructional Materials Motivation Survey
2 Cronbach`s alpha
3 Kuder-Richardson
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پسآزمون انگیزش .همچنین حین جلساتی که گروه آزمایش بازی آموزشی طراحیشده را
انجام میدادند ،بر مبنای مشاهدات انجامشده توسط محقق چند نفر از دانش آموزان برای
تحلیل کیفی انتخاب و مصاحبههایی با آنان صورت گرفته و نقطه نظرات ایشان برداشت و
تفسیر شد .این دانش آموزان بهصورت هدفمند با توجه به سه عامل زیر انتخاب شدند-8:
عکسالعملهای متفاوتی که نسبت به بازی از آنها دیده شد -1 ،عملکردی که
شرکتکنندگان در آزمونهای انگیزش و یادگیری داشتند و  -9نمرات مختلف درسی در
دیگر مباحث آموزشی درس طراحی معماری (بهجز موضوعات آموزشی که در بازی
گنجاندهشده بود) کسب کرده بودند .بهمنظور تحلیل دادههای کمی از آمار توصیفی و
استنباطی و برای دادههای کیفی از تحلیل تفسیری استفادهشده است .جهت توصیف نمونه
آماری و دادههای خام از متغیرهای تحقیق ،از شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار)
استفادهشده است .این کار با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 8صورت گرفته است .بسیاری
از محققین و منابع بیان کردهاند برای طرحهایی که دارای پیشآزمون میباشند بهترین روش
آماری ،تحلیل کوواریانس 1است ،خصوصاً در تحقیقاتی که در آنها یادگیری سنجیده
میشود ،بدین ترتیب که محقق بر اساس این آزمون آماری ،تأثیر نمرات پیشآزمون را از
روی نمرات پسآزمون برمیدارد (بریس ،کمپ و سلنگار8913 ،؛ ترجمه علیآبادی و
صمدی) .جهت بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی
تفاوت میانگینهای دو گروه کنترل و آزمایش استفادهشده است.

نتایج
الف) بخش کمی :در ابتدا برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پژوهش از آمار توصیفی
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استفادهشده است ،جدول شماره  8به کمک شاخصهای توصیفی نشان میدهد که میانگین
نمرات پسآزمونهای انگیزش و یادگیری گروه آزمایش بیشتر است.

1 SPSS
2 ANCOVA
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جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون انگیزش و یادگیری
متغیر وابسته

انگیزش مواد آموزشی
عالقه به درس
یادگیری

میانگین

گروه

انحراف معیار

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

کنترل

9/12

9/95

5/156

5/321

آزمایش

9/64

9/34

5/123

5/362

کنترل

9/99

9/41

5/233

5/338

آزمایش

9/64

4/58

5/223

5/385

کنترل

1/86

6/41

8/856

8/288

آزمایش

1/81

2/21

8/531

8/925

پس از توصیف نمرات پیش و پسآزمونهای انگیزش و یادگیری گروههای کنترل و
آزمایش و مشخص شدن بیشتر بودن نمرات پسآزمونهای انگیزش و یادگیری گروه
آزمایش ،باید بررسی شود که آیا اختالف نمرات پسآزمونها معنیدار است یا خیر ،برای
این منظور باید ابتدا آزمون همگنی واریانس را بررسی کرده و سپس به تحلیل فرضیههای
پژوهش پرداخت.
همگنی واریانس :برای تحلیل استنباطی دادهها و بررسی فرضیات پژوهش ،باید همگنی
واریانسهای جامعه برای هر یک از متغیرهای وابسته بررسی شود .جهت بررسی فرض
تساوی خطای واریانسها از آزمون لون 8استفادهشده است .درصورتیکه فرض صفر تساوی
خطای واریانسها پذیرفته شود ،می توان نتیجه گرفت که فرض همگنی واریانسها نیز
پذیرفته میشود ،نتایج آزمون لون برای متغیرهای وابسته پژوهش در جدول  1آمده است.
جدول  2آزمون لون درباره تساوی واریانسهای مربوط به هر متغیر وابسته
انگیزش مواد آموزشی

5/145

8

41

5/964

عالقه به درس

5/555

8

41

5/418

یادگیری

5/295

8

41

5/935

1 Leven`s Test
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نسبت F

درجه آزادی 8

درجه آزادی 1

معناداری
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با توجه به جدول شماره  1سطح معناداری گزارششده حاصل از آزمون لون برای
متغیرهای وابسته بزرگتر از  5/55بوده و درنتیجه فرض صفر را نمیتوان رد کرد ،بنابراین
می توان چنین نتیجه گرفت که واریانسهای متغیرهای وابسته تقریباً مساوی بوده است .پس
از اطمینان از تساوی واریانسها به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود.
فرضیه اول پژوهش :بکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری
مؤثر موجب تقویت انگیزش (انگیزش مواد آموزشی و عالقه به درس) دانش آموزان
میشود .بهمنظور بررسی این فرضیه از تجزیهوتحلیل واریانس استفادهشده است که نتایج آن
در جدولهای  9و  4آمده است.
جدول  3تأثیر بهکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش
مواد آموزشی
منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح آزمون

ضریب ثابت

5/592

8

5/592

5/689

5/492

اثر گروه

41/699

8

41/699

288/999

5/555

اثر نمره پیشآزمون

5/451

8

5/451

6/156

5/581

خطا

1/182

42

5/565

مجموع

43/219

43

جدول  4تأثیر بهکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر عالقه به
درس
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منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح آزمون

ضریب ثابت

5/845

8

5/845

8/119

5/169

اثر گروه

91/616

8

91/616

955/516

5/555

اثر نمره پیشآزمون

5/614

8

5/614

6/115

5/586

خطا

5/889

42

5/853

مجموع

41/881

43
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طبق نتایج بهدستآمده با توجه به جدولهای  9و  4مقدار احتمال به ازای اثرهای گروه
و نمره پیشآزمون در هر دو بررسی مربوط به انگیزش (شامل انگیزش مواد آموزشی و عالقه
به درس) کمتر از سطح معنیداری ( )5/55بهدستآمده است؛ بنابراین فرض صفر به ازای
این اثرها رد شده و استنباط میشود بکارگیری بازی رایانهای آموزشی موجب تقویت
انگیزش دانش آموزان میشود .با مقایسه میانگین نمرات آزمونهای انگیزش مواد آموزشی
و عالقه به درس در دو مرحله ،نتیجه گرفته میشود که میزان انگیزش دانش آموزان
افزایشیافته است؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میشود ،بهعبارتدیگر بازی رایانهای
آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش دانش آموزان تأثیر مثبت دارد که
این نتیجه با نتایج پژوهش امینی فر ،صالح صدق پور و زاده دباغ ( )8938که نشان دادهاند
بازیهای رایانهای آموزشی بر انگیزه رغبتی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد هماهنگ است.
آنها از یافتههای خود چنین نتیجه گرفتهاند که بازیهای رایانهای به علت ایجاد محیطی
جذاب و ایجاد توانایی دست ورزی در حل مسائل ریاضی دانش آموزان موجب افزایش
انگیزه رغبتی در دانش آموزان در درس ریاضی و درنهایت افزایش نگرش مثبت به درس
ریاضی در آنها میشود؛ که با نتایج پژوهشهای والیتی ( )8938در داخل کشور که به این
نتیجه رسیده که انجام بازیهای ریاضی خصوصاً در کودکان کمتوان ذهنی به میزان زیادی
درافزای انگیزه پیشرفت آنها تأثیرگذار است و چنگ و سو ( )1581در خارج از کشور که
بر مبنای پژوهش خود معتقدند که در محیطهای یادگیری بازی محور ،انگیزش دانش
آموزش برای انجام فعالیتهای درسی افزایش پیداکرده و درنتیجه این انگیزش بیشتر
یادگیری بهتری خواهند داشت هماهنگ است .درواقع بر مبنای این پژوهش و پژوهشهای
آموزشی را به دست طراحان و متخصصان امر آموزش و فناوری سپرد نتیجه آن خیل عظیمی
از یادگیرندگان باانگیزه و ورزیده است که درواقع تمرین مهارتهای حل مسئله میکنند.
این انگیزش و جنبوجوش از نوع بهترین انگیزهای است که طراحان و برنامه ریزان آموزشی
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میخواهند یادگیرندگانشان در فرایندهای یادگیری کسب کنند و یادگیرندگانی فعال و
پرانرژی باشند (دی کالو و همکاران.)1588 ،8
فرضیه دوم پژوهش :بکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری
مؤثر موجب افزایش یادگیری دانش آموزان میشود .بهمنظور بررسی این فرضیه از
تجزیهوتحلیل واریانس استفادهشده است که نتایج آن در جدول  5آمده است.
جدول  5تأثیر بهکارگیری بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر یادگیری
منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح آزمون

ضریب ثابت

162/243

8

162/243

812/191

5/555

اثر گروه

41/115

8

41/115

99/124

5/555

اثر نمره پیشآزمون

15/968

8

15/968

84/114

5/555

خطا

66/335

42

8/415

مجموع

894/555

43

طبق نتایج بهدستآمده با توجه به جدول  5مقدار احتمال به ازای اثرهای گروه و نمره
پیشآزمون در هر دو بررسی مربوط به یادگیری کمتر از سطح معنیداری ()5/55
بهدستآمده است؛ بنابراین فرض صفر به ازای این اثرها رد شده و استنباط میشود
بکارگیری بازی رایانهای آموزشی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان میشود .با مقایسه
میانگین نمرات آزمون یادگیری در دو مرحله ،نتیجه گرفته میشود که میزان یادگیری دانش
آموزان افزایشیافته است؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود و این نتیجه با نتایج
پژوهش امینی فر ،صالح صدق پور و زاده دباغ ( )8938در داخل کشور و کبریتچی ،هیرومی
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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و بای ( )1585در خارج از کشور که بیان کردهاند بازیهای رایانهای آموزشی موجب
افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میشود هماهنگ است .درواقع به اعتقاد پاروتا،
فیثرستون ،آستون و هوتون ( ،)1589یادگیریهای مبتنی بر بازیهای آموزشی بسیار وسیع و
تأثیرگذار هستند ،چراکه در محیطهای یادگیری مبتنی بر بازی ،یادگیرندگان دو نوع
یادگیری بسیار مفید و کارآمد دارند ،یکی نحوه غلبه بر موانع و چالشهای پیش روی
1 Declue, et al
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طراحیشده در فرایند بازی است و دیگری مهارتها و محتواهای آموزشی است که در دل
بازی گنجاندهشده ،آنها مهارتهای نوع اول را بسیار مفیدتر و کاربردیتر در زندگی
یادگیرندگان دانسته و بیان میکنند که اگر بتوانیم چنین مهارتهایی را به یادگیرندگانمان
بیاموزیم ،به هدف اصلی یادگیری که پرورش افرادی است که توانایی حل مسائل و
مشکالت در زندگی واقعی رادارند بهخوبی دستیافتهایم.
همچنین آزلیزا و همکاران )1584( 8نیز بیان کردهاند که معلمان چه دیروزی یا امروزی
باید برای یادگیرندگان امروزیشان زمینههای راهبردی جدیدی تدارک ببینند تا آنها را
نسبت به محتوای یادگیری عالقهمندتر کرده و یادگیریشان را عمق و وسعت ببخشند ،آنها
اعتقاددارند که بکارگیری بازیها یکی از مهمترین این راهبردها در محیطهای یادگیری
مؤثر هستند که بر عالقههای یادگیرندگان نسبت به یادگیری تأثیرهای مفید و مثبت گذاشته
و یادگیری آنها را فعالتر میسازند ،پرنسکی نیز یادگیری مبتنی بر بازی را ارتباط ساده بین
یک بازی و آموزش میداند .او اعتقاد دارد که در محیطهای یادگیری سنتی ادغام بازیها
در فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان اثرات مفیدی در فرایندهای یادگیری دانش
آموزان به همراه دارد؛ و همچنین بازیها موجب افزایش تمرکز یادگیرندگان بر موضوع
مورد آموزش شده و یادگیری عمیقتر و پایدارتری را موجب میشوند (والیتی)8938 ،
(ویتون)1552 ،1
ب) بخش کیفی
با مرور کلی و موردی نظرات  5شرکتکننده انتخابشده و تحلیل تفسیری مصاحبات
انفرادی انجامشده با ایشان نتیجه گرفته شد که همگی آنها انجام بازیهای رایانهای را
در محیطهای یادگیری خود راضی بودهاند .همچنین نکته مهمی که تقریباً همه
شرکتکنندگان بهجز یک نفر بیان داشتهاند این بوده است که بازیها محیطهای یادگیری
را بسیار شاداب و جذابتر میسازند و آن را از حالت خشک و معمول خارج میسازند ،هر
1 Azliza, et al
2 Whitton
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چهار نفر بیان داشتهاند که برای کالسهایی که حاوی چنین بازیهایی باشند انگیزه بیشتری
داشته و حاضرند زمان بیشتری را صرف گذراندن در آن کنند .در مورد یادگیری عمیق و
پایدارتر نیز بیان داشتهاند که محتوای کتاب درسی و آنچه مطالعه کرده بودند شاید بهسختی
بعدها به یادشان میآمده اما آیتمهایی که در بازی یاد گرفتند را بهاحتمالزیاد هرگز فراموش
نمیکنند؛ و این نتایج با که با نتایج بخش کیفی پژوهش کبریتچی ،هیرومی و بای ()1585
همسو است ،آنها نظرات و عقاید دانش آموزان که نتیجه مصاحبههای فردی با آنهاست را
در مورد دالیل مؤثر بودن بازیهای آموزشی به شرح زیر گزارش کردهاند:
 بازیهای رایانهای آموزشی یادگیری و سرگرمی را باهم دارند.
 محتوای درسی را در حالتی اکتشافی و ماجراجویی ارائه میکنند.
 دانش آموزان را در یادگیری محتوای درسی به مبارزه میطلبند.

بحث
بازی رایانهای نوعی فعالیت تعاملی است که امروزه جایگاه مستحکمی در میان اکثریت
قابلتوجهی از نسل دیجیتال کنونی کسب کرده است و همچنین پژوهشهای متعددی نیز
تأثیرات بازیهای رایانهای را بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان تأیید کرده است ،بنابراین
طراحی بازیهایی که در جهت فرایند آموزش و یادگیری آنها مفید و مثمر ثمر باشد بسیار
مطلوب موردنظر است .از طرف دیگر امروزه بیشتر متخصصان و طراحان بازیهای آموزشی
درصدد تلفیق نظریههای معتبر آموزش و یادگیری با فرایند طراحی بازیهای رایانهای هستند
تا بتوانند آنها را هر چه بیشتر در جهت تحقق اهداف و بازدههای یادگیری هماهنگ سازند.
هم چنانکه در این پژوهش نیز یافتهها و شواهد حاکی از آن است که طراحی بازی رایانهای
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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