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Abstract  Article Info 

Introduction: The present study aimed to investigate the effectiveness of produced 

educational computer game on the academic engagement of boy students in the first 

grade of secondry high school in Tehran. 

Methods: This study is based on the objectives and hypotheses of the type of inter-

group experimental design with pre-test and post-test along with the control group and 

according to the method of data collection, it is a semi-experimental type. The statistical 

population of this study is all boy students of the first grade secondary school students 

in Tehran who study in the academic year of 2017-18. Using a targeted sampling 

method, a school in district 2 in Tehran city was selected as the sample and 50 subjects 

were divided into two experimental and control groups. Research tool of the present 

study is questionnaire of academic engagement.  
Results: The results of ANCOVA and MANCOVA showed that the level of 

significance was less than 0.01 (p <0.01). Thus, the statistical zero assumption is 

rejected and it was found that there was a significant difference between the students in 

the experimental and control groups in the scores related to the academic engagement 

and its components in the post-test. 

Conclusion: rding to the results of this study, it can be concluded that the produced 

educational computer game has been effective on the variable of academic engagement 

and its components and has led to its increase. 
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  هیدانش آموزان پسر پابر درگیری تحصیلی   دشدهیتولآموزشی   یاانه ی رابررسی اثربخشی بازی 

   اول دوره متوسطه دوم شهر تهران
 

 3، سعید پور روستائی اردکانی 2  یآبادیعل ، خدیجه  *1 میالد آقورن لوئی
 

 ران یتهران، تهران، ا  یدانشگاه عالمه طباطبائ ، یآموزش یگروه تکنولوژ 1
 ران یتهران، تهران، ا  یدانشگاه عالمه طباطبائ ، یآموزش یگروه تکنولوژ 2
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 m.aghveranluei@gmail.com. ایمیل: ران، یتهران، ا ، یت ی و علوم ترب یتهران، دانشکده روانشناس  یدانشگاه عالمه طباطبائ ، یآموزش  یگروه تکنولوژ ،  یآقورن لوئ الدی ممسوول:  سندهی*نو 

 ده کی چ

  اول دوره دوم متوسطه   هیدانش آموزان پسر پا  یلیتحص   یریبر درگ  دشده یتول  یآموزش  یاانه یرای  باز  اثربخشی  یبررسبا هدف    پژوهش حاضر  : مقدمه

 انجام شده است.  تهران

همراه با گروه کنترل است و با  آزمونپسو  آزمونشیپبا  یگروه ن یب یشیآزما یهاطرح از نوع  هاهیفرضبا توجه به اهداف و  این مطالعه ها: روش

  هران اول دوره متوسطه دوم شهر ت  هیدانش آموزان پسر پا  ه یپژوهش را کل  نی ا  یاست. جامعه آمار  یشیآزما  مهیاز نوع ن  هاداده   یآورجمع   وهیتوجه به ش

  عنوان بهتهران    2مدرسه در منطقه    کیهدفمند    یریگنمونه. با استفاده از روش  دهدی م  لیبودند تشک  لیدر حال تحص  ۹۷-۹۶  یلیکه در سال تحص 

 استفاده شد.  یلیتحص  یری درگ پرسشنامه  از  از یموردن یهاداده  یآورجمع جهت   شدند.  میو کنترل تقس شینفر در دو گروه آزما ۵۰نمونه انتخاب شده و 

 ب یترت  نی(. بدp <۰1/۰است )  ۰1/۰  از  ترکوچک ی نشان داد سطح معنادار  یریچند متغتک متغیری و    انسیکووار لیحاصل از تحل  جینتا : هایافته

در   آن یهامؤلفهی و لیتحص  یریو کنترل، در نمرات مربوط به درگ  شیدانش آموزان در دو گروه آزما نیکه ب  دیرد و مشخص گرد یفرض صفر آمار

 وجود دارد. یت معنادارآزمون تفاو پس 

  ی هامؤلفهی و  لیتحص   یری درگ  ریبر متغ  دشدهیتول  یآموزش  انهیرا  یگرفت که باز  جهینت  توانیمحاصل از پژوهش حاضر    جیمطابق با نتا : یریگجه ینت

 آن شده است. شی بوده و موجب افزا مؤثر آن

 آموزشی، درگیری تحصیلی یاانهیراآموزش، بازی  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
از   از    یهاجلوهیکی  استفاده  رو،  پیش  دنیای  آشکار 

در    یها یفناور است    یهاعرصهنوین  زندگی  در  ]1[مختلف   .
، رویکردهای سنتی یادگیری  هایفناور اخیر با ظهور این    یهادهه

  ازمندیآموزش امروز، ن.  ]2[دستخوش تغییرات اساسی شده است 
 است، که بتوان مطالب را در زمان کمتر و با عمق   ینینو  یهاروش

از همه، جوامع   شیامروزه ب  آنچه  .]3[د  اد  میتعل  ریبه فراگ  یشتریب
تحت   را  فناور  ریتأثمختلف  از  استفاده  است،  داده    یبرا  یقرار 

تجارت،    یبرقرار است.    است، ی، سوکارکسبارتباط،  و...  آموزش 
با دن  یزندگ  ازآنجاکه در   شهی هم  تالیجید  یایروزمره ما همگام 
تغ ا  رییحال  استف  یریادگی  دیجد  یهاروش   جادیاست،  از    ادهبا 
  توانیم  یاانهیرا  یهایبازاز  .]4[است   یاساس  ازین  کی  یفناور
امروزه    ییهایفناوراز    یکی   عنوانبه  پژوهشگران    موردتوجهکه 
برد  ،گرفته قرار   ییدئویو  یهایباز  ای  یاانهیرا  یهایباز.  نام 
  ی با هدف سرگرم  عمدتاًهستند که    یتعامل  یافزارنرم  یهابرنامه 

  قید که از طرناشاره دار  ییهای بازبه    هایباز  نی. ااندآمدهبه وجود  
کنش با آن    شده و انجام    یباز   یهاکنسول  ای  یشخص  یهاانهیرا

سر پردازش  ا  عیمستلزم  ارائه  و  و    ی منطق  طالعاتاطالعات 
  Alcorn  به گفته  گریدیعبارتبه .  ]۵[  باشندیم  عیسر  العادهفوق
سرگرم  کی  یاانهیرا  یهایباز  منظوربه که    باشندیم  ینوع 
دارند    یشده و قواعد خاص  یطراح  یخاص  نیبه اهداف مع  یابیدست

. جذاب  کنندی مرشد    یاانهیرا  یهای بازکودکان امروزی با  .  ]۶[
متمادی در    یهاساعت افراد    شودی مموجب    هایبازبودن این نوع  

  مانده و با آن درگیر باشندمقابل رایانه و دیگر ابزارهای بازی باقی  
  عنوانبه عالوه بر جنبه سرگرمی    توانندیم  یاانهیرا  یهایباز.  ]۷[

که با    یاانه یرا  یهایباز. به  ]8[منبع یادگیری نیز محسوب شوند  
  ترپررنگ  هاآنو وجه آموزش در    شوندی مهدف آموزش ساخته  

  توان یم. در واقع  شودیمآموزشی گفته    یاانهیرا  یهای بازاست  
آموزشی فعالیتی است که به دانش آموزان    یاانه یراگفت؛ بازی  

. ]۹[  کندیمبرای یادگیری درسی که در آن مشکل دارند کمک  
Ito (1998)    ک ی  ،ی آموزش  یاانهیرا  یهایباز»  داردی ماظهار  
درس را   کی  یآموزش  یمحتوا  ایخاص    یموضوع  خاص  دوره 

 ی ریادگی  طیهر نوع مح  یبرا  توانندیمو    دهندیمخود قرار    مدنظر
: کندی م انیب  Gredler (2004) نیهمچن ]1۰[مناسب باشند«  

هدف   یبرا  توانند یم  یآموزش  یاانهیرا  یهایباز نوع  چهار  هر 
 یو بازساز  نی( تمر1:  رندیقرار گ  مورداستفاده  لیقب  ن یاز ا  یآموزش

 یسازمشخص( 2. انددهیگردکسب  قبالًکه  ییهامهارتدانش و 
فرد وجود دارد.   یها مهارتکه در دانش و    ییهاضعفو    هاشکاف 

  ی دانش و مهارت موجود فرد، قبل از برگزار  یبندجمع  ای( مرور  3
ا4امتحان.    کی ب  جادی(  ا  میمفاه  نیروابط  اصول:  اهداف    نیو 

عالوه    یباز  کی. ممکن است  ستندین  گریکدیمستقل از    ضرورتاً
 جادیو اصول ا  میمفاه  نیرا ب  یدیروابط جد  یبندجمعبر مرور و  

دل  Prensky (2005)  .]11[  کند سه  به  که  است   ل یمعتقد 

بوده    مؤثر  یریادگیدر آموزش و    یاانهیرا  یهای باز  کردیرو  یاساس
 ی ریادگی  ندیفرآاستفاده از  (  2ی  ریافزودن درگ(  1و کاربرد دارد:  

( در کنار  یریادگیو    یدو )باز  نیکه ا  یمتفاوت  یها راه(  3ی  تعامل
م قرار  اخیر،  ]12[  رندیگیهم  سال  در چند    ی هایفناور   ریتأث. 

مختلف بر انواع متغیرهای روانشناسی در سطوح مختلف تحصیلی 
است.   شده  قاعده    یاانهیرا  یهای بازآزمون  این  از  نیز  آموزشی 

بدان  اندنبودهمستثنی   کمتر  که  مهمی  متغیرهای  از  یکی  ولی   .
است.   تحصیلی  درگیری  شده،  با   یطورکلبه پرداخته  رابطه  در 

ی  توانیمدرگیری تحصیلی    ی شناخت  یرهایاز متغ  یکگفت که 
 ی است که جزء توانمند سازها  یلی تحص  شرفتی( مؤثر بر پی)فرد
گفته    یلیتحص به  و   Wang, Haertel & Walbergبوده 

سازه    . ]13[  دارد  یلیتحص  شرفتیرا بر پ  ریتأث  نیشتریب  (1993)
دانش آموزان    یلیدرک افت تحص  یبار برا  نیاول  یلیتحص  یریدرگ
شد    ی نظر  یالگو  کیدر   هم]14[مطرح  و  به .  عنوان  اکنون 

از شکست و    یریشگیجهت پ  یامداخله  کردیرو  نیترمتقاعدکننده
 یعنوان »انرژبه این مفهوم    . ]13[  باشدی مطرح م  یلیافت تحص
عمل« بنشان   که  شده  فیتعر  در  تعامل  با    کی  نیدهنده  فرد 

درگیری و تعامل در    . ]13[  است   ر یآن درگ  است که در   یتیعالف
فراگیر  بیشتر  و  بهتر  یادگیری  موجب  مختلف  مباحث  آموزش 

مختلف    یهای فناوربایستی در تولید    رسدی مخواهد شد. به نظر  
ان توجه شده و  آموزشی نیز بد  یاانهیرا  یهایباز  ازجملهآموزشی  
توسط  درگیری تحصیلی، که    ریاخ  یها در سال  قرار گیرد.  مدنظر

به ک  رخیب اشاره  است  برده شده  به کار    ی ریدرگ  تیفیمحققان 
 پردازان ه یدارد. نظر  یآموزش  مندهدف  یهاتیدانش آموزان در فعال

 اند.کرده یسازمفهوم  یمتفاوت یهارا به گونه ی لیتحص یریدرگ
ورود فعال فرد    یلیتحص  یریدرگ  Reeve (2004)به اعتقاد  

مچنین در تعریفی جامع . ه]1۵[  باشدیم  تیفعال  ای  فیتکل  کیدر  
آغا  یلیتحص  یریدرگ خود  مشارکت  از:  است  و  زعبارت  گرانه 

فعال در  نشان  ،یلی تحص  یهاتیهدفمند  نوعکه    یدهنده 
، همراه  یریادگی  کنندهلیو تسه   داریپا  یشناختروان   یگذارهیسرما

ه حاالت  م  یجانیبا  در  است،    یفرد  یهاکوشش   زان یمثبت، 
درک،    ییهاکوشش ارتقاء  دنبال  به  ف  ایکه  دانش    ردتسلط  بر 
و  مهارت آموزش  ییهاحرفه  ایها  که  برنامه  ،است   یهاهدف 
بر    یلیتحص  یریمفهوم درگ  یطورکلبه   . ]1۶[  باشد یم  یلیتحص

و خود نظم  یفراشناخت دیعقا یدر مطالعه، طراح ینقش خودآگاه
 . ]1۷[ کندیم دیتأک یده

درگ مقابل  درگ  یرینقطه  که    یتفاوتی ب  یا  یریعدم  است 
پا و  بر عدم تالش  به   یداریداللت  و  فقدان  انفعالصورت  دارد   ،

کاست م  یابتکار،  بروز  کار  کردن  رها  و  نما  کندیتالش    انگری و 
قب  یمنف  یجاناتیه  ،ی)خستگ  کنندهفیتضع  جانات یه  لیاز 

ه  ،ینیغمگ و    ت یبانعص  ،ی)ناکام  یگانگیب  جانات یمالمت(، 
فعال در  فشار  درگ .]18[است    (اضطراب  تیاحساس  از    ر، یافراد 
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هدفمند  قیطر دادن  پا  ،ینشان  اشتیاق،  و   یداریتمرکز، 
. در  دهندینشان م  فیمشارکت فعال خود را در تکال  یمندعالقه 

غ افراد  انفعال  ب  ر، یدرگ  ر یمقابل،    ،یشانیپر  ، یتفاوتی در 
تحص  یدرماندگ  یشکستگدل افت  ن  یلیو    شودیم  انیماآنان 

]1۵[ . 
  یریارائه شده است درگ  Finn (1989)که توسط    یدر مدل

  دهی. به عق]1۹[  است  یو رفتار  یدو مؤلفه عاطف  یدارا  یلیتحص
رفتار  یلیتحص  یریمحققان درگ  یبرخ بعد  و    یشناخت  ،یاز سه 
رفتار   لیتشک  یعاطف بعد  است.  متغ  یشده  مانند    ییرهایشامل 

مانند    ییرهایشامل متغ  یرفتار مثبت، تالش و مشارکت، بعد شناخت
بعد   یریادگیدر    یگذارهیسرما  ،یریادگیاهداف    ،یمیخودتنظ و 
درباره    ییرهایمتغ  یعاطف مثبت  نگرش  و  تعلق  عالقه،  مانند 
 . ]2۰[ شودیرا شامل م یریادگی

  یریدرگ Linnenbrink & Pintrich (2003) دهیبه عق
  ی ریدرگ  شناختی،  یریسه بعد درگ  یدانش آموزان دارا  یلیتحص

 ی لیتحص  یرینظر درگ  نیاز ا  .است  رفتاری  یریو درگ  انگیزشی
بر  را دری، انگیزشی و رفتاری  است و ابعاد شناخت  یچندبعد  یاسازه

شاخص  به    یلیتحص  ی ریدرگ  یشناخت  یهادارد.  توجه  شامل 
  فیو تسلط و تبحر در تکل  یو شناخت  یریادگی  ی، راهبردهافیتکال

ترج ه  زیانگچالش  فیتکال  حیو  عواط  هاجانیاست.    ر ینظ  فیو 
خستگ اشتیاضطراب،  ارزش  یاق،  تکل  یدهو   ازجمله  فیبه 

 یی رفتارها.  ]21[  هستند  یل یتحص  یریدرگ  انگیزشی   یهاشاخص
ح  یداریپا  رینظ شرکت   ،مطالعه  ی رفتارها  ، فیتکال  مانجا  نیدر 

در شاخص   یموارد  یکالس  یهابحث   منظم    ی رفتار  یهااز 
شد    طورهمان  .]22[  هستند  یلیتحص  یریدرگ گفته  که 
خاص   طوربه   یاانهیرا  یهایبازعام و    طوربه نوین    یها یفناور

آموزش   دیگر  طرف  از  است،  جذابیت  داری  مختلف  افراد  برای 
سنتی در جهان امروزی برای فراگیران مختلف مشکالت زیادی 

نیست. جذاب بودن    بخش لذتبه آن صورت    هاآن آفریده و برای  
درگیر شده    هاآن این فراگیران با    شودی مباعث    یاانهیرا  یهایباز

مختلف را انجام   یاانهیرا  یها یباز  اهساعتو تعامل برقرار کنند و  
داده و احساس خستگی نکنند. یکی از مسائل عمده امروزی توجه  

در امر آموزش    توانند یم  یاانهیرا  یهای بازبه این نکته است که  
برای فراگیران فراهم نمایند. در    بخشلذت وارد شده و آموزشی  
 مختلفی نیز انجام دادند:  یهاپژوهش این رابطه محققان 

Khazaee & Jalilian (2015)    ریبا عنوان »تأثپژوهشی  
دانش    تیو خالق  یلیتحص  شرفتیبر پ  یاانهیرا  یآموزش  یهایباز

ابتدائ مقطع  داده  « یآموزان  گروه    جینتا  اند. انجام  که  داد  نشان 
به ا  یتجرب کنترل  گروه  معنز  پ  یداریطور  نمرات    شرفتیاز 
م  یباالتر  تیو خالق  یلیتحص از  است.   ی هامؤلفه   انیبرخوردار 
س  ،یریپذ)انعطاف   تیخالق و  بسط  مورد  یالیابتکار،  در  تنها   ،)
از گروه کنترل    شیگروه آزما  یالیو س  یریپذانعطاف  یهامؤلفه
 . ]23[ برخوردار بود یاز نمرات باالتر یداریطور معنبه 

Hajizad & Firoozi (2014)  عنوان    یپژوهش تحت 
 یریادگیبلوم در    یبر سطوح شناخت  یآموزش  یاانه یرا  یباز  ری»تأث
نشان    جینتا.  انددانش آموزان« انجام داده  یاضیر  میمفاه  یادداریو  

دانش   یاضیر   میمفاه  یریادگ یبر    یآموزش  یاانهیرا  یداد که باز
بر    یآموزش  یاانهیرا  یباز  گرید  ییمثبت دارد. از سو  ریآموزان تأث

دارد، اما بر    ریدانش آموزان پسر تأث  یاضیر  میسطح دانش مفاه
ندارد.    ریدختر و پسر تأث  آموزاندانش    یاضیر  میسطح فهم مفاه

بر    یآموزش  یاانه یرا  یباز  ن،یهمچن آموزان    یادداریتنها  دانش 
 یاانه یرا  یپژوهش نشان داد باز  جینتا  ،یطورکله دختر اثر دارد. ب

  م ی مفاه  یادداریو    یریادگیبلوم در    یبر سطوح شناخت  یآموزش
 . ]24[  مثبت دارد ریدانش آموزان تأث یاضیر

ZaraiiZavaraki & Gorzin (2014)    پژوهشی تحت
« الگو  یمبتن  یآموزش   یاانه یرا  یباز  ر یتأثعنوان    طی مح  یبر 

.  انددادهانجام   آموزان  دانش  یریادگی  و  زش یمؤثر بر انگ  یریادگی
تجز  جینتا از  آنکوا    یکم  یهاداده  لیوتحله یحاصل  روش  به 

دانش آموزان    یریادگیو    زشیبر انگ  یمثبت باز  ریدهنده تأثنشان
دهنده  ها، نشانحاصل از مصاحبه  یفیک  یها داده  یریتفس  لیو تحل
 ی هاط یدر مح  یدانش آموزان از انجام باز  تیاکثر  تیو رضا  قهعال
 . ]2۵[ بود شانیریادگی

Moradi & Maleki (2015)  عنوان    یپژوهش تحت 
انگ  یاانهیرا  یآموزش  یهای باز  ری»تأث   میمفاه  یلیتحص  زشیبر 
ناتوان   یاضیر با  پسر  آموزان  انجام    «یاضیر  یریادگی  یدانش 

نتاداده ا  جیاند.  از  از    نیحاصل  استفاده  که  داد  نشان  پژوهش 
ضرب    ق،یدر مفهوم جمع، تفر  یاضیر  ی آموزش  یاانهیرا  یهایباز

  ی دانش آموزان با ناتوان  یلیتحص  زشیانگ  ش یباعث افزا  میو تقس
اساس  شودیم  یاضیر  یریادگی بر  پ  یهاافتهی.   شنهاد یپژوهش 
مفاه  شودیم آموزش  در  فناور  یاضیر  میکه   ن ینو  یها یاز 

 . ]2۶[ استفاده شود یاانهیرا یهایباز ژهیوبه  یآموزش
Velayati, ZaraiiZavaraki & Amirteimouri 

بر    ی آموزش  یاانه یرا  یباز  ری تحت عنوان »تأث  یپژوهش  (2013)
 یاضیر  میدر مفاه  یلیتحص  شرفتیپ  زهیو انگ  یادداری  ،یریادگی

  جیاند. نتاانجام داده  «ییدوم ابتدا  ه یپا  یتوان ذهندانش آموزان کم
 یاضیر  یآموزش  یاانهیرا  یپژوهش نشان داد که باز   نیحاصله از ا

 ی لیتحص  شرفتیپ  زهیو انگ  ی ریادگی  شیدر مفهوم جمع، باعث افزا
اما باعث   شود،یم  یاضیدر درس ر  یتوان ذهندانش آموزان کم

 . ]2۷[ شودیها نمدر آن یادداری شیافزا
Fardavoodi (2017)  بررس  یپژوهش« عنوان    یتحت 

خود راهبر و تفکر    یریادگی بر    ی آموزش  یاانهیرا  یهای باز  ریتأث
پا  یانتقاد پسر  آموزان  شهر    هیدانش  دوم  متوسطه  دوره  اول 

چند    انس یکووار  لیحاصل از تحل  جیتهران« انجام داده است. نتا
داد    رهیمتغ بنشان  آزما  نیکه  گروه  دو  در  آموزان  و    شیدانش 

مؤلفه  به  مربوط  نمرات  در  در    یریادگی  یها کنترل،  راهبر  خود 
گفت استفاده از  توانیم ووجود دارد.  یآزمون تفاوت معنادارپس
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خود راهبر دانش    یریادگی  ش یبر افزا  ی آموزش  یاانهیرا  یهایباز
  شیزماآموزان در دو گروه آ  دانش   نیب  ولی  آموزان مؤثر بوده است 

مؤلفه به  مربوط  نمرات  در  کنترل،  انتقاد  یهاو  در    یتفکر 
معنادارپس تفاوت  ا  یآزمون  بر  ندارد.  م  نیوجود    توان یاساس 

باز از  استفاده  افزا  یآموزش  یاانهیرا  یهایگفت  تفکر    ش یبر 
 . ]28[ دانش آموزان مؤثر نبوده است  یانتقاد

Esmaeeli (2017)  استفاده    ریتحت عنوان »تأث  یپژوهش
  زش یو انگ یریادگیتحت شبکه بر  یاانه یرا یآموزش یهایاز باز

شهر تهران« انجام داد. جهت   ی سوم ابتدائ  یۀدانش آموزان پسر پا
تحلداده  لیتحل آزمون  از  نتا  انسیکووار  ل یها  شد.   جیاستفاده 

دگیری و بر یا  یاانه یرا  یآموزش  یهایپژوهش نشان داد که باز
سوم    یۀ انتظار( دانش آموزان پا  ت، ی)عالقه، ارتباط، رضا  زش یانگ

استفاده   یریادگیدر   یعنوان ابزارها به از آن   توانی مؤثر است و م
 . ]2۹[ کرد

Tüzün et al (2009)  پژوهش »تأث  یدر  عنوان    راتیبا 
رو  یاانهیرا  یهایباز انگ  یلیتحص  شرفتیپ  یبر  دانش    زه یو 

 یبعدسه   یباز  کی  یبه طراح  ا«یدر درس جغراف  ییآموزان ابتدا
امنظور پرداخته  نیا  یبرا   ه یآموز پادانش   24پژوهش    نیاند، در 

سه هفته موردپژوهش    زمانانتخاب شدند و به مدت   ییچهارم ابتدا
  زش یانگ  زانیو م  یریادگیها در  آن  شرفتیپ  زانیقرار گرفتند و م

  جیموردسنجش قرار گرفت، نتا  یفیو ک  یکم  یها توسط پژوهشآن
تجز از  باز  یپژوهش  یهاداده  لیوتحله یحاصل  که  داد    ینشان 

دانش    زهیو انگ  یلیتحص  شرفتیپ  یرو  یمثبت  ریمذکور تأث  یاانهیرا
با   سهی در مقا  شیگروه آزما  یمعنا که اعضا  نیداشته به ا  انآموز

 شرفتیهم از نظر پ  یعملکرد بهتر  یطور معنادارگروه کنترل به 
 . ]3۰[ داشتند زهیو هم از نظر انگ یلیتحص

  یعنوان »طراحبه   ، Dondlinger (2008)که    یق یدر تحق
طور  انجام داده ذکر کرده که: به  «یو آموزش  یاانهیرا  یهایباز

پذ باز  شده  رفتهیعام  برانگ  هایکه  را  تا    کنندی م  خته یکاربران 
مسلط   یمربوط به باز یهارا صرف کنند تا بر مهارت یزمانمدت

از عناصر در   یشتریاگر شمار ب  لمند شوند حابهره  یشوند و از باز
روا  یباز  یطراح مانند  شود  گرفته  نظر  قوان  ت،یدر    ن، یمحتوا، 
  ن یدر ا  یر یادگیکسب    ؛یچند حس  یهاو نشانه  هازهیها، جاهدف
  شودی م  ترع یتر و سرمختلف راحت   ن یکاربران در سن  یبرا  هایباز
]31[ . 

Yuda (2011)  پژوهش »اثربخش  یدر  عنوان  مواد    یبا 
تفکر فضا  تالیجید  یآموزش دانش آموزان مدرسه    ییبر پرورش 
با کمک برنامه فلش در    شدهی طراح  ییدئویو  یباز  کی  « ییابتدا

نموده و با استفاده از آن   ینقشه کشور ژاپن طراح   یمورد آموزش
درصد   2۰برنامه را آزمودند. در ابتدا تنها    یاثربخش  ایدر درس جغراف

حل    قه یدق  ۵را در مدت    یشده در باز طرح  یها توانستند معماآن
  ۵کمتر از  ها توانستند در  درصد از آن  8۰کنند؛ اما بعد از سه هفته  

آزمون مداد و پس  شیپ  کی در    ن،ی. همچننندمعما را حل ک  قهیدق

که در    ییهامکان   یاسام  خواستیم  هایکه از آزمودن  یو کاغذ
را بنوشدهنقشه مشخص   به دست    شرفتی درصد پ  ۷۰  سند؛یاند 

در مورد   ییمهارت تفکر فضا  یباز  ن یآمد. دانش آموزان با کمک ا
 . ]32[ ها کسب نمودندو واژه ها،ت یاشکال، موقع
باز  یپژوهش عنوان   شرفت یپ  یبرا  یاانهیرا  یهایتحت 

توسط    یاضیر با  مختلف  آموزان   Kim & Changدانش 

  نه یمختلف در زم  رندگانیادگی   یبر رو  یشیصورت آزمابه   (2010)
ابتدا  یاضیر  شرفتیپ  جیاانجام گرفته است نت  ییدر دوره چهارم 

دانش   نینچپژوهش   که:  است  شده  از    یآموزانگزارش  که 
در درس   یترفیعملکرد ضع  کنندیاستفاده م  یاانهیرا  یهایباز
که عملکرد دانش   افتیاو در  تیجنس  ریمتغ  ریداشتند. با تأث  یاضیر

نسبت به پسران بهتر    یاضیدر درس ر  یآموزان دختر پس از باز
 . ]33[ بود

Bourgonjon et al (2010)  مطالعه عنوان    یادر  با 
باز  یها دگاهید کاربرد  درباره  آموزان  در   یاانهیرا  یهایدانش 

 یعنوان ابزارهااغلب به   یاانهیرا  یهایکردند که باز  انیکالس ب
در نظر گفته    21قرن    یبرا  یبخش  نانیاطم  س یو تدر  یریادگی
کاربرد    ینشان داد که خواست دانش آموزان برا  جینتا.  شوندیم
تحت    اریبا چند مع  میطور مستقدر کالس به   یاانهیرا  یهایباز
  ، یدانش آموزان در رابطه با سودمند  رشی: پذردیگی قرار م  ریتأث
 ی هایبا باز  یها و تجربه شخصفرصت  یریادگیاستفاده،    یآسان
 . ]34[ی اانهیرا

Connolly et al (2012)  یپژوهش  در  « عنوان    کیبا 
تجرب   ینظر  ی بررس شواهد  مورد  برا  یدر   ی هایباز  یموجود 
فکر  یاانهیرا بررس  «یو  پتانس  یبه  و  مثبت    یهالیاثرات 
 هاافتهیساله و باالتر پرداختند.    14بر نوجوانان    یاانهیرا  یهایباز
از اثرات    یابه مجموعه   یاانهیرا  یهایاز آن بودند که باز  یحاک
مرتبط هستند و از   یزش یانگ  و ، یجانیه ،یرفتار ، یشناخت ،یکادرا
  ،ی چون کسب دانش درک محتوا، اثرات عاطف  یراتیتأث  انیم  نیا

 . ]3۵[  اندها تکرار شدهموارد در پژوهش یاز باق شیب  یزشیو انگ
پژوهش توسط    یدر  تحت    Cela-Ranilla (2014) که 
بررس شب  یباز  یهاط یمح  ریتأث  یعنوان  رو  یسازه یو    یبر 

دانش آموزان انجام شد،    یو کار گروه   یتی ریخود مد  یها مهارت
مد  جینتا خود  مهارت  که  داد  گروه  یتیرینشان  کار  دانش    یو 

 . ]3۶[  است   هباال رفت  یسازهیو شب  یباز  طیآموزان با استفاده از مح
 یهامؤلفهو  هایژگیوه اهمیت درگیری تحصیلی و با توجه ب

اسدتفاده   رسددیماین مفهوم در آموزش فراگیران مختلف به نظر  
نوین آموزش قادر به تغییر درگیری تحصدیلی دانش  یهاوهیشداز 

بود.  مقداطع مختلف تحصدددیلی خواهندد  فراگیران در  آموزان و 
درس با توجه به سدرعت تغییر جهان امروزی بایسدتی  یهاکالس

یران را داشدددتده باشدددندد. توانایی تطبیق با نیدازهای یادگیری فراگ
  توانددیممختلف   یهدارسددداندهتواندایی درگیر سدددازی و جدذابیدت 

بددل نمدایدد.   بخشلدذتسددداختده و بده امری    هددفمنددترآموزش را  
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برای این   موردتوجده  یهدایفنداوریکی از    یااندهیدرا  یهدایبداز
مسدلله اسدت که محققان مختلف را به فکر اسدتفاده از این فناوری 

ری انداخته اسدت.  با توجه به این نکات هدف در آموزش و یادگی
 دشددهیتولآموزشدی    یاانهیرابازی  ریتأثاز پژوهش حاضدر بررسدی  

بر درگیری تحصدددیلی دانش آموزان پسدددر پدایده اول دوره دوم 
فرعی پژوهش   یهاهیفرضدو فرضدیه اصدلی و   باشددیممتوسدطه 
 عبارتند از:

از   • متغیر    بر   دشدهیتول ی  آموزش  یاانه یرا  یبازاستفاده 
 . است گذاراثر آموزان دانش تحصیلی یریدرگ

از   -1   مؤلفه   بر   دشدهیتول  یآموزش  یاانه یرا  یبازاستفاده 
 . است گذار اثر آموزان  دانش شناختی یریدرگ

از   -2   مؤلفه   بر   دشدهیتولی  آموزش  یاانه یرا  یبازاستفاده 
 . است گذاراثر آموزان دانش  انگیزشی  یریدرگ

از   -3   مؤلفه   بر   دشدهیتولی  آموزش  یاانه یرا  یبازاستفاده 
 . است  گذاراثر آموزان دانش رفتاری یریدرگ

 هاروش 
 یهاطرحاز نوع    هاهیفرضپژوهش حاضر با توجه به اهداف و  

 گروه همراه با آزمونپسو   آزمونشیپبا   یگروه نیب  یشدددیآزما
 مهین نوع  از  هاداده یآورجمع وهیکنترل اسدددت و با توجه به شددد

دانش آموزان    هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار. اسدت  یشدیآزما
 یلیاول دوره متوسطه دوم شهر تهران که در سال تحص هیپسر پا
  یاجرا  ازآنجداکده .داد لیدتشدددک  بودندد لیددر حدال تحصددد  ۹۶-۹۷

روش  د،یطلبیرا م یخاصدد  یوتریپژوهش حاضددر امکانات کام 
از   یکی  کدهیطوراز نوع هددفمندد انتخداب شدددد. بده  یریگنمونده

 یتهران که دارا  2مدارس پسددرانه دوره متوسددطه دوم در منطقه 
در نیمسددال دوم تحصددیلی  شددده وانتخابود، ب ازیامکانات موردن

 1۰سددال فوق )از اواسددط بهمن تا اواسددط اردیبهشددت( به مدت 
وم در اول دوره متوسدطه د هیادانش آموزان پ یپژوهش رو جلسده

از دو  کیهر   یپژوهش برا نی( انجام شدد. در ا1)  یسدیدرس انگل
و    هانتخداب شدددد  ینفر 2۵کالس    کیدو کنترل(    شیگروه )آزمدا

( شیها )آزمااز گروه یکیشدد؛ که  نیینفر تع ۵۰حجم کل نمونه  
)کنترل(  گریو گروه د دشددهیتولی  آموزشد  یاانهیرا یباز  قیاز طر
و  یشیآزما یهادر روش ازآنجاکه.  دندید موزشمتداول آ  وهیبه ش

 هینفر توصد  1۵هر گروه   یحداقل حجم نمونه برا یشدیشدبه آزما
 ینفر برا 2۵پژوهش انتخاب    نیدر ا نیبنابرا  .]3۷[شددده اسددت  

در این   .بداشددددیمعرف م  یانفر نمونده  ۵۰هر گروه و در مجموع  
لیت آرتیکو  افزارنرمی آموزشددی که با اانهیراپژوهش از یک بازی 

، اسددتفاده شددده اسددت. این بازی از دو شدددههیته  3الیناسددتوری
بخش آموزش و بازی برای درس چهارم زبان انگلیسدی پایه اول 

 سدددتیبایمدوره دوم متوسدددطه طراحی شدددده اسدددت که ابتدا 
اسدت را   یاچندرسدانهبخش آموزش که شدامل آموزشدی   آموزدانش

. در بخش بدازی از شددددیمذراندده و سددد س وارد مرحلده بدازی گد
بازخورد  سددؤالپرسددیده شددده و متناسددب با  یسددؤاالت  آموزدانش

. نام بازی »ضددربات پنالتی« شدددیمداده   آموزدانشمناسددب به  
 شددیمبازی درسدت جواب داده   سدؤاالتاسدت که اگر هر یک از 

ضربه پنالتی گل  بودیمضدربه پنالتی گل شدده و اگر جواب اشتباه 
. رفتیمآن را گرفته یا توپ به بیرون خواهد نشدده و دروازه بان  

، بدازخوردی کلی مبنی بر موفقیدت یدا عددم آموزدانشو در نهدایدت  
. سدعی شدده بود که بازی طوری کردیمموفقیت در بازی دریافت  

طراحی شدود که بر درگیری تحصدیلی دانش آموزان اثرگذار باشدد.  
بدازی ب  یهدایژگیوبرای مثدال برخی از   رای  لحدا  شدددده در 

درگیری   مؤلفدهدرگیری تحصدددیلی عبدارتندد از: برای    یهدامؤلفده
 یبازخوردها، وجود یاچندرسددانهشددناختی )وجود آموزش از نوع  

توصدددیفی، وجود راهنمای بازی و ...(، برای درگیری انگیزشدددی  
اکثر دانش   موردعالقه)تولید بازی به شددکل ضددربات پنالتی که 

ازی کده موجدب افزایش انگیزه آموزان بود، مبتنی بر امتیداز بودن بد
و ...( و برای درگیری رفتاری  شدددیمو رقابت بین دانش آموزان  

براسدداس سددرعت   آموزدانش)امکان پیش بردن یادگیری توسددط  
یادگیری خود، امکان بازگشدت به عقب، امکان آموزش دوباره در 
صدورت عدم موفقیت در بازی و ...(. جلسده اول برای هر دو گروه 

)پرسدددشدددنامه درگیری  آزمونشیپو کنترل( به اجرای )آزمایش  
تحصددیلی رمضددانعلی زرنگ( اختصدداص یافت. در گروه آزمایش 

بازی گذرانده   یاچندرسدانهجلسده دوم تا شدشدم قسدمت آموزش 
شدده و جلسده هفتم تا نهم  قسدمت بازی »ضدربات پنالتی« که 

بود، اجرا شددد. گروه  یاچندرسددانهبرگرفته از قسددمت آموزش 
ل نیز جلسددده دوم تا نهم آموزش متداول خویش را در پیش کنتر

اجرای   بدده  گروه  دو  هر  در  دهم  جلسدددده   آزمونپسگرفتنددد. 
)پرسدشدنامه درگیری تحصدیلی رمضدانعلی زرنگ( اختصداص یافت.  

 مشدداهدهقابل، دشدددهیتولی اانهیرا( نمایی از بازی 1در شددکل )
 است:
 ی پژوهش: ریگاندازه  ابزار

 ی تحصیلی ریدرگ پرسشنامه 

رمضانعلی توسط    2۰12در سال  یلیتحص  یریپرسدشنامه درگ
 یدر پژوهش خود برا  Zerang (2012)شدددد.    یزرندگ معرف

از پرسدشدنامه محقق سداخته اسدتفاده  یلیتحصد  یریدرگ  یریگاندازه
 ی ریدرگ ،یلیتحصد یریدرگ یهاکه ابتدا مؤلفه صدورتنیکرد. بد
متناسب   یهاهیو گو  یرفتار یریدرگ  ،یزشیانگ  یریدرگ  ،یشناخت
 نن یل  ی)مددل نظر  ینظر  یبود و از مبدان  هیدگو  4۵هدا کده  آن  بدا
نظر با افراد صداحب  نکهیازا( اسدتخرا  شدد و پسچینتریو پ نکیبر

 اسدداس  . و بعد برافتی  لیتقل  هیگو 41مصدداحبه انجام شددد به  
با  یاپرسدشدنامه یمقدمات همطالع کیو در  میتنظ  یها عباراتهیگو
 ،یشدناخت یریپرسدشدنامه شدامل درگ یهااجرا شدد. مؤلفه  هیگو 38
 .]38[ است یرفتار یریو درگ یعاطف یریدرگ
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 دشده یتولنمایی از بازی  .1شکل 

 

 : یلی تحص یر یدرگ پرسشنامه ییایپا و ییروا

و  یصور ییروا  قیاز طر  ،یلیتحص یریپرسشنامه درگ  ییروا
 انیانطباق با بن ثیو از ح یتخصددصدد یداور  وهیبه شدد ییمحتوا
 .صورت گرفت  یتیتن از متخصدصان علوم ترب  3آن توسدط   ینظر
  یهداانیداز بن یلیتحصددد یریدرگ  یهاصدددورت که مؤلفده نیا به
 دنددیددگر  میتنظ  ییهداهر مؤلفده عبدارت  یاسدددتخرا  و برا  ینظر

 یریپرسددشددنامه درگ یبرا  یآزمون مقدمات کی یسدد س با اجرا
 ییایپا spssافزار  کرونباخ در نرم  یآزمون آلفا لهیوسدبه یلیتحصد

به دسدت  ۹2/۰سدؤال   38با   یکل پرسدشدنامه در مرحله مقدمات
،  84/۰ یشدناخت  یریدرگ یهااسیخرده مق یدرون یآمد. همسدان

.  بداشددددیم  8۶/۰  یزشدددیانگ  یریو درگ  ۷۶/۰  یرفتدار  یریدرگ
سددؤال   38با  ییکل پرسددشددنامه در مرحله نها  ییایپا نیهمچن
 ی ریدرگ یهااسیخرده مق  یدرون یبه دسدت آمد و همسدان ۹۰/۰

 8۰/۰ یرفتار  یریو درگ ۷3/۰  یرفتار یری، درگ83/۰با   یشناخت
 نیقبول قرار دارندد. بندابراکده در حدد مطلوب و قدابدل  بداشددددیم

آن از ثبات   یهااسیو خرده مق یلیتحصدد  یریپرسددشددنامه درگ
 انیدمحقق در پدا.  برخوردار اسدددت  یمطلوب و قدابدل قبول  یدرون
 لیاز تحل یاسدازه  ییپرسدشدنامه و سدنجش روا  ییروا لیتکم  یبرا
 مشددخص شدددو  اسددتفاده کرد  lisrelافزار  در نرم یدییتأ یعامل
 رخوردارب یمناسدب یعامل  پرسدشدنامه از بار نیها و عبارات امؤلفه
 .]38[ هستند

 آنالیزهای آماری 

آمدار   spssافزار  هدا  بدا اسدددتفداده از نرمداده  لیدمنظور تحلبده

 یو آمدار اسدددتنبداط  ی )میدانگین و انحراف اسدددتدانددارد(فیتوصددد
آزمون    یآمدار  یهدا)روش نمراتمدانندد:  نرمدال  آزمون   ،توزیع 

آزمون آزمون همگنی شدددیدب رگرسدددیون،   هدا،انسیدوارهمگنی  
و  تک متغیره انسیکووار لیتحل  ،هاانسیکووار سیماتر یهمسدان
 شد.( استفاده رهیچند متغ انسیکووار لیتحل

 آمار توصیفی: 

( آمدار توصدددیفی مربوط بده میدانگین و انحراف  1در جددول )
آن به تفکیک  یهامؤلفهاسددتاندارد نمرات درگیری تحصددیلی و 

برای دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سددنجش 
( نشددان داده شددده اسددت. همانطور که آزمونپسو  آزمونشیپ)

مراحدل   گرددیممالحظده   نمرات در  میدانگین  کنترل  گروه  در 
ولی در  دهدینمتغییر چندانی را نشددان   آزمونپسو   آزمونشیپ

نسدددبدت بده   آزمونپسگروه آزمدایش، شددداهدد افزایش نمرات در 
 هستیم. آزمونشیپ

 آمار استنباطی: 

پژوهش از  یهاهیفرضدکه گفته شدد، برای بررسدی   طورهمان
  منظوربهتحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.  

الزامی اسدددت.   فرضشیپانجدام تحلیدل کوواریانس برقراری چندد 
 فرضشیپبدین ترتیب قبل از اسددتفاده از این روش آماری چهار 

  هدا،انسیدوارهمگنی  آزمون    ،توزیع نرمدال نمراتآزمون  مهم آن )
 سیماتر یآزمون همسدددانآزمون همگنی شدددیب رگرسدددیون و 

 قرار گرفت. یموردبررس( هاانسیکووار
 اول: توزیع نرمال نمرات  فرضش ی پ
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جهت    رنوفاسمی  –آزمون کولموگروف    جینتا  (2)در جدول  
آزمون آورده  و پس  آزمونشینمرات پ  عینرمال بودن توز  یبررس

آماره   ی مندر  در جدول، سطح معنادار  جیشده است. بر اساس نتا
برامحاسبه و    یشده  تحصیلی  درگیری   آن   یهامؤلفهمتغیر 
نمرات    ع یفرض نرمال بودن توز  نیبنابرا  باشدی م  ۰۵/۰تر از  بزرگ
 .شودیم رفتهیپذ
 : هاانس یواردوم: همگنی  فرضش ی پ

آزمون    جیاست، نتا  شدهدادهنشان    (3)که در جدول    طورهمان
بوده و  معنادار نآن    یهامؤلفهدرگیری تحصیلی و    ریدر متغ  نیلو

 ی بر همگن  یفرض صفر ما مبن  رونیازا.  باشدیم  ۰۵/۰تر از  بزرگ
تأ  رهایمتغ  انسیوار م   دییمورد  بدردیگیقرار    جه ینت  ب یترت  ن ی. 

  ی ر یچند متغ  انسیکووار  لیآزمون تحل  گریکه مفروضه د  شودیم
 .باشدی برقرار م زی( نهاانسیوار ی)همگن

 سوم: همگنی شیب رگرسیون فرضش ی پ

( نشان داده شده است، نتایج آزمون  4که در جدول )  طورهمان
 ی ها مؤلفهتحصیلی و    همگنی شیب رگرسیون در متغیر درگیری

فرض صفر    رونیازا.  باشدیم   ۰۵/۰تر از  بزرگبوده و  ن  آن معنادار
مورد   متغیرها  رگرسیون  شیب  همگنی  بر  مبنی  قرار    دییتأما 

نتیجه  ردیگیم ترتیب  بدین  آزمون   شودی م.  دیگر  مفروضه  که 
نیز   رگرسیون(  شیب  )همگنی  متغیری  چند  کوواریانس  تحلیل 

 . باشدی مبرقرار 

 آن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل  یهامؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات درگیری تحصیلی و  .1جدول 

  آزمونشیپ آزمونپس
 متغیر

 گروه میانگین انحراف استاندارد  میانگین انحراف استاندارد 

 آزمایش ۶/۵۰ 24/۵ 28/۵۹ 12/۵
 درگیری شناختی 

 کنترل  ۷2/۵1 ۶3/4 ۹2/۵1 ۹1/4

 آزمایش ۶8/2۶ 3۹/2 ۰4/3۵ ۶۶/3
 درگیری انگیزشی 

 کنترل  ۷۶/2۶ ۶۶/2 ۹۶/2۶ 4۹/3

 آزمایش 3۶/24 ۰۵/2 24/32 ۷2/4
 درگیری رفتاری

 کنترل  88/24 ۵۶/1 32/24 ۹۷/1

نمره کلی درگیری   آزمایش ۶4/1۰1 ۰۹/۷ ۵۶/12۶ 14/۷
 کنترل  3۶/1۰3 ۹8/۶ 2۰/1۰3 ۰۰/۷ تحصیلی 

 آن  یهامؤلفهاسمیرنوف( برای متغیر درگیری تحصیلی و - نتیجه آزمون توزیع نرمال نمرات )کولموگروف .2جدول 

 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف Z تعداد آزمونپس/آزمونشیپ گروه متغیر

 درگیری شناختی 

 2۰۰/۰ ۰۹۶/۰ 2۵ آزمون شیپ آزمایش

 143/۰ 1۵1/۰ 2۵ آزمون پس

 2۰۰/۰ ۰۷8/۰ 2۵ آزمون شیپ کنترل 

 18۰/۰ 14۶/۰ 2۵ آزمون پس

 درگیری انگیزشی 

 1۶3/۰ 148/۰ 2۵ آزمون شیپ آزمایش

 2۰۰/۰ 132/۰ 2۵ آزمون پس

 2۰۰/۰ ۰۹۶/۰ 2۵ آزمون شیپ کنترل 

 2۰۰/۰ ۰88/۰ 2۵ آزمون پس

 درگیری رفتاری

 2۰۰/۰ 12۹/۰ 2۵ آزمون شیپ آزمایش

 2۰۰/۰ ۰82/۰ 2۵ آزمون پس

 133/۰ 1۵3/۰ 2۵ آزمون شیپ کنترل 

 121/۰ 1۵۶/۰ 2۵ آزمون پس

 درگیری تحصیلی 

 2۰۰/۰ 1۰4/۰ 2۵ آزمون شیپ آزمایش

 2۰۰/۰ 12۵/۰ 2۵ آزمون پس

 2۰۰/۰ 1۰۹/۰ 2۵ آزمون شیپ کنترل 

 2۰۰/۰ 112/۰ 2۵ آزمون پس

 ی آنها مؤلفه)لوین( برای متغیر درگیری تحصیلی و  هاانسیوارنتیجه آزمون همگنی  .3جدول 

 متغیر F 1درجه آزادی  2درجه آزادی  سطح معناداری

 درگیری شناختی  432/۰ 1 48 ۵14/۰

 درگیری انگیزشی  ۰۰4/۰ 1 48 ۹۵۰/۰

 درگیری رفتاری 4۷۷/3 1 48 ۰۶8/۰

 درگیری تحصیلی  138/۰ 1 48 ۷12/۰
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 هاانس یکووارچهارم: همسانی ماتریس  فرضش ی پ

یکی دیگر از مفروضات اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند  
که برای بررسی    باشدیم  هاانسیکووارمتغیری، همسانی ماتریس  

آزمون   از  مفروضه  این  است.    Mبرقراری  شده  استفاده  باکس 
)  طورهمان جدول  در  مشاهده  ۵که  معناداری گرددیم(  سطح   ،
  تربزرگ این مقدار    کهییازآنجا.  باشدی م  ۰11/۰باکس    Mمون  آز

،  باشدی مبرای رد فرض صفر    ازیموردن(  ۰1/۰از سطح معناداری )
  دییتأمورد  هاانس یکووارفرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس 

ماتریس ردیگیمقرار   همسانی  مفروضه  ترتیب  بدین   .
تحلیل   عنوانبه ،  هاانسیکووار آزمون  مفروضات  از  یکی 

 .باشدی مکوواریانس چند متغیری برقرار 
 اصلی:  هیفرضبررسی 

تحلیل    منظوربه  آزمون  از  پژوهش  اصلی  فرضیه  بررسی 
( استفاده شد که نتایج آن  ANCOVAکوواریانس تک متغیری )

در این    شدهارائه است. با توجه به نتایج    مشاهدهقابل(  ۶در جدول )
مقدار   معناداری  جدول  درگیری آمدهدستبه سطح  متغیر  برای   ،

از    ترکوچک( معنادار بوده و این مقدار  ۰1/۰تحصیلی در سطح )

(. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش  p<۰1/۰است )  ۰1/۰
. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات  ردیگی مقرار    دییتأمورد  

پس مرحله  در  آزمایش  نتیجه  گروه  چنین  که    شودی مآزمون، 
بازی   از  آموزشی  اانه یرااستفاده  و    مؤثر  دشدهیتولی  است  بوده 

موجب افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه دهم در درس 
 .  شودیمزبان انگلیسی 

 فرعی:  یهاه یفرضبررسی 

)  یهاه یفرضبررسی    منظوربه  پژوهش   ی هامؤلفهفرعی 

چند   کوواریانس  تحلیل  از  تحصیلی(  متغیره  درگیری 
(MANCOVA( جدول  در  شد.  استفاده  این ۷(  بررسی  به   )

، گرددیمکه در این جدول مشاهده    طورهمان.  میاپرداختهآزمون  
اثر   یعنی  مربوطه  متغیری  چند  آمارۀ  چهار  هر  معناداری  سطح 

و   هتلینگ  اثر  ویکلز،  المبدای  روی،   نیتربزرگ پیالی،  ریشه 

)  ۰1/۰از    ترکوچک صفر  p<۰1/۰است  فرض  ترتیب  بدین   .)
که بین دو گروه آزمایش و کنترل،    گرددی مآماری رد و مشخص  
به   نمرات مربوط  آزمون ی درگیری تحصیلی در پسهامؤلفه در 

گفت استفاده    توان ی متفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس  
بازی   بر  اانه یرااز  یری تحصیلی  متغیر درگ  یهامؤلفه ی آموزشی 

 بوده است.  مؤثر
بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک  منظوربه 

از متغیرها، آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که 
ارائه شده است. در این جدول نتایج 8نتایج حاصل در جدول )  )

مقایسه   برای  آزمودنی  بین  اثرات  درگیری  هامؤلفهآزمون  ی 
کنترل در مرحله   ی آزمایش وهاگروهتحصیلی دانش آموزان، در  

در این    شدهارائه آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج  پس
در سطح    مؤلفه، برای هر سه  آمدهدست به جدول سطح معناداری  

. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش  باشدیم( معنادار  ۰1/۰)
. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات  ردیگی مقرار    دییتأمورد  
پسگروه   مرحله  در  نتیجه  آزمایش  چنین  که    شودی مآزمون، 

بازی   از  آموزشی  اانه یرااستفاده  و    مؤثر  دشدهیتولی  است  بوده 
درگیری  و  انگیزشی  درگیری  شناختی،  درگیری  افزایش  موجب 

 .شودی مرفتاری دانش آموزان پایه دهم در درس زبان انگلیسی 

 ی آنها مؤلفهنتیجه آزمون همگنی شیب رگرسیون برای متغیر درگیری تحصیلی و  .4جدول 
 معناداری F میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر اثر

 گروه 

 2۷۶/۰ 213/1 1۵۹/۶ 1 1۵۹/۶ شناختی  یریدرگ
 ۷13/۰ 13۷/۰ ۵۷۹/۰ 1 ۵۷۹/۰ درگیری انگیزشی 
 ۶۵3/۰ 2۰۵/۰ 4۵۰/2 1 4۵۰/2 درگیری رفتاری

 ۰۷۵/۰ 328/3 41۷/۷2 1 41۷/۷2 ی لیتحص یریدرگ

 ی متغیر درگیری تحصیلی  هامؤلفهباکس( برای  M) هاانسیکووارنتیجه آزمون همسانی ماتریس  .5جدول 

 باکس  F M 1درجه آزادی  2درجه آزادی  معناداری

۰11/۰ 132/1۶۶۹3 ۶ ۷۷۰/2 83۵/1۷ 

 تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر درگیری تحصیلی نتیجه آزمون  .6جدول 
 متغیر منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات  F معناداری اندازه اثر 

درگیری   بین گروهی  243/۷4۷۶ 1 243/۷4۷۶ 3۹۷/32۷ ۰۰/۰ 8۷4/۰
 ی گروهدرون 2۶3/1۰۷3 4۷ 83۵/22    تحصیلی 

 ی متغیر درگیری تحصیلی هامؤلفهنتیجه آزمون تحلیل کوواریانس جند متغیری برای  .7جدول 
 اثر نام آزمون مقدار F درجه آزادی اثر درجه آزادی خطا  معناداری اندازه اثر 

 اثر پیالی  ۷۹3/۰ 8۹۷/۵8 3 4۶ ۰۰/۰ ۷۹3/۰

 گروه 
 المبدای ویکلز  2۰۷/۰ 8۹۷/۵8 3 4۶ ۰۰/۰ ۷۹3/۰

 اثر هتلینگ  841/3 8۹۷/۵8 3 4۶ ۰۰/۰ ۷۹3/۰

 بزرگترین ریشه روی  841/3 8۹۷/۵8 3 4۶ ۰۰/۰ ۷۹3/۰
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 آزمونی متغیر درگیری تحصیلی، گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسهامؤلفهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه  .8جدول 

 F معناداری اندازه اثر 
میانگین 

 مجذورات 
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات 
 متغیر منبع

 بین گروهی  12۰/۶۷۷ 1 12۰/۶۷۷ 841/2۶ ۰۰/۰ 3۵۹/۰
 درگیری شناختی 

 ی گروهدرون 88۰/121۰ 48 22۷/2۵   

درگیری   بین گروهی  ۰8۰/81۶ 1 ۰8۰/81۶ ۵۹۹/۶3 ۰۰/۰ ۵۷۰/۰
 ی گروهدرون ۹2۰/۶1۵ 48 832/12    انگیزشی 

 گروهی بین  ۰8۰/۷84 1 ۰8۰/۷84 ۷3۹/۵۹ ۰۰/۰ ۵۵4/۰
 درگیری رفتاری

 ی گروهدرون ۰۰/۶3۰ 48 12۵/13   

 بحث 
پژوهش   آموزشی  اانهیرای  هایباز  ریتأث  شدهانجامدر  ی 

آن توسط پژوهشگران    یهامؤلفه بر درگیری تحصیلی و    دشدهیتول
اصلی و فرعی    یهاهیفرض  د ییتأی قرار گرفت که نتایج  موردبررس

از تحلیل کوواریانس تک   آمدهدستبه پژوهش را نشان داد. نتایج  
( پژوهش ANCOVAمتغیری  اصلی  فرضیه  بررسی  برای   )

معناداری   سطح  مقدار  که  داد  متغیر آمدهدستبه نشان  برای   ،

( سطح  در  تحصیلی  )۰1/۰درگیری  است  معنادار   )۰1/۰>p .)
. ردیگی مقرار    دییتأد  بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مور

آزمایش در مرحله   نمرات گروه  میانگین  باالتر بودن  به  توجه  با 
ی آموزشی  اانهیراآزمون، چنین نتیجه شد که استفاده از بازی پس
دانش    مؤثر  دشدهیتول تحصیلی  درگیری  افزایش  موجب  و  بوده 

 آموزان پایه دهم در درس زبان انگلیسی شده است. 
فرعی پژوهش از تحلیل   یهاهیفرضهمچنین برای بررسی  
( استفاده شد که نتایج  MANCOVAکوواریانس چند متغیری )

 ی ریچند متغ  ۀهر چهار آمار  یسطح معنادار  نشان داد  آمدهدستبه 
 ن یترو بزرگ  نگیاثر هتل  کلز،یو  یالمبدا  ،یالیر پاث  یعنیمربوطه  

از  کوچک  ،یرو  شهیر )  ۰1/۰تر  بدp<۰1/۰است    بیترت  نی(. 
و    شیدو گروه آزما  نیکه ب  شد رد و مشخص    یفرض صفر آمار
نمر در  مؤلفه   اتکنترل،  به  در   یلیتحص  یریدرگ  یهامربوط 

  یاستفاده از باز  سانن یبدوجود دارد.    یآزمون تفاوت معنادارپس
  ی دانش آموزانلیتحص  یریدرگ   ریمتغ  ش یبر افزا  ی آموزش  یاانهیرا

 . مؤثر بود
ب  جینتا  نیهمچن اثرات   سهیمقا  ی برا  یآزمودن  نیآزمون 

  ش یآزما  یهادانش آموزان، در گروه   یلیتحص  درگیری  یهامؤلفه
 جیشده است. با توجه به نتا  آوردهآزمون  و کنترل در مرحله پس

ها در سطح  همه مؤلفه   یآمده، برادست به سطح معناداری    شدهارائه 
معنادار  ۰1/۰) نتایج    .بود(  با  حاضر  پژوهش  ی هاپژوهشنتایج 

Khazaee & Jalilian (2015)  ،Hajizad & Firoozi 

(2014)  ،ZaraiiZavaraki & Gorzin (2014)   ،
Moradi & Maleki (2015)  ،Velayati, 

ZaraiiZavaraki & Amirteimouri (2013)  ،
Fardavoodi (2017) ،Esmaeeli (2017) ،Tüzün et 

al (2009)  ،Dondlinger (2008)  ،Yuda (2011)  ،
Kim & Chang (2010)  ،Bourgonjon et al (2010)  ،

Connolly et al (2012)    وCela-Ranilla (2014)  
رابطه با متغیر درگیری  همسو است و پژوهشی یافت نشد که در  
باشد.   ناهمسو  پژوهش  این  شد    طورهمانتحصیلی  گفته  که 

متغ  یکی  یلیتحص  یریدرگ بر  ی)فرد  یشناخت  یرهایاز  مؤثر   )
بوده و   یلیتحص  یاست که جزء توانمند سازها  یلیتحص  شرفتیپ

( والبرگ  و  هارتل  وانگ،  گفته  ب1۹۹3به  بر    ر یتأث  نیشتری(  را 
درگ.  دارد  یلیتحص  شرفتیپ مقابل  درگ  یرینقطه   یا   یریعدم 
 مشخصاً . داللت دارد یداریاست که بر عدم تالش و پا  یتفاوتی ب

به    ستیبایممعلم   در کالس درس طوری عمل کند که منجر 
پیشرفت تحصیلی و در    افزایش درگیری دانش آموزان در جهت

آموزش    ی کهمشکل  نیتربزرگامر تحصیل شود. شاید بتوان گفت  
نوین    یهایفناوری است که با  با آن مواجه است آموزگاران   یامروز
آموزش    اندافته ینرشد   در  سعی  که    یافرادولی  این  دارند  با 
پس  ]3۹[  اندگشتهعجین    هایفناور کرد    یستیبا  آنچه .  توجه 

  ی ها یافراد است و فناور  نیآموزش ا  یاستفاده از زبان مشترک برا
باز  نیا  تواندیم  دیجد آورد.  ارمغان  به  را  مشترک    ی های زبان 
. ردیگی را بکار م  یکودکان و جوانان امروز  یریادگیروش    یاانهیرا

در سال  نیبه هم و    افتهی  ییبسزا  تیاهم  ریاخ  یهاخاطر  است 
مطالعه  .]3۹[قرار گرفته است  وجهآن موردت یوزشآم یهاتیقابل

ی نوین و  هایفناورروی این متغیر با این هدف انجام گرفت که  
ی آموزشی قادر خواهد بود درگیری  اانه یرای هایبازخاص   طوربه 

دانش آموزان را افزایش داده و از این نظر به معلم کمک نماید. 
در این پژوهش حاکی از آن بود   هاافتهکه مشاهده شد ی   طورهمان
درگیری  اانه یرای  هایبازکه   که  دارد  را  آن  توانایی  آموزشی  ی 

نتایج   دهد.  افزایش  آموزان  دانش  در  را  ی هاپژوهش تحصیلی 
پیشین نیز صدق گفتار را مشخص کرده و همسو با پژوهش حاضر  

ی  سانن یبداست.   به  توجه  نتایج  هاافتهبا  و  حاضر  پژوهش  ی 
ی  اانهیرای  هایبازنتیجه گرفت که    توانیمی پیشین  هاپژوهش
تحصیل  هاتیظرف و  آموزش  امر  در  فراوانی  داشته    توانندیمی 

 ت قرار گیرد.  باشند و نباید این ظرفیت مورد غفل

 یریگجهینت
نتیجه گرفت    توان یممطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر  

 مؤثربر متغیر درگیری تحصیلی    دشدهیتولکه بازی رایانه آموزشی  
فرعی   یهاهیفرضبوده و موجب افزایش آن شده است. در رابطه با  
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  دشدهیتول  یآموزش  یاانهیرا  یاستفاده از باز(  1گفت:    توانیمنیز  
اثرگذار    یشناخت  یریدرگ  مؤلفهبر   آموزان  موجب  دانش  و  بوده 

است  شده  آن  باز(  2  .افزایش  از    یآموزش  یاانه یرا  یاستفاده 
بوده و  دانش آموزان اثرگذار    یزش یانگ یریدرگ مؤلفهبر  دشدهیتول

  یآموزش  یاانه یرا  یاستفاده از باز(  3  .موجب افزایش آن شده است
بوده و  دانش آموزان اثرگذار    یرفتار  یریدرگ  مؤلفهبر    دشدهیتول

شرایطی    رودیمبدین طریق انتظار    .موجب افزایش آن شده است
از   آموزان  دانش  آموزش  در  که  گردد   یاانهیرا  یهایبازفراهم 
نیز   ییهاتیمحدودآموزشی استفاده گردد. در اجرای این پژوهش  

جه نمود که عبارتند موا  ییهای دشواروجود داشت که پژوهش را با  
فناور  ییآشنااز:    با کاربرد  در کالس   نینو  یهایمحدود معلم 
که  یآموزش یاانه یرا یباز ی بر بودن طراحو زمان  برنهیهز، درس

محدود شدن  ،  شده باشد  تی مطلوب در آن رعا  یتمام استانداردها
آمار دل  یجامعه  به  پسر  آموزان  دانش  حضور    تیممنوع  لیبه 

به    پژوهش  یاجرا  یزمان  تیمحدود،  س دخترانهمحقق در مدار 
در   نیمسال  یک  از  بیش  مجوز  ندادن  .  وپرورشآموزشدلیل 

است   بهتر  ا  ییهاپژوهشهمچنین  مورد  نهیزم  نیدر   گروه   در 
با  دختران مدت  ،تربزرگ  یهانمونه ،  طوالندر  با    ،تری زمان 
مقاطع    گریدر رابطه با دروس دی،  لیمقاطع تحص  گرید  آموزاندانش 

 ی هایاستفاده از باز  یسنجدر رابطه با امکان ی و  لیمختلف تحص
...(   نیآموز، والدمختلف )معلم، دانش   یهاگروه  یبرا  یاانهیرا   و 

 انجام گردد.

 ی سپاسگزار
همکار ا  کنندهشرکتآموزان    دانش  مانهیصم  یاز   ن یدر 
 . میکنی م ی قدردان و پژوهش تشکر

 مالحظات اخالقی 
 اول   نویسنده  ارشد  کارشناسی  نامهانیپا  از  برگرفته  حاضر  مقاله

و    ۷1۵۹۷8به شماره شناسایی   دانشگاه عالمه طباطبائی تهران 
طرح   و    2۶۵۵2۰/۹۷شماره  اطالعات  فناوری  توسعه  مرکز 

اسالمی    یهارسانه  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و    بودهدیجیتال 
  شد   جلب  دانش آموزان  رضایت  نیز  اخالقی  اصول  رعایت  منظوربه 

همچن افراد    نیو  نتا  کنندهشرکتبه  بودن  محرمانه  مورد    جیدر 
 ه است. داده شد نانیاطم

 منافع  تضاد
 وجود ندارد.  سندگانینو  نیب یتعارض منافع گونهچیه

 منابع مالی
حماپژوهش    نیا فناور  تیبا  توسعه  و    یمرکز  اطالعات 
اسالم  تالیجید  یهارسانه  ارشاد  و  انجام شده    ی وزارت فرهنگ 
. است
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