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Abstract

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 intergroup 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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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی رایانهای آموزشی تولیدشده بر درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه
تهران انجام شده است.
روشها :این مطالعه با توجه به اهداف و فرضیهها از نوع طرحهای آزمایشی بین گروهی با پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل است و با
توجه به شیوه جمعآوری دادهها از نوع نیمه آزمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران
که در سال تحصیلی  ۹۷-۹۶در حال تحصیل بودند تشکیل میدهد .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند یک مدرسه در منطقه  2تهران بهعنوان
نمونه انتخاب شده و ۵۰نفر در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .جهت جمعآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه درگیری تحصیلی استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد سطح معناداری کوچکتر از  ۰/۰1است ( .)p >۰/۰1بدین ترتیب
فرض صفر آماری رد و مشخص گردید که بین دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ،در نمرات مربوط به درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که بازی رایانه آموزشی تولیدشده بر متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای
آن مؤثر بوده و موجب افزایش آن شده است.

واژگان کلیدی :آموزش ،بازی رایانهای آموزشی ،درگیری تحصیلی
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اساسی رویکرد بازیهای رایانهای در آموزش و یادگیری مؤثر بوده
و کاربرد دارد )1 :افزودن درگیری  )2استفاده از فرآیند یادگیری
تعاملی  )3راههای متفاوتی که این دو (بازی و یادگیری) در کنار
هم قرار میگیرند ] .[12در چند سال اخیر ،تأثیر فناوریهای
مختلف بر انواع متغیرهای روانشناسی در سطوح مختلف تحصیلی
آزمون شده است .بازیهای رایانهای آموزشی نیز از این قاعده
مستثنی نبودهاند .ولی یکی از متغیرهای مهمی که کمتر بدان
پرداخته شده ،درگیری تحصیلی است .بهطورکلی در رابطه با
درگیری تحصیلی میتوان گفت که یکی از متغیرهای شناختی
(فردی) مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است که جزء توانمند سازهای
تحصیلی بوده و به گفته Wang, Haertel & Walberg
) (1993بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارد ] .[13سازه
درگیری تحصیلی اولین بار برای درک افت تحصیلی دانش آموزان
در یک الگوی نظری مطرح شد ] .[14و هماکنون بهعنوان
متقاعدکنندهترین رویکرد مداخلهای جهت پیشگیری از شکست و
افت تحصیلی مطرح میباشد ] .[13این مفهوم بهعنوان «انرژی
در عمل» تعریف شده که نشاندهنده تعامل بین یک فرد با
فعالیتی است که در آن درگیر است ] .[13درگیری و تعامل در
آموزش مباحث مختلف موجب یادگیری بهتر و بیشتر فراگیر
خواهد شد .به نظر میرسد بایستی در تولید فناوریهای مختلف
آموزشی ازجمله بازیهای رایانهای آموزشی نیز بدان توجه شده و
مدنظر قرار گیرد .در سالهای اخیر درگیری تحصیلی ،که توسط
برخی محققان به کار برده شده است اشاره به کیفیت درگیری
دانش آموزان در فعالیتهای هدفمند آموزشی دارد .نظریهپردازان
درگیری تحصیلی را به گونههای متفاوتی مفهومسازی کردهاند.
به اعتقاد ) Reeve (2004درگیری تحصیلی ورود فعال فرد
در یک تکلیف یا فعالیت میباشد ] .[1۵همچنین در تعریفی جامع
درگیری تحصیلی عبارت است از :مشارکت خود آغازگرانه و
هدفمند در فعالیتهای تحصیلی ،که نشاندهنده نوعی
سرمایهگذاری روانشناختی پایدار و تسهیلکننده یادگیری ،همراه
با حاالت هیجانی مثبت ،در میزان کوششهای فردی است،
کوششهایی که به دنبال ارتقاء درک ،یا تسلط فرد بر دانش
مهارتها و یا حرفههایی است که آموزش ،هدف برنامههای
تحصیلی میباشد ] .[1۶بهطورکلی مفهوم درگیری تحصیلی بر
نقش خودآگاهی در مطالعه ،طراحی عقاید فراشناختی و خود نظم
دهی تأکید میکند ].[1۷
نقطه مقابل درگیری عدم درگیری یا بیتفاوتی است که
داللت بر عدم تالش و پایداری دارد و بهصورت انفعال ،فقدان
ابتکار ،کاستی تالش و رها کردن کار بروز میکند و نمایانگر
هیجاناتی منفی از قبیل هیجانات تضعیفکننده (خستگی،
غمگینی ،مالمت) ،هیجانات بیگانگی (ناکامی ،عصبانیت و
احساس فشار در فعالیت اضطراب) است ] .[18افراد درگیر ،از
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مقدمه
یکی از جلوههای آشکار دنیای پیش رو ،استفاده از
فناوریهای نوین در عرصههای مختلف زندگی است ] .[1در
دهههای اخیر با ظهور این فناوریها ،رویکردهای سنتی یادگیری
دستخوش تغییرات اساسی شده است ] .[2آموزش امروز ،نیازمند
روشهای نوینی است ،که بتوان مطالب را در زمان کمتر و با عمق
بیشتری به فراگیر تعلیم داد ] .[3آنچه امروزه بیش از همه ،جوامع
مختلف را تحت تأثیر قرار داده است ،استفاده از فناوری برای
برقراری ارتباط ،تجارت ،کسبوکار ،سیاست ،آموزش و ...است.
ازآنجاکه زندگی روزمره ما همگام با دنیای دیجیتال همیشه در
حال تغییر است ،ایجاد روشهای جدید یادگیری با استفاده از
فناوری یک نیاز اساسی است ] .[4از بازیهای رایانهای میتوان
بهعنوان یکی از فناوریهایی که امروزه موردتوجه پژوهشگران
قرار گرفته ،نام برد .بازیهای رایانهای یا بازیهای ویدئویی
برنامههای نرمافزاری تعاملی هستند که عمدتاً با هدف سرگرمی
به وجود آمدهاند .این بازیها به بازیهایی اشاره دارند که از طریق
رایانههای شخصی یا کنسولهای بازی انجام شده و کنش با آن
مستلزم پردازش سریع اطالعات و ارائه اطالعات منطقی و
فوقالعاده سریع میباشند ] .[۵بهعبارتیدیگر به گفته Alcorn
بازیهای رایانهای یک نوع سرگرمی میباشند که بهمنظور
دستیابی به اهداف معین خاصی طراحی شده و قواعد خاصی دارند
] .[۶کودکان امروزی با بازیهای رایانهای رشد میکنند .جذاب
بودن این نوع بازیها موجب میشود افراد ساعتهای متمادی در
مقابل رایانه و دیگر ابزارهای بازی باقی مانده و با آن درگیر باشند
] .[۷بازیهای رایانهای میتوانند عالوه بر جنبه سرگرمی بهعنوان
منبع یادگیری نیز محسوب شوند ] .[8به بازیهای رایانهای که با
هدف آموزش ساخته میشوند و وجه آموزش در آنها پررنگتر
است بازیهای رایانهای آموزشی گفته میشود .در واقع میتوان
گفت؛ بازی رایانهای آموزشی فعالیتی است که به دانش آموزان
برای یادگیری درسی که در آن مشکل دارند کمک میکند ].[۹
) Ito (1998اظهار میدارد «بازیهای رایانهای آموزشی ،یک
موضوع درسی خاص یا محتوای آموزشی یک دوره خاص را
مدنظر خود قرار میدهند و میتوانند برای هر نوع محیط یادگیری
مناسب باشند» ] [1۰همچنین ) Gredler (2004بیان میکند:
بازیهای رایانهای آموزشی میتوانند برای هر چهار نوع هدف
آموزشی از این قبیل مورداستفاده قرار گیرند )1 :تمرین و بازسازی
دانش و مهارتهایی که قبالً کسب گردیدهاند )2 .مشخصسازی
شکافها و ضعفهایی که در دانش و مهارتهای فرد وجود دارد.
 )3مرور یا جمعبندی دانش و مهارت موجود فرد ،قبل از برگزاری
یک امتحان )4 .ایجاد روابط بین مفاهیم و اصول :این اهداف
ضرورتاً مستقل از یکدیگر نیستند .ممکن است یک بازی عالوه
بر مرور و جمعبندی روابط جدیدی را بین مفاهیم و اصول ایجاد
کند ] Prensky (2005) .[11معتقد است که به سه دلیل
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) (2013پژوهشی تحت عنوان «تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر
یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در مفاهیم ریاضی
دانش آموزان کمتوان ذهنی پایه دوم ابتدایی» انجام دادهاند .نتایج
حاصله از این پژوهش نشان داد که بازی رایانهای آموزشی ریاضی
در مفهوم جمع ،باعث افزایش یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی میشود ،اما باعث
افزایش یادداری در آنها نمیشود ].[2۷
) Fardavoodi (2017پژوهشی تحت عنوان «بررسی
تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر یادگیری خود راهبر و تفکر
انتقادی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر
تهران» انجام داده است .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند
متغیره نشان داد که بین دانش آموزان در دو گروه آزمایش و
کنترل ،در نمرات مربوط به مؤلفههای یادگیری خود راهبر در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .و میتوان گفت استفاده از
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طریق نشان دادن هدفمندی ،تمرکز ،اشتیاق ،پایداری و
عالقهمندی مشارکت فعال خود را در تکالیف نشان میدهند .در
مقابل ،انفعال افراد غیر درگیر ،در بیتفاوتی ،پریشانی،
دلشکستگی درماندگی و افت تحصیلی آنان نمایان میشود
].[1۵
در مدلی که توسط ) Finn (1989ارائه شده است درگیری
تحصیلی دارای دو مؤلفه عاطفی و رفتاری است ] .[1۹به عقیده
برخی محققان درگیری تحصیلی از سه بعد رفتاری ،شناختی و
عاطفی تشکیل شده است .بعد رفتاری شامل متغیرهایی مانند
رفتار مثبت ،تالش و مشارکت ،بعد شناختی شامل متغیرهایی مانند
خودتنظیمی ،اهداف یادگیری ،سرمایهگذاری در یادگیری و بعد
عاطفی متغیرهایی مانند عالقه ،تعلق و نگرش مثبت درباره
یادگیری را شامل میشود ].[2۰
به عقیده ) Linnenbrink & Pintrich (2003درگیری
تحصیلی دانش آموزان دارای سه بعد درگیری شناختی ،درگیری
انگیزشی و درگیری رفتاری است .از این نظر درگیری تحصیلی
سازهای چندبعدی است و ابعاد شناختی ،انگیزشی و رفتاری را دربر
دارد .شاخصهای شناختی درگیری تحصیلی شامل توجه به
تکالیف ،راهبردهای یادگیری و شناختی و تسلط و تبحر در تکلیف
و ترجیح تکالیف چالشانگیز است .هیجانها و عواطفی نظیر
اضطراب ،خستگی ،اشتیاق و ارزشدهی به تکلیف ازجمله
شاخصهای انگیزشی درگیری تحصیلی هستند ] .[21رفتارهایی
نظیر پایداری در حین انجام تکالیف ،رفتارهای مطالعه ،شرکت
منظم در بحثهای کالسی مواردی از شاخصهای رفتاری
درگیری تحصیلی هستند ] .[22همانطور که گفته شد
فناوریهای نوین بهطور عام و بازیهای رایانهای بهطور خاص
برای افراد مختلف داری جذابیت است ،از طرف دیگر آموزش
سنتی در جهان امروزی برای فراگیران مختلف مشکالت زیادی
آفریده و برای آنها به آن صورت لذتبخش نیست .جذاب بودن
بازیهای رایانهای باعث میشود این فراگیران با آنها درگیر شده
و تعامل برقرار کنند و ساعتها بازیهای رایانهای مختلف را انجام
داده و احساس خستگی نکنند .یکی از مسائل عمده امروزی توجه
به این نکته است که بازیهای رایانهای میتوانند در امر آموزش
وارد شده و آموزشی لذتبخش برای فراگیران فراهم نمایند .در
این رابطه محققان پژوهشهای مختلفی نیز انجام دادند:
) Khazaee & Jalilian (2015پژوهشی با عنوان «تأثیر
بازیهای آموزشی رایانهای بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش
آموزان مقطع ابتدائی» انجام دادهاند .نتایج نشان داد که گروه
تجربی از گروه کنترل بهطور معنیداری از نمرات پیشرفت
تحصیلی و خالقیت باالتری برخوردار است .از میان مؤلفههای
خالقیت (انعطافپذیری ،ابتکار ،بسط و سیالی) ،تنها در مورد
مؤلفههای انعطافپذیری و سیالی گروه آزمایش از گروه کنترل
بهطور معنیداری از نمرات باالتری برخوردار بود ].[23

) Hajizad & Firoozi (2014پژوهشی تحت عنوان
«تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری
و یادداری مفاهیم ریاضی دانش آموزان» انجام دادهاند .نتایج نشان
داد که بازی رایانهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش
آموزان تأثیر مثبت دارد .از سویی دیگر بازی رایانهای آموزشی بر
سطح دانش مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر تأثیر دارد ،اما بر
سطح فهم مفاهیم ریاضی دانش آموزان دختر و پسر تأثیر ندارد.
همچنین ،بازی رایانهای آموزشی تنها بر یادداری دانش آموزان
دختر اثر دارد .بهطورکلی ،نتایج پژوهش نشان داد بازی رایانهای
آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم
ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد ].[24
) ZaraiiZavaraki & Gorzin (2014پژوهشی تحت
عنوان «تأثیر بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط
یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان انجام دادهاند.
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 ].[2۵
) Moradi & Maleki (2015پژوهشی تحت عنوان
«تأثیر بازیهای آموزشی رایانهای بر انگیزش تحصیلی مفاهیم
ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی» انجام
دادهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از
بازیهای رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،تفریق ،ضرب
و تقسیم باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی
یادگیری ریاضی میشود .بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد
میشود که در آموزش مفاهیم ریاضی از فناوریهای نوین
آموزشی بهویژه بازیهای رایانهای استفاده شود ].[2۶
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بازیهای رایانهای آموزشی بر افزایش یادگیری خود راهبر دانش
آموزان مؤثر بوده است ولی بین دانش آموزان در دو گروه آزمایش
و کنترل ،در نمرات مربوط به مؤلفههای تفکر انتقادی در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد .بر این اساس میتوان
گفت استفاده از بازیهای رایانهای آموزشی بر افزایش تفکر
انتقادی دانش آموزان مؤثر نبوده است ].[28
) Esmaeeli (2017پژوهشی تحت عنوان «تأثیر استفاده
از بازیهای آموزشی رایانهای تحت شبکه بر یادگیری و انگیزش
دانش آموزان پسر پایۀ سوم ابتدائی شهر تهران» انجام داد .جهت
تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد که بازیهای آموزشی رایانهای بر یادگیری و
انگیزش (عالقه ،ارتباط ،رضایت ،انتظار) دانش آموزان پایۀ سوم
مؤثر است و میتوان از آنها بهعنوان ابزاری در یادگیری استفاده
کرد ].[2۹
) Tüzün et al (2009در پژوهشی با عنوان «تأثیرات
بازیهای رایانهای بر روی پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش
آموزان ابتدایی در درس جغرافیا» به طراحی یک بازی سهبعدی
برای این منظور پرداختهاند ،در این پژوهش  24دانشآموز پایه
چهارم ابتدایی انتخاب شدند و به مدتزمان سه هفته موردپژوهش
قرار گرفتند و میزان پیشرفت آنها در یادگیری و میزان انگیزش
آنها توسط پژوهشی کمی و کیفی موردسنجش قرار گرفت ،نتایج
حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی نشان داد که بازی
رایانهای مذکور تأثیر مثبتی روی پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش
آموزان داشته به این معنا که اعضای گروه آزمایش در مقایسه با
گروه کنترل بهطور معناداری عملکرد بهتری هم از نظر پیشرفت
تحصیلی و هم از نظر انگیزه داشتند ].[3۰
در تحقیقی که ) ،Dondlinger (2008بهعنوان «طراحی
بازیهای رایانهای و آموزشی» انجام داده ذکر کرده که :بهطور
عام پذیرفته شده که بازیها کاربران را برانگیخته میکنند تا
مدتزمانی را صرف کنند تا بر مهارتهای مربوط به بازی مسلط
شوند و از بازی بهرهمند شوند حال اگر شمار بیشتری از عناصر در
طراحی بازی در نظر گرفته شود مانند روایت ،محتوا ،قوانین،
هدفها ،جایزهها و نشانههای چند حسی؛ کسب یادگیری در این
بازیها برای کاربران در سنین مختلف راحتتر و سریعتر میشود
].[31
) Yuda (2011در پژوهشی با عنوان «اثربخشی مواد
آموزشی دیجیتال بر پرورش تفکر فضایی دانش آموزان مدرسه
ابتدایی» یک بازی ویدئویی طراحیشده با کمک برنامه فلش در
مورد آموزشی نقشه کشور ژاپن طراحی نموده و با استفاده از آن
در درس جغرافیا اثربخشی برنامه را آزمودند .در ابتدا تنها  2۰درصد
آنها توانستند معمای طرحشده در بازی را در مدت  ۵دقیقه حل
کنند؛ اما بعد از سه هفته  8۰درصد از آنها توانستند در کمتر از ۵
دقیقه معما را حل کنند .همچنین ،در یک پیش و پسآزمون مداد

و کاغذی که از آزمودنیها میخواست اسامی مکانهایی که در
نقشه مشخص شدهاند را بنویسند؛  ۷۰درصد پیشرفت به دست
آمد .دانش آموزان با کمک این بازی مهارت تفکر فضایی در مورد
اشکال ،موقعیتها ،و واژهها کسب نمودند ].[32
پژوهشی تحت عنوان بازیهای رایانهای برای پیشرفت
ریاضی دانش آموزان مختلف با توسط Kim & Chang
) (2010بهصورت آزمایشی بر روی یادگیرندگان مختلف در زمینه
پیشرفت ریاضی در دوره چهارم ابتدایی انجام گرفته است نتایج
پژوهش چنین گزارش شده است که :دانشآموزانی که از
بازیهای رایانهای استفاده میکنند عملکرد ضعیفتری در درس
ریاضی داشتند .با تأثیر متغیر جنسیت او دریافت که عملکرد دانش
آموزان دختر پس از بازی در درس ریاضی نسبت به پسران بهتر
بود ].[33
) Bourgonjon et al (2010در مطالعهای با عنوان
دیدگاههای دانش آموزان درباره کاربرد بازیهای رایانهای در
کالس بیان کردند که بازیهای رایانهای اغلب بهعنوان ابزارهای
یادگیری و تدریس اطمینان بخشی برای قرن  21در نظر گفته
میشوند .نتایج نشان داد که خواست دانش آموزان برای کاربرد
بازیهای رایانهای در کالس بهطور مستقیم با چند معیار تحت
تأثیر قرار میگیرد :پذیرش دانش آموزان در رابطه با سودمندی،
آسانی استفاده ،یادگیری فرصتها و تجربه شخصی با بازیهای
رایانهای ].[34
) Connolly et al (2012در پژوهشی با عنوان «یک
بررسی نظری در مورد شواهد تجربی موجود برای بازیهای
رایانهای و فکری» به بررسی اثرات و پتانسیلهای مثبت
بازیهای رایانهای بر نوجوانان  14ساله و باالتر پرداختند .یافتهها
حاکی از آن بودند که بازیهای رایانهای به مجموعهای از اثرات
ادراکی ،شناختی ،رفتاری ،هیجانی ،و انگیزشی مرتبط هستند و از
این میان تأثیراتی چون کسب دانش درک محتوا ،اثرات عاطفی،
و انگیزشی بیش از باقی موارد در پژوهشها تکرار شدهاند ].[3۵
در پژوهشی که توسط ) Cela-Ranilla (2014تحت
عنوان بررسی تأثیر محیطهای بازی و شبیهسازی بر روی
مهارتهای خود مدیریتی و کار گروهی دانش آموزان انجام شد،
نتایج نشان داد که مهارت خود مدیریتی و کار گروهی دانش
آموزان با استفاده از محیط بازی و شبیهسازی باال رفته است ].[3۶
با توجه به اهمیت درگیری تحصیلی و ویژگیها و مؤلفههای
این مفهوم در آموزش فراگیران مختلف به نظر میرسدد اسدتفاده
از شدیوههای نوین آموزش قادر به تغییر درگیری تحصدیلی دانش
آموزان و فراگیران در مقداطع مختلف تحصدددیلی خواهندد بود.
کالسهای درس با توجه به سدرعت تغییر جهان امروزی بایسدتی
توانایی تطبیق با نیدازهای یادگیری فراگیران را داشد دتده باشد دندد.
تواندایی درگیر سدددازی و جدذابیدت رسددداندههدای مختلف میتواندد
آموزش را هددفمنددتر سددداختده و بده امری لدذتبخش بددل نمدایدد.

روش ها
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیهها از نوع طرحهای
آزمایشد دی بین گروهی با پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه
کنترل اسدددت و با توجه به شد دیوه جمعآوری دادهها از نوع نیمه
آزمایشدی اسدت .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان
پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران که در سال تحصیلی
 ۹۶-۹۷در حدال تحصد دیدل بودندد تشدددکیدل داد .ازآنجداکده اجرای
پژوهش حاضددر امکانات کام یوتری خاصددی را میطلبید ،روش
نموندهگیری از نوع هددفمندد انتخداب شدددد .بدهطوریکده یکی از
مدارس پسددرانه دوره متوسددطه دوم در منطقه  2تهران که دارای
امکانات موردنیاز بود ،انتخابشددده و در نیمسددال دوم تحصددیلی
سددال فوق (از اواسددط بهمن تا اواسددط اردیبهشددت) به مدت 1۰
جلسده پژوهش روی دانش آموزان پایه اول دوره متوسدطه دوم در
درس انگلیسدی ( )1انجام شدد .در این پژوهش برای هر یک از دو
گروه (آزمدایش و کنترل) یدک کالس  2۵نفری انتخداب شدددده و
حجم کل نمونه  ۵۰نفر تعیین شدد؛ که یکی از گروهها (آزمایش)
از طریق بازی رایانهای آموزشدی تولیدشدده و گروه دیگر (کنترل)
به شیوه متداول آموزش دیدند .ازآنجاکه در روشهای آزمایشی و
شدبه آزمایشدی حداقل حجم نمونه برای هر گروه  1۵نفر توصدیه
شددده اسددت ] .[3۷بنابراین در این پژوهش انتخاب  2۵نفر برای
هر گروه و در مجموع  ۵۰نفر نموندهای معرف میبداشدددد .در این
پژوهش از یک بازی رایانهای آموزشددی که با نرمافزار آرتیکولیت
اسددتوریالین 3تهیهشددده ،اسددتفاده شددده اسددت .این بازی از دو
بخش آموزش و بازی برای درس چهارم زبان انگلیسدی پایه اول
دوره دوم متوسدددطه طراحی شدددده اسدددت که ابتدا میبایسدددت
دانشآموز بخش آموزش که شدامل آموزشدی چندرسدانهای اسدت را
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ابزار اندازهگیری پژوهش:
پرسشنامه درگیری تحصیلی

پرسدشنامه درگیری تحصیلی در سال  2۰12توسط رمضانعلی
زرندگ معرفی شدددد Zerang (2012) .در پژوهش خود برای
اندازهگیری درگیری تحصدیلی از پرسدشدنامه محقق سداخته اسدتفاده
کرد .بدینصدورت که ابتدا مؤلفههای درگیری تحصدیلی ،درگیری
شناختی ،درگیری انگیزشی ،درگیری رفتاری و گویههای متناسب
بدا آنهدا کده  4۵گویده بود و از مبدانی نظری (مددل نظری لینن
برینک و پینتریچ) اسدتخرا شدد و پسازاینکه با افراد صداحبنظر
مصدداحبه انجام شددد به  41گویه تقلیل یافت .و بعد بر اسدداس
گویهها عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسدشدنامهای با
 38گویه اجرا شدد .مؤلفههای پرسدشدنامه شدامل درگیری شدناختی،
درگیری عاطفی و درگیری رفتاری است ].[38
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بدازیهدای رایداندهای یکی از فنداوریهدای موردتوجده برای این
مسدلله اسدت که محققان مختلف را به فکر اسدتفاده از این فناوری
در آموزش و یادگیری انداخته اسدت .با توجه به این نکات هدف
از پژوهش حاضدر بررسدی تأثیر بازی رایانهای آموزشدی تولیدشدده
بر درگیری تحصدددیلی دانش آموزان پسدددر پدایده اول دوره دوم
متوسدطه میباشدد و فرضدیه اصدلی و فرضدیههای فرعی پژوهش
عبارتند از:
• استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده بر متغیر
درگیری تحصیلی دانش آموزان اثرگذار است.
 -1استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده بر مؤلفه
درگیری شناختی دانش آموزان اثرگذار است.
 -2استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده بر مؤلفه
درگیری انگیزشی دانش آموزان اثرگذار است.
 -3استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده بر مؤلفه
درگیری رفتاری دانش آموزان اثرگذار است.

گدذراندده و سد د س وارد مرحلده بدازی میشدددد .در بخش بدازی از
دانشآموز سددؤاالتی پرسددیده شددده و متناسددب با سددؤال بازخورد
مناسددب به دانشآموز داده میشددد .نام بازی «ضددربات پنالتی»
اسدت که اگر هر یک از سدؤاالت بازی درسدت جواب داده میشدد
ضدربه پنالتی گل شدده و اگر جواب اشتباه میبود ضربه پنالتی گل
نشدده و دروازه بان آن را گرفته یا توپ به بیرون خواهد میرفت.
و در نهدایدت دانشآموز ،بدازخوردی کلی مبنی بر موفقیدت یدا عددم
موفقیت در بازی دریافت میکرد .سدعی شدده بود که بازی طوری
طراحی شدود که بر درگیری تحصدیلی دانش آموزان اثرگذار باشدد.
برای مثدال برخی از ویژگیهدای لحدا شدددده در بدازی برای
مؤلفدههدای درگیری تحصدددیلی عبدارتندد از :برای مؤلفده درگیری
شددناختی (وجود آموزش از نوع چندرسددانهای ،وجود بازخوردهای
توصدددیفی ،وجود راهنمای بازی و  ،)...برای درگیری انگیزشدددی
(تولید بازی به شددکل ضددربات پنالتی که موردعالقه اکثر دانش
آموزان بود ،مبتنی بر امتیداز بودن بدازی کده موجدب افزایش انگیزه
و رقابت بین دانش آموزان میشددد و  )...و برای درگیری رفتاری
(امکان پیش بردن یادگیری توسددط دانشآموز براسدداس سددرعت
یادگیری خود ،امکان بازگشدت به عقب ،امکان آموزش دوباره در
صدورت عدم موفقیت در بازی و  .)...جلسده اول برای هر دو گروه
(آزمایش و کنترل) به اجرای پیشآزمون (پرسدددشدددنامه درگیری
تحصددیلی رمضددانعلی زرنگ) اختصدداص یافت .در گروه آزمایش
جلسده دوم تا شدشدم قسدمت آموزش چندرسدانهای بازی گذرانده
شدده و جلسده هفتم تا نهم قسدمت بازی «ضدربات پنالتی» که
برگرفته از قسددمت آموزش چندرسددانهای بود ،اجرا شددد .گروه
کنترل نیز جلسددده دوم تا نهم آموزش متداول خویش را در پیش
گرفتنددد .جلسدددده دهم در هر دو گروه بدده اجرای پسآزمون
(پرسدشدنامه درگیری تحصدیلی رمضدانعلی زرنگ) اختصداص یافت.
در شددکل ( )1نمایی از بازی رایانهای تولیدشددده ،قابلمشدداهده
است:

بررسی اثربخشی بازی رایانه ای آموزشی تولید شده بر درگیری تحصیلی دانش آموزان

روایی و پایایی پرسشنامه درگیری تحصیلی:

روایی پرسشنامه درگیری تحصیلی ،از طریق روایی صوری و
محتوایی به شددیوه داوری تخصددصددی و از حیث انطباق با بنیان
نظری آن توسدط  3تن از متخصدصان علوم تربیتی صورت گرفت.
به این صدددورت که مؤلفدههای درگیری تحصد دیلی از بنیدانهدای
نظری اسدددتخرا و برای هر مؤلفده عبدارتهدایی تنظیم گردیددندد
س د س با اجرای یک آزمون مقدماتی برای پرسددشددنامه درگیری
تحصدیلی بهوسدیله آزمون آلفای کرونباخ در نرمافزار  spssپایایی
کل پرسدشدنامه در مرحله مقدماتی با  38سدؤال  ۰/۹2به دسدت
آمد .همسدانی درونی خرده مقیاسهای درگیری شدناختی ،۰/84
درگیری رفتداری  ۰/۷۶و درگیری انگیزشد دی  ۰/8۶میبداشدددد.
همچنین پایایی کل پرسددشددنامه در مرحله نهایی با  38سددؤال
 ۰/۹۰به دسدت آمد و همسدانی درونی خرده مقیاسهای درگیری
شناختی با  ،۰/83درگیری رفتاری  ۰/۷3و درگیری رفتاری ۰/8۰
میبداشدددد کده در حدد مطلوب و قدابدلقبول قرار دارندد .بندابراین
پرسددشددنامه درگیری تحصددیلی و خرده مقیاسهای آن از ثبات
درونی مطلوب و قدابدل قبولی برخوردار اسدددت .محقق در پدایدان
برای تکمیل روایی پرسدشدنامه و سدنجش روایی سدازهای از تحلیل
عاملی تأییدی در نرمافزار  lisrelاسددتفاده کرد و مشددخص شددد
مؤلفهها و عبارات این پرسدشدنامه از بار عاملی مناسدبی برخوردار
هستند ].[38
آنالیزهای آماری

بدهمنظور تحلیدل دادههدا بدا اسدددتفداده از نرمافزار  spssآمدار
145

توصد دیفی (میدانگین و انحراف اسد دتدانددارد) و آمدار اسدددتنبداطی
(روشهدای آمداری مدانندد :آزمون توزیع نرمدال نمرات ،آزمون
همگنی واریدانسهدا ،آزمون همگنی شد دیدب رگرسدددیون ،آزمون
همسدانی ماتریس کوواریانسها ،تحلیل کوواریانس تک متغیره و
تحلیل کوواریانس چند متغیره) استفاده شد.
آمار توصیفی:

در جددول ( )1آمدار توصدددیفی مربوط بده میدانگین و انحراف
اسددتاندارد نمرات درگیری تحصددیلی و مؤلفههای آن به تفکیک
برای دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سددنجش
(پیشآزمون و پسآزمون) نشددان داده شددده اسددت .همانطور که
مالحظده میگردد در گروه کنترل میدانگین نمرات در مراحدل
پیشآزمون و پسآزمون تغییر چندانی را نشددان نمیدهد ولی در
گروه آزمدایش ،شددداهدد افزایش نمرات در پسآزمون نسد دبدت بده
پیشآزمون هستیم.
آمار استنباطی:

همانطور که گفته شدد ،برای بررسدی فرضدیههای پژوهش از
تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد .بهمنظور
انجدام تحلیدل کوواریانس برقراری چندد پیشفرض الزامی اسدددت.
بدین ترتیب قبل از اسددتفاده از این روش آماری چهار پیشفرض
مهم آن (آزمون توزیع نرمدال نمرات ،آزمون همگنی واریدانسهدا،
آزمون همگنی شدددیب رگرسدددیون و آزمون همسدددانی ماتریس
کوواریانسها) موردبررسی قرار گرفت.
پیشفرض اول :توزیع نرمال نمرات
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شکل  .1نمایی از بازی تولیدشده

در جدول ( )2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و پسآزمون آورده
شده است .بر اساس نتایج مندر در جدول ،سطح معناداری آماره
محاسبهشده برای متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن
بزرگتر از  ۰/۰۵میباشد بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات
پذیرفته میشود.

میشود که مفروضه دیگر آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
(همگنی واریانسها) نیز برقرار میباشد.
پیشفرض سوم :همگنی شیب رگرسیون

پیشفرض دوم :همگنی واریانسها:

همانطور که در جدول ( )3نشان دادهشده است ،نتایج آزمون
لوین در متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن معنادار نبوده و
بزرگتر از  ۰/۰۵میباشد .ازاینرو فرض صفر ما مبنی بر همگنی
واریانس متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد .بدین ترتیب نتیجه

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر

درگیری شناختی
درگیری انگیزشی
درگیری رفتاری
نمره کلی درگیری
تحصیلی

پسآزمون

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

۵۰/۶
۵1/۷2
2۶/۶8
2۶/۷۶
24/3۶
24/88
1۰1/۶4
1۰3/3۶

۵/24
4/۶3
2/3۹
2/۶۶
2/۰۵
1/۵۶
۷/۰۹
۶/۹8

۵۹/28
۵1/۹2
3۵/۰4
2۶/۹۶
32/24
24/32
12۶/۵۶
1۰3/2۰

۵/12
4/۹1
3/۶۶
3/4۹
4/۷2
1/۹۷
۷/14
۷/۰۰

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

درگیری شناختی

گروه

پیشآزمون/پسآزمون

تعداد

 Zکولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵
2۵

۰/۰۹۶
۰/1۵1
۰/۰۷8
۰/14۶
۰/148
۰/132
۰/۰۹۶
۰/۰88
۰/12۹
۰/۰82
۰/1۵3
۰/1۵۶
۰/1۰4
۰/12۵
۰/1۰۹
۰/112

۰/2۰۰
۰/143
۰/2۰۰
۰/18۰
۰/1۶3
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/133
۰/121
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/2۰۰
۰/2۰۰

کنترل
آزمایش

درگیری انگیزشی

کنترل
آزمایش

درگیری رفتاری

کنترل
آزمایش

درگیری تحصیلی

کنترل

جدول  .3نتیجه آزمون همگنی واریانسها (لوین) برای متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن
متغیر

درگیری شناختی
درگیری انگیزشی
درگیری رفتاری
درگیری تحصیلی
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F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

۰/432
۰/۰۰4
3/4۷۷
۰/138

1
1
1
1

48
48
48
48

۰/۵14
۰/۹۵۰
۰/۰۶8
۰/۷12
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همانطور که در جدول ( )4نشان داده شده است ،نتایج آزمون
همگنی شیب رگرسیون در متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای
آن معنادار نبوده و بزرگتر از  ۰/۰۵میباشد .ازاینرو فرض صفر
ما مبنی بر همگنی شیب رگرسیون متغیرها مورد تأیید قرار
میگیرد .بدین ترتیب نتیجه میشود که مفروضه دیگر آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیری (همگنی شیب رگرسیون) نیز
برقرار میباشد.

بررسی اثربخشی بازی رایانه ای آموزشی تولید شده بر درگیری تحصیلی دانش آموزان

پیشفرض چهارم :همسانی ماتریس کوواریانسها

یکی دیگر از مفروضات اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،همسانی ماتریس کوواریانسها میباشد که برای بررسی
برقراری این مفروضه از آزمون  Mباکس استفاده شده است.
همانطور که در جدول ( )۵مشاهده میگردد ،سطح معناداری
آزمون  Mباکس  ۰/۰11میباشد .ازآنجاییکه این مقدار بزرگتر
از سطح معناداری ( )۰/۰1موردنیاز برای رد فرض صفر میباشد،
فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانسها مورد تأیید
قرار میگیرد .بدین ترتیب مفروضه همسانی ماتریس
کوواریانسها ،بهعنوان یکی از مفروضات آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیری برقرار میباشد.
بررسی فرضیه اصلی:

بهمنظور بررسی فرضیه اصلی پژوهش از آزمون تحلیل
کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAاستفاده شد که نتایج آن
در جدول ( )۶قابلمشاهده است .با توجه به نتایج ارائهشده در این
جدول مقدار سطح معناداری بهدستآمده ،برای متغیر درگیری
تحصیلی در سطح ( )۰/۰1معنادار بوده و این مقدار کوچکتر از
 ۰/۰1است ( .)p>۰/۰1بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش
مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،چنین نتیجه میشود که
استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده مؤثر بوده است و
موجب افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه دهم در درس
زبان انگلیسی میشود.
بررسی فرضیههای فرعی:

بهمنظور بررسی فرضیههای فرعی پژوهش (مؤلفههای
جدول  .4نتیجه آزمون همگنی شیب رگرسیون برای متغیر درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن
اثر

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

گروه

درگیری شناختی
درگیری انگیزشی
درگیری رفتاری
درگیری تحصیلی

۶/1۵۹
۰/۵۷۹
2/4۵۰
۷2/41۷

1
1
1
1

۶/1۵۹
۰/۵۷۹
2/4۵۰
۷2/41۷

1/213
۰/13۷
۰/2۰۵
3/328

۰/2۷۶
۰/۷13
۰/۶۵3
۰/۰۷۵

جدول  .5نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها ( Mباکس) برای مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی
 Mباکس

1۷/83۵

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معناداری

2/۷۷۰

۶

1۶۶۹3/132

۰/۰11

جدول  .6نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر درگیری تحصیلی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

بین گروهی
درونگروهی

۷4۷۶/243
1۰۷3/2۶3

1
4۷

۷4۷۶/243
22/83۵

32۷/3۹۷

۰/۰۰

۰/8۷4

متغیر

اثر

نام آزمون

مقدار

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

معناداری

اندازه اثر

گروه

اثر پیالی
المبدای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

۰/۷۹3
۰/2۰۷
3/841
3/841

۵8/8۹۷
۵8/8۹۷
۵8/8۹۷
۵8/8۹۷

3
3
3
3

4۶
4۶
4۶
4۶

۰/۰۰
۰/۰۰
۰/۰۰
۰/۰۰

۰/۷۹3
۰/۷۹3
۰/۷۹3
۰/۷۹3

درگیری
تحصیلی

جدول  .7نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس جند متغیری برای مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی
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درگیری تحصیلی) از تحلیل کوواریانس چند متغیره
( )MANCOVAاستفاده شد .در جدول ( )۷به بررسی این
آزمون پرداختهایم .همانطور که در این جدول مشاهده میگردد،
سطح معناداری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر
پیالی ،المبدای ویکلز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی،
کوچکتر از  ۰/۰1است ( .)p>۰/۰1بدین ترتیب فرض صفر
آماری رد و مشخص میگردد که بین دو گروه آزمایش و کنترل،
در نمرات مربوط به مؤلفههای درگیری تحصیلی در پسآزمون
تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس میتوان گفت استفاده
از بازی رایانهای آموزشی بر مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی
مؤثر بوده است.
بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک
از متغیرها ،آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که
نتایج حاصل در جدول ( )8ارائه شده است .در این جدول نتایج
آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مؤلفههای درگیری
تحصیلی دانش آموزان ،در گروههای آزمایش و کنترل در مرحله
پسآزمون نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارائهشده در این
جدول سطح معناداری بهدستآمده ،برای هر سه مؤلفه در سطح
( )۰/۰1معنادار میباشد .بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش
مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،چنین نتیجه میشود که
استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده مؤثر بوده است و
موجب افزایش درگیری شناختی ،درگیری انگیزشی و درگیری
رفتاری دانش آموزان پایه دهم در درس زبان انگلیسی میشود.

جدول  .8نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی ،گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون
متغیر

درگیری شناختی

درگیری رفتاری

بین گروهی
درونگروهی
بین گروهی
درونگروهی
بین گروهی
درونگروهی

مجذورات

۶۷۷/12۰
121۰/88۰
81۶/۰8۰
۶1۵/۹2۰
۷84/۰8۰
۶3۰/۰۰

1
48
1
48
1
48

بحث
در پژوهش انجامشده تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی
تولیدشده بر درگیری تحصیلی و مؤلفههای آن توسط پژوهشگران
موردبررسی قرار گرفت که نتایج تأیید فرضیههای اصلی و فرعی
پژوهش را نشان داد .نتایج بهدستآمده از تحلیل کوواریانس تک
متغیری ( )ANCOVAبرای بررسی فرضیه اصلی پژوهش
نشان داد که مقدار سطح معناداری بهدستآمده ،برای متغیر
درگیری تحصیلی در سطح ( )۰/۰1معنادار است (.)p>۰/۰1
بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله
پسآزمون ،چنین نتیجه شد که استفاده از بازی رایانهای آموزشی
تولیدشده مؤثر بوده و موجب افزایش درگیری تحصیلی دانش
آموزان پایه دهم در درس زبان انگلیسی شده است.
همچنین برای بررسی فرضیههای فرعی پژوهش از تحلیل
کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده شد که نتایج
بهدستآمده نشان داد سطح معناداری هر چهار آمارۀ چند متغیری
مربوطه یعنی اثر پیالی ،المبدای ویکلز ،اثر هتلینگ و بزرگترین
ریشه روی ،کوچکتر از  ۰/۰1است ( .)p>۰/۰1بدین ترتیب
فرض صفر آماری رد و مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و
کنترل ،در نمرات مربوط به مؤلفههای درگیری تحصیلی در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بدینسان استفاده از بازی
رایانهای آموزشی بر افزایش متغیر درگیری تحصیلی دانش آموزان
مؤثر بود.
همچنین نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه
مؤلفههای درگیری تحصیلی دانش آموزان ،در گروههای آزمایش
و کنترل در مرحله پسآزمون آورده شده است .با توجه به نتایج
ارائهشده سطح معناداری بهدستآمده ،برای همه مؤلفهها در سطح
( )۰/۰1معنادار بود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
)Hajizad & Firoozi ،Khazaee & Jalilian (2015
)،ZaraiiZavaraki & Gorzin (2014) ،(2014
Velayati,
)،Moradi & Maleki (2015
)،ZaraiiZavaraki & Amirteimouri (2013
)Tüzün et ،Esmaeeli (2017) ،Fardavoodi (2017
)،Yuda (2011) ،Dondlinger (2008) ،al (2009
)،Bourgonjon et al (2010) ،Kim & Chang (2010
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مجذورات

۶۷۷/12۰
2۵/22۷
81۶/۰8۰
12/832
۷84/۰8۰
13/12۵

2۶/841

۰/۰۰

۰/3۵۹

۶3/۵۹۹

۰/۰۰

۰/۵۷۰

۵۹/۷3۹

۰/۰۰

۰/۵۵4

) Connolly et al (2012و )Cela-Ranilla (2014
همسو است و پژوهشی یافت نشد که در رابطه با متغیر درگیری
تحصیلی این پژوهش ناهمسو باشد .همانطور که گفته شد
درگیری تحصیلی یکی از متغیرهای شناختی (فردی) مؤثر بر
پیشرفت تحصیلی است که جزء توانمند سازهای تحصیلی بوده و
به گفته وانگ ،هارتل و والبرگ ( )1۹۹3بیشترین تأثیر را بر
پیشرفت تحصیلی دارد .نقطه مقابل درگیری عدم درگیری یا
بیتفاوتی است که بر عدم تالش و پایداری داللت دارد .مشخصاً
معلم میبایست در کالس درس طوری عمل کند که منجر به
افزایش درگیری دانش آموزان در جهت پیشرفت تحصیلی و در
امر تحصیل شود .شاید بتوان گفت بزرگترین مشکلی که آموزش
امروزی با آن مواجه است آموزگارانی است که با فناوریهای نوین
رشد نیافتهاند ولی سعی در آموزش افرادی دارند که با این
فناوریها عجین گشتهاند ] .[3۹پس آنچه بایستی توجه کرد
استفاده از زبان مشترک برای آموزش این افراد است و فناوریهای
جدید میتواند این زبان مشترک را به ارمغان آورد .بازیهای
رایانهای روش یادگیری کودکان و جوانان امروزی را بکار میگیرد.
به همین خاطر در سالهای اخیر اهمیت بسزایی یافته است و
قابلیتهای آموزشی آن موردتوجه قرار گرفته است ] .[3۹مطالعه
روی این متغیر با این هدف انجام گرفت که فناوریهای نوین و
بهطور خاص بازیهای رایانهای آموزشی قادر خواهد بود درگیری
دانش آموزان را افزایش داده و از این نظر به معلم کمک نماید.
همانطور که مشاهده شد یافتهها در این پژوهش حاکی از آن بود
که بازیهای رایانهای آموزشی توانایی آن را دارد که درگیری
تحصیلی را در دانش آموزان افزایش دهد .نتایج پژوهشهای
پیشین نیز صدق گفتار را مشخص کرده و همسو با پژوهش حاضر
است .بدینسان با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و نتایج
پژوهشهای پیشین میتوان نتیجه گرفت که بازیهای رایانهای
ظرفیتهای فراوانی در امر آموزش و تحصیل میتوانند داشته
باشند و نباید این ظرفیت مورد غفلت قرار گیرد.

نتیجهگیری
مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت
که بازی رایانه آموزشی تولیدشده بر متغیر درگیری تحصیلی مؤثر
بوده و موجب افزایش آن شده است .در رابطه با فرضیههای فرعی
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مالحظات اخالقی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول
 دانشگاه عالمه طباطبائی تهران و۷1۵۹۷8 به شماره شناسایی
 مرکز توسعه فناوری اطالعات و۹۷/2۶۵۵2۰ شماره طرح
رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده و
بهمنظور رعایت اصول اخالقی نیز رضایت دانش آموزان جلب شد
و همچنین به افراد شرکتکننده در مورد محرمانه بودن نتایج
.اطمینان داده شده است

تضاد منافع
.هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد

منابع مالی
این پژوهش با حمایت مرکز توسعه فناوری اطالعات و
رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده
.است

) استفاده از بازی رایانهای آموزشی تولیدشده1 :نیز میتوان گفت
بر مؤلفه درگیری شناختی دانش آموزان اثرگذار بوده و موجب
) استفاده از بازی رایانهای آموزشی2 .افزایش آن شده است
تولیدشده بر مؤلفه درگیری انگیزشی دانش آموزان اثرگذار بوده و
) استفاده از بازی رایانهای آموزشی3 .موجب افزایش آن شده است
تولیدشده بر مؤلفه درگیری رفتاری دانش آموزان اثرگذار بوده و
 بدین طریق انتظار میرود شرایطی.موجب افزایش آن شده است
فراهم گردد که در آموزش دانش آموزان از بازیهای رایانهای
 در اجرای این پژوهش محدودیتهایی نیز.آموزشی استفاده گردد
وجود داشت که پژوهش را با دشواریهایی مواجه نمود که عبارتند
 آشنایی محدود معلم با کاربرد فناوریهای نوین در کالس:از
 هزینهبر و زمانبر بودن طراحی بازی رایانهای آموزشی که،درس
 محدود شدن،تمام استانداردهای مطلوب در آن رعایت شده باشد
جامعه آماری به دانش آموزان پسر به دلیل ممنوعیت حضور
 محدودیت زمانی اجرای پژوهش به،محقق در مدارس دخترانه
.دلیل ندادن مجوز بیش از یک نیمسال در آموزشوپرورش
همچنین بهتر است پژوهشهایی در این زمینه در مورد گروه
 با، در مدتزمان طوالنیتر، با نمونههای بزرگتر،دختران
 در رابطه با دروس دیگر مقاطع،دانشآموزان دیگر مقاطع تحصیلی
مختلف تحصیلی و در رابطه با امکانسنجی استفاده از بازیهای
)...  والدین و، دانشآموز،رایانهای برای گروههای مختلف (معلم
.انجام گردد
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