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مقدمه

امروزه پيشرف

یر حوزه عمم و ف آوری ،شيوههای زند ی و زیس ما را بهحطور شطگرفی تحط

نفوذ یوی ارار مییهخد و باعث تغييراتی یر هر جخههای از آناا میشطوند .چخطي پيشطرف هطایی بطر
رو های تدری

و یای يری نيا تأثير می ذارند .به حطوریکطه ن طایج ابطداعان فط آوری ،نسط

جدیدی از اباارهای آموزشی حراحی شده را بطرای ککطب بطه یانطشآمطوزان یر یطای يری رو
ريرسخ ی آشکار میکخخد .امروزه یر ارمط مطواری فسطط وروی رایانطههطا یر کطالسهطای یرس ،یر
پططذیرف و یرآ آن بططرای یانططشآمططوزان کططافی نيسط  .بخططابرای  ،تططدری

از حریططق بططازیهططا و

شهيهسازها ،عام بابسوهای یر تعام با یانشآموزان امروزی اس ؛ افرایی که تکابيف را از حریطق
تسمط بر ف آوری احالعان و ارتهاحان میآموزند .از ای

ذش ه ،بطازیهطای رایانطهای بطه عخطوان

یکی از محيطهای ماازی جابط و سر ررکخخطده یافط شطدهانطد تطا مانخطد یطب اسط راتژی ماطم،
رویکریهای جدید را به عخوان یب اباار تدری

بطرای یانطشآمطوزان مطوری حکایط

اطرار یهخطد

) (Demirbilik & Tamer, 2010بطازی مطرثرتری و اصطمیتطری راه یطای يری بطرای کویکطان
اس  .بخابرای  ،میتوان بطا برنامطهریطای هطدفمخطد از بطازی بطرای آمطوز

موضطو هطای عمکطی،

ماطارنهطای اج کطاعی ،اصطول ایالاطی ،رف طاری و ارز هطا و باورهطای اج کطاعی سطوی جسط
(.)Shojaei, 2008

یر حی چخد سال ایير یر حيوه تعميم و تربي

رایش به سک

بازیهایی بویه اس

که به صورن

رایانهای و ییاي ال ارایه میشطوند .بطازیهطای رایانطهای ،از مظطاهر پيشطرف فط آوری احالعطان و
ارتهاحان یر زميخه آموز

آوریهطای

اس  .یر یهه ایير ،رویکریهای سخ ی یای يری با ظاور فط

جدید نظير فط آوری رایانطه ،یسط خو

تغييطران اساسطی شطده اسط  .امطروزه ااطدامان یر بيشط ر

کشورها برای اس فایه از ف آوری احالعان و ارتهاحان یر امر آمطوز
اسط

یانطشآمطوزان اناطار شطده

(Grayson & Anderson, 2003, cited in Zareii Zavaraki & Safei Movahed,

) .2004ذوف ) (Zoufan, 2004رسانه را وسيمه یا ابااری واسوهای بي اس فایه کخخده احالعطان و
یوی احالعان مییاند که به توبيد ،یریاف  ،جکعآوری ،یس کاری و پخش احالعان میپطریازی.
یکی از نکویهای بارز رسانه آموزشی ،بازی رایانهای میباشد.
ویژ ططیهططای هکططه جانهططه و انگياشططی بططازیهططای رایانططهای بططا ککططب بططه حف ط عالاططه و تشططویق
یانشآموزان بر موضوعان یاص یر محيطهای آموزشی رسکی و ريررسکی مرثر وااطع شطدهانطد.
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محسسان شرو به کشف عامط بطابسوه بطازیهطای رایانطهای بطرای حکایط از یطای يری کطریهانطد و
یریاف خد بازیهای رایانهای تطأثير مته طی بطر یطای يری مطی ذارنطد (Egenfeldt- Nilsen, 2005,

) .Gee, 2003, Prensky, 2001, Rosas et al., 2003موابعططان ایيطر نشططان مططییهططد کططه
محيط های یای يری مه خی بر بازی توجطه یانطشآمطوزان را جمطط کطریه و انگيطاه آناطا را افطاایش
مططییهططد ).)Abrams, 2008, Ke, 2008, Papastergiou, 2009, Tuzun et al., 2009

عکده تری ماایای آموزشی یطای يری مه خطی بطر بطازی شطام عطواممی چطون ،تشطویق فرا يطران بطه
رویکطری حط مسطأبه یر یطای يری ) ،(Khoo & Gentile, 2007ارتسطا شطک مفطاهيم یر ن ياطه
افاایش یرآ و فام یای يرنده یر مخوسه موضطو ) ،(Laughlin et al., 2006پطرور

یطای يری

تعاممی یر ميان یانشآموزان ) (Hamalainen, 2008 & Sugimoto, 2007و افاایش نگاطداری
احالعان از حریق یای يری مه خی بطر بطازی ) (Roussou, 2004اسط  .کطوزو و اورال & (Kuzu

) Ural, 2008یر موابعه یوی بيان یاشط خدکه هخگطامیکطه بطازیهطا بطا آمطوز

ایرطار مطیشطوند،

تربي آميا بویه و محيطهای آموزشی سر رر کنندهای را به وجطوی مطیآورنطد .فرا يرانطی کطه بطا
اس فایه از بازیها یرس را فرا می يرند ،نگر های مته ی به یس آوریه و بطا انگيطاه بيشط ری یطای
همچخي  ،تفکر بر ای اس
می يرند .

که ا ر بازی رایانطهای آموزشطی بطه حطور مخاسطط یر برنامطه

یرسی جایگای شوی ،یر نای شدن به اهداف تدری
یر تدری

ککب زیایی یواهد کری.

ریاضی ،ف آوری و بازیهای رایانهای بطرای تغييطر واژههطای ریاضطيان ان ااعطی بطه

عيخی و حذف یا حداا کاهش اضوراب نسه

به ریاضی مام هسط خد (Demirbilik & Tamer,

) 2010کاربری بازیهای رایانهای یر یای يری مای هایی را بطرای معمکطان بطه هکطراه یاری :انگيطاه
یانشآموزان را برای یای يری افاایش مییهد ،یرآ و فام موضوعان پيچيده را آسان مطیکخطد،
باعث یای يری م فکرانه میشوی ،از حریطق بطازیطوریی کطه بطه یانطشآمطوزان مطییهطد و ماطارن
یویتخظيکی وی را تسوی میکخد ( .(Betrus & Botturi, 2010ریاضی سای ار ذه بشر و یطب
عمیررم حوزههای وسيع کاربری آن ،ریاضی و تفکر وابس ه به ریاضيان،
شایه عمکی یاص اس  .
یر سراسر ینيا امری بغرنج تمسی میشوی و تدری

آن هم معکوالً کار سخ ی به شکار مطیروی .ایط

یشواری ،هم از بحاظ سای ار آن ،پيش یاوری و تطرس یربطاره آن مطیباشطد ) .(Umay, 1996بطه
عسيده بریی فعابي های موجوی یر بازیهای رایانهای میتواند هکاهخگی چشم و یس

را افطاایش

یهد ،یا ماارنهای ویژه برای تاسم فضایی یطا ریاضطيان را بيطاموزی ) .(Gunter, 2004اميخطیفطر
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ریاضی با ف آوری احالعان و ارتهاحطان را بطه مخظطور ارتهطا

پدا وژی و سازمانیهی یانش ریاضی یای يرنده را الزر مییاند .از نظر آبراما )(Abrams, 2008

نيا بازیهای رایانهای اباارهای انگياشی اوی برای یروس ریاضی هس خد.
یهساناایه و هککاران ) (Dehghanzadeh et al., 2013پژوهشی با عخوان «ميطاان اثربخشطی بطازی
رایانهای جکع اعدای یر یای يری و یاییاری یرس ریاضی اول اب دایی» اناار یایند .یاف طههطای آناطا
نشان یای که یای يری و یاییاری یانشآموزان سال اول اب دایی از حریق بازی رایانهای جکع اعطدای
به شيوه م د اول آموزشطی بطه حطور معخطایاری با طر بطویه اسط  .والی طی )(Velayati, 2012

نسه

پژوهشی با «عخوان تأثير بازی رایانهای آموزشی بر یای يری ،یطاییاری و انگيطاه پيشطرف

تحصطيمی

مفاهيم ریاضی یانشآموزان یی ر کم توان ذهخی پایه یور اب دایی» اناار یای .یاف ههای آن نشان یای
که بازی رایانهای آموزشی بر یای يری و انگياه پيشرف

تحصيمی تأثير یاری ،اما ،بطر یطاییاری آناطا

تططأثير نططداری .اوزون ) (Uzun, 2012پژوهشططی بططا عخططوان «نکونططهای از کططاربری یططای يری فعططال یر
آموز

عمور :موضو سمول 1با بازیهای آموزشی» ،اناار یای .یاف هها تأثير مته

شده مه خی بر بازیهای آموزشی بر موضو تدری

فعابيط

حراحطی

شده «سمول» را بطر روی طروه آزمطایش نشطان

مییهد .برجرون و هککاران ) (Bergervoet et al., 2012پژوهشی بطا عخطوان «نسطش توضطيحان
یر بازی و رف ار بازی اک شافی 9بر یرآ و فام یانشآموزان» اناطار یاینطد .یاف طههطا نشطان یای کطه
یرونزای 9آموزشی صریح و مفاومی بر یای يری یانطشآمطوزان اب طدایی باعطث

تأثير یو نو بازی
افاایش یانش و فام یانطشآمطوزان از حریطق پيغطار هطای صطریح ظطاهر شطده یر حطول بطازی رایانطه
آموزشی شده اس

و نيا یرآ عکيق یانشآموزان با رف طار اک شطافی و کخاکاوانطه بطازی تسویط

شده اس .
بخمی و ساریکایا ) (Benli & Sarikaya , 2012پژوهشی بطا عخطوان «تطأثير یطای يری مه خطی بطر
ح مسأبه یر پيشرف

تحصيمی و عکمکری یانش از یید اه معمکان عمور :مسأبه سخگ ییطگ بخطار»

اناار یایند .یاف هها نشان یای که تفاون معخایار بي
ح مسأبه و روه کخ رل که از رو
مه خی بر ح مسأبه تأثير مته

روه آزمایش که از رو

یطای يری مه خطی بطر

سخ ی اس فایه کریند ،به نفطع طروه آزمطایش اسط  .یطای يری

بر پيشرف

تحصيمی یرس عمور یانشآموزان و عکمکری یانش یاش ه
”1. Thema “Cell
2. Explorative Game
3. Endogenous Game
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اس  .سيدی و هککاران ) (Seyyedi et al., 2012یر پژوهشی ،تأثير اس فایه از یسط سطازههطای
آزمایشگاهی بر یای يری و سوو شخای ی بمور (یانش ،فام و کاربری) یر یانشآموزان یی ر پایطه
اول م وسوه یر یکی از مهاحث فيایب (مهحث شکس
نو شهه آزمایشی به رو

نور هخدسی) را بررسطی کرینطد .تحسيطق از

حر چاار روهی سوبومون بوی .ن ایج بيطانگر مطرثرتر بطوین اسط فایه از

یس سازه ها یر یای يری و سطوح کطاربری یر مهحطث شکسط

نطور نسطه

بطه رو

سطخ ی اسط .

همچخي  ،یر موری سوح یانش و فام ،تأثير م فاوتی بر سوح یانش و فام فرا يران نداش ه اس .
رس ط گارپور و مرعشططی ) (Rastegarpour & Marashi, 2011پژوهشططی بططا عخططوان «تططأثير
بازیهای کارتی و بازیهای رایانهای بر یای يری مفاهيم شيکی» اناار یایند .یاف ههطا نشطان یای کطه
تفاون معخایاری بي کارن بازیهای معممسای ه و بازی رایانطهای بطا رو

تطدری

سطخ ی وجطوی

یاری .بازی با کارنهای آموزشی معممسای ه و بطازیهطای رایانطهای ابطاار مطرثری بطرای یطای يری
مفاهيم شيکی بویند و بازی نسش ماکی یر یای يری مفاهيم ان ااعی و یرآ مفاهيم شطيکی یاشط .
وانگخاططيم و هککططاران ) (Wangenhime et al., 2011پژوهشططی بططا عخططوان «بططازی آموزشططی
 DELIVERبرای تدری

مدیری

ارز  1یر یروس محاسهاتی» اناار یایند .اوبي ن طایج حاصط

از ارزیابی بازی نشان یای که پ انسي ایراکطی بطازی مطیتوانطد یطای يری مفطاهيم مطدیری ارز
همچخي  ،تأثير مته
کاربری آناا را باهوی بخشد .

و

بر تعام اج کاعی ،9روحطهوری ،9توجطه و ارتهطا

با اهداف یرس یاش ه باشد .یر ن ياه ای بطازی مطیتوانطد بطه یطای يری مطدیری ارز

یر سطوو

شخای ی بمور (یانش ،یرآ و فام و کاربری) ککب کخد و مياان سوح یانش و فام را نيطا تسویط
کخد.
برور و هککاران ) (Brom et al., 2011پژوهشطی بطا عخطوان «آیطا ميکطروبطازیهطای رایانطهای
آموزشی جذاب و عام مرثر برای کسط یانش یر یبيرس ان اس ؟ موابعطه شطهه آزمایشطی» ،اناطار
یایند .یاف هها نشان یای که .1 :کسب یانش آنی 2یر یانشآموزانی که از ميکروبازیهطای رایانطهای
آموزشی یر مسایسه با رو
اثر مته

سخ ی تدری

اس فایه کریند ،مرثرتر و با ر بویه و ای بطازیهطا انطدازه

و م وسوی یر یاییاری یارنطد و  .9یریواسط ماطدی اسط فایه از بطازی بطه حطور کمطی یر
1. Value Management
2. Social Interaction
3. Immersion
4. Micro-Games
5. Immediate Knowledge
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آموزشی یرآ و فام کسط شده ،یر طروه بطازی رایانطهای

آموزشی یر مسایسطه بطا طروه کخ طرل ککطی پطایي تطر بطویه اسط  .ن طایج تحسيطق آاطالرا و تکايطد
) (Aghlara & Tamjid, 2011نيا نشان یهخده تأثير مته

بازیهطای ییاي طابی بطر روی یطاییاری

بغان زبان انگميسی بوی.
توزون و هککاران ) (Tuzun et al., 2009به بررسی تأثير بازی رایانهای بطر پيشطرف

تحصطيمی و

انگياه یانشآموزان یر یرس جغرافيا ،یر کشور ترکيه پریای خطد .یر ایط پطژوهش رو

آميخ طه

1

اجرا شد .ترکيهی از رو های ککی (پيشآزمون و پ آزمون) و کيفطی (مشطاهدان ،مصطاحهههطا،
سرال باز پاسخ و ثه

ییاي ال) اجازه به یرآ اساسی از تأثير بطازی رایانطهای یر آمطوز

مییهد .یاف ههای پژوهش نشان یای که بازی رایانهای تأثير مته
بر روی پيشرف

جغرافيطا

و معخایاری را یر طروه آزمطایش

تحصيمی و انگياه یانشآموزان اب دایی یر یرس جغرافيا یاری .ن ایج پژوهش ویرو

و هککاران ) (Virvou et al., 2005نيا نشان یای که بازی ،تأثير مته ی بر روی یطای يری و انگيطاه
یانشآموزان پایه یور اب دایی می ذاری .بازیهایی که به ینيطای وااعطی ناییطبترنطد ،تطأثير متهط
بيش ری بر روی یای يری یانشآموزان یاش خد و تأثير بازی رایانهای بر روی یانشآموزان ضطعيف،
بيش ر از یانشآموزان اوی اس .
به اس خای موابعان اناار شده و یر راس ای اهداف پژوهش حاضر ،ای تحسيق به ینهال آن اس

کطه

به بررسی تأثير بطازی رایانطهای آموزشطی بطر سطوو شطخای ی بمطور (یانطش و فاطم) یر یطای يری و
یاییاری مفاهيم ریاضی یانشآموزان پایه اول اب دایی بپریازی .یر ایط راسط ا ،فرضطيههطای اصطمی و
ویژه یر ایامه ارایه میشوند.
فرضیه اصلی :بازی رایانهای آموزشی بر سوو شخای ی بمور یر یای يری و یاییاری مفطاهيم ریاضطی
یانشآموزان تأثير یاری.
فرضیه ویژه اول :بازی رایانهای آموزشی بر یای يری مفاهيم ریاضی یانشآموزان تأثير یاری.
فرضیه ویژه دوم :تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سوح یانش مفاهيم ریاضی یانشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
فرضیه ویژه سوم :تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سوح فام مفاهيم ریاضطی یانطشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
1. Mixed-Method
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فرضیه ویژه چهارم :تأثير بازی رایانهای آموزشی بر یاییاری مفاهيم ریاضی یانطشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
روش

با توجه به هدف پژوهش حاضطر ،یر ایط تحسيطق ،از رو

شطهه آزمایشطی بطا حطر پطيشآزمطون-

پ آزمون با روه کخ رل اس فایه شده اس  .به ای صورن که اب دا پيشآزمطون بطر روی اعضطای
روه آزمایش و کخ رل اجرا شد .سپ
روه کخ رل تح

روه آزمایش تح

تأثير م غير مسط س اطرار رفط  ،امطا،

تأثير ای م غير ارار نگرف  .یر پایان ،از ای یو طروه پط آزمطون رف طه شطد.

م غير مس س یر ای تحسيق آموز

بطه ککطب بطازی رایانطهای آموزشطی و م غيطر وابسط ه یو سطوح

یانش و فام از سوو شخای ی بمور ،یای يری و یاییاری یر نظر رف ه شده اس .
جامعه آماری ،شام کميه یانشآموزان پایه اول یبس انهای ريریوب ی شار باشار یر سال تحصيمی
 1921-29می باشد که حهق احالعان به یس

آمده از آموز

و پرور

شطار باشطار تعطدای آنطان

 922نفر میباشد .از ای تعدای 21 ،یانشآموز یی ر و  21یانشآموز پسر (جکعاً  111نفر) به عخطوان
نکونه ان خاب شدند .یر ان خاب نکونه از رو نکونه يری تصایفی یوشهای اس فایه شد ،به حطوری
که از بي مدارس ريریوب ی اب دایی به حور تصایفی چاار مدرسه ان خاب رییطد و یر مرحمطه بعطد
از بي کالسهای پایه اول یبس ان ،چاار کالس اول برای اجطرای پطژوهش ( 9طروه آزمطایش و 9
روه کخ رل) به عخوان یوشه ان خاب شدند .به مخظور اناار پژوهش اب دا پيشآزمون محسطقسطای ه
انططدازه يططری آ ططاهی یانططشآمططوزان شططام  11سططرال یو اسططک ی ،جکعطاً  91سططرال تايططه رییططد.
سرال های آزمون به صورن جای یابی ،جطواب کوتطاه و جطورکرینی بطوی .جاط

تعيطي روایطی،

سراالن ریاضی که موابق با سوو شخای ی یانش و فام ازسوو شش انه بخاامي بمطور بطر حهطق
ک اب ریاضی بوی ،از نظر اس ایان صاحطنظر ،سر روه آموزشی یرس مربوحطه و معمکطان پایطه اول
یبس ان ارار رف

و موری تأیيد وااع شد .مياان پایایی آزمون با اس فایه از ضریط آبفای کرونهطا

معایل  1/92مشخص ریید.
پيشآزمون محسقسای ه اب دا یر بي یو روه آزمایش و کخ رل اجطرا رییطد .سطپ  ،کطار اصطمی
تدری

یر هر یو روه آزمایش و کخ رل ،به عاده معمم کالس بوی و پژوهشگر یر زميخطه اسط فایه

از بازی رایانه ای آموزشی یر روه آزمایش نسش اصمی را یاش  .به ایط صطورن کطه اب طدا معمطم
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یرس یوی را یر مفاور جکع به حور کام به یانشآمطوزان ارایطه مطییای ،سطپ

یر طروه کخ طرل

تکری ها به صورن مرسور اناار میشد وبی یر روه آزمایش ،از نررافطاار بطازی رایانطهای (شطام
تکریخان یب راکی یر یب راکی و یو راکی یر یو راکی) که سوح یانش و فام یانشآموزان را
یر مهحث موری نظر (جکع اعدای) تسوی

میکری ،به عخوان تکریخی برای مفاور آمطوز

یایه شطده

اس فایه ریید .یر مرحمه اجرا ،اب دا نررافاار نصط شده و برای تخظطيم بطازی بطه ایط صطورن کطه
فسط عکميان جکع را از یانشآموز سرال شوی ،مربعهایی که یر شک اس

عالمط یار مطیشطوی و

یککطه  playکميطب مطیشطوی .بعطد از کميطب ،مرحمطه اول بطازی بطه شطک زیهطایی بطاز مطیشطوی.
یانشآموز یر حی حرک

یر بازی ،بطه کميطدهایی بریطوری مطیکخطد کطه سطرالهطایی بطه صطورن

مشاهده یر شک  ،از وی پرسيده میشوی .یر صورن یرس

پاسخ یاین یانشآموز به سرال مور

شده ،یب امط به امطهای اهمی او افاویه میشوی .اما یر صورتی که یانشآمطوز بطه سطرال موطر
شده پاسخ نایرس

بدهد پاسخ صحيح آن به وی نشان یایه میشوی .یر صورتی که یانشآمطوز بطه

یکی از کفشیوزآهای م حطرآ یر بطازی بریطوری کخطد ،یکطی از امططهطای یطوی را از یسط
مییهد .یانشآموز برای رف به مرحمه بعدی بازی باید به تکامی کميدهای بازی بریوری کخد و بطه
سرالهای آن پاسخ (یرس

یا نایرس ) بدهد .یر صورتی که تخاا یب کميد یر صفحه باای مانطده

باشد ،نکیتواند به مرحمه بعدی بازی بروی .مرحمه یور ،سور ،چاارر و  ...یر ایط بطازی وجطوی یاری
که یانشآموز میتواند هکه مراح را با اشکال م فطاون و م خطو بطا سطراالن تکریخطی م فطاون بطه
عکميان جکع جواب یهد و تسوی

شوی .پ

از هشط

جمسطه  2یايسطهای ،آزمطون محسطقسطای ه

(پ آزمون اول) مادیاً یر یو روه آزمایش و کخ رل اجرا ریید .یر ایامه ،یببار ییگر آزمطون
یاییاری با فاصمه سه هف ه پ

از اجرای بازی رایانهای و بدون اعالر اهمطی بطه یانطشآمطوزان ،اجطرا

شد.
تاایه و تحمي یایههای حاص از تحسيطق بطا اسط فایه از نطرر افطاار آمطاری  SPSSو بطا اسط فایه از
آزمونهای  tروههای مس س  ،تحمي کوواریان
بوی و آزمون تعسيهی شفه اناار شد.

تب م غيره و تحمي واریان

یبراهه ،آزمطون

تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگيری و …78/

یافتهها

فرضیه اصلی :بازی رایانه ای آموزشی بر سوو شخای ی بمور یر یای يری و یاییاری مفطاهيم ریاضطی
یانشآموزان تأثير یاری.
به مخظور بررسی سرال اصمی پژوهش ،از آزمون  tروههای مس س اس فایه شد.
جدول  .آزمون  tگروه های مستقل برای بررسی تفاوت سطوح شناختی بلوم در یادگيری و یادداری مفاهيم
ریاضی دانشآموزان

گروه

ميانگين

انحراف معيار

آماره لوین

کخ رل

92/66

2/12

F=1/29

9 /9

2/11

sig=1/1 9

آزمایش

t

درجه آزادی

سطح معناداری

9/119

29

1/111

هکان ونه که یر جدول  1مالحظه میشوی ،آماره تفاون یو طروه آزمطایش و کخ طرل یر سطوو
یای يری و یاییاری بمور ( )t =9/119معخایار ( )sig=1/111اس  .از ای رو ،میتوان با احکيخطان 22
یرصد بيان نکوی که بازی رایانهای آموزشی بر سوو شخای ی بمور یر یای يری و یاییاری مفطاهيم
ریاضی یانشآموزان تأثير مته یاری.
فرضیه ویژه اول :بازی رایانهای آموزشی بر یای يری مفاهيم ریاضی یانشآموزان تأثير یاری.
جدول  .1اطالعات توصيفی یادگيری در ميان گروهها
گروه

انحراف معيار

ميانگين
پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

کخ رل

19/91

19/9

1/92

1/22

آزمایش

19/9

19/2

1/21

1/29

از آن جایی که پيشآزمون یای يری وجوی یاری و بایس ی اثر آن بر روی پ آزمون حذف شوی،
از تحمي کوواریان

یبراهه اس فایه شد.
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جدول  .9نتایج آزمون تحليل کوواریانس برای دو گروه مستقل آزمایشی
مجموع

منابع تغيير شاخص

درجه آزادی

مجذورات

ميانگين

F

مجذورات

سطح

Eta

معناداری

پيشآزمون

2/29

1

2/29

1/99

1/12

1/119

تفاون یو روه

19/99

1

19/99

6/92

1/111

1/169

یوا

96 /91

29

9/99

ک

999/99

22

بطرای بررسطی تفطاون یو طروه آزمطایش و طواه یر

ن ایج جدول  ، 9آزمطون تحميط کوواریطان

یای يری مفاهيم ریاضی با کخ رل عام پيشآزمون را نشان مییهطد .هکطان حطور کطه یر جطدول 9
مالحظه میشوی ،با توجه به سطور اول و ضطریط ماطذور اتطا ( )1/119بطرای پطيشآزمطون مشطاهده
می ریی کطه  1/9یرصطد از واریطان

م غيطر وابسط ه (پط آزمطون) بطه وسطيمه پطيشآزمطون (م غيطر

هکپرا ) تهيي می ریی .همچخي  ،با توجه به سور یور هکي جدول و بطا کخ طرل اثطر پطيشآزمطون
مشطاهده مططی ططریی کطه یو ططروه یارای تفططاون معخططایاری یر پط آزمططون مططیباشططخد ( P<1/12و
 .)F =6/92از ای رو ،با احکيخان  22یرصد مطیتطوان فط بطازی رایانطهای آموزشطی بطر یطای يری
مفاهيم ریاضی یانشآموزان تأثير یاری.
فرضیه ویژه دوم :تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سوح یانش مفاهيم ریاضی یانطشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
جدول  .4ميانگين و انحراف معيار سطح دانش مفاهيم در گروهها بر حسب جنسيت

گروه
کخ رل
آزمایش

جنس

انحراف معيار

ميانگين
پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

یی ر

11/99

11/22

1/61

1/62

پسر

11/69

11/99

1/22

1/96

یی ر

11/6

19/19

1/69

1/21

پسر

11/ 1

19/6

1

1/99
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به مخظور بررسی فرضيه مور شده از آناایی که چاار روه بطرای مسایسطه وجطوی یاری و بطه یبيط
وجوی نکران پيشآزمون و ضرورن حذف اثر ایط نکطران یر ن طایج ناطایی از تحميط کواریطان
یبراهه اس فایه میشوی.
جدول  .8آزمون تحليل کوواریانس برای دو گروه مستقل آزمایشی

منابع تغيير شاخص

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

Eta

پيشآزمون

1/11

1

1/11

1/116

1/29

1/112

تفاون یو روه

9/26

9

9/96

/69

1/11

1/192

یوا

29/22

22

1/61

ک

66/92

22

ن ایج جدول  ،2آزمون تحمي کوواریان

برای بررسطی تفطاون چاطار طروه یی طران و پسطران یر

روههای آزمایش و واه یر یای يری مفاهيم ریاضی با کخ رل عام پيشآزمون را نشان مییهطد.
هکانحور که یر جدول  ،2مالحظه میشوی با توجه به سور اول و ضریط ماذور اتا ( )1/112بطرای
پيشآزمون مشاهده می طریی کطه  1/2یرصطد از واریطان

م غيطر وابسط ه (پط آزمطون) بطه وسطيمه

همچخي  ،با توجه به سور یور هکي جدول و با کخ طرل
پيشآزمون (م غير هکپرا ) تهيي می ریی .
اثر پيشآزمون مشاهده می ریی که چاار روه یارای تفاون معخایاری یر پط آزمطون مطیباشطخد
( P<1/12و  .)F=6/92بخابرای  ،نکران پ آزمون برای چاار روه یارای تفاون معخایار اس  ،به
مخظور بررسی یايقتر تفاونها یر چاار روه از آزمون تعسيهی شفه اس فایه میشوی.
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جدول  .8آزمون تعقيبی شفه برای بررسی تفاوت دو به دو گروههای مورد بررسی

گروه I

یی ران روه واه

یی ران روه آزمایش
پسران روه واه

خطای

سطح

استاندارد

معناداری
1

یی ران روه آزمایش

تفاوت ميانگينهای
I-J
1/161

1/991

پسران روه واه

1/19

1/991

1

پسران روه آزمایش

1/699

1/99

1/119

پسران روه واه

1/9

1/991

1

پسران روه آزمایش

1/299

1/99

1/196

پسران روه آزمایش

1/969

1/999

1/116

گروه J

با توجه به ن ایج جدول  ،6تفاون ميانگي نکران یای يری یر سوح یانش ،یانشآمطوزان یی طر یر
روه واه و روه آزمایش برابر  1/161میباشطد .بطا توجطه بطه سطوح معخطایاری طاار

شطده یر

جدول ای تفاون یر سوح یوای کک ر از  1/12معخایار نکیباشطد ،ایط بطدی معخاسط کطه بطازی
هطمچخطي  ،تفطاون
رایانهای آموزشی بر سوح یانش مفاهيم ریاضی یانشآموزان یی طر اثطر نطداری .
ميانگي نکران یای يری یر سوح یانش ،یانش آموزان پسر یر روه واه و طروه آزمطایش برابطر
 1/969میباشد و با توجه به سوح معخایاری اار

شده یر جطدول ایط تفطاون یر سطوح یوطای

کک راز  1/12معخایار میباشد .ای بدی معخاس که بازی رایانهای آموزشی بر سوح یانش مفطاهيم
ریاضی یانشآموزان پسر تأثير یاری .از ای رو میتوان بطا  22یرصطد احکيخطان بيطان کطری کطه تطأثير
بازی رایانهای آموزشی بر سوح یانش مفاهيم ریاضی یانشآموزان بر حسط جخسي
اس .

آناا م فطاون

تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگيری و …73/

فرضیه ویژه سوم :تأثير بازی رایانه ای آموزشی بر سوح فام مفاهيم ریاضی یانطشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
جدول  .7ميانگين و انحراف معيار سطح فهم مفاهيم در گروهها بر حسب جنسيت

جنس

گروه
کخ رل
آزمایش

انحراف معيار

ميانگين
پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

یی ر

2/61

2/26

1/ 9

1

پسر

/66

2/19

1/19

1/11

یی ر

/9

2/16

1/99

1/12

پسر

2/6

2/99

1/96

1/92

به مخظور بررسی فرضيه مور شده از آناایی که چاار روه برای مسایسطه وجطوی یاری و از حرفطی
به یبي وجوی نکران پطيش آزمطون و ضطرورن حطذف اثطر ایط نکطران یر ن طایج ناطایی از تحميط
کواریان

یبراهه اس فایه میشوی.
جدول  .7نتایج آزمون تحليل کوواریانس برای دو گروه مستقل آزمایشی

منابع تغيير

مجموع

درجه

ميانگين

شاخص

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

Eta

پيشآزمون

/ 9

1

/ 9

1/ 9

1/99

1/112

تفاون یو روه

1/92

9

1/619

1/129

1/669

1/119

یوا

911/99

22

9/91

ک

919/6

22

ن ایج جدول  ،9آزمطون تحميط کوواریطان

بطرای بررسطی تفطاون چاطار طروه یی طران و پسطران

و آزمایش و واه یر یای يری یر سوح فام مفاهيم ریاضی با کخ طرل عامط پطيشآزمطون را نشطان
مییهد .هکانحور که یر جدول  ،9مالحظه می شطوی بطا توجطه بطه سطور اول و ضطریط ماطذور اتطا
( )1/112برای پيشآزمون مشاهده می ریی که  1/2یرصد از واریان

م غير وابسط ه (پط آزمطون)

به وسيمه پيشآزمون ( م غير هکپرا ) تهيي می ریی .همچخي  ،با توجه به سور یور هکي جدول و
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با کخ رل اثر پيشآزمون مشاهده می ریی که چاار روه یارای تفطاون معخطایاری یر پط آزمطون
نکیباشخد ( P>1/12و  .)F = 1/129بخابرای  ،نکران پ آزمون بطرای چاطار طروه یارای تفطاون
معخایار نکیباشد .بخابرای  ،با احکيخان  22یرصد میتوان بيان کری ،فرض صفر مهخی بطر فسطدان تطأثير
م فاون بازی رایانهای آموزشی بر سوح فام مفاهيم ریاضی یانشآموزان بطر حسطط جخسطي آناطا
ری نکیشوی .به عهارن ییگر ،بازی رایانهای آموزشی بر سوح فام مفطاهيم ریاضطی یانطشآمطوزان؛
چه یر روه یی ران و چه یر روه پسران؛ اثر نداری.
فرضیه ویژه چهارم :تأثير بازی رایانهای آموزشی بر یاییاری مفاهيم ریاضی یانطشآمطوزان بطر حسطط
جخسي آناا م فاون اس .
جدول  .3ميانگين و انحراف معيار یادداری مفاهيم در گروهها بر حسب جنسيت

گروه

جنس

ميانگين

انحراف معيار

یی ر

11

/12

پسر

19/29

/9

یی ر

12/1

9/12

پسر

12/6

9/19

کخ رل
آزمایش

به مخظور بررسی ای فرضيه ،از آن جایی که چاار روه برای مسایسطه وجطوی یاری و بطه یبيط عطدر
وجوی نکران پيشآزمون ،از تحمي واریان

یبراهه اس فایه شد.

جدول  . 8نتایج تحليل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت ميانگين نمرات یادداری دانشآموزان

منابع تغيير

مجموع

درجه

ميانگين

شاخص

مجذورات

آزادی

مجذورات

919/

9

116/12

یرون روهها

1 99/16

26

1 /99

ک

19 1/2

22

روه

بي

F

9/16

سطح
معناداری
1/1111

Eta

1/199

هکان ونه که یر جدول  ،11مالحظه میشوی ،آماره  )9/16( Fتفاون چاار روه؛ یی طران طروه
واه ،یی ران روه آزمایش ،پسطران طروه طواه و پسطران طروه آزمطایش؛ یر یطاییاری مفطاهيم

تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگيری و …3 /

ریاضی از مسدار  Fبحرانی یر جدول با یرجه آزایی  9و  26یر سوح  1/12بارگتطر مطیباشطد .از
ای رو ،فرضيه صفر مهخی بر نهوی تفاون بي

روهها ری میشوی .به مخظور بررسی یايقتر تفاونهطا

یر چاار روه از آزمون تعسيهی شفه اس فایه میشوی.
جدول

 .نتایج آزمون تعقيبی برای بررسی تفاوت دو به دو گروههای مورد بررسی

گروه I

یی ران روه واه

یی ران روه آزمایش
پسران روه واه

خطای

سطح

استاندارد

معناداری
1/112

یی ران روه آزمایش

تفاوت ميانگين های
I-J
- /1

1/19

پسران روه واه

-9/29

1/19

1/199

پسران روه آزمایش

- /6

1/19

1/111

پسران روه واه

1/19

1/19

1/999

پسران روه آزمایش

-1/6

1/19

1/222

پسران روه آزمایش

-1/99

1/19

1/ 9

گروه J

با توجه به ن ایج جدول  ،11تفاون ميانگي نکران یاییاری یانشآمطوزان یی طر یر طروه طواه و
روه آزمایش برابر  /1میباشد با توجه به سوح معخایاری اار

شطده یر جطدول ایط تفطاون

یر سوح یوای کک ر از  1/12معخایار میباشد ،ای بدی معخاس کطه بطازی رایانطهای آموزشطی بطر
یاییاری مفاهيم ریاضی یانشآموزان یی ر اثر یاری .هطمچخطي  ،تفطاون ميطانگي نکطران یطاییاری
یانشآموزان پسر یر روه واه و روه آزمایش برابر  1/99میباشد .با توجطه بطه سطوح معخطایاری
اار
معخاس

شده یر جدول  11ای تفاون یر سوح یوای کک ر از  1/12معخایار نکیباشطد ،ایط بطدی
که بازی رایانهای آموزشی بر یطاییاری مفطاهيم ریاضطی یانطشآمطوزان پسطر اثطر نطداری .از

ای رو میتوان با  %22احکيخان بيان کریکه تأثير بازی رایانهای آموزشی بر یاییاری مفطاهيم ریاضطی
یانشآموزان بر حسط جخسي آناا م فاون اس .
بحث و نتیجهگیري

یاف ههای حاص از فرضيه اصمی پژوهش نشان یای که بازی رایانهای آموزشطی بطر سطوو شطخای ی
بمور یر یای يری و یاییاری مفاهيم ریاضی یانشآموزان تأثير مته یاش ه اس .
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بازیهای رایانهای آموزشی می توانخد برای هر چاار نو هدف آموزشی از ای اهي مطوری اسط فایه
ارار يرند )1 :تکری و بازسازی یانش و ماارنهایی که اهالً کسطط رییطده  )9مشطخص سطازی
شکافها و ضعفهایی که یر یانش و ماارنهای فری وجوی یاری  )9مرور یا جکطعبخطدی یانطش و
ماارن موجوی فری ،اه از بر ااری یب ام حان ) ایاای روابط جدید بطي مفطاهيم و اصطول .ایط
اهداف ضرورتاً مس س از یکدیگر نيس خد .مکک اس

یطب بطازی عطالوه بطر مطرور و جکطعبخطدی،

روابط جدیدی را بي مفاهيم و اصول ایاای کخد ) .(Gredler, 1994کویکان یر یالل بازیها ،به
ویژه بازیهای آموزشی ،به مفاهيم ذهخی جدیدی یس رسی پيطدا مطیکخخطد و ماطارنهطای بيشط ر و
با ری را کسط میکخخد .یر حي بازی ،موابط آموی خی بدون فشار و با ميط و ررهط

فطرا رف طه

میشوند و به هکي عم  ،بریی مربيان مع سدند که هر ونه مومط یرسی را بایطد فسطط بطا بطازی بطه
کویکان آموی ) .(Ghazvininejad, 2008ن ایج ای بخطش از پطژوهش بطهحطور کمطی بطا ن طایج
پطژوهش یهسطاناایه و هککطاران ) ،(Dehghanzadeh et al., 2013والی طی )،(Velayati, 2012
اوزون ) ،(Uzun, 2012رس گارپور و مرعشطی ) ،(Rastegarpour & Marashi, 2011تطوزون و
هککاران ) ،(Tuzun et al., 2009ویرو و هککطاران ) ،(Virvou et al., 2005بطرور و هککطاران
) ،(Brom et al., 2011بخمطی و سطاریکایا ) ،(Benli & Sarikaya , 2012برجطرون و هککطاران
) ،(Bergervoet et al., 2012وانگخايم و هککطاران ) )Wangenheim et al., 2011و آاطالرا و
همیوانی یاری.
تکايد ) (Aghlara & Tamjid, 2011
ن ایج حاص از فرضيه ویژه اول پژوهش نشان یای بازی رایانهای آموزشی توانس ه اس  ،مياان
یای يری یانشآموزان یر مفاور ریاضی را افاایش یهد .بازیهای رایانهای جخهه مته

آموزشی

نيا یارند .معکوالً هکه بازیهای آموزشی با برنامهریای یاص و برای ني به هدفهای یرسی
حراحی میشوند .ای بازیها برای ساوب

ان سال مفاهيم آموزشی و تساي روند یاییهی-

یای يری فرا يران به کار میروند ) .(Velayati & Mousa Ramezani, 2010ن ایج ای بخش
از پژوهش با ن ایج پژوهش یهساناایه و هککاران ) ،(Dehghanzadeh et al., 2013والی ی
) ،(Velayati, 2012اوزون ) ،(Uzun, 2012رس گارپور و مرعشی & (Rastegarpour
) ،Marashi, 2011توزون و هککاران ) ،(Tuzun et al., 2009ویرو و هککاران (Virvou et

همسویی یاری .چون بازی رایانهای آموزشی بر یای يری تأثير یاش ه اس  .پياژه 1بيان
) al., 2005
1. Piaget

تأثير بازی رایانهای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگيری و …39/

میکخدکه کویآ آنچه راکه یر حی فرآیخد و فعابي

میآموزی جا وجویی یوی میکخد ،بازی

واسوه یای يری اس  .یر فرآیخد بازی نيا بازیکخان یا یای يرند ان با فعابي های موجوی یر
بازیها یر ير میشوند؛ یعخی ،به صورن عکمی و فعال به یای يری میپریازند و به اول پياژه وا ی
یای يری از ای حریق به یس

میآید جا وجویی یای يرنده میشوی.

کاربری بازیهای رایانهای برای یای يری ،مای هایی را برای معمکان به هکراه یاری انگياه
یانشآموزان را برای یای يری افاایش مییهد ،یرآ و فام موضوعان پيچيده را آسان میکخد،
یای يری م فکرانه را موجط میشوی ،از حریق بازیوریی که به یانشآموزان ارایه میکخد،
ماارن یوی تخظيکی وی را تسوی

میکخد ).(Betrus & Botturi, 2010

ن ایج حاص از فرضيه ویژه یور نشان یای کطه تطأثير بطازی رایانطهای آموزشطی بطر سطوح یانطش
مفاهيم ریاضی یانشآموزان بر حسط جخسي

همچخي  ،ن ياه نشان مییهد ای
آناا م فاون اس  .

تأثير بر سوح یانطش مفطاهيم ریاضطی یانطشآمطوزان پسطر مطی باشطد .بسطياری از محسسطان اسط دالل
کریهاند که بازیهای رایانهای آموزشی نيا میتوانخد ،حکای کخخده برنامه تحصيمی مدارس باشطخد.
از بحاظ ن ایج یای يری حهسهبخدی بمور ،اسط دالل اصطمی حرفطداران یطای يری مه خطی بطر بطازیهطای
رایانهای آموزشی بر عخاصر شخای ی و عاحفی م کرکا شده اس  .با توجه به حيوه شخای ی ،پيشخاای
اصمی ای اس که اس فایه از بازیهای رایانهای و شهيهسازیهای تعاممی ییاي طال بطه عخطوان ابطاار
آموزشی مکک اس

برای توسعه یانش و ماطارنهطای پيشطرف ه مطدییطار باشطخد و بطا ایاطای یرآ

عکيقتر از بریی از اصول کميدی موضوعان یایه شده ،به حور عکده یر هخگار بریطوری بطا مسطای
پيچيده و چخد وجای که یرآ آناا از یانش وااعی به تخاایی سخ

میباشطد ،مطوری اسط فایه اطرار

می يرند ) .(Facer et al., 2007ای عسيده که بازیهای رایانهای میتوانخد بطرای یطای يری مطرثر
باشخد ،از ای شخای

نشأن می يری که ای بازیها مطیتوانخطد یای يرنطد ان را بطه شطدن یر يطر

یوی سازند ) .(Garris et al., 2002بي یای يرند ان یی ر و پسر یر پذیر
به عخوان یب رو

بازیهای رایانهای

یای يری ،تفاون وجوی یاری .پسطرها ،بيشط ر از یی رهطا بطه اناطار بطازیهطای

رایانهای عالاهمخد هس خد و به اس فایه از رایانه نگر

متهط تطر و بطه ماطارنهطای رایانطهای یطوی

اع کطای بيشط ری یارنطد .بونطانرو و کطومرز ) (Bonanro & Kommers, 2005بيطان مطیکخخطد کطه
اح کاالً پسرها بيش ر از یی رها از بازیهای رایانهای برای یای يری مخ فع مطیشطوند .یاف طههطای ایط
بخش پژوهش با ن ایج پژوهشهطای بخمطی و سطاریکایا ) ،(Benli & Sarikaya, 2012برجطرون و
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هککاران ) ،(Bergervoet et al., 2012وانگخايم و هککاران ( ،(Wangenheim et al., 2011و
همیوانی یاری.
برور و هککاران ) (Brom et al., 2011
ن ایج حاص از فرضيه ویژه سور پژوهش نشان یای که تأثير بطازی رایانطهای آموزشطی بطر سطوح
فام مفاهيم ریاضی یانشآموزان بر حسط جخسي آناا م فاون نيس  .به عهارن ییگر ،تأثير بطازی
رایانهای آموزشی بر سوح فام مفاهيم ریاضی یانشآموزان یی ر و پسر م فاون نيس  .بطازیهطای
آموزشی نررافاارهایی هس خد که یانشآموزان را به یطای يری موضطوعان یرسطی ککطب کطریه و
ماارنهای ح مسأبه را با اسط فایه از تکطایالن و اشط ياا یانطشآمطوزان بطه بطازی کطرین افطاایش
مییهخد ) .(Cankaya & Karamete, 2008بخابرای  ،آناطا بطه فرا يطران بطرای کسطط مطدلهطای
ذهخطی پيچيططده ککطب مططیکخخطد .محططيطهطای یططای يری یمططق شطده بططا بطازیهططا و شطهيهسططازیهططا،
یانشآمطوزان را یر تکریخطان عمکطی یر يطر مطیکخخطد (Nilsson & Svingby, 2009, Aitkin,

).2004
اما ،یر ای ميان می توان به نسش مح وای ک اب یرسی مطرتهط بطا سط و یرآ و فاطم یانطشآمطوز
اشاره کری .بر حهق نظریه رشد شخای ی پياژه یر مرحمه عکمياتی ،فعابي

کویآ یر رابوه با محطيط

عيخی و محسوس اس  .کویآ توانایی اناار اعکال مخوسی را کسط میکخد .اما ،ایط اعکطال را بطه
امور محسوس و عيخی میتوانطد اناطار یهطد ،نطه بطه امطور فرضطی و پدیطدههطای ان ااعطی .کویکطان
می توانخد برای ح مسای عيخی از عکميان ذهخی اس فایه کخخد .یر ایط مرحمطه آناطا هخطوز اطایر بطه
تفکر ان ااعی نکیباشخد و مفاور جکع را به صورن عيخطی کسطط مطیکخخطد .مفاطور جکطع یر یرس
ریاضی شام چخدی مرحمه از آسان به مشک میباشطد کطه یانطشآمطوز اطایر بطه پاسطخ طویی بطه
سراالن ریاضی ان ااعی نکیباشخد .یر ن ياه مح طوای بطازی مطیتوانطد م خاسطط بطا ک طط یرسطی و
اهداف آموزشی یرس ریاضی باشد .یر صورتی که ،موابق با س و اوه یرآ و فام یانشآمطوزان
باشد .یاف ههای ای بخش پطژوهش بطا ن طایج پطژوهشهطای سطيدی و هککطاران (Seyyedi et al.,

همیوانی یاری.
) ،2012برور و هککاران ) (Brom et al., 2011
ن ایج حاص از فرضيه ویژه چاارر نشان یای که تأثير بازی رایانهای آموزشی بر یاییاری مفاهيم
ریاضی یانشآموزان بر حسط جخسي آناا بهحور معخییاری م فاون اس  .همچخي  ،یاف هها نشطان
یای بازی رایانهای آموزشی بر یاییاری مفاهيم ریاضطی یانطشآمطوزان یی طران بيشط ر از پسطران اثطر
یاش ه اس  .از نظر سيف ) (Seif, 2006بخشی از احالعان واری شده به حافظه کوتاه مدن کطه بطا
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احالعان یای رف ه شده اهمی ارتها برارار میکخخد ،به حافظه یراز مدن ان سال پيطدا مطیکخطد و بطه
صورن موای سازمان یاف ه یر میآید که برای مدن حوالنی ،ح ی بطرای تکطار عکطر ،یر آناطا بطاای
میماند و یر صورن باور به حافظه کوتاه مدن باز ش
پاسخ مییهد .یر موری عم

یایه مطیشطوی و شطخص بطر اسطاس آناطا

افاایش یاییاری یر یانشآموزان باید فط بخطا بطه پایطههطای نظطری

موجوی ،به ویژه یر یید اههای شخای ی ،هخگامی که یب موضو یوب یای رف ه شوی ،به یطوبی
نيا به یای آوریه میشوی .تحسيسا ن ایيطر روی مسطأبه یطاییاری بطه ایط ن ياطه مطیرسطد کطه عمط
فراموشی و تدای یر یایآوری احالعان (که میتوانطد شطام هکطهچيطا باشطد از مفطاهيم تطا رو
اناار کار) ،نهوی یای يری اصوبی و پایدار اس

) .(Shabani, 2005یاف ههای ای بخطش پطژوهش

با ن ایج پژوهشهطای یهسطاناایه و هککطاران ) (Dehghanzadeh et al., 2013و آاطالرا و تکايطد
همیوانی یاری .آموز
) (Aghlara & Tamjid, 2011

مربطو بطه برنامطه تحصطيمی مطیتوانطد از

کاربری بازی رایانهای آموزشی یر مدارس رسکی باطرهمخطد شطوی .ایرطار آناطا یر سيسط م آمطوز
رسکی کاری یشوار به نظر میرسد .اما ،بازیهای رایانهای آموزشی میتوانخد ،حکای کخخده برنامطه
رسکی مدارس باشخد .یانشآموزان اایر به یس یابی عخاصر شخای ی و عاحفی از حریق ح مسطأبه،
کالسیهای یوی هس خد.

تصکيم يری ،ن ياه يری و کار روهی و مشارک ی با یوس ان و هم
با توجه به یاف ههای تحسيق پيشخاایهایی ارایه می ریی:
 بررسی تأثير بازی رایانهای آموزشی بر ییگر سوو شخای ی بمطور (کطاربری ،تاایطه و تحميط وارزشيابی).
 -حراحی و سای

بازیهای رایانهای جا آموز

مفاهيم یرسطی مخوهطق بطا اهطداف آموزشطی

ک ابهای یرسی به عخوان حامی ییگر رو های آموزشی.
 وریا و مدیخا ) (Gorriz & Medina, 2002بيان میکخخد پسرها ،بيشط ر از یی رهطا بطه اناطاربازیهای رایانهای عالاهمخد هس خد و به اس فایه از رایانطه نگطر

متهط تطر ) (Lee, 2003و بطه

ماارنهای رایانهای یوی اع کای بيش ری یارند .از ای رو به معمکان توصيه میشوی از نطررافطاار
بازی یر جا
امر تدری

افاایش یای يری ،انگياه ،تشویق یای يری فعال و تعامط بطي یانطشآمطوزان یر
یر مدارس پسرانه اس فایه کخخد.
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 بازشخاسی مفاهيم و باهوی یرآ و فام یر حول یای يری از تکری هطای،بازیوانی

 برای تسوی-

 شخيداری مانخد بازی رایانهای آموزشی یر تکامی یروس مدرسهای و مساحع تحصطيمی-ییداری
.اس فایه ریی
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