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چکیده
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آموزشی بر برخی مؤلفههأای فراشأناخت شأام انگیأش یأادییری ،یأادییری خأودتنییم و تقویأت فراحافیأه
دانشآموزان مورد بررسی قرار یرفت .جامعه آماری پژوهش ،کلیه دانشآموزان پسر پایه دهأم در رشأهه علأوم
تجربی در سال تحصأیلی  5961- 69در مأدارس ناحیأه یأ شأهر قأم در مقطأ مهوسأطه دوم بودنأد .بأه رو
نمونهییری در دسهرس ،دانشآموزان یکی از دبیرسهانهای نمونه دولهی بهعنوان نمونههای پژوهش انهخاب شد.
پأأژوهش حاضأأر از نیأأر هأأدف کأأاربردی و بأأه لحأأاش رو  ،ش أ ه آزمایشأأی محسأأوب مأأیشأأود کأأه بأأا رو
پیشآزمون -پسآزمون با دو یروه کنهرل و آزمایش انجام شده است .در مورد هر سأه فرضأیه مطأر شأده در
پژوهش حاضر ،به دلی وجود پیشآزمون و یروه کنهرل ،از آزمون کوواریانس به همأراه آزمأون کلمأویروف
اسمیرنوف و همچنین ،آزمون لوین اسهفاده شد .نهایج حاص نشان داد که بازیهای رایانهای آموزشی ،عالوه بر
اینکه بر انگیش یادییری و یادییری خودتنییم به عنوان مؤلفههای فراشناخت دانشآموزان تأثیر مث ت داشهه،
میشود.
باعث تقویت فراحافیه آنها نیش 
واژگان كلیدي
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* اسهادیار یروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه ط اط ائی ،تهران ،ایران mahdi.vahedi@atu.ac.ir
** کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،واحد الکهرونیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران javadkarami25@gmeil.com
*** دانشیار یروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه ط اط ائی ،تهران ،ایران ezaraii@yahoo.com

نویسنده مسؤول یا طرف مكاتبه :مهدی واحدی
تاریخ دریافت مقاله7931/70/00 :

تاریخ پذیرش مقاله7931/70/00 :

 /701فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 7931

مقدمه

بازی همواره در طول تاریخ به عنوان ی

نیاز ط یعی برای انسان مطر بأوده

همنشین دایمی و ی

است .بشر از انجام بازی اهداف مخهلفی مانند سریرمی و آموز
از اوقات از بازی به عنوان ابشاری جهت آموز

5

را دن ال کرده اسأت .در بعضأی

مسأای زنأدیی و مشأال مخهلأ

اسأهفاده شأده

است .در واق  ،میتوان یفت که بازیهای کودکان ،سیاه مشقهای آنها برای زندیی آینده اسأت.
امروزه بازیهای رایانهای در میان کودکان توانسهه است تا حدود زیادی جایگشین بازیهای سنهی
و محلی شود .از دیدیاه اندیشمندان ،بازیهای رایانهای دارای ابعاد مخهلفی هسأهند .یکأی از ابعأاد
مهم بازی که باعث جذابیت آن مأیشأود ،چأالشهأای موجأود در ایأن نأو بأازیهاسأت .وجأود
چالشهای مخهل

باعث ایجاد هدفهای مخهلفی برای یادییرنده شده که نهیجأه آن برنامأهریأشی

کردن برای رسیدن به این هدفها و دریافت بازخورد مث ت از آن میباشأد & (Nili, Sa'di Pour

) .Zahedian, 2013از دیگر ویژییهای بازیهای رایانهای آموزشی ،9میتوان بأه ایجأاد محیطأی
میکند ،اشاره کرد .ایجاد این یونه محأی هأا
که امکان اشه اه کردن کاربر در این بازیها را فراهم 
میتواند باعث ایجاد عم یادییری در کاربر شود .کاربر میتواند در این محی ها انهخاب و کنهرل
حالتهای مخهل

را آزمایش کرده و آنها را با سلیقه خود تنییم نماید .از سویی دیگر ،بأازیهأای

رایانهای از طریق درییر کردن بازیکنأان در فرآینأد آمأوز

و یأادییری ،موجأ ارتقأا و به أود

یادییری میشوند .پژوهشگران تأثیر بأازیهأای رایانأهای آموزشأی را از جوانأ

مخهلفأی بررسأی

کردهاند .شاید یکی از حوزههایی که کمهر مورد توجه پژوهشأگران قأرار یرفهأه ،تأأثیر بأازیهأای
رایانهای بر فراشناخت فراییران بوده است.
مفهوم فراشناخت ابهدا توس فأالول 1مطأر شأد ).(Nili, Sa'di Pour & Zahedian, 2013
به اعهقاد فالول ،فراشناخت ،دانش فرد درباره فرآیندهای شناخهی خود بوده و شام عملأی کأردن،
نیأم دادن و هماهنأ

کأردن مجموعأه ایأن جریأانهأا مأیباشأد (.(Moradi & Maleki, 2016

آ .ال .کوسها 9معهقد است ،فراشناخت توانایی فرد به شناسایی دانسههها و ندانسهههای خویش اسأت.
به طور خالصأه ،مأیتأوان فراشأناخت را شأام آیأاهی فأرد بأه دانأش ،توانأایی درک ،بأازبینی و
1. Instruction
2. Computer games
3. Educational computer games
4. Metacognition
5. Flavell
6. A. L. Kosta
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دستورزی فرآیندهای شناخهی دانست .ایر چه نیریهها و پژوهشهای حاضر چنین نشان میدهأد
که بهرهییری از شیوه فراشناخت برای موفقیت در آموز
طراحی آموز

بسیار تأثیریذار است .ولأی نمونأههأای

موجود ،اصرار چندانی بر اسأهفاده از راه ردهأای فراشأناخهی ،ماننأد برنامأهریأشی،

بازنگری ،تجدیدنیر و دیگر فعالیت های خودنیمجویی ندارد .در بسیاری از طأر هأای آموزشأی،
فراییرندیان افرادی سریردان و آشفهه در نیر یرفهه میشوند که فق بأه محأرکهأای آموزشأی
پاسخ مأیدهنأد ولأی تأوان درک کامأ ایأن محأرکهأا را ندارنأد (Agazadeh & Ahadiyan,

).1999
یکی از مشکالتی که در نیام آموزشی وجود دارد ،بیانگیشه بودن دانأشآمأوزان بأه تحصأی
میباشد .مطالعات انجام شده نشان میدهد ،عوام مخهلفی در ایجاد بیانگیشیی نس ت بأه تحصأی
و یادییری در دانشآموزان نقش دارند که از مهمترین آنها میتأوان بأه ،ضأع
موق یادییری ،برنامهریشیهای لل  ،تکنی

جسأمانی فراییأر

هأای نادرسأت آموزشأی ،بأیانگیأشه بأودن معلأم در

هنگام تدریس و ایجاد ت عیض بین دانشآموزان اشاره کرد ) .(Reisi, 2001بنأابراین ،بأا توجأه بأه
نهایج پژوهشها و قابلیتهای مهنو بازیهای آموزشی ،میتوان با اسهفاده از بأازیهأای آموزشأی،
بخشهای کس کننده و آزار دهنده را از بدنه آموز

و یادییری جدا کرده و آن را بأه فرآینأدی

لذتبخش ت دی کرد .در ایأن صأورت ،مأیتأوان بأا ترکیأ
یادییری ،عالوه بر لذتبخش شأدن فرآینأد آمأوز

تفأری و بأازی بأه بدنأه آمأوز

و یأادییری ،از یأ

و

سأو تأأثیر و اثربخشأی

چشمییری افأشایش داد & (Nowroozi

آموز ها و از سویی دیگر انگیشه را در فراییران به طرز

) .Dehghanzadeh, 2012از نگاهی دیگر ،موضأو انگیأش  6ارت أا نشدیکأی بأا خأودتنییمی
دارد .خودتنییمی فرآیندی است که از طریق آن دانشآموزان شناختها ،رفهارها و عواطفی را که
به طور سازمانیافهه برای کس

اهداف هدایت شدهاند ،را فعال و حفأ مأیکننأد (Zimmerman

) .& Ponz, 1998دانشآموزانی که برای رسیدن به هدف تحری

شدهاند به فعالیتهایی کأه بأه

سودمند بودن آنها اعهقاد دارند (مانند توانایی مرور ذهنأی مطالأ فأرا یرفهأه شأده ،روشأن کأردن
اطالعات پیچیده و م هم) میپردازند .در حقیقت ،میتوان یفت ،خودتنییمی ،یادییری را افأشایش
داده و باعث حف انگیش

بیشهر فراییر برای دسهیابی به اهداف جدید میشود .به اعهقاد پینهأری و
1. Motivation
2. Self-regulation
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بخش مهم و مهمایشکننده خودتنییمی این است کأه

یا حهی همه جن هها امکان انهخاب داشهه باشد .ال هه این بأدان معنأا نیسأت

که یادییرندیان همیشه از انهخابهای موجود به طور صحی اسهفاده میکننأد بلکأه آنهأا ممکأن
است در مورد چگونگی پیشرفت کار اطمینان نداشهه باشند و از معلم درباره آنچه باید انجأام دهنأد
سؤال کنند ) .)Shahr Arai, 2012با این توضیحات و با توجه به نقش خودتنییم به عنوان یکی از
مؤلفههای فراشناخت بررسی تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی در کم و کی

این مؤلفه میتواند از

اهمیت زیادی برخوردار باشد.
به نیر میرسد که بازیهای رایانهای آموزشی میتوانند مدت زمان بهیادسپاری مطالأ

توسأ

فراییر را افشایش دهند .به بیان دیگر ،این نأو بأازیهأا مأیتواننأد بأه عنأوان ابأشاری مطالأ

را از

حافیه 5کوتاه مدت به حافیه بلندمدت فراییر منهقأ کأرده و حافیأه و فراحافیأه فأرد را تقویأت
کنند .فراحافیه دانش فراییرنده درباره آیاهی از رفهار راه ردی و نیام حافیأه اسأت (Velayati,

) .2012همچنین ،فراحافیه بازنگری عملکرد خویشهن و بازبینی حافیه هم هسأت .بأازبینی حافیأه
در مدت یادییری اطالعات جدید و هنگام بازیابی اطالعات آموخهه شده ق لی نمود پیدا مأیکنأد.
ق الً حافیه مانند ی

لو سفید در نیر یرفهه میشد .به همین خاطر یمان مأیشأد ،دانأشآمأوزان

کسانی هسهند که فق پذیرنده اطالعات میباشند و این اعهقاد وجود داشت که دانشآمأوزان بایأد
با تمرین و تکرار صرف ،بر این لو سفید تأثیر بگذارند .امأروزه ،پژوهشأگران روانشأناس بأه ایأن
باور رسیدهاند که دانشآموزان کسانی هسهند که بر آنچه فأرا مأیییرنأد ،چیأره هسأهند و معهقدنأد
دانشآموزان باید از خود نقش فعالتری در یادییری و یادآوری آموخههها و مواد یأادییری نشأان
دهند .این نیریه برخاسهه از اندیشه پژوهشگرانی است که معهقدند ،یادییرندیان میتواننأد جریأان
پیشرفت خود را در یادییری و یادآوری بازنگری کنند ).(Agazadeh & Ahadiyan, 1999
عمده پژوهشهای انجام شده نشان دهنده تأثیر مث ت بازیهای رایانأهای آموزشأی بأر انگیأش
یأأادییری و پیشأأرفت تحصأأیلی 9دانأأشآمأأوزان مأأیباشأأد & (Aminifar, Sedghpoor
Bahramzade, 2012, Moradi & Maleki, 2016, Tuuzun et al., 2009, Kebritchi,
).Hirumi & Bai, 2010, Ching-Hsue & Su, 2012, Gorzin & Zarei Zavaraki, 2015

1. Memory
2. Meta-memory
3. Academic achievement
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پژوهشها همچنین ،نشان دهنده تأثیرات بسیار مث أت اسأهفاده از بأازیهأای رایانأهای آموزشأی در
به أأود وضأأعیت یأأادییری افأأراد و دانأأشآمأأوزان بأأا نیازهأأای ویأأژه 6هسأأهند (Velayati, Zarei

) .Zavaraki & Amir Teymouri, 2013تأثیر مث ت بازیهای رایانهای آموزشی بر فراشناخت و
برخی از مؤلفههای دیگر آن نیش در پژوهشهای صورت یرفهأه مأورد تأییأد و تأکیأد قأرار یرفهأه
است ) .(Nili, Sa'di Pour & Zahedian, 2013تأثیر بازیهأای رایانأهای آموزشأی بأر شأدت و
کثرت یافهن تحرک و فعالیتهای فراییران از طرفأی و تأأثیر مث أت ایأن نأو بأازیهأا بأر ارتقأا و
شکوفایی خالقیت دانشآموزان و کاربران نیش در تحقیقات انجام شده مورد تأیید قرار یرفهه اسأت
(.)Sitzmann, 2011, Dashtbozorghi, 2015
پژوهشی که توس احمدی ،سیفی و موسأویپأور )(Ahmadi, Seifi & Musavipur, 2014

انجام یرفت رابطه بین اسهفاده از انوا بازیهای رایانهای (ورزشی ،جنگی ،آموزشی و اسأهراتژی)
با راه ردهای انگیششی برای یادییری در دانشآمأوزان پسأر سأوم مهوسأطه را بررسأی کأرد .نهأایج
نشان داد که بین بازیهای رایانهای آموزشی بأا راه ردهأای انگیأش

بأرای یأادییری ،راه ردهأای

یادییری خودتنییمی و باورهای انگیششی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین انوا دیگأر
بازیها (ورزشی ،جنگأی و اسأهراتژی) بأهطأورکلی و بأه تفکیأ

 ،بأا راه ردهأای انگیششأی بأرای

یادییری ،راه ردهای یادییری خودتنییمی و باورهای انگیششی رابطه معناداری وجود نداشأت .در
بأهکأأارییری یأأا عأأدم بأهکأارییری بأأازیهأأای رایانأأهای در فرآینأأد آمأأوز  ،توسأ معلمأأان نیأأش
رویکردهای مخهلفی وجود دارد .در بررسی دالی رویکرد مث أت یأا منفأی نسأ ت بأه کأاربرد ایأن
بازیها در فرآیند آموز  ،دالی مخهلفأی مشأاهده مأیشأود .از جملأه رایأس ( )Rice, 2007بأا
پژوهشی فراتحلیلی ،موان اسهفاده از بازیهای رایانهای در کالسهای درسی را بررسی کرد .نهأایج
این بررسی نشان داد که نگاه منفی معلمان نس ت به آموزشی بودن بازیهای رایانهای ،کیفیت پایین
این بازیها به ویژه کیفیت پایین یرافی

بازیهأای رایانأهای ،کم أود تجهیأشات بأا کیفیأت بأرای

اجرای بازیهای رایانهای ،زمان کوتاه کالسهای درسأی ،و ن أود اسأهانداردهأای الزم بأرای نحأوه
تلفیق تدریس با این بازیها ،از موان مهم بهکارییری بأازیهأای رایانأهای در کأالسهأای درسأی
میباشد.
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ایجنفلد و نیلسأن ( ،)Egenfeldt & Nielsen, 2011در مأورد اسأهفاده از یأادییری م هنأی بأر
بازیهای رایانهای در مدارس ،پیمایشی بر خ را انجام دادنأد .مشأارکت کننأدیان ایأن تحقیأق از
کشأأورهای آمریکأأا ،پرتقأأال ،دانمأأارک و فنالنأأد بودنأأد .نهأأایج نشأأان داد کأأه معلمأأان کشأأورهای
مشارکت کننده در این تحقیق دارای شرای تقری اً مشابهی بوده ،بأه طأوری کأه اکثأر معلمأان ایأن
رایانأهای بودنأد .ایأن معلمأان

کشورها دارای تجربه کم و یا مهوس در یادییری م هنی بر بازیهای
پس از اسهفاده از این رو
شدن رو

در تدریس خود اظهار کردند کأه اسأهفاده از ایأن شأیوه ،باعأث مهنأو

تدریس شده ،و سط درییری دانشآموزان را برای یادییری باال میبأرد .در تحقیقأی

که توس وب سایت آزمایشگاه آینده ( )FutureLab, 2009با عنوان یشار

تدریس با بازیهأا،

در کشورهای انگلسهان ،اسکاتلند ،ایهالیا ،ولش ،ترکیه و هلند ،منهشر شد ،نشان داده شد که مهمترین
دلی معلمان این کشورها در بهکارییری بازیهای رایانأهای در کأالسهأای درس ،بعأد انگیششأی
بازیهای رایانهای است .معلمأان ایأن کشأورها بأه عأواملی ماننأد مشأکالت تجهیشاتأی ،مشأکالت
مربو به نحوه سنجش یادییری ،عدم وجود بازیهای مرت

با برنامأه درسأی و کیفیأت آموزشأی

بازیها ،به عنوان موان بهکارییری بازیهای رایانهای در کالس اشاره کردهانأد .ال هأه تمأامی

پایین
پژوهشها مؤید آثار مث ت بازیهای رایانهای در فرآینأد تأدریس و آمأوز

نیسأهند و مأواردی از

تحقیقات وجود دارد که نهایج آنها نشان دهنده تأثیرات منفی یا خنثی این نأو بأازیهأا هسأهند .بأه
عنوان نمونه در پژوهشأی کأه توسأ شأری

و سأارجنت ( ،)Sharif & Sergeant, 2006انجأام

یرفت نهیجهییری شد که بازیهای رایانهای با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطهای منفی دارد.
دوراک و همکاران ( )Dwarak et al., 2007در پژوهشی بأه ایأن نهیجأه رسأیدند کأه بأازیهأای
رایانهای بر یادییری و حافیه در کودکان اثرات منفی دارند .کأی ( )Ke, 2009در پأژوهش خأود
نشان داد که یر چه بازیهای رایانهای بر انگیش

کودکأان در یأادییری ریاضأی تأأثیر دارد ،ولأی

این بازیها تأثیری بر روی مهارت فراشناخت کودکان در ریاضی ندارد.
با توجه به آنچه بیان شد پژوهش حاضر در نیر دارد تا تأثیر بأازیهأای رایانأهای آموزشأی بأر
مهأأارتهأأای فراشأأناخهی دانأأشآمأأوزان در درس زیسأأتشناسأأی پایأأه دهأأم مقط أ مهوسأأطه در
دبیرسهانهای شهرسهان قم را بررسی کند .هدف اساسی آموز هأای م هنأی بأر فراشأناخت کأه در
این پژوهش مورد بررسی قرار یرفت ،یادییری خودتنییم و تقویأت فراحافیأه اسأت تأا فراییأران
بهوانند فرآیندهای شناخهی و یادییریشان را در جهت اهداف تعیین شده خود ،هأدایت ،نیأارت و
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اصال کرده تا به یادییرندیانی مسهق ت دی شوند .با توجه به ایأنکأه در زمینأه تأأثیر بأازیهأای
رایانهای آموزشی بر مهارتهای فراشناخهی دانشآموزان در درس زیستشناسأی ،تحقیأق چنأدانی
انجام نگرفهه و از طرفی کهاب زیستشناسی پایأه دهأم کهأاب جدیأد الهأالیفی مأیباشأد ،بنأابراین،
ضرورت انجام این تحقیق بیش از پیش احساس میشد .در تحقیق حاضر ،عالوه بر بررسی انگیش
یادییری ،میشان یأادییری خأودتنییم و تقویأت فراحافیأه دانأشآمأوزان ،پأس از اسأهفاده از ایأن
بازیهای رایانهای آموزشی در م حث زیست شناسی پایه دهم مورد ارزیابی قأرار مأیییأرد .بأدین

ترتی فرضیه های این پژوهش ع ارتند از:
 .5بازیهای رایانهای آموزشی بر میشان انگیش

یادییری دانأشآمأوزان در درس زیسأتشناسأی

تأثیر مث ت دارد.
 .بازیهای رایانهای آموزشی بر میشان خودتنییمی دانأشآمأوزان در درس زیسأتشناسأی تأأثیر
مث ت دارد.
 .9بازیهای رایانهای آموزشی بر میشان تقویأت فراحافیأه دانأشآمأوزان در درس زیسأتشناسأی
تأثیر مث ت دارد.
روش

پژوهش حاضر ،از نیر هدف از انوا تحقیقات کاربردی و از نیر رو

از تحقیقات شأ هآزمایشأی

با طر پیشآزمون -پسآزمأون بأا یأروه کنهأرل مأیباشأد .جامعأه آمأاری ایأن پأژوهش را کلیأه
دانشآموزان پسر پایه دهم در رشهه علوم تجربی تشکی می دادند که در سال تحصیلی 5961 - 69
در مدارس ناحیه ی

شهر قم در مقط مهوسطه دوم تحصی میکردند .در این پأژوهش بأه جهأت

مشک بودن انهخاب نمونه به صورت تصادفی ،از نمونه در دسهرس اسهفاده شد .دانشآمأوزان پایأه
دهم رشهه علوم تجربی دبیرسهان پسرانه نمونه دولهی نخ گأان طاه أاز بأه عنأوان نمونأه در دسأهرس
انهخاب یردید .حجم نمونه  04نفر از دانشآموزان بودند که  4نفأر در یأروه آزمأایش و  4نفأر
دیگر در یأروه کنهأرل قأرار یرفهنأد .بعأد از انهخأاب ،بأر روی هأر دو یأروه آزمأایش و کنهأرل،
پیشآزمونهای محقق ساخهه در زمینه انگیش

یادییری ،فراحافیه و خودتنییم اجأرا شأد .سأپس،

یروه آزمایش در مقاب مهغیر مسهق قرار یرفهند (تنها تفاوت یروه آزمایش و کنهرل بأا یکأدیگر
همین مورد است) و در انهها از این دو یروه پسآزمون یرفهه شد .بازی رایانأهای آموزشأی کأه در
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این پژوهش اسأهفاده شأد ،بأازی اینهرنهأی CELL CRAFT GAME-BIOMAN BIOLOGY

بود که ی

نو بازی رایانهای آموزشی درباره زیستشناسی و به زبان انگلیسأی مأیباشأد .در ایأن

بازی سعی شده است تا با ایجاد ی

محی جذاب ،به م احث مخهل

زیستشناسی پرداخهه شود،

تا کاربران با مراجعه و تعام با هر یأ

از بخأشهأای موجأود در بأازی ،یأادییری خأود را به أود

بخشند .در این بازی به م احث مخهل

،

زیسأتشناسأی از جملأه ،فیشیولأوژی ،اکولأوژی ،ژنهیأ

تقسیم میوز و تقسیم میهوز ،سلول و اندام

های سیهوپالسمی پرداخهه شده است.

دادهها در این پژوهش بأه صأورت پرسأشنامأه محقأق سأاخهه بأرای انأدازهییأری
ابشار یردآوری 
مهغیرهأأای سأأه یانأأه پأأژوهش (انگیأأش

یأأادییری ،فراحافیأأه و خأأودتنییم) اسأأت .در تهیأأه ایأأن

پرسشنامههای محقق ساخهه ،از سه پرسشنامه اسهاندارد اسأهفاده شأد کأه ع ارتنأد از :پرسأشنامأه
راه ردهأأای یأأادییری خأأودتنییمی ( )Pintrich & De Grote, 1990پرسأأشنامأأه اسأأهاندارد
انگیأأش

یأأادییری ( )Kashef, Ayaz & Hamid, 2013و پرسأأشنامأأه چنأأد عأأاملی حافیأأه

( )Trirorich, 2002که به وسیله اباذریان طهرانی و زار ترجمه و اعه اریابی شأده اسأت (Rezaii

) .Dizghah, 2013پرسشنامه محقق ساخهه از  94سؤال پنج یشینهای (مقیاس لیکرت) ( 51سأؤال
برای سنجش مهغیأر انگیأش

یأادییری 4 ،سأؤال بأرای مهغیأر فراحافیأه و  1سأؤال بأرای مهغیأر

خودتنییمی) ،تشکی شده است .یشینه سؤاالت و درجه نمرهیذاری آنها به صورت کامالً مخالفم
 ،5مخالفم  ،تا حدودی  ،9موافقم  0وکامالً مأوافقم  ،1مأیباشأد .در ایأن پرسأشنامأه ،سأه مؤلفأه
انگیش

یادییری ،فراحافیه و یأادییری خأودتنییمی مأورد سأنجش قأرار یرفأت .بأرای محاسأ ه

روایی آزمأون انگیأش

یأادییری ،آزمأون فراحافیأه و آزمأون یأادییری خأودتنییمی ،از روایأی

آزمونها پس از طراحی بأه صأورت یأ

محهوایی اسهفاده شد .به این صورت که این

پرسأشنامأه

واحد ،توس اسهادان مهخصص مورد بررسی و تأیید قرار یرفت .برای بررسی وضعیت پایایی ابشار
پژوهش ،از رو
انگیش

محاس ه آلفای کرون اخ اسهفاده شد .نهأایج آزمأون آلفأای کرون أاخ پرسأشنامأه

یادییری  ،4/004پرسأشنامأه فراحافیأه  ،4/860پرسأشنامأه خأودتنییمی  4/8 0و بأرای

پرسشنامه مهارتهای فراشناخهی  4/051به دست آمد.
برای تجشیه و تحلیأ یافهأههأای پأژوهش عأالوه بأر آمأار توصأیفی ،در بخأش تحلیلأی از آزمأون
کوواریانس ،آزمون کلمویروف اسمیرنوف و آزمون لوین 5اسهفاده شده است.
1. Levene's test of equality of error variances

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر مهارتهای … 771/

يافتهها

یأادییری دانأشآمأوزان در درس

فرضیه اول پژوهش :بازیهای رایانهای آموزشی بر میأشان انگیأش
زیستشناسی تأثیر مث ت دارد.
برای بررسی تأثیر در یروه آزمایش از تحلی کوواریانس ت
طر  ،اثر واریانس مهغیر انگیش

مهغیره اسهفاده شأده اسأت .در ایأن

یادییری در یروه کنهرل در طر کوواریانس ،کنهرل شده است.

جدول  .7نتایج آمار توصیفی برای متغیر انگیزش یادگیری در گروه آزمایش

متغیر
انگیش

وضعیت آزمون

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیشآزمون

05/ 661

0/65504

4

پسآزمون

0 /09 0

55/0 000

4

یادییری

یأادییری دانأشآمأوزان را در یأروه

دادههای جدول  ،5نهایج آمار توصیفی بأرای مهغیأر انگیأش

آزمایش ،نشان میدهد .یافههها حاکی از آن است که میانگین انگیش

یأادییری دانأشآمأوزان در

یروه آزمایش ،در پیشآزمون  05/ 6و در پسآزمون  0 /09دیأده مأیشأود .بأا توجأه بأه نهأایج،
میانگین انگیش

یادییری دانشآموزان در پسآزمون نس ت به پیشآزمون ،افشایش نشان میدهد.

برای بررسی فرض همگنی واریانسها در مهغیر انگیش

یادییری ،از رو

شد .یافههها حاکی از آن است که واریانسهای مهغیر انگیش
(.)F=4/066, P=4/000<4/41

آزمون لوین اسهفاده

یادییری ،دارای توزی همگن است
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جدول  .0نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیر انگیزش یادگیری در گروه آزمایش و کنترل

منبع واریانس
مدل اصال شده
در یروه آزمایش
جدا کننده در یروه آزمایش
انگیش

یادییری در یروه

کنهرل (کوواریانس)
(مقایسه انگیش

سطح

مجذور

مجموع

درجه

میانگین

اطمینان

اتا

مجذورات

آزادی

مجذورات
98 /440

9/669

4/4 8

4/580

9090/599

5

9090/599

89/90

4/444

4/999

8 4/141

5

8 4/141

8/890

4/440

4/589

800/450

F

یادییری در

پیشآزمون و پسآزمون یروه

16/411

5

16/411

4/990

4/095

4/458

آزمایش)
خطا

9009/098

98

مجمو

89101/58

04

جم اصال شده

05664/009

96

دادههای جدول  ،نهایج آزمون تحلی کوواریانس ت

69/516

مهغیره برای مهغیر انگیش

یأادییری را در

یروه آزمایش و کنهرل ،نشان میدهأد .بأا توجأه بأه مقأادیر بأه دسأت آمأده از آمأارههأای تحلیأ
کوواریانس بین میانگین مهغیر انگیش

یادییری در پأیش آزمأون و پأس آزمأون یأروه آزمأایش

تفاوت معناداری وجود دارد (.)F=8/890, a=4/440<4/45
بر اساس مجذور اتای به دست آمأده Eta2= 4/589 ،بأیش از  58درصأد تغییأرات مهغیأر انگیأش
یادییری ،مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه کنهرل ،قاب پیشبینی است .بین میأانگین مهغیأر
انگیش

یأادییری در پأیش آزمأون و پأس آزمأون یأروه کنهأرل تفأاوت معنأاداری وجأود نأدارد

(.)F=4/990, a=4/095<4/41
بر اساس مجذور اتای بأه دسأت آمأده Eta2= 4/458 ،بأیش از  5درصأد تغییأرات مهغیأر انگیأش
یادییری ،مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،قاب پیشبینی است.
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جدول  .9مقایسه میانگین (تعدیل شده) متغیر انگیزش یادگیری در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش

انگیزش یادگیری

میانگین

خطای معیار

پیشآزمون

04/000

/590

پسآزمون

09/ 00

/590

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

معیار

معناداری

/000

9/484

4/441

دادههای جدول  ، 9نهایج برآورد میانگین تعدی شده مهغیر انگیش

یأادییری را در پأیشآزمأون و

پسآزمون یروه آزمایش نشان میدهد .تفأاوت میأانگین مهغیأر انگیأش

یأادییری  /000واحأد

بوده و این تفاوت معنادار است .با توجه به مجمو دادههای فوق ،فرضیه اول پژوهش م نی بر تأأثیر
مث ت بازیهای رایانهای آموزشی بر انگیش

یادییری دانشآموزان در درس زیستشناسی ،مأورد

تأیید قرار میییرد.
فرضیییه مو

پییژوهش :بأأازیهأأای رایانأأهای آموزشأأی بأأر میأأشان خأأودتنییمی دانأأشآمأأوزان در درس

زیستشناسی تأثیر مث ت دارد.
برای بررسی تأثیر در یروه آزمایش از تحلی کوواریانس ت

مهغیره اسهفاده شأده اسأت .در ایأن

طر  ،اثر واریانس مهغیر خودتنییمی در یروه کنهرل در طر کوواریانس ،کنهرل شده است.
جدول  .1نتایج آمار توصیفی برای متغیر خودتنظیمی در گروه آزمایش

متغیر
خودتنییمی

وضعیت آزمون

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیشآزمون

90/4951

8/ 4499

4

پسآزمون

84/9909

0/9969

4

دادههای جدول  ،0نهایج آمار توصیفی برای مهغیر خودتنییمی دانشآموزان را در یروه آزمأایش،
نشان می دهد .یافهه ها حاکی از آن است که میانگین خودتنییمی دانش آموزان در یأروه آزمأایش،
در پأأیشآزمأأون  90/49و در پأأسآزمأأون  84/99اسأأت .بأأا توجأأه بأأه نهأأایج جأأدول  ،0میأأانگین
خودتنییمی دانشآموزان در پسآزمون نس ت به پیشآزمون ،افشایش نشان میدهد.
نهایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسهأا در مهغیأر خأودتنییمی حأاکی از آن اسأت کأه
واریانسهای مهغیر خودتنییمی ،دارای توزی همگن است (.)F=4/100, P=4/014>4/41
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جدول  .1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیر خودتنظیمی در گروه آزمایش و کنترل

منبع واریانس

سطح

مجذور

مجموع

درجه

میانگین

اطمینان

اتا

مجذورات

آزادی

مجذورات
65/584

5/000

4/4 0

4/480

998/440

5

998/440

90/408

4/444

4/148

594/985

5

594/985

/5 8

4/451

4/410

مدل اصال شده

50 /904

در یروه آزمایش
جدا کننده در یروه آزمایش
خودتنییمی در یروه کنهرل
(کوواریانس)

F

(مقایسه خودتنییمی در
پیشآزمون و پسآزمون

5

96/410

96/410

5/5 0

4/ 69

4/4 6

یروه آزمایش)
خطا

98

8 /989

مجمو

569606/684

04

جم اصال شده

011/451

96

دادههای جدول  ،1نهایج آزمون تحلی کوواریانس ت

95/0 0

مهغیره برای مهغیر خودتنییمی را در یأروه

آزمایش و کنهرل ،نشان میدهد .با توجه به مقادیر به دست آمده از آمارههای تحلیأ کوواریأانس
بین میانگین مهغیر خودتنییمی در پیش آزمون و پس آزمون یروه آزمایش تفاوت معناداری وجود
دارد (.)F= /5 8, a=4/451<4/41
2

بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta =4/410 ،بیش از  1درصد تغییأرات مهغیأر خأودتنییمی،
مربأو بأه پأیشآزمأون و پأأسآزمأون یأروه کنهأرل ،قابأ پأأیشبینأی اسأت .بأین میأانگین مهغیأأر
خأأودتنییمی در پأأیشآزمأأون و پأأسآزمأأون یأأروه کنهأأرل تفأأاوت معنأأاداری وجأأود نأأدارد
(.)F=5/5 0, a=4/ 69>4/41
بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta2= 4/4 6 ،بیش از درصد تغییرات مهغیأر خأودتنییمی،
مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،قاب پیشبینی است.

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر مهارتهای … 773/

جدول  .1مقایسه میانگین (تعدیل شده) متغیر خودتنظیمی در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش

متغیر

میانگین

خطای معیار

خودتنییمی در پیشآزمون

98/088

5/818

خودتنییمی در پسآزمون

84/156

5/818

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

معیار

معناداری

/905

/065

4/449

دادههای جأدول  ، 9نهأایج بأرآورد میأانگین تعأدی شأده مهغیأر خأودتنییمی را در پأیشآزمأون و
پسآزمون یروه آزمایش ،نشان میدهد .تفاوت میانگین مهغیر خأودتنییمی  /905واحأد بأوده و
این تفاوت معنادار است.
با توجه به مجمو دادههای فوق ،فرضیه دوم پژوهش م نأی بأر بأازیهأای رایانأهای آموزشأی ،بأر
خودتنییمی دانشآموزان در درس زیستشناسی ،تأثیر مث ت دارد ،مورد تأیید قرار میییرد.
فرضیه سو

پژوهش :بازیهای رایانهای آموزشی بر میأشان تقویأت فراحافیأه دانأشآمأوزان در درس

زیستشناسی تأثیر مث ت دارد.
برای بررسی تأثیر در یروه آزمایش از تحلی کوواریانس ت

مهغیره اسهفاده شأده اسأت .در ایأن

طر  ،اثر واریانس مهغیر تقویت فراحافیه در یأروه آزمأایش در طأر کوواریأانس ،کنهأرل شأده
است.
جدول  .1نتایج آمار توصیفی برای متغیر تقویت فراحافظه در گروه آزمایش

متغیر
تقویت فراحافیه

وضعیت آزمون

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیشآزمون

19/9565

0/59660

4

پسآزمون

19/9 08

9/08 10

4

دادههای جدول  ،8نهایج آمار توصأیفی بأرای مهغیأر تقویأت فراحافیأه دانأشآمأوزان را در یأروه
آزمایش ،نشان میدهد .یافههها حاکی از آن است که میانگین تقویأت فراحافیأه دانأشآمأوزان در
یروه آزمایش ،در پیش آزمون  19/95و در پسآزمون  19/9میباشد .با توجه به جدول ،میأانگین
تقویت فراحافیه دانشآموزان در پسآزمون نس ت به پیشآزمون ،افشایش نشان میدهد.
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نهایج آزمأون لأوین بأرای بررسأی همگنأی واریأانسهأا در مهغیأر تقویأت فراحافیأه نشأان داد کأه
واریانسهای مهغیر تقویت فراحافیه ،دارای توزی همگن است ()F=5/ 89, P=4/ 99>4/41
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیر تقویت فراحافظه در گروه آزمایش و کنترل

منبع واریانس

سطح

مجذو

مجموع

درجه

میانگین

اطمینان

ر اتا

مجذورات

آزادی

مجذورات
0/568

4/50

4/090

4/440

504 /904

5

504 /904

95/506

4/444

4/018

51/095

5

51/095

4/ 98

4/940

4/448

مدل اصال شده

59/960

در یروه آزمایش
جدا کننده در یروه آزمایش
تقویت فراحافیه در یروه
کنهرل (کوواریانس)

F

(مقایسه تقویت فراحافیه در
5/995

پیشآزمون و پسآزمون

5

5/995

4/4 9

4/440

4/445

یروه آزمایش)
خطا
مجمو
جم اصال شده

504/019

98

5 68 4/50

04

518/ 14

96

دادههای جدول  ،0نهایج آزمون تحلی کوواریانس ت

18/095

مهغیره برای مهغیأر تقویأت فراحافیأه را در

یروه آزمایش و کنهرل ،نشان میدهأد .بأا توجأه بأه مقأادیر بأه دسأت آمأده از آمأارههأای تحلیأ
کوواریانس بین میانگین مهغیر تقویت فراحافیه در پیش آزمون و پس آزمون یروه کنهرل تفأاوت
معناداری وجود ندارد (.)F=4/ 98, a=4/940>4/41
بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta2=4/448 ،صفر درصد تغییرات مهغیأر تقویأت فراحافیأه،
مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،قاب پیشبینی است .بین میانگین مهغیأر تقویأت
فراحافیأأأه در پأأأیشآزمأأأون و پأأأسآزمأأأون یأأأروه آزمأأأایش تفأأأاوت معنأأأاداری وجأأأود دارد
(.)F=4/4 9, a=4/440<4/41
بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta2=4/445 ،صفر درصد تغییرات مهغیأر تقویأت فراحافیأه،
مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،قاب پیشبینی است.

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر مهارتهای … 707/

جدول  .3مقایسه میانگین (تعدیل شده) متغیر تقویت فراحافظه در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش

متغیر

میانگین

خطای معیار

تقویت فراحافیه در پیشآزمون

19/ 06

5/84

تقویت فراحافیه در پسآزمون

19/911

5/84

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

معیار

معناداری

4/991

/040

4/41

دادههای جدول  ،6نهایج برآورد میانگین تعدی شده مهغیر تقویأت فراحافیأه را در پأیشآزمأون و
پسآزمون یروه آزمایش ،نشان میدهد .مقایسه میانگین مهغیر تقویت فراحافیه در پأیشآزمأون و
پس آزمون یروه آزمایش ،نشان دهنأده ایأن اسأت کأه تفأاوت میأانگین مهغیأر تقویأت فراحافیأه
 4/991واحد بوده و این تفاوت معنادار است.
با توجه به مجمو دادههای فوق ،فرضیه سوم پأژوهش م نأی بأر تأأثیر مث أت بأازیهأای رایانأهای
آموزشی بر تقویت فراحافیه دانشآموزان در درس زیستشناسی ،مورد تأیید قرار میییرد.
فرضیه اصلی پژوهش :بازیهای رایانهای آموزشی بر میشان مهارتهأای فراشأناخهی دانأشآمأوزان در
درس زیستشناسی تأثیر مث ت دارد.
برای بررسی تأثیر در یروه آزمایش از تحلی کوواریانس ت

مهغیره اسهفاده شأده اسأت .در ایأن

طر  ،اثر واریانس مهغیر مهارتهای فراشناخهی در یأروه آزمأایش در طأر کوواریأانس ،کنهأرل
شده است.
جدول  .70نتایج آمار توصیفی برای متغیر مهارتهای فراشناختی در گروه آزمایش

متغیر
مهارتهای فراشناخهی

وضعیت آزمون

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیشآزمون

41/9045

58/9 600

4

پسآزمون

46/86 5

5/9 11

4

دادههای جدول  ،54نهایج آمار توصیفی برای مهغیأر مهأارتهأای فراشأناخهی دانأشآمأوزان را در
یروه آزمایش ،نشان میدهأد .یافهأههأا حأاکی از آن اسأت کأه میأانگین مهأارتهأای فراشأناخهی
دانش آموزان در یروه آزمایش ،در پیش آزمون  41/90و در پس آزمون  46/86دیده مأی شأود.
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بأأا توجأأه بأأه نمأأودار ،میأأانگین مهأأارتهأأای فراشأأناخهی دانأأشآمأأوزان در پأأسآزمأأون نسأ ت بأأه
پیشآزمون ،افشایش نشان میدهد.
نهایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها در مهغیر مهارتهای فراشناخهی را نشان داد کأه
واریأأانسهأأای مهغیأأر مهأأارتهأأای فراشأأناخهی ،دارای توزی أ همگأأن اسأأت (P=4/900>4/444

.)F=4/590,
جدول  .77نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیر مهارتهای فراشناختی در گروه آزمایش و
کنترل

منبع واریانس
مدل اصال شده
در یروه آزمایش
جدا کننده در یروه آزمایش
مهارتهای فراشناخهی در
یروه کنهرل (کوواریانس)

سطح

مجذور

مجموع

درجه

میانگین

اطمینان

اتا

مجذورات

آزادی

مجذورات
9 9/045

5/8 9

4/569

4/401

50849/696

5

50849/696

04/0 9

4/444

4/1

5400/1 5

5

5400/1 5

/605

4/469

4/481

5 19/949

F

(مقایسه مهارتهای فراشناخهی
در پیشآزمون و پسآزمون

554/ 61

5

554/ 61

4/055

4/980

4/4 5

یروه آزمایش)
خطا

59095/0 6

98

مجمو

5804009/694

04

جم اصال شده

50851/49

96

دادههای جدول  ،55نهایج آزمون تحلی کوواریانس ت

0 /999

مهغیره برای مهغیر مهارتهای فراشناخهی

را در یروه آزمایش و کنهرل ،نشان میدهد .با توجه به مقادیر به دست آمده از آمأارههأای تحلیأ
کوواریانس بین میانگین مهغیر مهارتهای فراشناخهی در پیشآزمون و پسآزمأون یأروه کنهأرل
تفاوت معناداری وجود ندارد (.)F= /605, a=4/469>4/41
بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta2=4/481 ،بیش از  8درصد تغییأرات مهغیأر مهأارتهأای
فراشناخهی ،مربو به پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،قاب پیشبینأی اسأت .بأین میأانگین

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر مهارتهای … 709/

مهغیر مهارت های فراشناخهی در پیش آزمون و پس آزمون یروه آزمایش تفاوت معنأاداری وجأود
ندارد (.)F=4/055, a=4/980>4/41
بر اساس مجذور اتای به دست آمده Eta2=4/4 5 ،بیش از درصد تغییأرات مهغیأر مهأارتهأای
فراشأأناخهی ،مربأأو بأأه پأأیشآزمأأون و پأأسآزمأأون یأأروه آزمأأایش ،قابأأ پأأیشبینأأی اسأأت
(.)F=4/055, a=4/980>4/41
جدول  .70مقایسه میانگین (تعدیل شده) متغیر مهارتهای فراشناختی در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش

متغیر
مهارتهای فراشناخهی در
پیشآزمون
مهارتهای فراشناخهی در
پسآزمون

میانگین

خطای معیار

40/668

0/ 09

54/089

0/ 09

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

معیار

معناداری

1/086

9/400

4/980

دادههأأای جأأدول  ،5نهأأایج بأأرآورد میأأانگین تعأأدی شأأده مهغیأأر مهأأارتهأأای فراشأأناخهی را در
پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،نشان میدهد .همچنین ،مقایسه میانگین مهغیر مهارتهأای
فراشناخهی را در پیشآزمون و پسآزمون یروه آزمایش ،مشاهده مییردد .تفاوت میانگین مهغیأر
مهارتهای فراشناخهی  1/086واحد بوده و این تفاوت معنادار است.
با توجه به مجمو دادههای فوق ،فرضیه اصلی پأژوهش م نأی بأر تأأثیر مث أت بأازیهأای رایانأهای
آموزشی بر مهارتهای فراشناخهی دانشآموزان در درس زیستشناسی ،مورد تأیید قرار میییرد.
بحث و نتیجهگیري

در این پژوهش ،نهیجه به دست آمده در ارت ا با مهغیأر انگیأش
اسهفاده از بازی مورد نیر بر انگیش

یأادییری ،م نأی بأر تأثیریأذاری

یأادییری دانأشآمأوزان ،بأا پأژوهش وبسأایت آزمایشأگاه

آینأأده ) (FutureLab, 2009و پأأژوهشهأأای فأأراوان دیگأأری & (Meshkat, Rahimi
& Fruzeshnia, 2012, Velayati, Zarei Zavaraki & Amir Teymouri, 2013, Moradi
Maleki, 2016, Ke, 2009, Okolo, 1992, Aminifar, Sedghpoor & Bahramzade,
& 2012, Meshkat, Rahimi & Fruzeshnia, 2012, Tuuzun et al., 2009, Ching-Hsue
)Su, 2012, Gorzin & Zarei Zavaraki, 2015, Ahmadi, Seifi & Musavipur, 2014
همسو بود که نشان دهنده اهمیت و جایگاه مهم و تأثیریذار اسهفاده از بازیهای رایانهای آموزشی
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در فرآیند یادییری خصوصاً در حوزه مسای شناخهی و فراشناخهی میباشد .ال هه یافهههای به دست
همسأویی نأدارد .تأییأد فرضأیه
آمده با پژوهش ک ریهچی و همکاران ) (Kebritchi et al., 2010
اول پژوهش که در زمینه انگیش

یادییری فراییران است به ویژیی دانشآموزان در این سنین بأر

مییردد که الل از بازیهای رایانهای ،اسهق ال میکنند .به همین دلیأ  ،ایأر سأعی شأود مفأاهیم
درس زیست شناسی به صورت بازیهای رایانهای آموز
به رو

مهداول توس معلم به آنها ارایه مأییأردد ،انگیأش

داده شود ،نس ت به زمانی که این مفاهیم
یأادییری در دانأشآمأوزان افأشایش

هأمسأو ن أوده اسأت را
مییابد و علت اینکه تعداد کمی از پأژوهشهأا بأا نهأایج پأژوهش حاضأر 
میتوان به عوام احهمالی ،نگاه منفی معلمان نس ت به آموزشی بودن بأازیهأای رایانأهای ،کم أود
تجهیشات با کیفیت برای اجرای بازیهای رایانهای ،کیفیت پایین این بازیها به ویژه کیفیأت پأایین
یرافی

بازیهای رایانهای ،زمان کوتاه کالسهای درس ،عدم انط أاق بأه بأازیهأای رایانأهای بأا

محهوای آموزشی مورد نیر مرت

دانست.

نهیجه به دست آمده در ارت ا با مهغیر یادییری خودتنییمی در ایأن پأژوهش ،م نأی بأر وجأود
رابطه مسهقیم و معنادار بین اسهفاده از بازی مورد نیر و مهارت خأود تنییمأی فراییأران ،بأا بعضأی
پأأژوهشهأأای دیگأأر & (Ahmadi, Seifi & Musavipur, 2014, Meshkat, Rahimi

همسو بوده است .به نیر میرسأد ،در
) Fruzeshnia, 2012, Squire, 2006, Sitzmann, 2011
ت یین علت تأیید احهمالی فرضیه دوم در پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که هنگامی که به انجام
بازیهای رایانهای آموزشی میپردازند ،به جهت جذابیت و خاصیت درییر کردن فراییر با محأی
این نو بازیها ،انگیشه دانشآموزان در یادییری افأشایش مأییابأد .بأه همأین علأت ،فراییأران در
جریان انجام این نو بازیها برای رسأیدن بأه اهأداف مأورد نیأر طراحأان بأازی ،بأه فعالیأتهأای
سودمندی اقدام میکنند که نهیجه آن ،حف انگیش

و افشایش یادییری فراییأر بأرای دسأهیابی بأه

اهداف باالتر یا همان یادییری خودتنییم فراییر میشود.
درباره تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر روی فراحافیه ،پژوهشی در داخ کشور یافت نشد.
می تواند بأه نأوعی یأ
بنابراین ،پژوهش حاضر 

مطالعأه جدیأد در ایأن حأوزه محسأوب شأود .در

مجمو  ،میانگین مهغیر مقیاس کلی فراحافیه ،در پسآزمأون یأروه آزمأایش (  ،)19/9نسأ ت بأه
میانگین پیشآزمون یروه آزمایش ( ،)19/95افشایش نشان داد .بنابراین ،این فرضیه کأه بأازیهأای
رایانهای آموزشی باعث تقویت فراحافیه دانشآموز میشود ،مورد تأیید قرار میییرد.

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی بر مهارتهای … 701/

بر اساس نهایج به دست آمده از تجشیه و تحلی دادههای پژوهش بأه نیأر مأیرسأد ،بأرای افأشایش
میشان مؤلفههای فراشناخت در فراییران (از جمله انگیش

یادییری ،خودتنییم و فراحافیه کأه در

پژوهش حاضر مورد بررسی قرار یرفهه است) اسهفاده از بازیهای رایانهای در کالسهأای درس،
که به خوبی و مطابق با اسهانداردهای الزم طراحی و ساخهه شده باشند ،میتوانأد در تحقأق اهأداف
فرآیند یاددهی -یادییری بسیار مؤثر باشد .افشایش جذابیت طراحی بازیهای رایانهای آموزشی بأه
صورتی که انگیش

یادییری را در همه دانشآمأوزان تقویأت نمایأد و توجأه بأه ایأن مطلأ

بازیهای رایانأهای آموزشأی بایأد بأه یونأهای طراحأی شأوند کأه از خالقیأت و یرافیأ


کأه
بأاالیی

برخودار باشند تا دانشآموزان با توجه به تصاویری که در هنگام انجام بازی مشأاهده مأیکننأد ،بأه
مفهوم ذهنی برای یادییری و به خاطرسپاری بههر بخشهأای مخهلأ

ی

عنوان مثال ،ایر بازی رایانهای آموزشی درباره بخشهای مخهل
اندام

درس ،دسأت یابنأد .بأه

سألول سأاخهه شأده باشأد ،بایأد

های سیهوپالسمی داخ سلول را آنچنان دقیق نشان دهد که با تصاویر واقعی آنهأا تفأاوتی

نداشهه باشد ،تا به ایجاد ی

مفهوم ذهنی در فراییر جهت فهم بههر مطال کم

کند.

از جمله مسای مهمی است که در طراحی بازیهای آموزشی باید مورد توجه قرار ییأرد در ادامأه
به عنوان پیشنهاد نوشهه شده است.
 حمایت دولت به ویژه وزارت آموز

و پرور

از سأرمایهیأذاری طراحأان و تولیدکننأدیان

بازیهای رایانهای آموزشی ،جهت تولید بازیهأای رایانأهای آموزشأی دروس مخهلأ

مقأاط

تحصیلی برای توسعه و پیشرفت این حوزه پیشنهاد میشود.
 تشکی دورههای ضمن خدمت برای معلمان جهت آشأنایی و اسأهفاده بیشأهر آنهأا از ابشارهأای
جدید تکنولوژی آموزشی به طور عام و بازیهای رایانهای آموزشی به طأور خأاد در هنگأام
تدریس بریشار شود.
 با توجأه بأه یسأهردیی اسأهفاده از ابشارهأای سأیار الکهرونیکأی ،طراحأی بأازیهأای رایانأهای
آموزشی مناس

برای تلفنهای همراه ،به عنوان ابشاری جهت آموز

دانشآمأوزان مأیتوانأد

مورد توجه طراحان و سازندیان برنامههای کاربردی موبایلی باشد.
 تشویق معلمان توس مدیران مدارس مقأاط مخهلأ  ،جهأت تغییأر شأیوه تأدریس از حالأت
سخنرانی صرف ،به سمت اسهفاده از ابشارهای مخهلأ

فناورانأهآموزشأی بأه ویأژه بأازیهأای

رایانهای آموزشی برای جذابیت بیشهر تدریس ،و اینکه طراحان بازیهای رایانأهای آموزشأی
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این نو بازیها را به یونهای طراحی کنند که در پایان بازی ،بخشهایی با عنوان تمرین و یا
دانأشآمأوزان پأس از پایأان بأازی بأا انجأام آنهأا،

چهاریشینهای داشهه باشد تا

آزمون کوتاه
بأازخوردی از نحأوه آمأوز

لیرمسأهقیم خأود مشأاهده کنأد و از ایأن طریأق بأه یأادییری

خودتنییم دست یابد.
 پیشنهاد میشود در کنار هر ی
ابشارهای مخهل

از کهابهای درسی ،ی

بسهه مکم آموزشأی کأه حأاوی

تکنولوژی آموزشی از جمله بازیهای رایانهای آموزشی ،یادیارها ،تمرین و

آزموهای مربو به هر درس در آن ینجانده شده باشد ،در اخهیار فراییران قرار داد تا عالوه
برآموز

سنهی ،به کم

این ابشارها فراییران به یادییری خودتنییم دست یابند.
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