
و  یزشر انگبمحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش اییانهرا یباز یرتأث

 انآموزدانش یادگیری

 اسماعیل زارعی زوارکی
 ینگرز زینب

 فناوری آموزش و یادگیری

 39 زمستان، اول، شماره یکسال 

 4/5/39تاریخ دریافت:  

 81/1/39تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 یادگیری یطمح یمبتنی بر الگو یدشدهتول یآموزش ایرایانه یباز یرتأث یهدف پژوهش حاضر، بررس

 یپژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراح ینا یموزان است. جامعه آمارآدانش یادگیریو  یزشمؤثر بر انگ

 موردمطالعه مونهداده است. ن یلتشک 8931-39 یلیدر سال تحص شهرقائمشهر  یهاهنرستان یمعمار

 یتصادف صورتبهنفر انتخاب و  55بودند به تعداد  یلیرشته تحص ینا یکه دارا یهدفمند از مدارس صورتبه

س آزمون پ-آزمون یشبا طرح پ یشیاست. روش پژوهش شبه آزما قرارگرفتهو کنترل  یشدر دو گروه آزما

بر هر دو  یرییادگو  یزشانگ هایآزمونیشپابتدا  یتکت،آرش یباز یبا گروه کنترل بوده است. پس از طراح

 یدو جلسه باز یط یشو گروه آزما شدهانجامدر هر دو گروه  یسمعمول تدر یگروه اجرا شد، سپس محتوا

 یزشانگ یهاآزمونپس یان،انجام گرفت. در پا هاآناز  یبا تعداد ییهامصاحبهانجام دادند و  یزرا ن یآموزش

کلر و آزمون  یزشانگ یهانامهپرسشپژوهش شامل  یابزارهااز هر دو گروه به عمل آمد.  یادگیریو 

مثبت  یرتأث دهدهننشانبه روش آنکوا  یکم یهاداده وتحلیلیهتجزحاصل از  یجمحقق ساخته بود. نتا یادگیری

 دهندهنشان، اهمصاحبهحاصل از  یفیک یهاداده یریتفس یلدانش آموزان و تحل یادگیریو  یزشبر انگ یباز

 بود. شانیادگیری هاییطمحدر  یدانش آموزان از انجام باز یتاکثر یتعالقه و رضا

 ییادگیر یزش،انگ ،مؤثر یادگیری یطمح یالگو ،یآموزش اییانهرا یباز: یدیواژگان کل
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یری مؤثر محیط یادگ یبر الگو یمبتن یآموزش اییانهرا یباز یرتأث

 انآموزدانش یادگیریو  یزشبر انگ

 1یزوارک یزارع یلاسماع
 2زینب گرزین

 مقدمه

 دگیرییاآموزش و  یندهایکه فرا شودمی یقو تصد یانب ینچن یدجد یآموزش هاینظریهدر 

 ی(، از طرف8938باشد )زنگنه،  یادگیرندگان مندیرضایتو  یازهابر عالئق، ن یمبتن یدبا

اشته و در کامل د ییآشنا یشرفتهپ یو ابزارها هافناوریبا انواع  عمدتاً یامروز یادگیرندگان

ا خود ر یوقت و انرژ هاساعتحاضرند  هاآن، برندمیبهره  هاآنخود از  هایفعالیت یشترب

برند باز آن لذت  یگکرده و بدون خست مدرن یفناور یاابزار  یکشدن با  یرصرف درگ

و  هایویژگ ینبه چن یدبا یزن یامروز دهندگانآموزشو  یانمرب ینبنابرا؛ (1551 ،9یپیلیسگ)

ر جهت د هاآنبتوانند از  یحصح ریزیبرنامهکرده و با  املتوجه ک یادگیرندگان یقسال

و  هاسرگرمی ترینمهماز  یکیخود بهره مناسب را ببرند.  یآموزش یمقاصد و راهبردها

 ایرایانه هایبازیدر عصر مدرن  ساالنبزرگ یعالئق کودکان، نوجوانان، جوانان و حت

 شتندانگهموجب  هاستبازینوع  ینا یژگیو ترینمهمکه  یت(، جذاب1552، 4واتسوناست )

 رشود )کیک مایمی یباز یگرد یو ابزارها هارایانهدر مقابل  یمتماد یهاساعت یافراد حت

و جذاب  یجمه هایبازینشان داده است که اکثر  یقات(. تحق6،1551)آنتا (1581، 5و آلبرت

فت ا و موجب بودهمخرب  بعضاًنداشته بلکه  یحیمناسب و صح یاهداف و راهبردها تنهانه

)وانگ و  (8915دالور، وی یدرش یفی،قطراست )گشته  یزن یادگیرندگان یو اخالق یلیتحص

 یریاگر بتوان با بکارگ یر،انکار ناپذ یقتحق ین(. با توجه به ا1552 ( )گروس،1585، 2نچ

                                                        

 (.ezaraii@yahoo.com، مسئولی )نویسنده دانشگاه عالمه طباطبائیار دانش. 8

 (.zeinabgorzin@gmail.comی )طباطبائدانشگاه عالمه  تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناس. 1

3 Gillispie 

4 Watson 

5 Kickmeier & Albert 

6 Anetta 

7 Wang & Chen 
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ات ریتوان به تأث یبهره برد، م یمقاصد آموزش یبرا ایرایانه هایبازیاز  یحصح یراهبردها

(. در حوزه 1585 ،8یرومیبود )ه ینخوش ب یادگیریمثبت آن در امر آموزش و 

هور است و مش شدهشناختهموضوع  یک یر بازب یمبتن یادگیری یاامروز دن وپرورشآموزش

قاصد م یاست که بر مبنا یاز باز ینوع خاص درواقع یادگیرینوع  ین. ا(1585و چن، وانگ)

 یآموزش ایرایانه هایبازی(. 1589 ،1و همکاران است )پاروتا شدهطراحی یادگیری یجو نتا

 ینا یایمزا ترینمهماز  یکی(، 1556، 9وژ و ئوژاو آموزش است ) یاز باز یقیتلف درواقع

باغ، فر، صالح صدق پور و زاده د ینیاست )ام یادگیرندگان یشترب یزشانگ یادگیرینوع 

 هایبازامر وجود دارد که  یندال بر ا یادیشواهد ز ینچنهم ( و1553، 4( )دوستال8938

و  تریقعم یادگیریبر موضوع مورد آموزش شده و  یادگیرندگانتمرکز  یشموجب افزا

 (.8938 یتی،)وال شوندیمرا موجب  یدارتریپا

 یبر مبنا یداب یآموزش یاست که باز یتحائز اهم یارموضوع بس ینالبته در نظر گرفتن ا 

 یدو تول یطراح ییو ساختارمند و با دقت باال شدهیینتع یشمشخص و از پ یادگیریاهداف 

افراد مطابقت  هاییقهسلعالئق و  یازها،با ن ینچنهم( و 8938و دهقانزاده،  ینوروزشود )

ه باشد دربر نداشت یبازده مناسب تنهانهصورت ممکن است  ینا یردر غ چراکهداشته باشد، 

موزش نسبت به موضوع مورد آ یادگیرندگان یزدگدلنامناسب داشته و موجب  یربلکه تأث

 (.1552، 5گردد )گروس یتوسط باز

 نیرا ارتباط ساده ب یبر باز یمبتن یادگیری (8938و دهقانزاده،  ی)نقل از نوروز پرنسکی

 هایبازادغام  یسنت یادگیری هاییطمح. او اعتقاد دارد که در داندیمو آموزش  یباز یک

 یبتنم یادگیریبه همراه دارد، در  یدیمف یجدانش آموزان نتا یادگیریآموزش و  ینددر فرا

ا در ر یکنانمناسب، باز یکه با طراح یمدار رسروکا اینهرایا هایبازیبا  عمدتاً یبر باز

. او دهندیمخاص قرار  یموضوع آموزش یکدر مورد  یزهپرانگچالش زا و  هاییتموقع

 :است که ینا یادگیری ینمؤثر بودن چن یلاعتقاد دارد دل

                                                        

1 Hirumi 

2 Perrotta, et al 

3 Zhao & Zho 

4 Dostal 

5 Gros 



 نامه فناوری آموزش و یادگیریفصل

 

 

ره 
ما

، ش
ول

ل ا
سا

1 ،
ان

ست
زم

 
39

 

 14 

 .شوندیم یادگیرندگان یریدرگ یشموجب افزا هایباز .8

 .گیرندیمرا بکار  یتعامل یادگیری یندفرا هایباز .1

 .وجود دارد باهم یادگیریو  هایبازهمراه کردن  یبرا یمتنوع یهاروش .9

وجه کرد، ت یادگیریو  یبه هر دو جنبه باز هایییطمح ینچن یدر طراح یدنظر او با مطابق

 یارده غافل ک یکنانکردن باز یردرگ یعنیآن  یگرما را از جنبه د یادگیریاهداف  یدنبا

 .بالعکس

 یتشهرت و محبوب ایرایانه هایبازی یطراح ینهزم درکه امروزه  ییاز الگوها یکی

ه و تجرب یادگیری،مؤثر  یطمح یآموزش ایرایانه هایبازی یطراح یداراست، الگو یادیز

وجه، آموزش کلر )ت یزشیانگ یطراح یالگو ینظر یالگو که بر مبان یناست، ا یزشانگ

 یری،یادگمؤثر  یطمح یشده است حول سه محور اساس بنانهاده( یتو رضا ینانارتباط، اطم

 ایهرایان یباز یالگو؛ در طراح ین، در اگرددیم یباز یدر طراح یزشتجربه و انگ یانجر

 یطمح یککرده و در کنار تدارک  یفاا ینقش اساس یادگیرندگان یزشعامل انگ ی،آموزش

 تریقعمرتر و مؤث یاراو را بس یادگیری کوشدیمفرد  یاتدانش و تجرب یانمؤثر و جر یادگیری

 .(1551، 8)سانگ و ژانگ سازد

ل کنند، عم یادگیری یطمح یک عنوانبه توانندیم یآموزش هایبازیالگو،  ینطبق ا بر

 یآموزش هایبازیمؤثر دارد،  یادگیری یطمح یکخلق  یالگو برا ینکه ا یشیبه علت گرا

 ی. براشوندیم یمؤثر طراح یادگیری یطمح یک نیازهاییشپبر آن با توجه به لوازم و  یمبتن

سب تجربه ک ی؛بر باز یمؤثر مبتن یادگیری یطمح یکدر  یادگیرندگانامر که  ینتحقق ا

 ینکمک ا خود را بهبود ببخشند. به یادگیری یفیتخود الهام گرفته و ک هاییزهانگکنند، از 

ؤثر م یادگیری یطمح یکدر  توانندیم یادگیرندگان ی،آموزش هایبازی یانالگو در جر

همان اشد)ب هاآن یزشمحرک انگ مشخصات تواندیمتجربه  یانجر ینکسب تجربه کرده و ا

 .منبع(

 ییهاهشپژودانش آموزان  یادگیریو  یزشبر انگ یآموزش هایبازی یرتأث یبررس برای

 فر، صالح ینی: امشوندیمخالصه مرور  طوربهاست که  شدهانجامدر داخل و خارج کشور 

                                                        

1 Song & Zhang 
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 ایرایانه یبر باز یمبتن یسروش تدر یر( در پژوهش خود تأث8938صدق پور و زاده دباغ )

 اندیدهرس یجهتن ینکرده و به ا یدانش آموزان بررس یاضیر تحصیلی یشرفتو پ یزهرا بر انگ

نسبت  یشتریب یلیتحص یشرفتپ اندیدهدآموزش ایرایانه یباز یلهوسبهکه  یآموزاندانشکه 

 هاآنپژوهش  یجنتا ینچنهمداشتند،  اندیدهدآموزشکه به روش معمول  یآموزاندانشبه 

و بر  دانش آموزان شده یاضیر یرغبت یزهانگ یشرفتپ ثباع ایرایانه ینشان داده که باز

 یلیتحص رفتیشو پ یاضیر یرغبت یزهانگ یشنداشته است و افزا یریتأث یاجتناب یزهانگ

 یز( ن8938) یتیشده است. وال یاضیباعث نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ر یاضیر

دانش  لییتحص یشرفتپ گیزهو ان یادداری یادگیری،را بر  یآموزش ایرایانه یباز یرتأث

 یه بازاست ک یدهرس یجهنت ینکرده و به ا یبررس ییدوم ابتدا یهپا یذهن توانکمآموزان 

انش آموزان د یلیتحص یشرفتپ یزهو انگ یادگیری یشباعث افزا یاضیر یآموزش ایرایانه

 و. چنگ شودمین هاآن یادداری یششده اما موجب افزا یاضیدر درس ر یذهن توانکم

 کاربرد یقمحور از طر یباز یادگیری یطمح یک( در پژوهش خود با توسعه 1581) 8سو

 یننچ یریبکارگ یرتأث عمالً، شدهطراحیخوب  ایرایانه یبعدسه هایبازی یافزارهانرم

ت. کرده اس یابیدانش آموزان ارز یادگیریمؤثر بر  ،یادگیری هاییطمحرا در  ییهایباز

در  ایرایانه هایبازی یریپژوهش نشان داد که بکارگ ینا یهاداده یلحاصل از تحل یجنتا

 یرتأث یزشنگا ینمثبت داشته و ا یرموزان تأثدانش آ یادگیری یزهبر انگ یادگیری هاییطمح

 یشرفتپ یهاآزمونمعنا که نمرات  یندانش آموزان دارد به ا یلیتحص یشرفتبر پ یمعنادار

بهتر از  اندیدهدآموزشمحور  یباز یادگیری هاییطمحکه در  یآموزاندانش یلیتحص

 یمچهره به چهره و مستق یهاآموزش یامعمول و  یهابه روشاست که  یآموزاندانش

 ایرایانه یباز یک ی( در پژوهش خود اثرات آموزش1588) 1یتزمن. ساندیدهدآموزش

شدن  ده است که همراهیرس یجهنت ینو به ا کرده یبررس یدوره کارآموز یکرا در  سازیهشب

رده و ک یانیشدن کارآموزان کمک شا ترفعالبا آموزش معمول محتوا به  یهایبازی ینچن

( در 1585) 9یو با یرومیه یتچی،کبر ینچنهم. کندیمرها  یشرا از انفعال و تشو هاآن

                                                        

1 Ching & Su 

2 Sitzmann 

3 Kebritchi, Hirumi 7 Bai 
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 دانش اضییر یکالس یشرفتو پ یزهرا بر انگ یآموزش ایرایانه هایبازی یراتتأث یپژوهش

 هایبازی که یآموزاندانشکه  اندگرفته یجهنت ینو چن اندکرده یبررس یرستانآموزان دب

 را انجام نداده هایباز ینکه ا یآموزاندانشرا انجام داده بودند نسبت به  یاضیر ایرایانه

 زشییانگ ازنظرکسب کردند اما  یاضیر یشرفتپ یهاآزموندر  یبودند، نمرات باالتر

پژوهش  در کنندهشرکتمصاحبه با معلمان و دانش آموزان  یجو نتا نداشتند باهم یتفاوت

 آموزدانش 85: چهار معلم از پنج معلم و هر شوندگانمصاحبه یتنشان داد که اکثر

 ییاضر یانجام باز یجهدرنت یاضیاتو درک ر هامهارت، معتقد بودند که کنندهشرکت

 یباز یک یبا طراح ی( در پژوهش1553) 8همکاران واست. توزون  یداکردهپ یشافزا

 ییزان ابتدادانش آمو یزهو انگ یلیتحص یشرفتپ یرا رو ایرایانه هایبازی یراتتأث یبعدسه

 یمثبت یرأثمذکور ت ایرایانه یکه باز اندیدهرس یجهنت ینکرده و به ا یبررس یادر درس جغراف

 .است داشتهدانش آموزان  یزهو انگ یلیتحص یشرفتپ یرو

 یقتحق روش

 یطمح یالگو یبر مبنا یآموزش ایرایانه یباز یک یدو تول یپژوهش طراح ینهدف ا

 یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز یریبکارگ -8 :یاتمؤثر و آزمودن فرض یادگیری

 یباز یریبکارگ -1و  شودمیدانش آموزان  یزشانگ یتمؤثر موجب تقو یادگیری یطمح

 یادگیری یشمؤثر موجب افزا یادگیری یطمح لگویبر ا یمبتن یآموزش یایانهرا

 یراحو ط یآموزش گروه یکبه کمک  موردنظر یابتدا باز ، بوده است.شودمیآموزان دانش

 یزشیانگ اتیرتأث یبررس یمنظور اجرا براهو سپس ب یطراح موردنظر یالگو یبر مبنا ی،باز

 -آزمونیشپبا گروه کنترل و  یشیروش آزما ازدانش آموزان  یبر رو یباز یو آموزش

دانش آموزان دختر  یهپژوهش حاضر را، کل یجامعه آمار .است یدهاستفاده گرد آزمونپس

مشغول  8931-39 یلیکه در سال تحص شهرقائمشهر  یهاهنرستان یمعمار یرشته طراح

 ن،رااستان مازند وپرورشآموزشداده است. با مراجعه به اداره کل  یلبودند، تشک یلتحص

. به دیپژوهش انتخاب گرد یاجرا ینمونه هدفمند برا عنوانبه ییبها یخمدرسه کاردانش ش

                                                        

1 Tuuzun, et al 
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 نیمنزل بوده است، ا یداخل یمعمار یمباحث طراح یبرا شدهطراحی یکه باز یلدل ینا

فمند هد صورتبهرشته بوده است  یندر ا یلدانش آموزان مشغول به تحص یمدرسه که دارا

انتخاب  یتصادف طوربهنفر  55مدرسه  ینا یدانش آموزان رشته معمار یانانتخاب شد، از م

و  یشزمادر گروه آ یتصادف طوربه کنندگانشرکتاز  یمی، نهاگروه یلتشک یشدند. برا

 هرکدامشد،  لیتشک ترتیبینابهکه  یدوگروهشدند.  یگزیندر گروه کنترل جا یگرد یمین

 یطشرا و تحت زمانیکهر دو گروه در  یوابسته برا یرهایمتغ یریگاندازهنفر بود و  15برابر 

 و یمواد آموزش یزشانگ یهانامهپرسشپژوهش از  ینا یصورت گرفت. در اجرا یمساو

 ییاستفاده شد. روا یادگیری یهاآزمونپسو  آزمونیشپکلر و  8عالقه به درس

 یاییپا و ییدشدهتأاو  توسط یزو عالقه به درس کلر ن یمواد آموزش یزشانگ یهانامهپرسش

با روش  یزپژوهش ن ینو در ا (1585است )کلر،  شدهگزارش 36/5و  35/5 یببه ترت هاآن

 آمدهدستبه 33/5و  31/5 یببه ترت هاآن یاییپا spss افزارنرمبه کمک  1کرونباخ یآلفا

 مونزآ ییداشته است، روا یتوسط کلر همخوان آمدهدستبه یاییپا یباست که با ضر

آزمون  نیقرار گرفت و همچن ییدو تأ یموردبررسمتخصصان  ازنظربا استفاده  یادگیری

، 9چاردسونیر -با استفاده از روش کودر یایی،پا یینتع یبرا ی،اصل یقبل از اجرا شدهیهته

پژوهش  یاجرا یوهآمد. ش به دست 24/5آن  یاییو پا اجراشدهنفره  14نمونه  یک یبر رو

 یشزمابر هر دو گروه آ یادگیریو  یزشانگ هایآزمونیشپبود که ابتدا  صورت ینبه ا یزن

ه ارائ یسمعمول تدر یو کنترل انجام شد، سپس آموزش در هر دو گروه به کمک محتوا

 خواسته یمعمول درس یپس از ارائه محتوا (یشگروه آزما)گروه دانش آموزان  یکشد. از 

 یرمتغ ریمؤثر را انجام دهند تا تأث یادگیری یطمح ویبر الگ یمبتن شدهطراحی یشد؛ باز

و  زشیانگ یهاآزمون. سپس یردقرار گ یموردبررس هاآن یادگیریو  یزشمستقل بر انگ

قرار گرفتند.  یریگمورداندازهدر هر دو گروه اجرا شد. هر گروه چهار بار  یادگیری

 آزمونیشپ یدوم با اجرا یریگاندازه یادگیری، آزمونیشپ یاول با اجرا یریگاندازه

 یچهارم با اجرا یریگاندازهو  یادگیری آزمونپس یسوم با اجرا یریگاندازه یزش،انگ

                                                        

1 CIS: Course Internet Survey, IMMS: Instructional Materials Motivation Survey 

2 Cronbach`s alpha 

3 Kuder-Richardson 
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را  دهشطراحی یآموزش یباز یشکه گروه آزما یجلسات ینح ین. همچنیزشانگ آزمونپس

 یتوسط محقق چند نفر از دانش آموزان برا شدهانجاممشاهدات  ی، بر مبنادادندیمانجام 

برداشت و  انیشبا آنان صورت گرفته و نقطه نظرات ا ییهامصاحبهانتخاب و  یفیک یلتحل

 -8:انتخاب شدند یرهدفمند با توجه به سه عامل ز صورتبهدانش آموزان  ینشد. ا یرتفس

که  یعملکرد -1شد،  یدهد هاآناز  یکه نسبت به باز یمتفاوت یهاالعملعکس

در  ینمرات مختلف درس -9داشتند و  یادگیریو  یزشانگ یهاآزموندر  کنندگانشرکت

 یکه در باز یموضوعات آموزش جزبه) یمعمار یدرس طراح یمباحث آموزش یگرد

و  فییاز آمار توص یکم یهاداده یلتحل منظوربهند. دبود( کسب کرده بو شدهگنجانده

نمونه  یفاست. جهت توص شدهاستفاده یریتفس یلاز تحل یفیک یهاداده یو برا یاستنباط

( یارانحراف مع یانگین،)م یفیتوص هایشاخصاز  یق،تحق متغیرهایخام از  هایدادهو  یآمار

 یاریصورت گرفته است. بس 8اس پی اس اس افزارنرمکار با استفاده از  یناست. ا شدهاستفاده

روش  نیباشند بهترمی آزمونیشپ یکه دارا ییهاطرح یبرا اندکرده یانو منابع ب یناز محقق

 یدهسنج یادگیری هاآنکه در  یقاتیدر تحق خصوصاً ، است 1یانسکووار یلتحل ی،آمار

را از  نآزمویشپنمرات  یرتأث ی،آزمون آمار ینکه محقق بر اساس ا یبترت ین، بدشودمی

و  آبادییعل؛ ترجمه 8913کمپ و سلنگار،  یس،بر) داردیبرم آزمونپسنمرات  یرو

 یجهت بررس یانسکووار یلپژوهش از آزمون تحل هاییهفرض ی(. جهت بررسیصمد

 .است شدهاستفاده یشدو گروه کنترل و آزما هاییانگینمتفاوت 

  نتایج
 فییحاصل از پژوهش از آمار توص یهاداده وتحلیلیهتجز یابتدا برا در: ی( بخش کمالف

 نیانگیکه م دهدیمنشان  یفیتوص یهاشاخصبه کمک  8است، جدول شماره  شدهاستفاده

 .است یشترب یشگروه آزما یادگیریو  یزشانگ هایآزمونپسنمرات 
 

 

                                                        

1 SPSS 

2 ANCOVA 
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 یادگیریو  یزشانگ آزمونپسو  آزمونپیشنمرات  یارو انحراف مع یانگینم 1 جدول

 گروه متغیر وابسته
 انحراف معیار میانگین

آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس   

 انگیزش مواد آموزشی
12/9 کنترل  95/9  156/5  321/5  

64/9 آزمایش  34/9  123/5  362/5  

 عالقه به درس
99/9 کنترل  41/9  233/5  338/5  

64/9 آزمایش  58/4  223/5  385/5  

 یادگیری
86/1 کنترل  41/6  856/8  288/8  

81/1 آزمایش  21/2  531/8  925/8  

رل و کنت یهاگروه یادگیریو  یزشانگ یهاآزمونپسو  یشنمرات پ یفپس از توص

ه گرو یادگیریو  یزشانگ یهاآزمونپسبودن نمرات  یشترو مشخص شدن ب یشآزما

 یراب یر،خ یااست  داریمعن هاآزمونپساختالف نمرات  یاشود که آ یبررس یدبا یش،آزما

 هاییهرضف یلکرده و سپس به تحل یرا بررس اریانسو یابتدا آزمون همگن یدمنظور با ینا

 .پژوهش پرداخت

 یهمگن دیپژوهش، با یاتفرض یو بررس هاداده یاستنباط یلتحل ی: برایانسوار همگنی

 فرض یشود. جهت بررس یوابسته بررس یرهایاز متغ یکهر  یجامعه برا هاییانسوار

 یفرض صفر تساو کهیدرصورتاست.  شدهاستفاده 8از آزمون لون هایانسوار یخطا یتساو

 یزن هایانسوار یگرفت که فرض همگن یجهتوان نت یم ود،ش یرفتهپذ هایانسوار یخطا

 .آمده است 1وابسته پژوهش در جدول  یرهایمتغ یآزمون لون برا یج، نتاشودمی یرفتهپذ

 وابسته یرمربوط به هر متغ هاییانسوار یآزمون لون درباره تساو 2 جدول

 معناداری 1درجه آزادی  8درجه آزادی  Fنسبت  متغیر وابسته

 964/5 41 8 145/5 مواد آموزشی انگیزش

 418/5 41 8 555/5 عالقه به درس

 935/5 41 8 295/5 یادگیری

                                                        

1 Leven`s Test 
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 یحاصل از آزمون لون برا شدهگزارش یسطح معنادار 1با توجه به جدول شماره 

 نیرد کرد، بنابرا توانینمفرض صفر را  یجهدرنتبوده و  55/5از  تربزرگوابسته  یرهایمتغ

وده است. پس ب یمساو یباًتقروابسته  یرهایمتغ هاییانسوارگرفت که  یجهنت ینتوان چن یم

 .شودیمپژوهش پرداخته  یاتفرض یبه بررس هایانسوار یاز تساو یناناز اطم

 یادگیری طیمح یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز یریاول پژوهش: بکارگ فرضیه

و عالقه به درس( دانش آموزان  یمواد آموزش یزش)انگ یزشانگ یتمؤثر موجب تقو

آن  یجکه نتا است شدهاستفاده یانسوار وتحلیلیهتجزاز  یهفرض ینا یبررس منظوربه. شودمی

 است. هآمد 4و  9 یهاجدولدر 

 یزشر انگبمحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز کارگیریبه یرتأث 3 جدول

 یمواد آموزش

 سطح آزمون آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر

 492/5 689/5 592/5 8 592/5 ضریب ثابت

 555/5 999/288 699/41 8 699/41 اثر گروه

 581/5 156/6 451/5 8 451/5 آزمونپیشاثر نمره 

   565/5 42 182/1 خطا

    43 219/43 مجموع

ر عالقه به بمحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز کارگیریبه یرتأث 4 جدول

 درس

 سطح آزمون آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر

 169/5 119/8 845/5 8 845/5 ضریب ثابت

 555/5 516/955 616/91 8 616/91 اثر گروه

 586/5 115/6 614/5 8 614/5 آزمونپیشاثر نمره 

   853/5 42 889/5 خطا

    43 881/41 مجموع
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گروه  یاثرها یمقدار احتمال به ازا 4و  9 یهاجدولبا توجه به  آمدهدستبه یجطبق نتا

عالقه  و یمواد آموزش یزششامل انگ) یزشمربوط به انگ یدر هر دو بررس آزمونیشپو نمره 

 یفرض صفر به ازا ینبنابرا؛ است آمدهدستبه( 55/5) دارییمعنبه درس( کمتر از سطح 

 تیموجب تقو یآموزش ایرایانه یباز یریبکارگ شودیماستنباط  واثرها رد شده  ینا

 یمواد آموزش یزشانگ یهاآزموننمرات  یانگینم یسه. با مقاشودمیدانش آموزان  یزشانگ

دانش آموزان  یزشانگ یزانکه م شودمیگرفته  یجهو عالقه به درس در دو مرحله، نت

 ایرایانه یباز یگردعبارتبه، شودمی ییدتأ هشاول پژو یهفرض ینبنابرا؛ است یافتهیشافزا

مثبت دارد که  یردانش آموزان تأث یزشبر انگمحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش

 انددادهنشان  ( که8938فر، صالح صدق پور و زاده دباغ ) ینیام پژوهش یجبا نتا یجهنت ینا

. مثبت دارد هماهنگ است یرآموزان تأث نشدا یرغبت یزهبر انگ یآموزش ایرایانه هایبازی

 یطیحم یجادبه علت ا ایرایانه هایبازیکه  اندگرفته یجهنت ینخود چن هاییافتهاز  هاآن

 یشدانش آموزان موجب افزا یاضیدر حل مسائل ر یدست ورز ییتوانا یجادجذاب و ا

س مثبت به در رشنگ یشافزا یتدرنهاو  یاضیدر دانش آموزان در درس ر یرغبت یزهانگ

 ین( در داخل کشور که به ا8938) یتیوال یهاپژوهش یجبا نتا شود؛ کهمی هاآندر  یاضیر

 یادیز انیزبه م یذهن توانکمدر کودکان  خصوصاً یاضیر هایبازیکه انجام  یدهرس یجهنت

 ه( در خارج از کشور ک1581) است و چنگ و سو یرگذارتأث هاآن یشرفتپ یزهانگ یدرافزا

 دانش یزشمحور، انگ یباز یادگیری هاییطمحکه در  معتقدندپژوهش خود  یبر مبنا

 یشترب یزشانگ ینا یجهدرنتو  یداکردهپ یشافزا یدرس هایفعالیتانجام  یبرا آموزش

 یهاپژوهشپژوهش و  ینا یبر مبنا درواقعخواهند داشت هماهنگ است.  یبهتر یادگیری

 ایرایانه هایبازیه گرفت که اگر بتوان قدرت کنترل اثرات یجنت ینتوان چن یمشابه م

 یمیظع یلآن خ یجهسپرد نت یطراحان و متخصصان امر آموزش و فناور به دسترا  یآموزش

. کنندیمئله حل مس یهامهارت ینتمر درواقعاست که  یدهو ورز یزهباانگ یادگیرندگاناز 

 یموزشآ یزاناست که طراحان و برنامه ر اییزهانگ یناز نوع بهتر وجوشجنبو  یزشانگ ینا
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عال و ف یادگیرندگانیکسب کنند و  یادگیری یندهایدر فرا یادگیرندگانشان خواهندیم

 (.1588 ،8و همکاران کالو یباشند )د یپرانرژ

 یادگیری طیمح یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز یریدوم پژوهش: بکارگ فرضیه

 از یهفرض ینا یبررس منظوربه. شودمیدانش آموزان  یادگیری یشمؤثر موجب افزا

 .آمده است 5آن در جدول  یجاست که نتا شدهاستفاده یانسوار وتحلیلیهتجز
 یادگیریر بمحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش ایرایانه یباز کارگیریبه یرتأث 5 جدول

 

گروه و نمره  یاثرها یمقدار احتمال به ازا 5با توجه به جدول  آمدهدستبه یجطبق نتا

( 55/5) دارییمعنکمتر از سطح  یادگیریمربوط به  یدر هر دو بررس آزمونیشپ

 ودشیماثرها رد شده و استنباط  ینا یفرض صفر به ازا ینبنابرا؛ است آمدهدستبه

 یسها مقا. بشودمیدانش آموزان  یادگیری یشافزا موجب یآموزش ایرایانه یباز یریبکارگ

دانش  یرییادگ یزانکه م شودمیگرفته  یجهدر دو مرحله، نت یادگیرینمرات آزمون  یانگینم

 یجبا نتا جهینت ینو ا شودمی ییددوم پژوهش تأ یهفرض ینبنابرا؛ است یافتهیشافزاآموزان 

 یرومیه یتچی،کبر ( در داخل کشور و8938) اغفر، صالح صدق پور و زاده دب ینیپژوهش ام

 موجب یآموزش ایرایانه هایبازی اندکرده یان( در خارج از کشور که ب1585) یو با

تا، به اعتقاد پارودرواقع هماهنگ است.  شودمیدانش آموزان  یلیتحص یشرفتپ افزایش

و  یعوس یاربس یآموزش هایبازیبر  یمبتن هاییادگیری(، 1589هوتون )آستون و  یثرستون،ف

و نوع د یادگیرندگان ی،بر باز یمبتن یادگیری هاییطمحدر  چراکههستند،  یرگذارتأث

 یرو یشپ یهاچالشنحوه غلبه بر موانع و  یکیو کارآمد دارند،  یدمف یاربس یادگیری

                                                        

1 Declue, et al 

 سطح آزمون آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر

243/162 ضریب ثابت  8 243/162  191/812  555/5  

115/41 اثر گروه  8 115/41  124/99  555/5  

آزمونپیشاثر نمره   968/15  8 968/15  114/84  555/5  

335/66 خطا  42 415/8    

555/894 مجموع  43    
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است که در دل  یآموزش یاهاو محتو هامهارت یگریاست و د یباز ینددر فرا شدهطراحی

 یدر زندگ تریکاربردو  یدترمف یارنوع اول را بس یهامهارت هاآن، شدهگنجانده یباز

 ادگیرندگانمانیرا به  ییهامهارت ینچن یماگر بتوان هک کنندیم یاندانسته و ب یادگیرندگان

 حل مسائل و ییکه توانا است یافرادکه پرورش  یادگیری یبه هدف اصل یاموزیم،ب

 .ایمیافتهدست یخوبهب رادارند یواقع یمشکالت در زندگ

 یامروز یا یروزیکه معلمان چه د اندکرده یانب یز( ن1584) 8و همکاران یزالزآ ینچنهم 

را  هانآتا  ینندتدارک بب یدیجد یراهبرد هایینهزم شانیامروز یادگیرندگان یبرا یدبا

 هاآند، را عمق و وسعت ببخشن شانیادگیریکرده و  مندترعالقه یادگیری ینسبت به محتوا

 یرییادگ هاییطمحراهبردها در  ینا ترینمهماز  یکی هایباز یریبکارگ هک اعتقاددارند

و مثبت گذاشته  دیمف هاییرتأث یادگیرینسبت به  یادگیرندگان یهاعالقهمؤثر هستند که بر 

 ینارتباط ساده ب را یبر باز یمبتن یادگیری یزن ی، پرنسکسازندیم ترفعالرا  هاآن یادگیریو 

 هایبازادغام  یسنت یادگیری هاییطمح. او اعتقاد دارد که در داندیمو آموزش  یباز یک

 دانش یادگیری یندهایدر فرا یدیدانش آموزان اثرات مف یادگیریآموزش و  ینددر فرا

بر موضوع  یادگیرندگانتمرکز  یشموجب افزا هایباز ینهمچن ؛ وآموزان به همراه دارد

( 8938 یتی،)وال شوندیمرا موجب  یدارتریپاو  تریقعم یادگیریمورد آموزش شده و 

 (1552 ،1یتون)و

 یفی( بخش کب

بات مصاح یریتفس یلو تحل شدهانتخاب کنندهشرکت 5نظرات  یو مورد یمرور کل با

را  ایرایانه هایبازیانجام  هاآن یگرفته شد که همگ یجهنت یشانبا ا شدهانجام یانفراد

 یآموزش هایبازیاز انجام  ینچنهماست و  موردعالقه یشاندانسته که برا بخشلذت یتیفعال

همه  یباًتقرکه  ینکته مهم ینچنهم. اندبوده یخود راض یادگیری هاییطمحدر 

 یادگیری ایهیطمح هایباز کهاست  بوده ینا اندداشته یاننفر ب یک جزبه کنندگانشرکت

، هر سازندیمو آن را از حالت خشک و معمول خارج  سازندیم ترجذابشاداب و  یاررا بس

                                                        

1 Azliza, et al 

2 Whitton 
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 یشتریب زهیباشند انگ یهایبازی ینچن یکه حاو ییهاکالس یکه برا اندداشته یانچهار نفر ب

و  قیعم یادگیریرا صرف گذراندن در آن کنند. در مورد  یشتریداشته و حاضرند زمان ب

 یسختبه دیو آنچه مطالعه کرده بودند شا یکتاب درس یکه محتوا اندداشته یانب یزن یدارترپا

ز فراموش هرگ یادزاحتمالبهگرفتند را  یاد بازیکه در  هایییتمآاما  آمدهیم یادشانبعدها به 

( 1585) یو با ییرومه یتچی،پژوهش کبر یفیبخش ک یجبا که با نتا یجنتا ینا ؛ وکنندینم

ا ر هاستآنبا  یفرد یهامصاحبه یجهدانش آموزان که نت یدنظرات و عقا هاآنهمسو است، 

 :اندکردهر گزارش یبه شرح ز یآموزش هایبازیمؤثر بودن  یلدال در مورد

 دارند باهمرا  یو سرگرم یادگیری یآموزش ایرایانه هایبازی. 

 کنندیمارائه  ییو ماجراجو یاکتشاف یرا در حالت یدرس یمحتوا. 

  طلبندیمبه مبارزه  یدرس یمحتوا یادگیریدانش آموزان را در. 

 بحث

 یتثراک یاندر م یمستحکم یگاهاست که امروزه جا یتعامل یتفعال ینوع ایرایانه یباز

 یزن یمتعدد یهاپژوهش ینچنهمکسب کرده است و  یکنون یجیتالاز نسل د یتوجهقابل

 ین، بنابراکرده است ییددانش آموزان تأ یادگیریو  یزشرا بر انگ ایرایانه هایبازی یراتتأث

 یارو مثمر ثمر باشد بس یدمف هاآن یادگیریآموزش و  یندکه در جهت فرا یهایبازی یطراح

 یوزشآم هایبازیمتخصصان و طراحان  یشترامروزه ب یگراست. از طرف د موردنظرمطلوب 

هستند  ایانهرای هایبازی یطراح یندبا فرا یادگیریمعتبر آموزش و  هاینظریه یقتلف درصدد

ند. هماهنگ ساز یادگیری یهابازدهدر جهت تحقق اهداف و  بیشتررا هر چه  هاآنتا بتوانند 

 ایهرایان یباز یاز آن است که طراح یو شواهد حاک هایافته یزپژوهش ن یندر ا کهچنانهم 

دانش  ادگیریی یشو افزا یزشانگ یتبه تقومحیط یادگیری مؤثر  یبر الگو یمبتن یآموزش

 .آموزان کمک کرده است
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