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تأثیر بازیوارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه
چهارم ناحیه یک استان البرز
هاجر

برادران 1

 1فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تأثیر بازیوارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم ناحیه یک
استان البرز بود .روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
بود جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز شهر کرج بود که تعداد  60نفر از دانشآموزان
دبستان  13آبان دختر و پسر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .در گروه آزمایش
آموزش با برنامه کوییزیز و در گروه کنترل با ارسال فیلم انجام گرفت .قبل از شروع آزمایش از هر دو گروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون و پس از اتمام آزمایش پسآزمون گرفته شد .ابزار گردآوری اطالعات ،آزمون محقق ساخته که روایی آزمون توسط
متخصصین در حوزه آموزش تائید شده است .پایایی سؤاالت آزمون با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون  0.866به دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس دوراهه انجام شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که استفاده از
بازیوارسازی بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی نسبت به آموزش در روش سنتی تأثیر
معنیداری داشته است .همچنین نتایج نشان داد که تأثیر جداگانه جنسیت (دختر و پسر) بر یادگیری درس علوم معنیدار
میباشد بنابراین می توان بیان نمود که اثر تعاملی جنسیت معنیدار است.
واژههای كلیدی :بازیوارسازی ،گیمیفیکیشن ،یادگیری درس ،دانشآموز
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 -1مقدمه
بازیوارسازی به معنای فرایند شناسایی و تعریف مؤلفهها و خصوصیتهای تشکیلدهنده بازی و استفاده از
این مؤلفهها در محیطهای غیرسرگرم کننده ،بهمنظور تأثیر بر مخاطب میباشد .این فرآیند در آموزش ،یک
رویکرد جالب و جذاب برای افزایش انگیزه یادگیری دانشآموزان از طریق بهکارگیری مؤلفههای بازی در
کالس است .بهکارگیری این فناوری و آموزش بازیگونه در کالس ،موجب افزایش لذت دانشآموزان از درس
خواندن و ایجاد حس اشتیاق و عالقه بیشتر برای یادگیری میگردد .با توجه به زمان حاضر در آموزش،
میتوان گفت با این روش از دنیای سنتی و آموزشی ساده ،بینقش و تکلف گذشته ،فاصله خواهیم گرفت و با
فناوریهای نوین به سمت بازیابی مفاهیم با افزایش انگیزه در یادگیری و ترغیب حداکثری دانشآموزان به
فضای علمی و در نتیجه یادگیری بیشتر حرکت خواهیم کرد (حقانی.)138۵ ،
کمتوجهی در این مسیر به آثار جبرانناپذیری در حوزه یادگیری منتج شده و موجب گردیده که
دانشآموزان از فرایند یاددهی و یادگیری ،چگونگی درک و دریافت مفاهیم ،لذت کافی را نداشته باشند.
همچنین موجب شده تا دانشآموزان از بازخورد فوری برای بهبود عملکرد و محیطی امن جهت تمرین و به
دست آوردن تسلط الزم و تسهیل تغییرات رفتاری از طریق تکرار مکررات ،محروم باشند .به عقیده
متخصصان حوزههای آموزشوپرورش ،استفاده از بازیهای آموزشی در فرآیند تدریس ،ازجمله راهکارهایی
است که زمینه الزم را برای افزایش فعالیتهای یادگیری متعلمان فراهم میسازد .از دیدگاه این متخصصان،
بازیهای آموزشی برخالف تصور رایج ،به کودکان و دنیای آنها منحصر نمیشود ،بلکه با تغییر در عناصر یا
نحوه بازی ،قابلیت استفاده برای آموزش در تمامی شرایط سنی را دارند .ضمن آنکه استفاده از بازی به
متعلمان و فرآیند یادگیری منحصر نیست ،بلکه در فرایند یاددهی نیز امکان و به عبارت دقیقتر ،ضرورت
طراحی و به کار بستن آنها احساس میشود (گلچین مقدم و همکاران.)139۵ ،
یادگیری ،توانایی دانشآموزان برای درک و کنترل یادگیریشان است .این توانایی برای موفقیت در دروس
تحصیلی بسیار مهم است و دانشآموزان را به یادگیرندگان اثربخش و کارآمد تبدیل میکند .بنابراین،
خودتنظیمی در یادگیری نشانگر آن 1است که دانشآموزان میتوانند آثار رفتاری خود را بررسی کنند و
محیط یادگیری خود را چنان سازمان دهند که رفتارها و تالشهایشان بازدهی بیشتری داشته باشد .دامنه
این راهبردها ،از فعالیتهای جزئی مثل مشاهده متخصصانه یا تمرین یک فعالیت شروع و به تالشهای
وسیعتر فرآیندگونهای چون تشریح جز به جز اطالعات یا مرتبط کردن اطالعات جدید به دانستههای قبلی،
ختم میشود .بهطورکلی یادگیری ،زمینه یادگیری دانشآموزان با پیشرفت بیشتر ،خالقیت و سازندگی در
غالب بازی را فراهم کرده و حس اعتمادبهنفس در امور زندگی را تقویت میکند و دانشآموزان را قادر
1Self-regulatory
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میسازد که مشکالت یادگیری خود را شناسایی نمایند و فعالیتهای آموزشی خود را در بوته آزمایش و
بررسی قرار دهند (شیخ االسالمی.)1394 ،
4
3
2
بیشترین کاربرد این مفهوم بازیوارسازی در
تاکنون
نشان داد
نتایج پژوهش هامری  ،کویویستو و سارسا

حیطه آموزش و یادگیری بوده است .این در حالی است که برنامهریزان و تکنولوژیستهای آموزشی در
کشورهای توسعهیافته آموزشی ،پایه و اساس برنامهریزیهای آموزشی خود را بر این اساس طرحریزی
میکنند .بر اساس تحقیقات انجامگرفته از ایران داک جای خالی بازیوارسازی در نظام آموزشی قابلمشاهده
است .محتوای آموزشی نیز بر رفتار و نتایج یادگیری اثر میگذارد که مهمترین رابطه در نظریه یادگیری
بازیوار شده است .بهعبارتدیگر ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بازیوارسازی این است که محتوا،
اثربخش باشد .مادامیکه محتوای آموزشی به یادگیری کمک نکند ،بازیوارسازی محتوا نیز نمیتواند منجر
به یادگیری شود .بهطور متقابل رفتار و نگرش نیز بر یادگیری اثرگذار هستند .عالوه بر این ،مشخصههای
بازی از دیگر عواملی است که بر تغییر در رفتار و نگرش فرد تأثیر میگذارد .در بازیوارسازی هر رفتاری
میتواند مورد هدف باشد چرا که در نهایت خروجی بازیوارسازی همین رفتار و نگرش خواهد بود .بهعالوه،
عناصر بازی نیز بر روی رفتار و نگرشی که به اثربخشی آموزشی کمک میکنند ،مؤثرند؛ بنابراین ،این عناصر
بازی و نتایج یادگیری یک ارتباط متقابل وجود دارد (لندرز .)2014 ،

۵

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازیوارسازی به معنای اضافه کردن عناصر بازی (صفحه امتیاز  ،امتیاز  ،جایزه ) به 6زمینه غیر  7بازی
است(دتردینگ  .)2011 ،بازیوارسازی 9شیوه نوینی است که شامل ترکیب عناصر بازی با حوزههایی که
جنبههای بازی ندارند ،میشود .کپ

( )2012بازیوارسازی 0را کاربست مکانیزمهای 1بازی بنیاد،

زیباییشناختی و تفکر بازیگونه بهمنظور درگیر کردن افراد ،ایجاد انگیزه در عمل ،افزایش یادگیری و حل
مسائل ،تعریف میکند .پس از پژوهشهای متعدد دتردینگ ( )2011تعریف جامعی ارائه نمود .او
بازیوارسازی را به عنوان استفاده از عناصر طراحی بازی در زمینههای غیر بازی با هدف ایجاد انگیزه و
افزایش و حفظ فعالیت کاربر تعریف نمود.
2Hamari
3Koivisto
4Sarsa
5Landers
6Board leader
7points
8Badges
9Deterding
10
Kapp
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یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتاری که حاصل تجربه است ،گفته میشود و نمیتوان آن را
به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری خستگی یا داروها پدید میآید ،نسبت داد(سیف.)1394 ،
یادگیری کارکردی است که با آن ،دانش ،رفتارها ،توانمندیها یا انتخابهای نو یا موجود به ترتیب ،درک یا
تقویت و اصالح میشوند که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب دادهها ،عمق دانش ،رویکرد یا رفتار نسبت
به نوع و گستره تجارب منجر شود.
کشاورزی ( )1399نشان دادند که بازی نقش بزرگی در زندگی و رشد انسان داشته و باعث میشود در ضمن
بازی ،بسیاری از خصوصیات مثبت در او پرورش یابد .بازی عامل افزایش رشد و خالقیت در نوجوانان و
جوانان ،در سنین آمادگی و پیش از دانشگاه است .سلیمانی و هنرمند ( )1399نشان دادند که روش تدریس
فعال بازی و افزایش رغبت بر بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری دانشآموزان تأثیر معناداری دارد و آموزش با
شیوه بازی ،نقش بااهمیتی در پیشرفت تحصیلی و افزایش رغبت دانشآموزان به درس دستور زبان فارسی
دارد .بتولی ( )1397معتقد است که محیطهای آموزشی بازیوار شده بر افزایش یادگیری ،مشارکت و انگیزه
1
ی گیمیفیکیشن را به
فراگیران اثر بخش است .سانچز ( )2020نشان داد که 1دانشآموزانی که آزمونها

پایان رساندند ،در آزمون اول نمره قابلتوجهی به دست آوردند اما اثر مفید گیمیفیکیشن برای آزمایشهای
بعدی ادامه پیدا نکرد و بر این اساس گیمیفیکیشن ممکن است یک گزینه مناسب برای عملکرد کوتاهمدت
1
توانسته است که یادگیری دانشجویان را ارتقا
باشد .وانگ ( )2020نشان داد که ی3ادگیری مبتنی بر بازی
1
سبب افزایش فعالیت بدنی و فرصتهای
بخشد .کوتنالس ( )2018به این نتیجه 4رسید که بازیوارسازی

آموزش در مدرسه شده است .همچنین ،رویکرد مشارکتی بر بازیوارسازی و یادگیری ارتباط مستقیم دارد.
جوگوست

( )2018نشان داد که ۵فعالیتهای گیمیفیکیشن 1به افزایش سطح عملکرد دانشآموزان در

یادگیری کمک میکند.
 -3روششناسی پژوهش
هدف این پژوهش ،تبیین میزان تأثیر بازیوارسازی بر یادگیری دانشآموزان پایه چهارم ناحیه یک استان
البرز است .منظور از یادگیری در این پژوهش نمرهای است که دانشآموزان در پسآزمون درس علوم تجربی
دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی کسب خواهند کرد .منظور از بازیوارسازی استفاده از برنامهی کوییزیز
11
Sanchez
12
Short-term performance
13
Wang
14
Kostenius
15
Jagušt
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میباشد .کوییزیز سه عنصر اصلی با عنوان صفحهی جایزه ،امتیاز و جایزه دارد .در نهایت فراگیران وارد
مراحل بعدی میشوند .این برنامه شامل آزمونهای گروهی ،فردی و تکالیف میباشد .در این پژوهش تأثیر
بازیوارسازی را بر یادگیری درس علوم تجربی بررسی گردیده است .همچنین ،این موضوع نیز بررسی شده
است که جنسیتهای مختلف چه تأثیری بر رابطه بین بازیوارسازی و یادگیری درس علوم تجربی دارند .در
این پژوهش ،متغیر مستقل این پژوهش بازیوارسازی ،متغیر وابسته ،یادگیری درس علوم تجربی و متغیر
تعدیلگر جنسیت است.
تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی است .روش تحقیق پژوهش حاضر شبه آزمایشی ( شبه تجربی ) با
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش محقق به توصیف عینی و منظم تأثیر
بازیوارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان میپردازد و شرایط موجود وضعیت
این مؤلفه را در جامعه مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .زمان اجرای پژوهش زمستان  1399بوده
است .قلمرو زمانی این پژوهش بهمن و اسفندماه  1399در ناحیه یک شهر کرج ،استان البرز مىباشد .جامعه
آماری مورد بررسی دانشآموزان پایه چهارم ناحیه یک شهر کرج ،استان البرز در مدارس دولتی برابر
 3292نفر میباشند .از بین  90دبستان دولتی آموزشوپرورش ناحیه یک شهر کرج ،استان البرز یک دبستان
دخترانه و یک دبستان پسرانه بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند .دبستان دخترانه  13آبان (۵48 ،)1
دانشآموز دارد .این دبستان دارای  18کالس و شامل  3کالس در پایه چهارم بوده که هر کالس بهطور
میانگین  30دانشآموز دارد .یکی از کالسها بهصورت تصادفی ساده در گروه آزمایش و دیگری در گروه
کنترل قرار داده شد .گروه آزمایش شامل  30دانشآموز بود که با روش نمونهگیری تصادفی ساده 1۵
دانشآموز انتخاب شدند و کالس دیگر که شامل  33دانشآموز بودند با روش نمونهگیری تصادفی ساده 1۵
دانشآموز انتخاب شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند .دبستان پسرانه  13آبان( ۵1۵ ،)2نفر دانشآموز
داشت .دارای  16کالس بود که از بین آنها  2دو کالس پایه چهارم بود .هر کالس بهطور میانگین 30
دانشآموز داشت که یکی از کالسها بهصورت تصادفی ساده در گروه آزمایش و دیگری در گروه کنترل قرار
داده شد .گروه آزمایش شامل  38دانشآموز بود که با روش نمونهگیری تصادفی ساده  1۵نفر انتخاب شدند و
گروه کنترل هم که شامل  31نفر دانشآموز بودند با روش نمونهگیری تصادفی ساده  1۵انتخاب شدند.
برای سنجش یادگیری علوم تجربی از آزمون محقق ساخته استفاده شد .آزمون محقق ساخته در درس علوم
تجربی که شامل بیست سؤال چهارگزینهای ،مربوط به مفاهیم بیمهرهها ،گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم
میباشد؛ تهیه شد .کنترل هم که شامل  31نفر دانشآموز بودند با روش نمونهگیری تصادفی ساده 1۵
انتخاب شدند.
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در این پژوهش ،برای تعیین روایی محتوایی ،از نظرات  10متخصص باتجربه که میانگین سابقهی تدریسشان
 18سال تجربه ،با مدرکهای لیسانس آموزش ابتدایی ،دکترای تحقیقات آموزشی ،کارشناسی ارشد
تکنولوژی و سرگروههای استان البرز میباشد ،ارائه شد و نظرات آنها جهت تغییر و تصحیح برخی از سؤاالت
اعمال شد و روایی آزمون مورد تائید قرار گرفت .الزم به ذکر است که ،ازنظر متخصصان ،سطح دشواری
سؤاالت مطلوب بود و همچنین با توجه به گروه سنی دانشآموزان ( 10تا  )11سال و مقطع زمانی که
آزمونها گرفته میشود (با توجه به بودجه و انتخاب فصل موردنظر تقریبا اواخر سال تحصیلی) انتخاب
سؤالهای چهارگزینهای و زمان موردنظر 1۵دقیقهای ،بسیار مناسب است.
برای انجام پایایی آزمون علوم نیاز به  30دانشآموز پایه چهارم بود که به سؤاالت (از فصل یازدهم ،حشرات و
فصل دوازدهم ،گوناگونی گیاهان) که در فضای مجازی با توجه به شرایط کرونایی ،مشغول به تحصیل بودند،
پاسخ دهند .برای این کار  1۵نفر دختر از سایر افراد سه کالس دبستان دخترانه  13آبان ( )1و  1۵نفر پسر
از سایر افراد دو کالس دبستان پسرانه  13آبان ( )2بهصورت تصادفی انتخاب شدند و از آنها در تاریخ 20
بهمن ماه  1399در مدت زمان  1۵دقیقه آزمون علوم از طریق برنامه گوگل فرم گرفته شد .در این پژوهش
پایایی آزمون با استفاده از روش کودر ریچاردسون محاسبه شد .مقدار کودر ریچاردسون  0/866به دست
آمد .این ضریب نشان میدهد که همسانی درونی سؤاالت برای سنجش میزان تأثیر بازیوارسازی قابل قبول
بوده و میتواند میزان یادگیری درس علوم را بیازماید .خالصهای از روند اجرا و برنامهی زمانبندی در جدول
 1آورده شده است.
جدول  :1خالصهای از روند اجرا و برنامهی زمانبندی درس علوم و آزمون
هفتهها

روزهای
هفته

تاریخ

هفتهی اول

یکشنبه

99/12/3

تشکیل گروه آزمایش
برای آموزش

شنبه

99/12/2

پیشآزمون

سهشنبه

99/12/۵

بیمهرهها

 84تا 86

شنبه

99/12/9

بیمهرهها  /حشرات

87تا 88

هفتهی اول

هفتهی دوم

هفتهی سوم

یکشنبه

صفحه
شماره

نام درس

نتیجه

زمان تدریس زمان اجرا

هماهنگی با معلمین پایه
برای آموزش و آزمون در
برنامه کوییزیز
 1۵دقیقه

بیمهرهها عنکبوتیان تا
99/12/10
آخر

 88تا 90

سهشنبه

99/12/12

گوناگونی گیاهان

92تا94

شنبه

99/12/16

از گل تا دانه

9۵تا96

یکشنبه

99/12/19

گیاهان بدون دانه

97تا98

19۵

هر جلسه
 30دقیقه

متناسب با
هر سؤال
زمان
تعیین شد.
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هفتهی چهارم

سهشنبه

99/12/23

 1۵دقیقه

پسآزمون

برای بررسی در صورت نرمال بودن مشاهدات با استفاده از تحلیل کواریانس دوراهه میزان یادگیری
دانشآموزان و باورهای خودکارآمدی آنها بررسی میشود .طبق این آزمون نرمال ،اگر توزیع دادهها نرمال
باشد از آزمونهای پارامتریک و اگر نرمال نباشد از آزمونهای ناپارامتریک استفاده خواهد شد .نرمافزار مورد
استفاده  SPSS26میباشد.
 -4یافته ها
 -4-1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش
در این قسمت تحلیل های مربوط به آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیر یادگیری درس علوم
تجربی به تفکیک گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیشآزمون و پسآزمون برای شرکت کننده ها آمده
است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار پیش آزمون یادگیری درس علوم تجربی شركت كننده ها
گروه

جنسیت

نمونه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پسران

1۵

8/06

1/832

دختران

1۵

6/80

2/474

کل

30

7/43

2/1۵3

پسران

1۵

7/06

1/33۵

دختران

1۵

6/93

2/624

کل

30

6/99

1/979

کنترل

با توجه به نتایج جدول  2میانگین نمرات یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پسر در گروه آزمایش
( )8/06بیشتر از گروه کنترل ( )7/06می باشد .میانگین نمرات یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان
دختر در گروه آزمایش ( )6/80کمتر از گروه کنترل ( )6/93می باشد .همچنین میانگین کل نمرات یادگیری
درس علوم تجربی در گروه آزمایش ( )7/43بیشتر از میانگین کل نمرات یادگیری درس علوم تجربی در گروه
کنترل ( )6/99میباشد.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار پس آزمون یادگیری درس علوم تجربی شركت كننده ها
گروه

جنسیت

نمونه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پسران

1۵

19/00

1/۵3

دختران

1۵

18/00

1/81
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کنترل

کل

30

18/۵0

1/67

پسران

1۵

16/86

0/84۵

دختران

1۵

1۵/40

0/816

کل

30

16/13

0/830

با توجه به نتایج جدول  3میانگین نمرات یادگیری درس علوم تجربی در مرحله پسآزمون گروه آزمایش
برای پسران برابر با  19/00و برای دختران  18/00بوده است .در گروه کنترل میانگین نمرات یادگیری درس
علوم تجربی برای پسران  16/86و دختران  1۵/40بوده است .همچنین مشخص شده است که میانگین
یادگیری درس علوم تجربی در بین دانش آموزان پسر گروه آزمایش و کنترل بیشتر از گروه آزمایش و کنترل
دختران است .طبق نتایج نمرات کل میانگین یادگیری درس علوم گروه آزمایش در مرحله پسآزمون از گروه
کنترل بیشتر است که همین موضوع نشان دهنده پیشرفت است.
 -4-2آمار استنباطی و تحلیل كوواریانس
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف حاکی از آن است که سطح معناداری برای گروه کنترل و آزمایش در هر
دو مرحله آزمون و برای متغیر پژوهش بیشتر از  0/0۵می باشد .لذا توزیع نرمال تایید دادهها شده است که
بر اساس یافته های مذکور با تائید مشاهدات جمعآوریشده امکان استفاده از تحلیل کواریانس خواهد بود و
در حقیقت شرط نرمال بودن مشاهدات در تحلیل کواریانس تأیید می گردد .برای بررسی برابری واریانس از
آزمون لوین استفاده شده است .این آزمون متناسب با فرضیههای پژوهش برای نمرات مراحل پیشآزمون و
پسآزمون محاسبه شده است .آزمون لوین برای برابری واریانس دو گروه برابر  0/123بوده است .نتایج بیانگر
آن است که سطح معناداری برای آزمون لوین بیش از  0/0۵میباشد .بنابراین با اطمینان  0/9۵نتیجه
میگیریم که فرض برابری واریانسهای دو گروه پذیرفته میشود.
برای بررسی پیشفرض همگنی شیبهای خطی رگرسیونی الزم است مدل رگرسیونی متناظر با اثر توأم
(دوعاملی) گروه (آزمایش و کنترل) و آزمون (پیشآزمون و پسآزمون)را به مشاهدات برازش دهیم .همگنی
شیب رگرسیونی برابر  0/44۵بوده است .نتایج نشان میدهد که سطح معناداری متناظر با اثر توأم نمرات
گروه و آزمون بیش از  0/0۵میباشد بنابراین پیشفرض همگنی شیبخطی رگرسیونی نیز برقرار است .هم
خطی رگرسیونی در حین اجرای تحلیل کوواریانس دوراهه ارائهشده است و در حقیقت این موضوع بر اساس
یافتههای تحلیل کوواریانس با توجه به اینکه در سطح معناداری متناظر با نمرات پیشآزمون کمتر از 0/0۵
است .هم خطی رگرسیونی برابر  0/011به دست آمده است .با توجه به برقراری شرایط موردنیاز برای بررسی
فرضیههای پژوهش از تحلیل کواریانس دوراهه ،استفادهشده است.

197

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،46فروردین 1401

فرضیه اول پژوهش
برای ارزیابی فرضیه اول پژوهش فرضیه زیر را مورد سنجش قرار میدهیم.
 :H0بازیوارسازی بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم تأثیر معنادار ندارد.
 :H1بازیوارسازی بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم تأثیر معنادار دارد.
جدول  :4نتیجه آزمون لوین بهمنظور بررسی برابری واریانس نمرات یادگیری درس علوم تجربی در گروه آزمایش
و كنترل
F

df1

df2

معناداری

۵/440

1

۵8

0/123

با توجه یافتههای جدول  4سطح معناداری ( )0/123و میزان  )۵/440( Fشده است ،از آنجا که سطح
معناداری از  0/0۵بیشتر میباشد ،نتایج نشان میدهد که تفاوت واریانس نمرات یادگیری درس علوم تجربی
دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل با هم تفاوت معنادار ندارند.
جدول  :5نتایج تحلیل كواریانس دوراهه بهمنظور مقایسه یادگیری درس علوم تجربی
منبع تغییرات

مجموع

df

مجذورات

میانگین

F

مجذورات

سطح

مجذورات

معناداری

گروه

69/273

2

48/137

32/61۵

0/000

0/۵34

آزمون

0/006

1

0/006

0/004

0/984

0/000

گروه * آزمون

9۵/1۵0

1

9۵/1۵0

64/469

0/000

0/۵31

خطا

84/127

۵7

1/476

طبق نتایج جدول  ۵تأثیر جداگانه گروه (کنترل و آزمایش) با توجه به مقدار  Fبرابر با  32/61۵و سطح
معناداری  0/000بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم معنادار است .بدین منظور که به
لحاظ آماری ،تفاوت میانگین نمرات یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان در دو گروه کنترل و آزمایش
معنادار است .با توجه به ضریب اتا که  0/۵34شده است ،نشان میدهد که بازیوارسازی  ۵3/4درصد
یادگیری درس علوم تجربی را در گروه کنترل و آزمایش تبیین میکند .بدین معنا ،زمانی که در یادگیری
درس علوم تجربی دانشآموزان فقط گروه را مدنظر قرار دهیم؛ گروه بهتنهایی میتواند بر یادگیری درس
علوم تجربی دانشآموزان تأثیر بگذارد.
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تأثیر جداگانه آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) با توجه به مقدار  Fکه  0/004و سطح معناداری که 0/984
شده است ،بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان معنادار نمیباشد .به لحاظ آماری ،میانگین نمره درس
علوم تجربی در دو مرحلهی آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) معنادار نیست .یعنی زمانی که در یادگیری
درس علوم تجربی فقط آزمون را مدنظر قرار دهیم؛ آزمون بهتنهایی نمیتواند بر یادگیری درس علوم تجربی
دانشآموزان تأثیر بگذارد.
همانطور که در جدول  ۵مالحظه میشود ،در تعامل گروه*آزمون با توجه به مقدار  Fکه  64/469و سطح
معناداری که  0/000شده است ،میتوان بیان نمود تفاوت میانگین یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان
گروه کنترل و آزمایش در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون معنادار است .همچنین با توجه به ضریب اتا
برابر با  0/۵31میتوان بیان نمود که بازیوارسازی  ۵3/1درصد یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان را
تبیین میکند .به این ترتیب در پاسخ به این فرضیه باید گفته شود که بازیوارسازی باعث افزایش یادگیری
درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم میشود .بنابراین فرضیه موردنظر مبنی بر تأثیر بازیوارسازی بر
یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم اثبات میگردد.
فرضیه دوم پژوهش
برای ارزیابی فرضیه دوم پژوهش فرضیه زیر را مورد سنجش قرار میدهیم.
 :H0تعامل بین جنسیت و شیوههای آموزش (بازیوارسازی و شیوه سنتی) بر یادگیری درس علوم تجربی
دانشآموزان پایه چهارم تأثیر معناداری ندارد.
 :H1تعامل بین جنسیت و شیوههای آموزش (بازیوارسازی و شیوه سنتی) بر یادگیری درس علوم تجربی
دانشآموزان پایه چهارم تأثیر معناداری دارد.
جدول  :6نتیجه آزمون لوین بهمنظور بررسی برابری واریانس نمرات تعامل بین جنسیت و شیوه آموزش در
یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان در گروه آزمایش و كنترل
F

df1

df2

معناداری

0/619

3

۵6

0/189

یافتههای جدول  ،6سطح معناداری ( )0/189و میزان  )0/619( Fشده است ،از آنجا که سطح معناداری از
 0/0۵بیشتر میباشد ،نتایج نشان میدهد تفاوت واریانس نمرات ،تعامل بین جنسیت و شیوه آموزش در
یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان دختر و پسر در گروه کنترل و آزمایش با هم تفاوت معنادار ندارند.
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جدول  :7نتایج تحلیل كواریانس دوراهه بهمنظور مقایسه تعامل بین جنسیت و شیوه آموزش در یادگیری درس
علوم تجربی دانشآموزان
منبع تغییرات

مجموع

Df

مجذورات

میانگین

F

مجذورات

سطح

مجذورات

معناداری

مدل تصحیحشده

1۵64/66

3

۵21/۵۵

140/239

0/000

0/883

جنسیت

1۵00/00

1

1۵00/00

400/329

0/000

0/878

آزمون

29/400

1

29/400

7/90۵

0/007

0/124

جنسیت * آزمون

3۵/267

1

3۵/267

9/483

0/000

0/14۵

خطا

208/267

۵6

3/719

طبق نتایج جدول  7تأثیر جداگانه جنسیت (دختر و پسر) با توجه به مقدار  Fکه  400/329و سطح
معناداری که  0/000شده است بر یادگیری درس علوم تجربی معنادار میباشد .یعنی به لحاظ آماری تفاوت
میانگین یادگیری درس علوم تجربی در دانشآموزان پسر و دختر معنادار است .با توجه به ضریب اتا که
 0/878شده است ،نشان میدهد که بازیوارسازی  87/8درصد تعامل جنسیت یادگیری درس علوم را در
پسران و دختران تبیین میکند .به عبارتی ،زمانی که در یادگیری درس علوم تجربی فقط جنسیت را مدنظر
قرار دهیم؛ جنسیت بهتنهایی میتواند بر یادگیری درس علوم تجربی تأثیر بگذارد.
تأثیر جداگانه آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) با توجه به مقدار  Fکه  7/90۵و سطح معناداری که 0/007
شده است ،بر یادگیری درس علوم تجربی معنادار میباشد .به لحاظ آماری تفاوت میانگین یادگیری درس
علوم تجربی در دانشآموزان پسر و دختر معنادار است .با توجه به ضریب اتا که  0/124شده است ،نشان
میدهد که بازیوارسازی  12/4درصد آزمون یادگیری درس علوم تجربی را در پسران و دختران تبیین می-
کند .یعنی زمانی که در یادگیری درس علوم تجربی فقط آزمون را مدنظر قرار دهیم؛ آزمون بهتنهایی می-
تواند بر یادگیری درس علوم تجربی تأثیر بگذارد.
همانطور که در جدول  7مالحظه میشود ،در تعامل جنسیت*آزمون با توجه به مقدار  Fکه  9/483و سطح
معناداری که  0/000شده است ،بنابراین میزان یادگیری درس علوم تجربی در دانشآموزان پسر و دختر
تغییر کرده است ،این نتایج نشان میدهد که تفاوت میانگین یادگیری درس علوم تجربی پسران و دختران
معنادار است .با استناد به ضریب اتا که  0/14۵مالحظه میشود ،نشان میدهد که بازیوارسازی 14/۵
درصد تعامل جنسیت*آزمون یادگیری درس علوم تجربی را تبیین میکند .بهاینترتیب در پاسخ به این
فرضیه باید گفته شود که بازیوارسازی باعث افزایش تعامل جنسیت*آزمون یادگیری درس علوم تجربی
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پسران و دختران میشود .بنابراین فرضیه موردنظر مبنی بر تعامل بین جنسیت و شیوههای آموزش
(بازیوارسازی و شیوه سنتی) بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه چهارم اثبات میگردد.
اثر تعاملی میتواند بهصورت خطوط ناموازی دیده شود .دو گروه جنسیتی نمایش دادهشده موازی نیستند و
خطوط در ادامه یکدیگر را قطع میکنند .بنابراین میتوان بیان نمود که اثر تعاملی جنسیت معنادار است.
طبق نتایج ،یادگیری علوم تجربی دانشآموزان پسر و دختر با هم متفاوت است .یادگیری علوم تجربی در بین
دانشآموزان پسر گروه کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون نسبت به دختران باالتر است .همچنین
قابلمشاهده است که تأثیر بازیوارسازی بر یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پسر سبب پیشی گرفتن
آنها از دختران نشده است.
 -5بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج آمار توصیفی نمرات یادگیری درس علوم تجربی در پیشآزمون و پسآزمون با یکدیگر متفاوت
است .به عبارتی بازیوارسازی توانسته است یادگیری درس علوم تجربی را تحت تأثیر قرار دهد .نتایج نشان
داد که ،بازیوارسازی بر یادگیری درس علوم تجربی پایه چهارم تأثیر مثبت داشته است .نتایج این پژوهش با
مطالعات قاسمی ( )1399و همچنین با مطالعات کشاورز( )1399همسو است .همچنین نتایج نشان داد که،
تعامل بین جنسیت و شیوههای آموزش (بازیوارسازی و شیوه سنتی) توانسته است یادگیری درس علوم
دانشآموزان پایه چهارم را بهبود بخشد .نتایج این پژوهش با مطالعات جوگوست ( )2018و سلیمانی و
هنرمند( )1399همسو است .در تبیین این نتایج میتوان بیان نمود که آموزش مجازی با استفاده از
بازیوارسازی بهطور معناداری سبب افزایش یادگیری دانشآموزان پایه چهارم شده است و تعامل بین
جنسیت دانشآموزان تأثیری منفی بر یادگیری نداشته است .با توجه به اینکه استفاده از بازیوارسازی یک
مهارت روانشناسی است ،مطمئنا استفاده از این روش تعاملی توانسته تأثیر به سزایی در یادگیری
دانشآموزان پایه چهارم داشته باشد ،چراکه امکان یادگیری در بستر بازی برای این سنین جذاب است.
تفاوتهای جنسیتی در تأثیر شیوههای آموزشی تأثیرگذار است و معلمان میبایست شیوههای آموزشی خود
را متناسب به جنسیتهای مختلف تغییر دهند .اثر متقابل بین جنسیت و شیوههای آموزشی همین موضوع
را تائید نموده است.
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