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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ابتدایی بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانش آموزان ابتدایی شهر باغبهادران در سال تحصیلی  1380- 89بود .پس از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ،تعداد 07
دانش آموز ابتدایی انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل ) قرار گرفتند .گروه آزمایش مداخله روش
بازیهای آموزشی را دریافت کرد؛ گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد .ابزار پژوهش شامل آزمون عملکرد پیوسته
روسولد و مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان پیکرینگ و گدرکل بود .مداخالت طی  9جلسه  87دقیقه ای در مورد گروه
آزمایش اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد .فرضیه ها در سطح (  ) P>7 /70تأیید شد.
یافته ها حاکی از اثرگذاری مداخله روش بازیهای آموزشی (ضریب اتا برای حافظه فعال ،7 /333 ،میزان توجه 7 /389و پیشرفت
تحصیلی ) 7 /300 ،بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی بود؛ لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله مؤثر
برای بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی استفاده کرد.
واژههای كلیدی :بازی های آموزشی ،حافظه فعال ،توجه ،پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
در عصر حاضر ،تعلیم و تربیت بخشی مهم از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد .عالوه بر این ،کیفیت و کمیت تحصیل نقش
مهمی در آینده فرد ایفا می کند؛ به همین دلیل نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تالش برای
شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند .پیشرفت تحصیلی به طور اعم و فرایندهای یادگیری تدریس به
طور اخص به وسیله متغیرهای شناختی مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند که از جمله عوامل مهم می توان به باورهای معرفت
شناختی ( 1فان  ،) 2779 ،2رویکردهای یادگیری ( 3بیگز  ) 1890 ،3و تفکر تأملی ( 0کمبر و لئونگ  ) 2777 ،6اشاره کرد .میزان
توجه یادگیرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری است ،به طوری که بندورا تأکید می کند که
مرحله ابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز می شود و اگر توجه کافی نباشد ،یادگیری فرد خدشه دار می گردد (هارتمن و
هانفالوی  .) 2772 ،0توجه یکی از مهم ترین فعالیت های عالی ذهن است و به تنهایی یکی از جنبه های اصلی ساختار شناختی
است که در ساختار هوش ،حاف ظه و ادراک نیز نقش مهمی دارد .نارسایی توجه یکی از هسته های اصلی ناتوانی های یادگیری
است (سیدمن  .) 2776 ،9پژوهش هایی نشان داده اند که بین ناتوانی های یادگیری و توجه ارتباط معناداری وجود دارد (عابدی
و دیگران1390 ،؛ دادستان .) 1398 ،توجه را هم می توان معلول روش تدریس و هم علت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در
نظر گرفت .از آنجا که توجه و پیشرفت تحصیلی ،دو متغیر مرتبط هستند و الزمه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخورداری از
تمرکز و دوری از حواس پرتی است؛ از این رو دستیابی به راهکارهای تقویت توجه و پیشرفت تحصیلی از اهمیت باالیی
برخوردار است .لذا باید عوامل مؤثر بر توجه و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داد که می تواند شامل روشهای یادگیری و
آموزشی مختلف باشد .البته روش یاددهی  -یادگیری نه تنها بر توجه و پیشرفت بلکه بر حافظه فعال و جنبه های ذهنی دیگر
دانش آموزان نیز ممکن است مؤثر باشد.
حافظه فعال نیز نقش فوق العاده مهمی در توسعه رشد کودکی ،یادگیری و کسب مهارت های جدید در کودک در حال رشد
ایفا می کند .تفاوت های فردی در مؤلفه های حافظه فعال تأثیرات بسزایی در یادگیری ،اکتساب و اجرای طیفی از مهارت های
شناختی پیچیده دارند و زندگی روزم ره فرد را تحت تأثیر قرار می دهند (ارجمندنیا و سیف نراقی .) 1399 ،بدلی و هچ
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(  ) 1803مدل اولیه حافظه فعال را مطرح نمودند که بعدها نیز به گسترش و اصالح آن پرداختند (بدلی .) 2777 ،بر اساس
الگوی بدلی و هچ (  ) 1803و بدلی ( ،) 1896حافظه فعال از سه مؤلفه متفاوت و مستق ل تشکیل شده است.
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این سه مؤلفه عبارتند از ) 1 :مجری مرکزی ) 2 ،حلقه آواشناختی و  ) 3صفحه ثبت دیداری -فضایی (به نقل از
ارجمندنیا و فراهانی .) 1383 ،بعدها بدلی (  ) 2777مؤلفه ای را نیز به عنوان مؤلفه چهارم معرفی کرد که انباره رویدادی نام
گرفت و مسئول یکپارچه سازی اط العات سایر خرده مؤلفه ها و حافظه بلند مدت است .اطالعات آوایی و بصری به ترتیب در
حلقه آواشناختی و صفحه دیداری -فضایی ثبت و پردازش می گردند و مجری مرکزی به عنوان مکانیزم کنترل کننده نقش
نظارتی بر این خرده مؤلفه ها دارد .در واقع ،در این مدل مهم ترین مؤلفه مجری مرکزی است .مجری مرکزی تعیین کننده این
موضوع است که کدام اطالعات و چگونه پردازش شوند .به طور کلی پردازش هایی که توسط مجری مرکزی صورت می گیرند،
عبارتند از بازداری اطالعات نامرتبط ،جابجایی بین تکالیف ،به روز کردن اطالعات ،مدیریت رفتار هدف و راهبردهای بازیابی
اطالعات از حافظه بلندمدت (راگوبار ،بارنس و هکت  .) 2717 ،17حافظه فعال (کاری) ،بسیار کنشگر و نیازمند تحریک و تحرک
ذهنی و جسمانی است.
یکی از معضالت امروز جامعه بشری عدم تحرک کافی است که خالف فطرت وجود هر انسانی است (ماسن.) 1397 ،
بر اساس نظریه پردازشگر اطالعات اجتماعی ،تجارب حرکتی در رشد اجتماعی نقش بسزایی دارد (عمارتی ،نمازی زاده،
مختاری و محمدیان .) 1387 ،یکی از این تجارب بازی است .بازی مجموعه حرکت ها و فعالیت های جسمی و ذهنی است که
موجب شادی ،لذت ،و ارتباط با دیگران شده و در عین اینکه وسیله سرگرمی است جنبه آموزندگی و سازندگی نیز دارد
(جعفری .) 2711 ،ماریا مونته سوری بازی را مدرسه بزرگی می داند که کودک در آن آموزش می یابد و نیروی بدنی ،ذهنی و
اجتماعی او رشد می کند و برای زندگی کردن از هر جهت آماده می شود (جعفری .) 1387 ،در تعریفی دیگر جعفری و جعفری
(  ) 1398بازی را فرآیندی چندبعدی می دانند که در خدمت تکامل و رشد کودک است و می تواند راهی جهت تخلیه انرژی
های درونی کودک باشد و راه را برای یادگیری او هموارتر سازد؛ همچنین منجر به رشد اجتماعی و بهبود مهارت های ارتباطی
کودک شود .بنابراین باید نقش بازی و انواع آن را در امر آموزش بیشتر مورد بررسی قرار داد.
یکی از انواع بازی ها ،بازی های آموزشی است که در دهه  1867توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب
کرد .کودکان در طی بازی ها بویژه بازی های آموزشی به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر
و بهتری را کسب می کنند .آنها به کمک بازی با رنگ های مختلف ،اشکال گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و
تجارب ارزنده ای را به دست می آورند؛ در حین بازی نیز مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود
(نقل از فیروزی.) 1398 ،
در مورد نقش بازی نظرات متفاوتی وجود دارد .عده ای از محققان چون هی وود (  ) 1883و گاریتا و همکاران () 1889
معتقدند که مشارکت کودکان در فعالیت های گروهی و بازی با همساالن موجب رشد اجتماعی آنها می شود (پورشکوری
شارمی ،موحدی و عابدی .) 1387 ،چوی (  ) 2777معتقد است که کودکان از طریق بازی در روابط با همساالن شان بهبود قابل
توجهی کسب کرده اند (خرازی و دلگشایی .) 2717 ،غنایی چمن آباد و کارشکی (  ) 1381نشان دادند که حرکات موزون
ورزشی بر رشد اجتماعی و هوش کودکان پیش دبستانی مؤثر است .مهدوی نیا و سماواتی (  ) 1397بیان می کنند که آموزش
کودکان در سال های اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است .آموزش از طریق بازی یکی از روش های مهم برای یادگیری
به شمار می آید و به کودکان یاد می دهد چگونه خود را برای رو به رو شدن و غلبه بر مشکالت آینده و حل آن ها کمک
کنند .کودکان از طریق بازی با جهان اطراف آشنایی پیدا می کنند و بین واق عیت و تخیل تفاوت قایل می شوند و توانایی های
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خود را به خوبی درک می کنند (جعفری .) 2711 ،میلتون بر این عقیده است که آموزش مبتنی بر توجه ،حافظه فعال
نوجوانانی که نارسایی توجه داشتند را افزایش داده و تمرکز آنها را بهبود بخشد .در بازیها و انواع بازیهای آموزشی کودکانه،
اشعار ،ترانه ها ،آواها و موسیقی نقش الینفکی دارد که باید این مورد هم در آموزش مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی که عمارتی و همکاران (  ) 1387در پژوهش خود دریافتند که بازی های دبستانی نسبت به فعالیت های
معمول می تواند برنامه مناسبی برای رشد مهارت های ادراکی  -حرکتی کودک باشد ولی ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان
نیازمند فعالیت های گروهی برنامه ریزی شده و ساختارمند می باشد .رمضانی نژاد (  ،) 1300بیتی  ) 1883 ( 11و نوسی و شیم
(  ) 2770نیز افزایش رشد اجتماعی را از طریق فعالیت های بدنی و بازی ضعیف می دانند .از آنجا ک ه توجه و پیشرفت تحصیلی،
دو متغیر همسو و مرتبط هستند و الزمه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخورداری از تمرکز و دوری از حواس پرتی است؛ از
این رو دستیابی به راهکارهای تقویت توجه و پیشرفت تحصیلی از اهمیت باالیی برخوردار است .انجام این تحقیق زمینه
افزایش توجه و پی شرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم می سازد و می تواند مقدمه ای برای پیشرفت در سایر زمینه های
وابسته از قبیل فعالیت های شغلی و خانوادگی باشد .با عنایت به این مسائل ،گسترش پژوهش ها در این حوزه به کاهش افت
تحصیلی دانش آموزان و صرفه جویی در هزینه های فردی و اجتم اعی منجر می شود و زمینه بهره وری بیشتر از سرمایه
گذاری را فراهم می سازد .با توجه به این که وجود کاستی هایی در توجه و حافظه از مؤلفه های مهم و مؤثر بر مشکالت متعدد
پیشرفت تحصیلی و اجتماعی برخی دانش آموزان می باشد ،شیوع گسترده پیامدهای رفتاری و مشکالت ثانویه مانند افت
تحصیلی و ضعف مهارت های بین فردی در این دانش آموزان ،چالش های زیادی را برای آنان و البته خانواده های آنها ایجاد
می کند؛ بنابراین ،بر مبنای آن چه گفته شد ،ضرورت مداخالتی با روش تدریس مناسب احساس می شود .اهمیت پیشرفت
تحصیلی محقق را بر آن داشت که پژ وهش حاضر را در پاسخ به این سؤال که آیا روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال،
میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی اثربخش است؟ ،انجام دهد.
با توجه به مطالب و پژوهش های فوق و با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی و گذر انسان از
زندگی س نتی به سوی زندگی مدرن که ضرورت اجتماعی شدن را بیش از پیش نمودار می سازد ،لزوم پرداختن به خصایص
اجتماعی کودکان و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود ،بنابراین ،با عنایت به این مسائل ،گسترش پژوهش ها
در این حوزه به کاهش افت تحصیلی دانش آموزان و صرفه جوی ی در هزینه های فردی و اجتماعی منجر می شود و زمینه بهره
وری بیشتر از سرمایه گذاری را فراهم می سازد .در این پژوهش ،با توجه به موارد مطرح شده و پژوهش های انجام شده،
اثربخشی روش بازی های آموزشی بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد .سؤال
اصلی تحقیق این است که آیا روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه (فعال) ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ابتدایی تأثیر دارد؟

روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح آزمایشی مورد استفاده در پژوهش طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
است .طبق مقررات اداری ابتدا معرفینامه های الزم از اداره آموزش و پرورش اخذ شد .متغیرهای مستقل در این پژوهش
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آموزش به روش بازیهای آموزشی (طی 6جلسه  87دقیقه ای) و متغیرهای وابسته حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان است .آموزش به روش بازیهای آموزشی ب ه دانش آموزان بر پایه 6جلسه نوددقیقه ای و مبتنی بر آموزه
ها و دستورالعمل آموزشی ارائه شده در تحقیق سیف نراقی و نادری است .جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانش -
آموزان ابتدایی شهر باغ بهادران در سال تحصیلی  1380- 89بودند .براساس توصیههای مطرح در متون علمی و دانشگاهی در
مورد حجم نمونه برای پژوهش های آزمایشی در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت (فرانکل ،والن و هیون ،) 2712 ،تعدادی به
روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین کالس ها و مدارس مختلف انتخاب شدند .پس از انتخاب اولیه 07 ،نفر نمونه
پژوهش با استفاده از گمارش تصادفی ،به گروه کنترل و آزمایش (هر گروه  20نفر) گمارده شدند .پس از آن تحلیل ها انجام
شد .برای سنجش حافظه فعال و میزان توجه به عنوان متغیر وابسته از ابزارهای آزمون حافظه فعال و عملکرد پیوسته استفاده
شد .دانشآموزان گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آز مون و پس آزمون به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند .جهت رعایت
اصول اخالقی طبق تعهدی که به گروه گواه داده شده بود پس از پایان تمامی مراحل پژوهش ،آن ها نیز این جلسات مداخله
ای را بصورت فشرده دریافت کردند .داده ها با استفاده از طرح تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلی ل شد.
جدول  :1نگاره طرح پژوهش
پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

انتخاب تصادفی

گروه ها

T2

Educational Games

T1

RE1

گروه آزمایش

T2

--

T1

RC

گروه کنترل

ابزارها
.5

مجموعه آزمون حافظه فعال كودكان :مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان (پیکرینگ و گدرکل  ،2771 ،12ترجمه
ارجمندنیا ) 1399 ،به منظور سنجش حافظه فعال افراد  0تا  10ساله و بر اساس مدل سه مؤلفه ای حافظه فعال بدلی و
هچ

13

(  ) 1803طراحی شده است .این آزمون جنبه های مختلف مؤلفه های سه گانه حافظه فعال را بررسی می کند.

مجموعه آزمون حافظه فعال در برگیرنده سه شاخص کارکرد مجری مرکزی

13

(یادآوری شمارش ،یادآوری شنیدن،

یادآوری اعداد به صورت رو به عقب) ،چهار شاخص کارکرد برای حلقه آواشناختی (یاداوری رقم ،مطابقت دادن لیست
لغات ،یادآوری لیست غیرلغات یا هجاهای بی معنی) و دو شاخص کارکرد حافظه فعال دیداری -فضایی (یادآوری مکعب ها
و حافظه مازها) است (ارجمندنیا و سیف نراقی .) 1399 ،ضرایب اعتبار این آزمون با روش بازآزمایی از  7 /30تا  7 /93به
دست آمده است .همچنین پایایی این مجموعه آزمون با روش بازآزمایی در پژوهش ارجمندنیا و سیف نراقی ( ) 1399
 7 /80گزارش شده است .در پژوهش حاضر از خرده آزمون های یادآو ری مستقیم مکعب ها ،یادآوری معکوس مکعب ها و
حافظه مازها استفاده می شود.

03

Pickering & Gathercole

12

Baddeley& Hitch

13

Central Executive

14
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 .2آزمون عملکرد پیوسته ( )CPTبرای سنجش میزان توجه :این آزمون برای اولین بار در سال  1860توسط رازولد و
همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت .ابتدا این آزمون برای سنجش ضایعه مغزی به کار گرفته شد ،اما در
دهه  1887به عنوان متداول ترین شیوه آزمایشگاهی در ارزیابی کودکان بیش فعالی همراه با نارسایی توجه به کار رفت.
هدف این ازمون سنجش نگهداری توجه و زود انگیختگی در این کودکان است (حسنی و هادیان فرد .) 1396 ،در حقیقت
ازمون عملکرد پیوسته یک آز مون واحد نیست .تاکنون گونه های مختلفی از آن ،جهت اهداف درمانی یا پژوهشی تهیه
شده است .فرم فارسی آزمون که از طریق رایانه اجرا می شودف دارای اعداد فارسی به عنوان محرک است .از این تعداد
 37محرک (  )% 27به عنوان محرک هدف می باشد .فاصله بین ارائه دو محرک  077میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک
 107میلی ثانیه است .ضرایب اعتبار بازآزمایی قسمت های مختلف آزمون در مطالعه هادیان فرد ،نجاریان ،شکرکن و
مهرابی زاده (  ،) 1308با فاصله  27روز ،در دامنه بین  7 /08تا  7 /83قرار دارد .به آزمودنی گفته می شود یک سری اعداد
در روی مانیتور ظاهر می شود و سریع ناپدید می شود و شما باید با مشاهده هر عددی به جز عدد  ،0سریع دکمه فاصله
(  ) spaceرا فشار دهید .در واقع ،این آزمون را به عنوان بازی به کودک معرفی می کنیم تا دچار اضطراب نشود .بعد از
استخراج نتایج ،شاخص میانگین زمان پاسخ ها  ،10خطای حذف  ،16خطای ارائه  ،10پاسخ پیش از موعد  19و انحراف معیار
میانگین ها  18بررسی می شود.

 .1مداخله بازیهای آموزشی 6 :جلسه هفتگی 87دقیقه ای برگرفته از سیف نراقی و نادری (  ) 1302می باشد.
جدول  : 2خالصه محتوای جلسات بازی های آموزشی در تقویت حافظه و میزان توجه (برگرفته از دستورالعمل سیف نراقی و نادری
())5132
جلسه

موضوع

5

آشنایی و اجرای
تست

2

بازی ساعت

1

بازی با اعداد

محتوا
برقراری ارتباط اولیه محقق و دانشآموز با یکدیگر در محیط آموز شی .دانشآموزان با قوانین و
وظایف هر عضو آ شنا می شوند .همچنین پیشآزمون با ا ستفاده از ابزارهای مذکور از دانشآموزان

هدف
آشنایی با روند
کار

گروه کنترل و آزمایش نیز انجام می شود .آشنایی با بازی هایی همچون  ) 1دستش ده ) 2 ،تکمیل
تصویر ) 3 ،خاله بازی ) 3 ،کشیدن نقاشی با چشم بسته ) 0 ،تشکر ) 6 ،دو مچ یک مچ ) 0 ،گل بازی،
 ) 9پیدا کردن اشیاء ) 8 ،پیدا کردن اشکال هندسی .ارائه تکلیف خانگی
مرور و خالصه جلسه قبل ،در این بازی برای هر یک از اعداد ساعت (چهار رقم) حرکت خاصی در

افزایش حافظه و

نظر گرفته میشود و مربی با نشان دادن عقربه ساعت به دانشآموز ،از آنها حرکات خاص مورد

توجه

نظر را میخواهد (در جلسات آ خر از دوازده رقم اعداد ساعت ا ستفاده می شود) .ارائه تکلیف خانگی
مرور و خالصه جلسه قبل ،به دانشآموز ا شکال خاصی داده میشود که هرکدام شماره خاصی دارد

00

تقویت و توجه،

answer time

15

omission

16

commsion

17

anticipation

18

variability

19
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و وی میبایست بر ا ساس آن شمارهها ،ا شکال را رنگ کند ؛ و بعد از کودک پرسیده میشود هر

بهبود مهارت

شکل چه عددی دارد .ارائه تکلیف خانگی

طبقه بندی

مرور و خالصه جلسه قبل ،یک جمله به کودک گفته میشود و از او خوا سته می شود آن را تکرار

افزایش حافظه

کند .سپس دو جمله گفته می شود تا آنهارا تکرار کند و این روند ادامه دار است تا توانایی وی به
حد هنجار و طبیعی برسد .ارائه تکلیف خانگی

فعال
تقویتتمرکز و
حافظه دیداری

4

بازی جمله ها

1

بازی ا جرای

مرور و خالصه جلسه قبل ،در این مرحله  ،دستورالعمل های ساده به دانش آموزان داده می شود،

د ستورات

برای مثال " چشم هایت را ببند " و یا "دستت را روی سرت بگذار " و سپس به ترتیب فرمانها را
سختتر و همچنین شامل چند د ستورالعمل همزمان است که دانشآموزان می بایست انجام دهند.
ارائه تکلیف خانگی

بازی با دانهها

6

مرور و خالصه جلسه قبل ،در این مرحله دانشآموزان میبایست با هر فرمان مربی با یک دست،

تقویت بهبود

چند دانه ماش و با یک دست چند دانه لوبیا را بردا شته و در ظروف جداگانه و مخصوص به خود

هماهنگیچشمو

بریزند .کاربرد آموخته ها برای سر و کار داشتن و خلق آینده ،گرفتن بازخورد برای شرکت در

د ست ،دیداری و

مطالعه و آماده سازی برای پایان جلسات و اجرای پس آزمون و اتمام جلسات آموزشی

شنیداری و بهبود
مهارت
طبقهبندی

یافته ها
جدول  : 3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته دو گروه و مراحل آزمون ها
سازه

متغیرها

گروه

خطای ارائه پاسخ

پیش آزمون
میانگین

انحراف

پس آزمون
میانگین

انحراف معیار

معیار

برای میزان توجه

مؤلفه های آزمون عملکرد پیوسته

سنجش حافظه فعال

مؤلفه های آزمون

خطای پاسخ حذف
تعداد پاسخ صحیح
شاخص زمان واكنش
یادآوری مستقیم مکعبها
یادآوری معکوس مکعبها
حافظه مازها
نمره كلی آزمون دیداری فضایی

پیشرفت تحصیلی

نمرات پیشرفت تحصیلی

بازی آموزشی

9/51

5/61

2/15

5/68

كنترل

8/99

5/83

8/11

2/15

بازی آموزشی

51/55

2/53

2/41

2/26

كنترل

51/12

2/16

9/36

5/14

بازی آموزشی

523 /51

1/98

549/41

1/54

كنترل

525/41

1/61

512/51

4/98

بازی آموزشی

851/11

41/23

113 /46

41/11

كنترل

398/61

19/61

816/29

42/41

بازی آموزشی

21/61

1/53

23 /48

4/14

كنترل

25/11

1/56

25/56

1/11

بازی آموزشی

54/62

2/81

22/92

4/52

كنترل

52/21

2/66

52/66

1/82

بازی آموزشی

51/38

1/52

58/55

1/53

كنترل

51/81

1/48

55/81

1/19

بازی آموزشی

41/16

6/66

63 /14

8/19

كنترل

44/18

3 /11

41/66

8/51

بازی آموزشی

58/25

1/153

59/15

1/141

كنترل

58/24

1/115

58/52

1/414

جدول  2نشان می دهد در نمره های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در ابعاد میزان توجه ،حافظه فعال و پیشرفت
تحصیلی از پیش آزمون به پس آزمون بهبود ایجاد شده است.
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فرضیه اصلی :روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تأثیر دارد.
جدول  : 3نتایج آزمون همگنی واریانس لوین بین متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش (بازی آموزشی ) و گروه کنترل
متغیر وابسته

df5

df2

F

sig.

میزان توجه

5

49

1/298

1/183

حافظه فعال

5

49

1/111

1/499

پیشرفت تحصیلی

5

49

1/122

1/114

میزان توجه (  ) P=7 /090 ،F=7 /289و حافظه فعال (  ) P=7 /388 ،F=7 /307و پیشرفت تحصیلی ( ،F=7 /322
 ) P=7 /033معنی دار نمی باشند .بنابراین می توان گفت که واریانس گروه آزمایش (روش بازی های آموزشی ) و گروه کنترل در
متغیرهای میزان توجه ،حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی بهطور معنیداری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسها تأیید
میگردد.

جدول  :0نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمرههای پسآزمون گروه آزمایش (روش بازی های آموزشی ) و کنترل
نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Eta

sig.

اثر پیالی

15/225

11/811

4

46

1/115

1/115

المبدای ویلکز

1/253

15/56

4

46

1/294

1/115

اثر هتلینگ

9/998

34 /581

4

46

1/116

1/115

بزرگترین ریشه روی

51/431

555/165

4

46

1/119

1/115

همانطور که در جدول  0مالحظه می گردد ،بین گروه آزمایش (مداخله مبتنی بر روش بازی های آموزشی ) و گروه
کنترل از لحاظ متغیرهای وابسته در سطح (  ) P=7 /771تفاوت معنیداری وجود دارد .بنابراین میتوان اذعان کرد که در یکی از
متغیرهای وابسته تحقیق (میزان توجه ،حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی ) بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اثربخشی روش بازیهای آموزشی بر میزان توجه ،حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی ،تأیید
میشود و میزان تأثیر مداخله مبتنی بر روش بازی های آموزشی در پسآزمون در پژوهش حاضر  7 /308می باشد.

جدول  :6تحلیل کواریانس تکمتغیری بر روی میانگین نمرههای پس آزمون گروه آزمایش (روش بازی های آموزشی ) و گروه کنترل
گروه مداخله

متغیر های وابسته

میانگین مجذورات

Df

F

Eta

sig.

گروه مداخله

میزان توجه

412/556

5

251/116

1/198

1/115

روش بازیهای

حافظه فعال

235/116

5

555/552

1/144

1/115

آموزشی

پیشرفت تحصیلی

158/268

5

589/118

1/113

1/115

00

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،51شهریور 5198

همانطور که در جدول  6مالحظه میگردد ،تحلیل کواریانس یکراهه در متغیرهای میزان توجه ،حافظه فعال و
پیشرفت تحصیلی معنیدار می باشند (  .) P=7 /771بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اثربخشی روش بازیهای آموزشی بر میزان
توجه ،حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی ،تأیید می شود و میزان تأثیر مداخله روش بازیهای آموزشی بر میزان توجه  7 /389و
حافظه فعال  7 /333و پیشرفت تحصیلی  7 /300می باشد.

نتیجه گیری
سؤال اصلی تحقیق این بود که آیا روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ابتدایی اثربخش است؟
بر طبق داده های آماری فرضیه تحقیق مبنی بر روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تأثیر دارد ،.تأ یید می شود و میزان تأثیر مداخله (ضریب اتا برای حافظه فعال ،7 /333 ،میزان
توجه  7 /389و پیشرفت تحصیلی ) 7 /300 ،می باشد و نیز مالحظه میگردد ،تحلیل کواریانس چندمتغیره در متغیرهای حافظه
فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی معنیدار می باشند (  ) P=7 /771و با  80درصد اطمینان می توان گفت که مداخله روش
بازی های آموزشی باعث بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی می شو د .با استناد به آزمون پیالیی مالحظه می
گردد ،بین گروه آزمایش و کنترل در سطح (  ) P<70771تفاوت معنی داری وجود دارد .این یافته با پژوهشهای متعددی
همچون ،آریاپوران و همکاران (  ،) 1382خانی و همکاران (  ،) 1382عظیمی و همکاران (  ،) 1382موسوی و همکاران ( ،) 1381
جعفری ثانی و همکاران (  ،) 1381نوحی و همکاران (  ،) 1381غنایی چمن آباد و کارشکی (  ،) 1381زاده محمدی و همکاران
(  ،) 1390پاکدامن و همکاران (  ،) 2713پنگ ( ،) 2713اردوغان و همکاران (  ،) 2717گلد و همکاران (  ) 2770و چوی ( ) 2777
همسو می باشد .لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله مؤثر برای بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی
استفاده کرد .در جلسات روش بازیهای آموزشی سعی شد که دانش آموزان ابتدایی با روش تدریس و یادگیری فعال آشنا شوند.
پس از آشنایی با روش تدریس معلم به تدریج تالش بر این بود که دانش آموزان از سبکهای یادگیری منفعل که سبکهای
غیر منعطفی بودند به سمت سبکهای یادگیری فعال که سبک فراگیری سازنده ای است ،سوق پیدا کنند .در نتیجه می توان
گفت که در پایان این مداخالت حافظه فعال ،میزان توجه و پیشرفت تحصیلی آنها افزایش یافته است.
در تبیین نتایج می توان گفت ،بخش مهمی از پراکندگی حواس مانع از تسلط دانش آموزان بر امور زندگی و تحصیلی
است .حواس پرتی مانع از حفظ اعتماد به نفس و خودپنداره مثبت دانش آموزان می شود و روش تدریس بازی های آموزشی
می تواند به دانش آموزان در رهایی از دام افکار ناخواسته و تفکرات غیرمنطقی کمک کند و توجه آنها را به سوی مسائل اصلی
و مهم زندگی معطوف دارد و توانایی تقویت توجه و حافظه فعال را در آنان ایجاد کند.
یکی از رویکردهای نوین که به تقویت و بازپروری اجزای شناختی کمک می کند ،بازی های آموزشی است .اصول زیر
بنایی شناختی این است که توجه پایدار و حافظه فعال به وسیله فراهم کردن فرصت های ساختارمند برای تمرین کردن جنبه
های مختلف توجه و حافظه باعث بهبود پیشرفت تحصیلی می شوند .بازی آموزشی به گونه ای توجه افراد را جلب می کند که
در بهبود دقت و حافظه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی مؤثر می باشد .این بازی ها شامل تمرین های مکرر یک سری از تکالیفی
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است که نیازمند توجه با سطوح متفاوت است .فرض بر این است که فعال کردن مداوم سیستم های توجه با استفاده از بازی
باعث تغییر در ظرفیت شناختی می شود که این امر باعث کاهش حواس پرتی و فعال شدن حافظه می شود.
مداخله روش بازی های آموزشی ،انعطاف پذیری ذهنی افراد را افزایش می دهد .این ویژگی باعث افزایش سازگاری
افراد با شرایط مختلف و میل به پیشرفت و تغییر مثبت تفکر می گردد .افراد با حافظه فعال و توجه باال با خوش بینی ،ابراز
وجود و اعتماد به نفس بیشتری برخورد می کنند .در نتیجه مشکالت را قابل کنترل می دانند و با یادگیری فعال مناسب
فعاالنه توان خود را به کار می گیرند و با شرایط مختلف کنار می آیند .دانش آموزان با این رشد ذهنی ،چاره ساز و انعطاف
پذیر بوده ،مطابق با تغییرات محیطی خود را وفق می دهند و بعد از برطرف شدن عوامل چالش انگیز به وجود آمده به سرعت
م شکالت را برطرف کرده و با این وفاق به وجود آمده میزان توجه خود را افزایش می دهند .در نتیجه فرایند حافظه فعال و
تمرکز ،دقت و توجه نهادینه شده و سالمت فردی و اجتماعی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی را تقویت می کند .این دانش -
آموزان با موفقیت ،چالش های زندگی را پشت سر می گذارند و احساس ناامیدی کمتری داشته و از این مهارت برخوردارند که
به یک چالش به عنوان مسئله ای که می توانند آن را کندوکاو کنند ،تغییر بدهند ،تحمل کنند و یا به طرق دیگر حل کنند،
نگاه کنند و همین موضوع توان تحمل آنها را افزایش داده ،سبب چشم انداز مثبت و خوش بینی آنها به زندگی می شود .این
خوش بینی در فرایند بهبود حافظه فعال ،میزان توجه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی مؤثر است.
در خصوص تبیین نتایج می توان گفت که در جلسات روش بازی های آموزشی ،عالوه بر تکنیکهای به چالش کشیدن
نرمش و ورزش بدنی دانش آموزان ،نرمش مغزی ،تمرین ،کاربرد و تغییر یادگیری از منفعل به فعال باعث شد که یادگیری و
حافظه فعال و میزان توجه باال برود .از سوی دیگر در بسیاری از نظام های آموزشی پیشرفته در دنیا جایگاه حافظه مخصوصاً
حافظه فعال به عنوان یک سازه شناختی پر رنگ و اثرات آن بر پیشرفت تحصیلی مورد توافق اکثر پژوهشگران است .بررسی و
شناخت حافظه و یافتن متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر آن به منظور کمک به دانش آموزان در یادگیری بهتر و رسیدن به
موفقیت تحصیلی یکی از اصلی ترین اهداف عینی آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان محسوب می شود .پژوهشها
نشان داده اند ک ه عوامل زیادی مانند عزت نفس ،خودپنداره ،خودکارآمدی ،مهارتهای پردازش اطالعات ،مهارت ذهن آگاهی،
انواع مختلف هوش ،سبک های یادگیری ،سبک های تفکر ،سبک های هویت ،رویکردهای هیجانی و سالمت روان با حافظه
دانش آموزان رابطه دارند و در پیشرفت تحصیلی آنان مؤثرند.
بسیار ی از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در ذخیره کردن ،سازماندهی و اولویت بندی اطالعات مشکل دارند و به
جای توجه به مسائل مهم بر جزئیات تمرکز می کنند .این ضعف های مطرح شده ،به عنوان مشکالت در کارکردهای اجرایی
شناسایی می شوند که در غالب موارد در مشکالت تحصیلی تظ اهر پیدا می کند .در نتیجه می توان گفت به دلیل وجود مشکل
در سازماندهی و اولویت بندی جزئیات ،حافظه فعال قادر به دستکاری اطالعات نیست .این موضوع در کنار نقص در انعطاف
پذیری ذهنی بین مفاهیم انتزاعی و جزئیات می تواند موجب عدم هماهنگی میان توانایی بالقوه و میزا ن عملکرد این گروه از
دانش آموزان شود .با وجود اهمیت کارکردهای اجرایی در زندگی روزمره و همچنین عملکرد تحصیلی افراد بحث های زیادی
در ارتباط با ماهیت و ساختار این کارکردها وجود دارد .کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی ،انعطاف پذیری ذهنی ،بازداری،
تولید و خودنظ ارتی است .در تعریف دیگر از کارکردهای اجرایی آن را شامل سه مؤلفه اصلی در نظر می گیرند که عبارتند از
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جابجایی ذهنی (انعطاف پذیری) ،به روز رسانی اطالعات حافظه فعال و در نهایت بازداری پاسخ های غالب (ملتزر و کریشنان ،27
.) 2770
کارکردهای اجرایی به عنوان مجموعه ای ا ز فرایندهای شناختی تعریف می شوند که سایر فعالیت های شناختی را
هدایت می کنند .از مهمترین کارکردهای اجرایی می توان به توجه پایدار و حافظه فعال اشاره کرد .منظور از توجه پایدار
توانییی حفظ پاسخ هدفمند در طی یک فعالیت مداوم و تکرار شونده است که این توانایی از طریق فراهم کردن فرصت برای
تحریک توجه می تواند بهبود یابد .توجه پایدار به فرد کمک می کند تا تداخل یکی از کارکردهای بازداری است که در تداوم و
استحکام رفتار هدفمند نقش تعیین کننده دارد .همچنین حافظه فعال بخشی از کنش های شناختی سطح باالست و به توانایی
نگهداری و دستکاری فعاالنه اطالعات در مغز اطالق می گردد .این مسئولیت ذخیره سازی موقت اطالعات ورودی به نظام
شناختی را بر عهده داشته و در ضمن آن با استفاده از نظام های پردازشگری که در اختیار دارد ،این اطالعات را انتخاب و
دستکاری می نماید .حافظه فعال دارای دو نقش اصل ی است .یکی این که نوع مواد و داده هایی که باید مورد پردازش قرار
گیرند را انتخاب و جهت تخصیص توجه و پردازش آنها برنامه ریزی می کند و دیگری این که مسئولیت پردازش آنها برنامه
ریزی می کند و دیگری این که مسئولیت پردازش و نگهداری کوتاه مدت مواد کالمی و غیرکالمی را بر عهده دارد.
نظریات علمی به نقش فعال فراگیر در یادگیری تأکید دارند و این فعال بودن و داشتن حق انتخاب و آزادی عواملی
هستند که به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود انگیزه مطرح شده اند .یادگیری فعال از ویژگی های یادگیرندگان باانگیزه و موفق
است ،یادگیرندگان با انگ یزه قادرند تالشهای یادگیری خود را آغاز و هدایت کنند؛ در یادگیری به خودشان تکیه کنند؛ و دانش
کافی درباره راهبردهای یادگیری و فراشناختی دارند و به خوبی آنها را به کار می گیرند و برای رسیدن به اهداف خود برنامه
ریزی ،نظارت ،ارزیابی و بر محیط خود کنترل دارند و می توان گفت یادگیرندگان دارای یادگیری فعال باال ،تعلل ورزی کم
تری در کارهای خود داشته و میزان دقت باالیی دارند .این انگیزه یادگیری فعال تحت تأثیر نظر دانشآموز نسبت به خودش
است که آنها را به سوی حافظه فعال باالتر و میزان دقت سوق می دهد .یادگیری فعال به دانشآموزان کمک می کند تا هنگام
درگیری در یک تکلیف ،بر یادگیری خودشان نظارت کنند و راهبردهای موفق را انتخاب نمایند .یادگیری فعال ،نقطه مرکزی
کارکرد مؤثر در زمینه های کنترل تکانه ،مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است که با بافت آموزشی ،ارتباط دارد و همچنین
ب ا حافظه فعال نیز رابطه دارد .رویدادهای بیرونی همانند روش بازی های آموزشی شاید نتوانند در افراد انگیزش درونی به وجود
آورند ،ولی می توانند به انگیزش درونی ای که از قبل دارند ،کمک کنند.
همچنین ،در جریان بازی ویژگی هایی مانند دقت ،حافظه ،تصور ،نظم و ترتیب ،چاالکی و مهارت و  ...در کودکان
رشد و توسعه می یاب د .در ضمن کودک از ابتدا مفاهیمی مانند کمیت ،مسافت ،اندازه ،عدد و فضا را از تجارب مستقیم خویش
کسب و در خود تقویت می کند .او پیوند میان پدیده ها را بهتر می شناسد و مسائل ذهنی (مربوط به درک مفاهیم اولیه) را
آسان ت ر و واقعیت را بهتر درک می کند .به هر روی ،ارائه فعالیت ها و حرکت ها در قالب بازی ها و برانگیختن عالقه و انگیزه
کودکان و در نتیجه افزایش قوه یادگیری آنها تأثیر بسیار دارد ،به ویژه اگر بازی ها با خواست و عالقه آنها مطابقت داشته باشد.
باید در نظر گرفت که مهم ترین وجه بازی های به کار رفته در این پژوهش ،عملی و اجرایی بودن آنها است که این به
کودک فرصت می دهد که از طریق بازی کردن با مهارت های تمرکز حواس آشنا گردد .بازی به منظور باال بردن سطح
هوشیاری و دقت و تعامالت بین فردی در مواجهه مستقیم تر با یکدیگر به کار می رود .در بازی افراد یاد می گیرند که ابتکار
Meltzer & Krishnan
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عمل را به دست گرفته و به گونه ای برانگیخته با دیگران ارتباط برقرار کند .به عبارت دیگر بازی ،آموزش مهارت های تمرکز
حواس ،افزایش مهارت در روابط و تعامالت بین فردی و رابطه با همساالن را تسریع و تسهیل می نما ید .هدف نظام آموزشی
باید تربیت کردن دانش آموزانی توانمند ،شهروندانی مفید برای جامعه در حال تغییر باشد .افزون بر این برنامههای مدارس باید
بر روشهایی متمرکز گردند که دانش آموزان به جای آموختن و به خاطر سپردن قابلیتهای چگونه آموختن را از طریق تفکر و
برخور د منظم با مسایل و مشکالت یاد بگیرند ،زیرا در چنین حالتی است که دانش رشد میکند و یادگیرنده احساس مفید
بودن میکند (اکبرزاده .) 1393 ،روند آموزش ،باید برای دانشآموزان پویا باشد و دانش آموزان ،خود در امر آموزش شرکت
کنند ،تفکر کنند و از حواس پرتی به سوی تمرکز حواس سوق پیدا کنند .هدایت دانش آموزان در این مسیر پرتالطم مسئولیتی
خطیر است .بی تردید فردی که توان همگام شدن با تحوالت زمان و مکان و سازگاری با آنها را ندارد محکوم به فناست.
آموزش صحیح که در قلب آن یادگیری مطلوب و در پی آن یادداری باثبات قرار دارد از مباحث مهم و حساس است .شایان ذکر
است معلم شکلدهنده جو کالس است و مهمترین نقش را در بهبود میزان توجه دانشآموزان بر عهده دارد و میتواند این نقش
را از طریق روش های تدریس فعال همچون روش ریتمیک و بازی های آموزشی در کالس به انجام رساند.
در بازی های آموزشی از یک طرف فقدان کنترل بر روی یک وضعیت ،انگیزه پاسخدهی برای رسیدن به اهداف را
کاهش می دهد و احساس عدم کنترل بر روی یک وضعیت ،زمینه شناخت منفی را ایجاد می کند .از طرف دیگر این بازی ها
احساس کسب مهارت را در مقابل شانس افزایش می دهد و مفهوم شکست را متفاوت از آنچه در مدرسه تجربه می کنند
برایشان فراهم می کند .بنابراین نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش هایی که در مراکز آموزشی و مراکز درمانی به کار رفته
همخوانی دارد که حاکی از تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی بود .تبیین دیگر اینکه بازی های خوب آموزشی ،تجربه شکست را
کاهش می دهند و چون دانش آموزان ابتدایی از همان جایی که شکست خوردند ،می توانند بازی را ادامه دهند بنابراین افراد از
شکست نمی ترسند و تشویق می شوند تا خطر کنند ،کشف کنند و به امتحان ناشناخته ها بپردازند .لذا بازی ها احساس
کنترل پذیری را فراهم می کنند که این امر در نهایت باعث افزایش توجه پایدار و حافظه فعال می شود .همچنین می توان
گفت که بازی آموزشی با دارا بودن ویژگی رقابتی ،پیچیدگی ،آزمایش پذیری ،انعطاف پذیری ،خودپویایی و توانایی پاسخگویی
به نیازهای فراگیران تأثیر قابل مالحظه ای بر خالقیت ،یادگیری ،شخصیت و استعداد افراد دارند .این بازی ها از این جهت که
پنج مهارت اساسی حافظه ،توجه ،سرعت ،انعطاف پذیری و مهارت های حل مسأله را بهبود می بخشند ،مفید خواهند بود و
باعث می شوند که فرد بتواند تمام کنش های درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری
خود را به گونه ای هدایت کندکه بهره وری فرایندهای ذهنی اش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش یابد .در واقع بازی
های آموزشی ضمن استفاده از ویژگی های انگیزشی با دادن انگیزه برای ادامه بازی جهت موفقیت و بهره مندی از قوانین و
اصول یادگیری نظیر فوریت تقویت می توا نند در بهبود ویژگی هایی چون توجه پایدار و حافظه فعال و در نتیجه پیشرفت
تحصیلی مؤثر باشند .از طریق بازی های آموزشی عالوه بر این که مهارت های حرکتی در کودکان تقویت می شود ،باعث
پرورش و رشد مهارت های ذهنی در آنان نیز می گردد .تواناییهای ذهنی از توانایی های ح رکتیِ پایه جدا نیستند .بنابراین،
مطالعه این گونه حرکت ها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم تواناییهای ذهنی میشود؛
آنچه کودکان در خانه یا مدرسه می آموزند ،هنگام تکرار آنها در قالب بازی ها و فعالیتهای بدنی درباره آنها می اندیشند و
معانی بسیار از این پدیده ها دریافت می کنند.
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این یافته ها نشان دهنده این است که آموزش دهندگان می توانند بر آموزش ویژه حول روش بازی های آموزشی و
تأثیر آن بر یادگیری و حافظه فعال فراگیران متمرکز شوند که یادگیری منفعل نسبت به تحصیل دارند .معلمین نه تنها باید به
نمرات تحصیلی ،بلکه به این نکته توجه کنند که دانش آموزان چگونه یادگیری را دریافت می کنند و بر پیشرفت تحصیلی خود
اثر می گذارند .معلمین باید تأکید بر برنامه ای را مد نظر قرار دهند که شامل مدل آموزش بر مبنای روش بازی های آموزشی
باشد که بر استقامت ،بکارگیری بازخورد سازنده برای اصالح و تأکید بر انعطاف پذیری هوش است .در حالی که مداخالتی
همچون مداخله روش بازی های آموزشی می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارد ،مداخله باید با برنامه تحصیلی همراه شود
تا مداخله مؤثرتر شود (ساندرز  .) 2713 ،21در نتیجه ،یک مدل آموزش روش بازی های آموزشی هنگامی موفق تر است که با
برنامه درسی روزانه کالسی در هم آمیخته شود.
بازخورد معلم به دانش آموزان باید بر پیشرفت و تالش در تکلیف متمرکز شود .در نتیجه توسعه حرفه ای برای
معلمین و کادر حمایتی ممکن است از روشهایی حمایت کند تا سؤاالتی را مطرح و بازخورد سازنده داده شود که زبان کالس
را طوری تغییر دهد تا با مدل روش بازی های آموزشی هماهنگ تر باشد .به عالوه ،معلمین و کادر باید از دانش آموزان انتظار
داشته باشند تا نقش فعالی در ایجاد نگرش های مثبت درون کالس درس داشته باشند با مهیا کردن فرصت هایی جهت بحث
و در اختیار گذاشتن فرایند و مشکالتی که در یادگیری با آن مواجه بوده اند.
از جمله محدودیتهای جدی این پژوهش این است که با توجه به اینکه مطالعه حاضر بر روی دانش آموزان ابتدایی
شهر باغبهادران در سال تحصیلی  1380- 89اجرا شده ،بهتر است در تعمیم نتایج آن به سایر نقاط کشور و گروه های سنی
دی گر احتیاط و دقت الزم به عمل آید .پیشنهاد می شود پژوهش حاضر با دور ه پیگیری دو ماهه انجام گیرد تا تأثیر متغیرها
پس از دوره پیگیری نیز مشخص شود.
مناب ع و مراجع
-
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ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی ،مجله روانشناسی مدرسه ،دوره ی  ،2شماره  ،1صص .23- 31
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دوره  ،2شماره  ،3صص .0- 21
امینی ،شهریار (  .) 1390بررسی نقش خودکارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال سوم دبیرستان ،رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم.

-

تجری ،اعظم؛ کارشکی ،حسین؛ عبدخدایی ،محمد سعید (  .) 1387جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر
مشهد :نقش ماهیت تکلی ف و جنسیت ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره  ،62صص .170- 123
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-
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خرازی ،علینقی و کارشکی ،حسین .) 1399 ( .بررسی رابطه مؤلفه های ادراک والدین با راهبردهای یادگیری خود
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خسروی ،معصومه؛ حسینی ،طیبه؛ طالع پسند ،سیاوش؛ اعظمی ،سعید .) 1387 ( .بررسی رابطه راهبردهای شناختی
یادگیری خود تنظیمی و خالقیت با عملکرد تحصیلی .اولی ن همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.
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دانشگاه فردوسی.
دالور ،علی (  .) 1390روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی .تهران :دانشگاه پیام نور ،چاپ چهارم.
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رحمان سرشت ،حسین (  .) 1393راهبردهای مدیریت ،انتشارات فن و هنر ،چاپ اول.
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رنجبر ،سمیه .) 1381 ( .مطالعه عوامل مؤثر بر مدیریت اثر بخش کالس درس .نخستین همایش ملی علوم مدیریت
نوین.
سبحانی نژاد ،مهدی؛ عابدی ،احمد (  .) 1390بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت
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سیدعباس زاده ،میر محمد .) 1396( .کلیات مدیریت آموزشی .ارومیه :انتشارات دانشگاه ارومیه.
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سیف  ،علی اکبر (  .) 1382روانشناسی پرورشی نوین( ،ویرایش هفتم) ،تهران :دوران.
شعاری نژاد ،علی اکبر (  .) 1363فرهنگ علوم و فناوری ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

-

صداقت ،مریم (  .) 1398نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در رابطه اهداف ادراکات و گرایش های فکری دانش

-

آموزان با پیشرفت تحصیلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
صمدی ،پروین؛ رجایی پور ،سعید؛ آقاحسینی ،تقی؛ قالوندی ،حسن (  .) 1390تبیین جو یادگیری اثربخش بر اساس
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دانشگاه آزاد اسالمی.

-

حسنی ،جعفر؛ هادیان فرد ،حبیب ( .) 1396شیوع اختالل حساب نارسایی در دانش آموزان دبستانی شهر اردبیل،
فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.810- 837 ،) 22 ( 3 ،
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-

عابدی ،احمد؛ ملک پور ،مختار؛ مولوی ،حسین؛ عریضی سامانی ،حمیدرضا و امیری ،شهین (  .) 1390مقایسه ویژگی
های عصب روانشناختی کودکان خردسال با ناتوانی های یادگیری عصب روانشناختی /تحولی و عادی پیش از

-

دبستان ،فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.1- 19 ،) 1 ( 9 ،
عمارتی ،فرشته سادات؛ نمازی زاده ،مهدی؛ مختاری ،پونه؛ محمدیان ،فاطمه (  .) 1387تأثیر بازی های دبستانی
منتخب بر رشد ادراکی -حرکتی و رشد اجتماعی دختران  9- 8سال .پژوهش در علوم توانبخشی.661- 603 ،) 0 ( 0 ،
غنایی چمن آباد ،علی؛ کارشکی ،حسین (  .) 1381تأثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی
کودکان پیش دبستانی .افق دانش.273- 270 ،) 3 ( 19 ،
فیروزی ،امیر (  .) 1398بررسى اثرات فعالیت هاى بدنى و بازی هاى پرورشى بر پیشرفت تحصیلى دانش آموزان دوره
ابتدایی ،طرح جامع آموزش و پرورش آذربایجان غربى.
ماسن ،پاول هنری؛ کیگان ،جروم؛ هوستون ،آلتاکارول؛ کانجر ،جان جی وی (  .) 1397رشد و شخصیت کودک.
ترجمه :یاسایی ،مهشید ،تهران :مرکز( .تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد)
هادیان فرد ،حبیب؛ نجاریان ،بهمن؛ شکرکن ،حسین و مهرابی زاده هنرمند ،مهناز (  .) 1308نهیه و ساخت فرم
فارسی آزمون عملکرد پیوسته ،مجله روانشناسی.399- 373 ،) 3 ( 3 ،

-

سیف نراقی ،مریم و نادری ،عزت اهلل (  .) 1308بررسی روند تکلم و زبان فارسی کودکان از  2- 9سالگی ارائه شده در
نخستین کنفرانس زبان شناسی نظری وکاربردی .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

-

مرتضوی زاده ،حشمت اهلل .) 1308 ( .خانواده و افت تحصیلی ،مجله پیوند ،مهرماه شماره  299ص .32- 38

-

کاپالن ،س ) 2770 ( .ترجمه :پورافکاری ،ن (  .) 1393خالصه روانپزشکی؛ علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی ،تهران؛
شهرآب :آیندسازان.
زاده محمدی ،علی؛ ملک خسروی ،غفار؛ صدرالسادات ،سیدجالل و بیرشک ،بهروز (  .) 1390بررسی تاثیر موسیقی

-

-

درمانگری فعال بر کاهش اختالالت رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ،مجله روانشناسی  /39سال
دهم ،شماره .2
شریعتمداری ،علی (  .) 1387روانشناسی تربیتی ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ .22

-

شفیعی ،بیژن (  .) 1390طراحی و ساخت غربالگری تشخیص اختالل در خواندن در پایه های اول تا پنجم دانش
آموزان مقطع ابت دایی در اصفهان ،شنوایی شناسی .دوره .10 :شماره.2 :

-

شهنی ییالق ،منیجه؛ کرمی ،جهانگیر و شکرکن ،حسین (  .) 1393بررسی همه گیر شناسی ناتوانی یادگیری امال در
دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چندحسی در کاهش ناتوانی یادگیری امال در آنان ،مجله علوم تربیتی و
روانشناسی شهید چمران اهواز.128- 133 ،) 8 ( 3 :

-

یار محمدیان ،محمدحسین.کیامنش ،علیرضا .) 1300 ( .شناسایی و تعیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دوره راهنمایی در درس علوم بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم (تمیز)،مجله
پژوهش های تربیتی و روانشناختی ،دانشگاه اصفهان ،دوره جدید ،سال اول ،شماره .2
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