
 76 - 90 ص،  1401 تابستان، 30شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده 

بازی  اثربخشی  بررسی  پژوهش  این  سازگاری    هایهدف  تحصیلی،  انگیزش  بر  شناختی  آموزشی 

ی نیمه آزمایشی  تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بود. روش این پژوهش به شیوه

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان  پس  -آزمونبا طرح پیش 

 30ها بود. که از بین آن 1398- 99ال تحصیلی دوره ابتدایی شهرستان دلفان استان لرستان در س

استفاده از روش نمونه  با  انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  نفر  گیری در دسترس 

های آموزشی  نفر( جای داده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش بازی 15نفر( و گروه کنترل )15)

ها از آزمون معلم ساخته پیشرفت  آوری داده جلسه دریافت نمودند. برای جمع   12شناختی را طی  

ها با استفاده از  های انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی استفاده شد. داده -تحصیلی و پرسشنامه

روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نمرات انگیزش تحصیلی، سازگاری  

ر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به صورت  کننده دتحصیلی و پیشرفت تحصیلی افراد شرکت 

 معناداری افزایش یافته بود.

بازیهای آموزشی شناختی، انگیزش تحصیلی، سازگاری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی،    :واژگان کليدي

 .دانش آموزان ابتدایی
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 ویدا شاهين نيا 

 . ابتداییکارشناس آموزش 

 
  نام نویسنده مسئول:

 ویدا شاهين نيا

هاي آموزشی شناختی بر انگيزش تحصيلی،  اثربخشی بازي

 آموزانتحصيلی دانشسازگاري تحصيلی و پيشرفت 

 06/01/1401:  تاریخ دریافت

 29/03/1401:  تاریخ پذیرش

http://www.rassjournal.ir/


 76 - 90 ص،  1401 تابستان، 30شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 مقدمه 
(. مبانی نظری متعددی از بازی به عنوان تسهیل کننده 2010، بازی خصوصیت طبیعی انسان است )دمیربیلک، یلماز و تامر

رشد حمایت می کنند. از جمله می توان به نظریه های ویگوتسکی و پیاژه اشاره کرد. طبق نظریه ویگوتسکی می توان به کمک  

از طریق بازی در کودکی  بازی کودک را به سطح رشد بالقوه رساند و طبق نظریه رشد شناختی پیاژه: تعامل با محیط که بیشتر  

صورت می گیرد، نقش اساسی در زندگی فردی ایفا می کند. به این صورت که باعث عمل انطباق و سازگاری شده و طرحواره های  

جدید در ذهن کودک نقش می بندد. تاریخچه بازی به تاریخ آغاز بشریت بر می گردد که به مرور دست خوش تغییرات زیادی 

 (.1398رت بازی های رایانه ای تجلی پیدا کرده است )سیف، شده، امروزه به صو

بازی، هم چنان که وسیله سرگرمی است، جنبه ی آموزشی و سازندگی نیز دارد و در برخی از موارد اشتغال کودک به بازی 

جدیدی دسترسی پیدا  بیش از ارزش خواندن کتاب است. کودکان در خالل بازی ها به ویژه بازی های آموزشی، به مفاهیم ذهنی 

می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می نمایند. آنان به کمک بازی، تجارب ارزنده ای به دست می آورند و در حین  

بازی، مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود. به همین دلیل برخی مربیان و دست اندرکاران تعلیم و  

که هرگونه مطالب درسی را باید فقط همراه با بازی به کودک آموخت و اصوال بهتر است ساعات رسمی دروس  تربیت معتقدند  

 (. 2009مدارس ابتدایی را به ساعات بازی های خالق و آموزنده تبدیل کرد )اعظمی، 

اساسی توسعه آموزش و پرورش یک مکانیسم اصلی و مهم برای توسعه مهارت های انسانی و پیشرفت تحصیلی و عنصر  

اقتصادی ملی است. با این که آموزش و پرورش مفید ترین منبع برای پیشرفت اجتماعی اقتصادی هر کشوری است اما عوامل  

بسیاری وجود دارد که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارد. در واقع، این واقعیت وجود دارد که اگر چندین عامل منفی  

(. توجه به کیفیت این نظام ها یکی از نگرانی  2019موفقیت افزایش می یابد )وولدر گایی و داس،    باهم ترکیب شوند، خطر عدم

های طراحان و سیاست گذاران آموزش و پرورش بوده به طوری که امروز یکی از مسائل مهم، موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل 

دارای کارایی دانست که پیشرفت تحصیلی در زمان های مختلف دانش آموزان است. بدین ترتیب نظام آموزشی را هنگامی می توان  

دارای باالترین و بیشترین رقم باشد و از جمله نگرانی های خانواده های دانش آموزان ، معلمان، مسئوالن آموزش و پرورش ، جلو 

وزشی و تربیتی برای رسیدن (. هر نظام آم1390گیری از افت تحصیلی فراگیران و پیشرفت تحصیلی است )تمنایی فر و گندمی، 

به بهترین نتیجه و رفع موانع و کمبودها در سراسر فعالیت ها، دائما مورد ارزیابی قرار می گیرد. عینی ترین و مهم ترین معیار  

ارزیابی در این نظام ها، پیشرفت تحصیلی است که از نظر علمی و عملی دارای اهمیت بسیاری برای پذیرش در کالس درس،  

پیشرفت دستیاب پرورش هر کشوری  اصلی کارامدی نظام آموزش و  از جمله معیارهای مهم و  ی به شغل مناسب و غیره است. 

( با توجه به اینکه، آموزش و پرورش ابتدایی در حقیقت نقطه ورود و 201۷تحصیلی دانش آموزان آن است )اسارتا و اشمیت!  

از آن جا که سنگ بنای شخصیت کودکان در سال های اولیه دوره  شروع یک حرکت طوالنی و مهم در زندگی کودکان است و  

ابتدایی گذاشته می شود، این دوره هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با اهمیت است؛ زیرا که مخاطبین این دوره کودکانی هستند  

پیشرفت که تا کنون شخصیت ثابت آنان شکل نگرفته و چگونگی برخورد و آموزش در این دوران تأثیر شگر فی در عملکرد و 

 (. 1398تحصیلی آینده آنان دارد )سیف، 

انگیزش تحصیلی ، متغیری است که نقش مهمی در عملکرد و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد . به فرایندهای درونی که  

نگیزش تحصیلی گفته فعالیت و تالش را تحریک می کنند و با هدف رسیدن به دستاوردهای تحصیلی خاص ، استمرار می یابند ا

(. انگیزش تحصیلی فرا گیران به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده کیفیت و چگونگی کار آنان  2011می شود )آریپا تامانیل 

(. نظریه های بسیاری در ارتباط با  2009در مدرسه و چگونگی استقبال یا اجتناب از تکالیف قلمداد می شود )سیمپسون و پچی، 

( تعریف 1991لی وجود دارد؛ ولی انگیزش تحصیلی در این پژوهش، برحسب نظریه خود تعیین گری دسی و رایان )انگیزش تحصی

( نظریه انگیزشی است که به طور نظام مند، نیازهای بهزیستی، انگیزشی،  1991می شود. نظریه خود تعیین گری دسی و رایان )

( انگیزش 1991(. در نظریه دسی و رایان )2010تبیین می کند )چن و جانگ  پویشی و عاطفی انسان را در بافت بالواسطه اجتماع،  

به چند نوع تقسیم می شود. انگیزش درونی انگیزشی است که اشخاص را به طور خودجوش و درونی به انجام تکلیفی خاص وادار 

ی است )لی، مک اینرنی، لیم و ارتیگا:  می کند و جدا از پاداش های بیرونی انجام دادن خود تکلیف برای شخص ارزشمند و پذیرفتن
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(. انگیزش بیرونی انگیزشی که اشخاص را به دلیل تقویت و پاداش های بیرونی وادار به انجام تکلیف می کند. هنگامی که  2010

سن  افراد به شکل بیرونی برانگیخته می شوند برای دست یابی به چیزی بیشتر از لذت خود تکلیف، کوشش می کند )بنگسن و ال

( به چهار زیر مؤلفه تقسیم می شود که به طور پیوستاری  1991(. انگیزش بیرونی در نظریه خود تعیین گری دسی و رایانه)2010

از باالترین سطح خودمختاری )تنظیم منسجم( تا پایین ترین سطح خودمختاری )تنظیم بیرونی( ادامه دارد. بی انگیزگی نیز عملی  

ر و نتایج آن ارتباطی نمی یابد و دلیل رفتار را نیروهای خارج از کنترل خود می پندارد )رایان و  است که در آن شخص بین رفتا

( در پژوهشی نشان دادند که نوع باورهای انگیزشی فراگیران بر میزان یادگیری و 2009(. هونگ، پینگ و روول )2001دسی،  

 عوامل تعیین کننده پیشرفت تحصیلی به حساب می آید. استفاده از راهبردهای شناختی آنان تأثیر بسیاری دارد و از 

(. 1395سازگاری مهم ترین نشانه سالمت روانی است و با حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی مرتبط است )اسفندیاری، 

انوادگی سازگاری به معنای توانایی شخص برای مطابقت با محیط اطراف تعریف شده است و دارای عرصه های مختلفی از جمله خ

؛ به طور مثال سازگاری در انتقال به موقعیت یا محیط جدید،  2018، اجتماعی، عاطفی، بهداشتی و تحصیلی است )باچم و کاسی  

(.  1396سازگاری در روابط میان فردی و سازگاری در شرایط آموزشی که همان سازگاری تحصیلی است )پوررضوی و حافظیان،  

آموزان در انطباق با شرایط و الزامات تحصیلی و نقش هایی می باشد که مدرسه و محیط آن سازگاری تحصیلی توانمندی دانش  

به عنوان نهاد اجتماعی فرا روی آنان قرار می دهد. به طوری که سازگاری را توانایی آمیزش، مصالحه ، انطباق، همکاری و کنار  

(. رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی  1395حاجلو و محمدی،  آمدن با محیط ،خود ، و دیگران تعریف کرده اند )صبحی قراملکی،  

هستند که بانگرش ، نظر پدر و مادر، اطرافیان، مدرسه، جامعه سازگاری ندارد. سازگاری تحصیلی دانش آموزان در مدرسه بخشی 

ه آن، دانش آموز ساختار  اجتماعی ، آن ها است که می تواند دارای مجموعه واکنش هایی باشد که به وسیل  -از سازگاری عاطفی  

رفتاری خویش را برای پاسخی متناسب با موقعیت جدید )مدرسه( و به فعالیت هایی که محیط جدید از آنان می خواهد، تغییر 

(. دانش آموزان ناسازگار معموال عالوه بر ناسازگاری با محیط مدرسه، معلمان و سایر دانش آموزان دارای 2012می دهد )دریور،  

 ( 2009تحصیلی عمده مانند عدم عالقه به مدرسه، انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هستند )پیتوس، مشکالت 

در ساختارهای آموزشی و تربیتی، پیشرفت تحصیلی برای سنجش میزان دستیابی به اهداف تربیتی در نظر گرفته شده است  

به شمار می آید، چون می تواند به عنوان شاخصی برای (. پیشرفت تحصیلی، عامل مهمی  2016)لواسانی، حجازی و احمدیان،  

(. به توانایی آموخته شده یا  201۷سنجش موفقیت آموزش و پرورش در سطح یک کشور در نظر گرفته شود )دورتی و شارکی  

های  اکتسابی شخص در موضوعات آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی اطالق می شود که به وسیله آزمون های معلم ساخته با آزمون 

(. به طور کلی این اصالح به معنای میزان 1396فراگیری استاندارد شده اندازه گیری می شود )نریمانی، سلیمانی و تبریز چی،  

یادگیری آموزشگاهی شخص است، به صورتی که بتوان آن ها را در مقوله کلی عوامل مرتبط با تفاوت های فردی و نظام آموزش 

(.  1396؛ به نقل از قدیریان، موسوی پور و اکبری چرمهینی،  2002و بررسی قرار داد سلیمان نژاد،  و پرورش و مدرسه مورد مطالعه  

( پیشرفت تحصیلی به همان اندازه آموزش رسمی، محصول جامعه، خانواده و تعامل همساالن  2009دمیر )  - بنا به گفته اینجین  

یی دانش آموز را در رابطه با مفهوم و محتوای آموزشی مشخص  است. پیشرفت تحصیلی در حوزه آموزش بسیار مهم است چون توانا

می کند. در حقیقت پیشرفت تحصیلی با تمرکز بر محتوای آموزشی در بین فراگیران رقابت ایجاد می کند و برای به دست اوردن 

میزان موفقیت    موفقیت در دانشگاه و زندگی حرفه ای شخص دارای اهمیت است. پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز نشانه ی

 (.2011اوست و در آموزش از نقشی اساسی برخوردار است )کوئتزی 

نتایج حاصل از مطالعات مرتبط با یادگیری و مغز نشانه اهمیت بازی در کودکی می باشد. مغز فعال پیوندهای نورولوژیکی  

ورولوژیکی پایدار ضروری را ایجاد نمی کند.  مهمی برای یادگیری ایجاد می کند . از آنجایی که که مغز غیرفعال این پیوندهای ن

این تحقیقات نشان می دهد که بازی ابزار و وسیله ی مهمی برای گسترش و رشد ساختارهای عصبی و وسیله ای برای تمرین 

اسب  (. بازی درمانی شناختی، یک رویکرد درمانی من 2010مهارت های ضروری و الزم در زندگی آینده است )ایزنبرگ و جالونگو: 

از نظر مالحظات سنی و رشد است. با استفاده از این روش به کودکان کمک می شود خود در انجام تغییرات درمانی، شرکتی پویا  

(. بازی درمانی شناختی رفتاری بر همکاری کودک 1393؛ ترجمه رمضانی،  2009داشته باشند و بر مشکالتشان غلبه کنند )درور؛  

راه مورد توجه قرار دادن موضوعاتی مانند تسلط، کنترل و پذیرش مسئولیت در ازای تغییر رفتار فرد،  در درمان تأکید می کند و از  
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(. در این روش هم مانند درمان های شناختی رفتاری که بر بزرگساالن انجام می گیرد، اعتقاد بر این  1999ایجاد می شود )کنلة  

(. بازی  1392، افکار و رفتار شخص است )حوله کیان، لواسانی و خلیلی،  می باشد که رفتار انطباقی، نتیجه تعامل بین احساسات

درمانی شناختی رفتاری دیدگاهی جدید در روان درمانی کودک ایجاد می کند که در آن مهم ترین تفاوت ها میان این نوع بازی  

رد توجه بر هدف و مشارکتی هست یعنی  درمانی و بازی درمانی های دیگر شامل ساختار آن، اجرا روانی تربیتی و دیدگاه های مو

(. بازی درمانی شناختی رفتاری در رشد مهارت های حل مسئله 1383هم به وسیله کودک و هم درمانگر هدایت می شود )طیبی،  

و مهارت های اجتماعی مفید واقع شده است. این رویکرد امکان سروکار داشتن کودک را با هم سن و ساالن خویش ایجاد کرده  

بازی های آموزشی شناختی بر 1999)جرالدة    است آیا  بود که  این سؤال خواهد  به  پاسخ  پژوهش حاضر  ترتیب هدف  (. بدین 

 انگیزش تحصیلی، سازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی اثربخشی دارد؟

 

 مبانی نظري پژوهش 

 تعریف انگيزش   

ن احساسی در نظر گرفت که باعث می شود ما گرایش به انجام بعضی کارها  انگیزش را می توان شکلی از شناخت و برانگیخت

(. انگیزش به معنی گرایش و نیاز به انجام یک کار است )ایکمت،  2016پیدا کنیم، یا یک نتیجه ای را به دست بیاوریم )ارتن،  

رونی که رفتار را در طول زمان فعال کرده،  (. روانشناسان، انگیزش را به این صورت تعریف می کنند: فرایندی د2015یانگ و تان،  

 (. 1398؛ ترجمه سید محمدی، 2009هدایت می کند و نگه می دارد )اسالوین، 

(، می گوید انگیزش یک تمایل با گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است. او همچنین انگیزه را به صورت 1991سیفرت )

 ود تعریف کرده است.نیاز با خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می ش

(، انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند. دلیل این که چرا ما بعضی از رفتارها را انجام می دهیم ولی بعضی را  199۷الفرانسوا )

 (.1398انجام نمی دهیم انگیزه های ما هستند )سیف، 

 است که رفتار هدف گرا از طریق آن راه اندازی و نگهداری می شود. بنا به نظر شانک، انگیزش فرایندی

برای مثال، هنگامی که دانش آموزان با بی عالقگی درس می خوانند، فقط به خاطر پاداش بیرونی تکلیف را انجام می دهند  

بی انگیزه اند. همچنین زمانی  و وقت خود را صرف چیزهایی می کنند که با تکلیف یادگیری مغایر است، معلمان می گویند آنها  

به نداشتن انگیزش اشاره می شود که دانش آموزان آشکارا از پرداختن به یک تکلیف یادگیری خودداری می کنند و یا از عهده ی  

 (.  1395اعمالی که به آنها کمک می کنند تا به طرز موفقیت آمیزی آن را تکمیل کنند، برنمی آیند )سید محمدی، 

ترین شرط یادگیری است. عالقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی دانش آموز، ویژگی  انگیزش، مهم  

های تکالیف، مشوق ها و سایر عوامل محیطی مربوط است. دانش آموزان با انگیزه، به یادگیری اشتیاق داشته، عالقه مند، کنجکاو،  

 (.139۷سخت کوش و جدی هستند )کدیور، 

انگیزش، غالبا به صورت مترادف به کار میروند. انگیزه، اصطالحی دقیقتر از انگیزش است؛ زیرا انگیزش را عامل کلی  انگیزه و  

مولد رفتار، ولی انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص می توان به حساب آورد. انگیزه بیشتر اشاره به رفتار انسان دارد و نمی  

(. انگیزش، فرایندی است که رفتار هدف گرا از طریق آن راه اندازی و نگهداری 1398ربرد )سیف،  توان آن را در مورد حیوانات به کا

 ( 1395می شود )سید محمدی،

 

 سازگاري تحصيلی
سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیلی و نقش هایی است که مدرسه، دانشگاه  

(. دوران تحصیل دورانی از زندگی است که در آن تغییرات 2019عی فرا روی آنها قرار می دهد )پیتوس،  به عنوان نهاد اجتما

(. از این رو سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از  1399؛ به نقل از رستمی، 2000شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می افتد اسپیر

ن تعلیم و تربیت بوده است و تالش های زیادی در راستای تعیین عوامل  ابعاد کلی سازگاری روانی اجتماعی، مورد توجه پژوهشگرا

(، مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی را مشتمل بر چیزی 2016مؤثر بر آن از سوی محققان به عمل آمده است. مثال هیالری و برنت )
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(، بیان کردند، دانشجویانی که  2016)غیر از صرف توان بالقوه ی تحصیلی دانشجویان تلقی کرده اند. روسر، پندرسون و مورگان  

 در امر سازگاری تحصیلی با اشکال روبه رو می شوند، این مشکل غالبا در سایر ابعاد نیز تظاهر می کند. 

محیط   -(، به عنوان تناسب شخص  2008یکی از معروف ترین مدل های ارائه شده در زمینه ساز گاری تحصیلی از سوی تیتر)

مدل مذکور، چنانچه ویژگی های فردی دانشجویان مانند تجارب آموزشی قبلی، مهارت ها، انگیزه و قصد   ارائه شده است. براساس

تحصیلی دانشگاه هماهنگی بوده و منجر به ایجاد تجربه ای خوشایند و مورد    -ورود به رشته تحصیلی، با الزامات و شرایط آموزشی  

ابد، اما اگر فردی پس از ورود به دانشگاه، خود را با الزامات فراتر از توانایی  انتظار شود، سازگاری و عملکرد تحصیلی ارتقاء می ی

هایش روبه رو ببیند و یا احساس کند که شرایط تحصیلی موجود با خواسته ها و ترجیحات او همخوانی ندارد، تجربه منفی در او 

ی، ممکن است به ترک تحصیل نیز منجر شود)تینتو، ایجاد می شود که عالوه بر عوارضی مانند کاهش عملکرد تحصیلی و سرخوردگ

(، ویژگی های فردی که  2015(. در مدل مفهومی سازگاری تحصیلی ارائه شده از سوی هیورتادو، روزر، اکسلز و سامروف )2008

گاری تحصیلی  عمدتا شامل پیشینه فرد و همچنین توانایی های علمی پیش دانشگاهی است، به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد و ساز

 مورد شناسایی قرار گرفته است.

خارج نمودن مفهوم سازگاری به طور عام و سازگاری تحصیلی به طور خاص از دامنه حوادث تصادفی به سوی اقدامات آگاهانه  

تحصیالت عالی  و کنترل پذیر، منوط به شناسایی ویژگی های فردی و الزامات محیطی است. از این منظر اگرچه ورود به دانشگاه و  

برای بسیاری از جوانان آرزوی بزرگ و ارزشمند است، با این حال چه بسا به دلیل انتخابی نا آگاهانه و ناصحیح، ممکن است پس  

از ورود به دانشگاه در برابر الزامات رشته تحصیلی انتخاب شده با سرخوردگی و شرایط ناساز گار مواجه شوند. این موضوع می تواند 

ترک تحصیل، تمایل به تغییر رشته و ناسازگاری با موقعیت و عدم پیشرفت تحصیلی شود و عالوه براین با عوارض روحی منجر به 

 (.2019و روانی همراه شود )وانگ و چن،  

 

 پيشرفت تحصيلی
( معتقد است که پیشرفت تحصیلی مهمترین پیش نیاز برای موفقیت فردی و اجتماعی است، به همین 2012اسپیناس )

از یزدانی محمد آبادی،   (.  1393دلیل یک مسئله حیاتی هم برای امور سیاسی و هم برای تحقیقات روانشناسی است )به نقل 

(. اتکینسون و 1398پیشرفت تحصیلی یعنی این که فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف دوره آموزش موفق بوده اند )سیف، 

یی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر توانایی آموخته ( پیشرفت تحصیلی را توانا1998همکاران )

 شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمونهای استاندارد شده اندازه گیری می شود )به نقل از

 گاهی فرد است، به طوری که بتوان (. به طور کلی این اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزش1398سیف، 

آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه 

 (2002قرارداد )سولیمن نجهد و سهران، 

ارزیابی عملکرد معلمان محس وب می شود. برای دانش  در واقع پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهمترین مالکهای 

آموزان نیز معدل تحصیلی معرف توانایی های علمی آن ها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است؛ بنابراین  

نظریه پردازان تربیتی بسیاری از پژوهش های خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده اند )درتاج، لکپور 

 (. 1392بهلولی،  و

تا کنون تعریف ها و نظریه های گوناگونی در مورد بازی ارائه گردیده و هر یک از آنها جنبه هایی خاص از بازی را مورد نظر  

قرار داده اند که در ادامه به شرح برخی از این تعاریف و نظریه ها می پردازیم: هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف داری که در  

اغت یا اشتغال و برای کسب لذت، تمدد اعصاب، آرام بخشی جسم یا ذهن بازیگر و امتناع نیازهای آنی یا دراز مدت فرد  اوقات فر

یا گروه، چه به صورت انفرادی یا گروهی انجام گیرد بازی نامیده می شود. نکته ی قابل ذکر در خصوص ویژگی های بازی این  

 (. 139۷ماحصل آن قابل مشاهده نباشد نمی توان آن را بازی نامید )شریدان ،  است که هرگاه عملی به صورت ایستا بوده و 
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 پيشينه ي پژوهش 
( با هدف تعیین اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت 1398پژوهش غفاری، داوودی، حیدری، پاسبالغی شراهی و محمدی )

ز اثربخشی بازی های آموزشی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی در درس فارسی انجام شده است. نتایج حاکی ا

تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی، مهارت خواندن و نوشتن و در درک تصاویر و کلمات بود؛ همچنین تأثیر بازی های آموزشی 

وه براین،  بر فهم کلمات و یادآوری مطالب معنی دار بوده و سبب افزایش فهم کلمات و یادآوری مطالب در آنان شده است؛ عال

بازی های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان در درس فارسی تأثیر دارد بنابراین وقتی که دانش آموزان بازی های آموزشی را 

دریافت می کنند، مهارت های خوانداری و نوشتاری آنان بهبود می یابد، مطالب را بهتر به یاد می آورند و درک کلمات و واژگان  

 نند. بهتری را تجربه می ک

انتصار فونی، حجازی و اسدزاده ) برنامه آموزشی توانبخشی شناختی بر  1398هدف پژوهش شاه محمدی،  ( بررسی تأثیر 

هوش کالمی، توجه و تمرکز و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که  

کنندگان گروه آزمایش بر میزان مهارت های هوش غیرکالمی، میزان توجه و تمرکز   استفاده از روش توانبخشی شناختی در شرکت

 و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی، تأثیر معناداری را به دنبال داشته است.

)  -مویر لیستر، آشبی، بوالک و همکاران  لوماتچ،  با عنوان چگونه ویژگی ه2019پاکنهام،  ریاضی  ( تحقیقی  بازی های  ای 

ساله بودند. در   12تا  8کودک   193دیجیتال از یادگیری ریاضیات حمایت می کند انجام دادند. شرکت کنندگان در این پژوهش 

طی مصاحبه های بالینی کودکان در این پژوهش پیش آزمون را تکمیل کردند، سپس با بازی های ریاضی دیجیتال ارتباط برقرار 

در مورد بازی های ریاضی دیجیتال پاسخ دادند و سپس پس آزمون را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میزان  کردند، به سؤاالت

و همچنین دستاوردهای   بود  یافته  افزایش  معناداری  به طور  استفاده می کردند  بازی های دیجیتالی  از  یادگیری کودکانی که 

 لیت های جسمی را به ریاضیات پیوند می داد.یادگیری به آن ویژگی های طراحی مربوط بودند که فعا

( نقش دانش اولیه زبان انگلیسی و ریاضی را روی پیشرفت ریاضی و انگیزه وقتی که بازی  2010کبریتچی، هیرومی و بای )

رفت تحصیلی و  رایانه ای را انجام می دهند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها در مطالعه تأثیر بازی های رایانه ای ریاضی بر روی پیش

انگیزه دانش آموزان دبیرستانی به بررسی این موارد پرداخته اند: توانایی دانش آموزان در به کار گیری رایانه، نقش دانش اولیه  

ریاضی، توانایی زبان انگلیسی دانش آموزان روی پیشرفت ریاضی و انگیزه زمانی که بازی را انجام می دهند. نتایج تحلیل های  

داد که دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده کرده اند نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش    آماری نشان

دیده اند پیشرفت قابل توجهی داشته اند، ولی هیچ تفاوت چشمگیری از نظر انگیزه دو گروه یافت نشد. در حالی که بین انگیزه  

ه مدرسه و کالس درس انجام دادند نسبت به آنان که بازی را فقط در آزمایشگاه انجام می  آنان که بازی رایانه ای را در آزمایشگا

دادند تفاوت وجود دارد. به عالوه دانش قبلی ریاضی، توانایی کاربران در به کارگیری رایانه و توانایی زبان انگلیسی شرکت کنندگان 

 نقش قابل توجهی در گروه ها ندارد.

 

 روش شناسی تحقيق 
پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح تحقیق دو گروهی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل   روش

است. به خاطر اینکه انتخاب تصادفی نمونه از شرط های اساسی طرح های تمام آزمایشی است و انجام این کار در پژوهش های  

حاضر از روش طرح های شبه آزمایشی استفاده شد. چنین مطالعاتی را شبه علوم رفتاری با دشواری هایی مواجه است، در پژوهش  

آزمایشی می گویند، به دلیل این که در آنها انتخاب تصادفی آزمودنی ها امکان ندارد و فقط گمارش تصادفی انجام می گیرد. طرح 

بعضی مالک های اعتبار درونی را دارند )دالور،  های نیمه آزمایشی الگوهای نیمه کاملی از آزمایش واقعی هستند که توانایی کنترل  

1393.) 

در طرح نیمه آزمایشی آزمودنی ها به طور تصادفی در گروه ها جایگزین می شوند و بعد پیش از اجرای آموزش آزمودنی های  

 ند. انتخاب شده در هر دو گروه آزمایش و کنترل( به وسیله پیش آزمون اجرای پرسشنامه ها( اندازه گیری می شو
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 روش تحقيق   -1جدول 

 

 بود. 1400-1401جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی کودکان دوره ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 

نفر از جامعه آماری باال به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. که به صورت کامال تصادفی در   30تعداد 

 نفر( جایگزین شدند.  15آزمایشی )هر گروه دو گروه کنترل و 

 ابزار پژوهش حاضر عبارت است از: 

سؤال می باشد و هدف آن   33وسط هارتر تهیه شد که دارای  1981این مقیاس در سال  الف: مقياس انگيزش تحصيلی:

 تعیین انگیزش تحصیلی میان دانش آموزان است. 

سؤال بوده و در   62تهیه شد که دارای    1984کر و سایریک در سال  این مقیاس توسط بی  ب: مقياس سازگاري تحصيلی:

 طیف لیکرتی از کامالً شبیه من تا کامالً متفاوت از من قرار دارد.

به منظور دستیابی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از آزمون معلم ساخته استفاده شد. جلسات    ج: پيشرفت تحصيلی:

وهش از پروتکل بازی درمانی شناختی استفاده شده است که بر اساس جلد اول و دوم کتاب  بازی های آموزشی شناختی در این پژ

 ( است.139۷تکنیک بازی درمانی )کادوسون و شافر، ترجمه محمد اسماعیل،  101

ت  نحوه اجرای پژوهش عبارت است از: مطالعه منابع و مبانی نظری این پژوهش به صورت کتابخانه ایی انجام شد اما اطالعا

  30های الزم    ۔ مربوط به آزمون ها با روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. به این صورت که پس از انجام هماهنگی

  15نفر از دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهرستان کرمانشاه به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده و به دو گروه  

ند. و در ابتدا در پیش آزمون پرسشنامه های فوق بر روی نمونه مورد نظر انجام شد. سپس برای  نفره کنترل و آزمایش تقسیم شد

دقیقه ای به عنوان متغیر مستقل اجرا شد و گروه کنترل آموزش   45جلسه    12گروه آزمایش، بازی های آموزشی شناختی طی  

انتهای آموزش در پس آزمون پرسشنامه های مذکور مجدد    توسط معلم به شیوه معمول و با استفاده از ابزار رایج انجام شد. در 

 اجرا شد.

استفاده شد و برای تحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار    SPSS  23برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  

انس استفاده شد. وقتی کنترل توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از آزمون تحلیل کوواری

مستقیم طرح آزمایشی غیرممکن پاناممکن است، تحلیل کوواریانس زمینه ای را برای کنترل آماری متغیرهای مزاحم و حذف  

 اثرات آنها فراهم می آورد. 

 

 یافته هاي پژوهش 

 یافته هاي مربوط به فرضيات

این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب   کار آمار استنباطی

شده و همچنین الگوها و فرایندهای کشف شده در نمونه جمعیت همه کاربرد دارند یا خیر. همچنین آمار استنباطی ما را قادر به  

نمونه م از روی ویژگی های  )دواس،  استنباط ویژگی های جمعیت  به تحلیل 1396ی کند  از فصل چهارم که  این بخش  (. در 

استنباطی داده ها اختصاص داده شده است، به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازیم. در این قسمت با استفاده از آزمون های  

 آماری مناسب، به سنجش متغیرهای زمینه ای و فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت.

اسخگویی به فرضیات پژوهشی از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. برای انجام آزمون های آماری در این پژوهش جهت پ 

پارامتریک، عالوه بر فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری متغیرها بهنجار بودن توزیع متغیرها ضروری است. از سوی دیگر برای 
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انس ها باید مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به توضیح و بررسی  استفاده از تحلیل کوواریانس محقق شدن مفروضات همگنی واری

 هر یک از مفروضات پرداخته شده است.

بهنجار بودن توزیع متغیرها: این مفروضه بدین معناست که توزیع متغیرها در این جامعه بهنجار بوده است. به عبارت دیگر  

ی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که توزیع های جامعه، تفاوت زیادی با  زمانی می توان آزمون پارامتریک را به کار برد که دلیل

(. جهت بررسی بهنجار بودن توزیع متغیرها به واسطه اندک بودن حجم نمونه  1393توزیع بهنجار نداشته باشند )فرگوسن و تاکانه  

نشان از نرمال بودن توزیع متغیرها    P> 05/0زاز آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد. بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون ا 

 (. نتایج در جداول زیر آورده شده است.1396دارد )میرز و همکاران، 

 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پيش آزمون و پس آزمون دو گروه در خرده مقياس ها    -2جدول 

 و نمره ي کل مقياس انگيزش تحصيلی 

 

یوسته پژوهش در هر دو گروه و در هر دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون نرمال  توزیع داده های پ   -2با توجه به جدول  

 کوواریانس استفاده خواهد شد.  (؛ بنابراین برای بررسی تحلیل داده ها از آزمون های تحلیلp>05/0است )

 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري دو گروه   -3جدول

 در مقياس سازگاري تحصيلی 

 
توزیع داده های پیوسته پژوهش در هر دو گروه و در هر دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون نرمال    -3با توجه به جدول  

 آزمون های تحلیل کوواریانس استفاده خواهد شد.  (؛ بنابراین برای بررسی تحلیل داده ها ازp>05/0است )

 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پيش آزمون و پس آزمون دو گروه در نمرات پيشرفت تحصيلی  -4جدول

 
توزیع داده های پیوسته پژوهش در هر دو گروه و در هر دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون نرمال    4با توجه به جدول  

 ابراین برای بررسی تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس استفاده خواهد شد. (؛ بنp>05/0است )
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 همگنی واریانس ها: 

این مفروضه بدین معناست که دو نمونه از جامعه هایی با واریانس های مساوی انتخاب شده اند. به عبارت دیگر زمانی می   

را بکار برد که دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که واریانس های جامعه از حالت تساوی اختالف    توان آزمون پارامتریک

(. جهت بررسی همگنی واریانس ها از آزمون برابری خطای واریانس لوین استفاده  1393زیادی نداشته باشند) فرگوسن و تاکانه،  

باشد، بدین معنی است که داده ها مفروضه تساوى خطای واریانس ها    05/0شده است. در این آزمون اگر سطح معناداری بیشتر از

 (. نتایج بررسی این مفروضه در جداول زیر آمده است.1395و همکاران،  "را زیر سؤال نبرده اند )بریس

 نتایج آزمون لوین در مورد پيش فرض همگنی خطاي واریانس در خرده مقياس ها   -5جدول 

 گيزش تحصيلی و نمره ي کل مقياس ان

 
 (p>05/0چنین استنباط می شود که همگنی واریانس ها در تمامی متغیرها محقق شده است )  5بر اساس نتایج جدول باال  

 نتایج آزمون نوین در مورد پيش فرض همگنی خطاي واریانس در نمرات سازگاري تحصيلی -6جدول 

 
 (P>0/05)چنین استنباط می شود که همگنی واریانس ها محقق شده است  6بر اساس نتایج جدول باال  

 نتایج آزمون لوین در مورد پيش فرض همگنی خطاي واریانس در نمرات پيشرفت تحصيلی  -7جدول 

 
 (p>05/0چنین استنباط می شود که همگنی واریانس ها در تمامی متغیرها محقق شده است )  ۷بر اساس نتایج جدول باال  

 

 فرضيه اول: بازي هاي آموزشی شناختی بر ابعاد انگيزش تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است. 

از تحلیل کوواریانس استفاده شد. این آز به این فرضیه  انگیزش تحصیلی را در میان  جهت پاسخگویی  مون ترکیب خطی 

 آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج در جدول زیر گزارش شده است.

 براي مقایسه نمرات دو گروه در پس آزمون انگيزش تحصيلی  نتایج آزمون کوواریانس -8جدول 
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نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون تفاوت آماری معنی داری بین    9مطابق جدول  

بر این اساس می  ( وجود دارد.  >P 001/0؛    F= 25/13میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل، در نمره ی انگیزش تحصیلی )  

توان افزایش انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش را نتیجه گرفت. بر اساس آنچه ذکر شد فرضیه ی اول پژوهش تأیید می شود. و  

 بر اساس جدول میانگین ها بازی های آموزشی شناختی باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان شده است. 

 

 سازگاري تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است.  فرضيه دوم: بازي هاي آموزشی شناختی بر

جهت پاسخگویی به این فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده شد. این آزمون ترکیب خطی سازگاری تحصیلی را در میان  

 ست.آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج در جدول زیر گزارش شده ا

 نتایج آزمون کوواریانس براي مقایسه نمرات دو گروه در پس آزمون سازگاري تحصيلی   -9جدول 

 

نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون تفاوت آماری معنی داری بین    ؛ نتایج تحلیل کوواریانس9مطابق جدول  

وجود دارد. بر این اساس می    (P<0/012; F=7/25)میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرهی سازگاری تحصیلی  

یه ی دوم پژوهش تأیید می شود. و  توان افزایش سازگاری تحصیلی در گروه آزمایش را نتیجه گرفت. بر اساس آنچه ذکر شد فرض

 بر اساس جدول میانگین ها بازی های آموزشی شناختی باعث افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان شده است. 

 

 فرضيه سوم: بازي هاي آموزشی شناختی بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است.  

جهت پاسخگویی به این فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده شد. این آزمون ترکیب خطی پیشرفت تحصیلی را در میان  

 آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج در جدول زیر گزارش شده است.

 نمرات دو گروه در پس آزمون پيشرفت تحصيلی نتایج آزمون کوواریانس براي مقایسه   -10جدول 

 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون تفاوت آماری معنی داری بین    10مطابق جدول  

وجود دارد. بر این اساس می   (P<0/001; F=19/90)میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات پیشرفت تحصیلی   

وان افزایش نمرات در گروه آزمایش را نتیجه جدول میانگین ها بازی گرفت. بر اساس آنچه ذکر شد فرضیه ی سوم پژوهش تأیید  ت

 می شود. و بر اساس های آموزشی شناختی باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است. 

 

 نتایج تحليل کوواریانس چند متغيري خرده مقياس هاي پرسشنامه ها   

پرسشنامه ی به کار رفته در این پژوهش انگیزش تحصیلی( به جز نمرهی کلی، نمرهی ریز مؤلفه های انگیزش تحصیلی را 

مشخص می نماید. در ادامه به بررسی تفاوت های نمرات ریز مؤلفه ها با دو گروه پرداخته شد. از آن جایی که به مقایسه دو گروه  
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زیر مجموعه است پرداخته شد؛ از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. برای انجام  با یک متغیر وابسته که دارای چندین  

تحلیل کوواریانس چند متغیره رعایت مفروضه های مختلف وجود دارد. برای این منظور آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد  

(. همچنین با توجه به آزمون الوین و باکس مفروضه  p>05/0و نشان داد که داده های مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند )

ی برابری واریانس ها و کوواریانس ها برقرار بود. نتایج نشان داد واریانس ها و کوواریانس های دو گروه برابر بودند و در نتیجه این  

کوواریانس: تحقق این مفروضه برای تحلیل    -(. فرض همگنی ماتریس های واریانس  p>05/0دو گروه با هم قابل مقایسه بودند )

کوواریانس چند متغیره ضروری است. به طور کلی فرض همگنی واریانس ها به دنبال بررسی این مسئله است که آیا نمونه ها از  

مونه را می  جامعه هایی با واریانس های مساوی انتخاب شده اند یا نه. هرگاه این فرض برآورده شود، داده های حاصل از این دو ن

(. اجرای فرض 1393توان برای بدست آوردن برآوردی بدون اریب از واریانس جامعه، با یکدیگر ترکیب کرد )فرگوسن و تاکانه،  

کوواریانس نیز چنین هدفی را دنبال می کند. جهت بررسی همگن بودن ماتریس های واریانس    - همگنی ماتریس های واریانس  

ی از آزمون ام. باکس استفاده می شود. بر اساس سطح معناداری بدست آمده در این آزمون، می  کوواریانس متغیرهای پژوهش  -

کوواریانس قضاوت نمود. بدین صورت که اگر سطح معناداری   - توان در خصوص همگنی یا عدم همگی ماتریس های واریانس  

(. نتایج بررسی این مفروضه در جدول  1395مکاران،  باشد، ماتریس ها برابرند و بالعکس )بریس و ه  P=05/0بدست آمده بزرگتر از

 زیر آمده است. 

 کوواریانس مؤلفه هاي انگيزش تحصيلی  -بررسی فرض همگنی ماتریس هاي واریانس   - 11جدول 

 

 ( P>05/0کوواریانس محقق شده است ) - نشان می دهد که فرض همگنی ماتریس واریانس   11نتایج جدول 

 اري تحليل کوواریانس چند متغيري بر روي متغيرهاي مورد مطالعه  نتایج آزمون معناد - 12جدول 

 در دو گروه بازي هاي آموزشی شناختی و کنترل 

 

نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره را   12همانطور که جدول  

گروه مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در دو 

=المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای  002/0P<    ،06/8  =F    ،60/0وجود دارد )

درصد واریانس مربوط به    39است، یعنی    39/0وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون المبدا ویلکز  

 اختالف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.  
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 براي مقایسه نمرات دو گروه در پس آزمون مؤلفه هاي انگيزش تحصيلی  نتایج آزمون کوواریانس - 13جدول 

 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون تفاوت آماری معنی داری بین   -13مطابق جدول  

  ( درونی  انگیزش  ابعاد  در  کنترل،  و  آزمایش  گروه  دو  نمرات  انP<001/0؛  F=32/13میانگین  و   )( بیرونی  ؛    F=40/5گیزش 

002/0P<.وجود دارد. یعنی بازی های آموزشی شناختی باعث افزایش انگیزش درونی و بیرونی در دانش آموزان شده است ) 

 

 نتيجه گيري 

 فرضيه اول پژوهش: بازي هاي آموزشی شناختی بر ابعاد انگيزش تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است.

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، نتایج به دست آمده در مورد این فرضیه نشان می دهد که میانگین نمرات 

انگیزش تحصیلی دانش آموزانی که بازی های آموزشی شناختی را دریافت کرده بودند از نمرات دانش آموزانی که این آموزش را 

چنین نتایج آزمون برای این فرضیه نشان می دهد که تفاوت معناداری بین نمرات هر دو گروه دریافت نکرده بودند بیشتر است. هم

به نسبت گروه   وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که بازی های آموزشی شناختی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی 

 ه این فرضیه تأیید می شود. کنترل تأثیر بیشتری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان داشته است. در نتیج

 فرضيه دوم پژوهش: بازي هاي آموزشی شناختی بر سازگاري تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است. 

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، نتایج به دست آمده در مورد این فرضیه نشان می دهد که میانگین نمرات 

ه بازی های آموزشی شناختی را دریافت کرده بودند از نمرات دانش آموزانی که این آموزش را  سازگاری تحصیلی دانش آموزانی ک

دریافت نکرده بودند بیشتر است. همچنین نتایج آزمون برای این فرضیه نشان می دهد که تفاوت معناداری بین نمرات هر دو گروه 

به نسبت گروه    وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که بازی های آموزشی  شناختی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی 

 کنترل تأثیر بیشتری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان داشته است. در نتیجه این فرضیه تأیید می شود.  

 فرضيه سوم پژوهش: بازي هاي آموزشی شناختی بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ابتدایی مؤثر است. 

داده ها در فصل چهارم، نتایج به دست آمده در مورد این فرضیه نشان می دهد که میانگین نمرات با توجه به تجزیه و تحلیل  

پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که بازی های آموزشی شناختی را دریافت کرده بودند از نمرات دانش آموزانی که این آموزش را  

فرضیه نشان میدهد که تفاوت معناداری بین نمرات هر دو گروه   دریافت نکرده بودند بیشتر است. همچنین نتایج آزمون برای این

به نسبت گروه   وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که بازی های آموزشی شناختی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی 

 کنترل تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است. در نتیجه این فرضیه تأیید می شود. 

 با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر پيشنهادات زیر توصيه می شود: 

 . پیشنهاد می شود پژوهش های آتی در حجم نمونه بزرگتر و با انجام مراحل پیگیری انجام گیرد. 1

زان غیرانتفاعی  . پیشنهاد می شود مشابه با این تحقیق، تحقیقاتی در رابطه با سایر پایه های تحصیلی و همچنین دانش آمو2

 و یا مدارس روستایی نیز انجام گردد. 

 . برای سنجش متغیرهای پژوهش از سایر ابزار مانند مصاحبه استفاده شود. 3
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