تأثير بازيهاي سازماندهي شده قبل از دبستان بر انگيزش پيشرفت تحصيلي
كودكان دبستاني منطقه  ٣و  ٤تهران

چكيده

عطيه سلطانمحمدي ،١نبي اصﻼني ، ٢عليرضا عراقيه
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هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي تأثير بازي هاي سازماندهي شده قبل از دبستان بر انگيزش پيشرفت تحصيلي كودكان

دبستاني منطقه  ٣و  ٤تهران است .در اين راستا نگارنده به دنبال پاسخگويي به اين سوال اصلي است كه آيا بازي هاي قبل از
دبستان مي تواند در انگيزش پيشرفت تحصيلي كودكان دبستاني موثر باشد يا خير؟ روش اجراي اين تحقيق براي پاسخگويي

به سوال بنيادي تحقيق بر حسب نوع دادهها ،يك تحقيق كمي و از لحاظ روش گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع علي –

مقايسهاي است .جامعه آماري تشكيل شده از دانش آموزان دبستان هاي مناطق ٣و) ٤سال (١٣٩٧در شهر تهران بوده كه به
روش در دسترس انتخاب شدهاند كه بهطور تصادفي  ١٥نفر از گروه به صورت پيش رويدادي و پس رويدادي جايگزين

شدند .براي گردآوري اطﻼعات از پرسشنامه استاندارد انگيزش تحصيلي )  (ISMاستفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه:
دانش آموزاني كه بازيهاي سازماندهي شده قبل از دبستان انجام داده بودند ،انگيزش تحصيلي بيشتري نسبت به دانش

آموزاني كه بازيها را انجام نداده بودند داشتند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه :بازي هاي سازماندهي شده قبل از دبستان بر
انگيزش پيشرفت تحصيلي تأثير دارد.

از تعداد حجم نمونه  ٣٠نفري ١٥ ،نفر گروه آزمايش و  ١٥نفر گروه گواه بودند .نتيجهگيريهاي اين تحقيق با استفاده از

آزمون  tمستقل انجام گرفت و نتايج نشان داد كه :بازيهاي سازماندهي شده قبل از دبستان به طور معنا داري بر انگيزش
پيشرفت تحصيلي تأثير دارد.

با استفاده از نتايج به دست آمده از اين پژوهش ميتوان دريافت كه :بازيهاي سازماندهي شده ،به عنوان يكي از

راهكارهاي روانشناسان ،مشاوران و مربيان در كار با نوآموزان مراكز پيش دبستاني جهت ارتقاي انگيزهاي تحصيلي و ارتقاي
توانمنديهاي يادگيري در آنها به صورت علمي موثر هستند.
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مقدمه

سالهاي اوليه زندگي كودك از اهميت

خاصي برخوردار است .زيرا از يك سو در اين

دوره رشد و يادگيري با سرعت انجام ميگيرد و
از سوي ديگر تجربه اين دوره ،پايه و اساس

يادگيريهاي دوره بعد و به ويژه دوره دبستان

است .نتايج بررسيها و پژوهشهاي مختلف

نشان دادهاند كه حدود  ٩١درصد شخصيت

كودك در شش سال اول زندگي او شكل ميگيرد

)حميدپور ،حسينايي و پژوهنده(١٣٩٠ . ،

آموزش مهارتها به كودكان بهتر است به

صورت عيني انجام شود .زيرا آنها هنوز توانايي
انديشيدن به مفاهيم انتزاعي را به طور كامل كسب

نكردهاند .بازي ،يكي از مهمترين مؤلفههاي

زندگي كودك است )قدرتي و قدرتي-.(١٣٩٦،

بازي فعاليت جسمي يا ذهني است كه كودك از

روي ميل و رغبت و با شور و اشتياق انجام مي-
دهد .آنچه در بازي نهفته است ،خواست و رغبت

اشكال گوناگون و جهتهاي متفاوت آشنا

ميگردند و تجارب ارزندهاي را به دست مي-

آورند .زيرا در حين بازي ،مطالب آموختني بدون

فشار و با ميل و رغبت فرا گرفته ميشود .بازي،
به كودك كمك ميكند تا دنيايي را كه در آن
زندگي ميكند بشناسد ،بفهمد و كنترل كند و ميان

واقعيت و تخيل فرق بگذارد .در بازي ،كودك

نقشهاي مختلف را به عهده ميگيرد و در مييابد
كدام نقش بيشترين لذت را به او ميدهد .درعين

حال بازي ،او را قادر ميسازد كه رضايت بخش-

ترين رابطهها را با ديگران برقرار سازد.

پژوهشگران بر اين باورند ،با انتخاب بازيهاي
سازماندهي شده مناسب و به موقع ،يادگيري براي

هر دانشآموزي و با هراندازه استعداد و توانايي
امكانپذير ميگردد) .واحدي(١٣٩٧،

يافتههاي پژوهشهاي مختلف حاكي از آن

است كه افرادي كه در دوران كودكي اسباب بازي

نداشته يا از انجام بازي هاي فكري و پيشرفته

كودك است .بازي ،زندگي كودك و طبيعيترين

محروم بوده اند ،پس از ورود به مدرسه ،در زمينه

چگونه خﻼقانه فكر كند ،گفتگو كند و به حل

محيطي آزاد بوده و فعاليتهاي جسمي و ذهني

راه يادگيري است .هنگاميكه به كودك اجازه داده

شود كه با اختيار خود بازي كند ،ياد ميگيرد كه

مسئله بپردازد .كودكان با فعاليتهاي جسماني ،به

مهارتهاي حركتي ميرسند و ميتوانند مهارت-

هاي اجتماعي خود را توسعه دهند) .ولي-
زاده(١٣٩٠،

كودكان در خﻼل بازيها به ويژه بازيهاي

آموزشي ،به مفاهيم ذهني جديدي دسترسي پيدا

ميكنند و مهارتهاي بيشتر و بهتري را كسب
ميكنند .آنان به كمك بازي ،با رنگهاي مختلف،

آموزشي و تحصيلي با مشكل رو برو شدهاند

كودكاني كه از لحاظ دسترسي به محركهاي

بيشتري در مقايسه با ديگر كودكان داشتهاند ،از

تواناييهاي ذهني و اجتماعي بيشتري برخوردار

بوده و به راحتي قادر به يادگيري مهارتهاي

مختلف شدهاند )واحدي و بيگدلي.(١٣٩٧،

بازيهاي آموزشي در اشكال مختلف آن –

چه بازيهاي سازماندهي شده ،چه بازيهاي

گروهي با اهداف درماني و چه بازيهاي اكتشافي
ميتواند در درمان بسياري از مشكﻼت و حتي

اختﻼﻻت كودكان تأثيرات قابل توجهي داشته

٣

مشخص كه در آن دو يا چند دانشآموز براي

باشد) .حشمتي ،اصل اناري و شكراللهي.(١٣٩٥ ،

رسيدن به اهداف آموزشي از قبل تعيينشده ،در

سطح سازگاري عمومي كودكان مبتﻼ به ناتواني

متناسب با ويژگيها ،نيازها و تواناييهاي كودكان

در پژوهشي به بررسي اثربخشي تكنيكهاي بازي
درماني گروهي بر اضطراب ،احساسات مثبت و

يادگيري خاص پرداختهاند.

ارتباط با هم قرار ميگيرند .بازي تحميلي نيست

و بايد معيارهايي داشته باشد؛ نخست آنكه
باشد؛ دوم آن كه به تقويت و دقت و تمركز و

كودك پيش دبستاني ،تنها از طريق توجه

عكسالعمل به موقع و پرورش خﻼقيت توجه

اشكال ،تشخيص ابعاد ،اجسام و ...پي ببرد .او

داشته باشد .چهارم آن كه ،بين بخشهاي مختلف

دقيــق به جزئيات است كه ميتواند به خواص

اشيا ،تفاوتها و شباهت ها ،مفاهيم مربوط به
رفته رفته در مييابد كه در مورد يك موضوع

نظريات متفاوتي ميتواند وجود داشــته باشد.

داشته باشد .سوم آن كه ،فعاليتها و رفتارهاي
موجود در بازي ،تعبير منطقي )معني و مفهوم(

بازي رابطهي منطقي وجود داشته باشد .پنجم آن

كه ،به گونهاي طراحي شود كه بر اعﻼم برنده و

تمرينات متعددي را ميتوان جهت خوب مشاهده

بازنده تأكيد زيادي نشود )افروز(١٣٨٩،

توجهشان كوتاه است و در تمركز مشكل دارند را

غيررسمي مورد استفاده معلمان قرار بگيرند.

آموزش و يادگيري ،همواره به عنوان يك فرآيند

ضمن ايجاد لحظاتي لذت بخش و فرحانگيز براي

كردن ،براي كودك پيشبيني كرد )سادات
حسيني .(١٣٩٥،معموﻻ كودكاني كه دامنه

ميتوان با استفاده از بازيها در سالهاي قبل از

دبستان پيشگيري نمود )محمود زاده.(١٣٨٨،

دو جانبه مطرح بوده است .يادگيري فرآيند
تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه فرد است كه
از طريق تجربه بهدست ميآيد )نصيرزاده و

حيدرزاده.(١٣٩٢،

بازيهاي آموزشي از جمله راهكارهايي

هستند كه استفاده از آنها براي فعال كردن
متعلمان و ايجاد خﻼقيت در آنها ،يكي از
مباحث اصلي و تخصصي حوزه آموزشي را

تشكيل ميدهد .بازي آموزشي ،يكي از
موقعيتهاي ياددهي ـ يادگيري به شمار ميرود و
فعاليتي است سازمانيافته و همراه با قوانين

بازيهاي آموزشي ميتوانند به عنوان

رسانهاي مفيد و كارآمد در سطوح رسمي و
هدف غايي اين بازيها ،فقط تفنن يا پركردن

اوقات فراغت نيست ،بلكه چنين بازيهايي ،در
مخاطبان ،با فراهم ساختن تجربههايي نزديك به
تجربههاي دست اول ،يادگيري سريعتر و

پايدارتر را سبب ميشوند) .اميرتيموري.(١٣٨٧،
حضور فعاﻻنه متعلمان در فرآيند يادگيري،

مستلزم فراهمسازي شرايط و زمينه مناسب در

محيط آموزشي است.

در پژوهش حاضر منظور از بازي

سازماندهي شده آن دسته از بازيهايي هستند كه:

 -١با توجه به مراحل رشد جسمي و ذهني كودك

طراحي شدهاند -٢ .براي تقويت حواس پنجگانه
نوآموز پنجساله از ساده به مشكل سازماندهي

٤

شدهاند  -٣باعث تقويت قوه خﻼقيت در كودك

دبستاني ،بايد به شكل تلفيقي و يكپارچه و همراه

مخصوص هر بازي متناسب با شرايط ذهني و

به عقيده متخصصان حوزههاي آموزش و

ميشوند  -٤روحيه كار گروهي و شادايي را در
كودك تقويت ميكند-٥ .

وسايل و ابزار

جسمي نوآموزان پيشبيني شده باشند) .واحدي

وبيگدلي.(١٣٩٧،

با رعايت اصول بر آمده از يافتههاي علوم تربيتي
و روانشناسي باشد .

پداگوژي ،استفاده از بازيهاي آموزشي در فرآيند
تدريس ،از جمله راهكارهايي است كه زمينه ﻻزم

آنچه كه انگيزه اصلي اين تحقيق را به ذهن

را براي افزايش فعاليتهاي يادگيري متعلمان

كشور ،بايدها و نبايدهاي بازي و همچنين بازي-

بر خﻼف تصور رايج ،به كودكان و دنياي آنها

اصولي پرداخته باشد ،كمتر وجود دارد )جعفري،

شرايط سني را دارند .ضمن آنكه استفاده از بازي

پيش دبستاني ،بازيهايي را به كودكان آموزش

ضرورت طراحي و به كار بستن آنها احساس

پژوهشگر متبادر ساخت ،آشنايي با اين چالش

نظام آموزشي بود كه در مراكز پيش دبستاني
هاي سازماندهي شدهاي كه به مراحل رشد ذهني

جسمي و روحي كودكان به صورت صحيح و

عليرضا (١٣٩٣،هركدام از مراكز به فراخور منابع
و زمان موجود و تجربيات گذشته و حال مربيان

ميدهند .اين بازيها غالبا به صورت سازمان يافته

فراهم ميسازد.

از ديدگاه اين متخصصان ،بازيهاي آموزشي

منحصرنميشود ،بلكه با تغيير در عناصر يا نحوه

بازي ،قابليت استفاده براي آموزشي در تمامي
به متعلمان و فرآيند يادگيري منحصر نيست ،بلكه

در فرايند ياددهي نيز امكان و به عبارت دقيقتر،
ميشود )حقاني.(١٣٨٥،

تعريف نشدهاند ،به پرورش حواس كودكان توجه

بازيهاي آموزشي خوب بيشتر بر تفكر و

توجهي نميشود و همچنين ابزار و وسايل مورد

موجود در نوشتهها و متون چاپي با مشكل روبرو

نكردهاند ،به گنجاندن اصول اوليه ي مفاهيم
آموزشي و علمي بازي كه مورد نياز كودكان است

استفاده در غالب اين بازيها به صورت صحيح و

برنامهريزي تأكيد ميكنند تا حفظ كردن
مطالب.دانشآموزاني كه در يادگيري مفاهيم

هستند ،بازيها را درك ميكنند و غالباً اعتماد به

مطلوب به كار گرفته نميشود .بيشتر بازيهاي

نفس خود را از راه نقش آفريني توسعه ميدهند.

خاصي را دنبال نميكند و بيشتر براي گذراندن

قرارگرفته است .بازي روي رشد جسمي ،عاطفي،

مورد استفاده درميان نوآموزان پيش دبستاني جنبه

سرگرمي دارند و اهداف آموزشي و پرورشي

زمان مورد استفاده قرار ميگيرند .اين در حالي

است كه بر مبناي فلسفهي تعليم و تربيت؛ روش

ياددهي -يادگيري ،محتوا ،فعاليتهاي آموزشي و
پرورشي و شيوههاي ارزشيابي در دوره پيش

امروزه اهميت و ارزش بازي در دوران

كودكي به وسيلة پژوهشهاي گسترده مورد توجه

ذهني ،آموزشي ،اخﻼقي ،شخصيتي و اجتماعي
تأثيرميگذارد و ارزش تشخيصي و درماني نيز
دارد )مقدم.(١٣٨٦،

٥

زارع و همكاران ) (١٣٨٨در تحقيق خود به

تدريس فعال به عنوان روشهاي سودمند تدريس

فري تاگ ) (١٩٩١از پژوهش خود با عنوان »تأثير

دانش آموزان مي تواند به عملكرد و پيشرفت

اين نتيجه دست يافتند كه :بازي آموزشي ،نمرات

امﻼي دانش آموزان را افزايش ميدهد .كلين و
استفاده از بازيهاي آموزشي بر انگيزش دانش

آموزان  ٩تا  ١١ساله« به اين نتيجه رسيدند كه:
بازيهاي آموزشي بر چهار مؤلفة انگيزشي توجه،
ارتباط ،اعتماد و رضايت تأثير دارند.

گرين و بولير ) (٢٠٠٣انجام بازيها را عاملي

براي بهبود بخشي ،توجه و فعاليتهاي بصري

ذكر ميكنند .بازي آموزشي خوب ،تفكر و
برنامهريزي را در دانش آموزان تشويق ميكند

)ذوفن و لطفيپور.(١٣٨٠ ،

براساس نظريات پياژه و ويگوتسكي ،بازي

اصليترين عامل رشد شناختي كودك و يكي از

روشهاي فكري قابل دسترس براي خردساﻻن

است .كودكان در قالب بازي با درك واقعيتها و

كنترل مهارتهاي شخصي به تعادل دست
مييابند )انگجي و عسكري.(١٣٨٥،

صديقي ارفعي و گلستانيفرد) (١٣٩٥در

پژوهش خود با عنوان بررسي آموزش از طريق

بازي و ارتباط آن با يادگيري و پيشرفت تحصيلي

دانش آموزان مينويسند» :يكي از چالشهايي كه
هميشه در آموزش مطرح است اين است كه بايد

در آموزش از روشهايي استفاده شود كه به روز

و جذاب باشند و يادگيري عميق تري را ايجاد
كنند كه متاسفانه گاه چنين نيست .عوامل متعددي
در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

نقش داشته باشد كه يكي از اين عوامل روش
تدريس است با توجه به اين كه امروزه روش

مورد توجه است .يكي از روشهاي تدريس فعال

استفاده از بازي است .بازي ،باايجاد انگيزه در

بيشتر دانش آموزان كمك كند.

يارمحمدي واصل و ديگران) (١٣٩٣در

پژوهشي با عنوان »آموزش از طريق بازي بر بهبود

نگرش رياضي دانشآموزان دختر مقطع ابتدايي«
به اين نتيجه رسيدهاند كه :به منظور بهبود نگرش

رياضي ،بايد به نقش عوامل انگيزشي به ويژه
نگرش رياضي توجه كرد و روشهاي آموزشي
رياضي را در مسير ايجاد عﻼقه به اين درس سوق

داد.

وزني و ديگران ) (١٣٩٠در پژوهشي با

عنوان نقش بازيهاي دبستاني در بهبود يادگيري
دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدائي مينويسند:

نتايج و خﻼصه يافتههاي حاصل از پژوهش نشان
داد كه تلفيق بازيهايي مانند هفت سنگ ،طناب
كشي ،اسكواش ،صندلي بازي و عروسك گرداني

در بهبود يادگيري دانش آموزان به ترتيب در
درسهاي امﻼي آموزشي ،رياضيات بخش

تقسيم ،جغرافيا بخش نواحي آب و هوايي و
جهت هاي جغرافيايي و علوم بخش دستگاه

تنفس تاثير مثبت داشته است) .واحدي (١٣٧٩

گينجي و بلتهم ) (٢٠١٢به نقل از )بوت و

همكاران (٢٠١٦ ،در پژوهشي كه بر روي سه

دانش آموز پسر )پايهي چهارم ،پنجم و ششم
ابتدايي( با اختﻼل نارسايي توجه و پيش فعالي كه

دچار اختﻼل يادگيري رياضي نيز بودند انجام

دادند ،دريافتند در صورتي كه از نرم افزارهاي

٦

آموزشي از نوع بازي در آموزش رياضيات به اين

دانش آموزان سريعتر ،مؤثرتر و پايدارتر كنند

داشت.

عوامل متعددي بر آن تأثير ميگذارند .براي

كودكان استفاده شود ،در پيگيري تكليف و

عملكرد رياضي آنها پيشرفت چشمگيري خواهد
دارسي گينها وانگ )(٢٠٠٨به نقل از )بوت

)هولمز.(٢٠١١،١

يادگيري فرآيندي پيچيده به شمار ميرود و

يادگيري ،هر فردي نيازمند مهارتها و توانمندي-

و همكاران (٢٠١٦ ،بازي آموزشي ساختمان زبان

هايي ميباشد كه به طور طبيعي در دوره تحول

انجام گيرد .اين بازي را مي توان با دسته اي از

ارتقا آنها اهميت مييابد) .بادينلو(١٣٩٥.

را براي تقويت امﻼي كلمات به ثبت رسانده

است .اين بازي مي تواند به شكلهاي مختلفي

كارتهاي امﻼ يا در رايانه و يا به عنوان بازيهاي
اينترنتي انجام داد .بازي شامل يك يا چند

مجموعه از  ٢٦حرف الفبا از الفباي انگليسي و

پيش از دبستان و شروع مدرسه شكل ميگيرد اما

گاهي اين مهارتها ايجاد نشده و درنتيجه لزوم
پيشرفت تحصيلي و مسائل مربوط به آن

يكي از دغدغههاي اصلي نظام آموزش و پرورش

كشورهاست چرا كه مسئولين و تصميم گيرندگان

تعدادي عﻼئم ويژه ،غير از حروف الفباست.

سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در سراسر

كلمات مركب در يك زبان پايه مانند انگليسي يا

پيشرفت از طريق پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

هدف از اين بازي ،كامل كردن امﻼي كلمات،

اصﻼح كلمهها ،بسط دادن كلمات يا ساختن
الفباي رومي است .اين بازي در زبانهاي ديگر

دنيا توسعه و پيشرفت جامعه شناسان را در توسعه

و پيشرفت نظام آموزشي ميدانند و اين توسعه و

در مدرسه و كﻼس درس عملياتي ميگردد.

مانند چيني هم كاربرد دارد .مخترع اين بازي

هنگامي كه فرد نسبت به كار آمدي ،توانايي و

مهارتهاي گروهي ،سرگرمي ،بحث و مناظره و

سﻼمت روان سخن گفت.

معتقد است مردم ميتوانند از اين بازي براي

ساخت كلمات ،اصﻼح تفكر منطقي ،توسعه
كمك به كودكان در زمينه امﻼ نويسي استفاده

كنند.

استعداد خود در شرايط انساني دچار نگراني و

ترديد ميشود ميتوان از سﻼمت روان يا عدم

مسأله پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،يكي

از شاخصهاي مهم در ارزيابي آموزش و پرورش

حضور فعاﻻنه متعلمان در فرآيند يادگيري،

است .و تمام كوشش هاي اين نظام ،در واقع

در قالب فعاليتهايي سرگرمكننده ميتوانند با ايجاد

نظام آموزشي است .موفقيت در مدرسه ،كسب

مستلزم فراهمسازي شرايط و زمينه مناسب در

محيط آموزشي است .بازيهاي سازماندهي شده
چالش ،كنجكاوي و در اختيارقرار دادن كنترل

بازي به بازيكن به افزايش عﻼقه و انگيزه دروني او
براي يادگيري كمك نمايد و يادگيري را براي

براي پوشاندن جامهي عمل به اين امر است
موفقيت دانش آموزان در مدرسه ،هدف اصلي هر

تجربههاي مناسب در كليه ابعاد رشد شناختي،

عاطفي ،اجتماعي ،رفتاري و زيستي را شامل مي-
. Holmes
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شود .كسب اين تجربهها در مدرسه ميتواند بر

٧

باشد و به كارهايي دست ميزنند كه ارزيابي

زندگي حال و آيندهي كودكان و نوجوانان تأثير

پيشرفت آنان امكانپذير باشد )توكرلد.(٢٠٠٠ ،٣

پيشرفت تحصيلي از دير باز مورد توجه

مختلف درسي مثل حساب ،ديكته ،تاريخ،

سرنوشت سازي داشته باشد.

انگيزش در تعليم و تربيت و نقش آن در

روانشناسان بوده امروز ايجاد انگيزه به عنوان

عامل ايجاد حركت در دانش آموزان و جهت

دهنده به فعاليتهاي آنان بيش از پيش مورد
توجه مسؤﻻن قرار گرفته است .روانشناسان
ضرورت توجه به انگيزش در تعليم و تربيت را به

اصطﻼح عملكرد تحصيلي به ميزان يادگيري

آموزشگاهي فرد به صورتيكه توسط آزمونهاي

جغرافيا و نظاير اينها سنجيده ميشود اشاره مي-

كند )شمس.(١٣٧٨ ،

انگيزش پيشرفت نيز از جمله مواردي است

كه تحت تأثير اين بازيها قرار دارد .انگيزش

پيشرفت را در بسياري از حوزههاي فعاليت مثل

علت ارتباط مؤثر آن با يادگيري ،كسب مهارتها،

شغل ،مدرسه ،هنرهاي خانگي يا مسابقات ورزشي

انگيزش پيشرفت تحصيلي است .سازه انگيزش

يادگيري و پيشرفت منجر ميشود ،اطﻼق گردد.

راهبردها ،و رفتارها متذكر شدهاند و يكي از

سازههاي اوليهاي كه براي تبيين آن ارائه كردهاند،
تحصيلي در مدرسه ،به رفتارهايي كه به يادگيري

و پيشرفت منجر ميشود اطﻼق ميشود ) .يوسفي

و ديگران.(١٣٨٨،

و قهرماني ميتوان مشاهده كرد .سازة انگيزش

پيشرفت تحصيلي در مدرسه به رفتارهايي كه به

بهطوركلي انگيزش پيشرفت تحصيلي،

نيرويي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي

همه جانبه عملكرد خود با توجه به عاليترين

نياز به پيشرفت يكي از نيازهايي است كه از

معيارها ،تﻼش براي موفقيت در عملكرد و

است .اين هدف ممكن است گرفتن نمره الف در

مختلف فعاليتهاي تحصيلي به تمايل فرد براي

سوي موري ١مطرح گرديد .انگيزه پيشرفت تمايل
فرد در رسيدن به اهداف شخصي تعيين شده

درس روانشناسي باشد يا صعود به قله كوه

)زيمباردو .(٢٠١٠ ،٢بهطور كلي افراد داراي انگيزه

برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد

همراه است سوق ميدهد و با اثر گذاشتن بر انواع

رسيدن به هدف هاي تحصيلي اشاره دارد.

انگيزش تحصيلي با هدفهاي ويژه ،نگرشها و

پيشرفت احساس ميكنند كه بر زندگيشان مهار

باورهاي خاص ،روشهاي نائل شدن به آنها و

ميدهند كارهايي را انجام دهند كه چالشانگيز

دانشآموزان در موقعيتهاي مختلف تاكيد دارند

دارند و از آن لذت ميبرند ،آنها سعي ميكنند
عملكرد خود را بهبود بخشند .بنابراين ترجيح

- Murray
- Zimbardo
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تﻼش و كوشش فرد در ارتباط است .تحقيقات

مختلف بر متمايز بودن جهتگيري انگيزشي

)شهنيييﻼق و همكاران.(١٣٩٤ ،

- Tucker-Ladd
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اتكينسون ١٩٥٧ ) ١به تقل از موﻻ(٢٠١٧،٢

انگيزش پيشرفت را حاصل سه مولفه نياز به

پيشرفت ،احتمال دستيابي به موفقيت و ارزش

 – ٣واكنشهاي عاطفي دانشآموزان نسبت به

تكليف مثل اضطراب ،خشم ،غرور ،شرم و
احساس گناه ) به نقل از شاهسوني.(١٣٧٩،

مشوق موفقيت ميداند .نياز به پيشرفت به معناي

قليپور و ديگران ) (١٣٩٥در تحقيق خود

غرور براي به اتمام رساندن كار است .احتمال

ابتدايي مينويسند» :ايجاد موقعيتهاي يادگيري

حالت انفعالي است و تﻼش نسبتا ثابت فرد براي
كسب موفقيت است كه همان حالت احساس

موفقيت يعني انتظار عملي كه باعث دست يابي به

با عنوان بررسي نقش بازيهاي آموزشي و

كﻼسي بر ميزان يادگيري دانش آموزان مقطع

تعاملي ،روشهاي مطلوب آموزش و پرورش به

هدف ميشود و يك امر ذهني يا باور شخصي

شمار ميآيد .پژوهشگران و دانشمندان در حوزه

معين مشخص ميشود ،بدين معنا كه كسب

كردهاند .اين محيطها شامل موقعيتهايي هستند

درباره شانس دستيابي به هدف است .ارزش
مشوق موفقيت با احساس غرور در ارتباط با كار
موفقيت در تكاليف دشوار نسبت به كسب

موفقيت در تكاليف ساده احساس غرور پديد

ميآورد .در نهايت ،با كاهش احتمال موفقيت،
ارزش مشوق افزايش مييابد .مك كللند ،انگيزش

پيشرفت را يكي از صفات شخصي و نسبتا ثابت
آدمي تعريف كرده است كه ريشههاي آن را مي
توان در دوران كودكي جستجو كرد.

يكي از بهترين پژوهشهاي مروري كه

انگيزش را به محيط تربيتي ارتباط داده است ،از

سوي پينتريچ و دوگورت (١٩٩٠) ٣انجام شده

است .آنها نتيجه گرفتند كه اين ارتباط از سه طريق

ميسر است:

 -١دﻻيل اهدافي كه دانشآموز براي انجام تكاليف
دارد.

 -٢باور فرد در مورد تواناييهاي خودش براي
انجام تكاليف كه به انتظار از فرد مربوط ميشود.

آموزش و پرورش ،ارزشهاي واﻻي تعاملي بودن

محيطهاي آموزشي را پيوسته مطرح و بر آن تاكيد
كه در آنها دانش آموزان به جاي اينكه گيرندگان

غيرفعال اطﻼعات از منابع آموزشي باشند ،خود به

طور مستقيم در فرايند يادگيري شركت فعاﻻنه

دارند .يكي از موقعيتهاي تعاملي بين شاگرد و

معلم ،بازيهاي آموزشي است كه در بطن خود،

داراي هدف آموزشي است؛ يعني انتقال نكتهاي

خاص ،برجسته كردن قابليتهاي ويژه با تعميق

مهارتها.

با توجه به مطالب فوق فرضيه اصلي اين

پژوهش اين است كه بازيهاي سازماندهي شده
قبل از دبستان بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان تأثير دارد يا خير؟ با استفاده از آزمونهاي
اجرا شده و تحليلهاي صورت گرفته اين

پژوهش به دنبال سنجش صحت فرض فوق از

جهتي و تعيين ميزان اين تأثير از طرف ديگر

برآمده است

. Atkinson
.Muola
3
. Pintrich & Degroot
1
2

روش پژوهش

اين تحقيق از نظر هدف كاربردي ،بر حسب

نوع دادهها يك تحقيق كمي و از لحاظ روش

گردآوري دادهها توصيفي و از نوع علي –
مقايسهاي است .عﻼوه بر اين ،در تحقيقاتي از

نوع علي مقايسهاي نيز پژوهشگر علت احتمالي
متغير وابسته را مورد بررسي قرار ميدهد .چون
متغير مستقل و وابسته در گذشته رخ دادهاند از

اين رو اين نوع تحقيق غير آزمايشي را تحقيق
پس رويدادي نيز ميگويند.

در اين پژوهش جامعه آماري تشكيل شده از

دانش آموزان دبستانهاي دخترانه مناطق ٣و٤

شهر تهران است .نمونه اين پژوهش از بين جامعه

آماري تعداد  ٣٠نفر با استفاده از روش نمونه-
گيري در دسترس در دبستانهاي دخترانه و مراكز
كودك كه بازيهاي سازمان يافته انجام ميدادهاند

انتخاب شدند ١٥ .نفر دانشآموزاني كه قبل از

دبستان و در پيش دبستاني بازيهاي سازماندهي

شده انجام دادهاند و ١٥نفر كه از اين بازيها

بهرهنبردهاند.

اطﻼعات مورد نياز براي اين پژوهش از دو روش

جمعآوري ميشود:

الف( ميداني :در پژوهش حاضر از پرسشنامه

استاندارد انگيزش تحصيلي )  (ISMاستفاده مي-
گردد كه اين پرسشنامه شامل  ٤بخش است.

ب( كتابخانهاي :براي جمعآوري اطﻼعات

همانند بسياري از پژوهشها در علوم انساني منابع
مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش مورد

بررسي قرار گرفته و با مطالعه منابع موجود در

كتابخانهاي و استفاده از مقاﻻت موجود در اينترنت

٩

و پايگاههاي اطﻼعاتي و پايان نامهها و مجﻼت

معتبر اطﻼعات كتابخانهاي ﻻزم جمعآوري و مورد
استفاده قرار گرفته است كه از اين اطﻼعات براي

تدوين مباني نظري و پيدا كردن معيارها و

شاخصهاي ﻻزم براي سنجش موضوع مورد
پژوهش استفاده گرديده است.

ابزار گردآوري دادهها
»مكاينرني(١٩٩٢)«١

پرسشنامه

انگيزش

پيشرفت تحصيلي را در سال  ١٩٩٢تهيه كرد و در

سال  ٢٠٠٥ويرايش شد .اين پرسشنامه شامل ٤٣
سوال است كه  ٤هدف سطح باﻻتر و هشت
هدف تابع را ميسنجد كه عبارتند از :گرايش به

توانايي ،عملكرد ،هدف اجتماعي ،و هدف

بيروني .هريك از اين  ٤هدف سطح باﻻتر به دو
هدف جزيي تقسيم ميشوند كه عبارتند از

گرايش به توانايي )انجام تكليف ،تﻼش( ،عملكرد

)رقابت و شهرت طلبي( ،هدف اجتماعي
)وابستگي اجتماعي و نوع دوستي( ،هدف بيروني
)تشويق و جايزه(.

اين پرسشنامه شامل ٤٣سوال است و  ٤هدف كه

عبارتند از :

 -گرايش به كسب توانايي كه شامل خرده

هدفهاي انجام تكليف با سؤاﻻت ١تا  ٤و تﻼش

با سؤاﻻت  ٥تا  ١١سنجيده ميشود.

 -هدف دوم عملكرد است كه به هدفهاي

جزئي رقابت با سؤاﻻت ) ١٢تا (١٧و شهرت

طلبي ) ١٨تا  (٢٣تقسيم ميشود.
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 -هدف سوم هدف اجتماعي است كه وابستگي-

پرسشنامه از روش آلفاي كرنباخ استفاده نمودند.

 -هدف بيروني نيز به عنوان چهارمين هدف با

طلبي  ،٠/٨٠وابستگي اجتماعي  ،٠/٦٩نوعدوستي

هاي اجتماعي با سؤاﻻت ) ٢٤تا  (٢٦و نوع

دوستي شامل سؤاﻻت ) ٢٧تا  (٣١ميباشد.

آنها ضريب آلفاي كرنباخ را براي عامل تكليف

 ،٠/٦٧عامل تﻼش ،٠/٨٢رقابت  ،٠/٧٤شهرت-

هدفهاي جزئي تشويق )معنوي( با سؤاﻻت ) ٣٢

 ،٠/٧١تشويق  ٠/٨١و جايزه  ٠/٨٠گزارش

در پژوهش جينات و مكاينرني )(٢٠٠٥

پژوهش برزگر و همكاران ) (١٣٩٣نسخه اصﻼح

تا ( ٣٦و جايزه )مادي ( با سؤاﻻت)  ٣٧تا  (٤٣را

در بر ميگيرد.

روايي سازه و محتوايي اين پرسشنامه مورد تاييد

قرار گرفت .همچنين آنها براي بررسي پايايي اين

نمودند .بحراني ) (١٣٧٢در ايران پايايي نسخه
اوليه اين پرسشنامه  ٠/٧٠به دست آورد .در

شده اين پرسشنامه را  ٠/٨١گزارش نمود و روايي
محتوايي آن را در حد مطلوب تعيين كردند.

شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش به تفكيك گروههاي آزمايش و كنترل )(n=٦٠
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يافته هاي پژوهش:

فرضيه دوم فرعي :بازيهاي سازماندهي شده

ميانگين گروه با انجام بازي سازماندهي شده

قبل از دبستان بر عملكرد كودكان دبستاني تأثير

) (١٢٣/١٣اســت .ايــن تفــاوت در ســطح ٠/٠١

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در گرايش

در انگيـ ـزش پيـ ـشرفت تحـــصيلي ) (١٦٢/٢٠و
ميانگين گروه با عدم انجام بازي سازماندهي شده
معنادار است و طبـق نتـايج تحقيقـات واحـدي و

بيگــدلي) ، (١٣٩٧قلــيپــور و ديگــران ) (١٣٩٥و

صديقي ارفعي و گلستانيفرد) (١٣٩٥اين فرضـيه
اصلي پژوهش تأييد ميشود.

فرضيه اول فرعي :بازيهاي سازماندهي شده

دارد.

طبق جدول  -٤-٣فصل چهارم ميانگين

به عملكرد ) (٤٨و ميانگين گروه با عدم انجام

بازي سازماندهي شده ) (٣٤/٨٠است و اين

تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است .ميانگين

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در رقابت

) (٢٤/٣٣و ميانگين گروه با عدم انجام بازي

قبل از دبستان بر گرايش به كسب توانايي كودكان

سازماندهي شده ) (١٧/٩٣است و اين تفاوت در

ميانگين گروه با انجام بازي سازماندهي شده در

و ميانگين گروه با عدم انجام بازي سازماندهي

دبستاني تأثير دارد.

طبق جدول  -٤-٢فصل چهارم ميانگين

گرايش به كسب توانايي ) (٤٦و ميانگين گروه با

عدم انجام بازي سازماندهي شده ) (٣١/٨٦است

و اين تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است.
ميانگين گروه با انجام بازي سازماندهي شده در

انجام تكليف ) (١٦/٨٧و ميانگين گروه با عدم

انجام بازي سازماندهي شده ) (١٠/٩٣است و اين

تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است .ميانگين

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در تﻼش

) (٢٩/١٣و ميانگين گروه با عدم انجام بازي
سازماندهي شده ) (٢٠/٩٣است و اين تفاوت در

سطح  ٠/٠١معنادار است و طبق نتايج تحقيقات

واحدي و بيگدلي) ، (١٣٩٧قليپور و ديگران

) (١٣٩٥و صديقي ارفعي و گلستانيفرد)(١٣٩٥
اين فرضيه تأييد ميشود.

سطح  ٠/٠١معنادار است .ميانگين گروه با انجام

بازي سازماندهي شده در شهرتطلبي )(٢٣/٦٧

شده ) (١٦/٨٧است و اين تفاوت در سطح ٠/٠١
معنادار است و طبق نتايج تحقيقات واحدي و

بيگدلي) ،(١٣٩٧قليپور و ديگران ) (١٣٩٥و

صديقي ارفعي و گلستانيفرد) (١٣٩٥بنابراين اين
فرضيه تأييد ميشود.

فرضيه سوم فرعي :بازيهاي سازماندهي

شده قبل از دبستان بر اهداف اجتماعي كودكان
دبستاني تأثير دارد.

طبق جدول  -٤-٤فصل چهارم ميانگين

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در گرايش
به هدف اجتماعي ) (٢٨/٨٠و ميانگين گروه با

عدم انجام بازي سازماندهي شده ) (٢٤/٢٠است

و اين تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است.
ميانگين گروه با انجام بازي سازماندهي شده در

وابستگي اجتماعي ) (١٠/٥٣و ميانگين گروه با
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عدم انجام بازي سازماندهي شده ) (٨/٥٤است و

اين تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است .ميانگين

بررسي تعداد بسيار زيادي مقاله ،اينترنت ،بهره

گيري از نظر صاحب نظران و استادان و كتاب-

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در نوع-

هاي مرتبط در اين زمينه جمع آوري گرديده

تفاوت در سطح  ٠/٠١معنادار است .طبق نتايج

آموزان بررسي شده است .نتايج اين تحقيق نشان

دوستي ) (١٨/٢٦و ميانگين گروه با عدم انجام
بازي سازماندهي شده ) (١٥/٦٧است و اين

تحقيقات واحدي و بيگدلي) ، (١٣٩٧قليپور و

است .در اين پژوهش ،ضمن ارائه تعريف بازي

آموزشي ،تاثير اين بازيها در يادگيري دانش

داد كه :دانش آموزاني كه از بازيهاي آموزشي و

ديگران ) (١٣٩٥و صديقي ارفعي و گلستاني-

كﻼسي استفاده ميكنند و با اين بازيها ،آموزش

شده قبل از دبستان بر اهداف بيروني كودكان

از بازيهاي آموزشي و كﻼسي با ميزان يادگيري

فرد) (١٣٩٥اين فرضيه تاييد ميشود.

فرضيه چهارم فرعي:بازي هاي سازماندهي

دبستاني تأثير دارد.

طبق جدول  -٤-٥مﻼحظه ميشود ميانگين

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در گرايش

به هدف بيروني ) (٣٩/٤٠و ميانگين گروه با عدم

انجام بازي سازماندهي شده ) (٣٢/٢٧است و اين

تفاوت در سطح  ٠/٠٥معنادار است .ميانگين

گروه با انجام بازي سازماندهي شده در تشويق

) (١٧/٥٣و ميانگين گروه با عدم انجام بازي
سازماندهي شده ) (١٤/٢٧است كه اين تفاوت

در سطح  ٠/٠٥معنادار است .ميانگين گروه با
انجام بازي سازماندهي شده در جايزه ) (٢١/٨٧و

ميانگين گروه با عدم انجام بازي سازماندهي شده

) (١٨است و اين تفاوت در سطح  ٠/٠٥معنادار
است.

طبق

نتايج

تحقيقات

واحدي

و

بيگدلي) ، (١٣٩٧قليپور و ديگران ) (١٣٩٥و

صديقي ارفعي و گلستانيفرد) (١٣٩٥اين فرضيه
تاييد ميشود.

پژوهش حاضر مطالعه مروري است كه

اطﻼعات آن از روش كتابخانه اي از طريق

ميبينند .موفقتر از دانشآموزان بيبهره از اين

بازيها هستند .بنابراين بين استفاده و بهكارگيري

دانش آموزان در مقطع ابتدايي رابطه معنادار و
مثبتي وجود دارد.

١٣
منابع و ماخذ:

 -١حشمتي ،رسول؛ اصل اناري ،روح اله؛

شكراللهي ،رقيه ).(١٣٩٥اثربخشي تكنيكهاي
بازيدرماني گروهي بر اضطراب حالت،

احساسات مثبت و سطح سازگاري عمومي

كودكان مبتﻼ به ناتواني يادگيري خاص.ناتواني-

هاي يادگيري.٢٤ -٧ ،١٩،

 -٢شهني ييﻼق ،منيجه ،بنابي مباركي ،زهرا،

شكركن ،حسين ) .(١٣٩٤بررسي روابط بين
موضوعي

و

درون

موضوعي

انگيزش

تحصيلي)خودكارآمدي ،ارزش تكليف ،هدف
هاي عملكردگرا ،عملكردگريز و تبحري( در

دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهراهواز.

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد

چمران اهواز .دوره ،٣سال، ١٢شماره ،٣صص:

.٤٧-٧٦

 -٣واحدي ،مهدي ) .(١٣٩٧اثر بخشي

علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران

اهواز .دوره ،٣سال، ١٢شماره ،٣صص.٤٧-٧٦ :

 -٦يوسفي ،عليرضا ،قاسمي ،غﻼم رضا،

فيروزنيا ،سمانه ) .(١٣٨٨ارتباط انگيزش تحصيلي

با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان .مجله ايراني آموزش در
علوم پزشكي .سال ،٩شماره ،١صص.٧٩-٨٤ :

 -٧حشمتي ،رسول؛ اصل اناري ،روح اله؛

شكراللهي ،رقيه ).(١٣٩٥اثربخشي تكنيكهاي
بازيدرماني گروهي بر اضطراب حالت،

احساسات مثبت و سطح سازگاري عمومي

كودكان مبتﻼ به ناتواني يادگيري خاص.ناتواني-

هاي يادگيري٢٤ -٧ ،١٩،

 -٨سانتراك ،جان) .(١٣٨٥روانشناسي

تربيتي ،ترجمه مرتضي اميديان ،يزد :دانشگاه يزد.

 -٩صديقي ارفعي.فريبرز) .(١٣٩٥بررسي

آموزش از طريق بازي و ارتباط آن با يادگيري و

بازيهاي سازماندهي شده بر ميزان هوش نوآموزان

پيشرفت تحصيلي دانش اموزان.

اختﻼﻻت يادگيري در دانش آموزان و راههاي

اطﻼعات .به نقل از نشريه رشد تكنولوژي٢٠ ،

پيش دبستاني،فرهنگ مشاوره و روان درماني.

 -٤محمود زاده،ابراهيم) .(١٣٨٨آشنايي با

درمان آن،كلنيك جامع آموزش پزشكي.

 -٥شهني ييﻼق ،منيجه ،بنابي مباركي ،زهرا،

شكركن ،حسين ) .(١٣٩٤بررسي روابط بين
موضوعي

و

درون

موضوعي

انگيزش

تحصيلي)خودكارآمدي ،ارزش تكليف ،هدفهاي
عملكردگرا ،عملكردگريز و تبحري( در دانش

آموزان دختر سال اول دبيرستان شهراهواز .مجله

 -١٠حقاني،افروز و باوي،علي) .(١٣٨٦بازي

هاي آموشي و تأثير آن بر يادگيري  .روزنامه

٩٤/١٠/

 -١١شاهسوني ،سودابه ) .(١٣٧٩بررسي علل

كاهش انگيزه به تحصيل در دانشآموزان دوره -

متوسطه نظري شهر اصفهان  .پژوهش شوراي

تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان
اصفهان.

 -١٢واحدي ،مهدي ) .(١٣٩٧اثر بخشي

بازيهاي سازماندهي شده بر ميزان هوش

١٤

نوآموزان پيش دبستاني ،فرهنگ مشاوره و روان

درماني.

 -١٣قلي پور.سرشين) .(١٣٩٥بررسي نقش

بازيهاي آموزشي و كﻼسي بر ميزان يادگيري

دانش آموزان مقطع ابتدايي .سومين همايش ملي
راهكارهاي توسعه و ترويج علومتربيتي،

روانشناسي ،مشاوره و آموزش.

 -١٤يوسفي ،عليرضا ،قاسمي ،غﻼم رضا،

فيروزنيا ،سمانه ) .(١٣٨٨ارتباط انگيزش تحصيلي

با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه

علوم پزشكي اصفهان .مجله ايراني آموزش در

علوم پزشكي .سال ،٩شماره ،١صص.٧٩-٨٤ :

 -١٥محمود زاده،ابراهيم) .(١٣٨٨آشنايي با

اختﻼﻻت يادگيري در دانش آموزان و راههاي

درمان آن،كلنيك جامع آموزش پزشكي.
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