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تحصیلی  راهبری و پیشرفت درس ریاضی بر خود ای آموزشتأثیر بازی رایانه

 تهرانآموزان پایه پنجم شهر دانش

 3فرزین فروزانی فرد  ، *1،2 بهنام قابل دمیرچی

 رانیتهران، ا ،سالمت اجتماعیو  توانبخشیدانشگاه علوم  ،یدانشکده علوم رفتار ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناسدانشجوی ، نویسنده مسئول. 1

 رانی، تهران، ارانیمغز ا یبردار نقشه یی آزمایشگاه ملیشاخه دانشجو ،یکارگروه علوم اعصاب شناخت ریدب. 2

 رانیتهران، ا ،سالمت اجتماعیو  توانبخشیدانشگاه علوم  ،یدانشکده علوم رفتار ،ی کودک و نوجواننیبال یارشد روانشناس یکارشناسدانشجوی . 3

 

 چکیده

های آموزشی نوین است. این هدف در تحوالت وسیع عصر حاضر اهمیتی راهبر از اهداف اساسی نظام-پرورش یادگیرندگان خود

بهره گرفته شود. عصر فناوری اطالعات و یابد و بسیار ضروری است که برای تحقق آن از تحوالت پیش رو مضاعف می

. هدف از پژوهش حاضر، کندراهبری را فراهم می-دستاوردهای آن بستری مناسب برای آموختن و تبدیل معلم محوری به خود

بود.  تهرانآموزان پایه پنجم شهر راهبری و پیشرفت تحصیلی دانش-ای آموزشی درس ریاضی برخودبررسی تأثیر بازی رایانه

نفر از  1920آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعة آماری تحقیق شامل آزمون، پسش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیشرو

مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه  تهراندر  1311-1400آموزان پسر سال پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی دانش

راهبری و پیشرفت تحصیلی از هر دو گروه گرفته شد و سپس گروه -مون خودگیری در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا پیش آز

ای آموزشی قرار گرفتند و گروه کنترل در همان مدت با روش معمولی جلسه در معرض بازی رایانه 15آزمایش به مدت 

راهبری گاگلیلمینو و آزمون -درس را فراگرفتند؛ ابزار تحقیق، پرسشنامه خود (ایتدریس معلم بدون استفاده از بازی رایانه)

راهبری از هر دو گروه به عمل -آزمون پیشرفت تحصیلی و خودپیشرفت تحصیلی معلم ساخته بود. در پایان دورة آموزشی، پس

راهبری و -ای بر خودها به روش تحلیل واریانس مختلط نشان داد که بازی رایانهآمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 . (p<05/0 )آموزان تأثیر مثبتی داردیلی دانشپیشرفت تحص

 

 یلیتحص شرفتیپ ،یراهبر-خود ،یآموزش یاانهیرا یهایبازهای كلیدی:  واژه
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