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 چکیده
پایه  پسر آموزاندانش تحصیلی انگیزش بر ایرایانه آموزشی هایبازی ثیرتأ بررسی حاضر پژوهش هدف 

 تمامی بین از آزمایشی پژوهش یک اجرای با منظور همین بهبود.  ریاضی یادگیری ناتوانی  با سوم ابتدایی

 انتخاب در دسترس یریگنمونه طریق از نفر 04 شهر خرم آباد، مدارس ابتدایی سوم پایه پسر دانش آموزان

 ولرند نامه انگیزشیپرسش ،پژوهش ابزار .شدند تقسیم وکنترل آزمایش دوگروه به تصادفی شیوه به و شدند

 گروه در. شد اجرا گرپژوهش توسط کنترل و آزمایش گروه دو هر در تحصیلیانگیزش  آزمونپیش. بود

 بازی از و داد هارای آموزاندانش به کامل طور به) چهار عمل اصلی(  را خود معلم درس نخست آزمایش،

 آموزش برای کنترل گروه در معلم اما. کرد استفاده شده داده آموزش مفهوم برای مکملی به عنوان ایرایانه

 اجراء گرپژوهش تحصیلی توسط انگیزش آزمونپس سپس. داد ادامه خود مرسوم روش به ،مفاهیم ریاضی

 در معناداری تفاوت آموزش از پس که داد نشان گیری مکرراندازه از استفاده با داده ها .  تحلیلشد

 این از حاصل (. نتایج≤p   440/4شد) ایجاد کنترل گروه با درمقایسه آزمایشی گروه تحصیلی انگیزش

 تفریق، ضرب و تقسیم جمع، مفهوم در ریاضی آموزشی ایرایانههای بازیاستفاده از  که داد نشان پژوهش

های شود. براساس یافتهمی ریاضی ناتوانی یادگیری با آموزان دانش انگیزش تحصیلی باعث افزایش

بازی های  به ویژهین آموزشی های نوآموزش مفاهیم ریاضی از فناوری پیشنهاد می شود که درپژوهش 

 ای استفاده شود.رایانه

 . گیری، انگیزش تحصیلی، ناتوانی یادایرایانه بازی آموزشی: کلیدیواژگان 
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 قدمهم

فن آوری  ،هی و یادگیری را متحول ساخته استوری که عرصه یاددآترین فنگسترده

ن ها از آثار روز افزوایرسانه و چند 2های دیجیتالاست. رشد رسانه 0اطالعات و ارتباطات

که در بین  های دیجیتال انواع مختلفی دارند(. رسانه0932هاست) عظیمی، آوریاین فن

 امروزه (.2400، 0اند)بکرترین آنها شناخته شدهوان تعاملیبه عن 9ایرایانههایها، بازیآن

 از بیش است، پیوسته وقوع به و ارتباطات اطالعات فناوری یهزمین در که هاییپیشرفت

. است انجامیده آموزشی ویژه نیازهای با آموزاندانش به یادگیری و بهبود آموزش به همه

 شده فراهم عادی مدارس در دانش آموزان این آموزش به امکان حتی که ایگونه به

 (.0932 والیتی، و ارکیزو زارعی  یترجمه ؛2442 هیلد، و اسپاروهاك)است

عصر  مظاهر پیشرفت فناوری در ود یکی ازی خبه نوبه 5آموزشی ایرایانه هایبازی

 خود به را آموزشی رهبران بسیاری از آموزشی توجه هایبازی0394یدهه در. استمعاصر 

دانش  فهم و افزایش انگیزه در تجربی آموزشی ارزش رویکرد ها آن و کردندجلب

 بورن از نقل به ؛0333 سون، لیمن)دادند قرار توجه مورد را آموزشی هایمحیط در زانآمو

ای و دیجیتال رایانههایی که به صورت به بازی گرایش در طی چند سال اخیر،(. 2449 هید،

دانش ای، رضایت رایانه هایظهور است. یادگیری از طریق بازی شود در حاله میارای

آورد. یادگیری مبتنی بر بازی ها در امر یادگیری به همراه میسایر روشآموزان را نسبت به 

های ته شود. از طریق استفاده از بازیتواند در کنار معلم در کالس درس بکار گرفمی

توانند دانش خود را در بازی ها به کار گیرند و از می آموزان، دانشآموزشی ایرایانه

دهی به رفتار خویش در جهت شکلی مجازی تجارب یادگیری کسب شده در دنیا

رایند آموزشی در ف اهمیت بکارگیری این روش .(0930، )والیتیکنندگیری درآینده بهره

ی جهان همچون مالزی، ای است که در برخی ازکشورهاآموزش و یادگیری تا اندازه

 روش . ضرورت بکارگیری اینشگاهی را به خود اختصاص داده استعنوان یک رشته دان

                                                           
1. Information and communication technology 

2. Digital media 

3. Computer game 

4. Becker 

5. Educational computer’s games 
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استفاده  آموزشی نوپا با توجه به فرایند طرح و اثرات آموزشی که به همراه خواهد داشت و

ننده آسان، جذاب و برانگیزازش و یادگیری جهت نیل به یادگیری آمو از آن در فرایند

 .(0930 ،)والیتیرسدبیش از پیش ضروری به نظر می

و همکاران،  2موگاسیل)دارای شیوع اختالل های جمله از ،0یادگیری اختالل های

ین و شاید چالش برانگیزترین ترز وسیع( و ا2402و نوجابی، عمو پور و آذز نوش،  2400

 از یادگیری یکی اختالل(. 0933، مراثی فروغی، صداقتی،باشد)وزش ویژه میآم هایحیطه

 کرانر)تاس ویژه پرورش و آموزش هایمقوله برانگیزترین جنجال شاید و ترینبزرگ

آن  پیروگذارد و به دی که روی فرایند یادگیری اثر مییکی از موار (.2440 مایر، و برگر

شخصیت فرد تحت تاثیر آن  کلیبه طور نگرش ها، آموزش، کارایی واستعدادها، عالیق، 

 هاپژوهش (.0934یادگیری است)باباپور و صبحی قرا ملکی، اختالل هایگیرد، قرار می

های اختالل از شکلی سال 03 زیر امریکایی کودکان از درصد 04 تا 3 که دهدمی نشان

 اختالل (. 2404، 9آمریکا ضربه شناسی و عصب هایاختالل ملی موسسه)دارند را یادگیری

(. 2400، 9الریالرد و وارما باترورث،)است شده شناخته5 نارسایی در حسابنام  به0ریاضی

 تنها یک. دارد اشاره زندگی گستره در ریاضی واناییت از وسیعی دامنه به ریاضی اختالل

متفاوت  دیگر فرد به فردی از مشکالت گوناگونی و ندارد وجود ریاضی نارسایی از شکل

  (.2449، 2است)مرکز ملی ناتوانی یادگیری

 شانهای یادگیری کفایت الزم را با توجه به سن و سطح کالسآموزان با ناتوانیدانش

 های سادهفهم خواندن، مهارتگوش دادن، از قبیل ختلف تحصیلی های مدر مهارت

، 04، فچس3، لیون3آورند) فلچربات ریاضی و حل مسئله به دست نمیخواندن، محاس

                                                           
1. Learning disorders(LD)     

2. Mogasale 

3. National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

4. mathematics disorder 

5. dyscalcalia 

6. Butterworth, varma &laurillard 

7. ational center of learning disability 

8. Fletcher 

9. Lyon 

10. Fuchs 
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 هایی است که در زمره دروس مهم واز جمله درس 2درس ریاضیات. (2442، 0بارنرز

از جمله  استثنایی آموزانشدانشود که متاسفانه اکثر بنیادی در دوران تحصیل محسوب می

با توجه به اینکه درس  آن با مشکل مواجه هستند. در دارای اختالل یادگیریآموزان دانش

ها محسوب می به عنوان پیش نیاز برای سایر درسهایی است که ریاضیات از جمله درس

ها در سایر دروس می شود آموزان در این درس، منجر به شکست آنشود شکست دانش

ن دلیل شود به همیها از درس و مدرسه به طور کلی می ه این خود باعث دلزدگی آنک

 آموزان جذاب کنند. ی باشند که این درس را برای دانشهایمعلمان باید به دنبال روش

. اندشده شناخته انگیزه کمبود با معمول به طور آموزاندانش چنین این دسته از هم

این . ندارند را هامسئولیت و تکالیف انجام توانایی یا تمایل هاآن هک رسدمی به نظر چنین

طور  به. باشند داشته مدرسه در ویژه به از شکست ایتاریخچه است آموزان ممکندانش

آموزانی که در از طرف دیگر دانش .است 9شده آموخته درماندگی شکست، پیامد معمول

هایی هستند که از عینی، نیازمند روش تفکربه دلیل برخورداری از سطوح پایین هستند 

ود، دو حس دیداری و ای بنا بر ماهیت ختری برخوردار باشند. بازی رایانهعینیت بیش

تنوع و مآموز به صورت یرد و درس را برای دانشگمی بکارآموز را شنیداری دانش

، آموزشی تنوع بخشی به مطلب درسی وهای همچنین یکی از راه آورد.سرگرمی در می

ای ها را به چنین ابزار قدرتمندی برزشی در قالب بازی است. آنچه بازیه محتوای آموارای

ترین اصول اثبات شده ها با جدیدهای کالسی تبدیل کرده این است که بازیارائه آموزش

 هاییافته اخیر، هایپژوهش(. 0930، بخشی یادگیری تطابق دارند)والیتیدر حوزه اثر

 پیرفی، ؛0339 هولمز، چری)است داده دست به کالس در هااز بازی استفاده یبرا مثبتی

 کات، هانی از نقل به ؛0339 تاچر، ؛0393 بوکوك، ،2449 هید، بورن از نقل به ؛0322

2445.) 

 هایمهارت آموزش تاثیر» ( پژوهشی تحت عنوان0932مرادی و زارعی زوارکی )

 ییادگیر اختالل با آموزاندانش نفس عزت بر وزشیآم ایچندرسانه کمک به اجتماعی

                                                           
1. Barnes 

2. Mathematics lesson  

3. leaned helplessness 
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 اجتماعی هایمهارت آموزش جهت اینکه نتیجهبی انجام دادند. تجربا روش نیمه« ریاضی

 زیرا ،شود استفاده سنتی روش کنار در ایچندرسانه از یادگیری اختالل با آموزاندانش به

 .شودمی آموزاندانش نفسعزت بهبود موجب

 بازی تأثیر» ( پژوهشی تحت عنوان0932تی، زارعی زوارکی و امیر تیموری)والی

 دختر آموزاندانش تحصیلی پیشرفتی انگیزه و یادداری یادگیری، بر آموزشی ایرایانه

 توان کم دختر آموزاندانش همهآماری  جامعة پژوهش این انجام دادند. در« ذهنی توانکم

 و در مدارس آموزش 34-30 تحصیلی سال در که ندبود ابتدایی دوم یپایه در ذهنی

 را خود معلم درس نخست آزمایش، گروه کردند. درمی تحصیل تهران شهر ویژه پرورش

 به عنوان ایرایانه بازی از و داد هارای آموزان دانش به کامل طور به نظر مورد مفهوم در

 آموزش برای کنترل گروه در معلم اما. کرد استفاده شده داده آموزش مفهوم برای تمرینی

 بازی که داد نشان پژوهش این از حاصل داد. نتایج ادامه خود مرسوم روش به مفهوم جمع،

 پیشرفت یانگیزه و یادگیری باعث افزایش جمع، مفهوم در ریاضی آموزشی ایرایانه

 یادداری باعث افزایش اما شود،می ریاضی درس در ذهنی توانکم آموزاندانش تحصیلی

 .شودنمی هاآن در

 تأثیر پایداری و اثربخشی» ( پژوهشی تحت عنوان0930)سعیدیزمانی، بی بی عشرت و 

انجام دادند. « ریاضی  درس تحصیلی و انگیزش خودکارآمدی بر هاایچندرسانه از استفاده

 اول پایه آموزاندانش از نفر 04 پژوهش این در. بود آزمایشیشبه پژوهش، روش

 روش به و شدند انتخاب ای چندمرحله ایخوشه گیریروش نمونه با دولتی، هایندبیرستا

 ریاضی درس هفته 3 گروه آزمایش، .گرفتند قرار آزمایش و کنترل گروه دو در تصادفی

 روش سنتی به را ریاضی درس کنترل گروه و ایچندرسانه و الکترونیکی صورت به را

 انگیزش و خودکارآمدی میزان نظر از وهگر دو هر آموزش، از پس. دیدند آموزش

داده  تحلیل. آمد عمل به آموزش از بعد ماه دو در مجدد آزمون. آزمون شدند تحصیلی

 معناداری تفاوت آموزش از پس که داد نشان گیری مکرراندازه از استفاده با های پژوهش

. شد ایجاد لکنتر گروه با در مقایسه آزمایش گروه تحصیلی انگیزش و خودکارآمدی در



 1931 تابستان، 12، شمارة فصلنامة افراد استثنایی، سال پنجم 92

 و خودکارآمدی بر ها ایرسانه چند از استفاده مثبت تأثیر بیانگر پژوهش، نتایج بنابراین،

 .بود انگیزش تحصیلی

 تاثیر" عنوان تحت پژوهشی( 0933) بیگلریان و پورمعصومه بهرامی، اخواست،

 توانکم پسر آموزاندانش در ریاضی مفاهیم از برخی یادگیری میزان بر آموزشی هایبازی

 در گیرینمونه و تجربیشبه روش به پژوهش این. اندداده انجام "پذیر آموزشذهنی

 پایه آموزاندانش تمام و شد انتخاب ذهنی توان کمکودکان مدرسه دو. شد انجامدسترس

 جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به مدرسه دو این ابتدایی اول

 آموزشی یاهبازی طریق از را ریاضی مفاهیم آزمایش گروه سپس(. نفر 3 گروه هر) شدند

 بازی 0 شامل پژوهش ابزارهای. دیدند آموزش تدریس جاری روش به کنترل گروه و

. بود ساخته محقق آزمون پس یک و ساخته محقق آزمون خرده 0 ساخته، محقق آموزشی

 دو نمرات میانگین تفاوت. شد تحلیل "ویتنی من یو"آزمون از استفاده با حاصل هایداده

 باعث مداخله این همچنین. بود معنادار ریاضی مفاهیم کل در کنترل و آزمایش گروه

 کنترل گروه به نسبت ریاضی مفاهیم از یک هر در آزمایش گروه نمرات میانگین افزایش

 .نبود معنادار اختالف این اما شد

 اشخاص در فراشناخت بهبود برای یادیار یارایانه بازی از( 0932) پرشکوهی باغبانی

 در موفقیت رایانه، کمک به آموزش در او. است کرده استفاده شدید هوشی ناتوانی دارای

 و مثبت نتایج به و کرده بررسی را کلی شناختی فرآیند در ویژه هایتوانایی آموزش

 یادگیری بر میزان یآموزشهایبازی اسباب تأثیر عنوان با پژوهشی .است رسیده معناداری

 انجام 0939 سال در تیموری توسط پیش از دبستان کودکان در عدد ازنی پیش مفاهیم،

 پیش از مفاهیم بین یادگیری داریمعنی تفاوت که داد پژوهش نشان نتایج .است گرفته

 با آموزانی کهدانش حقیقت یادگیری در و دارد وجود دانش آموزان از گروه دو در عدد

 .بود شده بودند بهتر آموزش دیده آموزشی، هایازیب اسباب

 و نگرش بر رایانه کمک با ریاضی عنوان آموزش با خود پژوهش در( 0935)آورمژده

 که یافت دست نتیجه این ریاضی به دوم سال دختر آموزاندانش ریاضی درس یادگیری

 افزایش موجب سنتی تدریس روش با مقایسه در ریاضی آموزش در رایانه استفاده از
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 مقایسه در ریاضی آموزش در رایانه از استفاده چنین هم. شود می آموزان یادگیری دانش

 .شود می درس به نسبت آموزان دانش در مثبت نگرش افزایش سنتی موجب آموزش با

 رشد و یادگیری در بازی مورد تأثیر مدارس در معلمان نظر بررسی عنوان با پژوهشی

 انجام 0923سال  در محمدی توسط دبستانی ذهنیتوانکم آموزاندانش یاجتماع-عاطفی

 یرابطه ذهنی کم توان کودکان یادگیری و بازی بین که داد نشان نتایج. است گرفته

 توانکم اجتماعی کودکان عاطفی موجب افزایش رشد بازی و دارد داری وجودمعنی

 .شودمی ذهنی

 ظریف در حرکتی هایبر مهارت آموزشی هایبازی ثیرتأبررسی عنوان با پژوهشی

 انجام 0922سال در فرهبد توسط آمنه شیرخوارگاه حمایتی مرکزساله  9تا  0 کودکان

 دست، و چشم هماهنگی در داریتفاوت معنی گروه دو بین داد نشان نتایج. گرفت

 از وهگر دو در سمت چپ و راست دستی هایمهارت عمل سرعت و دو دست هماهنگی

 و کلین توسط پژوهشی  د.آزمایش بو گروه نفع به داریمعنی این و دارد وجود کودکان

آموزان انگیزش دانش بر آموزشی هایبازی از استفاده عنوان تأثیر با 0330 سال در تج فری

 چهار بر داری معنی طور به آموزشی هایساله انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازی00تا  3

 .داشت تأثیر( رضایت و اعتماد ارتباط، توجه،) انگیزشی یمؤلفه

 رویپژوهش هایی  انجام ضمن 0335سال  در 2 الیور و 0390 سال در 0گیبسون واك و

 به آزمایشی گروه .کردند تقسیم دسته دو به را هاآن انگلستان در توان ذهنیکم کودکان

و  شدند مشغول ،گرفتمی انجام ساعت چند که روزانه بازی طریق از مفاهیمی آموزش

 آمده دست به نتایج. پرداختند طول روز در مطالعه یعنی سنتی آموزش به فقط کنترل گروه

 خود انجام تکالیف در( بازی طریق از آموزش) آزمایشی کودکان گروه که داد نشان

 یهوش گوناگون هایآزمون در و بودند( طریق سنتی از آموزش)کنترل گروه از ترموفق

 (. 0939 مهجور،) دست آوردند به نمرات بهتری

                                                           
1. walk & gibson 

2. oiver  
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 چهارم، یپایه) پسر آموز دانش سه روی بر که پژوهشی در( 2442) بلتهم و گینجی

 یادگیری اختالل دچار که فعالی پیش و با اختالل نارسایی توجه( ابتدایی ششم و پنجم

 نوع از آموزشی افزارهای نرم از که صورتی در دریافتند دادند، انجام بودند نیز ریاضی

 عملکرد و تکلیف پیگیری در شود، استفاده کودکان این به ریاضیات آموزش در بازی

 (. 0932 سلیمانی،)داشت خواهد چشمگیری پیشرفت ها آن ریاضی

 از ناتوان آموزاندانش در رفتار انتقال گسترش"عنوان با خود پژوهش در( 2440) هوپ

 ویژه آموزش برای آموزشی کمک افزار نرم ،"ایچندرسانه ارافز نرم یبرنامه طریق

 یادگیری، در یناتوان مثل با ناتوانی آموزدانش برنامه، این مخاطب. است کرده طراحی

 خود مشاهدات در هوپ. است بوده ذهنی یمانده عقب و  حسی اختالل جسمی، یناتوان

 احساسی کنترل کالس، در غیبت ن،پایی یانگیزه مثل آموزان دانش این مختلف هایرفتار

 در را برنامه ساختار و نموده بررسی را آموزی زبان ضعف و ضعیف یخودپنداره ضعیف،

. است نموده اجرا و طراحی کلی، یرتبه و اجتماعی فردی،میان کاری،یحیطه چهار

 شده تکمیل عمومی آموزش معلم و ویژه آموزش متخصص معلم توسط نیز سنجش مقیاس

 حتی و آموزش به آموزان دانش یانگیزه و عالقه افزایش باعث برنامه، اینسرانجام . است

 های حیطه در را آموزاندانش ایحرفه و فنی هایمهارت و است شده ها آن غیبت عدم

 از حمایت به اقدام محلی مسئولین که حدی تا. است داده ارتقاء روانی و رفتاری شناختی،

 به آن ارتباط امکان و محلی یشبکه ایجاد حتی و درسی یهبرنام در فناوری ترکیب

 .اندکرده جمعی و انفرادی صورت

 بر  بینپیش واژه افزار نرم اثربخشی خود، هایپژوهش در( 2449) تورودو و میرندا

 به کمک در مثبتی نتایج بهسرانجام   و کردند بررسی با ناتوانی را آموزاندانش یادگیری

 .رسیدند نوشتاری هایمهارت در انآموزدانش

 "مختلف آموزاندانش ریاضی پیشرفت برای ایرایانه هایبازی" عنوان تحت پژوهشی

 انجام اثرات تجربی طور به پژوهش این. است پذیرفته انجام( 2404)2چانگ و 0کیم توسط

                                                           
1. kim 

2. chang 
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 ویژه تأکید با ابتدایی، چهارمی پایه  آموزاندانش ریاضی پیشرفت روی بر را ایرایانه بازی

 نفر هزار024 روی بر پژوهش این. کرد بررسی زبانی اقلیت هایگروه و جنس روی بر

 آموزانیدانش که داد نشان پژوهش این نتایج. شد انجام ابتدایی چهارم یپایه آموزدانش

 بودند، کرده استفاده ریاضی ایرایانه هایبازی از و کنندمی صحبت انگلیسی زبان به که

 در را تری ضعیف عملکرد بودند، نکرده استفاده بازی از که آموزانیدانش با مقایسه در

 زبان انگلیسی آموزاندانش که داد نشان پژوهش نتایج این، بر افزون. داشتند ریاضی درس

 .داشتند ریاضی درس در را بهتری عملکرد پسر، زبان انگلیسی آموزاندانش به نسبت دختر

 بر مبتنی اطالعات فناوری از استفاده" عنوان تحت را پژوهشی( 4042) همکاران و 0رایز

 در ذهنی توان کم و یمغز فلج آموزاندانش به ریاضیات تدریس در ایچندرسانه تمرین

 هاآن. ندگرفت قرار بررسی مورد آموزدانش دو پژوهش، این در. دادند انجام "ابتدایی دوره

 منظور به آموز،دانش دو این از یکی برای را تمرین و حل هایایچندرسانه از ای مجموعه

 دیگری، و بود ذهنی توانکم آموزان،دانش این از یکی. بردند کار به ریاضی مهارت بهبود

 قرار وب، بر مبتنی نظام یک داخل در تمرین، و حل ایچندرسانه این. بود مغزی فلج دچار

 تمرین و حل جای به ای،چندرسانه نای پژوهش این در. کند حمایت یادگیری از تا داشت

 جای به ایچندرسانه از استفاده. گرفت قرار استفاده مورد کاغذ روی بر ریاضی مسائل

 در ریاضی درس یادگیری به ترمثبت نگرش به منجر ریاضی، مسائل تمرین برای دفتر

 اهدهمش گران پژوهش چنینهم. بود کرده استفاده ایچندرسانه از که شد آموزیدانش

 مندترعالقهو خودمختارتر آموز،دانش این تمرین، و حل ایچندرسانه طریق از که کردند

 از کار به ادامه برای را بیشتری اشتیاق و بگیرد یاد را ریاضی مفاهیم توانست آسانی به و شد

 .داد نشان خود

شی را بر آموزایهای رایانهاز همین رو پژوهش حاضر به دنبال آن است که تاثیر بازی

 ناتوانی یادگیری باآموزان پایه سوم ابتدایی انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانشروی 

 . که برای رسیدن به این هدف، فرضیه زیر مطرح شد:مورد بررسی قرار دهد آبادشهر خرم

                                                           
1. Reis 
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 انگیزش در مقایسه با روش سنتی و معمول بر یاهای آموزشی رایانهاستفاده از بازی

 یادگیری در درس ریاضی موثر است. ناتوانی  با آموزان دانش تحصیلی

 پژوهش روش

  آزمون پیش طرح با آزمایشی پژوهش، این روش :الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان

پایه  دانش آموزان پسر همهجامعه آماری این پژوهش را  .بود 0کنترل گروه با آزمون پس

در 0930-32که در سال تحصیلی  دادمیتشکیل اختالل یادگیری ریاضی  با سوم ابتدایی

ش نفر بود که به رو 04نمونه آماری شامل  مشغول به تحصیل بودند. شهر خرم آباد

 آزمایش گروه عنوان به نفر 24 و کنترل گروه عنوان به نفر 24 گیری در دسترسنمونه

 و بوده مشابه والدین سواد سطح و فرهنگی سطح نظر از نظر مورد نمونهانتخاب شدند. 

 شدند.  حذف گرمداخله هایمتغیر عنوان به منظور همین به نداشتند، هم با زیادی فاوتت

 تحصیلی انگیزش آزمونپیش نمرات لشام شد کنترل هاآن اثر که گرمداخله متغیرهای

 میان از که شد مشخص و استفاده کوواریانس تحلیل از هاآن اثر کنترل برای که بودند

 نداشتند.  تأثیری ها فرضی معناداری بر کدام هیچ شده ورمنظ گرمداخله متغیرهای

 ولرند انگیزش نامهپرسش از ان،آموزدانش تحصیلی انگیزش سنجش برای :ب( ابزار

 کامالً) لیکرت طیف هفت با پاسخ بسته سؤال 23 شامل نامهاین پرسش. شد استفاده

( موافقم کامالً موافقم، بسیار فقم،موا مخالفم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، نسبتاً مخالفم،

 به( 2) نمره بیشترین و مخالفم کامالً گزینه به( 0) نمره ترینکم نامهپرسش این در. بود

 به را نامهپرسش این سازه روایی( 0923) باقری چنین هم. شد داده موافقم کامالً گزینه

 آلفای) درونی نیساهم روش به پایایی ضریب. است کرده تأیید عاملی، تحلیل روش

 و 22/4انگیزشی ، بی29/4، انگیزش بیرونی 23/4 درونی انگیزش برای ترتیب به( کرونباخ

 گزارش شده است.  25/4 نامهپرسش کل

ویژه اختالل مرکز از  نخستشیوه اجرای پژوهش به این گونه بود که  :شیوه اجرا ج(   

گیری در به شیوه نمونه با ناتوانی یادگیری ریاضی آموزان پسرز دانشنفر ا 04یاگیری 

                                                           
1. pretest-posttest design whit control group 
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نفر در گروه  24نفر در گروه آزمایش و  24دسترس انتخاب شده و سپس به طور تصادفی 

 و آزمایش گروه دو هر در تحصیلیانگیزش  آزمونسپس پیش  کنترل جای داده شد.

 توسط انفرادی رتصو به باید آزمون دو این هایسؤال. شد اجرا گر پژوهش توسط کنترل

 توسط هاآن انتخابی هایپاسخ و شدمی خوانده آموزان دانش تک تک برای گر پژوهش

 دو هر در تدریس اصلی کار بعدی مرحله در. شدمی نوشته یا و زده عالمت گرپژوهش

 از استفادهی زمینه در گرپژوهش و بود کالس معلم یعهده به کنترل و گروه آزمایش

 نوع این برای الزم وکارهای ساز سایر و آزمایش گروه در ای آموزشیرایانه بازی

 را خود درس معلم نخست که صورت این به. داشت عهده بر اصلی را نقش تدریس،

 سپس ،داد می هیارا آموزان دانش به کامل طور به( )مفاهیم جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

 استفاده شده داده آموزش مفهوم برای نیتمری عنوان ای بهرایانه بازی از آزمایش، گروه در

مرحله  در. شدمی انجام مرسوم صورت به هاتمرین گروه کنترل در که حالی در. شدمی

 آموزان دانش تک تک روی بر گرپژوهش توسط انگیزش تحصیلی آزمونپس بعدی،

 با و ختپردا هاآزمون از حاصله هایداده تحلیل به آخر یمرحله در گرانجام شد. پژوهش

تحلیل  .پرداخت خودی شده هارای فرضیه تأیید یا رد یعنی گیریبه نتیجه هاآن به توجه

آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. اطالعات جمع آوری شده 

از آزمون  شده است و در سطح آمار استنباطی با استفاده از میانگین، انحراف معیار توصیف

ها با استفاده از نرم افزار تحلیل همه. شد استفاده مکرر گیریاندازه با اریانسوک تحلیل

Spss صورت گرفت . 

 هر. درآمد اجرا به کنترل و آزمایش گروه دو روی بر پژوهش شد، بیان که طور همان

 آزمون براساس( پیگیری آزمون و آزمونپس آزمون،پیش) نوبت سه در هااز گروه یک

 مورد در بتوان آمده دست به هایاندازه اساس بر تا شدند، گیریاندازه تحصیلی انگیزش

 عینیت برای قسمت این در رو این از. کرد داوری ایآموزشی رایانه هایبازیاثربخشی 

 .شودمی استناد پراکندگی و مرکزی هایشاخص به هاگروه از یک هر به وضعیت بخشی

 و سنتی روش با مقایسه دری ارایانه وزشیآم هایبازی از استفاده فرضیه پژوهش:

 .است موثر ریاضی یادگیری ناتوانی  با آموزاندانش تحصیلی انگیزش بر معمول
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آزمون  پیش در کنترل و آزمایش هایگروه ریاضی تحصیلی انگیزش معیار انحراف و . میانگین8 جدول

  و آزمون پیگیری آزمون و پس
 آزمون پیگیری                           پس آزمون                  آزمون     پیش 

 معیار انحراف      میانگین         میانگین      انحراف معیار       ها      میانگین    انحراف معیارگروه

59/0                  45/009          29/9 24/009 آزمایش

 35/005                53/9 

                95/009                        90/9                  9/005      03/0        45/009 کنترل

05/0 

 

 و آزمایش هایگروه در تحصیلی انگیزش معیار انحراف و میانگین 0 جدول اطالعات

 هایگروه نمیانگی. دهدمی نشانو پیگیری   آزمون پس، آزمون پیش در کنترل را

 پس نمرات میان اما. ندارند چندانی تفاوت آزمون پس و آزمون در پیش کنترل و آزمایشی

 . است آزمایش گروه نفع به تفاوت این که شودمی بارز مشاهده تفاوت گروه دو آزمون

 گیریاندازه روشتحلیل کواریانس  از گروه دو هایتفاوت معناداری بررسی منظور به

 .است آمده 2 جدول آن در نتایج که شد استفاده مکرر

 در آزمون تکرار و آموزش اثر بررسی برای مکرر گیریاندازه با واریانسک تحلیل نتایج. 2 جدول

 کنترل و آزمایش گروه ریاضی انگیزش تحصیلی

 تغییراتمنبع 
مجموع 

 مجذورات
df 

F       میانگین                                                                                                    

 مجذورات

سطح 

 معناداری

 4440/4 09/530           20/22 0 09/530 اثر آموزش

 93 40/290 خطا
- 40/290 

_ 

 440/4 42/034           92/02 0 42/034 تکرار آزمون

تعامل آموزش 

 با خطا
3/924 0 92/03           3/924 440/4 
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 _ 00/09                   _ 93 3/509 خطا

 نشان که است 20/22برابر هاآزمودنی میان Fمقدار  دهد، می نشان 2 جدول هایداده

 در ریاضی درس تحصیلی انگیزش در کنترل و آزمایش گروه دو میان تفاوت دهدمی

 گروه نمره که شودمی مشخص 2جدول  به توجه با. است معنادار (P<440/4) سطح

 اثر. است شده کنترل گروه از بیشتر آموزش از بعد انگیزش تحصیلی آزمون در آزمایش

 میان تعاملیعنی  باشد. می معنادار P<440/4درسطح که 92/02با برابر F مقدار با تکرار

 انگیزش در یمعنادار تغییرات است توانسته آموزشی و مداخالت آزمون مرحله سه اجرای

 در گروه دو هایمیانگین تفاوت بررسی منظور نمایند. به ایجاد ریاضی درس در تحصیلی

 .شد استفاده نمودار از ترسیم پیگیری مطالعه و آزمون پس و آزمون پیش

 ونتیجه گیری بحث

های نوین از سوی دیگر، نظام ز سویی و پیشرفت روزافزون فناوریعاتی ااطال جنبشوقوع 

است تا تحوالتی را به آن  جهات به شدت تحت تاثیر قرار دادهآموزشی سنتی را از بسیاری 

 است، توانسته که امروز دنیای در نوین هایآوریفن نقش به توجه با تحمیل کند. 

 به آموزش از را تأکید و کند ایجاد مدار فراگیر تربیت و برای تعلیم بیشتری هایفرصت

 و دانش انفجار عصر در توانمی چگونه که است اصلی این موضوع کند، منتقل یادگیری

 خود بتوانند که کرد ایجاد ایگونه به آموزاندر دانش را پایدار و مؤثر یادگیری فناوری

 زمینه این در. باشند داشته الییبا انگیزه بوده و خودکارآمد یادگیری در و شوند انگیخته

 در ارتباطات و اطالعات آوریکاربرد فن مثل( تعاملی) فعال هایمحیط در که دانست باید

 در را ایتازه رفتار سخن دیگر، به. شودمی منجر ذهن در محتوا بازسازی به آموزش،

 پیدا بیشتری قادخود اعت هایتوانایی به نسبت فرد شودمی باعث و انگیزدبرمی یادگیرنده

 بر آموزشی مربیان از بسیاری.  شودمی آموزاندانش یادگیری انگیزه رفتن باال سبب و کند

 اطالعات و هامهارت یتجربه در انگیزه ایجاد برای آموزشی هایبازی که باورند این

 ه،عالق باعث زیرا هستند، انگیزشی آموزشی هایبازی که معتقدند هاآن. هستند مؤثر جدید
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 یادگیری هایفعالیت در آموزاندانش شدن درگیر برای و شوندمی بسیاری لذت و هیجان

 (.0330 فریتج، و کلین از نقل به ؛0332 راکز، ؛0339 ارنست، ؛0393 کلمن،)هستند الزم

 کمک با که آموزانیدانش انگیزش تحصیلی که داد نشان پژوهش حاضر نتایج

 به که بود آموزانیدانش از تریمطلوب سطح بودند در دهدی آموزش های آموزشیبازی

مرادی و زارعی زوارکی های با نتایج پژوهشاین یافته  .بودند دیده آموزش سنتی روش

بی عشرت و (، زمانی، بی0932و امیر تیموری) (، والیتی، زارعی زوارکی0932)

 پرشکوهی، باغبانی(0933)بیگلریان و پورمعصومه بهرامی، (، اخواست،0930همکاران)

، (2449)تورودو و (، میرندا0923، محمدی)(0935)آورمژده، ( 0939، تیموری)(0932)

 سال در الیور و 0390 سال در  گیبسون و ، واك(2442)بلتهم و ، گینجی(2440)  هوپ

 زمینه این در شده انجام هایپژوهش باشد.همسو می(، 0330 تج) فری و ، کلین0335

 حواس جمله به کارگیری از متعددی دالیل به ای،رایانه هایبازی که استآن  از حاکی

 سطوح ویژه، هایجلوه توجه، قابل گرافیک برخورداری از بازی، جریان در مختلف

 مانند و کاربر به هابازی برخی از در الزم بازخوردهای هارای بازی، دشوار تا مختلف ساده

 (. 0932منطقی،)است برخوردار بهتری و باالتر اراییک از آموزش سنتی، با مقایسه در آن،

 یادگیری شرایط گرفتن نظر در و بازی مطلوب بسیار فواید و اهمیت به توجه با

 آموزش مفاهیم درسی در آموزشی هایبازی از استفاده ،یادگیری ناتوانی با  آموزاندانش

 آموزاندانش یادگیری میزان ارتقاء آموزان موجبدانش اشتیاق و انگیزه افزایش میزان با

 می تواند آموزشی و مربیان معلمان توسط آموزشی هایبازی از استفاده همچنین .شودمی

 مختلف تحصیلی و تدریس مفاهیم برای متنوع هایاز روش استفاده نگرش ارتقاء به

الل اختمربیان مراکز .باشد آموزان مفیددانش پیشرفت این و انگیزه عدم موانع شناسایی

 ی یادگیرینتیجه فراوان، انرژی و وقت صرف وجود با دارند کهمی اظهار هموارهیادگیری 

 از یکی مناسب تدریس روش انتخاب جایی که آن از. نیست بخش رضایت کودکان این

 به آموزشی هایتوسط سازمان که بازی از استفاده رود،می شمار به اساسی آموزش اصول

 رشد بر آموزش، مثبت آن اثر و است شده پذیرفته رسمی طورتدریس به  روش یک عنوان
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آموزش  در تواندمی رسیده، اثبات به کودکان یافزایش انگیزه و اجتماعی ذهنی، جسمی،

 .شود واقع مؤثر کودکان این به

 متون .هستند یادگیری برای آموزش و مؤثر و دارمعنی راهبردی آموزشی هایبازی

 نظر در انگیزش دانش آموزان کلیدی عنصر را آموزشی هایزیبا دارد که وجود متعددی

 مستقیمی آموزشی ایها وسیلهبازی که ( دریافت0339)0(. بالند2449 مونگیلو،)گیرندمی

(. 2449 هید، بورن)داشت تأکید آموزش دانش آموزان ها برایآن از استفاده بر و هستند

 هایدر محیط یادگیری و عالقه ارتقاء یبرا نو و ابداعی رویکرد نوعی آموزشی هایبازی

 کند،می گیریتصمیم آموزدانش فعال، ییک مشارکت کننده عنوان به. هستند آموزشی

 و بلی دولر مرگن ماکسول،)دهدمی تصمیماتش واکنش نشان به و کندمی حل مسائل را

 (.  2440 2سیمو

ناتوانی  با موزانآ دان یبرا آموزشی اصول براساس مناسب هایبازی شودیم پیشنهاد

 این مزایای از بتوانند تا گیرد قرار آموزاندانش و مدارس اختیار در و شود تولیدیادگیری 

 سایر در آموزشی ایرایانه هایبازی از ودشمی پیشنهاد طور همین. شوند مندهبهر هابازی

 همه در آموزشی فناوری امکانات و هافناوری از و شود استفاده ابتدایی دوره دروس

 شودمی پیشنهاد شده یاد موارد بر افزون. شود استفاده تحصیلی هایدوره ایمدرسه دروس

 آموزاندانش تحصیلیانگیزش  بتواند تا شود طراحی جذاب ای شیوه به ایرایانه هایبرنامه

 یهتوص کشور داخل در ایرایانه هایبازی تولیدکنندگان به پایان در و دهد افزایش را

 .کنند گذاریسرمایه ابتدایی دوره دروس آموزش روی بر شودمی

 منابع

 دانش یادگیری -یاددهی فرآیند بر آن تأثیر و آموزشی هایبازی (. 0933). آ اخواست،

 .03-04، 30، استثنایی تربیت و تعلیم  ر.پذیآموزش ذهنی توانمک آموزان

عات و ارتباطات و نیازهای آموزشی فناوری اطال(. 2442هیلد، ی. )و  ؛اسپاروهاك، آ
 آوای نور.(، تهران: 0932والیتی، ا. )           ی زارعی زوارکی، ا؛. ترجمهویژه

                                                           
1. Bland,C.C. 

2. Maxwell,N.L., Mergendoller,Y., & Bellisimo,J.R. 
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 و تشخیصی رویکرد یادگیری اختالالت(.  0934) ن. قراملکی، صبحیو ج؛  باباپور،
 .سروش: تهران . درمانی

 در فراشناخت بهبود برای دیاریا یبرنامه از استفاده(.  0932. ) ع پرشکوهی، باغبان

 .55-94، 30 ،استثنایی تربیت و تعلیم. شدید هوشی های ناتوانی دارای اشخاص

پیش  مفاهیم یادگیری میزان بر آموزشی هایبازی اسباب تأثیر بررسی(.  0939.) ز تیموری،
 عالمه ، دانشگاهارشد کارشناسی مقطع نامه پایان دبستان، پیش از کودکان در عدد از

 طباطبایی.

 از استفاده تأثیر پایداری و (. اثربخشی0930سعیدی، ع. )و  ؛سعیدی، م زمانی، بی بی؛

 فن فصلنامهریاضی.  درس تحصیلی انگیزش و خودکارآمدی بر هاایچندرسانه

 .92- 32 (،0)2،  تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوری

دانش  در نارساخوانی شیوع میزان ررسیب (. 0933ر.) م مراثی،و ؛ ر فروغی،؛ ل صداقتی،

-30(، 0)03، شنوایی شناسیهای اصفهان. دبستان   پنجم تا اول پایه طبیعی آموزان

040 . 

 درآموزش ایرایانه آموزشی هایبازی نقش و طراحی اصول (.0932عظیمی، ا. )

 .05-03، (2)09، استثنایی تمجله تعلیم و تربی. نابینایان

 ظریف در حرکتی هایمهارت بر آموزشی هایبازی تأثیر بررسی (.0923.) م فرهبد،

، ارشد کارشناشی ینامه پایان .آمنه شیرخوارگاه حمایتی مرکز ساله 0-9کودکان 

 پزشکی ایران. علوم دانشگاه

 رشد و یادگیری در بازی تأثیر مورد در مدارس معلمان نظر بررسی(.  0923.) م محمدی،
 مقطع نامه پایان  .ابتدایی مقطع ذهنی توان کم زانآمو اجتماعی دانش -عاطفی

 باهنر. شهید آموزش عالی ، مرکزکارشناسی

 کمک به اجتماعی هایمهارت آموزش (. تاثیر0932) زارعی زوارکی، ا.و  مرادی، ر؛

. ریاضی   یادگیری اختالل دارای آموزان دانش نفس عزت بر آموزشی ایچندرسانه

 .استثنایی)زیرچاپ( فصلنامه روان شناسی افراد
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 یادگیری و نگرش بر کامپیوتر کمک با ریاضی آموزش تأثیر(. 0935. )ف آور، مژده
 . هشتگرد شهر دبیرستان ریاضی رشته دوم سال دختر آموزان دانش ریاضی درس

 .تهران معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 هایبازی: جدید ارتباطی هایوریفنا از دهاستفا در والدین راهنمای (.  0932. ) م منطقی،

 .عابد: تهران. ایرایانه – ویدئویی

 .ساسان: شیراز دهم، چاپ .بازی روانشناسی(. 0939) .س مهجور،

 بر آموزشی ایرایانه بازی (. تأثیر0932ح. ) امیر تیموری، م.و  ؛ازراعی زوارکی،  ا؛والیتی 

 ذهنی. توان کم دختر آموزان دانش یتحصیل پیشرفت انگیزة و یادداری یادگیری،

 .90-22(: 9) 3،استثنایی افراد شناسی روان فصلنامه

 آموزان دانش یادگیری و آموزش در آن نقش و ایرایانه هایبازی(.  0930)  .ا والیتی،

 .043 ،استثنایی تربیت و تعلیم نشریه. ذهنی توان کم
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