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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازیهای آموزشی رایانهای بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر پایه
سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی بود .به همین منظور با اجرای یک پژوهش آزمایشی از بین تمامی
دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس شهر خرم آباد 04 ،نفر از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند و به شیوه تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه انگیزشی ولرند
بود .پیشآزمون انگیزش تحصیلی در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد .در گروه
آزمایش ،نخست معلم درس خود را ( چهار عمل اصلی) به طور کامل به دانشآموزان ارایه داد و از بازی
رایانهای به عنوان مکملی برای مفهوم آموزش داده شده استفاده کرد .اما معلم در گروه کنترل برای آموزش
مفاهیم ریاضی ،به روش مرسوم خود ادامه داد .سپس پسآزمون انگیزش تحصیلی توسط پژوهشگر اجراء
شد .تحلیل داده ها با استفاده از اندازهگیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در
انگیزش تحصیلی گروه آزمایشی درمقایسه با گروه کنترل ایجاد شد( .)p≥ 4/440نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که استفاده از بازیهای رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم
باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی میشود .براساس یافتههای
پژوهش پیشنهاد می شود که در آموزش مفاهیم ریاضی از فناوریهای نوین آموزشی به ویژه بازی های
رایانهای استفاده شود.

واژگان کلیدی :بازی آموزشی رایانهای ،انگیزش تحصیلی ،ناتوانی یادگیری .

 .0دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی( نویسنده مسئول)
Rahimnor08@yahoo.com
 .2استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبائیdrmaleki@gmail.com .
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مقدمه
گستردهترین فنآوری که عرصه یاددهی و یادگیری را متحول ساخته است ،فن آوری
اطالعات و ارتباطات 0است .رشد رسانههای دیجیتال 2و چند رسانهایها از آثار روز افزون
این فنآوریهاست( عظیمی .)0932 ،رسانههای دیجیتال انواع مختلفی دارند که در بین
آنها ،بازیهایرایانهای 9به عنوان تعاملیترین آنها شناخته شدهاند(بکر .)2400 ،0امروزه
پیشرفتهایی که در زمینهی فناوری اطالعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است ،بیش از
همه به بهبود آموزش و یادگیری به دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه انجامیده است.
به گونهای که حتی امکان آموزش به این دانش آموزان در مدارس عادی فراهم شده
است(اسپاروهاك و هیلد2442 ،؛ ترجمهی زارعی زوارکی و والیتی.)0932 ،
بازیهای رایانهای آموزشی 5به نوبهی خود یکی از مظاهر پیشرفت فناوری در عصر
معاصر است .در دههی0394بازیهای آموزشی توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود
جلبکردند و آن ها ارزش رویکرد آموزشی تجربی در افزایش انگیزه و فهم دانش
آموزان در محیطهای آموزشی را مورد توجه قرار دادند(لیمن سون0333 ،؛ به نقل از بورن
هید .)2449 ،در طی چند سال اخیر ،گرایش به بازیهایی که به صورت رایانهای و دیجیتال
ارایه میشود در حال ظهور است .یادگیری از طریق بازیهای رایانهای ،رضایت دانش
آموزان را نسبت به سایر روشها در امر یادگیری به همراه میآورد .یادگیری مبتنی بر بازی
میتواند در کنار معلم در کالس درس بکار گرفته شود .از طریق استفاده از بازیهای
رایانهای آموزشی ،دانشآموزان میتوانند دانش خود را در بازی ها به کار گیرند و از
تجارب یادگیری کسب شده در دنیای مجازی در جهت شکلدهی به رفتار خویش
درآینده بهرهگیری کنند(والیتی .)0930 ،اهمیت بکارگیری این روش آموزشی در فرایند
آموزش و یادگیری تا اندازهای است که در برخی ازکشورهای جهان همچون مالزی،
عنوان یک رشته دانشگاهی را به خود اختصاص داده است .ضرورت بکارگیری این روش
1. Information and communication technology
2. Digital media
3. Computer game
4. Becker
5. Educational computer’s games
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آموزشی نوپا با توجه به فرایند طرح و اثرات آموزشی که به همراه خواهد داشت و استفاده
از آن در فرایند آموزش و یادگیری جهت نیل به یادگیری آسان ،جذاب و برانگیزاننده
بیش از پیش ضروری به نظر میرسد(والیتی.)0930 ،
اختالل های یادگیری ،0از جمله اختالل های دارای شیوع(موگاسیل 2و همکاران،
 2400و نوجابی ،عمو پور و آذز نوش )2402 ،و از وسیعترین و شاید چالش برانگیزترین
حیطههای آموزش ویژه میباشد(صداقتی ،فروغی ،مراثی .)0933 ،اختالل یادگیری یکی از
بزرگترین و شاید جنجال برانگیزترین مقولههای آموزش و پرورش ویژه است(کرانر
برگر و مایر .)2440 ،یکی از مواردی که روی فرایند یادگیری اثر میگذارد و به پیرو آن
استعدادها ،عالیق ،نگرش ها ،آموزش ،کارایی و به طورکلی شخصیت فرد تحت تاثیر آن
قرار میگیرد ،اختالل های یادگیری است(باباپور و صبحی قرا ملکی .)0934،پژوهشها
نشان میدهد که  3تا  04درصد از کودکان امریکایی زیر  03سال شکلی از اختاللهای
یادگیری را دارند(موسسه ملی اختاللهای عصب شناسی و ضربه آمریکا .)2404 ،9اختالل
ریاضی0به نام نارسایی در حساب 5شناخته شده است(باترورث ،وارما و الریالرد.)2400 ،9
اختالل ریاضی به دامنه وسیعی از توانایی ریاضی در گستره زندگی اشاره دارد .تنها یک
شکل از نارسایی ریاضی وجود ندارد و گوناگونی مشکالت از فردی به فرد دیگر متفاوت
است(مرکز ملی ناتوانی یادگیری.)2449 ،2
دانشآموزان با ناتوانی های یادگیری کفایت الزم را با توجه به سن و سطح کالسشان
در مهارتهای مختلف تحصیلی از قبیل گوش دادن ،فهم خواندن ،مهارتهای ساده
خواندن ،محاسبات ریاضی و حل مسئله به دست نمیآورند( فلچر ،3لیون ،3فچس،04
)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

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

93

بارنرز .)2442 ،0درس ریاضیات 2از جمله درسهایی است که در زمره دروس مهم و
بنیادی در دوران تحصیل محسوب میشود که متاسفانه اکثر دانشآموزان استثنایی از جمله
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در آن با مشکل مواجه هستند .با توجه به اینکه درس
ریاضیات از جمله درسهایی است که به عنوان پیش نیاز برای سایر درسها محسوب می
شود شکست دانشآموزان در این درس ،منجر به شکست آنها در سایر دروس می شود
که این خود باعث دلزدگی آن ها از درس و مدرسه به طور کلی میشود به همین دلیل
معلمان باید به دنبال روشهایی باشند که این درس را برای دانشآموزان جذاب کنند.
هم چنین این دسته از دانشآموزان به طور معمول با کمبود انگیزه شناخته شدهاند.
چنین به نظر میرسد که آنها تمایل یا توانایی انجام تکالیف و مسئولیتها را ندارند .این
دانشآموزان ممکن است تاریخچهای از شکست به ویژه در مدرسه داشته باشند .به طور
معمول پیامد شکست ،درماندگی آموخته شده 9است .از طرف دیگر دانشآموزانی که در
سطوح پایین هستند به دلیل برخورداری از تفکر عینی ،نیازمند روشهایی هستند که از
عینیت بیشتری برخوردار باشند .بازی رایانهای بنا بر ماهیت خود ،دو حس دیداری و
شنیداری دانشآموز را بکار میگیرد و درس را برای دانشآموز به صورت متنوع و
سرگرمی در میآورد .همچنین یکی از راههای تنوع بخشی به مطلب درسی و آموزشی،
ارایه محتوای آموزشی در قالب بازی است .آنچه بازیها را به چنین ابزار قدرتمندی برای
ارائه آموزشهای کالسی تبدیل کرده این است که بازیها با جدیدترین اصول اثبات شده
در حوزه اثربخشی یادگیری تطابق دارند(والیتی .)0930 ،پژوهشهای اخیر ،یافتههای
مثبتی برای استفاده از بازیها در کالس به دست داده است(چری هولمز0339 ،؛ پیرفی،
0322؛ به نقل از بورن هید ،2449 ،بوکوك0393 ،؛ تاچر0339 ،؛ به نقل از هانی کات،
.)2445
مرادی و زارعی زوارکی ( )0932پژوهشی تحت عنوان« تاثیر آموزش مهارتهای
اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر عزت نفس دانشآموزان با اختالل یادگیری
1. Barnes
2. Mathematics lesson
3. leaned helplessness
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ریاضی» با روش نیمهتجربی انجام دادند .نتیجه اینکه جهت آموزش مهارتهای اجتماعی
به دانشآموزان با اختالل یادگیری از چندرسانهای در کنار روش سنتی استفاده شود ،زیرا
موجب بهبود عزتنفس دانشآموزان میشود.
والیتی ،زارعی زوارکی و امیر تیموری( )0932پژوهشی تحت عنوان« تأثیر بازی
رایانهای آموزشی بر یادگیری ،یادداری و انگیزهی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر
کمتوان ذهنی» انجام دادند .در این پژوهش جامعة آماری همه دانشآموزان دختر کم توان
ذهنی در پایهی دوم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی  34-30در مدارس آموزش و
پرورش ویژه شهر تهران تحصیل میکردند .در گروه آزمایش ،نخست معلم درس خود را
در مفهوم مورد نظر به طور کامل به دانش آموزان ارایه داد و از بازی رایانهای به عنوان
تمرینی برای مفهوم آموزش داده شده استفاده کرد .اما معلم در گروه کنترل برای آموزش
مفهوم جمع ،به روش مرسوم خود ادامه داد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازی
رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،باعث افزایش یادگیری و انگیزهی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی میشود ،اما باعث افزایش یادداری
در آنها نمیشود.
زمانی ،بی بی عشرت و سعیدی( )0930پژوهشی تحت عنوان« اثربخشی و پایداری تأثیر
استفاده از چندرسانهایها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی » انجام دادند.
روش پژوهش ،شبهآزمایشی بود .در این پژوهش  04نفر از دانشآموزان پایه اول
دبیرستانهای دولتی ،با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند و به روش
تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .گروه آزمایش 3 ،هفته درس ریاضی
را به صورت الکترونیکی و چندرسانهای و گروه کنترل درس ریاضی را به روش سنتی
آموزش دیدند .پس از آموزش ،هر دو گروه از نظر میزان خودکارآمدی و انگیزش
تحصیلی آزمون شدند .آزمون مجدد در دو ماه بعد از آموزش به عمل آمد .تحلیل داده
های پژوهش با استفاده از اندازهگیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری
در خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد.
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بنابراین ،نتایج پژوهش ،بیانگر تأثیر مثبت استفاده از چند رسانهای ها بر خودکارآمدی و
انگیزش تحصیلی بود.
اخواست ،بهرامی ،معصومهپور و بیگلریان ( )0933پژوهشی تحت عنوان "تاثیر
بازیهای آموزشی بر میزان یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانشآموزان پسر کمتوان
ذهنیآموزش پذیر" انجام دادهاند .این پژوهش به روش شبهتجربی و نمونهگیری در
دسترسانجام شد .دو مدرسه کودکانکم توان ذهنی انتخاب شد و تمام دانشآموزان پایه
اول ابتدایی این دو مدرسه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند (هر گروه  3نفر) .سپس گروه آزمایش مفاهیم ریاضی را از طریق بازیهای آموزشی
و گروه کنترل به روش جاری تدریس آموزش دیدند .ابزارهای پژوهش شامل  0بازی
آموزشی محقق ساخته 0 ،خرده آزمون محقق ساخته و یک پس آزمون محقق ساخته بود.
دادههای حاصل با استفاده از آزمون"یو من ویتنی" تحلیل شد .تفاوت میانگین نمرات دو
گروه آزمایش و کنترل در کل مفاهیم ریاضی معنادار بود .همچنین این مداخله باعث
افزایش میانگین نمرات گروه آزمایش در هر یک از مفاهیم ریاضی نسبت به گروه کنترل
شد اما این اختالف معنادار نبود.
باغبانی پرشکوهی ( )0932از بازی رایانهای یادیار برای بهبود فراشناخت در اشخاص
دارای ناتوانی هوشی شدید استفاده کرده است .او در آموزش به کمک رایانه ،موفقیت در
آموزش تواناییهای ویژه در فرآیند شناختی کلی را بررسی کرده و به نتایج مثبت و
معناداری رسیده است .پژوهشی با عنوان تأثیر اسباب بازیهایآموزشی بر میزان یادگیری
مفاهیم ،پیش نیاز عدد در کودکان پیش از دبستان توسط تیموری در سال  0939انجام
گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین یادگیری مفاهیم پیش از
عدد در دو گروه از دانش آموزان وجود دارد و در حقیقت یادگیری دانشآموزانی که با
اسباب بازیهای آموزشی ،آموزش دیده بودند بهتر شده بود.
مژدهآور( )0935در پژوهش خود با عنوان آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش و
یادگیری درس ریاضی دانشآموزان دختر سال دوم ریاضی به این نتیجه دست یافت که
استفاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با روش تدریس سنتی موجب افزایش
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یادگیری دانش آموزان می شود .هم چنین استفاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه
با آموزش سنتی موجب افزایش نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به درس می شود.
پژوهشی با عنوان بررسی نظر معلمان مدارس در مورد تأثیر بازی در یادگیری و رشد
عاطفی-اجتماعی دانشآموزان کمتوانذهنی دبستانی توسط محمدی در سال  0923انجام
گرفته است .نتایج نشان داد که بین بازی و یادگیری کودکان کم توان ذهنی رابطهی
معنیداری وجود دارد و بازی موجب افزایش رشد عاطفی اجتماعی کودکان کمتوان
ذهنی میشود.
پژوهشی با عنوان بررسیتأثیر بازیهای آموزشی بر مهارتهای حرکتی ظریف در
کودکان  0تا  9ساله مرکز حمایتی شیرخوارگاه آمنه توسط فرهبد در سال 0922انجام
گرفت .نتایج نشان داد بین دو گروه تفاوت معنیداری در هماهنگی چشم و دست،
هماهنگی دو دست و سرعت عمل مهارتهای دستی سمت چپ و راست در دو گروه از
کودکان وجود دارد و این معنیداری به نفع گروه آزمایش بود .پژوهشی توسط کلین و
فری تج در سال  0330با عنوان تأثیر استفاده از بازیهای آموزشی بر انگیزش دانشآموزان
 3تا 00ساله انجام گرفت .نتایج نشان داد که بازیهای آموزشی به طور معنی داری بر چهار
مؤلفهی انگیزشی (توجه ،ارتباط ،اعتماد و رضایت) تأثیر داشت.
واك و گیبسون 0در سال  0390و الیور  2در سال  0335ضمن انجام پژوهش هایی روی
کودکان کمتوان ذهنی در انگلستان آنها را به دو دسته تقسیم کردند .گروه آزمایشی به
آموزش مفاهیمی از طریق بازی که روزانه چند ساعت انجام میگرفت ،مشغول شدند و
گروه کنترل فقط به آموزش سنتی یعنی مطالعه در طول روز پرداختند .نتایج به دست آمده
نشان داد که کودکان گروه آزمایشی (آموزش از طریق بازی) در انجام تکالیف خود
موفقتر از گروه کنترل(آموزش از طریق سنتی) بودند و در آزمونهای گوناگون هوشی
نمرات بهتری به دست آوردند (مهجور.)0939 ،

1. walk & gibson
2. oiver
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گینجی و بلتهم ( )2442در پژوهشی که بر روی سه دانش آموز پسر (پایهی چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی) با اختالل نارسایی توجه و پیش فعالی که دچار اختالل یادگیری
ریاضی نیز بودند انجام دادند ،دریافتند در صورتی که از نرم افزارهای آموزشی از نوع
بازی در آموزش ریاضیات به این کودکان استفاده شود ،در پیگیری تکلیف و عملکرد
ریاضی آن ها پیشرفت چشمگیری خواهد داشت(سلیمانی.)0932 ،
هوپ ( )2440در پژوهش خود با عنوان"گسترش انتقال رفتار در دانشآموزان ناتوان از
طریق برنامهی نرم افزار چندرسانهای" ،نرم افزار کمک آموزشی برای آموزش ویژه
طراحی کرده است .مخاطب این برنامه ،دانشآموز با ناتوانی مثل ناتوانی در یادگیری،
ناتوانی جسمی ،اختالل حسی و عقب ماندهی ذهنی بوده است .هوپ در مشاهدات خود
رفتارهای مختلف این دانش آموزان مثل انگیزهی پایین ،غیبت در کالس ،کنترل احساسی
ضعیف ،خودپندارهی ضعیف و ضعف زبان آموزی را بررسی نموده و ساختار برنامه را در
چهار حیطهیکاری ،میانفردی ،اجتماعی و رتبهی کلی ،طراحی و اجرا نموده است.
مقیاس سنجش نیز توسط معلم متخصص آموزش ویژه و معلم آموزش عمومی تکمیل شده
است .سرانجام این برنامه ،باعث افزایش عالقه و انگیزهی دانش آموزان به آموزش و حتی
عدم غیبت آن ها شده است و مهارتهای فنی و حرفهای دانشآموزان را در حیطه های
شناختی ،رفتاری و روانی ارتقاء داده است .تا حدی که مسئولین محلی اقدام به حمایت از
ترکیب فناوری در برنامهی درسی و حتی ایجاد شبکهی محلی و امکان ارتباط آن به
صورت انفرادی و جمعی کردهاند.
میرندا و تورودو ( )2449در پژوهشهای خود ،اثربخشی نرم افزار واژه پیشبین بر
یادگیری دانشآموزان با ناتوانی را بررسی کردند و سرانجام به نتایج مثبتی در کمک به
دانشآموزان در مهارتهای نوشتاری رسیدند.
پژوهشی تحت عنوان "بازیهای رایانهای برای پیشرفت ریاضی دانشآموزان مختلف"
توسط کیم 0و چانگ )2404(2انجام پذیرفته است .این پژوهش به طور تجربی اثرات انجام
1. kim
2. chang
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بازی رایانهای را بر روی پیشرفت ریاضی دانشآموزان پایه ی چهارم ابتدایی ،با تأکید ویژه
بر روی جنس و گروههای اقلیت زبانی بررسی کرد .این پژوهش بر روی 024هزار نفر
دانشآموز پایهی چهارم ابتدایی انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشآموزانی
که به زبان انگلیسی صحبت میکنند و از بازیهای رایانهای ریاضی استفاده کرده بودند،
در مقایسه با دانشآموزانی که از بازی استفاده نکرده بودند ،عملکرد ضعیف تری را در
درس ریاضی داشتند .افزون بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که دانشآموزان انگلیسی زبان
دختر نسبت به دانشآموزان انگلیسی زبان پسر ،عملکرد بهتری را در درس ریاضی داشتند.
رایز 0و همکاران ( )2404پژوهشی را تحت عنوان "استفاده از فناوری اطالعات مبتنی بر
تمرین چندرسانهای در تدریس ریاضیات به دانشآموزان فلج مغزی و کم توان ذهنی در
دوره ابتدایی" انجام دادند .در این پژوهش ،دو دانشآموز مورد بررسی قرار گرفتند .آنها
مجموعه ای از چندرسانهایهای حل و تمرین را برای یکی از این دو دانشآموز ،به منظور
بهبود مهارت ریاضی به کار بردند .یکی از این دانشآموزان ،کمتوان ذهنی بود و دیگری،
دچار فلج مغزی بود .این چندرسانهای حل و تمرین ،در داخل یک نظام مبتنی بر وب ،قرار
داشت تا از یادگیری حمایت کند .در این پژوهش این چندرسانهای ،به جای حل و تمرین
مسائل ریاضی بر روی کاغذ مورد استفاده قرار گرفت .استفاده از چندرسانهای به جای
دفتر برای تمرین مسائل ریاضی ،منجر به نگرش مثبتتر به یادگیری درس ریاضی در
دانشآموزی شد که از چندرسانهای استفاده کرده بود .همچنین پژوهش گران مشاهده
کردند که از طریق چندرسانهای حل و تمرین ،این دانشآموز ،خودمختارتر وعالقهمندتر
شد و به آسانی توانست مفاهیم ریاضی را یاد بگیرد و اشتیاق بیشتری را برای ادامه به کار از
خود نشان داد.
از همین رو پژوهش حاضر به دنبال آن است که تاثیر بازیهای رایانهایآموزشی را بر
روی انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانشآموزان پایه سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری
شهر خرمآباد مورد بررسی قرار دهد .که برای رسیدن به این هدف ،فرضیه زیر مطرح شد:

1. Reis
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استفاده از بازیهای آموزشی رایانهای در مقایسه با روش سنتی و معمول بر انگیزش
تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در درس ریاضی موثر است.

روش پژوهش
الف) طرح پژوهش و شرکت کنندگان :روش این پژوهش ،آزمایشی با طرح پیش آزمون
پس آزمون با گروه کنترل 0بود .جامعه آماری این پژوهش را همه دانش آموزان پسر پایه
سوم ابتدایی با اختالل یادگیری ریاضی تشکیل میداد که در سال تحصیلی 0930-32در
شهر خرم آباد مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری شامل  04نفر بود که به روش
نمونهگیری در دسترس  24نفر به عنوان گروه کنترل و  24نفر به عنوان گروه آزمایش
انتخاب شدند .نمونه مورد نظر از نظر سطح فرهنگی و سطح سواد والدین مشابه بوده و
تفاوت زیادی با هم نداشتند ،به همین منظور به عنوان متغیرهای مداخلهگر حذف شدند.
متغیرهای مداخلهگر که اثر آنها کنترل شد شامل نمرات پیشآزمون انگیزش تحصیلی
بودند که برای کنترل اثر آنها از تحلیل کوواریانس استفاده و مشخص شد که از میان
متغیرهای مداخلهگر منظور شده هیچ کدام بر معناداری فرضی ها تأثیری نداشتند.
ب) ابزار :برای سنجش انگیزش تحصیلی دانشآموزان ،از پرسشنامه انگیزش ولرند
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  23سؤال بسته پاسخ با هفت طیف لیکرت (کامالً
مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،مخالفم ،نه موافقم نه مخالفم ،موافقم ،بسیار موافقم ،کامالً موافقم)
بود .در این پرسشنامه کمترین نمره ( )0به گزینه کامالً مخالفم و بیشترین نمره ( )2به
گزینه کامالً موافقم داده شد .هم چنین باقری ( )0923روایی سازه این پرسشنامه را به
روش تحلیل عاملی ،تأیید کرده است .ضریب پایایی به روش همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) به ترتیب برای انگیزش درونی  ،4/23انگیزش بیرونی  ،4/29بیانگیزشی  4/22و
کل پرسشنامه  4/25گزارش شده است.
ج) شیوه اجرا :شیوه اجرای پژوهش به این گونه بود که نخست از مرکز ویژه اختالل
یاگیری  04نفر از دانشآموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی به شیوه نمونهگیری در
1. pretest-posttest design whit control group
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دسترس انتخاب شده و سپس به طور تصادفی  24نفر در گروه آزمایش و  24نفر در گروه
کنترل جای داده شد .سپس پیشآزمون انگیزش تحصیلی در هر دو گروه آزمایش و
کنترل توسط پژوهش گر اجرا شد .سؤالهای این دو آزمون باید به صورت انفرادی توسط
پژوهش گر برای تک تک دانش آموزان خوانده میشد و پاسخهای انتخابی آنها توسط
پژوهشگر عالمت زده و یا نوشته میشد .در مرحلهی بعد کار اصلی تدریس در هر دو
گروه آزمایش و کنترل به عهدهی معلم کالس بود و پژوهشگر در زمینهی استفاده از
بازی رایانهای آموزشی در گروه آزمایش و سایر ساز وکارهای الزم برای این نوع
تدریس ،نقش اصلی را بر عهده داشت .به این صورت که نخست معلم درس خود را
(مفاهیم جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم) به طور کامل به دانش آموزان ارایه می داد ،سپس
در گروه آزمایش ،از بازی رایانهای به عنوان تمرینی برای مفهوم آموزش داده شده استفاده
میشد .در حالی که در گروه کنترل تمرینها به صورت مرسوم انجام میشد .در مرحله
بعدی ،پسآزمون انگیزش تحصیلی توسط پژوهشگر بر روی تک تک دانش آموزان
انجام شد .پژوهشگر در مرحلهی آخر به تحلیل دادههای حاصله از آزمونها پرداخت و با
توجه به آنها به نتیجهگیری یعنی رد یا تأیید فرضیه ارایه شدهی خود پرداخت .تحلیل
آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است .اطالعات جمع آوری شده
با استفاده از میانگین ،انحراف معیار توصیف شده است و در سطح آمار استنباطی از آزمون
تحلیل کواریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .همه تحلیلها با استفاده از نرم افزار
 Spssصورت گرفت.
همان طور که بیان شد ،پژوهش بر روی دو گروه آزمایش و کنترل به اجرا درآمد .هر
یک از گروهها در سه نوبت (پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری) براساس آزمون
انگیزش تحصیلی اندازهگیری شدند ،تا بر اساس اندازههای به دست آمده بتوان در مورد
اثربخشی بازیهای آموزشی رایانهای داوری کرد .از این رو در این قسمت برای عینیت
بخشی به وضعیت هر یک از گروهها به شاخصهای مرکزی و پراکندگی استناد میشود.
فرضیه پژوهش :استفاده از بازیهای آموزشی رایانهای در مقایسه با روش سنتی و
معمول بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی موثر است.
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جدول  .8میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی ریاضی گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون
و پس آزمون و آزمون پیگیری

گروهها

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین انحراف معیار

میانگین

آزمایش

آزمون پیگیری
انحراف معیار

9/29 009/24

009/45
005/35

کنترل

009/45

میانگین

0/03

انحراف معیار
0/59

9/53
9/90

005/9

009/95

0/05

اطالعات جدول  0میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در گروههای آزمایش و
کنترل را در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان میدهد .میانگین گروههای
آزمایشی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت چندانی ندارند .اما میان نمرات پس
آزمون دو گروه تفاوت بارز مشاهده میشود که این تفاوت به نفع گروه آزمایش است.
به منظور بررسی معناداری تفاوتهای دو گروه از تحلیل کواریانس روش اندازهگیری
مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی اثر آموزش و تکرار آزمون در
انگیزش تحصیلی ریاضی گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

F
df

اثر آموزش

530/09

0

خطا

290/40

93

تکرار آزمون

034/42

0

924/3

0

تعامل آموزش
با خطا

میانگین

مجذورات
530/09

22/20

 290/4002/92
03/92

سطح
معناداری
4/4440
_

034/42

4/440

924/3

4/440
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509/3
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_
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09/00

_

دادههای جدول  2نشان می دهد ،مقدار  Fمیان آزمودنیها برابر 22/20است که نشان
میدهد تفاوت میان دو گروه آزمایش و کنترل در انگیزش تحصیلی درس ریاضی در
سطح ( )P>4/440معنادار است .با توجه به جدول  2مشخص میشود که نمره گروه
آزمایش در آزمون انگیزش تحصیلی بعد از آموزش بیشتر از گروه کنترل شده است .اثر
تکرار با مقدار Fبرابر با 02/92که درسطح P>4/440معنادار می باشد .یعنی تعامل میان
اجرای سه مرحله آزمون و مداخالت آموزشی توانسته است تغییرات معناداری در انگیزش
تحصیلی در درس ریاضی ایجاد نمایند .به منظور بررسی تفاوت میانگینهای دو گروه در
پیش آزمون و پس آزمون و مطالعه پیگیری از ترسیم نمودار استفاده شد.

بحث ونتیجه گیری
وقوع جنبش اطالعاتی از سویی و پیشرفت روزافزون فناوریهای نوین از سوی دیگر ،نظام
آموزشی سنتی را از بسیاری جهات به شدت تحت تاثیر قرار داده است تا تحوالتی را به آن
تحمیل کند .با توجه به نقش فنآوریهای نوین در دنیای امروز که توانسته است،
فرصتهای بیشتری برای تعلیم و تربیت فراگیر مدار ایجاد کند و تأکید را از آموزش به
یادگیری منتقل کند ،موضوع اصلی این است که چگونه میتوان در عصر انفجار دانش و
فناوری یادگیری مؤثر و پایدار را در دانشآموزان به گونهای ایجاد کرد که بتوانند خود
انگیخته شوند و در یادگیری خودکارآمد بوده و انگیزه باالیی داشته باشند .در این زمینه
باید دانست که در محیطهای فعال (تعاملی) مثل کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش ،به بازسازی محتوا در ذهن منجر میشود .به سخن دیگر ،رفتار تازهای را در
یادگیرنده برمیانگیزد و باعث میشود فرد نسبت به تواناییهای خود اعتقاد بیشتری پیدا
کند و سبب باال رفتن انگیزه یادگیری دانشآموزان میشود .بسیاری از مربیان آموزشی بر
این باورند که بازیهای آموزشی برای ایجاد انگیزه در تجربهی مهارتها و اطالعات
جدید مؤثر هستند .آنها معتقدند که بازیهای آموزشی انگیزشی هستند ،زیرا باعث عالقه،
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هیجان و لذت بسیاری میشوند و برای درگیر شدن دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری
الزم هستند(کلمن0393 ،؛ ارنست0339 ،؛ راکز0332 ،؛ به نقل از کلین و فریتج.)0330 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزش تحصیلی دانشآموزانی که با کمک
بازیهای آموزشی آموزش دیده بودند در سطح مطلوبتری از دانشآموزانی بود که به
روش سنتی آموزش دیده بودند .این یافته با نتایج پژوهشهای مرادی و زارعی زوارکی
( ،)0932والیتی ،زارعی زوارکی و امیر تیموری( ،)0932زمانی ،بیبی عشرت و
همکاران( ،)0930اخواست ،بهرامی ،معصومهپور و بیگلریان( ،)0933باغبانیپرشکوهی
( ،)0932تیموری( ،) 0939مژدهآور( ،)0935محمدی( ،)0923میرندا و تورودو(،)2449
هوپ ( ،)2440گینجی و بلتهم( ،)2442واك و گیبسون در سال  0390و الیور در سال
 ،0335کلین و فری تج(  ،)0330همسو میباشد .پژوهشهای انجام شده در این زمینه
حاکی از آن است که بازیهای رایانهای ،به دالیل متعددی از جمله به کارگیری حواس
مختلف در جریان بازی ،برخورداری از گرافیک قابل توجه ،جلوههای ویژه ،سطوح
مختلف ساده تا دشوار بازی ،ارایه بازخوردهای الزم در برخی از بازیها به کاربر و مانند
آن ،در مقایسه با آموزش سنتی ،از کارایی باالتر و بهتری برخوردار است(منطقی.)0932،
با توجه به اهمیت و فواید بسیار مطلوب بازی و در نظر گرفتن شرایط یادگیری
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ،استفاده از بازیهای آموزشی در آموزش مفاهیم درسی
با افزایش میزان انگیزه و اشتیاق دانشآموزان موجب ارتقاء میزان یادگیری دانشآموزان
میشود .همچنین استفاده از بازیهای آموزشی توسط معلمان و مربیان آموزشی می تواند
به ارتقاء نگرش استفاده از روشهای متنوع برای تدریس مفاهیم مختلف تحصیلی و
شناسایی موانع عدم انگیزه و پیشرفت این دانشآموزان مفید باشد .مربیان مراکزاختالل
یادگیری همواره اظهار میدارند که با وجود صرف وقت و انرژی فراوان ،نتیجهی یادگیری
این کودکان رضایت بخش نیست .از آن جایی که انتخاب روش تدریس مناسب یکی از
اصول اساسی آموزش به شمار میرود ،استفاده از بازی که توسط سازمانهای آموزشی به
عنوان یک روش تدریس به طور رسمی پذیرفته شده است و اثر مثبت آن بر آموزش ،رشد
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جسمی ،ذهنی ،اجتماعی و افزایش انگیزهی کودکان به اثبات رسیده ،میتواند در آموزش
به این کودکان مؤثر واقع شود.
بازیهای آموزشی راهبردی معنیدار و مؤثر برای آموزش و یادگیری هستند .متون
متعددی وجود دارد که بازیهای آموزشی را عنصر کلیدی انگیزش دانش آموزان در نظر
میگیرند(مونگیلو .)2449 ،بالند )0339(0دریافت که بازیها وسیلهای آموزشی مستقیمی
هستند و بر استفاده از آنها برای آموزش دانش آموزان تأکید داشت(بورن هید.)2449 ،
بازیهای آموزشی نوعی رویکرد ابداعی و نو برای ارتقاء عالقه و یادگیری در محیطهای
آموزشی هستند .به عنوان یک مشارکت کنندهی فعال ،دانشآموز تصمیمگیری میکند،
مسائل را حل میکند و به تصمیماتش واکنش نشان میدهد(ماکسول ،مرگن دولر و بلی
سیمو.) 2440 2
پیشنهاد میشود بازیهای مناسب براساس اصول آموزشی برای دان آموزان با ناتوانی
یادگیری تولید شود و در اختیار مدارس و دانشآموزان قرار گیرد تا بتوانند از مزایای این
بازیها بهرهمند شوند .همین طور پیشنهاد میشود از بازیهای رایانهای آموزشی در سایر
دروس دوره ابتدایی استفاده شود و از فناوریها و امکانات فناوری آموزشی در همه
دروس مدرسهای دورههای تحصیلی استفاده شود .افزون بر موارد یاد شده پیشنهاد میشود
برنامههای رایانهای به شیوه ای جذاب طراحی شود تا بتواند انگیزش تحصیلی دانشآموزان
را افزایش دهد و در پایان به تولیدکنندگان بازیهای رایانهای در داخل کشور توصیه
میشود بر روی آموزش دروس دوره ابتدایی سرمایهگذاری کنند.
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