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 چکیده

ی اول ابتدایی شهر آموزان اتیسم پایهوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی دانش تأثیر بازیپژوهش حاضر به منظور بررسی 

ان آموزدانشی صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه 98-99اهواز در سال تحصیلی 

آموزان اتیسم را شامل میشد  نفر از دانش 8ی آماری بود که جامعهی پژوهش برابر با ی اول ابتدایی شهر اهواز و نمونهاتیسم پایه

ها در این پژوهش، پرسشنامه انگیزش و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده

وارسازی آموزشی، ه از بازیای با استفاددقیقه 45ی جلسه 3آزمایش  ،( بود. هر دانش آموز گروه1981،1980)تحصیلی هارتر 

آموزش دید و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگاه داشته شد. به منظور بررسی تغییرات حاصله، ابتدا یک پیش آزمون بر 

وارسازی آموزشی روی هر دو گروه اجرا شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل که همان بازی

در دو سطح توصیفی  یهایهای آماری از روشفت و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه تحلیل دادهبود قرار گر

ویتنی( استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به صورت کلی،  های مرکزی و پراکندگی( و استنباطی )آزمون یومن)شاخص

 دهد. ی اول را افزایش میآموزان اتیسم پایه دانشوارسازی آموزشی انگیزش تحصیلی استفاده از بازی

 وارسازی آموزشیاتیسم، انگیزش تحصیلی، بازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در عرصه  فشگر یراتییتغکه منجر به  و تحوالت پرشتابی را داشتهروند رو به رشد های گوناگون همواره زندگی بشر در زمینه

 یبرا دیجد یاهکردن راه  دایپ ه منظوربمعلمان ، به گونه ای که .(2003آندرسون,  و)گریسون  و گستره فکر شده است یزندگ

گشت و گذار  ،ییدئویو یهایباز ل،یموبا یهابرنامه ،یاجتماع یهاان نسبت به رسانهآموزدانششدن  ریو درگ بخشیدن زهیانگ

تحت  ریاخ یهاالسدر مؤسسات آموزشی نیز  از این روی بر اثر این تحوالت کنند.یرقابت مبا یکدیگر  رهیها و غامیدر وب، پ

 یاز رفتارها تیم و حمادادن به مرد زهیانگ یبرا یفناور بنابراین ،ها دچار تغییراتی شده است قرار گرفته و نیازهای آن تأثیر

 . (Deterding et al,2011) به کار گرفته شده است یبه طور روزافزون ،دیمف یمنفرد و جمع

 قاتیو تحق (ESA, 2015) محبوب شده اند یاندهیدر طول چند سال گذشته به طور فزا تالیجید یهایبازعالوه بر این، 

 ,Przybylski) (Peng et al, 2012) خود ارائه داده است یزشیانگهای درخواست یبراشواهد بیشتری را  یدر روانشناس یتجرب

و دارای  دند باشتوانند روش مؤثری برای سرگرمی و افزایش مهارت و هماهنگی حرکتی در افرامیها بطوریکه، این بازی (2010

. (1395ران، و همکا )زارعی زوارکی باشند ]خصوصا در درمان و توانبخشی افراد دارای نیازهای ویژه[های مختلف میارزش

ائل مرتبط به ی و درمان مستشخیص، پیشگیر به منظور های درمانی آن، از ارزشهای بازیتوان از میان ارزشمی بنابراین

ویی و خجالت، کم تحرکی یا پر تحرکی، گوشه گیری، کم ر انواع اختالالت مانند و کودکانی را که دچارمند شد بهر کودکان

 .(1387 ،)گرامی با بازی درمان کرد هستند رااختالالت گفتاری و .... 

آموزش  و درمان یکردهایاز رو یعیوس فیط است که یادیز یهاسالباشد که اختالالت، اختالل اتیسم می از جمله این

مرتبط با افراد  و مشکالتدنبال شده است ی معلمان و درمان گران به صورت فعال ن،یوالدتوسط تیسم ا فیافراد دچار اختالل ط

 ,Buggey et al) بوده است نیها و متخصصخانواده یبرا یدیام منبع نا کی آن ها رفتار و کننده جیگ تیماه، سمیات فیط

 Baroon-Cohen) شوددر حال رشد شناخته میبه عنوان جدی ترین اختالل مغزی و اختاللی نورولوژیک است  اتیسم . (2009

and Wheelwright, 2004)   ی تخیلی هامشارکت در بازیاجتماعی شدن، ارتباط با دیگران و که در آن از توانایی کودک در

ت اجتماعی، ارتباط اختالل در شناخ شود، برای نمونهاختالل اتیسم به عنوان اختالل در سه جنبه شناخته می شود.جلوگیری می

های از زمینه آسیب در بسیاری، هاکراری در رفتار و عالیق و فعالیتوجود الگوهای محدود و ت، (Keen et al, 2010) و تخیل

صورت قابل  و به (Filipek et al, 1999) روداز جمله عالئم این اختالل به شمار می آسیب در ارتباط ی و غیر کالمی وکالم

 محدود ملکردیع رفتارهای ی این نقایص ازدر نتیجه کودکان ، این(Beth et al, 2011)از خفیف تا شدید متغیر است ای مالحظه

 ,Beth et al)ت اس شده محدود ها نیزفعالیت به پیوستن برای ها آن عالوه بر این توانایی، (Neva et al, 2013)برند می رنج

2011). 

که در  یموضوع وجود آمده است.ه ب اتیسمدرمان در رابطه با  یکیاز مداخالت تکنولوژ یدیجد ینهیزم ریاخ یهاسالدر 

به گونه ای که   (Deterding et al,2011)اتیسم است در مداخالت  بازی وارسازیاستفاده از  است شیگذشته رو به افزا یدهه

های از جمله شیوه (Frutos et al, 2011) شودیم دهی، داتیسمکودکان  در درمان یبرا ژهیبه و ثرؤمو  دیجد یبه عنوان روش

1وارسازیبازی ،و بیمارانمتخصصان های بهداشتی، برای در مراقبت تکنولوژیاستفاده از  قابل  .(2012et al, Aparicio(باشدمی 

(Deterding et al, 2011)  صورت ویژه ثابت شده به گویند. های غیر بازی را بازی وارسازی میاز عناصر بازی در محیط استفاده

 عناصر بازیطراحی نرم افزار و و  شده اند ساختهآموزش مردم یا تغییر رفتار  هایی که برایبازیدارای هدف و  یهابازی است که

 دنبخش، سالمت را بهبود میکنندبا یکدیگر ادغام میها بیمارییا رفتارهای ناسالم  ،خطرات انواعبرای درمان افراد با هدف  را

(King, 2015)  معموال هنگام بازی افراد  وشوند میشناخته برانگیختگی  ودرگیری در  ی شانها برای توانایبازیبه طور خاص

آنها ویژگی ی که همه را تجربه می کنند تسلط، شایستگی، لذت، غوطه وری یا جریان  به عنوان نمونهکنند، کردن تجربه می

Hamari and Huotari( )2000Deci and Ryan, ( ،2 ,2017( هستند انسان رفتار ذاتی )2006ryan et al,(  . 
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ی کودکان و روان یشناخت ،یاجتماع یهاییتوانا یتوسعه یبرا تواندی که میقدرتمندهای ابزاریکی از همانگونه که گفته شد، 

و  دارد یها بستگمهارت نیبه همه ااتیسم از  یناش یمشکالت رفتار .(Frutos et al, 2011)وارسازی است بازی عمل کند اتیسم

گنجانده شده  یدر ادراک بصر سمیتنقاط قوت کودک مبتال به ا ن،یعالوه بر ا هستند.اتیسم همه اهداف مداخالت  ،هاییتوانا نیا

 کنندیم هیتک یبصر یهاها بر نشانه آن رایز ،هستند مناسببسیار مداخله  هایشیوهها به عنوان یباز به همین منظور. است

(Lancioni and O’Reilly, 2001).  (2003)   بر اساس آنچه که Corbett یکه به عنوان رفتار تکرار ییرفتارها یحت ،معتقد است 

های مهارت فراگرفتن با. باشند دیروش درمان مفیک ها به عنوان یتوانند در هنگام استفاده از بازیمنیز ، باشندانتخابی میتوجه  ای

شناخت احساسات و یا ، های آموزشیبازیبه انجام  (ASD) اتیسم اجازه دادن به کودکان مبتال به اختالل طیف و اجتماعی

 ,De Silva et al (Hiniker et al, 2013)، (Tanaka et al, 2016) شودانجام می است مشکلها  آنبرای های دیگر که مهارت

2007))  ،(Kandalaft et al, 2012) ،(cai et al, 2013) ،(Beaumont and Sofronoff, 2008)، (Yan, 2011)  بهره گیری از بازی .

 ,Murray)گیرد برمی دررا اتیسم در درمان  یباز یهااز روش یگریجنبه داتیسم در کودکان مبتال به  زهیانگبرای افزایش 

وارسازی به عنوان یک فناوری جدید نقش پررنگی را ایفا . )براین اساس در توانبخشی و آموزش کودکان اتیسم، بازی(1997

 کند.( می

کودکان مبتال به  کهنیز چنین اظهار می کنند Koegel and Egel(1979)   ی مطالب گفته شده از سوی در ادامه عالوه بر این

یا امکان دارد و روبرو شوند  غلط یا غیر معمول، احتمالی و یا تصادفی تیتقو باانجام کار  یهنگام تالش برا ممکن است سمیات

شود آنها  شزیانگ باعث کاهش طیشرا نیا، ممکن است حداقل پاداش باشد ای پاداشدهد بدون یکه کودک انجام م ییهاتالش

(Koegel and Egel, 1979) .(Zigle, 1967) (Zigler, 1966)  یو عاطف یزشیانگ یرهایمتغبه تأخیر محققان نیز اعتقاد دارد که 

حساس شده اند. عملکرد ، ستآنها یشناخت شرفتیسطح مورد انتظار بر اساس پ ریزفکری و کاهش آن که سن  یعناتیسم یکودکان 

عادی  کمتر از گروه کودکان د،نشویمچیده  یسن ذهن هیکه بر پا یزمان یحتتکلیف یادگیری  کیدر انجام کودکان اتیسم گروه 

 باشد. توان نتیجه گیری کرد که انگیزش تحصیلی در کودکان اتیسم پایین میباشد. براین اساس میکوچکتر می

زش تحصیلی در بین دانش آموزان سطح انگی یکی از مشکالت گسترده نظام آموزشی در بسیاری از کشورها پایین بودن

 ، ,Buckley and Doyle) شودل موفقیت تحصیلی در نظر گرفته میدر آموزش به عنوان یکی از مهمترین عوام انگیزه باشد.می

(Abramovich et al, 2013) ترین شروط یادگیری انگیزش استمهم. از (Skinner and Belmont, 1993)  . صورت گستردهبه، 

  شوند ریدرگ یریادگی ندیتا با فراکند ترغیب می دانش آموزان را  ،یریادگی یزهیانگبه همراه  اتیمحتو به مطالعه یکافی عالقه 

Autio et al, 2011) )یابیدست یبرا یها به مطالب موضوع آنی عالقه تیخود و تقو یریادگی ترتیب یادامه یبرااین  ؛ عالوه بر 

 ,Mitchell) دارد یلیتحص تیو موفق یریادگیبر  یمثبت ریتاث، یادگیرندگاناز  تیبا حمای ریادگی یزهیانگ، به اهداف مطالعه خود

1992) ،(Pajares, 2002)  دستخوش افت و  های انگیزشی،ای نیرومند توسط کاستیبه توضیح است که یادگیری به گونهالزم

کاهش خواهد شد. مشکالت انگیزشی موجب می شود که دانش آموزان پایین تر از انتظار کار نمایند و در حد توانایی و استعداد 

 وجودبا این (. 1384و شایستگی خود عمل نکرده و در نتیجه به شکست، عدم یادگیری و افت تحصیلی دچار شوند )بیابانگرد، 

کاهش  ،دانش آموزان در طول ترم تحصیلی و در طول تحصیالتی  های آموزشی، انگیزهدر محیط ام شدهات انجتحقیق بر اساس

 یریادگی ی زهیانگ یزمینهدر ی متنوع اتقیتحق لیدل نیبه هم  Darby et al, 2013))، .(Pan and Gauvain, 2012) می یابد

توان گفت که جزء جدایی . بنابراین می(Zusho et al, 2003)، (Ulusoy and Onen, 2014) استصورت پذیرفته  ،هر موضوع یبرا

 باشد. ناپذیر موفقیت و یادگیری انگیزش تحصیلی می

 زشیباشد چرا که انگ زانندهیبرانگ دیبا ینظام آموزشعلیرغم تأثیر زیاد انگیزش تحصیلی بر تمام ابعاد آموزش و یادگیری، 

علت و  (Pintrich, 2004) باشد.اثر گذار  یریادگی یزمان و چگونگ ،یستیبر چ بگذارد وبر عملکرد  یریاثرات چشم گ تواندیم

؛  انجام بعضی از کارها  و همچنین انجام ندادن بعضی کارهای دیگر هستند های ما دلیلداند، انگیزهدلیل رفتار را انگیزش می

کند تا تکلیف را به سرانجام دارد و کمک میی آن وا میادامه اند که انسان را به تحرک وداین او انگیزش را قدرتی می عالوه بر

ها و دالیل انجام کارها را انگیزش تعریف کرده ت فعالیتعل Lefrancois (1991) برساند و در اصل محرک رفتارهای انسان است.

و عملکرد  یریادگیبا  زشیاست که انگ نینکته مهم اباشند. ها میاست و اعتقاد دارد که توضیحات روانشناسی رفتارها انگیزه



ر آموزند و ب، میدهندیانجام م رندگانیادگیگذار است و آنچه که  ریو عملکرد تاث یریادگیبر  زشیانگ یعنیرابطه متقابل دارد 

 گذارد. انگیزش آن ها اثر می

ارچوب امیدوار کننده چ افزایش دهدتواند انگیزه و مشارکت دانش آموزان را که می برای مداخالت آموزشی بازی وارسازی

، توسط ایجاد تجارب یادگیری جذاب تر و بازی مانند با استفاده از عناصر طراحی بازی و مکانیک بازیاشاره به  .دهدای ارائه می

ادگیری تقویت انگیزه و تغییرات رفتاری در زمینه های یی  به دلیل وعده موضوع اینانجام می پذیرد. یادگیری بازی وارسازی 

بازی وارسازی آموزشی که مانع رشد دوره های  مانع گستردهبا این وجود، دو  جذب می کند.به طور فزاینده عالقه متخصصان را 

نبود ابزار مناسب برای  همچنین وبازی وارسازی باشد پتانسیل ی نشان دهنده که می شود وجود دارد: فقدان شواهد صحیح 

مثبت تر از بازی وارسازی آموزشی مطالعات در مورد  بیشترطور تجربی به  زی آموزشی. هرچنده های بازی وارساحمایت از دور

با توجه . اما به هر روی Seaborn and Fels, 2015)) ،(Dicheva et al, 2015) بر انگیزه بوده است بازی وارسازیمنفی  تاثیرات

 Dichev) استبی نتیجه بر یادگیری  بازی وارسازی اثربخشی ،تحلیلهای تجزیه و های مطالعه و استراتژیهای طرحبه محدودیت

and Dicheva, 2017).  شده ممکن است انگیزه ذاتی را با  انجام استداللبر طبق از عناصر بازی  درست ی دیگر استفاده طرفاز

 Deci and) بهبود بخشد ،وابستگیخودمختاری، شایستگی و مانند نیازهای روانشناختی کاربران  از ارضای رضایتاستفاده از 

Ryan, 2000). 

بهبود  یبرا یبه عنوان ابزارهای به دست آمده، بر طبق گزارش در آموزشوارسازی بازیعالقه روز افزون به استفاده از 

 تیماه ،شوندبازی سرگرم کننده می عناصرها توسط و بازی (Clark et al., 2011) است یریادگی جیان و نتاآموزدانش یریدرگ

استفاده  با دانش آموزان در کالس ممکن است یذات زهیانگ . به این ترتیب(McGonigal, 2011)بخش است  زهیذاتاً انگ نیزها یباز

. در ادامه با نگاهی به نتایج تحقیقات انجام شده به اهمیت (Hanus and Fox, 2015)یابد  شیافزا یریادگی یبرا یباز کیاز مکان

 شود:هایی در این زمینه پرداخته میانجام پژوهشو ضرورت 

انگیزش تأثیر مثبت  (.1395انیس ـ کول، دیمتریا لورین، )ـ کاهش انگیزه ی تحصیلی یکی از معضالت آموزشی می باشد 1

یف، و مستقیم بر یادگیری بر جای گذاشته، انگیزش کم به یادگیری کم و انگیزش زیاد به یادگیری زیاد  منجر می شود )س

در این بین آماده ساختن دانش آموزان برای کسب دانش، مهارت های شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع مهم (. 1382

های پیش نیاز، واژگان و دانش روندی یا ختالالت طیف اتیسم که فاقد مهارتترین رسالت آموزشی است. در افراد مبتال به ا

تالش برای فرار حین ریزد، در دین ترتیب، تمرکز آن ها به هم میامید کننده است. بی مورد نیاز هستند کار تحصیلی نامحتوای

توان با استفاده از عالیق خاص آنان، شوند. میدهند و دچار بحران و ناسازگاری میاز درخواست های کار رفتار بدی نشان می

های ترجیحی استفاده توان از فعالیتهای ساختارمند میافراد مبتال به اختالالت طیف اتیسم را آموزش داد. برای ارائه ی درس

انیس ـ کول، ) هایی مانند مسائل ریاضی و بازی های محبوب ممکن است جز فعالیت های ترجیحی آنان باشدکرد؛ فعالیت

زش می شود . عناصر بازی که مورد توجه کودکان اتیسم می باشد توسط بازی وارسازی آموزشی وارد آمو(1395دیمتریا لورین، 

و بدین ترتیب، باعث افزایش انگیزش تحصیلی و به خصوص، یادگیری آنان خواهد شد و همچنین برای معلمین و والدین، آموزش 

 به این کودکان آسان تر می شود.   

را در زمینه های مختلف دانش آموزان مطالعات متعدد نشان داده است که اجرای عناصر بازی ممکن است رفتار طبق ـ 2

 (Hamari et al, 2014). را کاهش دهددانش آموزان ذاتی عالیق برخی از آنها هشدار داده اند که ممکن است بخشد اما ارتقاء 

 ,Mullins and Sabherwal)  تحقیقات کمی متمرکز شده استبازی وارسازی  روی نتایج عاطفی خاص تجربیات به طور کلی بر

ذاتی درباره ی نقش انگیزه در یک محیط آموزشی بازی وارسازی و یک جنبه ی خاص انگیزه مانند انگیزه ی ر و همینطو (2018

 (.  (Hanus and Fox, 2015مطالعات کمی انجام شده است 

تعدادی از محققان درباره ی تکیه ی بیش از اندازه به عناصر بازی هشدار داده اند، زیرا امکان دارد عالیق ذاتی دانش ـ 3

 ,Seaborn and Fels) (Hamari et al, 2014) ،(Deterding et al,2011) آموزان را کاهش داده و درگیری آنان را متوقف کند 

 ,Hanus and Fox). یک مطالعه نشان می دهد که همین امر ممکن است در شرایط خاصی از بازی وارسازی نیز رخ دهد (2015

2015) . 



پژوهش مذکور از دو منظر اهمیت دارد، ابتدا اینکه استفاده از بازی وارسازی آموزشی برای کودکان با نیازهای ویژه مانند 

وزشی برای این دسته از دانش آموزان را به همراه داشته باشد، زیرا کودکان با نیازهای اتیسم، می تواند توسعه ی روش های آم

همچنین در رابطه  ویژه می توانند با استفاده از آموزش به کمک فناوری عملکرد تحصیلی بهتر و یادگیری بیشتری داشته باشند.

یک مفهوم نوبنیاد می باشد که به تازگی مورد توجه با اهمیت مهم دیگر این پژوهش می توان بیان کرد که بازی وارسازی 

متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است، به همین دلیل زمان زیادی برای بررسی تأثیر آن بر آموزش و خصوصا آموزش 

زشی بر کودکان با نیازهای ویژه در دست نبوده و تحقیقات کمی در این زمینه و خصوصا در زمینه ی تأثیر بازی وارسازی آمو

انگیزش تحصیلی انجام شده است. همچنین کودکان اتیسم به علت مشکل در تعامالت اجتماعی و قوی بودن بعد بصریشان، می 

 توانند با استفاده از بازی وارسازی آموزشی یادگیری خود را ارتقا دهند و به طبع آن انگیزه ی تحصیلی خود را نیز افزایش دهند.

 فیان طآموزدانشو بخصوص  ژهیو یازهاین یان داراآموزدانشانگیزش  تیوضع یابیو ارزش نییاست که بدون تع یهیبد

و جامع تر امکان  دتریمف یو توانبخش یپرورش ،یآموزش یبرنامه ها میوتنظ  هیبردن به نقاط قوت و ضعف آنان، ته یو پ سمیات

و  اتیسمآموزان دانشانگیزش در یادگیری و نقش  تیاهمنداشته باشد، لذا با توجه   یموثر جینخواهد شد و احتماال نتا ریپذ

ان اتیسم آموزدانشوارسازی آموزشی به منظور بررسی تأثیر آن بر انگیزش بازی نهیتاکنون در زم نکهیبا توجه به ا نیهمچن

وارسازی آموزشی بر انگیزش دانش آموزان اتیسم تأثیر بازی یراستا پژوهش حاضر به بررس نیصورت نگرفته، در ا یپژوهش

 پردازد.یم
 های پژوهش حاضر به شرح زیر است:در این راستا فرضیه

 فرضیه ی اصلی:

 شود.میآموزان اتیسم دانشبازی وارسازی آموزشی موجب افزایش انگیزش تحصیلی 

 فرضیات فرعی:

 اتیسم می شود. آموزاندانشفزایش انگیزش درونی تحصیلی بازی وارسازی آموزشی موجب ا

 اتیسم می شود. آموزاندانش بازی وارسازی آموزشی موجب افزایش انگیزش بیرونی تحصیلی

 روش 

ی آماری این پژوهش را پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه

ی پژوهش نمونه تشکیل دادند. 99-98ی اول ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی حال تحصیل در پایهی دانش آموزان اتیسم در کلیه

آموزان اتیسم را شامل میشد و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش  نفر از دانش 8ی آماری بود که برابر با جامعه

ی اول ابتدایی و تشخیص عالئم اتیسم توسط روانپزشک و توانایی آموزش پذیر بودن ها، تحصیل در پایه. شرایط ورود آزمودنیتقسیم شدند

 آزمودنی برای گروه کنترل، به صورت تصادفی انتخاب شدند.  4آزمودنی برای گروه آزمایش و همچنین  4بود. 

ی استاندارد ه شد. پرسشنامهدر پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر به عنوان ابزار پژوهش استفاد  

مقیاس اصلی گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد.   33انگیزش تحصیلی هارتر  شامل 

انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و  سنجد که یک قطب آنهای دوقطبی میانگیزش تحصیلی را با سؤال هارتر،

  .تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشدوضوع هرسؤال فقط میپاسخ آزمودنی به م

و  نیوالد اریپرسش نامه در اخت نیو اگردید اقتباس ی انگیزش تحصیلی هارتر  پژوهش حاضر از پرسشنامهپرسشنامه 

 حپرسش نامه را اصال نجایباشد محقق در ا یپرسشنامه فوق مربوط به  دانش آموزان م نکهی. با توجه به اشدمعلمان قرار داده 

 کا از آنان دارند، به سواالت پاسخ دهند. یاز زبان دانش آموزان و با توجه به شناخت خواست تا نیو در آن از معلمان و والدکرد 

 شد. ی انگیزش تحصیلی در این پژوهش به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده الزم به ذکر است که از پرسشنامه

از روایی محتوایی استفاده شد و روایی مربوطه توسط ی انگیزش تحصیلی پرسشنامه بررسی روایی در این پژوهش به منظور

 نفر از متخصصان بررسی شد.  4

 کرونباخ با استفاده از نرم افزاربا آزمون آلفای  (1388ظهیری و رجبی ) توسطنیز ی انگیزش تحصیلی پایایی پرسشنامه

spss  ارائه شده است 1آمده است که در جدول شماره بدست. 



: پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر1جدول   

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

92/0 انگیزش تحصیلی  

محاسبه ی بازآزمایی و ثبات درونی مورد بررسی قرار داد. ( نیز پایایی مقیاس اصالح شده هارتر را به دو شیوه1388محرابی )

( انجام شد n=63ی بازآزمایی به فاصله دو هفته در یک کالس دخترانه و یک کالس پسرانه )ضرایب پایایی با استفاده از شیوه

 آمده است.  2بررسی شد. خالصه نتایج در جدول  همچنین به عنوان شاخص ثبات درونی ضریب آلفای کرانباخ محاسبه و

 

 

 های انگیزش درونی و بیرونیپاره مقیاس: ضرایب پایایی ابعاد و 2جدول 

 انگیزش بیرونی انگیزش درونی ها()تعداد سؤال ضرایب

 69/0 85/0 آلفای کرانباخ

 72/0 86/0 بازآزمایی

و برای  86/0و  85/0شود ضرایب آلفا و بازآزمایی مقیاس کلی انگیزش درونی به ترتیب مالحظه می 2چنانکه در جدول 

برخوردار  ییباال ییایگرفت که آزمون از پا جهیتوان نتیم. بر این اساس به دست آمد 72/0و  69/0بیرونی ش مقیاس کلی انگیز

  .است

وارسازی تدوین شد. باشد، با استفاده از بازیی آموزش احساسات که شامل احساس شادی، غم و اندوه و ترس میبرنامه بسته آموزشی:

برای . ی، انتخاب آواتار و رقابت استنشان، جدول امتیازات، سطح بند وارسازی آموزشی شاملبه کار رفته در بازی بازیعناصر 

گروه ای در نظر گرفته شد. دقیقه 45جلسه آموزش انفرادی  3 آموزدانشبرای هر آموزش احساس شادی، غم و اندوه و ترس 

ان آموزش آموزدانش نکهی. پس از اآموزش دیدندرا احساسات  ،وارسازی آموزشیبازیبا استفاده از  ی متوالیهفته 8طی  شیآزما

انگیزش  گرفتو مشاور مدرسه قرار  نیمعلمان، والد اریدر اختمتغیر انگیزش تحصیلی را پشت سرگذاشتند، سواالت پس آزمون 

تفکیک جلسات  وارسازی آموزشی بهروند اجرای بازی 3در جدول مشخص گردد.  پس از اجرای آموزش دانش آموزان  تحصیلی

 شود. بیان می



 وارسازی آموزشی به تفکیک جلسات: روند اجرای بازی3جدول 

 شرح مختصر هدف هاموضوع مهارت جلسه

آموزش مفهوم  مفهوم شادی اول

 شادی

در این جلسه هدف پژوهشگر این بود که با 

ی آموزش مرحله 5استفاده از عناصر بازی، 

ای درآورد به گونهمفهوم شادی را به صورت بازی 

بتواند احساس شادی را از دیگر  آموزدانشکه 
 احساسات تشخیص دهد.

آموزش مفهوم غم  مفهوم غم و اندوه دوم

 و اندوه

در این جلسه هدف پژوهشگر این بود که با 

ی آموزش مرحله 5استفاده از عناصر بازی، 

مفهوم غم و اندوه را به صورت بازی درآورد به 
بتواند احساس غم و اندوه  آموزدانشای که گونه

 را از دیگر احساسات تشخیص دهد.

آموزش مفهوم  مفهوم ترس سوم

 ترس

در این جلسه هدف پژوهشگر این بود که با 

ی آموزش مرحله 5استفاده از عناصر بازی، 

ای مفهوم ترس را به صورت بازی درآورد به گونه
بتواند احساس ترس را از دیگر  آموزدانشکه 

 احساسات تشخیص دهد.

 *تمامی جلسات در قالب بازی انجام شد.

 نتایج

 های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده استشاخص 4در جدول 

: میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و گروه کنترل4جدول  

 گروه کنترل گروه آزمایش 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 انگیزش درونی
 5,03 45,00 5,35 24,75 پیش آزمون

 5,09 45,00 5,88 27,75 پس آزمون

 انگیزش بیرونی
 2,51 23,50 3,30 45,00 پیش آزمون

 2,16 23,00 3,30 47,00 پس آزمون

 انگیزش کل
 7,54 34,25 8,65 34,87 پیش آزمون

 7,25 34 9,18 37,37 آزمون پس

 

 

ان گروه آزمایش در پیش آزمون آموزدانشحاکی از آن است که میانگین انگیزش درونی  4نتایج فوق در جدول شماره 

( 45,00( و پس آزمون برابر با )45,00باشد. در گروه کنترل نیز میانگین پیش آزمون )( می27,75( و در پس آزمون )24,75)

( 47,00( و در پس آزمون)45,00ان گروه آزمایش در پیش آزمون )آموزدانشباشد. همچنین میانگین انگیزش بیرونی می

باشد. میانگین انگیزش کل ( می23,00( و پس آزمون برابر با)23,50باشد. در گروه کنترل نیز میانگین پیش آزمون)می

باشد. در گروه کنترل نیز میانگین پیش ( می37,37و در پس آزمون )( 34,87در پیش آزمون ) نیز ان گروه آزمایشآموزدانش

باشد. پراکندگی نمرات نیز بر حسب انحراف استاندارد در گروه آزمایش بیش از گروه ( می34( و در پس آزمون )34,25آزمون )

 کنترل بوده است. 

ها استفاده شد. با توجه به جدول آزمون ل بودن دادهاسمیرنوف نیز برای تعیین نرمال بودن یا غیر نرما -از آزمون کولموگروف

( باشد توزیع 0,05اسمیرنوف اگر سطح معناداری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون ) -کولموگروف

 نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ارائه شده است:  5باشند. در جدول ها نرمال میداده



مال بودن متغیرهای مورد بررسی: آزمون نر5جدول  

 آماره آزمون حجم نمونه مراحل 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری

 000. 000. 8 پیش آزمون انگیزش درونی

.000 8 پس آزمون انگیزش درونی  000.  

.000 8 پیش آزمون انگیزش بیرونی  000.  

.000 8 پس آزمون انگیزش بیرونی  000.  

.000 8 پیش آزمون انگیزش کل  000.  

.000 8 پس آزمون انگیزش کل  000.  
 

می  05/0اسمیرنوف )با توجه به این که تمامی سطوح معنی داری کمتر از  -با توجه به جدول فوق نتایج آزمون کولموگروف

ناپارامتریک یومن ویتنی های پژوهش از آزمون های کند. در نتیجه برای بررسی فرضیهها را رد میباشند( فرض نرمال بودن داده

 دهد. ی آزمون یومن ویتنی را نشان مینتیجه 6جدول شود. استفاده می
 

: نتیجه آزمون یومن ویتنی جهت مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و گروه آزمایش6جدول   

هامیانگین رتبه  هامجموع رتبه   

 معناداری یومن ویتنی گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش 

 0,01 0,00 10,00 26,00 2,50 6,50 انگیزش درونی

 0,03 0,01 11,00 25,00 2,75 6,25 انگیزش بیرونی

 0,01 0,00 10,00 26,00 2,50 6,50 انگیزش کل

 

آزمایش و  ان دو گروهآموزدانشنمرات انگیزش درونی، بیرونی و کل  یمقایسهنتایج آزمون یومن ویتنی برای  6در جدول 

است و سطح  0,00ی یومن ویتنی به دست آمده از نمرات انگیزش درونی  برابر با کنترل ، نشان داده شده است. مقدار آماره

گیرد. براین اساس و با باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میمی 05/0معنی داری آن نیز کوچکتر از 

وارسازی مؤثر بوده و توان نتیجه گرفت که استفاده از بازیی پس آزمون، میین گروه آزمایش در مرحلهتوجه به باالتر میانگ

 شود. ی اول میان اتیسم پایهآموزدانشموجب بهبود انگیزش درونی 

کوچکتر از  است و سطح معنی داری آن نیز 0,01ی یومن ویتنی به دست آمده از نمرات انگیزش بیرونی برابر با مقدار آماره

گیرد. براین اساس و با توجه به باالتر میانگین گروه باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میمی 05/0

وارسازی مؤثر بوده و موجب بهبود انگیزش بیرونی توان نتیجه گرفت که استفاده از بازیی پس آزمون، میآزمایش در مرحله

 شود. ی اول میپایهان اتیسم آموزدانش

است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر  0,00ی یومن ویتنی به دست آمده از نمرات انگیزش تحصیلی برابر با مقدار آماره

گیرد. براین اساس و با توجه به باالتر میانگین گروه باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میمی 05/0از 

وارسازی مؤثر بوده و موجب بهبود انگیزش تحصیلی توان نتیجه گرفت که استفاده از بازیی پس آزمون، میمرحله آزمایش در

 شود. ی اول میان اتیسم پایهآموزدانش

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج پژوهش ان اتیسم انجام شد. آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی

تحقیق، در های فرضیهبا توجه به ان اتیسم تأثیر مثبتی دارد. آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی نشان داد که بازی

 ادامه یافته های پژوهش جمع بندی خواهند شد.

 شود.ان اتیسم میآموزدانشوارسازی آموزشی موجب افزایش انگیزش تحصیلی بازیی اصلی تحقیق: فرضیه



کند تا تکلیف را به اتمام برسانند و در و کمک میدارد ان را به تحرک وا میآموزدانشانگیزش تحصیلی نیرویی است که 

وارسازی های پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از بازیواقع محرک رفتارهای انسان است. همان گونه که گفته شد، یافته

وارسازی آموزشی در های بازیتواند به دلیل قابلیتان گردید. این امر میآموزدانشآموزشی موجب بهبود انگیزش تحصیلی 

وارسازی آموزشی به دلیل استفاده از عناصر بازی و ایجاد فضای تعاملی و ان باشد. بازیآموزدانشافزایش عالقه و انگیزه در 

ان آموزدانشو مطالب آموزشی، تأثیر زیادی در افزایش انگیزش دارد. از آن جایی که  آموزدانشبرقراری ارتباط و درگیری میان 

شوند، استفاده از عناصر بازی در های مکرر در حین یادگیری، به مرور دچار کاهش انگیزش تحصیلی میاتیسم به علت شکست

اند که کند؛ همچنین معلمان اظهار داشتهآموزش موجب جذابیت مطالب درسی شده و فرایند یادگیری را به بازی تبدیل می

کنند و افزایش ان را در فرایند یادگیری بیشتر فعالیت میآموزدانشان مؤثرند زیرا که آموزدانشها برای افزایش عملکرد بازی

حصیلی دهی در کالس موجب کاهش انگیزش تشود. به عالوه، نمرهی خود موجب افزایش انگیزش تحصیلی میعملکرد به نوبه

ی بازی تمام مراحل یادگیری را پشت سر ان به مثابهآموزدانشدهی وجود ندارد و وارسازی آموزشی نمرهشود اما در بازیمی

وارسازی آموزشی، نتایج قابل توجهی کنند که استفاده از بازینیز بیان می  Hung Chen et al(2015)  گذارند. به طوری کهمی

 ان داشته است. آموزدانشی و یادگیری در افزایش انگیزش تحصیل

خوانی ندارد. همKyewski and Krämer(2017)   ی پژوهش، با نتایج مربوط به پژوهشنتایج حاصل از بررسی این فرضیه

توان عدم هم ها تأثیر کمی بر انگیزش تحصیلی دارند؛ میدهد که نشاننتایج به دست آمده توسط پژوهش مذکور نشان می

انجام  Kyewski and Krämer(2017)ی آماری پژوهشی که ی آماری دانست، جامعهموجود را به علت تفاوت در جامعهخوانی 

توان اینگونه تبیین کرد که عنصر بازی نشان باشد؛ میان اتیسم میآموزدانشی آماری پژوهش مذکور دادند دانشجویان و جامعه

ها دانست اما بر انگیزش توان علت آن را افزایش سن و تفاوت در دیدگاهست که میبر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار نی

توان علت آن را پر رنگ بودن حس بینایی در افراد اتیسم و همچنین کم ان اتیسم تأثیرگذار است که میآموزدانشتحصیلی 

 بودن سن آنان دانست. 

 Ratan et al ،(2016)Tanaka et al ,van (2016)وط به پژوهشی پژوهش، با نتایج مربنتایج حاصل از بررسی این فرضیه

Roy and Zaman, (2018)، (2015)Hung Chen et al  , Banfield and Wilkerson (2014)  وIoannou and Kyza  (2017)  هم

آموزشی موجب افزایش  وارسازیخوانی دارد. این پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که استفاده از بازی

وارسازی بر شود. با بررسی تحقیقات پیشین مشخص شد که در آنها به بررسی تأثیر بازیانگیزش تحصیلی یادگیرندگان می

کند های به دست آمده کمک میان عادی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، یافتهآموزدانشانگیزش تحصیلی دانشجویان و 

ان اتیسم تأثیر دارد یا خیر، که با تحلیل آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی ریم که آیا بازیتا به این مسئله پی بب

ان اتیسم تأثیر آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی های به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که بازیآماری داده

 دارد. 

 شود.آموزان اتیسم میافزایش انگیزش درونی تحصیلی دانشوارسازی آموزشی موجب های فرعی: بازیفرضیه

ان اطالعات و تکالیف را از نقطه نظر فردی نگاه کرده و باور داشته باشند آموزدانشآید که انگیزش درونی زمانی به وجود می

(. همان 1387اسماعیلی،  ی کریمی و، ترجمه2004)به نقل از تایلستون،  "توانند در آموختن و اجرای آن موفق باشندکه می

وارسازی آموزشی موجب بهبود انگیزش درونی تحصیلی های پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از بازیگونه که گفته شد، یافته

وارسازی آموزشی در ایجاد چالش، رقابت و کنجکاوی باشد؛ زیرا های بازیتواند به دلیل قابلیتان گردید. این امر میآموزدانش

وارسازی با ایجاد چالش، رقابت و کنجکاوی به شود. بازی، رقابت و کنجکاوی موجب افزایش انگیزش درونی تحصیلی میچالش

وارسازی با جذاب کردن آموزش دهد. به عالوه، بازیی عناصر بازی مانند نشان، امتیاز و غیره انگیزش درونی را افزایش میوسیله

شود تا شکست یادگیرندگان در امر یادگیری کاهش یافته یک بازی لذت بخش، باعث میو همچنین تبدیل فرایند یادگیری به 

وارسازی توان تبیین کرد بازیی خود تأثیر مستقیمی بر انگیزش درونی دارد. همچنین اینگونه میو کاهش شکست به نوبه

ی یادگیرنده به آموزش و جب افزایش عالقهوارسازی آموزش، موآموزشی به علت استفاده از عناصر بازی در امر آموزش و بازی

نیز بیان Banfield and Wilkerson  (2014)شود. به طوری که شود که موجب افزایش انگیزش درونی تحصیلی مییادگیری می

 وارسازی آموزشی، نتایج قابل توجهی در افزایش انگیزش درونی تحصیلی دانشجویان داشته است. کنند که استفاده از بازیمی



خوانی ندارد. نتایج به همet al Monterrat  (2017) ی پژوهش، با نتایج مربوط به پژوهشنتایج حاصل از بررسی این فرضیه

ی علی رغم داشتن تأثیرات مثبت بر انگیزش، تأثیرات وارسازی آموزشدهد که بازیدست آمده توسط پژوهش مذکور نشان می

ی آماری پژوهش ی آماری دانست زیرا جامعهخوانی نتایج را به علت تفاوت در جامعهتوان عدم هممنفی نیز به دنبال دارد. می

توان تبیین ینگونه نیز میباشد. به عالوه اان اتیسم میآموزدانشی آماری پژوهش مذکور مونترات و همکاران دانشجویان و جامعه

شود یادگیرندگان شود و باعث میکرد که عنصر بازی مدال و امتیاز موجب از بین بردن یا به طور کلی کاهش انگیزش درونی می

 انگیزش درونی خود را به انگیزش بیرونی تبدیل کرده و تکالیف خود را در ازای دریافت پاداش انجام دهند. 

 Ratan et al،(2016)Tanaka et al  ،van (2016) ی پژوهش، با نتایج مربوط به پژوهشاین فرضیهنتایج حاصل از بررسی 

Roy and Zaman (2018) ،(2015)Hung Chen et al، Banfield and Wilkerson (2014)  خوانی دارد. این پژوهشگران هم

وارسازی آموزشی موجب افزایش انگیزش تحصیلی یادگیرندگان در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که استفاده از بازی

به صورت اختصاصی Banfield and Wilkerson  (2014)شود و انگیزش تحصیلی را به طور کلی بررسی کردند؛ تنها تحقیق می

رسی تأثیر انگیزش درونی تحصیلی را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی تحقیقات پیشین مشخص شد که در آنها به بر

ان عادی پرداخته شده است و تنها یک تحقیق به صورت اختصاصی آموزدانشوارسازی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان و بازی

کند های به دست آمده کمک میانگیزش درونی تحصیلی را در دانشجویان مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، یافته

ان اتیسم تأثیر دارد یا خیر، که با آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش درونی تحصیلی یا بازیتا به این مسئله پی ببریم که آ

ان آموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش درونی تحصیلی های به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که بازیتحلیل آماری داده

 اتیسم تأثیر دارد. 

 شود.ان میآموزدانشوارسازی آموزشی موجب افزایش انگیزش بیرونی تحصیلی ـ بازی2

ان برای دریافت تقدیر و تحسین معلم، گرفتن امتیاز یا صرفا لذت بردن از انجام دادن کاری متفاوت آموزدانشهنگامی که 

های . همان گونه که گفته شد، یافتهKaragon and Ukslega (2013)کنند گوییم انگیزش بیرونی را تجربه میکنند، میمطالعه می

ان اتیسم را به دنبال آموزدانشوارسازی آموزشی، افزایش انگیزش بیرونی تحصیلی پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از بازی

ش پر رنگی آموزان، انگیزش بیرونی در مقایسه با انگیزش درونی نقتوان اینگونه تبیین کرد که به علت سن کم دانشدارد که می

گیرد و شاید های بیرونی به عنوان مشوق رفتار فرد با سهولت بیشتری انجام میاستفاده از انگیزه کند.تری را برای آنان ایفا می

تمایل و  های درونیباید توجه داشت که برخالف انگیزه اما دنفرد را وادار به انجام عمل ک ،های دیگرها و شیوهتر از روشتراح

ای غیر مستقیم شکل گیری های بیرونی به شیوههر چند ممکن است انگیزه ؛شودچندان تحریک نمیکار عالقه فردی برای انجام 

موقت و نه به طور دائم به  که فرد را بطورباشد موقتی می افتدهای درونی را سبب شوند، ولی آنچه در اکثر موراد اتفاق میانگیزه

ها نیز در زندگی روزمره اهمیت بسزایی دارند و به خصوص در بر این اساس هر چند این دسته از انگیزه دارد.انجام عمل وامی

زمینه یادگیری بسیار حائز اهمیت هستند، اما بر تداوم رفتار یاد گرفته شده بر این اساس نباید چندان امیدوار بود. به عبارتی 

هایی غیبی و ملموس که با نیازها و خصوصیات فرد مطابقت دارد دارای اثر بخشی اداشهای بیرونی تا زمانی که به صورت پانگیزه

های سنی مختلف تاثیر یکسانی از لحاظ سطح انگیزش های مختلف در گروهپاداش. همچنین الزم به ذکر است که هستند

انگیزش بیرونی مفید برای شستن تواند یک منبع طوری که برای گروه سنی خردساالن یک آب نبات میه نخواهند داشت. ب

ولی اساسا این پاداش مشوق مهم و معنی دارای برای یک فرد بزرگسال نخواهد بود  ،دست و صورت، زمان بیداری از خواب باشد

 . نمایدکارها تا او را وادار به انجام وظایف بزرگسالی خودش انجام درست و دقیق 

 ، Huang and Hew (2018)،(2016) de-Marcos et alا نتایج مربوط به ی پژوهش، بنتایج حاصل از بررسی این فرضیه

KayÕmbasioglo et al، Nazir Lone et al (2018) ،(2016)Vivas Urías et al  ،(2016) Papadopoulos et al  وBarros et al 

 Ratan et (2016) مربوط به پژوهشی پژوهش، با نتایج نتایج حاصل از بررسی این فرضیهندارد و همچنین خوانی هم  (2015)

al، (2016)Tanaka et al  ،van Roy and Zaman ( 2018) ،(2015)Hung Chen et al، Banfield and Wilkerson (2014)  و

Ioannou and Kyza  (2017) خوانی داردهم . 

اینگونه تبیین کرد که پژوش حاضر  توانهای مذکور را میی پژوهش با نتایج مربوط به پژوهشخوانی فرضیهدلیل عدم هم

ان آموزدانشی آماری نیز وارسازی را به صورت اختصاصی بر انگیزش بیرونی بررسی کرده است و همچنین جامعهتأثیر بازی



دهد و وارسازی بر انگیزش تحصیلی به طور کلی را نشان میهای پیشین ذکر شده تأثیر بازیباشد اما نتایج پژوهشاتیسم می

وارسازی بر انگیزش بیرونی تحصیلی پرداخته است. به عالوه ا پژوهش آیوآنا و کیزا به طور اختصاصی به بررسی تأثیر بازیتنه

ی آماری پژوهش های مذکور پیشین متفاوت است، به طوری که جامعهی آماری پژوهشی آماری پژوهش حاضر با جامعهجامعه

باشد. همچنین عدم ان و دانشجویان عادی میآموزدانشهای مذکور پیشینه، پژوهش ی آماریان اتیسم و جامعهآموزدانشحاضر 

های بیرونی مانند امتیاز و نشان، موجب افزایش انگیزش بیرونی کننده توان این گونه تبیین کرد که تقویتخوانی را میهم

با بررسی تحقیقات پیشین مشخص شد که در آنها دارد. کمتری بر یادگیرندگان عادی تأثیرات اما شود ان اتیسم میآموزدانش

های به ان عادی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، یافتهآموزدانشوارسازی بر یادگیری دانشجویان و به بررسی تأثیر بازی

تأثیر دارد یا ان اتیسم آموزدانشوارسازی آموزشی بر یادگیری کند تا به این مسئله پی ببریم که آیا بازیدست آمده کمک می

ان اتیسم آموزدانشوارسازی آموزشی بر یادگیری که بازیدست آمده به این نتیجه رسیدیم های به خیر، که با تحلیل آماری داده

 تأثیر دارد. 

وارسازی آموزشی را در های تحقیق حاضر، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، طراحی و تولید بازیبراساس یافته .1

 ار دهد و بسترهای الزم را در این زمینه فراهم سازد. اولویت کار قر

ی سنتی فعلی به منظور وارسازی آموزشی در کنار شیوهتوان گفت که استفاده از بازیهای تحقیق میبا توجه به یافته .2

 بهبود انگیزش تحصیلی مورد توجه معلمان دانش آموزان اتیسم قرار گیرد و این دو روش در کنار هم استفاده شوند. 

های آموزشی تقاضا شود که طی جلساتی در طول سال تحصیلی از متخصصین امر آموزش و به خصوص تکنولوژیست .3

های جدید مانند بازی و ها و فناوریآموزان اتیسم، آن ها را از شیوه با معلمین و و سایر مسئولین آموزش دانش

وارسازی آگاه سازند تا آموزش به دانش آموزان اتیسم مطابق با آموزش سایر دانش آموزان مشابه در سطح جهان بازی

 باشد.

وارسازی تولید بازی های آموزشی برای معلمان دانش آموزان اتیسم جهت تبیین چگونگی طراحی وبرگزاری کارگاه .4

 آموزشی به منظور بهبود انگیزش تحصیلی. 

 کنند. وارسازی آموزشی در امر آموزش، استفاده میهای نوین همچون بازی و بازیتشویق معلمانی که از روش .5

ی آموزشی به تفکیک جنسیت مورد وارسازی آموزشی، اثربخشی این شیوههای آتی بازیگردد در پژوهشپیشنهاد می .6

 بررسی قرار گیرد. 

 های دیگر نیز بررسی شود.ان پایهآموزدانشوارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی تأثیر بازی .7

وارسازی آموزشی در تمامی دورس مقاطع ابتدایی دانش هایی در رابطه با امکان سنجی استفاده از بازیاجرای پژوهش .8

 آموزان اتیسم. 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the effect of Instractional Gamification on the 

academic motivation of primary school autism students in Ahvaz in the academic year of 2019-2020. 

The quasi-experimental research method and the statistical population included all first grade 

elementary autism students in Ahvaz and the research sample was equal to the statistical population 
which included 8 autism students and randomly divided into two control groups and The experiments 

were divided. The data collection tool in this study was Harter's  Academic Motivation Questionnaire 

(1981, 1981). Each student in the group was tested for 3 45-minute sessions using Instractional 
Gamification, vision training, and the control group was kept away from the independent variable. In 

order to investigate the resulting changes, a pre-test was performed on both groups. After the pre-test 

run, the experimental group was exposed to an independent variable, which was the same as the 
Instractional Gamification, and both groups were tested post-test. Methods were used to analyze 

statistical data at two levels of descriptive (central indicators and scattering) and inferential (Yuman 

Whitney test). The results showed that, in general, the use of Instractional Gamification increases the 

academic motivation of first grade autism students. 
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