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   چکیده
 بازي کمک به آموزش بخشی اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش
 نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی انگیزة و ریاضی اضطراب بر وارسازي
- آزمونپیش طرح با و آزمایشی شبه شیوة به پژوهش این گردید. انجام
 انآموزدانش آماري،  جامعۀ گرفت. صورت کنترل گروه با آزمونپس
 50 دردسترس، يگیرنمونه براساس که است مالرد شهرستان نهم پایۀ
 دیگر نفر 25 و آزمایش گروه در نفر 25 تصادفی صورت به و انتخاب نفر
 جلسه 7 طی آزمایش، گروه انآموزدانش گرفتند. قرار کنترل گروه در

 ابزار دیدند. آموزش وارسازي بازي کمک به را ریاضی مفاهیم از بخشی
 براساس ریاضی انگیزة و ریاضی اضطرابهاي هنامپرسش پژوهش،
 وسیلۀ به آنها محتوایی و صوري روایی که است معتبرهاي پژوهش
 آلفاي گردید. تایید تجربه با ریاضی دبیران از تعدادي و نظران صاحب
 ترتیب، به ریاضی انگیزة و ریاضی اضطرابهاي هنامپرسش کرونباخ

 براي است. آنها قبول قابل پایایی بیانگر که است 903/0 و 865/0
 استفاده چندمتغیري کوواریانس تحلیل آزمون ازها داده تحلیل و تجزیه

 به آموزش داد، نشان چندمتغیري کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج شد.
 کاهش را نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی اضطراب وارسازي، بازي کمک

)05/0<P 227/23 و=F( دهدمی افزایش را آنها ریاضی انگیزة و 
)05/0<P 521/16 و=F.( به آموزش کرد مشخص پژوهشهاي یافته 

 انآموزدانش روانی فشارهاي و اضطراب انمیز از وارسازي،بازي کمک
 و ترجذاب را درس این یادگیري و آموزش و کاهدمی ریاضی درس در

  کند.می تربخشلذت
  

  کلیدي واژگان
 نهم. پایۀ ریاضی، انگیزة ریاضی، اضطراب وارسازي، بازي

 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effective-
ness of gamification training on mathematical anxiety 
and mathematical motivation of ninth grade students. 
This research was conducted by quasi-experimental 
method with pre-test-post-test design with a control 
group. The statistical population is the ninth grade 
students of Mallard district. Based on the available 
sampling, 50 people were selected and 25 people 
were randomly assigned to the experimental group 
and another 25 people to the control group. In 
7sessions, the students of the experimental group 
learned some of the mathematical concepts with the 
help of gamification. The research tools are question-
naires of mathematical anxiety and mathematical 
motivation based on valid researches whose face and 
content validity was confirmed by experts and a 
number of experienced mathematics teachers. 
Cronbach's alpha of the Mathematical Anxiety and 
Mathematical Motivation Questionnaires is 0.865 and 
0.903, respectively, indicating their acceptable relia-
bility. Multivariate analysis of covariance was used to 
analyze the data. The results of multivariate analysis 
of covariance showed that gamification training re-
duces ninth grade math anxiety (P<0.05,F=23.227) 
and increases their math motivation 
(P<0.05,F=16.521). Findings of the study showed 
that education with the help of gamification reduces 
the level of anxiety and stress in students in mathe-
matics and makes teaching and learning this course 
more attractive and enjoyable. 
 
Keywords 
Gamification, Mathematical Anxiety, Mathematical 
Motivation, Ninth Grade. 
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  مقدمه
 از بودن مندبهره حاضر، عصر در زندگی ضروریات از یکی
 ریاضی صورت به استدالل و تفکر قابلیت و ریاضی دانش
 همان از که است حدي در دانش این اهمیت است. وار
هاي برنامه از زیادي هايساعت آموزش، اولهاي سال
 توضیح ترینساده شاید است. یافته اختصاص آن به درسی
 زندگی با ریاضیات که باشد آن ریاضی یادگیري علت دربارة
 آوردن دست به و تهآمیخدر ما پیرامون جهان و ما

 ههمیش از ناپذیرتراجتناب سطوح، بعضی در آنهاي مهارت
 به ریاضی، موفقیت سطوح امروزه طرفی از است. گردیده
 انتخاب در موفقیت براي اصلی کلیدهاي از یکی عنوان
 بنابراین )؛2019 ،1حسن و (علی شودمی شناخته شغل
 ضروري بسیار نیاز یک را ریاضیات فراگیري توانمی

  دانست.
 از یکی ریاضی ان،آموزدانش نظر از وجود این با

هاي یافته و آیدمی شمار به درسی مواد ترینپرچالش
 در فزاینده تحصیلی افت بیانگر کشور، در بسیاري تحقیقات

 ).1393 زاهدنژاد، و نسوري (کشوري، است درس این
 دهدمی نشان 2015 سال در تیمز مطالعات نتایج همچنین

 موفق چندان ریاضی عملکرد در ایرانی، انآموزدانش که
 این ).1397 گویا، و پژمان ؛1396 زاده، (بخشعلیاند نبوده

 و معلمان براياي ویژه و مهم پیام تواندمی موضوع
 آموزش فعلی وضعیت که باشد داشته درسی انریزبرنامه
 تدریس مرسوم هايروش شود. دگرگون باید ریاضی درس
 وظیفۀ است نتوانسته دراز، سالیان در اجرا وجود با درس این

 به انآموزدانش عموم براي را ریاضی آموزش و یادگیري
 یافتن دنبال به همواره محققان دهد. انجام مطلوبی روش
 و آموزش در موجود خالء این کردن پر براي هایی حل راه

 جستجو را هایی راه بیشتر واند بوده ریاضی یادگیري
هاي تجربه به را بار کسالت و روزمره تمرینات کهاند کرده
 از گیري بهره بنابراین دهند؛ تغییر تعاملی و بخشلذت

 به تدریس، فعال و نوینهاي شیوه و مناسب راهبردهاي
 حدود تا تواندمی آموزش عرصۀ در فناوري کارگیري به ویژه
 کند کمک انآموزدانش یادگیري و شرایط بهبود به زیادي
 ).1385 پور، رستگار و یاریاري (یاوري،

                                                
1. Ali & Hasan 

 میعمو و فناوري پیشرفت دنبال به اخیر، دهۀ چند در
 رایانه مانند دیجیتالهاي رسانه و الکترونیکی ابزارهاي شدن
 میان فراواناي جاذبه و کشش اي،رایانه هايبازي و

 آمده وجود به نوجوانان و کودکان جمله از آنها مخاطبان
 این از استفاده لذا ).2019 همکاران، و 2(چنگ است

 درس آموزش ویژه به آموزشی،هاي روش بهبود در ظرفیت
   باشد. داشته همراه به خوبی نتایج تواندمی ریاضی،
 در ریشه که فعال و نوین آموزشیهاي شیوه از یکی
 بازي کمک به آموزش دارد، دیجیتالهاي رسانه صنعت
 شیوه این ).2017 ،3هاماري و (هوتاري است وارسازي
 نظیر هایی حوزه با بازي دهنده تشکیل اجزاي ترکیب شامل
 و (سو شوندنمی ارائه بازي با معموالً که است آموزش
 بازي اصلی ایدة ).2017 هاماري، و هوتاري ؛2015 ،4چنگ
ها بازي سادة عناصر کارگیري به با که است این سازي وار
 آورکسالت کار یک توانمی غیره، و زمان مدال، امتیاز، مانند
 مسائل اهمیت به توجه با و کرد تبدیل جذاب فعالیتی به را

 نقش آن از استفاده ان،آموزدانش یادگیري در انگیزشی
 ارتیز، کند(آرایا،می ایفا یادگیري و آموزش فرایند در میمه

ا و بوتان  طریق از وارسازي بازي ).2019 ،5کریست
 مدت، طوالنی مشارکت براي بازیکنان به مثبت بازخوردهاي

 و تاو موروي، ؛2017 هاماري، و (هوتاري دهندمی انگیزه
 به را آموزش وها بازي میان مرز تواندمی و )2020 ،6هان
 کند هدفمندتر را آموزشیهاي فعالیت بردارد، میان از تدریج

 انآموزدانش رفتاري و روحی حاالت تغییر با همچنین و
 و (هوتاري باشد آموزشی اهداف یافتن تحقق موجب
   ).2020 ،7سیمها و بولتون فرانک ؛2012 هاماري،

 به وارسازي بازي در که بازي عناصر ترینشده شناخته
 که هستندها مدال و امتیازات تابلوي امتیازات، وند،میر کار
 و (ورباخ دارند را خود خاصهاي محدودیت و مزایا کدام هر

  ).2014 هاماري، و 9کویستو ؛2012 ،8هانتر

                                                
2. Cheng 
3. Hutari & Hamari 
4. Su & Cheng   
5. Araya, Ortiz, Bottan & Crista 
6. Muroi, Tao & Han 
7. Frank-Bolton & Simha 
8. Werbach & Hunter 
9. Kovisto 
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 میان و هستند اثربخش نمرات حفظ براي امتیازات: -
 و کنندمی برقرار ارتباط بیرونیهاي پاداش و پیشرفت

  شوند. دیده کاربر به سریع بازخورد یک عنوان به توانندمی
 افراد با را پیشرفت مقایسه امکان امتیازات: تابلوي -

 ابزار این که است حالی در این و کندمی فراهم دیگر
  .باشد انگیزه برندة بین از یا برانگیزاننده تواندمی
 یک در دستاورد بیرونی نمایش از متشکل ها:مدال -

 تنظیم افراد براي را اهدافی و است بازي بر مبتنی سیستم
  دارد. تاثیر آنها انگیزش بر که کنندمی
 هر که است آن وارسازيبازي پیدایش اساس واقع در
 شود، ارائه انگیزتر هیجان و تر بخش لذت فعالیت یک چه
 قرار تاثیر تحت بیشتر عاطفی و شناختی لحاظ از را فرد
 پیامدهایی ایجاد و فعالیت با بیشتر درگیري موجب و دهدمی
 ترتیب این به ).2015 ،(هاماري گرددمی او عملکرد در

 و هیجانی عاطفی، هايویژگی به توجه اهمیت
 در ویژه به یادگیري، و آموزش در روانیهاي برانگیختگی

  شود.می مشخص پیش از بیش ریاضی، درس آموزش
 ایجاد ریاضیات، تدریس در آموزشی مهم اهداف از یکی

 کنندمی تایید انشناسروان از بسیاري است. انگیزه افزایش و
 انگیزة و است کار هر انجام اصلی عامل انگیزه، داشتن که

 کیفیت و تمیک در ریاضی، درس آموختن براي یادگیرنده
 از ).2018 همکاران، و 1(گاندرسون است مؤثر یادگیري
 بر افزون درس، این آموختن براي انگیزه فقدان طرفی
 سازگاري به کردن وارد خدشه جمله از فردي صدمات
هاي ارزش و مشکالت با مقابله توانایی نفس، عزت عاطفی،
 (حبیبی، دارد دنبال به نیز اجتماعیهاي آسیب اخالقی،

1394.(  
 با کار یادگیري، براي فرد عالقۀ و لمی ریاضی، انگیزة
 است ریاضیهاي فعالیت انجام در موفقیت و ریاضیات

 انگیزة پژوهشگران ).2017 ،2پکران و راکوزي (اسکوکاجلو،
 کسب براي فرد تالش به را ریاضی درس در پیشرفت
 در شدن موفق به مشروط خوشایند احساس یا موفقیت
 و (آچاریا کنندمی تعریف ریاضی تکالیف دادن انجام
 هستند، مند عالقه ریاضیات به که افرادي ).2009 ،3جوشی

                                                
1. Gunderson 
2. Schukajlow, Rakoczy & Pekrun 
3. Acharya & Joshi  

 ریاضی محتواي با بتوانند که هستند هایی موقعیت دنبال به
  ).2016 همکاران، و 4(هانوال کنند تعامل

 یادگیري و آموزش در مؤثر و مهم عوامل از دیگر یکی
 افزایش کلی طور به است. ریاضی اضطراب ریاضیات،
 یادگیري بردن باال براي محرکی معین، انیمیز تا اضطراب
 باعث اضطراب افزایش معین، انمیز این از پس ولی است
 ممکن نیز حد از بیش اضطراب شود.می یادگیري کاهش
 شود انآموزدانش تفکرهاي فرایند شدن مسدود باعث است
 کند ایجاد مشکالتی آنها براي میجس لحاظ از حتی و

   ).1395 (صفري،
 و مینظبی ناتوانی، هراس، وضعیت ریاضی اضطراب

 به نیاز هنگام یادگیرندگان بعضی در که است فکري ایست
 واقع در ).2010 ،5(نولتینگ دهدمی رخ ریاضی مسائل حل
 ریاضیهاي فعالیت در شدن درگیر از که انیآموزدانش

 اضطراب نوع این دچار کنند،می وحشت و نگرانی احساس
 اضطراب ایجاد عوامل ).2014 ،6ویلینگام و (بیلوك شوندمی

 سه در مختصر، صورت به توانمی را انآموزدانش ریاضی
 (فتحی، نمود ارائه محیطی و ذهنی شخصیتی، عوامل بخش
  ):2017 ،7کرامر و گارسیا ؛1392
 بودن پایین بودن، خجالتی مانند شخصیتی عوامل .1
 عنوان به ریاضیات پذیرفتن متعدد،هاي شکست نفس، عزت
  مردانه. کاري حوزة یک

هاي شیوه با ریاضی آموزش مانند ذهنی عوامل .2
 به تاکید ریاضی، توانایی در اعتماد نداشتن نامناسب،
 فواید نکردن درك و عمل سرعت بر تاکید یادسپاري،

  ریاضی.
 مضطرب (والدین والدین نقش مانند محیطی عوامل .3

 و (رفتار معلمان نقش فرزندان)، از والدین نامعقول توقعات و
 از انآموزدانش تصویرسازي و جنسیتی تبعیض معلم، برخورد
 مطالب، دشواري احساس)،بی افرادي عنوان به معلمان
 شده. ارائه محتواي و درسیهاي کتاب گذشته، منفی تجارب

 در ناموفق تجربیات دلیل به انآموزدانش از بسیاري
 دچار درس این تکالیف با رویارویی هنگام ریاضی، درس
 انجام در آنها امتناع و مقاومت که شوندمی نگرانی و ترس

                                                
4. Hannula 
5. Nolting 
6. Beilock & Willingham 
7. Garcia   & Kramer 
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 سمت به آنها نتیجه در دارد؛ پی در را مذکور تکالیف
 که شد خواهند داده سوق مشاغلی و تحصیلیهاي رشته

 و ویمر (لوتنبرگر، دارد را نقش کمترین آنها در ریاضیات
   ).2018 ،1پائچتر

 عاطفی و شناختی عوامل ریاضیات، اهمیت به باتوجه
 تحصیلی افت همچنین و انگیزه و اضطراب نظیر
 یا روش بکوشند باید معلمان درس، این در انآموزدانش
 مفهوم یادگیري براي که کنند انتخاب را هایی روش

 آنها و کنند ایجاد آموزاندانش در بیشتري انگیزة موردنظر،
 در کمتري نگرانی و اضطراب و فراوان عالقۀ و اشتیاق با

 کارگیري به نتیجه در باشند. داشته حضور ریاضی کالس
 به آموزش مانند تدریس فعال و نوینهاي شیوه و راهبردها
 این حل در معلمان یاریگر تواندمی وارسازي، بازي کمک
  .باشد مشکالت گونه

 کشورمان در شده انجام معدود هايپژوهش نتایج
 فر، کاویانی ؛1395 نائینی، بنیادي و نیمیا ؛1395 (زیانی،
 در گرفته صورت مطالعات و )1397 برغمدي، و ساالري
 ؛2017 ،3پاپ ؛2014 ،2ویلکرسون و (بنیفیلد کشور از خارج

 ،5سابهروال و مولینز ؛2018 ،4سو و بوتیچی جاگوست،
 و سوماردي پیتویو، ؛2018 ،6همکاران و پرامانا ؛2018
 و بوتان ارتیز، آرایا، ؛2019 همکاران، و چنگ ؛2019 ،7اسیب
 تاو موروي، ؛2020 سیمها، و بولتون فرانک ؛2019 کریستا،

 آن دهنده نشان نیز )2021 سیلر، و 8سیلر ؛2020 هان، و
 انگیزشی عوامل بر وارسازيبازي کمک به آموزش که است
 پیشرفت و عملکرد همچنین و اضطراب انگیزه، عالقه، نظیر

 براي است. داشته مثبتی تاثیرات یادگیرندگان تحصیلی
 نتایج در )1397( برازنده حبیبی و خانجانی آرخی، مثال،

 و وارسازي بازي از استفاده که کردند بیان خود مطالعات
 لذت و انگیزه عالقه، افزایش موجب آموزشی،هاي بازي
 و شودمی درسی مطالب یادگیري براي انآموزدانش بردن
 عرضه جامعه به را کارآمدتري آموختگان دانش نتیجه در

                                                
1. Luttenberger, Wimmer & Paechter 
2. Banifield & Wilkerson 
3. Papp 
4. Jagušt, Botički & So 
5. Mullins & Sabherwal 
6. Pramana  
7. Pitoyo, Sumardi & Asib 
8. Sailer 

 9پکتاس و اوغلو کپس اینکیکابی، تحقیق نتایج کند.می
هاي محیط در روش این از استفاده که داد نشان نیز )2020(

 انگیزشی عوامل بر تاثیرگذاري سبب ریاضی، درس یادگیري
هاي توانایی پیشرفت به تواندمی و شودمی فرد رفتار و

 تفکر مهارت و مسئله حل مهارت مانند باالتر مرتبه شناختی
  کند. کمک انتقادي
 و آموزش در شیوه این فراوان تاثیرگذاري وجود با

 تاکنون آن، بودن نوظهور و نوین علت به یادگیري،
 وارسازي بازي کمک به آموزش دربارة اندکیهاي پژوهش

 دلیل به است. شده انجام کشور ریاضی آموزش حوزة در
 روي بر وارسازيبازي کارگیريبه تاثیرات از آگاهی اهمیت
 ویژه به و آموزش در انآموزدانش ریاضی انگیزة و اضطراب
 در منسجم هايپژوهش نبود همچنین و ریاضی آموزش
 هزمین این در بیشتر تحقیقات انجام لزوم موضوع، خصوص
 بررسی حاضر پژوهش هدف بنابراین، دارد؛ ضرورت
 اضطراب بر وارسازي،بازي کمک به آموزش اثربخشی
 در است. نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی انگیزة و ریاضی
  از: اندعبارت پژوهشهاي فرضیه هدف، این راستاي
 و ریاضی اضطراب بر وارسازيبازي کمک به آموزش .1
  دارد. تاثیر نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی انگیزة
 ریاضی اضطراب وارسازيبازي کمک به آموزش .2
  دهد.می کاهش را نهم پایۀ انآموزدانش
 ریاضی انگیزة وارسازيبازي کمک به آموزش -3
  دهد.می افزایش را نهم پایۀ آموزاندانش

 
  روش
 از و کاربردي تحقیقات زمرة در هدف نظر از حاضر پژوهش
 با آزمایشیشبه مطالعات نوع از هاداده گرداوري ةشیو نظر
 جامعۀ است. کنترل گروه با ،آزمونپس - آزمونپیش طرح
 آماري نمونۀ و مالرد شهرستان انآموزدانش همۀ آماري
 انتخاب دسترس در يگیرنمونه روش اساس بر که تحقیق
 به که است نهم پایۀ انآموزدانش از نفر 50 شامل بود، شده
 کارگیريبه با آزمایش گروه در نفر 25 تصادفی طور
 مرسوم روش به کنترل گروه در دیگر نفر 25 و وارسازيبازي
  دیدند. آموزش را ریاضی مفاهیم از بخشی متداول، و

                                                
9. Incikabi, Kepceoglu & Pektas 
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 ۀنامپرسش پژوهش، این در استفاده مورد ابزارهاي
 براي است. ریاضی انگیزة ۀنامپرسش و ریاضی اضطراب
 ۀنامپرسش از ان،آموزدانش ریاضی اضطراب انمیز تعیین

 که است شده استفاده )1986( 1فرگاسن ریاضی اضطراب
 براي اخیرهاي سال در نیز دیگر مرتبطهاي پژوهش از برخی

 و (غریبیاند شده مندبهره آن از ریاضی اضطراب سنجش
 این به )؛2018 جوکینز، ؛1396 مشجري، ؛1394 زر، بهاري
 با فرگاسن، ۀنامپرسش در موجود گویۀ 32 بین از که ترتیب
 مشورت از پس و نهم پایۀ انآموزدانش شرایط گرفتن نظر در
 آن از گویه 22 تجربه، با ریاضی دبیران و متخصصان با

 در مندرجهاي پاسخ يگیراندازه گردید. سازي میبو و انتخاب
 پنج طیف یک در لیکرت مقیاس اساس بر هنامپرسش
 کم، خیلی درجه پنج داراي گویه هر گرفت. صورتاي درجه
 در کنندهشرکت فرد که بود زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم،

 یک در هاگویه از یک هر با را خود موافقت انمیز باید آزمون
 اضطراب = 2 کم، بسیار اضطراب = 1( ايدرجه پنج طیف
 اضطراب = 5 و زیاد اضطراب = 4 متوسط، اضطراب = 3 کم،
 کلی امتیاز محاسبۀ براي سازد. مشخص زیاد) خیلی
 چه هر شد. زده جمع هم با هاگویه همه نمرة ه،نامپرسش
 انمیز دهندةنشان بود، بیشتر هنامپرسش این از حاصل امتیاز

 ابزار، اعتبار بررسی براي است. بیشتر ریاضی اضطراب
 اجرا نهم پایۀ انآموزدانش از نفر 32 روي بر هنامپرسش
 به 865/0 عدد کرونباخ آلفاي ضریب نتایج، بررسی با و گردید
 است. هنامپرسش قبول قابل پایایی دهندة نشان که آمد دست
 و نظرانصاحب وسیلۀ به هنامپرسش محتوایی و صوري روایی
 بررسی براي شد. تایید باتجربه ریاضی دبیران از تعدادي
 شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از هنامپرسش سازة روایی

 محاسبه بارتلت آزمون و )KMO( نمونه کفایت شاخص و
 ریاضی اضطراب ۀنامپرسش براي KMO انمیز گردید.

 بارتلت آزمون مشخصه بودن معنادار سطح همچنین و 592/0
 آماري لحاظ از دهدمی نشان و آمد دست به 05/0 از کمتر
  .است معنادار

 از نیز انآموزدانش ریاضی انگیزة انمیز تعیین براي
 شدة تجدیدنظر نسخۀ که ریاضی انگیزة ۀنامپرسش
 است. شده استفاده بود، ریاضی به مندي عالقه ۀنامپرسش
 عنوان با نعمتی وسیلۀ به هنامپرسش این اصلی نسخۀ

                                                
1. Ferguson 

 درس در انآموزدانش مندي عالقه انمیز در مؤثر عوامل«
 اما )،1388 نوري، و (نعمتی شد تدوین گویه ده در »ریاضی
 و ریاضی دبیران و استادان متخصصان، با مشورت از پس

 پایۀ انآموزدانش که آماري جامعۀ گرفتن نظر در با همچنین
 تعدادي و اعمالها گویه بنديجمله در تغییراتی بودند، نهم
 گویه 16 در هنامپرسش ترتیب این به گردید. اضافه نیز گویه
 پنج در لیکرت مقیاس کمک به آن گذارينمره و شد تنظیم
 کم، کم، خیلی درجۀ پنج داراي گویه هر گرفت. صورت درجه

 آزمون در کنندهشرکت فرد که بود زیاد خیلی و زیاد متوسط،
 طیف یک در هاگویه از یک هر با را خود موافقت انمیز باید
 = 3 کم، انگیزة = 2 کم، خیلی انگیزة = 1( ايدرجه پنج

 زیاد) خیلی انگیزة = 5 و زیاد انگیزة = 4 متوسط، انگیزة
 که هاگویه از بعضی که است ذکر به الزم سازد. مشخص
 شدند. گذارينمره معکوس طور به داشتند برعکس مفهوم
 هم با هاگویه همه نمرة ه،نامپرسش کلی امتیاز محاسبۀ براي
 بیشتر هنامپرسش این از حاصل امتیاز چه هر شد. زده جمع
 براي است. بیشتر ریاضی انگیزة انمیز دهندةنشان بود،

 از نفر 32 روي بر هنامپرسش ابزار، این اعتبار بررسی
 ضریب نتایج، بررسی با و گردید اجرا نهم پایۀ انآموزدانش
 دهندة نشان که آمد دست به 903/0 عدد کرونباخ آلفاي
 محتوایی و صوري روایی است. هنامپرسش قبول قابل پایایی
 ریاضی دبیران از تعدادي و نظرانصاحب وسیلۀ به هنامپرسش
 از هنامپرسش سازة روایی بررسی براي شد. تایید باتجربه
 براي KMO انمیز شد. استفاده اکتشافی عاملی تحلیل
 سطح همچنین و 611/0 ریاضی انگیزة ۀنامپرسش

 دست به 05/0 از کمتر بارتلت آزمون مشخصه معناداربودن
  .است معنادار آماري لحاظ از دهدمی نشان و آمد

هاي گروه در آزمونپیش مرحلۀ ابتدا پژوهش، این در
 به انآموزدانش همگی و شد اجرا کنترل و آزمایش
 دادند. پاسخ ریاضی انگیزة و ریاضی اضطراب هايهنامپرسش
 اتحادهاي و خط معادلۀ به مربوط ریاضی مفاهیم سپس
 گروه براي درسی کتاب 101 تا 79 صفحات به مربوط جبري
 هر که جلسه هفت در وارسازي،بازي از استفاده با آزمایش
 ،امیدانج طول به دقیقه شصت گینمیان صورت به آن جلسۀ
 از استفاده با آزمایش گروه در آموزش گردید. مرور و تدریس
 بود ساخته محقق همچنین و آمادههاي وارسازيبازي انواع
 نهایت در است. رسیده ریاضی آموزش استادان تایید مورد که
 شد انجام آزمونپس مرحلۀ آموزشی، جلسات این پایان از پس
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 اضطرابهاي هنامپرسش به دیگر بار انآموزدانش همگی و
 از هایینمونه به ادامه در دادند. پاسخ ریاضی انگیزة و ریاضی
 گرفت، قرار استفاده مورد پژوهش در که هاییسازيواربازي
   شود.می اشاره

 افزارنرم کمک به شده طراحی مختصات بازي
 که است ساخته محقق بازي یک مختصات، بازي جئوجبرا:
 و گرفته صورت جئوجبرا افزارنرم کمک به آن طراحی
 یادآوري براي نهم پایۀ انآموزدانش نیازهاي با متناسب
 این بازي روش است. شده طراحی نقاط مختصات مفهوم
 داده نمایش تصادف بهاي نقطه مختصات ابتدا که است گونه
 دستگاه در را نقطه قرارگیري محل باید آموزدانش و شودمی

 اگر کند. منتقل نظر مورد مکان به را آن و بیابد مختصات
 به میپیا باشد، کرده پیدا را درست جواب آموزدانش
 و شودمی ظاهر صفحه در »بود صحیح پاسخ آفرین«شکل

   کند.می دریافت را کامل امتیاز آموزدانش

 موش (بازي مختصات محور یابیموقعیت بازي
 دستگاه در کور موش قرارگیري محل بازي این در کور):

 انآموزدانش است. شده مشخص گزینه چهار با مختصات
 مختصات کنار رنگ قرمز دکمۀ روي بر کردن کلیک با باید

 و دقت بازي اینهاي ویژگی از کنند. شکار را آن صحیح،
 شش آموزدانش کور موش شدن ظاهر با است. عمل سرعت
 صورت این غیر در کند؛ شکار را آن تا دارد زمان ثانیه

 امتیازگیري فرصت یک او و شودمی ظاهر جدید مختصات
   دهد.می دست از را

گین و انحراف معیار) متغیرهاي میانتوصیفی (هاي یافته
هاي اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی به تفکیک گروه

در  آزمونپسو  آزمونپیشآزمایش و کنترل و مراحل 
 مشاهده 1 طور که در جدولارائه شده است. همان 1 جدول
گین نمرات میانشود در متغیر اضطراب ریاضی، می
آن کاهش و  آزمونپیشگروه آزمایش نسبت به  آزمونپس

گروه آزمایش در  آزمونپسدر انگیزة ریاضی، نمرات 
 براي ادامه دراست.آن افزایش یافته  آزمونپیشمقایسه با 
 کوواریانس تحلیل آزمون از پژوهش، هايفرضیه بررسی

 مذکور آزمون کارگیري به گردید. استفاده چندمتغیري
 نرمال .1 جمله از آماريهاي فرض پیش رعایت مستلزم
 همگنی .3ها کوواریانس ماتریس برابري .2 بودن

 مورد که است رگرسیونهاي شیب همگنی .4ها واریانس
 توزیع بودن نرمال فرض پیش بررسی گرفت. قرار تحلیل
 با ریاضی انگیزة و ریاضی اضطراب متغیرهاي نمرات
 مراحل در داد نشان ویلک -شاپیرو آزمون از استفاده
 و آزمایشهاي گروه تفکیک به آزمونپس و آزمونپیش
 توزیع نتیجه در و 05/0 از بیشتر معناداري سطح کنترل،

 ام آزمون نتایج است. عادي گروه، دو در پژوهش متغیرهاي
 ماتریس بین معناداري تفاوت کرد مشخص نیز باکس

 براساس ).P=987/0 و F=046/0( ندارد وجودها کوواریانس
 در آن نبودن معنادار و لوین آزمون از حاصلهاي یافته

 و )P=837/0 و F=043/0( ریاضی اضطراب متغیرهاي
 همگنی فرض )،P=318/0 و F=019/1( ریاضی انگیزة

 فرض پیش بررسی ،2جدول در گردید. تاییدها واریانس
  است شده ارائه رگرسیونهاي شیب همگنی
 معنادار رگرسیونهاي شیب تفاوت ،2 جدول به توجه با
 براي رگرسیونهاي شیب همگنی فرض نتیجه در و نیست
 گردیده رعایت متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون اجراي
 بر مستقل متغیر اثر بررسی منظور به ،3 جدول در است.

  آزمایش و کنترلهاي آزمون همگنی ضرایب رگرسیون متغیرهاي اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی در گروه .2جدول 
  سطح معناداري F  میانگین مجذورات  آزادي درجه  مجموع مجذورات  آزمون)متغیر وابسته (پس  منبع تغییر

  آزمون پیش
  گروه*اضطراب ریاضی

  400/0  721/0  831/28  1  831/28  اضطراب ریاضی
  552/0  359/0  712/7  1  712/7  انگیزة ریاضی

  آزمون پیش
  گروه*انگیزة ریاضی

  530/0  400/0  988/15  1  988/15  اضطراب ریاضی
  683/0  169/0  634/3  1  634/3  انگیزة ریاضی

توصیفی متغیرهاي اضطراب ریاضی و انگیزة هاي یافته .1جدول 
  آزمونآزمون و پسآزمایش و کنترل در پیشهاي ریاضی گروه

  آزمونپس  آزمونپیش  گروه  متغیر وابسته
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین    
اضطراب 
  ریاضی

  56/8  24/62  79/8  76/67  آزمایش
  57/8  68/68  51/7  88/64  کنترل

انگیزة 
  ریاضی

  80/6  48/53  48/5  08/50  آزمایش
  30/7  20/49  47/6  28/51  کنترل
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 که متغیري چند کوواریانس تحلیل آزمون وابسته، متغیرهاي
 ویلکز المبداي و کارترین)(محافظه پیالیی اثر شامل

  شد. استفاده گروه و آزمونپیش براي است، ترین)(رایج
 و آزمایش گروه دو بین ،3جدولهاي یافته به توجه با
 در دارد. وجود معناداري تفاوت آزمونپس نمرات در کنترل
 و ریاضی اضطراب بر وارسازي بازي کمک به آموزش نتیجه
 در است. داشته معنادار اثر نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی انگیزة

 بررسی براي گردد.می تایید پژوهش اول فرضیۀ نتیجه
 بر مستقل متغیر تأثیر یعنی پژوهش سوم و دوم هايفرضیه
 تک کوواریانس تحلیل آزمون وابسته، متغیرهاي از یک هر

  .)4 (جدول گرفت قرار استفاده مورد متغیري
 سطح شود،می مشاهده 4 جدول در که طورهمان
 کمتر ریاضی، انگیزة و اضطراب در آزمونپیش متغیر معناداري

 با است. معنادار دو هر براي آزمونپیش اثر پس است؛ 05/0 از
 به توجه با و ریاضی اضطراب متغیر در آزمونپیش اثر حذف
 به )،F=227/23 و P >05/0( گروه متغیر به مربوط نتایج
 کمک به آموزش بنابراین داده؛ پاسخ پژوهش دوم پرسش
 را نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی اضطراب وارسازي بازي
 انگیزة آزمونپیش اثر حذف با همچنین دهد.می کاهش

 و P >05/0 صورت به که گروه متغیر نتایج ریاضی،
521/16=F بازي کمک به آموزش کند،می مشخص است 

 افزایش را نهم پایۀ انآموزدانش ریاضی انگیزة وارسازي،
   گردید. بیان نیز پژوهش سوم پرسش پاسخ و دهدمی
  

  و بحث گیرينتیجه
 طور به باید حاضر، عصر تغییرات با رویارویی براي فرد هر

 باعث ویژگی این باشد. بازآموزي و یادگیري حال در مداوم
هاي فرصت ایجاد و آموزش براي تقاضا که است شده

هاي شیوه آن از یکی یابد. افزایش نوین هايشیوه به یادگیري
 و نوین علت به است. وارسازي بازي کمک به آموزش نوین،
 مقالۀ پژوهشگرانهاي جستجو در روش، این بودن نوظهور
 ریاضی آموزش حوزة در آن دربارة زیادي تحقیقات حاضر،
 جهت این در میگا حاضر پژوهش بنابراین نشد؛ یافت کشور
 آموزش بخشی اثر بررسی تحقیق، این انجام از هدف و است
 ریاضی انگیزة و ریاضی اضطراب بر وارسازي بازي کمک به

 به معناداري سطح به توجه با است. نهم پایۀ انآموزدانش
 اضطراب کاهش بر سازيواربازي شیوه به آموزش آمده، دست

  آزمایش و کنترلهاي نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري براي اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی در گروه .3جدول 
  اثر اندازه  معناداري سطح  خطا آزادي درجه  مفروض آزادي درجه  F  مقدار  اثرات

 اضطراب آزمونپیش
  ریاضی

  P  464/0  > 0001/0  45  2  502/19  464/0  پیالیی اثر
  P  464/0 > 0001/0  45  2  502/19  539/0  ویلکز المبداي

  P  594/0 > 0001/0  45  2  932/32  524/0  پیالیی اثر  ریاضی انگیزة آزمونپیش
  P  594/0 > 0001/0  45  2  932/32  406/0  ویلکز المبداي

  P  480/0 > 0001/0  45  2  743/20  480/0  پیالیی اثر  گروه
  P  480/0 > 0001/0  45  2  743/20  520/0  ویلکز المبداي

  آزمایش و کنترلهاي نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري براي اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی در گروه .4جدول 
  اثر اندازه  معناداري سطح F  مجذورات گینمیان  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییر منبع  متغیر

 اضطراب
  ریاضی

  P  491/0 > 0001/0  381/45  118/1731  1  118/1731  ریاضی اضطراب آزمونپیش
  P  331/0 > 0001/0  227/23  028/886  1  028/886  گروه
        146/38  47  882/1792  خطا
          50  000/218293  کل

 انگیزة
  ریاضی

  P  578/0 > 0001/0  383/64  632/1381  1  632/1381  ریاضی انگیزة آزمونپیش
  P  26/0 > 0001/0  521/16  536/354  1  536/354  گروه
        460/21  47  608/1008  خطا
          50  000/134409  کل
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 یک هر نتایج که است مؤثر ریاضی انگیزة افزایش و ریاضی
  شود.می تبیین جداگانه صورت به

 کاهش وها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اساس بر
 در آزمونپیش به نسبت آزمونپس ریاضی اضطراب نمرات
 بازي روش از استفاده که گرفت نتیجه توانمی آزمایش، گروه

 داشته معناداري بخشی اثر ریاضی اضطراب بهبود بر وارسازي
 )،1396( محمديمیر و محمدي تحقیقات نتایج است.

 پیتویو، )،2018( همکاران و پرامانا )،1397( علیجانی
 با نیز )2020( هان و تاو موروي، و )2019( اسیب و سوماردي

  دارد. خوانیهم حاضر پژوهش نتایج
 با مواجه زمان در فرد گفت، توانمیها یافته این تببین در
 فکري، سامانی نابه یا اختالل زیاد، نگرانی ریاضی اضطراب
 عالقه، نداشتن موقعیت، با سازگاري در ناتوانی احساس
 در )؛1397 الهدایی، (علم کندمی تجربه را يامیدنا و نگرانی
 کارهاي درها بازي جذابیت وارسازي،بازي کمک به که حالی

 آموزشیهاي کالس تا کنندهخستههاي فعالیت از اعم مختلف
 ارائه کاربردي و انگیزهیجان شیوه به آموزشی مطالب و وارد
 مسائل، حل براي توانمی شیوه این از همچنین شود.می
 رنجش کاهش اشتیاق، افزایش شادي، ایجاد یادگیري، بهبود
 قمري، و زاییمیر( کرد استفاده نیز آموزاندانش نارضایتی و

  ).2018 ،1ریچ و چپمن ؛1399
 اضطراب، انمیز وارسازيبازي گیري کار به نتیجه در
 ریاضی درس در انآموزدانش روانی فشارهاي و ترس نگرانی،

 به آنها بیشتر گرایش سبب امر این و دهدمی کاهش را
   گردد.می ریاضی یادگیري

 تحلیل از حاصلهاي یافته به توجه با همچنین
 انگیزة نمرات چشمگیر افزایش گرفتن درنظر با و کوواریانس
 آزمایش، گروه آزمونپیش به نسبت آزمونپس ریاضی
 بر وارسازي بازي روش کارگیري به که شودمی مشخص
 نتایج است. داشته معناداري اثر ریاضی انگیزة افزایش
 احمدي )،1397( برازنده حبیبی و خانجانی آرخی، تحقیقات
 )،2018( ریچ و چپمن )،2017( پاپ )،1397( حسن صوفی
 همکاران و گورجانو )،2019( کریستا و بوتان ارتیز، آرایا،

 پژوهش نتایج با نیز )2020( سیمها و بولتون فرانک و )2019(
  است. همسو حاضر

                                                
1. Chapman & Rich 

هاي محیط که کرد بیان توانمیها یافته این تببین در
 شکوفایی و خالقیت از را انآموزدانش کننده، کسل آموزشی

 است حالی در این کند.می هدایت تمکین و تکرار سمت به
 تداوم، و ماندگاري شروع، براي و فعال فرایندي آموزش، که

 به بنابراین است؛ اهمیت حائز بسیار انگیزشی عوامل به توجه
 نظیر تدریس نوین و مناسبهاي شیوه کاربردن
 و عملکرد بهبود در میمه نقش تواندمی وارسازي،بازي
 (حبیبی، باشد داشته ریاضیات فراگیري شدن تربخشلذت

 این ).2021 ،2ابراهانته سوارز و گوارا ویالرروئل، ملینا ؛1394
 و جذاب را ریاضی درس یادگیري و آموزش تواندمی شیوه
 انآموزدانش انگیزة و عالقه افزایش موجب و کند بخش لذت
 سازي وار بازي افزودن شود. ریاضی درس فراگیري به نسبت
 انجام براي فراگیران انگیزة آموزش، ساختاري فرهنگ به

 انمیز بر و بخشیده تداوم را مولد و ور بهره رفتارهاي
 ؛1396 فر، تاج و (زیانی بود خواهد تاثیرگذار آنها مشارکت
ا راموس و اکستارودس کندرهررا،  لذا ).2021 ،3گاالرز

 جدیدي انداز چشم تواندمی تدریس، در شیوه این کارگیريبه
  کند. ایجاد آموزشیهاي روش بهبود براي را

 گونه این توانمی حاضر پژوهشهاي یافته تبیین در
 به ریاضی مباحث آموزش فرایند حین در که کرد استدالل
 کالس در اشتیاق با انآموزدانش وارسازي، بازي کمک
 براي فراوان هیجان و عالقه شور، با شوند،می حاضر ریاضی
 بیشتري تمایل و کنندمی تالش مثبت نمره و امتیاز دریافت
 یادگیري -یاددهی فرآیند در یکدیگر همکاري با که دارند

 آموزش، در وارسازيبازي از استفاده واقع، در کنند.  مشارکت
 و کندمی خارج روحبی و خشک حالت از را ریاضی کالس
 درس کالس و آموزاندانش شدن تر فعال و پویا باعث
  گردد.می

 و آموزش ۀزمین در کشور مشکالت وجود با ترتیب این به
 آموزش، در وارسازيبازي کارگیري به با ریاضی، یادگیري

 سوق و ریاضی آموزش کیفیت بهبود جهت در میگا توانمی
 بیشتر آشنایی برداشت. جدیدهاي یافته سمت به معلمان دادن
 براي مرجعی یا مشوق بتواند است ممکن شیوه این با

 فعالهاي وارسازيبازي طراحی با تا شود آموزشی کارشناسان
 هايکالس در را تري غنی یادگیريهاي فرصت تعاملی، و

                                                
2. Molina-Villarroel, Guevara & Suarez-Abrahante 
3. Cóndor-Herrera, Acosta-Rodas & Ramos-Galarza 
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 از یکی که ریاضی مثل دروسی براي ویژه به درسی
 کنند. فراهم آیند،می شمار به درسی مواد ترینپرچالش
 نتایج بر تکیه با توانندمی نیز درسی انریزبرنامه همچنین،
 تحقیقات و سازيواربازي با ارتباط در آموزشی تحقیقات
 و محتوا تدوین در را تريفعال و ترپیشرفتههاي روش مشابه،
  گیرند. کار به درسیهاي برنامه تنظیم
 درس در آن انجام به توانمی پژوهشهاي محدودیت از

 (هفت محدود زمان مدت طی اجرا تحصیلی، خاص مقطع و
 با کرد. اشاره دسترس در يگیرنمونه روش و جلسه)

هاي پژوهش اجراي شده، بیانهاي محدودیت درنظرگرفتن

 همچنین شود.می پیشنهاد دیگر دروس و مقاطع در مشابه
 کمک به آموزش تاثیر بعدي، مطالعات در گرددمی توصیه
 دیگر با مقایسه در فعال، روش یک عنوان به وارسازي بازي
 نقش، ایفاي اکتشافی،هاي روش همچون فعالهاي روش
 در که آنجا از و گیرد قرار بررسی مورد غیره، و محور پروژه
 انگیزة و ریاضی اضطراب بر وارسازي بازي تاثیر پژوهش این

 انمیز شودمی پیشنهاد است، گرفته قرار مطالعه مورد ریاضی
 تحصیلی انگیزش عوامل دیگر روي بر روش این اثربخشی

  شود. بررسی نیز
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